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MUŠU ĶĒNIŅŠ

BĒRNU PASAKA PIECOS CĒLIENOS



Davata mazajiem draugiem



PERSONAS

līdis

MUDĪTE

BRIĢIS

GRUŅĶIS

ĶĒNIŅŠ

ĶĒNIŅMEITA

KANCLERS

MĀTE

Ļaudis, galmenieki, lāči, vilki,

mušas, bites, smiči, zirnekļi.





PIRMAIS CĒLIENS

Vienkārša bērnu istaba, kailas sienas,
balts koka galds, trīs bērnu gultiņas
gar sienām, četri krēsli.

Vakars.

Vājš karlampas apgaismojums.
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(Trīs skolas zēni: Briģis, gadu 14, paliela auguma, Gruņķis,

gadu 11, arī liela auguma, Lidis, gadu 12, mazāks. — Meitene

Mudīte, arī apmēram 12 gadu. — Visi bērni mācās no galvas,
gan dudinādami, gan balsī skaitīdami, klanīdamies un rokām, kā-

jām strādādami. Briģis un Gruņķis sēd pie galda, Mu-

dīte pie savas gultiņas krēslā, Lidis staigā apkārt.)

(Pec brīža.)

LĪDIS

(Pilnā balsī.)

Es jau iešu! es jau būšu!

Es par visiem pirmais esmu!

(Palēkdamies.)

Drīz jau mākšu, drīz jau mākšu

Visu gabalu no galvas.

BRIĢIS

Klusi! Klusi! Ko tu kliedz?

GRUŅĶIS

Ko tu neļauj citiem mācīt?

LĪDIS

Ko tu gribi? Ko tev daru?

Nepiedūru tev ne pirksta.
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BRIĢiS

Tu vēl runāsi te manim!

(Grasās Lidi sist, klūp pār krēslu.)

LĪDIS

to Eēe! ccc!

BRIĢIS

Gan tev došu!

LĪDIS

(Neklausīdamies uz Briģa draudiem, uzaicinādams.)

Bērni, — tas, kas pirmais māks,

Tas lai dabū ķēniņmeitu!

MUDĪTE

Es tad būšu ķēniņmeita!
15 Es tam sniegšu savu roku.

BRIĢIS

Nē, tev manim jāsniedz roka:

Tu man esi saderēta.

LĪDIS

Saderēsim! saderēsim!

Es tev atņemšu kā nieku.

BRIĢIS

20 Gudrais tu! tev viegla galva: •—

Nē, — būs pirmais, kas visstiprais!

GRUŅĶIS

To vēl redzēs, kurš tas stiprais.

BRIĢIS

Es jau visus apsitīšu!
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LĪDIS

Nāc nu laukā, lielo lempi!
25 Es tas stiprais —

(Tura roku pretī Briģim; tas sit, bet Lidis aiztura viņa roku, un

tā tas pakrīt.)
Eče! eče!

*

(lenāk Māte.)

MĀTE

Ko jūs, bērni, trakojat?!

BRIĢIS

(Uz Lidi rādīdams.)

Viņš ir vainīgs! Mani kava.

MĀTE

Kā lai mazais lielo kautu?

MUDĪTE

(Uz Lidi rādīdama.)

30 Viņš jau lielās stiprais esam.

MĀTE

Vai jau skolas darbi beigti?

GRUŅĶIS

Kad būs maize?

MĀTE

Kad būs darbi?

LIDIS

Māt, kas pirmais darbus beigs,
35 Tam būs lielā sviesta maize?
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MATE

Labi, labi, — mācat vien!

MUDĪTE

(Uz Lidi rādīdama.)

Māt, viņš teic: kas pirmais māks,
Tas lai dabūķēniņmeitu, ■—

Nu grib labāk sviesta maizi!

MĀTE

(Uz Lidi.)

40 Nu — vai ķēniņmeit' vai maizi?

LĪDIS

Nu — tad labāk ķēniņmeitu, —

Bet tā lielā sviesta maize

Tad jau kritīs viņai: Mudei.

BRIĢIS

Gudrais! Mude ķēniņmeita,
45 Ņems ij to, ij maizi līdzi.

Nē, māt, man dod lielo maizi. —

GRUŅĶIS

Es tas lielākais, man gribas.

MĀTE

Nu, un, Mudīt, ko tad tevim?

MUDĪTE

Man to medu, kas uz maizes.

MĀTE

50 Gudri jūs man esat, bērni.

Nu, tad mācat tikai krietni.

LĪDIS

Drīz jau māksim. •> .. f
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MATE

Netrokšņojat! ,

Nekauj aties savā starpā!
55 Rīt tad ārā palaidīšu:

Sniegā labi patrakoties.

(Aiziet.)

*

(Bērni atkal visi mācās dudinādami; piepeši iekliedzas Lidis.)

LĪDIS

(Lielīgā balsī.)

Es jau māku! es jau māku!

Visu gabalu no galvas!
Es tas pirmais! es tas ķēniņš!

60 Nu tu mana ķēniņmeita!

(Saķer viņu aiz rokas un rauj pie sevis.)

MUDĪTE

Laid man mieru! — Ej ar lelli!

Es vēl ne'smu izmākusi.

LIDIS

Lelle muļķe, es grib' tevi!

Ko ar maziem bērniem darīt?

MUDĪTE

65 Stāsti viņiem pasaciņas!

LIDIS

(lejūsminādamies.)

Ak! man gluži jauni stāsti!

Tikko šorīt izlasīti!

Maziem bērniem nestāstāmi.

BRIĢIS

Klusu! jūs tur!
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LIDIS

70 Šis vēl nemāk!

Tavu grūtu krama galvu!

(Uzsit viņam uz galvu.)

BRIĢIS

(Uzlēkdams, bet atkal tūliņ apsēzdamies.)

Nost, es saku! — Kas šim nekait:

Skolotāju mīlulītis!

LIDIS

Kas lai tevi, aunu, mīl?

BRIĢIS

75 Pag, es teikšu! gan tev būs!

Gan tev rādīs klašu dāma:

Šis te mani sauks par aunu!

LIDIS

(Sabaidās un manāmi saraujas, bet tad:)

Ej par spiegu, kad tev tīk!

Bail nav tavas klašu dāmas.

(Lēkādams un runā pāriedams uz citu priekšmetu.)

80 Es tik iešu! es tik būšu!

Tad jūs visi brīnīsaties.

MUDĪTE

Mēs jau tagad brīnāmies:

Cik tev brīnum liela mute!

LIDIS

Kad man ira liela mute —

85 Tevi aprīšu kā mušu!

MUDĪTE

Pielūko, ka mušas vien

Tevi pašu neaprītu!



LIDIS

(Atkal iedūšojies.)

Mušas, meitas, klašu dāmas,
Kas tās man? — Vēl ziemu mušas!

(Dzen nost.)

MUDĪTE

$o Skat, cik dūšīgs baiļu Mikusl

LIDIS

Es ar visām galā tikšu!

MUDĪTE

Galā netiks tev nevienas —>

Ij ne mušu līgaviņas.

LIDIS

Nebūs mušas, ņemšu tevi!

(Ķer viņu, tā atgrūž nost.)

MUDĪTE

95 Lika drusku pagaidīt!

BRIĢIS

(Vēl mācīdamies, padzirdis runu, starpā.)

Es, kad kādu mušu ķeru,

Tūdaļ spārnus rauju nost.

MUDĪTE

Nedrīkst mušām spārnus raut!

Kā tev būtu, kad tev rautu?

GRUŅĶIS

(Mācīdamies vēl, paceldams galvu.)

100 Man gan neraus: spārnu nava.

Joks, kā muša rāpj bez spārniem!

17
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LĪDĪS

Muļķi esat abi divi!

Vai tik vien ar mušām joka?

MUDĪTE

Ko tad pats tu izdarītu?

105 Jaunas blēņas izdomādams.

LIDIS

Es tās mušas, cik te ira,

Visas jūgtu spārnu ratos,
Lai tās mani nes pa gaisu.

MUDĪTE

Paskat, ko šis izdomājis!

LIDIS

no Tad man pašam lidmašīna,

Kur es gribu, tur es braucu,

Vai uz Jelgavu, vai Spilvi,
Vai uz Berlīni, vai Bausku.

Ritens rūks, un spārni spīdēs,
115 Visi vēji pakaļdzīsies,

Kauks un svilps, un laidīs aidās,

Pūzdami un elsodami. —

Visi paliks nopakaļis,

Ij ne lodes nepanāks,
120 ij ne Kāravs, ij ne Krancis,

Ij ne niknā klašu dāma.

MUDĪTE

Kurp tad tu tā gaisā skriesi?

GRUŅĶIS

(Uztrūkdamies, runā, galvu nepaceldams, un atkal dudina.)

Es ar iešu! es ar iešu!

MUDĪTE

Es sariešu, — ko tu riesi?

125 Nesarej tu tikai manis!



19

GRUŅĶIS

(Mehāniski.)

Es ar iešu!

BRIĢIS

Klusi, Gruņķi!
Ko ar tādām runās laidies?

MUDĪTE

Es sariešu, es sariešu —

130 Es tev zobus izķīlāšu.

BRIĢIS

Klusat!

MUDĪTE

(Pēc maza brīža.)

Nu es arī māku!

Visu gabalu no galvas.
Trīsreiz grāmatu pa pieri, —

135 Tad vairs neizies no galvas.

LIDIS

(Staigā pa istabu apkārt, mušas ķerdams gar sienām.)

Aidā!

MUDĪTE

Kurp tu gaisā skriesi?

LIDIS

Aidā, aidā!

MUDĪTE

Saki! saki!

LIDIS

140 Ak tu veiklums! Visas projām.
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MUDĪTE

Mušu mednick
t
kur tu skriesi?

LĪDIS

Kur es skriešu? — Tāli, tāli,

Tur, kur zaļas pļavas plešas,
Tur, kur pavasars un puķes,

H5 Tur, kur saule palmas šūpo — —

MUDĪTE

Ārā sniegs un sals, un ziema —

LIDIS

Tur es skriešu tāli, tāli —

Tur, kur nesniedz sals un ziema,

Tur, kur snieg tik ābeļziedi. —

MUDĪTE

150 Kā tu zināsi turp aizskriet?

LIDIS

Ceļu rādīs manim saule,

Tecēs tā kā zelta kamols

Man pa priekšu spīdēdama.

MUDĪTE

Tad jau zināsi gan ceļu.

LIDIS

155 Mēnestiņš ar zvaigžņu bērniem

Līdzi skries man lēkādami,
Kreisā pusē turēdamies.

MUDĪTE

Es ar iešu, es ar iešu!

Es ar zvaigznēm līdzi lēkšu.

LIDIS

160 Pielūko, ka nenokrīti,
Tā kā zvaigznes allaž nokrīt.
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GRUŅĶIS
Es ar braukšu! Brauksim visi!

BRIĢIS

Es tas kučiers, — tad es braukšu.

Kā es kapāšu tad zirgus!

MUDĪTE

165 Nedrīkst kapāt!

BRIĢIS
Kučiers drīkst.

LIDIS

Zirgi tevi sviedīs ārā.

MUDĪTE

(Uz Briģi.)

Nebrauksi, — tu neizmākil

BRIĢIS
Kas tev daļas?
(Sit Mudīti.)

MUDĪTE

170 Ko tu kaujies?

LIDIS

(Sit Briģim.)

Ko tu kaujies?

BRIĢIS

Ko tu maisies?

LIDIS

Tā ir mana ķēniņmeita:
Es jau pirmais izmācījos!

BRIĢIS

(Ironiski.)

175 Liela lieta!
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GRUŅĶIS

(Vēl mācīdamies, nu paceldamies.)

Izkaujaties!

Kurš tad uzveiks, tas to paņems.;

MUDĪTE

Tā vis neņems, kā jūs
Es sev pati izvēlēšos.

LIDIS

Man tu krīt' kā ķēniņmeita,
130 Es jau pirmais izmācījos!

(Rauj Mudīti pie sevis, tā pretojas sīvi un iesit viņam.)

MUDĪTE

Ej tu nost! es negrib' tevis!

Ko šis lielās! Kas tu esi?

LIDIS

Es ar vari tevi ņemšu!

(Grasās Mudīti sagrābt.)

BRIĢIS

(Sagrābj ari Mudīti, draud Lidim.)

Pagaid', puisi! ne tik aši!

MUDĪTE

185 Varas ņēmējs! Nu tev knipis!
Mūžam nebūšu es tava.

Tad jau labāk Gruņķi ņemšu,
Tas tik kluss un čakli mācās.

LIDIS

(Dusmīgi, izšķirdamies.)

Ņem tad arī savu Gruņķi!
190 Kluss kā visi čaklie muļķi.

Nu es neņemšu vairs tevis,

Kaut tu lūgtos.



23

BRIĢIS

(Ironiski.)

Vai, cik žēl būs!

LIDIS

(Lielīgi.)

Žēl jums visiem būs! gan redzēs!

195 Man ir gluži citas domas;
Jums to, muļķiem, neizdomāt.

Jūs neviens man nesat vajdzīgs.

MUDĪTE

Ak tu tavu lielīšanos!

Mute Rīgā, pats tup pelnos.

LIDIS

200 Kam man Rīga? Kas man Mude?

Klusu visi! uzklausāties!

BRIĢIS

Nu nāks šāviens.

GRUŅĶIS

Man nav vaļas,

LIDIS

Nu es braukšu tagad projām,
205 Jūs vairs manis neredzēsat,

BRIĢIS

(Pārsmejoši klanās.)

Mojen! mojen!

MUDĪTE

Miers būs mājās.

LIDIS

Miers jums būs, līdz apputēsat
Kā zem gultas vecas kurpes.

210 Tad būs beigas.
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BRIĢIS
Ziemas muša,

Skriesi, kaktā sapelēsi.

LIDIS

(Aizraudamies.)

Braukšu, kaušu visus velnus,
Kas stāv ceļā pavasarai;

215 Visus milžus izšķaidīšu,
Siltu sauli atvedīšu!

MUDĪTE

Tad es tevim roku sniegšu.

(Sniedz roku.)

LIDIS

Tad es šitā atsitišu.

(Atsit roku.)

Tad man princese sniegs roku,
220 Ķēniņš pats pie galda vedīs.

BRIĢIS

Lūk!

LIDIS

Man kalpos klašu dāma,

Pasniegs manim sviesta maizi,

Dziļi pretī klanīdamās,
225 Virsū liks vēl piparkūku.

BRIĢIS

Klašu dāma piekaus tevi,

Kad es visu pasacīšu, —

Tevim liks tā kaktā stāvēt,

Princesi tā atdos manim.

LIDIS

230 Tad es nebraukšu, brauc pats!
Kur tev, muļķim, ceļu atrast?
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Es tad labāk — kurpnieks būšu:

Jaunkundz, kādas kurpes gribat?

(Nometas ceļos pie Mudītes, it kā mēru ņemdams kurpēm.}

Augstiem papēžiem? nu, protams!
235 Vai ar saitīti vai bešu?

BRIĢIS

Es tad meistars!

LIDIS

Nē, tu zole,
Es tad tevi izklapēšu.

(Parauj Briģi un grib klapēt, kaujas.)

(lenāk Māte ar vakariņu sviestmaizītēm.)

MĀTE

Atkal, bērni, kaujaties.

(Uz Lidi.)

240 Vai tu rimsies, mazais seskis?!

LIDIS

Es ne seskis, kurpnieks esmu,

Viņš ir zole —

MĀTE

Kas tev prātā?

LIDIS

Nu es viņu izklapēju.

BRIĢIS

245 Es gan tevim parādīšu.

(Kaujas.)
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MATE

Rimstat, rimstat, nedarbnieki.

{Izšķir viņus.)

Vai tad skolas darbus beidzāt?

LĪDĪS

Beidzu, beidzu es kā pirmais.:

MUDĪTE

Beidzu arī, visu māku.

BRIĢIS

250 Es būt' arī izmācījis,
Šis tik mani notraucēja.;

JRāda uz Lidi.)

LIDIS

Tāds grib braukt ar gaisa ratiem,
Kučiers pats vēl nezin ceļa!

MĀTE

Vai tu zini gaisa ceļu?
255 Gaisagrābslis, dēls, tu esi.

LIDIS

Zinu, zinu gaisa ceļu:

Vajga tikai braukt pa saulei,
Rādīs jaunais mēnesītis,

Ragus saceldams uz priekšu.;

BRIĢIS

260 Es zin' arī, labāk zinu,

Mēness manim rādīs arī.

LIDIS

Tādam rādīs! Ko tev rādīs?

Mēness rādīs tevim — mēli,

(Briģis kauj Lidi.)



27

MATE

Nekauj aties, neķildojat!
265 Lūk, kā drēbes sadraiskātasl

Ko jums sacīs klašu dāma,

Kad jūs redzēs tādus nākam?

GRUŅĶIS

(Vēl pie grāmatas sēdēdams.)

Viņš jau teic, ka klašu dāmas

Ij nemaz vairs nebaidoties.

MUDĪTE

270 Tā jau Lidi apkalpošot;

LIDIS

Nu, kad es jums ķēniņš tikšu

MĀTE

Vai tu redz! Kāds šis būs ķēniņš?
Greizu krāgu, buktes bikses!

(Pieiedama pie Gruņķa.)

Vēl tu, dēliņ, neizmāki?

275 Galva vāja, māga laba.

GRUŅĶIS

Dod man maizi.

MĀTE

Ēdat, bērni!

(Uz Lidi.)

Tev, kā pirmām, medus vairāk.

(Aiziet.)

LIDIS

Kur man lielā sviesta maize?

280 Kur man paliek ķēniņmeita?

(Viņš paliek bēdīgs sēdot, neaiztikdams savu sviestmaizi.)
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ļCiti bērni aši apēd savas maizes un kāri nolūkojas uz

viņa maizi.)

MUDĪTE

Dod man medus, tu jau ķēniņš!

LĪDIS

Laid man mieru! ej tu nostul

GRUŅĶIS

Dod man maizes, kad tu ķēniņšl

BRIĢIS

Dod man visu, es tas milzis!

(Grasās ņemt.)

LIDIS

{Uzlec kājās.)

285 Tevi bedrē likšu iemest!

Baidīkli tev uztaisīšu.

Medus maizi paglabāšu,
Būs ko rīkot galma dzīres.

(Noliek maizi attālāk uz savas gultas malas.)

GRUŅĶIS

Glabā, glabā!

LIDIS

290 Gruņķi, slotul

Mudi, atnes pasolīti!

MUDĪTE

Kas tur būs tev?

LIDIS

Padod brunčus!

MUDĪTE

Es jau zinu.
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LĪDĪS

295 Padod diegu!

(Viss, kas prasīts, top atnests.)

BRIĢIS

Tas būs suns,

MUDĪTE

Vai sunim brunči?

BRIĢIS

Brunčos kož viņš,

MUDĪTE

Biksās kož viņš.

LIDIS

300 Lineālu!

GRUŅĶIS

Tā būs būda,

Varēs ielīst tur un gulēt.

MUDĪTE

Es jau domāju, ka zinu:

Tievā Līza, nu ne nieka.

LIDIS

305 Dod man jaku! Dod man bļodu!

Spalvas kātu! — Tas būs deguns.

BRIĢIS

Nu es zinu: tas būs cilvēks,

LIDIS

Gudris esi, — dodman rīksti!

GRUŅĶIS

Nedod rīkstes! Kas var zināt?
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MUDĪTE

610 Nu es zinu; klašu dāma!

flidis ir uztaisījis no dažādām atnestām un citām lietām nevei-

dīgu lelli, kuru nostāda pie sienas.)

BRIĢIS

Vai man! vai man!

GRUŅĶIS

Bēgsim, bēgsiml

LIDIS

Ko jūs bēgat? Labrīt, kundze!

(Klanās un ķer sev aiz matiem, it kā noņemdams cepuri, kuras

tam nav galvā.)

MUDĪTE

Labvakaru mēs jums vēlam!

315 Taisām lielo reveransi,

(Tupstas un lokās.)

LIDIS

Sakāt visi labu rītu!

BRIĢIS

Labu rītu!

(Kāju pievilkdams.)

GRUŅĶIS

Man ir bailes.

LIDIS

Muļķis esi, nav jau dzīva.

BRIĢIS

320 Labu rītu! — Eče! eče!

(Viņš rāda lellei garu degunu.)
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GRUŅĶIS

(Piepeši iesaucas.)

Vai man, viņa pakustējās!

MUDĪTE

(Uz Briģi.)

Lūk, ko nu tu padarīji?

Degunu tai parādīji!
Pats tās mīluls!

BRIĢIS

(Klusi.)

325 Neredzēja,

LIDIS

Nu tu sargies, lielais milzi!

Kad tu blēņas padarīsi,
Tūdaļ viņa pakustēsies.;

BRIĢIS

(Šaubīdamies, bet tomēr baidīdamies.)

Es jau?!

(Atiet tālāk nost. Lidis paliek viens.)

LIDIS

330 Nu es varu paēst.

(Viņš lēni apgriežas un domīgi iet uz savu gultiņu.)

MUDĪTE

(Baida citus bērnus ar lelli.)

Bu! bu! bu! —- lūk, pakustējās!

BRIĢĪS

Mani tu jau nebaidīsi!

GRUŅĶIS

(Tuvojas lellei un aizskar rīkstes,)

Rīkstēm lai var piedurt pirkstu.
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MUDĪTE

(Skaļāk.)

Bu! bu! bu! bu!

BRIĢIS

(Dusmīgi.)

335 Kas šai prātā!

LIDIS

(Apskata savu maizi un grib to ņemt, piepeši iesaucas.V

Kas tad tas?! Viss pilns ar mušāml

BRIĢIS

Nu tik, mušas, brūkat virsū!

GRUŅĶIS

Kur nu paliks galma dzīres?!

MUDĪTE

Man būt' medus, nu ēd mušas!

BRIĢIS

340 Lielmuti, nu turies pretī!

LĪDIS

Kas man mušas? Kas man meitas?

Es ar visām galā tikšu!

Izšķaidīšu tā kā pelus!

(Atvēzējas sist mušas.)

MUDĪTE

Sargies! nesit! Kad nu kostu?

345 Kādi viņām gari dunči!

GRUŅĶIS

Simtu acis! tēraudspārni!

MUDĪTE

Tu viens pats, un viņu dēķens!
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LIDIS

(Runā puslielīgi, pusbailīgi.)

Tiš! jūs projām! nost no maizes!

BRIĢIS

(Ļauni smiedamies.)

Nākat, ēdat, mušulītes!

MUDĪTE

(No tālienes.)

350 Tiš! Cik daudz! — Kad visas celsies,

Viņas aiznesis ij tevi.

LIDIS

(Pats sevi iedūšinādams un drebinādamies.)

Man nav bailes: — nost! es saku!

Citād' visas apsitīšu!

MUDĪTE

Viņam bailes.

BRIĢIS
355 Viņam bailes.

LIDIS

Ko? man bailes? — Redzēs gan!

(Atvēzējas un ieskrejas, bet apstājas.)

MUDĪTE

Lūk nu! bail! — Tev rokas sapamps,
Tā kā maizes kukuls paliks!

GRUŅĶIS

Tā kā maizes iejavbaļļa.

MUDĪTE

(Kaitinādama.)

360 Sitīsi — tev brūte būšu!
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BRIĢIS

(Smiedamies.)

Eče!

GRUŅĶIS

(Tāpat.)

Eče!

BRIĢIS

Saderēsim!

Tu tām mušām nesitīsi!

LIDIS

365 Saderēsim: apsitīšu.

GRUŅĶIS

Nu, uz ko tad saderēsim?

BRIĢIS

Kad mēs veicam, tad mēs katris

Dodam tev pa galvu knipi, —

LIDIS

Un kad es?

GRUŅĶIS

370 Nu, tev jau neveikt,
Tu jau esi gaisa grābslis.

LIDIS

Un kad es?

BRIĢIS

Tadtu tāpat.

LIDIS

Tas par maz, — kas veic, tas dabū

375 Lielo maizi, ķēniņmeitu
Un var — pīpot tēva pīpi.
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BRIĢIS

Labi!
i

«GRUŅĶIS

Labi!

LIDIS

Nu tad •— plauks!

(Aizmiedz acis cieti un tad asi uzsit ar roku uz maizi. Gaisma

mainās, paliek spokaina.)

MUDĪTE

380 Vai man! nu to mušas aizraus*

GRUŅĶIS

Nu tev roka būs kā kukuls!

BRIĢIS

I nevienas nenosita.

MUDĪTE •

Ira! ira! — Lūk, cik beigtas!

LĪDIS

(Nopūzdamies, kā pēc liela darba izdarīšanas, ko pats necerējis
veikt.)

Bet tad bija gan tā dūša!

MUDĪTE

(Skaita nosistās mušas, jjautri.)
385 Viena — divas — četras — piecas!

LĪDIS

(Attapies no lielā uztraukuma, sāk arī skaitīt)

Sešas!

(Uz Briģi.)

Ko tu vienu nomet?
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BRIĢIS

(Kas noņēmis un nometis, liedzas.)

Kur tev nomet?

LIDIS

Rekur!

BRIĢIS

390 Ej jau —

LIDIS

Septiņas pavisam beigtas!

Septiņas un viens tik cirtiens!

MUDĪTE

Tu tas septiņ' mušu cirtējs.

LIDIS

(Pats par sevi sajūsminādamies, skaļi.)

Septiņcirtis! Septiņcirtis!
395 Lūk, tad tāds gan vīrs es esmu!

Kas to izdarīs man pakaļ?

Septiņ' vīrus reizē nogāzt!

MUDĪTE

Veici! Nu tev būšu laba:

Tu ne velti izlielījies.

BRIĢIS

400 Ko nu veicis? Mušas sitis!

Tagad īsti saderēsim.

LIDIS

Veicu! veicu — divas reizes!

Kur tad paliek mana alga?

BRIĢIS
Ko tu vari, to es arī,

405 Tikai es vēl stiprāks esmu.
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LIDIS

Nu tad —?

GRUŅĶIS

Kurš tai zemē nokļūs,
Kurā tek tas piens un medus?

Tur tai labā Leiputrijā,
410 Kur tie ceptie cāļi skraida.

BRIĢIS

Gruņķim arī reiz ir tiesa —

Tā lai paliek, saderēsim!

LIDIS

Labi, labi, ■— es jau veicis,

Septiņcirtim viss ir spējams.

BRIĢIS

415 Rokas dodam, tā mēs deram:

Tas, kas pirmais, dabūs pīpi,
Ja tu zaudē— galvu nost!

MUDĪTE

Muļķis Briģis, kas tad manim?

BRIĢIS

Nejaucies tu vīru lietās!

MUDĪTE

420 Kāds šis vīrs? Kad neizmāki

Ij ne grāmatu no galvas!

LIDIS

(Sadodas rokām ar Briģi un Gruņķi.)

Labi! — Pirms tev jādod knipis!

(Puikas noliec galvas, Lidis abus sadur kopā.)
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BRĪĢĪS

Ko tu dari?

GRUŅĶIS
Ko tu dari?

LIDIS

425 Ekr kas jūs vairs manim esat?

Negribu ne sist jums knipjus,
Jūs par niecīgiem man esat!

BRIĢIS

Paskat!

LIDIS

Lai nu visi zina:

430 Es tas esmu, Septiņcirtis!

MUDĪTE

Kā tad visi lai to zina?

Uzrakstīsim tev uz pieres.
(Raksta viņam uz pieres.)

LIDIS

Nē, tā nevar, — kut man piere.
Uzrakstīt uz cepumaga!

MUDĪTE

435 Nags ir gluds, tur raksti nestāv.

Nu es zinu, — še mans priekšauts

LIDIS

Ko? £

MUDĪTE

Tur raksti! sien uz krūtīm,

(Uzraksta un uzsien.)

LIDIS

Lai nu zin to visa skola!
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440 Visa pasauT! — Še man šauri!

Lai man izplešas šīs sienas!

(Sienas atkāpjas uz malām.)

MUDĪTE

Skatāt! skatāt! sienas plešas!

BRIĢIS

Vai man! Kustas klašu dāma!

Jāteic būs, ko jūs še darāt!

MUDĪTE

445 Ej tai klāt!

BRIĢIS

Nē, man ir bailes.

LIDIS

(Aizrāvies no sevis.)

Nu es esmu Septiņcirtis,
Nu es tikšu pasauls ķēniņš!

MUDĪTE

Es tev līdz!

LIDIS

450 Tu paliec Gruņķim,
Man būs īsta ķēniņmeita!

MUDĪTE

Palūk nu!

GRUŅĶIS

Tā gluži labi,

MUDĪTE

Tā tā lieta nevar palikt:
455 Es grib' būt par ķēniņieni!

Kad jau tu, tad es jau ari!



BRIĢIS

(Atkal atžirbis no bailēm.)

Nu tad es tas milzis būšu,

Kas tev atņems ķēniņmeitu.

LIDIS

Man par tevi jāpasmejas.

BRIĢIS

460 Vai, vai, vai! tā pakustējal

(Rāda bailīgi uz lelli.)

(Gaisma atkal mainās, paliek gluži baiga.)

MUDĪTE

Vai man! Kustas! Klašu dāma!

Ej nu pretī, Septiņcirti!

GRUŅĶIS

Bēdz zem gultas!

(Visi bērni bēg un paslēpjas gan aiz gultām, gan zem tām, gan

zem galda; viens pats Lid i s paliek stāvot, kaut gan visām mie-

sām drebēdams.)

LELLE — KLAŠU DĀMA

(Skarbā balsī.)

Kas še notiek?

LIDIS

(Aizsmacis.)

465 Es še esmu — Septiņcirtis.

(Aptumst.)

*

(Priekškars.)



OTRAIS CĒLIENS

Vētraina pavasara nakts. Burvju mežs.

Zāles, smilgas, sūnas — milzīgos ap-

mēros, kā koki. Kukaiņi un mušas cil-

vēku lielumā. Liels zirnekļa tīkls pār-

stiepts pār telpām.
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|L idi s viens pats burvju mežā, bailīgi sarāvies, taustās uz

priekšu pa tumsu.)

.#

LIDIS

(Runā raudulīgā balsī.)

Tumsa, tumsa, >— vētra, vētra,
Ne ko redzu, ne ko skarul

Ko lai daru? Kur lai eju?
Auksti metas, vējš ņem cauri.;

470 Gāju iegūt ķēniņmeitu, —

Ko te tumsībā lai saredz?

Gāju cīnīties pret briesmām, s=s

Te tik tukšs, ka bailes metas.;

Saukšu, vai te nav kāds cilvēks?

475 A—u! a—u! atsaucaties!

Palīdzat no meža izkļūt!!
A—u! nākat! a—u! nākat!

BAIGAS BALSIS

(Dzirdas caur vētru tumsā, kā mēdīdamas,)

A—u! Klau — kā

Trakā aukā

480 Kāds tur saukā!
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ATBALSIS

A—u! Klau, kā

Atkal saukā!

Kas tur laukā?

LIDIS

Kādas balsis? Kādi tēli?

485 Kas tur dūko? Kas tur baida?

Stinkš kā bruņas! Spīd kā acis!

Kur lai slēpjos? Ciešu klusu.;

(Saraujas un slapstās.)

BALSIS

Lietus traukā

Negaiss braukā,
490 Mežus raukā.

ATBALSIS

Klusu laukā,

Nav, kas saukā,

Nedzird aukā.

LIDIS

Vai man! vai man! nu jau tuvul

495 Stāvu rāmi! Noskatīšos,

Balsis, liekas, nava bargas.
Saukšu a—u! saukšu a—u!

BALSIS un ATBALSIS

Klau, kā! Klau, kā

Atkal saukā!

500 Velc to laukā!

SĪKAS BALSIS

Sir, sir, sir, sir!

Še, še kāds ir!
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REŠŅAS BALSIS

Šur! šur! šur!

Cieti to tur!

505 Padod to šur!

(Parādās mušas un dunduri, kukaiņi un mazāki

smiči, meklēdami pēc saucēja. Viņi ir cilvēku lielumā un ap-

bruņoti; dažiem savas mazas gaismas lampiņas. Mušas ir ģērbtas
zilās, zaļās, sarkanās un dzeltenās zīda bruņās, kas izskatās kā no

tērauda. Vienkāršākās ir brūnos un pelēkos tērpos ar baltiem plan-
kumiem. Dunduri melnā samtā, platām lāčādu cepurēm. Ziboši
dunči un šķēpi. Glāžu spārni sudraboti. Kukaiņi ir vara bruņās,
smiči vieglos ģērbos, kustīgi.)

LIDIS

Vai man! Kādi briesmu vīri!

Zaļi vari! zili dzelži!

Melni ragi! balti dunči!

Tēraudspārni! liesmu acis!

REŠŅAS BALSIS — DUNDURI

510 Kur? Kur? Kur? Kur?

Dod, lai to dur!

LIDIS

Vai man, tētiņ! nedur mani!

Ko es ļauna nodarījis?

SĪKAS BALSIS — MUŠAS

Kas tu tāds esi?

515 Ko tu še dvesi?

CITAS BALSIS — KUKAIŅI

Ko tas še dara?

Rauj to iekš bara!

(Baram savs vājš lampiņu apgaismojums.)
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LIDIS

Vai man! vai man, apžēlojat!
Es tāpat tik šurpu nācu —

520 Es nekā te negribēju —-

Es jau labprāt projām ietu.

MUŠAS

Ko tu še meklē?

Šai tumsas peklē?

LIDIS

Ko še meklēju? •— Es nezin'!

525 Kurp es eju? — Nezin', nezin',

KUKAIŅI

Ne viņš ko zin!

Ne viņš ko min!

DUNDURI

Nejoko mūs!

Vāji tev būs!

RESNAIS DUNDURS

530 Dod man to šur!

Lai tik to dur!

LIDIS

Nedur! teikšu: — šurpu nācu,
Lai pret briesmām cīņā ietu.

MUŠAS

Sir, sir, sir, sir, —

535 Briesmas te ir!

LIDIS

Vai man! tādas nedomāju, —

Tad bij labāk palikt mājās.



DUNDURI

Šur, šur, šurf

Dur tik, dur, dur!

LIDIS

540 Nedur! tad jau lai ar paliek
Nemeklēta ķēniņmeita!

MUŠAS

-— Tāds, vai tu redzf

«— Princesi prec!
—- Ha, ha, hā! ha, ha, hā!

545
— Kā ta nu tā?

KUKAIŅI

— Dod man to princi!
— Šurpu to klinci!

— Lai princis dej!
•— Lai visi smej!

(Sagrābj Lidi un rausta viņu šurpu turpu.)
>

LIDIS

550 A—u! a—u! —Ko jūs_ darāt?

Laižat vaļā! laižat vaļā!

(Raujas laukā un turas viņiem pretī.)

MUŠAS

i— Vai! — vai tu redz!

— Vai! vai tu redz!

•— Projām tu lec —■
555 — Sargies: tev sec!

(Piepeši mušas un kukaiņi pamana uz viņa krūtīm uzrakstu

Septiņcirtis.)

KUKAIŅI un MUŠAS

(Izbijušies.)

•— Uz krūtīm tam vārds!

— Kā pērkoņa dārds!

— Septiņcirtis!
— Septiņcirtis!

47
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LIDIS

(Pamanījis, ka mušas un kukaiņi pārsteigti tin izbijušies, paliek'
pats dūšīgs un tūdaļ lielīgāks.)

560 Viens mans cirtiens — septiņ' beigti!
Tāds es vīrs! — būs visi veikti!

MUŠAS un KUKAIŅI

(No bailēm pārņemti, trīcēdami stostās.);

Sep—sep—sep—septiņi!
No vien—vien' cirtien' nobeigti!

DAŽAS MUŠAS

Vai — vai — tik nav tas —?

565 Vai — vai — tik nav tas —?

LIDIS

(Aizvien vairāk iedūšinādami es un izlietodams jauno stāvokli.)

Ko jūs, knišļi, domājāt,
Kad ar mani iesākāt?

Es pa jokam tikai ļāvos,

Šie jau domāja, ka kāvos!

MUŠAS

570 — Sir, sir, sir, sir!

— Tas varvērze ir!

— Tas ir tas pats!
— Ak, briesmīgais skats!

DUNDURI

Zur, zur, zur, zur!

575 Mutes lai visi tur!

RESNAIS DUNDURS

Kungs, žēlo nabaga mušiņas,
Kas tevi uzrunāt iedrīkstas!

(Viņam balss aizraujas no godbijības un bailēm.)

VIENS MAZAIS SMICIS

(Turpina.)

Vai tu neesi tas —?
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Kas sep—sep—septiņas —?

580 Tjz reizi —

LĪDIS

(Skaļi.)

— Plauc!

RESNAIS DUNDURS

Visi, visi lai šmauc!

MUŠAS

Ko te lai vairs dar'?

Lai glābjas, kas var!

(Visi kukaiņi, mušas, dunduri bēg projām ar savām lampiņām, tā

ka paliek atkal tumšs kā naktī.)

LIDIS

(Arī sabijies no tumsas un vientulības.)

585 Paga! nebēgat jūs, mušas!

Bail man vienam tumšā mežā.

Nebaidāties vairs no manis,

Es nekā jums nedarīšu,

VECĀ DUNDURA BALSS

Lai nebēg! lai stāj!
590 Vīrs laipni mums māj.

(Iznāk laukā resnais dundurs.)

Lai sanāk viss bars!

Mums drošsirdīgs gars.

MUŠIŅAS

(Uz Lidi.)

Vai esi tu tas?

Kas sep—septiņas —?

LIDIS

595 Es tas esmu — Septiņcirtis!
Bet es jūs vairs neaizskaršu.
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KUKAIŅI

(Kas bailīgi rāpjas.)

— Vai zināt ko? *

— Kā aplabin' to?

— Lai nesāk mūs sist —

600
— Vajg ceļos krist!

/■

MŪSAS

Mēs smējām: viņš klincis!

Bet, lūk! — ir gan princis!

DUNDURI

To nebij vis pelt!
Bet par ķēniņu celt!

VISI

(Uz Lidi.)

605 Nāc, ķēniņš mums esi!

Nāc, muškroni nesi!

(Apstāj Lidi un krīt viņa priekšā ceļos; Citi skrien pie vecā,
resnā dundura un ņem viņam muškroni nost, lai to uzliktu Lidim.)

DUNDURI

(Uz veco, resno.)

Tu, vecais, dod šur!

(Vecais dundurs turas pretim un dur, mušas bēg.)

CITS DUNDURS

Nu, lai viņš sev durl

VECAIS, RESNAIS

Vai, sur, sur, sur, sur!

6io Bēdz, duramais dur!

JAUNS DUNDURS

Ņem duramo nost!

— Nu nevarēs kost.
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MŪSAS

(Uz Lidi.)

Še muškronil

To paturil

DUNDURI

615 Mušu vecākais nu esi!

Duramo par godu nesi!

(Lidim nodots duramais un muškronis, kuru tas dod glabāt smi-

čiem.)

LIDIS

Smiči, še, tos glabājat,
Manimpakaļ nēsājat!

MUŠAS un DUNDURI

— Nu kronis tev būs!

620 — Tad aizstāvi mūs,

Kad ļaunums kāds kļūs!
— Un, ko tu vien vari,
Par labu mums dari!

To vēl mūsu bari.

VECAIS, RESNAIS

(Uz Lidi.)

625 Tev neesmu ļauns,
Kaut gan esi jauns,
Bet resnāks tu daudz, —

«Lai dzīvo!» tam sauc!

MUŠAS un VISI

Lai dzīvo nu tas,
630 Kas kauj septiņas!

(Visi apsveic Lidi.)

LIDIS

Es nu lielais mušu ķēniņš:
Septiņcirtis Pirmais esmu!
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Jūs nu man uz vārda klausāt!

Es jūs visus aplaimošu.

MŪSAS

635 Ailā, sir, sir, sir!

Mums ķēniņš ir, ir, ir!

DUNDURI

Urā, sur, sur, sur!

Ķēniņ, ko solīji, tur'!

(Svinību troksnis.)

LIDIS

Labs ir! — Nu vēl vienu lietu —

640 Sakāt manim, mušu ļaudis:
Kā jūs šeit tik lieli esat?

Es, kas cilvēks, jums še līdzīgs?

VECAIS DUNDURS

Nu, dēls, tad zin':

Kur baiļu tracis,
645 Tur lielas acis,

Tur liels par mazu ir placis.

VECAIS SMICIS

Liels vai mazs —

Kas man tas?

Viss še mainās,
650 Viss tik ainas.

(Atkal svinību troksnis.)

LIDIS

(Aizraudamies.)

Nu bez bailēm gaisos braukšu,
Tur, kur nava nakts un vētras,
Tumsas milžus sašķaidīšu,
Saules valsti ievedīšu.
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655 Nu to zemi atradīšu,

Kurā piens un medus tekot,
Biezu sviesta maizi triepšu,
Medu virsū tecināšu.

Derībās nu uzvarēšu,
660 Briģi, Gruņķi iznerrošu,

Ņemšu īstu ķēniņmeitu,
Tēva pīpi izpīpošu!

(Svinīgs troksnis un mušu deja.)
(leskrien Muša, tad Kukainis.)

MUŠA

(Aizelsdamas.)

Vai, vai, vai, vai!

Vai, vai, vai, vai!

665 Sir, sir, sir, sir!

Briesmas mums ir!

(Visi kukaiņi un mušas uztraukti skraida, Lidis līdzi.)

LIDIS

(Bailīgi.)

Kur pats tumšākais še kaktiņš?
Kur no āras neierauga.
Aši, aši, sakāt, sakāt!

670 Paslēpjat! es jūsu ķēniņš!

(leskrien Kukainis.)

KUKAINIS

(Nevarēdams izrunāt.)

Vai, vai, nāk!

Vai, vai, nāk!

Mušiņas vāk!

Mušiņas vāk!
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MUŠAS

(Uztrauktas, apjukušas.)

6*5 Kas tad šis? Kas tad šis?

KUKAINIS

Zirneklis! zirneklis!

MUŠAS

Nemanīts pienācis!

KUKAINIS

Tiklu jau izstiepis!

LIDIS

{Iznāk ārā no savas paslēptuves atkal pilnā drošsirdībā.)

Ak, tad zirneklis vien ira!
680 Ko jūs, muļķes, sabijāties?

Vai tad tas jums spēj ko darīt?

Nelienat tik tīklā iekšā!

VECĀS MUŠAS

— Lai nu viens sak'!

— Šausmīgi, ak!

685 — Izskats pēc velna!

— Balts krusts uz melna!

JAUNAS MUŠAS

— Zīdā tērpts, glauns,
— Smaidīgs un jauns!

VECAS

Lampiņas dzēst!

JAUNĀS

680 Lai nevar mūs plēst!

(Lampiņa apdziest, iestājas tumsa.)
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VECĀS

Ko ieviļin' tīklā,
To nemin ne mīklā!

JAUNĀS

Ko rokās grib slēgt,
Tas nespēj vairs bēgt.

LIDIS

695 Ha, ha! man tik jāpasmejas:
Zirneklis, kur te tās briesmas? —

Tikai kamdēļ lampas dzēšat?

Tā man pretīga šī tumsa,

MŪSAS

— Dzi, dzi! kāds spiedz!
700

— Pēc palīga kliedz.

— Kas to lai glābj?
— Pats tīklā tas slāpj.

LIDIS

Kur tad ir viņš? Nākat šurpu!
Tā nekā es nesaredzu.

705 Rādāt lampas! — Kas par cīņu,
Kad man pretinieks nav redzams?

*

(Atspīd mušu lampiņu gaisma, un tagad parādās pār visu telpu

izplēties liels zirnekļa tīkls, kurš spokaini mirdz. Tīklā sēd liels

zirneklis, melns ar baltu krustu. Katrā kājā lieli ķekši. Zirnekļa
tīklā lejā redz ieķērušos biti; zirneklis un bite ir cilvēku

lielumā.)

(Bite ir tērpta greznā zelta un melna samta ģērbā, četrām jos-

tām, dimantu rasas rotām, divām garām pāvu spalvām cepurē un

mirdzošu dzeloņu kronīti galvā. Tā ir pati bišu ķēniņiene

Mudīte.)

(Aiz viņas, tīkla otrā pusē, vairākas ~ bites — galma dā-

mas, līdzīgos tērpos, tikai mazāk greznas. Zirneklis tīklā

nolaižas un uzceļas.)
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MŪSAS

(Nemierīgi skraida apkārt, gan atturas, gan lien klāt; tāda.)

— Lūk, tur! tur! tur!

— Redz! vienu tas tur!

CITAS MUŠAS

— No tālienes stāt!

710 — Neejat klāt!

VĒL CITAS

—- Ak, cik negants!
— Cik interesants!

— Ak, šausmīgi!
e== Cik bīstami l

MAZIE SMICI

715
— Vai viņš var kost?

— Viņš netiek nost.

— Vai pakaļ skrien?

-~ Ko klātu lien?!

LIDIS

(Tuvāki klāt pieiedams, ar bailēm.)

Ir gan briesmīgs! — Bail man arī!
720 Un tik liels! — es — nedomāju.

Kas tur tāda? spārniem sitas?

Viņa tīklos ieķērusies?

VECA MUŠA

Ak, tās tik bites!

Lai tās sev sitas!

725 Lai tīklā tieši

Skrej sētmalieši!

DUNDURS

Vai tur kāds mums draugs?
Tiem medus pilns trauks,

Vai mums gan ko dod?

730 Vēl rīda0

, puc! kod!



57

LĪDĪS

Jāglābj tomēr, kaut nav muša!

Dzīvība tāpat vien ira!

Tikai bailes man gan arī!

Dodat labi asu dunci!

DUNDURI

735 Ķēniņ, kur ej?
Ko slastos tu skrej?
Kad tevi nu gūs?
Tev jāsargā mūs!

(Bite ievaidas.)

LIDIS

Balss man tā kā pazīstama.
740 Dodat dunci labi asu!

Lai var pārcirst dzelžu tīklu.

Tiš! tu projām, krusta nesējs!

ZIRNEKLIS

(Sakustas un staigā augšup un lejup pa savu tiklu, paceldams
vairākas apbruņotaskājas un tiklukratīdams.)

Dzi! dzi! dzi!

Neskāri

745 Milzeni!

Bīstami!

(Bišu dāmas iesīcas skaļāk, bet bišu ķēniņiene viņas ap«

sauc: Cit!)

LIDIS

Draudi, draudi! Klāt man netiec.;

Ko tu ķēri, to tu sargi.

(Zirneklis pievirzās tuvāk pie sava upura. Bite iesīcas.)

Es tev pārcērtu šo virvi!

750 Nu tev jāuzrāpjas augstāk.

(Pārcērt priekšā attālāko virvi, tā ka zirneklim jābēg augšāk, lai

nenokristu,)
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ZIRNEKLIS

Es paņemšu*
Ko noķēru,
Uz augšgalu
To uznesu!

(Tuvojas savam upurim un velk to ar virvi augšā.)

BIŠU ĶĒNIŅIENE

(Sīc klusi.)

755 A—i—i—i!

BIŠU DĀMAS

(Nespēdamas atturēties, iesaucas skalās balsltēs.)

A—i! i! i!

Glāb, paglābi!
Aizturi, aizturi!

Biti, bitīti!

LIDIS

(Saķer virvi, aiz kuras zirneklis velk augšā Mudīti, bet nevar

atturēties pret zirnekli; mušas nāk palīgā un notura.)

BITES un BIŠU ĶĒNIŅIENE

(lekliedzas no bailēm.)

DUNDURS, RESNAIS

76© Cērt apakšā virvi

Ar aso cirvi!

DUNDURS, TIEVAIS

Tad zirneklis brēksi

Pats augšā lēks.

LIDIS

Turat, mušas! turat virvi!

765 Dundurs muļķis, kā tu māci:

Kad cērt apakšā, viņš veiktu.

Paceļat jūs mani! =- Tā, lūk!
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(Dunduri paceļ Lidi uz saviem pleciem, un nu viņš pārcērt augšā
to virvi, ar kuru tika vilkta bišu ķēniņiene. Tā nokrīt lejā un ir

brīva. Nu nocērt arī apakšējo virvi, un zirneklis ar visu
tīklu top uzrauts augšā. Pārcērt vēl dažas virves, un skatuve top
brīva.)

ZIRNEKLIS

(Dusmīgi, draudoši.)

Ko noķeru,
To atņem tu?

770 Gan atriebšu,
Kad atnākšu!

(Nozūd.)

*

(Atskan lielas gaviles visos kukaiņos, mušās, dunduros. Bišu

ķēniņiene, kuru apstājušas bišu dāmas, lēni paceļas
un atver acis. Piepeši atspīd gaiša gaisma, un nu redzas viņpus
zirnekļa tīkla pavasaras aina: viss zaļš, bet zāle tik liela kā krūmi,

smilgas kā paunas, sūnas kā kadiķi, sēnes kā sieviņas un mei-

tiņas sarkanām cepurītēm. Visi kukainīši priecīgi lēkā.)

LIDIS

(Stāv pārbrīnījies un lēni runā sapņaini, kā jautājoši.)

Ko tik gaišs uz reizi tapa?
Te vēl tumsa, ziema, vētra,
Te jau pēkšņi pavasara,

775 Augšā tā kā putnu dziesmas!

MUŠAS

(Ap bišu ķēniņieni, to aplūko, bet izturas naidīgi.)

— Skat! skat! skat! skat!

«— Bišu ķēniņiene pat.

VECĀS MUŠAS

— Kā tā te tiklā nāk?

— Vai tā gan sargāties māk?

JAUNĀS MUŠAS

780 — sir, sir, sir, sir!

— Cik kaunīga ir!



VECAS

Bet durt gan prot,
Mušām knipjus dot:

CITAS

— Vajdzēja zirneklim ļauti
785 — Tādas viņš var kaut.

VECĀS MŪSAS

Mušķēniņ, skat',
Ko tu glābi nupat!

LIDIS

(Pienākdams klāt, uz bišu ķēniņieni, kura stāv, nodūrusi

acis.)

Parādies, kas tāda esi?

(Tuvāk viņā ieskatīdamies.)

Vai! tev izskats tā kā Mudeil

MUDĪTE — BIŠU ĶĒNIŅIENE

790 Jā, es tiešām esmu Mude.

LIDIS

Kā, tu bišu ķēniņiene?

MUDĪTE

Čakla esmu, šuju šūnas.

LIDIS

Kā tu tiki zirnekļtlklā?

MUDĪTE

Briģis mani iemānīja.

LIDIS

795 Briģis! Briģis! Nu tad ej sev!

60
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MUDĪTE

Es nu palikšu pie tevis.

LIDIS

Tev ir vieta, kam tev manis?

MUDĪTE

Es nu īsta ķēniņiene.;

LIDIS

Man vēl īstāku būs meklēt.

MUŠAS, VECĀS

800 Ko tā te dzied?

Trenc, lai sev iet!

MUŠAS, JAUNĀS

Mēs negribam šīs!

Teic! — projām to dzīs.

(L id i s stāv, uz viņu neskatīdamies.)

MUDĪTE

(Zēli.)

Tu mans glābējs! Septiņcirtim
805 Pateicīga mūžam būšu!

Tik bez manis negūt tevim

Ķēniņmeitas, medus zemes!

(Viņa aiziet līdz ar pavadonēm.)

*

(Piepeši paliek tumšs tā kā naktij visi apklust, tad daži aizdedz

savas lampiņas.)

LIDIS

Vai, tumšojies!
Kā apmācies!
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VECA MUŠA

810 Nu, nebaidies,

Drīz gaismosies!

(Brīdis vispārēja klusuma. Tad pamazām sāk atkal gaisma at

griezties, līdz paliek pilna. Kukaiņos atkal atmostas priecīga kus

tiba.)

LĪDIS

Atkal gaiši! — Ak, cik skaisti!

Ak, visapkārt pavasara!
Bet cik sveša, neredzēta!

815 Kādi koki! kādi krūmi!

Slaikas palmas, cekulotas

Tā kā milzu smilgas stiepjas!
Tie kā ašķi! Tās kā sēnes!

Kaķu pēdiņas kā priedes! -

820 Kas tie tādi ziedu koki?

Dzelteni kā medus pilni!
Zelta kausi nokarājas —*

Tā kā milzu gailenītes!

VECĀS MUŠAS

Smilgas un zāles,
825 Ašķi un vāles —

Tā jau tās sauc,

Ko palmas te jauc?

LIDIS

(Savā līksmībāpaliek domīgs, nesaprašana.)

Ziedons ir! — Bet teic, kam tumsa,
Kad tā bite projām gāja?

830 Tāpat pēkšņi gaiši tapa,
Kad to izglābu no tīkla.

VECĀS MUŠAS

— Nāk pavasars,
Kad laukā lien bišu bars, b
— Kad atver kāds auli,

835 Tās laiž uz sauli.
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LIDIS

Jā, kā zeme tapa zaļa,
Kā ar zaļu zīdu klāta!

— Es tā tīkla atraisītājs,
Es tas esmu: Septiņcirtis!

(Atkal atmostas lielīgais gars, bet fantāzija pārvalda.)

840 Nu tik braukšu! nu tik braukšu!

Meklēt īsto ķēniņmeitu. —

Jūdzat glāžu spārnu ratus,

Zelta spieķus, sudrabriepas!

Seši resni dundurvīri

845 Lai pa priekšu aši šaujas,
Taisnu ceļu meklēdami,

Sānis acis negriezdami!

Mušas, visa zinātājas,
Jūs es saucu: vedat mani

850 Tjz to īsto ķēniņmeitu,
Uz to pien' un medus zemi!

MUŠAS

— Mušas visur lien,

Skraida nakt' un dien';

-— Mušas visu zin,
855 Visus augļus šķin;

«— Mušas visu ož,

Mušas visu kož.

— Ij to pien' un medus zemi

Zinām mēs, tik nāc un ņemil

JAUNĀS MUŠAS

860 Lai vēl smejam!
Lai vēl dejām!
Pirms projām steigt,
Pirms ardievas teikt!

(Dejo un dzied.)
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(lebrauc mušu glāžu rati.)

LIDIS

(Nepacietīgi pret ratiem.)

Nu riti, riti, rati!

865 šurpu, sveši skati!

Šķiraties jūs, zāles!

Tuvāk nākat, tāles!

Verat liktens vārtus,

Ziedoņ-zaļi-sārtus!
870 Gājiens, nāc, tu jaunais!

VECAIS DUNDURS

Never tos, nāks ļaunais!

VECA MUŠA

Tos vārtus nevar vērt!

Brauc citur! tos cieti cērt!

CITAS

— Vai! par vēlu, par vēlu!

875 — Ko redzu? Ak, briesmu tēlu!

{Lēni pāri iet kāds briesmons, no kura redzas tikai milzīgās
kājas un aste, kas augstākas par kokiem. Visi lielā uztraukumā,

rati tiek aizrauti prom, katrs bēg, kur redzēdams.)

MUŠAS

(Skraidīdamas.)

— Vai! vai! vai!

— Vai man! vai! vai!

LIDIS

(Lūko paslēpties.)

Kur lai bēgu? Galvu sedzu,

Lai tadnotiek! lai neredzu!
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DUNDURI

880 — Kājas mūs min!

— Kas tāds? kas zin?

KUKAIŅI

— Visi zemē plok —

— No bailēm jānosmok —

SMICI

Sir, sir, sir, sir —

885 Kas tad tas ir?

CITI

Mums nav ne jausmas,
Kas tās tādas šausmas?

MAZIE SMICI

—- Ko sakāt jūs?
— Šķiet, vērsis vien būs!

LIELIE SMICI

890 Sir, sir, sir, sir —

Vērsis vien ir!

LIDIS

(Izdzirclis, uzcēlies.)

Ko jūs, muļķi, sabijāties?
Vai tad neredzējāt vērsi?

Stibu ņemšu, projām dzīšu,
895 Jums jau tādām dūšas nava,

MUŠAS

(Atskrej.)

— Vai! kur tas sit, tur tūlīt

Mušas kā mušas krīt!

— Smilgu stumbri plīst!
— Zāļu lapas šķīst!



LIDIS

900 Ko man pašam rokas traipīt?
Eita, mušas, līst tam acīs!

Līst tam ausīs! līst tam nāsīs!

Kožat, durat, nesaudzējat!

CITAS MŪSAS

(Atskrien.)

Jau viņš bēg un lec.

LIDIS

905 Lai viņam visi sec!

MUŠAS

Ar asti briesmīgi sit.

LIDIS

Lai krīt vai divdesmit!

MUŠAS

Vai! vai! vai!

LIDIS

Šurpu manus spārnu ratus!

*

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

Ķēniņa pils pagalms, kur notiek sacīk-

stes. Galā pa vidu paaugstinātā vietā

troņa sēdekļi: ķēniņam pa kreisi, ķē-

niņa meitai drusku zemāk, pa labi; bla-

kus ķēniņmeitas sēdeklim tāds pats
tukšs sēdeklis nākamam princim, ķēniņ-
meitas līgavainim. Līdz sēdekļiem ir

vairākas pakāpes. Lejāk sēdeklis sacīk-

stes soģim un trīs krēsli precniekiem.
Gar malām sacīkstes laukumiņam sē-

damas un stāvamas vietas galma ļau«
dīm un skatītājiem no tautas.

Sacīkstes notiek dienā.
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(Ķēniņš sēd savā troņa sēdeklī, tāpat Ķēniņmeita; viņai

apkārt galma dāmas; gar malām galmenieki un ļaudis.
Priekšā vairāki precnieki -— sacīkstes dalībnieki.)

(Pie Ķēniņa nav pavadoņu, bet tikai Kanclers. Ķēniņ-
meitas sēdekļa atzveltnē kā izrotājumi: cepure, spalva un rīk-

stes.)

(Ķēniņš ir vecs un laipns, Ķēniņmeita skaista, bet barga.)

ĶĒNIŅŠ
910 Pilnas mājas svešu ļaužu!

Salašņi no visām malām!

Visi sakās līgavaiņi —

Nu līdz kaklam man tā lieta!

Kurš nu nāks vēl sacīkstēties,

915 Neuzvarēs ķēniņmeitu, —

Tam lai noņem muļķa galvu!
Tam lai punu liek uz mēli!

PRECNIEKI

— Tad jau iesim labāk mājās!
— Kam tad gribas zaudēt galvu?

920
— Kam tad gribas puns uz mēles?

— Sveika paliec, ķēniņmeita!

ĶĒNIŅŠ
Eita vien! grib kaķīts zivis,

Negrib kājas saslapināt; —

Nu būs miers! nu nebūs drūzmas,
925 — Kas tur vēl! Viens zeņķis atnāk?!
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(Atnāk Lidis, uzģērbis svārkus virsū uz sava krūts uzraksta:

Septiņcirtis! Aiz viņa ienāk arī Bri ģi s un Gruņķ i s, viens

kā milzis, otrs kā resnis.)

KANCLERS

Ķēniņ! tur vēl divi vīri!

Viens kā milzis, viens kā muca.

MILZIS

(Klanās.)

Es tas stiprākais, — es gūšu!

RESNIS

(Klanās.)

Es tas resnākais, — tā mana!

LIDIS

(Klanās un skatās visapkārt; ieraudzīdams Ķēniņmeitu, paliek pār-

steigts stāvam; tad klusi.)

930 Ak, cik skaista ķēniņmeita!
Nevar atskatīt ne acīm!

Tā ir tā, ko gāju meklēt

Tanī pien' un medus zemē!

BRIĢIS

(Uz Gruņķi klusi, skatīdamies uz Ķēniņmeitu un ieraudzīdams

krēsla atzveltnē kā klašu dāmas zīmogus.)

Skat, kas tai tur krēsla galā!
935 Spalva, cepure un rīkste!

Klašu dāma! — Bēgsim!

(Taisās bēgt, bet netiek cauri ļaudīm.)

KĀDS NO GALMENIEKIEM

Negrūd!

GRUŅĶIS

Nebēdz! pagaid'! Tu tās mīluls!
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LIDIS

(Vēl tāpat, klusi.)

Ak man! vai! man bail, cik skaistai
940 Kā lai drīkstu viņu skatīt?

Un, ak vai! cik gudras acis!

Tā kā klašu dāma! — Bēgšu!

(Taisās bēgt, bet viņam uzsauc mušas balss pie auss.)

MŪSAS BALSS

Nebēdz! nevar, mušuķēniņ!
Tu jau Septiņcirtis! — Cīnies!

945 Līdzēsim! Še sauja mušu!

LIDIS

(Viņš iebāž sauju kabatā. Nu viņš atkal dusmīgs, sauc skaļi uz

princesi.)

Jā, es gribu tevi dabūt!

ĶĒNIŅMEITA

Knauķis tāds, grib mani dabūt?

Tam jau ir vēl slapjš aiz ausīm.

ĶĒNIŅŠ
(Uz Lidi.)

Jā, es redzu, tev gan gribas
950 Sinepes uz mēles dabūt.

LIDIS

Ķēniņ, nemuld'! Teic, ko darīt,

Lai šo dabūtu?— Es gūšu.

BRIĢIS

(Klusi uz Gruņķi.)

Kas tad tas? Vai nav kā mazais?

GRUŅĶIS

Tā vien šķiet, — ko šis te maisās?
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BRIĢIS

(Čukstot, bet tik dikti, ka lai Lidis dzirdētu.)

955 Tur, kur lieliem vīriem vieta,
Tur tāds arī spiežas iekšā!

LIDIS

(Tāpat skali čukstot.)

Ko šie nāk te? vai še cīkstas

Kurš visvairāk spētu apēst?

BRIĢIS

Es tas stiprais, es to ņemšu!

GRUŅĶIS

960 Es tas resnais, man tā piekrīt!

GALMA DĀMAS

(Paklusi.)

— Tas ir spēka vīrs, patiesi!
— Miesās pilnīgs, garā pilnīgs!

ĶĒNIŅŠ

Kaunīgi nu tie gan nava,

Visi trīs tie līgavaiņi!
965 Nekaunīgākais tas mazais,

Varbūt nekauns gūst! —

(Uz Kancleri.)

Ņem, lasi!

KANCLERS

(Paņem papīra rulli.)

Atkal velti muti dzesēt!

LIDIS

Tas tavs amats.
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KANCLERS

(Dusmās.)

970 Turi muti!

LIDIS

Nē, man amats muti lietot!

ĻAUDIS

Nu būs joki gan šo reizi!

KANCLERS

(Lasa no papīra ruļļa.)

Ķēniņmeitu ar pus valsti

Gūs, kas minēs viņas mīklas,
975 Pārspēs viņu zināšanā,

Atņems viņai pēd'jo vārdu.

ĶĒNIŅŠ

(Nopūzdamies.)

Lūk, man gudra ķēniņmeita,
Miera nava man no viņas:
Visu zin tā, aizbāž muti,

980 Vienmēr pēdējs vārds tai paliek.

ĶĒNIŅMEITA

(Dusmīgi.)

Ķēniņ tēvs, tu vecs jau paliec,
Jaunie gudrāki par tevi,

Ļauj man galā tikt ar tādiem!

(Uz Lidi.)

Zēn, bēdz mājās! Vēl ir laika.

LIDIS

985 princes, tā tu nerunātu,
Kad tu zināt', kas es esmu, •—

No tā vien es varu nojaust,
Cik tev maza zināšana.
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ĶĒNIŅMEITA

Ko tu lielies? — Kas tāds esi?

LIDIS

990 lesim lielīties, kurš lielāks!

ĶĒNIŅMEITA

(Nepatīkami pārsteigta.)

Mini manas trejas mīklas!

LIDIS

Vai es bērns? Lai min tie mazie!

ĶĒNIŅMEITA

Mini! nelokies, ja gudris.

LIDIS

(Rādīdams uz Briģi.)

Garāks tas, lai min pa priekšu!

ĶĒNIŅMEITA

(Dusmīgi.)

995 Liek, tad dari! Aizdod dusmas.

LIDIS

(Uz Ķēniņu.)

Ķēniņ, vai ir atļauts dusmot?

ĶĒNIŅŠ

Sacīkste lai ir, kā nākas!

KANCLERS

Katram krēslā jānosēstas!

Tam, kurš nemin, apgāž krēslu.;

LIDIS

1000 Vaivar dusmot?
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KANCLERS

Nē, to nevar!

(Visi trīs precnieki: Lidis, Briģis un Gruņķis top nosēdināti savos

krēslos.)

ĶĒNIŅMEITA

(Svinīgi.)

Kas par sniegu baltāks? — Minat!

LIDIS

(Paceļ pirkstu.)

Zinu, zinu!

BRIĢIS

(Arī ceļ pirkstu.)

Tas būs papīrs.

ĶĒNIŅMEITA

(Uz Gruņķi.)

1005 Tu ko saki?

GRUŅĶIS

Tās būs zosis.

LIDIS

(Smejas.)

Hana! ha!

ĶĒNIŅMEITA

(Uz Odi.)

Nu?

LIDIS

Tā ir diena,

ĻAUDIS

|01Q — Ha, ha! ha, ha! — Labi, labi!

Zoss, ha! ha! Man zoss ir melnai
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— Papīrs, labi, — tas būs kanclers.

— Diena, kaut tā būtu baltai

ĶĒNIŅMEITA

(Svinīgi.)

Kas par darvumelnāks?

LIDIS

(Ceļ pirkstu.)

1015 Zinu.

BRIĢIS

Tā ir tinte!

GRUŅĶIS

Tā ir cūka!

LIDIS

Es tik zinu: tā ir nakts!

Viss, kas melns, no tās top melnāks^

ĶĒNIŅMEITA

(Svinīgi.)

1020 Teic: kas stiprāks ir par zemi?

BRIĢIS

Nu es zinu: tas ir arājs!

GRUŅĶIS

Tāir maize.

LIDIS

Tā ir saule,

Saule stiprāka par visu.

ĻAUDIS

1025
— Zemi arājs veic, bet viņu

Atkal maize: vīram jāēd!
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— Labi! labi! — Jā, bet saule!

— Kas bez saules? — Veicis! veicis!

LIDIS

Apgāžat nu tiem tos krēslus!
1030 Es vislabāk uzminējis!

BRIĢIS

Es vislabāk!

GRUŅĶIS

Es vislabāk!

ĻAUDIS

Milzim tiesa! — Mazam tiesa!

ĶĒNIŅŠ

Nevar apgāzt viņu krēslus!

1035 Katram sava taisnībiņa.

ĶĒNIŅMEITA

Labi — vēl es mīklu teikšu:

Kas ir augstāks vēl par kalnu?

BRIĢIS

Tornis kalnā!

GRUŅĶIS ,

Vārna tornī!

LIDIS

1040 Pāri visam augstāks mēness,

ĶĒNIŅŠ
Visiem labi!

LIDIS

Man vislabāk!
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ĶĒNIŅŠ

Nu tad minat manu mīklu!

ĶĒNIŅMEITA

Mīklas tik priekš bērniem ira,

ĶĒNIŅŠ

1045 Ja tu zin', ko es, tad teiksi. —

«Nakti gāju, zuda gredzens,
Mēness rada, saule ņēma.»

ĻAUDIS

— Vai man dien, cik grūta mīkla!

'— To jau neminēsne pati!

BRIĢIS

(Pūlēdamies uzminēt.)

1050 Nez — vai rubļi?

GRUŅĶIS

(Tāpat.)

Nez —- vai zirņi?

ĶĒNIŅŠ

(Uz Lidi.)

Nu tu, gudrais, — nu tu mini!

LIDIS

Kam man minēt tavu mīklu?

Tevi es jau neprecēšu.

ĻAUDIS

1055 — Gudri sacīts! — Veiklis puika!

LIDIS

(Uz princesi.)

Vai tu zini?
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ĶĒNIŅMEITA

Tev ir jāmin!

LIDIS

(Nezinādams, lūkojas apkārt; tad aši Izņem no kabatas mušu

un pieliek to sev pie auss.)

Rasa?

(Klusi, klausīdamies, tad skaļi.)

Rasa!

ĶĒNIŅŠ

1060 Kas tev teica?

LIDIS

(Smiedamies.)

Mini tu nu, kas man teica?

Kad tu nezin', prasi meitai,

Tā jau sakās visu zinis!

ĶĒNIŅMEITA

(Aizvainota, lielīdamās.)

Es zin' to, kā zeme cēlās,
1065 To, kas kalnus iztaisīja,

Cik no vakariem līdz rītiem,

Kur nāk vējš? Kur sāls iekš jūras?

Es zin' vairāk, es zin' visu:

Kādēļ akmeņi vairs neaug?
1070 Kādēļ kustoņiem nav runas? tm

LIDIS

(Smiedamies.)

Vainav runas?

ĶĒNIŅMEITA

(Uztraukta.)

Vai tad ira?
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LIDIS

(Asi iesmejas.)

Ha! hal

ĶĒNIŅMEITA

Es zin' burvju vārdus —

LIDIS

1075 To zin visi mazi bērni.;

ĶĒNIŅMEITA

Kā var uzlaist kaites, ligas.

LIDIS

Es zin', kā tās atkal atlaist.

ĶĒNIŅMEITA

Nogriez galvu! izrauj dvēsli!

Tad es runāšu uz tevi!

1080 Vai tu tādu mīklu zini?

LIDIS

(Paklausās uz savu mušu.)

Zinu: spalva, kas man raksta!

ĶĒNIŅMEITA

(lekaitusi, neatlaižas, grib uzveikt Lidi.)

Putnis atlaižas bez spārniem,
Kokā atsēstas bez zariem,
Uzlec jaunava bez kājām,

1085 Putnu apēda bez mutes?

LIDIS

Veca tava gudribiņa.
Mana ziņa, jauna ziņa!
Mūsu lomas pārmainītas:
Tu tas putnis, es tā meita!
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ĶĒNIŅMEITA

(Uzlec.)

1090 Eče! eče! Neminēji!
Gāžat apkārt viņa krēslu!

LIDIS

Atnāk saule, apēd sniegu, -—

Tā ar tevi! — Gāz nu tos tur!

(Rāda uz Briģi un Gruņķi.)

(Sulaiņi būtu priecīgi apgāzēji, bet princese tiem aizliedz.)

ĶĒNIŅMEITA

(Pret Lidi, lielīgi.)

Ko, tu mani apēst vari?

1095 Tevi ēdīs mani lāči, —

Man tik liela melna ala,

Ka nekad tur neredz saules!

LIDIS

(Vēl lielīgāki.)

Kas ir tava mazā ala

Pretī manai lielai pļavai,
lioo Tur ij mušas ir kā cilvēks,

Tur ij smilgas ir kā palmas!

ĻAUDIS

— Ak tu tavu lielīšanos!

— Muša — cilvēks! — Smilga — palma!

LIDIS

Nāc nu lielīties, kurš lielāks?

1105 Vai tu zin', cik liels es esmu?

BRIĢIS

Ķēniņmeita, neielaidies

Tu ar viņu lielīšanā!

Mute tam kā kūts tik liela!



82

GRUŅĶIS

Tā kā mušām dejas grīda!

ĶĒNIŅMEITA

iiiO Manāvalstī miljons vēršu!

LIDIS

Katrā miljons manu mušu!

ĶĒNIŅMEITA

Pilna zeme piļu, ciemu,

Bāztin bāzts viss pilns ar mantām!

LIDIS

Manā valstī brīvi gaisi!
šHS pilni saules, pilni zvaigžņu!

Pilni ziedu, pilni smaršas!

Pilni skaņu, pilni balsu!

ĶĒNIŅMEITA

Mani dārzi pilni augļu:
Zari lūza, pagrabs tūka!

1120 Lopi piekusa vai gremoti
Ļaudis pārēdās un mira!

LIDIS

Manā dārzā nemirst mūžam!

Kurš grib mirt, tas liekas zemē,
Zemē aug no viņa puķe,

H25 Aizvijas līdz debess augstei.

Augšā kāpj viņš pa to viju,
Kamēr paliek maziņš, maziņš,
Nesaredzams ne ar acīm, —

Tad kā putekļus krīt zemē.

i*3o Zemē top par smilšu graudu,
Top par zāli, top par mušu,

Kustons top un beigās cilvēks

Un par tavām nāvēm smejas.
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ĻAUDĪS

—- Tavu traku lielīšanos!

1135 —Ak iv, pagāns, kā viņš smejas —•

ĶĒNIŅŠ

To tu dabūji nu, meitiņ!

KANCLERS

Vai jel likums ļauj tā smieties?

ĶĒNIŅMEITA

(Lielās dusmās pret Lidi.)

Melo! melo! Nedrīkst smieties!

LIDIS

Ko tu smiekliem padarīsi?
1140 Smiekliem nevar muti aizbāzt.

ĶĒNIŅŠ

Vai tu spētu, muti aizbāzt?

ĶĒNIŅMEITA

Tu man muti gribi aizbāzt?

Dažam labam gan tas tiktui
To mēs vēlētos gan redzēt!

LIDIS

1145 Tiešām vēlies?

ĶĒNIŅMEITA

Ko tu drīksti?

LIDIS

Lai tad notiek, kā tu vēlies!

Ķēniņš pats ar visu galmu
Nespēj tevim aizbāzt muti,

1150
— Spēj to viena mana muša!
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ĻAUDĪS

— Klausāt! klausāt! ko viņš sakal

— To neviens līdz šim nav spējis!

ĶĒNIŅMEITA

Ķēniņ, aizliedz šim tā runāt!

Vai! — rauj cieši! — Kas man rīklē?

GALMA DĀMAS

1155 — Vai man! vai man! mute cieti!

— Ķēniņmeitai mute cieti!

•— Glābjat! glābjat! saucat ārstu!

— Nu jau atver! — Nu jau glābta!

ĶĒNIŅŠ

Meitiņ, kas tad tevim bija?

ĶĒNIŅMEITA

(Izspļauj mušu no mutes.)

U6O Nu nekas! nu, — kas tad bija?

LIDIS

Viena mana mušulīte,

Tā tev muti aizdarīja.

ĶĒNIŅMEITA

(Izbrīnījusies un nokaunējusies.)

Kas tu esi?

LĪDĪS

Nu, jel mini!

U65 Kad šo mīklu neatmini,

Tad lai tevi gāž no krēsla!

ĶĒNIŅŠ

Tadtu topi tampar sievu!
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ĶĒNIŅMEITA

(Dusmīga.)

Negribu! Tāds briesmīgs bezkauns!

BRIĢIS

Princes, glābšu, nāc pie manis!

GRUŅĶIS

1170 princes, glābšu, — nāc pie manis!

BRIĢIS

Viņa vārds ir —

GRUŅĶIS

(Viņu pārtraukdams.)

Septiņcirtis!

ĶĒNIŅMEITA

(Uzklausās, bet paliek neziņā.)

LIDIS

(Uz viņu.)

Lūk! tu nezin', kas es esmu!

Tu, kas visu lielies zinis.
1175 Manu mīklu neminēji, —

Nu es tevi uzvarējis!

BRIĢIS

Ko viņš liedzas? Tas viņš ira!

Atminēji Septiņcirti!

GRUŅĶIS

Liec tam atvāzt svārkus vaļā!
1180 Tad jau redzēs, kas viņš ira!

(Kalpi attaisa Lidim svārkus, tā ka top redzama saite ar uzrakstu

Septiņcirtis.)
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ĻAUDIS

— Septiņcirtis! —Ak tu briesmas!

ĶĒNIŅMEITA

Drausmīgs vārds tāds: Septiņcirtis!

ĶĒNIŅŠ

Lūk, kāds!

BRIĢIS

(Smejas.)

Briesmas? — Smiekli ira!

1185 Tās jau bija septiņ' mušas!

ĶĒNIŅŠ

Kas tu esi? saki, puisi!

LĪDĪS

Pagaid', ķēniņ, atbild' pirmais!
Vai es meitu neuzveicu?

Mini tu nu manu mīklu!

ĶĒNIŅŠ

1190 Ko man minēt, kas tu esi?

Vēja grābslis, liela mute.

LĪDĪS

Mini, mini! — Lūk, tu nespēj!
Jūs neviens to neiespējat.

ĻAUDIS

— Kas viņš ira? — Kas viņš ira?

BRIĢIS

1195 Mušu sitējs, pats kā muša!

LIDIS

Lūk, jūs nezināt! — Tad teikšu:

Gaisa valdnieks! Mušu ķēniņš!
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ĻAUDIS

— BalmutsS —• Baimuts! — Varens puikai

ĶĒNIŅMEITA

Tētiņ mīļais, kauns, kāds nācis —

(Viņa apraujas runā, skatīdamās uz Lidi, kurš paceļ pirkstu.)

LĪDĪS

1200 Princes, neteic: likšu mušu!

ĶĒNIŅŠ

(Laipni smaidīdams.)

Pirmoreiz es «mīļais tētiņš»!

LIDIS

Ķēniņ, lūk, es uzvarēju:
Visas mīklas uzminēju,
Veicu lielībā un ziņās,

1205 Princes' muti aizdarīju —

ĶĒNIŅŠ

Tiesa, tiesa, tu jau veici,
Tevim piekrīt ķēniņmeita
Līdz ar pusi no šīm valstīm,

•— Tik tu, dēls, tāds piziķītis!

GALMENIEKI

1210 Piziķītisl — Piziķītis!

GALMA DĀMAS

Nositams ar vienu knipi!

BRIĢIS

(Grasās viņu sist, Lidis bēg.)

LIDIS

Nu — tu nenācman par tuvu!
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BRIĢIS

Ha, ha! sabijās tas varons!

ĶĒNIŅMEITA

Tētiņ, kā lai tādu ņemu?
1215 Tas man pašai jāapsargā!

BRIĢIS

(Uz Lidi, kurš aiziet attālāk.)

Nāc nu laukā! Tu aiz brunčiem!

GALMENIEKI

;— Ha, ha! — varons!

ĻAUDIS

Tādi milži!

LIDIS

(lebēdzis ļaudis, bet izskrien piepeši āiā, kaklu turēdams.)

Vai! kas iedūra man kaklā?

1220 Tas jau tā kā bites dūriens!

(Piepeši uzklausās un pieliek roku pie auss, it kā sarunādamies

ar kādu, labi nesadzirdēdams.)

Ko? — Pret tiem lai cīņā eju?
Nu, es iešu! Cīņā iešu!

(Lielīdamies uz pretiniekiem.)

Es tāpat tik pajokoju,
Jūs jau domājat: es bēgu!

1225 Es tas esmu Septiņcirtis,
Es jūs abus uzvarēšu!

ĶĒNIŅMEITA

(Priecīga.)

Tētiņ mīļais, — tā lai notiek!

Kad viņš abus uzvarētu,

Tad viņš būtu mani guvis!
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ĶĒNIŅŠ

1230 Divi milži!

(Princese uz viņu paskatās dusmīgi.)

Nu, lai notiek!

(Ķēniņš dod zīmi, Kanclers to dod tālāk, ienāk Ties«

nesis ar pavadoņiem.)

*

TIESNESIS

(Dod rīkojumus saviem pavadoņiem,)

Sataisāt nu cīņas vietu!

Stiepjat apkārt garu auklu!

lerobežot cīņas kaisli!

KANCLERS

(lejaucas, ari rādīdams, cik viņš svarīgs.)

1235 Tiesas nešiem tur būs sēdēt!

TIESNESIS

(Dod viņam noraidošu zīmi, lai nejaucas iekšā viņa lietās, tad

pasludina cīņas kārtību.)

Cīnās tikai cīņas laukā!

Kurš no žoga iziet ārā,

Tas ir cīņu pazaudējis!

Cīņa iet uz dzīv' un nāvi!

ĻAUDIS

1240
— Vai man! — Kā nu ies tev, puisīt!

GALMENIEKI

Beigts nu varons!

BRIĢIS

Miltos malsim!
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GRUŅĶIS

Uzpūst, •— gaisā izputēsi!

GALMENIEKI

Cirtīs tevi, Septiņcirti!

GRUŅĶIS

1245 Virsū tevim uzsēdīšos,
Plakans paliksi kā plācens!

LIDIS

(Nokratās un atkal sadūšojas.)

Nopūties vēl reizi, resnais,

Rīt jau ziepēs vārīs tevi!

(Viņš grābj kabatā un sauju mušu iesviež acīs Briģim un Gruņ-

ķim. Briģis, atkaudamies no mušām, netīšām iesit Gruņķim pa

galvu. Lidis vijas starp abiem, vienu otru paraustīdams.)

GRUŅĶIS

Dzi! ko tu man sit pa galvu?

BRIĢIS

1250 Es tāpat tik, mušas dzīdams.

{lesit atkal.)

GRUŅĶIS

Klausies, ko tu atkal siti?

Pārskaties, kā muļķa prāta.

(Sit pretī.)

BRIĢIS

Ko tu kaujies? Vai tu neredz',

Ka es neredzu aiz mušām?

GRUŅĶIS

1255 Ko tu bļau ji? Vai tev situ?

Es to puiku pārmācīju.

(Sit Briģi.)
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BRIĢIS

Pārstāj, blēdi! es tev došu!

— Man ir ieskrējis kas acīs,

(Slauka sev acis.)

GRUŅĶIS

Šim kas acī? Ak tu meli!

1260 Pats man acīs smiltis meti!

ĻAUDIS

— Palūk! palūk! — Paši ķildoi

•— Tādi kaušļi allaž kaujas —

GALMA ĻAUDIS

1— Ko tas mazais padarīja?
•— Viņš tās smiltis iekaisīja.

LIDIS

(Apkārt lēkādams, smejas, bet vaimanā, it kā būtu sakauts ticis.)

1265 Vai! kā resnais manim sita!

GRUŅĶIS

Še tev! vēlreiz! Kliedz vai nekliedz!

(Sit, bet ne Lidi, ķerdams atkal Briģi.)

BRIĢIS

Ak tu man! Kā šis man virsū!

Tam tu dod un mani ķeri.

LIDIS

(Kliedz, vienu otru sizdams.)

Ak vai!■— vai! vai! —Es tev pretī!

BRIĢIS

1270 Ak tu tavu smagu roku!

Mazs kā knislis, tādi spēki!
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LĪDĪS

Teicu: sargies nākt man pretī!

GRUŅĶIS

Vai tu neredz'? Mazais kaujas!

ĶĒNIŅŠ

Ha! ha! ha! ha! paši plēšas!

ĶĒNIŅMEITA

1275 Ko jūs darāt? Vai jūs akli?

LIDIS

(Draudēdams.)

Princes, mušu uzlaidīšu!

ĻAUDIS

— Palūk! — Palūk! — Elpu atņem!
— Nu kā zvēri metas virsū!

LIDIS

(Vaimanā.)

Div' uz viena! Vai, vai! vai, vai!

GALMENIEKI

1280 Pats viņš sit, un pats viņš vaida!

GRUŅĶIS

(Kuram gar kājām vijas Lidis, notver Briģi aiz kājas.)

Nu tu esi manim rokās!

Šis gar kājām manimlīdīs!

Nu tam pašu kaklu ķēru!

BRIĢIS

(Raujas nost.)

Vai man!
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GRUŅĶIS

1285 Rausties! neizbēgsi!

(Gruņķis izstumj Briģi ārā no žoga.)

TIESNESIS

(Sauc.)

Pāri žogam!

LIDIS

Pāri žogam!

GRUŅĶIS

(lekaisis.)

Es tev žogu!

LIDIS

To tā nedrīkst!

GRUŅĶIS

(lekaisumā uzgrūžas ar Briģi virsū ļaudīm, apgāž solus? ļaudis

bēg.)

ĻAUDIS

1290 _ Bēgat! bēgat! — Vai! man tikai

ĶĒNIŅŠ

Ha, ha! ha, ha! — Kā tie vērši!

(Kaujoties uzgraujas virsū pašam Tiesnesim, līdz tā krēslu apgāž.)

TIESNESIS

Rimstat! rimstat! — Šķirat viņus!

(Pavadoņi grib šķirt, bet paši tiek kauti.)

ĻAUDIS

— Vai! nu pašu tiesas nesi!

— Apgāž līdz ar soģa krēslu!
1295

— Beidzat! beidzat! — Bēdzat! bēdzat!
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BRIĢIS

(Kuram uzgulies Gruņķis virsū.)

Vai man! resnais nospiež mani!

GRUŅĶIS

Vai man! mazais sēd uz kakla!

(Lidis uzlec un nolec atkal nost no kakla.)

BRIĢIS

(Atsvabinājās no Groņķa un apgāž to uz muguras, tas nu ne

spēj aiz resnuma piecelties.)

Nost no manis!

GRUŅĶIS

Vai! ko apgāz?
1300 Kā lai nu es augšā tieku?

LIDIS

(Gavilējoši.)

Nu, vai uzveicis es esmu?

ĻAUDIS

(Smejas.)

Veicis! veicis Septiņcirtis!

ĶĒNIŅŠ

Ha, ha! ha, ha! — Veiklis knislis!

ĶĒNIŅMEITA

(Dusmīgi, bet apraujas.)

Blēdis! — c — c — es jau klusu.

LIDIS

(Uz Briģi.)

1305 Ko tu saki? Vai vēl gribi?
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BRIĢIS

Nē, man pietiek. Velns rauj tevi!

LIDIS

Nē, es pats nu tevi raušu —

Paliec te tu, ārpus žoga!

(Izstumj viņu aiz žoga.)

GRUŅĶIS

(Novēlies, nespēj vairs uzcelties.)

Ļaudis, ceļat mani kājās!

ĻAUDIS

oio Kā lai paceļ tādu maisu?!

LIDIS

Nu, vai tālāk cīņu gribi?

GRUŅĶIS

Gribu gan, bet pacel kājās!

LĪDĪS

■— Tieši tevi pacelt nevar —

Riņķos augšā uzgriezīsim!

(Griež viņu.)

GRUŅĶIS

1315 Nevar! Mitiēs! Reibst man galva,

LIDIS

Nu, tad velsim, kas nav ceļams!

(Izveļ viņu aiz žoga.)

ĻAUDIS

■— Uja! uja! — cīņa beigta!
— Nu ir abi ārpus žoga!
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LIDIS

Nu, vai esmu tagad veicis —•
1320 Septiņcirtis, mušu ķēniņš?

ĶĒNIŅŠ

Tiesas nesi! Ko tu saki?

TIESNESIS

(Glaudīdams sasistos sānus.)

Veicis — vai man! — Septiņcirtis.;

ĶĒNIŅŠ

Pasludinu: Septiņcirtis,

Veicējs, dabūķēniņmeitu!

ĻAUDIS

1325 Sveicam! sveicam Septiņcirti!

ĶĒNIŅŠ

Sarīkojat svinīgumu!

(Uz Kanclera mājienu ienāk sulaiņi un meitas ar puķu

vītnēm.)

KANCLERS

Nostu žogus! šurpu segas!

Puķu vītnes laimīgajiem!

(Noņem žogus un tiesnešu un precnieku krēslus, izklāj segas un

vītnēm pušķo troņus.)

KANCLERS

(Pasludina svinību kārtību.)

Ķēniņmeita kāpj no troņa,
1330 Apsveic cīņas uzveicēju!

Ķēniņš pats tad pasludina
Veicēju par kroņa princi!
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Nu iet jaunais kroņa princis,
Uznes tronī ķēniņmeitu;

1335 Dod tad muti ķēniņmeitai,
Tronī līdzās nosēzdamies!

Vecais ķēniņš abus jaunos
Tad nu svētī ķēniņgodā, —

Kroņa princis Septiņcirtis
1340 Nu tik dabū sev pus valsti!

ĶĒNIŅŠ

Tā kā likums priekšā raksta,
Tā lai notiek uzvargaita!

ĶĒNIŅMEITA

(Pieceļas no troņa; uz Lidi.)

Sveicu tevi — ko lai daru?

Lai nu kā — tu tomēr veicis.

ĶĒNIŅŠ

1345 Ķēniņš pats — es pasludinu
Tevi nu par kroņa princi.
Nes uz troni ķēniņmeitu
Tā kā sievu, sēsties līdzās!

LIDIS

(Gaiņā no galvas bites.)

Ko tās bites tā te skraida?

1350 Atkal iekodīs man kaklā.

(Dairās.)

ĶĒNIŅMEITA

(Nokāpusi lejā.)

Nes nu augšā! — Ko tu gaidi?

ĻAUDIS

Princis apreibis no laimes!



98

BIŠU KORIS

(Dzied.)

Pie—sar—gies!
At—kā—pies!

1355 Mušu — ķēniņ,
Kā — tev — ies?

MUŠU KORIS

(Dzied.)

Ko šīs te lien?

Tev, ķēniņ, bites

Vis nepiedien!
1300 Tik droši vien!

*

LIDIS

(Atkratīdamies no uzmācīgajām, uz Ķēniņmeitu,)

Nu es nesu tevi tronī,

Pats sev gūšu ķēniņvalsti!

ĻAUDIS

— Nu viņš nes to! — Nu viņš nes to!

ĶĒNIŅMEITA

Vai tik pietiks viņam spēka?

*

(Kad Lid i s princesi pacēlis un panesis augšā dažas pakāpes uz

troni, viņam parādās priekšā bišu ķēniņiene Mudīte.)

BIŠU ĶĒNIŅIENE

1365 Vai aizmirsi

Bitīšu princesi?
■Vai burvju dārzu

Vairs nemini?
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LIDIS

Ak, cik skaista tu!

1370 Vai es to zināju?
Bitīt, Mudit,

Es tevi dabūšu!

(Parādība attālinās; viņš nomet Ķēniņmeitu un dzenas pakaļ parā-
dībai, kura nozūd.)

*

(Ķēniņmeita, nokritusi no pakāpēm, vaimanā, vispārējs uz-

traukums.)

ĶĒNIŅMEITA

Vaiman! vaiman! ļaudis, glābjat!

Viņš grib mani nogalināt!

KANCLERS

1375 Tur' to cieti! tur' to cieti!

ĻAUDIS

— Vai man! — vai man! •— Briesmu lietas! —

ĶĒNIŅMEITA

(Ap kuru apkārt galma dāmas un galmenieki, pret Ķēniņu, kurš

sēdējis mierīgi savā tronī.)

Ķēniņ! dzirdi! — Sodi! sodi!

■— Nu viņš nav vairs kroņa princis,
Kad nav pildīts likumpriekšraksts,

1380 Tad viņš zaudē visu tiesu!

ĶĒNIŅŠ

(Uz Lidi, kurš palicis stāvot kā sastindzis.)

Ko nu, dēls, tu padarīji?
Mute nu tai atkal vaļā!
Nes nu vēlreiz viņu tronī,
Tad tu gūsi to par sievu!
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ĶĒNIŅMEITA

(Ļoti sparīgi un noteikti,J

1385 Nevar! nevar! — Kancler, saki.

KANCLERS

Kadnav pildīts likumpriekšraksts,
Tad zūd visa viņa tiesa!

ĶĒNIŅŠ

(Uz Lidi.)

Paskat nu! Ko viņi saka?

ĶĒNIŅMEITA

Viņš vēl bargiem sodiem sodāms!

1390 Majestātes apvainojums!

KANCLERS

Majestātes apvainojums,
Izdarīts ar nosviešanu!

ĶĒNIŅMEITA

Viņš ir sviežams lāču krātā,

Tur, kur neiespīd ne saule!
1395 Tur, kur zvēri vērtām rīklēm!

Lai tie gabalos to saplēš!

ĶĒNIŅŠ

Vai, cik bargi!

ĶĒNIŅMEITA

(Izsmejoši.)

Ko? tas bargi?

Viņš jau sakās visus veicam!

ĻAUDIS

1400
— Vai man! — Vai man! — Nabags puisīt!
— Vai tev! — Vai tev! — Vai mums pašiem!



ĶENĪŅŠ

Ko nu ķēniņš var tur darīt?

ĻAUDIS

{Skatoties uz Lidi, kurš aizvien vēl stāv mēms.)

Vai! viņš nesaka ne vārda!

ĶĒNIŅMEITA

Lāču bedrē! lāču bedrē!

ĻAUDIS

1405.— Nabags puisīts! — nabags puisīts!
— Aizved, aizved — nabags puisīts!

(Lidis tiek aizvests, ļaudis seko.)

*

(Priekškars.)





CETURTAIS CĒLIENS

Liela lāču ala; krātiņš, kurā top turēti

. lāči, vilki un citi zvēri. — Dibenā lieli,

plati vārti ar skadriņiem. Caur skadri-

ņiem cauri redzas pils pagalms un

tālumā lauki un pļavas. — Aiz skadri-

ņiem vēl dēļu vārti, kuri aizsedz,

gaismu.

Vakars.
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(Tumšs. Dzirdama zvēru rūkoņa, kura pavairojas, kad aiz vārtiem

jūt soļus. Kad dēļu vārti top atdarīti un ieplūst alā gaisma, tad

redzas, ka atnāk pie skadriņiem galms, Ķēniņmeita, Ķē-

niņš, Kanclers un ļaudis un top atvests Lidis.)

(Kalpi ar degošām lāpām atver arī skadriņus; zvēri gaudo un

atvelkas atpakaļ alas dziļumā.)

PIRMAIS KALPS

Klau, kā gaudo lāči, vilki!

Izsalkuši gaida ēsmu.

OTRAIS KALPS

Līksmi zobus pašņakstina,
1410 Svaigu gaļu ostīdami.

ĶĒNIŅMEITA

lekšā! iekšā! lāču alā!

Sit nu lāčus, Septiņsitis!

KANCLERS

Pielūko, vai septiņ' lāčus

Cirtīsi kā septiņ' mušas?

LIDIS

(Zem sevis.)

1415 Ko nu esmu padarījis!
Savai sirdij ļāvis vaļu!
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KANCLERS

Pārdomā nu lāču bedrē,

Vai tā likums izjokojams?

ĶĒNIŅŠ

Puisīt, vai nu nāc pie prāta?
1420 Tev nu žēl, ko padarīji?

Nu mūs nolūdz! apžēlosim,
Celsim atkal tevi godā.

ĶĒNIŅMEITA

Vai tu nožēlo nu grēkus?
Atsakies no savas bites?

1425 Atzīsti, ka esi uzveikts?

Bučosi man rokas, kājas?

LIDIS

(Domīgi, rāmi.)

Labāk eju lāču alā.

PIRMAIS KALPS

(Jokodams.)

Ašāk! lāčiem ēst jau gribas.

LIDIS

(Atiedams nost no skadriņu vārtiem.)

Vai! man bailes!

ĶĒNIŅMEITA
1430 Atsacīsies?

LIDIS

(Saņemdamies.)

Labāk lāči.

ĻAUDIS

Nabags puisīts!



ĶĒNIŅMEITA

(Vīlusies cerībās, dusmīga.)

