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

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

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

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

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

pamēģina, vai varēs pūst.

PIRMAIS SKATS

Sprīdītis. Pamāte.

SPRĪDĪTIS

(drāž ripu, sava nodabapriecādamies).

PAMĀTE

(dzirdama aiz durvīm. lenāk).

SPRĪDĪTIS

(pamātei ienākot, noglabā ripu un sāk grebt karoti).

PAMĀTE

(bargi un pavēloši).Nu, kas ir ar karotēm? Vai drīz bus gatavas?

SPRĪDĪTIS

Būs, būs!

PAMĀTE

(draudoši). Nu, palūko. Es jau teicu, ka šodien aiznesīšu duci Ļenkanu mātei. Svētdien

Ļenkanu Mārci kāzas, ko ta' liks viesiem priekšā?

SPRĪDĪTIS

Kut es līdz svētdienai varu duci pataisīt. Šodien jau piektdiena

PAMĀTE

Kas taisa, tas pataisa. Bet tu jau esi ar kruķi kruķejams. Ko mani bērni visu neizdara!

(Sūrojas). Nevaru nemaz izprast, kam man tādskrusts ar tevi ir uzlikts.

SPRĪDĪTIS

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

PAMĀTE

(tītiņa). Ečeka! Tas jau tev patiktu. Pa pasauli apkārt blandīties, tas jau tev patiktu. Lai

ta' mēs vai sitamies nost. Lai ta' mēs vai mirstam badā.
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sprīdītis

Jus jau teicāt, ka es neka nestrādājot.

PAMĀTE

Nestrādā ar, ļēlaks tāds. Barojams, kopjams, tas tu esi. Kur tagad varētu mums maizes

kumosu pasniegt! Ak tu tavu krustu! Ar ko es to esmu nopelnījusi. (Tītinādama.) Bet

ače netiksi un netiksi projām, nu! Ne tu tiksi pa pasauli, ne pie saimnieka, nu! Taisni

tavs prāts jau nu nekadnenotiks. (let pie līkstīm un kravājas gar bļodām).

SPRĪDĪTIS

(sāk drāzt ripu).

PAMĀTE

(atgriežas — zvērodama). Ko tu tur? (Viņai izslīd bļoda no rokam, un kamēr to saķer,,

Sprīdītis paslēpj ripu zem sēdekļa).

PAMĀTE

(ar bļodu roka piesteidzas). Kas tev tur bij, ko tu tur dari?

SPRĪDĪTIS

Karotes grebu. Jus tak redzat.

PAMĀTE

Nebij tev karotes. Radi šurp!

SPRĪDĪTIS

(Atļaujas).Nu, meklējiet, meklējiet! Kas tad cits bij?

PAMĀTE

(izčamda Sprīdīti no galvas līdz kajam. Neka neatrod). Nu es tev tik saku, piesargies
mani mānīt! (Izskrej ar bļodu ārā).

SPRĪDĪTIS

(izrada prieku, ka pamāte neka neatrod. Kad ta izgājusi, izņem kārkla svilpīti un sāk ar

to darboties).

PAMĀTE

(pabāž galvu pa durvīm).

SPRĪDĪTIS

(noslēpj svilpīti piedurkne).

PAMĀTE

(nāk tuvāk). Ko tu tur atkal klero? Tu tak svilpi! Kas tev bij roka?

SPRĪDĪTIS

(kreiso roku cieši sev klat piespiedis — labajā karoti). Are, karote!

PAMĀTE

Tev bij kas cits roka! Nemani mani! (cila viņa rokas). Kapec tev šī roka tada stīva?

SPRĪDĪTIS

Vai, vai, vai! Tas jau man no grebšanas.Nevaru ne pirkstu kustināt. Vai, vai, vai!
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PAMĀTE

(atlaižas). Nu pielūko! Ja nebūsi līdz vakaram gatavs, tad ieslēgšu tevi pa nakti klētiņa
un miega neļaušu neviena acu paņēmiena.

SPRĪDĪTIS

(kasa galvu. Bažīgs) Ka tad es varu but gatavs! Man jau jāgana pa mežu govis. Vai tur

var grebt karotes? Un tagad dienvidapat nedabonugulēt.

PAMĀTE
Ta nav mana darisana. Klausi, ko saka. Putraima nav vairs neviena maja, un Ļenkanu
māte man apsolīja veselu kulīti putraimu.

SPRĪDĪTIS

Kam tad es vien tas pelnītājs! Kapec tad jus' bern—. (Nobijies aiztur muti).

PAMĀTE

(to pārtrauc). Ko, ko? Tu manus bērnus? Tevbus darisana ar maniem bērniem? Tas tev,

bendesmaisam, patiktu. Lai tik mani bērni strādātu. Lai tev nebūtu nekas ko darīt! Tā

tu man drīkstēsi atbildēt, man, man! Kur tas žagars, kur ta vica? (Skrej un meklē).

LIENĪTE

(atri ieskriedama).Šķutene, Šķutene! Jusu sivēns izlauzās no aizgalda, laiž ļekas vaļa!

PAMĀTE

(ka aizdzelta). Ak tu že, ak tu že! Ko es pasaule esmu nogrēkojusi, ka man tadskrusts.

(Ar duri pret Sprīdīti). Nu pie visa tik tu vien vainīgs, tu vien! Gan tu man dabūsi!

(Projām).

OTRAIS SKATS

Sprīdītis. Lienīte. Bērni.

SPRĪDĪTIS

E! (Nopūšas un ņemas atkal ar karotēm).

LIENĪTE

(paver durvis un sauc). Nāciet, nāciet! Var nakt. Nav neviena.

BĒRNI

(cits caur citu).Nu, ko mes spēlēsim? Ko mes spēlēsim?

LIENĪTE

Spēlēsim! Spēlēsim! Sprīdīt, vai tu ar nāksi? Nac, Sprīdīt!

BĒRNI

(lūdzas). Nac, Sprīdīt! Nac, Sprīdīt!

SPRĪDĪTIS

(saīdzis medas). Nac, Sprīdīt, nac, Sprīdīt! (Spītīgi). Neiešu vis atkal.

LIENĪTE

Uja! Mes gan iesim ša lūgties. Lai pust.
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BĒRNI

Lai pust, lai pust!

LIENĪTE

Viņš jau no pamātes dabūjis pērienu! (Smejas).

BĒRNI

Pērienu dabūjis, pērienu dabūjis. (Smejas).

SPRĪDĪTIS

Pati esi dabuj'si pērienu!

LIENĪTE

Lai viņš rūgst! Rūguma pods! (Sadodas ar bērniem rokas).

BĒRNI

(iet rokas). Rūguma pods! Rūguma pods!

LIENĪTE

Nuko mes spēlēsim?

BĒRNI

(cits caur citu). Vistiņas! Lapsas asti! Kas dārza!

LIENĪTE

Ne, tas nav nekas! Es teikšu. lesim spreslīcas.

BĒRNI

Ja, spreslīcas! Ja, ja, ja, spreslīcas!

LIENĪTE

Kas sēdes vidu?

BĒRNI

(cits caur citu). Es, es, es!

LIENĪTE

(izšķir).Ne, Trince lai sež!

BĒRNI

(piekāpjas).Nu labi, nu labi!

MEITENETRINCE

(paņem ķeblīti un nosēžas vidu).

VISI (sadodas rokas un iet apkārt takti dziedādami).