Rauj tev' lāči! rauj tev' vilki!

Ka ne cīpslas nepaliktu!
1435 Grābjat viņu! plēšat viņu! —

Vēl es lāčus atsūtīšu!

(Lidis top iegrūsts dziļāk lāču alā; zvēri iekaucas.)

ZVĒRU BALSIS

Auru! auru! ņuru! ņuru!

ĻAUDIS

■— Nabags zēniņš! — Nabags zēniņš!

BALSS NO ĻAUDĪM

—■ Gan jau tiks ar visiem galā!
1440

— Vai viņš velti Septiņcirtis!

(Aizver cieti skadriņus, tad ari otros vārtus, tā ka paliek tumšs;

pamazām acs pieron pie tumsas; lāpas gaisma caur šķirbām.)

ZVĒRU BALSIS

(Lielā troksnī, rūkoņā un gaudoņā.)

Auru! auru! ņuru! ņuru!

Ņigu, ņagu! šņiku, šņaku!
Amu, amu! kampu! kampu!
Nu būs joki! nu būs joki!

LIDIS

(Pirms stāvējis klusi, kad zvēri drusku aprimuši un gaida viņa

baiļu saucienus, piepeši sauc.)

1445 Mierrrā visi! stāvat klusi!

Rindās visiem sakārtoties!

Taisni visi izstiepjaties!
Rāmi visi izturaties!

107
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ZVĒRU ATSEVIŠĶAS BALSIS

— Ko šis iedrīkst? — Ko mūs apsauc?
1450 — Kas šis mums par pavēlnieku?,

LIDIS

Mierā visi, kad jums saku!

Es jums visiem ķēniņš esmu!

ZVĒRU BALSIS

Kāds šis ķēniņš? Mušu ķēniņš!

LIDIS

Jā, es esmu mušu ķēniņš!
1455 Mušas atkal ķēniņienes

Visa gaisa plašā valstī.

ZVĒRU BALSIS

(Klusākas.)

Ņuru! Ņuru!

LIDIS

Klusu! Klusat!

Kas man drīkstēs vēlreiz pīkstēt,
1460 Tam es mušas uzlaidīšu,

Knišus, bites, pašus sirsņus!

(Grābdams savā kabatā un kaisīdams mušas pa gaisu.)

Mušiņas, šurp!
Odiņi, turp!
Sir! sir! man klāt!

1465 Sir! sanākat!

(Dzirdama mušu dīkšana.)

ZVĒRU BALSIS

— Ko jūs klausāt! — mušu draudi!

— Gabalos to saplēsīsim!
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CĪTAS BALSIS

Paga! paga! kur šis aizbēgs?
Durvis cieši! aizbultētas!

CITI ZVĒRI

1470 — Mēs vēl priekšā aizstāsimies!

— Paga! jokus pataisīsim!

VĒL CITI

Pasmiesimies, kā viņš lēkās,
Kad mēs viņu ķircināsim!

PIRMĀS ZVĒRU BALSĪS

— Labi, labi! pajokosim!
1475 — Joki vairāk nekā ēsma!

— Cik no šī tur ir ko paēst:
«Odu šķiņķis, mušas stulte!»

MUŠU KORIS

Vai! Ko šie dar'?

Vai tā nu var?!

1480 Virsū bruks tam, —

Mušķēniņami

ODU KORIS

Muļķīši vien!

Jāsmej, nudien!

Vai tie maz zin!

1485 Ka viņš visus vin'!

MUŠAS un ODI

Visus viņš kaus,

Kur sauju kraus!

Kur dūri liks,

Slapjš tikai tiks!

DAŽAS ZVĒRU BALSIS

1490 Ko jūs klausāt mušu tenkas!

Lai tās dzied sev sīki-reši!
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Grābsim tik šo jauno kungul

Nogaršosim viņa šķiņķi!

MUŠAS un DUNDURI

Ķēniņmeitu viņš veic —

1495 Par princi to sveic —

Divus milžus gāž —

Vienu pret otru drāž —

DAŽAS ZVĒRU BALSIS

Mēs jau zinām viņa stāstu,
Kā ar viltu viņš ir veicis,

1500 Ķēniņmeitu atraidījis, —

Nu mums deva, lai to plēšam.

MUŠAS

Viņš septiņus sita,
Visi apkārt krita!

ODI

Sir! sir! sir!

1505 Dzird, kā bij, dzir!

Mēs pieci tūkstoši

Uz to bijām klupuši:
Gan pagāzām,
Bet apēst nespējām!

DUNDURS

1510 Mums brālis bij ne mazs,

Dzelons kā duncis ass,

Kā vērsim ragi,
Kā lauvam nagi,
Šim asinis sūks —

1515
_ Kā tas rūks!!!

Piecus šķērskokus cels,

Kā zvels!

Palika no brāļa slapjš tik vien,

Nudien!!!
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MŪSAS

1520 Labāk bēdz!

Paliec neēd's!

Nelien kā peklē!
Ko stāvu galu meklē?!

(Zvēros klusa, dobja rūkoņa, kura aizvien vairāk noklust.)

VĒL VIENA ZVĒRA BALSS

Ko jūs klausāt sievu runas?!

1525 Tas, kas briesmīgs sīkai mušai,
Tas ir smejams lielam zvēram, ?
Virsū visi mušķēniņam!

(Visi stāv klusu.)

LIDIS

(Uzkliedz.)

Mierā visi! kad jums saka.

Kurš no rindas izkustējies?
1530

_ Vilks, ko tu tik līki stāvi?

VILKS

(Atbild negriboši.)

Lācis manim grūda sānos.

LĪDIS

Klusu! Klausāt, ko es teikšu!

Te ir daži izteikuši

It kā šaubas manam spēkam:
1535 Nākat, kurš grib palikt kroplis!

Kamēr jūs vēl apdomāsat,
Kurš grib nākt ar mani cīņā,
Tikmēr, mušas, skrejat atnest

Riekstus, man ko kavēt laiku!

MUŠAS

1540 Sir, sir, sir!

Darīts drīz ir!
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LIDIS

Nes oļus arī!

MUŠAS

Ko?

LIDIS

Liek, tad dari!

MUŠAS

1545 Sir, sir, sir!

Jau darīts ir!

ZVĒRI

— Lūko, lūko, cik tas aši!

— Ko tas liek, to viņi dara —>
— Durvis cieti aizbultētas —i

1550 Viņas aizskrien, viņas atnes!

CITI

Skat, kāds brīnums ar tām mušām:

Te tās mazas, te tās lielas!

LIDIS

Ko jūs, nelgas, brīnāties?

Vai priekš mušām durvis slēgtas?

ZVĒRU BALSS

1555 Kā tad?

LIDIS

Atslēg' caurumiņos,
Lai cik mazi, viņas ielien;
Mušām viss ir spējams, darāms —

Un es esmu mušu ķēniņš!

(Kož riekstus un ēd.)
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1560 Nu, kurš nāk ar mani cīņā?

Netīk gaidīt, ašāk, ašāki

Pa to laiku padziedāsim,
Mušu meitas, padejojat!

*

(Parādēs mušu meitas — dejotājas un iet dejā. Mušu lampiņu

apgaismojums. Lāči grasās līdzi dejot.)

LĀCIS

Dzi, ko teikšu — mušu ķēniņi
1565 Neiešu ar tevi lauzties.

LIDIS

Labi! — Kuplast, ko tu teiksi?

VILKS

Es jaunne.

LIDIS

Labi! — Platgalv?

VILKS

Vai tad es nu trakais būšu?

1570 Te vēl stīvums mugurkaulā.

LIDIS

Nu, tu lāci, baskājieti?

LĀCIS

Man jau labāk tiktos dejot.

LIDIS

Nu, tad iesim rotaļosim
Ar mušiņām, ar bitītēm!

1575 Kas dārzā, kas dārzā?

Bite rožu dārziņā.

(Rotaļa, Mušu, vilku, lāču deja.)
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(Atveras vārti un skadriņi, ienāk Ķēniņmeita ar pavado-
ņiem un Lāci, un Vilku, Ķēniņi, Kanclers un

ļaudis.)

ĶĒNIŅMEITA

Ak tu, ak tu! — Kas še notiek?!

Saplēst liku noziedznieku — —

Lāči, vilki, meža zvēri

1580 še ar viņu kopā dejo!

ĶĒNIŅŠ

Nu patiesi, varens puisis!
Viņš ar lāčiem, vilkiem dejo,

ĻAUDIS

— Skatāt, skatāt! — Brīnums, brīnums!

— Septiņcirtis, lai tas dzīvo!

ĶĒNIŅMEITA

5 585 Klusat! Kas tur iedrīkst klaigāt!

Ķēniņ tēvs, es tevi lūdzu

Nejaukties še manās lietās!

«— Kādēļ darīts nav, ko liku?

LIDIS

Ķēniņmeit, nāc arī dejot
1590 ge ar savu jauno vīru!

Saderināti mēs esam,

Parādi, ka līksma esi!

ĶĒNIŅMEITA

(Dusmās.)

Kā tam jele aizbāzt muti!

Es jums, lāči, parādīšu,
1595 Karstiem dzelžiem būs jūs badīt!

Badu mērdēt, gan tad kauksat!

LĀCU BALSS

Parād', kā tamaizbāzt muti!

— Ir jau daži baudījuši —
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ATVESTAISLACIS un VILKS

— Laid, mēs iesim! — Laid, mēs iesnu!

1600 Mēs gan viņam parādīsim!

ĶĒNIŅŠ

Pagaid', meita, ļauj man vārdu!

ĶĒNIŅMEITA

Tēvs, es ļoti lūdzu klusēt!

ĶĒNIŅŠ

Nē, man pietiek klusēšanas:

Netaisnība reiz lai beidzas!

(Ļaudīs rūgums.)

ĶĒNIŅMEITA
1605 Klusu! Visiem!

LIDIS

Tevim arī!

— Mušas — protam aizbāzt muti.

ĶĒNIŅŠ

Jaunais princis Septiņsitis
Pārbaudīts ir pietiekoši.

ĶĒNIŅMEITA

1610 Nav vēl, nav vēl!

ĶĒNIŅŠ

Uzvarējis!
Nu viņš jāceļ savā tiesā.

ĶĒNIŅMEITA

Nevar, nevar! Sodīt, sodīt!

ĶĒNIŅŠ

Kancler, saki savu vārdu!
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KANCLERS

1615 Majestātes apvainojums
Nav vēl sodīts pietiekoši.

ĶĒNIŅŠ

Nu šis sods tad lai ir pēdējs,
Reizē pēdējs pārbaudījums.

ĶĒNIŅMEITA

Nē, viņš taisni jānotiesā:
1620 Atkal viņš pie viltus ķersies.

ĶĒNIŅŠ

Nē, nu diezgan! Notiks tiesa:

Šis būs pēdējs pārbaudījums.

ĶĒNIŅMEITA

Mīļais tētiņ —

ĶĒNIŅŠ

Klusi, meitai

1625 Savu prātu pasludinu:
Kad no šenes princis rītu

Iziet sveiks, tad sveiks viņš paliek 1

LIDIS

Ķēniņmeita, vai tu domā:

Bailes man no taviem kalpiem?

LĀCIS

1630 Uru! uru! — Redz, ka bailes!

(Viņš tuvojas Lidim, tas bēg,)

VILKS

Uru! uru! — Bail ij manis!
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ĶĒNIŅMEITA

(Aiziedama līdz ar Ķēniņu un pavadoņiem.)

Ha, ha! Ha, ha! Labu rītu!

Rīt uz redzi!

ĶĒNIŅŠ

Rīt uz redzi!

ĻAUDIS

1635 Rīt uz redzi! Rīt uz redzi!

Visus uzveikt Septiņsitim!

(Skadripi un vārti top aizvērti, paliek tumšs.)

*

LIDIS

(Aizejošiem pakaļ nosaukdams.)

Sveiki, sveiki, labi ļaudis!
Rīt uz redzi jaunā priekā!

ZVĒRI

Kad jau ātrāk būtu rīts!

CITI

1640 Nu jau cīņa būs gannikna!

LIDIS

Laburītu, briesmu zvēri!

Kā nu labi abiem sviežas?

VILKS

Ko šis velti labrītoiasv

Taisies tik uz labu nakti!

LĀCIS

1645 Taisies nu uz mūža nakti!

Rītu tu vairs neredzēsi.
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VILKS

Stājies vidū, lai ir ērti

Tevi aprīt vienā malkā.

LIDIS

Uja, uja! — Ko tā steigties?
1650 Vai tik izsalcis tu esi?

Še man rieksti, gribi — uzkod!

Še jums abiem — pagrauzlējati

(Pamet viņiem riekstus.)

VILKS

Ko nu rieksti? —■ Pats tu kožams:

Riekstiem skraukšēs tavi kauli!

LĀCIS

1655 He, he! he, he! — skraukšēs kauli!

Dod man skraukšēt! — Rieksti gardi!

VILKS

Neņem! neņem! — Ko tur niekus!

LĀCIS

(Uz Lidi skatīdamies.)

Ek, tas ēd tā izgaršodams:
Siekalas man mutē satek.

1660 Kādēļ neēst manim arī?

LIDIS

Ko šis liedz tev? Ko tu klausies?

Tu jau arī esi stipris.

LĀCIS

Ko šis teiks man? es jau stiprāks,
Dod tik vien man!

VILKS

1665 Ēd nu, ēd sevī
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LIDIS

Še tev divi! pamēģini!
Es tev došu tos, kas mīksti;

Tu jau cietos nepārkostu,
Cietie tiem, kam stipri zobi.

(ledod Lācim pāris riekstu.)

LACIS

(Kož un ēd riekstus.)

1670 Tiešām gardi, tiešām mīksti!

Dod nu tos, kas itin cieti!

Es jau stipris,

LIDIS

Labi, labi.

Še tad cietais, — tas vēl gardāks

(ledod Lācim oļus.)

LĀCIS

(Kozdams oļus.)

1675 PiS tu velns tev! kādi cieti!

LIDIS

Nu, vai neiet?

LĀCIS

(Pūlēdamies pārkost oļus.)

Nu, tu piķis!

LIDIS

Es jau teicu: neņem cietos;
Tie jau der tik stipriem vīriem.

LĀCIS

(Dusmās.)

1680 Lai tad velns par žurku paliekl
Šķelies pušu, krama čaula!
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VILKS

(Uz Lidi,)

Vai tad pats jel vari pārkost?

LIDIS

(Pārkož riekstu un sniedz Vilkam kodolu un čaulas.)

Še būs kodols, — vai tu gribi?

VILKS

(Aplūko čaulas un aizgriežas.)

(Pūlas vēl aizvien ap savu oliņu un atgrūž Lidi, kas viņam piedāvā
rieksta kodolu, bet pēc to paņem.)

Ej pie joda! — Ir gan gardumsl

LIDIS

5885 Labprāt tevi pabarotu, —

Es jau bērniem ari kožu,

Kad tie paši pārkost nespēj.

LĀCIS

Kas par niekiem? Kas par bērniem?

(Kož atkal ar niknumu un lādas.)

Jodsun velns, un sērs, un pērkons!

VILKS

1690 Ņem jel citu!

LĀCIS

(Uz Lidi.)

Dod man citu! —

Kas par zobiem tev! par spēkiem!

LIDIS

Še tev labāk gatavs kodols!

(Pasniedz riekstu.)
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ZVĒRU BALSIS

Dzirdi, neiesāc ar tādu!

LĀCIS

(Saņēmies visiem spēkiem kož.)

1695 Velns tu! velns tu! — Velns tu! velns tu!

Nu kas lūza, nu ir pušu!

VILKS

(Gavilē.)

Ura! ura! nu mēs veicām!

Pušu tavi cietie rieksti!

Paga, tagad tevi pašu
1700 Pārkodīsim, kā tu riekstus!

LĀCIS

(Domīgs.)

Paga! klusu! — Kas tas ira?

Kaut kas lūza, kaut kas pušu —

Bet vai rieksts ir tas, kas lūza?

Man no mutes gan kas krita.

LIDIS

(Uz zvēriem.)

i?O5 Pameklējat, kas tur krita?

Raugāt zemē! raugāt mutē!

Kad tik nebūt' nabadziņam

Piena zobiņš izļodzījies?

ZVĒRI

Še ir divi lieli zobi!

1710 Vai tik nav no tavas mutes?

(Rāda zobus Lācim.)

LĀCIS

(Brīnīdamies un nožēlodams.)

Nu tu! nu tu! — Laukā zobi!
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LIDIS

Ak tu nabags! es jau teicu.

VILKS

(Lāci nicinādams.)

GJēvuls! mičauls! — Ko ar tādu!

les man līdzi, spēka vīram!

LACIS

1715 Čurmuls pats tu! — Ko tu lielies?

Kad es došu, kroplis tiksi!

(Viņš iesit Vilkam, tas kliedz.)

VILKS

(Roku karinādams.)

Vai, man roka notirpusi!
Ko tu kaujies?

LĀCIS

Ko tu āksties?

LIDIS

1720 Klusu, bērni, nebaratiesl

Svešā mājā sanākuši.

ZVĒRU BALSIS

Spēcīgs ira! taisnīgs ira!

LIDIS

(Uz Vilku.)

Kad tu sakies stiprāks esam,

Raugi tu to riekstu pārkost!

VILKS

1725 Man sāp zobi.

ZVĒRI

(Smejas,)

Ha, ha! ha, ha!
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LIDIS

(Uz Vilku.)

Kā tad spēsi apēst mani?

Kad ne riekstu nepārkodi?

VILKS

Smej, cik gribi! nieks tu esi,
1730 Divreiz lielāks es par tevi,

LĪDIS

Spēks tev vēderā, man galvā,

VILKS

Manim astē vairāk spēka
Ne tev galvāl

LĪDIS

Nu, tad iesim:

1735 Tu ar asti, es ar galvu!

VĪLKS

Man ir vēlēts saplēst tevi:

Nu, tadnerunā man pretī!

LIDIS

Nu, kad vēlēts, tad jau vēlēts:

Ļauj tik manim sataisīties!

VILKS

1740 Taisies aši, drīz būs diena.

LIDIS

Kā tad ēdīsi tu mani?

Melns es esmu, nemazgājies,
Cīnījies ar ķēmu ķēmiem.

VILKS

Kur tad ūdens būs, ko mazgāt?
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LIDIS

1745 Kur nu ūdens? — Nomazgāšos
Sava paša asariņās.

ZVĒRI

Ak tu nabags.;

VILKS

Ha, ha! labi!

LIDIS

(Pabrauka sev vaigu, par brīdi.)

Edēj, nu es nomazgājos,
1750 Nu tik vajga noslaucīties:

Tev ir skaista kupla aste —

Tur es noslaucītos tīri.

VILKS

Ha, ha! labi! Labāk garšos.

LIDIS

Ēstgribu vēl tā var vairot,
2755 Kad tiek vēders krietni masēts, -—

Man būs labāk: ašāk miršu.

VILKS

Labi, masē, — tev ir tiesai

Ašāk tevi apēdīšu.;

LIDIS

Dodat manim krietnu stibu!

ZVĒRI

1760 ge būs resni vērša kauli!

LIDIS

(Saķēris Vilka asti, tura Vilku un ar kaulu velē viņam pa sāniem.)
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VILKS

Vai, kā kut man! — Vai, kā sāp mani

LIDIS

Kad jau masē, tad jau jākut!

VILKS

Nu būs diezgan!

LIDIS

Tas nekas vēl.

1765 Masē tā, ka ribas ielūst,

VILKS

(Kliedz.)

Man tik stipri nevajaga!

LĀCIS

(Smejas.)

Cieties, tad tev garšos rieksti.

VILKS

Nu šis smejas, — gan es tevi!

LIDIS

(Uz Vilku, kurš skraida šurpu turpu.)

Ko tu svaidies? Stāvi rāmi!

VILKS

1770 Vai, es vairāk neizturu!

Vai tu gribi nosist mani?

Es jau Briģis, tas tur Gruņķis s-

LIDIS

Ko tu melsi? Vai es muļķis?

VILKS

Tiesa, tiesa! Gruņķi, saki!
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GRUŅĶIS

17?5 Kas te man par sacīšanu?

ZVĒRI

Velē! kam še zvēros nācis?

LIDIS

Vai nu rodas apēst griba?

VILKS

Mīties., diezgan! Septiņcirti!
Pārgribējās, aizgribējās,

1780 ij ne tevi ēst vairs gribas, —

Vairs trīs dienas neēdīšu1

LIDIS

Kad trīs dienas neēdīsi,

Kā ar mani saspēkosies?

VILKS

Velns lai spēkojas ar tevil

1785 Visi kauli manim pušu!

LĪDIS

Lūk, jau ausma! — Ķēniņmeita.
Nāks nu lūkot, ko tad teiksim?

LĀCIS

Velns lai parauj ķēniņmeitu!

LIDIS

Neraus, — ko ar to tas darīs?

ZVĒRI

1790 Vai man! vai man! Ko mēs teiksim?

Liks mūs badīt karstiem dzelžiem!

LIDIS

Teiksim: tumsā neredzējām!
Manis vietā ēdāt citu.
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{Dzirdams tāļš troksnis.) n

ZVĒRI

{Uztraucas.)

Nāk jau! nāk jau! — Atskan balsis!

1795 Rūcat, rēcat, brēcat, dūcat!

SAUCĒJS

(Ārpus krātiņa.)

Mierrrā, zvēri! stāvat rāmi!

Atnāk pati ķēniņmeita!

(Atveras vārti un skadriņi; jau aiz skadriņiem dzirdas Ķēniņ-
meitas balss.)

BALSS

Nu, kas ira? Apēsts ira?

ZVĒRI

Darīts! darīts! Viss, kā lika!

ĶĒNIŅMEITA

(lenāk krātiņā.)

1800 Nu tad labi! nu reiz beigas!
Varēs brīvi atkal valdīt.

(lenāk Ķēniņš, Kanclers, galmenieki un ļaudis.)

ĶĒNIŅŠ

Vai, tas nabags!

ĻAUDIS

Vai! pagalam!
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ĶĒNIŅMEITA

Mierā! — Beigti jūsu prieki!
1305 Nu, tu ķēniņ tēvs, ko teiksi?

Vai nu stāsies manim ceļā?

ĶĒNIŅŠ

Vēl man ira ķēniņvara,
Kaut tu zēnu nobendējil

Vajga godam aprakt princi,
1810 Tā kā nākas troņaturim.

ĶĒNIŅMEITA

Labi,

ĶĒNIŅŠ

Kur viņš? Atnest šurpu!

KANCLERS

Verat vārtus! Eita atnest.

SULAINIS

Kur tad ir viņš? Zvēri, sakāt!

ZVĒRI

1815 _ Kur lai ir viņš? — Viņš ir apēsts.;

ĶĒNIŅŠ

Apēsts?

ĶĒNIŅMEITA

Apēsts, — tu jau dzirdi.

ĶĒNIŅŠ

Kur tad ir jel viņa kauli?

Jele kaulus apbedīsim,
1820 Mūsu cerību uz laimi.
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ĻAUDIS

— Mūsu cerību uz laimi —

— Kas nu vieglos mūsu jūgu? —

ZVĒRI

Še būs daži viņa kauli,
Citi alā izmētāti,

(Izsviež dažus kaulus.)

ĶĒNIŅMEITA

1825 Labi darīts! Paldies, zvēri!

Izpildījāt likumvārdu.

Bet kur ira vilks un lācis,
Kuriem vēlēts bij to saplēst?

LĀCIS

Še es esmu, ķēniņmeita!
1830 Darbs ir darīts, grūti nācās, —

Pati zini, cik viņš stipris —:

Izspēra man visus zobus,

ĶĒNIŅMEITA

Dos tev vietā zelta zobus.

LĀCIS

Tas par maz man, dod man zelta,
1835 Tik cik rokām varu panest.

ĶĒNIŅMEITA

Labi, labi! — Vilks kur ira?

VILKS

(Vājā balsī.)

Vilks te ira, ķēniņmeita,

Pārpārēdies no tā vīra:

Sāp man vēders, —■ vīrs vēl iekšā
1840 Spēra man ar rokām, kājām.
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ĶĒNIŅMEITA

Dziedēs tevi, dos tev zāles,

VILKS

Tas par maz man, — dod man zelta,
Tik cik manim vēdersmagums!

ĶĒNIŅMEITA

Labi, labi, — reiz es veicu!

KANCLERS

1845 Pūst nu taures visā valstī,

Pasludināt ķēniņmeitu
Par to īsto ķēniņieni, —

Vecais ķēniņš ir par vecu!

(Pūš taures. Galmenieki apsveic Ķēniņmeitu, ļaudis stāv klusu.)

*

(No krātiņa dziļuma iznāk laukā Septiņcirtis.)

LIDIS

Paga, kancleri Ķēniņmeita!
1850 Vēl par agru pasludināt:

Man vēl ir te jāparunā,
Ko teiks ķēniņš uz to lietu?

ĶĒNIŅMEITA

(Pārbijušies.)

Vai man! vai man! viss pagalam!

KANCLERS

Piedod, ķēniņ, manus vārdus!

(Metas ceļos pie Ķēniņa, kurš visu laiku stāvējis nobēdājies un nu,

pievēršas Lidim, negriezdams vērību uz Kancleri.)
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ĶĒNIŅŠ

!855 Dēls mans, dēls mans, laimes glābtais!
Nāc, lai mīļi tevi skauju!

ĻAUDIS

Sveicam, sveicam, Septiņcirti!
Dzīvo! mūsu jaunais ķēniņš!

ĶĒNIŅŠ

Bet tu, kancler, nodevīgais,
1860 Ej nu tu pie zvēriem pasērst!

LIDIS

Zvēri, ņemat, pabaidējat,
Atstādami viņu dzīvu!

_ Šodien nebūs mirt nevienam,

Kad mēs sāksim jaunu dzīvi!

ĻAUDIS

1865 Ura! ura! jaunais ķēniņ!

ĶĒNIŅŠ

Pasludināt: jaunais ķēniņš —•

ĶĒNIŅMEITA

Vēl par agri pasludināt:
Pirms vēl jāizpilda likums!

ĶĒNIŅŠ

Kāds vairs likums? Rīts ir klātu,
1870 Princis vesels, — nu viņš ķēniņš!

ĶĒNIŅMEITA

Ķēniņvārdi, reizi teikti,

Negrozāmi viņam pašam!

ĶĒNIŅŠ

Nu es teicu: būs viņš ķēniņš!
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ĶĒNIŅMEITA

Teic nu pats, vai ķēniņvārdi
1875 Negrozāmi viņam pašam?

Teic, vai tiesai būs še valdīt?

ĶĒNIŅŠ

Taisnībai un tiesai valdīt!

ĶĒNIŅMEITA

Nu tad, lūk! tu vakar teici:

«Kad no šenes princis rītu
1880 Iziet sveiks, tad sveiks viņš paliek!»

ĶĒNIŅŠ

To es teicu.

ĶĒNIŅMEITA

To, — ne vairāk!

Lai tad iziet sveiks no šenes, —

Mūsu ķēniņš tas jau netiks.

1885 Es še būšu ķēniņiene!

ĻAUDIS

— Vai man! vai man! —• Jūgs no jauna!

ĶĒNIŅŠ

Viņš tavs vīrs un tātad ķēniņš.

ĶĒNIŅMEITA

, Vīrs vēl nava, man par vīru

Taps tik tas, kas spētu -— spētu —

ĶĒNIŅŠ

1890 Ko tad spētu?

LIDIS

Ko tad spētu?
Ko tu spēji vairs pret mani?

Visu viens es izdarīšu,

Bet tad ķēniņš es — bez tevis.
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ĶĒNIŅMEITA

1895 Labi, — dari, ko es likšu,
Tad tu ķēniņš ij bez manis!

Bet, kad ne, tad nost tev galva!

ĶĒNIŅŠ

Nē, tā nevar.

LIDIS

Lai tā būtu!

ĶĒNIŅŠ

1900 Tad tam jāiet prom no šenes!

ĶĒNIŅMEITA

(Ar uzsvaru.)

Lai viņš viens pa vienu nakti

Uzceļ skaistu zelta pili —•

ĶĒNIŅŠ

Tas nav spējams!

ĻAUDIS

Vai man! vai man!

ĶĒNIŅMEITA

1905 Pagaid! pagaid! —■ vairāk prasu:
Vēl tam zeltam jābūt dzīvam!

ĶĒNIŅŠ

Diezgan, diezgan! — Kas lai celtu?

Dzīva zelta? — tāda nava.

ĻAUDIS

Nabags puisīts! nabags puisīts!



ĶĒNIŅMEITA

(Pārsmiedama.)

1910 Ko nu saki, brašais princi?
Nu tev mute cieti bāzta.

— Viņš — ne vārda nespēj pateikt!

ĶĒNIŅŠ

Tas jau cilvēkam nav spējams!

ĶĒNIŅMEITA

Pats viņš teicās lielīdamies.

ĻAUDIS
1915 Vai! viņš bēdīgs paliek sēdot!

ĶĒNIŅMEITA
Rīt vai pili jeb vai galvu!

ĻAUDIS

— Nabags puisīts! — Viņš spēj visu!

*

(Priekškars.)
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PIRMĀ AINA

Pļava un birze burvju dārzā. Vasaras vēla pēcpusdiena.
Karsta diena.

(L id i s viens pats guļ zālē.)

*

LĪDIS

Visu dienu, visu dienu —

Nabags puisis, nabags puisis
1920 Savās bēdās es še sēdu,

Savās rokās spiežu galvu.

Rasa rita, rasa žuva,

Zāle cēlās, zāle liecās,
Saule apkārt mani gāja: -—

1925 Rītu galvu jeb vai pili!

Mazas mušas, kukainīši

Augšā, lejā rāpjas, kāpjas,
Taisa ligzdas, taisa pilis —

Kā lai es to pili taisu?

*

(Iznāk mušas un kukaiņi un bēdīgi staigā ap Lidi, citi

aptupuši, citi — apguluši.)

LIDIS

1930 Zilas mušas, zaļas mušas,

Sīki odi, circenīši

Šurpu, turpu klaidā, skraida —>.
Nabags puisis, nabags puisis!
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KUKAINĪŠU BALSIS

(lečirkstas.)

Sir, sir, siri

LIDIS

1935 Sir, sir, sir, sir! — jūsu dziesmas

Nespēj līdzēt, nespēj līdzēt —

Apkusuši, apnikuši,

Zaļā pļavā nokrituši.

MUŠAS

Sir, sir! sir, sir!

1940 Kas ir? Kas ir?

Vai līdzēt varam?

Teic, ko lai darām?

LIDIS

Viens lai es pa vienu nakti

Ceļu skaistu zelta pili,
1945 Un tam zeltam jābūt dzīvam —

Nabags puisis, nabags puisis!

MUŠAS

Sir, sir! ak tā?

Ne šā, ne tā!

Kā to lai dar'?

1950 Kas to lai var?

LIDIS

Zilas mušas, zaļas mušas,

Sīki odi, circenīši,

Savās mājās visi ejta, —

Rītu pili jeb vai galvu!

MUŠAS

1955 Sir, sir, nu bēdz!

Kā visi mēdz.
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LIDIS

No sevis kā bēgt?
Ciet durvis sev slēgt?

(Mušas un kukainīši aplido viņam apkārt un aizlido projām.)

(Saule riet. Metas krēsla.)

*

LIDIS

(Atkal viens.)

Nu tu sēdi, nabags puisi,
1960 Tava galva noslīkusi,

Tava roka notirpusi —

Septiņcirtis, mušu ķēniņš!

Kur nu tava skaļa runa?

Visus gaisus tricināja —•
1965 Kur nu tava liela mute?

Visus zvērus rītin rija!

Kur nu tava liela dūša?

Kauna, goda nezināja.
Kur nu tava mazā dūša?

1970 Šķirbā līda slēpdamās.

Saules rieta, migla nāca,

Aiz tās miglas mēnesnīca,

Kas vēl aiz tās mēnesnīcas? —

Rītu pili jeb vai galvu!

1975 Nu, kad es jau. — nu, kad es jau

Ņemtu nikno ķēniņmeitu?
Skaistu meitu, skaistu valsti?

Nē, — lai ņem tad manu galvu!

Visu nakti, visu dienu —

1980 Nabags puisis, nabags puisis,
Ne es ēdu, ne es guļu,
Ka tik miegs man neuznāca?
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LIDIS

(lemieg-, parādās bišu ķēniņiene ar savām bitēm, Viņas

nāk ar savu zaļganu gaismu.)

MUDĪTE

Nabags puisi, nabags puisi *—

Visu dienu savās bēdās!

1985 ij ne reizi nedomāji

Palūgt savu paglābeni!

Tavas bēdas remdējamas,
Tavas pilis uzceļamas,
Kad tik tava lielā dūša,

1990 Lielā mute slāpējama!

(Uz savu pavadoni.)

Zelta bitīt, lidotāja,
Lido tu ap gulētāju!
Cel to augšā, dzel to augšā!

Neaizgulēt liktens stundu!

BITES

(Dzied un dejo ap gulētāju.)

1995 Bitītes, māsiņas,

Lidojam, lodājam
Pa puķu puķēm,
Pa ziedu ziediem.

Medīgas, mudīgas
2000 Mediņu lasām,

Pa lāsu lāsai,
Pa pilu pilei.

Dzeldīgas, dzēlīgas
Laiskumu duram

2005 Pa vaigu, pa pieri,
Pa kakla kumbri.

(Bite iedzeļ Lidim.)
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LIDIS

(No miega uztrūkdamies, nesaprazdams dzēliena.)

Vai! nu zobens kaklu cirta!

Vai! nu manu galvu ņēma!
Kam es pili netaisīju —-

2010 Nabags puisis, nabags puisis!

BITE

Nabags puisīti,
Galviņa nost!

Kam pili netaisi

No tīra zelta?

2015 Kam stipru neceli

No dzīva zelta?

Kam talkā nelūdzi,
Kas to prot celt?

LIDIS

(Atjēdzies no miega.)

Bite, bite kaklu koda —

2020 Tad vēl galva kaklā turas! <—*

Ko tā galva kaklā der?

Rītu agri noņems galvu!

BITE

(Ķircinādama.)

Kad galva tukša,

Ko tā var derēt?

2025 Tad lai no rītus

Noņem to nost!

LIDIS

Ak, tu bite, nekaunele,

Tavu ņirgas runāšanu!

Kad es situ!
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BITE

2030 Kad es dzeļul

LIDIS

Es dzelonisašķaidīšu!

BITES

Bitītes sašķaidīt,
Tur tev ir jauda —

Kad tevi šķaidīs,
2035 Kas tevi glābs?

(Aizlido.)

(Atspīd cita spilgtāka, zeltīta gaisma, — parādās bišu ķēni-

ņiene Mudīte visā savā greznībā,)

LIDIS

(Galvu nodūris, viņu neredz, dudinādams savu.)

Nabags puisis! nabags puisis!

(Tad piepeši ieraudzīdams.)

Kāda gaisma! acis žilba!

Kas tā tāda dievu meita?

Zelta vizmā atvizēja.

MUDĪTE

(Lēni.)

2040 Vai tu manis nepazīsti?
Mude esmu — naskulīte!

LIDIS

Mudīt mīļā, tu tā esi?

Tāda cēla! Tāda skaista!

MUDĪTE

Naska biju, laba biju ■—
2045 Nu es bišu ķēniņiene, —

Tu man' glābi tīkla auda,

Nu es nāku tevi glābt.
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Nabags puisi, nabags Lidi,
Mušu ķēniņ, Septiņcirti —

2050 Nu tu lielin aizlielījies, —

Rītu jākrīt tavai galvai!

LIDIS

Vai es velti aizlielījos?
Vai es visus nenovelcu?

Lāčus kavu, milžus kavu,
2055 Ķēniņmeitu izzobojul

MUDĪTE

Ko nu lielies tagad vēl,

Kad jau galva pazaudēta?
Veici, mušām palīdzot,
Veici, bišu pamudināts.

2060 Kad nu teicies paveikt viens, —

Tad tu raudi, nabags puisis —

Kā no sevis paša bēgt?
Kā sev durvis cieti slēgt?

LĪDIS

{Saplacis savā lielībā.)

Ko es teikšu, nabags puisis?
2065 Velti lielin aizlielījos,

Velti pūstiii nopūtos,

Citus, labus sāpinādams!

MUDĪTE

Nabags puisīt, kas nu tas?

Dzistin dzisa, dzītin dzija!
2070 Es tev teikšu lielu vainu:

Lielai lietai neder glēvis!

LĪDIS

Kauns man, Mudīt, lielais kauns!

Sirds man tāda gaisa pūšļa:
Salmu uguns augsti deg,

2075 Aši izput pelnu plēnes.
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MUDĪTE

Vai tu vaira būsi tāds?

LĪDIS

Nu nebūšu vaira tāds!

Tikai nebūt man pavisam:
Rītu mana galva nostu.

MUDĪTE

2080 Kad tu solies laboties,
Es jau tevim palīdzēšu.;

LIDIS

Līdzēt nevar, līdzēt nevar:

Pili uzcelt skaidra zelta!

MUDĪTE

Vai tad nevar?

LIDIS

2085 Nevar, nevar!

Mušas, lielas lidotājas,
Tik daudz zelta nesanestu!

Kur vēl dzīvu —- izkausētu:

3ITES

Bitītes, māsiņas,
2090 Lidojam, lodājam,

Ne velti dairāmies:

Mediņu lasām.

. Mušiņas, čušiņas,
Klido un klaido,

2095 Savvaļā pavaļā

Laiku tik kavē!

MUDĪTE

Nabags puisīt, nabags puisīt,
Ko tu domā tagad darīt?

Nu, kad skudras talkā lūgtu?
2100 Mazie spēj, ko lielie nespēj.;
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LIDIS

Skudras mudras, darba rūķi,
Mazie spēj, ko lielie nespēj, —

Es tos mazos niecināju.

MUDĪTE

Mazie piedod.

LIDIS

2105 Velti, velti!

MUDĪTE

Nu, tad guli jaunu rītu!

LĪDĪS

Jauna rīta nepriecāšos.
Labi, ka tu mierin' mani:

Viegla būs man rītu gaita.

(Aizmieg. Mudīte pazūd. Dzeltenā gaisma apdziest.)

*

(Zaļā bišu gaisma.)

BITES

(Dzied pie gulošā Lida.)

2110 Gul, guli, puisīti,
Tev zelta bitītes

Zaļavara dzeloņiem
Stāvēs sargam.

Dimanta spārniņiem
2115 Vēdinās smaršiņas,

Sudraba miedziņu,
Zeltītus sapņus.

(Aptumst.)

*
s

.

(Priekškars.)
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OTRA AINA

Bērnu istaba kā pirmā cēlienā. Nakts. Maza naktslampiņa ap-

gaismo istabu.

(Visi četri bērni guļ savās gultiņās, Briģis un Gruņķis

kopā vienā gultiņā.)

(Bērni guļ nemierīgi siltā istabā.}

MUDĪTE

(Atmostas un paceļas sēdus.)

Vai cik jauki 1 māmiņ, māmiņ!
Man tas tev ir jāpastāsta.

2120 Vai tu zini, kas es biju?
Es bij' bišu ķēniņiene.

GRUŅĶIS

(Runā pa miegiem.)

Ēsti gribas tā kā vilkam!

Tādi cieti akmens rieksti!

BRIĢIS

(Tāpat pusmodā.)

Es tev, lāci, parādīšu!
2125 Saplēsīšu lupu lupās!
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LIDIS

(Pa miegiem iekliedzas.)

Vai man! vai man! Kaklā cirta!

Nokrīt galva, nokrīt ķermens!
Nu es guļu zaļā zālē,
Mušas staigā man pa vaigu.

(Izkrīt no gultiņas uz grīdu.)

*

(lenāk Māte apraudzīt, kā guļ bērni, uztraukta no bērnu runā-

šanas un kliedzieniem.)

MĀTE

2130 Kas te kliedza, mīļie bērni?

Lidīts zemē! — Te ir karsti! —•

Bērniņš izkritis no gultas,
Pārāk nakti sasapņojies.

(ModinaLidi, kurš guļ tāļāk.)

Mosties, Lidi! Mosties, Lidi!

2135 Ak tu svētīts bērna miedziņš!

(Raugās uz Briģi un Gruņķi, kuri pa miegiem grūstās un kaujas.)

Ko tad tie tur abi kaujas?
Rūc kā lāči, kauc kā vilki,

(Pieiet pie Mudītes gultiņas.)

MUDĪTE

(Runā pa miegiem.)

Ak, cik jauki, māmiņ, māmiņ!

MĀTE

(Klusi.)

Vai tu esi uzmodusies?

(Pieskaras viegli viņai.)

MUDĪTE

(Pa miegiem.)

2140 Pagaid, māmiņ, nemodini!

Ak, cik jauki! ļauj vēl sapņoti
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LIDIS

(Uzmostas, uz grīdas gulēdams.)

Kur es esmu? Es jau miris.

Tu te, māmiņ. Vai, kur laime!

(Viņš uzceļas kājās un lien atkal savā gultiņā.)

MĀTE

Vai, kur laime, mīļais dēliņ?!
2145 Ko tu zemē? Ko tu kliedzi?

LIDIS

Māmiņ, vai, man kaklu cirta!

Es bij' visiem izlielījies:
Uzcelt pili skaidra zelta,

Neuzcēlu, — nu, tad: galvu!

MĀTE

2i 50 Kā?

LIDIS

Man cirta, tā es kritu.

Vēl man kaklā sāp tā vieta.

MĀTE

Kur tad?

LIDIS

Site!

(Rāda savu kaklu.)

MĀTE

2155 Sarkans ira.

Tā kā būtu mušas kodums.

LIDIS

Nē, tā bite! bite koda,

Dzina mani, kad es bēgu.
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MUDĪTE

(Pus klausīdamās.)

Bite! bite!

MĀTE

2160 Dēls, tu tiešām

Lielīgs esi, pagļēvs arī.

MUDĪTE

Māmiņ, zini, kas es biju?
Es bij' bišu ķēniņiene!
Bitei liku Lidim kost,

2165 Kad no klašu dāmas bēga.

MĀTE

(Palūkodamās uz Briģi un Gruņķi.)

Tie jau atkal abi kaujas!

MUDĪTE

Lidis solās nelielīties.

LĪDIS

Nu ir diezgan.

MĀTE

Jāmodina,
2170 Abi sapņo grūtus sapņus.

(Pieiet pie Briģa un Gruņķa un modina tos.)

BRIĢIS

(Pusmodā.)

Es tas vilks, es visus plēsu.
Šķēpi dūra manus sānus —

Vēl man sāp.

MĀTE

Būs gan Gruņķis
2175 Spēris tevim tur tais sānos.
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BRĪĢIS

Nē, man dūra Septiņcirtis.

GRUŅĶIS

Ak, man zobi! sāp man zobi!

Lūza, kožot cietos riekstus.

MĀTE

Dēls, tu mūžam ēd, ij sapņos.

MUDĪTE

2180 Māmiņ, manim bij visskaistāk:

Man bij spoža zelta kleita,

Trijām jostām tākā bitēm,

Es bij' bišu ķēniņiene.

LIDIS

Es bij' atkal mušu ķēniņš,
2185 Kavu lāčus, zirnekļmilzi,

Veicu ķēniņmeitu —

MĀTE

Lidi!

Vai tu nelielies tik atkal?

(Lidis apklust.)

BRIĢIS

Es bij' varens kungs un muižnieks!

GRUŅĶIS

2t90 Man bij vēders tā kā muca!

Kritu zemē, nepacēlos —

MUDĪTE

(Pārtraukdama.)

Man bij galvā pāvas spalvas!
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MATE

Visiem tā kā vieni sapņi,
It kā kopā darbojušies?

2195 Vai nav Lidis pasakojis,

Sagrozījis visiem galvas?

BRIĢIS

Man vēl sāni —

GRUŅĶIS

Man vēl zobi —?

MĀTE

(Uz Lidi.)

Tev vēl kaklā bišu kodums?

LIDIS

2200 ir vēl, māte.

MUDĪTE

Man vēl pāpa,
Ko man koda zirnekļmilzis.

LĪDIS

(Uz Mudīti.)

Vai vēl sāp tev?

MUDĪTE

Nu jau pāriet

MĀTE

2205 Ērmu sapņi, tā kā dzīve.

MUDĪTE

Māmiņ, saki, vai es būšu

Kādu reizi ķēniņiene?
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MATE

Esi čakla, tadtu būsi

Vienmēr darbaķēniņiene.

LĪDĪS

2210 Es kas būšu?

MĀTE

Liels tu būsi,

Kad tu dari, cik tu lielies.

BRIĢIS

Es nu gan jau tikšu augšā:
Klašu dāma ieredz mani.

GRUŅĶIS

2215 Mani arī! mani arī!

MĀTE

Eita nu vēl, bērni, gulēt!

MUDĪTE

(Liekas gulēt.)

Gulēt, gulēt! es vēl sapņot!
Bišu ķēniņiene pili —

BRIĢIS

Es nu ganvairs nesapņošu.

GRUŅĶIS

2220 Man ar pietiek, — tikai gulēt!

MĀTE

Guļat, guļat, mīļie bērni,

Neklaigājat vairs pa miegiem!

LIDIS

(Klusi.)

Kā lai guļu? — Neuzcēlu.
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Guli, guli, — ganjau uzcels.

(Aiziet. Aptumst.)

*

(Priekškars.)
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TREŠA AINA

Laukums aiz pils. Tāļumā pļavas un meži.

Agrs rīts pirms saules lēkta.

(Laukumiņa aiz pils ļaudis gaida uz Septiņcirta atnākšanu.)

(Atnāk Ķēniņš ar Ķēniņmeitu un pavadoņiem, un

citiem galmeniekiem.)

*

ĶĒNIŅŠ
2225 Saule drīzi laukā nāks,

Saulei līdzi Septiņcirtis.

ĶĒNIŅMEITA

(Pārsmejoši.)

Mušas ilgi rītu guļ,
Vēl jo ilgāk mušu ķēniņš.

ĻAUDIS

— Nabags puisīts, — Septiņcirtis!
2230

— Pili uzcelt vienā dienā!

CITI

Kam bij viņam izlielīties?

VEL CITI

Vienmēr veica!

VĒL CITI

Kaut vēl veiktu!

(Ķēniņš dod zīmi saucējam, tas nostājas ļaužu priekšā un pēc

signāla pasludina uzaicinājumu.)
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SAUCĒJS

(Skaļā balsī.)

Septiņcirtis, mušu ķēniņš!
2235 Aicin' tevi nākt šurp laukā!

Līdz ar saules lēktu jābūt
Pilij skaidra zelta celtai!

Kad ar saules lēktu nebūs

Zelta pils no dzīva zelta,
2240 Tad ir jākrīt tavai galvai!

— Tāds ir likums, tāda tiesa.

Kad tu atnākt izvairītos,
Tevi meklēs visā zemē,

Tevi radīs, šurpu vedīs,
2245 Tevim spriedīs kaun' un sodu!

ĻAUDIS

Vai man dieniņ! Septiņcirti!

ĶĒNIŅMEITA

(Nepacietīgi.)

Nav vēl! — Pavēlēšu meklēt!

ĶĒNIŅŠ

Pagaid', nav vēl saules lēkta.

ĻAUDIS

(Priecīgi.)

— Tur jau nāk viņš! — Septiņcirtis! —

*

(lenāk Lidis, galvu nokāris.)

ĶĒNIŅŠ
2250 Kāds viņš bēdīgs, nabags princis!

ĶĒNIŅMEITA

(Smejas.)

Ha, ha! ha, ha! — rādi pili!
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ĻAUDIS

Nespēj uzcelti

CITI

Ko tad atnāk?

CITI

Nevar izbēgt,

CITI

2255 Kauns, ka nespēji

LIDIS

Ķēniņ, — pili neuzcēlu •—

Izlielījos pāri spēkam.
Nesu tevim savu galvu,
Kā to prasa tava tiesa.

ĶĒNIŅŠ

2260 Tiesa tevim aizbēgt ļāva,
Mušas tevi aiznest spēja.

LIDIS

Bēgt bij viegli tavu sargu,

Tie pa gaisu nespēj sekot —

ĶĒNIŅŠ

Ko tad nāci?

LIDIS

2265 Bēgt bij grūti:
Kur no sevis paša bēgšu?!
Izlielījos pāri spēkam, —

Nu tad ciešu lielībsodu!
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(Piepeši atspīd savāda gaisma, bet tā nav vēl saule. Parādās no-

tālim bišu ķēniņiene Mudīte ar savām bišu galma
dāmā m; aiz viņām bišu kun g i un kareivji, nomalis

muša s; skudras vienkāršās brūnās un pelēkās darba drēbēs.)

ĻAUDIS

(No sākuma sabaidās.)

Vai man! vai man!

CITI

2270 Nabags puisīts!

CITI

Kas tur atspīd? — Vai tā saule?

VĒL CITI

Ak, kāds greznums!

CITI

Ak, kāds skaistums!

GALMENIEKI

Tā ir sveša ķēniņiene!

GALMA DĀMAS

2275 Vienā zeltā! vienā zīdā!

Dzintarkrelles! — Pāvu spalvas!
Pavadones — samts ar zeltu!

Sargi asiem dzeloņšķēpiem!

ĻAUDIS

— Kas par vīriem? — Kas par dāmām?

GALMENIEKI

2280 Traņu kungi, bišu dāmas!

ĻAUDIS

Pati bišu ķēniņiene
Visus aizviz — bālst ij citas,

(Ļaudis smejas, galma dāmas dusmojas.)
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(Klātu pienākusi bišu ķēniņiene ar pavadoņiem.)

BIŠU ĶĒNIŅIENE
(Uz Ķēniņu.)

Sveicam tēvi, tēvs un ķēniņ!
Sveicam tevi, Septiņcirti!

2285 Sveicam visus labus ļaudis,
Kas jūs šodien sanākuši!

ĶĒNIŅŠ

Pretī sveicam tevi, daiļā,
Svešas zemes atnākušu!

Lielu godu mums tu rādi,
2290 Nākot sava galma vizmā.

BIŠU ĶĒNIŅIENE

Šurp ar galmu nākam godāt
Jauno princi Septiņcirti,
Uzveicēju teikt, kas cēlis

Pili skaidra, dzīva zelta!

ĶĒNIŅŠ

(Izbrīnījies.)

2295 Ko tu saki?

ĶĒNIŅMEITA

Ko šī saka?

ĻAUDIS
(Gavilējoši.)

Klausāt! klausāt! — pils ir celta!

ĶĒNIŅŠ

Daiļā, svešā ķēniņiene:
Pats viņš teic, ka celta nava!

BIŠU ĶĒNIŅIENE

2300 Allaž darbnieks kluss un kaunīgs.
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ĶĒNIŅMEITA

Kur tad ir tā pils no zelta?

BIŠU ĶĒNIŅIENE MUDĪTE

(Uz Ķēniņu.)

Ķēniņ, runā tu ar mani,

Neliec runāt apakšniekiem!

ĶĒNIŅMEITA

Es še esmu ķēniņmeita!

MUDĪTE

2305 Vai tu valdi?

ĶĒNIŅMEITA

Nē.

MUDĪTE

Tad klusi! —

Ķēniņ, līdz ar saules lēktu

Atklās jauno zelta pili.

ĶĒNIŅMEITA
23i0 Vienam pils bij jāuztaisa —

Zaudē viņš; nav pildīts likums!

LĪDIS

Viens tā darba neiespēju —

MUDĪTE

Lielo darbu veic tik visi.

ĶĒNIŅMEITA

Nav viņš ķēniņš šinī valstī!!

BIŠU ĶĒNIŅIENE
2315 ir viņš ķēniņš mūsu valstī!

Bišu valstī, mušu valstī,
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Tai, kas valda visu gaisu.
Mūsu dzīve zelta pilī,
Tai, ko čēla bišu tauta,

2320 Bišu tauta, darba tauta,
Visu tautumedotāja.

LĪDIS

Bite, mana ķēniņiene,
Bites, manas glābējiņas,

Negurstošas strādātājas,
__J25 visa laba paveicējas!

Mušas manas, apkaunotas, —.
Savu lietu darījušas:
Netiek vienas lidošanas,

Vajg ij darba darīšanas!

BIŠU ĶĒNIŅIENE MUDĪTE

2330 Nākat visi vienu pulku:
Bites, mušas, skudras, smiči!

Nākat, ļaudis, vienu pulku:
Skatīt jaunu zelta pili!

(Vispārējs uztraukums.)

MUDĪTE

Verat vārtus!

MUŠAS

2335 Mākoņvārtus!

ĻAUDIS

Ailā! tavu daiļu ainu!

BIŠU ĶĒNIŅIENE
Nākat, bērni, jaunu pili,
Jaunu darbu! jaunu laimi!

(Mākoņi paveras, un parādās skaista zelta pils no vaska un medus,
stāviem un logu rindām, un torņiem kā vaska šūniņas.)

(Priekškars.)



MĪLA STIPRĀKA

PAR NĀVI

TURAIDAS MAIJAS TRAĢĒDIJA 5 CĒLIENOS





PERSONAS

MAIJA, Greifa audžu meita

VIKTORS HEILS, dārznieks Siguldā

ĀDAMS JAKUBOVSKIS, standartjunkurs

SKUDRĪTIS, karakalps, Jakubovska draugs

FRIDA, no Turaidas galma ļaudīm

LIENĪTE, Greifa meitiņa

HEDVIGA SILDHELMA KUNDZE

SILDHELMS, Turaidas pils pārvaldnieks

ZEMES TIESNESIS

DIVI TIESAS PIESĒDĒTĀJI

ZVIEDRU VIRSNIEKI

KROGA MEITA

Ļaudis, kareivji, virsnieki, meitas, sulaiņi, tiesas

kalpi, kara kalpi.

Vieta: Turaidas pils un Siguldas Labvīra ala.

Laiks: 1620. gada augusta mēneša pirmās dienas.





PIRMAIS CĒLIENS
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Pirmais skats

Maija un Lienīte.

MAIJA

(Dzied klusi.)

Zīlīt, manu mazmāsiņu,
Nāc ar mani dziedāties, —

Es tev teikšu jaukus vārdus,
Tu man līdzi tricināsi.

Dieva dēli kalnā jāja,
Pakavs šķīla uguntiņu,

Uguntiņas dzirkstelīte

Rožu krūmā aizdegās.

(Putniņš aplido viņu un atsēstas uz viņas izstieptās rokas.)

MAIJA

(Klusi smiedamās.)

Lūk, lūk! putniņš nāk uz manu roku. — Nenāc, Lienīt,

tuvāk un nekusties! No tevis tas baidās.

LIENĪTE

(Divpadsmit gadu veca meitene, tura ari savu rociņu izstiepusi, klusi.)

Cip! cip! cip! Es turēšu baltas maizes drupatiņu, — viņš
nāks arī pie manis. Cip! cip! cip! Nenāk vis.

(Putniņš aizlaižas.)
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MAIJA

Putniņš baidās no tevis. Tu varbūt nevēli viņam labu,

gribi viņu noķert. Tad putniņš nenāk. Kustonis jūt, kas

labs pret viņu.

LIENĪTE

Jā, tevi jau visi mīl — ij putniņi, ij kaķīši, ij sunīši, ij —>
jaunkungi. Katram tu pasaki labu vārdu, ar katru pajoko-
jies un jauki padziedi; kas šī bij par dziesmiņu, un kā tā

beidzās?

MAIJA

Tāpat, dziesmiņa no sevis. Bet kas tad tev, Lienīt, iemā-

cījis runāt par jaunkungiem? Laikam gan Frīda? Vai būsi

dzirdējusi ļaužu galā?

LIENĪTE

Bet tev jau tiešām visi taisās klāt, ne tik vien tavs Heils.

MAIJA

Ko tu visu nezini, bērns! —• Bet nu kas tad, ka Heils?

LIENĪTE

Nūjā, ne tik vien Heils, bet ij junkurs, ij Skudrīts, ij virs-

nieki, ij zaldāti, ij galma ļaudis. It kā tu būtu visus ieēdi-

nājusi kā šo putniņu.

MAIJA

Es putniņu nemaz neesmu ieēdinājusi, viņš nāk no brīva

prāta. Man tik žēl, ka visi viņu grib ķert un iesprostīt, un

priekš sevis turēt. Vai tad putniņam nav arī savas dzīvi-

biņas? Negrib sev padzīvot? Lai priecājas tāpat par viņu.

Bet, kad tas brīvi laižas kokos, tad viņu šauj nost. Cik

briesmīgi ir cilvēki!

LIENĪTE

Es arī gribētu, ka man būtu tāds glīts putniņš, un es arī

viņu liktu krātiņā un nedotu nekam citam.
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MAIJA

Ak, kāda tu esi!

LIENĪTE

Kāda tad es esmu? Tā kā visi. Tikai tu esi savāda.;

MAIJA

(Klusi dudina.)

Mākoņi skaidri,
Zīžami balti,
Zemē tiem salti,

Uz saulīti kāpj.

Vējiņi, mākoņi,

Ilgas ir triji, —-

Kur tu vēl biji,
Ceturtā, līdz?

Liesmiņa laukā

Kur rastu vietu?

Kas mani sietu?

Tīmekļa diegs.

LIENĪTE

Dziedi, dziedi, — bet vai tad tavs Heils nav tāds pats?
Vai tu pati neesi kā putniņš, un vai viņš tevi dod citam?

Vai tad viņš nebaras un netrako? Un vai tu viņu atdotu

citai? Frīda un citas jau diezgan dzenas viņam pakaļ.

MAIJA

Nerunā, Lienīt! Tu tādas lietas nesaproti. Heils ir tas labā-

kais un krietnākais cilvēks visā pasaulē, tas skaistākais

un mīļākais -— (Neklausīdamās uz Lienīti.)

Agri cēlās Auseklītis,

Gāja puķes aplūkot, —

Visas acis nodūrušas,
Rasas pilnas, sapņu pilnas.
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LIENĪTE

Ak, tu 'domā, ka es vēl tik maziņa, nekā nesaprotu! Es

zinu tāpat kā lielās meitas, kas ir bučoties un knakstīties,

es zinu visu, visu. Es zinu, kas ir mīla.

MAIJA

Nu, kas tad ir mīla?

LIENĪTE

Mīla ir, kad sēd klēpī un dabū dāvanas, un dikti, dikti

spiedz un smejas.

MAIJA

Nē, tā nav mīla.

LIENĪTE

Nu, kas tad ir mīla?

MAIJA

Mīla nekādu dāvanu neņem un atdod visu, visu; klusa kā

dienas vidus, kad visi guļ un tikai saule viena pati spīd;

dziļa kā Gaujas grava, pilna ziedošu puķu un zaļu koku,

un lakstīgalu, bet pašā vidū labais gariņš, labais vīriņš

savā alā.

LIENĪTE

Zinu, zinu, zinu, — kad sēd viens vienā pusē avotiņam,
otrs otrā pusē, — kas tā par mīlu? Ē, kad visi kopā un

dzer un danco, un trako, ka nu! Es zinu visu.

MAIJA

Bet ko tad tava māmiņa saka par tādu zināšanu?

LIENĪTE

Tā nekā nedabūs zināt. Tu jau neteiksi par mani, un es

par tevi ar nekā neteikšu.
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MAIJA

Tu par mani vari teikt, cik gribi, man nekā nav ko slēpt.
Tikai nemelo.

LIENĪTE

Kam tad man melot. Es zinu arī tāpat visus noslēpumus.
Es zinu, ka tu esi atrasts bērns uz kara lauka starp miro-

ņiem, no žēlastības pacelts un pieņemts. Tev nav ne mā-

tes, ne tēva, bet man ir daudz.

MAIJA

Kur tad tev tie daudzie?

LIENĪTE

Man tēvs un krusttēvi, un viņtēvi. Es atdošu tev savus,

kad tev nepietiks ar miroņiem un ar vienu pašu Greifu,

kurš arī tikai patēvs. Tu esi labiņa. Es tevi mīlu kā savu

māmiņu; nē, vēl daudz vairāk — kā baltu maizīti, medū

mērcētu. Nē, nē, vēl daudz vairāk.

MAIJA

Ak tu mazā pļāpiņa, tu mīļā meitenīte!

LIENĪTE

Nu, vai gribi? Nu, vai gribi manu māti vai tēvu?

MAIJA

Es negribu, Lienīt, man pietiek ar miroņiem. Miroņi ir

labāki nekā dzīvie.

No miroņiem nāku,

Uz miroņiem eju,

Starp dzīvajiem deju
Kā vēsmiņas šalts.

Kur ir mana māte?

Un kur mans tētis?

Kas rokas plētis,
Kas mani skauj?
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LIENĪTE

Miroņi nekustas nemaz.

MAIJA

Putekļi putēs,
Lietutiņš slacīs,

Vaļējās acīs

Miroņiem līs.

Ne tie ko vairās,

Ne gaiņās, kratās —

Nākotnē skatās

Miroņu acs.

Ne tie kā vēlas,

Ne tie kā slāpa —

Garaiņi kāpa,
Dvēsele līdz.

LIENĪTE

Es nu gan neiešu tiem līdz! Man gluži baigi un bēdīgi pa-

liek, kad tu tā runā. Bet tu jau arī mani tik gribi pabaidīt,
kam es par daudz pļāpāju. Tu jau pati smejies.—■ Tu tāda

savāda; tu savādāka nekā savāda, tāda tu nebiji. Nāc,

patrakosim!

MAIJA

Patrakosim! Nāc, ķer mani!

LIENĪTE

Tu tas putniņš, es tas mednieks.

MAIJA

Paskat! Visi grib būt par

LIENĪTE

Vai tad mēs tevi nenoķersim?

MAIJA

Es negribu! Es neesmu ķerama. Cik briesmīgi ir cilvēki!
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Otrais skats

Tie paši. lenāk Skudrītis.

SKUDRĪTIS

(Klusi paver durvis un pa starpu iespraužas iekšā. Smaidīdams stāv

un aplūko Maiju, tad bailīgi aizskar viņu, kad tā garām skrej.)

Paņenka Maija, paņenka Maija, nu es jūs noķeršu.

MAIJA

(Satrūkusies.)

Vai! Ko jūs te iezogaties, Skudrīti? Ko jūs biedējat? Nākat

bez ziņas iekšā.

SKUDRĪTIS

Paņenka Maija, es tik tāpat. Es klauvēju, bet paņenka ne-

dzirdēja; paņenka smējās. Paņenka Maija tik priecīga;
kad paņenka Maija kļūtu paņenka moja.

MAIJA

Ko jūs gribat teikt?

SKUDRĪTIS

Nu, kad paņenka Maija būtu moja, būtu mana, paņenka
tik priecīga un skaista.

MAIJA

Mani tā vis nevar paņemt. — Bet jūs jau, Skudrīt, izteicāt

joku: paņenka Maija — paņenka moja. Joks jums gadās

pirmo reizi.

SKUDRĪTIS

Nu, vai ta nu pirmo reizi? Vai ir labs joks? Bet es ilgi

gan domāju, kamēr izdomāju.

maija; '

Ilgi domājāt un tomēr izdomājāt tā, kā nav.
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SKUDRĪTIS

Bet vai tad paņenka nevarētu būt moja?

(Viņš izstiepj rokas.)

MAIJA

Nestiepjat labāk vis rokas pēc manis! Vai tad jūs nezināt,

ka man tik vajaga pateikt burvja vārdu un jūsu rokas sa-

stings kā sausi koku zari uz laiku laikiem?

SKUDRĪTIS

(Piepeši nolaiž rokas un atkāpjas kādus soļus atpakaļ.)

Paņenka Maija taču nebūs tik dusmīga!1

MAIJA

Nu, ko tad jūs nākat man tik tuvu?

SKUDRĪTIS

Man tā patīk, paņenka, man tā patīk!

MAIJA

(Paskatās uz viņu.)

SKUDRĪTIS

(Sabijies, aši norunā.)

Es tik nācu paskatīties, vai var nākt. — Paņe štandart-

junkurs man lika paskatīties. Es tik tāpat. Es jau eju, —

paņenka Maija, pšeprašem, paņenka Maija, atvainojat!

(Aiziet.)

Trešais skats

Maija un Lienīte. Tūliņ pēc Skudrīša aizejas ienāk Jaku-

b o vs kis.

LIENĪTE

Kāds jocīgs tas puspolīts! Kā viņš sabijās! Bet vai tev

tiešām ir tādi burvju vārdi?
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MAIJA

Un kā tad tu domā?

LIENĪTE

(Māj ar galvu.)

MAIJA

Buru, buru, buru >—

Ko es rokās turu <—

LIENĪTE

(Aiztura viņai ar roku muti.)

Klusi, klusi, nesaki neka!

Ceturtais skats

lenāk Jakubovskis.

JAKUBOVSKIS

(īr uzposies standartjunkura uniformā, bet bez zobena pie sāniem.)

Cienīta jaunkundze, nav jau visi vīrieši tik briesmīgi, kā

jums labpatika izteikties. Es pats, piemēram, nemaz ne-

esmu briesmīgs. Lūk, es atnāku pat bez zobena, kad jūs
tikai man piezīmējāt, ka no zobena baidoties, arī kad tas

makstī.

MAIJA

Nu, jūs taču mūs sabiedējāt, tā piepeši ienākdami, tāpat
kā jūsu draugs, apakškareivis Skudrīša kungs.

JAKUBOVSKIS

Kas viņš man par draugu? Mums nav nekā kopēja; viņš
ir mans apakšnieks un apkalpotājs.

MAIJA

Jums taču ir diezgan daudz kopīga: kopīgi jūs atbēgāt no

Polijas un kopīgas jums manieres. Abi jūs nākat bez ziņas,

un jūs, standartjunkura kungs, pat esat aiz durvīm no-
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klausījušies, ko mēs runājām. Tā mēdz darīt apkalpotāji
un tie, kas ar tiem kopīgi.

JAKUBOVSKIS

{lekaisdams, bet tūliņ saturēdamies.)

Cienītā jaunkundze, es lūgtu (Viņš spēji pārmaina savu

toni no sašutuma uz ironiju un koķetēriju.) Cienītā jaunkundze

pati noteica reižu reizēm, ka jums neesot nekādu noslē-

pumu, lai tikai nemelojot. Tas jums nepatīkot.

MAIJA

Fui, ļoti cienīts standartjunkura kungs, — tad jūs visu

laiku esat noklausījušies aiz durvīm. Fui!

JAKUBOVSKIS

Nu, lūk, es nemeloju, kaut gan tas būtu te tik viegli izda-

rāms. Un kaut gan man patīk melot, «— kad tikai jauki
iznāk, — sevišķi jaunkundzēm. Cik tāli arī tiksi ar patie-
sību — sevišķi pie jaunkundzēm.

MAIJA

Krietna jums, standartjunkura kungs, kareiviska pārlie-
cība, ka var melot.

LIENĪTE

(lesmejas un taisās bēgt pa durvīm laukā.)

Hi, hi, hi — jaunkundzēm var melot

MAIJA

Lienīt, neej prom! paliec tepat! — Jūs, junkura kungs,
runāsiet tā, ka arī bērns var klausīties,

JAKUBOVSKIS

Tad, lūk, — es nemeloju: es tiešām klausījos aiz durvīm

jūsu skaisto balsi, jūsu bezbēdīgos, skaidros sudraba

smieklus, jūsu eņģelisko, nevainīgo rotaļāšanos, kā rota-

ļājas spārnoti amoreti. Tikai ne zemes virsū, bet paradīzes
dārzos. — Kur tad citur es to dzirdētu, ja ne aiz durvīm,

slepeni, caur šo šķirbiņu ieskatīdamies spožuma pilnībā,
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kā meitenes caur atslēgas caurumiņu nolūkojas lielkungu

greznā balles zālē. Jūs mana paradīze, es jūs mīlul

MAIJA

Junkura kungs, vai tā runā, kur bērni klausās?

LIENĪTE

(Klusu.)

Nu, ko tad te nevarētu klausīties? Es vēl ne tādas lietas

esmu dzirdējusi.

MAIJA

(Ar rokas mājienu norāj Lienīti.)

JAKUBOVSKIS

Es nerunāju bērnam, es runāju jums, Maija. Jūs mani at-

raidījāt, kad pirms trim mēnešiem es jūs bildināju patiesi,
svēti, ar karavīra — virsnieka godu.

MAIJA

Jā, jā, jā — kā tagadējais viņa majestātes Zviedrijas ka-

raļa standartjunkurs un izbijušais viņa majestātes Polijas

karaļa standartleitnants.

JAKUBOVSKIS

Jums labpatīk tikai smieties par mani, kad es runāju par
savām dziļākām jūtām.

MAIJA

Es neticu tam, kā jūs izsakāt savas jūtas. Mēs tās jūtas
saprotam katrs savādi.

JAKUBOVSKIS

Ko tur saprast savādi: mīla ir mīla, ar to diezgan. (Tad, atkal

sajuzdamies savā uzvarētāja lomā, pusviltīgi, koķeti.) Bet, kad es

ar nepatiesību būtu jums teicis, ka precēšu Frīcļu vai

Huldu, vai Annu, — to ar garajām bizēm, kuras tik viegli
ķeramas, — bet jums jau daudz skaistāki mati nekā vi-

sām, —■ jeb vai Mariju, vai paņi Skolastiku, bet tā jau ir
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precēta, jeb vai visas reizē, — tad ar būtu jūs jau dabūjis,

ja jūs būtu bijusi greizsirdīga. Redzat nu, cik patiess es

esmu! Un, kaut gan jūs kā putniņš no manis bēgat, es jūs
nešauju nost.

MAIJA

(Sadrebas un atkāpjas tājāk.)

Man bail no jums. — Es jūs atraidīju pirms trim mēne-

šiem, tādēļ ka biju jau agrāk saderinājusies ar citu.

JAKUBOVSKIS

Nu jā, jā, zinu: ar dārznieku Heilu, kaut gan te ir

standart junkurs. — Un, lūk, panna Maija, šis lapu

tārps gan būtu jūs nograuzis. Šāvis gan nebūtu, jo viņam

nav ar ko šaut. Bet vaļā viņš jūs nelaiž un nelaidīs pats,
jo viņam nav citu sievišķu. No viņa jau visas meitenes-

bēg, lai viņš cik pārdabīgi skaists izliekas jums. Kad viņš
nevienu nevar dabūt, tad viņam jāizliekas svētam. — Viņš

jau ar meitenēm arī nezinātu, ko iesākt, nav jau nekāds

stiprinieks. Ar to savu dārza cirvīti var apcirst tikai koku

zariņus; to spēj veikt katra kaziņa ar. — Jūs viņu apžē-

lojat, tad viņam pie jums jāturas. Jūsu brunčos viņš ieķē-
rās kā bailīgs zemnieka zēns un neiet nekur nost.

MAIJA

Jā, viņš ir uzticīgs, viņš ir vīrs, uz kuru var palaisties.

JAKUBOVSKIS

Palaisties uz viņu?! Ha, ha, viņš tūdaļ sāktu pats palais-

ties, kad tik kāda būtu, kas viņu uzskatītu. Vajadzēs taču

kādu meitu salīgt, lai ar viņu iesāk. Tad jūs gan redzētu.

LIENĪTE

(Klusu.)

Tad būtu gan jauki! To es arī labprāt redzētu.

JAKUBOVSKIS

Gudrs bērns! (Viņš pasmejas.) Viņš pielipis jums klāt kā

bišu tēviņš pie medus un nelaiž nevienu tuvumā. Jums

vajadzētu arī būt patstāvīgākai. Lai ir brīva sacensība, tad

es jūs tūdaļ atņemšu viņam.
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MAIJA

Jūs par Heilu tik ļaunu vien runājat un domājat, bet viņš

par jums labi; viņš nezin, ka jūs tik ļauns.

JAKUBOVSKIS

Ko tad šis par mani var ļaunu runāt? Es brašs karavīrs,

augstākas kārtas cilvēks un protu ieņemt cietokšņus, lai

tie būtu bruņoti vai ar lielgabaliem, vai ar asu mēlīti. Bet

ko tad par viņu lai labu saka? Ikdienišķs cilvēks, zemas

kārtas; labs amatnieks — tas ir visaugstākais.

MAIJA

Viņš nav ikdienišķs, viņš ir sirdslabs.

JAKUBOVSKIS

Kalpam jābūt sirdslabam pret saviem kungiem. No kun-

giem un karavīriem prasa ko citu: spēku un drosmi.

(Pārgalvīgi.) Nu, vai tad jūsu cietoksnis nemaz nepadotos,
kad es to ņemtu ar spēku?! Spēks sievietēm patīk.

(Viņš piepeši viņu apskauj.)

MAIJA

(Strauji.)

Ejiet nost!

(Atgrūž viņu.)

LIENĪTE

(lesmejas un sit plaukstas.)

Hi, hi, hi!

JAKUBOVSKIS

(Atlaiž Maiju, uz Lienīti.)

Ko tu te dari? Ej, māmiņa tevi sauc.

LIENĪTE

(Pabēgdama.)

Nesauc visi
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MAIJA

Paliec še, Lienīt! Man bail.

JAKUBOVSKIS

Cienītā jaunkundze, nebaidāties. Es jums nekā ļauna ne-

darīšu. Goda vārds. Es tikai gribu jums teikt ko ļoti no-

pietnu, kas bērnam nav jādzird. Es redzu: ar varu, ar

parastiem līdzekļiem, ar vienkāršu mīlināšanos pie jums
nekas nav panākams. Jūs esat gluži savāda meitene, jūs
esat augstākas sugas radījums. Jūs mani atbruņojat. Es

jums padodos. Es lūdzu pardonu. Jūs uzvarējāt mani. To

vēl neviena sieviete nav panākusi. Goda vārds! Lai tas

bērns iet. Nebaidāties. Es jums gribu ko teikt, no kā atka-

rājas mana dzīvība. Es jums dodu goda vārdu. Ticat man

kā cilvēkam.

MAIJA

Lienīt, tu vari iet.

LIENĪTE

Es zinu gan. Hi, hi, hi!

(Aiziet.)

Piektais skats

Tie paši, bez Lienītes.

JAKUBOVSKIS

Tā! nu viņa ir projām. Nu mēs brīvi!

(Tuvojas Maijai.)

MAIJA

(Atkāpjas.)

Runājat. Kas jums bija sakāms, no kā atkarājas jūsu
dzīvība.

JAKUBOVSKIS

Nebēgat! Heils jau nenāk nekad ap pusdienas laiku, —

nav jums ko baidīties. Un tik daudz jau viņš var jums dot
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brīvības; parunāties ar pazīstamu augstākas kārtas cilvēku

nekā viņš pats.

MAIJA

Jā, jā, standartjunkura kungs, to jūs man esat vairākkārt

atgādinājuši, — jūsu kārta tiešām tikpat augsti paceļas
pār citiem kā standarta karoga kārts pār puiku.

JAKUBOVSKIS

Maija, nesmejaties par mani šinī brīdī! Es jūs mīlu, ārprā-

tīgi mīlu! Es laimīgi paņēmu šo acumirkli, lai jums to reiz

teiktu — jūs vairāties no manis. Es jums dzenos pakaļ

jau veselu gadu —
—

MAIJA

Tāpat kā visām citām meitenēm.

JAKUBOVSKIS

Lai jūs kaitinātu! Un priekš kā tad viņas ir, ja ne priekš
karavīra, kas viņas spēj ņemt? Bet jūs esat gluži kas

cits — jūs es esmu iemīlējis kā muļķa skolaspuika, kāds

es biju pie sava tēva — skolotāja —

MAIJA

Kad jūsu tēvs bija skolotājs, vai tad viņš jums to iemācī-

jis, meitenēm pakaļ skriet un plītēt?

JAKUBOVSKIS

Nē, to man iemācīja mūsu laiks, mūsu kara laiks. Bet es

protu vēl lasīt un rakstīt; es satiekos ar virsniekiem un

labākiem ļaudīm, — Heils tā nevar, viņš ir zemas kārtas.

Man ir nauda un dārgumi, Heils ir plikadīda. Es esmu

poļu muižnieks, jūs taču saprotat.

MAIJA

Saprotu, saprotu: kad jūs jau tik augstu pacelts no paša
dzimuma, kam tad jums jāmocās ar lasīšanu un rakstīšanu?

Heilam nu gan jābūt izglītotam, lai tas kas būtu. Viņam
arī nav karā gūtas naudas un dārgumu, viņam jābūt toties

krietnam tikumam.
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JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Ha, ha, ha — par viņa krietniem tikumiem jūs runāsat

citādi, kad viņš jūs piekaus aiz greizsirdības vai gribēs
nokaut. Bet mani jūs ar savu skaistumu un savu laipno
dabuesat apbūrusi.

MAIJA

Nekādu sevišķu laipnību es jums neesmu parādījusi.

JAKUBOVSKIS

Nē, diemžēl nē, bet kādēļ es esmu no jums kā apburts?

MAIJA

(Smejas.)

JAKUBOVSKIS

Varbūt jums tiešām ir kādi burvju vārdi. Bet jūs mani

esat padarījusi par citu cilvēku, jūs burvīgā — (Tuvojas

viņai. Maija atkāpjas.) Lūk, —es agrāk —ne mirkli, ne

mirkli nebūtu kautrējies jūs sagrābt — skaistulīti — es

esmu straujas dabas, es visu salaužu, es panāku visu, ko

gribu — bet tagad, lūk, es atkāpjos. Nebaidāties! — jūs
mani padarījāt par citu cilvēku: jūs pārmetat, ka es plītē-

jot, es vairs nedzeru, es neplosos ar meitenēm — jūs mani

ceļat uz tām debesīm, kur jūsu dzimtene! Bet es nāku no

elles.

MAIJA

Mana dzimtene ir kaujas lauks ar miroņiem, — man to

pat bērni saka.

JAKUBOVSKIS

Nu, tad mēs abi esam karalauka bērni! Mēs saderam

kopā! Es ar savām stiprām rokām pacelšu jūs no kaujas
lauka un miroņiem pret debesīm, kur jūs būsat eņģelis
citu eņģeļu starpā! Un man jūs pasniegsat mazo pirkstiņu,
lai es līdzi stieptos uz debesīm pie jūsu kājām! (Viņš piepeši

sagrābj viņu, paceļ gaisā un skūpsta.) Opā! opā!
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MAIJA

Laižat vaļā! laižat vaļā! acumirklī!

JAKUBOVSKIS

(Palaiž viņu smiedamies.)

Urā! pirmā breša cietokšņa sienā! urā!

Sestais skats.

Tie paši. lenāk Viktors Heils.

HEILS

(Kliedz.)

Nost, jūs neģēli! Laižat viņu vaļā! Ārā no šenes!

MAIJA

(Atsvabinādamās no Jakubovska.)

Vai man dieniņ!

JAKUBOVSKIS

(Uz Heilu.)

Ko jūs uzdrošinājāties? Še kliegt! Ko jūs nākat še bez

ziņas iekšā?

HEILS

Viņš man vēl teiks, ka es nāku bez viņa ziņas! Ārā no

šenes! Tūlīt!

JAKUBOVSKIS

Te nav jūsu dzīvoklis. Te jaunkundzei ir teikšana,

MAIJA

Ejat! ejat, dieva dēļ!

HEILS

Ārā! jeb es —-
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JAKUBOVSKIS

Es no jums nebaidos, psia krev! Jūs varat draudēt kālim

vai rācenim izsviest, ne karavīram. Es jūs iepazīstināšu ar

savu zobenu!*

(Ķer pēc zobena, bet to neatrod.)

HEILS

Redzēsim, vai jūs taču nebūsat sapuvis kālis!

JAKUBOVSKIS

Maija, kur likāt manu zobenu? — Ak, es muļķis, atnācu

bešā!

MAIJA

Neceļat ķildas, dieva dēļ! Labi, ka jums nav zobena.;

JAKUBOVSKIS

Maija! Lai viņš neceļ ķildas! Lai neraida mani ārā! Es

esmu virsnieks; viņam nav tiesības. Tā jūsu istaba.

HEILS

Man ir tiesības: es esmu jaunkundzes līgavainis.

JAKUBOVSKIS

To redzēsim, kāds šis kalps ir līgavainis, nams, suņa asins!.

Līgavojies,
v

cik gribi, — es paņemšu pirmais tavu līgavu,
tu zaļais kāposta tārps. — Sveika paliec, Maija, — panna

Maija, panna moja! -

(Viņš sniedz Maijai roku un velk viņu pie sevis klāt.)

HEILS

(Atgrūž Jakubovska roku un izrauj no jostas savu dārza cirvi.)

Ārā, nelieti!

MAIJA \ ~

(Satura Heilu aiz rokas.)
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JAKUBOVSKIS

Pagaidi tu man! Gan tu mani pieminēsi ar visu savu cirvi,

mūdzis tāds! Kas tu man par pretnieku? Sveika, Maija!

(Viņš iet, -atgriežas vēl atpakaļ un dusmās iekliedzas, tad aiziet.)

Septītais skats

Tie. paši, bez Jakubovska.

MAIJA

(Tura vēl Heilu aiz rokas.)

Viktor, Viktor, Viktor, nesit viņam ar cirvi! Liec nost

cirvi! Esi prātīgs! Apmierinies!

HEILS

Es esmu prātīgs. Bet vai tu esi prātīga?

(Viņš raisās vaļā no viņas rokām.)

MAIJA

Apmierinies, apmierinies! mīļais, labais! mīļais!

HEILS

Ej nost! Nupat vēl tu apskāvi to neģēli. Vai tu gribi mani

skaui tāpat?

MAIJA

Ak! ak! ak!

(Viņa aizbēg otrā istabas malā.)

HEILS

Nebēdz! Es esmu mierīgs. Izskaidro tad man, ko tas no-

zīmē, ko es še redzēju?

MAIJA

Ak, Jakubovskis, Jakubovskis -~bij «= Mēs bi-

jām še abas ar Lienīti. — Tad Lienīte —•
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HEILS

— Tad Lienīte izskrēja un mani brīdināja, lai es nenākot

šurp, tu nevarot tagad ar mani runāt.

MAIJA

Ko? Lienīte? Tevi brīdināja? Es nekā nezinu.

HEILS

Ak tu nekā nezini! Un ko tas nozīmē, ka tas neģēlis tevi

apskāva un skūpstīja un urrā! sauca? Tas viss pa to laiku,
kamēr es nedrīkstēju iekšā nākt.

MAIJA

Ak, tā nebija, tā nebija! Ko tas bērns tur sajaucis? Jaku-

bovskis negribēja neko jaunu man darīt. Viņš solījās ta-

gad būt labs un rātns.

HEILS

(Mākslīgi apspiezdams uzbudinājumu.)

Ha! labs un rātns! — Tu tagad gribi viņu ņemt? — Tu at-

sakies no manis? Saki skaidri un gaiši! — Es tev nekā

nepārmetīšu! Tad mana dzīve izšķirsies.

MAIJA

(Tuvojas viņam lūdzoši.)

Ak, nē, nē, nē!

HEILS

(Ar niknumu, kas izlaužas sarkasmā.)

Nē? Vai tu gribi ņemt abus divus? Vai vairākus, kā tas

še parasts?

MAIJA

(Vairās un novēršas klusēdama.)

HEILS

(lekaisdams vēl vairāk, saņem viņu aiz rokas.)

Runā, runā, tu!
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MAIJA

(lekliegdamās.)

Vai! vai! — Tu manu roku spied!

HEILS

Runā! Nu! — Vai tev muti atdarīt ar dzelzi kā iebriedušas

durvis?

MAIJA

Vai tu mani arī gribi cirst ar savu cirvi? — Vai! vai! —

Liec nost cirvi! Nenāc ar cirvi pie manis! Lūk, viņš ari

nolika savu zobenu, kad —

HEILS

Saki, saki, ko aprāvies? — Kad pie tevis nāca. — Kur tad

viņš nolika savu zobenu? Es neredzu.

MAIJA

Viņš atnāca bez zobena.

HEILS

Ak tā! Jums bija par to jau agrāka noruna, — jums ir

dažādas agrākas norunas — tu! — tu! —>

(Sagrābj viņu atkal aiz rokas.)

Astotais skats

Tie paši. lenāk Frī d a.

FRĪDA

Ak, tu, Viktor, te esi?

HEILS

Ko tu gribi? Ko tu nāc?

FRIDA

Nu, — es jau tik domāju, ka te polis ar Maiju tērzē, bet

nu redzu, ka tu esi izjaucis viņu parastās laipnās sarunas

un apdraudi Maiju ar cirvi.
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HEILS

(Apkaunojas, noliek cirvi,)

Kas par blēņām! Es ar cirvi apdraudu Maiju? ~— Ej tu

prom! Nerādi savu acu šeit!

FRĪDA

Lūk! cik bargi! Ko tu mani nu dzen prom? Taču tu pats
no manis izdabūji, ka polis še nāk, un tādēļ tu še ieradies

nelaikā.

MAIJA

(Uz Frīdu, sarkdama.)

Kauns tev!

FRĪDA

Man kauns? Viņš taču ar varu izdabūja zināt. Vai nav

tev varbūt vairāk kauns, ka tu pinies ar šādiem tādiem

un atstāj savu krietno līgavaini?

MAIJA

Es nekā ļauna nedaru, no kā man būtu jākaunas. Es ne ar

vienu nepinos kā tu. Es mīlu savu līgavaini.

FRĪDA

Kurš tad tas līgavainis būtu? Vai tas virsnieka lielskungs?
Tev jau ir daudz to pielūdzēju. Tu jau esi izveicīga.

HEILS

Kas šis par virsnieku lielkungu? Poļu blandoņa! Pārbē-

dzējs! Nodevējs!

MAIJA

(Uz Frīdu, vienkārši, nokaunējusies.)

Es mīlu Viktoru.

FRĪDA

Jā
3 jā, Viktoru arī. Kas tad Viktoru nemīl? Visas meitas

uz viņu kaunīgi acis met, ne tu viena. Viņš ir tāds no-
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pietns un maigs, gluži citāds' nekā citi vīrieši. Tu viņu
tikai uzbudini. Viņš ir — tāds mierināms un apžēlojams.

(Uz Frīdu.)

Tā, tā, — visas meitas uz mani acis met, bet visas pašas
sevi met polim rokās. Un tu pirmā.

FRĪDA

Tu jau esi tāds ērkšains, tāds atturīgs un tikumīgs. No

tevis visām bailes; tevi tikai ciena, bet ar poli jokojas.

HEILS*

Jokojas, jokojas, kamēr tiek nopietnība.

FRĪDA

Nav jau pasaule tik svēta kā tu. <— Ko tu saki, Maija?

(Maija aizgriežas.) Kara laiki, šodien dzīvs, rīt nav vairs. —

Bet, kad precas, tad nejoko .. s

Kad pierod jokot, joko vienmēr.

FRĪDA.

Es nu gan tāda neesmu. Kas mani precēs, tas gan redzēs.

Es ne tāda kā citas, kas ar cirvi jāpārmāca. Vēl tev ne-

pietiek, ko tu pats novēroji. Tu gaidīsi, kamēr tev tava

izredzētā atnesīs pūrā mazu galviņu ar melnām sprogām.

HEILS

Ārā!

FRĪDA

Gan tu mani lūgsies, lai es nāku iekšā pie tevis. Bez manis

tu jau no viņas vaļā netiksi. — Labu apetīti, ja uzsildīsat

pusdienas!

(Aiziet ar kniksi, smiedamās.)
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Devītais skats

Tie paši, bez Frīdas.

HEILS

Kustoņas l kustoņas! kustoņas! Visas tikai kustoņas! Kā

nelabi kukaiņi uzmetas uz rožu lapām un nokož tās. — Eh!
Kā glumi gliemeži rāpjas un atstāj gļotas uz puķes, ka

riebjas to vairs rokā ņemt! Tu dod savu sirdi, kam viņām
sirds? Tām vajaga gluži kā cita. Visas vienādas! Visas kā

slieķes no tiem pašiem gružiem! Riebjas, riebjas, riebjas!
Sirds gluži nogurst no riebuma.

(Viņš atsēstas uz krēsla un saņem galvu rokās.)

MAIJA

(Pieiet viņam klāt un uzliek roku uz pleca, — viņš roku nokrata.)

Heil, Heil! rimsties, rimsties! Nav jau sievietes tik rie-

bīgas un samaitātas, kā tev dusmās liekas. Nav jau arī

Frīda tik ļauna.

HEILS

(Rokas neatņemdams no galvas; rūgti smiedamies, izgrūž caur zo-

biem.)

Ha, ha, — nav, nav Frīda tik ļauna! Kā ta viņa vēl nupat

pret tevi rīdīja! Nav tik ļauna, nav tik ļauna.

MAIJA

Nu, vienu labu viņa vismaz izdarīja tagad, kad ienāca

negaidīta starpā un novērsa tavu dusmu izverdumu.

HEILS

(Nepacietīgi.)

Ak, laid!

MAIJA

(Piespiezdamās aizrunāt prom viņa uztraukumu gan ar prātu, gan ar

humoru,, gan ar daudzvārdību.);.

Ak, Viktor, mīļo Viktor, nedusmojies jel, lūk, tev pašam
tad sirds sāp. Nav jau cilvēki tik ļauni; norimsies kari,
dzīve būs atkal laipna. Lūk, pavasara plūdi pārskrēja, kas
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visu Gauju bija sajaukuši, — vai tev dzīve netiks ari tik

skaista un mīlīga kā Turaidas gravas un lejas? Un tu no

mūsu augstā torņa varēsi lūkoties dziļi, dziļi pāri tālam

zilām saulesganībām,

HEILS

(Tāpat.)

Ha, ha, kas tur ganīsies? — Velna kazas?

(Noliek cirvi nost.)

MAIJA

Viktor, šodien cilvēks dzīvs, un rīt viņa vairs nav. Tau-

riņš dzīvo vienu dienu, un viņš steidzas lidot un medu

sūkt. Un vai tev vienas dēļ jānīst visas sievietes? Vai

sieviete nav arī cilvēks? Ko tu viņu vien nosodi? — Un

vai tad viņai rūp izdzīve? Viņa grib, lai to tura par cil-

vēku un lai ciena. Viņa negrib, lai to tura par īpašumu.

Viņa nav medību suns, kuru pasvelpj un kauj,

HEILS

(Tāpat.)

Priekš kā tu to visu runā? Vai priekš Frīdas? Ko tu viņu
tā aizstāvi? Vai tev nebūtu cits kas jāaizstāv?

MAIJA

Es domāju, ka tu Frīdu mīli un tādēļ par viņu tā dusmo-

jies. — Bet es nerunāju par Frīdu vien, es runāju par

visām.

HEILS

Nūjā, laiks tev būtu runāt un aizstāvēt ko citu — sevi.;

MAIJA

Jā, mīļo Viktor, runāsim par sevi; es adu pūram skaistas

mantas, tev būs koša rakstīta josta. Nāc, es tev parādīšu.

(Pieskaras viņam, viņš atkal nokrata viņas roku.)
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HEILS

(Atņem rokas no galvas; aptausta savu cirvi aiz jostas.)

Ha, ha, — vai tu iedomājies atkal reiz par kāzām? Ar

kuru tad tu nu precēsies? Kad tad rīkosi kazas? Vai uz

Miķeļiem, kā mēs reiz bijām runājuši?

MAIJA

Vai! cik tu briesmīgs! Kā tu runā? — Noliec jel to cirvi

nost! Ko tu viņu tā grozi rokās? Man tik pretīgi tie asins

rīki.

HEILS

Nu, nu — es jau tev necirtīšu.

(Noliek cirvi nost.)

MAIJA

Tā labi! Un nu neesi tik bargs! — Es tevi mīlu, tu zini.

Es neviena neesmu vēl mīlējusi. Es pirms nezināju, kas

ir mīla. Tu teicies pats ticam, ka tevi mīlu, — ko tu tagad
tā runā?

HEILS

(Klusu ierūcas.)

MAIJA

Nu, rīkosim kāzas uz Miķeļiem un dzersim trīs dieniņas,
trīs naksniņas! Lai dancoja panāksnieki!

HEILS

(Atkal klusi iesmejas.)

MAIJA

Bet kāda būs mūsu kopdzīve laulībā, kad jau tagad es

nevaru dzīvot aiz tavas greizsirdības? Kad es nezinātu,

ka tu mani mīli un ka es tev esmu vajadzīga, tad tava

greizsirdība būtu nokāvusi manu mīlu. Mūsu daba ir mīlēt

un tapt mīlētai, bet mēs tādēļ nenīstam citus. —TNu, lūk,
es tevi ar visu tomēr mīlu, es tevi mīlu, mans mīļais, la-.
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bais! Tu taču ari esi labs, tev tikai reizēm uznāk mākons.

Es tevi mīlu.

(Viņa uzliek viņam roku uz galvas.)

HEILS

(Nenokrata viņas roku šoreiz.)

To saka katra.;

MAIJA

(Dedzīgāk, bet arī skumfāk, redzēdama, ka viņš nomierinājās.)

Neviena tevi tā nemīlēs kā es. Tā neviena nespēj mīlēt

kā es. Es nāku ne no šīs pasaules. Varbūt tu reiz redzēsi,

cik bezgalīgi es tevi mīlu. Kad es uz to padomāju, man

tiek grūta sirds. Gribētos atkal nebūt, kā jau agrāk ne-

biju. Man bailes, man bailes, kad tikai nebūtu par vēlu,

kad tu to redzēsi!

HEILS

(lesmejas klusi.)

Vai tik ko tam līdzīgu neteica arī Frīda? Nupat prom

aizejot?

MAIJA

(Uzbudinādamās.)

Ak, ak! Es neesmu Frīda! Tu mani nesaproti. Tu dzeni

mani projām un nezini pats, kā.

(Viņa aizgriežas no viņa nost.)

HEILS

(Piepešā uzliesmojumā, pieceldamies un pieiedams Maijai.)

Nu tad taisīsim kāzas — tūliņ rīt! — Tad es tev ticēšu.

Tad es ticēšu visu. Tad es neprasīšu nekā.

(Saņem viņu aiz rokas.)

MAIJA

Vai, kā tu aplam runā: rīt! To taču nevar. Tu taču pats

saproti.
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HEILS

(Atkal saīgdams.)

Nu lūk: nevari — Nekad nevar. Aizvien tu atliec kāzas;

kāds tev ir iemesls? Ko tu domā? Ko lai es domāju? Es tev

to prasu vienmēr.

MAIJA

(Negriboši.)

Atlieku tādēļ, ka man pūrs nav gatavs.

HEILS

Man nevajaga tava pūra, — man vajaga tevis.