LIENĪTE UN BĒRNI DZIED:

~Nesēdi, spreslīca, uz melna krēsla, nesēdi, spreslīca, uz melna krēsla; Ne tev vālītes

velētājas, ne tev vālītes, ne velētājas!
(Ar uzsvaru). Man ir vālīte, man velētāja, man ir vālīte, man velētāja;
Man tie baltie, diženie krekli, man tie baltie, diženie krekli!

Rīgā pirku, Jelgavā šuvu:,:

(Takts un temps dziesma pārmainās straujāks, bērni pec dziesmu takts lec apkārt).

Sprīdi metu, orti devu, pusdalderi olektī, sprīdi metu, orti devu, pusdalderi olektī!"
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SPRĪDĪTIS

(laiž ripu bērnos. Bērni klūp, rotaļa izjūk).

LIENĪTE

(klūp tam virsu un grasās sist). Ak tu viens. Ak tu viens tads!

SPRĪDĪTIS

(izliekas nevainīgs). Uja, trakie, uja, trakie! Ko t' es darīju?

(Atgaiņājas. Kņada).

LIENĪTE

(paceļ ripu). Skat, ko viņš taisa! Ripas viņš taisa. Pagaidi, es pateikšu pamātei.

SPRĪDĪTIS

Teic. Doma, man bail. Skaties, stabuli es ar taisu. Un ko jus man visi padarīsit! Es jums

aizsitīšu knipi priekš deguna! (Sit knipi).

PUIKA

(Lienes brālītis). Palādi man a' knipi, palādi man a' knipi! Et ve' nemaku!

SPRĪDĪTIS

(medī). Ja, palādi man al knipi! Neladiķu vit atkal!

LIENĪTE

(otra puse). Nāciet, bērni, šurp, nāciet te kad viņš tads! Nāciet! lesim: bum,

bum, vecāmāte!

BĒRNI

(cits caur citu). Bum, bum, vecāmāte, bum, bum, vecāmāte!

MEITENE

Kas bus vecāmāte?

LIENĪTE

Es. (Norauj no gultas segu un satuntulejusies nosēžas uz ķeblīša).

MEITENE

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

LIENĪTE

„Kadu malku kurināji?"

SPRĪDĪTIS

(nevar vairs nociesties, uzšaujas kājas, paķer ķeblīti un ducina Lienes priekša).

„Bum, bum, vecāmāte,
Es tev' lūdzu pirtī.
Es tev teikšu, vecāmāte,
Kādiērmi pirtskrāsnī:
Circen's veda vedekliņu,
Blusa lēca panākšņos;
Circeņam linu krekls,
Blusai samta vilnainīte."
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LIENĪTE

(pikti). Ak tu viens! Ta nemaz nav pareizi. Skat, ka viņš mums jauc. Bet nu tu dabūsi

sukas! (Sprīdītis beg. Lienīte un bērni dzenas pakaļ. Liene sapinas sega. Sprīdītis medī

un gavilē. Liela kņada. Pamāte pa vidu).

TREŠAIS SKATS

Sprīdītis. Lienīte. Bērni. Pamāte.

PAMĀTE

Kas tad ta par klaberjakti! Es jums gan radīšu! Tie esot bērni! Ta esot pasaule! (lerauga

segu uz grīdas). Vāj manu, vāj manu! Mana sega! Mana jaunā sega! Pērn tikko iemetās

pirmais caurums. Tādi bērni, tādi bērni! Kāds labums no tiem pasaulē gaidāms! Nu jau

pastara diena būs drīz klāt! Es jums gan rādīšu! (Bērni noslēpušies čiukst aiz smiekliem,
aiz bailēm. Pamāte meklē. Dzenas bērniem pakaļ; bērni pa vienam vien izbēg pa durvīm.

Sprīdītis pamēģina slēpties pa pagultēm, tad uzmūk uz krāsns. Pamāte skatās apkārt —

nav neviena bērna vairs, tikai Sprīdītis uz krāsns). Ā! Ak tu tur esi, bendesmaiss! Domā,

es tevi nevaru dabūt rokā. (Lēkā gar krāsni. Sprīdītis uz krāsns uz visām četrām; kurā

stūri" pamāte, viņš atkal uz otru stūri). Nu, pagaidi tik tu man! Būtu man tik kāds

metamais pie rokas! Kaitini tik tu mani! Tumani pieminēsi. Būtu man tik kas ko zvelt!

(lerauga ripu uz grīdas). A, ripas tu man taisīsi! Nu pagaidi! Nu mēs esam šķirti ļaudis!
Nu tu vari kārt zobus vadzī. Prasīsi tik tu man ēst! Nekā, kundziņ! Trīsreiz pa dienu

pērienu, to tu dabūsi. Tad tu paliksi kā pūpēdis, tad tu (Kad jau pamāte

Sprīdītim teju klāt, ieskrien Lienīte).

LIENĪTE

Šķuten, Šķuten! Bieza putra piedegusi! Bieza putra piedegusi!

PAMĀTE

(nomet ripu). Ak tu Kungs! Ko es esmu nogrekoj'si, ka tu man tadu krustu uzlicis!

(PaceĻdūri pret Sprīdīti). Bet tu mani pieminēsi! (Izskrien ārā).

CETURTAIS SKATS

Lienīte. Sprīdītis.

LIENĪTE

(noskatās zobgalīgi). Nu, lien nu lien no krāsns zeme! Te nu bij lielais drošinieks! Pē!

Bēg uz krāsns. Bail no pēriena. Es nu ganuz krāsns nebēgtu.

SPRĪDĪTIS

(lien nošļucis zeme, sameklē savu ķeblīti un sēžas pie darba)

LIENĪTE

Joz nu tik siksnu ap vēderu. Trīs dienas jau tu putras ne paost nedabūsi. Pamāte ka

pūķis.

SPRĪDĪTIS

Ak, laidmani miera. Tu tik esi vainīga!



LIENĪTE

Kā, es?

19

SPRĪDĪTIS

(atņemdams). Kā, es? Kas ta' rava jauno segu no gultas. Par to viņa tik ta saskaitās.

LIENĪTE

(saskaitusies). Un kas tad taisīja ripas, kas tad mizoja stabules, kas tad izjauca mums

rotaļu?

SPRĪDĪTIS

Ē! Ko es ar tevi runāšu, ar tadu strīdoņu?

LIENĪTE

Pats esi stridoņa!

SPRĪDĪTIS

(medī). Ļe, ļe, ļe!

LIENĪTE

(pretl).Ļe, ļe! Doma, es nemaku! (Abi medas)

PIEKTAIS SKATS

Sprīdītis. Lienīte. Vecmāmiņa

VECMĀMIŅA
(nāk pa durvīm un ierauga abus mēdāmies, raj). Ve, ve! Kauns ta darīt. Lieli cilvēki — tā

kā mazas pupa lellītes.

SPRĪDĪTIS

Ko ta' viņa mani neliek mierā.

LIENĪTE

Es neliekot mierā? Kas man ar šo!

VECMĀMIŅA
(pilna rupju). Vai, vai, bērns! Ko tu esi padarījis! Pamāte ka aizsvilis pakulu verkulis.

Pakampa putru un aizskrēja uz lauku pie arājiem. Bet kad nāks mājā, tad lai tevi Dievs

žēlo. (Gaudojas). Kā nu mums abiem ies? Sāp sirds kā augonis, lai nu vēl man kā. Es jau

visu izciestu. Bet ka tev tik grūti. — (Slauka asaras).