MAIJA

Es tev arī prasu vienmēr: vai tad tu būsi mierīgāks pēc
kāzām?

HEILS

Tas no tevis atkarāsies.

MAIJA

Nu, lūk! •— Nekad tu nebūsi mierīgs. Tu mani nomocīsi

līdz nāvei. Cik man tā spēka jau tagad? Es nogurstu uz

dienu dienām no tāda uztraukuma kā šodien atkal.

HEILS

Tā kā šodien! Ak! — Nūjā, šodien, kas tad bija? Nē,

nē, — neprasīšu; tu jau negribi, ka prasu. (Viņa izteiksme

top glūnoša.) Bet saki vismaz to, vai tiešām pūra dēļ tu

atliec kāzas? Nu, saki man to no sirds.

MAIJA

(Nokaunējusies, pussmiedamās.) %

Nevaru teikt, — man kauns.

HEILS

(Atkal vēsi un nikni.)

Tā, tā! Tur tev kauns.
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MAIJA

(Sabijusies.)

Tu atkal sāc dusmoties. Ak, cik varmācīgs tu esi! Tu ne-

ļauj man ne mazāko brīvību, ne mazāko savu patību, ne

mazāko sievišķa noslēpumu!

HEILS

(Piepeši atkrizdams atpakaļ savā uzbudinājumā un dziļāk tani ierēk-

damies.)

Dzirdu, dzirdu — brīvības tev vajaga. Vienmēr tu mini

savu brīvību. Bet sievai nevajaga nekādas brīvības, viņas

brīvība ir pie vīra un vīra azotē. Bet kad tev tik dārga
ir bnvība: aiziet prom no manis, tad ej tūliņ pie sava

poļaTTas ļauj sev brīvību un ļaus arī tev!

MAIJA

(Aizbēgdama no viņa prom; izbailēs.)

Vai! vai! vai! Nu nāk viss atkal atpakaļ! Un es biju do-

mājusi, ka tu jau esi nomierinājies un atkal labs ar mani!

HEILS

Labs es esmu ar tevi, bet kāda tu esi? Kas tad tas bija
nupat ar to poli? (Mākslīgi apmierinādamies.) Tu redzi, es

labs, es neprasīju par to, es ar varu apspiedu savu rūg-
tumu. Bet nekas taču nav skaidrs starp mums. Tu nekā

neatbildi. Tev ir visādi noslēpumi.

MAIJA

(Aizklādama rokām acis.)

Vai! Atkal, atkal, atkal! —<Ak, cik briesmīgs tu esi!

HEILS

Briesmīgs, briesmīgs! ■— Un tas nebija briesmīgs, ko es

redzēju? Svešs vīrietis, pazīstams neģēlis, izbēdzis zal-

dāts — sagrābis manu līgavu, manu sen saderētu līgavu,

pacēlis to klēpī un skūpsta! — Uh skūpsta to, ko es ar

visām savām līgavaiņa tiesībām nekad vēl nebiju uzdro-

šinājies skūpstīt! — Vai tā nebija mana cienība pret tevi?

pret sievieti kā tādu? Vai tā cienība nav arī brīvība? Kā-
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das citas brīvības tev vajaga? Vai tādu cienību fu ne-

domā, kad runā, ka sievietei vajagot cienības no vīra?

Kādas cienības tad tev vajaga? — Atbildi!

(Viņš satvēris Maiju aiz rokas.)

MAIJA

Vai! kā tu man roku žņaudz!

HEILS

Es nelaidīšu tevi vaļā! Atbildi! Atbildi šoreiz par visām

reizēm. Neizvairies.

MAIJA
'

(Rauj loku no viņa rokas.)

Lafd! laid! nežņaudz!

HEILS

Vai tev labāk patika, ka viņš tevi žņaudza?

MAIJA

Labi. Es tev teikšu visu, kā bija, kaut gan man kauns

stāstīt.

HEILS

Saprotu, saprotu.

MAIJA

Nekā tu nesaproti. —■ Tad klausies. Viņš: kareivis, karā

viņa straujā daba tapusi rupja. Bet viņš ir spējīgs uz

labu. Viņš solījās nedzert un nespēlēt, un neblandīties.

Viņam nav neviena cilvēka, kas viņam tic un kas viņu

paceļ. Visas skrej viņam pakaļ, tik es ne. Viņš cerē, ka es

viņu varēšu glābt. Viņa dzīvība atkarājas no manis. Tā

viņš saka.

HEILS

(Rūgti smejas.)

— No tava skūpsta! — Kad viņš tevis nevar dabūt, tad

viņš nevar dzīvot! Ha, ha, ha! — Kad tevis nevar klēpī
ņemt, tad nevar dzīvot!
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MAIJA

Nav tā! nav tā! — Nebij nekādas klēpi ņemšanas. — Viņš
tikai teica — man kauns to atstāstīt.

HEILS

— Atstāstīt kauns, darīt nav kauns,

MAIJA

Nekāda kauna mēs nedarījām.

HEILS

Ak tā, jau jūs kopīgi!

MAIJA

— Viņš tikai teica: es esot kā eņģelis debesīs — un manas

kājas skūpstīt — un es viņu līdzi pacelšot uz debesīm —

viņš pieturēšoties pie manas drēbes zemākās vīles — lai

es glābjot viņu.

HEILS

Un tu gatava katru glābt! Par tavu kāju skūpstīšanu! Par

tavas mutes skūpstīšanu. Es neredzēju, ka viņš tavas kājas
būtu skūpstījis.

MAIJA

Neskūpstīja, neskūpstīja! — Ne kājas, ne vēl muti! —

Viss bija garām! — Viņš tik tā teica.

HEILS

Viņu tu gatava glābt, kas par tavu glābšanu tikai smejas.
Kam glābšana ir tik izruna priekš vieglprātīga, negudra
sievišķa! Kam vajaga gluži kā cita nekā glābšanas, kam

vajaga tevis. — Un es? un es? un es?

MAIJA

(Piesteigdamās viņam klāt un viņu apskaudama.)

Mans mīļais, mans mīļais! — Tu vēl vairāk nekā viņš! —

Tu, tu,
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HEILS

(Rupji viņu atgrūž.)

Nemini mani vienā mutē ar viņu! Es neesmu tas, kas

viņš! Es esmu godīgs un krietns cilvēks,

MAIJA

(Uztraukumā, neatlaizdamās, tura viņu apskautu un piespiežas viņam

jo vairāk.)

Mīļais! mīļais! mīļais!

HEILS

Nespiedies manim klāt! Tu domā mani tāpat uzvarēt, kā

viņš tevi.— ar ciešu apskaušanu un klēpī .ņemšanu, un

gaisā celšanu! (Viņš lūko no viņas atsvabināties.) Tu mani

nelaid vaļā tāpat kā viņš tevi! Tu gribi mani varbūt tāpat

skūpstīt kā viņš tevi! Fui! — Ej!

(Viņš atgrūž viņu nost.)

MAIJA

Mīļais, mīļais! — Viss bij garām! — Mīļais!

HEILS

Ko tu melo! — Tu riebums! Tu vērts esi nevis, ka tevi

ceļ debesīs, bet ka tevi sviež ellē! — No šī augstā torņa

zemē, tur tanī melnā gravā! — Tur tanīs Gaujas dziļos

atvaros! — Tur tava vieta!

MAIJA

(Bēg, sauc.)

Vai! glābjat!

HEILS

Kas tevi lai glābj? Ko tu sauc? Vai viņu? vai viņu?

Brauc tad pie viņa! Viņš tevi jau gaida!

(Viņš strauji saķer Maiju un nes uz loga pusi.)

MAIJA

(Ļaujas, nāk viņam pretī.)

Ņem mani un svied lejā, dziļumā! Nebēgu no tevis, es
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tava esmu visa. — Vai šodien, vai rīt. — Es sen to pare-

dzēju.

HEILS

(Pienesis viņu pie loga un izkāris laukā, apstājas un atkāpjas ar viņu no

loga; ievaidas.)

Ah!

MAIJA

(Smaida viņam pretī, meklē viņa skatu.)

Mans mīļais, mans mīļais! — Paskaties uz mani! Paskaties

vēl pēdējo reizi! — Es labprāt mirstu! —

HEILS

(Piepeši noliek viņu zemē.)

Ar šo pašu dievišķo smaidu tu viņam smaidīji! Ar šīm

pašām lūpām tu viņu skūpstīji!

MAIJA

Nē, nē, nē! Nevienu es neesmu vēl skūpstījusi!

HEILS

Tu melo! tu melo! Melo! Lejā tavs ceļš! Tomēr!

(Viņš viņu sagrābj atkal un aši pieskrej pie loga.)

MAIJA
-

Tā labi! — Laid mani lidināties! — Tā es reizi nolidinājos
kā dvēsele no debesīm uz zemi. Mani tad nolaida mazi

eņģelīši, tagad nolaiž mans mīļais.

HEILS

Lejā! lejā tavs ceļš! Kaut tu runātu eņģeļu mēlēm.

MAIJA

Mans mīļais! —• Šīs lūpas es glabāju priekš tevis tik svai-

gas un skaidras, un jaunavīgas kā rožu ziediņu ar visiem

dzidriem, neaizskartiem rasas pilieniņiem. Es laidīšos lejā
dziļumā un tumšumā un nejutīšu tavas dvašas siltumu un

mīļumu, — no aukstuma un nakts es nāku, un aukstumā
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un naktī es atkal eju, — es taču redzēju tevi kā saules

stariņu, kaut arī nesildīja mani mana saulīte — ak! —

bet tev, mans mīļais, nebūs palikt bez siltuma, — pats
mazākais,-lai tev top — kaut siltuma nojauta, kaut atmiņa

mīļuma! Lai tev būtu vieglāk dzīvi nest! — Lai tev būtu

piemiņa no manis, kad tev manis nebūs!

HEILS.

(levaidas atkal.)

Vai! vai!

MAIJA

Nevaidi, mans mīļais! — Lai tu nekad nevaidētu bez

manis!

HEILS

(ledrebas, atkāpjas soli un atkal iet uz priekšu, pie loga.)

MAIJA

Še, mīļais! Ņem šo pirmo un pēdējo manu skūpstu! Sūc

no manām lūpām nojautu no siltuma! atmiņu no mī-

ļuma! — Sveiks! mans mīļais! mans mīļākais!

HEILS

(Strauji aizgriežas no loga, streipuļodams aizsteidzas uz krēslu un at-

sēstas.)

Maija! Maija! Maija! mana! mana! Dzīvosim!

(Viņš skūpsta viņu.)

MAIJA

(Nolec no viņa klēpja.)

Ak! — Būtu labi bijis tā — visam beigas!

(Viņa aizliek rokas acu priekšā un sāk raudāt.)

HEILS

(Piepeši jautrs.)

Dzīvosim, dzīvosim! Tu mana! Tu mani glābi! Man tevis

vajga!
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(Skumji.)

Jā, tev manis vajga. — Dzīvosim, dzīvosim — ak!

HEILS

Es tapšu gluži citāds cilvēks!

MAIJA

(Atminēdamās, satrūkstas.)

Gluži citāds cilvēks. —

HEILS

(Satrūkstas ar, bažīgi.)

Kas tev ir, mana mīļā! Mans eņģelis! Mans sarga eņģelis!

MAIJA

Nekas, nekas! —«■ Sāksim nu atkal dzīvot!

HEILS

(Atkal uzliesmo jautrībā.)

Dzīvosim! dzīvosim! Tu mana laimei Tu mana saulei

MAIJA

(Ņem viņu aiz rokas.)

Dzīvosim!

(Priekškars.)





OTRAIS CĒLIENS
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PIRMĀ AINA

Krodziņš pie pils pagalma, klinšu nokārēs.

Pirmais skats

Jakubovskis. Kroga meita.

JAKUBOVSKIS

(lenāk un apsēstas pie galdiņa, neapsveicinādamies ar kroga meitu,
kura viņam laipni nāk pretī.)

Vīnu!

KROGA MEITA

Sveiki, sveiki! junkura kungs! (Sniedz viņam roku, kuru tas ne-

saņem.) — Vai jūs negribat, ka es jums dodu roku? Nu'

tad še! Došu jums muti.:

JAKUBOVSKIS

(Nogriežas.)

Vīnu!

KROGA MEITA

(Atnes vīnu, ielej un dzer pati.)

Nu, esiet jel cik necik laipnāks, junkura kungs! — Vai

jūs vakardienu jau aizmirsāt?

JAKUBOVSKIS

Ko tu runā? Ko tu gribi?

KROGA MEITA

Vakar jūs citādi runājāt. Vakar jūs bijāt tas, kas grib. —•

Kas jums šodien noticis?
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JAKUBOVSKIS

Nekas nav noticis, garko tev būtu daļa.

KROGA MEITA

Ak tā! Un vai tas, kas vakar notika, bija bez manas daļas?

JAKUBOVSKIS

(Nemierīgi sakustas un dzer mazdrusciņu.)

KROGA MEITA

Vai varbūt paspēlēta visa nauda uz kauliņiem? Dzer uz

krīta! — Nu, dzer ij bez krīta! —• Es pienesīšu tev vīnu

bez maksas! —Es pienesīšu tev sevi pati — (Atsēstas viņam

klēpī.)

JAKUBOVSKIS

(Atbīda viņu nost.)

Kur ir Skudrīts? Pasauc viņu!

KROGA MEITA

Nu tev būs apcelta kāda cita meita. Es jau redzu, kas te

notiek. — Es gribu ar tevi izrunāties netraucēta. Atnāc

šodien, pusdienā, kad visi guļ, —tu zini, •— turpat —■*

JAKUBOVSKIS

(Atkratās no viņas; nepacietīgi.)

Pasauc Skudrīti!

KROGA MEITA

Labi, labi! — Skudrīti! Ē, Skudrīti!

Otrais skats

lenāk Skudrītis. Tie paši.

SKUDRĪTIS

(Smiedamies.)"

Te jau es esmu!
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JAKUBOVSKIS

Ko? Tu tepat biji un noklausījies, bet nenāci, kad tevi

sauc? Ko?

SKUDRĪTIS

Nu, nu, nedusmojies! — Es jau gribēju teikt nevis — te

es esmu, bet — te es nāku.

JAKUBOVSKIS

Kā? Tuklausījies un vēl liedzies?

(Uzlec kājās un ķer pēc zobena makstī.)

SKUDRĪTIS

Klus! Klus! nesit vis mani. Tev ir cits sitamais, es jau
zinu.

KROGA MEITA

Kas tas tāds? ,

JAKUBOVSKIS

Ej! Tev te nav jāklausās. Mēs gribam būt divi vien!

KROGA MEITA

Aha! Sakāvušies! — Dēļ kādas meitas.

JAKUBOVSKIS

(Paskatās uz viņu padobji.)

KROGA MEITA

Labi, labi — es jau eju.

Trešais skats

Jakubovskis un Skudrītis.

JAKUBOVSKIS

(Lādas, kratīdams Skudrīti.)

Trejdeviņi sātana zibeņi! Nolādēta! Pašā elles dibenā! —•

Bet es tevi grābšu! Sveikā tu man neiziesi!
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SKUDRĪTIS

(Atkratīdamies no viņa un sniegdamies pēc vīna.)

Paga, paga! — Velns lai viņu rauj! — Ļauj man papriekšu
iedzert. Gluži sausa mute, tev pakaļskrienot.

JAKUBOVSKIS

(Paklusu.)

Vai tiki klāt? Vai pateici Maijai, ka man ar viņu steidzīgi
jārunā kas ļoti svarīgs?

SKUDRĪTIS

Teicu, teicu! Kā tad nu neteikšu? — Tiku klāt, — kā tad

nu netikšu.

JAKUBOVSKIS

Nu?

SKUDRĪTIS

Viņa ir gan zelta paņenka! Tādas vairs nav; tā ir kā eņ-

ģelis

JAKUBOVSKIS

Ko tu, muļķis, zini? — Nu, kas? Ko viņa teica?

SKUDRĪTIS

Es zinu gan, kaut ari esmu muļķis,

JAKUBOVSKIS

(Nemierīgi sakustas un uzlūko viņu.)

SKUDRĪTIS

■— Viņa jau pati esot par to padomājusi —• un esot runā-

jusi ar Frīdu — un Frīda ar tevi — ar jums runāšot, viņa
būšot pirms pusdienas tanī graviņā -— viņai kas svarīgs

jums ko teikt.

JAKUBOVSKIS

Ko tas nozīmē? Kas viņai jārunā ar Frīdu? Es gribu runāt

ar viņu pašu, ne ar Frīdu.
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SKUDRĪTIS

Jā, es nezinu, ko tas nozīmē. Tikai viņa, panna Maija,

bija ļoti laipna un smaidīja, un —

JAKUBOVSKIS

(Paklusu.)

Ko? Viņa gan smejas par mani? Viņa mīl taisīt jokus. —

Viņa grib mani pataisīt traku? — Bet .es viņu dabūšu

rokās! Pie velna! Es viņu dabūšu! —- Tam Heilam vajga
pazust!

SKUDRĪTIS

(Skaļi.)

Jā, tam Heilam vajga pazust!

JAKUBOVSKIS

Klusi, muļķi!

Ceturtais skats

Tie paši. lenāk vairāki kareivji un virsnieki. Katra grupa

atsēstas atsevišķi. lenāk kroga meita un apkalpo tos.

JAKUBOVSKIS

(Sasveicinās ar virsniekiem, bet neielaižas runās; atsēstas atkal pie
galdiņa; Skudrītis atsēstas tālāk nost no viņa.)

Sveiki! Sveiki! Sveiki!

KĀDS VIRSNIEKS NO ZVIEDRIEM

Standartjunkura kungs nav labā omā.

CITS VIRSNIEKS

Ne mūsu daiļā vīnanesēja Grietiņa to nevar uzjautrināt.

PIRMAIS

Nesauc taču viņu par Grietiņu! Tā jau ir panna Malgo-
žata. — Panna Malgožata, pieliekat pie mana vīna kausa

savas rožu ziedošās lūpiņas, kas ir sārtākas par vīnu un

karstākas ■—
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JAKUBOVSKIS

(Sniedz viņai pretī savu kausu.)

Karstākas par bises degli.

PIRMAIS VIRSNIEKS

Standartjunkura kungs, kā jūs iedrošināties jaukties manā

sarunā?

JAKUBOVSKIS

Tā es iedrošinos, virsnieka kungs, — palūkojat! — Mal-

gožata, parādi, kā šauj tevis aizdegtā bise!

KROGA MEITA

(Bailēs.)

Junkura kungs! junkura kungs!

JAKUBOVSKIS

Pasit viņa kausu un nāc pie manis!

KROGA MEITA

(Atmet virsnieka izstiepto roku ar kausu, vīns izlīst; viņa aizsteidzas

pie Jakubovska.) »

JAKUBOVSKIS

Man dod savas lūpas!

KROGA MEITA

(Apskauj viņu, bet Jakubovskis aizgriežas un atbīda viņu nost.)

JAKUBOVSKIS

Vai jums pietiek ar atbildi, virsnieka kungs?

PIRMAIS VIRSNIEKS

(Uzlēcis un saķēris zobena maksti, rauj ārā zobenu, tuvodamies Jaku-

bovskim.)

Es jūs uz vietas pārmācīšu.

(Vispārējs liels uztraukums.)



OTRAIS VIRSNIEKS

(Metas viņam pakaļ un pieaicina pārējos virsniekus, kas attura pirmo.)

Mierā! mierā! Laid viņu! — Nāc, lesim prom!

PIRMAIS VIRSNIEKS

Es viņu gribu pārmācīt, to poļu nelieti! To pārbēdzēju!
to nodevēju!

JAKUBOVSKIS

(Palicis mierīgi sēdot, apskauj ar vienu roku kroga meitu, kaitinādams

savu pretinieku.)

Ko jūs, virsnieka kungs, varat mani pārmācīt, kad pats
nemākat vēl reglamenta: — mums ir stingri aizliegts kau-

ties! Un, otrkārt! Stingri aizliegts paasināt attiecības starp
dažādu tautību virsniekiem un kareivjiem. •— Vai jums
nu reiz pietiek?

PIRMAIS VIRSNIEKS

(Tiek atturēts no saviem biedriem, raujas uz Jakubovsku, bet tiek aiz-

vests projām.)

Tupoļu kakla rāvējs! Tu karalauka laupītājs!

JAKUBOVSKIS

(Smaidīdams.)

Vienu sirdi jums nolaupīju, virsnieka kungs!

VIRSNIEKS

Tu netiklis! Tu netiklis! Tu meitu goda laupītājs!

JAKUBOVSKIS

Jūs, virsnieka kungs, esat mācījies visās smalkās para-
šās. — Sveiki, virsnieka kungs!

VIRSNIEKS

Pārbēdzējs! pārbēdzējs! pārbēdzējs! (Tiek aizvests prom. —

Izraujas un atskrej atpakaļ; pret Jakubovsku.) Tu esi liels UZ kau-

šanos, bet tevi Heils izkāva, un tad tu aizbēgi prom no

dārznieka zeļļa! no zemnieka! no baura aizbēgi!

(Viņš aši aiziet.)

211
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JAKUBOVSKIS

{Uzlēcis un izrāvis zobenu no maksts.)

Stāvat! — dodat man gandarījumu!

OTRAIS VIRSNIEKS

Mierā, kungi! Mierā!

{Virsnieki sastājas starpā ķildotājiem; pirmais virsnieks tiek aši aizvests

prom. Viņš aiziet, uzvaroši smiedamies. Visi virsnieki projām.)

Piektais skats

Tie paši, bez virsniekiem.

JAKUBOVSKIS

(Ar zobenu sizdams uz galda.)

Man jādabū gandarījums! — Jādabū gandarījums! Tie

nolādētie! — Sātans un zviedris! Es gan to bandu sa-

kratīšu!

SKUDRĪTIS

(Pievirzās atkal Jakubovskim klāt.)

Mēs viņus sakratīsim, tos velnus! — Jā, bet kā?

KĀDS SERŽANTS

(No vietējiem.)

Tie zviedri ir pārāk lepni un augstprātīgi! 1— Nav jau
viņi vien ne virsnieki, ne kareivji! Nekad jau nebūtu

poļus padzinuši, kad mēs nebūtu bijuši viņu karotāji! Nu

viņi gatavi katru apvainot, kas nedara viņu prātu,

SKUDRĪTIS

(Apsēžas atkal blakus Jakubovskim.)

Bet ko tu izdarīsi? Netiek jau viņiem nekā klāt. Labi, ja

vēl panam Jakubovskim tāds spēks kā nevienam visā

pasaulē. No pana visi baidās. Bet ko tad var darīt tam

pašam Heilam? Sūdzēt panam Šildhelmam nevar, tas lauzis

kāju un guļ gultā.
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KADS KAREIVIS, VIETĒJAIS

(Jokodams.)

Nu, sūdzi madāmai, tā jau valda kunga vietā.

SKUDRĪTIS

Sūdzi nu sūdzi, kad pani aizstāv Heilu un Heilego ko-

hanku.

JAKUBOVSKIS

(Kurš sēdējis saīdzis, ierūcas.)

SKUDRĪTIS

(Piepeši saraujas un apklust.)

Es jau nekā, — es tik tāpat. —

KĀDS KAREIVIS

(Zobojoši uz Skudrīti par viņa poļu izteicieniem.)

Neaiztiec Heilego kohanku, tā jau ir Heila līgava Maija.
Tad jau labāk aiztiec pašu Heilu, kad nav bailes.

SKUDRĪTIS

Bailes, nē! Mums nav bailes ne no kā.

KAREIVIS

Jums nav bailes, bet tev gan. Vai tad nebūtu varējis tam

Heilam slepeni maitāt kādu locekli.

SKUDRĪTIS

Būtu jau, būtu —• es jau teicu — bet dabūs zināt —■

CITS KAREIVIS

Dabūs zināt un tad jūs atlaidīs, un poļi jus ņems pretī
tikai cietumā.

SKUDRĪTIS

Mēs, panove, iesim tālāk —
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CITS KAREIVIS

Panove, panove! — Kas jūs par paniem un kungieml

VĒL CITS

Kad šie panove bija pie mums par kungiem, tad bija vēl

sliktāk nekā ar zviedriem. Zviedri taču zemnieka cilvēku

atzīst par cilvēku, bet kā tad poļu kungi?

JAKUBOVSKIS

(lerūcas.)

Bidlo vien esat!

KĀDS KAREIVIS

Tu dzirdi! Bidlo — tie ir lopi, zemnieks, tas nav cilvēks,

bet lops!

JAKUBOVSKIS

(Uzsit ar dūri uz galda.)

Klusēt! — Malgožata — vīnu!

KROGA MEITA

(Atnes vīnu un piestājas pie viņa klāt, viņu mierinādama.)

Ko tu. nu tā dusmojies par tiem! Ko tie var tev padarīt?
Tie baidās visi no tava spēka. Tu esi tas valdnieks.

SKUDRĪTIS

Viņa labi saka: «Tu, pan jasnoveļmožni!»

JAKUBOVSKIS

Kur paliek panna Greifovna? Viņa taču nāk katru dienu

pēc vīna priekš vecā Greifa?

KROGA MEITA

(īdzīgi.)

Kas tev no tā tiek? Pie tevis jau viņa nenāk. Te nāk

citas meitas, skaistu skaistās, izvēlies no tām. Tūliņ jau
būs klāt, ap šo laiku tām jānāk. Ko tu tanī Maijā ieēdies?

Nav jau viņā nekas sevišķis, meita kas meita, vai mēs

citas neesam skaistākas? Bet es zinu: viņa tevi atstumj,
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un nu tu aiz dusmām nezini, kur dēties. Gudra viņa ir.

Jo mazāk tev dod, jo labāk ir, bet es tevi par daudz labi

turu, un nu tu mani ne par ko neieskati — — bet es —

JAKUBOVSKIS

Klusi jel! Ak, tavu garu runāšanu.

KROGUS GRIETIŅA

Tur nāk jau muižas meitas. Nu tu varēsi sev izmeklēties

pēc patikas.

JAKUBOVSKIS

(īdzīgi.)

Ej!

Sestais skats

(leskrej bars meiteņu, lielākā daļa ar krūzēm; viņu starpā arī

jauni puiši un citi muižas ļaudis, nākdami pēc alus un vīna.)

MEITENES

(Izdalās pa visu pagalmu, noliek krūzes pie kroga galda pildīšanai,

dzenājas pa pagalmu, jokojas ar kareivjiem un ļaudīm, dzied šur tur.

Dzied.)

Pusdiena, pusdiena,
Dzen ļaudis kopā!
No lauka, no darba,

No malu malām!

PUIŠI

(Dzied.)

Pusdiena, pusdiena,
Dod gārdu ēdienu, ■—

Dod vēl gardāku
Skūpstāmu meitiņu.

MEITAS

(Dzied.)

Pusdiena, pusdiena,
Dod mūsu puisīšiem -~

Ēdamu kauliņu,
Skūpstāmu telīti!
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PUIŠI

(Dzied.)

Pusdiena, pusdiena,
Dod mūsu meitiņām
Skābu putriņu,
Skābus puisīšus.

MEITAS

(Dzied.)

Pusdiena, pusdiena,
Dod mums pamieru,
Meitām un puisīšiem

Mīlīgi runāt.

ĻAUDIS

(Grupās sastājas un dalās, tērzē, dzer un ēd, dzied.)

Septītais skats

(lenāk zviedru leitnants, drusku iereibis, aizskar meitas, kuras

no viņa vairās, bet baidās tam pretoties.)

LEITNANTS

Visas meitas manas; kuras gribu, tās ņemu!

(Satvēris meitu un skūpsta to.)

MEITA

Leitnanta kungs, laižat mani! Man nav laika, man jānes
alus manam kungam.

LEITNANTS

(Neatlaiž viņu.)

Man ir laika, un tev priekš manis arī jābūt laika!

MEITA

(lekliedzas.)

Vai, kungs leitnant!
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JAKUBOVSKIS

(Uzlec kājās un piesteidzas pie leitnanta.)

Jūs laidīsiet meitu tūdaļ vaļā — vai es jūs —!

LEITNANTS

(Izrauj zobenu.)

Es jums rādīšu! Es jūs pārmācīšu!

JAKUBOVSKIS

Tad jums, leitnanta kungs, jāieņem augstāks stāvoklis,
lai mūs pārmācītu. Es jums būšu tur piepalīdzīgs.

(Viņš sagrābj leitnantu un to uzsviež uz augstāku klints šķautni.)

LEITNANTS

Vai! vai! glābiet! — Jūs darāt varas darbus. Jums par to

būs jāatbild!

(Leitnants neveiklā stāvoklī, bailīgi lūko tikt zemē.)

ĻAUDIS

(Smejas.)

Leitnanta kungs paaugstināts par virsleitnantu! — Polis

labāks cilvēks: palīdz savam tuvākam! — Kas augsti lec,
tas zemu krīt! — Leitnants kāpj pēc saules meitām, —»

viņam zemes meitas par vienkāršām! —

LEITNANTS

(Norāpies zemē, uz Jakubovsku.)

Es jums rādīšu! Jūs sodam neizbēgsat!

JAKUBOVSKIS

(Ironiski.)

Leitnanta kungs, jūs pirmais zobenu vilkāt! Tas stingri
aizliegts! Jūs pats varat krist sodā. Es pret jums zobenu

nepacēlu. Es jūs pašu tikai pacēlu.

LEITNANTS

(Aši aiziet draudēdams.)

Jūs visi mani pieminēsat.
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Astotais skats

Tie paši, bez leitnanta.

ĻAUDIS

Tas bij labi darīts! — Tas kundziņš labi izjokots! — Tas

vairs neaizskars mūsu meitas!

MEITENES

(Viena caur otru.)

No viņa nezin, kur glābties! — Līp kā dadzis pie baltas

vilnas! — Un kad vēl būtu cik necik glītāks! — Tāda

nejauka smaka no mutes! —■ Tu jau gan zini to! — Un

vai tu nezini?■—

KROGA GRIETIŅA

Jums visām jāpateicas tikai Ādama kungam, ka jūs at-

svabināja no tā neveikļa.

MEITENES

(Griežas pie Jakubovska un aplido to.)

Mūsu Ādamiņam var dot mutes! — Mūsu Ādamiņš! —

Jā, mūsu Adamiņš ir brašs puisis. — Apmīļosim mūsu

panu! — Bet kas par stiprinieku! —

KĀDS NO PILSĻAUDĪM

Lai taču viņš izmaksā vīnu un saldumus, naudas viņam

pietiek. —

CITS

Diezgan salasījies no dzīviem un no mirušiem kara laukos.

KROGA GRIETIŅA

Skaudībai nav grašu, ko izmaksāt.

KĀDAS BALSIS

Taisnība! Kad tik ir ko izmaksāt graši, kā tie dabūti, alga
viena. — Zagt nav grēks, kad tik nepieķer. — Nav grēks
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ņemt naudu no katra, kad tas pretī nerunā. '*— Padari

pirms vīru mēmu, tad ņem, cik gribi. — Lielceļš garš un

plats, naudu var atrast. ■—

JAKUBOVSKIS

(Ciniski.)

Lupatlaši, ko drīkstat man teikt? Kurš ir redzējis, ka es

laupu? Jūs jau es neaplaupīšu, jums nekā nav, —• jums
azotē ne nauda, bet kukaiņi.

MEITENES

(Smejas.)

KĀDA NO MEITENĒM

Kurš neietu arī labprāt laupīt, ja būtu dūša?

KROGA GRIETIŅA

Kara laiks. Karā gūta manta nav vēl laupīšana,

BALSS NO ĻAUDĪM

Nav jau vairs karu! — Miera laikā nedrīkst laupīt.

JAKUBOVSKIS

(Smiedamies.)

Kurš prot uzdziedāt manu dziesmu?

SKUDRĪTIS

(Pusdejodams, pusdziedādams.)

Dūšīgam nauda,

Meitas un bauda,

Dūšīgam vīns,

Gļēvais stāv grīns.
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Devītais skats

Parādās skatuves galā aiz ļaudīm Maija.

ĻAUDĪS

(Kas tuvāk Maijai, apklust, citos uztraukums, kura cēloni nesaprot

priekšā stāvošie. Klusi.)

Klusāk, klusāk! — jūs tur!

ĻAUDIS

(Skatuves vidū, viens caur otru, klusi.)

Pils sekretārs? — Nē, nē, pati kundze! — Pārraugs? — Cit!

cit!

JAKUBOVSKIS

(Kurš sēdējis izlaidies, bramanīgā pozā, piepeši uzlec un atbīda no sevis

meitas; nobijies klusina apkārtējos.)

Klusu! Klusu! — Nāk priekšniecība!

BALSS NO ĻAUDĪM

Sabijās lielais varonis! — Kad tik priekšniecība nepadzen

no vietas!

ĻAUDIS

(Smejas.)

Ta ta pans! — Ta ta pans!

CITAS BALSIS NO ĻAUDĪM

Ā! Maija! Maija! — Klusu! — Klusu! — Ko jūs sabijāties?

MAIJA

(Panākusi uz priekšu, rokā nesdama kannu, uz ļaudīm.)

Ko jūs tā satrūkāties?

KĀDA BALSS

Mēs domājām, ka nāk sekretārs vai kundze,

AGRĀKĀ BALSS

No kā tad sabijās un aizbēga varonīgais poļu pans? No

sievišķa.
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ĻAUDĪS

(Atkal smejas vēl skaļāk.)

KĀDA BALSS

Paņe, bēdz! paņe, bēdz! — Panove, do ļasa! — Bēdz

krūmos!

JAKUBOVSKIS

(Dusmās par savu izbīšanos.)

Psia krev! — Klusat, jūs nelieši! Kas te ko smieties!

(Savaldīdamies un vērsdams situāciju sev par labu, tuvojas Maijai, dziļi

klanīdamies.) Ļoti cienītā jaunkundze! Atļaujat jūs apsvei-
cināt kā pavēlnieci! — Visi ļaudis godbijīgi apklusa, jūs
ieraugot. Mēs sabijāmies, ka jūs mūs pārsteidzāt pārāk

vaļīgās sarunās. Mēs atvainojamies jūsu priekšā.

KĀDA BALSS

Viņš sabijās, domādams, ka nāk priekšniecība un viņu

pārmācīs par nepiederīgu uzvešanos vai pat padzīs.

MAIJA

Atvainojat jūs, leitnanta kungs, ka es traucēju tik jautrā
sabiedrībā. Es tiešām negribēju nodzīt jaunkundzes no

jūsu apskāvieniem. Es nācu tikai pēc vīna pie Grietiņas

jaunkundzes.

JAKUBOVSKIS

Nezobojaties, Maija. Es jūs dievinu! Es jūs dievinu!

(Viņš nometas uz vienu celi.)

MAIJA

Es redzu, jūs mīlat jokus, leitnanta kungs. Bet tie joki ir

diezgan parasti. — Sveiki, leitnanta kungs, jokojiet tālāk.

(Aizgriežas un taisās iet.)

JAKUBOVSKIS

Neejat, neejat projām! — Es nejokošu vairs. Es jums
solījos. Tas bija tikai nejaušs gadījums, ka tās meitenes —

tās jaunkundzes še sanāca un mani apstāja. Es viņas iz-

glābu no nepatikšanām.
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KADA NO MEITENĒM

Jā, jā, pans Ādams mūs pasargāja no viena virsnieka uz-

mācības.

CITAS

Jā, jā, tā ir taisnība. — Mēs viņam pateicamies,

MAIJA

Es jau jūs negribu traucēt. Turpināt pateikties!

JAKUBOVSKIS

Maija, jūs man neticat. Jūs domājat, ka es atkal palicis
par dzērāju un izklaidnieku. — Es jums pierādīšu, ka jūs
maldāties. Un jūs redzēsat, ka esmu labāks daudz, nekā

jūs par mani domājat. Tūlīt pierādīšu. Klausāties, jaun-
kundzes! — Nu, jūs meitieši! vai dzirdat ar, kad jums
saku!?

MEITENES

{Sastājušās aiz viņa.)

Nu, nu! —- Saki, saki!

JAKUBOVSKIS

Jūs visas, kas man spiežaties klāt! Kas mani apstājušas kā

bites medu! Jūs visas, kuras esmu apsargājis un kuras jūs

man ceļat ļaunu slavu pie manas sirds karalienes, uz ku-

rām viņa ir greizsirdīga, — jūs visas es atlaižu no klau-

sības man! Jums visām nav man vairs jākalpo ar laipnību
un padevību! Es nepieņemšu vairs nevienas mutes, ne-

viena glāsta no jums!

MEITENES

{Viena caur otru.)

Kas kaiš Ādamiņam? — Ko tu tā ārdies? — Vajaga viņu

apmierināt! — Vajga aplabināt un apmīļot! Ko, šī viena

iedomājas būt labāka par visām?
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MAIJA

Velti jūs atlaižat savu pilsgalmu, leitnanta kungs! Man ne

prātā nenāk būt greizsirdīgai. Jūs mani neesat sapratis
nevienā vārdā! Es neesmu pieņēmusi jūsu priekšlikumus
un nepieņemšu tos nekad. Es esmu saistījusies, un jūs,
mans kungs, man esat vienaldzīgs. Es biju domājusi jums

palīdzēt jūsu dvēseles šaubās un nepratumos, — bet jūs
to iztulkojat greizi. Jūs novelkat zemē manas domas un

gribat darīt tās savējām līdzīgas.

JAKUBOVSKIS

Maija! Maija!

MAIJA

Jūs šīs skaistules velti apvainojat un pazeminājāt. Viņas

jums nāk pretī ar sievietes laipnību, ar visa piedošanu
un laba darīšanu. Sievietes maigā sirds jūt pati no sevis,

kur kāds ir nelaimīgs, un steidzas tam palīdzēt ar visiem

saviem neizsmeļamiem labsirdības un cēluma, un pašaiz-
liedzības dziļiem avotiem. Sievietes dievišķo mīlu jūs ne-

kad neesat sapratis. Jūs pat neesat nekad gribējis to sa-

prast. Jūsu amats tas briesmīgākais un rupjākais, kāds

vien var būt. Un jūs vēl esat lepns uz to. Kara laiki vēl

turpinājās jūsu sirdī un dvēselē, un velti sievietes pūlas

atgriezt vīriešus mierā un cilvēcībā. Pateikties un pielūgt
jums vajadzētu jūsu cienītājas un nevis viņām ko pār-
mest. Maigumam un labam vajga uzvarēt un glābt.

MEITENES

Taisnība, taisnība! — Vai dzirdat, Ādamiņ? — Ak, ko

viņa tur mēļo? — Nē, taisnība, taisnība!

KĀDA MEITENE

(Pienāk pie Maijas klāt.)

Tu, Maijiņ, saki tā, kā ir. Es arī tāpat jūtu, tikai es tā

nemācēju pateikt.

MEITENES

(Strīdas savā starpā, smejas un jokojas, dažas uzņem visu kā koķetēriju.)

Labi saka Maija. — Jā, jā, mēs jau esam tās labās un



224

puiši tie nelabie. — To mēs aizvien teicām. — jūs esat

par daudz rupji un prasti. — Maija saka labu sprediķi. —

KĀDA MEITENE

Klausies, Ādamiņ, pamācību. Es tevi arī paraustīšu aiz

tavām garajām ūsām, lai tu labotos!

JAKUBOVSKIS

(Viņu rupji atgrūž, tā ka meitene aizstreipuļo un sāk raudāt.)

Nost, tu vardulēns!

PUIŠI

Labas jau jūs esat! Pakaļ skrienat kā aitas! -— Kāda cie-

nība var būt pret tādām? — Grāb tik cieti kā irbīti, lai

put spalvas — kad būtu tādas kā Maija!

MEITENE

(Skumji.)

Kā meitenes mēs smejamies, bet visu mūžu mums kā sie-

vām jāraud, Ko stāsta mana māte! Kad jūs zinātu!

SVEŠA BALSS NO ĻAUDĪM

Zinām, zinām visas. Vai! Vai!

MAIJA

Es eju, draudzenes!

MEITENES

(Smejas.)

Ej, ej! — Kas nu mums sprediķos? — Kas puišus ap-

rās? — Adamiņ, dod kādu lāsīti vīna, mute izkaltusi no

sprediķa. — Dod Maijai arī.

JAKUBOVSKIS

Maija! Tad tu netici, ka es runāju nopietni? — Tu vēl

esi greizsirdīga? — Tu gribi būt viena valdniece? Lūk,

es tevi iecelšu par vienīgo pavēlu iec i: — labam un mai-

gam vajga uzvarēt! Nu tad skaties: tu esi uzvarējusi.
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MEITENES

(Čukst bailīgi.)

Ko viņš grib darīt? — Kas viņam prātā? •—

JAKUBOVSKIS

(Izvelk zobenu no makstīm un, saņēmis makstis, vicina tās gaisā.)

Lūk, ar šo es aizdzenāšu un aiztriekšu no sevis projām
visas tavas sāņcenses! Skaties, Maija!

(Viņš brutāli sāk sist apkārt stāvošās meitenes, kuras nesaprašanā bēg
uz visām pusēm un slēpjas aiz puišiem.)

MEITENES

Vai! vai! — Vai viņš traks? — Ak tu briesmonis!

PUIŠI

(Metas starpā un lūko Jakubovsku atturēt un aizsargāt meitenes.)

Nelietis! — Ko šis iedomājas? — Turat viņu! —

MAIJA

(lekliedzas un pieskrej Jakubovskam klāt, un rauga izraut viņam no

rokām makstis.)

Vai! Vai! Ko tu dari? — Zvērs tu esi! Plēsīgs vilks no

meža!

JAKUBOVSKIS

(Smiedamies apstājas un tad piepeši sagrābj viņam klātpienākušo Maiju.)

Nu, lūk! Tu pati nāc pie manis, mana karaliene! mana

vienīgā sirds valdniece! — Nu tu tici, ka es atlaižu visas

savas pielūdzējas un ņemu tevi vienu pašu! — Tam labam

būs uzvarēt! — Ha, ha, ha! — Nu, saņem tu viena visus

skūpstus, kuru pietika tik daudzām tavām sāņcensēm! —

Hej! panna Maija, panna moja! moja! moja!

MAIJA

(Kura lūkojusi visu laiku atsvabināties no Jakubovska, izraujas no viņa
rokām un iesit viņam vaigā.)

Nelietis tu esi! Zvēra tava daba! — Es tevi par labāku

turēju. Tevī nav nekā no laba un maiga! Tu vari par to
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tikai smieties. Tu nesapratīsi nekad cilvēku, tu zvērs. —■

Tu man esi svešs! —- Svešs!

ĻAUDIS

Bēdz! Maija! bēdz!

JAKUBOVSKIS

(Stāv sākumā apstulbis, tad metas pakaļ Maijai. Ļaudis stāv viņam ceļā,

kareivji stiepj viņam pretī savus ieročus.)

Es tevi grābšu! — Es tevi dabūšu! — Tu man neizbēgsi!
Tu būsi mana! — (Rūgti smiedamies.) Labā! maigā! — Čūska

tu!

MAIJA

(Aizbēgdama.)

Svešs! svešs! svešs!

Desmitais skats

Tie paši. Bez Maijas.

JAKUBOVSKIS

Čūska! — Gludā! čūska! — Gudrā!

ĻAUDIS

Viņa ir eņģelis!

JAKUBOVSKIS

(Nesaprašanā.)

Viņa ir eņģelis?!

ĻAUDIS

Viņa ir laba! — Viņa ir svēta! — Viņa ir eņģelis!

JAKUBOVSKIS

(Piepeši saprazdams un vēl vairāk iekaisdams dusmās.)

Ja viņa ir eņģelis, nu tad taisni velns raus eņģeli! Es viņu

dabūšu! Tā būs mana! — Vai tu dzirdi: tu būsi mana! Tu
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esi tikai sievišķis, un es esmu vīrs. Tu to jutīsi! Ja tu

eņģelis un es velns, tad es tevi pataisīšu arī par velnu!

Tu būsi mana, un tad ej sev cik gribi pie eņģeļiem! Gan

tevi, aptraipītu, apvelnotu eņģeli, aizdzīs ar kaunu at-

pakaļ pie manis! — Tu būsi mana! Klausies!

KĀDAS MEITENES BALSS

Velns neuzvarēs eņģeli! Ļautiņi, mīļie ļautiņi, glābjat
eņģeli no velna!

ĻAUDIS

(Kāds smejas.)

Ha, ha, ha! Neizdevās lielajam varonim, meitu mednie-

kam!

JAKUBOVSKIS

(Lielās dusmās nesavaldīdamies.)

Klusat! jūs viepļi!

(Nevarēdams saturēties un iJaist savu uzbudinājumu, izrauj zobenu

un sasit galdu un solus.)

ĻAUDIS

(Gan bēg, gan lūko viņu saturēt.)

PIRMĒJĀS MEITENES BALSS

Lai kā velns plosās, viņš neuzvarēs eņģeli! Visi svētie to

neļaus!

JAKUBOVSKIS

He! Kur ir tā svētā? — He! Tevis man vajga! — Dodat

man viņu šurp! — Man savas dusmas jāizlaiž! — He, he,

he! — Nu nē! — Nāc, tu svētā, apmierini ļauno garu! —

Nu, labais un maigais, nāc uzvarēt!

MEITENE

(Slēpjas bailēs aiz ļaudīm.)

Vai! vai! glābjat mani! asa* Nedodat mani zvēram saplosīt!
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JAKUBOVSKIS

(Piepeši metas uz meitenes pusi ar ieroci rokā.)

He! he! Šurp!

ĻAUDIS

(Atkāpjas pret Jakubovska ieroci; daži gan stājas priekšā, bet Jakubov-

skis arī sagrābj meiteni un rauj to sev līdzi.)

JAKUBOVSKIS

Nāc tu viņas vietā! Tu eņģeļa aizstāvētāja! Būsi tad tu

papriekšu mana un tad tas tavs eņģelis! He, he, he!

(Viņš, aizraudams meiteni, kas sīvi pretojas, pazūd aiz skatuves. Vēl

laiku dzird meitenes kliedzienus un palīgā saucienus.)

(Ļaudis uzbudināti.)

Vienpadsmitais skats

(Palikuši tikai kroga Grie tiņ a un Skudrīti s, visi citi aizgājuši.)

SKUDRĪTIS

Tas tik ir pans, jasnoveļmožnij pan! šļahetnij pan!

GRIETIŅA

Ko nu visi tavi pani?! Adamiņš: vairāk nekā visi pani
un kungi kopā. Kas tas par plašu rokas metienu!

SKUDRĪTIS

He, je! rokas metiens! Kā viņš visas meitas izmētāja. Kā

vējš spilvas pa pļavu! Kā viņš to zviedri kā pupu kūli

svaidīja!

GRIETIŅA

Tādas spēka rokas! Meitas viņa rokās kā pavasara līgot-
nēs līgotos. Kura tur nelīksmotos! Visas viņam kā puķes

bitei, Man nepatīk, ka viņš to Maiju tā lutina. Kas viņam
tika no tā! J
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SKUDRĪTIS

Ak, ko! tā pļauka! — Tas nekas. No daiļas rociņas tikai

glaudiens vien var nākt, lai arī cik stiprs būdams. Tā

panna Maija, tā tik paņenka.

GRIETIŅA

(Nepacietīgi.)

Atkal viņš ar savu poļu mēli jaucas!

SKUDRĪTIS

Nu, tik skaista paņenka Maija, tik laba kā svētā Barbara!

Tie abi sader kopā — pans Ādams un.paņi Maija.

GRIETIŅA

Nu jā, jā; es jau ar nekā nesaku, skaista un laba viņa ir,
bet man tikai žēl, ka mēs citas paliekam tumsā!

SKUDRĪTIS

Kas tad par to? Vai tad mēs, citi vīrieši, ar nepaliekam
tumsā? Un taču labi, ka no tumsas var paskatīties augšā
un tur augšā redz pilnu spožu mēnesi.

GRIETIŅA

(Viņu pārtraukdama.)

Un blakus pilnam mēnesim mazu, bet spožu, spožu zvaig-
znīti! Es jau nu gan tā neesmu; bet kas par to?

SKUDRĪTIS

Un tā mazā, spožā zvaigznīte spīd arī tad, kad lielais mē-

ness sāk dilt un pazūd. Ak, tā panna Maija, gribētos viņai
svecīti aizdedzināt un — un —■ to jau nevar, viņa jau
vēl dzīva. ■—■

GRIETIŅA

Ko tu nu muldi? Kādēļ viņa lai nebūtu dzīva? -

SKUDRĪTIS

Es tik tā — man liekas, — viņai nevajadzētu dzīvot, •—•
kā mums visiem, lai grēkus nožēlotu — bet tas Heils

viņu —
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GRIETIŅA

Nu? — Ko? viņu?

SKUDRĪTIS

Nokaus viņu.

GRIETIŅA

Muldi! muldi! Heils ir krietns cilvēks; jūs visi tik viņu
satracināt. Viņš ir nelaimīgs. Kā mēs visi. Viņam arī nav

neviena, ar ko parunāt, viņš ir bārenis. Un vai ta mums

ir labāki? Vai tad ar tiem dzērājiem var runāt? Ar tevi

pārmetām kādu vārdiņu. Par to pašu Adamiņu. Tu viņu
mīli, es arī.

SKUDRĪTIS

Mums ir par ko runāt. — Tu arī nesmejies par mani.

GRIETIŅA

Bet es viņu tomēr nemīlu, viņš ir tik nikns, un ļauns viņš
arī ir — cilvēku nosist viņš arī var.

SKUDRĪTIS

Nu, to jau var katrs kareivis.

GRIETIŅA

Es ne to domāju —• viņš tik ļauns, un viņa tik laba —>

SKUDRĪTIS

•— Taču viņi nesader kopā, ■—■ bet viņš jau tagad tā

ieēdies — nez, kas tur būs — kad tik labi vien būtu —■

Divpadsmitais skats

lenāk Frīda, no paslēptuves izlīzdama, ausīdamās un apkārt lūko-

damās.

FRĪDA

(Zobodamās.)

Ko tad jūs te, divi balodīši? Tādi trekni balodīši? Ko te

dūdojat: sader vai nesader kopā? Tie nesader un nebūs

ļauns, un viņa tik laba —•



kopā! Es par to gādāšu! Jo tuvāk savedīšu, jo tālāk būs! —

Ko tu te stāvi, Skudrīti? Ko tu gādāji par savu kungu?
Es atsūtīju šurp Maiju, es visu noskatījos un noklausījos.
Es visu sarīkoju. Bez manis jūs visi nekā. — Ej, pasauc

savu kungu uz mūsu satiksmes vietu! Tūliņ! Saki, ka es

vien viņam varu palīdzēt. Ej tūliņ! Ej!

SKUDRĪTIS

Nu, nu, ko tu tā grūsties? Tūiiņ!

FRĪDA

Ej tūliņ!

SKUDRĪTIS

Eju jau, eju!

(Aiziet.)

GRIETIŅA

Nejaucies tu, Frīda, starpā!

FRĪDA

Nejaucies tu, Grieta, starpā!

(Priekškars.)
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OTRA AINA

Vientuļa klinšu grava Turaidas pilī.

Pirmais skats

FRĪDA

(Viena pati, gaida Jakubovsku.)

Gan es tevi dabūšu savās rokās. Bez manis tu nevari nekā

panākt. Es dabūšu Heilu, un no tevis es dabūšu pūru
mūsu precībai. Tu maksāsi raudādams. Ko tu salaupīji
karā, to es tev noņemšu mierā. Es nebaidos kā tu no bur-

ves ļaunās mātes alā. Es tevi aizdzīšu lāga vīra alā, un

lāga vīrs palīdzēs man.

Otrais skats

Frīda, lenāk Jakubovskis,

FRĪDA

(Zobgalīgi, gribēdama uzkurināt viņa ienaidu pret Maiju.)

Vai nu esi apmierinājies? — drusku? Vai nesāp vairs

vaigs? Vai uzliki plāksteri?

JAKUBOVSKIS

(lekaisdams par zobojošu apvainojumu, rupji.)

Ko tu gribi? — Kādēļ neatnāci agrāk?

FRĪDA

Atnācu agrāk un noklausījos, un noskatījos tavā gāganu
un bābu karā, kā tu spoži uzvarēji un pēc vēl spožāk.
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JAKUBOVSKIS

(Rupji pārtrauc viņu.)

Turi muti! — Atbildi tikai, ko tev jautāju.;

FRĪDA

(Smejas.)

Jā, jā, turi muti, kad tu ar mani runā! — Tu jau nu gan

turēji muti mierīgi, kad tev pa to iesita.

JAKUBOVSKIS

(Pēkšņi sagrābj viņu un krata.)

Es tevi putekļos saberzīšu! Tu, tu!

FRĪDA

Tavs nolūks jau bija citu saberzt putekļos, — vai tu tagad
no tā atsacījies — kad to nespēj izdarīt?

JAKUBOVSKIS

(Palaiž viņu vaļā, atgrūzdams spēji nost.)

Ej pie velna!

FRĪDA

Pie tā jau esmu! Tikai tas izrādās mazs velns, kurš nespēj
neko izdarīt, — bez sievišķu palīdzības.

JAKUBOVSKIS

Ek! Ko nu tu! Nekā tu neesi izdarījusi, ko tev liku! Palīgs
tu man! Smieklis! — Solījies pierunāt viņu man par labu!

Kas nu? — Ij pat laikā neatnāci. — Bet ko tad viņa tev

teica, lai man pasakot?

FRĪDA

Kad es uz tevi paskatos: tāds stalts vīrišķis; tik liela

auguma un tik — maza prāta!

JAKUBOVSKIS

(Atvēzējas viņai sist.)

Ko tu iedrīksties, padauze!
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FRĪDA

Vai tu nu neesi muļķis, ka gribi sist mani, kas vienīgā

spēj tev palīdzēt? — Un kas tad tā ir par gudrību, kad tu

iedomājies, ka vēl tagad varētu Maiju pierunāt tev par

labu? — Un kas tad tā ir par gudrību, kad tu nesaproti,
ka Maija tevi tikai izjoko, sacīdama, ka sūta mani pie
tevis? Vai tad tu nezini, ka viņai allaž visādi stiķi galvā

un ar tevi viņa apietas kā ar muļķa puiku, par kuru sme-

jas? — Nu? Ko? — Ne ar labu tu viņu vari pierunāt, bet

tikai ar viltu dabūt.

JAKUBOVSKIS

Nevajaga man tavas viltības. Kad ne ar labu, tad ar ļaunu

un ar varu es viņu dabūšu.

FRĪDA

Es nedomāju vis, ka tu viņu dabūsi ar varu. Neatliek tev

vairs laika varai.

JAKUBOVSKIS

Kā tā? — Varai vienmēr laiks. — Kad tikai viņa kaut kur

parādīsies laukā, es viņu sagrābšu. Kad viņai ies līdzi

kāda pavadone vai Heils, — tikšu ar tiem galā. Kad viņa

paliks savā istabā kā cietumā, es viņu pa nakti izzagšu un

aizvedīšu — un pēc atdošu atpakaļ, lai tad ņem Heils. Es

visu pārdomāju.

FRĪDA

Un kad tevi notiesā un padzen? Vai nodod atpakaļ po-

ļiem?

JAKUBOVSKIS

Lai nāk kas nākdams! Es gribu savu dabūt!

FRĪDA

Ij tā tu nedabūsi savu! — Vai tu zini, ka rīt jau Maija un

Heils precas?
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JAKUBOVSKIS

Ā! — Nu tad vēl šonakt es paņemšu Maiju pirmais, lai

tad viņš precas rīt ar precētu sievu!

FRĪDA

(Smejas.)

Tu esi gluži muļķis! — Vai tad tev ir karaspēks, ar ko

ielauzties pilī? Vai tad tu domā, ka viņi tavu varmācību

nepazīst un nesargāsies? — Vai tu aizmirsi jau, ka pats

apvainoji zviedru virsniekus un tie tevi nesaudzēs un.

varbūt vēl šo pēcpusdienu ieliek tevi cietumā? — Man

žēl, ka es ielaidos ar muļķa vīrieti, kurš ļauj kaislībai tā

aptumšot savu prātu.

JAKUBOVSKIS

(Drūmi novēršas, izgrūž.)

Nu? '- . ,

FRĪDA

Es teikšu, kā tu panāksi savu mērķi.

JAKUBOVSKIS

Nu?

FRĪDA

Ko dosi, kad teikšu?

JAKUBOVSKIS

Precēšu tevi.

FRĪDA

Kas man tava precība vairs? Tā jau man ir. Un cik dau-

dzas tu esi precējis un precēsi vēl? — Un es īstu precību,

ne tādu kā tavu, varu dabūt, cik gribu. Pēc manas rokas

ir lūguši ij labāki vīri nekā tu. — Nē, tas man nekas. Tev

jādod man pūrs, lai es būtu bagāta līgava, kad iešu pie
vīra.
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JAKUBOVSKIS

Ko tu gribi?

FRĪDA

To dārgo kakla rotu ar sarkanakmeņiem.

JAKUBOVSKIS

To nevar.

FRĪDA

Kādēļ nevar? Vai to biji nodomājis Maijai?' Nu jau tai

vairs nevajadzēs, kad ņemsi ar varu. — Bet es redzu, ka

ar to man nepietiktu, tev būs jādod vēl tā skaistā pērļu
virkne, kuru tu noņēmi no kakla leišu vaivadenei, kad

biji to nokāvis. — Tu jau dabūsi citas rotas, kad iesi karā.

JAKUBOVSKIS

Ej pie velna!

FRĪDA

Labi, labi! Nav jau man jāiet taisni pie velna, ar velniem

un burvēm no ļaunās mātes alas tu esi labāk pazīstams.

Es iešu vispirms pie tad pie zviedru virsniekiem

un tad pie pilskunga Šildhelma.

JAKUBOVSKIS

Labi, došu, — kāds tavs padoms?

FRĪDA

Dod tūliņ! Pēcāk tu vari aizmirst, ko solījies.

JAKUBOVSKIS
v

Ha, ha! Tavs padoms var būt nederīgs, tad es tev velti

būšu devis.

FRĪDA

Darīsim tā: noliec tās rotas te uz akmeņa; lai es redzu, ka

tev viņas vēl ir. Kad mans padoms būs labs un tu pats
to par labu atzīsi, tad es ņemu rotas,
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'JAKUBOVSKIS

(Izvelk no krūšu kabatas un noliek tās uz akmeņa.)

Nu, saki!

FRĪDA

Es zinu, kur Maija ar Heilu satiekas. Turp nosūti Maijai
ziņu, lai iet šodien, jau tūliņ pēc pusdienas, uz to vietu,

it kā Heilam būtu kas svarīgs viņai ko teikt, par kāzām

jāpārrunā. Tu uzrakstīsi vēstuli — tu taču proti cik necik

rakstīt? — un es to aiznesīšu viņai.

JAKUBOVSKIS

Viņa neticēs.

FRĪDA

Es aizsūtīšu ar sūtni, kuram ticēs.

JAKUBOVSKIS

To es arī varu izdarīt, tur man tevis nevajaga. Es ņemu

atpakaļ rotas. Tu mani gribēji piekrāpt, un es tevi pie-
krāpu, es izlietošu tavu padomu par velti.

FRĪDA

(Smejas.)

Man jv"smejas par tavu muļķību vairāk, nekā jādusmojas

par tavu neģēlību. Tavam sūtnim neticēs. Kas tas Jbūs?
Skudrītis? Vai kāda meita? Bet manam sūtnim ticēs,

JAKUBOVSKIS

(Atliek rotas atpakaļ.)

Nu?

FRĪDA

Es sūtīšu mazo Lienīti, viņas pusmāsiņu. Tu to nekad ne-

dabūsi, bet man tā ir draudzene. — Nu, vai labs padoms?
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JAKUBOVSKIS

(Līksms.)

Labs padoms, Ņem rotas. -~ Es došu tev vil šo gredzenu
klāt.

(Apskauj Frīdu strauji.)

FRĪDA

Nu, lūk, — es tev esmu vienīgā draudzene: dod vēl kādu

gredzenu.

JAKUBOVSKIS

Pietiks.

FRĪDA

(Aizgriežas.)

Es tev varētu dot vēl kādus padomus,; — Un viens bez

manis tu nekā neizdarīsi. Apkrāpt tu manis arī nekā ne-

vari, tu esi manās rokās,

JAKUBOVSKIS

(ledod viņai vēl vienu gredzenu, pieglauzdamies viņai un labinādamies.)

Tu esi man laba, es tevi mīlu ne kopš šīs dienas vien.;

(Apskauj viņu atkal.)
i

FRĪDA

(Runā aši un klusi.)

Tad klausies, kad tu nu mani tā mīli: varētu notikt, ka

Maija tev pretosies visiem spēkiem un ka tu ar viņu ne-

tiec galā; var notikt kāda nelaime. — Tad tev vajga aiz-

domas no sevis novērst — un vislabāk aizdomas vērst uz

Heilu, — visi zina, cik viņš ir greizsirdīgs.

JAKUBOVSKIS

Labi, labi, — kā to izdarīt?

FRĪDA

To tu arī nevari izdarīt viens pats bez manis: es dabūšu

Heila dārza cirvi — to pašu, ar kuru viņš tevi apdraudēja

un no kura tu sabijies un aizbēgi.
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JAKUBOVSKIS

(Kaunā un dusmās.)

Velns lai tevi rauj! Ko tu to piemini?!

FRĪDA

Man jāpiemin, jo šo cirvi es varu dabūt, un tas jānoliek
tanī vietā, kur viņi mēdza satikties un kur šoreiz tu aiz-

iesi gaidītā Heila vietā.

JAKUBOVSKIS

(Uztraukts, gaidās.)

Ā! ā! — Kur tad tā vieta ir? Kur tā vieta ir? Nu! nu!

FRĪDA

Es zinu to vietu un, kad vajdzēs, tad tev pateikšu, ne

agrāk!

JAKUBOVSKIS

Velna sievišķis!

FRĪDA

Tu redzi nu, ko tu esi pazaudējis, skriedams pakaļ savai

Maijai, kura tevis negrib.

JAKUBOVSKIS

(Mīlinādamies.)

Nu, nu, es jau tevi vienmēr gribu un esmu gribējis. Man

tikai dusmas par tās Maijas spītību. Ko viņa iedrīkstas?

Viņa man sacīja veselu sprediķi — par laba uzvaru pār

ļaunu. Es viņai gribu parādīt ļaužu muļķību. Viņa grib
mani pārvarēt — vecu karavīru. Viņa ir kāda burve un

palaižas uz saviem burvju vārdiem. Bet gan pret viņas
burvībām dabūšu stiprākus burvju vārdus no velna alas.

FRĪDA

(Zobojoši.)

Varonis! Standartjunkurs! Zaķapastala tu esi! Vienkāršs

meitēns kā visi meiteņi: viņai ir labāks līgavainis nekā

tu, jo tu skrej pakaļ visām meitām. Bet, kad tu Maiju da-



būsi, tad Heils to vairs neprecēs, un tad Maija nāks pati

pie tevis. Tad jau tu varēsi tuvumā noskatīties, kāds viņai
tas burvības spēks.

JAKUBOVSKIS

Es iešu uzrakstīt to vēstuli, un gādā tad tālāk.

(Steidzas prom.)

FRIDA

(Nosauc viņam pakaļ zobojoši.)

Lūk, mīlētājs mans jaunais aizmirsa uz atvadībām pat ap-

skaut un noskūpstīt mani.

JAKUBOVSKIS

Noskūpsti tos dārgakmeņus un pērles4

(Aiziet.)

(Priekškars.)



Rainis 20. gados



Skats no lugas «Mušu ķēniņš» pirmuzveduma Nacionālajā teātrī
1923. gadā

«Mušu ķēniņš» L. Paegles Valsts Valmieras teātrī 1972. gadā. Lidis —

A. Māsēns, Ķēniņmeita — I. Ieviņa



Lugas «Mušu ķēniņš» rokraksta lappuse



Lugas «Mīla stiprāka par nāvi» pirmuzvedums Dailes teātrī 1927. gadā.
Jakubovskis — T. Lācis, Grieta — L. Bērziņa



«Mīla stiprāka par nāvi» L. Paegles Valsts Valmieras teātrī
1954. gadā. Jakubovskis — A. Martinsons, Grieta — M. Ada-
mova



«Mīla stiprāka par nāvi» L. Paegles Valsts Valmieras teātrī

1954. gadā. Maija — E. Radziņa



«Rīgas ragana» Nacionālajā teātri 1928. gadā. Dedze
—

M. Šmit-

hene, cars Pēteris — J. Osis



Lugas «Suns un kaķe» rokraksta lappuse
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TREŠA AINA

Raganas ala,

Tumša telpa. Mazs uguntiņš zem trijkāja.

Ragana, lenāk Jakubovskis.

RAGANA

(Pusdziedoši, ap uguni rīkodamās, maisīdama katliņā uz trijkāja.)

Buru, buru, buru,

Ko es rokās turu —

Buru, buru, buru,
Ko es rokās turu —

JAKUBOVSKIS

{Panākdams uz priekšu, pārsteigts, klusi.)

Ā! viņa teica tos pašus vārdus! Skudrītis ar dzirdējis.

RAGANA

— Ko es rokās turu,

Tam es guni kuru,

Moku guni kuru —< \

JAKUBOVSKIS

(Klusi.)

A, ā, i viņa arī ragana! visām viena dziesma — moku

guni — jā, to viņa man uzkūrusi —

RAGANA

Netrauc manu dziesmu,

Dziesma tevi dzels —

Moku guni kuru,

To ar nāvi duru —
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JAKUBOVSKIS

Ko tu, ragana, mani baidi? Se tev laba nauda, lem man

labu likteni 1

(Nomet viņai zelta gabalu.)

RAGANA

Zelta malka liesmu

Augstā šaltī cels. —

(Uguns zem trijkāja piepeši augsti uzšaujas, uzliesmojumā pie sienas
redzas ģindenis.)

JAKUBOVSKIS

A, kas tur redzējās kā ģindenis? Nu, lem manim laimi!

RAGANA

Es ne laimleme,

Es tik kalpone.

JAKUBOVSKIS

Kas tad lemj?

RAGANA

Dziļā māte alā,

Visu lietu galā —

Ko tu zināt gribi?
Vai ar zeltu zibi?

JAKUBOVSKIS

(Nomet vēl zelta gabalu.)

Vai es panākšu, ko vēlos?

(Uguns atkal uzšaujas gaisā, vēl augstāk, un nu redzas blakus ģindenim

zobens.)

RAGANA

Augstu šalti uguns cēlies,
Gūsi vairāk, nekā vēlies.
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JAKUBOVSKIS

(Gavilēdams.)

ā! ā! es tevi veikšu! es tevi gūšu! es tevi gūšu! (Sabaidīda-

mies.) Ko tas zobens blakus ģindenim? — A, es pārvarēšu
nāvi ar zobenu! Zobens stiprāks par visu! — Ļaunums
veic! — Ko tu saki, ragana!

RAGANA

Ļaunums visa veicējs —

Sevis paša tveicējs —

Kas tas gala teicējs —? —

JAKUBOVSKIS

Ho! ho! Es tas gala teicējs! Mana tu būsi! Es lavu likteni

lemšu, tu lepnā! tu svētā! ha! ha! ha!

RAGANA

Šodien likto šķirsi,
Rītu pats tu mirsi —

JAKUBOVSKIS

(Bailēs un dusmās.)

Ko tu mani mulsini, ragana!? Ko tu atkal par nāvi runā?

Vai neesi dabūjusi zelta vēl diezgan! — Še vēl! še vēl!

še vēl!

(Nomet trīs reizes pa zelta gabalam un trīs reizes izšaujas, ikreiz aug-

stāk, liesmas no ugunskura. Sienā parādās ģindenis, bet nu tura savu

galvu rokā. Zobens ir ar asins plankumiem.)

JAKUBOVSKIS

(Sabaidās, bet saņemas, pats sevi mierinādams.)

Lūk, tā! Zobens asiņots! Nu, protams, lai plūst tā asinis,

kas nāk pret mani! Atkal tur ģindenis! Nu tura pats savu

galvu rokā!_ No manis uzveikts! Kur tas ģindenis? Nu, tas

būs Heils! A, — mani baida, ka es miršu rīt! Ko?! Es esmu

Ādams, un vecais Ādams mirst, lai jaunais uzvarētājs
Ādams celtos! Mans gars taps jauns no uzvaras. Ha! ha! —•
Nu, ragana, rādi man manu uzvaramo! Maiju rādi man!
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RAGANA

Dzīvam sava liesma. —

Liesma liesmai briesma.

JAKUBOVSKIS

Tu negribi! Nu, še vēl nauda, lai šaujas liesma un rāda

man manu guvumu! Es gribu viņu redzēt arī bez viņas

gribas.

(Met zelta gabalus, bet liesma neizšaujas, apdziest ugunskurs, iestājas

galīga tumsa.)

Kas tas? Par ko liesma nešaujas? Par ko uguns apdziest?

RAGANA

Vai! vai! vai!

Uguns dziest —>
Vajdzēs ciest —

Griezt! griezt! griezt!
Vai! vai! vai!

PARĀDĪBA

(Neskaidrās līnijās tikko pazīstama Maijas tēlā, bāla mirgo. Maijas tēls

bālgans, ap kaklu sarkanums. Aši pazūd.)

JAKUBOVSKIS

(Sabaidās, grib bēgt, bet nespēj.)

Vai! cik nelabs tēls! — Ko tas sarkanums ap kaklu? Vai

asins? — Nē, tas būs lakatiņš, ko viņš solījās dāvāt kā

kāzu dāvanu! Cik nelabs tēls! — Man jāredz viņa dzīva!

(Taisās bēgt, bet nespēj.)

RAGANAS BALSS

(Tumsā, klusi, lēni.)

Vai! — vai! — vai! —>

JAKUBOVSKIS

(Čukstot.)

Rau! pazuda! — (Pa brīdi skaļi.) Cik te gaiss nelabs! —Ko

tu rādi, ragana? —•Velns lai tevi parauj ar visu tavu ra-



ganu alu! — Es iešu viņu dzīvu redzēt un ņemt! — Ko

tavi spoki mani baidīs?

-(Aiziet.)

RAGANAS BALSS

(Klusi, lēni.)

Vai! vai! vai!

(Priekškars.)





TREŠAIS CĒLIENS

Dārza terase pils paaugstinātā vietā.

Lejāk gar visu terasi eja, apaugusi
krūmiem.
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Pirmais skats

Ejā ap terasi parādās Lienīte, un pēc viņas slapstldamās ienāk

Frīda.

LIENĪTE

(Nedzirdamiem soļiem paskrien garām pa eju, lūkodamās uz augšu.
Klusi uz Frīdu, pie tās piesteigdamās.)

Vēl nav iznākusi. Tūliņ Maijai jāiznāk uz terases. Heils

arī ir tur pie viņas. Viņa jau saģērbusies līgavas tērpā, lai

parādītos Heilam, kāda būs šovakar. Cik skaista viņa ir

kā līgava! Nemaz nevar atskatīties.

FRĪDA

Nepļāpā aplami! Ir jau redzētas vēl skaistākas. Skaties

tik, vai viņa iznāk. Vai sargi arī ir, lai Jakubovskis viņu
neaizvestu?

LIENĪTE

Ir, ir sargi. Iznāks, iznāks, kad es tev saku. Bet skaistāka

viņa taču ir par visām, visām!

FRĪDA

Ej vēlreiz paskatīties, vai iznākusi? Un vai viena?

LIENĪTE

(Paskrienas atkal. Klusi.)

Ir, ir, pašlaik nāk laukā, Heils arī līdzi.:

FRĪDA

Labi, paliec te, es tūdaļ atnākšu.

(Aiziet.)
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Otrais skats

Augšā terasē parādās, no pils durvīm iznākot, Maija un Heils.

MAIJA

(Līgavas uzvalkā, jautra, pārgalvīga.)

Še esmu tev, mans mīļais! Tāda es būšu šovakar kā līgava,
kā tava līgava visu ļaužu priekšā! Tagad es esmu līgava,
tev vienam skatāma. Tev pirmām jāredz mani, kad vēl

ļaužu acis mani nav redzējušas. Tev vienam es pušķojos,
tev pirmām un pēdējam. Es pati tevi izvēlējos, un nevie-

nam nav tiesības uz mani, un neviens mani nevar ņemt

ar vari. Tev vienam es dodu sevi no brīva prāta un uz

visu mūžu!

HEILS

Mana dārgā, mana neatņemamā! Es tevim ticu, es tevi

dievinu; es tevi grūti, tik grūti atrauju šai ļaunai pasaulei.

Es tā trīcu un drebu par tevi. Tik baigi man ir. Ašāk, drī-

zāk es gribētu tevi tvert savās rokās, lai tevi neviens ne-

drīkstētu man atņemt. Kaut jel kāzas varētu vēl pastei-
dzināt, — ne šovakar, bet tūdaļ, tagad pēcpusdienā.

MAIJA

Vai tad tu būtu mierīgāks, kad kāzas būtu noslēgtas? Vai

tad kāzas un sveši vārdi no mācītāja tev nozīmē vairāk

nekā mani vārdi? Tavas līgavas vārdi?

HEILS

Jā, jā, tad es būtu drošāks, tad nevienam citam nebūtu

tiesības uz tevi kā tik man. Tad svētais likums mani aiz-

stāvētu.

MAIJA

(Smejas.)

Ak tu mans mīļais, bailīgais! Tik bailīgs tas, kas mani

sargā un aizstāv! —• Svētais likums! —• Ak, mans vārds,

mana sirds, mana mīla uz tevi ir daudz svētāki nekā visi

likumi. Tā mana mīla tevi aizstāvēs vairāk par visu. Kad

visi likumi būtu tavā pusē un mana sirds tur nebūtu, tad

tu būtu viens un paliktos viens, Bet es tevi esmu savā
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sirdī ieslēgusi kopš tās pirmās reizes, kad tā atvēra savas

durvtiņas un savu lodziņu, lai ielaistu saulīti, lai ielaistu

tevi. Ak, cik baigi man bija, kad pirmoreiz vērās lodziņš!

Ak, kā es baidījos no visas svešās pasaules! Kāda iekšēja
balss man čukstēja: never, never lodziņu! Ko tu redzēsi,

tas būs briesmīgs! Dzīvie cilvēki nav tik labi kā miroņi!

HEILS

Mīļā, mīļā mana, nerunā par miroņiem! Man tā riebjas
par viņiem runāt! Man, lūk, nelabas nojautas!

MAIJA

Lūk nu, tu man vienmēr pārmeti bailes un nojautas, un nu

tu pats baidies.

HEILS

Es nezinu, kas šodien man ir. Kad šī diena būtu ašāk ga-
rām! Kad mēs ašāk būtu salaulāti!

MAIJA

Es šodien vairāk laimīga nekā bailīga. Mans lodziņš atvē-

ris visus slēģus un redz tevi. Lūk, es sāku tev stāstīt, cik

baigi man bija, bet, kad ieraudzīju tevi kā pirmo, tad no

tevis man nebija bailes. Mana dvēsele, kas mūžam bija
klusējusi, kautri ko čukstēja.

HEILS

(Apskauj viņu.)

Mana dārgā, mana vienīgā, mana vienīgā dzīvība.

MAIJA

(Liegi izvijas, no viņa rokām un, staigādama dejā, klusi dzied.)

Lapas runā dienu,

Ziedi runā nakti,

Pumpuri bikli

Mijkrēslī čukst:

Kaut arī diena,
Tevis nav bailes —

~

Pumpurīts veras

Pretim tev!
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HEILS

Ak, cik skaisti, kad tu dziedi un dejo! Tu it kā puķe, kas

atraisījusies no zemes un lido zemes virsū, tu it kā būtne

no citas pasaules! Taisnība, taisnība tev, ka tu neesi no

mūsu zemes bērniem.

MAIJA

(Tāpat pusciziedoši, pusdejoši.)

Mana māte mani baroja
Kaltušām krūtīm,

Mans tēvs mani auklēja
Stingušām rokām,
Visi kaimiņi smaidīja
Atņirgtiem zobiem —

Baltā māte apstājās,
Pacēla mani,
Tevim mani atdeva:

«Ņem tu un glabā!»

(Viņa smejas.)

HEILS

Līksmīgi un drausmīgi reizē ir klausīties un skatīties tevī!

Man, taisnību sakot, arvien ir bijis drusku baigi tavā tu-

vumā. Tu esi tik sveša pret visu, ko es pazīstu. Citiem tu

esi tikpat savāda kā man. Tu mani pievelc sev tik neat-

vairāmi, bet es nekad neesmu drošs, ka es tevi varētu

noturēt. Tu visu manu būtni sagrozi un sašķobi, es topu

nedrošs pats sev, es sāku šūpoties kā puķe vējā. Un tomēr

es liekos cietāk zemē stāvam nekā jelkad. Kad tu dziedi,

tad man arī gribas dziedāt, kad tu baidies, tad man arī

bail. Bet, kad tevis man' nav, tad es kā nezāle jūtos, kas

izravēta no puķu dobes un nosviesta ceļa malā. Es bārens

esmu un pie tevis pirmo reizi atnācis mājās... Tu esi kā

smarša, kas klīst pa visu dārzu, un tomēr es skaidri zinu,

kur tā roze aug, no kuras nāk viņa smarša. Un, lai smarša

cik tāli aizklīst, roze stāv uz vietas, uz to es varu pa-
laisties.

MAIJA

Nu, kad tev arī gribas dziedāt, kad es dziedu, tad jau
dziedi tagad, kad mūsu gaviļu diena, mūsu kāzu diena!
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HEILS

(Pusdziedoši.)

Saule glauda galvu,
Mēnesis sirdi,

Saule dodrozes,

Mēnesis lilijas,
Saule dara melnu,

Mēnesis baltu,
Saule manā dārzā,

Dedz mani, dedz!

MAIJA

Mans mīļais, pirmo reizi dzirdu, ka tu arī dziedi. Tu biji
tik kluss kā puķes tavā dārzā.

HEILS

Tu izplaucēji manas puķes dārzā, man tik atliek ziedus

salasīt, un katrs smaržodams dzied.

Kā man dziesmas nedziedat,

Es zināju salasāmas:

Mīļā matus vēdināja,
Dziesmas bira vīvinot,

Es pa vienai salasīju,
Paglabāju azotē.

MAIJA

(Smiedamās.)

Lūk, kāds tu esi! Lūk, uz ko tev prāts stāv! Es nemaz ne-

zināju.

HEILS

Tā ir man pašam pirmā reize. Pirmo reizi es sajūtu laimes

sajūtu; es laimes nepazinu, tu mana laime; šodien man

likās, ka laime man tuvu, es sadzirdēju viņas balsi kā

dziesmu. Bet man bailes palika no laimes, vai es viņu no-

turēšu? — Un līdz ar laimi aizies arī dziesmas. Man lie-

kas, šī mana pirmā dziesma būs arī mana pēdējā. — Es

dzirdēju dziesmu kā tālu atmiņu no bērnu dienām, un man

likās, ka mana roze būtu to dziesmu dziedājusi,
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MAIJA

Tu esi dārznieks,
Es esmu roze!

Dari ar mani,
Kā tev tīk!

Tu pieliec dzirkles,
Kas mani griezis,
Es jūtu roku, \

Kas mani tur.

Griez mani, miršu,
Vēl mana dvēsle

Tevi kā smaršu

Mīlīgi skaus.

(Piepeši apklust, tad piesteidzas pie Heila un strauji to apskauj.)

HEILS

Tava dziesma tik mīlīga un skaista kā tava dvēsele, bet

tik bēdīga un nojautu pilna kā nāve. —- Vai tu to nedzir-

dēji?

MAIJA

(Piesliedzas viņam vēl tuvāk.)

Tiešais skats

Lejā atnāk Lienīte, aiz viņas Frīda un Jakubovskis; visi

iet klusi un slapstīdamies, apstājas un klausās.

HEILS

(Uz Maiju.)

Tu drebi, mana dūjiņa! Nē, ne dūjiņa, — tu tiešām esi kā

roze, roze arī notrīs, kad viņu grib plūkt. Bet es jau ne-

gribu tevi plūkt, £^

MAIJA

(Satrūkstas.)

Tur ir kāds lejā! — (Sauc un noliecas pār žoga malu; Frīda un

Jakubovskis atvelkas.)KaS tur ir lejā?
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LIENĪTE

Es tā esmu. Vai tu izbijies, Maijiņ?

MAIJA

Ko tu tur slapsties lejā? Es tiešām sabijos; tagad jau staigā
visādi cilvēki.

LIENĪTE

(Smejas.)

Ko tu nu tūliņ sabijies? Bet mani tu rāj, ka es bailīga.
Te jau nevienanav.

MAIJA

Vai tiešām nav neviena? Man likās — Ko tad tu gribēji?
Ko tu slapstījies?

LIENĪTE

Es gribēju pie tevis iet; vai tu ļautu?

MAIJA

Ko tad tu nenāci?

LIENĪTE

Pie tevis ir Heila kungs.

MAIJA

Viņš drīz aizies, tad tu vari nākt. Bet ko tad tu tur gravā
slēpies? Būtu varējusi nākt pa durvīm pajautāt.

LIENĪTE

Es atnākšu drīz.

(Aiziet aiz krūmiem.)

Ceturtais skats

MAIJA

Man tik drausmīgi palika! — Kad tik tur lejā vēl kāds

nebija?
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HEILS

Tu domā — viņš? Viņam jau nu nekas cits neatliek pāri,
kā slēpu noskatīties un noklausīties mūsu laimi. Tevi viņš
nu nedabūs nemūžam. — Ha, ha, ha!

MAIJA

{Piesteidzas viņam klāt un apkampj viņu.)

Nesmejies, Viktor! Man tik drūmi ap sirdi.

HEILS

Nebaidies, manu rozīti, netrīci! Ko viņš spēj izdarīt?! —■
Bet ko tā mazā Lienīte tā visur ložņā apkārt! Palaidne

meitene, noklausās un sačukstas ar visiem.

MAIJA

Palaidne gan, bet viņa mani ļoti mīl un grib man labu.

Gan savādā veidā, kā viņa to saprot. (Glaužas pie Heila.) Ak,

daudz mani mīl, bet man tikai bailes no tā!

HEILS

Netrīsi, manu rozīti. Ko viņš spēj?! Man ir vairāk draugu
nekā viņam. Zviedru kareivji mani sargās. Šiidhelma kun-

dze man laba. Ļaudis visi ir mūsu pusē! Tevi visi tā mīl,

ka neviens neļaus tev pāri darīt.

MAIJA

(Mīlīgi.)

Jā, tev daudz draugu un arī daudz draudzeņu; kā tā pati
Frīda tevi gribētu.

HEILS

(Sakustas nepacietīgi.)

MAIJA

Neuztraucies, mans mīļais! Es tik tā pa jokam. Gribas arī

pajokot, kad ir tik drausmīgi. Pie tevis nāku patverties,

pie tevis atpūsties. Pie tevis tik labi. Nāc šurp, atsēdīsi-

mies drusku. Es tev vēl gribu kādu dziesmiņu padzie-
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dati — Nāc še tuvāk pie paša žoga! Ar tevi kopā man nav

bail ne no viena.

{Viņi atsēstas pie žoga.)

MAIJA

(Dzied klusu balsi kā šūpuļa dziesmu.)

Man sirds ir gurusi
No trokšņa dienā,
Ne mirkļa nostāvēt •—

Kā karstā plienā.

Pie tevis labi ir, —■
Var klusi klusēt,
Tu man sirds spilventiņš,
Kur sāpēs dusēt.

(Noliecas un noliek viņam galvu klēpī — tad skaļi.)

Mīļais, mīļais!

HEILS

(Bažīgi.)

Vai! Kad tik nedzird kāds?!

MAIJA

(Bezbēdīgi.)

Lai dzird! Lai klausās visi: tu esi mans mīļais! Tev vienam

es piederu un nemūžam nevienam citam! Lai klausās! Lai

dzird! Lai ievēro to un velti nepūlas!

(Piepeši viņa satrūkstas, it kā padzirdējusi kādu troksni. Jakubo v-

skis parādās un grib ko teikt. Frīda viņu attura. Abi pazūd atkal.)

MAIJA

(Uzlec augšā.)

Vai kas nerunāja tur? Vai nesmējās?

HEILS

(Viņu turēdams.)

Nekas nebija, ne runāja kāds, ne smējās. Tu tikai pati uz-

traukta un redzi un dzirdi spokus. Par daudz tu vienmēr

mini spokus un miroņus, un tie tev visur rādās. Polis jau
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te nenāks, viņam pašam būs bailes; viņu jau sveikā ne-

atstās.

MAIJA

Jā, es redzu visur miroņus, es jau no miroņu cilts —

(Viņa lūko smieties.) —es būšu klusa un nebaidīšos. Klusēt

jau ir tik labi arī mums, ne vien miroņiem. Visaugstāko
laimi nevar izteikt vārdos, bet klusībā. Man ir tik labi!

Klusēsim! Nesaki nekā! (Pēc brīža bažīgi.) Vai tu tik dzir-

dami elpo un dves?

HEILS

Nē, nē jel! Es gluži mierīgs. Klusēšana tevi arī uztrauc.

Parunāsim labāk. — A, es aizmirsu gluži: es jau atnesu

tev līgavas dāvanu — še, lūk! mazs lakatiņš! Sarkans kā

roze un mīksts kā spilviņa!

MAIJA

(Uzlec, priecīga.)

Ak, kāds skaists lakatiņš! Sarkans kā as— kā uguntiņš!
Mūsu pavarda uguntiņš mūsu nākamā kopējā namiņā!
Tavā rožu dārziņā Siguldā! Pie skaistās pils! Pie skaista-

jiem, dziļajiem Gaujas krastiem! Ak, kas tur būs par de-

bešķu dzīvošanu — tur jau būs arī tuvāk mūsu Labvīrs

ar savu mīļo alu, kur mēs tik daudz reizes satikāmies un

kur mēs vēl vairāk satiksimies! Vai mēs tai alā nevarētu

mūžam palikt! Visu dzīvi! Tur būtu. skaisti dzīvot, skaisti

mirt! Tur neviens cilvēks mūs netraucētu! Mēs no visas

pasaules izbēgtu un dzīvotu tikai savai laimei! Mūsu

laime nekad nebeigtos, jo labais vīriņš mūs apsargātu un

dotu dzert no sava dzīvības ūdentiņa! Jā, jā, iesim turp

tūliņ!

HEILS

Jā, vai zini, es Labvīra alu izpušķoju zaļumiem un puķēm.
Es gribēju tevi turp aizvest vispirms mūsu kāzu dienā, —

bet tagad labāk steigsimies ar laulāšanos un tad iesim

turp. — Es iešu parīkot, varbūt mēs taču varētu laulāšanu

panākt jau šodien pēc pusdienas un drīzāk, drīzāk —•
tikai —
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MAIJA

Jā, jā, ej, un tad skriesim uz Labvīra alu un noslēpsimies
laimlbā! Ak, kā man gribas jau tur būt! Kā man gribas

jau tur būt! Kā man gribas smieties un priecāties! Man ir

tāda neizsakāma priekšsajūta, it kā es tiktu aizrauta kādā

bezgalībā. —Tu mans mīļais! (Smejas.) Mein Glūck und

mein Heil! Mein Glūck und mein Heil!

HEILS

(Smejas un skūpsta viņu.)

MAIJA

Skūpsti mani! Skūpsti mani! —- Nē, es skūpstīšu tevi! Šis

mans skaistākais acumirklis!

HEILS

Es tūliņ būšu atpakaļ!

(Viņš aizsteidzas.)

Piektais skats

MAIJA

(Viena, runā nervozā prieka uzbudinājumā.) •

Mein Glūck und mein Heil! Mein Glūck und mein Heil!

(Pieiet pie žoga malas.) Mein Glūck und mein Heil!

JAKUBOVSKIS

(Parādās lejā.)

Dein Heil ist dein Unheil! Dein Glūck ist dein Unglūck!
Tavs Heils ir tava nelaime! Es tevi ņemšu! Es tevi ņemšu
vēl šodien! Man tu neizbēgsi! Mīla stiprāka par nāvi, pati
teici.

(Viņš nozūd atkai kokos smiedamies.)



Sestais skats

/

MAIJA

(Piepeši skaļi iekliedzas un atstreipuļo atpakaļ; tad saņemas un sauc.)

Heil! Heil!

(Iznāk sargkareivis — zviedris.)

SARGKAREIVIS

Kas ir? Kas ir?

MAIJA

(Uztraukumā rāda uz leju.)

Tur! tur!

SARGKAREIVIS

(Paveras, bet nekā neredz.)

Kas tur bija?

MAIJA

Tur, tur! — Pasaucat Heila kungu! (Sauc pati.) Heil! Heil!

Heil! Nāc atpakaļ! Nāc!

(Abi iesteidzas pilī.)

Septītais skats

No kokiem iznāk Frīda un klausās,

FRĪDA

Sabaidīja polis dūjiņu! — Pagaidi, es papūlēšos, lai tavas

bailes nebūtu bijušas veltas. Es tevi no sava ceļa nobīdīšu.

Lai tu esi skaistāka, es esmu gudrāka. Tu man neatņemsi

dārznieku; tas bija jau mans, pirms tu to novīli sev. Nāc,

nāc, ķeries pie viņa klāt, es tev viņu izraušu vai no paša
mīlas apskāviena! — Nāk! —

(Nozūd kokos.)
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Astotais skats

Maija ienāk, Heila vadīta un apskauta.

HEILS

Kas tad ir noticis? Runā nu, mana mīļā, dārgā! Te neviens

mūs nedzird.

MAIJA

Ak! neviens mūs nedzird! Es nezinu,

HEILS

lr sargi nolikti arī lejā.

MAIJA

(Pusmehāniski.)

Arī lejā

HEILS

Saki nu, kas tevi tā pārbiedēja? Ko tu redzēji?

MAIJA

Es redzēju — es dzirdēju — miroņus — man tā bail!! man

tā bail!

HEILS

Ko, tu atkal redzi spokus, mana ballīte? Nav no kā baidī-

ties! Zini, man solīja vēl pasteigt mūsu kāzas, tūliņ, pēc

vienas stundas, mācītājam ziņots, ja daudz, divas stundas.

Nebaidies, mana rožu ziedu lapiņa! Tu man ar pielaidīsi
bailes. Nav ko baidīties, tu mana laime! Tūliņ, tūliņ!

(Heils apskauj viņu un nosēdina sev blakus solā,}

MAIJA

Nē, ņem mani klēpī! Tā tuvu, tuvu pie tevis gribu būt!

Turi mani ciešāk, ciešāk, lai man nav bail!
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HEILS

(Sēdina viņu sev klēpī un apskauj.)

Mana laime! Kā no debesīm sūtīta tu man nāc! Pati, pati
nāc! Kā ziedu puteklīts nolaidies smaršodams, un es tevi

turu savās rokās, no laimes apreibdams! — Es tevi turēšuS

Es tevi nekam nedošu, nekam nedošu!

MAIJA

(Piepeši nodreb.)

HEILS

Nedrebi, mana dūjiņa! Esi droša, — drīz, drīz! Atpūties
manās rokās! Atpūties pie manis, sava sirds spilventiņa,
kā tu pati saki.

MAIJA

(Brīdi gluži klusu, tikai pa laikam iedrebot. Tad dzied klusā balsī.)

Ņem mani, auklē,

Lai jel es rimstu —

Tā man ir bail!

Ņem mani, turi —

Ak vai, es grimstu!

Ņem mani cieši

Stiprajās rokās, —

Klau, klau — kas tur?!

Raugi, vai rēgi
Vai miroņi lokās?

HEILS

Esi mierīga! Nav miroņi. Kur te tie miroņi? Te apkārt tik

puķes un ziedi, un rozes. Tie tev uzsmaida. Lokās ne mi-

roņi, bet rozes.

MAIJA

(Paliek mierīgāka un klusi sēd kā piemiguši.)

HEILS

Tā labi, tā labi! Nomierinies un nebaidies vairs, tad es va-

rēšu atkal iet un pasteidzināt. Es aizskriešu pats pēc mā-

cītāja.
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MAIJA

(Tāpat, kā pa murgiem.)

Neej! neej nekur! Nekur nav jāsteidzas.

Mans mīļais, mīļais,
Jel neej projām,
Kā aizmiglojam
Man jūtas acs.

Man jūtas sirdi

Kā pušu raujam,
Kā sevi ļaujam,
Kad riebums glūn.

Ak, neatstāj, mīļais,
Mani še vienu

Nevienu dienu,

Ne brīdi, nekad!

HEILS

Pasēd', pasēd', manu debcstiņu, atpūties kā balts mākonītis

zilās debesīs pusdienas laikā. — (Pēc brīža nemierīgi.) Man

vajaga vēl aizskriet pie ķestera; drēbnieks mani gaida
arī. — Es nu iešu, mana dārgā, lai mēs ašāki būtu kopā
uz visiem laikiem! Es tevi palaidīšu no rokām.

MAIJA

(Neatbild, dzied tikai kā pusapzinīgi.)

Nelaid mani laukā no rokām —

Man ir, it kā es tad nomesta mokām.

Necel mani no klēpja nost —

Man ir, it kā man tad odze grib kost.

Paliec vēl, paliec vēl vienu brīdi!

Kā tumšā naktī mēness man spīdi!
Necelies augšā! — Es nez', ko es daru —

Man ir, it kā es izlaistu garu.

(Apskauj drudžaini strauji Heilu un spiežas tam klāt.)

HEILS

Ak vai, mana mīļā! — Bet vajga taču man iet! Citādi viss

novilcināsies, tu zini, kādi ir mūsu ļaudis! Mēs tiksim ne-

zin kad salaulāti! Tā var — lai dies pas — notikt viss
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kas — briesmas! — Nē, nē, vajga steigties, lai ašāk tiktu

pie miera!

MAIJA

(Kā atmozdamās.)

Jā, vajga steigties, vajga steigties! — Es nez', vai vajga
ta steigties? Pie miera mēs tiksim tikai nāvē, pie miro-

ņiem, pie miroņiem. Nez, kamdēļ viņus nesauc labāk par

mieroņiem? Tiešām, pareizāki un skaistāki izklausās —

mieroņi.

HEILS

Nerunā atkal par nāvi un miroņiem, labāk atcerēsimies

mūsu mīlu un mūsu laimi kopīgā nākotnē.