SPRĪDĪTIS

(atri uzceļas, ka ko stingru noņēmies). Neraudi vis, vecmamiņ. Es — es iešu projām.

VECMĀMIŅA
Km tad tu, bērniņ, iesi?

SPRĪDĪTIS

lešu pasaulē. Vai tur vietas trūkst? Bet kas man te? Spīdzina un ķircina, visi cd un nīd.

LIENĪTE

(nemierīgi). Brīnums gan! Ku' ta' šim jāiet!



VECMĀMIŅA

Vai ta' nu, bērns, visi? Vai ta' mēs tev neesam labas, ače, es un Lienīte?
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SPRĪDĪTIS

Tu gan. Par tevi es jau nesaku. Bet Lienīte! (Rūgti). Kas ta man par labo, apsmej vien!

VECMĀMIŅA
»

Kā pelīte esmu tevi vilkusi. Paliki maziņš, mātes piena nedabūji. Uz rokām tik tevi

šūpoju naktīm un dienām. Apprecēja tēvs citu sievu
...

lai Dievs sarga! Katru kumosu

skaitīja, ko mutē bāzām. Cik dienām neēdu, lai tik tu augtu. Bet tāds maziņš vien

paliki. Par Sprīdīti iesaucām. Nu gan drusku pastiepies, bet lielais puisis jau no tevis

neiznāks. Kad tak manas acis redzētu, kas ar tevi notiek. Bet man jau būs tā kapā
jāielien. Un kas tad tevi apgādās? Pārnāksi no purva sabristām zeķēm mājās, kas tev tās

izžāvēs, kas tevi aplāpīs. (Slauka asaras).

SPRĪDĪTIS

(aizkustināts). Neraudi, vecmamiņ! Es jau zinu, cik tu esi laba. Tik labs nav neviens

pasaulē.

VECMĀMIŅA
(to glauda). Priekš kā ta' nu es dzīvoju. Man jau tik tas viens prieks pasaulē ir. Tikai

mīlēt un rūpēties, rūpēties un gādāt.

LIENĪTE

Gādātu labāk, kur ņemt ko ēst. Kad jau pamāte Sprīdītim ēst nedos, tad jau nu

vecaimātei ar neliks cepešus priekšā. Citādi jau viņa tam visus atdotu. (Parausta plecus).

Būtu Sprīdītis ar mani labs, gan es ko pagādātu!

SPRĪDĪTIS

Ni es no tevis ko gribu, ni man vajag ka. (Pārgalvīgi). Redzi ka! (Laiž karotes un darba

rīkus vienu pēc otra pagultē).

LIENĪTE

(izbijusies). Vai, ko nu tu dari! Ko nu tu dari! Nu no tiesas tu esi traks palicis! Ja nu

ienāk pamāte! (Steidzīgi lien pakaļ aizsviestajiem daiktiem un lasa tos kopā).

SPRĪDĪTIS

(izstaipa rokas). Un es iešu un iešu! Labāk man kaut kur, neka te pirkstus tirpinat.

VECMĀMIŅA
_ 2.

Are, ka nu uztiepjas!

LIENĪTE

Ku' ta' šis ta ies!

SPRĪDĪTIS

lešu mantu celt. Tur talu, talu lielajā sila mala, tur es pats, govis ganīdams, esmu

redzējis, kā tur nauda žāvējas.

LIENĪTE

Melšas vien! Nauda žāvējoties. Kapec tad neviens neatrod!
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SPRĪDĪTIS

Kam duša, tas atrod.

LIENĪTE

Vajakis! Dūšenieks!

SPRĪDĪTIS

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

VECMĀMIŅA
Kā ta' nu bez tiesas. Vecos laikos jau atraduši gan. Are, tepat jau par Ļenkano melš, ka

viņa tēva tēvs atradis naudas podu. Esot tā noslēpts, ka neviens nezinot atrast, bet pats
tik pagrābjoties.

SPRĪDĪTIS

(dedzīgi). Vecāmāt, kur mana teva liela lāpsta?

LIENĪTE

(skatās zagšus uz aizkrāsni). Es gan zinu, kur liela lāpsta, bet es neteikšu

SPRĪDĪTIS

(viņas skatu uzķēris). Nu, kad tu zini, tad es ar zinu. (Piesit pie pieres). Pagaid!

(Pieskrien un no aizkrāsnes izvelk lāpstu). Urra! (Meklē cepuri). Bet nu sveiki! Labi, ka

es līdz vakaram notieku pie sila.

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

SPRĪDĪTIS

(laužas ara, Lienīte to aiztur).

LIENĪTE

(ļoti dedzīga un enerģiska). Un tu neskriesi, nu! Viens pats uz tādu lielu silu! Vai ta'

nezini, ko stāsta! Raganas tur esot un milži. Un sumpurņi un vilkači. Un — un

(atminas) un Vēja māte un — un viss kas. Vēl briesmīgāks. — Tu nomaldīsies. Mājās
vairs netiksi. Vilkacis tevi sagrābs, aiznesīs.

SPRĪDĪTIS

Un es iešu un iešu!

LIENĪTE

Un es nelaidīšu. (Stājas durvīm priekša).

VECMĀMIŅA
5

Nelaid viņu, meitiņ, nelaid.

SPRĪDĪTIS

Kas mani var nelaist. Tādi nelaidēji! (Cmas ar Lienīti, atrauj to no durvīm un pats iziet).

LIENĪTE

(spītīgi). Nu tad skrej ar! Nu tad skrej ar. Man kada note šo aizturēt! (Suka roku.

Klusu, ar apspiestu lepnību). Ak tu tāds. Skaties, cik viņš stiprs.
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SPRĪDĪTIS

(pa durvju starpu runa atpakaļ uz Lienīti). Izrakšu naudu, pamākšu mājās un uzcelšu

pili, bet tevi jau nu gan tai pili nelaidīšu. (Pazūd).

LIENĪTE

(nicinoši). Man kāda note!

SPRĪDĪTIS

(pabāzis atkal galvu ar cepuri galva). Un par sievu es tevi nekad neņemšu un neņemšu,
nu!

LIENĪTE

(izzobojoši). Tujau laikam dabūsi kādu princesi.

SPRĪDĪTIS

Princesi ja! Princesi jā! (Proiam).

Priekškars atri nokrīt.



OTRAIS TĒLOJUMS
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PIE VĒJA MĀTES

Purvaina sila mala. Dibenā biezoknis. Aiz egļu galotnēm Vēja mātes pils. Uz torņiem
gulstas pelēki, smagi mākoņi. Starp mākoņiem joslas skaidras debess, kas iedegas vēlāk

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

PIRMAIS SKATS

SPRĪDĪTIS

(uznāk priekša pa labi ar lāpstu plecos. Malduguntiņas no meža biezokņiem, it ka

kairinādamās, nāk arvien tuvāk, šaudās viņam gandrīz ap pašām kājām).

SPRĪDĪTIS

(priecīgi). Aā! Redz, ka man taisnība! Ir gan nauda! Žāvējas gan nauda! Kad tik Lienīte

to redzētu! (Brīnīdamies). Uja! Un kas te daudz! Kur lai visus tos podus lieku! Te jau

var rakt izlasīdamies! Es tik pamanīšos, kur mīkstāka vieta. (Taisās ar lāpstu rakt. Kur

lāpstu pieliek, uguntiņa aizšaujas). Are! Kas tad tas? Kur tad nu bij? Atkal tur! Un

atkal tur! Ak kāds mānītājs tu esi! (Uguntiņas skraida apžilbinoši ap viņa kājām.

Sprīdītis lec drīz šurp, drīz turp. Noskaišas). Mānītājs! - Ak tu, mānītājs tāds! - Gan es

tevi dabūšu. Pagaidi. Uzmetīšu cepuri! Tad tu būsi piesieta! Pagaidi! (Met cepuri. Kur

cepure krīt, uguntiņa aizšaujas. Sprīdītis kļūst arvien dedzīgāks un sirdīgāks). Ak tu!

Skaties! Atkal projām! Ak tu! Atkal pagalam! (Skrien klupdams krizdams, sviež cepuri,

it kā uguntiņas kuldams). Stājieties! Stājieties! Es jums gan rādīšu! Es jums gan rādīšu!

Mānītāji! Pagāni tādi! Krāpnieki tādi!

(lečīkstas pils durvis. Vēja māte nāk ārā).

OTRAIS SKATS

Sprīdītis. Vēja mate.

VĒJA MĀTE

(mākuļainos, melnos un pelēkos plīvuros tinusies, smejas par Sprīdīša dedzību).

SPRĪDĪTIS

Kas tur bij? Kakad durvis iečīkstējās? Ka kad smejas? (nāk tuvāk un ierauga Vēja mati).

Skat, kāda vecene!

VĒJA MĀTE

Ko tu tos manus pabērnus trenkā?

SPRĪDĪTIS

(brīnīdamies). Tavi pabērni? Tie esot tavi pabērni?

VĒJA MĀTE

Nūja! Tos man Purva tevs pura līdz atveda.
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SPRĪDĪTIS

(brīnās). Vai tu re, ka!

VĒJA MĀTE

Hi! hi! hi! Tik jau viņiem tā laika palēkāties pa dienas apakšu, pa nakts virsu. (Uz

malduguntiņām: dzenādama un plīvuriem plivinādama). Tiš, nu tiš mājā, bērniņi, tiš!

(Malduguntiņas sāk zust no malas sākot — arvien tālāk aizvelkoties un biezokni— šur

tur vēl paspīdēdamas — izdziestot).

SPRĪDĪTIS

(nepacietīgi ar lāpstu uz zemi sizdams). Nu, skaties, nu tu visus aizdzini! Kur tad nu es

zināšu rakt savu mantu?

VĒJA MĀTE

Tātad mantu tu meklē?

SPRĪDĪTIS

Nuka!

VĒJA MĀTE

Gudrinieks! Diezgan manīgs. Vai tad tu labāk nevarētu ka pelnīties?

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

neviens neder.

VĒJA MĀTE

Vai tev dūša ir?

SPRĪDĪTIS

(varenlgi). Ir.

VĒJA MĀTE

Ej, apsargi manus dēlus. (Rāda uz pili). Ka netiek pa lūkiem ārā. - Tur (rāda uz torni).

Ļaudis man ausis vien guļ: esot viņi tā ālējušies, ka nemaz vairs miera pasaulē nedodot.

Nu, — nevar jau arīļaudim sariebt, tāpēc es nodomāju: lai vismaz pasaulei būtu miers tā

starp nakti un rīta blāzmu. Tad nu ej un nosargi. — Ka neuzmostas vien. — Es pati iešu

uz Spēka avotiņu pasmelties, padzerties; (rāda krūzi) vecums jau guļ kaulos. Vai tu

dzirdi, kur Spēka avotiņš urdz?

SPRĪDĪTIS

(klausās). Ne!

VĒJA MĀTE

Tev biezas ausis. Butu labāk klausījis pamati, butu plānākas.

SPRĪDĪTIS

(īgni un pretīgi). E, ka tu man par pamati, c, ka tu man par pamati!

VĒJA MĀTE

lesi pie tas atpakaļ?

SPRĪDĪTIS

Neparko neiešu. Tad labāk diez ko daru.
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VĒJA MĀTE

Tad ej, sargi dēlus.

SPRĪDĪTIS

(dūšīgi). lešu! (Virzas uz torņa pusi).

VĒJA MATE

Ja labi nosargāsi, tev ar kaut ko iedošu.

SPRĪDĪTIS

(neuzticīgi). Ko ta* tu man dosi?

VĒJA MĀTE

Gan jau redzēsi.

SPRĪDĪTIS

Un ka tad ir labi?

VĒJA MĀTE

Tā, ka es esmu miera.

SPRĪDĪTIS

(vēl dūšīgāks). Nu — iešu, iešu. Cik ilgi?

VĒJA MĀTE

Tik ilgi, kamēr atnākšu no Spēka avotiņa, teiksim — trīs tēvreizes garumu. (Sprīdītis

grib iet. Vēja māte izņem no azotes 4 gar,as lentes). Pagaid'! pagaid'! Tā tu nekā

nepadarīsi! Se! — Viņi tagad tikko nogūluši, bet iepriekš jau no šim lentēm tev vajag
katram apmest cilpu ap kāju, citādi: kur tad ta' saķersi? (Ar bāli dzelteno). Skaties! —

To manam Austrītim. Tu redzēsi: tas guļ bāli dzeltenā mēteli. Tas mans sāpju bērns.

Tas nekad uz zaļa ciņa netiks. — Skrien, skrien simtām jūdžu vienā paņēmienā. Rīkle

viņam izkaltusi, pats izgrabējis kā čagana lapa, un drēbītes kā smilšu maišelis ap kauliem

karājas, pa tiem smilšu klajumiem braukājot. (Ar sārtu lenti). Un to, lūk, manam

Dienvidītim, sārtajā mētelī. Tas pavisam cits virs! Viegls un lepns. Skrej, ka mati vien

plivinās: cepures jau nekad nemeklē. Kur tas visur nav bijis, par ko visu nestāsta! Uz

saules kalniem, kuri sarkanās rozēs vien līgojas, tur vien viņš vairāk kavējas. Un tās

saules meitas, tās jau viņu briesmīgi ieredz.Katru gadu jaunu mēteli šūdina —tādusārtu,

skaistu. (Ar drūmipelēku lenti). Un šībūs manam Rietenītim pelēkā mētelī. — Tas man

tāds nošņurcis, noņurcis, un kā nebūt?Caurām dienām viņam mākoņu blāķi jāstiepj,pa

jūrām jābradā. Bet ālīgs viņš ir ka vai! (Ar sidrabbaltu lenti). Un to dosim tam

visdūšīgākajam. To manam dēlam Ziemelim. — Lai Dievs pas', kā par viņu ļaudis
sūdzas! Nevar ne aizklausīties! Gāžot jumtus, plēšot sētas! Drebinot kaulus, klabinot

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

guļ?
un kad diezgan sala piesūcies, tad skrej kaukdams un gavilēdams pa pasauli. Viņš

viss ar ledus tapām vien apsalis. — Tā! Ej, nu ej! Es durvis pievēršu un durvis atkal pati
atdarīšu.

SPRĪDĪTIS

(ieiet Vēju pilī).