MAIJA

Nāve un mīla tik tuvas viena otrai. Stipri mīlēt ir taču

mirt priekš sevis un atdzīvoties priekš otra. Kura gan ir

stiprāka —• mīla vai nāve? Man liekas: mīla, jo nāve tik

iznīcina, un nav vairs nekā še zemes virsū; bet mīla no-

nāvē sevi, bet dara dzīvu otru. Bet varbūt kāds, mīlā mir-

stot, nemaz nenomirst, bet dzīvo vēl aiz nāves? Un varbūt

kāds atmostas tikai tad uz dzīvi, kad mīlā mirst? — Tikai

jūs, vīrieši, šķirat mīlu un nāvi, — sieviete mirst vienmēr,

kad mīl; tikai mīļākā viņa top dzīva, ne savā dzīvē, bet

citā.

HEILS

Jā, mana mīļā, mana gudrā, mana ne šīs pasaules balva!

Runāsim par to daudz, runāsim vēlāk, — tagad steigsim
šo dzīvi nokārtot laimīgi! Lai mums nekas nekaitētu. Tas

ir svarīgāki.

MAIJA

Kas ir svarīgi? Tikai viens ir svarīgs par visu, visu —- tā

ir mīla. Laime? — Nav citas laimes kā mīla. Kas mīl, tam

nav ko steigties. Kas mīl, tam nav ko baidīties. Tev tais-

nība, es nebaidīšos. Kas man var vairs kaitēt, kad es mīlu?

To mīlu man nekas nevar atņemt. Man var atņemt tikai

dzīvību, bet paliks — mana mīla. Un dot man arī neviens

neko nevar vairāk, Dzīve man devusi mīlu, un vairāk ne
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tūkstots dzīvēm nav ko dot. Dzīve ir nabaga, mīla ir ba-

gāta. Un es visu savu bagātību varu brīvi aizdot projām,

un es nebūšu vēl nabaga! Es visu atdodu tev, un es pati
tieku laimīga, un es netieku nabagāka, man paliek mīla

priekš visiem. — Kādēļ lai es bēdājos un baidos, es muļ-

ķīte?

HEILS

Tu esi svētā.

{Nometas pie viņas ceļos.)

MAIJA

(Naivi, kaunīgi.)

Nē, nē, mīļais! Es tik tāpat sevi mierināju, ka nav jābai-
dās. Taisnība taču ir, ko es teicu, — vai ne? — Es gribēju
tikai teikt, ka tevi mīlu, un iznāca tik gari.

HEILS

Tu esi dievišķa un pati to nezini.

MAIJA

Es tevi velti sabaidīju ar savām piepešām bailēm — mie-

sas jau bieži sadrebas, kad arī gars ir stiprs, — kad ar

mazo adatiņu tīšu prātu gribu durt pirkstā, tad pirksts
raustās, — un es taču labi zinu, ka sāpes nemaz tik lielas

nebūs un nekas nekaitēs. Tā arī tagad.

HEILS

Es jau tik uztraucos un drebēju, ka mēs ātrāk tiktu sadoti

kopā un nāktu pie miera, es ■—

MAIJA

Jā, jā, dari vien visu, lai pasteidzinātu mūsu salaulāšanu!

Es jau nu tevi vairs neatturēšu ar savām veltīgām bailēm.

Ej vien, mans dārgais, un atstāj mani vienu, — te jau ir

diezgan sargu, man jau nekas ļauns nevar notikt. Ej vien

droši!

HEILS

Tagad man vēl vairāk bailes par tevi, — ka kāds neaiz-

skartu. Bet es jau eju, lai gādātu par tavu lielāku drošību.
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Nu drīz, drīz es tevi glābšu no visa ļauna. Sveika, mana

mīļā, mana svētā! Ļauj man tikai tavas rokas noskūpstīt!

MAIJA

(Apskauj viņu un skūpsta vairāk reizes.)

Mēs atvadāmies kā uz mūžiem un taču pēc pāris īsām

stundām būsim atkal kopā un nešķirsimies vairs.

HEILS

Drīz, drīz, drīz!

(Aiziet.) : _y

-Devītais skats

MAIJA

(Viena, atsēstas nogurusi žoga malā.)

Man nav par ko baidīties un būt skumjai, bet prāts tik

skumjš, un sirds tik grūta. Es nogurusi šinī karstā dienā;

gulēt gribētos. Nē, raudāt gribas, kad labi izraudātos, pa-
liktu vieglāk.

Ak, kaut es spētu raudāt vēl!

Tā žēli, žēli!

Ak, ir jau vēli, —

Vairs asru nav.

Kad asras riestu,
Es mazāk ciestu, —

Vairs asru nav.

Ak, tikai raudāt, raudāt vēl!

Kad asras gūtu,
Kā bērns tad būtu, —•

Vairs asru nav.

Ko es pati ieaijājos grūtsirdībā! Labāk domāšu uz kā-

zām. — Paskat! man taču ir skaists zīda lakats dāvāts. Jā-

papušķo jas un jāpapriecājas. Jāapskatās spogulītī, vai

esmu skaista. — Ak, kur tas ir mazs, var saredzēt tikai

lūpu galiņus, vai ir kā rožu pumpurīši, kā viņš saka? Jā,

ir! Ak tavu prieku! Jāiet istabā paskatīties lielākā spogulī.

(Aiziet.)
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Desmitais skats

Iznāk no kokiem Jakubovskis un Frīda.

FRĪDA

Nāc te. Mums jārīkojas ļoti aši, viņi laulāšanu grib izdarīt

tūliņ. Tev nevajaga to palaist.

JAKUBOVSKIS

Jā, lai tu viņu varētu precēt.

FRĪDA

Klusi! — Es izdomāju, kas darāms: Maija jāizviļ uz Lab-

vīra alu, turp tu aizsteigsies jau agrāk un viņu saņemsi.
Kad viņa būs tava bijusi, viņa kaunēsies vairs precēties;

es viņu pazīstu. Un mēs abi panāksim savu. Vai tev ir

zīmīte uzrakstīta, kā tev teicu? Nepļāpā! Še papīrs, raksti:

«Atnāc tūliņ uz Labvīra alu. Vajadzīgs. Tavs Heils.» Tā,

pietiek.

JAKUBOVSKIS

(Raksta, smejas.)

Ha, ha! tā var! Es viņu dabūšu tā vai tā!

FRĪDA

Nu, tagad taisies, kā tiec projām uz alu. Es vēstulīti tūliņ
nodošu Lienītei. Nāc aši prom!

(Aiziet.)

Vienpadsmitais skats

(Sargkareivis ienāk un apstājas klausīdamies.)

SARGKAREIVIS

(Sauc kareiviski.)

Kas tur? — stāvi! (Skatās apkārt.) Neviena nav — ā — tu

mani neapmānīsi. Man pieteica virsnieks: «Muļķi, uzma-

nies, neaizmiedzi!» un es uzmanos un neaizmiegu. Es itin

labi dzirdēju jau labu laiku, ka tu tur čukstējies. Nāc nu
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laukā ar labu, jeb es tevi apcietināšu uz vietas, (pieiet

pie žoga un lūkojas.) Nav neviena. Nu es paziņošu virsnie-

kam.

Divpadsmitais skats

Maija nāk kopā ar Lienīti,

SARGKAREIVIS

Jaunkundzīt! nav neviena! Tu esi pārklausījusies.

MAIJA

(Apskata zīmīti.)

Kur tad viņš ņēma papīru? Tas ir no kāda saimniecības

rēķina noplēsts.

LIENĪTE

Es viņam to devu, man bij pacelts. Un viņš lika tevi svei-

cināt un simtu reižu noskūpstīt no viņa.

MAIJA

Vai tā viņš teica: simtu reižu noskūpstīt? Tā viņš ari ne-

mēdz darīt.

LIENĪTE

Ak, tos simtu skūpstus es pati pieliku klāt; tā būtu dikti

skaisti, un man tā patīk.

MAIJA

(Smejas.)

Ej, tu mazā muļķīte! Ko tu zini? (Viņa nopūšas.) Tad šo zīmīti

viņš sūtīja (Lasa.): «Atnāc tūliņ uz Labvīra alu. Vajadzīgs.
Tavs Heils.»

SARGKAREIVIS

Vai, tad iešu paziņot virsniekam, ka viss ir kārtībā?

MAIJA

Labi, labi, ejat! — (Uz Lienīti.) Kas tev nodeva šo zīmīti?

Vai Heils pats?
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LIENĪTE

Heils pats ar savu roku. Viņš man uzsauca: «Nāc šurp,
mazā ķirzatiņ», tā viņš teica: «Mazā ķirzatiņ — aiztec tū-

liņ pie Maijas un teic, lai viņa nāk uz Labvīra alu. Man

pašam jāsteidzas pie ķestera, un tad es no turienes iešu

arī uz alu.»

MAIJA

Vai tad viņš tev tā teica: «Ej pie Maijas»? Tā viņš uz

citiem nekadnesaka.

LIENĪTE

Ak, jā, jā, viņš teica: «Ej pie Maijas jaunkundzes», un

teica: «še tev zīmīte līdzi, lai viņa nedomā, ka tu varbūt

melo.» Un viņš deva man līdzi savu cirvīti, lai es to aiz-

nesot uz Labvīra alu; viņam jāejot pie mācītāja, un tad

ar cirvīti neveikli.

(Rāda cirvīti, kuru paslēpusi aiz priekšauta.)

MAIJA

Vai tad viņš neteica, kas par vajadzību?

LIENĪTE

Nu kā nu viņš teiks tādai mazai mujķītei, kā tu pati saki?

Bet es jau nomanu, ka būs kas ļoti jauks; būs tev labi un

skaisti pārsteigumi. Tu būsi kā kādā skaistā svešā salā,
kur neviens cilvēks jūs netraucēs un kur tu jutīsies kā

paradīzē. Tikai es gribu noskatīties, ņem mani līdzi, mīļā,

mīļā Maijiņ, uz to paradīzi.

MAIJA

Ak, paradīze, — vienu mirkli atpūsties. Tikai mirklis pie
dzīves saista.

LIENĪTE

Kā tur būs viss pušķots un izrotāts! Visapkārt zaļas vītnes

ar sarkanām puķītēm pa vidu, un visos kaktos būs rožu

krūmi, un — un — un — visapkārt tik debešķi, un tu būsi

pašā vidū kā debesu karaliene! Un viņš tavā priekšā uz

ceļiem!



MAIJA

Klusi jel klusi, muļķīte!

LIENĪTE

Man taču tā patīk, tā patīk, ka tu esi skaista un laimīga!
Tavs sarkanais zīda lakatiņš virs tavas galvas būs kā rīta

mākonīts austrai. — Apliec! nu, apliec! un iesim ašāk, —

viņš jau gaida.

MAIJA

Mein Glūck und mein Heil! Kā viņš iedomājas tādu pār-

galvību? Viņš jau tik nopietns un kārtīgs. Bet varbūt taču

no manis aizrauts? Aizrausimies ari Lienīt, mazo Lienīt,

iesim ar! Mein Glūck und mein Heil!

(Priekškars.)



CETURTAIS CĒLIENS

Labvīra ala. Fonā redzama ieeja. Alā

strautiņš.
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Pirmais skats

Jakubovskis un Skudr ī t i s.

Jakubovskis uzposies svētku tērpā. Abi uztraukti.

JAKUBOVSKIS

(Nemierīgs staigā; laiku pa laikam skaļi, nervozi smejas, nesavaldīdams

iekšēju uzbudinājumu un prieku.)

Ha, ha, ha! es nemaz nevaru nociesties, nesmiedamies par

savu lielisko izdomu! Meitēns pats nāks manās rokās, no

brīva prāta! Ha, ha, ha! Aiz skaidras mīlas uz to lapu
tārpu! Nāc, nāc!

SKUDRĪTIS

(Nejūtas gluži omulīgs, saīdzis, no uzbudinājuma raustās un stostās.)

Nāc, nāc! — Viņa nemaz nenāks, par velti būs visa mūsu

gaidīšana; labāk jau arī būtu, ja nenāktu!

JAKUBOVSKIS

Nāks, nāks! Nebēdā. Tu nezini, kāds liels spēks ir sievie-

tes mīla! Ha, ha, ha! Ar viņas pašas spēku es viņu uzva-

rēšu! Vai tā nav gudrība?

SKUDRĪTIS

Tā nav tava gudrība, bet Frīdas. Būtu tu labāk pie Frīdas

palicis.

JAKUBOVSKIS

Kas tā Frīda? Es lieku viņai priekš manis strādāt, un viņu
es varu dabūtkatru acumirkli.
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SKUDRĪTIS

Bet tu jau saki, ka Maija tevī iemīlējusies, tad jau viņa tā

neturētos pie Heila. ,

JAKUBOVSKIS

Aiz spītības. Maijai bail no pārāk lielas laimes pie manis.

Viņa taču gribēja mani padarīt par tikumīgu dvēseli, un

to sieviete dara tikai tad, kad mīl. Man neviena pretī ne-

atturēsies.

SKUDRĪTIS

Man nu gan.

JAKUBOVSKIS

Tava pati kroga meita — ha, ha, ha!

SKUDRĪTIS

Pie" tevis viņa ies, kad tu sauksi, bet mani viņa mīl; viņa

pati saka.

JAKUBOVSKIS

Ha, ha, ha!

SKUDRĪTIS

Tu jau kā velns esi. Bet Maiju gan tev nevajadzētu aiz-

skart; viņa tik skaista un laba kā eņģelīts!

JAKUBOVSKIS

Nu, velns ar eņģeli labi sader, — jāredz, kurš stiprāks. —

Tu jau esi velna pielūdzējs.

SKUDRĪTIS

Bet jūs abi kopā būtu vēl stiprāki, — kad tu viņai pa-

klausītu.

JAKUBOVSKIS

Ha, ha, ha, kad es tiktu par eņģeli!
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SKUDRĪTIS

Man bailes! Nav labi, nav labi!

JAKUBOVSKIS

Nav labi! Ha, ha, ha! Ko tad tu atnāci līdzi? Gribēji palū-
koties, kā tas notiek, ka meitu iemllina? Ha, ha, ha!

SKUDRĪTIS

Es gribēju tevi redzēt, es gribēju viņu redzēt, viņa ir tik

debešķīga!

JAKUBOVSKIS

Tu esi viņā iemīlējies un palīdzēsi man paturēt viņu aiz

debešķīgām rokām, ha, ha, ha! — Ek, es varu visu, ko

gribu, cilvēki man ir kā medību suņi — pasvilpt, iepērt! —

He, he, kā velns, kā velns!

Otrais skals

Alas fonā pie ieejas parādās Maija un Lienīte, apstādamās.

MAIJA

Kas par skaistiem puķu vārtiem! Te ieeja kā paradīzes
vārtos, kur ielido nomirušas dvēselītes.

LIENĪTE

(Priecīgi tērzēdama.)

Vai es neteicu? Vai es neteicu, ka būs skaisti? Tu vēl

kautrējies nākt. Tu vēl tagad runā par nomirušiem.

MAIJA

Nomirušas dvēselītes jau ir skaistas.

LIENĪTE

Nu, aši iekšā! Tur tev būs vēl labāks pārsteigums.

MAIJA

Man tik baigi ap sirdi; kājas neklausa, it kā nenes
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iekšā. — Ko tad Heils mums nenāk pretī? Viņš jau varēja
notālēm mani redzēt un dzirdēt.

LIENĪTE

(Smejas.)

Viņš būs dziļāk iekšā, lai tevi pārsteigtu.

MAIJA

Man nemaz netīk iet iekšā; pastāvēsim tepat; lai viņš iz-

nāk. Heil! Heil!

LIENĪTE

Varbūt viņš nav vēl atnācis. Kad tu dikti sauksi, dzirdēs

ļaudis. Labāk iesim iekšā, lai mūs neredz garāmgājēji.

MAIJA

Neviens jau te garām neiet. — Man tādas bailes, es ne-,

zinu, par ko. Kā tāda nelaba paredzēšana. (Sauc dikti.)

Viktor!

LIENĪTE

Tas jau izklausās gluži kā palīgā sauciens, ļaudis brīnīsies.

Trešais skats

(Notiek līdztekus iepriekšējam skatam, alas iekšpusē.)

JAKUBOVSKIS

(Satvēris Skudrīti abām rokām, drudžaini tura un klausās, kad Skudrītis

grib atsaukties uz saucienu no ēras, Jakubovskis viņu attura, kad Maija

kavējas nākt iekšā.)

JAKUBOVSKIS

(Čukst.)

Kad nu nenāk! — Paredz dūjiņa savu vanagu! — Kad nu

nenāk! Nelabi, kad jādzenas pakaļ, — var tiešām kāds

garāmgājējs gadīties.



277

SKUDRĪTIS

(Čukst.)

Klau, skuķēns Lienīte pati pierunā, lai nāk iekšā. Tad ta

aizstāvētāja Maijai.

JAKUBOVSKIS

Ko tu saproti! — Skuķēns manī iemīlējies. — Kad traucēs,

piekopšu. — Klusi nu! — Nāc, nāc, jēriņ, vilka alā no

brīva prāta.

Ceturtais skats

Maija un Lienīte ienāk alā.

MAIJA

(Lēni, baidīdamās, tumsā apkārt skatīdamās.)

Pagaid'! paklausīsimies!

LIENĪTE

(Velk viņu aiz rokas.) .

Nāc, nāc! Nu tūliņ būs tev liels pārsteigums.

JAKUBOVSKIS

(Smiedamies, panākdams uz priekšu ieejas gaišākā vietā.)

Man arī liels priecīgs pārsteigums, dārgā jaunkundze, re-

dzēt jūs še alā.

MAIJA

(Sastingst no bailēm, tad skaļi iekliedzas kā lielās briesmās.)

LIENĪTE

(Pieskrien pie viņas un piespiežas. Maija to pēkšņi nokrata nost un

atgrūž no sevis. Cirvītis viņai izkrīt.)

MAIJA

(Metas bēgt uz alas izeju, Jakubovskis viņu panāk un atved ar varu

atpakaļ, aizvezdams vēl vairāk iekšā.)

Laižat mani vaļā! Ko jūs gribat no manis?
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JAKUBOVSKIS

(Ironiskā smalkumā.)

Es jums, cienītā, daiļā jaunkundze, gribu tikai pateikties

par lielo laipnību, ko man parādījāt, pati pie manis ieraz-

damās uz satikšanos. Un vēl tā uzposusies ar šo skaisto

sarkano lakatu, sarkanu kā karsta mīla.

MAIJA

Es nenāku pie jums uz satikšanos; jūs mani nekrietnā

kārtā šurp atvīlāt ar viltotu vēstuli. — Un tu, Lienīte, to

man atnesi — nekrietnā kārtā.

LIENĪTE

(Sabijusies.)

Maijin, Maijiņ, es jau gribēju tev labu, lai tu satiktos ar

to, kas tevi mīl.

(Tuvojas viņai, saņemdama viņas roku.)

MAIJA

(Atgrūž roku.)

Ej nosti

LIENĪTE

Bet es tik gribēju redzēt, kā jūs skūpstīsaties.

JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Gudrs meitēns! Grib jau pie laika sākt mācīties, lai tiktu

meistarene. — Nu, daiļā Maija, dosim viņai parauga

stundu, skūpstīsimies nu!

(Apskauj Maiju.)

MAIJA

(To spēji atgrūž, un, kad viņš atkārto mēģinājumu, viņa iesit viņam pa
vaigu un metas bēgt.)

JAKUBOVSKIS

(Pārsmejoši, to atkal noķer un ved atpakaļ.)

Mīļie ķildo un kaujas, bet tad mīlējās jo karstāk. Nāc,

nāc, dūjiņ, vanaga nagos.
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SKUDRĪTIS

Mīļā paņenka! mīļā paņenka, nebaidāties tik ļoti! Mīla jau
nav kā vilks un kā slepkava: drusku paskūpstīsies un vēl

un — pie dzīvības jau neķersies!

MAIJA

(leraugot Skudrīti, saraujas un klusi iekliedzas.)

Tad ta nu divi dižciltīgi pani, ar viltotām vēstulēm, zobe-

niem apbruņojušies, uzbrūk nevarīgai meitenei. Un es ar

dižciltīgo standartjunkuru runāju kā ar izglītotu cilvēku!

Par augstām lietām! Jums kā miesnieku zeļļam vajaga
tikai gaļas.

JAKUBOVSKIS

Mēlīte tev ir asa kā odzītei; bet asāks vēl tā prāts, kas

tevi šurp atvilka. Lepna tu esi, bet vēl lepnāks es, kas

lauzīšu tavu lepnumu un padarīšu tevi par savu kalponi!

MAIJA

Katrs kustonis var samīt puķi, tādēļ tas tomēr paliek tikai

kustonis, lai cik lepns.

JAKUBOVSKIS

A! es kustonis! Nu tad tu, puķe, nolaid savu ziedu galvu
pie manām kājām un ar saviem ziedu matiem noslauki

man zābakus! Diezgan tu mani esi pazemojusi ar savu

lepnumu.

(Viņš nospiež Maiju zemē.)

SKUDRĪTIS

(Metas pie Jakubovska un lūko viņu atturēt. Tas viņu atgrūž.)

Mīļo Ādam! mīļo pan Ādam! nesit paņenku! Panna Maija
tik maiga un tik vārīga! — Labāk taču apmīļo viņu, viņa
tik skaista! Viņa sabijusies un turas pretī; gan viņa tevi

arī apmīļos, kad būsi labs.

LIENĪTE

(Nometas ceļos pie Jakubovska.)

Adam, Ādam, laid viņu vaļā! Nedari viņai nekā ļauna!



280

JAKUBOVSKIS

(Palaiž Maijas galvu vaļā.)

Nu, celies! Vai tu nu saproti, ka esi manā rokā un varā?!

Ka tev nav izejas!

MAIJA

(Paceļas, lēni, redzēdama, ka nav izejas, apņēmusies uz galējo.)

Es saprotu, ka man nav izejas, un es saprotu, ka tu esi

zvērs un tikai, bet es biju par tevi domājusi labāk. Es

biju domājusi, ka tu esi cilvēks, kas spēj pacelties augstāk.

JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Ha, ha, ha! Labi, ka tu nu reiz saproti, ka tev nav izejas
un ka tu esi mana! Grūti tev nācās to saprast! Bet, kad nu

man ir laika paņemt tevi, kad es gribu, tad mēs tagad

pirms varam parunāties — nopietni, kā tu saki. — (Stipri.)

Ļauns uzvar pasaulē, ne labs; es tevi uzvaru, ne tu mani.

Un es esmu spējīgs augstāk pacelties, es neesmu kustonis,

kā tu domā, nedz vienkāršs cilvēks, kā citi domā: —es

esmu velns! Un es visur uzvaru! Un visi cilvēki man ir

padoti. Es daru ar tiem, ko es gribu. Es ar tevi arī darīšu,

ko es gribēšu. Kad tu nebūsi pazemīga, es tevi atdošu

Skudrītim,

MAIJA

(Bailēs atšaujas atpakaļ.)

SKUDRĪTIS

(Plati smejas, bet, redzēdams Maijas šausmas, atvelkas kaunēdamies.)

JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Nebaidies vis no Skudrlša; viņš tevī iemīlējies. Viņš mani

pārrunā, lai es klausu tev un tieku par eņģeli, — bet man

labāk tīk būt par velnu. Ko tu saki, skaistā Maija?

MAIJA

Es tevi tikai nicināju vien, nu es tevi varu arī nīst, jo tev

liela, kaut arī maldīga iedoma; bet labs uzvar.-,
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JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Nu taču esmu jau ko panācis. Kur sieviete ciena, tur viņa

mīl, — un tu jau reiz mani mīlēji, kad gribēji par eņģeli
vērst. —Nu tad nāc UZ mīlas gultu. (Satver viņu, viņa izraujas

un bēg.) Tu nevari izbēgt!

(Viņš satver viņu un nomet sev pie kājām.)

LIENĪTE

Vai! vai! viņš atkal grib Maiju sist! Nesit! nesit!

JAKUBOVSKIS

(lesit viņai.)

Ej projām, vardulēn.

LIENĪTE

(Brēc un raud, bet, pieķērusies pie Maijas, neiet prom.)

Neiešu! neiešu! Palikšu pie Maijiņas,

JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Nu tad paliec un turi viņas rokas, lai viņa man neskrāpē
vaigu! — Un tu, Skudrīti, turēsi kājas!

SKUDRĪTIS

(Novēršas, stostās.)

Paņenka droga!

MAIJA

(Nometas ceļos un apkampj Jakubovska kājas.)

Apžēlojies! apžēlojies par mani! Apžēlojies par manu dzī-

vību!

JAKUBOVSKIS

Vai tu nu reiz ari lūdzies manis, tu lepnā, kas tik mani

nicināji un apkaunoji! Ha, ha, ha!

(Atkāpjas.)



282

MAIJA

(Ceļos viņam seko.)

Apžēlojies! apžēlojies! apžēlojies!

LIENĪTE

(Tāpat ceļos, gaudi.)

Apžēlojies! apžēlojies!

JAKUBOVSKIS

(Ņirdzīgi smejas, iesit stipri Lienītei, tā aizbēg.)

Piektais skats

Tie paši, bez Lienītes,

JAKUBOVSKIS

(Uz Maiju.)

Ko tu tā gaudo? Es jau tev pie dzīvības nemaz neķeros, —

es —

MAIJA

Apžēlojies, es nevaru tā dzīvot!

JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Tā tava darīšana. Es tev dzīvību dāvinu; dari tu ar viņu,

ko gribi. Es tikai tevi gribu paņemt, palīdzi pati, noģēr-
bies, neesi lepna! Nu!

(Viņš, noraudams viņai virsdrēbi, to pārplēš.)

MAIJA

(Piepeši uzlec kājās, māksloti mierīgi.)

Es redzu, tevi nevar pielūgt, tu neesi cilvēks —-

JAKUBOVSKIS

Velns! Ļauns uzvar!
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MAIJA

Labi, es no tevis gribu atpirkties.

JAKUBOVSKIS

(Smejas.)

Ko tu vari man dot tādu, ko es pats nevarētu paņemt? Tu

visa esi manā varā.

MAIJA

Ne viss ir tavā varā: labs un gars ir manas pašas un man

neatņemams: — laid mani vaļā, un es tev došu to, kas

tevi darīs vēl stiprāku tavā amatā par karavīru,

JAKUBOVSKIS

Ha, ha, ha! Ko tu vari dot? Un vai tad tu, ar savu labu

un garu darīdama mani stiprāku, nekaitēsi pati šim labam

un garam? — Ha, ha, ha! — Es esmu ļauns un nodevējs,
un pašlabuma meklētājs — bet vai tad tu nenodod savu

lielo, cēlo, labo garu, pati savu mazo dzīvībiņu glābdama?
Vai tu neesi tikpat ļauna kā es?! Ha, ha, ha!

MAIJA

Kad es tevi padarīšu stiprāku, tavs ļaunums ašāk aizies

bojā.

JAKUBOVSKIS

Es tevi nesaprotu, runā gaiši. — Bet to es tev saku, ne-

meklē ar aplinkiem iegūt laiku, lai kāds nāktu tevi glābt.
Labāk nāc tūliņ manās rokās!

(Tuvojas viņai.)

MAIJA

tev došu šo sarkano zīda lakatu. Tu ne velti viņu ap-
brīnoji: tas ne tikai skaists, bet arī apbalvots ar labā gara
burvju spēku.

JAKUBOVSKIS

(Neticīgs, bet tomēr šaubās.)

Kas tev to deva? — Kāds tam burvju spēks? — Vai tu tik

nemānies?
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SKUDRĪTIS

Pane Ādam, viņai, paņenkai, ir burvju spēks; tici man!

MAIJA

To lakatu man dāvāja mans līgavainis Viktors Heils.

JAKUBOVSKIS

{Dusmās.}

Psia krev!

MAIJA

Nē, ne suņa asinis! Tas lakats mērcēts desmitkārtēja slep-
kavas asinīs un nu aizsargā pret visiem ievainojumiem.
Mans līgavainis Viktors Heils man deva to, lai man nekas

nevarētu kaitēt dzīvē un es un labs visur uzvarētu.

SKUDRĪTIS

Kā tad tas lakats aizsargā pret ievainojumiem? Vai vajga
vicināt ar viņu pretī? Jeb vai viņš dziedē brūces?

JAKUBOVSKIS

Viņa mānās vien: netici, Skudrīti! Nu, dod lakatu šurp,

Maija!

MAIJA

Laid mani vaļā! Laid mierīgi pāriet mājās, tad es došu.

JAKUBOVSKIS

Nu, es jau tev gluži vienkārši varu lakatu atņemt bez ta-

vas došanas, ha, ha, ha, velta tava mānīšanās.

MAIJA

Lakatu tu vari atņemt, bet bez burvju vārdiem lakatam

nav spēka; un burvju vārdus tu nevari man atņemt, lai

tu kā gribētu. Tur beidzas tava vara un sākas mana.

JAKUBOVSKIS

Gudra tu esi, bet muļķi tu neesi atradusi. Kā tu pierādīsi,
ka tavam lakatam tiešām tāds spēks?
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MAIJA

Es pierādīšu: — es pati apņemšu lakatu, un cērt tad man

galvu nost, —■ tu redzēsi, ka es uzvarēšu.

SKUDRĪTIS

Vai! Kāds brīnums! — Ņem, Ādam, to lakatu, ņem vieni

Varēsim droši iet visās kaujās, un nekas mums nekaitēs.

Tu varēsi man arī aizdot lakatu, kad mums vajdzēs iet

zagt un laupīt. Ņem, ņem, ņem!

JAKUBOVSKIS

(Stāv domīgs, pusticēdams.)

Es visai tai lietai neticu. Kā tas varētu būt? Ir jau dzirdēti

visādi līdzekļi pret ievainojumiem, bet tāda neesmu re-

dzējis. Un kur tad šim dārzniekam tāda vajaga? Nav jau
kareivis.

MAIJA

Tādēļ jau es tev dodu.

JAKUBOVSKIS

Kā tad ar viņu rīkojas?

MAIJA .

Apņem ap sevi apkārt, un, kur lakats virsū, tur zobena

cirtiens neiet cauri. Tu ej, viņā kā sarkanā zīda mēteli

ietinies, kā pats karavadons vai karalis! Tu ej pašā kau-:

jas mutulī kā dievs, kuram nekas nevar kaitēt,

SKUDRĪTIS

(Sajūsmināts.)

Vai, kur jabi! Ņem, ņem, ņem! Ko tu vēl gaidi? Tāda

laime nenāks nekad vairs.

JAKUBOVSKIS

(Stāv šaubās un skatās uz Maiju.)

Varētu jau būt, ka tas ir, — bet ■
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SKUDRĪTIS

Ņem, ņem! Es tev saku! Neskaties uz paņenku Maiju!
Skaista viņa gan ir, aķ, cik skaista, bet tu taču dabūsi

skaistules, cik uziet, bet tāda lakata nedabūsi,

JAKUBOVSKIS

(Uz Maiju.)

Es neticu; tu tikai laiku gribi iegūt.

MAIJA

Tu pats laiku velti tērē. Es taču lieku tev izmēģināt. Nu,

es aplikšu sev lakatu! Nu es esmu neievainojama! Un

man nekas nevar kaitēt! Nu es ieeju savā valstībā! (Apliek

sev lakatu un stāv kā sārta parādība.) Nāc nu cirst!

JAKUBOVSKIS

Teic nu burvju vārdus!

MAIJA

Kā tu gribi burvju vārdus man izvilt un neesi vēl mani

brīvā atlaidis. — Izmēģini tagad lakata burvju spēku pie
manis, es teikšu burvju vārdus klusi, un, kad tu būsi man

cirtis, tad es tev teikšu burvju vārdus dikti: bet tikai tad,

kad es būšu drošībā.

SKUDRĪTIS

Nu, cērt jel! cērt jel! un ņem lakatu!

MAIJA

Nāc ar zobenu!

JAKUBOVSKIS

Labi! Sagatavojies, es cirtīšu ar zobenu.

MAIJA

(Paceltām rokām, griezdamās pret izeju, tad pret strautiņu alā.)

Tu, skaidrā dienas gaisma! tu, augstā, baltā, visuredzētāja
saule! Šo mirkli es vēl redzu tavu dievināto spožumu un

tad aizeju redzēt citu, palsu gaismu uz mūžiem! Es pie-
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minu visu laimes pārmērību, ko esmu baudījusi tavā mir-

dzumā! tos augstākos dzīves mirkļus, ko tu ļāvi man izjust
bezgalīgā mīlā un aizrautībā uz citu pasauli! Es eju pie

jums, tālie gari, no kuriem es iznācu, lai vienā mēnesnīcas

naktī pārietu pār tukšiem pasaules laukiem! Es eju, lai

tukšie lauki uzzeltu tūkstots krāšņās, nevīstošās puķēs!
Es eju, lai klātu ceļu neaizturamām mīlas uzvaras pava-
sara sajūsmām! Es eju, lai aiz manis nāktu balti mirdzo-

šais labais, mūžīgais, neizsīkstošais laba plūdums! Tu mī-

ļais, baltais, labā vīra strautiņš, neizsīksti mūžam! Čuksti

mūžam par mīlu, kas neizsīkstoša kā tava plūsme! Saki

par manām ciešanām un manu uzvaru tālām paaudzēm!
Saki, saki pēdējās ardievas manam mīļam, lai neskumsti

lai zina, ka mīla stiprāka par nāvi! lai zina visi, visi, ka

mīla stiprāka par nāvi! Ka nav cita spēka kā mīla, kas

glābtu pasauli!

JAKUBOVSKIS

(Dusmās.)

Kas tad ir? Ko tu atkal mānies? Tas jau izklausās kā gari
mīlas pātari? Liec galvu, lai es cērtu un redzu, vai tu runā

patiesību.

MAIJA

(Noliecas ceļos.)

Cērt! Mīla stiprāka par nāvi!

JAKUBOVSKIS

(Cērt ar zobenu, unMaija saļimst un nokrīt mirdama.)

SKUDRĪTIS

(Pieskrej klāt unziņkārīgi skatās uz pakritušo Maiju.)

Paņenka, paņenka! Nu, kas, nobijāties! Vai cirtiens bija
par stipru? — Neceļas. Būs apdullināta no tava stiprā si-

tiena, Adam! — Paņenka, paņenka Maija, ceļaties nu

augšā! Es palīdzēšu piecelties! (Uz viņa rokām uzplūst Maijas
asinis. Izbailēs iekliedzas.) Vai, vai, vai! — Viņa beigta! —■•

Viss kaklis pārcirsts! Galva tikko turas. Beigta! beigta! —

Nebūs gan paspējusi izteikt burvju vārdus. Tu, Adam, par
ašu būsi cirtis. Vai, vai, skaistā, mīļā, labā nu pagalam!
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JAKUBOVSKIS

(Stāv kā sastindzis, bez mēra izbrīnījies.)

Kas tur bij? — Kas tur bij? (No pārsteiguma kā pusārprātā

iekliedzas.) Svētā! —Ko es esmu padarījis?! Es kustonis!

es zvērs!

(Pēc brīža mierīgāks.)

Labs uzvar! Mīla stiprāka par nāvi!

(No jauna saviļņots.)

Kad tāds kā es staigā brīvi apkārt, tad pasaulei jāsabrūk!
Tu esi glābusi pasauli! — Man te nav vietas! (Viņš skrien,

iemet zobenu strautā, pasper ar kāju cirvīti.) Tas lai mani glābtu?!

(lesmejas īsi un aizbēg.)

SKUDRĪTIS

(Stāvējis visu laiku apjucis, kad Jakubovskis aizbēg, viņš ari metas

projām.)

Sestais skats

No alas tumšās malas ienāk lēni, baidīdamās Lienīte.

LIENĪTE

(Pieiet pie guļošās Maijas un apskauj to.)

Maijiņ, Maijiņ, manu mīļo, dārgo! Es ļauna nedomāju.
Piedod man, piedod! (Skūpsta viņas roku.) Es tev došu ro-

ciņā puķītes, ko tev še sagādājis tavs Viktors, lai tu tās

rādītu taviem mīļiem miroņiem, pie kuriem tu aiziesi.

(Viņa salasa no vijām puķes un ieliek tās Maijas rokās.) Guli nu,

dārgā, guli! (Viņa nokrīt pie viņas ceļos, sakārto Maijas drēbes un

apskāvusi paliek pie viņas guļot un raudot. Paceļ galvu un atgaiņā

mušas no miroņa galvas.) Nenāc, mušiņ! nenāc! Maijiņa ta-

gad ir eņģelīts, un neviens viņu nevar aizskart. (Viņa piece-

ļas un grib skūpstīt Maiju, bet, saņemdama tās galvu, piepeši sajūt

asinis un sabaidoties iekliedzas.) Vai! kas tas? (Tad saņemas un klusi

sauc.) Maijiņ! Mīļā Maijiņ! mīļā Maijiņ!

(Priekškars.)



PIEKTAIS CĒLIENS

Lielā bruņinieku zāle Turaidā, Tiesas

galds sarkanā tērpā vienā pusē; otrā

pusē ļaudis, —
vidū paaugstinājums

pārvaldnieka sēdeklim; aiz tā lieli go-

tiskie logi.
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Pirmais skats

Zāle pilna ļaužu. Aiz tiesas galda sēd zemes tiesnesis un divi

piesēdētāji. Šildhelma kundzei netāl no tiesas galda at-

sevišķs sēdeklis. Visi citi stāv kājās.

TIESNESIS

Pils pārvaldnieka kundze, atstāstiet vēlreiz visā īsumā

drausmīgo notikumu.

ŠILDHELMA KUNDZE

Godājamais tiesneša kungs, — es jums rakstīju vēstuli to

pat dienu, kad mūsu mīļā Maijiņa — (Sāk raudāt, bet aši

saņemas un turpina stāstu.) Mans vecais guļ slims, salauzis

kāju medībās — cik reiz viņam netiku teikusi, — bet ko

tas palīdz — tās medības un tie kari, un tās kaušanās mūs

aizvedīs visus postā —

Tad nu man pašai bij viss jārīko. To vakaru mūsu labais

Viktoriņš, tas ir, Heils, atskrien kā negudris: Maijiņa esot

nokauta alā.

Tā ir tā sauktā Labvīra ala, kur muļķa ļaudis vēl tagad tic

kādam labam vīriņam un nes tam dāvanas, tas ar savu

strautiņu izārstējot ļaudis — te nu bij labums, ka Maijiņa
beigta! —

Maijiņu mēs visi tā mīlējām kā savu bērnu; i es šoruden

gribēju viņu saprecināt ar Heilu — tas ir, dārznieku no

Siguldas — krietnākais cilvēks, ne dzer, ne plenderē —

tas būtu viņai bijis labākais vīrs, katra būtu bijusi laimīga
tādu vīru dabūt.

Mēs to vakaru visi skrējām uz Labvīra alu, sevišķi vecais

Greifs ar savu veceni — tie bija Maijiņas audžu tēvs un

māte — viņa bij atrasta uz kaujas lauka starp miroņiem. —
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Alā Maijiņa gulēja asinis, satinusies sarkanā zīda lakatā,

un kaklā briesmīga liela vaina iecirsta.

Vecais Greifs man sacīja, ka viņa meitiņa Lienīte teikusies

līdz iet Maijiņai uz alu. Heils Maiju ar vēstuli aicinājis,
bet Lienīte neesot kopš tā laika mājās pārnākusi.

TIESNESIS

Kur vecais Greifs?

ŠILDHELMA KUNDZE

Ak, tas vecais vīrs tā satriekts, ka no viņa nemaz nevar

kādu prātīgu vārdu izdabūt: tas pats ar viņa veceni; abi

bija ļoti mīlējuši Maijiņu un arī Heilu.

TIESNESIS

Jūs, kā redzams, ļoti labās domās par dārznieku Heilu,
bet viņš taču bija pirmais, kurš redzēja nokauto jaunavu;
varbūt viņš arī bija klāt pie viņas nokaušanas? — Jūs sa-

kāt — Maija bij viņa līgava — varbūt tie bija saķildoju-
šies? Un varbūt ķildai bija kādas sekas?

ŠILDHELMA KUNDZE

Nē, nē, nē! Viņš, tas brangākais cilvēks? Ko? Viņš būtu

slepkava? Nē, nē, nekad!

BALSS NO ĻAUŽU VIDUS

Greizsirdīgs kā Siguldas dārznieks!

TIESNESIS

Ko tur kāds teica? Greizsirdīgs?

ŠILDHELMA KUNDZE

Ak, ko! greizsirdīgs? Kurš jauns cilvēks tad nav greizsir-

dīgs uz savu skaistu līgavu? Skaista viņa bija, par daudz

skaista, mūsu mīļā. Maijiņa, visi viņu iemīlēja.

TIESNESIS
,

Vai kādi citi jaunekļi nebija arī iemīlējušies skaistajā

Maijā? Un vai Heils nevarēja par to greizsirdībā ķildoties

ar Maiju, vai nevarēja tad notikt nelaime?
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ŠILDHELMA KUNDZE

Nē, nē, nē, nekad viņš to nenosistu!

TIESNESIS

Ar kādu ieroci viņa nokauta?

ŠILDHELMA KUNDZE

Nezinu.

BALSS NO ĻAUDĪM

Dārznieka cirvīts atrasts alā.

TIESNESIS

Vai tiešām tā?

ŠILDHELMA KUNDZE

Jā gan, bet ko tad tas pierāda?

TIESNESIS

(Paņem no galda dārznieka cirvīti.)

Vai šo cirvīti pazīstat?

ŠILDHELMA KUNDZE

Tas ir Heila. Bet ko tas pierāda?

TIESNESIS

Kādā stāvoklī jūs atradāt nokauto?

ŠILDHELMA KUNDZE

Viņai drēbes bij saplēstas, un apkārt zeme bij nomīdīta,

viņa bij stipri pretī turējusies, —• un Heilam viņa taču

nebūtu pretī turējusies.

TIESNESIS

Vai varbūt kāds laupītājs viņai bij uzbrucis? —> Vai bij
kas nolaupīts?
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ŠILDHELMA KUNDZE

Greifi saka, ka nekas nebijis nolaupīts.

TIESNESIS

Tā kā nokautās tuvākais piederīgais, viņas audžu tēvs,

nav tiesā ieradies un nesūdz noziedznieku, tad es, zemes

tiesnesis, pats uzņemšos sūdzēšanu un izmeklēšanu. Lieta

ir tik drausmīga un tā uztrauc visu prātus, ka jānodibina
uz visbargāko taisnība; zemē jābūt reiz mieram! Kari ir

izpostījuši zemi un samaitājuši tikumu! Jāvalda atkal mie-

ram un kārtībai!

TIESNEŠA PIESĒDĒTĀJS

No tiesas izmeklēšanas izrādījās, pirmkārt, ka alā atradās

asiņu peļķe un peļķē iemīts mazs rokas cirvīts. Otrkārt,

apliecināts, ka ar šādu cirvīti var būt iecirsta vaina no-

kautās kaklā. Treškārt, izrādījās, ka šādu cirvīti lietojot
un nēsājot aiz jostas dārznieki. Ceturtkārt, izrādījās, ka

Viktors Heils ir dārznieks, ko viņš arī pats nespēja no-

liegt. Visu to ņemot vērā, augšminētais dārznieks Viktors

Heils tiek saukts pie atbildības kā apsūdzētais par Maijas

Greif, atradenes, noslepkavošanu bez aplaupīšanas nolūka*

ZEMES TIESNESIS

Atvest šurp apsūdzēto Viktoru Heilu!

Otrais skats

Tiesas kalpi atved Viktoru Heilu, kurš sasiets važās.

ĻAUDIS

Heils! Heils! dārznieks! nevainīgs.

FRĪDAS BALSS

Heils ir nevainīgs.

TIESNESIS

Viktor Heil, vai tu atzīsties sevi par vainīgu Maijas Greifa

meitas nāvē?
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HEILS

(Gluži sagrauzts, vienaldzīgs pret savu likteni.)

Jā, es esmu pie visas nelaimes vainīgs! Es viņai dzīvi da-

rīju neiespējamu ar savu rupjo greizsirdību. Viņa bija kā

svētā no debesīm nonākusi mūsu netīrajā pasaulē. Mēs

neviens nepratām viņu pasargāt un saudzēt, un tā viņa
atkal aizgāja no mums un atstāja mūs izmisumā.

ZEMES TIESNESIS

(Paklusu uz piesēdētājiem.)

Viņš atzīstas, tātad nevajadzēs viņu mocīt.

PIRMAIS PIESĒDĒTĀJS

Slepkavības gadījumos vienmēr parasts pielietot moku

rīkus; es nezinu, kādēļ šoreiz lai atkāpjamies no svētiem

paradumiem.

OTRAIS PIESĒDĒTĀJS

Mocīt vajga, gan atzīsies vēl vairāk.

ZEMES TIESNESIS

Apsūdzētais Heil, vai šis ir jūsu cirvis?

HEILS

Mans.

TIESNESIS

Šis cirvis atrasts alā asins peļķē, jūs aiz greizsirdības ar

viņu nositāt Maiju Greif?

HEILS

Cirvis bij asins peļķē! Viņas asinīs!

TIESNESIS

Tātad jūs ar šo cirvi viņu nositāt?

HEILS

(It kā atmozdamies.)

Ko? Es Maiju nositis? — Jā, es biju pirmais, kas viņu at-

rada nosistu.
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TIESNESIS

Jūs tātad liedzaties, ka viņu nositāt? Bet kā jūsu cirvis tur

gadījās?

HEILS

Es nezinu.

FRĪDAS BALSS

Heils cirvi neaiznesa.

TIESNESIS

Klusu! — Kas tur runā starpā? — (Uz Heilu.) Jūs nupat
teicāt, ka esat vainīgs pie viņas nāves, un nu liedzaties

viņu nositis?

HEILS

(Uztraukts.)

Ko jūs sakāt, tiesneša kungs? Es būtu pats nositis Maiju?
Es jūs nesaprotu.

OTRAIS PIESĒDĒTĀJS

Ko es teicu, — vajdzeja viņu tūliņ mocīt, gan tad atzīsies.;

PIRMAIS PIESĒDĒTĀJS

(Uz tiesas kalpiem.)

Atnest moku rīkus!

(Tiesas kalpi aiziet.)

Trešais skats

Tiesas kalpi atnes moku rīkus.

ĻAUDIS

Vai! vai! briesmas! — Mocīs nevainīgu cilvēku.

(Atskan jau sievu raudas.)

ZEMES TIESNESIS

Pagaidām turpināsim vēl pratināšanu bez mocīšanas.
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OTRAIS PIESĒDĒTĀJS

Nekas neiznāks.

TIESNESIS

Heil, jūs taču pats ar vēstuli aicinājāt Maiju uz alu? Tā

teica Sildhelma kundze.

ŠILDHELMA KUNDZE

Es tik teicu to, ko bija sacījusi mazā Lienīte.

HEILS

Nekādu aicinājumu ar vēstuli es Maijai neesmu sūtījis.

FRĪDAS BALSS

Nav sūtījis Heils vēstuli.

TIESNESIS

Klusu!

ABI PIESĒDĒTĀJI

Nu viņš liedzas vēl vairāk — vajga viņu pamocīt, tad

teiks taisnību.

HEILS

Mokāt mani, cik gribat! Es moku nebaidos. Neviens moku

rīks nespēs man darīt tādas sāpes un mokas, kādas man

dara Maijas aiziešana uz labāku pasauli. — Bet kādēļ jūs
sakāt, ka es būtu nokāvis Maiju? — Kādēļ jūs tā apvai-
nojat mani, kam jau tā grūti? Notiesājat mani, mokāt

mani, es visu labprāt panesu, jo dzīve bez viņas man nav

vairs vērta dzīvot, bet kādēļ jūs apvainojat mani un līdz

ar to arī viņu?!

(Tiesas kalpi tuvojas Heilam ar moku rīkiem.)

ŠILDHELMA KUNDZE

Cienījamie tiesnešu kungi, nemokat jel nevainīgu, sa-

grauztu cilvēku! Esat taču cilvēki! esat žēlīgi!
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heils

Mīļā kundze, lai viņi nāk, lai dara savu darbu! Mokas un

nāve man būs cienīgs atalgojums par to, ka es nepratu

glabāt to dārgo mantu, kas bija nodota manās rokās,

FRĪDA

(Iznāk laukā no ļaužu vidus.)

Nav vainīgs! nav vainīgs! ==s Nemokat viņu! {Uz Heilu.)

Aizstāvies! aizstāvies!

HEILS

Es negribu aizstāvēties, es esmu vainīgs! Neceri uz mani,

Frīda! Es nekad tevi neprecēšu.

TIESNESIS

(Uz Frīdu.)

Kā tu zini, ka Heils nav vainīgs? Kādi tavi pierādījumi?

FRĪDA

Viņš nav vainīgs, viņš labs cilvēks. Apžēlojatiesi

TIESNESIS

Ej vien, kad tu nekā nezini; kad tu viņu cerēji kā līga-
vaini.

FRĪDA

|Atkāpjas ļaudīs.)

SILDHELMA KUNDZE

Tiesnešu kungi, neļaujat man, vecai sievai, velti lūgties
un raudāt! Atstājat sveikā to lāga cilvēku! Vai jums ne-

pietiek, ka mirusi Maija, vai jāaiziet bojā arī viņas līga-
vainim? Diezgan asiņu!

PIESĒDĒTĀJS

Asins par izlietu asini!

ŠILDHELMA KUNDZE

Diezgan asiņu! diezgan asiņu! Apžēlojaties!
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ĻAUDIS

(Arī sāk lūgties, sievietes raud.)

Apžēlojaties! apžēlojaties!

TIESNESIS

(Aprunājas klusi ar abiem piesēdētājiem, kuri grib mocīšanu.)

Kad abi piesēdētāju kungi uz likuma pamata pieprasa mo-

cīšanu, tad man to jānolemj. —■ Tiesas kalpi, stājaties pie
darba!

FRĪDA

(Izlaužas no ļaužu vidus un no tiesas kalpiem un nostājas tiesas galda

priekšā.)

Man ir pierādījumi, ka Heils nav vainīgs: nupat atrada

alā zobenu; liekat to atnest.

TIESNESIS

Lai atnes to zobenu!

Ceturtais skats

Tiesas kalps ienes uz dēļa uzliktu zobenu.

ĻAUDIS

Skat! skat! zobens! — Tas jau poļa zobens! — Skat! skat!

TIESNESIS

Kas to zobenu atrada, kur un kad?

VIENS KARA KALPS

Es atradu vakar Labvīra alā, strautiņā iemestu, šo zobenu.

TIESNESIS

Kādēļ neteici tūdaļ par atradumu?

KARA KALPS

(Skatās uz Frīdu.)

Jaunkundze man teica, lai es sakot, kad man prasīs.
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TIESNESIS

(Uz Frīdu.)

Kādēļ neteicāt tūdaļ?

FRĪDA

Es cerēju, ka jūs tāpat nevainību attaisnosat. Ar šo zo-

benu arī var būt nokauta tā meitene.

TIESNESIS

Piesēdētāju, kungi, vai ar šo zobenu var būt nokauta Maija
Greif? Jūs jau izmeklējāt un teicāt, ka ar cirvīti viņa var

būt nokauta.

PIRMAIS PIESĒDĒTĀJS

Nokaušanu var izdarīt arī ar šo zobenu, un tas var būt

pielietots arī pie nokautās, bet skaidrību mēs dabūsim

tikai tad, kad pielietosim moku rīkus pie noziedznieka.

OTRIS PIESĒDĒTĀJS

Pilnīgi manas domas: mocīt vajga, tas labi vienmēr un

visur!

TIESNESIS

Pagaidāt! — (Uz kara kalpu.) Kam tas zobens?

KARA KALPS

(Cieš klusu, paskatīdamies uz Frīdu.)

BALSIS NO ĻAUDĪM

Tas ir poļa zobens.

ŠILDHELMA KUNDZE

Tas var būt standartjunkura Jakubovska zobens. Jaku-

bovskis bija straujš un mežonīgs, tas var būt vainīgs.

PIESĒDĒTĀJI

Mēs prasām asās nopratināšanas pielietošanu! — Likuma

un taisnības vārdā! — Meklējot citu vainīgo, nevajaga
palaist šo, kas jau rokā!



TIESNESIS

(Nemierīgs.).

Heil, nu runājat! attaisnojaties!

HEILS

(Bez līdzdalības.)

Man nav ko teikt.

TIESNESIS

(Piepeši pieceļas kājās.)

Es nolemju taisnības izmeklēšanai pielietot visdrošāko un

labāko līdzekli: lai nokautā pati liecina par sevi un savu

slepkavu! — Tiesas kalpi, ienēsāt mironi Maiju Greif!

(Ļaudīs kustība, nemierīga gaidīšana un sačukstēšanās. Tiesnesis priecīgi
berzē rokas. Šildhelma kundze viņam klusi pateicas, tikai Heils pats
nepriecājas, bet uztraucas.)

Piektais skats

Kalpi ienes uz nestuves Maiju.

ĻAUDIS

(Piepeši apklust, tad uztraucas, daudzi sāk raudāt.)

Maijiņ, mīļā! Maijiņ! — Mūsu Maijiņa atkal pie mums! —

Maijiņ, ko viņi tev padarīja! — Maijiņ, visu labā, mūsu

saulīte! — Kas nu mūs priecinās? Kas mūs apžēlos! — Tā,
kas citus žēloja, tā no cita nav žēlota! — Ko jūs, zvēri,

viņai padarījāt? — Ko viņa bij noziegusies, ka viņu no-

kāva? Polis! — polis! — Tas junkurs! Mūsu Maijiņa!

TIESAS KALPI

(Noliek nestuves tiesas galda priekšā.)

ĻAUDIS

Neliekat tur! — Liekat Maijiņu goda vietā! — Tur, uz

pārvaldnieka paaugstinājuma!

TIESAS KALPI

(Novieto nestuves uz paaugstinājuma.)

301
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TIESNESIS

Apmierinājāties, ļaudis! — Turpināsim tiesas izmeklē-

šanu! — Heil, atbildat tagad tiesas un nokautās priekšā,
vai jūs esat viņu nokāvuši? Ejat tur klāt!

HEILS

(Sadrebinājās, kad ienes Maiju, stāv, rokas acu priekšā; kad nestuves

noliktas uz paaugstinājuma, viņš tām tuvojas.)

TIESNESIS

Heil, ejat klāt! Tad pati nokautā izspriedīs par jums. Kad

jūs teiksat, ka neesat vainīgs, un nokautās brūce sāks asi-

ņot, tad jūs esat slepkava. Ejat klāt un sakāt, vai esat

viņu nokāvis?

HEILS

(Pieiet pie paaugstinājuma.)

Maijiņ, tu visu labākā, tu svētā, es esmu vainīgs, es ne-

pratu tevi pasargāt no šīs pasaules, — bet tu man sniedzi

savu roku, tu man piedotu un sniegtu arī tagad vēl savu

roku, tu esi tik laba!

(Viņš nometas ceļos uz paaugstinājuma, kurš sakustas.)

(Maijas roka piepeši no nestuves malas nokaras pret Heilu.)

HEILS

(Piepeši iekliedzas.)

Maijiņ! — Tava roka! — Tu man piedod!

ĻAUDIS

(Liels uztraukums.)

Viņa sniedz tam roku! — Maija ij mirusi mūs neaiz-

mirst! — Brīnums! brīnums! — Maija svētā! — Brīnums!

Heils nav vainīgs!

TIESNESIS un PIESĒDĒTĀJI

(Uzlēkuši kājās un pārbrīnījušies.)

TIESNESIS

Nav vainīgs!
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PIRMAIS PIESĒDĒTĀJS

Ko tu nu teiksi!

OTRAIS PIESĒDĒTĀJS,

2ēl gan.

ĻAUDIS

(Priecīgi, skaļi.)

Nav vainīgs! nav vainīgs! —■ nav vainīgs! Maija pati iz-

glāba Heilu.

Sestais skats —

PĀRVALDNIEKA SULAINIS

(lenāk un griežas pie Šildhelma kundzes.)

SULAINIS

Kundze, mazā Lienīte ir atvesta; vai vest šurp?

ŠILDHELMA KUNDZE

Ved šurp! ved šurp! (Sulainis aiziet.) — Tiesneša kungs,
atrasta Greifa mazā meitiņa, kas bija Maijai līdzi alā. Es

liku viņu atvest.

TIESNESIS

Atvest Greifu Lienīti.

TIESAS KALPI

(leved Lienīti.)

LIENĪTE

(Tūliņ sāk stāstīt, nenogaidījusi uzaicinājuma.)

Es aizvedu Maijiņu uz Labvīra alu — es gribēju redzēt,
kā viņa skūpstīsies ar standartjunkuru, ar poli, bet polis
sāka viņu tūliņ sist, kam viņa nemīlot, un tad viņa deva

viņam lakatu, lai palaižot vaļā, un tad viņa nolieca galvu,
un tad polis ar zobenu nocirta viņai galvu, un tad pats
sāka kliegt un iesvieda zobenu strautiņā, un pats aiz-
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skrēja, un Skudrītis arī sāka kliegt, un es arī sāku kliegt,
un tad es iznācu ārā no paslēptuves, un tad es lūdzu Mai-

jiņu celties augšā, un, kad es viņu glaudīju, tad viņa
iekrācās un man palika bail, un es arī aizskrēju projām,
lai nesacītu, ka es viņu ar zobenu nokāvu! Un es viņai

puķes uzliku.

ŠILDHELMA KUNDZE

Ko tu stāsti, Lienīt, ko tu sadomāji savās bailēs?

TIESNESIS

Bērns samulsis. No viņa nevar nekā saprast. Par ko tad

Maija galvu turēja, lai cērt? Kas tas par lakatu? Atbildi,

kā pienākas.

LIENĪTE

Es neesmu vainīga, lakatu deva Heils, es nedevu lakatu,
es tik aiznesu vēstuli, es neesmu vainīga.

(Sāk raudāt.) •

Septītais skats

Pārvaldnieka kalps ienāk. ,

KALPS

Nāk pārvaldnieka kungs!

PĀRVALDNIEKS ŠILDHELMS

(Tiek ienests uz nestuvēm.)

TIESNESIS un PIESĒDĒTĀJI

(Pieceļas un apsveic viņu, tāpat ļaudis.)

PĀRVALDNIEKS

Sveiki visi! — Tiesnešu kungi, man ir jums jādod liecība

Maijas Greif lietā. Pie manis nupat, kad es gulēju slims

ar savu salauzto kāju, atnāca Skudrītis un ar lielām vai-

manām atzinās, ka apsūdzētais Heils neesot vainīgs, bet
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vainīgs esot viņa, Skudrīša, biedris, standartjunkurs
Ādams Jakubovskis.

ĻAUDĪS

(Liela kustība.)

Vai redz nu! — Ko es teicu! — Patiesība nāk tomēr

gaismā! — Polis, polis! Kādēļ to neķēra tūliņ rokā?

FRĪDA

(Ļaužu vidū, uz priekšu panākdamās.)

Polis vainīgs! Viņš ieviļināja Maiju alā,

BALSIS NO ĻAUDĪM

Un tu poļa mīļākā un palīdzētāja.

PĀRVALDNIEKS

Klusat, ļaudis! — Tiesnešu kungi, Skudrīti es liku apcie-
tināt un nodevu to tiesas rīcībā.

TIESNESIS

Atvest Skudrīti.

PĀRVALDNIEKS

Pagaidāt drusku, tiesneša kungs! Skudrītis ir ļoti uz-

traukts, un no viņa ir grūti ko saprotamu izdabūt, viņš

ļoti baidās no tiesas un man kā savam priekšniekam uzti-

cas vairāk. Es jums, tiesas kungi, vispirms atstāstīšu, ko

viņš man atzinās; tad pēc jūs varēsat no viņa paša mutes

dabūt apstiprinājumu.

TIESNESIS

Lūdzu, stāstāt, pārvaldnieka kungs!

PĀRVALDNIEKS

Stāsts ir gandrīz neticams, un es pats nebūtu ticējis, kad

nebūtu redzējis Skudrīša sirdsapziņas mokas. Standartjun-
kurs Ādams Jakubovskis ir nevaldāmas dabas, stiprinieks,
dzērājs, sieviešu pavedējs, straujš, karstgalvis ar tumšu

pagātni. Pie poļiem būdams, sakāvis par kādu rājienu
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savu priekšnieku; tad atbēdzis pie manis, bet es viņu arī

drīz būtu atlaidis. Standartjunkurs nu gribējis pavest arī

Maiju Greif; kad tā pretojusies, tad ar Skudrīša un kādas

sievietes palīdzību aizviļinājis Maiju uz alu, kur gribējis
ar varu panākt savu nolūku. Būtu arī panācis, jo Skudrī-

tis ar būtu palīdzējis pieveikt jaunavu, bet tad noticis kas

gluži neticams: Maija solījusi viņam savu lakatu, kuram

esot burvja spēks, nesējs tiekot neievainojams. Standart-

junkurs, māņticīgs būdams, tam noticējis — vēl vairāk

tad, kad Maija piedāvājusies, lai pie viņas kakla izmēģi-
not. Viņa turējusi galvu, un Jakubovskis cirtis ar zobenu

un tā nonāvējis Maiju, ■— Maija labāk zaudējusi savu

dzīvību nekā savu nevainību.

(Mirklis vispārēja pilnīga klusuma.)

HEILS

(lekliedzas.)

Maija, Maija, tu svētā! svētā! Un es tev neticēju! Tu

svētā, svētā! Kā lai es izpērku savu grēku!

(Sievietes sāk skaļi raudāt, ari vīrieši nenociešas; pats tiesnesis tikko

spēj savaldīties.)

KĀDA BALSS NO ĻAUŽU VIDUS

Viņa, labprātīgi iedama nāvē, mūsu visu grēkus ir uzņē-

musi uz sevim un izpirkuši!

OTRA BALSS

Karš bija nokāvis taisnību, taisnība pace|as atkal dzīva

no mirušās Maijas miesām.

Astotais skats

Skudrītis ielaužas iekšā un, caur sargiem izspraukdamies, pieskrien

pie Maijas nestuvēm.

SKUDRĪTIS

Maija! Šventa Maija! Pie tavām kājām nometos zemē! Ne-

atstum manis, necienīga verga! Mana roka būtu palīdzē-
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jusi tevi slepkavot, tu mani pasargāji no grēka! Šventa

Maija! Šventa Maija!

(Ceļos rāpo pa paaugstinājumu, sit ar galvu pret grīdu; visu laiku pa-

liek ceļos.)

TIESNESIS

Ko tu esi darījis, Skudrīti, saki visu!

SKUDRĪTIS

Viņa teica: «Cērt man!» Lakats dara neievainojamu
,_

— un

es noticēju, bet viņa glāba sevi, nāvē iedama. — Ādams

palika kā dumjš un traks, kliedza: «To es nedomāju, es

biju traks zvērs!» un, kad es viņu mierināju, viņš man uz-

sauca: «Nenāc man tuvu, es tevi nožņaugšu!» — Pans

Ādams nevar dzīvot! Mans mīļais pans nevar dzīvot!

TIESNESIS

Kur ir tavs pans?

SKUDRĪTIS

Tepat jau vien ir. Viss viņa lepnums salauzts
L

viņš baidās

nākt iekšā tāpat kā es, pazemīgais kalps. Adam! pane

Adam! Nāc iekšā!

Devītais skats

Ādams Jakubovskis ienāk; ļaudis visur vairās no viņa un dod

ceļu.

Jakubovskis, tērpies kā uz parādi, iet taisni uz Maijas nestuvēm.

LIENĪTE

(Stājas viņam ceļā un iesit viņam ar dūriti.)

Tu nekrietnais! Tu viņu mīlēji, bet nositi! —
Še tev, ne-

krietnais!

JAKUBOVSKIS

Lienīte mani notiesā, — topi, jaunatne, labāka par mani.

(Kad viņš pieiet pie nestuvēm, ļaudis sakustas.)
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ĻAUDĪS

Skatāt! skatāt! — Mironis sāk asiņot! Maija asiņo! — Slep-
kava, neej klāt! — Slepkava, nost! (Draudoši paceļ rokas.) Brī-

numi! brīnumi!

JAKUBOVSKIS

Maija, tu mani atraidīji! Es uzņemšu sodu. Tev tiesība

sodīt. Bet es cerēju, ka tu piedosi man un nesodīsi kā jau-
natne! Jo es tomēr tevi esmu mīlējis.

ĻAUDIS

(Sauc.)

Asins apstājas! — Asins apstājas, — viņa piedod! —

Svētā, svētā!

JAKUBOVSKIS

Tu piedod, Maija! — Tu svētā! Tu otrreiz mani uzva-

rēji — labs uzvar! Tev taisnība.

(Sabrūk savā lepnumā, sāk skaļi raudāt.)

ĻAUDIS

(Raud arī līdzi, vispārējs žēlums.)

JAKUBOVSKIS

Sveika, svētā Maija!

(Viņš nošaujas.)

(Vispārējs nomierinājums.)

TIESNESIS

Vainīgais sodījis pats sevi. Tiesai atliek nolemt viņa mi-

roni līdz ar noziedzīgo zobenu aprakt dziļākā purvā. Skud-

rīti sodīt ar nāves sodu.

HEILS

Tiesneša kungs, nesodāt ar nāvi Skudrīti, lai viņa asinis

neaptraipa Maijas asinis. Lai viņš atstāj tikai šīs zemes

robežas! Tā es sodu arī pats sevi, aiziedams trimdā,
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Tiesa aiziet taisīt spriedumu!

(Tiesnesis un piesēdētāji aiziet.)

Desmitais skats

Tie paši, bez tiesnešiem.

HEILS

Mīļie ļaudis un draugi! Es aizeju savā zemē! Paliekat

sveiki, pieminat mani labā! Lai jums labāk klājas nekā

man, nelaimīgajam, kas pats bija vainīgs. Es paņemu sev

trimdā līdzi lāsi no Maijas asins.

(Viņš lakatiņu iemērc Maijas asinīs.)

FRĪDA

(Nomezdamās pie viņa ceļos.)

Es esmu sodīta visvairāk; es noziedzos un nesasniedzu

savu mērķi. Tu aizej no manis, es negūstu tevi ne ar kā-

diem upuriem un noziegumiem. Tev paliek viņas asinis,

man paliek tik mana ļaunā sirdsapziņa. Sniedz man jel
roku kā Maija tev!

HEILS

(Sniedz roku.)

Paliec sveika, Frīda. Mēs visi ciešam, katrs savām asa-

rām, — (Pakrīt ceļos.) — Maija! Maija! Maija!

ĻAUDIS

(Raudot.)

Maija! Maija! Maija!

(Priekškars.)





RĪGAS RAGANA

VIENAS NAKTS SAPNIS

Triloģijas trešā daļa





DARBOJAS

DEDZE, Rīgas ragana

SPĪDOLA

LĀČPLĒSIS

VAROŅNĀRAS

Žagata, nāra

CIELAVIŅA, nāra

CARS PĒTERS

KRIEVU SŪTŅI un VIRSNIEKI

ZVIEDRU VIRSNIEKI

RĪGAS VECĀKAIS RĀTSKUNGS

VAIRĀKI RĪGAS RĀTSKUNGI

KOPĒJS

VIŅA DĒLĒNS

Kareivji, zēni, meitenes, tauta
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DRAMATISKA UVERTĪRA

Pie Spīdolas pils jūras dzelmē. Melna siena; no lejas stiepjas

augšup ūdensaugi.

Pirmais skats

No augšas dzirdamas balsis kā kaivu kliedzieni. No lejas atbalsojas

jūras radības. Sadrebas ūdens priekškars.

BALSIS NO AUGŠAS

— Rīga grims! — Rīga degs!
— Rīga grims! — Rīga degs!
— Vai, vai! — Vai, vai!

CITAS BALSIS

— Kas to glābs? — Kas to segs?
5

— Vai, vai! — Vai, vai!

BALSIS NO LEJAS

— Rīga grims? — Rīga degs?
— Rīga grims? — Rīga degs?
— Vai, vai! — Vai, vai!

CITAS

— Kas to glābs? — Kas to segs?
10
_ Vai, vai! — Vai, vai!

Otrais skats

Parādās Spīdola. Paceļ rokas.

SPĪDOLA

Lāčplēsi, dzirdi! Vai dzirdi?

Uz jūras pili
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Dūmi veļas zili,

Nākamais deguma tvaiks.

LĀČPLĒŠA BALSS NO TĀLES

15 Dzirdu, dzirdu:

Dūmi grib velties,
Manim jau celties

Nava vēl laiks.

ŪDENS BALSIS

Vai, vai! — Vai, vai!

SPĪDOLA

20 Vai Rīgai būs grimt?

LĀČPLĒŠA BALSS

Būs degt, būs grimt, -—

Lai nebeidz tik mūžam no jauna dzimt,

Par simtēju gadskārtu
«Vai Rīga gatava?» jautāšu.

25 Kad atbildēs: «Rīga ir gatava»,
Tad Rīgas grimšana galīga. •

SPĪDOLA

Vai, vai! ManaRīga rītu degs!

LĀČPLĒŠA BALSS

Sūti tu, kas to segs.

SPĪDOLA

Vai Rīgu tas glābs?

LĀČPLĒŠA BALSS

30 Glābs, glābs —

Ij tad, kad vēl slābs;

Ij tad, kad vēl neiegūs,
Tas solis uz uzvaru būs.
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SPĪDOLA

Vai gribi pats cīniņā iet?

LĀČPLĒŠA BALSS

35 Mans sapnis lai iet,

Manas acis vēl ciet,

Nav ieročiem laiks.

BALSIS VISAPKĀRT

Vai, vai! — Vai, vai! — Vai, vai!

(Apklustot.)

Trešais skats

SPĪDOLA

(Sauc skaļi un spēcīgi.)

Rīga grims, Rīga degs —

40 Kas to glābs? — Kas to segs?

BALSIS

Vai, vai! — Vai, vai!

(Iznāk trīs varoņmeitas nāras bruņās un Spīdolas meita

Dedze.)

TRĪS NĀRAS

(Paceļ rokas.)

Es! — Es! — Es!

(Spīdolas meita paceļ roku, bet nesaka nekā.)

SPĪDOLA

Kas glābs, ne šķēpu ceļot,
Ne viļņus veļot, —

45 Naidnieka garu šķeļot?

TRĪS VAROŅNĀRAS

(Nolaiž paceltās rokas un aizgriežas.)
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BALSIS

Vai, vai! — Vai, vai! — Vai, vai!

DEDZE

(Uz priekšu panākot.)

Es!

SPĪDOLA

Tu, meitiņ?! Nē, nē!

Tev jūras laime lai smaida!
50 Tu nezini, kas tevi gaida.

DEDZE

Nav tāda, kas mani baida:

Lāčplēša meita -— es!

SPĪDOLA

Lāčplēsis guļ vēl un gaida,

DEDZE

Spīdolas meita — es.

55 Daile, tāle, klaida!

SPĪDOLA

Kas iet turp, tam sāpes būs ciest,
Tam mūsu mieru nemiera dzīvē sviest,

DEDZE

Kas zin, kā sāpes dara,
Tam palīdzēt vara.

60 Kas citiem līdzi var ciest,

Spēj likteni griezt.

SPĪDOLA

Ā! Ā! —

Tie vārdi sveši tev mutē skan!
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DEDZE

Der tēva vārdi ij man.

65 Mātes neprāts un tēva prāts:
Tāda un tāds —

Es eju!

SPĪDOLA

Rīgu glābs,
Kas neatslābs,

76 Tas valdīs, — tad ej nu un valdi!

Ak! valdīt tik saldi.

DEDZE

Un klausīt?

SPĪDOLA

Ā! Ā!

DEDZE

Un klaidīt?

SPĪDOLA

75 Ā! Ā!

DEDZE

Un spēku pasaulē raidīt?

Par sevi lielāku?

Un sevi just?
Un sevi likt zust?

80 Un kust citā uz visumu?

Kā vētrā kaiva lidot, lidot, lidot!

SPĪDOLA

Kas Rīgu glābs,
Bet slābs —

Tas nenāks atpakaļ,
85 Kur dzelmē likteņus kaļ,

Tas aizies lidojot klaidā!
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DEDZE

Aidā! Aidā!

Es eju lielā laidā!

SPĪDOLA

(Bažās.)

Vai apdomā tu, kurp iet

SO Tas ceļš, kurā stāvi?

DEDZE

(Sadrebinās.)

Ak, māt, mīļā māte, man šķiet -—-

Uz nāvi.

SPĪDOLA

. Mans bērns, ak, neej!

DEDZE

Ak, māt!

95 Visskaistāk ir dzīvi prom dāvināt!

SPĪDOLA

(Par brīdi.)

Tev dota viena diena vai nakts!

DEDZE

Pēc dienas nāk nakts,

Pēc nakts nāk diena —

Lai dota man nakts, bet vai tik viena?

SPĪDOLA

100 Tev neizciest vairāk, — tu būsi lakts!

DEDZE

— Būšu lakts!
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SPĪDOLA

Bērns, mīļais, dzirdi:

Tā viena nakts —

Tā nav mūsu nakts,
105 Tā ir zemes nakts,

Neej! ko mani tirdi?

Es zinu, kas zeme un nakts.

DEDZE

Es ne!

Bet vai Spīdola
HO Runā kā Laimdota,

Kadpriekšā viņas meitiņa?

SPĪDOLA

Ā! Ā! \
Es vienu drīstu vēl teikt:

Kad savu gaitu tu iespēj veikt

115 Pirms rīta, tad jūras mierā nāc atpakaļ,
Kadne, tad tevi turēs nakts.

DEDZE

(Izplestām rokām steidzas.)

Aidā! Nāc, nakts!

SPĪDOLA

(Aizsedz galvu un nogriežas.)

BALSS

(Atskan no dziļuma.)

Ha, ha, ha, ha!

SPĪDOLA

Kas tur tik neganti smejas?
120 Ka trīs visas jūras lejas —

Vai aklais melnais, tas tu?



BALSS NO DZIĻUMA

Ha, ha, ha, — hu, hu, hu!

DEDZES BALSS

Tu, kas tu klīdi,

Spīdolas meita, spīdi!

(Priekškars.)



PIRMAIS POSMS

Rīgas pilsētas rātsnama lielā sapulču
istaba.

Istabu pabeidz uzkopt kopējs ar

savu mazo dēlēnu.

— Dzirdas sēru zvani un bēru mūzika

visu cēlienu cauri.
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Pirmais skats

KOPĒJS

(Bēdīgs, uztraukts.)

125 Sēru zvani, bēru zvani

Visu dienu, visu dienu —

Nevar ausis aizklausīt. —

DĒLĒNS

Tēte, tēte— kas tad miris?

KOPĒJS

Rīga mirst, Rīgai gals.

DĒLĒNS

130 Saki, tēte — kā tad mirst?

KOPĒJS

Mirst, kad atdod dvēselīti:

Šovakaru krievi nāks,

Rātes kungi krieviem dos

Mīļu Rīgas dvēselīti —

135 Rīgas vārtu atslēdziņu.

DĒLĒNS

Kas tad būs?

KOPĒJS

Klusāk, dēls,

Sāk jau Rīgas tauta nākt.
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Otrais skats

Sāk lasīties ļaudis, bailīgi gar malām stādamies pulciņos,

KOPĒJS

(Uz dēlēnu, abi nostādamies skatuves priekšā, maliņā,)

Nu mēs visu uzposuši,
140 Nu mēs malā stāsimies,

Noskatīsim Rīgas bēres.

DĒLĒNS

Tēte, ko mēs uzposuši,
Ļaudis atkal piemīdīs,
Vērts bij slaucīt lielo grīdu?!

KOPĒJS

145 Krievs mūs pašus piemīdīs,

■ Aizies Rīga neziņā.

DĒLĒNS

Kas tad būs, saki, tēte?

KOPĒJS

Plēsīs krievi Rīgas mūrus,

Durvis lauzīs, logus sitīs,
150 Ļaudis kaus, mantas laupīs —

DĒLĒNS

Vai ij manas spēles ņems?

KOPĒJS

Tavas spēles lauzīs pušu.

DĒLĒNS

Ļaudis kaus, — vai ij māti?

KOPĒJS

Kaus ij tevi, kaus ij māti.
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DELENS

(Sāk brēkt.,}

155 Tēte, nelaidīšu krievus!

Mātei priekšā aizstāšos!

KĀDS PILSONIS

Krievs tev saraustīs aiz matiem

DĒLĒNS

Es tam bārdā ieķeršos, —

Krieviem garas pinku bārdas.

CITS PILSONIS

160 Krievs tev' maisā iebāzīs.

DĒLĒNS

(Apjūk, bet tad līksmi.)

Lielais Kristaps nepieļaus,
Tas jau sargā mazus bērnus. .

KOPĒJS

Tā gan! Lielais Kristaps teic:

Rīga degs, Rīga grims,
165 Mūžam atkal jauna dzims

KĀDA VECA MĀTE

(Turpina.)

Tik kad gatava tā tiks,

Tai uz mūžu nogrimt liks.

ĻAUDIS

(Viens caur otru.)

— Gudris puika, ko tur teiksi?

— Tas ir īstais Rīgas puika!
170 .— Nevajdzēja atdot Rīgu!

— Vēl jau. vaļņi nesalauzti —

— Badu paciestu vēl ilgāki

KĀDS PILSONIS

Klusāk, ļaudis, rāte nāk!
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Trešais skats

Rātes kungi ienāk svinīgā gaitā un apstājas goda vietā.

Viņiem līdzās ienāk pulks zviedru virsnieku un paliek
nekustoši stāvot visu laiku,

VECĀ MĀTE

(Skaita.)

Rīga, Rīga skaista, skaista,
1?5 Kas to skaistu padarīja?

DĒLĒNS

(Starpā aši.)

Zinu: ļaužu sūra vara,

Pakavoti kumeliņi!

ĻAUDIS

(Paklusi, spītēdami rātes kungiem.)

■— Aug vēl Rīgas aizstāvīši —

— Kungiem Rīgas nava žēl ■—
180

— Zviedru spēki nepaspēja —

— Zviedru laiki, labi laiki —

— Nu to laiku nebūs vairs —

SARGS

(Sauc skaļi.)

Visi klusu! Visi klusu!

Krievu kungi iekšā nāk!

(Visi sakustas un sāk dziļi klanīties, vispirms rātes kungi; zviedri

neklanās.)

Ceturtais skats

Trīs krievu kungi — virsnieki, .uzvarētāju gaitā,
rātes kungi pazemīgi viņu priekšā.

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

(Uz krieviem. Aiz viņa Rīgas atslēgas nesējs tura zelta atslēgu uz

sarkana samta spilvena.)

185 Visžēlīgie, visaugstie mūsu kungi!
Šīs augstās rātes telpās esat sveikti!
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Kā pavēlniekus mēs jūs saņemam,

Ar dziļu bijāšanu klanīdamies —

KRIEVU AUGSTĀKAIS VIRSNIEKS

(Viņu pārtraukdams un uz zviedriem rādīdams.)

Tie tur malā kādēļ paliek taisni stāvot?
190 Visiem jāklanās kā rudziem saimniekpriekšā!

RĀTSKUNGS

(Klanīdamies.)

Tie zviedri, kungs, tiem atļauts brīvi aiziet, —

Tā paredz miera līgums, augstais kungs.

KRIEVU KUNGS

(Dusmīgi.)

Līgums, līgums! Redzēsim, ko teiks vēl vara?

RĀTSKUNGS

(Atkal klanīdamies.)

Mēs atnesām jums Rīgas atslēgu —

(Ļaudīs dzird nopūtas un klusas raudas.)

RĀTSKUNGS

(Atkal klanīdamies.)

195 No brīva prāta mēs jums padodamies;
Pēc līguma jūs solāt Rīgu taupīt,
Ne zagt, ne laupīt un ne dedzināt —*

OTRAIS KRIEVU KUNGS

Ja ņe poņimaju.

(Smejas,)

PIRMAIS KRIEVU KUNGS

(Uz rātskungu.)

Labi, labi. — Teic jel:
200 Kādēļ labāk tūdaļ neatverat vārtus

Lielo caru ielaist? Atslēgu tik dodat.
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RĀTSKUNGS

(Atkal klanīdamies.)

Tā līgumā ir sacīts.

PIRMAIS KRIEVU KUNGS

(Dusmīgi.)

Atkal līgums!
Labāk lūdzat: apžēlo mūs, cara tētiņ!

205 Dod nu atslēgu man šurpu!

(Izstiepj roku.)

ATSLĒGU NESĒJI

(izvairās.)

ĻAUDĪS

(Klusums. Tad atskan bērna balss.)

DĒLĒNS

Nedod, nedod atslēdziņu
Tādam resnam krievu vīram!

ĻAUDIS

(Klusu smīn.)

KRIEVU KUNGI

—
Što takoje? — Kas par troksni?

PIRMAIS RĀTSKUNGS

(Mierinādams.)

Bērns tik pāraud
2io Kungs, tagad rātskungs sniegs jums atslēgu,

PIRMAIS KRIEVU KUNGS

Sniegs šis! Ņemšu pats!
Ij spilventiņu līdzi.

Tādām sārtām zīda bārkstīm, zelta pušķiem..
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Piektais skats

Parādās telpas malā Dedz c; viņa tērpta baltās zīda drēbēs,

svārka lejas mala ūdenskrāsā; galvā viņai zelta kronīts un sudraba

plīvurs; rokā viņa tura niedru trijdeksni, koraļļiem izgreznotu.

Viņu pavada nāra, balti melnā — Žagata, nāra

ūdenskrāsā
— Cielaviņa.

ĻAUDIS

(Sakustas un sačukstas.)

— Skat! — Skat! — Skat!

215
— A! — ā! — Klus! Klus!

— Kas tā tāda? — Kas tā tāda?

— Kāda stalta! — Kāda skaista!

— Līdzi divas pavadones —

— Pati balta — viņas raibas —

220 _ Dodat ceļu! — Dodat ceļu!
— Tā kā kāda karaliene!

— Ir par jaunu! — Ir par skaistu!

— Tā būs kāda princesīte.
— Zelta kronīts galviņā —

225 — Sudrabiņa plīvurītis —

— Rokā niedru trijdeksnītis.
— Skatāt: mati viņai slapji!
— Vainav ūdens karaliene?

DEDZE -

(Panākusi pie goda vietas, griežas pie ļaudīm.)

Sveika, mana Rīgas tauta,
230 Baltas dienas gaidītāja!

ĻAUDIS

Sveika, zelta princesīte,
Tālas zemes atnākusi!

DEDZE

Ko tie sēri bēru zvani?

Ko tās sēras bēru drēbes?

235 Ko jūs šodien glabājat,
Lielā pulkā sanākuši?
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ĻAUDIS

— Šodien Rīgu glabājam —

— Šodien Rīgas atslēdziņu

— Svešam projām aizdodam —-

240
— Rīga grims! — Rīga degs!

Rīga dzīvos! — Rīga dzīvos!

ĻAUDIS

— Klausāt! — Klausāt! — Rīga dzīvos!

— Vai jūs dzirdat? — Rīgas tauta!

KRIEVU KUNGI

— Ko tā nāca? — Kas tā tāda?

RĀTSKUNGS

(Klanīdamies, bet mazāk zemu,)

245 Kungi, nezinu to svešo princesi:
Mums, Rīgai, allaž atnāk augsti viesi,

Mēs neesam kādi tāli aizmežnieki. —

Varbūt, ka zviedru kungi viņu pazīst?

ZVIEDRI

(Tikai saskatās savā starpā un pasmaida.)

KRIEVU KUNGI

Ko tā saka: Rīga dzīvos! Rīga dzīvos!

250 Vai mēs, krievi, Rīgu iznīcināt gribam?
Mēs tik gribam sargāt to no ienaidniekiem,

RĀTSKUNGS

Kungs, zviedru virsniek, vai to pazīstat?

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Uzrunāts tikai pasmejas laipni pretī.)

KRIEVU KUNGS

(Uz rātskungu, uztraukdamies.)

Ko tie zviedri smejas? Vai te nodevība?!
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RĀTSKUNGS

(Paklusām krieviem.)

Es sveikšu to un pašai uzprasīšu.

(Uz Dedzi.)

255 Es sveicu, kundze, jūs! — Kā jūs lai godā?
Kas esat, jūsu gaišība? Ko vēliet?

DEDZE

(Smiedamās.)

Teic labāk, ko nāca tie tur?

(Uz krieviem rādīdama.)

Ko Rīgas atslēgu nesat jūs šur?

Vai, rātskungi, —

260 Jūs pārdodat Rīgas dvēseli?

KRIEVU KUNGS

(Aši.)

Ko? tā Rīgas atslēgu mums negrib dot?

Nu, tad es to sevim paņemšu pie laika!

(Viņš sniedzas pēc atslēgas, Dedze izstiepj viņam priekšā savu

niedru trijdeksni.)

DEDZE

Neskaries atslēgai klāt,
Kad tev nedod ar labu prāt'l

KRIEVU KUNGS

(Izbrīnījies.)

265 Rātskungi mums labu prātu deva!

DEDZE

(Uz ļaudīm.)

Vai Rīgu atdod tu, tauta?

ĻAUDIS

— Nē, nē! — Nē, nē! — Tā krieviem nav lauta!
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KRIEVU KUNGS

(Uz rātskungiem.)

Miera līgums vai ir slēgts?

RĀTSKUNGS

Ir slēgts!

KRIEVU KUNGS

270 Tad ņemu!

(Viņš saņem atslēgu. Bet Dedze ar trijdeksni uzsit viņam uz roku

tā, ka atslēga nokrīt.)

DEDZE

(Uzsizdama ar trijdeksni.)

Ņem šo, tas tev krīt!

No jums būs Rīgu atpestīti

ĻAUDIS

— Atpestīsim! — Atpestīsim!
— Princese ved palīgspēkus!

275 — Klausāt! Paga! — Manim bailes!

KRIEVU KUNGI

— Tā ir Pēter-cara aizskaršana!

■— Kā tā sasita man roku zilu!

■— Bet gan skaista! Cara tētiņam būs laba!

DEDZE

(Sauc.)

— Tauta! Zviedri! Kungi! — Ko?

280 Padzīsim šo!

RĀTSKUNGS

(Paklusu.)

Teic, kundze, vai tu palīgpulkus atved?

Kā liekas — ne, tad jādod atslēga!

DEDZE

Nāk nākons

Aiz maniskā melns mākons!



335

ĻAUDIS

285
— Vai būs? — Vai būs?

— Vai tik nemāni mūs?

DEDZE

Gaidāt tik vienu dienu,
Tad redzēsat mienu! —

Tikai šo vakaru

290 Vēl nedodat atslēgu!

ĻAUDIS

— Kas būs? — Kas nāks?

— Kad mūs vēl bargāk māks?

DEDZE

Nu labi — tad vienu nakti tik prasu:

Gaidāt, līdz redzēsat citrīta rasu!

KRIEVU KUNGS

(Dusmīgi uz rātskungiem.)

295 Ko nu teiksat? — Līgumu jūs laužat, kungi!
Cara tētiņš liks jūs visus samīt zirgiem!
Rīgu saberzīs un izkaisīs kā smiltis!

RĀTSKUNGS

(Pazemīgi klanīdamies.)

Visžēlīgākie krievu kungi, klausāt!

Ir spēkā līgums, bet, lūk, atslēga
300 ir krītot lauzta, to mēs izlabosim

Un rīt jums nodosim. Tad slēdzat Rīgu!

Bet, kad tā svešā sita jums, tad kundze

Ir tikai sievišķis, turklāt vēl viešņai

(Klanās un smaida vēlīgi.)

DEDZE

(Uz krievu kungiem.)

Nu pazūdat!
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ĻAUDIS

305
— Pazūdat! — Pazūdat!

KOPĒJA DĒLĒNS

(Izspraucies caur ļaudīm, pieskrien krievu kungiem un iesit vienam

ar dūrīti.)

Še tev! Tu gribēji māti man kaut!

(Aizbēg atkal ļaudīs.)

RĀTSKUNGS

Projām! —■ Kā to var bērnam ļaut!

(Klanās pret krievu kungiem.)

KRIEVU KUNGI

(Klusi savā starpā.)

— Kad tiem tiešām nenāk palīgspēki?
— lesim!

310
— Kad tie nepaņemtu mūs par ķīlu?
— Velni!

— Bet tu, rātskungs — lapsa, — gan tev cara tētiņš! —

(Viņi virzās uz izeju.)
(Nāra — žagata piesteidzas tiem klāt, paslepšus aizskar aiz rokām

un pamet ar acīm.)

KRIEVU KUNGI

Lūk, kur meita! Tā mums smaida — tā mums palīgs!

RĀTSKUNGS

Kungs, ļaunā neņemat visžēlīgi!
315 Es likšu, lai jūs palaiž goda sardze.

KRIEVU KUNGI

(Klusi viens otram.)

— Klausies, — kad tie cietumā mūs neieliktu!

— Kas par sardzi! Velns jūs! — Bēgšu!
— Neizbēgsim!

(Viens pasteidzas aši uz priekšu; otrs to aiztura. Sardze pavada

viņus aizejot. Ļaudis smejas.)
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Sestais skats

Tie paši, bez krievu kungiem.

RĀTSKUNGS

(Smīnēdams.)

Ir krievi projām, es tos piekrāpu.
320 Bet nikni viņi būs, sāks atkal šaudīt

(Uz Dedzi.) Tad sakāt, augstā kundze, ko jūs solāt?

No kurienes jums nāks tie palīgspēki?
No zviedriem, poļiem, leišiem, igauņiem?

DEDZE

No jūras nāks, no zemes, no gaisa, —

325 Daba savus brīnumus raisa:

Zeme trīcēs, jūra šļāks,
Naidniekus projām vāks,
Gaisi rēks un sēks,
Naidnieki bailēs bēgs,

330 Viņu lodes ar roku es tveršu,

Viņu pašu galvām tās virsū bēršu!

Vēl šonakt no Rīgas tie projām skries,
Mūsu lielgabalu suņi tiem pakaļ ries! —

Uz pulvertorni aicinu jūs!

ĻAUDIS

(Sakustas, sačukstas pārsteigti, iebiedēti.)

335 — Tu glābsi mūs! — Tu glābsi mūs!

— Burve — burve — ko tā var spēt!
— Tik brīnums vien mums var palīdzēt.

RĀTSKUNGS

Lūk, augstā kundze, teic man, kas tu esi?

Vai burvju palīdzību tu mums soli?
340 Kā mēs lai ticam taviem burvju spēkiem?

(Pieiedams viņai tuvāk.)

Šķiet, tiešām burve tu, ne princese:
Tev mati slapji, slapjas drēbju vīles —

Vai nāra esi tu? Teic patiesību!
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ĻAUDIS

— Es redzēju arī —

345
— Tai mati pil —

•— Es redzēju arī —-

— Acīm ugunis šķiļ —

— Tā burve — burve — tā ragana —

— Lai glābj tad mūs Rīgas ragana.

DEDZE

350 Nu, nākat tad, mīļie ļautiņi:

Rīgu spēj glābt tikai raganas brīnumi,

Es esmu brīnums!

Es baltās jūras valdniece,

Es zemes un gaisa princese,
355 Pār viļņiem, pār kuģu mastiem

Es sniedzu no latvju līdz zviedru krastiem.

ĻAUDIS

— Lai sveicam tad princesi,
— Kas viļņos no zviedriemnākusi!

— Man bail — ko kliedzat, ļautiņi?

DEDZE

360 Jūs, ļaudis, manis nepazīstat,
Reizē ij mīlat, reizē ij nīstat!

BALSIS NO ZVIEDRIEM

Sveika esi ij mums!

DEDZE

Jums, draugiem, apsveikums!

RĀTSKUNGS

(Klanīdamies.)

Vēl vienu, princese, lai ļauts jums jautāt—
365 Bet neņemat man ļaunā, ka tā drīkstu,

Jo visādi jau ļaudis pieredzēti,
Kas daždien izdodas par augstiem kungiem
Un ir tik plukatas un viltnieki —
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Bet neņemat tik ļaunā, augstā kundze:

370 Vai jūs še Rīgā varbūt pazīst kāds,

Kas apliecina jūsu augsto kārtu?

Es negribu neko būt ļauna teicis!

DEDZE

(Smiedamās.)

Jā, tiešām mani viens še zin —

KOPĒJA DĒLĒNS

(lesaucas aiz ļaudīm.)

Es, es!

ĻAUDIS

375 — Skat! — Puika, vej!

KOPĒJA DĒLĒNS

Tu tā, kas trejkrāsainā saulītē dejl

DEDZE

(Smejas.)

Tad otrs vēl ir, kas mani min!

Tas Lielais Kristaps!

ĻAUDIS

— Klau! Klau!

380
— Kā tas var nakt? — Tam kāju nav —

— Tas pats no koka —

— Kā lai locekļus loka?

DEDZE

Nāks! nāks! Es saucu to jau.

(Aiz skatuves dzird bērnus dziedam.)

(Pulciņš bērnu, meitenītes un zēni, ienāk dziedādami, aiz viņiem
zēni nes Lielo Kristapu; meitenēm puķes rokā. Viens zēns —

runātājs.)

ĻAUDIS

— Nāk! — nāk! — nāk!

385 — Lielais Kristaps pats!
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— Ak, kads tas būs skats!

— Kas to bērnu! — Kas to bērnu!

BĒRNI DZIED

Tip-tap! — Tip-tap! — Tip-tap! —

Nāc nu, Lielais Kristap!
390 Ar tām koka kājām,

No tām Rīziņmājām!
Mūsu Lielais Kristap,
Nāc nu bērniem iztapt:
Rokā nes tu bērnu,

395 Tais' nu jokus, ērmus!

Mēs te zēni, mēs te skuķes,
Nesīsim tev allaž puķes.

(Šos pirmos pantus dzied meitenes, pēdējos dzied zēni.)

ZĒNS DZIED

(Lielo Kristapu izrādīdams ar žestiem.)

Kas še Rīgā ienākt drīkstēs,
Tas lai bučo manas rīkstes,

400 Kad tas nebūs labs,

Dabūs dibenā: klaps!

(Zēni pantu atkārto dziedādami.)

ĻAUDIS

— Skaties, skaties! — Ko tie bērni!

— Lielais Kristaps šurp ir atstiepts!
— Kādi skaisti bērnu skati!

405
— Kas to ļāva? — Tā jau nedrīkst!

ZĒNS — RUNĀTĀJS

Lielais Kristaps — bērnu draugs,
Tūdaļ nāks, kad viņu sauks —

Princesītei labvakaru!