VĒJA MĀTE

(aiztaisa durvis un aiztuntuļo uz avotu).
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sprīdītis

(torni). Vai akls! Guļ kā lini visi viri! Nu tikai vienam pēc otra kājas jāsasien!
(īsa pauze. Debess aiz melnajiem mākoņiem pamazām sāk sārtoties).

BALSS

(tornī). Mostieties! Mostieties! (Tornī"sāk vējš šņākt).

SPRĪDĪTIS

Vai, vai! Sāk mani kaltēt, sāk mani žāvēt! Austriņš ceļas! žūst mēle!
.. Līp pie

žokļiem! ...
Nav vairs spēka! Izsusina pēdējo lāsīti! Pat sviedri vairs nelīst. (Pa lūku).

Vēja māt, Vēja māt, attaisi durvis! Laid ārā! (Citā balsi). Nekā! Tā tev nāks! Diez ku'

vecene aiztuntuļojusies. A! — Tā, tā, tā! (Pa lūku izšaujas dzeltens mākonis). —

Aizlaidās! Aizlaidās! — Aizlaidās ar todievu! — Nu tikai jātur tie citi cieti!

BALSS

(tornī). Mostieties! Mostieties! (Tornis sāk stiprāk un smagāk šņākt).

SPRĪDĪTIS

(tornī). Vai manu! Vai manu! Dienvidis mostas! Nu atkal sak dedzināt. — Nav vairs

glābiņa! ... Kā krāsns speltē! Visus sviedriņus no miesām izspiež!
...

(Elš pa lūku).

Vēja māt, Vēja māt!
...

Kur nogāja, kur palika! Nogalinās mani! (Šņākdams izskrej
sārts mākonītis pa otru lūku). Āā! Tā, tā! Nu ir atkal miers! — Bet ku' ta' šis

sātans! Projām! (Tornisāk vēl stiprāk šņākt —kā kad lietus gāztos un krusa birtu).

BALSS

Mostieties!

SPRĪDĪTIS

Vai! Vai! — Ka nu iet! Kadi pali, kadi plūdi! — Esmu caur' un cauri ka merka! Ak tu

nolāpītais Rietenis! — Visi kauli samirkuši! Vīlītes vairs nav sausas. Kā bangās kuļ. (Pie

lūka). Vēja māt! (Draudoši). Kad tu drīz nenāksi, es tavu torni sagāzīšu! (Pelēks mākulis

ar pērkonu izšaujas pa lūku. Sprīdītis sašļucis). Nu, te tev nu bij! Beigts ir!

BALSS

(tornī). Visi jau projām! (Torni svilpo, šņāc un kauc ka viesulis).

SPRĪDĪTIS

(pie lūka, zobus klabinādams). Vēja māt: Ziemelis! — — Brr! Ja tu

mani
...

brr
...

nelaidīsi
.. .

brr
...

es ledū sastingšu ...
brr!

...
es būšu

pagalam ...

brr
..

.esbūšu
...

brr
...pagalam ...

brr!
...(Ziemelis izskrej pa logu kā

balts mākonis; debesis vispār sārtas, saule lec. Sprīdītis sauc un drebinās).

VĒJA MĀTE

(no kreisas puses nākdama). Kliedz tavu kliegšanu! (Attaisa pils durvis). Te nu lielais

sargātājs!

SPRĪDĪTIS

(izstreipuļo ara pavisam nobeidzies).

VĒJA MĀTE

Nu, vai labi nosargāji?
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sprīdītis

Kur es tādus gaisa grābējus nosargāšu! (Rada lentes). Re, ļipas vien palika!

VĒJA MĀTE

Viņi jau no tava bļāviena aizskrēja. — Kauns gan! Nevar nieciņu izturēt! — Tas gribot
mantu celt! Hi! hi! hi! (Varenīģi). Vai tev, puisim, jābrēc! Un lai ar galvu rauj nost!

Kauns gan! (Labsirdīgi). Se, nu še! Padzēries no Spēka avotiņa! (Dod krūzi).

SPRĪDĪTIS

(dzer atņemdamies un klust arvien brašāks). Oh, tas ir labs! — Vai zini, nu man atkal

dūša.

VĒJA MATE

Algu tu nu gan neesi pelnījis. Darbu slikti izdarīji. Bet labā griba arf nav peļama. Došu

tev mazu piemiņu. Se —
šī svilpīte tev atsauks par vienas reizes svilpšanu to, kura

vārdu tu trfs reizes minēsi. Bet ja tu negribi saukt, tad tik svilp vien, un cik ilgi svilpīte

svilps, tik ilgi visiem, ko tu gribēsi, būs jādanco. Klausies labi: cik ilgi svilps, tik ilgi
visiem būs jādanco!

SPRĪDĪTIS

(daudz neievērodams, ņem svilpīti). Nu, paldies, paldies! Arī labs!
...

Vai zini, nu man

atkal ir spēks. Laid nu mani atkal sargāt. Tagad es nosargāšu ka vai!

VĒJA MĀTE

Nu! nu! Lielība jau daudz nemaksa.

SPRĪDĪTIS

Kad es tev saku!

VĒJA MĀTE

Ej labāk talak pasaule un mācies izturēt un klusu ciest, lai ar vai —

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

VĒJA MĀTE

Hi! hi! hi! hi! hi! hi! (leiet sava pilī).

SPRĪDĪTIS

(pamet knipi, apgriežas uz papēža, projām).

Priekškars.





TREŠAIS TĒLOJUMS
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MEŽA VIDŪ

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

tamspīd taisni sejā.

PIRMAIS SKATS

Sprīdītis

SPRĪDĪTIS

(zem ozola dziļā miegā. Sāk kļūt nemierīgs un mostas. Žāvājas. Atver acis, staipās un

saceļas uz elkoņiem). Guli tu tavu gulēšanu! Bet nu ar viss miegs ir cauri! — Acis tik

gaišas kā dimanta pilnas. (PaceĻ galvu). Re! Saule! Skatās taisni šurp! . . .

Saulīt, mana krustamāt,

Pār mežiņu roku devi:

Pilni pirksti abu roku

Zelta grieztu gredzentiņu.

Ik rītiņa agri lēci

Sarkanā kociņā.
Jauni kungi veci tapa
Tavu koku meklēdami.

(Uzceļas kājas un izpurinās. Apskata ozolu. Apbrīnodams). Oho! Kas tas man bijis par

varenu biedru! (Sauc).

Ozoliņ, ozoliņ,
Tavu lielu resnuminu!

>

Tek bitīte trīs dieniņas,

Nevarēja aptecet!

(Apiet ap ozolu).

Trim kārtam zelta josta

Ap resno vēderiņu;
Ne tur līda svina lode,
Ne tērauda zobentiņš.

(Paiet šurpu turpu, apskatās).

Oho! O! — Ir jau te visādu kungu Dieva svētība: lielu un mazu, tievu un resnu. — Egles
tik augstas, smuidras. Un drūmas! Kā kad gribētu bārties

. . . (Ar jocīgu nopietnību).
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Man nekā nesakait. Es nekā ļauna neesmu darījis! — Un rau, kur bērzi! Sarukuši kā zaļi
ritenisi. — Arī labi. Ko lienat starp lielajiem! — Un lazdiņa, ložņātajā, zināms, arī

netrūkst! — Kur, lazdiņ, tavi bērniņi ar tiem kaula kažociņiem? — Bet kur tad visi

putni palikuši? Pa, pa! Vai atsauksies? (Mēģina taisīt pakaļ putnu balsis). Tirlirlirlir!

oiho! oiho! Vidiritl, vidiritl, vidiritl! (Klausās). Nekā! Vidiritl, vidiritl! Kukū! kukū!

Nekā!
...

(Dzird dzeni kaļam). Klau: klak, klak! Klak, klak! Dzenis! Ha! ha! ha!

Visi putni koši dzied,
Dzenis vien nedziedāja.
Kādu jodu tas dziedās,
Prauli vien vēderā!

(Plaukšķina rokas).

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

mežā, dzeni dzīdams, pēc īsas pauzes no otras puses nākdams, pamana zemenes). Ko? —

Zemenes! (Gavilēdams. Ceļos pie apauguša celma lasa). Piesarkušas, pietvīkušas,
nosvīdušas un smaržīgas! (lasa mutē). Un gardas! — mm — un gardas! — Mm! (Sit pie
krūtīm un skatās tālāk). Tur ar! Un tur ar! Te jau laikam pilns mežs. (No tālienes

dzirdama raudāšana un vaimanas).

SĪKAS BALSIS

Vai, vai, vai! Kur nu aizvedīs, kur nu aizvedīs!

RUPJA BALSS

Nu, nu! Uz priekšu! Uz priekšu! Lielākus soļus! Kas tā rāpsies! Kur ta aiztiks!

SPRĪDĪTIS

(klust uzmanīgs). Kas tas! Kas tur!

(Mūzika — pieņēmusies arvien vairāk straujumā un spēkā. — Milzim iznākot,nobeidzas).

OTRAIS SKATS

Sprīdītis. Milzis Lutausis. Bērni.

MILZIS LUTAUSIS

(zvērojošu seju, ādās ģērbies, lielu rungu rokā — dzen bērnus ar vācelītēm sev pa

priekšu). Nu! Nu! Lielus soļus! lielus soļus! (lerauga Sprīdīti). Aā — vēl viens gards

kumoss! Nācu!

VIENS

(no bērniem atšķiras no pulka un laižas meža atpakaļ).

MILZIS

(to pamanīdams). Tprrr! tprrr! tprrr! Es tevi gan macisu! (Metas pakaļ)

LIFLĀKAIS PUISĒNS

(uz Sprīdīti). Ja tuesi labs cilvēks vai gars, tad glab mus!

SPRĪDĪTIS

Kas tas tads ir?
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PUISĒNS

Milzis Lutausis. Tu nepazīsti milža Lutauša?

SPRĪDĪTIS

Un kur tad viņš jus dzen?

PUISĒNS

Viņš dzen mus uz savu midzeni. Būšot mus est.

BĒRNI

(raud).

SPRĪDĪTIS

Ej, nu ej!

PUISĒNS

Ja! Mes apmaldījāmies meža, ogas lasīdami. Mums jau maja teica, lai mes neejot, viņš te

mežā guļot, bet mēs neklausījāmies. (Raud).

SPRĪDĪTIS

Nu stāsti, stāsti!

PUISĒNS

Ja. Viņš esot sācis ļaudīm spītēt, izlacis, izsmēlis šovasar visas upes un visus ezerus un

tad atnācis te lielajā silā gulēt.

VISI

(bērni salien pulciņa tuvu, ari citi traucas stāstīt, bet puisēns nepielaiž).

PUISĒNS

Ja. Un ap pašu dienas vidu mes dzirdam: viens nokracas, ta ka mežs nolīgojas. Vai tu

nedzirdēji?

SPRĪDĪTIS

Ne, es gulēju.

PUISĒNS

Nu, un tas viņš bij.

BĒRNI

(apstiprina). Tas viņš bij.

PUISĒNS

Un kā nāca, tā brakšķēja viss mežs. Mēs gribam paslēpties, bet ku' tu muksi! Izbadējies
kā vilks! Stirnas, zaķi, visi aizbēga, putnus no zariem aplasījis.

(No meža milža balss). A! Ķepausis!

BĒRNI

Vai, vai! Nak, nak! Ko nu darīsim?

SPRĪDĪTIS

(atri). Stājieties visi aiz manis.
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MILZIS

(nāk atpakaļ, izbēgušo puiku aiz cekula vilkdams. Nolielās). Nu tu redzēsi. Pats pirmais
tu man nāksi pie bijāšanas. Noiesi dibenā kā oga. (lerauga bērnus stāvam ar Spridīti).
Nu, kas tā par stāvēšanu. Cilpot, cilpot! Man vēders gurkšķ.

SPRĪDĪTIS

(dūšīgi). Laid viņus mierā!

MILZIS

Ko! — o! — o! Kads sprungulis man pa kajam aizmeties?! Vai redzēji! (Pacel Spnditi

gaisā).

SPRĪDĪTIS

(ķepurojas un sauc). Laidmani miera!

MILZIS

Nu redz! Lielais glābējs! (Palaiž waĶ). Piesiešu visus viena valga! Līdz! līdz!

SPRĪDĪTIS

(metas priekšā). Un es nelaidišu un nelaidīšu, nu!

MILZIS

(draudīgi). Ak tu gribi gan! (Ķer Sprīdīti. Tas izvairās. Milzis liekas pakaļ, bet neveikli,
tomēr Sprīdītim beigās nav vairs kur sprukt).

SPRĪDĪTIS

(piepeši atminēdamies svilpes). Urra! Nu es zinu! Nu tu esi manos nagos!
(Uz bērniem). Kad es jums ar roku metisu, tad tik bēdziet!

(Izvelk svilpīti un sāk svilpt).

BĒRNI UN MILZIS

(sāk griezties un lēkāt, Sprīdītis maj bērniem ar roku un rada, lai beg. Bērni lēkādami

un griezdamies projām. Bet kur Milzis griežas un gribētu aizbēgt, tur Sprīdītis priekšā).

MILZIS

(lēkdams un diedams). Nu — tu brīnums! Kas nu! Kājas lenkanas
...

Kā piekārtas

diegā . . .
Lec pašas no sevis! Sasodītas! Nevar noturēt! Tprrr! Stājieties! Rimstieties!

Trakās! To stabuli... to stabuli... to stabuli.
. .

Nost! Nost.
. .

Nost!
...

Es

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

(Nogāžas

elsdams).

SPRĪDĪTIS

(stājas pust). Tu vairs bērnus netrenkāsi?

MILZIS

Ne — ne — ne — ne — ne!

SPRĪDĪTIS

Pielūko! Es ar šo svilpīti varu atsaukt, ko es gribu. Ja tik es trīs reizes tavu varduminu,
tu esi klat. Un kad es tik dabūšu dzirdēt, ka tubērnus ķircini. (Draudīgi). Nu! Tad vairs

žēlošanas nav.
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MILZIS

(uz svilpi radīdams). Baz kule, baz kule! To stabuli! — To stabuli!

SPRĪDĪTIS

Un stirnas un zaķus tu man ari liec miera.

MILZIS

Likšu! Likšu!

SPRĪDĪTIS

Un putniņus tu nedrīksti aizskart. Tagad viss sils ta nobaidījies ...
ka izmiris.

MILZIS

Laid tik mani projām! Laid tik mani projām!

SPRĪDĪTIS

Nu ej! Nu es tevi vairs neturu.

MILZIS

Baz to svilpi kule.

SPRĪDĪTIS

(to dara).

MILZIS

(bailīgi uz Sprīdīti atskatīdamies, ar lielu lecienu projām).