Ko lai es tev labu daru!

(Viņš paklanās Dedzes priekšā.)

DEDZE

410 Sveiki, bērni! Sveiks, tu Kristap!
Nāc nu arī manim iztapt!
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Teic, vai mani pazīsti,
Baltās jūras princesi?

ZĒNS — RUNĀTĀJS

Kā lai tevi nepazinu,
415 Mana paša krustmeitiņu,

Manis nestu pār Rīziņu?

DEDZE

Tu, puisīt, runā par Kristapu, —

Kas devis tev tādu pilnvaru?

ZĒNS — RUNĀTĀJS

l ūk, Lielais Kristaps ir no koka,
420 Nedz labi kust mēle, nedz roka, —

Tam drusku pagrūta valoda,

Tad vajaga mūsu palīga.
Mēs labi zinām, ko viņš domā,
Ko vecmāte stāstīj', mēs*likām omā

DEDZE

(Smejas.)

42;r' Nu, tāda pilnvara
Par pietiekošu turama —

Man liekas, ka paši rātskungi
Tai pretī necels iebildi.

Bet man, lūk, tie rātskungi neuztic,
430 Cerē, ka Rīgu glābs kāds cits.

(Uz Lielo Kristapu.)

Teic nu, ko tu par mani zini,
No gala visu te mini.

ZĒNS
—

RUNĀTĀJS

Pār Rīziņu Kristaps tevi toreiz nesa,

No tava smagumatikko dvesa,
435 Tu tagad esi daudz vieglāka

Nekā toreiz, maziņa būdama.

Kristaps baroja tevi un apkopa,
Rītā zelta mucu tur atrada.
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No tās vienas raucas zelta
440 ir visa Rīga celta.

Un, cik no tā zelta priekš celtnēm dod,

Tik rītā atkal no jauna rod.

Bet, kad Rīgā nekas no jauna netiks celts

Tad mucā izbeigsies zelts,
445 Kad teiks, ka Rīga ir gatava,

Tad jūrā grims Rīga un muciņa.

LIELAIS KRISTAPS

(Tiek kustināts un klanīts.)

ZĒNS — RUNĀTĀJS

Lūk, Kristaps pats saka:

Tā, tā, tā, tā.

DEDZE

Tā jau gan bija, nūja, nūja!
450 Bet. diez cik labi vis neatminu, —

Tas bija jau sen, cik es zinu.

ZĒNS — RUNĀTĀJS

Vai piecsimts gadu būs atpakaļ,
Bet Lielais Kristaps to atceras visnotaļ.

Bet tev būs gan to gadu daudz.

DEDZE

455 Mums gadus neskaitīt ļauts:

Mēs, Spīdolas cilts, paši darinām

Sev dzīves laiku, —

Mēs gadus izplēšam, saspiežam
Kā miglas tvaiku.

LIELAIS KRISTAPS

(Klanās.)

CITS ZĒNS

(Glītāki ģērbts.)

460 Lielais Kristaps saka, lai stāsta vēl:

Ka rīdzinieki pirka zemes tik vien,

Cik vienā vēršādā lien,
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Un strēmelēs vēršādu sagrieza,
Tik lielu lauku kā Rīgu apstiepa,

465 Tā lībiešu vecākus apkrāpa,

Rīgu tur uzcēla.

BALSIS NO ĻAUDĪM

— Nē, nē, Lielais Kristaps teic: nē —■
— Kas Rīgai maizi deva? — Kas ara?

— Kas Rīgu cēla? — Kas lielu dara?
470

— Tā vidzemnieku sūrsūra vara!

— Kad man būtu tā naudiņa —

— Kas guļ jūras dibenā,
— Es nopirktu Rīgas pili —

— Līdz ar visiem vāciešiem.
475

— Tā jau tā Spīdolas naudiņa,
— Par kuru Rīga uzcelta.

— Vai nav tā? — Kristaps saka tā!

LIELAIS KRISTAPS

(Klanās.)

RĀTSKUNGI

— Ko, ļaudis, jaucaties jūs bērnu spēlēs?
— Mēs. rātskungi, taču Rīgu cēlām.

BALSĪS NO ĻAUDĪM

480
— Vai jūs ķelles rokā ņēmāt?
— Vai jūs nesāt kaļķus, baļķus?

(Troksnis aizvien aug.)

BALSIS ŠUR TUR RĀTSKUNGOS

— Vai kalpi noteic gan, kā jāceļ nams?

— Vai maksā kalpi, kad ir pabeigts darbs?

— Kad jūs daudz maisīsaties Rīgas lietās,
485

— Mēs varam necelt: Rīga gatava!

BALSĪS NO ĻAUDĪM

— Lūk, Rīga šiem ir gatava!
— Lai grimst, — kad šiem nav visa teikšana —

— Šiem sava tēvija!
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VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Pag, neķildojat, — vēl ir viena lieta. —<

(Uz Dedzi.)

490 Teic, princese, kad Rīgu solies glābt,
Ko tu par algu prasi?

CITI RĀTSKUNGI

Jā, ko prasi?

DEDZE

Man alga nav vajdzīga,
Lai Rīga tik netiek atdota!

495 Lai Rīga tik netiek gatava!

ĻAUDIS

— Tā ir labi! — Tā ir labi!

— Tā lai notiek — kā tu saki!

RĀTSKUNGS

Tu, princese,
Būsi Rīgas valdniece, —

500 Tik atstāj mums kungu tiesības,

Lai mūsu priekšrocības ir neskartas!

ĻAUDIS

— Nost priekšrocības — priekštiesības!
Par ļaunu tautai turētas!

DEDZE

Es skatīšu,

505 Lai tauta pati valdītu.

(Troksnis no šāvieniem, ļaudis spiežas uz priekšu un nobīda bērnus

malā.)

ĻAUDIS

— Klau! Kā krievi šauj!
— Klau, kā brakš!

— Kas tuvumā krakš!



(Piepeši lielgabala lode izlauž Istabas sienu un nokrīt uz grīdas.
Lielas klaigas un bēgšana.)

ĻAUDIS

— Vai! — vai! — vai! vai!

sio —. Krievi nāk! — krievi nāk!

RĀTSKUNGII

— Mūs nodeva tā Rīgas ragana!
■— Tu ragana! —Tu Rīgas ragana!

DEDZE

(Paceļ lodi un svie» to atpakaļ pa sienu.)

Es lodi atpakaļ sviežu,

Postu pret naidnieku griežu,
515 Man līdzi uz pulvera torni!

(Priekškars.)
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I AINA

Rīgas priekša krievu kara nometne.

Mākoņaina, lietaina nakts. No tumšā tāluma, kura galā spīgo kāda

gaismas zīme, bēg krievu karapulki, bailēs kliegdami.
Gaismas zīme arvien tuvojas, un top skaidrāki redzams, ka tas ir

kāda kareivja vizošs tēls; apkārt tam spokaini fosfo-

riscējoša gaisma. Spīdoši kareivji. Tēls iezīmējas par

Lāčplēsi.)

KRIEVU KAREIVJI

(Paniskās bailēs bēgoši,)

— Bēgat, bēgat! — Bēgat, bēgat!
— Kādi briesmīgi kareivji
— Rīdzniekiem palīgā nākuši!

■— Bēgat, bēgat! — Bēgat, bēgat!

VIRSNIEKS

(Lūko apturēt bēgošos kareivjus.)

520 stāvat, stāvat jel! Stāvat!

Kareivji! Krievu kareivji!
Esat atkal dūšīgi!

KAREIVJU BALSIS

— Bēdz pats! — Un ceļā nestāvi!

— Vai neredzi, cik tie spokaini!
525 — Diez, kur tie tādi cēlušies?

— Taisni mums virsū brāzušies!

— Kur rīdzniekiem nākuši tādi biedri?

— Es labi redzu: tie nava zviedri!

— Nu, poļi tie ar nav, nedz vāci!

530
— Kur, velns, tu tāds nāci!

— Ko tik daudz prātojat?!
— Taisāt, ka ātrāk aizmākat!



350

KAREIVJU BALSIS

(Citā pusē.)

—•Vai dzirdēj', kāds šausmīgs kliedziens!

— Un kāds svilpiens! Kāds spiedziens!
535 — Tā lieta nav dabīga!

■— Tā burvība, neķītra burvība!

— To dara tā Rīgas ragana!
— Tik šonakt te pirmoreiz manīta!

VAIRĀKI VIRSNIEKI

(Lūko apturēt un sakārtot bēgošos.)

— Kareivji! — Nebēgat! — Esat braši!

KAREIVJU BALSIS

540 Kad gribat mirt, tad stāvat paši!

VIRSNIEKS

(Uz kādu kareivi.)

Stāvi, jeb es tev cirtīšu!

KAREIVIS

Pagaid', es rīt tev klausīšu!

CITS

Lūk, mūs šis var bez bailēm cirst —

Ej pret spokiem, kur mirst!

KAREIVJU BALSIS

(Juku jukām.)

545
— No bailēm man gluži galva mulst!

— Man jau arī dulst!

— Skat, pašā priekšā kāds spīgo!
— Jā, apkārt kūp un zvīgo!

—• Tāds milzīgs, plēsīgs vīrs!

550
— Vai tāds var būt kristīgs un tīrs?!

— Nekristīts! Pagāns iznācis!

— No jūras, saka, izkāpis!
— Tas esot šiem Lāčplēsis!
— Tā kā šiem cars! — Kā varonis!

555
— Vajdzētu krustu mest!
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'— Ak, ko, savu krustu būs nesti

— Es metu krustu, bet nelīdz nekā!

— Neko, pagāns, no krusta nejaudā!

CITA KAREIVJU GRUPA

(Sablīvējusies.)

— Visdrošākais kājas pār pleciem likt!
560

— Gudrais! — Uz priekšu nevar tikt!

— Visi jau skrien kā negudri!
— Būtu jel garām laiduši!

JAUNĀKIE KAREIVJI

(Uz kādu vecāku, kurš netiek aši uz priekšu, nesdams kādas sa-

laupītas mantas.)

— Ko, veci, tu stiepi?
— Kur tās mantas tu čiepi?

565
— Kam, veci, tev vajga? Kam bēdzi?

— Ko tu tāds jēdzi?
— Kas šim no mantām, no bēgšanas taps?
— Tā kā tā tev rīt kaps!
(Pagrūž veci un paņem viņa mantas.)

LIELA AUGUMA KAREIVIS

(Smejas.)

Še paliec, mums, jauniem, vēl jādzīvo!

CITI

570 Tad dūšīgāk jāļeko!

VĒL CITI

Tas klupdams ceļu tik aizsprosto!

(Dzirdas no tāluma spēcīga balss, kā no Lāčplēša.)

BALSS

Prom, naidnieki!

Vai nepazīstat Lāčplēsi!

KAREIVJI

— Cik briesmīgs! Kā bļaujl
575 — Un kā tas kauj!

•— Lai jel mums dzīviem aizbēgt ļauj l

(Priekškars.)
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II AINA

Lielā sapulces istaba.

Istaba pilna ļaužu. Pa istabu iet apkārt pulciņi dziedādami un

- dejodami. Visi svin Rīgas uzvaras un prieka svētkus.

Pirmais skats

PULŠU un MEITU KORI

(Ar lielākiem un mazākiem zvaniņiem iet apkārt pa skatuvi dzie-

dādami.)

Lieli zvani, smagi zvani —

Dimd! dund! dund! dund!

Nu jūs gana zvanījuši —

580 Dund! dund! dund! dund!

Nu mēs gana skundējuši >—

Skund! skund!skund! skund!

- Sēru zvani — kļūstat!

Bēru zvani — kļūstat!

585 Skund! skund! skund!

Dund! dund! dund!

MEITAS

Sīki, mazi zvanelīši —

Tili tili! tili, tili!

Līksmes, prieka vēstnesīši,
590 Tili! tili! til!

Jūsu reize atnākusi —

Cili! cili! cili! cili!
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Prieka zvani — zvani!

Deju skani — skanii

595 Cili! eili! cili!

Tili! tili! til!

ZĒNI un MEITENES

(Ar puķu appušķotiem trijdeksnīšiem.)

Zēni, zēni, meitenītes,
Nu uz deju taisāties!

(Ķircinot vecos.)

Veci vīri, klumburkājas,
600 Vecas meitas, kunkstētājas —•

Nu no kaktiem ārā līst!

Nu lai dejā kurpes plīst!

VIRI

(Rokās tiem dažādi amata rīki.)

Visi kājas loka!

Deja nav no joka!
605 ij kam kāja koka —

Visi līdzi lec!

Piesit vēl ar kāju,
■ Lai dreb visa māja,

Tad pie sirds tev gāja,
610 Kad tu līdzi lec!

SIEVAS

(Vicina rokās jostas un prievītes.)

Briesmīgs krievs bij —v!

Kur tās briesmas nu?

Lāčplēsis tiem uzsauc «nost»!
Krievi devās projām jozt.

615 Krievi klupu klūp —

Ašāk aizskriet rūp:
«Lai to Rīgu parauj velns!

Man priekš acīm zils un melns!»

(Garām aiziedamas un izrādīdamas bijušās briesmas.)
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ĻAUDĪS

Mieru, mieru, dejotāji!
620 Klusu, klusu, dziedātāji! —

Atnāk mūsu princesīte,
Mūsu Rīgas glābēj iņa.
(Apstājas dziedāšana un dejošana.)

Otrais skats

Parādās Dedze svētku tērpā, līdzīgā pirmajam tērpam, tikai

bagātākos greznojumos, zelta, ne sudraba un spilgtākās krāsās.

Viņai līdzās viņas pavadones — Cielaviņa un Žagata, ari

svētku drēbēs. Pavada viņu arī Rīgas pilsētas goda sargi.)

DEDZE

Sveika, brīvā Rīgas tauta!

Uzvarsvētkus svinēdama!

625 Šodien dziedat, šodien dējat ■—
Rītu darbā: Rīgu celt!

Kari Rīgu aizkavēja,

Atgūt aši pasteidzat!

ĻAUDIS

— Sveika, sveika, princesīte!
630

— Sveika, mūsu glābējiņa!

■— Sveika, Rīgas raganiņa!
— Naidenieku biedētajā!

DEDZE

(Dzied.)

Zila debess, zaļa zeme —

Vidū. saule rituļoja,
635 Balti putu mākonīši

Gar malām lūkojās.

Debess brīva — padebešu,

Rīga brīva — ienaidnieku, -—

Rītu visi laukā skriet

640 Latvju saulē sildīties!

ĻAUDIS

Nāc tu mūsu pulciņā,

Pastaigāsim dziedādami —
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Savu Rīgu slavēdami,

Sav' uzvaru svinēdami!

DEDZE

(Uz Cielaviņu un Žagatu.)

645 Ejam, ejam — manas māsas,

Ļaudīm līdzi priecāties!

ŽAGATA

Vai princesei par godu būs,

Kad ļaudīs iemaisīta kļūs?

(Viņa atkāpjas, kamēr Dedze un Cielaviņa iestājas rindās.)

DEDZE

Atšķiries, atšķiries,
650 Kā tu atkal pieslēgsies?

ŽAGATA

Vai tu pati pieslēgsies?

DEDZE

(Asi.)

Atkāpies!

(Žagata aiziet aizvainota.)

SIEVAS

(Uz Dedzi, pasmiedamās par Žagatu.)

Nu, tu Rīgas princesīte,
Tu nu Rīgā palicēja!

DEDZE

655 Vai es Rīgā palicēja?
Es tik nācu Rīgu glābt.

SIEVA

Tevi Rīga saistījusi,

Kad tai laba darījusi,

Nu tev allaž jāglābj mūs!
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CITA

660 Mēs tev dosim līgavaini,
Tas tev' projām nelaidīs.

DEDZE

Ne es varu, ne es gribu
. Līgavainim saistīties!

VAIRĀKAS SIEVAS

— Mums ir skaisti Rīgas zēni —

665
— Citu tādu brašu nava —

— Tu. sev vari izvēlēt —

— Tādu kā to dieva dēlu —

DEDZE

Tencin', tencin', Rīgas mātes!

Ne es ņemu, ne es eju! —

670 Esmu Rīgā atsūtīta,

Atkal projām aizgājēja.

SIEVAS

Vai tev sirds jau sasaistīta

Tur ar kādu svešu princi?

OTRA SIEVA

Vai par prastu Rīgas zēni
675 Tādai jūras princesītei?

CITA SIEVA

Nākat, zēni, rādāties!

ZĒNI

(Nostājas rindā Dedzes priekšā un apsveic viņu klanīdamies.)

Sveika, daiļā princesīte!

DEDZE

Braši zēni, ozoldēli!

Būs tām daiļām liepu meitām!

(Grupa aizvirzās uz malu.)
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Trešais skats

Otrā skatuves malā iznāk Rīgas rātskungi, savā ornātā

kā uz svētkiem.

RĀTSKUNGI

(Sarunājas aši, paklusi apspriezdamies pēdējo reizi,)

JAUNĀKAIS RĀTSKUNGS

680 Ja neatzīst tā mūsu priekšrocības? —

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Mēs piedāvāsim viņai Rīgas kroni!

VAIRĀKI.RĀTSKUNGI

(Smejas.).

Ha, ha, ha ■— Rīgas kroni? Kas tas tāds?

JAUNĀKAIS RĀTSKUNGS

Ja nepieņem?!

VECĀKAIS

Ā! pieņems! sieviete!

JAUNĀKAIS RĀTSKUNGS

685 Ja neatzīst ij tad?!

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Tad kronis beigts!
Mēs ļaudis kūdīsim, — tie negrib kroni.

Nu, kungi: viens iet tautā, — mēs pie kundzes!

(Viens rātskungs tuvojas grupai, kur Dedze ar sievām, citi

lēni un svinīgi iet pie Dedzes.)

RĀTSKUNGS

(Uz sievām ap Dedzi.)

Ko jūs, mātes, sanākušas,
690 Vīru kundzei dāvādamas, —

Mēs tai nesam citu balvu:

Rīgas kroni, pašu kroni!
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SIEVAS un ĻAUDIS

— Lūk! — lūk! — lūk!

— Ko tie doma! — rateskungi!
695

— Tā tie kopā sačukstēja —

— Vecais lapsa, — tas ir īstais!

CIELAVIŅA

(Klusi Dedzei.)

Dzi, dzi, Dedze, kroni sola.

DEDZE

(Tāpat klusi.)

Ko man kronis? Man jau jāiet.

CIELAVIŅA

(Tāpat.)

Nācām dzīvi sapņot — sapņo!

DEDZE

(Tāpat.)

700 Sapņot dzīvi — izsapņot!

(Rātskungi, pienākuši pie Dedzes.)

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

(Uz Dedzi.)

Mēs kundzi lūdzam sēsties goda vietā,
Kas rātes sagādāta uzveicējai!

(Dedze atsēstas augstajā krēslā, kas uzcelts svinīgam gadīju-

mam, apkārt grupējas rātskungi, zviedru sardze, ģildes un citi.)

ĻAUDIS

(Jūsmīgi apsveic Dedzi.)

— Sveika! sveika! princesīte!
— Sveika! Rīgas izglābēja!

705
— Sveika, Rīgas raganiņa!
— Sveika, tautas gādātāja!

RĀTSKUNGI

(Svinīgi nostājas Dedzes priekšā un apsveikdami klanās.)
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ZVIEDRU SARDZE ,

(Parāda militāru godu.)

CITI

(Klanās un sumina.)

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

(Panākdams uz priekšu un nostādamies svinīgā pozā Dedzes

priekšā.)

Mēs, Rīgas visi augstās rātes kungi,
Un visa tauta līdzi sveicam tevi!

ĻAUDIS

(Starpā saukdami.)

— Sveika! sveika! — Mūsu mīļā!
710

— Mūsu mīļā princesīte!

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Tu redzi, kundze, kāda sajūsmība!
Ka nevaru ne izteikt apsveikumu!
Tad gribu runu saņemt īsumā:

Tu viena glābi Rīgu, un mēs tagad
715 Kā atzinību gribam tevi iecelt —

Mēs celsim tevi nu par valdnieci,

Kas nobeidz Rīgas niknās kara gaitas
Un mieru slēdz ar lielo krievu caru,

Un apstiprina rātes priekšrocības,
720 Kas jau no mūžiem bija un uz mūžiem.

(Apstājas un pētoši lūkojas Dedzē.)

Un šinī cerībā mēs piedāvājam, —

Mēs piedāvājam tevim — Rīgas kroni!

(Ļaudīs dzirdama kustība un čukstona.)

JAUNĀKAIS RĀTSKUNGS

Lūk, tauta! rātes celtā valdniece!

Nu, apsveicat to skaļiem saucieniem!

ĻAUDIS

725 — Dzīvo! dzīvo! princesīte!
— Dzīvo, Rīgas paglābēja!
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— Kādēļ rāte viņu cēla?

— Paši ceļam princesīti!
— Kādēļ viņai dāvā kroni? •

730
— Viņa teica: tautai valdīt!

DEDZE

(Paceļas no krēsla un māj ar roku.)

JAUNĀKAIS RĀTSKUNGS

Klau! Klusu, ļaudis, kundze vēlas runāt!

DEDZE

Rīgas tauta, mīļie ļaudis!
Atsakos no vaidniekgoda.
Atsakos no Rīgas kroņa,

735 Aiziešu no Rīgas mājās,
Kad būs miera līgums noslēgts!

ĻAUDIS

— Neej! — Neej! — Kur tu iesi?

— Bruks mums virsū ienaidnieki!

VECAIS RĀTSKUNGS

Mēs lūdzam, neatsakies, augstā kundze!

740 Nupat ir miera līgums jānoslēdz.
No krieviem atnākuši sūtņi šurp:
Tie mūsu tiesības un priekšrocības
Grib tagad atzīt līdzi, kā ij tu.

DEDZE

Jā, miers ir jānoslēdz, lai ienāk sūtņi!

(Ļaudīs uztraukums un čukstoņa.)

Ceturtais skats

Tiek ievesti krievu sūtņi. Viņu izturēšanās ir daudz piekāpi

gāka nekā pirmo reizi.

JAUNĀKAIS RĀTSKUNGS

745 Nu, klusu, ļaudis! Krievu sūtņi nāk.
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SŪTŅU RUNĀTĀJS

(Klanās Dedzes un tad rātskungu un ļaužu priekšā.)

Lielais Pēter-cars liek apsveikt daiļo kundzi,

Rīgas rātes kungus līdz ar visu tautu!

Zviedru virsniekus, kas vadoņi šai zemei!

Nākam mieru līgt no lielā krievu cara:

750 Rīgu brīvu atzīsim, tik meslus dodat!

DEDZE

Es pretī sveicu Pēter-cara sūtņus!

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Es augstās rātes vārdā sveicu sūtņus!

KRIEVU SŪTNIS

Vēl man lielais cars liek sacīt šādus vārdus:

Krievu cars daudz dzirdējis par daiļo kundzi,
755 Viņas augsto gudrību un burvju spēku,

Kurš ir pārspējis pat lielos cara pulkus,
Ka tie atkāpās no Rīgas līdz pat Cēsīm,
Kad tie dzirdēj' viņas karapulku balsis.

(Viņš apstājas un klanās vēlreiz Dedzes priekšā.)

Lielais krievu cars ir dzirdējis vēl vairāk:

?60 Par to skaistumu, kāds neredzēts zem saules

Un kas piemītot tik daiļai Rīgas kundzei:

Lielais Pēter-cars liek jautāt daiļai kundzei,

Vai gan cars drīkst sūtīt kundzei savus sūtņus,

Kas tai noliktu pie daiļām kājām valsti

765 Un tik izlūgtos priekš cara kundzes roku!

(Vispārējs uztraukums.)

CIELAVIŅA

(lečukst ko ausīs Dedzei.)

ĻAUDIS

— Klausāt! Klausāt! — Vai jūs dzirdat?

— Ko tie krievu kungi saka!
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SŪTNIS

(Turpina ar pašapmierinātu un viltīgu smaidu.)

Miera līgumā tad būtu noteikumi,

Kādus pavēlētu pati augstā kundze, —-

ffO Visu žēlīgais un lielais cars tā runā.,

ĻAUDIS

— Princesīte, — princesīte!
— Kur tā augsti nu tiek celta!

— Kur nu paliek Rīgas zēni?

— Dieviņ, kāds tai līgavainis!
f?5

— Kādas nedzirdētas lietas!

— Kāda nu ir Rīgai laime!

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Mēs, augstā rāte, sveicam krievu kungus
Un uzklausāmies miera priekšlikumus.
Bet viss nu atkaras no augstās kundzes,

JBO Mēs viņas rokā dodam nolēmumu; /

Uz viņu klausāties, ko viņa teiks. (
Bet jūsu. žēlīgo un lielo caru

Mēs dziļi tencināmpar viņa vārdiem

Un viņa žēlastības priekšlikumiem!

DEDZE

(Pieceļas savā krēslā.)

785 Jums, augstie sūtņu kungi, pateicos
Par cēlo sveicienu no cēlā cara.

Un.— kā jau teica Rīgas augstā rāte —

Par viņa žēlastības priekšlikumiem.—

(Tad piepeši citādā balss noskaņā.)

Bet pieņemt to nevaru —

790 No Rīgas es aizeju
Turp, no kurienes atnācu, —

Kad miers būs slēgts un sveikts

Tad mans uzdevums te veikts.

ĻAUDIS

— Princesīt, ko tu dari?

795
— Kā atteikties vari?
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— Tas nevar būt! — Tas nevar būt!

— Viņai vajga par carieni kļūt!

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Mēs, kundze, nolemšanu atliksim! —

Tik lielas lietas labi jāpārdomā.
800 Mēs rītu dosim sūtņiem atbildi.

KRIEVU SŪTNIS

Daiļā kundze vēlas mūs tik vārdiem pārsteigt.
Mēs jau kundzes augsto gudrību gan jutām.
Tikai to vēl gribu teikt: nav zemes virsū

Gala cara žēlastībai, cara varai!

OTRAIS SŪTNIS

805 Es tik to vēl gribu teikt: nav zemes virsū

Otra tā kā cars, tik gudra, stipra — skaista!

TREŠAIS SŪTNIS

Es tik to vēl gribu teikt: nav zemes virsū

Otra tā kā cars, tik dusmīga un nikna!

DEDZE

Nesat no manis, kā pienākas,
810 Tam vecam, niknam caram labdienas!

OTRAIS SŪTNIS

Cara tētiņš ir jauns!

DEDZE

(Piepeši satrūkstas un aši nosaka.)

Tad man ir kauns!

Rīgas augstie rātskungi
Dos jums atbildi!

(Viņa aši nokāpj no augstā krēsla un aizsteidzas, pavadīta no

Cielaviņas.)

KRIEVU SŪTŅI

(Smejas.)
815 Ha, ha, ha, ha! cara tētiņš nopriecāsies!
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VECĀKAIS RĀTSKUNGS

(Uz sūtņiem.)

Tad, kungi, sūtat tikai preciniekus!.

ĻAUDIS

— Princesītei jāapprecas!
■— Nu tā neatstās mūs vienus!

— Tā jau negrib! — tā jau aiziet!

820 — Nu, priekš mums tai vajdzēs gribēti
— Princesīte! princesīte!

(Priekškars.)
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111 AINA

Istaba pilsētas nama blakus telpās.
Istaba tumša.

Pirmais skats

Dedz c, aiz viņas ienāk Cielaviņa; abas steigā.

DEDZE

Nāc še, te varēsim paslēpties!

CIELAVIŅA

Ko? še?

DEDZE

Vai ir te, kur apsēsties?

CIELAVIŅA

825 Ko tu tā skrien?

Ko tādā tumšā kaktā lien?

DEDZE

Nāc vien!

CIELAVIŅA

Man gluži bailes še top.

DEDZE

Man bailes, kur ļaudis jāsastop.
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CIELAVIŅA

830 Vai zini, kāds tad viņš ir?

DEDZE

Jau viss to no citiem cilvēkiem šķir*
Kā visus viņš baida.

CIELAVIŅA

Tie dreb no viņa mīlas un naida.

Bet tevi viņš gaida.

DEDZE

835 Viens teic, ka nikns. —

CIELAVIŅA

Cits teic, ka skaistsl

DEDZE

Tad tāds pret mani laists!

Prieks būtu tādu veikt.

CIELAVIŅA

Ko tur teikt?!

840 Tu jau to veici neredzot.

Cik dzirdēji pastāstot
No sūtņiem, kas bij še nākuši. —•

DEDZE

(Viņu pārtraukdama.)

— Pils atslēgas ņemt kā valdnieki. —

CIELAVIŅA

Kad uzlaidi tiem Lāčplēsi,
845 Tie nāk nu kā lūdzēji — precnieki!

Bet kā tad nu tu lem?

Tu viņu ņem?
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DEDZE

Kā gan šis izskatās?

Ūsas laikam gargari nokaras;
850 Un plata bārda. —

CIELAVIŅA

Nē, nē!

DEDZE

Un balss skan kā pērkoņa dārda,

Un resns kā krievu pulkveži, se*

CIELAVIŅA
.

i— Kā ozolmucas vēderi!

DEDZE

855 Nav jau nu tievi ij Rīgas rātes s-s

CIELAVIŅA

Vīri kā vīna vātes. *—.

DEDZE

Viņš bus ka mūsu tēvocis Sams,
Kas staigā, no resnuma tusnīdams.

CIELAVIŅA

Nē, nē, — tāds Pēters vis nav!

DEDZE

860 Vai tad tu izzināji to jau?

CIELAVIŅA

No Zagatiņas!
Tai jau par visu ir jaunākās ziņas,

DEDZE

Austiņas viņai visur ausās,
Visu tā izzin, visos tā klausās. —
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CIELAVIŅA

865 Un mēlīte tek un rit,

Un dzeļ, un sit!

DEDZE

Kur tad viņa nu palika?

CIELAVIŅA

Kaut kur jau mēļot aizskrēja.:

Viņa tagad ir dusmīga.

DEDZE

870 Par ko tad tev šķiet?

CIELAVIŅA

Ka liki ar ļaudīm kopā iet.

DEDZE

Viņa nav mūsu dzimuma,
Velti mums līdzi palaista.

(Atmet ar roku.)

CIELAVIŅA

Cars esot gara auguma,
875 Slaiks un tievs,

Nemaz ne kā krievs, —

Mazas, mazas ūsiņas,

Kā zem deguna piešūtas,
Bet piere plata,

880 Acis asa, caururbjoša skata,
Tāds redzēts reti. —

DEDZE

Nu nāc tu man pretīl

CIELAVIŅA

Esot še arī tā gleznots tēls —

Ļoti cēls.
885 Teic, krievu sūtnis to atstājis,
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Laikam- priekš tevis būs domājis,
Tā prātā man ienāca.

DEDZE

Liec, lai tā galvu man iztaisal

CIELAVIŅA

Kā tad! Tev jau, protams, to vajdzēs ņemt!
890 Ko tur daudz lemt?

DEDZE

Nē! Ko tu? — Es gribu tikt atpakaļ
Uz mūsu dzelmi, kur likteņus kaļ.

CIELAVIŅA

(Bēdīgi.)

Nez kāds mūsu liktenis būs?

Man bailes, ka neziņā grūs!
895 Man arī no ļaudīm bailes:

Tiem sirdī ir tādas svešādas gailēs,
Tie visi priekš sevis ko grib,
Kā ļaunums tiem acīs žib•

DEDZE

Bet mēs jau nācām še sērst,
900 Lai ļaunu var vērst. —

CIELAVIŅA

Man gluži skumja top sirds —

Bet tev jau carienes kronis mirdz.

DEDZE

Aiz tā varbūt tik viltus ņirdz! —

CIELAVIŅA

Vai tāds mūsu dzīves sapnis būtu?

DEDZE

905 Es vēl ne visas še jūtas jūtu. —
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CIELAVIŅA

Tu mīlu vēl gūtu!

DEDZE

(Piepeši.)

Ej, liec tā galvu uztaisīt!

CIELAVIŅA

Tu viena še paliec?!

DEDZE

Nu, ej tūlīt!

(Cielaviņa aiziet.)

Otrais skats

DEDZE

(Viena, domīga, uztraukta, pilna šaubu.)

9io Ko tad es gribu? — Vai tad es zinu?

Viss manim pretīgs, ko vien es minu!

Kā viņa teica: lai mīlu gūtu?
Vai lai pati es mīlu jūtu? —

Ak, sapnis, mans sapnis — un viena nakts!
915 Nakts tumsā viss cilvēku liktenis rakts.

(Vairīdamās.)

Vai man to baudīt? ■— Vēl varu bēgt!
Vai ļaut sevi šaurajā lokā slēgt?
Tur mājās tāds klusums! laime! un plašums!
Še viss ir nemiers, sāpes, steiga un asums!

920 Ko tad es gribu? Vai tad es zinu?

Viss draud ar sāpēm, ko vien es minu.

(Raudamās uz priekšu.)

Vai kluso laimi es nepanesu?
Vai ilgās pēc citas dzīves es dvesu?

Vai ļaužu dzīvē es nācu sērst,
925 Lai ļaunumu labā varētu vērst?

Ak, sapņot! viss sapnis, ko vien es minu!

Vai sapņot? vai raudāt? Ko gribu? — Ko zinu?

(Nogrimusi savās mocošās dziņās.)
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Tiešais skats

Tumsā parādās Spīdolas tēls.

DEDZE

(Uzlēkdama kājās, pretī Spīdolai.)

Tu nāci, māt!

Nāc mani mierināt?

SPĪDOLAS TĒLS

930 Nāku tevi atpakaļ aicināt!

DEDZE

Tu pati sauci: iet šo gaitu?

SPĪDOLA

Es tevim to par grūtu skaitu.

DEDZE

Bet nebij cits, kas to iet.

SPĪDOLA

Man žēl, ka tu ciet;

DEDZE

935 Sava bērna tev žēl, bet tauta?

SPĪDOLA,

Vēl tai brīve nav ļauta.

DEDZE

(Visas savas šaubas reizē izvērsdama.)

Bet. Lāčplēsis teic: ij zaudējums
Būs ieguvums.
Un es — es gribēju iet ij priekš sevis,

940 Just, ko liktens ir cilvēkiem devis,
Mana laime, kas pārāk klusa,

Bij dusa. —
*—



372

SPĪDOLA

Priekš sevis ejot, zaudēsi

Ij sevi, ij pasauli,
845 ij likteni!

DEDZE

Ir dzīvju, maiņu un likteņu daudz.

SPĪDOLA

Es gribējņ, lai tevi maiņas saudz:

Še zemes jūtas līdz tevi rautu,

Mīla, naids, ciešanas tevi skautu.
950 Nāc atpakaļ vēl pirms rīta!

No visa būsi tad atpestīta.
Es nācu tevi brīdināt.

DEDZE

Ak, māt, mīļā māt!

Vēl man še nekas nav sniegts:
955 Vēl Rīgai miers ir liegts.

SPĪDOLA

(Viņu pārtraukdama un turpinādama.)

Ne kronis vēl ir, ne mīla,
Nedz sāpes, — bet kad tie reiz vīla?

DEDZE

Viena nakts tik! — un sapnis man izsapņots!
Tas bij man no liktens un tevis dots!

SPĪDOLA

960 Ak, mīla! Ak, kaut tev to nepazīt! —

Vēl vienu tev solu, kad liktens krīt:

Tev nāvi var dot tik ar sudraba lodi —-

Kadpati to lej un citam dodi!

Tavu likteni nododu tavām rokām:

965 Sargies nu pati no draudošāmmokām!

Ak, meitiņ, nāc! nāc! nāc!
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DEDZE

(Sevī nogrimusi, nekustas.)

SPĪDOLA

. Ak vai! tu vaidu ceļu sāci

Es nespēju ceļu tev pērlēm klāt —

Tik asrām!

DEDZE

970 Ak, māt!

(Spīdolas tēls nozūd.)

Ceturtais skats

DEDZE

(Atkal viena, klusi, kā raudot.)

Man gribas raudāt,
Man gribas smieties,
No manis ilgas
Laukā grib lieties. —

975 Ai, viļņi, viļņi,
Ai, jūras tāle, —

Ai, krasta smiltis,

Ai, sausā zāle!

(Durvis atveras un parādās Cielaviņa, aiz viņas rātskungi.)

CIELAVIŅA

Dedze, tevi meklē rātskungi!
980 Dod nu tiem atbildi!

RĀTSKUNGI

— Ko, kundze, teikt? — Lai sūta precniekus!

DEDZE

Lai nāk pats cars!

(Priekškars.)
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IV AINA

Cara nometne pie Cēsim.

Telts. Galds. Krēsls. Ir nakts,

Pirmais skats

Cars Pēters nemierīgi staigā pa telti. Sargkareivis ienāk.

SARGKAREIVIS

Visu žēlīgāk

CARS PĒTERS

(Viņu aši pārtrauc pusvārdā.)

Teic aši. kas tev sakāms!

SARGKAREIVIS

985 Kāda sieviete še

CARS PĒTERS

Skaista?

SARGKAREIVIS

Rīdzinieces —

Visas skaistas.

CARS PĒTERS

Teltī ved!

SARGKAREIVIS

890 Tai esot ziņas.
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CARS PETERS

šurp vedi

(Sargkareivis aiziet.)

CARS PĒTERS

(Tāpat nemierīgi staigādams.)

Kā lai bēgļus apturu jel Cēsis?

Lāsts tev, ragana! — Jau Rīga bij man rokās! —

Kara viltību, lūk, izgudro šī gudrā!
"5 Bailes uzlaiž pulkiem! — Pag, man arī viltus:

Kura sieviete spēj atstāvēt, kad prec to?

(Pavērdams telts durvis, sauc.)

Kur tā nācēja?

SARGKAREIVIS

(Bailīgi.)

Cars, bijāt aizņemts runā!

CARS PĒTERS

(Dusmīgi.)

Muļķis! levesti

Otrais skats

Sargkareivis ieved Žagatu.

SARGKAREIVIS

(Uz Žagatu.)

1000 Ceļos krist priekš lielā cara!

ŽAGATA

(Paliek stāvot, smīnēdama.)

CARS PĒTERS

Kas tu esi?

ŽAGATA

Rīgas kundzes pavadone.
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CARS PETERS

Ā! —- un sauc kā?

ŽAGATA

Žagata.

CARS PĒTERS

10°5 Tu gribi nodot?

ŽAGATA

{Lepnā, mainītā tonī.)

Tā Rīgā nerunā ar sievietēm.

CARS PĒTERS

(Pārsteigts no viņas lepnuma, bet nepadodamies iespaidam.)

AI — Kas tad sakāms kundzes pavadonēm,
Kas nāk pie pretnieka? — Vai esi sūtne

Un gribi mani vilt?

ŽAGATA

(Lepni.)

iūio Es varu aiziet.

CARS PĒTERS

Ā! — Tu man patīc, šonakt būsi mana.

ŽAGATA

(Ironiski.)

Es šaubos, vai tā būs, kaut tīku tevim»

CARS PĒTERS

Tu aiziet nevari, tu manā varā!

ŽAGATA

(Ironiski.)

Tev varas nava pat pār saviem pulkieml

CARS PĒTERS

iois pār tevi gan.
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Žagata

Par mani augstāks spēks.

CARS PĒTERS

Tad teic, kā turēt bēgļus?

Žagata

Teikšu vairāk:

Kā Rīgu gūt, kā salauzt raganspēku.

CARS PĒTERS

1020 Un alga?

ŽAGATA

Liec: lai Rīga gatava!

CARS PĒTERS

Ko nozīmē tas?

ŽAGATA

Teikšu tev.

CARS PĒTERS

Es solu! —

1025 Tad saki, kādēļ Rīga nepadodas?
Lauž miera līgumu! Kas Rīgai palīgs?
Vai kara biedri nāk?

ŽAGATA

Tik ragana!
Tev gļēvi pulki, — sen būt' Rīgu ņēmis —

1030 Tur bads. —

CARS PĒTERS

Nu?

ŽAGATA

Tevi uzvar sieviete!

Šī ragana, kas Rīgai iedveš drosmi,
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Kas saceļ tautu, zemo tautu: latvjus,
1035 Kas senos latvju varoņus sauc cīņā!

Tu spoku biedēts!

CARS PĒTERS

Kāds tiem karaspēks?
ŽAGATA

Tas gluži niecīgs, —■Rīgai jāpadodas —

Ej atpakaļ pret Rīgu! Rīgu ņemsi!

CARS PĒTERS

1040 Bet ragana? To lodes neķerot.

ŽAGATA

Ir arī līdzekļi pret raganām.

CARS PĒTERS

Un kādi?

ŽAGATA

Visi man ir zināmi:

Vai brīvi laid tu mani atpakaļ?

CARS PĒTERS

1045 ES SOlu.

ŽAGATA

Dosi rokās man, ko vēlos?

CARS PĒTERS

Es solu. — Naudu algā neprasi?

ŽAGATA

Man savi mērķi.

CARS PĒTERS

Kas tu tāda esi?

1050 Un kādēļ uzstājies pret savējiem?
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Žagata

Es neatbildu.

CARS PĒTERS

Kā tad lai tev ticu?

ŽAGATA

(Pēc brīža.)

Tie nava manējie, man citi mērķi, —

Starp mums ir naids; tik ragana to nezin.

CARS PĒTERS

1055 Tad kā es veikšu Rīgas raganu?

ŽAGATA

Ar sudrablodi viņa nošaujama.

CARS PĒTERS

Vai mirst?

ŽAGATA

Šai dzīvei mirst, bet pārvēršas.;

CARS PĒTERS

(Pēc brīža.)

Tu vairāk derīga man nespēj būt,

1060 Bet, lai man nekaiti, še būsi gūstā1

(Durvis pavērdams, sauc.)

Šo gūstā paturēt!

ŽAGATA

Tu nodevējs!
Ne tevim mani vilt! Ha, ha, ha, ha!
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Trešais skats

Sargkareivji ienāk un aizved Žagatu.

CARS PETERS

(Sauc.)

Šurp pirmos virsniekus!

(Vairāki virsnieki ienāk,)

VIRSNIEKS

1065 Ko pavēl cars?

CARS PETERS

(Mainītā tonī.)

Visus jātniekus uz Rīgu projām! Tūdaļ!

Visiem kāju pulkiem sekot Rīgā! Tūdaļ!

VIRSNIEKS

(Šaubās jautādams.)

Cari? —

CARS PĒTERS

Kas vēl bēg, tos tūdaļ nošaut!

(Uz pirmo virsnieku.)

1070 Ejat!

SARGKAREIVIS

(Parādās pie telts durvīm.)

Car! no Rīgas sūtnis, steidzams!

CARS PĒTERS

Šurpu ievest!

(Krievu sūtnis, kas bija uz Rīgu sūtīts, ienāk teltī.)

CARS PĒTERS

(Uz sūtni, aši.)

Saki!



SŪTNIS

Rīgas kundze lūdz: nāc pats kā preonieks!

CARS PETERS

(Uz dažiem virsniekiem.)

io?6 Jūs man sekosat, — es tūdaļ jāju Rīgā!

SARGKAREIVIS

(Pie leits durvīm, bailīgi.)

Car, kas ziņot nāca še, — tā bija burve!

Vērtās žagatā — un projām bij — caur logu!

(Viņam no bailēm grūti nākas runāt.)

CARS PĒTERS

Sargus pakārt! Kam to izlaida caur logu!

(Ar dūri gaisā draudēdams Žagatai.)

Vēl tu neveic! Sudrablodeķers ij tevi!

(Uz virsniekiem.)

1080 Prom uz Rīgu!

(Priekškars.)
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I AINA

Rīgas pilsētas nams.

Blakus telpas.

Vienā malā uz postamenta melni aizsegts tēls.

Dedze. Cielaviņa.

CIELAVIŅA

(Vezdama aiz rokas Dedzi.)

Dedze, mīļā! Debešķīgi
Tēlu meistars darinājis!
Tā kā dabā! Tā kā dzīvu!

Nāc nu! nāc nu — tādu daiļu!

(Pie tēla.)
1085 Tādam Pēterim ir jābūt!

Tā kā liktens! — niknam caram.

Ja tas dzīvais cars nav šitāds,
Tad man jāteic — šis ir īstais!

DEDZE

Nu, tad rādi, kāds šis ira,

1090 Kam tu tādu slavu dziedi?

CIELAVIŅA

Ak, tik daiļš, ka es tepat jau ■—

Tūdaļ viņā iemīlējos!

DEDZE

(Smejas.)

CIELAVIŅA

Dedze, nesmejies! Kas zina,
Vai tu pati neiemīlies?
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DEDZE

1095 Atsedz nu jel vaļā vaigu!

CIELAVIŅA

Viņš kā mētelī būt' sedzies.

DEDZE

Lai tad mēteli viņš atsedz!

CIELAVIŅA

Jā, tas, kas šo darinājis,
Esot redzējs caru dzīvu;

noo Tādēļ tēls tik pareizs esot.

DEDZE

Labi, — tad ar tavu tēlu

Parunāsim kā ar dzīvu!

(Uz tēlu, jautri, nebēdīgi.)

Pēter, car! Ko slēpjat seju?
Drošāk! še tik divas kundzes

1105 Vēlas ar jums iepazīties.

CIELAVIŅA

Viena, ko jūs bildinājāt,
Varbūt ņems jūs, ja tai tiksat.

(Atklāj tēlu.)

DEDZE

(Pārsteigta, atkāpjas soli, kā sabaidījusies.)

Ā! patiesi! — Tēls ir dabīgs!
Ko tik nikni manī skaties?

CIELAVIŅA

īno Tu jau nobaidījies drusku!

Itin kā vai sava liktens.

Man gan arī būtu bailes.

DEDZE

Labu dienu, cari Pēterļ
Jūs jau mani nobaidījāt,
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1115 Niknā cara žēlastība! —

Jums par to ir jāplēš ūsas.

(Sadūšinādamās paņem tēlam aiz ūsām; smiedamās.)

CIELAVIŅA

Nenoplēs! — nav daudz to ūsu!

DEDZE

Cik viņš pai! ne vārda neteic —

Nu es viņu apglaudīšu!

CIELAVIŅA

(Uz tēlu.)

1120 Dedze būs jau tevim laba,

Kad tik tu tai būtu labiņš.

DEDZE

Viņš jau nesaka ne vārda —

Deguntiņš ir jāparausta.

(Piepeši iesaucas un atbēg.)

Vai! viņš tā kā sakustējās!

CIELAVIŅA

1125 Kurš tad ļaus —■ un nu vēl caris! —

Ka aiz deguna to vazā?

DEDZE

Bet cik mīksti viņa vaigi!

CIELAVIŅA

Ir jau darināts no drēbes.

DEDZE

Vai tik maigs būs tas no miesas?

CIELAVIŅA

(Smiedamās.)

|130 Lūk, viņš galvu palocīja.

(Viņa sakustinājusi tēlu.)
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DEDZE

Tu jau pati palocīji!

CIELAVIŅA

Saki tu, tad maigs būs allaž,

Dos tev kroni, dos tev laimi!

DEDZE

Vai tik vien dod zemes sapnis?

CIELAVIŅA

1135 Zemes sapnis dod vēl mīlu!

— Es jau vienā iemīlējos,
Es jau devu viņam skūpstu —

Skūpsts pie mīlas esot vajdzīgs.

Viņš man jūiā dosies līdzi!
1140 Zelta zivtiņas mēs būsim,

Kopā skriesim vizēdamas!

(Apskauj Dedzi.)

Dod tu caram arī skūpstu,
Tad tu gūsi zemes mīlu,

Gluži citādu kā jūras,
U45 Zemes sapni izsapņosi!

DEDZE

Nu, tu lielais cari Pēter!

Dod tad šurpu savu vaigu,
Lai es tev no baltās jūras
Dodu dzelmes apsveicienu!

{Viņa ar rokām pieskaras tēlam, — tas nokrīt zemē, uzkrizdams

viņai uz kājām.)

DEDZE

(lesaucas.)

1 3 50 Vai man dieniņ! Ko tu dari? —

Pats tu manim virsū brūci!

Ņem ar vari, ko tev dotu.

— Guli nu pie manām kājām!
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CIELAVIŅA

Negribēji gulēt rokās,

(Parādās kāds sulainis,)

SULAINIS

1155 Kundze! atjājis cars Pēters!

(Aiziet.)

CIELAVIŅA

Vai man dieniņ! — Vai man dieniņ!

DEDZE

(Uz Cielaviņu.)

Nes to tēlu manās telpās!

CIELAVIŅA

Nesu, nesu — sedzu, sedzu.

(Priekškars.)
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II AINA

Rīgas lielā sapulces istaba.

Tā pati, kas agrāk.

Ļaudis jau gaida. Istabā ienāk Dedze un rātes kungi. No-

stājas pie paaugstināta krēsla zviedru sardze ar savu virs-

nieku. Blakus Dedzes krēslam otrs — drusku zemāks — priekš

cara — precnieka.

Pirmais skats

DEDZE

(Palikdama stāvot pie augstā krēsla.)

Mēs lūdzam šurpu caru Pēteri!

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

(Uz rīkotājiem.)

H6O Lai svinīgi ved šurpu lielo caru!

(Uz Dedzi.)

Tu, kundze, pati tronī sēdēsi. >:

DEDZE

(Negriež uz viņu vērību.)

ĻAUDIS

(Gaidīdami sarunājas.)

— Kāds tad būs šis? — Stalts gan esot!

— Maz tam ļaužu līdzi nākot —

— Viņš jau steidzas. — Rūp šim kāzas —

ntis
— Būs nu pazemīgs kā lūdzējs —

— Balvas dāvās kā jau precnieks.
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Otrais skats

Parādās goda sardze un virsnieki; starp viņiem cars

P ē te r s.

CARS PĒTERS

(Uz sargiem un virsniekiem, kas grib to ievadīt istabā svinīga

kārtā.)

No ceļa nost! Ko stājaties man priekšā?

KĀDS VIRSNIEKS

Mēs goda sardze! — Tev par godu stāvam,

VAIRĀKI SARGI

Mums likts ir: svinīgi še tevi ievest.

CARS PĒTERS

(Atbīdīdams tos nost.)

1170 Pats ieiet zināšu, — nav vajdzīgs jūsu!

(Uz rātskungiem, kuri stājas viņam svinīgi ceļā.)

Še esmu, rātskungi! — Kur daiļā kundze?

(Dedzi ieraudzīdams un apjukdams.)

Ā! tur tu esi! — Tiešām esi skaista!

Tik skaistu nebiju ne domās jutis!

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

(Uz caru, pilns apjukuma un izmisuma par ceremonijas traucē-

šanu.)

Bet — kungs un car — es ļoti atvainojos:
1175 Ar lielu godu gribam tevi saņemt —

Tu neļauj tevi sveikt, ne pats mūs apsveic!

CARS

. (Viņam piegriezdamies.)

Jā, jūs tearī esat! —Sveiki, sveiki!

Bet netraucējat mani apsveikt kundzi.

ĻAUDIS

— Sveicam tevi, cari Pēter!

1180
— Sveicam tevi, miera līdzējs!
— Sveiks tu, princesītes precnieks!

■— Lūk, cik steidzīgs līgavainis!
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CARS

Nu, labi, labi! Sveiki, sveiki, visi!

Bet ko jūs tā par sevi atgādināt,
1585 Mad svarīgs ir tik viens: še daiļā kundze!

(Pret Dedzi klanīdamies,)

Es pazemīgi tevi sveicu, skaistā!

DEDZE

(Pretī palocīdama galvu.)

Tad esi sveikts še Rīgā, lielais cari

Es apsveicinot sniedzu tevim roku.

PĒTERS

(Saņemdams viņas roku.)

Un es to paturu uz visiem laikiem!

DEDZE

(Gribēdama atraut viņam roku.)

H9O Nē, nē! vēl pagaidīsi mazu brīdi!

Es kāpšu tronī še, un tev tur vieta!

PĒTERS

Nē, es tev roku vaļā nelaidīšu,
Es iešu tevim līdzi sēsties tronī.

DEDZE

Nē, — tronī vietas tiek man vienai pašai.

PĒTERS

i 195 Es tevi sēdināšu savā klēpī,
Kā pasauls karalieni izauklēšu,
Kā dimantrotu tev šo sirdi došu!

DEDZE

(Savu roku atsvabinādama no viņa rokas.)

Tev cieta roka ir, — to es jau jūtu:
Varbūt ij sirds tev cieta kā tas dimants?

1200 Ej savā krēslā, tad mēs parunāsim!
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PĒTERS '

Es tronī palieku!

DEDZE

Tad eju es.

PĒTERS

Šis tronis piekrīt manim tik un tā, —

Es, tevi precot, ņemu tokā pūru.

DEDZE

1205 Vēl mani precējis tu neesi.

RĀTSKUNGS

{Uztraukdamies, bet baidīdamies.)

Kungs, žēlīgs cars! — es ļoti atvainojos —-

OTRS RĀTSKUNGS

(Tāpat.)

Jo pirms vēl nava likumīgā kārtā —

TREŠS RĀTSKUNGS

(Arī.)

Pirms mūsu priekšrocības atzītas —

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Piepeši iejaukdamies runā, noteikti un īsi uz Pēteri.)

Es lūdzu kungu tūdaļ kāpt no troņa,
1210 Kurš piekrīt vienīgi šai augstai kundzei!

ĻAUDIS

(Uztraukti.)

— Skaties! skaties! — Nav pa jokam —

— Pārdrošs ir nu gan — tas Pēters —

■— Kāds viņš varmāks būs, kad valdīs?

— Zviedri izglābs mūs no cara!
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PETERS

(Tronī.)

1215 Es palieku!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Uz saviem kareivjiem.)

Ņemt šķēpus! Marš uz priekšu!

PĒTERS

(Pieceļas.)

Es varai padodos.

(Dusmīgi uz Dedzi.)

Teic savu vārdu!

DEDZE

Tu vairāk troņa kāro nekā manis.

PĒTERS

(Nokāpdams lejā, aši.)

1220 Nē, nē! es tevis gribu, tikai tevis!

Kaut vara ņemt man troni līdz un tevi.

(Viņš grib apskaut Dedzi, bet sajūt piepeši pretvaru un atkāpjas.)

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Uz caru.)

Es lūdzu augsto kundzi neaizskart!

PĒTERS

Ha, ha! man ceļā stāsat? Pagaidāt!
Drīz jutīsat!

DEDZE

1225 Car, tu še precnieks esi,
Ne patvaldnieks!

PĒTERS

Tik tevi klausu, kundze, —

Tik saki «jā» — un viss būs tavās rokās.
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DEDZE

Tu savāds precnieks! pirmo reiz še redzēts
1230 Un gribi jā-vārdu uz acumirkli.

Es lūdzu aprunāties manās telpās,
Vai kopā saskaņu mēs atradīsim.

(Viņa aiziet līdz ar caru Pēteri.)

Trešais skats

ĻAUDIS

(Paliek, uztraukti, bet klusu sarunājoties.)

— Vai nav bailes? ■— Tāds tas precnieks!
— Varens kungs! — Bet brašie zviedri!

1235
— Nabadzīte princesīte!
— Gan tā galā tiks ar tādiem!

(Steidzīgi ieskrien kāds sargs.)

SARGS

(Piesteigdamies pie vecākā rātskunga.)

Vai! augstais rātskungs, krievu pulks pie vārtiem!

RĀTSKUNGS

Vai liels?

SARGS

Vēl ne! — Bet, saka, nākot citi!

RĀTSKUNGS

1240 Būs cara pavadoņi, — cars jau steidzies

Būt pirmais še, tie atnāk tikai tagad.

ĻAUDIS

(Klusās balsīs.)

Vai! vai! — diezin kas tas? — diezin, diezin!

(Priekškars.)
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lii AINA

Rīgas pilsētas namā. Dedzes telpas,

Pirmais skats

Dedze un Cielaviņa ieved caru Pēteri,

DEDZE

Nāc tik un nebaidies:

Neviens rātskungs še neieies
1245 Ar savu svinību, —

Še es tik ar māsiņu.

CARS PĒTERS

Še labi, — bet kādēļ tu atvedi?

Kam velti laiku tērēji?

DEDZE

Vai velti laiku tērēju,
1250 Kad pazīt vienam otru es iegribu?

CARS PĒTERS

Es redzu tevi, tu patīc! man, —

Ar to ir gan!

DEDZE

Tev, bet ne man.

Tu man esi vēl svešs,
1255 Drūms un tumšs kā jūraugu mežs;

Vai tevi kāds saulains stars?

Vai esi tik cars?
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CARS PETERS

Tu mani redzēt varēji
Jau daudz agrāki —

DEDZE

(Viņu pārtraukdama.)

1260 Es zinu: sūtnim bij glezniņa —■

Gan tevis paša Ildzdota —

CIELAVIŅA

(Klusi.)

īsta vīra gudrībai

DEDZE

Tagad nu še tas tēls,

Kas Cielaviņai likās tik skaists un cēls

CARS PĒTERS

1265 Un tev?

DEDZE

Tavu vaigu, lūk, pazīstu
Agrāk nekā tu manēju,

CARS PĒTERS

Ko gribi tad vēl?

Ko kavējies vēl?

DEDZE

(Sapņaini.)

i2?o še manas zemes telpās tu esi —

Teic, kādu zemes dvesmu tu nesi?

Manu zemes sapni kā daiļosi?
Kādā augstē to pacelsi?
Tik augsti, cik dziļa* ir jūras dzelme?

1275 Tā sildīsi sirdi kā saules svelme?

Es dziļā jūras velgmē salstu,
Labāk es zemes sausmē kalstu — —

Vai spēji tu sirdi sildīt?

Jūras un zemes laimēm pildīt?
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CARS PETERS

1280 Tu burve, — es zinu jau!
Tomēr man bailes nav.

DEDZE

Ne tā, ne tā, car Pēteri!

Ak, jel saproti!

CARS PETERS

Es saprotu labi: tu vari burt,
1285 ij sirdī uguni kurt!

DEDZE

Ij sirdī?

CARS PĒTERS

Jā, un tas tirdī!

Es tevi gribu tvert!

Tevi visu ar skūpstu dzert!

DEDZE

1290 Ar skūpstu!

CARS PĒTERS

Ar burvja spēku tu mani velc,
Dvēsele kā stiepta dzīsla smeldz,

DEDZE

(Tuvojas aizsegtam tēlam un paceļ uz to rokas. Klusi,)

— Ar skūpstu! —•

PĒTERS

(Uztraucies, aizdomīgi.)

Ko rokas uz tēlu pacēli?
1295 Tev burves untumi.

Tu Rīgu man atrāvi! —>
Teic: kas tas tāds tēls?



399

DEDZE

(Smīnēdama.)

Es nezinu: ledus vai liesmu dēls?

PĒTERS

Ko tu tā smej?

DEDZE

1300 Nu, tad tuvāki ej!

CIELAVIŅA

(Smīnēdama.)

Es segu noņēmu!
Vai tu šo pazītu?

CARS PĒTERS

(Pārsteigts un glaimots, bet reizē pārbiedēts.)

Ā!
— Es pats!

(Tad piepeši dusmās.)

Tas ir burvības skats!

1305 Ragana! ragana!
Pret mani top laista burvība,

Mani tu gribi gūt!
Tavam vergam man būt! —

CIELAVIŅA

(Klusi.)

Ak, cara gudrība!

PĒTERS

(Smejas nikni.)

1310 Bet ragana tomēr taps noveikta!

Pret viltību viltība!

DEDZE

Ak, niknais un varenais cars!

Cik maziskas bailības pilns tavs gars!
Tu meitenes sabijies!
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1315 Skaistums uti mīļums tev burvība izlicies!

Skaistuli tu par raganu teic,

Kad viņas burvīgums tevi veic!

PĒTERS

Mani mulsini, vil un krāp,
Tavs skaistums kā reibums galvā kāpj.

(Atkāpjas.}

DEDZE

1320 Tu baidies, ka te tava ģīmetne:
To ilgās sev darīja meitene —

Tavai galvai es gribēju skūpstu dot,
Ar jūras sveicienu tevi apsveicot — —

Bet galva man virsū krita,
1325 Tā ļauna zīme man šķita —

Mans zemes sapnis, kas tikko dzima,
Jau grima.

CIELAVIŅA

(Apsedz Pētera tēlu un klusi aiziet.)

Otrais skats

PĒTERS

(Pārvērties, jūtām vaļu ļaudams.)

Ak, nelga! es nelga!
Tu likies man tā jūras selga,

1330 Kurā liktenis

Man nāvi nolēmis —

Es šķitu: tu mani vīli,

Bet tu mīli! (Viņš nometas ceļos.)
Vēli, lai kājas tev skauju!

1335 Sevi pārvērst tev ļauju!

(Viņš izpleš rokas, bet nepieskaras viņai.)

Kā bailēs no burves citukārt,

Tā baidos nu tevi aiz bijības skārt.
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DEDZE

(Saņem viņa galvu un noliek uz savu klēpi. Sapņaini.)

Šo galvu es lieku uz savu klēpi —

Galva, kādus man likteņus slēpi?
1340 Tēlu man skūpstīt nebij lemts —

Dzīvais nu manās rokās ņemts.

Mans dzīves sapnis, ko tu vēl sniegsi?
Vai laimes mirkli saistīt liegsi?

PETERS

(Strauji pieceļas unapskauj Dedzi.)

Ak, ragana!
1345 Kāda tu savāda skaistuma!

Manas rokas nu tevi tura —

Lai nu tavas lūpas vēl bura:

Ar skūpstiem gribu tās slēgt —

Vai tu vari nu bēgt?

(Viņš skūpsta viņu.)

DEDZE

(Uztraukdamās un pieceldamās, tad atkal atslīkdama aizmirstnē.)

1350 Kur bēgt?

PĒTERS

(Uzvaras sajūtā.)

Tu, nezemes burve, nezini

Ne zemes laimi, ne likteni!

Zemes laime ir bauda un vara;

Niknais spēks lielos darbus dara;
1355 Ēst un dzert, dzert un ēst:

Visas zemes alkas, slāpes dzēst!

Tikt stipram un visu pasauli gūt,
Liktens mērķu piepildītājam būt!

Viss rīks manā rokā, ij vara, ij viltus, —

1360 Kas pretī stās man — samalt kā miltus!

— Rīgu vēl šonakt gribu ņemt —

Liktenim vajga man to lemt!
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DEDZE

(Atmozdamās, bet vēl sapnim ļaudamas.)

Viss tikai rīks — es arī?

PĒTERS

Tu un es arī!

DEDZE

1365 Un kas tu pats?

PĒTERS

Tikai liktens ritumā rats.

DEDZE

Zemes sapņi cik briesmīgi!
Vai tiešām jau likteņi?
Vai mūžīgi?

1370c_ un kur ir mīla?

PĒTERS

Viens mirklis, kas vīla.

DEDZE

Ak, nav tā tiesa, nav tiesa!

To neteic ne gars, ne miesa.

Tas, ko tu steidzi tā tvert un gūt,
1375 Tev no rokām zūd, —

To, ko tu nemīli,

Nekad tu uz mūžu negūsi.
Es jaunu sapni gribu vēstīt,

Mīlu ij zemes sirdīs dēstīt —

(Viņa aizmirstas sapnī un aizmieg.)

PĒTERS

(Skauj viņu ciešāk; klusi.)

1380 Skūpstu un guli, tu mana!

Un Rīga mana!
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Trešais skats

Cielaviņa ieskrien bailēs.

CIELAVIŅA

(Sauc skaļi.)

Dedze, Dedze! — Krievi nodod!

Krievi taisās kāpt pār vaļņiem!

(Klusi.)

— Ak, tu guli, nelaimīgā,
1385 Paša nodevēja rokās!

(Cielaviņa stāv, rokas lauzīdama.)

Ceturtais skats

Ļaudis spiežas pa durvīm iekšā.

ĻAUDIS

— Princesīte, princesīte!
— Ak, tā guļ vēl cara rokās —■
— Jāmodina! — jāmodina!

(Apstājušās ap Dedzi, sievas grib to modināt.)

CIELAVIŅA

(Klusi.)

Nemodini laimes bērnu!

1390 Viņa sapņo zemes sapni.

ĻAUDIS

— Ak, kad modīsies! Tās briesmas!

— Nabadzīte! Princesīte!

(Sanāk vēl vairāk ļaužu; atnāk rātskungi; visi uztraukti un vēl

vairāk uztraucas no skata.)

PIRMAIS RĀTSKUNGS

Kur ir tā kundze?

OTRAIS RĀTSKUNGS

Kur tā Rīgas kundze?
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TREŠAIS RĀTSKUNGS

1395 Kur ir tā nāra, kas mūs teicās glābt?

KĀDA BALSS

Klus! Klusāk! Viņa guļ!

PIRMAIS RĀTSKUNGS

Ko? viņa guļ?

OTRAIS RĀTSKUNGS

Tā mūsu paglābēja guļ, kad briesmas!

TREŠAIS RĀTSKUNGS

(Uz vecāko rātskungu, kurš pienāk klāt.)

Še, augstais rātskungs, kundze guļ, kad jāglābj"!

OTRAIS RĀTSKUNGS

(Ironiski uz ļaudīm.)

1400 Jūs, ļaudis, klusu! Kundze grib vēl gulēt,
Kas viņai daļas ir gar jūsu briesmām?

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Un te cars Pēters — viņa rokās kundze!

RĀTSKUNGI un VIŅU PAVADOŅI

— Cars nodod mūs! — Un viņa cara rokās!

— Mēs esam nodoti! — Nost nodevējus!
1405

— los abus divus saplēst gabalos!
— Ij caru, ij to viltus jūras meitu!

(Troksnis ticis lielāks.)

CIELAVIŅA

(Modina Dedzi.)

Celies, mīļā māsiņ, celies!

Kaut jel nebūt' gulējusi!

DEDZE

(Mostas, vēl sapņu varā.)

Ak, sapni, sapni, — vai tu bēdz?
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1410 Slēdz vēl mani, slēdz!

(Uzceldamās.)

Mans zemes sapnis, kur tu esi?

(Pēteri ievērodama.)

Ak, tu vēl mani rokās nesi!

(Uz ļaudīm.)

Ko ļaudis apkārt? Ko trauc?

Ko mani sauc?

(Atvilkdamās no Pētera rokām un nostādamās ļaužu priekšā, bet

vēl atmiņās; klusi.)

1415 Ak, sapnis gaist, —

Ikdiena atkal kaist —

Viens laimes mirklis tik bija:
Sapnis kā ūdens caur pirkstiem lija —

Viens mirklis visu zemes dzīvi sver —

1420 Tver! tver! tver!

ĻAUDIS

(Saniknoti par viņas ilgo neatbildēšanu.)

— Nodevēja! nodevēja!
— Caram Rīgu pārdevusi!
— Mīļākā guļ cara rokās! ■
— Rauj to laukā! — Nost tos abus!

(Grasās uzbrukt Dedzei.)

PĒTERS

(Nicīgi.)

1425 T<fost no viņas! Ko jūs gribat?
Meita mana! Rīga mana!

Mani pulki paņem Rīgu,
Tā kā es šo nāru ņemu.

(Viņš grib apskaut Dedzi.)

DEDZE

(Piepeši izraujas no viņa rokām.)

Ko tu runā? — Kas noticis?
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CIELAVIŅA

1430 Cars Pēters Rīgu nodevis!

Savus pulkus pie vaļņiem atvedis!

KĀDA BALSS

Jau vaļņus pārkāpis!

DEDZE

(Uzliesmodama, uz Pēteri.)

Nodevējs! Tu mani krāpi!

PĒTERS

(Ņirdzīgi.)

Bet tu pēc manis slāpi!

DEDZE

1435 Tu teicies Rīgā neienākt!

PĒTERS

(Smejas.)

Es gribu tik to kāzu pūru vākt.

DEDZE

(Strauji.)

Viltnieks!

PĒTERS

Tik gudrāks par tevi biju:
Ne tu mani — es tevi piemānīju!

1440 Ar solīto precību un ar mīlu,
Ar carienes kroni es tevi vīlu, -—

Nu. mana Rīga un rātskungi
Un tevi ņemu par verdzeni.

VECĀKAIS RĀTSKUNGS

Mēs tevi, kungs, par caru atzīstam, —

1445 Tik savas priekšrocības izprasām.
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PETERS

Tās es jums dodu visžēlīgi, —

Sveicat savu kungu, rātskungi 1

RĀTSKUNGI

(Klanās cara priekšā, arī daļa ļaužu tiem seko.)

DEDZE

(Sauc skaļi zviedru kareivjiem, kuri pulcējušies pie durvīm.)

Hei! šurpu, zviedru kareivji!

ĻAUDIS

<— Tie jau kundzes miesas sargi —

1450 — Allaž atrodas tai tuvu —

'— Kad ir briesmas, tikai pasauc —

•— Celies! — Neklanaties caram!

Piektais skats

Istabā ienāk zviedru kareivji.

DEDZE

(Uz viņiem, rādīdama uz rātskungiem.)

Šos rātskungus un caru apcietināt!
Tie caru atzina par Rīgas kungu;

1455 Cars, pretī mieram, Rīgas mūriem uzbrūk.

CARS PĒTERS

(Uz Dedzi.)

Tas nepalīdzēs tev, ka mani gūsti, —

Tad niknāk mani pulki Rīgu postīs.

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Uz Dedzi.)

Lai cars dod rakstu: Krieviem atkāpties!
Jo citād' nošausim mēs caru pašu.
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CARS PETERS

(Ņirdzīgi.)
1460 Ha! agrāk Rīgu ieņems, nošaus jūs!

KĀDS KAREIVIS

Še ļaudis noguruši, neatstāvēs.

VIRSNIEKS

Tad nav vairs citas izejas: kā caru,

Kas nododRīgu, aizskar kundzi — nošaut!

DEDZE

Vēl cita izeja. — Tu gudrais cars,

1465 Pats atzīsti, ka nodevi, tik gribot
Par mani gudrāks būt un mani veikt:

Es nenoveikta tevim padevos,
Bet pašu cēlāko no zemes sapņiem —•
Tu mīlu nodevi —

1470 Bij viltus ij tavs tēls, tas būs tavs liktens.

(Uz ļaudīm un zviedriem.)

Kad krievu pulki redzēs cara rakstu,

Tie var ij neticēt, — bet, kad tie redzēs

Uz piķa durtu asiņainu galvu
Un pazīs, ka tas cars: — tie bēgs no briesmām!

PETERS

(Uztraucas, metas Dedzei virsū.)

1475 Tu, nezvērs sieva, gribi mani nokaut!

Es tevi nožņaugšu!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

Nost, nodevējs!

(Atbīda Pēteri nost no Dedzes.)

DEDZE

Te glābējs man, kas mani nenodos.

CARS PETERS

(Uz zviedru virsnieku.)

Tu nekrists, mīli to!
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DEDZE

(Lepni.)

1480 Es esmu pati.

CARS PETERS

Tev neveikt! — Sieviete, tu nespēj nokaut!

Te ceļos tevi lūdz!

(Viņš nometas ceļos.)

DEDZE

Nu, otrreiz lūdzi!

Bet celies, lielais cars, tev neder liekties:

1485 Es nokaut negribu, tik tu to gribi.

ĻAUDIS

— Ko tā domā? — Ko tā darīs?

— Viņa cēla — Viņa skaista •—
— Es nekā te nesaprotu —

— Viņa allaž atrod ceļu -—

DEDZE

(Uz Pēteri.)

1490 Tavs tēls ir līdzīgs tev kā brālis brālim.;

(Viņa atklāj apsegto Pētera tēlu.)

ĻAUDIS

— Vai tu redzi! — Otris Pēters!

— Tas tik līdzīgs ir kā izspļauts!
— Nebij redzēts — nebij dzirdēts —

— Redz, tad to tā izdomāja!

DEDZE

(Uz kareivjiem.)

1495 šo tēla galvu uzdurat uz šķēpu!
No pulvertorņa parādāt to krieviem!

ĻAUDIS

— Skaisti, skaisti! — Debešķīgi!
— Ak tu gudrā sievas galva!
— Kas to būtu iedomājis?

1500
— Pēters gudrībā ir pieveikts!
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CARS PETERS

(Pārsteigts un sajūsmināts uz Dedzi.)

Tu esi debesu, ne zemes burve!

Tev dziļāks prāts kā pati jūras dzelme!

Es tagad bijā tevis priekšā lokos —

(Viņš nometas ceļos.)

Es tagad mīlu tevi briesmu dvēslē.

DEDZE

(Klusi apglaudaviņa galvu.)

CARS PĒTERS

1505 Bet ak! — es nezinu, kas būs? — Kas būs?

Kur paliks patvaldnieks, kas ir tik viens?

DEDZE

(Klusi.)

Vai mīla visu neved saskaņā?

ĻAUDIS

— Prom uz pulvertorni ejam! — ejam!
— Nu tik redzēsim, kas notiks!
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IV AINA

Rīgas pulvertorņa bastions.

Apcietinājumi un lielgabali. — Lejā redzas Rīgas vaļņi, krievu

nometne, laukums un Daugava tālumā.

Krievu kara pulki pie pašiem Rīgas vaļņiem un cenšas tiem pārkāpt.

Pirmais skats

Rīgas un zviedru kareivji nolūkojas uz uzbrucējiem
krieviem.

ZVIEDRU KAREIVIS

1510 pie pašiem mūriem ir jau krievu pulki;
Tie vārtus uzlauzt nāk, bet tur ir zviedri,

Gan vārtus atsargās. — Tik, Rīgas kungi,
Kas būs ar vaļņiem, kuri jūsu sardzē?

RĪGAS RĀTS KAREIVIS

Ak, tik un tā jau Rīgu nevar turēt.

1515 Ar viltu un ar burvību tik stāvam.

Cik ilgi? Beigts ir beigts. Lai nāk tad cars!

Viņš apstiprina mūsu priekšrocības,
Ar to mums pietiek!

ZVIEDRU KAREIVIS

Kad tik sunim kauls!

RĪGAS RĀTS KAREIVIS

(Uztraucas.)

1520 Ko?— Kas tad ir šie suņi?!
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ZVIEDRU KAREIVIS

Mēs jau ne.

RĪGAS RĀTS KAREIVIS

Jums labāk pesteļi un raganas!
Tā baurus musina, — to labāk zārdā!

Tad būtu visiem miers!

ZVIEDRU KAREIVIS

1525 Vai tu to degsi?
Kad pirkstus nesadedzin' jums tie bauri!

Jūs padzīs reiz, jo tiem jau Rīga pieder,
Tie Rīgu cēluši un cels vēl tālāk.

RĪGAS RĀTS KAREIVIS

Nē! Rīga gatava — nost bauru rokasl

Otrais skats

Parādās Dedze ar pavadoņiem, rātskungi, kareivji,

ļa v d i s.

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Uz Dedzi.)

1530 Lūk, kundze, krievi sāk jau kāpt pār mūriem,

Ij te vairs droši nav, — šurp nenākat!

DEDZE

Es tādēļ nāku, lai še būtu droši!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

Ā! Kas ir noticis? Vai beigts ir cars?

DEDZE

Pūst fanfaru! Vērst krievu uzmanību!

ZVIEDRU BALSIS

1535 — Ā! uzvara! — ā, uzvara! — Cars beigts!
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KAREIVJU BALSIS

— Cars beigts! — Cars beigts! -— Vai dzirdat?!
— Patiešām! — Kā tas noticis?

— Tur viņa galvu šķēpā nes!

— Un Lāčplēsis to tura!

Trešais skats

Kareivis Lāčplēša tērpā ienes uz šķēpa uzdurtu Pētera tēla galvu,

ĻAUDIS

(Sakustas.)

1540 Dodat ceļu! dodat ceļu!
Jūs tur visi stāvat klusu!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Uz taurētājiem.)

Pūst fanfaru!

(Uz Dedzi.)

Jau troksnis drusku aprimst, augstā kundze,

Mēs tagad rādīsim tiem cara galvu.

DEDZE

1545 Lai tagad izkar baltu karogu!

VIRSNIEKS

Kā? — Mēs jau uzvaram, ne padodamies!

DEDZE

Nu, klausāt vien!

VIRSNIEKS

Kā krievi priekā rēc!

DEDZE

Nu rādāt krieviem viņu cara galvu!
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ZVIEDRU KAREIVIS

(Pār valni pāri sauc lejā uz krieviem.)

1550 Lūk, jūsu cars ir beigts, kas cēla karu!

Nu miers un baltais karogs! Ejat mājās!

KRIEVU KAREIVJU BALSIS LEJĀ

— Vai! vai! — Tā cara galva! — Cars ir beigts!
— Vai! bēgam! bēgam!
— Varbūt tas nava cars?

1555 .— Kas cara galvu nes?

•— Tas Lāčplēsis!
— Tas pats, kas izbiedēja mūs jau vakari

— Nē, tā nav cara galva!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Sauc lejā.)

Kad neticat, ka jūsu cars ir beigts,
1560 Tad sūtat vīrus šurp, kas viņu pazīst!

KRIEVU BALSIS

(No lejas.)

■— Ak, bēgsim! bēgsim tikai!

.— Kaut nebūt' atgriezušies šurp no Cēsīml

— Kaut vakar bēgot būtu aizbēguši!
— Kurš lūkot ies tai Rīgas alā?

Ceturtais skats

Torņa augšā ienāk divi krievu kareivji; viņi bailīgi lūkojas
apkārt un ierauga tēla galvu, kura tiek viņiem turēta pretī.

KRIEVU KAREIVIS

1565 Vai! vai! — Tas cara tētiņš!

OTRS KAREIVIS

Tas cars! tas cars! — Vai dieniņ!

(Abi nokrīt ceļos.)
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PIRMAIS

Jūs dosat mums to apbedīt?

ZVIEDRU VIRSNIEKS

Mēs dosim, dosim! — Nesat nu tik vēsti!

(Krievi aiziet.)

Piektais skats

Tie paši, bez krieviem.

ZVIEDRU VIRSNIEKS

Jūs stāvat klusu, visi! Klausāties!

KRIEVU BALSIS

(No lejas.)

1570
— Vai man! Vai man! Cara tētiņ!
— Tā ir tiešām cara galva!
— Vai man! vai man, cars ir miris!

— Kas mūs vadīs? — Bēgam, bēgam!

Torņa augšā iebrūk gūstītais cars Pēters; viņam seko viņa
sargi, kuri to attura no vaļņa malas.

PETERS

(Sauc uz leju no tālienes.)

Ko jūs bēgat? Māņi! māņi!
1575 Es cars Pēters! dzīvs es esmu!

KRIEVU BALSIS

(No lejas.)

— Bēgat! bēgat! — Kas par balsi?

— Cara balss, vai? — Māņi! māņi!
— Virsnieks māna, lai mēs stāvam!

— Dzīvs cars Pēters! — Tad viņš nāktu.

1580 —. Bēgat, bēgat! — Ko vēl gaidāt!
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PĒTERS

(Lielās dusmās.)

Nenoturēt, nenoturēt! Velns tos rāvis!

Es jūs visus, bēgļus, pakārt likšu! —<
— Ak, man žēl to manu krievu pulku bēgļu!

(Pret Dedzi.)

Sātans! — nolādētā burve, tu to dari!

1585 Es to neizturu! Nebūs burvei veikt!

Lai tu nez cik gudra. Mirsti, burve!

Še priekš tevis sudrablode!

Es tas patvaldnieks! Man blakus nav neviena!

(Viņš izrauj ieroci un šauj uz Dedzi.)

DEDZE

(lesaucas.)

Vai! vai, tu mani mīlēji!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Metas Pēterim virsū.)

1590 Tu viltnieks, slepkava! To turat cieti!

ĻAUDIS

(Lielā uztraukumā brūk Pēterim virsū.)

■— Neģēls! nezvērs! — Viltus šāvējs!
— Nošaut šo! — Tepat uz vietas!

•— Nevar caru šaut bez tiesas!

— Kā. tad viņš var? — Miers būs Rīgai —.
1595 — Klusu, ļaudis! neskārt viņu!

(Citi, piegriezdamies Dedzei.)

— Princesīte, princesīte!

■— Brīnums glāba princesīti!
— Vai gan garām gāja lode?

— Nē jel: viņa uzķer lodes!

CARS PĒTERS

(Stāv drūms un pārsteigts.)

1600 Te atkal burves spēks! — Kā burvi mīlēt?
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DEDZE

Ak, lielais, gudrais car! Cik maz tu gudris!
— Kāds nodevējs tev devis sudrablodi, —

Dažs zin, ka burvjus šauj ar sudrablodēm —

Bet tev bij zināms: es no citas ģints —

1605 Es nācu sapņot tikai ļaužu dzīvi;

Nav lemts man mirt no citas būtnes gribas,
Man pašai lodi liet, kas mani ķers.
Tas nodevējs ir tevi apmānījis.

PĒTERS

Tu atkal esi mani uzveikusi,
1610 Bet plaisa mūsu starpā tikai plešas.

DEDZE

. Es redzu, ak!

ĻAUDIS

— Cara kaunu mazgās asins!

— Jākrīt, caram nodevējam!
— Tikai tiesāt! — Tikai tiesāt!

1615 — Nu, tad tiesāsim to tūdaļ!

CITA GRUPA

— Tiesnesis lai zviedru virsnieks!

— Piesēdētāji: viens rātskungs!
— Otris būs no pašas tautas!

VĒL CITA ĻAU2U GRUPA

— Kamēr tiesa spriedīs sodu,
1620 — Algosim to, kas mūs glāba!

— Mūsu mīļo princesīti!
— Princesei krīt Rīgas kronis!

— To še pulvertornī glabā!
— Nest to šurp un tūdaļ kronēt!

TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS NO TAUTAS

1625 Mēs: tiesnesis un piesēdētāji,
Mēs, apsvēruši lietas apstākļus,
Še lemjam: Pēters cars ar nāvi sodāms;
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Tā pati lode tam, kas viņu šāvis.

Šis lēmums galīgs un nav pārsūdzams,
1630 ļjn Rīgas tautai ir tas apstiprināmsl

ĻAUDIS

— Tā ir lietai — Apstiprinām!
— Lūk, tur tiek jau atnests kronis!

— Rātskungs! dod to princesītei!

Sestais skats

Tiek ienests uz sarkana samta spilvena zelta kronis; nesējs
un pavadoņi.

RĀTSKUNGS

(Paņem no nesējakroni un griežas pie Dedzes.)

Es, augstā kundze, pasniedzu jums kroni,
1635 Ko Rīgas tauta pavēl nodot jums.

DEDZE

No Rīgas tautas saņemu šo kroni,

Nu runāju es Rīgas tautas vārdā.

(Viņa uzliek sev kroni galvā.)

Mans pirmais darbs būs: žēlot noziedzniekus!

ĻAUDIS

— Vai man! Dzirdat! — Nesaprotu!
1640

— Nāvi, nāvi! nevis žēlot!

DEDZE

Car Pēter, dāvāju tev dzīvību!

Tu paliec gūstā, kamēr miers būs slēgts.
Es rītu tautai mieru paziņošu.

CARS PĒTERS

Tu dod tam dzīvību, kas tev to ņēma —

1645 Tu domā, mīla lielo plaisu slēps, —

Man krūtis mīla plēš un plosa naids.;
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DEDZE

(Nogurusi.)

Es domāju slēgt dzīves sapņa loku, —

Tas ļaužu dzīves sapnis pārāk briesmīgs:
Visaugstākais ir mīla, un, kas mīl,

1650 Tas nokauj to, ko mīl. Es nespēju.
Es visu guvu, visu izpildīju,
Es visu izjutu, — es varu iet —

ĻAUDIS

*— Kur tu iesi? —Ko tā saka?

— Nāvi prasām nodevējam!
1655 — Kamēr cars ir dzīvs, nav miera!

— Nositīsim paši caru!

DEDZE

Lai caru aizved stiprā apsardzībā!

(Caru aizved.)

Septītais skats

ĻAUDIS

— Važās vajga caru iekalt!

— Nē, to nedrīkst! —- Nē, to nedrīkst!
1660

— Kad tik gūstīts! — Nu būs miers!

(Ļaudis draudoši un trokšņaini seko Pētera aizvešanai.)

KĀDS RĀTSKUNGS

Jūs, ļaudis, rimstat!

Rimstat! Ko jūs darāt?!

DEDZE

Es rītu tautai mieru sludināšu.

(Aiziet līdz ar pavadoņiem.)

ĻAUDIS

(Nemierīgi, uztraukti.)

— Kas par mieru būs ar caru?

1065 — Atkal viņš mūs vils un uzbruks —

<— Nāvi caram! nāvi caram!



Astotais skats

Vairāki kareivji un ļaudis ieskrien un sauc uztraukti.

ĻAUDIS

— Ļaudis! tauta! — Viltus! Viltus!

■— Pēters cars ir vaļā palaists!

■— Cars ir bēdzis! — Visi krāpj mūs!

1670 — Pati princese mūs māna!

— Nāvi, nāvi nodevējiem!
— Ejam turpu! — Visi turpu!

(Priekškars.)



CETURTAIS POSMS
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I AINA

Lielā sapulču istaba Rīgas pilsētas namā,

Pirmais skats

Uztraukti ļaužu pulki. Gaida ievedām Dedzi.

ĻAUDĪS

— Nodevība! — nodevība!

-— Nāve visiem nodevējiem!

CITA GRUPA

1675
— Pati princesīte līdzi!

— Palaiž Rīgas ienaidnieku!

VĒL CITA GRUPA

— Kā nu var tā? — Kas par lietu?!

— Tur jau nevar palikt mierā!

Otrais skats

Ļaužu, sievu, kareivju pavadīta ienāk Dedze; vēlāk

rātskungi.

ĻAUDIS

— Tur jau ienāk princesīte!
1680

— Kāda viņa noskumusi!

— Tēvu zemi pārdevusi!
— Diezin, vai tad tā nu bija?
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ĻAUŽU CITA GRUPA

— Tiesāt! — Tiesāt princesīti!
— Tiesneši lai ir tie paši!

1685 — Jā, bet viņa Rīgu glāba!
— Jā, bet pati atkal nodod!

DEDZE

(Pēc paraduma iet uz augsto krēslu, lai tur sēstos, — viņai stājas
daži no ļaudīm ceļā. Viņa atkāpjas apkaunota, bet nekā nesaka.)

DAŽI NO ĻAUDĪM

— Viņa grib jau tronī sēsties?!

— Nē, to nedrīkst! — Beigts tas tronis!

RĀTSKUNGI

(Nostājas Dedzes priekšā, sakārtojas svinīgi līdz ar saviem ļaudīm

uz Dedzes tiesāšanu.)

ZVIEDRU KAREIVJI

(Arī ienāk un ieņem savas vietas.)

VECAIS RĀTSKUNGS

Es lieku priekšā: tiesāt svešo kundzi,
1690 Kas Rīgas ienaidnieku atlaiž brīvu —

OTRS RĀTSKUNGS

(Pārtrauc.)

Tas nebij važās slēgts, — šī nepieļāva! —

VECAIS RĀTSKUNGS

(Turpinādams.)

Tā tas nu izraujas un bēg no sardzes.

Tad kāds to paslēpj mēslu vezumā —■

CITS RĀTSKUNGS

(Pārtrauc.)

To kādu zinām mēs!
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KADS NO PAVADOŅIEM

(Uz Dedzi rādīdams.)

1695 Vai tu tā būsi? —

VECAIS RĀTSKUNGS

(Atkal turpina.)

Un tad cars izvests tiek — no Rīgas laukā

Un atkal apdraud Rīgu saviem pulkiem!
— Nu tiesu ieceļat!

ĻAUDIS

— Tiesneši lai ir tie paši!
1700 — Tie, kas tiesāj' viņas draugu!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

Es liedzos tiesāt nevainīgu kundzi!

Tā mūs ir glābusi jau divas reizes,

VECAIS RĀTSKUNGS

Jā, jāceļ tiesa, kas nav partejiska!

CITS RĀTSKUNGS

Lai tiesnesis ir vecais augstais rātskungs!

KĀDS NO ĻAUDĪM

1705 Un divi piesēdētāji no tautas!

CITS NO ĻAUDĪM

Bet vecais rātskungs pats jau apsūdzētājs!?

PIRMAIS NO ĻAUDĪM

Nu tad jau viņš vislabāk lietu pārzin,

KĀDS RĀTSKUNGS

Ko? vai še neuztic vairs augstai rātei?
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ĻAUDĪS

(Savā starpā.)

— Esi tu tas piesēdētājs!
1710

— Man ir kauns, — ej pats, kad gribi!
— Es jau iešu! — Tiesāt vajag!
— Lai iet paši rātes kungi!

KĀDA BALSS NO ZVIEDRU PUSES

Jūs, ļaudis, netiesājat! — pēc būs žēl!

Bez viņas visi jūs jau būtu vergi.

VECAIS RĀTSKUNGS

1715 Kad tauta atsakās, tad tiesās rāte.

CITS RĀTSKUNGS

Nu, tā ir pareizi: lai tiesā rāte!

VECAIS RĀTSKUNGS

(Uz Dedzi.)

Vai, kundze, atzīsties par vainīgu?

(Kad Dedze klusē.)

Vai caru izlaidi? — Tā neatbild!

Vai mēslu vezmā slēpi? — Neatbild!

DEDZE

(Stāv klusu, skatās tālumā un neatbild uz jautājumiem.)

VECAIS RĀTSKUNGS

1720 Kas nevainīgs, tas atbild drošu pieri!
Tu neatbildi, tad — tu vainīga!

KĀDS NO ĻAUDĪM

Bet Žagata jau vezmā caru slēpa!
Tā pati lielījās!

KĀDS RĀTSKUNGS

Kas Žagata?
1725 Tā viņas kalpone: ko liek, to dara.
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TA PATI BALSS NO ĻAUDĪM

Bet Žagata jau Dedzi nodevusi!

VECAIS RĀTSKUNGS

Ā, bieži mājās sastrīdas un salīgst!

BALSS NO ĻAUDĪM

Tāpat kā rātskungi ar Pēteri.

KĀDS RĀTSKUNGS

Klus! netraukt tiesu!

VECAIS RĀTSKUNGS

1730 Tātad nolemjam:
Ka vainīga!

CITS RĀTSKUNGS

Jār vainīga!

CITS

Tā ira!

ĻAUDIS

— Atbildi jel, princesīte!
1735 — Saki, ka tu nevainīga!

DEDZE

(Klusi.)

Jūs jau paši ar to zināt,

Tomēr mani apsūdzējāt!

(Viņa aizsedz vaigu.)

VECAIS RĀTSKUNGS

Pēc vispārēja atzinuma lemjam:
Šī svešā, kas par princesi liek saukties,

1740 Tiek sodīta ar kroņa atņemšanu ■

ĻAUDIS

— Vai man! atņem Rīgas kroni!

— Nabadzīte! — Princesīte!
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VECAIS RĀTSKUNGS

Lai noņem viņai rātes doto kroni! —*

SIEVAS

(Raud.)

—- Vai man! Vai man! —* Kronis noņemts!

VECAIS RĀTSKUNGS

(Turpina.)

1745 Un pārvedot no dzīvības uz nāvi!

Šis spriedums galīgs, pārsūdzēt to nevar*

ĻAUDIS

— Ko tas nozīmē? — Tai jāmirst?
— Tas par daudz tai princesīte!!
— Nāve visiem nodevējiem!

1750 _Vai tad nevar drusku mazāk?

ZVIEDRU VIRSNIEKS

(Ironiski.)

Kā, kungi, princesi jūs notiesāsat?

Mēs redzējām, ka lodes viņu neķer!

VECAIS RĀTSKUNGS

Līdz soda veids būs izlemts, paliks važās!

ZVIEDRU VIRSNIEKS

Mēs kundzei pāri darīt neļausim!

DEDZE

(Uz virsnieku.)

1755 Draugs, lai! — es visu izbaudu līdz galam.
Es varu mirt gan tik no savas gribas,
Bet tuvāk tuvojas tas acumirklis,
Kad esmu gatava un varu aiziet,

ĻAUDIS

(Uzbudinājās.)

— Ko? tu gribi aiziet projām?!
1760 — Atstāt mūs te postā vienus?
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— Viņai esot savi mērķi *—

— Sen jau teicās — negrib palikt —t

DEDZE

Ļaudis, ļaudis! — Ko jūs sakāt?

Jūs jau paši mani dzenat!

1765 Mani nosodāt uz nāvi!

Un nu liekat manim palikt?

ĻAUDIS

— Viņa negrib, ka mēs veicam!

— Negrib ar, ka Rīga augtu!
— Nonāvēt jau tevi nevar —>

1770
— Viņa nāra! — Viņa burve!

— Topi cilvēks! Paliec Rīgā!

DEDZE

(Atkāpjas piepeši un paceļ rokas kā vairīdamās, izbailēs.)

Klusat! Klusat! — Ko jūs prasāt?

„

Jūs jau nezināt, ko darāt!

Prasāt manu iznīcību!

(Mierīgāk un klusāk.)

1775 Es tik nācu Rīgu paglābt —

Vienu reiz' no cara varas —

ĻAUDIS

— Mēs jau mīlam tevi, Dedze, —:
— Savu gaišu princesīti!

DEDZE

(Aizkustināta, raudādama aizklāj seju, bet tad saņemas.)

Es tik nācu dzīvi sapņot —

1780 Ļaužu dzīvi — vienu nakti! —

Paliekot man būtu jāmirst

Vienmuļīgi šaurā lokā —

SIEVAS

— Ak, tu nāci ļaužu dzīvē —

<— Mūžam likies ļaudīs esam —
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MEITENES

1785
— Tu jau, Dedze, pati esi

— Paslepena tautas dzīve

VIENA

Mūžam dedzi, pelnu klāta, >

Nu tu šonakt uzliesmoji.

VISI

Neej projām! — Neej projām!

DEDZE

(Raud, tad.)

1790 Vai bij vērts, ka uzliesmoju?
Vai bij vērts šo dzīvi sapņot?
Tik vien laba cilvēksirdīs,

Tik vien prāta cilvēkgalvās —

Paši saviem laba dariem,
1795 Paši manim nāvi spriežat!

ĻAUDIS

— Mēs tik turēt tevi gribam!
— Piesaistīt pie savas dzīves!

— Solies mums, ka neaiziesi!

— Solies, ka mūs aizstāvēsi!

VECAIS RĀTSKUNGS

(Godbijīgi klanīdamies Dedzei.)

1800 Kad kundze labu novēl mūsu Rīgai,
Tad dod mums drošību, kas tevi saista!

Kad saudzi naidnieku aiz augstsirdības —

— Vai citād' kaitē mums — ko mēs tad varam?