MELODRĀMA

SPRĪDĪTIS

(priecīgi). Klau! Nu putniņi atkal čivina! (Klausīdamies — apspiestā balsD-
Turlurlurlurlur! Oiho! oiho! Vitvitvit! Vitvitvit! Dzeguze ar: kukū! Kukū! (uzmanīgi).
Kas tur atkal nāk! (no tās puses, kur bērni aizbēga, nāk).

MEŽA MĀTE

(Apģērbs no skujam un lapām, galva cepurīte no ziedu pumpuriem).

SPRĪDĪTIS

Skuju metelīts, pumpuru cepurīte. — Kad tik ta nav Meža mate?

MEŽA MĀTE

Meža mate, Meža mate! Nak labo darbu algot.

Tu man labu nodarīji:
Manus bērnus atpestīji.

Brieži, zaķi, stirniņas
Cilā atkal kājiņas,
Zile, žube, dzeguze

Pogo, kūko, vīterē!

Nu es tev par dūšu drošu

Arī tagad algu došu!

Skaties šito sprunguliņu!
— Tikai nenicini viņu! —
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Ja pie tākāds piedursies,
Tā kā sietin piesiesies,
Ātrāki vairs neaties,
Kamēr teiksi: atlaidies!

Lai tu labi ievēro,
Tad tev vēlreiz saku to:

Ja pie tā kāds piedursies,
Tā kā sietin piesiesies,
Ātrāki vairs neaties,
Kamēr teiksi: atlaidies!

(ledod Sprīdītim zaļu sprunguliņu un, vairāk reizes ar galvu madāma, iet atpakaļ meža).

SPRĪDĪTIS

(skatās viņai pakaļ — nevērīgi). Paldies, paldies! (Kad Meža māte projām, apskata
sprunguliņu labāk). Kas tur nu! Nieka sprunguliņš. Tāpat mežā paņēmusi. (Parausta

plecus). Kas dots, dots. Jāglabā ir. (Izvelk svilpi no ķešas. Katru savā rokā augsti

turēdams). — Nu es esmu gan bagāts virs. Nu man ir svilpe un sprungulis! (Aiziet
lēkādams un abus augstu turēdams).

Priekškars.



CETURTAIS TĒLOJUMS
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PIE SĪKSTUĻA

Neglīta istaba dziļa meža vidu. Tukša. Tikai viena kakta pavards ar kvēlojošam oglēm.
Šauras durtiņas pa vidu, pa labi un pa kreisi. Vēls vakars. Ārā vētra un lietus.

PIRMAIS SKATS

Sīkstulis. Sīkstuļa kalpone.

SĪKSTULIS

(kalsnējs - izdēdējis, trūcīga, plāna apģērba, kas visur par īsu un par šauru — atstāj

iespaidu, it ka butu puskails).

KALPONE

(skrandainās biksēs un svārkos - vecu lakatu ap galvu, iznēsātas, platas tupeles kājās.

Viņai atkal viss par garu un par platu, tādēLka tā ģērbusies Sīkstuļa dāvātos kankaros.

Istaba tumša, tikai drusku atspīdums no pavarda oglēm).

SĪKSTULIS

(pa kreisi, roka māla podu). Hej! hej! (Nepacietīgs sauc vēlreiz). Hej, hej!

KALPONE

(pa labi ar lapu roka, kuru ta vēlāk iesprauž siena). Nu? Nu?

SĪKSTULIS

Nu! nu! Kas ir, ka nenāk uz vārda?

KALPONE

(ruc). Vārda jau nesaucat.

SĪKSTULIS
Šo vel iešu vārda saukt: Vai man jau ta nav mute nodilusi, klabinot un baroties visu

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

KALPONE

Ko t' es nodarīju?

SĪKSTULIS

Cik ilgi tev jāiztiek ar tauku picku? Ka es tev noteicu?

KALPONE

Ar to, kuru jus priekš četrām vasarām pelei atņemat?
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SĪKSTULIS

(bargi). Netere vārdus! Vai tad mums cita picka ar vel ir? — (Velk to aiz auss pie

zemes). Vai es neteicu, ka vēl divas ziemas ar to jāiztiek — pa vasarām jau tauku

nevajag. — Un ko tu dari? Šodien bij manāvirumā taukuplēve savilkušies kopā tik liela

kā mans pirksta spiediens. (Rāda). (Bargi). Vai tu man gribi matus no galvas noēdināt,
ko?

KALPONE

(ņem podu un skatās iekšā). Viss tukšs. Kad butu surbiņu man atstājis!

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

paskalosi, tur tev pietiks trim dienām.

KALPONE

Kad vel būtu drusciņa maizes

SĪKSTULIS

Nezūdies! Vakar man palika 12 drupačas pari,un šodien tu man tik ienesi septiņas,
tātad tev palikušas veselas piecas drupačas.

KALPONE

(rada kājas). Kad tak dotu jaunas tupeles! Te jau lien pirksti lauka.

SĪKSTULIS

Jaunas tupeles! Jaunas tupeles! Tu esi traka palikusi! Tu man matus no galvas noedfsi!

Vai kur pasaulē kādam labāk iet kā tev? (Cilā viņas skrandas). Vai tu neesi apģērbta kā

princese? Bet tu esi uzdomājusies jaunas tupelesi Priekš trim rudeņiem tik es tev iedevu

šis pašas bikses, kas bij toreiz gandrīz kā jaunas, un šos svārkus. Bet vēl tev nav labi!

KALPONE

Ja, ka t' es izskatos? Es tak esmu sievieša cilvēks.

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

jādzen lieka lepnība! Vai tāpēc jāvalkā trīs četrkārtīgi lēveri! Kas tev tā nekaiš. (Pamana

lāpu un skrej to raut laukā. Pie durvīm klauvē).
,

Es saku: tu mani izputināsi, pagalam

izputināsi! Turkvēlo ogles, un nu tu vēl lākturi iespraudusi.

SPRĪDĪTIS

(ienāk leni pa viduV

OTRAIS SKATS

Sīkstulis. Kalpone. Sprīdītis.

SPRĪDĪTIS

(pie durvīm). Labvakar!

SĪKSTULIS

(bargi). Ko tu meklē?
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SPRĪDĪTIS

(pazemīgs, noguris). Naktsmājas lūdzu.

SĪKSTULIS

Nav nekādu naktsmāju. Ara! Ara! Mana maja nav priekš diedelniekiem! (Ķeras tam

klāt).

SPRĪDĪTIS
Āra ir tik tumšs. Klausaities, kada vētra un lietus —

SĪKSTULIS

let, iet, iet!

SPRĪDĪTIS

(steidzīgi). Es jums ar es jums ar ko došu.

SĪKSTULIS

Ko tad tu dosi?

SPRĪDĪTIS

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

SĪKSTULIS

Labs devējs ar cita mantu. Neka, puis! (Apskata viņu). Un no visiem taviem kankariem

man ar it nekas neder.

SPRĪDĪTIS

(lūgdamies). Bet ara gan nedzeniet. Dodiet man par to ko padarīt.