Tu lodes uzķer, — teic, kā tevi veicam?

DEDZE

(lesaucas.)

1805 Man pašai jāsaka, kā mani veic?!

Man gluži jānododas jūsu rokās,

Tais rokās, kuras nespēj mani veikt!
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ĻAUDĪS

— Tu mūs glābi, princesīte,
>— Glāb mūs tālāk! — Neej projām!

DEDZE

(Uz rātskungiem.)

1810 Vai vērts man bij jūs glābt?
Es glābu divreiz,
Jūs prasāt drošību un priekšrocības!

RĀTSKUNGI

(Stāv klusu un tikai sačukstas.)

ĻAUDIS

— Neej, neej! princesīte!
>— Neņem cerēs! neņem ilgas!

DEDZE

(Padodamās savām jūtām un ziedodamās.)

1815 Jūs, mīļie atstātie!

Dvēseles nabagie!
Es padodos,
Es priekš jums ziedojos! —

(Lēni un skumji.)

Mans sapnis izsapņots,
1820 Mans pienākums izdzīvots —•

Ir auglis rūgts,
Kas ļaužu dzīves kokā plūkts.;
Kas cits gan sevi ziedotu? —:
Es tad šo dzīvi jums atdodu,

1825 Ar briesmām es trešo meklēšu «—

Tad dzirdat:

Es pati lodi liešu,

Caur kuru es nāvi ciešu.

Pulvertornī jums lodi nodošu 1—
1830 Kā drošību — kā savu dzīvību!

VECAIS RĀTSKUNGS

Lai sardze kundzi ved uz pulvertorni;
Tur darbā stāsies tā — (Klusi.) un neizbēgs

(Priekškars.)
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II AINA

Krievu kara nometne pie Rīgas,

Cara Pētera teltī. Nakts,

Pirmais skats

Cars Pēters. lenāk Žagata.

ŽAGATA

Še esmu — Žagata es!

PĒTERS

Pēkšņi tu nāc un ej.

ŽAGATA

1835 Nav man laika, ko tērēt.

PĒTERS

Ko jaunu nes?

ŽAGATA

Lielas lietas. Klausies!

Šodien vēl veiksim viņu!
Dota liela ziņa man.

PĒTERS

1840 Tavas lielās ziņas viļ.
Tava ziņa neziņā ir: —

Šāvu sudraba lodi — neķer.
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ŽAGATA

Vai tevi neglābu es?

Ne saukta, ne lūgta!
1845 — Bet tevi sieviete veic un veic,

Bez manis tu nerrs!

PĒTERS

Kalpojošs gars sevi ceļ.

Teic, ko liek tev teikt

Tas, kam tu klausi?

ŽAGATA

iB5O Nemini to, ko tu neaptver,

Kam arī tu tik rīks,

Bet klausies un dari!

Šonakt pa Rīgas ielām ies

Sūtīta parādība —

1855 Jautās: vai Rīga ir gatava?
Kas sastaps un neatbildēs —

Taps mēms!

Kas sastaps un atbildēs —

Mirs pēc nakts!

1860 Kad teiks, ka Rīga ir gatava, —

Tad Rīga grims!
Kad teiks, ka Rīga vēl aug, —

Tad parādībai simts gadus vēl gaidīt!

Bet, kurš atbildēs jā vai nē —

1865 Tas mirs pēc nakts.

PĒTERS

Kas daļas man?

ŽAGATA

Daļa tev gan —

Un tāda:

Liec kādam iet un teikt —

1870 Labprāt iet un teikt:

«Rīga ir gatava!»
Un Rīga grims tavās rokās

Un paliks tev mūžam!
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PETERS

Kurš ies un labprāt?
1875 Neviens, tik es!

ŽAGATA

Dzīvība jāliek pret valdību!

PĒTERS

Vai Rīga to vērts?

Žagata

Vai pats esi viņas vērts?

PĒTERS

Ha, Rīgas ragana gan tās vērts!

ŽAGATA

1880 Tu sievas veikts!

Mans sūtījums še ir beigts.
Es eju.

PĒTERS

Pagaidi, — ej vēl sūtīta manis!

Rīgas raganai teic: viņu mīlu,
1885 Lai nodod Rīgu, būs cariene!

ŽAGATA

Tavs nodoms mazs un veltīgs,
Tāds, kāds tu pats,
Bet man var derēt ij tas, ij tu.

(Aiziet.)

Otrais skats

Cars Pēters; ienāk sarga kareivis.

SARGA KAREIVIS

Rīgas rātes kungi.
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1890 Vest tos iekšā!

(Parādās trīs Rīgas rātskungi.)

CARS PĒTERS

Es sveicu augstos Rīgas rātes kungus!
Kas kungiem sakāms, sakāt, kungi, aši!

PIRMAIS RĀTSKUNGS

Mums, lielais car, ir jaunas, labas ziņas,

PĒTERS

Nu?

RĀTSKUNGS

1895 Rīgas ragana ir mūsu rokās!

OTRAIS

Tā pulvertorņa cietumā,

TREŠAIS

Lej lodes.

PIRMAIS RĀTSKUNGS

Lej lodi, kura nāvēs viņu pašu,

PĒTERS

Nu?

RĀTSKUNGS

1900 Lodi šo tā nodos tautas rokās —

OTRAIS RĀTSKUNGS

<— Par drošību, ka Rīgu nenodos,

PĒTERS

Nu, nu?
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PIRMAIS RĀTSKUNGS

Šo lodi, — to mēs dosim tev,

Kad solies saīgāt, rātes priekšrocības.

PĒTERS

1905 Ha — kundze liek par ķīlu dzīvību,
Ka nenodos, un •— jūs to nododat!

Nu —- solos sargāt jūsu priekšrocības,

OTRAIS RĀTSKUNGS

Jo, lūk, mēs paši kundzei neuzticam:

Tā nodos Rīgu — tik ne tev, bet — tautai!

PĒTERS

1910 Kad lode būs?

PIRMAIS RĀTSKUNGS

Vēl šonakt tev to dosim —

Mēs apsveicam jau iepriekš savu caru!

(Visi trīs dziļi klanās cara Pētera priekšā.)

PĒTERS

Tā labi! — Sulain! ved tos vīrus ārā!

Tik daudz, kas Rīgu nodod! Viena nedod!

(Priekškars.)



111 AINA

Rīgas iela. Tumsa.

Pirmais skats

Dzirdas tāla balss.

BALSS NAKTĪ

(Klusi.)

1915 Bēgat! bēgat! — Nost no ielām!

Nāve staigā! —Parādība!

(Vēji, šaudīgas gaismas.)

Otrais skats

Bailīgi parādās kāds salīcis stāvs; no otras puses tāds

pats.

PIRMAIS

Vai man! sabijos! — Kas esi?

OTRAIS

Kaimiņ, tu? — vai nepazīsti?

PIRMAIS

Es aiz bailēm mēms vai tiku!

OTRAIS-

-1920 Šonakt jau tas spoks še ejot!
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PIRMAIS

Jautādams: vai Rīga esot —>

OTRAIS

(Turpina.)

Gata— vai man dieniņ, neteic —

PIRMAIS

Nevar ņemt to vārdu mutē!

OTRAIS

Šodien savai vecai prasu,
1925 Vai ir ēdiens gata— še tev!

Viņa sit man muti cieti.

PIRMAIS

Jā, tā Rīga nedrīkst nogrimt.

OTRAIS

Kas šo satiek — mēms uz vietas!

PIRMAIS

Nu, vai zin', tad būtu brangi,
$930 Kad man vecā tiktu mēma!

Glābties nevar, cik tā runā.

OTRAIS

Nu tad laid, — varbūt no vecās

Aizbēgs pat tās spoku briesmas?

PIRMAIS

Ak, kas paglābs mūsu Rīgu!

OTRAIS

1935 Glāb nu, kad tev pašam jāmirst!

PIRMAIS

Es jau gan tik dūšīgs būtu,

Kad tik neķertos pie dziesmas!
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OTRAIS

Vienīgā tik princesīte!

PIRMAIS

Ko nu! tā sēd pulvertornī,
1940 Važām piekalta pie sienas!

OTRAIS

Nevaidzēja mums to nodot!

PIRMAIS

Citād' miera nav no rātes.

OTRAIS

Vajdzēj' iet un viņas lūgties:

Viņai tik un tā ir jāmirst!
1945 Lai tad mirst ij šito reizi.

PIRMAIS

(Ausīdamies.)

Vai man! bēgsim! — Tur kāds atnāk.

Trešais skats

Parādās kādas vecas sievas tēls.

VECENE

(Uz savu vīru.)

Nelieti! — Ko tu še stāvi?

Pļāpā tā kā veca sieva.

Gan tev' sagrābs parādība,
1950 Pļāpā tad, kad mēms tu būsi!

(Visi trīs aizbēg.)

TĀLAS BALSIS

■— Vai, vai! mūsu mīļie!
—- Vai, vai! mūsu mīļie!

(Pārskrien vēja pūsmas, palsas gaismas. Parādās spokains vecs

vīrs Kangara veidā.)
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SPOKU VĪRS

(Žēlīgā, nedzīvā fealsī.)

Labi ļaudis, labi ļaudis —

Palīdzat man, nabadziņam,
t355 Sakal, mīļi rīdzinieki,

Vai ir gatava jau Rīga?
Vai ir gatava jau Rīga?
Vai ir gatava jau Rīga?

(Aiziet.)

(Dzirdas atkal tālas balsis.)

TĀLAS BALSIS

—- Vai, vai! mūsu mīļie!
1960

— Vai, vai! mūsu mīļie!

(Vēja pūsmas un gaisma.)

(Priekškars.)
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IV AINA

Dedzes istabas,

PiimaiS' skats

Patumša.

Žagata p« z 3 pie Cielaviņas,

ŽAGATA

(Ļoti mīlīgi, saldeni.)

Cielaviņa, mana mīļā!

CIELAVIŅA

(Piegriežas viņai negriboši.)

Tu tā esi? —•Mani sauci?

ŽAGATA

Man ir kāda jauna ziņa.

CIELAVIŅA

Tev jau allaž jaunas ziņas,
t965 Tikai tās tu citiem nesi.

ŽAGATA

Nebaries jel, Cielaviņa!

Kā es tevis aizilgojos!

CIELAVIŅA

Kā tu manis aizilgojies?!
Ko tad pārbiedēji mani,

1970 Liki caram šaut uz Dedzi!



442

2AGATA

Ļauns nekas jau nenotika:

Lodes Dedzi neievaino.

Es tik caru izjokoju,
Dedzei mīļi darīdama.

CIELAVIŅA

1975 Gauži viņai padarīji!

Žagata

Viņa laba, gan jau piedos.
Tikai varbūt šodien dusmo.

Tādēļ ej i tu tai pateikt:
Pēters ilgojas pēc viņas!

1980 Liek, lai viņa atmet Rīgu,
Nāk par carieni pie cara!

CIELAVIŅA

Atkal tu pie cara biji,
Jaunu ļaunu izdomāji.

Žagata

Nu, man tīk tā pakustēties,
1985 Tu tik mīli kaktā tupēt.

Ej nu iekšā, pateic Dedzei!

CIELAVIŅA

Ne es iešu, ne es teikšu —

Cars par daudz jau viņu vīlis.

Žagata

Ak tu, muļķa meitenīte,
1990 Ko tu zini, kāda mīla?

Kad visvairāk mīl, tad ienīst,

Kad visvairāk viļ, tad uztic.

CIELAVIŅA

Nē, es zinu gan, kas mīla:

Taisnā ceļā iet uz sauli!
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ŽAGATA

1995 Pēters grib vēl Dedzi redzēt.

CIELAVIŅA

Nesaprotu: te jau tornis.

ŽAGATA

Šonakt spoks pa Rīgu staigās:
«Vai jau gatava ir Rīga?»
Tad var Pēters Rīgā ienākt,

2000 Rīgā satikties ar Dedzi.

CIELAVIŅA

Vai man! atkal jaunas briesmas,

Tā jau Dedze skumst līdz nāvei —

Ej vien projām! ej vien projām!

ŽAGATA

Eju. eju, — tik jau zinu,

2005 Neiztiksat jūs bez manis.

Nāves skumjas dziedēt zinu.

(Aiziet.)

CIELAVIŅA

(Neklausīdamās uz viņu un aiziedama.)

Mīļā Dedze, mīļā Dedze!

Otrais skats

Parādās Dedze.

DEDZE

(Uz Cielaviņu.)

Ko tu runāji? Kas bija?

CIELAVIŅA

Žagata bij atnākusi:

2010 Atkal viņai viltus ziņas,
Atkal nākot jaunas briesmas, —

Nezinu, vai tevim stāstīt?
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DEDZE

-Stāsti vien, —* viss iet uz galu,

CIELAVIŅA

Pēters gribot tevi redzēt.
2015 Šonakt spoks pa ielām iešot:

«Vai jau gatava ir Rīga?»
Cars tad varot lenākt Rīgā,
Mīlot tevi, kaut vai nīstot.

DEDZE

(Uzbudināta, paredzēdama.)

Sirds, ak, mana sirds, ko traucies?

2020 Laid tu .mani vaļā, mīla:

Briesmīgs esi, dzīves sapnis! —

(Viņa atkrīt krēslā.)

— Domāju: jau mieru guvu,
Atdodama savu dzīvi: —-

Atkal jūra vienās putās!
2025 Ej, mans draudziņ, Cielaviņa!

CIELAVIŅA

(Nomezdamās ceļos pie Dedzes un viņu apskaudama.)

Dedziņ mīļā! Dedziņ skaistā!

Mīla lauza ļaužu dzīvi,

Tā kā vētra lauza viļņus —

Mīla, sāpes zeltīdama,
2030 Taisnā ceļā ved uz sauli!

Ūdens izgaro no saules,

Sirdis zudē iet priekš mīlas.

DEDZE

Ak, tu stipra Cielaviņa.

' CIELAVIŅA

Divas vieglas cielaviņas
2035 Līksmi klīst gar ūdens malu,

Smagās miesas atmetušas.

(Viņa noskūpsta Dedzi un aiziet.)
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Trešais skats

Dedze viena, domās.

DEDZE

Mazā, maigā Cielaviņa,

Tā zin savu saules ceļu,
Arī laužu dzīvē nākot —

2040 Vai es .zinu? Kur es eju?

lAtmiņāš.)

Divas vieglas cielaviņas
Līksmi klīst gar ūdens malu —

Kad nu kairam savi ceļi? —-

Kad nu pašai divi ceļi,
2045 Kuri negrib tecēt kopā?

(Skumjās locīdamās.)

Kas man pateiks? Kas man līdzēs?

Māte būtu atnākusi,
Kad tā spējusi man līdzēt.

Ak, cik viena esmu, vienai
2050 Vai ir tāda ļaužu dzīve?

Rādies, māt, kaut nespēj līdzēt!

Kad tik tavu vaigu redzu,

Sirds man mierīgāka paliks.

Ceturtais skats

Ir aptumsis galīgi. Parādās savā gaismā Spīdolas tēls, ap-

segtu vaigu.

DEDZE

Māte! ak, tu aizsegusies!
2055 Ak, ij tupar mani skumsti!

Atsedz, māt, jel savu vaigu,
Kad vēl mīli savu meitu!.

SPĪDOLA

(Atsedz vaigu.)
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DEDZE

Skumja tu, bet neraudoša.

SPĪDOLA

Tikai cilvēki spēj raudāt:

2060 Tā jums veldze jūsu bēdās,

DEDZE

Raudu, raudu — mīļā māte!

SPĪDOLA

Vēl tev šinī beigu brīdī

Laiks ir dots uz atgriešanos.
Tu vairs nenāksi, es zinu,

2065 Tava sirds te tevi tura,

Sāpes līdz tev jāizsapņo —

Es vairs nespēju tev līdzēt.

DEDZE

Māt! kaut nespēji man līdzēt,
Saki jel, vai labi daru?

2070 Vai tu mani nenosodi?

SPĪDOLA

Katram pašam būs to zināt,

Vai viņš gājis savu ceļu?

DEDZE

Māt, cik briesmīgs cilvēkliktensl

SPĪDOLA

Un cik greznis savā vaļā,
2075 Varenāks par dievu gaitu.

Tu to baudīsi līdz galam —

Tu vēl cieti mazās briesmas 1

DEDZE

Vai man, māt, vēl vairāk briesmu?!

(Aizraudas balsī.)
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SPĪDOLA

Rimsti brīdi! Laiks būs raudāt,
2080 Vaidās klaigāt garus mūžus!

Es vairs tevis neredzēšu!

Trešā dzīvē, citā veidā

Rādīsies tu, mīļā meita.

Mūžam nerims tevī nemiers,
2085 Mūžam mainīsies uz augšu.

(Viņa pazūd, gaisma apdziest.)

(Priekškars.)
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V AINA

Lielā sapulču Istaba.

Istaba pilna ļaužu.

Pirmais skats

ĻAUDIS

— Klusi! Klusi! — Nu nāk kundze!

~— Lūgsim, lūgsim! Pielūgsimies!

■— Dedze, glāb no Rīgas spoka —

'— Kaut vēl Rīga nenogrimtu!
2090 — Kadnāks kundze, visi ceļos!

— Sauksim: «Kundze, žēlo, kundze!»

Otrais skats

Tiek ievesta Dedze, važās saistīta, viņai apkārt sargi,

ĻAUDIS

(leraudzīdami Dedzi važās, pārsteigti.)

— Vai man dieniņ! — Vai man, dieniņ!
— Viņa važās! — Mūsu kundze!

«— Kas tad lika viņu saistīt?

2095 — Raisāt vaļā! —• Važas vaļā!

(Sargi attura ļaudis.)

DEDZE

Ko no manis gribat, ļaudis?
Kādēļ šurpu esmu vesta? —

Ko jūs visi ceļos krītat

Še priekš tās, ko paši saistāt?
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ĻAUDIS

2100 — Raisāt vaļā! — Raisāt vaļā!

(Sargi atkal attura ļaudis.) .

VIENS SARGS

Mums augstā rāte lika viņu saistīt,
Lai tā, pa ceļu vedot, neaizbēgtu.

ĻAUDIS

— Vaļā, vaļā! — Tūdaļ vaļā!
— Vai jums kauna nav to saistīt!

(Viņa tiek no važām atbrīvota.)

SARGS

2105 Nu jums par sekām vajdzēs atbildēt!

SIEVAS

(Ap Dedzi, viņu apmīļodamas.)

— Ak tu mīļā nabadzīte!

— Saspaidītas baltās rokas!

— Ealtas tā kā balta puta!

ĻAUDIS VISI

(Ceļos krizdami.)

— Žēlo, kundze! — Glāb mūs, kundze!

2UO
— Dedze, Dedze! — Glāb mūs briesmās!

DEDZE

Ceļos jūs priekš važās sietās —

Ceļaties, nu es jau brīva!
Rokas jūs man atraisījāt,
Lai es pasteigtos jūs paglābt, —

2H5 Būsat glābti, tad jūs atkal

Steigsaties man rokas sasiet.

ĻAUDĪS

— Dedze, Dedze, — nedusmojies!

■— Briesmas Rīgai! Spoks jau staigā!
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Jautā jau pa turošām ielām:

2120 «Vai ir gatava jau Rīga?»

CITA GRUPA

— Kas lai viņam pretī stātos?

— Tu tik viena glābt mūs vari!

— Tam jau jāmirst ir, kas atbild!

DEDZE

Mirt jūs laipni ļaujat manim!

ĻAUDIS

2125
— Mēms, kas sastop! — Mirst, kas atbild!

— Līgstam, lūdzam, solām naudu —■
— Mirt jau negrib ij par naudu —

— Mirt ne vecs, ne slimnieks negrib —

— Nedz kam nāve mēles galā —

2130
— Nedz pats drošsirdīgais kareivs —

—■ Tu tik viena glābt mūs vari!

VIENA BALSS

Tev jau tik un tā ir jāmirst!

DEDZE

Ā! tad mirstu jel priekš sevis!

Liekat mani atkal važās!

2135 Vedat atkal pulvertornī!

ĻAUDIS

— Vai man! vai man! — Neej! neej!
— Neklausies to muļķa balsi!

■— Glāb tu viena mūsus daudzusl

SIEVU BALSIS

■— Bērni! — Nākat jūs un lūdzat!

2140 — Bērniem Dedze neatsacīs.
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Trešais skats

Pulciņš bērnu, zēni un meitenes, ienāk un apstāj Dedz i

BĒRNI

(Dzied.)

Tavās rociņās,
Baltās rociņās
Jaunas dvēslītes

Nodotas esam!

2145 Tu vari lolot,
Tu vari zLidināt,

Tu vari saulītē

Dvēslītes iecelt!

Dod savu dvēseli,
2150 Ņem mūsu simtas!

No viena graudiņa
Tūkstošus jaunus!

DEDZE

(Aizsedz seju rokām.)

VIENS ZĒNS

Dedze! līdz nāk Lielais Kristaps!

(Bērai ienes Lielo Kristapu.)

ZĒNS

Lielais Kristaps apsveic tevi!

(Bērni loka Lielā Kristapa tēlu kā sveicinot.)

ZĒNS

(Uz Dedzi.)

2155 Lielam Kristapam rūp Rīga,
Cēlis to ar savu zeltu.

Koka sirds ir Kristapiņam,
Bet nu raud viņš gaužas asras.

KĀDA MEITENE

(Pakāpdamās slauka Lielam Kristapam asaras no vaiga.)
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DEDZE

(Pasmaidīdama skumji.)

Bērni, iešu, glābšu Rīgu!
2160 Lai hu neraud Lielais Kristaps!

(Viņa aiziet.)

ĻAUDIS

Sveikai sveika! princesīte!
Sveika! mūsu paglābēja!

Ceturtais skats

Tie paši, bez Dedzes.

ZĒNS

Lielais Kristaps liek vēl palikt!
Viņam vēl.kas svarīgs sakāms:

2165 Spoku Rīgai uzlaidusi

Žagata, tā nodevēja,
Kas ij Dedzi nodevusi.

Lielais Kristaps Zagateni
Nolād še ar lieliem lāstiem!

2170 Lai tā top par zagļa putnu!
Lai ta mūžam nenāk Rīgā!
Noskatās tik vien no tāfes,

Kā aug Rīga mūžam skaista!

(Apstādamies.)

Dedzei liku aiziet projām,
2175 Lai šo lāstu nedzirdētu,

Tā to nebūt' pieļāvusi!

ĻAUDĪS

(Smiedamies, līksmi.)

Dedze laba! Dedze glābs mūs!

(Priekškars.)
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VI AINA

Rīgas tumša iela.

Nakts. Zibeņi, Vēji. Tāli pērkoņi.

Pirmais skals

Dzirdas starp tāliem pērkoniem tālas balsis no vairākām

pusēm. Dedze tumšā tērpā stāv pie nama.

TĀLAS BALSIS

(Vienā pusē.).

Bēgat, bēgat — nāve! nāve!

TĀLAS BALSIS

(Citā pusē.)

— Vai, vai! mūsu mīļie!
2180 — Vai, vai! mūsu mīļie!

DEDZE

(Tāpat klusi.)

Rimstat! rimstat, mani mīļie!
Stāvu sargam, glābšu Rīgu.

Otrais skats

Otrā ielas pusē parādās cars Pēters, tumšā tērpā sedzies,

PĒTERS

Stāvu sargam, —- ņemšu tevi!
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DEDZE

Pēter-car, tu esi nācis,
2185 Nebaidījies zaudēt dzīvi —

Ir gan vērta tevim Rīga!

PETERS

Ir man vērta tikai ■— Dedze, —

Tevi ņemt es nāvē nācu!

DEDZE

Nāku ari redzēt tevi
2190 Beigu reizi šinī dzīvē.

Dod man Rīgu, ņem man dzīvi, —

Tu jau mani nīdin nīsti!

PĒTERS

Mīlu, nīstu: ka ne mana!

Nenāc manā pilnā varā!

(Viņš nometas viņas priekšā ceļos un apskauj to.)

DEDZiii

2195 Tava būt es varu, ■— tikai:

Nenākt tavā pilnā varā!

PĒTERS

Tadar varu tevi ņemu,

Nesu prom uz savu zemi!

(Viņš paņem viņu rokās un nes projām.)

Trešais skats

Parādās atkal spokainais tēls Kangara veidā,

SPOKA TĒLS

(Nedzīvā balsī.)

Runā, runā: — sakāt, ļaudis,
2200 Vai ir gatava jau Rīga?
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DEDZE

(Uz Pēteri.)

Kurš dos pirmais savu dzīvi

Atbildot uz jautājumu?

PĒTERS

(Izteic.)

Rīga

DEDZE

(Aiztur viņam muti un pati aši nosaka.)

■ Aug vēl! Rīga aug vēl!

SPOKA TĒLS

(Dobji.)

2205 Nolādētā esi, Dedze!

— PĒTERS

(Lielās dusmās nomet Dedzi no rokām un žņaudz viņu.)

Čūska! čūska! nožņaudzama!
Muti manim aizturēji!
Rīgu izrāvi no rokām!

DEDZE

Tu jau nespēj mani nāvēt!

PĒTERS

2210 Parādība nāvēs tevi!

Es tev došu otru nāvi!

DEDZE

Trešo nāvi es sev došu

Pati savā brīvā vaļā.

(Priekškars.)
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VII AINA

Rīgas puīvertornis.

Tumša darbnīcas istaba.

Pirmais skats

Ļaudis gavilē par Rīgas izglābšanu un pateicas Dedzei,

Pilna istaba. Starp ļaudīm arī lējēji un kalēju meistar i.

Lejamā krāsns un kaļamā ierīce,

ĻAUDIS

— Rīga glābta! Rīga glābta!
2215

— Lai nu mūžam Rīga augtul
— Sveika, Dedze! — Slava, slava!

— ftiteicība Dedzei mūžam!

CITA GRUPA

■— Rima pērkons, vējš un. zibens!

— Klusi mēness spīd pār Rīgu!
2220

— Mūsu daiļā! — mūsu mīļā!
— Mieru tu mums atvadīji!
(Sajūsmā nometušies ceļos.)

DEDZE

Ļaudis, neguļat jel ceļos!

Brīva tauta — brīvi stāvi!

Es vēl beigšu beigu darbu,
2225 Tad ij beigšu savu gaitu:

Es jums liešu sudrablodi —

Savu dzīvību kā ķīlu:

Mūžam Rīgā, mūžam tautā

Palikšu kā glābes zīme!

2230 Stipri glabājat šo zīmi:

Mūžam ceri, mūžam dzīvi!
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MEISTARS

Ļaudis! atkāpties no krāsnīm!

Lokā apstājaties apkārt!

(Ļaudis nokārtojas, loka vidū Dedze un meistari.)

DEDZE

(Uz meislartem.)

Darbā, meistari, stājaties!
2235 Meistardarbam būs paveikties!

Kas mūžam slavēsies!

(Paceļ rokas.)

Nu augstāk guni kurat!

Nu traukus turat!

Liesmas kaistas —

2240 Sudrabs jau kūst un laistās —*

Spīd mēness, spīd —

Būt saulei tūlīt —

Sudrabstraume sāk līt —

(Ašāk.)

Meistari, veikli virpojat!
2245 Veidojat! veidojat!

Zvaigzne, zvaigzne jau mirdz!

Tā zelta sirds:

Pukst un sit —

Raujas un projām rit —

2250 Sirds pukstieniem sec —

Gaisā un ārā lec!

Tver! tver! tver!

(Tumsā un krāsns sarkanā gaismā redz sudrabu laistāmies, zvaigzni
izlecam un pa gaisu lēkājam; to tver, bet kā liesmu nevar noturēt.)

MEISTARI

Deg, kad rokām ķer!

DEDZE

Es viena varu to valdīt!

2255 Es dodu jums to vēl kaldīt!

(Nodod kalēju meistariem; tie ka], dzirkstīm lecot, Dedze sadrebas

it kā no sitieniem.)
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ĻAUDIS

— Rīga dimd! Rīga dimd!

— Kas to Rīgu dimdināja?
— Mūs' māsiņai pūru kala —

— Neteic, neteic: zārku kala!

DEDZE

(Nogurusi, saņem no kalējiem sudraba lodi, kura mirdz kā

zvaigzne.)

2260 Veikts!

Ņem, tauta, šo sudraba lodi —

Ņem manu dzīvību —

(Viņa nogurumā paģībst, ļaudis viņu uztver.)

ĻAUDIS

— Tu tautai dzīvību dodi!

— Vai! turat viņu ģībstošu!
2265 — Vai! vai! — Viņa dzīva!

— Krēslā tur noliekat!

— Aizejat! aizejat!

(Aiziet tikai reti.)

Otrais skats

Cielaviņa ieskrien priecīga.

CIELAVIŅA

(Pie Dedzes krēsla steidzīgā, saplūstošā runā,)

Pēters liek nolūgties,
Ka velti par atņemto Rīgu tas dusmojies.

2270 Slēdz mieru, mūžam tev pieķersies —-.

Lielais Kristaps Žagatu lādēja,
Tā par zagļu putnu aizskrēja —*

Mēnesis skaidri spīd,
Tā vaigā ieraudzīju tūlīt:

2275 ir kā Spīdola!
Viņa kā sveicina!

~Būs labi: tu varēsi atpakaļ iet —

Mani nu gan še kāds tura ciet —



DEDZE

(Apglauda viņu.)

Tu labas ziņas man dod—

2280 Sirds priecājas, tevi ieraugot —

Lai ļaudis leti tu palieci!

CIELAVIŅA

Pie tevis allaž un mūžīgi!

ĻAUDIS

— Sveika, sveika, princesīte!
— Rītu mieru sludināsi!

(Aiziet.)

(Priekškars.)





TAIS POSMS
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I AINA

Maza istaba pulvertornī.

Gulta. Krēsli. Durvis uz otru istabu. Istabā laipna un mierīga nakts

gaisma. Dedze guļ gultā. Cielaviņa pie viņas stāv.

Pirmais skats

CIELAVIŅA

(Uz Dedzi, kura grib celties.)

2285 Necelies tu! guli klusi!

Tu nu esi nogurusi
Pēc tiem lieliem glābējdarbiem —?

Nerunā, es pastāstīšu —

(Dedze grib ko teikt.)

Nav jau svarīgs, tā tīk tērzēt.

DEDZE

2290 Nu, tad stāsti, māsulīte!

CIELAVIŅA

Kad tu nodevi to lodi,

Ļaudis vēlējuši vīrus,

Kam to dārgumu būs glabāt:
Zviedru virsnieks bijis pirmais,

2295 Tad no tautas viens, kāds pilsons,
Beigās viens no rātes kungiem.

DEDZE

Labi, ka ir zviedru virsnieks.
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CIELAVIŅA

Tas, kurš tevi iemīlējis,

Viņš par tevi ies vai gunī.
2300 Tam ir rokās sudrabiode,

Citi ir tik zinātāji. —

2ēl, ka zviedri nepieņēmi.
Pēters iemaisījās starpā, —

Mans ir zelts un visi tādi,
2305 Zviedru virsnieks visiem pāri —

—-

DEDZE

(Viņu pārtraukdama.)

Cielaviņ, nu klausies manī:

Tu kā otra sirds man esi, —

Mēs nu abas zemes sapni
Vienā naktī izsapņojām.

2310 Saki man: vai labi darīts,

Ka es mājās neatgriežos,
Kad vēl bija laiks tam vēlēts?

Vai es savu uzdevumu

Izpildīju tā, kā nākas?

CIELAVIŅA

(Dedzīgi.)

2315 Izpildīji, izpildīji!

Trijkārt savu dzīvi devi!

DEDZE

Māte Spīdola man saka;

Katram pašam būs to apspriest.

CIELAVIŅA

Vairāk darīji, kā vajdzīgs!

DEDZE

2320 Kādēļ ļaunā atalgoja?

CIELAVIŅA

Nu jau viss tiks vērsts par labu.:
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DEDZE

Vainav velti sapņots sapnis?
Briesmas vien tas manim deva,

CIELAVIŅA

Tu tam pretī labu devi.

DEDZE

2325 Briesmīga ir ļaužu dzīve.

CIELAVIŅA

Tu to viņiem labā vērti,
Dzenoli pēc laba devi.

DEDZE

Pazaudēju viņu cīņu.

CIELAVIŅA

Uzvaru tiem gatavoji.

DEDZE

(Nopūšas.)

2330 Ak tu, mīļā Cielaviņa!

CIELAVIŅA

Tev jau ceļš uz mājām vaļā »—-

Atpūties tik mazu brīdi. —•

Es jau neiešu vairs mājās,
Ak, cik jauka ļaužu dzīve!

2335 Tu vēl visa nepazīsti,
Izbaudi līdz galam visu!

DEDZE

Izbaudīt līdz galam visu?

Māsiņ, ak, man raudāt gribas.
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CIELAVIŅA

Ko nu raudāt? Viss būs labĻ
2340 Atliecies un lūko gulēt!

Vēl jau naktij kāda stunda,
Stunda dusas dos tev spēku,
Viss tad rādīsies tev jaukāk.;

(Dedze atgulstas. Cielaviņa aiziet.)

Otrais skats

Dedze viena. Guļ, piepeši uztrūkstas, sapnī redzēdama parādību,

DEDZE

(Pa sapņiem runā.)

Ko tu noliecies mani grābt?
2345 Glābt, glābt! Nākat mani glābt.

(Viņa redz, it kā Pēters pēc viņas grābtu. Pēc brīža.)

Mana sirds, ko no krūtīm lec?

Vai tu redz:

Viņš pret tevi nagus griež!

Ak, vesels pulks mani spiež!
2350 Ļaudis man elpu rauj!

Jel atelst ļauj!
Vai! vai! vai!

(Viņa redz lēkājošās lodes ainu un uzmācošos ļaudis. Tad iekliei

dzas un atmostas.)

Trešais skats

Cielaviņa iesteidzas istabā, uztraukta, tikko valdīdamās.

CIELAVIŅA

Dedziņ, mīļā — ko tu kliedzi?

Vai tu arī jau to zini?

DEDZE

(Vēl sapņa nojautā.)

2355 Ļauni sapņi mani moca.

Labi, ka tu modināji!

(Vairāk uz sevi runādama.)



Es vismaz jel gribu aiziet

Lēni, klusi, rāmā mierā!

Jūras ūdens, smiltīs izliets,
2360 izgaro ar smiekliem saulē;

Baltas putas, krastā mestas,

Skūpstoties ar smiltīm izgaist,
Tā es savā brīvā vaļā
Izkusīšu saules rokās,

2365 Rīta agros sārtos staros.

Tad es savu mīļu zemi

Svētīšu ar saules ausmu,

Saulei līdzi vizēdama,

Saules allaž ilgojusies
2370 Savā dziļā jūras dzelmē!

CIELAVIŅA

Māsiņ, cik tas būtu jauki!

(Bailīgi, bet uztraukta.)

Dedziņ, vai es tev lai saku?

Ko nupat es sadzirdēju?
Mierināt jau tevi vajga.

2375 Vai man! vai man!

DEDZE

Saki, saki!

CIELAVIŅA

Zviedru virsnieks, kas tev draudzīgs —

Nokauts ir — no rātes kungiem —

Nedevis tas sudrablodi —

2380 Tad tie viņu nosituši. —

DEDZE

Ak, tās briesmas! Ejam tūdaļ!

CIELAVIŅA

Vai man, Dedze! — Vai man, Dedze!

DEDZE

Klusi!

(Aiziet.)

(Priekškars.)

16* 467
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II AINA

Rīgas pulvertornis. Ceļā uz sapulces vietu.

Dedze un Cielaviņa.

CIELAVIŅA

(Runā ašif uztraukta, iebaidīta, bet apmierināta,)

Dedziņ, neesot tik ļauni!
2385 Zviedru virsnieks nosists ķildā,

Dzērumā un kāršu spēlē, —

Sudrablode drošā vietā.

Grezni būšot miera svētki:

Mielasts, dziesmas, dejas, prieki. —

DEDZE

(Mierīga, nopietna,)

2390 Gatavojies šorīt nāvei!

Tev būs jāmirst manim līdzi.

CIELAVIŅA

(lesaucas.)

Vai man! māsiņ! Gribas dzīvot!

Mana jauna mīlas dzīve

(Piepeši atkal mierinādama.)

Miera līgums esot gatavs!
2395 Cara vārds un paraksts arī!

DEDZE

Lauzt var vārdu, lauzt ij dzīvi.

CIELAVIŅA

(Saļimst.)

Vai man! Bail iet tevim līdzi.

(Viņa paliek pakritusi guļot, kamēr Dedze aiziet, apglaudīdama

, Cielaviņu.)
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111 AINA

Rīgas pulvertorņa durvju priekšā,

Durvju priekšā augstas kāpnes un mazs laukumiņš. Kāpņu priekšā

laukums, kur sapulcēts liels ļaužu pulks. Redz daudz kara spēka.

Agrs rīts.

Pirmais skats

Uz kāpņu paaugstinājuma iznāk rātskungi un Dedze ar

pavadoņiem.

VECAIS RĀTSKUNGS

(Uz ļaudīm.)

Nāk augstā kundze, mūsu paglābējal
Tā visas likstas novērsa no Rīgas,

2400 Tā šinī brīdī pasludinās mieru,

Kas nupat noslēgts ir ar krievu caru!

ĻAUDIS

(Gavilē.)

— Sveika! sveika! — Slava! slava!

— Sveika, mīļā! — Sveika, dārgā!
— Sveicam tevi miera rītā!

2405 — Sveicam jaunas saules rītā!

(Klusāk.)

— Ko tik daudztā kara spēka?
■— Visi stipri apbruņoti!

VECAIS RĀTSKUNGS

(Vēlreiz uz ļaudīm.)

Par godu mūsu kundzes lieliem darbiem

Mēs viņai pasniedzam še otru reizi
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2410 No augstās rātes doto Rīgas kroni!

Cik pārpratumu bij — tas viss ir aizmirsts^

Un paliek tikai mūsu suminājums.
Tas daudzums kara spēka, ko jūs redzat,
Tas sargā mūs par godu mūsu kundzei.

2415 Lai dzīvo mūsu Rīgas kundze ilgi!

ĻAUDIS

(Priecīgi sumina.)

— Ilgu mūžu princesītei!
— Nu pie mums tu mūžam paliec!
— Cik tev labi piestāv kronīts!

— Ak, cik skaista princesīte!
2420

— Tiešām daudz to kara vīru!

— Svešas sejas! — Tā kā krievi!

VECAIS RĀTSKUNGS

(Vēlreiz uz ļaudīm.)

Mēs tagad miera svētkus svinēsim!

Ar gājieniem un dziesmām, un ar dejām, —

Un beigās mūsu kundze pasludinās,
2425 Ka miera līgums slēgts, ko tauta pieņem.

Lai sākas gājieni!

Otrais skats

Bērnu pulciņš, visi svētku drēbēs un pušķojušies puķēm

un lentām; paiet garāmkāpnēm,

ĻAUDIS

— Lūk, tur pirmie iznāk bērni!

— Dodat ceļu! — dodat ceļu!
— Ak, tie mīļie mazulīši!

2430
— Mazie saules puteklīši!
— Dodat ceļu! — Negrūstatiesl

BĒRNI

(Dzied.)

Balts balodītis,
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Balts mākonītis

No debesīm laidās,
2435 Lai nav vairs, kas baidās, —?

Nukarš ir reiz beigts!
Lai dziesmas nu raisāmi

Lai ziediņus kaisām!

Nāk solīšiem liegiem
2440 Klus', klus' kā pa miegiem —

Miers! miers lai ir sveikts!

Tu mīļ-princesīti!
Tev kronīts stāv glīti!
Nu mūsu tu esi!

2445 Tu mieru mums nesi,
No tevis viss veikts!

(Bērni paiet garām.)

Trešais skats

Jaunekļu un jaunavu pulciņš, visi tāpat svētku tērpos un

ar puķēm.

VIŅI

(Dzied.)

Jūra puto,
Jūra rimst,

Kaivas kliedziens

2450 Gaisos klimst.

Jūra rāma,

Mēness mirdz,

Viļņi čalo,

Smiltis irdz.

2455 Divi mīļie
Laivā brauc,

Laimi trešo

Līdzi sauc.

(Aiziet garām dziedādami.)
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Ceturtais skats

VĪRI un SIEVAS

(Tāpat svētku tērpos, dzied, garām ejot,)

Nu reiz mieru svinam,
2460 Uģi gaidījām;

Kara postu zinām,

Mieru aizmirsām —-

Lai nu steidzamies

Mierā priecāties!

2465 Nu mēs atkal varam

Miera darbos stāt,

Rīgas možam garam

Ceļu brīvināt!

Rīga augoša,
2470 Nav vis gatava!

(Viņi dziedādami paiet garām.)

Piektais skats

Nāk dejotāji. Kā sākumā, kad svinēja pirmos Rīgas uzvaras

svētkus.

VECAIS RĀTSKUNGS

Klus, klusu, ļaudis! — Augstā kundze runās,

DEDZE

(Viņai parādoties, iznāk saule.)

Ir noslēgts Rīgai miers ar krievu caru;

Cars atzīst Rīgas brīvību uz mūžiem

Un apstiprina to ar cara vārduI

2475 Ved kara spēku prom un solās nenākt.

Nu, tauta, tauta, brīva būsi! Rīga augs!

(Piepeši atskan šāviens, un Dedze saļimst,)

ĻAUDIS

(Lielā uztraukumā metas bēgt un sauc viens caur otru.)

ZALDĀTI

(Draudoši paceļ savus ieročus un neļauj ļaudīm izklīst.)
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ĻAUDIS

— Vai! vai! vai! vai! vai!

— Nodevība! nodevība!

— Kas to sudrablodi devis?

2480 _ Klusat! Klusat! — Vai man! vai man!

VECAIS RĀTSKUNGS

Lai dzīvo mūsu valdnieks, Pēters cars!

ĻAUDIS

(Klusē.)

(Piepeši uztraukums uz kāpņu paaugstinājuma. Noskrien vairāki

Dedzes pavadoņi lejā un sauc.)

DEDZES PAVADOŅI

• — Brīnums! brīnums! — Kaiva ceļas!
— Princesīte tapa kaiva!

— Brīnums! brīnums! — Nepieredzēts!

(Gaisā paceļas balta kaiva, saules apspīdēta.)

ĻAUDIS
2485

_ Kaiva! Kaiva! — Skaties! Dedze!

— Skaties, sudrabs mirdz tai krūtīs!

— Viņa aiznes dzīves zīmi!

— Krūtīs viņai sudrablode!

— Gremdēs atkal jūras dzelmē!

2490 — Kad mums jūra atdos Dedzi?

— Simtu gadi! — Simtu gadi!

Sestais skats

Parādās Cielaviņa, izmisumā pieskrien pie Dedzes.

CIELAVIŅA :

Dedziņ, māsiņ, nu tu aizej!
Vienu pametu es tevi!

Nāves bailes mani māca —

2495 Nu es sekoju tev nāvē!



Pēters cars, vai uzvarēji?
Cik būs ilgi tava vara?

Celsies mana brīva tauta,
Kā no jūras ceļas kaiva!

{Viņa nokrīt.)

ĻAUDIS

2500 Cielaviņa! mazputniņu!

Aizskrej līdzi jūras kaivai!

Atnes mums no jūras brīvi!

(Priekškars.)



SUNS UN KAĶE

BĒRNU PASAKA PIECOS CĒLIENOS
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DARBOJAS

Vecais suņa tēvs KRANCIS KAKLAKLUPIS

Vecā kaķe PEĻU GANE

Jaunais suns RAUJRĪKLIS, saukts DĒMONS, suņa tēva

Kranča Kaklāklupja dēls

Jaunā kaķene LŪPLAĪZīTE, saukta TAMĀRA, vecās kaķes
Peļu ganes meita

LAPSA MĪKSTMĒLE, preciniece un tiesas aizstāve

VECĀ ZAĶENE, Sila krodziniece, preciniece un kāzu rīko*

tāja

Vecais suns GARGABALSKRĒJĒJS

VISVECĀKAIS SUNS, kurš aizmirsis savu vārdu

VECĀ KAĶE NAGATURE, saukta ari Natu

Jaunais runču kavalieris GARŪSIS

LĀCIS

VILKS

ŽAGATA, kāzu rīkotāja

VĀRNA, talceniece

STĀRĶIS, talcenieks

KOVĀRNIS, ķesters

VECAIS ZAĶIS, savas sievas palīgs

ĀZIS, savas taisnības aizstāvis un pašieceltais kāzu zingis



CĪRULĪTIS, aldaris un dziedonis

LAKSTĪGALA, dziedone, kura nedabū dziedāt

BEZDELĪGA, ķēķameita

VĀVERĪTE, galda slaucītāja

ZĪLĪTES, izēdājas, apēdamas

PIRMAIS JAUNAIS KAĶĒNS, ratuvilcējs

OTRAIS JAUNAIS KAĶĒNS, ratuvilcējs

PIRMAIS SUNS — suņa tēva pretinieks

OTRAIS SUNS — suņa tēva pretinieks

ĀPSIS, tiesas izpildītājs

KLIBAIS SUSURIŅŠ, tiesas ziņnesis

SUŅU RADI

KAĶU RADI

Kāzu viesi un talcenieki, māju un mežu kustoņi,

putni, kaķu un suņu bērni un citi

Notikumu laiks — katrs

Notikumu vieta — katra
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PROLOGS,

RUNĀTS UZ SKATUVES

Kā suns ar kaķi sadzīvo,
Jums labi zināms, —

Kad ienaids cēlies? kā? par ko?

Tas vecās pasakās ir minams.

5 Bet vai jūs zināt,
Ka ķildas izlīdzināt

Bij centieni —

Un ļoti nopietni?

Par to gan nezin stāstīt

10 Vecās pasakas, —

Nu, tad pienākas
Jaunāmpar to klāstīt.

Mūžam mīloša sirds

Un mēness, kas maigi mirdz, —*

15 Tie pirmie pret naidu cēlās,

Jo miera laimi tie tik vēlas.

Peļu gane un Krancis domā

Ciltis saistīt ar precībām;

Lapsa nāk precnieces lomā

20 Uz kāzu svinībām.



Bet, kad jūs nu gribat zināt,
Vai izdevās naidu izklīdināt,
Tad nākat šurp skatīties!

Jūs dabūsatpasmieties.;

25 Cik grūti suņiem — kaķiem saprasties,
Cik viegli ļaudīm mūža mieru

Nu, priekškars, vaļā sedzies,

Suņu un kaķu sadzīvē redzies!



PIRMAIS CĒLIENS

Nakts. Mēness, liels un tuvu pie apvār-

šņa, vāju gaismu. Pagalms. Zems būdas

jumts vienā pusē, augsts nama jumts
otrā pusē. Reti koki, melni pret apvār-
sni. Visapkārt kluss.
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Pirmais skats

Uz suņubūdas jumta tup Suns. Pretī uz nama jumta — Kaķe,

KAĶE

(Klusu balsi — sēri dziedoši runā, lūkodamās mēnesī.)

A—ii a—i! mēnestiņi,
30 Tavu bālu spīdumiņu!

Vai tu manis iežēloji,
Ka es viena pasēdēju?

(Pieceldamās un nemierīgi apkārt lūkodamās.)

Nav man biedra, nav man drauga,
Kas man laiku pakavētu,

35 Kas man līdzās pasēdētu,
Aiz austiņas pakasītu.

(Atkal bēdīgi aptupdamās.)

A—i! a—i! garas naktis,

Bez miedziņa sasēdētas: —

Debess tālēs mans draudziņis,
40 Neredzētis, nedzirdētis!

(Otrā pusē pagalmam uz būdas jumta.)

SUNS

(Pacēlis galvu, gaudo pret mēnesi.)

Ū—v! ū—u! mēnestiņu,
Tavu šķību sumpurniņu!
Ko tu šķiebies, ko tu viebies,

Ka man vienam dziedāt tīka?!

(Dusmodamies.)
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45 Vati! vau! — Vau! vaul •— Ko tu stāvi?

U—u! v—v! — Vai tu iesi?

Vienam bija gari laiki,
Tu jau laiku, nekavēsi.

(Saceļas uz gaudošanu.)

Saukšu biedri, — ū—u! vau! — vau!

50 Atsaucaties, suņu brāļi!
U—u! — Vau! vau! Vau! — vaul

KAĶE

(Smalkā balstiņā, aizvainota un ķircinoša.)

Kas tik rupjus aurus laida?

Nedod miera ij ne nakti,
Kad pēc ikdienības trokšņa

55 Klusam ideālam ļaujos.

SUNS

Jaunkundz, neņemat man ļaunā!
'Es tik laidu rudens aurus

Kā jau. visi tautas dēli,

Kad tie aicin' meitas precēt.

(Noklepojas un, kad redz, ka viņa runa nav ļaunā uzņemta, tur

pina sarunu drošāki.)

oo Jaunkundz, jūs —

es redzu — viena,

Piedāvājos jums par draugu.

KAĶE

Kas jūs man par draugu esat,

Jums tik rupja, resna rīkle!

Ejat jūs pie vilku meitām,
65 Kopā kaucat, pagaudojat.

Mēs, lūk, smalkas kaķu meitas,

Mums tik draugi dieva dēli.

SUNS

Dieva dēliem, pērkoņdēliem,
Tiem gan stipras pērkoņbalsis,

70 Tā es arī stipru balsi

Kā jau vīrs un sargs, un aizstāvs.

Jums nu gan ir maiga, salda

•Balstiņa kā zīda diedziņš!
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KAĶE

Taisnība, sak, mūsu runčiem,
75 ij kad tie kā lauvas rūko,

Ir tik sievietīgas balsis.

BALSIS

(Kā no kaķiem, kas nav redzami, draudoši.)

— Pagaidi!
— Tu mūs nopelsi!
— Kodīsim tavu sumpurni!

KAĶE

80 šķic!

SUNS

(Uz kaķi.)

Ā, kas bij tur?

KAĶE

Nieki! nieki!

Sarāju tos kaķu mēlē.

Bet no jums gan bail man metas,

85 Kad jūs uzrēcat tik nikni,

Tā ka nodreb jumta skaidas.

SUNS

Nu, pret jums jau niknis ne'smu!

Maiga jūs kā mēness stariņš,

Ij vēl maigāka jums dvēsle,
90 Kas tik daiļi dzejā dvesa.

KAĶE

Jā, jūs vīrišķīgs un stipris,
Reizē veiklis kavalieris, ■—

Kā jūs protat dāmām glaimot,
Ne tik banāli kā runči!

SUNS

95 Nē, jūs tiešām debešķīga,
Skaista balss un skaisti vārdi!
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Ļaujat ar jums iepazīties,

Daiļā tautas dzejas meita!

Es jums pats še stādos priekšā!
100 Raujrīkli, tā mani saukā,

Vārds gan bargs, bet pats es rātnis.

Lūdzu — jūsu goda vārdu!

KAĶE

Mani sauc par Lūplaiziņu,
Bet tas vārds par ikdienišķu,

105 Tā es saucos peļu darbā.

Bet, kad dzejoju, tad saucos:

Tamāra!

SUNS

Ak, cik tas jauki!
Tad es sevim arī ņemšu

no Citu vārdu, poētisku —

Atļaujat man, debešķīgā,
Ka es esmu jūsu — Dēmons!

KAĶE

Man gan ne, — kas nāk jums prātā?
Bet nevienam nevar aizliegt,

115 Ka viņš saucas skaistā vārdā,

Ļaudīm milzums jauku vārdu,
Ka ij suņiem atliek pāri.

SUNS

Nu, tad es nu esmu Dēmons,
Kaut gan tiktu, ja mums abiem

120 Būtu latviski tie vārdi:

Jūs kā dzejniece jau varat

Viegli izdomāt, kā saukties.

Jums tik jauka bij tā dzeja!

KAĶE

(Glaimota.)

Ak, un tas nekas vēl nebij,
125 Ko es pirmāk padziedāju!

Kad jūs gribat, padzejošu, «
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Katru nakt' še nāku dzejot.
Visi pazīst manas dziesmas,
Nakti augšā lec, tās dzirdot.

SUNS

130 Lec jau. lec jau nakti augšā,
Kad tik padzird kaķu dziesmas,

(Noklepojas, tad laipni.)

Lūdzu, daiļā jaunkundzīte,
Laimīgs dzirdēt jūsu balsi.

KAĶE

(Nostājas dziedātājas pozā.)

Aijā, mīļais mēnesis,
135 Kāds tev maigums atspīd sejā!

Tu kā mīlīgs kaķītis

Zaļām acīm skaties lejā.
Līka loka apaļu
Redzu tavu muguriņu, —

140 Kad es labi apskatu:
Tu met kaķa kūkumiņu.
Kā mēs jumtos staigājam,
Tā tu debess jumtā arī, —

Manam debess mīļākam
145 Nones mīļu labvakar!!

SUNS

(Klusi noklepojas.)

KAĶE

Nu, kā bija mana dzeja?

SUNS

Skaista, skaista, debešķīga!
īsi sakot: kaķenīga!
Tikai vai nu pareizs būtu

150 Jūsu mēness novērtējums?
Mūsu suņu sabiedrībā

Citādi uz lietu skatās.
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KAĶE

(Dusmīga.)

Tā! tā! — Kaķu sabiedrībā

Smalkāk gan ar dāmām runā.

SUNS

155 Ko nu! Daiļā jaunkundzīte,

Neņemat nu manim ļaunā,
Ka es patiesību teicu,

Kaķiem kaķu gudrībiņa.

Atļaujat teikt manu dziesmu,
160 Es jau ar tā drusku dzejnieks,

Protams, kad man atliek laika,

Nava nopietnāka darba.

KAĶE

Lūdzu, lūdzu! būs gan brīnums!

Kādas būs tās suņu dzejas.

SUNS

(Rupju, dusmīgu balsi, kā riedams.)

165 Mēness nav ne kaķis,
Mēness nav ne zaķis, ■—

Mēness ir suņu nams,.
Tas gaiši saredzams!

Pūķis mēnesi rītu,

170 Ja ne suns pūķi dzītu, —

Mēnesī uzkurts guns,

Tur sēd un sargā suns.

Kad mēs pret mēnesi kaucam,
Mēs tam sunim sveicienus saucam

175
— Mēness suni, klau! Klau!

Te zemes suns, vau! vau!

KAĶE

(Nošķaudās demonstratīvi.)

Hači!

SUNS

Sakāt jūs nu, jaunkundzīte,
Kāda bija mana dzeja?
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KAĶE

(Ņirdzīgi iesmejas.)

180 Ha, ha, ha — hā!

Tad ta gan dzeja bij ta!

Lai nu suns kā gaudā,
Vai tad tāds dzejot ar jaudā?!
Jūs varat tik vien kā kaukt,

185 īstu dzejas sajūtu jaukt!

SUNS

(Nesaprazdams un vēl priecādamies par savu dziesmu.)

Kā?!

Vai jūs nopietni domājat tā?

Tā dziesma taču bij skaista!

Katru īstu suņdvēseli tā saista —•

īoo Un veca patiesība tā arī, •—

Tu no katra suņa to dzirdēt vari.

KAĶE

Ha, ha, ha!

Muļķība!
Bet kāds jūs man tutelnieks?

195 Jūs tikai nieks, nieks, nieks!

SUNS

(Brīnās.)

Ko?Kā? — Ko? Kā?

KAĶE

(Mēda viņu.)

Ko — kā! Ko — kā!

Vai jūs gribat kāpt kokā?

Kur jums to spēt?!
200 Sunim nekad to nemācēt!

SUNS

Ko tu uz mani tā ēdies?

Vai jaunkundzei piestāv tā? Ko tu mēdies?
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KAĶE

Atkal šis mani sauks: tu!

Kad tad mēs dzēruši brālību?!

SUNS

205 Nu, tad sadzersim ari

To jau vēl var, —

Tik manu dzeju tu nepulgo,
Jo veci suņu stāsti to pamato.;

(Viņš tuvojas viņai.)

KAĶE

Tie vecie suņu stāsti ir meli, *—>

210 Tie nav vērts ne vienu beigtu peli!
Jau jūsu senči suņi bij sliņķi un melkuļi,
Jūs visi rupji un rīkles rāvēji.

SUNS

Tā, tā, tā!

Bet jūs mums vēl vērdiņu parādā!
215 Bet es jau to tagad neprasu.

Es labprāt mieru

Dod šurp savu ķepiņu!
Un atzīsti manu dzeju!

(Viņš sniedzas pēc viņas.)

KAĶE

Es saskrāpēšu tev visu sejul

SUNS

(Saķer viņu aiz astes.)

220 Nu, tad sniedz astīti!

KAĶE

(lekliedzas spilgti.)

Ai — ai — i! Ai — ai — i!



491

Otrais skats

Aiz skatuves dzirdamas vairākas balsis, kas tuvojas.

PIRMĀ BALSS, KĀ KAĶES

E — ēi E — ē!

Kas tur tā kliedz?

SPIEDZOŠA BALSS

Ē, palīgā! ē!

225 Tur kāds spiedz!

OTRA BALSS

Vai tur kādu kāds nočiepstē?
Ak jē! ak žē —! ak žē!

RUPJA BALSS, KĀ SUŅA

Klau! Klau! Klau!

Šurp, ļaudis! Vau! Vau!

OTRA SUŅA BALSS

230 Tur kāds bļauj! vau! vau!

Tur kāds kādu kauj! — vau! vau!

VAIRĀKAS SUŅU BALSIS

Vau — vau! Vau — vau! — Vau — vau!

Trešais skats

No kreisās un labās puses ieskrien iekšā Ka ķ a māte, Lapsa
un kāda kaķe, un Suņa tēvs, un kāds jauns suns.

Tad parādās vēl vairāki suņi un kaķi.

SUŅA TĒVS

(Uztraukts, runā saraustītā valodā.)

Te kāds sie — sie — sievišķis sauca —

Tam kāds ādu pār — pār acīm mauca. —
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KAĶA MATE

(Skatās visapkārt un apskraida malu malas.)

235 Kas? Kas? — Kur? Kur?

Es neredzu briesmu nekuri

Nav ne šur, šur, šur,

Nav ne tur, ij ne tur!

VAIRĀKI SUŅI un KAĶI

— Kas? Kas? — Kur? Kur?

340 — Vai kāds kauj vai dur?

— Nedzird vairs ne ņur, ņurl

SUŅA TĒVS

Kas notiek še tumsībā?

Es neredzu itin nekā!

Lai kāds pēc uguns skrien!

245 Aši vien!

(Saķer jauno suni.)

JAUNAIS SUNS

Es neesmu Kurts!

Uguns ar vēl nav kurts,

Es neeju, ne, ne!

Es gribu redzēt, kas notiek še!

(Visi piegājuši klāt, kur stāv suns un kaķe, bailīgi kopā sastā*

jušies.)

SUNS DĒMONS

(Dusmīgi, saspurojies un zobus atņirdzis.)

250 Ko jūs visi šurpu skrienat?

Vau! — vau!

Ko jūs mums virsū lienat?

Vau! — vau! — Vau— vau!

KAĶENE TAMĀRA

(Tāpat dusmīga un sprauslojoša.)

Ko jūs visi tā bļaujat?
255 Nost, nost — šķic! šķic!

Jel mierīgi parunāt ļaujat!
Spraukš! Spraukš! Spraukš!
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KAĶA MATE ,

Tu še, mana meitiņai
Mana Lūpulaiziņa!

260 Kas, meit, tev ko darīja?

KAĶENE TAMĀRA

Kas man ko darīja?
Ak Jē — Marija!
Es še tik dzejoju.
Bet sauc mani nu par'Tamāru,

SUŅA TĒVS

(Uz savu dēlu, kas stāv, gatavs gainīties pret uzbrukumu.)

265 Un tu, dēls Rauj rīkli, še arī?

Ko tu te troksni dari?

SUNS DĒMONS

Es arī vairs Raujrīklis neesmu,

Mani sauc tagad par Dēmonu, —

Un ko es darīju? —

2/0 Es tik bišķi-bišķīti
Aizķēru astīti •—

Šai Tamārai,

Bet tā tūliņ vai, vai, vai!

KAĶA MĀTE

Tik vien tās vainiņas!
275 Nu, tas jau nekas!

KAĶENE TAMĀRA

Fui, fui!

SUŅA TĒVS

Nu, tas jau nekas!

Lai jau tie bērni satiekas!

SASKRĒJUŠIE SUŅI un KAĶI

— Tas viss! — Tik vien!

280 — Tā kaušanās nav, nudien!

— Vai tādēļ bij vērts, ka šurp skrien?
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— Ko jūs mūsu cerības krāpjat?

—■ Ne kaujaties, bet tik skrāpjatl
— Ko jūs mūs traucējat?

285 — Visus velti kopā sasaucat!

— Mums pašlaik bij labākā riešanai

— Un mums sākās peļu ķeršana!

VECĀKS SUNS

(Aiziedams.)

Tie jau nav ņemami nopietni!
Ne kaušļi, bet tikai viltnieki!

JAUNASUNENE

(Uz Dēmonu.)

290 Ko tu ar kaķenēm ielaidies?

Tikai nepatikšanās iekulsies!

SUŅA TĒVS

Eita jel visi nost!

Jums tīk tik plēst un kost!

Projām! projām! visi mājās!

SASKRĒJUŠIE SUŅI un KAĶI

295
— Vecais nerrs! — Ko mūs sacēli kājās?l.

(Aiziet.)

Ceturtais skats

Suņa tēvs aizdzen kozdams saskrējušos suņus un kaķus.

JAUNAIS RUNCIS

(Uz Tamāru.)

Tu nu ar prasta topi,
Kad tu ar suni še draudzībukopi. —

Aiz astes ķert — kas to ir dzirdējis?
To tik var tāds suņu nelietis.

SUŅA TĒVS

(Uz jauno runci.)

300 Ej, ko tu te maisies, podlaizi?
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(Dzen prom. Jaunais runcis aizbēg.)

Nu, bērni, nav vairs ko baidīties.

(Uz Dēmonu un Tamāru.)

Nu, nākat mierīgi runāties!

KAĶENE TAMĀRA

Manu astīti —

Lai viņš mierā laiž!

SUNS DĒMONS

305 Nu, lieliski!

Kas tad tev kaiš?

SUŅA TĒVS

Nu jā! Nu, lūk, es šai paraustu arī!.

(Viņš ķer Kaķa mātei aiz astes. Tā vairās un dusmojas.)

KAĶA MĀTE

Se! Ko tu dari?

Kaķiem aste ir svēta —

310 Tava jokošana ir lēta!

KAĶENE TAMĀRA

(Uz suni Dēmonu, kurš lūko reižu reizēm tuvoties viņai.)

Un es negribu, negribu, negribu!
Un tādu kā tevi brūtgānu
Nekad es neņemšu!

Šķic! Šķic! spraukš!

SUNS DĒMONS

(Žēlīgi.)

315 Vai! Vai! Vai!

Ko es darīju tev, Tamārai?

(Sāk smilkstēt žēlīgi.)

SUŅA TĒVS

Nu, salīgstat, bērni, salīgstat!

(Piegrūž pie sāniem Kaķa mātei.)



496

KAĶA MATE

Jūs tomēr kopā saderat.

Ar visiem suņiem jau iet tāpatj

SUNS DĒMONS

320 Es līgstu labprāt! labprāt! ,

KAĶENE TAMĀRA

Lai tik viņš nenāk man klāt!

Lai nedrīkst ne mēģināt.;

(Kad suns Dēmons bēdīgi nolaiž rokas un netuvojas, tad viņa pati
tam tuvojas.)

SUNS DĒMONS

Nu, nu, nu!

Tad nāc pate tu!

KAĶENE TAMĀRA

(Kad suns Dēmons grib viņu apskaut.)

325Viņš ar nagiem ir zemi racis!

(Kad grib galvu viņai tuvināt.)

Ar purnu nez ko ir lacis!

SUŅA TĒVS

Viņam ir labs, ko lakt!

Nav jau jāiet kā citiem zagt.

KAĶA MĀTE

Jā, viņi ir bagāti;
330 Nav jau kādi ganu sunīši.

SUŅA TĒVS

Mums ir tā kā jauna brīvgrāmata,
Mēs dzīvojam brīvi bez amata.

SUNS DĒMONS

(Uz kaķeni Tamāru, atkal lūkodams viņu apskaut.)

Es nagus ievilkšu, —

Nāc nu, lai apskauju!
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KAĶENE TAMĀRA

335 Ko šis mani tā tver?

Es negribu, ka mani ķer!

(Rotaļājas kā kaķis ar suni, rotaļa un deja, kurā ņem dalību arī

abi vecie suns un kaķe.)

SUŅA TĒVS

(Uz Kaķa māti.)

Skat, cik ir skaisti,

Kad abi jaunie rotaļā laisti!

Ko? iesim mēs arī rotaļā!

KAĶA MĀTE

340 Mums, veciem, gan nepiestāv nekā!

SUŅA TĒVS

Nu aplaidīsim mēs arī loku,

Sniedz man savu roku!

Kad mēs, vecīši,
Tā būtu bijuši precēti!

KAĶA MĀTE

345 Lai nu mūsu bērniņi
Top laimīgi!

(Piepeši atskan kliedzieni.)

Piektais skats

No kreisās ieskrien trīs runči un izjauc deju.

VIENS RUNCIS

Mēs arī diesim! diesim!

OTRS RUNCIS

Mēs pulkā skriesim!

TREŠS RUNCIS

Mēs ar Tamāru iesim!
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SUŅA TEVS

(Dzen prom.)

350 Projām! projām! kas jums še ko nākt?

PIRMAIS RUNCIS

(Līdz ar citiem aizbēgdams.)

Mēs ejam, jūs varat no jauna sākt.

Sestais skats

Tie paši, bez iebrucējiem.

SUNS DĒMONS

(Uz kaķeni Tamāru.)

Nāc atkal, nu to neliešu nav!

(Satver kaķeni, bet tā izraujas, uzšķauda viņam un aizbēg.)

Au! au! au!

SUŅA TĒVS

Kas tad nu atkal, klau!

KAĶA MĀTE

355 Nu vairs nav labi,

Baras atkal tie abi!

SUNS DĒMONS

Mans nags tai drusku uz kāju min,

Viņa visu tik ļaunā ņemt zin —

Tūliņ man acīs spļauj!

SUŅA TĒVS

360 Kas tad tas liels?! Nu ļauj!

SUNS DĒMONS

Nu aizbēga man!

Es viņai rādīšu gan!

(Aizskrien.)
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Septītais skats

Suņa tēvs un Kaķa māte.

KAĶA MĀTE

Skat, skuķes prātu:

Atstāj brūtgānu,
365 Skrej līdz uz runču skandālu!

Kad ātrāk nu saprecinātu!

SUŅA TĒVS

Vai mēs tā plēsušies būtu?

KAĶA MĀTE

Būtu, būtu —

Bet nav jau par grūtu.

SUŅA TĒVS

370 Kad mums precēties neļāva radi,

Tad vismaz jaunos kopā vadi!

Lai reiz gals ir tam mūža naidam!

KAĶA MĀTE

Mēs visi no tā vaidam:

Lūk, viņkaķa meitiņa
375 No suņiem tika saplēsta.

SUŅA TĒVS

Lai mūža miers nu reiz nāk!

Suns ar kaķi lai saprasties māk!

Slēgsim mēs mūža miera līgumus!
Apkaunosim cilvēkus,

380 Kas prātīgi saucas, bet mūžam karo,
Kaut labi zin, ka miers tik baro!

Lai beidzas kā pirmie suņu—kaķu kari,
Kas paaudžu paaudzēs bezgala gari!
Nostu visas ķildas, nostu!

385 Kas nesa visiem tik postu!
Ar mūsu bērnu precību
Liksim suņu—kaķu mieram pamatu!
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KAĶA MATE

Tā labi, labi, — lai top!
Tikai daudz šķēršļu būs jāsastop.

Astotais skats

Tie paši. Vaimanādams ieskrien suns Dēmons.

SUNS DĒMONS

390 v — v! — U — v! — U — v!

Tavu sievietes niknumu!

Sejā tā laiž man skrāpēs!
Ak, tavas sāpes!
Vau! — vau! — vau!

SUŅA TĒVS

395 Nu, nekas jau nav.

SUNS DĒMONS

Un kāds tad mans ģīmis kļūs?!
Viss uzpampis būs.

SUŅA TĒVS

Nu, nekliedz tik briesmīgi!

KAĶA MĀTE

Kaķes gan skrāpē neganti.

SUNS DĒMONS

(Smilkstēdams.)

400 Nu, sāpes vēl paciestu,
Bet ko es nu darīšu,
Kad viņa negrib manis vairs,
No maniem zobiem tai dairs!

Viņa nu negrib mani ņemt,
405 Es gribu sev galu lemt —

U — v! — U — v! — U — v! — U — v!

Ak, tavu vaimanu!

Ko nu es darīšu?!

U — v! — U — v! — U — v!
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SUŅA TEVS

410 Nu, apturi jel kaukšanu.

SUNS DĒMONS

Es gribu, gribu Kaķeni!
Es visu nakti kaukšu briesmīgi!
Neviens ne aizklausīt nevarēs,

Man Kaķeni dot vajadzēs.
415 Es žēlabās miršu, kad nedosat!

Kur tad jūs mani glabāsat?

(Viņš sāk kaukt, Suņa tēvs velk līdzi.)

SUŅA TĒVS

Ak, tavu skaudīgu vaimanu!

Man jāvelk līdz, es nevaru!

Devītais skats

Tie paši, ieskrien Zaķene un Lapsas kundze,

ZAĶENE

Kas te tā rēc?

LAPSAS KUNDZE

420 Mēs redzam, še vīrišķi brēc,

Mēs sen jau jūs vērojam, —

Vai gribat, lai paglābjam?

KAĶE

Es zinu gan Laps' kundzes spēju,
Tā var būt jauniem par savedēju.

ZAĶENE

425 Nu, nepel ij Zaķeni!
Gan manu mākslu atzīsi, —

Visiem jau zināma pasaka,
Ka Zaķis ij Lapsu reiz .piekrāpa.
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LAPSAS KUNDZE

(Uz Suņa tēvu.)

Mēs jaunos gan kopā dabūsim, —

430 Un algu mēs arī saņemsim?

SUŅA TĒVS

Ko tad jūs gribētu?

LAPSAS KUNDZE

Es tik vistas spalviņu.

ZAĶENE

Es tik kāpostu lapiņu.

SUŅA TĒVS

Tas nozīmē visu vistu kūti —

435 Bet tas būs drusku par grūti.

KAĶE

(Uz Suņa tēvu.)

Ko tu tās projām sūti —?

(Uz Lapsu.)

Ej, zodz! Suns neredzēs tīšu.

(Uz Zaķeni.)

Un es tevi pagrabā ielaidīšu.

ZAĶENE

Nūjā, teic, ka peles vainīgas,
440 Tev nebūs nekas.

LAPSAS KUNDZE

(Uz Suņa tēvu un Kaķi.)

Labi — jūs abi še tupat!
Es Kaķeni atvedīšu nupat.

ZAĶENE

Un es mācīšu sunīti,
Kā apieties ar kaķa freileni.



(Suņa tēvs un Kaķe nosēstas abi skatuves priekšā tuvu viens pie
otra un klausās, kā abas savedējas pierunās jaunos. Abi sarunājas
paklusi. Zaķene noved jauno suni pa kreisi kaktā un to bargi

aprāj.)

SUŅA TĒVS

445 Lai nu precnieces darās!

Zaķene uz manu dēlu jau baras,

KAĶE

Es ar savu meitu plēsīšu
Par tādu aušību.

SUŅA TĒVS

(Jokodamies.)

Nu, nikna tu varot gan būt,

450 Tad tavus nagus jūt,
Vai! kam lemts par tavu vīru kļūt!

KAĶE

(Tāpat, piegrūž viņam ar elkoni,)

Vai paties'?
Labi, ka izglābies!

SUŅA TĒVS

Tā jau kāds pastāstīja:
455 Kad Kaķenītei bērni bija,

Tad suņiem sargāties!
Man pašam tā gāja —

Ka ģīmisamaitāja —

KAĶE

Ko nu piemini?!
460 Pats bērnus nokost gribēji.

Labāk uzklausi Zaķeni!

(Kad apklust Suņa tēva un Kaķes saruna, tad dzird Zaķeni ar

jauno suni kreisā pusē.)

ZAĶENE

Kad tu pie dāmām, tad neej smagi<
Lai negrab grīdā nagi!
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Kā pa pieneņu pūkiņām,
465 Kā zaķa pēdiņām!

Nevajga ne kasīties, ne ko ķerti
Ne kājām zemi spert!

Jāprot locīties, grozīties, lēkt,

Kad runā, — ne riet, ne rēkt!
470 Zaķa balstiņu vajga stīgot!

Vai kā vēsmiņai žvīgot!

SUNS DĒMONS

(Rej.)

Jā! jā! jā!

ZAĶENE

Ne tā! ne tā!

Bet, kad tu citādi
475 Jau nu nemaz nespēji,

Tad labāk jau smilksti,
Tā it kā mīlas ilgās ilgsti.

SUNS DĒMONS

(Smilkst.)

ī— ī — I — i!

SUŅA TĒVS

(Sajūsmināts aptver ari Kaķeni 'un smilkst līdzi dēlam.)

ī. — ī — ī — ī!

KAĶENE

(Uz Zaķeni.)

480 Tā, Zaķene, tā!

Ņem tu dēlu stingrā vadībā!

Smalkās manieres māci,

Paskolo ij šo lāci!

(Atbīdīdama Suņa tēva apskāvienus.)
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Desmitais skats

Tie paši. lenāk Lapsas kundze ar Jauno kaķeni,

LAPSAS KUNDZE

Še tā bēgle nu ir!

485 Lai mīļos neviens vairs neizšķir!

JAUNAIS SUNS

(leraudzīdams Jauno kaķeni, uzlēkdams.)

Rau! rau! rau!

Tamāra klāt ir jau, jau, jau!

Ļauj, ļauj, ļauj —

Lai tavs mīļais tevi skauj!

(Viņš piesteidzas viņai klāt un to strauji apskauj,)

JAUNĀ KAĶENE

(Viņu īgni atraidīdama.)

490 Nepraša!
Viņš man frizūru sajauca! Šķic! šķic! šķic!

JAUNAIS SUNS

(Apkārt lēkādams.)

Vai tev ir labāks kāds cits?!

JAUNA KAĶENE

Es aizeju!

JAUNAIS SUNS

Es nelaižu!
495 Vau! vau! vau!

(Viņš nostājas viņai ceļā un rej pretī,)

ZAĶENE

(Sauc viņam.)

Nāc atpakaļ, nāc!

SUŅA TĒVS

Dēls, vai tu jau atkal sāc?!
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VECA KAĶENE

(Uz Suņa tēvu pārmetoši.)

Projām to vāc!

JAUNAIS SUNS

Viņa tīk man par daudz, par daudz!

SUŅA TĒVS

500 Ej, dēls, — tu citādi kāzas jauc!

(Abi ar Zaķeni aizbīda Jauno suni atpakaļ viņā kaktā, kamēr

Jaunā kaķene ar Lapsu noiet otrā kaktā. Visi nomierinās, Zaķene
atkal sāk pamācīt Jauno suni.)

LAPSA

(Klusi uz Jauno kaķeni.)

Ja tu to lamzu nu negribi,
Es došu tev citu tautieti, —

Šis tiešām tāds prasts un traks —

JAUNĀ KAĶENE

Bet tēvam labs naudas maks.

505 Un māmiņa saka, tāds ir ko vērts

Un ļoti ērts.

' LAPSA

Viņš pārāk tauks.

JAUNĀ KAĶENE

Bet citādi jauks.

LAPSA

Es došu tevim par draugu
510 Kādu itin šmaugu:

Ko saki par jauno sermuli?

JAUNĀ KAĶENE

Tādumazu vīreli!

Tādu smurguli!



Dieviņš taisīja viņu,
515 Nogriezis kaķa purna gabaliņu —

Tad jau es Kaķapurn' kundze kļūtu!

LAPSA

Bet tev baltu sermuļkažoku šūtu!

JAUNĀ KAĶENE

(Kaprizējas.)

Nē, nē, nē!

LAPSA

Nu, kā tad tev patiktu auns?
520 Tāds pamatīgs, cienīgs, kaut jauns.

JAUNĀ KAĶENE

Nē, nē, nē — muļķis, ka kauns!

LAPSA

Tad ņem savas kaķu sugas,

Nebūs nekādas ne raizes, ne sprugas:

Un katrs tik nolaizīts smalks un glauns!

JAUNĀ KAĶENE

525 Kavalieri tie nu gan skaisti!

LAPSA

Cik tie debešķīgi dejo!
Un kā tie dzied un kā dzejo!

JAUNĀ KAĶENE

Protu ij es, ko tie — jumtu slaisti!

LAPSA

(Piemērodamās viņas uzskatam.)

Dejotājus gan dabū ik brīd',
530 paņaud' — tūlīt!

(Uzņemdama atkal savu nodomu.)

Bet ko tu no Jaunā suņa tā šmauc?

507
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JAUNĀ KAĶENE

Lai nedomā no sevis par daudz!

Kad es to ņemtu tūlīt,

Viņš sāktu mani pārvaldīt.

LAPSA

535 Tā, tā, tā!

Tu audzēta kungu istabā!

Bet, kad tev reiz tīk tā suņbūdas smarša,

Kad tāda tev garša, —

Es nesāk' nekā!

540 Tad ņem mani kāzās par vakarmāti!

Es gādāšu par tavu brūtes štāti,
Man ģērbšanā laba jauda,
Gādā tu, ka ir nauda!

Pirkšu tev skaistākās drēbes,
545 Visādus ņieburus un šnēbes!

JAUNĀ KAĶENE

Ir jau — nevajga man.

(Viņa steidzas pie savas mātes.)

LAPSA

(Klusi.)

Pagaidi! vajdzēs reiz gan!

(Steidzas ari pie Vecās kaķenes.)

JAUNĀ KAĶENE

- , (Pie mātes, kā rotaļādamās.)

Mcm! mcm, mcml

Še nu mani ņem!
550 Kā tu gribi, sodi,

Kam tu gribi, dodi!

Vienu dejas riņķi apmetu,
Pie tevis atskrēju.

LAPSA

(Pienākusi pie Vecās kaķenes un Suņa tēva.)

Es pierunāju ar mīkstu mēli:

555 Jaunkundze ņems nu, ko tu vēli.
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Un manim nu kritīs tas gods.
Ka zem manis būs katrs katls un pods
Un ka būšu viesu saņēmēja,
Kā jau es biju jauno savedējai

JAUNĀ KAĶENE

(Smejas.)

560 Ha, ha, ha!

Vai ta' nu bija tā?

Ko šī tur melš?!

SUŅA TĒVS

(Uz Jauno kaķeni.)

Nāc, dēls jau no prieka elš.

(Abi ar Jauno kaķeni iet pie dēla, kurš jau nepacietīgi gaida, bet
iebiedēts nenāk klāt.)

LAPSA

(Uz Veco kaķeni.)

Nu, lūk, Kaķa māt,
565 Kā es protu pierunāt:

Viss panākts, pateicoties man,

Ar pateicību, kas skan —

VECĀ KAĶENE

Gan jau nu, gan!

SUŅA TĒVS

(Ar jaunajiem un Zaķeni tuvojas Vecai kaķenei.)

Nu jaunos kopā salaižam,
570 Nu derības noslēdzam!

VECĀ KAĶENE

Pamazām, pamazām!
Atstāsim labāk šos vienus vien,
Lai savstarp saites sien.

SUŅA TĒVS

Nu, labi, labi— ij tā!

575 Lai paliek savstarpā!



(Bet tad atkal bažīgi.)

Kad tikai nesāk plēsties?
Vajdzēs mums te kur kaktiņā sēsties.

VECĀ KAĶENE

Muļķība! Nē, mēs ejam,
Lai par nopietnām lietām pārdebatējam!

580 Jārunā taču dēļ pūra,
Par kāzām jautājumu jūra.

ZAĶENE

Kaķa māt! kā nu būs man —?

VECĀ KAĶENE

Gan jau nu, gan!

JAUNĀ KAĶENE

(Pieskrien mātei klāt, priecīgi.)

Manu mīļo mammiņu!
585 Tādu mēness zelta spožumu!

JAUNAIS SUNS

Cik jauki mēness spīd!
Stars ij man sirdī krīt.

' JAUNĀ KAĶENE

Nesāc nu atkal tu!

JAUNAIS SUNS

Nu, nu! nu!

VECĀ KAĶENE

(Uz savu meitiņu.)

590 Jā, mīļo meitiņu,

Reiz redzēšu tevi laimīgu.
Tavas mēnessilgas šeit piepildīsies,
Zemes virsū tavs princis parādīsies,
Kā pazīstams izskatīsies.

(Aiziet līdz ar Suņa tēvu, Lapsu un Zaķeni.)

(Priekškars.)
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Suņi un kaķi, visādu sugu un vecuma. Suņa tēvs Kra a*

cis, Vecā kaķene Peļu gane. Kranča un Peļu ganes
piekritēji un pretnieki. Sapulce izdalījusies pa visu

skatuvi.

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Atkraukājas un atņurdas, un sāk.)

595 Cienītā suņu — kha!

Un kaķu draudze,

Jūs vecākie — kha!

Un arī jaunā audze!

BALSS NO SUŅU — PRETNIEKU VIDUS, 1

(Mēdīdama.)

Kāda draudzība — kha!

600 Mums ar kaķiem?
Tāda kā mednieka — kha!

Ar zaķiem.

SUŅA TĒVS KRANCIS

Es lūdzu nepārtraukt!
Naida izvērsumus neizsaukt!

BALSS NO SUŅU — PIEKRITĒJU VIDUS

605 Miera svētkus nudien

Mēs gribam šodien svinēt.;
Tikai labu vien,

Ne ļaunu minēt!
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CITA BALSS NO SUŅU — PRETNIEKU VIDUS

(Pārsmejoša.)

Jā, tev stīvi kauli,
610 Tev acis neredz ne sauli,

Kad tevi skrāpē — skraps!
Tu nespēj atkosties — knaps!

VĒL BALSS NO SUŅU — PRETNIEKU VIDUS

Lai šodien liekamies

Kaķiem pa draugam,
615 Rīt atkal lai plēšamies

Un iekost raugām!

NO VAIRĀKĀM PUSĒM BALSIS

Klusu! Klusu! Klusu!

KAĶU BALSIS

Vai suņiem kauna, kauna —

Ņau, ņau, ņau?!
620 Naids no jauna, jauna

Jau, jau, jau!

SUŅU BALSIS

Klusu, klusu, kaķi, stāvat!

KAĶU BALSIS

Jūs, suņi, jau tie, kas bļāvāt!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Es — es — es —

SUŅU BALSIS

625 Ļaujat jel viņam turpināt!

(Troksnis aprimst.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

Es saku, miera svētki ir klāt.

(Atcerēdamies savu izmācīto miera runu.)

Lai reiz ir beigas tam sensenam naidam!
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Mēs visi no viņa ciešam un vaidam.

Mēs saucam, lai mūža miers reiz nāk!

630 Suņi ar kaķiem -saprasties sāk!

Lai mēs kā cilvēki neesam!

Tie neredz gala ienaidam,

Tie muļķi nezin, ka miers tik baro,

Tādēļ tie mūžam karo un karo.

635 ij ļaudis, kad reiz pie prāta tiks —*

BALSS NO SUŅU — PRETNIEKU PUSES

Nekad tas nenotiks!

(No visām pusēm suņu un kaķu rindās smiekli un saucieni: Nekad!

nekad! nekad!)

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Turpina.)

Ij ļaudis reiz ieročus nostu liks —!

(Atjaunoti smiekli un saucieni: Nekad tas nenotiks!)

Nu, dosim tad viņiem piemēru!

Noslēgsim pirmie miera derību!

SUŅU BALSIS

640 Tā labi gan!
tā labi gan!

KAĶU BALSIS

Tas skaisti skan!

KAĶENES BALSS

Bet pirmais suņa kodiens būs man!

SUŅU BALSIS

Jā, jā, mēs cilvēkus mācīsiml

KAĶU BALSIS

645 LaiKrancis nu teic, kā to darīsim?
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VECA KAĶENE PEĻU GANE

(Uz Suņa tēvu.)

Suņa tēv Kranci, nāc reiz pie lietas!

Sāc tūdaļ no vietas!

SUŅU BALSIS

Mēs arī dažko dzirdējām
No kaķeņu stāstiem un pasakām.

CITAS BALSIS

650 — Runā nu, Kranci, pats!
— Būs citāds skats.

VĒL CITA BALSS

Še radi kopā, mēs spriedīsim,
Kā jābūt, nolemsim! "

SUŅA TĒVS KRANCIS

Radus mēs kopā sasaucām

655 No suņu un kaķu līnijām
Jums lietu priekšā celt,
Jūs varat vai slavēt, vai pelt.

(Atkraukājas un atņurdas.)

Jūs visi puslīdz jau zināt,
Kā to mieru gribam nodibināt:

660 Vislabāki sievietes prot —

(Viņš apskauj kaķeni Peļu gani.)

" Naidīgos brāļus savienot!

SUŅU BALSIS NO PRETNIEKU VIDUS

Suņi un kaķi būs brāļi
Kā lapsas un cāļi!

CITAS BALSIS

Tos savienot

665 Vislabāk zobi un vēders prot.:

PRETBAĻSIS

Klusāki! Klusāki!

Jūs nemiera cēlāji!
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SUŅA TEVS KRANCIS

Nē, savieno ne naids,

Ne zobs un ne spaids,
670 Nē, nē, — bet beigsies katra ķilda,

Kad valdīs Milda!

KAĶEŅU BALSIS.

Tā ir! tā ir! tā ir!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Turpina.)

Starp naida ciltīm Milda sies saites,
Tad sadzīs visas sen ciestās kaites,

675 Bet, lai aizslēgtos vecā vāts,

Vajga, lai ziedojas kāds

No katras cilts,
Tad taps uzcelts satiksmes tilts — -

VECĀ KAĶENE PEĻU GANE

(Pārtrauc viņa runu.)

Nu, īsāk, īsāk! nu, galveno teic,
680 Lai jauno pāri sveic!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Tad, īsiem vārdiem nu sakot,
Lai beidz reiz ienaids trakot,

Tad divi suņu — kaķu jaunieši
Še sanāk uz kopēju nākotni —

KAĶE PEĻU GANE

(Nepacietīgi.)

685 Tad slēdzu še savas meitiņas
Un Kranča dēla derības!

Un jūs, visi radi, cik spēsat,
Man palīdzēsat
Norunāt laulības līgumu,

690 Lai vēlāk nebūtu strīdiņu.
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PRETNIEKU BALSIS

— Tas nebūs nekas!

— Sunim ar kaķi jāstrīdas!
— Tā pienākas!

PIEKRITĒJU BALSIS

— Lai strīdus aizmirstam!
695

— Lai visu piedodam!

ATSEVIŠĶA SUŅA BALSS

Kā bij ar trim vērdiņiem?
Tos skaitīt par atdotiem?!!

VECĀ SUŅA BALSS

Būs jau simts gadi,
Bet nesamaksā šie jaunie radi!

KAĶU BALSIS

700
— Ko vecas lietas augšā celt?!

— Ko apvainojumus uz mums velt?!
— Vai tā der?

— Vai tā mieru panākt cer?!

CITAS KAĶU BALSIS

— No parādiem nav vairs ne vēsts!

705
— Viss sen jau ir dzēsts!

VECAKAĶE

Sieciņiem peļu ir dots!

CITA KAĶE

(Uz Peļu gani.)

Tu, Peļu gani,
Vai tu nu mani,

Kāds tev ir mantkārīgs znots?

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Svinīgi, kaut gan negribot un lēni.)

710 Lai dzēsti ir parādi!
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VECS suns

Vai tu tos maksāsi?

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Tāpat kā augšā.)

Lai mūža naidu beigtu,
Lai derības steigtu,
Es gribu nest lielākos upurus,

715 Es maksāšu tos trīs vērdiņus!
Bet lai tad katrs to dzird un zin,
Lai to uz paaudžu paaudzēm min,
Ka suņa tēvs Krancis bij tas,

Kas —

720 Viens pats no savas kabatas

Sen gadu simteņu parādu dzēsa,

Kas naida šķēršļus starp ciltīm plēsa!
Ko cilvēki nespēja,
To Krancis darīja!

SUŅI

725 Rau! Rau! Rau!

KAĶI

Klau! Klau! Klau!

(Troksnis.)

VECAIS SUNS

(Kad troksnis norimst.)

Tumaksāšot trīs vērdiņus —

Bet vai ij simtsgadu procentus?
Un maksāt tu tikai soli,

730 ij tad jau acis no skopuma boli.

SUŅI — PIEKRITĒJI

— Ko šis ceļ aizdomas?!

■— Ko šis še iejaucas?!

KAĶES

Nevajag pārmest un dzeldēt,

Kad grib kara parādus deldēt!
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NO VISAM PUSĒM BALSIS

735 Mieru! Mieru! Mieru!

VECAIS SUNS

Labi, labi, es turēšu mieru, —

Bet kā tad ar grāmatu bija,
Ko suņu brīvībai izrakstīja?!

VAIRĀKAS SUŅU BALSIS

— Jā gan! jā gan! Kur palika,
740

— Mūsu brīvgrāmata?!
— Mūsu brīvību un tiesību pakts!
— Kur mūsubrīvību akts?!

KAĶU BALSIS

— Nez, vai brīvgrāmata tāda —■
— Kas suņu brīvības rāda —

745
— Vai bija jel maz?i

SUŅU BALSIS

(Visas uztrauktas.)

Kas? Kas? Kas? Kas?

Rau! rau! rau! rau!

KAĶU BALSIS

Nav! Nav! Nav!

SUŅU BALSIS

(Sašutumā.)

Mūsu svētākās tiesības!

750 Tiek no kaķiem noliegtas!!

VECAIS SUNS

Par brīvgrāmatu skaidra lieta,
Šaubām nav vieta, —

Paaudžu paaudzes zin to stāstīt!

KAĶE PEĻU GANE

Sāks atkal vecas lietas klāstīt!
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SUŅU BALSIS

755
— No taisnības nevajga bēgt!
— Mieru nevar slēgt —

— Vajga pirms visu noskaidrot!

— Visvecākam sunim lai vārdu dod!

VISVECĀKAIS SUNS

(Tiek uz priekšu atvests un nosēdināts, viņš akls un stīvām kājām.)

Tā tas bija, to es saku

760 Vienu reiz par visām reizēm;

Lietu šodien nobeigt vajga,
Kad mēs deram mūža mieru,

Saprecinām abas ciltis,

Kas tik tuvu ira radu

765 Un tik ilgi tura naidu,

Ne par velti, bet par lietu.

(Atņem elpu.)

Tā tas bija, tā es saku,

Jo es visu skaidri zinu.

KAĶE PEĻU GANE

(Pārtrauc viņa stāstu nepacietīgi.)

To pasaku visi apnikuši!
770 Tev stāstot zobi izbiruši.

To tagad atstāsim,

Par manas meitas kāzām runāsim!

SUŅU BALSIS

— Klus! Klus! Klus!

■— Nelaid pie vārda sievišķus!

VISVECĀKAIS SUNS

775 Vecos laikos, labos laikos

Sunim bija brīvas dienas,
Dienā nebij ganos jāiet,

Naktī sargāt nevajdzēja.

Sunim bija brīvgrāmata.
780 Kaķim nācās lopus ganīt,

Kaķim nakti mājas sargāt.

Reiz no ganiem pārnāk kaķis,
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Noguris no karsta laika,

Redz, ka suns guļ mierīgs dārzā,
?85 Kabatā tam brīvgrāmata.

Kaķis — blēdis — pielien sunim,
Izvelk viņam brīvgrāmatu,

Paglabā to jumta šķorē.
Suns nu zaudē brīvo vaļu,

790 Kaķa vietā jāiet ganos,
Nakti jāapsargā mājas.
Tādēļ suns nu vajā kaķi,
Atprasa tam brīvgrāmatu.

KĀDS VECS KAĶIS

Kaķis bij tik pajokojies!
795 Gribēj' atdot brīvgrāmatu,

Peles bija sagrauzušas.

KĀDA KAĶE

Jūs redzat, pie visa vainīgas peles!

KĀDS JAUNS SUNS

Pašas jūs meles!

KAĶES BALSS

Rupji apvaino mūs!

CITA KAĶE

800 Vai atkal še kautiņš būs?!

SLAIDS JAUNS SUNS

Klusu! Ko skandālu ceļat!?

JAUNĀ KAĶE

Ko jūs mūs velti peļat?!

VECĀ KAĶE SMALKMALĒJA

Es, Smalkmalēja, brīdinu

Jūs, visu suņu gājumu!
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JAUNA KAĶE

805 Klausāt Smalkmalēju,
Stāstu daiļteicēju!

SMALKMALĒJA

Nepeļat mūs, nepeļat,
Jūs, kā liekas, nezināt

Vai aizmirsāt, —

Bio Kādā kārtā mēs šurpu nācām,
Jaunukaķu sugu še sācām.

BALSIS NO SUŅU VIDUS:

I JAUNAIS SUNS
,

(Uz jaunām kaķēm.)

Zinām, kur cēlušies —

II JAUNAIS SUNS

No kādiem radiem radušies —

I SUNS

No žurku alas!

II SUNS

815 No pacepļa malas!

JAUNĀ KAĶE

Un jūs — no purva praula!

II JAUNĀ KAĶE

No zirga kājas kaula!

SUŅA TĒVS

Mieru turat! Mieru turat!

PEĻU GANE

(Uz jaunajiem suņiem.)

Jūs tur savas mutes turat!
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VECA KAĶE SMALKMALĒJA

820 Klausāties!

JAUNĀS KAĶES

Klausāties, klausāties!

Jūs, jaunie suņi, mācaties!

VECĀ KAĶE SMALKMALĒJA

Mums tēvija ir Mazāzija.
Katrā zemē mums kolonija,

825 Un mana dzimtene Itālija.
No turienes atvesta

Mana vec-vec-vec-māmiņa ;

Napoleona karā,

Ceļojumā gargarā,
830 Visi franču zaldāti

Nesa sev līdzi kā laimdevi

Katrs raņicā kaķēnu —

JAUNĀS KAĶES

(Pārtraukdamas,)

Nu, nu, nu!

VECĀ KAĶE SMALKMALĒJA

Nu, — viens franču zaldāts še krita,
835 Kaķītim nebija gādnieka cita,

Tad viņam labāk šķita
Palikt pie saimnieka,

Kam priekš kaķīša

Bija jau māja uzcelta.

BALSIS NO JAUNO KAĶU VIDUS

840 Klau! Klau! Klau!

BALSIS NO JAUNO SUŅU VIDUS

Jā, jā! vau! vau! vau!

VECĀ KAĶE SMALKMALĒJA

Lūk, tā šinī zemē mēs nācām!

Un saimniekot sācām!
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Ar lielu godu uz muguras atnesti,
845 Par saimniekiem iecelti, —

Mēs neciešam, ka mūs peltu,
Pret mums ienaidu celtu!

I SUNS

Rau! rau! rau!

II SUNS

Jā, vau, vau, vau!

111 SUNS

850 Tā jau nu nav, nav, nav!

KAĶU BALSIS

— Ir gan! — Ir gan! Ir gan!
— Pierādi man! — Pierādi mani

I SUNS

(Smejas ņirdzīgi.)

Runcis raņicā!

II SUNS

Kā runcis zābakā!

111 SUNS

855 Melots kā pasakā!

KAĶI

Meli nav, nav, nav!

SUŅI

Mēs zinām jūs jau, jau, jau!

(Vispārējs troksnis.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

Klusu, klusu, klusu!
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SMĒJĒJU BALSIS PAKLUSU

Tik klusu, klusu!

860 Lai circenis sadzird ij blusu.

SUNS GARGABALSKRĒJĒJS

Klusu! Klusu!

Mums kaķe Smalkmalēja,
Pazīstamā daiļteicēja,
Minēja ari par Mazāziju, —

865 Tas nav vēl nekas!

Es izskraidīju ij Lielāziju,
Lai paklausās!

BALSIS NO SUŅU VIDUS

Klau! Klau! Klau!

BALSIS NO KAĶU VIDUS

Tur ko klausīties nav! nav!

SUNS GARGABALSKRĒJĒJS

870 Klusu! Klusu!

Es pašā Ķīnā biju!
Tur vēstures lekciju uzklausīju!
Par suņu un kaķu ķildu lietu,
To izstāstīšu uz vietu!

875 Tad atklāsies kaķu viltība,
Lai patiesību tik uzklausa!

KAĶES BALSS

Vai tad suņi Ķīnā ir arī?

SUNS GARGABALSKRĒJĒJS

Suņus visur tu atrast vari!

KAĶES BALSS

Ne Ķīnā no suņiem glābiņa nava.;

GARGABALSKRĒJĒJS
880 Pa visām zemēm skan suņu slavai
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CITAS KAĶES BALSS

Tu sastapsi tos

Ij cilvēkos!

Ij cilvēku tikumos!

VĒL KAĶES BALSS

Suns visur, kur dzird kādu kņadi.

PIRMĀS KAĶES BALSS

885 Sakāms vārds: suņi, ne radi.

{Troksnis suņu vidū.)

SUŅU TĒVS KRANCIS

Klusu! stājaties! klusu!

KAĶES BALSS

Labāk neteic nekā! .

GARGABALSKRĒJĒJS

Klus! — Ķīnā stāsta tā —

BALSIS

Klus! Klusu!

GARGABALSKRĒJĒJS

890 Vecam vīram, vecai sievai

Reizi bija laimes gredzens, —?

Kam tas ir, tas dzīvo brangi.
Vecais vīrs to nezināja,
Pārdod laimes gredzentiņu.

895 Nu cieš badu vīrs un sieva,
Līdzi cieš ij suns, ij kaķis.
Suns teic: «Jādabū tas gredzens!»
Kaķis teic: «Tas cietā kastē,

Tāļā zemē, svešā malā!»

°ūo Sunim padoms, teic: «Ķer peli!
Pelei kastē jāgrauž caurums,

Jāizņem no kastes gredzens.
Kad tā liedzas, draudi nokost!
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Tāļā zemē, svešā malā,
905 Es jūs abus aiznesīšu!»

Runāts, darīts, kaķis mierā.

Suns ņem plecos kaķi, peli,
Aizskrien tanī tālā zemē,
Pele izzog gredzentiņu.

910 Kaķis uzmauc to uz mēles,

Nu to visi nesīs mājās.
Tikai suns skrien vien pa zemi,

Gadās māja, jāskrien apkārt.

Kaķis pāri skrien pār jumtu.
915 Kaķis nonāk pirmais mājās,

Aiznes vīram gredzentiņu,
Dabon visu pateicību.
Suns nāk vēlāk, dabon sukas!

SUŅU BALSIS

Klausāt! Klausāt!

GARGABALSKRĒJĒJS

920 Tā nu suns uz kaķi niknis,

Ka tas novīla tam algu,
Kur to redz, tur grābj to cieti!

SUŅU BALSIS

■— Lūk, lūk! Kaķa viltība!

— Tā te ir gaiši redzama!

925 — Klau! Klau! Klau!

— Vau! Vau! Vau!

KAĶU BALSIS

Tā patiesība nav, nav, nav!

VECĀ KAĶE SMALKMALĒJA

Tie stāsti nesaskan!

Pirmais stāsts citādi skan!

KAĶU BALSIS

930 Visi suņu stāsti meli gan! meli gan!
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SUŅA TĒVS KRANCIS

Tiešām, Ķīnā nav gluži tā

Kā mūsu nostāstā!

GARGABALSKRĒJĒJS

Garu gabalu skrienot,
Pa tuksnešu smiltīm brienot,

935 Būs dažs vārds izbiris,
Cits līdz ar smiltīm pielipis.
Suns Ķīnā no citas cilts,

Bet arī viņš no kaķa vilts.

JAUNS SUNS

Visi kaķi krāpj!
940 Visas kaķes skrāpj!

VAIRĀKAS SUŅU BALSIS

— Jā, visi kaķi krāpj!
— Jā, visas kaķes skrāpj!

(Troksnis.)

VECĀ KAĶE NAGATURE

Es gribu ko teikt!

VAIRĀKAS KAĶU BALSIS

(Uz suņiem.)

— Klusu tur! Troksni tur beigt!
945

— Nagture grib ko teikt.

PEĻU GANE

Jā, tā ir gudra sieva!

CITA VECA KAĶE

Tā zin ko no kaķu dieva.

SUNS

(Paklusām.)

Pilna gudrības, māga nav tieva.;
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PEĻU GANE

Lai apklust katra nievāl

OTRĀ VECĀ KAĶE

950 Runā vecā Natu,

Uzklausāt ar prātu!

NAGATURE

(Dusmīgi.)

Naga ture, tā es esmu!

Ko tu nesauc īstā vārdā?!

II VECĀ KAĶE

Vecmāmiņ, mēs moderni,
955 Runājam īsāki.

NAGATURE

Kur tad tu aizsteigsi?!

PEĻU GANE

Klusat! Klausāt Nagaturi!

JAUNS SUNS

Klusat! Klusat!

PEĻU GANE

(Uz viņu.)

Nu, tu arī muti turi!

VECMĀTE NAGATURE

960 Suņi min par veciem laikiem,

Man tur arī vārds ir sakāms, *-~

Vecākus es zinu laikus,

Tālākas es zinu zemes,

Klausāt tad, ko es jums teikšu:

965 Kad reiz suņi bija brīvi,

Tad reiz kaķi bija dievi!

(Suņos liels uztraukums un sašutums. Kaķi izsaka savu prieku.)
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SUŅU BALSĪS:

I SUNS

Ko? Ko?— Klau! Klau!

II SUNS

Klau! Klau! — Vau! Vau!

111 SUNS

Kauj! Kauj! Kauj!

SUŅA TĒVS KRANCIS

970 Mieru turat! Mieru turat!

SUNS

(Uz kaķiem.)

Ko jūs naida guni kurat?!

II SUNS

Vai tie nebij suņiem zaimi?!

KAĶES BALSS

Bij tik teikts par kaķu saimL

SUNS

Ko tad jūs tā lielāties?!

KAĶE
975 Kam jūs vienmēr tielaties?

SUŅU TĒVS KRANCIS

Klusu! Vārds ir NagatureĻ

NAGATURE

Uzstājās Gargabalskrējējs —*

Te jums runāja par Ķīnu,
Es par Āfriku jums teikšu:

980 Senā Ēģiptē tas bija, —

Tur bij dieve— Bastet' vārdāss
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Tai bij īsta kaķa galva,

Kaķe bija tur par dievi.

Visi kaķi bij tur svēti,
985 Aizliegts bij tur kaķus aizskart,

Kas bij kaķi nonāvējis,
To uz nāvi notiesāja!

(Aplaizdama visapkārt acis.)

Tādēļ sargāties, jūs suņi,
Aizskart kaķus, kas ir svēti!

JAUNA KAĶE

990 Lūk, tā! lūk, tā!

Lai nu tik pieskarties mēģina!

JAUNS SUNS

Tas ir par daudz!

OTRS SUNS

Lai suns kaķus saudz?!

111 SUNS

Bet kaķes mūs skrāps?!

I SUNS

995 Tā kaķi mūs krāps!

VAIRĀKI SUŅI

Vau! Vau! Vau!

(Troksnis arvien lielāks.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

Klusu! Klusu! Klusu!

JAUNS SUNS

Pats apklusti!
Tu kaķu pārstāvi!

OTRAIS SUNS

1000 Rauj! rauj! rauj!
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TREŠAIS SUNS

Kauj kaķus! Kauj! Kauj!

(Suņi metas virsū kaķiem, kaķi turas pretī un bēg.)

KAĶU BALSIS

Glāb! Glāb! -— Kas lai mūs glābj?!

Suņi mūs grābj!

CITAS BALSIS

Bēgt! bēgt! bēgt!
1005 Kokā lēkt!

(Vispārējs troksnis un sajukums.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Izsamisis kliedz un lūko apturēt, beigās nolaiž rokas.)

Nu visi kopā brūk!

Visi kur kurais mūk!

Ak, mūsu derības jūk!

KAĶE PEĻU GANE

Tas nedrīkst būt!

SUŅA TĒVS KRANCIS

1010 Ak, apturēt grūt'!

KAĶE PEĻU GANE

Vai nemanīji, lapsa tur jauc?

Viņa slepus rīda un sauc.

SUŅA TĒVS KRANCIS

Tā gan, tā gan!

Viņas balss tur skan!

1015 Ak, negals man!

KAĶE PEĻU GANE

Es zinu, ko daru!

To jukušo radu baru

Es apturēt varu!



Tev balss ir laba, ar spēku tukauc?
1020 Derību alu nogaršot sauc!

Kauc! Kauc!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Klau! Ejam! Klau!

Visi nogaršot derību alu!

Visi uz kungu galu!

(Viss bars piepeši apstājas.)

BALSIS NO VISĀM PUSĒM

1025
— Neskrienat!

— Nebēgat!
— Visi stop! stop! stop!

i— Alus būs tip top!
— Lēni! lēni! lēni!

1030
— Ejam, suņu un kaķu zēni!

(Priekškars.)



TREŠAIS CĒLIENS

Pagalms. Nakts. Mēness.
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Pirmais skats

Suns Dēmons un kaķene Tamāra sasēduši kopā un jūsmo
par mēnesi. Dēmons miegains.

KAĶENE TAMĀRA

(Dzied klusi.)

Nu laimi, laimi

Es sirdī jūtu,
Tik grūti gūtu,
Tik necerētu!

1C35 Es pateicību
Tev, mēness, sūtu,

Bez tevis būtu

Es viena vēl!

Nu tevi sumin'

1040 še divi mīļi,
Kā zvaigznes zvīļi
Tiem acis kvēl!

(Uz suni Dēmonu, piegrūzdama viņam pie sāniem.)

Pēdējo pantiņu
Dziedāsim vienkopu!

SUNS DĒMONS

(Ņurd kaut ko nesaprotamu kā pa miegiem.)

1Q45 Pantiņu — vienkopu ..-,
:

KAĶENE TAMĀRA

Ko? Vai tu guli jau?!
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SUNS DĒMONS

Nē, gulēšan' nav!

KAĶENE TAMĀRA

Ko tad tu nedziedi?

DĒMONS

Pag, pagaidi!
1050 Es nevis gulēju,

Bet klusi par mēnesi jūsmoju*

TAMĀRA

Tad vēlreiz dziedāsim!

DĒMONS

Jā, mēnesim!

ABI DZIED

Nu tevi sumin'

1055 še divi mīļi —

DĒMONS

(Migdams.)

Kā zva — zvi — zvī —

TAMĀRA

Kā zvaigznes zvīļi
Tiem acis kvēl.

(Pārtrauc dziedāšanu, manīdama, ka Dēmons guļ.)

Kur acis tev kvēl?

1060 Man tevis žēl:

Tev acis cieti,

Tāds mīlnieks neder vis lieti.

(Viņam sānos piebikstīdama.)

Tu miega mici!

Ķici! Ķici! Ķici!
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DĒMONS

1065 Es gribu maķenīt
Galvu pret plecu tev atbalstīt!

(Aizmieg, atspiedies pret Tamāru,)

TAMĀRA

(Dzied sērīgi, arī miega mākta.)

Mēnesi, mēnesi,

Spīdi, vēl spīdi!

Pagaidi, pagaidi!
1070 Ko kokos līdi?

(Mēness aizgājis aiz augsta koka.)

Dēmons jau krāc,

Miedziņš viņu māc,

Aiju, aijā,
Aijā, aijā!

Otrais skats

Tie paši. Lēni ienāk un paliek vienā skatuves malā Lapsa
un Zaķene.

LAPSA

(Čukstēdama uz Zaķeni.)

1075 Abi mīļi kopā sāk migt —

Tiem kopā nepalikt!

(Kratīdama roku.)

Tām derībām nebūtnekad!

Pag tik man! pagaidāt!

ZAĶENE

(Tāpat čukstēdama uz Lapsu, nožēlodama.)

Cik mīļi tie kopā snauž!

1080 Nekā ļauna vēl nenojauž.
Lai paliek nu kopā, lai!

LAPSA

(Cieši nosakot un naidīgi.)

Nekādai!!

Ij tev būs labāki,
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Kad suns ar kaķi naidnieki:

1085 Kamēr tie plēsīsies,
Tev nočiept ko izdosies.

ZAĶENE

Priekš bērniem būs rūpēties!
Jā, jā, —

LAPSA

Es izšķiršu mīļos tūlīt!

1090 Ej tu suni pamānīt
Ar desas galiņu, —

Es atkal kaķa meitiņu

Uz otru pusi aizvilšu.

ZAĶENE

(Mīdās uz vietas, negribēdama.)

Ē, c!

LAPSA

1095 Ko stāvi nu? Ej!

ZAĶENE

Bet kad nu suns mani rej?!

LAPSA

(Viņu pārsmiedama.)

Tad pretī rej! — Bet ej!

(Aizstumj Zaķeni uz gulētāju pusi. Tad viņa nošķaudās stipri.)

Hačī! Hačī! Hačī!

Trešais skats

Zaķene pienāk pie gulētājiem. Lapsa turas vēl atstatu.

TAMĀRA

(Atmozdamās, uz Dēmonu.)

Kas tur i? Kas tur i?

noo Dēmon, vai dzi?!
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ZAĶENE

Te jau es, Zaķene,
No kaimiņiem skapmane,
Kas kopā jūs saveda!

Kā klājas jaunajiem, jārauga.,

(Klanīdamās.)

1105 Būsat vai izsalkuši?

Ne nieciņa neēduši!

Vai gribat dzīvot nudien

No mīlas un gaisa vien?!

(Viņa pieliekusies tuvāk pie suņa un, izvilkusi no kabatas desas

galu, tura to sunim.)

. DĒMONS

(Pamostas, saodis desas smaku.)

Kas? Kas te par smaku?!

nio Kā no desas, es saku.

ZAĶENE

(Glaimīgi.)

Kāda tev oša asa!

Vai tev māga ko prasa?

TAMĀRA

(Noraidoši un nicīgi pret Zaķeni.)

Kur nu mīlot pie ēšanas domās?!

Mēs tagad sapņotāju lomās.

DĒMONS

(Pusdusmīgi, pusbēdīgi paskatās gan uz Zaķeni ar desu, gan uz

Kaķeni.)

IHS Zaķen, ar savu desu ej vien!

Kas desai lai pakaļ skrien?

Kad var pie mīļās būt,

Kur dvēsle maigumu jūt!

ZAĶENE

Nu, tad es eju,
H2O Es laimīgo pārīti netraucēju.
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TAMĀRA

Ej vien ej!
Kp šī še skrej?

ZAĶENE

Es nākšu, kad ēst jums gribēsies,

Tagad jums velti uztraukties.

1125 Neesat tikai sadusmoti,
Es atvainojos ļoti!

DĒMONS

{Noklepojas vairākas reizes, bet nesaka nekā, Zaķene aiziet, izņem-
dama un apraudzīdama desas gabalu.)

Ceturtais skats

Tie paši, bez Zaķenes.

SUNS DĒMONS

(Nemierīgs, nevar nosēdēt, sāk dziedāt.)

Te divi mīļi,1—

Kā zvaigznes zvīļi
Tiem acis kvēli

TAMĀRA

(Viņam dziedot piebalso.)

1130 Tā labi, labi, — padziedi!

DĒMONS

(Piepeši nemierā uzceldamies.)

Labi, labi, bet pagaidi! —

Es negribu Zaķeni apvainot, s=-

Gods jāsaprot!
Es iešu viņu apmierināt, —

1135 Kur šai tās desas — ar vajag zināt.

(Viņš jau piecēlies un iet.)

Es atpakaļ būšu tūlīt.

Lūdzu mazu mirklīti pagaidīt!
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(Sērīgi un dusmīgi.)

Nu, Dēmon, kur tu skrien?

DĒMONS

(Jau gabalā.)

Vienu acumirkllti vien!

(Aiziet.)

Piektais skats

Kaķene Tamāra, viņai tuvojas Lapsa.

TAMĀRA

(Nosauc pakaļ aizejošam Dēmonam.)

1140 Dēmon! Dēmon! ak, klau! —

Viņš aiziet, aiziet jau!

(Dzied sērīgi.)

Neej prom! neej prom! Neej prom!
Vienai būt

Ir tik grūt'!

(Pienākusi Lapsa.)

LAPSA

(Pusjūsmojoši, pusglaimojoši.)

1145 Labi vēl netapi par brūti,
Jau sērīgi jūti!

TAMĀRA

(Atraidoši.)

Ko tu te, Lapsas madāma?!

Kāda tev lieta te darāma?

LAPSA

Tevim laipnība rādāma!

543



544

TAMĀRA

1150 Nav vajadzīga —•
Tava laipnība! —

Tu viltniece!

LAPSA

Es ne. — Bet tu gan spītniece!
Būtu man klausījusi,

1155 Nebūt' bez brūtgāna palikusi.

TAMĀRA

(Atcirzdama.)

Man līgavainis labs!

LAPSA

Jā, jā, — nav kā stabs,

Nestāv uz vietas!

Tam galvā dažādas citādas lietas.

(Saldenīgi un glaimīgi.)

1160 Bet tu tāda skaistule,

Tāda siržu valdniece!

Pēc tevis visi, visi tīko!

No tāles šurp braucienus rīko!

Ij tādi tevi tur omā,

1165 ījz kuriem tu ij nedomā!

(Apķerdamās.)

Bet varbūt tu domā gan,
Jo tu jau dzejniece man!

(Paceldama acis uz debesīm pret mēnesi.)

Tu sapņotāja!
Tev debesīs īstā māja.

ll?o Turp reiz tu aizbrauksi,
Tur rasi savu sirds mīluli —

Mēnesi!

Mēneša jaunāko brālīti!

TAMĀRA

(leinteresēdamās pieceļas kājās.)

Ak, mēnesis, mēnesis, jā!
1175 Pēc viņa es ilgojos kā!
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LAPSA

Mēneša brālītis

Tur, kur mēnesis, —

Viņš tevi pie sevis uz mēnesi sauks,
Tev pakaļ mēneša ratos brauks,

HBO Tevi mēness mucā aizvedīs, —

Neviens to nemanīs,

TAMĀRA

Ko nu tu muldi?!

Ko mēli velti kuldi?

LAPSA

(Vēlīgi mierinādama.)

Tu netici?

UB5 Tev liekas viss pārāk brīnišķi?

TAMĀRA

Mēness mucā vedis, — jāsmejas!

LAPSA

Kas te ko smieties? — It nekas!

Visas lietas mēnesī apaļas!

Apaļa muca ir vietā,
1190 Gan redzēsi pati.

TAMĀRA

(Neticīgi smejas.)

Bet mēness tik augsti, kā uztiksi?

LAPSA

Tu netici?

Tu domājies mēnesi

Jaudiezcik augsti, pāraugsti!
1195 Viņš ir jau turpat pie torņa gala,

Reizēm aiz torņa aizķeras mala.

TAMĀRA

Bet kā tad turp tiek?
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LAPSA

Tu domā, kāpenes liek?

Var arī tā.
1200 Bet parasti citādā kārtībā.

Pa virvi nolaidīs tev ratus, —

Tad tu gan redzēsi skatus!

TAMĀRA

Nu, nu, nu?

LAPSA

Redzēsi brīnumus!

(No stāsta aizraudamās pati.)

1205 Mucā mazs mēness degts,
Viens gals mēnesī segts.;
Otrā kāpj iekšā!

Pats mēnessbrālīts būs priekšā.

(Sajūsmā rokas sasizdama.)

Un kad tu zinātu, cik viņš skaists!

1210 Kā eņģels, no debesīm laists!

TAMĀRA

Vai tad tam spārni arī?

LAPSA

Kā tu tā domāt vari?

Taču runcis ir viņš!
Skaistākais brūtgāniņš!

TAMĀRA

(Vēl ļoti šaubīdamās, bet ieinteresēta.)

1215 Vai tā gan?

LAPSA

Tu pateiksies man,

TAMĀRA

Jau reiz tu mani piekrāpi,

Tāpat glaimīgi!
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LAPSA

Vai gribi, lai viņu sauc?

1220 Viņš tūdaļ šurpu brauc.;

TAMĀRA

(Jautri un šķelmīgi-, kaut gan neticīgi.)

Nu tik joki!
Būs gan kādi spoki.
Es visam tam neticu*

LAPSA

Es pasaukšu!

(Viņa paiet drusku uz skatuves vienu pusi un sauc.)

1225 v—v! U—u! U—u!

Sestais skats

Tie paši. Aiz skatuves balss.

LAPSA

(Sauc vēl reizi.)

U—u! U—u! U—u!

BALSS ATSAUCAS

U—u! U—u! U—u!

LAPSA

Šurpu brauc!

BALSS AIZ SKATUVES

Es jūtu, ka mani sen sauc, ss- .
1230 Sirds man uz tevi trauci

Kur esi, mana līgava?
Kas mēness dēlam nolemta.-

TAMĀRA

(Uztraukta no gaidām un šaubām, kas ceļas no jauna.)

Vai tas nav gals?!
Kā pazīstama man liekas balss.;
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LAPSA

1235 Tā tik tev šķiet.

(Paskatīdamās uz priekšu.)

Lūk, tur jau viņš iet.

Septītais skats

Tie paši. Aši ienāk kaķu jauneklis, lepni ģērbies, galvā
apaļota cepure, kura aizsedz viņa vaigu. Viņam rokās mēness

zīmes. Viņš veikls kavalieris.

MĒNESS KAĶIS

Daiļā jaunkundzei
Mēness dzejniece!
Jūsu cienītājs te un te!

(Viņš klanās Tamāras priekšā.)

TAMĀRA

(Uz Lapsu.)

1240 Skaists, neko teikt!

LAPSA

(Uz Tamāru.)

Nu tev vajga viņu sveikt!

TAMĀRA

(Uz Lapsu.)

Kādēļ viņš acis sedz?

Aiz spalvām tik degunu redz.

LAPSA

Kad viņa acis tu redzētu,
1245 No spožuma acis tev apžilbtu:

Viņš taču no pilna mēness nāk!

(Paraustīdama Tamāru aiz piedurknes.)

Nu, tagad tev runa jāuzsāk!
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TAMĀRA

(Uz Mēness kaķi.)

Es sveicu jūs, svešinieks!

MĒNESS KAĶIS

Man jaunkundzi redzēt ir lielais prieks!

TAMĀRA

1250 No kurienes jūs atnākat?

MĒNESS KAĶIS

No mēness nupat.

TAMĀRA

Bet ko jūsu balss man kā pazīstama?

LAPSA

(Starpā jaukdamās, runā.)

Vai kaķa balss nu nezināma?

Kaķis visur tas pats —

1255 ij balss, ij gaita, ij skats!

Vai zemē, vai mēnesī,

Vai galdā, vai paceplī!

TAMĀRA

(Uz Mēness kaķi.)

Tad jūs no mēness tiešām?

MĒNESS KAĶIS

Jā, vientulībā tur ciešam!

1260 Pēc jums es ilgojos,
Kā līgavu aizvest jūs vēlējos —

TAMĀRA

Vai mēnesī ir tāpat kā še?

MĒNESS KAĶIS

Viss viens, vai tur vai te.
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TAMĀRA

Bet mēness ir tāds mazs,

1265 Kā peļu lamatas!

MĒNESS KAĶIS

Tas nekas,

Mums diviem telpu tiks.

TAMĀRA

Bet veco mēnesi kur liks?

MĒNESS KAĶIS

To zemē grūžam!

TAMĀRA

1270 Nē, nē, to nemūžam!

MĒNESS KAĶIS

Lai paliek tad ar!

Sadzīvot jau var.

TAMĀRA

Vai tur var dabūt ij kādu peli?

MĒNESS KAĶIS

Peles rītos, vakaros ēd;
1275 Tās visapkārt ap mēnesi sēd.

TAMĀRA

Ak, nu jūs izrādāties par meli.

Kā tad tās nenokrīt?

MĒNESS KAĶIS

Tās uzber no jauna ik rīt.

(Palikdams nepacietīgs.)

Bet, daiļo jaunkundzīt —

1280 Nu nekavēsimies vairs ilgi:

Mākoņi jau top zilgi, -—
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Mēness aizies viens pats,
Tad viņu nesasniegs mūsu rats.

Es braukšu mucas ratu še priekšā,
1285 Jūs kāpsat tik iekšā.

(Viņš sauc.)

He! Kučieri!

Braucat šurp ātrāki!

'Astotais skats

Tie paši. Divi kaķu zēni ieved mucu uz ratiem, mucā

lukturis gaiši spīd.

I KAĶU ZĒNS

Še kaleša būs!

ABI ZĒNI

(Paklanās Tamāras priekšā.)

II KAĶU ZĒNS

Vai jūsu patiku gūs?

TAMĀRA

(Brīnīdamās, bet ne sevišķi sajūsminādamās.)

1290 Tāda tā kaleša!

Ne diezin cik varena!

Tāda ir zemes virsū redzēta!

LAPSA

Kaleša zemes virsum piemērojas,
Lai zemes kaķi nepārbrīnojas.

TAMĀRA

1295 Tie puikas kā mūsmāju kaķēni!
Tikai ērmoti izģērbti.

(Pie zēniem griežoties.)

Vai tu tas esi, Krēj'msmēlīti?

(Pie otra zēna.)

Un tu vai, Ņurulīti?
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I KAĶU ZENS

Nē, mēs esam mēnešnieki!

1300 Zemes vārdi mums lieki!

II KAĶU ZENS

Es esmu mēness spēlmanītis.

I KAĶU ZĒNS

Un es — tas mēness peļmanītis!

TAMĀRA

(Aplūkodama tuvāk mucu un ratus.)

Arī muca tā pati
Kā mūsu pagalmā!

1305 Un tie ir vecie rati,

Kas stāv mūsu piedarbā!

LAPSA

(Stāstā aizvien vairāk sajūsminādamās,)

No āres gan tā izliekas,

Bet, kad pakāpjas,
Kad iekšā ieskatās: —

1310 Tur kaisīti sudraba mēness stari —

Vai tos tu par salmiem turēt vari?

Tur zaļa zīda priekškari —

Vai tie šķiet skuju zariņi?
Tu taču dzejniece!

1315 Sapņu tēlniece!

(Paskatās uz Tamāru augšā paceltām acīm,)

Un kas vēl kalešas dibenā?! •

Līgavas kronīts zelta mirdzumā!!

Ej, uzliec to galviņā!

(Paraustīdama Tamāru aiz rokas.)

Nu, iekšā lien!

1320 Pameklē viņpusē vien!

TAMĀRA

(Šaubīdamās paskatās uz kavalieri.)

Vai tiešām — tā?
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KAĶU KAVALIERIS

Jūs esat kā burvībā!

(Palīdz viņai iekāpt.)

Vai drīkstu jums roku sniegt?

TAMĀRA

Ak! — Es nevaru to jums liegt.

(Viņa tiek iecelta ratos.)

LAPSA

(Priecīgi smiedamās, viņai apkārt.)

1325 Ej savā brūtes godībā!
Kā pele lamatā!

.TAMĀRA

(Izbrīnījusies un izbijusies iesaucas.)

Kā? Kā?

KAĶU KAVALIERIS

(Uzsauc kaķu zēniem.)

Nu mucu gāzt!
Virsū viņai vāzt!

(Uzmauc mucu Tamārai galvā.)

I KAĶU ZĒNS

1330 Nu laidīsim pekas vaļā!

II KAĶU ZĒNS

Vedīsim otrā brūtgāna daļā.

(Viņi griež ratus apkārt un brauc projām.)

TAMĀRA

(Mucā sāk neganti kliegt.)

Vai—ī! vai—ī! vai—ī!

Kas te ī? — Kas te ī? — Kas te ī?!
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I KAĶU ZENS

(Sabaidās no kliedziena un paklūp.)

Ak, tavu spiedzienu!
1335 Es no bailēm paklupu!

KAĶU KAVALIERIS

Celies ašāk! celies!

I KAĶU ZĒNS

(Pieceļas, bet ir parāvis zemē otru zēnu.)

Ko tu atkal velies?

TAMĀRA

Glāb! — Dēmoni, glāb!
Kāds mani še grābj!

LAPSA

1340 Ko tu tā bļauj?!
Durvis vai pušu rauj!
Vai tevi kāds kauj?

KAĶU KAVALIERIS

Ar neganto kliegšanu
Mums izjauc visu nodomu!

KAĶU ZĒNI

1345 Vai dzi! Mēs labāk bēgsim.

(Aizbēg.)

KAĶU KAVALIERIS

Muti kliedzējai slēgsim!

(Dzirdas no tālienes troksnis un saucieni.)

TAMĀRA

Palīgā! — Dēmoni, palīgā!

LAPSA

(Sāk arī kliegt.)

Palīgā! — Laupītājs! — Palīgā!
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KAĶU KAVALIERIS

(Uz Lapsu.)

Ko tukliedz ar? Vai prāts tev jūk?

LAPSA

1350 Nē, — kad tavs nodoms brūk,
Man jāmet kažoks uz otru pusi,
Man jāglābjas, citād' es pazudusi!

(Sauc vēl diktāk.)

Ķerat! laupītāji! — Palīgā!

TAMĀRA

Dēmon, vai dzii

1355 Nāc—i! nāci! nāc—i!

Devītais skats

Tie paši. Aiz skatuves balsis.

SUŅA BALSS

Vau! — Vau! — Vau!

Es nāku jau! jau! jau!

KAĶA BALSS

Mia—v! mia—u! — v!

KAĶU KAVALIERIS

(Metas uztraukumā drīz šur, drīz tur. Lapsa viņam pa kājām,
lūko ratus vilkt projām.)

Te tev nu! — Kur ta nu?

1360 No abām pusēm sauc!

Kur lai nu trauc?

(Uz Lapsu.)

Nu, vecen, tev vajaga glābt:
Priekš tevis es pūlējos,
Briesmās iedevos!
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LAPSA

1365 Nē, laupītāju vajga grābt!
Es palīdzu jums tik tad,
Kad uzvarat!

(Viņa ķer pati viņu cieti.)

KAĶU KAVALIERIS

Ko tu man ķeries klātu?!

Vai zaudēji gluži prātu?

LAPSA

1370 Nu, putniņ, tu man rokā!

Neuzskriesi vairs kokā!

(Viņa saķer viņu aiz svārkiem, viņš izraujas, bet atstāj svārkus

viņas rokās.)

KAĶU KAVALIERIS

Ak tu viltniece, laidi!

Gan es tev rādīšu, gaidi!

(Aizbēg.)

LAPSA

(Sauc.)

Palīgā! Palīgā!

TAMĀRA

(Sauc.)

1375 Palīgā! Palīgā!

Desmitais skats

Tie paši, bez Kaķu kavaliera. Aši iesteidzas suns Dēmons.

DĒMONS

(Sauc.)

Vau! — Vau —! Vau—!

Tamāra! Tamāra!

Kur mana līgava?!
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TAMĀRA

(Sauc mucā.)

Dēmon—ī! Dēmon—ī!

1380 Es še mēnesī!

LAPSA

Glāb! glāb! Rauj rīkli!

Uzbrūk laupītāji, nelieši!

DĒMONS

(Uz Lapsu.)

Vau! — Tu esi še!

Tu vecā viltniece!

(Viņš grābj viņu un kož.)

LAPSA

1385 Ko tu mani gribi kost?!

Es taču glābju! — Ej nost!!

DĒMONS

Kur liki Tamāru?

Manu mīļo līgavu?

KAĶENE TAMĀRA

Dēmon, es esmu še!

DĒMONS

1390 Ak, mana mīlule!

Kur tu? Kur? Kur? Kur?

KAĶENE TAMĀRA

Še mucā! Nāc šur, šur, šur!

DĒMONS

Mucā!! Vai manu dien!

Nu, laukā lien!

TAMĀRA

1395 Es viena nevaru.
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DĒMONS

Es palīdzu!

(Viņš paceļ mucu un izceļ Tamāruno ratiem.)

TAMĀRA

Ak, kādas šausmas!!

DĒMONS

Kā tu mucā? Man nebij ne jausmas!

TAMĀRA

(Apskauj viņu, jūsmināta.)

Tu mani glābi no drausmas! —

1400 Tu nāci kā mēnessdēls!

Tik varens un cēls!

DĒMONS

Jā, varens es gan esmu!

Es dvešu cēlu dvesmu!

Vau! Vau! Vau!

1405 Bet kā tu mucā ietiki?

TAMĀRA

Tu mans varoni!

DĒMONS

Manu skaistuli!

ABI

Cik mēs nu laimīgi!

DĒMONS

Bet kā tu mucā ielīdi?
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Vienpadsmitais skats

Tie paši, ieskrien suņa tēvs Krancis un kaķe Peļu

gane, aiz viņiem suņi un kaķi —- derību slēdzēji.

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Redzēdams abus jaunos mierīgi apskāvušos, atlaižas no uztrau-

kuma un bailēm un sāk priecīgi smieties. Tāpat arī citi pienācēji

pārvēršas no uztraukuma jautrībā.)

1410 Vau! — vau! vau!

Tā jau es domāju!
Kad izdzirdu kliedzienu! —

Viss tikai jautrībā,
Viss labumā, labumā!

KAĶE PEĻU GANE

1415 Tā ij man izlikās,

Ka jaunie priecājas.

KĀDS NO DALĪBNIEKIEM

Kā jau nu derībās!

LAPSA

(Visu laiku darbodamās ap iekosto roku un vaidēdama, turas no-

tālis, ievaidas stiprāk.)

Vai! vai man! vai!

KĀDS CITS NO DALĪBNIEKIEM

Ko tur tā Mīkstmēle vaid?

CITS

1420 Kas šai nu kait?

VĒL CITS

VarbūtLapsa ko norāva

Un kāds to piekāva!

LAPSA

Tā nav nemaz, nemaz!

Gluži otrād' še pagadās.
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KADS DALĪBNIEKS

1425 Nekas jau nav noticies!

Par ko še bij uztraukties?

DĒMONS

Bija jau gan, par ko!

TAMĀRA

Vēl tagad man kaulos drebuļol

SUŅA TĒVS KRANCIS

Ko? Ko? — nu saki!

KAĶE PEĻU GANE

1430 Kas tad bij atkal? — Tas trakil

DĒMONS

Mana līgava bija drausmās.

TAMĀRA

Ak, kādās briesmās! Kādās šausmās!

KAĶE PEĻU GANE

(Piesteidzas pie viņas un apskauj.)

Mana meitiņa! Mana meitiņa!
Labi, ka sveika, vesela!

TAMĀRA

1435 Kā redzi, es izglābta!

DĒMONS

Kāds neģēlis gribēj' šo laupīt.

TAMĀRA

Ne manu dzīvību taupīt!
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LAPSA

(lejaucas runā.)

Es pirmā steidzos šo glābt;
Man izdevās nelieti grābt!

TAMĀRA

(Dusmīgā uztraukumā.)

1440 Ko? Tu mani glābi? — Tu neliete!

Tu nodevi mani, tu viltniece!

(Uz Dēmonu rādīdama.)

Šis varonis mani izglābal
Uz rokām no briesmām iznesa!

LAPSA

Papriekšu bij mans paglābiņš!
1445 Tad nāca viņš,

TAMĀRA un DĒMONS

Tu pati tā, kas mūs šķira!
Nu šī no grēkiem tīra!?

SUŅA TĒVS KRANCIS

Pār nodevēju lāsti!

(Nikni skatīdamies uz Lapsu.)

KAĶE PEĻU GANE

Nu, stāsti, kā bija? Nu, stāsti!

TAMĀRA

1450 Tas runcis ar garo ūsu <—

(Lūkojas uz derībnieku pusi.)

Tas, liekas, bij jūsu? —

Tas mani ratos iesvieda,

Man mucu virsū uzvēla!

Un gribēj' projām mani vest!

1455 Nez kur uz mēnesi nest!
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SUŅU un KAĶU BALSIS

— Klau! Klau!

—-' Vaul Vau! —■ vau!

— Te kas kārtībā nav?!

LAPSA

Nūjā! — Es nelietim uzklupu!
1460 Aiz rokas to turēju!

TAMĀRA

Tu pati mani mucā iegrūdi!

LAPSA

Pa jokam tik, kā spēlīti!
Bet, kad redzēju, ka viņš grābj,
Tad kliedzu, lai glābj!

1465 Tad es viņu aiz svārkiem ķēru
Un gribēju turēt — es zvēru! —■

Viņš izrāvās,

Bet svārks man rokā palikās,
Viņš sasita man vēl kāju!

1470
— Man veselība tā jau par vāju! —

DĒMONS

Es taču tev iekodu,

Lai tu. manu līgavu palaistu!

LAPSA

(Pārmetoši.)

Lūk! tu arī! — tuarī!

Redz, cik tu nelabi dari!

1475 Taču devu tev desas gabalu!

(Uz Tamāru.)

Un tev gādāju mēnessizpriecu!

(Suns Dēmons un Tamāra gribētu ko atbildēt, dusmīgi, bet

cieš klusu.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Miermīlīgi, priecādamies.)

Nu, lai nu paliek tā vecene!

Kur glābta še mūsu skaistule.
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KAĶE PEĻU GANE

(Uz Lapsu.)

Gan es tevi grābšu kādu reizii

1480 Tad tev ies greizi!!
Bet nu savu acu tu nerādi!

Trīs verstis no šīs sētas palieci!
Un vai tev, kad tevi še satikšu!

Adu tev lāpīšu!

LAPSA

(Ņirdzīgi.)

1485 Sveika paliecies!
Gan jau tev manis vajadzēsies!
Gan jau reiz tiksimies.

(Aiziet.)

Divpadsmitais skats

Tie paši, bez Lapsas.

KAĶE PEĻU GANE

(Gaisā draudēdama.)

Un, pag tu, to garo ūsi!

Nospiedīšu tevi kā prūsi!

(Nesavaldīdama dusmas.)

1490 Viņiem būs manu nagu kaukt,

Kas manus nodomus grib jaukt!

(Grib doties projām.)

Meklēsim tūdaļ to nelieti!

(Uz suņa tēvu Kranci, kurš stāv mierīgi un smaida.)

Ko stāvi?! Ko muti atplēti?

SUŅA TĒVS KRANCIS

Nu, mīļo Peļu gani,
1495 Nedusmojies uz mani!

(Smaidīdams.)

Mēs visi esam laimīgi,
Ka mūsu bērni izglābti!
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Nu labāk ņemsim tūlīt

Derības nosvētīt!

SUŅU un KAĶU BALSIS

1500 _Tā labi, labi teikts!

— Lai jaunais pāris sveikts!

— Vēl derību alus nav beigts!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Un rīt tad sāksim kāzas rīkot!

Darba daudz, nevarēs dīkot!

KAĶE PEĻU GANE

1505 Bet kā tad paliek ar pūru?!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Nu, tagad tā runa par sūru!

Viss taču jau norunāts!

KĀDA BALSS NO DERĪBNIEKIEM

Un liecinieku apliecināts 1

KAĶE PEĻU GANE

Tad paliek tā:

1510 Tūkstots peļu pūriņā!

KĀDA BALSS NO SUŅU VIDUS

(Klusa.)

Ko sunim tās der?

Lai velns tās ķer!

KAĶE PEĻU GANE

Klus! — Līgavainim par kāzām jāgādā!
Un jāceļ kaņepju nams!

SUŅA BALSS

1515 Pār kalniem un lejām saredzams!
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KAĶE PEĻU GANE

Un jādod allaž, cik vajga, piena!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Būs gādāts — ik diena!

KAĶE PEĻU GANE

Ak, man tāds nemierīgs prāts!
Kad viss tik būtu apdomāts.

1520 Kad tik nu labi vien iznāktu?!

Kad tik kāds nejauktu!
To lapsu nevajga laist ne tuvu!

No tās visļaunāko iespaidu guvu!
Lai netiek tā ne pie durvīm klāt!

1525 Tāli vajga to atgaiņāt!
Es par kāzām tādās bailēs!

Tādās spīlēs un spailēs!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Mierinādams un glaudīdams.)

Labi vien būs!

Gan tie jaunie viens otru gūs!

KAĶE PEĻU GANE

1530 Jā, vēl ko aizmirsu

Ar to steigumu:
Aizkrāsnē lai būtu allaž silti!

KĀDA SUŅA BALSS

Un cāļi lai būtu šķilti!

KAĶE PEĻU GANE

Un putraimdesa un milti!

TĀ PATI SUŅA BALSS

1535 Vai tad kaķi no mums ir vilti?

Bet mēs gan!



SUŅA TEVS KRANCIS

Nesāc! nesāc! — vai man!

BALSIS NO VISĀM PUSĒM

— Labi vien būs!

— Sievieši, cepat, vārāt jūs!
1540 — Liela laulību dzeršana kļūs!

— Labi vien būs!

(Priekškars.)



CETURTAIS CĒLIENS

Meža klajums pie šķūnīša — Sila kro-

dziņa. Galdi un soli priekš kāzu mie-

lasta.
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Pirmais skats

Pulks visādu kustoņu rīkojas ap galdu un solu nostādīšanu,
slaucīšanu un klāšanu mielastam. Gatavo ēdienus un dzērienus,

slauka un kaisa salmiem plānu, poš un pušķo apkārtni, dara alu,

kapā gaļu. Visi it kā lielā darbībā un steigā, bet īsti neko nedara,
iet juku jukām. Bara starpā manāmi*. Zaķene, Sila krodz-

niece, Zaķis, Stārķis, Žagata, Āzīts, Vārna, Ko-

vārnis, Cīrulīts, alus darītājs, Zvirbuls, Vāverīte,

Bezdelīga, bars mazu zīlīšu v. c. Dzirdas dziedam un

spēlējam. Priekšpusē suņa tēvs Krancis Kaklā klupis
un kaķe Peļu gane, Viņiem apkārt grozās Zaķene un

citi.

SUŅA TĒVS KRANCIS KAKLĀKLUPIS

(Uz Peļu gani, jūsmodams.)

Še Sila krogā,
Zaļajā bogā,
Vieta kā kāzām radīta,

1545 Klusa un līksmīga!

KAĶE PEĻU GANE

Dārgi tik maksāta!

Varētu labāk kāzot citā,

Bet nu jau noņemta šitā.

ZAĶENE

Peļu ganes madām, gan velti

1550 šie pārmetumi no jums celti:

Telpas jums gluži bez maksas,

Tikai tēriņš pēc taksas.

Es jūs skaitu par laimīgu,
Ka jums deva tādu labu gādību!
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KOVĀRNIS

(Pienāk klāt, ir jau drusku iebaudījis.)

1555 Te tikai brangi kāzas dzert,
Kannu pret galdu spert!

KAĶE PEĻU GANE

(īgna, ātri sadusmojas, uzbrēc viņam.)

Ko tu runā tā,
It kā jau būtu dzērumā?!

KOVĀRNIS

(Omulīgi.)

Madāmiņ, gan jau tas būs!

1560 Žvinguli katrs kāzās gūsi
Par to nav ko bēdāt, —

Jūs, vecie, mierīgi sēdat!

KAĶE PEĻU GANE

Ko tu te plāties!
Vai neiesi pie darba stāties?!

KOVĀRNIS

(Priecīgi iebrēkdamies.)

1565 Es jau iešu, iešu. Kra! Kra!

Drīz būs kas vēderā!

(Aiziet abi ar Zaķeni.)

Otrais skats

Tie paši, bez Zaķenes un Kovārņa.

KAĶE PEĻU GANE

(Uz suņa tēvu.)

Ko tas Kovārnis še maisās?

Labāk uz mājām lai taisās!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Tādi viņam glīti melni svārciņi!
1570 Tas labs būs par ķesteri.
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KAĶE PEĻU GANE

Tev vienmēr: labs būs, labs būs!

Redzēs, cik še vēl ļaužu grūs!?

(Apkārt lūkodamās.)

Tik daudz to liekēžu!

Tur vesels bars zīlīšu:

1575 Ko tās tev var gaļas ēst!

Kumosu citiem no mutes mēdz plēst.
Es labāk tās pašas izceptu
Vai arī zaļu kādu uzkostu!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Vai man! Par viesiem tā nerunā!

1580 Pašā kāzu mielastā!

KAĶE PEĻU GANE

(Ņirdzīgi.)

Ir tie gan viesi!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Bet nu tiešām, patiesi!

KAĶE PEĻU GANE

Nūjā! nūjā!

(Krancim nemanot, aiziet, uz zīlītēm lūkodamās.)

Trešais skats

Tie paši, bez Peļu ganes. Pie suņa tēva Kra nēa pienāk atkal

Zaķene ar Lakstīgalu un Cīrulīti,

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Jūsmo, domādams vēl še Peļu gani.)

Nure, Peļu gane, cik še jauki!
1585 putni dzied!

Puķes zied!
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Un cep un sprakš tauki!

Un dejai kas par plašu zaļu zāli!

CĪRULĪTS

Cik še dziesmas skanēs tāli!

SUŅA TEVS KRANCIS

(Kā atmozdamies,)

1590 Tu še!? Un kur madāma?

ZAĶENE

Par ēdamo rūpēties aizgāja.

(Ķerdama suņa tēvu aiz pogas.)

Teic, kur dabūt labāku lokāli?

Mūzika lai būs — ij vokāli,

Ij instrumentāli!

1595 Man par visu doma un gāda, —

Ļauj, lai še priekšā stāda:

Mūsu solisti —

Lakstīgala ar Cīruli!

Kā Kaktiņš ar Štengeli!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Sasveicinās.)

1600 Priecājos! Ļoti priecājos!
Es jau ar drusku mūzikā sacenšos

Visvairāk līdzvelkot palīdzu,
Arī jūs atbalstu!

LAKSTĪGALA

(Laipni smaidīdama.)

Saprotu.

ZAĶENE

1605 Viņa nerunā daudz, bet dzied*

SUŅA TĒVS KRANCIS

Arī tā var iet.
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ZAĶENE

Bet nebēdā, būs arī vilks ar tauri.

LAKSTĪGALA un CĪRULIS

(Aiziet pasmīnēdami un aizvainoti, ari Zaķene aizsteidzas līdzi.)

Ceturtais skats .

Tie paši, bez Lakstīgalas un Cīruļa, un Zaķenes, Pienāk Stār-

ķis ar nēšiem plecos.

STĀRĶIS

(Uzgrūžas suņa tēvam ar nodomu, lai vērstu uz sevi uzmanību.

Uz Kranci,)

Bēdz! dabūsi pa pauri!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Nu, nu! pats uzmaniesl

STĀRĶIS

1610 Nekā! Tu piesargies!
Redzi, ka man darba pilnas rokas!

Un skat! kā man viss sokas!!

Un viss jāgādā man!

Bet iet ar, ka skan!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Starpā ņurdēdams.)

1615 Nujāi nūjā!

STĀRĶIS

(Turpina aizgūdamies stāstīt.)

Ūdeni vajaga nest!

Jo man garas kājas.

Vajaga elst un dvest!

Jāapgādā visas mājas.
1620 Cīrulīts alu dara,

Viņam ūdens no svara!

Bet viņš sevišķi nestrādā,
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Še, redzēju, apkārt pastaigā!
Bet man no lielas skriešanas

1625 Kājas jau gluži sarkanas!

Vajdzēs tev mani krietni pacienāt!
Duci mīkstu vardīšu cepināt!

Piektais skats

Tie paši. Atnāk atpakaļ kaķe Peļu gane,

SUŅA TĒVS KRANCIS

Kur biji tu?

KAĶE PEĻU GANE

(Neapmierināta.)

Pēc kārtības lūkoju,
1630 Es Žagatu meklēju.

(īgni.)

Ķēru, ķēru,
Bet vēl nenotvēru.

(Uz Stārķi.)

Bet vari tu gan klabināt!

STĀRĶIS

Tev būs mani par darbību labināt!

KAĶE PEĻU GANE

1635 Beidz savu pļāpu, beidz!

Jel reiz pie darba steidz!

STĀRĶIS

(Aizvainots.)

Redz, kāda tu!

Es gan citiem pateikšu!

(Paiet kādus soļus prom.)
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Sestais skats

Pienāk pie tiem pašiem Žagata.

ŽAGATA

Stārks! Ko tu nebeidz klabināt?!

1640 Pie saimnieces sevi labināt!

Bez apstājas babināt!

Visādus niekus grabināt!
Savā neskaidrā valodā žļabināt!
Šis darbus darot!?

1645 šis visu varot! —

Ar ūdeni grib visus barot! I

(Sānos iespraudusies.)

īstā darītāja — es!

Tu tik ūdeni nes —

Es istabas slauķu!

1650 Es mazgāju trauku! trauku!

Es ar baltu autu —

Sagaidu tautu!

Es staigāju, mēžot ar garu asti!

Visur būs tīri, glīti, — ne prasti!
1655 Es — es — es! —

STĀRĶIS

(Kurš nepacietīgi mīdījies no vienas kājas uz otra.)

Tev mutē trīs mēlītes!

(Aiziet dusmīgs.)

Septītais skats

Tie paši, bez Stārķa.

SUŅA TĒVS KRANCIS

Esat gan jūs abi

Runātāji labi!

KAĶE PEĻU GANE

Žagatu nesmādē!

1660 Kā rīkotāja man jāslavē!
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Nav kā Lapsa viltīga,
Bet izveicīga un laipnīga!

ŽAGATA

Jā, un kā es velku deju!
Un visiem rādu laipnu seju!

1665 Es gribu jūs priecināt:
Likšu jums skaisti uzdziedāt!

E! Vārna — čak! čak! čak!

Nāc šurp ašaši! ašāk!

Astotais skats

Tie paši. Atčāpo Vārna.

VĀRNA

Te esmu! — Es dziedāšu dziesmu

1670 Par zvirbuļkāzu briesmu!

Lai priecājas saimnieki,
Ka viņu bērnu kāzās daudz skaistāki!

KUSTOŅU BARS

(Pamazām salasās ap dziedātāju, velk dziesmu līdz.)

VĀRNA

(Dzied.)

Zvirbuli, zvirbuli,

Kad ņemsi sievu?

1675 Rudeni, rudeni,

Pa miežu laiku!

Darīšu alu,
Vārīšu gaļu, —

Vedīšu zīlīti

1680 No prūšu zemes!

Visi putni dzēra

Zvirbuļa kāzas,

Trīcēja cekuli,

Noreiba galvas.
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1685 Zvirbulis zīlītei

Uzknāba astē:

Kam zīle apēda
Treknāko tārpu.

Zīlīte aizskrēja
1690 Pūcītei sūdzēt, —

Pūcīte nomina

Zvirbulim kāju.

Zvirbulis aizskrēja
Vanagam sūdzēt, —

1695 Vanags norēja
Sievu un vīriņu.

KUSTOŅI

(Smejas un plaukšina.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

Brangi! brangi! bis! bis! bis!

ŽAGATA

Ko? Vārna dzied skaistāk kā cīrulis!

KAĶE PEĻU GANE

(Uz Žagatu.)

Hā! Zīlītes! — Nāc, Žagata,
1700 Man mielasta lietā kas jāsaka!

(Aiziet abas ar Žagatu.)

Devītais skats

Tie paši, bez kaķes Peļu ganes un Žagatas, pieskrien klāt

Zvirbulis.

ZVIRBULIS

(Uzbudināts, saspurušam spalvām, lamājas.)

Ak, jūs nelieši!

Briesmoņi, briesmoņi!
Jūs kāzu viesus apsmejat!
Kā, saimnieks, jūs to atļaujat?!
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SUŅA TĒVS KRANCIS

(Izbijies.)

1705 Ko lai es daru?

ZVIRBULIS
*

Aiztur' tiem muti ar varu!

Citādi viesus tu projām dzen!

VĀRNA

Tā vajadzēja sen.

ZVIRBULIS

Tu labprāt mūs aizejam redzētu!
1710 Viena pati visu apēstu!

Bet es palieku! Gribu jums spītēt!

VĀRNA

Gribi še reizi krietni plītēt un ritēt!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Aizmanās klusu projām.)

Desmitais skats

Tie paši, bez Kranča,

VĀRNA

Strādājat nu visi aši!

BEZDELĪGA

Mudināt citus un strādājat paši!

VĀRNA

1715 Klusi, tu Bezdelīga!
_

Vai tev tāda runa piederīga?
Tu esi ķēķa meita!

Balts priekšautiņš, melna kleitai
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VAVERĪTE

Lai katrs dar' savu darīšanu!

1720 Lai netraucē manu!

Man kupla astīte plauka,
Tā labi traukus slauka!

VĀRNA

(Sāk kapāt gabalu gaļas, pa starpām to ēzdama.ļ

Es kapāju gaļu, gaļu!
Nemu ij savu daļu!

1725 Vajaga naski gaļu cirst,

Ij sevi neaizmirst!

CĪRULIS

(No paša skatuves dibena atsaucas.)

Tiri—liri—lī!

Klausāt ij Cīruli!

Es kāzu alu daru.

1730 Pats arī uzmetu garu,

Visi uz alu ir kāri —

Cīruli, vairāk tik vāri!

No viena grauda iesala

Trīs mucas alus iznāca!

Vienpadsmitais skats

Tie paši, atnāk Zaķene, Zaķis un Āzis,

ZAĶENE

1735 Kā nu, talcnieki, sviežas?

VĀRNA

Darbs kā ritenī griežas!

ZAĶIS

Es nāku vēl, salmu nesējiņš!
Es bungu sitējiņš!
Es laulības rakstu skrīveriņš!
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ĀZIS

1740 Ko lielies? Man bij salmus krauti

Man sienu pļauti
Man kāpostus šķīti
Man visus ar ragiem pie darbadzīt!

ZAĶIS

(Mēdot dzied.)

Kur ta tu nu biji,
ms Azīti manu?!

(Visi smejas un mēda Āzi.)

ĀZIS

(Viņu bada dusmodamies.)

Ak, tu mani nemanīji!
Nu, teic nu: es tevi manu!

ZAĶIS

(Bēgdams.)

Ak, es tavus ragus manul

ĀZIS

(leņēmies dusmās, sāk visus badīt.)

Visi no ceļa nost!
1750 Kas spēj man pretī badīt vai kost?!

ZAĶENE

(Pieskrien Āzim klāt, viņu mierinādama.)

Ko tu, Āzi, tā badies?

ĀZIS

Un tu kur te radies?

Ko tu te nāc?

Prom savas kājas vāc!

ZAĶENE

1755 Vai, Āzi, vai tad mani nepazīsti?
Vai tu tā it kā mani nīsti?
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Es taču Sila krodzniece,
Es te īstā saimniece!

Un kāzās par kārtību pārlūkoju,
1760 Tik te kārtības nav, cik novēroju.

ĀZIS

Tad es kārtību taisīšu,
Tev' pirmo projām aizdzīšu!

ZAĶENE

Nē, Āzīt, jel labi saproti,
Ar darbiem neietkārtīgi:

1765 Pusdiena nav vēl gatava,
Un tūliņ būs kāzu svinība.

Kad rīkotu Lapsas madāma,

Bet ko tad nu spēj tā Žagata?!
Visi skrej kā bez jēgas!

1770 Citi ēd kā gņēgas!

ĀZIS

Lapsa visu nozagtu,
Vēl kazlēnus apēstu,
Ij vai tavus bērnus taupītu?
Jūs abas ar Lapsu vajg projām vadit,

1775 Visus laukā badīt, badīt, badīt!

(Sāk atkal badīt un visus dzenāt, saceļas liels troksnis un juceklis.
Sabaida Zaķeni, tā aizbēg vaimanādama,)

Divpadsmitais skats

Tie paši, ieskrien Žagata, drīz pēc tam kaķe Peļu
gane.

ŽAGATA

(Kliedz uztraukusies.)

Ko jūs te darāt?!

Kā jūs tā trokšņot varat?!

Lūk, pati madāma nāk!

Tūliņ kāzu gājienu sāki
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KAĶE PEĻU GANE

(Dusmīga.)

1780 Klusu stāvat!

Ko jūs te bļāvāt?
Vai viens otru kāvāt?

VISI KUSTOŅI

(Barā sūdzas.)

Āzis mūs visus bada!

KAĶE PEĻU GANE

Lai viņu projām vada!

KUSTOŅI

1785 — Kas tad to uzdrlkstēs?

— Kas viņu aizvadīt spēs?

ĀZIS

Es neiešu!

Gribu līdziet ar gājienu!

KAĶE PEĻU GANE

Kas tā par lietu!

1790 Vai tu klausīsi man uz vietu!?

ĀZIS

Nē, nē un nē!

Mek, mek, mē!

Trīspadsmitais skats

Tie paši, Parādās kāzu gājiena priekšā daži viesi, kuri aši

pazūd tautā. Tad nāk suņa tēvs Krancis Kaklāklupis,
kuram pievienojas kaķe Peļu gane, aiz tiem Lācis kā

mācītājs, tam līdzās Kovārnis kā ķesteris. Gājienu ievada un

pavada ar savām piezīmēm talcenieki un viesi»

BALSIS NO TALCENIEKIEMun VIESIEM

— Patiesi! patiesi!
5— Nāk jau visi viesi!
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SIEVIEŠU BALSIS

1795
— Tur patālāk ij brūtgāns ar brūti!

— Brūtgāns tas tur ar cilindra hūti!

VĪRIEŠU BALSIS

— Pa visu priekšu iet brūtgāna tētis!

—■ Rokas kā svētīdams plētis!

SIEVIEŠU BALSIS

— Līdzās stājas brūtes māte!

1800 — Kāda tai jaunmodes štāte!

JAUNO SIEVIEŠU BALSIS

— Jā, kaķenes, kaķenes,
— Tās nav kā sunenes:

— Tās tev uzpošas,
— Kaut arī vecums tuvojas!

VĪRIEŠU BALSIS

1805 Lūk, nu nāk pats mācītājs!

BALSS NO KĀDA, KAS CITIEM AIZ MUGURAS

— Es neredzu, kas tur nācis?

ATBILDĒTĀJA BALSS .

Tas jau ir vecais Lācis!

ZOBOTĀJA BALSS

Tas tad ir tagad mācītājs,
īsti teikt — lācītājs!

VĪRIEŠA BALSS

1810 Un tas tur nāk Kovārnis,

Melns ģērbies kā ķesteris!

CITA VĪRIEŠA BALSS

Lūk, viņš pātarus skaita!
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ZOBOTAJĀ BALSS

Cāļu zaglis nu lēns kā aita.

ĀZIS

(Aiz citu muguras, iesaucas.)

Ko, tur iet Kovārnis?

1815 Es labāks ķesteris!

(Spiežas cauri ļaudīm un stājas gājienā līdzās Kovārnim.)

VAIRĀKAS BALSIS

Kur tu iesi, Āzi-spriņģi?

ĀZIS

Es iešu par ziņģi!

VAIRĀKAS BALSIS

Vai te nav gals?! Vai te nav gals?

CITA BALSS

Tev, Āzi, nav balss!

(Stūrgalvīgi.)

1820 Tad es ērģeļu plēšas mīšu.

Es jau citu nelaidīšu!!

(Uztraukums un sajukums gājienā, lūko dabūt Azi prom, bet tas

neiet.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

Lai nu Āzis iet, lai iet!

Lai abi ar Kovārni dzied

Pa vienu viet'l
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Četrpadsmitais skats

Tie paši. Kāzu gājiens turpinājās — nāk līgava, kaķene
Taraira, un līgavainis, suns Dēmons, pavadīti no vedē-

jiem un panākstiem. Līdzās iet suņu un kaķu goda
sardzes un sargi. Puķes tiek kaisītas līgavas ceļā. Gājienu

tāpat pavada publikas piezīmes.

VEDĒJI — SUŅU KORIS

(Vadīdami savā vidu līgavu, kaķi Tamāru, dzied vedēju dziesmu.)

1825 Mēs vedam jauno līgavu,

Visdaiļo kaķi Tamāru, —

Tas krietnākais suns Dēmons ir,

Tam augstā laime jāpiešķir!
Kā divas ciltis mieru der

1830 Un jaunai dzīvei durvis ver,

Tā šodien nu uz mūžadien'

Šos jaunos maigās saites sien.

BALSIS

(No talceniekiem un viesiem.)

VĪRIEŠU BALSIS

— Skatāt, skatāt, cik līgava skaista!

— Visu vērību viņa saista!

SIEVIEŠU BALSIS

1835 — Pašai tukšs pūriņš klaudz!

— Brūtgānam naudas daudz!

CITAS SIEVIETES

— Nu viņa degunu ceļ!
— Nu vēla laime zeļ!

PUTNĒNU BALSIS

— Knābītis gan brūtei ir greizs!
1840 — Vīrs pavilks, tad būs pareizs!

ŽAGATA

Beidzat jel mēļot!

Ļaujat līgavas māsām lēļot!
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LĪGAVAS MĀSAS — KAĶENES

(Pavada līgavaini un dzied panākstu dziesmu.)

Māsiņas, māsiņas,

Līgavas māsiņas! —

1845 Mēs staltu tautieti

Māsiņai vedam.

Satikās sirsniņas,
Sadevās rociņas —

Uz saules celiņu,
1850 Uz mūža dieniņu.

TALCENIEKU un VIESU BALSIS
*

— Tas, tiešām tas, ar garo hūti!

— Būs trīsreiz garāks par brūti!

JAUNO SUŅU BALSIS

■— Ij zobi tam gari kā dunči,
— Lai nu piesargās visi runči!

JAUNO RUNČU BALSIS

1855 — Mute un žods —

— Nemazgāti kā pods!

VECĀS KAĶES

— Deguns no taukiem spīd —

— Tas gatavs rīt ik brīd' —

KĀDS VECS RUNCIS

Bet citam nenovīd!

SUNS DĒMONS

(Pret talceniekiem un viesiem sašņakstina zobus.)

VECAIS RUNCIS

1860 Klus! Klus! — Viņš kodīs tūlīt!

(Visi nostājas tā, ka vidū skatuves dibenā paliek suņa tēvs un

Peļu gane līdz ar līgavaini un līgavu, Lāci — mācītāju, Kovārni

un Azi, abiem ķesteriem, tikmēr goda sargi un goda sardzes, un

publika novietojas gar abām skatuves malām pie galdiem, tā ka

vidū paliek vieta brīvāka.)
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ŽAGATA

(Panāk uz priekšu un klanīdamās un locīdamās kārto publiku un

tura uzrunu.)

Es lūdzu nu viesīšus:

Sunīšus, kaķīšus!
Putnus un kustoņus!
Radus un svešniekus —

1865 Vietas ieņemt pie galdiem,
Kas pilni ēdieniem saldiem

Un dzērieniem,

Vēl daudz saldākiem,
Pašiem rīklē tekošiem!

KAĶE PEĻU GANE

(Klusu uz Žagatu.)

1870 Par agru vaļā šāvi!

ŽAGATA

(Tāpat klusi, bet noteikti.)

Tu jau man rīkot ļāvi!

(Viesu starpā piekrītoša murmināšana. Viesi sēstas jau pie gal-
diem.)

ŽAGATA

(Droši turpina.)

Es lūdzu nu kausus

Rociņās tvert!

Līdz dibenam sausus

1875 Ar klaudzienu dzert!

Uz veselību!

Uz labu saticību!

Šodien sveicamam

Jaunam pārīšam!
1880 Sievai un vīriņam!

Kaķei un sunīšam!

(Viņa pagriežas pret jaunajiem un paceļ uz tiem kausu, — viesi

seko viņas piemēram.)

KAĶE PEĻU GANE

(Māj viņai ar roku, bet velti.)

Pagaidi! pagaidi!
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VIESU BALSIS

Sveiki un veseli!

LĀCIS

(Spēcīgā balsī.)

Pagaidāt, ļautiņi!
1885 Precnieki, kāznieki!

Vēl tak tik tāli nav!

Vai tad ir laulāti jau?!

VIESU BALSIS

— Lai jaunais pāris dzīvo!

— Mēs iedzersim par tiem sīvo!

LĀCIS

1890 Pagaidāt! pagaidāt!

KAĶE PEĻU GANE

Gan jau dzert dabūsat!

VIESU BALSIS

— Ko laimes dzeršanu traucējat?!
— Labāk pate iebaudāt!

SUŅU BALSIS

— Laulības pēcāk gan nāk!

1895 — Ar svarīgāko sāk!

TALCENIEKU BALSIS

— Papriekšu iedzersim!

— Tad drošāk laulāsim!

VĀRNA

Jāieliek pirms pamats,
Tad labāk veiksies amats!

(Vispārējs troksnis.)



KAĶE PEĻU GANE

(Uz Kranci.)

1900 Papriekšu laulāt vajga!
Tad lai ij dzeršana un klaiga!

LĀCIS

(Tāpat.)

Saimniektēv, ko tu saki?

Tā taču ir par traki!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Lēni.)

Traki, bet ko tanī troksnī lai dara?

1905 Galu galā tas nav ar no svara.

KAĶE PEĻU GANE

(Dusmīga.)

Nav no svara, kā tad nu tā?

SUŅA TĒVS KRANCIS

Bet ko darīt tai trokšņa lērumā?

KAĶE PEĻU GANE

Žagata vien ir vainīga,
Ka tāds tracis iznāca!

1910 Lapsai bij labāka kārtība!

ŽAGATA

(lekaitināta.)

Tā, tā, tā, tā!

Lapsa jau ir te tuvumā —

Pasaukšu, — tiksi tad lamatā!

KAĶE PEĻU GANE

Ko šī vēl izdomā!

589
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ŽAGATA

1915 Es visu par labu vērtīšu,
Es zinu, ko darīšu:

Mēs deju sāksim,
Tā troksni māksim!

LĀCIS

Nē, nē! — Es tracim pāri brēkšu —

1920 Es rēkšu!

(Viņš ierēcas lāča balsī, — troksnis uz reizi apklust, viesi lūko

nobēgt, un paliek vidū brīva vieta. So brīdi izlieto Žagata un sāk

deju līdz ar sagatavotiem dejotājiem.)

ŽAGATA

(Dzied un dejo.)

Tūdaliņ, tagadiņ
Kāzenieki dancos —

(Deja.)

LĀCIS

(Kamēr jau deja sākusies, uz Žagatu.)

Ko sāki deju?
Atkal man laulību nokavēji!

(Dejotāji uz viņu neklausās, bet turpina deju.)

BALSIS NO VIESU VIDUS

1925 — Nekas! nekas! nekas!

— Būs priecīgākas pēc laulības!

— Pēc līksmas dejas
Būs laulātiemlīksmākas sejas!

(Deja beidzas.)

KAĶE PEĻU GANE

(Uz Lāci.)

Nu, nu, nu! sāc nu tu!

(Uz savu meitu — līgavu.)

1930 Stājies te, meitiņu!
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LĀCIS

(Lielā balsi.)

Bet nu vairs laulību nevar kavēt!

Tomazu brītiņu varat gavēt!

(Uz jaunajiem.)

Jūs, jaunie, šurp stājaties!

(Uz Kovārni un Āzi norādīdams.)

Ķester un ziņģi, tur turaties!
1935 Nu vaļā ies!

(Noklepojas.)

Es tevi, suns Dēmon Rauj rīkli, jautāju:
Gribi ņemt par sievu šo jaunavu,
Kaķeni Lūpulaizi — Tamāru?

Tad atbildi: jā!

SUNS DĒMONS

1940 vau! Vau!

LĀCIS

Nē, saki skaidri: jā!

DĒMONS

Nu zināms: ham! ham! jā!

LĀCIS

(Uz Tamāru.)

Nu, kaķene Lūplaize — Tamāra!

Gribi Dēmonam, sunim, būt līgava?

KAĶENE TAMĀRA

1945 Miau! miau! miau!

LĀCIS

Saki skaidri un gaiši: jā!

KAĶENE TAMĀRA

Miā! Miā! jā!
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LĀCIS

Tad gredzenus pārmijat!
Tad rokas sadodatI

(Tas notiek.)

1950 Tad es pasludinu visiem še esošiem:

Šos abus par šodien lau—

Piecpadsmitais skats

Tie paši. Viesos manāma spiešanās, ienākusi Lapsa un

spraucas uz priekšu.

KĀDS VIESIS

(Uz Lapsu.)

Vau! Vau!

Kur spraucies? Negrūsties!

LAPSA

Es gribu tik drusku skatīties!

KAĶE PEĻU GANE

(Viņu ieraudzījusi.)

1955 Tu, Lapsa, par vēlu atnāci!

Lai skatās! — Vairs traucēt nespēsi!

LAPSA

Tu gudrāka, kaķe, — tu spēji veikt!

Es nolūdzos, jaunos tik gribēju sveikt!

(Viņa paceļ roku.)

Še tev, līgava Tamāra,
1960 Un tev, līgavas māmiņa,

No manis kāzu dāvana!

(Viņa uzmet līgavai un līgavas māteipa pelei.)
(Kaķene Tamāra un kaķe Peļu gane instinktīvi metas pakaļ pelēm,

viņas saskrāpē un apgāž līgavaini un vīra tēvu; pakaļ dzīdamās

pelēm, saceļ vispārējas jukas, visi sāk bēgt un grūstīties, un beigās
kauties. Pa starpām dzirdas atsevišķi saraustīti teikumi.)
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SUNS DĒMONS

Vai! līgava projām jož!

KAĶE PEĻU GANE

Vai! znots mani kož!

SUŅU BALSIS

Lūk, līgava no laulības mūk!

KAĶU BALSIS

1965 Suņi mūs kož! Suņi virsū brūk!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Vai! Vai! Visas kāzas jūk!

KAĶE PEĻU GANE

Kāds nu miers vairs var būt?!

SUŅU BALSIS

— Lai mūsu zobus nu jūt!
— Kožat! raujat! kaujat!

1970 — Kam jūs tiem izbēgt ļaujat?!

KAĶU BALSIS

— Pie tiesas suņus saukt! Pie tiesas saukt!

— Laulību šķirt! šķirt!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Man nu atliek tik kaukt!

Visām cerībām irt!

(Kamēr troksnis turpinājās, abi jaunlaulātie, katrs savā skatuves

pusē nosēdušies, gaudo un žēli ņaud,)

(Priekškars.)





PIEKTAIS CĒLIENS

Meža klajš. Paaugstināts celms, ar mei-

jām apsprausts kā sēdeklis soģim;
blakus tādi paši zemāki sēdekļi soģa
piesēdētājamun rakstvedim.

Soli apsūdzētiem, prāvniekiem un liec-

niekiem, nodalījums tiesas publikai,
Gaiša vasaras diena.
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Pirmais skats

Telpas pilnas prāvnieku — suņu un kaķu, liecinieku —

visādu sugu kustoņu un putnu, un publikas.

Suņa tēvs Krancis, kaķe Peļu gane, suns Dē-

mons, kaķene Tamāra un daudz citi suņi un

kaķi ir pārsietām galvām un citiem locekļiem pēc lielā kāzu

kautiņa.

Priekšplānā_grupa suņu un kaķu, pie kuriem pienāk tiesas

izpildītājs Āpsis un ziņnesis Susurs-Susuriņš,

KĀDA JAUNA KAĶE

(No kaķu vidus uz baru jaunu suņu.)

1975 Nu jūs, suņi, sargāties!
Nu jums taisnu tiesu spriedīs!

KĀDS JAUNS SUNS

(No suņu vidus uz kaķu bara.)

Nu jūs, kaķes, sargāties!
Nu jūs reiz pie sienas spiedīs!

JAUNĀ KAĶE

(Tāpat.)

Nu jūs, suņi, nosodīs!

CITA KAĶE

1980 Kam jūs plēšat, rejat, kaucat!

VĒL CITA KAĶE

(Tāpat.)

Kam jūs mūsu kāzas jaucat!



598

JAUNS SUNS

Nu jūs, kaķus, ieslodzīs!

OTRS SUNS

Parādus jūs nemaksājat!

TREŠAIS SUNS

Rakstus zogat, samaitājat!

Otrais skats

Tie pasi, pienāk tiesas izpildītājs Āpsis; viņš ir resns un

lēns, bet noteikti piedzen meslus no prāvniekiem» Viņam līdzi

turas tiesas ziņnesis Susurs-Susuriņš, tievs un mazs, bet

kustīgs,

ĀPSIS

(Uz suņiem un kaķiem.)

1985 Kurš grib tiesu, taisnību,

Tas lai maksā naudiņu!

VIENS SUNS

Vai tad tiesa nav par velti?

ĀPSIS

(Pārsmejoši.)

Priekš kā tad tiesneši ir celti?

(Pamācoši.)

Katrs vārdiņš, ko tiesa spriež, ,

1990 Prāviniekiem makā griež!

KĀDS VECS KAĶIS

(Uz Āpsi.)

Kungs, es esmu tik liecnieksl

ĀPSIS

Tad tev jāmaksā tik piecnieks!

(Paņem no viņa naudu un piegriežas citiem prāvniekiem, no tiem

arī iekasēdams naudu.)
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KAĶIS — LIECNIEKS

{Uz blakus stāvošo liecnieku suni, uz Apsi rādīdams.)

Paskat! — tā šis resnis tiek!

SUNS— LIECNIEKS

Samaksāt par visu liek!

CITS KAĶIS

1995 Katrs iespiež tam ko delnā.

CITS SUNS

Tā vairāk kā ministrs pelna!

KĀDS KAĶIS

(Uz Susuriņu rādīdams.)

Tas gan vēl tāds izkaltis!

KĀDS SUNS

Tas ir vēl tik ziņnesis.

OTRS SUNS

Tas ir tas Susuriņš-Susuris.

KĀDS KAĶIS

2000 Tam maz vēl kas atkritis.

KĀDS SUNS

Tas mums būs resnis jāuzbaro.

KĀDS KAĶIS

Lai ilgi vēl suņi ar kaķiem karo!!

KĀDS SUNS

Vai nebūtulaiks reiz ķildas mest?

Un pašiem sev labāku dzīvi vest?!

KĀDS KAĶIS

2005 Laiks, laiks! Bet kurš lai sāk?

Kurš mieru nodibinātmāk?!
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Trešais skats

Tie paši. Tiesa ienāk: tiesnesis Vilks, piesēdētāji Lapsa —

brālis un Vilks — brālis, rakstvedis Kurmis, akls,

ar lielām brillēm.

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

(Paceltā balsi.)

Visiem piecelties!
Pats tiesneša-soģa lielskungs nāk!

KĀDS SUNS

(Priekšplānā klusi uz kādu kaķi.)

Tiesnesis ir Vilks!

KĀDS KAĶIS

2010 Tas visiem ādu pār acīm vilks!

KĀDA JAUNA KAĶE

(Uz jauniem suņiem.)

Vilks visus suņu kucēnus rīs!

KĀDS JAUNS SUNS

Vilks visas kaķes nokodīs!

VECS KAĶIS

Vilks jau neviena netaupīs!

(Saruna citā grupā priekšplānā.)

KĀDS KAĶIS

(Jautā blakus stāvošam sunim.)

Kādēļ Vilks soģa Lauvas vietā?

OTRS KAĶIS

(Tāpat.)

2015 Ko nenāk pats tik svarīgā lietā?!
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KADSSUNS

(Tāpat.)

Vilks vēl par maku var lemt,

Lauva tūliņ liek galvu ņemt.

KAĶI ABI

(Izbrīnējušies un izbiedēti, ieņaudas.)

Ak tad tā!

ĀPSIS

(Paceltā, skaļā balsī.)

Neviens lai nerunā!

(Prāvniekos redzami suņa tēvs Krancis, kaķe Peļu gane,

suns Dēmons, kaķene Tamāra v. c.)

Otrā plānā

Ceturtais skats

SOĢIS VILKS

2020 Sekretār, nolasāt,

Kādas lietas nāk priekšā nupat!

RAKSTVEDIS KURMIS

(Pieceļas, sakārto brilles un, paņēmis rakstus uz bērzu tāsēm, sāk

lasīt.)

Desmit lietas nāk šodien priekšā,
Visās suņu un kaķu sūdzības iekšā;

Tik daudz būs darba lemšanā,.
2025 Ka tiesa lēma tos izņemt īsumā.

SOĢIS VILKS

Ar svarīgāko lietu sākt!

Prāvniekiem priekšā nākt!

(Uz Kurmi, kurš kārto brilles aiz ausīm.)

Sekretār, lasāt!

Ko aiz auss jūs kasāt?
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KURMIS

(Svinīgā tiesas balsī.)

2030 Kaķes Peļu ganes lietai

Kaķe, saukta Peļu gane,
Sūdz:

(Atkraukājas.)

Suns Krancis Kaklāklupis

Kaķes meitas kāzas jaucis:
2035 Licis Lapsai, lai metbrūtei

.

Laulīblaikā — acis peli!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Pārsietu galvu, iesaucas pārbrīnējies.)

Es būt' kāzas jaucis?!
Es, kas tā pēc tām traucis?!

Es Lapsu uzpircis?!
2040 Ne sapni nav ienācis!

SOĢIS VILKS

Klus', suni, ko starpā sauc?

KURMIS

Ko prāvnieki tiesas sēdi jauc?!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Uz kaķi Peļu gani.)

Ko, Peļu gane, tu saki?!

Tas taču par traki!

KAĶE PEĻU GANE

(Sēd sabozusies un atrūc.)

2045 Ko tu tiesas taisnībā maisies?!

Tik sodu saņemt taisies!

SEKRETĀRS KURMIS

(Turpina svinīgā balsī.)

Sūdzētāja Peļu gane

Prasa: zaudējumus maksāt!
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Blakus sūdz tā arī Lapsu.

(Uz soģi Vilku.)

2050 Tagad izsaukt prāveniekus!

SOĢIS VILKS

Sūdzētāja Peļu gane!

KAĶE PEĻU GANE

Še es esmu, Peļu gane.

SOĢIS VILKS

Sunis Krancis Kaklāklupis!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Še es esmu — sunis Krancis.

SOĢIS VILKS

2055 Apsūdzamā Lapsa!

LAPSA

(Aizslēpusies aiz citiem prāvniekiem.)

Nava!

PIESĒDĒTĀJS LAPSA — BRĀLIS

Lapsas nav, tad lietu atlikt!

SOĢIS VILKS

Lapsas nav, tad lietu atlikt!

KAĶE PEĻU GANE

Lapsa taču še un atbild!

SOĢIS VILKS

2060 Prāvniekiem būs muti turēt!

(Uz Kurmi.)

Sekretār, nu lasāt tālāk:

Kāda lieta tagad priekšā?!
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SEKRETĀRS KURMIS

Krancis Kaklāklupis sūdzas:

Kaķes Peļu ganes ģintes
2065 Triju vērdiņ' parāds suņiem

Jaukopš simtu simtiem gadu
Nesamaksāts vēl arvienu, <—

Prasa, to lai tagad maksā:

Procentus un kapitālu 1

KAĶE PEĻU GANE

2070 Veci, vai tev maz prāts?!
Ko tu ar vecām lietām nāc!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Vai tad es gribētu?
Bet kam tad iesāki tu?!

SOĢIS VILKS

Es lūdzu klusumu!

SEKRETĀRS KURMIS

(Uz Vilku.)

2075 Prāvnieki nu izsaucami!

SOĢIS VILKS

Ir še sūdzētājs — suns Krancis?

SUŅA TĒVS KRANCIS

Še ir sūdzētājs — suns Krancis.

SOĢIS VILKS

Ir še kaķe Peļu gane?

KAĶE PEĻU GANE

Še irkaķe Peļu gane.
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SUŅA TEVS KRANCIS

(Uz Vilku.)

2080 Savu lietu dodu izvest

Advokātei Lapsas kundzei.

KAĶE PEĻU GANE

Lapsas taču nav še tiesā!

Otrā plānā

Piektais skats

Parādās Lapsa, kā advokāte tērpta,

LAPSA

Še, cien-tiesnesis, es esmu:

Lapsa, aizstāve šim Krancim.

KAĶE PEĻU GANE

(Uztraukta piesteidzas pie tiesas galda.)

2085 KadLapsa še ieradās,

Lai atbild manās sūdzībās!

LAPSA

(Uz tiesu.)

Es lūdzu šo prasību noraidīt
—,

' Es uzstājos citā lietā tūlīt!

PIESĒDĒTĀJS LAPSA —
BRĀLIS

Prasību noraidīt!

PIESĒDĒTĀJS VILKS — BRĀLIS

2090 Tūlīt!

SOĢIS VILKS

Apsūdzētās Peļu ganes

Prasība ir noraidīta!

Prāvas lieta turpinājās.

(Uz Lapsu.)
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Tagad vardu dodu Lapsai,
2095 Kura aizstāv Kranča lietu.

LAPSA

Lūdzu lemt: ka Kranča parāds

Neapšaubāms kopš simts gadiem,
Tūdaļ kaķi lai to maksā,

Procentus un kapitālu!
2100 Tikai, kamēr parādsumma

Nav vēl skaidri aprādīta,
Tā ir stingri piedzenama,
Visa tūdaļ noguldāma

Soģa Vilka pārvaldībā!

SOĢIS VILKS

(Sarunājas ar piesēdētājiem, tad:)

2105 Ko jūs teiksat, apsūdzētā?
Vārds jums, kaķe Peļu gane.

KAĶE PEĻU GANE

Viss ir nieki! Viss ir meli!

Muld suns Krancis! Melo Lapsa!

LAPSA

Lūdzu tiesu sodīt kaķi,
2110 Ka tā apvaino mūs tiesā!

KAĶE PEĻU GANE

Vai man dieniņ!

SUŅA TĒVS KRANCIS

Vai man dieniņ!

■ KĀDS SUNS NO SUŅU VIDUS

Lai nu kaķi maksā cieti!

KĀDS KAĶIS

Kas tad jums nu, suņiem, tika?

2tis Vilks jau tagad paņem visu!
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TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

Prāvniekam būs muti turēt!

SOĢIS VILKS

Pārejam uz citu lietu!

SEKRETĀRS KURMIS

Tas pats Krancis Kaklāklupis
Sūdz par kāzu izdevumiem.

2120 Krancis lietu atkal nodod

Izvest advokātei Lapsai.

LAPSA

(Uz Peļu gani paklusu.)

Lūk, tu mani gribi sūdzēt,

Nu es tev gan parādīšu!

KAĶE PEĻU GANE

(Klusē sabozusies un pārbijušies.)

KĀDA KAĶE

(Viņas tuvumā, klusi uz viņu.)

Būs tev arī jāņem Lapsa,
2125 Lai tā ved ij tavas lietas!

LAPSA

(Pret tiesu.)

Augstie tiesneši un soģi!

Suņa lielos izdevumus

Pierādu ar lieceniekiem.

(Griežas pie prāvniekiem.)

Kurš pa suņa kāzām ēda,
2130 Tas lai paceļ savu. balsi!

DAUDZ BALSU

— Visi ēdām! — Visi dzērām!

— Ij kas lūgts! — Ij tas, kas nelūgts!
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PRETBALSIS

■— Mums nekas nav kāzās ticis I

■— Suņi dzina visus projām!
2135

— Vārna rija visu gaļu!

LAPSA

Augstā tiesa! lielie kungi!
Visi ļieein' vienbalsīgi
Suņa lielos izdevumus!

ZAĶENE

(Paceļ savu balsi no publikas vidus.)

Bet kas manim samaksāja?!

BALSIS NO KĀZU VIESU VIDUS

2140 Visi ēda, visi dzēra,

Maksāt neviens nemaksāja.

ZAĶENE

Kas bij visu sagādājis?
Es tā biju, Zaķumāte,
Sila kroga saimeniece!

LAPSA

2145 Augstā tiesa, lūdzu vārdu!

Runā stāvošās šīs kāzas

Suņa Kranča sarīkotas,

Zaķene tik vadītāja.

BALSIS NO PUBLIKAS

— Peļu gane vadītāja!
2150

— Žagata bij vadītāja!

ZAĶENE

(Uzbudināta, kliegdama.)

Mans bij ēdiens! mans bij dzēriens!

Kas tad manim samaksāja?!
Suns ne vērdiņa nav devis!
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LAPSA

Kaķei, vecai Peļu ganei,
2155 Viss līdz nagam jāsamaksā

Sunim Krancim Kaklāklupim!

SOĢIS VILKS

Viss līdz nagam jāsamaksā!

ZAĶENE

Lai man samaksā līdz nagam!
Tā tā lieta nevar palikt!

(Uz veco Zaķi rādīdama.)

2160 Zaķis še lai ir mans aizstāvs!

ZAĶIS

Godātā un augstā tiesa,

Blakus sūdzību es ceļu!

SOĢIS VILKS

Labi, blakus! stājies blakus!

LAPSA

Manas prasības ir šādas:

2165 Visus kāzu izdevumus

Maksā Krancim Peļu gane!

KAĶE PEĻU GANE

Vai man dieniņ! — Laupītāji!

LAPSA

(Klusi uz viņu.)

Ko tu dosi?

KAĶE PEĻU GANE

(Tāpat.)

Divus cāļus.
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(Turpina.)

2170 Bet, ja kaķe nespēj maksāt,

Tad ikviens, kas kāzās ēdis,

Pats lai visu maksā — sunim!

DAUDZAS PRETBALSIS

(Saceļas troksnis.)

— Kā tā?! — Kāzās pašam maksāt?!

— Mēs jau talkā gājām strādāt!

2175 — Mēs jau vārījām! — Mēs cepām!
— Ūdens nesām! — Guni kūrām!

— Traukus mazgājām! — Mēs mēzām!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

Talceniekiemmuti turēt!

PRETBALSIS

Strādājām — nu muti turēt!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

2180 Klusu! — Vēlreiz atkārtoju! •—

ZAĶIS

Augstā tiesa, taisnā tiesa!

Zaķenei lai maksā sunis!

SOĢIS VILKS

Lapsas prasības kā taisnas

Atzītas top pilnā mērā.

2185 Zaķim — blakus prasītājam —

Tiesība no suņa piedzīt.

ZAĶIS

Grūti man no suņa piedzīt,
Lai to dara pati tiesa.;
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TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

Tiesas izpildim nav vaļas;
2190 Slims es, uztūcis pār mēru,

Katris pats lai piedzen savu!

SOĢIS VILKS

Katris pats lai piedzen savu.

Suns ar mieru?

SUŅA TĒVS KRANCIS

Ir ar mieru.

SOĢIS VILKS

2195 Zaķis vai ir ari mierā?

ZAĶIS

Nē, nē, nē! — Lai piedzen tiesa.

LAPSA

Prasība ir noraidāma.

Ja suns nemaksā, lai rej to! -

SOĢIS VILKS

Prasība ir noraidāma.
2200 Zaķim tiesība tiek dota,

Ja suns nemaksā, to sariet!

SUŅU BALSIS

(Smejas.)

ZAĶIS un ZAĶENE

«— Vai man dieniņ! — Vai man dieniņ!

SOĢIS VILKS

Vai tev tiesību par maz vēl?

Nu, tad ļaušu tevim — suni

2205 Kost un spārdīt pakaļkājām!
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SUŅU BALSIS

(Smejas un rej priecīgi.)

— Rej mūs, Zaķi! — Kodi! — Spārdi!

(Smejas arī citi visi.)

ZAĶIS

(Bailīgi un bēdīgi skatās apkārt.)

Vai man! Vai man! Ko nu darīt?

ZAĶENE

(Tāpat.)

Ak, man, Sila krodzeniecei,

Visi zaudējumi jācieš!
2210 Vai nu vērts bij kāzas rīkot?!

Es nu esmu izpostīta!
Kur nu paliek taisna tiesa?

SOĢIS VILKS

Ko tu, Zaķen, vairāk gribi?
Kam tad vēl es esmu ļāvis

2215 Otru tā grābt taisni cieti?

Vai tu tiesību gan gribi
Vairāk nekā man vai Lauvam?!

(Griezdamies pie prāvniekiem.)

Kas ar spriedumu nav mierā,

Tas lai pieteicas še tūdaļ!

ZAĶIS

2220 Es, es nemierā šai lietā!

Spriedumu es pārsūdzēšu.'

LAPSA

Labi! Redzēsim, kas iznāks?

Vai tu veiksi Vilka tiesu?

ZAĶIS

Tad līdz senātam es iešu!
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Sestais skats

Prāvnieki pārkārtojas. Pie tiesas galda stājas Zaķis kā

aizstāvis. Ap tiesas galdu pulcējas putnu pārstāvji.

SOĢĪS VILKS

2225 Sekretār, nu lasāt tālāk!

SEKRETĀRS KURMIS

Tālāk — kaķi Peļu gani
Ducis zīlīšu vēl apsūdz,
Ka tā esot apēdusi
Sešas zīlītes pa kāzām.

2230 Zīlītes še pieaicina
Zaķi sev par advokātu,

Atzīdamas, ka tas taisnis,

Neēd zīles, neēd putnus,
Būdams pilnīgs veģetāriets.

ZAĶIS

2235 Es to visu apstiprinu.

SOĢIS VILKS

Es tev piekritīšu, Zaķi:
Zīles negaršo man arī,

Spalvu daudz, mazs kumoss gaļas.

(Nokratās, tad turpina.)

Ko šai lietā saki, Zaķi?

ZAĶIS

2240 Kaķe nokodusi zīles;

Pierādījums ir šīs spalvas.

SOĢIS VILKS

Ko jūs, Kaķe, pretī sakāt?

KAĶE PEĻU GANE

Manā vietā runās Lapsa.
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LAPSA

Pirmkārt: — zīles neredzēju:
2245 Kāzās viņas nebij lūgtas!

Otrukārt: — pa mielastlaiku

Zīles nekārtīgi vedās:

Citiem gaļu rauj no mutes,

Pates visu aprīdamas!
2250 Treškārt: •— vanags zīles plēsa!

Ceturtkārt: — tās zīles spalvas,
Kas še atnestas pie tiesas,

Ir no zvirbuļa, ne zīles!

SOĢIS VILKS

Ko jūs, Zaķi, uz to teiksat?

ZAĶIS

2255 Liecības, ko nododLapsa,
Pilnas pretrunu un melu,
Ko ikviens var skaidri redzēt!

Lūdzu bargi sodīt kaķi!

SOĢIS VILKS

Spriedums! — Uzklausāties visi!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

2280 Visi kājās pieceļaties!

SOĢIS VILKS

Meža zvēru tautas vārdā: —

Visas zīlītes, kas cēla

Neslavu pret kaķu māti

Un kas nekārtīgi vedās

2265 Kāzu mielastā pie galda,
Nosodām: lai viņas nolūdz

Kaķu māti Peļu gani,
Pašas atnākot pie Kaķes!
Ja tās neatnāk, tad Kaķei

2270 Dodu tiesību tās meklēt

Un tad pārmācīt, kā nākas!

(Nokraukājas.)
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Spriedumu var trijās dienās

Pārsūdzēt pie Ērgļa kunga.
Pārziņa par putnu lietām.

BALSĪS NO PUTNU VIDUS

2275
— Vai man! — Vai man! — Kā lai pārsūdz?!
— Ērglis apēdīs uz vietas!

— Nelaime! — Kāds Vilka spriedums!
—- Pārsūdzēt vēl lielāks ļaunums!
— Kas mūs glābs? — Mēs nabadziņi!

SOĢIS VILKS

2280 Kas ar spriedumu nav mierā,
Lūdzu pieteikties še tūdaļ!

PUTNI

(Klusi un bailīgi sačukstas un neatbild.)

SOĢIS VILKS

Lūk, cik spriedums bijis taisnis,
Visi še ar to ir mierā!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

(Bīda nost putnus ■— prāvniekus.)

Ejat, ejat, prāvenieki!
2285 Dodiet atkal citiem vietu!

Septītais skats

Putnu prāvenieki atiet sānis, nāk tuvāk pie tiesas galda Lapsa,
Peļu gane, Krancis un suņi, un kaķi.

SOĢIS VILKS

(Uz sekretāru Kurmi.)

Tālāk! — Kāda lieta tagad?

SEKRETĀRS KURMIS

Atkal kaķe Peļu gane,
Šoreiz sūdzība pret Lapsu —
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LAPSA

(Klusi uz Peļu gani.)

Tu sūdz' mani — nu gan redzēs'l

KAĶE PEĻU GANE

(Novēršas un tik. padraudas nagiem.)

SEKRETĀRS KURMIS

(Turpina nolasīt aktis.)

2290 Lapsa meitai izjaukusi
Precības ar Kranča dēlu,

Acīs iesviezdama — pelii

(Šķirstīdams aktīs.)

Lieta atlikta reiz bija,

Lapsa nebij ieradusies.

SOĢIS VILKS

2295 Vai ir visi tagad tiesā?

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

Visi partes atnākuši!

SOĢIS VILKS

Kaķes sūdzību mēs zinām, —

Kas ko pretī teikt ir Lapsai?

KAĶE PEĻU GANE

(Pārtrauc Lapsu, kura grib runāt, un neapturama teic savu.)

Lapsa uzpirkta no Kranča,
2300 Kam bij žēl dot dēlam pūru;

Lapsa Krančam advokāte!

SOĢIS VILKS

(īemet starpā.)

Jums jau ar nupat vēl bija!
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KAĶE PEĻU GANE

(Neliekas traucēties.)

Lapsa apvainoja mūs pārlieku,
Kaunu nodarīja meitai,

2305 Acīs iesvieda mums peli —

SOĢIS VILKS

(Lūko viņu apstādināt.)

Paga! Zinām! — Runās Lapsa!

KAĶE PEĻU GANE

Paga pats! Nu runās Kaķe!
Izmaitā man meitas kāzas!

Jaunas kleitas bija jāšuj!
2310 Zin', cik tagad maksā zīdi?

Kaut ar būtu kontrabanda!

Kāzu mielasts jāsarīko!
Jācieš kauns, ka kāzas šķīda!
Milzums zaudējumu jānes!

2315 Lai nu Krancis maksā sodu!

Lai nu taisnība nāk gaismā!

SOĢIS VILKS

Beidz reiz, beidz reiz! — Zinu visu!

Tagad Lapsai dodu vārdu!

KAĶE PEĻU GANE

Nedod! nedodLapsai vārdu!

2320 Apvārdos tev atkal zobus!

Labāk tūdaļ piespried sodu! —

SOĢIS VILKS

(Pūlas apturēt Kaķes vārdu plūsmu.)

Klusu! Klusu!

(Kad to nespēj, griežas pie Apša.)

Apsauc, Āpsi!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

(Ņem Peļu gani aiz rokas, bet dabū duncku vēderā un atkāpjas.)
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KAĶE PEĻU GANE

Še tev! — Plīsti, resnais vēders,
2325 Prāvnieknaudas uzbarojies!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

(Uz tiesas ziņnesi Susuri.)

Susuri! ej, apsauc sievu!

SUSURIS

(Stāv neziņā, ko darīt.)

KAĶE PEĻU GANE

(Draudoši uz Susuri.)

Kaķapurns! tu nenāc klātu!

Apdomā par siev' un bērniem!

(Uz tiesu.)

Taisnību un sodu gribu!

SOĢIS VILKS

(Mierinādams.)

2330 Visu dabūsi! — Tik paļauj,
Lai nu Lapsa nāk še priekšā!

KAĶE PEĻU GANE

(Apmierināta.)

Lai tad nāk un saņem sodu!

Nāc un nolūdzies nu, Lapsa!

LAPSA

Žēlīgā un taisnā tiesa!

2335 Kaķe sūdz, ka es tai sviedis

Peli taisni pašās acīs!

(Acis paceldama augšup.)

Ak, kāds pārpratums še valda!

Kā no nieka ceļas ķildas!

Kaut jel rastos saticība!

2340 starp tik tuviem radiem, draugiem!

(Nevainīgi, pārsteigti.)
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Es tak balvu kāzās nesu!

Kas tadkaķēm ir vēl dārgāks
Nekā jaunas, treknas peles?!

KAĶE PEĻU GANE

(Pārtrauc atkal Lapsas runu.)

Ko nu niekus Lapsa klāsta?

2345 Tā biji! — Laulība jau sākās,

Šī

(Uz Lapsu rādīdama.)

sviež peli manai meitai —

Kā jau kaķe tā skrej pakaļ,
Apgāž pašu mācītāju,

2350 Sievas tēvu, līgavaini,
Noķer peli! Palaiž kāzas!

Ceļas milzu zaudējumi!

LAPSA

Augstā tiesa! — Vai tad tiešām

Nedrīkst pasniegt kāzu balvas?

2355 Es jau pasniedzu tik šitā:

(Viņa paņem no blakus stāvoša lapsas bērna paslēpti turētus cāļus
un uzmet tos Vilkam uz tiesas galda.)

Vai tad tas kāds apvainojums?!

KAĶE PEĻU GANE

Ak tu dieniņ!

DAUDZAS BALSIS

Skatāt! Skatāt!

(Vispārējs uztraukums, izbrīna, smiekli, dusmas, žēlums.)

SOĢIS VILKS

(Liek tiesas izpildītājam Āpsim paņemt cāļus un nonest sānis

Vilka daļā.)

Piemērs rāda, ka še nava

2360 Apvainojuma un ļauna!
Tik jau labāk pasniegt klusi,

Lai tā labā roka nezin

To, ko dara kreisā roka!
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LAPSA

Sūdzība ir noraidāma!

SOĢIS VILKS

2365 Sūdzība ir noraidīta.

Izdevumi jānes Kaķei!

KAĶE PEĻU GANE

(Paiedama nomalis.)

Ak tu nekrietnā! — Tu blēde!

LAPSA

(Klusu.)

Sūdz' nu mani! nu tu redzi!

KAĶE PEĻU GANE

(Tāpat klusi.)

Nu, tad tagad aizstāv' mani!

LAPSA

(Tāpat.)

2370 Kā tu manim samaksāsi?

KAĶE PEĻU GANE

(Tāpat.)

Kā tu maksāji tam soģim.

LAPSA

Kas par lietu?

KAĶE PEĻU GANE

Tāda lieta:

Krancis uzsūtīj' man virsū

2375 Azi, lai tas sabadītu

Manus ļaudis, manus bērnus. Ktuā

LAPSA

Labi! — Lietu izvedīšu.

(Atiet nost no kaķes Peļu ganes. Viņām tuvojas suņa. tēvs Krancis,
kurš nolūkojies arī viņu sarunā.)
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SUŅA TĒVS KRANCIS

(Uz Lapsu.)

Vai nu tu pa Kaķei ej i?
Man ir sūdzība priekš tevis.

LAPSA

2380 Kas tik maksā, tam es vedu.

SUŅA TĒVS KRANCIS

Lūk, man Āzis iebadīja,
Ari dēiam, citiem suņiem,

To ganKaķe uzsūtīja.

LAPSA

Labi! — Lietu izvedīšu.

2385 Tūdaļ pieteikšu pie tiesas.

Ej tu, sēsties!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Atiedams draud kaķei Peļu ganei.)

Nu, tu!

KAĶE PEĻU GANE

(Draud Krancim.)

Nu, tu!

SUŅA TĒVS KRANCIS >

Mani aizstāv'!

KAĶE PEĻU GANE

2390 Mani aizstāv'l

SUŅA TĒVS KRANCIS

Kā tad tā?

KAĶE PEĻU GANE

Mūs abus apkrāps!
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SUŅA TEVS KRANCIS

(Uz Lapsu.)

Dzirdi S

KAĶE PEĻU GANE

(Uz Lapsu.)

Dzirdi!

LAPSA

(Abiem.)

2395 Dzirdu, dzirdu!

Klusat! Abibūsat mierā!

SEKRETĀRS KURMIS

(Klusi soģim Vilkam dodams aktis.)

Tagad ņemat šito lietu!

SOĢIS VILKS

(Uz Kurmi.)

Sekretār, tad lasāt tālāk!

SEKRETĀRS KURMIS

Kaķe Peļu gane apsūdz
2400 Azi, kas to sabadījis;

Sunis Kaklāklupis apsūdz
Azi, kas to

Abas sūdzības pret Azi.

SOĢIS VILKS

(Uz Apsi.)

Atvest šurpu apsūdzēto!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

(Mēģina Azi piedabūt tuvāk pie tiesas galda, bet Āzis turas iespē
ries pretī.)

2405 Nenāk Āzis! Nevar atstumt!

LAPSA

(Uz tiesu.)

Lūdzu atļaut priekšlikumu!
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SOĢIS VILKS

Atļauju.

LAPSA

Lai Āpsis paņem

Kāpostlapu! — Azis sekos.

ĀZIS m

(lespriedies,)

2410 Neiešu! Nē, nē! un basta!

TIESAS IZPILDĪTĀJS ĀPSIS

(Mānīdams ar kāpostlapiņu.)

Nenāc, nenāc! Lai tad paliek!

ĀZIS

(Seko kāpostlapiņai pie tiesas galda, kur apēd lapiņu.)

SOĢIS VILKS

Āzi! Apsūdzēts jūs tiekat

Miesas bojāšanas labad,
Ko ar ragiem nodarījāt

2415 Kaķes Peļu ganes saimei;

Tāpat suņa Kranča saimei.

(Paceļ balsi.)

Vai jūs atzīsta ties vainīgs?

ĀZIS

Badīju, bet neatzīstos.

Badīšu, kas nāks man priekšā,
2420 Bet nekad es neatzīšos!

SOĢIS VILKS

(Uz Azi.)

Visi liecin' jums par ļaunu.

DAUDZAS BALSIS

— Badīja no vietas visus!

— Mani arī! — Mani arī!
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SOĢĪS VILKS

Tad es spriežu Āzim sodu:

2425 Pakārt to aiz bārdas eglē!
Cietušiem ir ļauts šo sodu

Izpildīt kaut kurā laikā!

(Vispārējs murminājums. Suņi ar kaķiem sačukstas.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Uz tiesu.)

Suņi, kaķi vienojušies
Nolemj, ka šim Azim tagad

2430 Noteikti šis sods tiek atlaists!

SOĢIS VILKS .

(Uz Āzi.)

Ej tad!!

ĀZIS

(lespriežas.)

Neiešu ne soļa!

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Atkārto.)

Tu nu brīvs! Tu vari aiziet!

ĀZIS

Neiešu ne soļa projām!

SOĢIS VILKS

(Uz Āpsi.)

2435 Vest ar varu Azi projām!

ĀZIS

(Kad tam atkal ķeras klāt Āpsis.)

Ak, tu tā! — Nu, še tad, baudi!

(Viņš sāk badīt Āpsi un tiesnešus, kuri bēg.)
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SOĢIS VILKS

(Vēl paspēj noteikt.)

Sēdi pārtraucu uz brīdi!

LAPSA

(Aizved Āzi ar kāpostlapām.)

Nāci, Āzi! —

(Klusi.)

Suņi, kaķi
2440 Vienojušies! — Nē, tamnebūt!

Astotais skats

Tie paši, bez Āža.

SOĢIS VILKS

(Uzkāpj atkal uz sava celma pie tiesas galda; apsēstas ari pie
sēdētāji un sekretārs, kurš bija nolidis.)
(Sēde atkal turpinājās.)

SEKRETĀRS KURMIS

Vairāk lietu šodien nava.

SOĢIS VILKS

Labi! Tad mēs sēdi slēgsim.

(Tiesa pieceļas no sēdekļiem.)

LAPSA

(lesaucas.)

Pagaidāt vēl, augstā tiesa!

(Tiesa atkal atsēstas.)

(Kad tiesu grib slēgt, saceļas vispārējs troksnis, visapkārt protest-
saucieni pret tiesas netaisnību.)

BALSIS

— Vai man! — Kas nu tā par tiesu?!

2445
— SūdzamLauvam! — Sūtām ziņu!
— Zaķis sen jau skrēja sūdzēt!

— Drīz būs klāt še Lauvas sūtnis!
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TIESAS IZPILDĪTĀJS APSĪS

(Apsaucot protestētājus.)

Tikai iedrīkstaties sūdzēt!

Gan tad mēs jums parādīsim!

(Klusums iestājas.)

LAPSA

2450 Augstā tiesa! Lūdzu vārdu!

Atļaujat vēl vienu lietu,

Kura svarā vispārībai,
Bet it sevišķi mums, zvēriem,
Kuri brīvi mežos mītam.

(Ar uzsvaru.)

2455 Krancis suns un Peļu gane

Saprecina savus bērnus,

Gribēdami nodibināt

Mūža mieru zvēru valstī.

(Pasmīnēdama.)

Labi skan! — Bet kas tur slēpjas?
2460 Māju kustoņi slēdz mieru,

Lai mums, brīviem meža zvēriem,
Uzbrukt var! Mums atņemt maizi!

Neļaut ņemt mums cāļus, putnus!
Sivēnus un citu ēsmu!

2465 Mēs lai badā visi mirstam!

BALSIS NO ZVĒRU VIDUS

Nost ar suņiem! — Nost ar kaķiem!

LAPSA

Lieku tiesai priekšā atzīt,
Ka tā laulība ir šķirta!

TĀS PAŠAS BALSIS

— Šķirta! Šķirta! — Nost ar mieru!

2470
— Nost ar suņiem! — Nost ar kaķiem!
— Plēšam suņus! Plēšam kaķus!
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— Suņi! Kaķi! — Stāvam kopā!

BALSIS NO PUTNU VIDUS

:— Kur mēs, sīkie, mazie putni?
«— Kas mūs glābs no meža zvēriem?

BALSIS NO ZAĶIEM

2475 — Kas dos taisnību mums, zaķiem?!
— Vilki rija mūsu bērnus!

DAŽĀDAS BALSIS

•— Lai nāk Lauva! — Tas mūs glābtu!

Devītais skats

Vairāki kustoņi ieskrien izbijušies. Troksnis un apjukums. Parādās

Lauva. Viņš jaunmodīgs, ar cilindri krēpainā galvā; spieķītis
rokā.

BALSIS

(Izbailēs.)

-— Lauva! Lauva! —• Te jau ira!

i

LAUVA

(lenāk, visi pieplok un apklust.)

Ļaudis sūdzas! — Vilks, tu soģis!
2480 Panāc šurp! — A, tu jau treknis!

Barojies no netaisnības!

(Uz kustoņiem.)

Taisnību es ievedīšu!

Viltus soģi apēdīšu!
Jaunais soģis būs jums Lapsa!

2485 Kas man neklausīs vai pīkstēs,
To es tūdaļ saplēsīšu!

Vilks, tu nāksi manim līdzi!

Tiesa beigta! Ejat mājās!

(Lauva aiziet.)
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Desmitais skats

Tie paši, bez Lauvas. Pēc galīga klusuma bailīgas balsis

ierunājas.

BALSIS

— Tā tam Vilkam vajadzēja!
2490 — Ak, vai Lapsa būs nu labāks?!

— Vai man! vai man! — Kas mūs paglābs?
— Kad mums atnāks taisnībiņa!

Pēdējais skats

(Smiedamās ienāk māju meitenīte Maidziņa.)

MEITENĪTE

(Sauc.)

Peļu ganīt! — Tamārīti!

Veco Kranci! sunīt Dēmon!

(Rociņas sizdama.)

2495 Kas te suņu! Kas te kaķu!
Kas te mīļu kustonīšu!

Ko jūs te tā saskrējuši?
Ko jūs te kā sabijušies?
Še jums maizītes! še druskas!

2500 Nākat! es jūs apglaudīšu!

(Pamazām kustoņi attopas un sāk celties un justies brīvi. Pienāk

pie meitenītes Krancis un Peļu gane, tad arī citi suņi

un kaķi sāk apkārt lumstīties, vēl kaunīgi un bailīgi.)

SUŅA TĒVS KRANCIS

(Attapies, priecīgs uz kustoņiem.)

Dzirdat, jūs suņi!
Dzirdat, jūs kaķi!
Te mūsu Maidziņa!
Te nav ko bīties!



KUSTOŅI

(Visi sanāk klajā, līksmo, dzied un dejo.)

2505 Visi sīki putniņi,
Visi sīki kustoņi,

Zaķīši, garauši,
Vāverītes bērniņi!

Nākat še klajiņā!
2510 Puķīšu pļaviņā!

Apsveicam Maidziņu,
Mūsu daiļo meitiņu!

Mazganīte Maidziņa,
Tā mūsu glābiņš,

2515 Tā taisnībiņa,
Kas visus žēlos.

Daiļā mazganīte,
Meža princesīte,
Visus kustonīšus

2520 Apglauda mīļi!

Tu suņiem, kaķīšiem,
Tu putniem, zaķīšiem,

Tu visiem kustoņiem
Nes mūža mieru!

MAIDZIŅA

(let līdzi rotaļā.)

2525 Dejosim visi!

(Priekškars.)





KOMENTĀRI
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MUŠU ĶĒNIŅŠ

SACERĒŠANAS GAITA

Rainis pats «Mušu ķēniņu» dēvēja par «dzimtenes darbu», jo luga

Latvijā iecerēta un uzrakstīta. «Mušu ķēniņu» Rainis veltījis bērniem,

un mazāk nekā iepriekšējās viņa lugās te ieskanas sabiedriski plašā

tematika, taču, kā to liecina radāmās domas, Rainis ari šajā darbā gri-

bējis ietvert lielāku vispārinājumu. Par Mudīti, ko Rainis sākumā dē-

vējis par Biti, radāmajās domās atrodams pieraksts: «Bite = darbība,

tautas ģēnijs, centība» (22831/35). Gruņķi dramaturgs raksturojis šādi:

«Otrais zēns — milzis ir fiziskais spēks, materiālā kultūra, tehnika, asi

vajadzīga» (22831/35).

lerosinājumu lugai «Mušu ķēniņš» Rainim devušas brāļu Grimmu

pasakas par drosmīgo skroderi. Lugā Rainis ieliedējis divu pasaku —

«Drosmīgais skroderītis» un «Par gudro skroderīti»
— motīvus. «Dros-

mīgajā skroderītī» stāstīts par skroderi, kurš ar vienu lupatas cirtienu

nositis septiņas mušas. Pēc tam viņš izgriezis jostu, uz tās ar lieliem

burtiem uzšuvis teicienu «Septiņi uz viena cirtiena», ar asprātību uz-

veicis milžus un nonācis ķēniņa galmā. No šīs pasakas Rainis pārņēmis

attapīgā skrodera
— septiņcirša tēlu, ko pārveidojis par atjautīgu, izdo-

mas bagātu puiku Lidi. Pēc pasakas «Par gudro skroderīti» notikumiem

veidots lugas trešais un ceturtais cēliens. Pasaka vēsta par lepnu prin-

cesi, kas preciniekiem uzdod minēt mīklas. Precībās ierodas arī trīs

skroderi, un jaunākais no viņiem princeses doto mīklu uzmin. Tad

princese liek veikt citu uzdevumu: skroderim nakts jāpavada kopā a*

lāci. Asprātīgais skroderis apmāna lāci, riekstu vietā dodams viņam

kost oļus un vēlāk ieķīlēdams lāča ķepas skrūvspīlēs. Rainis «Mušu

ķēniņā» plašāk izvērsis pasakā tēloto mīklu minēšanu un lāča izjoko-

šanu.

Pirmsākumā luga saucās par «Bezbaili», pēc tam par «Septiņcirti».

1923. gada 12. septembrī Rainis uzrakstījis iecerētās lugas plānu, un

tajā kā galvenais varonis figurē lauku skroderis:
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«Lauku skroderis. Nerro saimniekmeita, grib to precēt. Ganu zēns

ies par palīgu, tam iztēlo dzejiski nākotnes plānus. Arī meitai. Mērī

svārkus. Baidē. Precnieki odi. 7 nosit. Kurš vēl tik daudz? Meita. Skro-

deris varons» (22831/36). Vēlāk par galveno varoni kļūst Lidis. Pirm-

iecerē minētā meita lugā pārtop pai Mudīti. Pirmrakstā Raiņa lugas

varoņiem ir citi vārdi: Māte Lidi sauc par Riči, tekstā viņa replikas

atzīmētas ar romiešu ciparu I, bet Briģa un Gruņķa teksts — attiecīgi

ar II un 111, Mudīti Māte sauc par Laimdotu, bet visbiežāk viņa dēvēta

par Biti. Pirmajā cēlienā Rainis bija paredzējis vēl vienu darbojošos

personu — Lelli, Darba procesā šis tēls zudis, un pirmajā cēlienā pa-

likušas vienīgi dažas replikas, kurā pieminēta lelle:

MUDĪTE

Ej ar lelli!

Es vēl ne'smu izmākusi.

LIDIS

Lelle muļķe, es grib' tevi!

Ko ar maziem bērniem darīt?

Savu tagadējo nosaukumu luga iemantoja tikai pēc tās pārrakstīša-

nas. Vēl 1923. gada 1. novembrī Rainis dienasgrāmatā ierakstījis: «No-

rakstu «Septiņcirti».» Novembra beigās dienasgrāmatā parādījās atzīme

«Norakstu «Mušu ķēniņu»» (22819),

Darbs pie «Mušu ķēniņa» noritēja ļoti spraigi: 1923. gada 12. sep*

tembri, kā jau minēts, Rainis izdarīja pirmās atzīmes radāmajai lugai,

2i. septembrī iesāka pirmo cēlienu, bet cēliena lielāko daļu uzrakstīja
1. un 3. novembrī. Otrais cēliens uzrakstīts no 6. līdz 8. novembrim,

trešais cēliens — no 8. līdz 15. novembrim, ceturtais — no 16. lidz

21. novembrim, piektais — no 21. līdz 23. novembrim. 1923. gada

23. novembrī Rainis dienasgrāmatā ierakstījis: «Pabeidzu V cēlienu. Visa

luga prasījusi 18 dienas. 2000 rindu.» Pēc dienas tapis ieraksts: «Strā-

dāju ap «Mušu ķēniņu», pirmdien [27. novembrī — V. H.] jānodod

drukātavā.» Pārrakstīšana prasīja nedaudz vairāk laika, un, kā liecina

dienasgrāmata, Rainis ticis ar darbu galā 2. decembrī: «Rakstu «Mušu

ķēniņu». Vingroju. Pēc brokasta tūliņ atkal rakstu, norakstu 200 rindas

un nobeidzu visu lugu. Gribas strādāt pie jaunas lugas.» «Mušu ķēniņu»

Rainis uzrakstīja raiti un viegli, kaut arī tajā laikā sirga ar gripu. Pa-

beidzis «Mušu ķēniņu», dramaturgs jau domāja par jauniem darbiem.

4. decembrī viņš dienasgrāmatā atzīmējis: «Kārtoju, meklēju tematus

drāmai.»

Tikko lugas manuskripts bija pārrakstīts, Rainis to nodeva tipogrā-

fijai.
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PUBLICĒJUMI

«Mušu ķēniņš» grāmatā iznāca 1923. gada beigās A. Gulbja apgādā.

Grāmatas vāku zīmējis A. Štrombergs. Pēc tam atsevišķā grāmatā luga

nav izdota.

SKATUVESGAITAS

Lugai «Mušu ķēniņš» ir pavisam īss skatuves ceļš: tā piedzīvojusi
divus iestudējumus dramatiskā teātrī, vienu — leļļu teātrī.

Tikko luga bija pabeigta, Rainis to atdeva iestudēšanai Nacionālajam

teātrim, un 1923. gada 25. decembrī notika «Mušu ķēniņa» pirmizrāde.

Salīdzinājumā ar Raiņa vērienīgo darbu «Jāzeps un viņa brāļi» un

«Spēlēju, dancoju» pirmuzvedumiem «Mušu ķēniņš» palika ēnā. Lugu

bija iestudējis režisors F. Rode, A. Cimermaņa dekorācijas, A. Kalniņa

mūzika. Lidi tēloja E. Feldmanis, Gruņķi — J. Osis, Mudīti — M. Smit-

hene, Māti — A. Brehmane, Ķēniņu — T. Valdšmits, Princesi — L. Špīl-

berga.
1949. gada 2. novembrī notika «Mušu ķēniņa» pirmizrāde Latvijas

PSR Valsts leļļu teātri J. 2īgura režijā, P. Sēnhofa dekorācijas un lelles.

1972. gada 2. februārī luga pirmo reizi izrādīta L. Paegles Valsts

Valmieras drāmas teātri. Režisore — M. Ķimele, scenogrāfs — A. Plau-

dis, kostīmu māksliniece — L, Leite. Lidis — A. Māsēns, Mudīte —

S. Putniņa, Briģis — J. Prauliņš, Gruņķis — J. Dauksts, Māte —

A. Dūie.

LABOJUMI TEKSTĀ

Luga «Mušu ķēniņš» šajā izdevumā iespiesta pēc kopotu rakstu

«Dzīve un darbi» 8. sējumā ievietotā teksta.

Gatavojot šo izdevumu, luga «Mušu ķēniņš» salīdzināta ar Raiņa
rakstīto pirmrākstu (22821) un tīrrakstu (22830). «Mušu ķēniņa» pirm-
raksts rakstīts ar zīmuli uz dažāda formāta lapām; gan garām strēme-

lēm, gan nelielām lapiņām. Kā to priekšvārdā «Mušu ķēniņam» aizrāda

Rainis pats, pirmuzmetumam viņš reizēm izmantojis ietinamo papīru,

kas viņam saglabājies vēl no Kastaņolas laikiem. Pirmrakstā ir diezgan
daudz atšķirību no pamatteksta, un tās uzrādītas šā izdevuma 5. variantu

sējumā. «Mušu ķēniņa» tīrraksts rakstīts ar tinti uz neliela formāta

rūtiņu papīra, izmantotas arī burtnīcu lapas. Tīrraksts samērā maz at-

šķiras no pamatteksta. No tīrraksta luga salikta pirmizdevumam, uz
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manuskripta palikušas tipogrāfijai domātas piezīmes, un tas notraipīts

ar tipogrāfijas krāsu.

Salīdzinot tekstu, pamatteksta konstatētas dažas neprecizitātes, kas

šajā izdevumā novērstas. Pamattekstā izdarīti vairāki precizējumi.

Zinātniskajā izdevumā visur lietota forma «Gruņķis», nevis «Gruņķis».

Pirmajā cēlienā

79, rindā «tādas» labots par «tavas».

Otrajā cēliena "\

Remarkā pie otrā cēliena «zirnekļu» labots par «zirnekļa».

Personas nosaukumā pirms 629. rindas «Mušas un vīri» labots par

«Mušas un visi».

Trešajā cēlienā

Replikā pirms 934. rindas «ieraudzīdami» labots par «ieraudzīdams».

Pēc 945. rindas pamattekstā nav norādīta persona «Lidis», tā at-

jaunota.

1078. rindā «Nogriež» labots par «Nogriez».

1093. rindā «Gāž» labots par «Gāz».

1211. rindā «kurpi» labots par «knipi».

Ceturtajā cēlienā

1505. rindā «Dzir» labots par «Dzird».

1630. rindā «kā» labots par «ka».

1838. rindā «Pārpārēdās» labots par «Pārpārēdies»,

1911. rindā «burta» labots par «bāzta».

Piektajā cēlienā

1986. rindā «paglābēju» labots par «paglābeni»,

1993. rindā «cel» labots par «dzel».

2317. rindā «Tais» labots par «Tai».



SKAIDROJUMI TEKSTAM

Personu sarakstā: smiči (apvidvārds) — odi v. c. sīki knišļi.

347. rindā dēķens (aizguvums no vācu vai. Decher) — desmit gabali

571. rindā: varvērze (apvidvārds) — mežonīgs cilvēks.

Remarkā pisi ceturtā cēliena: skadriņi — margas, restes.

1477. rindā; stulte (apvidvārds) — pakaļkājas apakšējā daļa.

1715. rindā: čurmuls (apvidvārds) — šeit ar nozīmi «nieka vīrs».

2201. rindā: papa (bērnu valodā) — ievainojums, pušums, tulzna.
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MĪLA STIPRĀKA PAR NĀVI

SACERĒŠANAS GAITA

Divdesmitajos gados Rainis bieži kavējās pie domas, kādu dramatisku

darbu rakstīt, aktīvi meklēja tematu, līdz viņa uzmanība apstājās pie

vēsturiskiem sižetiem. 1924. gada 5. oktobrī dramaturgs dienasgrāmatā

ierakstīja: «Man trīs iespējas: Veidenbaums, bez dekorācijām, Dzērājs,
bez dekorācijām un Turaidas roze, ar maz dekorācijām.» lecere rak-

stīt lugu par Turaidas Maiju Rainim bija dzimusi jau 1923. gadā. Par

to liecina 1923. gada 23. augustā iekārtotie vāciņi ar uzrakstu «Turaidas

Roze» un īss lugas plāns, kurā dramaturgs atzīmējis notikumus, kas

vēlāk ietverti lugas trešajā, ceturtajā un piektajā cēlienā, kā ari pie-

zīmes par lugu kopumā: «Heila greizsirdības krīze, prasa uzticēs pie-

rādījumu. Maija nevar dzīvot aiz viņa greizsirdības. Kopdzīve laulībā

būs tas pats. Un tomēr mīl viņu. Vīrieši grib sievieti par īpašumu, sie-

vietes mīla plaša, nepazīst robežu» (23001/56). Stūrī uz šīs pašas lapiņas

Rainis pierakstījis: «Pie skolotājiem, braukt uz Turaidu, runāt par to.

Braukt un tur nākt uz tematu.» 1923. gadā Rainis ieceri par šo lugu

atlika un no jauna tai pievērsās 1924. gada oktobrī. Tajā pašā . dienā,

kad Rainis dienasgrāmatā atzīmējis pārdomas par to, kādu lugu rakstīt,

viņš atkal plānojis nākamās lugas pēdējos cēlienus. Par savu nodomu

viņš pastāstījis Nacionālā teātra dramaturgam K. Freinbergam, kas Raiņa

ierosmi atbalstījis, un 1924. gada 6. oktobri Rainis iepriecināts dienas-

grāmatā ierakstīja: «Es gribu sākt šodien Turaidas jaunavu» (22826),

Taču Rainis izlasīja Teodora Hāna sentimentālo, lubeniecisko lugu

«Turaidas roze», un šis vājais darbs tā sabojājis Raiņa garastāvokli, ka

viņam pats Turaidas Maijas temats sācis likties banāls. 8. oktobrī Rainis

dienasgrāmatā ierakstījis: «Domāju par Turaidu. Nepatīk.» Nākamajā

dienā radies līdzīga satura ieraksts: «Negribu taisīt Turaidu, ari Iniņa

nevēl.» Rainis turpināja lugu tematu meklējumus, lasīja A. Lerha-Puš-

kaiša pasakas, domāja par prozas lugas rakstīšanu, apstājās pie iemīļotās

Aleksandra tēmas un tikai ar zināmu nepatiku atcerējās Turaidas Mai-
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jas tematu. Par dramaturga meklējumiem liecina dienasgrāmata: «Mek-

lēju drāmas tematu: Turaidas Roze, Rīgas ragana, Veidenbaurns, 1. ba-

nāls, bet ļoti stipri dramatisks, 2. ārišķi krāšņs, bet auksts, 3. daudz

sajūtas, bet grūti rakstāms» (22826), Tikām ziņa par Raiņa jauno ieceri

bija nonākusi teātrī, un Nacionālā teātra darbinieki vairākkārt mudi-

nājuši dramaturgu sākt darbu par Turaidas Maiju. 30, decembrī pie

Raiņa viesojies dekorators Ludolfs Liberts: «Atnāk Liberts: vajga jaunu

ko radīt. Min Turaidas Rozi, laba dekorācija: liels tiesas zāles logs ar

stikla gleznām» (22826), Jaungada pirmajā dienā ieradies K. Freinbergs

un atkal rosinājis dramaturgu sākt «Turaidas Maiju». Taču pagāja viss

1925. gads, Rainis pie Turaidas Rozes nepieķērās un gada pēdējā dienā

dienasgrāmatā ierakstīja: «Mostos pīkst. 5, neaizmiegu vairs, pārdomāju:

jāraksta Tutanhs, Grakhs, Razins, Kungtse, Turaidene.» Gada laikā ap-

stākļi bija mainījušies. 1925. gadā sāka iznākt Raiņa kopoti raksti «Dzīve

un darbi» un autoram daudz rūpju prasīja sējumu kārtošana, pārlūko-

šana un ievada piezīmju uzrakstīšana. Bez tam vasaras vidū bur-

žuāziskās Latvijas valdošo aprindu opozīcijas dēļ Rainis bija spiests

aiziet no Nacionālā teātra, kur kopš 1921. gada veica direktora pienā-

kumus, un nosolījās šim teātrim vairs nevienu jaunu lugu nedot. Tiešais

kontakts ar režisoriem bija pārtrūcis. Šī situācija kavēja «Turaidas

Rozes» tapšanu. Tikai 1926. gada pavasarī — 10. aprīlī, pārdomādams

par aizsāktajām lugām, Rainis dienasgrāmatā konstatēja: «Liels pulks

gatava materiāla, jāliek vismaz norakstīt. Steidzamākie darbi: moderna

1) jaunības drāma, ne vien mums, bet derēs arī ārzemēm, Tad 2) «Tu-

raidas Maija».»
Aktīvāk pie «Turaidas Maijas» Rainis sāka strādāt 1926. gada vasarā.

14. jūlijā dramaturgs uzrakstījis izvērstu iecerētās lugas plānu, kas aiz-

ņēma vairākas lappuses, vietumis atzīmējis arī iespējamo dialogu frag-

mentus. Tad pirmo reizi ieskicēti lugas sākuma notikumi un parādījās

virsraksts «Mīla stiprāka par nāvi».

Šāds lugas virsraksts nav jauns. 1890. gadā Liepājā izdotajā E. Dins-

berģa poēmā 9 dziedājumos «Maijas Roze» lasāms moto:

Patiesa mīlestība

Par nāvi stiprāka,

Un īsta savienība

Ne mūžam šķirama.

Savukārt 1902. gadā publicētajā K. Cilinska pantos rakstītā sacerējuma

«Turaidas jumprava» atkārtotajā izdevumā likti divi nosaukumi: «Turai-

das jumprava jeb Mīlestība stiprāka par nāvi».

Taču par lugas virsrakstu Rainis vēl šaubījās un uzrakstījis citus

iespējamus lugas nosaukumus:

«Mīla un nāve. Turaidas Maija (Turaidene Maija).
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Mīlas un nāves traģēdija.

Maija unViktors. Turaidas slava.

Mīla nāves veicēja. Nāves mīla» (23001/12).
Jau iepriekš — 1924. gada 26. aprīlī Rainis bija minējis citus virs-

rakstus: «Mīla līdz nāvei», «Ir tomēr mīla mūžīga». Tad paredzētajai

lugai domāti 3 cēlieni. Rainis radāmajās domās rakstīja:Ā%3- cēlieni. Ja

varbūt no sākuma vēl vienu, ja nepietiek intrigas izvērpšanai»

(23001/32). Šajā pašā reizē dramaturgs atzīmēja lugas vadmotīvu: «Mīla

un skaistums vien var glābt mūsu laiku» (23001/32). Rainim tad jau
radies vispārējs priekšstats par lugas galvenajiem varoņiem — Maiju,

Heilu, Jakubovski, taču pārdomās viņš kavējās pie varoņu raksturu

izveides. Par Jakubovski Rainis rakstījis: «Vai Jakubovskis Dostojev-
ska tips? Tādu labāk saprastu» (23001/32). Dramaturgs domājis arī par

Heila raksturu: «Heils ir skaists puisis, meitas visas viņu mīl, bet ne-

dodas, jo ciena un baidās viņa krietnības» (23001/32).
1926. gada rudenī bija radies vēl kāds stimuls radīt jaunu lugu —

rakstīt mudināja Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Eduards Smiļģis.

5. oktobrī Rainis dienasgrāmatā ierakstīja — «Smiļģis grib Turaideni»,

14. oktobrī tapis cits ieraksts: «Ar Smiļģi, apmierina, došot Alunānu,

Moljēru, tad vajagot Turaidu.» Jau nākamajā dienā Rainis dienasgrā-

matā ierakstīja: «Sāku Turaidu.» Šajā dienā Rainis, balstoties uz tiem

izplānojumiem, kas bija krājušies kopš 1923. gada, sācis lugas teksta

sacerēšanu. Luga tapa gatava straujā tempā, jo lugas sižets, problēma,

varoņu raksturi un pat vārdi Rainim jau bija skaidri. Vienīgi Frīdai

sākumā nav bijis vārda un Rainis viņu saucis vienkārši par «Konku-

renti», bet Lienīti kādā vietā dēvējis par Zentiņu. Par sižetu Rainis, kā

pats stāsta pēcvārdā traģēdijai «Mīla stiprāka par nāvi», izmantoja vēs-

tures un teiku materiālus. Rainis īpaši izstudējis V. Teikmaņa rakstu

«Turaidas jaunava Maija».1 Kā norāda Rainis 2, viņš lugā visos pamata
vilcienos un pat sīkumos pieturējies pie vēsturiski dotiem faktiem, rak-

sturiem un apstākļiem, par vēstures izziņas avotu izmantodams V. Teik-

maņa rakstu. lespējams, ka Rainis ir pazinis apcerējumā atzīmētos pirm-

avotus, piemēram, A. Kammerera poēmu «Die Jungfrau von Treiden»

(1848), jo gan poēmai, gan Raiņa traģēdijai raksturīga romantiska uz-

tvere un tēlojuma veids, bez tam, šķiet, no Kammerera Rainis aizguvis

vārdu spēli «Heil—Unheil».

Traģēdiju «Mīla stiprāka par nāvi» Rainis pabeidza rakstīt 1927. gadā.

Dramaturgs vēl nebija pielicis lugai punktu, kad 1926. gadā žurnālā

«Atpūta» sāka parādīties jaunais dramatiskais darbs — «Mīlestība stip-

rāka par nāvi. Turaidas Maijas traģēdijā 5 cēlienos». Lugas trīs cēlieni

publicēti «Atpūtā» 1926. gadā 96.—97., 103.—-113. nr. un 1927. gadā

1
Austrums, 1897, 9. nr., 713.-718. lpp.

2 Rainis J. Mīla stiprāka par nāvi. R„ 1927, 99. lpp.
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114. un 117. nr. Rainis «Atpūtā» iespiesto tekstu no žurnāla izgriezis,

sakopojis vienuviet, un tas glabājas Raiņa muzejā (23010).

Traģēdiju «Mīla stiprāka par nāvi» Rainis uzrakstījis prozā, tikai

vietumis tekstā ievīti dzejoļi, kas sakopoti īpašos vāciņos (23065), Vai-

rāki dzejoļi periodikā vēl pirms traģēdijas publicēšanas. Dze-

jolis «Maijas dziesma» («No miroņiem nāku») publicēts «Jaunākajās

Ziņās» 1926. gada 17. augustā (181. nr.), dzejoļi «Kad tā plūkta, vīti-

nāta», «Kad miesa ievainota, asins plūst», «Lapas runā dienu» —- tajā

pašā laikrakstā 8. novembrī (252. nr.). Laikraksta redakcija minētajiem

trim dzejoļiem likusi kopīgu virsrakstu: «Dzejoļi lasīti rakstnieka vakarā

l. nov. 1926. gadā. No lugas «Mīla stiprāka par nāvi», ko iesp. žurnālā

«Atpūta».» Taču divus no šiem dzejoļiem — «Kad tā plūkta, vītināta»

un «Kad miesa ievainota, asins plūst» Rainis traģēdijā nav ietvēris.

Dzejoļu rokraksti glabājas pie lugas materiāliem Raiņa muzejā (23065).
Daži citi dzejoļi tika publicēti arī vēl pēc tam, kad traģēdija «Mīla

stiprāka par nāvi» jau nodrukāta žurnālā «Atpūta», taču divi no vēlāk

publicētajiem dzejoļiem — «Spīdošs mākonis» («Par velti viss — tās

negulētās naktis») un «Meitenes drosme» («Es jau neesmu tā nokususi»)

lugas pirmizdevumā nav uzņemti.

Tā kā traģēdijai «Mīla stiprāka par nāvi» šai izdevumā varianti nav

uzrādīti, nebija nepieciešamības pēc teksta rindu numurēšanas.

Lugu pārrakstot, Rainis tekstu labojis un svītrojis maz. Lielākais

svītrojums ir trešā cēliena 10. skatā. Mašīnrakstā (23002) Rainis minē-

tajā skatā svītrojis Jakubovska un Frīdas dialoga daļu, kas sekoja pēc

Frīdas replikas «Vai tev ir zīmīte uzrakstīta, kā tev teicu?» 267. lpp.

12. rindā no augšas:

«JAKUBOVSKIS

Nav. — Labāk es viņu nolaupu.

FRĪDA

Jā, kad muļķim nav prāta un padoma, tad darīt ar varu. — Pats tu

iekritīsi un būsi beigts. Viņi ir stiprāki ar saviem draugiem, zviedri

tevi gabalos sacirtis.

JAKUBOVSKIS

Lai! es savu gribu panākšu.

FRIDA

Nieka skuķa dēļ iet postā?!

JAKUBOVSKIS

Tevis dēļ es jau to nedaru.
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FRIDA

Es ari ne tevis dēļ pūlos. — Nu šis stāv te un pļāpā, kur būtu jādara.

Bet muļķis jau nezin, ko darīt.
— Lūk, ko darīt! — Maija nevienam

citam neticēs, tikai Lienītei. Un Lienīte tev neklausīs, tikai man.

JAKUBOVSKIS

Lienīte arī manī iemīlējusies, kā visas. (Smejas.)

FRĪDA

Bērns. —
Klausies! Es uzrakstīšu zīmīti, ka Heils lūdz Maiju aiziet

tomēr uz Labvīra alu tūliņ; vēl kas svarīgs jāpārrunā. To vēstuli Lienīte

nodos Maijai, un Maija tam paklausīs.

JAKUBOVSKIS

Ek, ko! Uz kā tad rakstīt? Kur dabūt papīru?

FRĪDA

Man ir saimniecības rēķini, uz tiem kādā stūrītī var uzrakstīt. Maijai

nebūs aizdomas, Heils varbūt kam pilī palūdzis. Rakstīt var ar irbuli.

Še būs. (Izņem rēķinu papīru un raksta.) (23002).

PUBLICĒJUMI

Traģēdija «Mīla stiprāka par nāvi» izdota Rīgā 1927, gadā A. Gulbja

apgādā.

SKATUVES GAITAS

«Mīla stiprāka par nāvi» ir pirmā Raiņa luga, kuras pirmuzvedums

notika Dailes teātrī. lestudējuma režisors bija E. Smiļģis, kas par uzve-

duma pamatdomu vēlāk rakstīja: «.. lugā «Mīla stiprāka par nāvi» at-

klājām dziļi cilvēcisko jūtu pārākumu pretim robustam spēkam, ar dvē-

selisku patosu apvijot Maijas garīgo uzvaru pār Jakubovski.» 1 Dekora-*

tīvo ietērpu veidoja O. Skulme, izmantodams kontrasta principu: gotiska

senlaiku velvi apvijusi spirgti zaļa lapu vītne un ziedi, Maija sēdējusi

zem gotiskiem akmens spraišļiem, bet aiz viņas loga vizējusi Gauja un

saule, tumši mūri un — gaiša perspektīva.

1 Smiļģis E. Dailes teātris 25 gados, — Karogs, 1947, 1, nr„ 55. lpp.
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Lugas «Mīla stiprāka par nāvi» pirmizrāde Dailes teātrī nolika

1927. gada 3. septembrī. Maiju tēlojusi E. Viestu re, Heilu — E. Smiļģis,

Jakubovski —
T. Lācis, Skudrīti

—
A. Mihelsons, Frīdu

— L. Neiberga,

Lienīti — L, Amerika un E. Bramberga, Grietu — L. Bērziņa.
Divdesmito gadu beigās un trīsdesmitajos gados traģēdija «Mīla

stiprāka, par nāvi» samērā daudz izrādīta uz perifērijas teātru skatuvēm.

1954. gada 5. jūnijā luga pirmo reizi izrādīta L. Paegies Valmieras

drāmas teātrī. Režisore — A. Lācis, režisores asistente — V. Liepiņa,

dekorators — R. Pīlādzis. Maija — E. Radziņa, vēlāk M. Adamova,

Heils — H. Aigars, Jakubovskis
—

E. Mercs un A. Martinsons, Skud-

rītis — J. Ķikulis, Frīda — R. Birgere, Šildhelma kundze — V. Liepiņa.
1957. gada 23. jūlijā lugas pirmizrāde notika Rīgas Krievu drāmas

teātrī. Inscenētājs — J. Jurovskis, režisore — O. Bormane, dekorators

V. Valdmanis un M. Āboliņš, komponists — J. Ķepītis. Maija
A. Isajeva, Heils — P. Gorins, Jakubovskis — B. Dzeruks, Skudrītis —

V. Sahovskojs, Frīda — J. Krilova, Šildhelma kundze — A. Pelše.

1968. gada 9. novembrī luga pirmo reizi izrādīta Liepājas teātrī.

Režisors — V. Verners, dekorators — A. Dzenis. Maija — L Martin-

sone, Heils — H. Strahovs, Jakubovskis —- V. Zandbergs, Skudrītis —

H. Aigars.

1959, gadā pēc Raiņa traģēdijas «Mīla stiprāka par nāvi» komponists

Jānis Ķepītis uzrakstīja mūziku baletam «Turaidas roze». Libretu kom-

ponists veidoja kopā ar dramaturgu Gunāru Priedi. Pirmizrāde notika

1966. gada 30. decembrī Latvijas PSR Operas un baleta teātrī, Diri-

ģents — J. Lindbergs, baletmeistare — I. Strode, scenogrāfe —- B. Goģa.

Maiju dejoja V. Vilciņa, I. Ābele, I. Gintere, Viktoru Heilu — A. Ēķis,

M. Cers, Ādamu Jakubovski — H. Ritenbergs, Frīdu — V, Svecova,

A. Dragone.

LABOJUMI TEKSTĀ

Par traģēdijas «Mīla stiprāka par nāvi» pamattekstu pieņemts tās

pirmizdevums 1927. gadā. Lugas tīrrakstu Rainis sūtījis uz žurnālu

«Atpūta» iespiešanai, uz manuskripta ir tipogrāfijas krāsas nospiedumi,

un tas atbilst «Atpūtā» publicētajam tekstam. Liekas, ka pēc tam Rainis

licis žurnālā iespiesto tekstu pārrakstīt, mašīnrakstu pats pārlūkojis., ne-

daudz rediģējis un tad atdevis to A. Gulbim iespiešanai atsevišķā

grāmatā.

Pamatteksts salīdzināts ar lugas mašīnrakstu (23002) un tīrrakstu

(23001), kurā trūkst dažu skatu pirmajā un otrajā cēlienā. Salīdzinot

tekstus, pamattekstā konstatētas dažas neprecizitātes, kas šejā izde-

vumā novērstas.



Pirmā cēliena 8. skatā astotā replika pēc teikuma «Es ne ar vienu

nepinos kā tu.» papildināta ar teikumu «Es mīlu savu līgavaini.».

Otrā cēliena 1. skatā vienpadsmitā replika pēc pirmā teikuma «Nu

tev būs apcelta kāda cita meita.» papildināta ar teikumu «Es jau redzu,

kas te notiek.».

Otrā cēliena 3. skatā pirmajā replikā «neaiziesi» labots par «neiziesi»,

Otrā cēliena 9, skatā pirms divdesmit devītās replikas remarkā

«viņu» labots par «visu».

Ceturtā cēliena 5, skatā devītajā replikā «labo, cēlo» labots par

«lielo, cēlo».

Saskaņā ar Raiņa rokrakstiem un viņa parasti lietoto pavēles formu

daudzskaitļa otrajā personā visur atjaunota forma ar galotni -at (nākat,

glābjat utt).

SKAIDROJUMI TEKSTAM

Pirmā cēliena 5. skata pēdējā replikā: breša (no krievu vai.

Čpeaib) — plaisa; caurums.

Pirmā cēliena 6. skata astotajā replikā: psia krevl (polu vai. psla

kre\v!) — netulkojams lamu vārds, burtiski: suņa asinis.

Pirmā cēliena 6. skata četrpadsmitajā replikā: liams (krievu vai.

xūm) —■ nekauņa.

Otrā cēliena 1. ainas 5. skata sestajā replikā: Heilego kohanka

(poļu vai. kochanka Heila) — Heila mīļotā.

Otrā cēliena 1. ainas 5. skata divdesmitajā replikā: Jasnoveļmožnl

(poļu vai. ļašnie wielmožny) — augsti godājamais.

Otrā cēliena 1. ainas 9. skata desmitajā replikā: Panove, do ļasal

(poļu vai. Panowle, do lasu!) — Kungi, uz mežu!

Otrā cēliena 2, ainas 2. skata trīsdesmit pirmajā replikā: vaīvadene

(atvasinājums no lietuviešu vai. vaivadā — novada priekšnieks) — no-

vada priekšnieka sieva.

Trešā cēliena 4. skata astoņpadsmitajā replikā: Mein Glūck und mein

Heil! (vācu vai.) — Mana laime un mans Heils! (Heila uzvārds tulko-

jumā nozīmē — svētība, laime.)

Trešā cēliena 5. skata otrajā replikā: Dein Heil ist dein Unhelll

(vācu vai.) — Tavs Heils ir tavs posts!

Ceturtā cēliena 4. skata divdesmit devītajā replikā: Paņenka drogai

(poļu vai. Panienko droga!) — Dārgā jaunkundz!

Piektā cēliena 8. skata pirmajā replikā: Šventa Maija! (poļu vat

Swiqta Maijo!) — Svētā Maija!
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RĪGAS RAGANA

SACERĒŠANAS GAITA

Saviļņojošā atkalredzēšanās ar dzimteni pēc ieilgušās emigrācijas
Raini modināja radošu aktivitāti un strādātprieku. Cerībā, ka, radīdams

lugas ar nopietnu vēsturiski filozofisku un sociālu tematiku, viņš vei-

cinās īsti progresīvas, demokrātiskas un humānas sabiedriskās iekārtas

izveidošanos Latvijā, dramaturgs 1920. gada otrajā pusē domās atgriezās

pie agrāk iecerētajām liela stila drāmām «Ģirts Vilks», «Kajs Grakhs»,

«īlja Muromietis» un «Imants», kā arī rosīgi meklēja tematus jauniem

dramatiskiem daiļdarbiem.

1920. gada novembrī Rainis ar šādu mērķi pārlasīja A. Lerha-Puš-

kaiša un Fr. Brīvzemnieka sakārtotos latviešu tautas teiku un pasaku

krājumus, apstājoties pie folkloras materiāliem, kas stāsta par Rīgas
vēsturi. Dzejnieka piezīmes liecina, ka līdz ar teikām par Rīgas dibinā-

šanu un celšanu viņu īpaši interesējušas lielā Ziemeļu kara (1700—-1721)

notikumu atbalsis vēstītājā folklorā. Visvairāk Raini acīmredzot saistījusi

teika, ko tagad pazīstam ar nosaukumu «Kāpēc Rīgā žagatu nav»1. Tā

vēsta par poļu princesi — burvi, kura, aizsargādama Rīgu pret zviedru

karaspēku, apbūrusi ienaidnieka lodes, un tās ritējušas atpakaļ uz zvied-

riem. Beidzot kāds zaldāts burvi nošāvis ar sudraba lodi. Tā pārvēr-
tusies par žagatu un nogrimusi Daugavā. Ik pēc simts gadiem žagata

parādoties un prasot kādam rīdziniekam krustu. Prasīto nedabūjusi, tā

atkal uz simts gadiem pazūdot Daugavas dzelmē. Kamēr burve tur mā-

jošot, Rīgā nerādīšoties neviena žagata.

Sīs teikas sižetu Rainis pierakstījis sevišķi rūpīgi un detalizēti, jo
droši vien saskatījis tajā vielu iespējamam dramatiskam sacerējumam

(23004/3).

Radāmo domu piezīmes varbūtējai teiku lugai par burvju žagatu

1 Skat. Latviešu tautas teikas un pasakas, 5. d. Sakārt. A. Lerhs-Puškaitis.

Jelgava, 1894, 107. lpp.
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dramaturgs fiksējis tikai pēc pāris mēnešiem, un tās rāda. ka drama-

tiskā darba projekts viņa iztēlē pa šo laiku ieguvis nedaudz konkrētākas

aprises. Daiļdarba varonei burvei, kurai jāveic pilsētas glābējas misija

un pēc tam atkal jānogrimst Daugavas dzīlēs, Rainis izvēlējies Rīgas

raganas
1 vārdu un tajā turpmāk dēvēja ari pašu lugu. Šis nosaukums

visā ilgstošajā daiļdarba tapšanas procesā saglabājies nemainīgs.

Jau agrīnajos lugas uzmetumos no folkloras aizgūto raganas tēlu gan

izcelsmes, gan liktenīgās sūtības zinā dzejnieks sasaista ar lugas «Uguns

un nakts» varoņu Spīdolas un Lāčplēša cilti. 1.920. gada 12. decembrī

Rainis šai sakarā atzīmēja: «(Ragana — G. G.] Spīdolas kalpone, meita,

tāla pēcniece.» Un tālāk: «Ragana atgrimst atpakaļ Daugavā, bij no

Spīdolas sūtīta» (23004/4).

Tomēr «Rīgas raganas» ieceres vēl ilgi netika īstenotas. Garāmejot

dramaturgs tām atkal pievērsās 1921. gada jūnijā, pēc tam lugu citu

iespējamu darbu vidū pieminējis 1922. gada 19. aprīlī. Nākamajos gados
Rainis retumis atgriezās pie A. Lerha-Puškaiša pasakām un 1924. gada

8. decembrī, konstatējis, ka ar izvēlētās folkloras tēmas «ārišķo krāš-

ņumu» vien ir par maz, lai rastos idejiski un mākslinieciski pilnvērtīgs

daiļdarbs, dienasgrāmatā atzīmēja: «Jāpameklē, vai Rīgas raganai nevar

atrast ko dzīvu» (22826).

Darbs pie lugas jūtami pavirzījās uz priekšu 1925. gada janvārī. Šajā

laikā, turpinādams folkloras materiālu studijas, Rainis jau samērā pre-

cīzi iezīmēja topošā daiļdarba idejiski tematiskos pamatmetus un cen-

trālā tēla raksturojumu, ieskicēja sižetu, kā arī noskaidroja sev lugas

mākslinieciskās izveides uzdevumus.

Vispirms no Rīgas vēsturei veltīto tautas dziesmu, pasaku un teiku

motīvu lielās bagātības dramaturgs mēģināja atlasīt saviem radošajiem

plāniem visatbilstošākos un pamazām sāka veidot sižeta kodolu. Sižetā

ieliedētas galvenokārt dažādas teikas par Rīgas dibināšanu un celšanu2

un pilsētas likteņiem Ziemeļu kara laikā
3.

Vairākās teikās ar Rīgas tematiku pausta atziņa, ka pilsētas dzīvības

svarīgākais priekšnoteikums ir mūžīga maiņa un izaugsme4 — atziņa,

1 Tā pilsētas aizstāve — burve saucas vienā no populārākajām Ziemeļu
kara tematikai veltītajām latviešu tautas teikām,

2 Piemēram, «Kā uzcelta Rīgas pilsēta», «Lielais Kristaps», «Ķentu kal-

nos nogrimusī Rīga».
8 «Burvju žagata», «Zviedru ķēniņiene — burve», «Rīgas ragana», «Par

Rīgas ieņemšanu», «Kā krievu karapulki Rīgu ieņēma», «Kā Pēteris

Rīgu izglābis» v. c.

* Dažādos variantos teikas stāsta par to, ka ik pēc zināma laika (vai

nu ik pusnakti, vai katru Jaungada vakaru, vai ik pēc pieciem vai

simts gadiem) no Daugavas dzīlēm atskanot jautājums: «Vai Rīga jau

gatava?» Rīdzinieki atbildot: «Vēl nav gatava.» Ja viņi atbildētu pre-

tējo, pilsēta ar visiem iedzīvotājiem nogrimtuDaugavā,
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kas tieši sasaucas ar Raiņa daiļradei tik raksturīgo ideju par dialektisko

maiņu un attīstību. Tā kļuva par "dominējošo «Rīgas raganas» uzme-

tumos un turpmākajā lugas tapšanas procesā pakāpeniski saplūda ar

pašas Rīgas tēlu. Radāmajās domās, ko dzejnieks pierakstījis 1925. gada

2. janvārī, lasāms: «Sludināts, lai Rīga netiek gatava, neapstājas progresā.

Tad tas visā lugā jāuzsver. Ar to tūliņ sākt!» (23004/10).

Rainis iecerētajā daiļdarbā, uz teiku vielas pamatiem tēlojot Rīgas

aizstāves raganas un cara Pētera vadītā krievu karaspēka sadursmi no-

lēma akcentēt ari dzimtenes mīlestības un aizstāvēšanas domu.

Parasti, strādādams pie lugām ar vēstures vielu, dramaturgs jau to

tapšanas sākuma posmā nodevās sistemātiskām, nopietnām avotu stu-

dijām. Taču «Rīgas raganas» rašanās biogrāfija liecina, ka atspoguļo-

jamo notikumu reālā vēsturiskā fona precīza atveidošana Rainim nav,

rūpējusi. Ne 1925. gada janvārī tapušās, ne vēlākās radāmo domu pie-

zīmēs dzejnieks neatsaucas ne uz vienu konkrētu Ziemeļu kara epizodi,

nemin nevienu vēstures avotu, ar kuru viņš būtu strādājis. Rīgas raga-

nas un viņas pretinieka cara Pētera (tā raksturojums šajā lugas tapšanas

etapā tikko sāk iezīmēties) tēlos Rainis nodomājis ietvert platu vispā-

rinājumu, pat simbolisku nozīmi, liekot tiem darboties stipri nosacītā,

fantastiskā teiku atmosfērā.

Jau 1925. gadā lugas uzmetumos Rainis izcēla vēl vienu nozīmīgu

domu — domu, ka Rīgas likteņa noteicēji ir tās cēlāji un aizstāvji —

darbaļaudis, nevis turīgā pilsonība, kura, baidīdamās no tautas, mēdza

atbalstīt iebrucējus no ārpuses un kurai, daudz svarīgāka par Rīgas lik-

teni šķita savu priekšrocību saglabāšana.

Rīgas raganu Rainis iztēlojās ne vien kā pilsētas glābēju, bet arī kā

mūžīgās attīstības, mūžīgā nemiera idejas nesēju, kas «nāk ar nolūku,

lai neapstājas progresā» (23004/10), jo «citādi Rīga degs, Rīga grims,

kā jau reizi bija»
1 (23004/6). Zināmas grūtības dzejniekam radās, kad

viņš šo ieceri mēģināja sasaistīt ar folkloras vielu, jo dažādie Rīgas

raganai veltītie teiku varianti ir stipri atšķirīgi un palaikam pat pret-

runīgi, Dramaturga meklējumu gaita atspoguļojās šādās piezīmēs: «Ra-

gana pārvēršas par žagatu, kad nošauj. Ragana pate žagata» (23004/9).

«Jeb vai žagata zviedru princese?» (23004/10). «Zviedru princese valda,
nāk ragana glābt — latviete» (23004/11). Beidzot Rainis nonāca pie

nozīmīga secinājuma, kas ir sākums Rīgas raganas un Žagatas tēlu dife-

1 Te Rainis velk paralēles ar teiku par Ķentu kalnos nogrimušo Rīgu.
Tajā stāstīts, ka pilsēta vecos laikos atradusies Ikšķilē, kur agrāk bijuši
redzami Ķentu kalni. Kāda Rīgas iedzīvotāja uzcēlusies no miroņiem

un daudzinājusi: «Rīga degs, Rīga grims, Ķentu kalni lai ceļas!» Pēc

simts gadiem pilsēta tiešām nogrimusi un tās vietā izcēlušies Ķentu
kalni,
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rencēsanai: «Žagata izdzīta, nolādēta — tātad Rīgas pretniece, nevar būt

ragana» (23004/11),

Turpmāk Rainis jau konsekventi saistīja Žagatu ar tumšajiem spē-

kiem, kuri vēlas apturēt Rīgas izaugsmi, veidoja šo tēlu kā viltus un

nodevības iemiesojumu.

Atšķirībā no lugām «Uguns un nakts» un «Indulis un Ārija», kuras

stāsta par senu latviešu tautas pagātni, dramaturgs «Rīgas raganā» pie-

vērsies jaunākam vēstures laikmetam, līdz ar to izvirzījis sev ari ne-

parastākus lugas mākslinieciskās izveides uzdevumus. Tajāpašā 1925. gada

2. janvārī dzejnieka radāmajās domās tapis šāds pieraksts: «Kāds stils?

Gravīru. Vēsturiskais, kas tapis leģendārs. Tautiskis bijis, nu citu. Mūs

izvest no mitoloģijas, senvēstures un ievest tuvākā, liroepiskā vēsturē,

rādīt, ka tā ir mūsu» (23004/10—11).

Un turpat tālāk dzejnieks pasvītrojis vēl vienu lugā izvēršamu domu,

kas ir ļoti būtiska viņa attieksmē pret pagātnes kultūras mantojumu:

«Rīga ir mūsu arī ar savu viduslaiku kultūru. Rīga ar savu veco jaun-

laiku kultūru. Kā poļi skaita par savu sakšu kultūru» (23004/11).

Daiļdarba pamatmetus izstrādājot, Rainis, tobrīd vēl Nacionālā teātra

direktors, jau iztēlojās «Rīgas raganas» uzvedumu uz sava teātra ska-

tuves un atsevišķus epizodiskus tēlus domās skatīja konkrētu aktieru

izpildījumā: «Komiska vecene — Rūmniece. Komisks vecis — Fišs'»

(23004/11).
Jau šī perioda radāmajās domās nojaušama Raiņa vēlēšanās izveidot

«Rīgas raganu» par vērienīgu tautas likteņdrāmu ar plašiem ļaužu

skatiem un tematiski to īpaši tuvināt traģēdijai «Uguns un nakts». To-

mēr Rainis, kā liecina 1925. gada 2. janvārī rakstītās radāmās domas,

šaubījās, vai mākslinieciskajā izteiksmīgumā «Rīgas ragana» spēs līdzi-

nāties «Ugunij un naktij»: «Uguns un nakts. Stils, — vai tam piemēroti

raksturi? Nav tā lieluma, nav arī viegluma» (23004/11). Tajā pašā dienā

dzejnieka dienasgrāmatā parādījās ieraksts: «Strādāju ar Rīgas raganu,

daudz pūlos, bet nepanāku, nav nekas jauns un dzīvs» (22826). lecerē-

tais daiļdarbs Raiņa iztēlē acīmredzot vēl nebija idejiski un māksli-

nieciski izkristalizējies.

Un tā dzejnieks darbu pie lugas vēlreiz pārtrauca — ļoti iespējams

tādēļ, ka viņš neizjūta tajā attēlojamo notikumu un risināmo problēmu

tiešu sabalsošanos ar sava laikmeta realitāti, ar buržuāziskās Latvijas

sociālās dzīves aktuālajām problēmām. Rainim varēja rasties šaubas, vai

ir vērts atgādināt par pagātnē aizgājušām cīņām pret ārējo ienaidnieku,

ja arvien krasāk kļūst redzamas pretrunas starp pašmāju proletariātu

un buržuāziju, ja Latvijas sabiedrība arvien jūtamāk sašķeļas divās

pretējās nometnēs, kuras šķir bezdibenis.

1 Fišs jeb Fišiņš — aktieris Teodors Valdšmits,
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Nākamajos gados dzejnieks atkal un atkal atlika «Rīgas raganas»

rakstīšanu un lugai no jauna īsti pievērsās tikai 1928. gada jūnijā.

Vispirms viņš turpināja izstrādāt plānojumus gan atsevišķiem cēlieniem'»

gan visam daiļdarbam, radāmajās domās precizēja lugas sižetisko risi-

nājumu un tēlu raksturojumus, bet mēneša otrajā pusē paralēli sāka

rakstīt un slīpēt arī teksta fragmentus.

8, jūnijā dramaturgs lugas radāmajās domās atzīmējis: «Cerība, ka

zviedri sekmēs latviešu tautas attīstību, solis uz valsti. Spīdola sūta

raganu palīgā zviedriem. Ļaudis sauc to par zviedru princesi» (23004/13).

Šīs piezīmes un vairāki citi Raiņa izteikumi lugas materiālos Jauj

secināt, ka Rīgas krišanu Pētera I vadītā krievu karaspēka rokās dzej-

nieks iecerējis interpretēt kā pagrieziena momentu, ar kuru rīdzinieku

dzīvē noslēdzas «labie zviedru laiki» un aizsākas jauns posta un ne-

dienu laikmets. Vēstures fakti liecina ko citu. Ziemeļu karš Latvijai

gan atnesa lielus postījumus, taču līdz ar krievu karaspēka uzvaru pār

Zviedriju un Rīgas iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā 1710. gada

rudenī radās labvēlīgi politiski priekšnoteikumi pilsētas turpmākajai
attīstībai. Militāri varenās Krievijas valsts paspārnē Rīgu vairs neap-

draudēja ārējā agresija, un, iestājoties ilgstošam mieram, pilsētā sākās

saimnieciskas rosības periods,2 bet radusies ekonomiskā un teritoriālā

kopība pēc visu latviešu novadu pievienošanas Krievijas valstij radīja

priekšnoteikumus latviešu nācijas konsolidācijas procesam.

Raini, domājams, zināmā mērā iespaidojusi buržuāzisko vēsturnieku

izteikti labvēlīgā attieksme pret zviedriem Ziemeļu kara jautājumos.

Dzejnieka skatījumu uz «Rīgas raganā» tēlojamajiem vēsturiskajiem no-

tikumiem varēja ietekmēt arī subjektīvie iespaidi, svaigās atmiņas par

sirsnīgo uzņemšanu un cieņas apliecinājumiem, kurus viņš bija izbau-

dījis, braucot cauri Zviedrijai uz Norvēģijas galvaspilsētu 1928. gada

pavasarī, lai piedalītos Ibsena 100, dzimšanas dienas atceres svinībās.

Raiņa viedoklis par Ziemeļu kara rezultātiem un to lomu Rīgas lik-

teņos atstājis pēdas arī dramaturga iecerētajā Pētera I personības trak-

tējumā. Nenoliedzot krievu cara politisko tālredzību, karavadoņa talantu,

dzelžaino gribu un mērķtiecību, kas lugas tekstā izceļas pietiekami

reljefi, Pēteri I Rainis rādīja kā iekarotāju, kurš ceļā uz savu politisko

mērķu piepildīšanu nevairās no nežēlīga terora, viltus un nodevības.

Šāds Krievijas cara darbības raksturojums ietver sevī zināmu daļu

objektīvās vēsturiskās patiesības. Arī marksisma-ļeņinisma klasiķi, vēr-

tējot Pēteri I kā patiesi diženu personību un pasvītrojot viņa izcilo

lomu Krievijas vēsturē, neatstāj neievērotu faktu, ka visprogresīvākos

pasākumus cars realizēja ar rupjiem līdzekļiem vai, kā 1918. gadā rak-

1 Šoreiz Rainis tos dēvēja par posmiem.
3

Skat. Feodālā Rīga. R.
r

1978, 252. lpp.
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stīja V. ī. Ļeņins, lietoja «barbariskas metodes cīņā pret barbarismu»
1
.

Arī Rainis nevarēja pieņemt to, cik barbariskā veidā Krievijas pat-

valdnieks uzbruka vecajām, atpalikušajām feodālās iekārtas formām un

īstenoja rietumnieciskos jaunievedumus kultūrā un sadzīvē, cik nežēlīgi

viņš izrēķinājās ar saviem politiskajiem pretiniekiem. Tas, domājams,

bija viens no svarīgākajiem iemesliem, kas pamudināja,,Raini absolu-

tizēt Pētera I negatīvās īpašības.

Pētera I tēla veidojumā dzejnieku droši vien bija ietekmējušas ari

tās tradīcijas, kas 20. gs. sākumā dominēja krievu literatūrā, sevišķi

simbolistu sacerējumos ar tiem raksturīgo, jau no slavofiliem aizgūto

negatīvo nostāju pret Pēteri I. Rainis bija lasījis, piemēram, ar misti-

cismu, piesātināto D. Merežkovska (1866—1941) vēsturisko romānu «Anti-

krists» jeb «Pēteris un Aleksejs» (1903—1904), uz kuru dramaturgs at-

saucas 1912. gadā iecerētās «Vecuma traģēdijas» radāmajās domās

(22946/2).

Zīmīgi, ka līdz pat divdesmito gadu beigām D. Merežkovskim rakstu-

rīgo negativizēto Pētera I personības traktējumu vēl nav pārvarējis
A. Tolstojs (1883—1945), vēlākais izcilās vēsturiskās triloģijas «Pēteris

Pirmais» autors. Abos savos pirmajos caram veltītajos daiļdarbos —-

stāstā «Pētera diena» (1918) un lugā «Pie kāķa» (1929) — A. Tolstojs

Pētera darbību vērtē vienpusīgi, pārāk akcentējot viņa laikmeta šaus-

mas un cietsirdību. Turpretī vēlāk, trīsdesmitajos un četrdesmitajos

gados, strādādams pie triloģijas «Pēteris Pirmais», rakstnieks izveidoja

jaunu, marksistiski-ļeņiniskajai vēstures zinātnei un sociālistiskā reālisma

daiļrades metodei atbilstošu Pētera I personības traktējumu. Triloģijā

Krievijas cars vairs nav drūms, traģiski vientuļš un no tautas atrauts

tēls, bet gan sava laika un vides radīts sabiedrības pārveidotājs, kura

darbība vērsta uz to, lai izrautu Krieviju no atpalicības.

Aplūkojot Pētera I personības interpretāciju «Rīgas raganā», ne-

drīkstam aizmirst, ka Raiņa cars Pēteris tā reālajam vēsturiskajam pro-

totipam pielīdzināms visai nosacīti. Saskaņā ar saviem idejiski māksli-

nieciskajiem nolūkiem dramaturgs apzināti centies radīt nevis vēsturiski

konkrētu, bet gan maksimāli vispārinātu cara tēlu.

Šķiet, tikai šajā, lugas tapšanas nobeiguma posmā Rainis galīgi no-

lēmis «Rīgas raganu» veidot kā beigu daļu dramatiskai triloģijai, kuras

pirmā daļa būtu «Uguns un nakts», bet otrā — aizsāktā, taču vēl neuz-

rakstītā luga «Imants». Saskaņā ar dzejnieka plāniem «Rīgas raganā»

epizodiski vajadzēja darboties Spīdolai, Lāčplēsim un Kangaram, bet

pieminēts tika arī Melnais bruņinieks. Pēc Raiņa ieceres, Kangars lugā

1 Ļ c ņ i n s V. I. Par «kreiso» bērnišķīgumu un par sīkburžuāziskumu. —«

Raksti, 27. sēj., 299. lpp.
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būtu figurējis kā drūma parādība, kas Aklā melna uzdevumā klīstu pa

Rīgas ielām un uzdotu liktenīgo jautājumu: «Vai Rīga jau gatava?»

Ilgāku laiku Rainis meklēja piemērotu vārdu lugas varonei — brī-

vības nesējai un reizē arī dialektiskās attīstības idejas paudējai.

1928. gada 27. jūnijā radāmajās domās viņš kā tādu minēja Dardedzi

un līdzās atzīmēja šī vārda saīsinātu variantu — Dedze.

Ar Dedzes tēlu 1928. gada vasarā Rainis sasaistīja vēl arī jaunus

radošos nodomus. Viņai, kā iecerējis dzejnieks, jāierodas Rīgā ne vien

tādēļ, lai aizstāvētu pilsētu pret Pēteri, bet arī lai «izsapņotu sapni

par zemes dzīvi», t. i., iepazītu mīlu, naidu, ziedošanos, ciešanas v»

citas cilvēciskas izjūtas un tieksmes. Vienas nakts laikā paveikusi

Spīdolas uzticēto misiju, Dedze varētu uz visiem laikiem atgriezties
teiksmu valstībā, kur valda mūžīgs miers un harmonija, tomēr viņa

labprātīgi atsakās no šīs iespējas un izvēlas sev cilvēka likteni Dedze

iemīlas savā pretiniekā — vīrišķīgi staltajā un iznesīgajā karavadoni

Pēterī, kas ieradies pie Rīgas raganas kā precinieks. Taču izrādās, ka

precību piedāvājumu cars grib izmantot, lai iegūtu savā varā Rīgu.

Smagi vīlusies Pēterī, Dedze labprātīgi izlej sudraba lodi, ar kuru viņu

iespējams nogalināt, un nodod savu dzīvību rīdzinieku rokās. Lode

nokļūst pie Pētera, un viņš Dedzi nošauj. Ragana pārvēršas kaijā, kas

aizlidodama aiznes sev līdzi sudraba lodi — Rīgas mūžīgās dzīves sim-

bolu. Viņa atgriezīsies, kad Rīgā tauta būs izkarojusi brīvību, un teiks

«Spīdolai, lai nāk dibināt savu valsti» (23004/5). Lugas noslēgumam, pēc

Raiņa ieceres, acīmredzot vajadzēja apliecināt brīvas nākotnes valsts —.

sociālisma valsts — perspektīvu Latvijā.

1928. gada jūlija vidū Rainis vēlreiz pārstrādāja un izvērsa atse-

višķu cēlienu plānus, vietumis papildināja tos ar dialogu fragmentiem.

Jūlija otrajā pusē viņš lugu pabeidza.

PUBLICĒJUMI

«Rīgas ragana» iznāca 1928. gada beigās A. Gulbja apgādā. Pēc tam

atsevišķā grāmatā luga vairs nav izdota.

SKATUVES GAITAS

«Rīgas raganas» pirmizrāde notika Nacionālajā teātrī 1928. gada

1. septembrī. lestudējuma režisors bija A. Amtmanis-Briedītis, dekora-

tors — N. Strunke, komponists — J. Kalniņš. Dedzi tēloja M. Šmithene,

Spīdolu — P. Baltābola, Cielaviņu — M. Riekstiņa, 2agatu — O. Lejas-
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kalne, caru Pēteri — J, Osis, Veco rātskungu — V. Švarcs, Kangaru —-

Z. Katlaps.

Lugas uzvedums Nacionālajā teātrī ir «Rīgas raganas» vienīgais

iestudējums, luga palika repertuārā divas sezonas.

Drīz pēc «Rīgas raganas» pirmizrādes presē parādījās vairākas recen-

zijas par pašu daiļdarbu un tā iestudējumu. Buržuāzisko nacionālistu

«prindās Raiņa jaunā luga, kurā tolaik parasto patstāvīgās Latvijas

valsts slavinājumu vietā izskanēja apspiesto un pazemoto vaidi, kā ari

atklājās tālākas cīņas un patiesi brīvas tautas nākotnes perspektīva, tika

uzņemta ar klaju nepatiku un naidīgumu. Edvīns Mednis laikrakstā

«Latvijas Kareivis» 1 Rainim pārmeta, ka viņa pareģojums «Celsies mana

brīva tauta» nākot daudz par vēlu, jo brīvība Latvijai taču esot izka-

rota. Aizdomīga un neizprotama nacionālistiski noskaņotajam recenzen-

tam šķita gaišā Dedzes tēla — latviešu tautas simbola — mīlestība uz

krievu caru. Lai ietekmētu sabiedrisko domu sev vēlamā virzienā,

E. Mednis nekautrējās dzejniekam pierakstīt pat pašslavināšanos, jo

Rainis lugā it kā identificējot sevi ar Dedzi — Rīgas glābēju.

Buržuāziskais kritiķis Edvards Virza savu ideoloģisko mērķu sa-

sniegšanai apzināti pārspīlēja «Rīgas raganas» mākslinieciskās izveides

nepilnības. «Metodes trūkums» un Raiņa iemīļotā «vienīgā ideja», kas

dzejnieku darot «dzīves un ļaužu aklu», ļaujot lugai jau iepriekš pareģot

neveiksmīgu likteni2.

Sabiedrības progresīvajā daļā «Rīgas ragana», kurai salīdzinājuma ar

Raiņa izcilākajām ideju drāmām pietrūkst ideju vērienīguma, dziļuma

un emocionālā iedarbīguma, vērā ņemamu rezonansi neguva.

LABOJUMI TEKSTĀ

Par «Rīgas raganas» pamattekstu pieņemts tās vienīgais izdevums

1928. gadā. Pirms lugas iespiešanas Rainis manuskriptu izskatījis un

dažviet precizējis vai nedaudz papildinājis.
Pamatteksts salīdzināts ar lugas tīrrakstu (23003). Salīdzinot tekstus,

konstatēts, ka pamattekstā ieviesušās dažas neprecizitātes un izlaista

919., 2049. —205i. un 2479. rinda. Sajā izdevumā neprecizitātes novēr-

stas un lugas teksts papildināts ar trūkstošajām rindām,

53. rindā pamattekstā «vēl guļ» labots par «guļ vēl».

Pirmajā posmā

134. rindā «Mīļo» labots par «Mīļu».

1 Mednis E. Pirmā pirmizrāde. — Latvijas Kareivis, 1928, 198. nr.,

4. Ipp.
2 Skat. Virza E. J. Raiņa «Rīgas ragana» Nacionālā teātri. —- Brīvā

Zeme, 1928, 3. sept, 198. nr.
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1. posma 3. skata ievadremarkā «pulks no zviedru virsniekiem» la-

bots par «pulks zviedru virsnieku».

176. rindā «sūrā» labots par «sūra».

Pirms 191. rindas personas nosaukumā «Rātskungi» labots par «Rāts-

kungs».

Pirms 199.; . rindas remarkā «Uz rātskungiem» labots par «Uz rāts-

kungu».
234. rindā «sērās» labots par «sēras».

249. rinda «Rīga dzīva! Rīga dzīva!» labots par «Rīga dzīvos! Rīga
dzīvosi».

Pirms 254. rindas remarkā «Palēnām» labots par «Paklusām».

Pirms 269. rindas personas nosaukumā «Rātskungi» labots par «Rāts-

kungs».

322. rindā «nāk» labots par «nāks».

Pirms 335. rindas remarka papildināta ar «pārsteigti».
351. rindā «tik» labots par «tikai».

356. rindā «skriešu» labots par «sniedzu».

477. rindā «Bet» labots par «Vai».

Pirms 482. rindas personas nosaukumā «rātskunga» labots par «rāts-

kungos».

Otrajā posmā
Pirms 520. rindas personas nosaukumā «Virsnieki» labots par «Virs-

nieks».

989. rindā «ieved» labots par «ved».

Pirms 997. rindas remarkā «Parādīdamies» labots par «Pavērdams».

Pirms 1007. rindas remarka papildināta ar «lepnuma».

Trešajā posmā

1112. rindā «jau» labots par «gan».

1144. rindā «citāda» labots par «citādu».

1170. rindā «vajadzīgs» labots par «vajdzīgs».

1233. rindā «man» labots par «nav».

Pirms 1542. rindas personas nosaukumā «virsnieki» labots par «virs-

nieks».

1566. rindā «dieviņ» labots par «dieniņ».

Ceturtajā posmā

1678. rindā «Tad» labots par «Tur».

1705. rindā «ļaudīm» labots par «tautas».

1724. rindā «Kur» labots par «Kas».

1739. rindā «tiek saukta» labots par «liek saukties».

1794. rindā «labdariem» labots par «laba dariem».



Pirms 2205. rindas personas nosaukumā «balss» labots par «tēls».

Pēc 2255. rindas remarkā «meistaram; tas» labots par «meistariem;

tie».

2282. rindā «allažiņ» labots par «allaž un»«

SKAIDROJUMI TEKSTAM

288. rindā: mienis (apvidvards) — elks, dieveklis.

58i. rindā: skundēl (apvidvārds) — žēloties, kurnēt; smilkstēt.
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SUNS UN KAĶE

SACERĒŠANAS GAITA

Par lugu, kurā darbotos dažādi dzīvnieki, Rainis domājis jau kopš

divdesmito gadu sākuma, iecerēto lugu materiālos ir vāciņi ar uzrakstu

«Kustoņu luga», taču savu nodomu dramaturgs arvien atlicis un pie-

pildījis tikai 1928, gadā, uzrakstīdams lugu «Suns un kaķe». Šis dra-

matiskais darbs ir Raiņa velte mazajiem skatītājiem, un autors pats

to noraksturojis šādi: «Šo pasaku par abiem mājas dzīvniekiem esmu

uzrakstījis kā naivu bērnu lugu. Suns un kaķe dzīvo mūžīgā naidā.

Mieru starp kustoņiem ar varu mēģina nodibināt stiprais zvēru ķēniņš —

lauva. Bet ar varu miers nav nodibināms. Tas izdodas tikai cilvēkam —

mazai meitenītei, kura nāk pēdējā cēlienā un samierina abus naidnie-

kus. Luga uzrakstīta tā, lai paši bērni to varētu nospēlēt; tādēļ lomu ir

daudz un tās nav lielas. Nac. teātris izrāda lugu bagātīgā izpildījumā,

ar lielām dekorācijām un jaukiem kostīmiem. Bet šī luga ir spēlējama

ari vienkārši. Zvērus un putnus var tēlot tādos tērpos, kā to dara mūsu

tautas parašās, kad ļaudis iet budēļos. Lugas saturs piemērots bērnu

psiholoģijai. Daudz vietās tas balstās uz tautas teikām par suni, kaķi

v. c. zvēriem. Pa daļai viela ņemta no jaunākām teikām par to, kā

kaķi ieviesušies Vidzemē un Kurzemē; arī no senēģiptiešu teikām par

kaķu cienīšanu. Ēģiptē senos laikos kaķi bijuši sevišķā godā; tos pat

turēja par dieviem. Kāzu cēlienā iepītas vairākas tautas dziesmas, kuras

apdzied dažādu putnu un zvēru precības. Piektā cēlienā parādīta zvēra

tiesa, kas pieminēta kā mūsu, tā ari vācu un krievu teikās. Visur zvēru

savstarpējās attiecības tēlotas tādas pat kā cilvēku, Sevišķi uzsvērta

viltība, lišķība, stūrgalvība. Par dekorācijām jāsaka liels kompliments

māksliniekam H. Līkumam. Tās gleznotas skaidros, saprotamos vilcie-

nos; ļoti piemērotas bērnu psiholoģijai. Pilnīgi pelnīti viņš ierindojams

starp mūsu spējīgākiem māksliniekiem dekoratoriem. [..] Aktieri ļoti
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labi uztvēruši savas lomas. [..] Bērniem izrāde būs īsta maskarāde, kur

zvēri un putni runās, dziedās, dejos.»1

Lugas saturs ir vienkāršs, problēmu risinājumā nekā sarežģīta nebija,

tāpēc Rainis «Suni un kaķi» uzrakstīja ļoti ātri. Pirmās atzīmes par

lugu Rainis izdarījis 1928. gada 1. novembri, bet tekstu sacerējis no

24. novembra līdz 5. decembrim. Lugai tikpat kā nav.-radāmo domu.

Sajā kopotu rakstu izdevumā ar lugas «Suns un kaķe» pamattek-

sta izvēli ir grūtības, jo tā nav Raiņa dzīves laikā pilnā veidā

iespiesta un Raiņa muzejā nav visa lugas tīrraksta. Muzeja fondos gla-

bājas lugas «Suns un kaķe» pirmā cēliena un otrā cēliena sākuma ma-

šīnraksts (22951), ceturtā un piektā cēliena tīrraksts (22800), bez tam

saglabājies pirmā, otrā un trešā cēliena pirmraksts, taču tas redakcio-

nāli diezgan stipri atšķiras no tīrraksta. A. Upīša Akadēmiskā Drāmas

teātra bibliotēkā (mv. nr. 938) glabājas visas lugas mašīnraksts, kas

izmantots Nacionālā teātra iestudējumam, taču šis teksts savukārt ne-

daudz atšķiras no žurnālā «Atpūta» iespiestā teksta, un nav ari pie-

rādījumu, ka Rainis teātra eksemplāru pats būtu pārlasījis vai rediģējis.

Sājos kopotos rakstos lugas «Suns un kaķe» pirmais un otrais cēliens

iespiests pēc žurnālā «Atpūta» publicētā teksta, trešais cēliens — pēc

teātra mašīnraksta, ceturtais un piektais cēliens — pēc tīrraksta, kas

glabājas Raiņa muzejā.

PUBLICĒJUMI

Raiņa dzīves laikā luga «Suns un kaķe» grāmatā nav izdota. Lugas

pirmais un otrais cēliens publicēts žurnālā «Atpūta» 1928. gadā, 215.—

217. nr. Otrā cēliena publikācija beidzās ar norādi «Turpmāk vēl», taču

turpinājums nesekoja. 1951. gadā izdotā Raiņa «Kopotu rakstu» 11, sē-

jumā 331. —484. lpp. luga nodrukāta pilnā veidā, taču nav iespiests

lugas apakšvirsraksts, personu saraksts un prologs, kas bija publicēti

žurnālā «Atpūta», kā arī nav norāžu, no kāda avota teksts iespiests.

SKATUVES GAITAS

1928. gada 19. decembrī notika lugas «Suns un kaķe» pirmizrāde

Nacionālajā teātrī. Režisors bija A. Mieriauks, dekorators — H. Līkums.

Kaķi tēloja A. Klints, Suni — K. Lagzdiņš, Lapsu — O. Lejaskalne, veco

Zaķeni — B. Rūmniece, Peļu gani —- E. Jākobsone. Lai gan izrādē

piedalījās teicami Nacionālā teātra aktieri, lielu panākumu iestudējumam

nebija. Pēc pirmuzveduma luga «Suns un kaķe» profesionālajā teātrī

vairs nav izrādīta.

1 J. Rainis par savu jauno lugu. — Teātra Vēstnesis, 1929, 5. nr.,

11.—12. lpp.



SKAIDROJUMI TEKSTAM

540. rindā: vakarmāte (vakaraine) — goda amats kāzās.

545. rindā: šnēbe — apģērba gabals.

671. rindā: Milda — lietuviešu vēsturnieks un publicists T. Narbuts

(1784—1864) Mildu izdaudzinājis par Mīlestības dievieti, taču zinātniska

pamatojuma viņa pieņēmumam nav. Kopš 19. gs. otrās puses arī daži

latviešu rakstnieki savos darbos Mildu minējuši kā mīlestības dievieti.

832. rindā: laņica (aizgūts no krievu, baltkr. vai. p&Heii) — (kara-

vīra) mugursoma.

1543. rindā: boga (apvidvārds) — ar krūmu biežņu un mežu no-

augusi vieta.

1770. rindā: gņēga (apvidvārds) — tāds, kas ēd gariem zobiem; tāds,

kas netiek galā ar darbu.

2296. rindā: partes (no vācu vai. Part, Partie) — puses tiesas prāvā.
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Ābele Ināra (dz. 1943), baletdejotāja, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 643

Āboliņš Mihails (1913—1969), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks — 643

Adāmova Marija (dz. 1924), aktrise — 643

Aigars Herberts (dz. 1922), aktieris —
643

Aleksandrs Lielais (356—323 p. m. ē.), Maķedonijas valdnieks — 638

Alunāns Ādolfs (1848—1912), aktieris un režisors, latviešu dramaturģijas
pamatlicējs — 640

AmerikaLilija (1903—1980), aktrise — 643

Amtmanis-Brieditis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 651

Aspazija (Ist. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramaturģe,
Raiņa dzīvesbiedre — 638

Baltābola Paula (1891—1978), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 651

Bērziņa Lilita (dz. 1903), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —

643

Birgere Ruta (dz. 1924), aktrise — 643

Bormane Olga (1893—1968), aktrise un režisore, skatuves mākslas peda-

goģe — 643

Bramberga Elvīra (1902—1979), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatu-

ves māksliniece —
643

Brehmane Alise (dz. 1886), aktrise — 635

Brehmane-Stengele Milda (dz. 1893), operdziedātāja —
572

Brīvzemnieks Fricis (īst, v. Fricis Treilands, 1846—1907), dzejnieks,

tulkotājs, folklorists — 645

Cers Modris (dz. 1946), baletdejotājs, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks —• 643

Cilinskis Kārlis, «Mājas Viesa» līdzstrādnieks, vēlāk daudzražīgs lube-

niecisku stāstu autors —
639

CimermanisArturs (dz. 1886), scenogrāfs — 635

Dauksts Jānis (dz. 1939), aktieris — 635

Dinsberģis Ernests (1816—1902), rakstnieks un tulkotājs — 639
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Dostojevskis Fjodors (1821—1881)r krievu rakstnieks
—

640

Dragone Ausma (dz. 1942), baletdejotāja — 643

Dūle Ausma (dz. 1937), aktrise — 635

Dzenis Albins (dz. 1907), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais mākslas
darbinieks

—
643

Dzeruks Broņislavs (1916—1977), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 643

Eķis Arturs (dz. 1933), baletdejotājs, LPSR Nopelniem bagātais skatuves
mākslinieks — 643

Feldmanis Ernests (1889—1947), aktieris un režisors, skatuves mākslas

pedagogs — 635

Freinbergs Kārlis (1884—1967), literāts, teātru un muzeju darbinieks,

tulkotājs — 638, 639

Gintere Ināra (dz. 1934), baletdejotāja, LPSR Nopelniem bagātā skatuves
māksliniece — 643

Goģe Biruta (dz. 1926), scenogrāfe, teātra kostīmu māksliniece, LPSR

Nopelniem bagātā mākslas darbiniece — 643

Gorins Pēteris (dz. 1930), aktieris — 643

Grimmi, brāji — Jakobs (1785—1863); Vilhelms (1786—1859), vācu

filologi, pasaku un teiku krājēji — 633

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis ari

Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 635, 642, 643, 651

Hāns Teodors (1862—1897), žurnālists un rakstnieks — 638

Iniņa, skat. Aspazija

Isajeva Alla (dz. 1924), aktrise — 643

Jākobsone Ella (1885—1958), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatu-

ves māksliniece — 656

Jurovskis Jurijs (1894—1959), aktieris un režisors, PSRS Tautas skatuves

mākslinieks — 643

Kaktiņš Ādolfs (1885—1965), operdziedātājs — 572

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas mākslinieks —

635

Kalniņš Jānis (dz. 1904), komponists, diriģents — 651

Kammerers Adalberts (1786—1848), vācu rakstnieks —- 640

Katlaps 2anis (1907—1968), aktieris un režisors, LPSR Tautas skatuves

mākslinieks — 652

Klints Anta (1893—1970), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —>
.656 , ... . ...

_,
/

Krilova Jevgeņija (dz. 1925), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 643

Ķepītis Jānis (dz. 1908), komponists, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks — 643

Ķikulis Jānis (1904—1970), aktieris
—

643

Ķimele Māra (dz. 1943), režisore — 635

Lācis Anna (1891—1979), režisore, LPSR Nopelniem bagātā mākslas

darbiniece — 643

Lācis Teodors (1882—1946), aktieris un režisors — 643
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Lagzdiņš Kārlis (1896—1960), aktieris — 656

Leite Ludmila (dz. 1948), kostīmu māksliniece — 635 :..

Lejaskalne Olga (1904—1980), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 651, 656

Lerhis-Puškaitis (īst. v. Lerhis) Ansis (1859—1903), latviešu, tautas pasaku
krājējs un izdevējs, rakstnieks — 638, 645, 646

Liberts Ludolfs (1895—1959), gleznotājā, scenogrāfs — 639.

Liepiņa Vilma (dz. 1908), aktrise — 643

Līkums Herberts (1902—1980), gleznotājs, scenogrāfs, LPSR Tautas māk-
slinieks — 655, 656

Lindbergs Jāzeps (dz. 1922), diriģents, LPSR Nopelniem bagātais mākslas
darbinieks — 643

Ļeņins Vladimirs Iļjičs (1870—1924), krievu un starptautiskās strādnieku

kustības vadonis, marksisma-ļeņinisma klasiķis, PSKP pamatlicējs,
PSRS dibinātājs — 650

Martinsone Ilga (dz. 1938), aktrise — 643

Martinsons Anatols (dz. 1919), aktieris — 643

Māsēns Agris (dz. 1947), aktieris — 635

Mercs Ēvalds (1902—1982), aktieris — 643

Merežkovskis Dmitrijs (1866—1941), krievu rakstnieks, filozofs, litera-

tūras zinātnieks
—

650

Mierlauks Aleksis (1866—194.3), aktieris un režisors — 656

Mihelsons Arveds (1886—1961), aktieris, literāts, LPSR Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks — 643

Moljērs Žans Batists (1622—1673), franču dramaturgs — 640

Narbuts Teodors (1784—1864), lietuviešu vēsturnieks un publicists —
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Neiberga Lūcija (dz. 1891), aktrise
— 643

Osis Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —•

635, 652

Pelše Ārija (dz. 1912), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksli-

niece — 643

Pēteris I (1672—1725), Krievijas cars — 647, 649, 650

Pīlādzis Rūdolfs (1910—1969), scenogrāfs — 643

Plaudis Arnolds (dz, 1927), scenogrāfs — 635

Prauliņš Jānis (dz. 1937), aktieris
—

635

Priede Gunārs (dz. 1928), rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras
darbinieks

—
643

Putniņa Skaidrīte (dz. 1945), aktrise — 635

Radziņa Elza (dz. 1917), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece —*

643

Riekstiņa Milda (1891—1976), aktrise — 651

Ritenbergs Haralds (dz. 1932), baletdejotājs, LPSR Tautas skatuves māk-;

slinieks — 643

Rode Fricis (1887—1967), aktieris un režisors — 635



Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 648, 656

Skulme Oto (1889—1967), gleznotājs, scenogrāfs, LPSR Tautas māksli-

nieks — 642

Smiļģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas skatuves

mākslinieks — 640, 642, 643

Strahovs Haralds (dz. 1931), aktieris —- 643

Strode Irēna (dz. 1921), baletdejotāja un baletmeistare, LPSR Nopelniem
bagātā mākslas darbiniece — 643

Strunke Niklāvs (1894—1966), gleznotājs, grāmatu ilustrators —> 651

Šahovskojs Vladimirs (1906—1977), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais
skatuves mākslinieks — 643

Sēnhofs Pāvils (dz. 1924), scenogrāfs, LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks— 635

Smithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 635, 651

Špīlberga Ludmila (1886—1947), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 635

Štengele, skat. Brehmane-Štengele Milda

Štrombergs Aleksandrs (dz. 1892), grafiķis — 635

Švarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks — 652

Švecova Vera (dz. 1929), baletdejotāja, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 643

Teikmanis Valdemārs (1871—1918), advokāts un reakcionārs žurnā-

lists — 640

Tolstojs Aleksejs (1883—1945), krievu rakstnieks — 650

Valdmanis Voldemārs (1905—1966), grafiķis, scenogrāfs, LPSR Tautas

mākslinieks — 643

Valdšmits Teodors (1868—1934), aktieris — 635, 648

Viesture Emīlija (1891—1947), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 643

Vilciņa Velta (dz. 1928), baletdejotāja, PSRS Tautas skatuves māksli-

niece — 643

Verners Vilis (dz. 1906), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais skatuves

mākslinieks —
643

Zandbergs Voldemārs (dz. 1927), aktieris — 643

Žīgurs Jānis (dz. 1915), rakstnieks, Igaunijas PSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks 635
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