SĪKSTULIS

Padarīt? Padarīt? (Padomā). Nu labi. Tu vari apsargāt durvis. Man tā kā miegs nāk. Es

jau sargāju četras naktis. Diezin, kas tagad pa pasauli ālējas: iet, sauc un kliedz i' pa

naktīm. Nav vairs drošības pasaulē. (Draudoši). Bet tu! — Aci tu man nepiemiedz!
Nedomā, ka es nezināšu. (Uz kalponi). Uguni ņem līdz un dzēs ārā! (Uz Sprīdīti,

neuzticīgi). Un tu nedomā te ložņāt apkārt un spiegot. . .

Nu! Gan es uzpasēšu!
(Projām).

TREŠAIS SKATS

Kalpone. Sprīdītis.

SPRĪDĪTIS

(brauka vēderu). Ak! Vēders tukšs!

KALPONE

Te jau nu tu viņu nepildīsi.

SPRĪDĪTIS

Dod gan ko! (kari). Kas tev tur tai poda?

KALPONE

Nu! Kad tu esi labs puisis, tadmums arī var iznākt abiem vakariņas.
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SPRĪDĪTIS

(ieskatās poda). Tukšs!

KALPONĒ

Apskalošu ar remdenu ūdeni, bus gana. (Iziet pa labi)

SPRĪDĪTIS

(staipās). A! Nu ir gan kauli ka piemirkuši.

KALPONE

(nāk atpakaĻ Dod podu un koka karoti). Še nu, še, pastrebies!

SPRĪDĪTIS

(priecīgs un kārs). Do' šurp! Do' šurp! (Paķer podu abām rokām, meklē acīm, vai nav

kur atsēsties, un kad nekā neredz, nosēžas uz grīdas un izstiepj kājas, podu klēpr
lestrēbis pirmo karoti, pievīlies atlaižas — skābu ģīmi). Vaaai! Samazgas! (Skatās iekšā).
Būtu viens tauku kunkulītis!

KALPONE

(ņirgājas). lekod pirkstiņa, bus tauki. (Ņem lapu no spraužama).

SPRĪDĪTIS

(izbijies). Tu mani atstāsi tumsa?

KALPONE

Priekš sargāšanas uguns nevajag.

SPRĪDĪTIS

(kasa pakausi). Vai tev nav kads salmu maišelis, kur pagulēties?

KALPONE

Salmu maišelis! Vesels maiss salmu! Tu laikam esi traks! Vai tik daudz ir pavisam
pasaulē. Mums ir desmit salmu mājās; kungam septiņi, man trīs. (Paņem lāpu un iziet).

SPRĪDĪTIS

(tumsā. Paliek sēdot, galvu nokāris). Ai, ai! Nu iet gan plāni! (Pie durvīm klauvē). Klau!

Kas tas? Ar varbūt kāds nabadziņš, kas meklē naktsmājas. lešu attaisīt. (let durvis

attaisīt . . .

lenāk vecs vīriņš pelēkā mētelī", sirmu, garubārdu. Istabakļūst uzreiz gaiša).

CETURTAIS SKATS

Vecais vīriņš. Sprīdītis. Pec tam Sīkstulis

SPRĪDĪTIS

(brīnās). Kur uzreiz tas gaišums ceļas? Ka ienāca vecītis, palika gaišs.

VECAIS VĪRIŅŠ
5

Dievs palīdz, Sprīdī!!

SPRĪDĪTIS

Paldies, tētiņ, paldies. (Sevi brīnīdamies). „Dievs palīdz, Sprīdīt," viņš teica?
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VECAIS VĪRIŅŠ
Vai nevarētu dabūt naktsmājas?

SPRĪDĪTIS

Vai, tētiņ, grūti bus. Es jau gan tev paļautu, bet ka tas neizdzird. (Rada ar galvu uz

Sīkstuļa durvīm).

SĪKSTULIS

(aiz durvīm). Ar ko tu tur murmini? Doma, es nedzirdu!

SPRĪDĪTIS

Vai, vai, nu nak! Kur ta' nu paslēpties? (Aizstājas vecajam vīriņam priekša, apslēpt to

gribēdams).

SĪKSTULIS

(pa kreisi). Ar ko tu tur runa? Kas ienāca?

SPRĪDĪTIS

Nekas, nekas! Vējš tik grabina!

VECAIS VĪRIŅŠ
>

_

(nostājas Sprīdītim līdzas). Melot nevajag!

SĪKSTULIS

Ko? Atkal viens diedelnieks!

VECAIS VĪRIŅŠ

(lūdzas). Nedzen vis mani projām!

SPRĪDĪTIS
Nedzen vis! Kur lai vecītis iet tik slikta laika.

SĪKSTULIS

Žēlotājs, vai re! Tu vai iesi par viņu vel salu ciest?

SPRĪDĪTIS
letu ar, kad tik tas ko līdzētu.

SĪKSTULIS

Ar muti gan var visu. Nu izciet viņa deļ trīs mocības, tad es viņu atstāšu te.

SPRĪDĪTIS

(nemierīgu skatu). Trīs mocības? Kas par mocībām?

SĪKSTULIS

Kad apņemsies, tadpateikšu tev vienu pec otras.

SPRĪDĪTIS

(padomājis noņemas). Cietišu.

VECAIS VĪRIŅŠ

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

SPRĪDĪTIS

Neparko! (Stipri). Gan! gan es izcietīšu.
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SĪKSTULIS

(ņirgājas). Gan jau kare panes, gan! (Izņem no svārku stērbeles adatu). Redzi šo adatu?

To tev ieduršu roka līdz — nu līdz acij.

SPRĪDĪTIS

(saņemas). Dur!

SĪKSTULIS

(dur. Ar ļaunu prieku). Nu? Nu? vai sap ar?

SPRĪDĪTIS

(ciešas). T
.

.t
. .

ik vien asa tev ta adata?

SĪKSTULIS

(izvelk). Nu? Sāp?

SPRĪDĪTIS

(nicinoši). Ka blusas kodiens. (Sauc uz aru). Nu, Vēja mate, redzi, ka izturēju!

SĪKSTULIS

(iet uz pavardu). Nu, nācu, nācu. Vēl tev nav diezgan. Re, kur vēl oglītes vēzējas.

Papūtisim! (Pūš). Vēl labi kvēl! Liec nu roku iekšā, liec nu! Kamēr es noskaitišu trīs

burvības. (Tur Sprīdīša roku uz oglēm un skaita burvības).

SPRĪDĪTIS

(ciezdamies). N — nu — t — brīnums. — Liela — lieta Tevjau tas o-o-gles pavisam
aukstas!

SĪKSTULIS

(atlaiž roku. Sprīdītis to izrauj)

SPRĪDĪTIS

(slepus sukājas). Sūrst gan — — (Sauc atkal priecīgi uz aru). Redzi, Vēja mat! Ne

pīkstēt nepukstēju!

SĪKSTULIS

(ar ļaunu prieku). Bet nu tu man papikstesi. — Cik tu no manas putras izstrebi?

SPRĪDĪTIS
Tur no tam samazgām? (Nospļaujas). Vienu karoti.

SĪKSTULIS

Nu. Tik es tev asinis notecināšu. leurbšu ta ka berza. Lai tek suliņa. (Izvelk lielu

svārpstu).

SPRĪDĪTIS

(bailēm saceļoties, elpo atri,bet ar forsētu drosmi). Doma, man bail!

VECAIS VĪRIŅŠ

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

SĪKSTULIS

(uz Veco vīriņu). Ko? Tu vel neesi aizvilcies? Ara, diedelniek! Izvazāšu tevi aiz baltas

bārdas. (Ķeras tam klāt).



61

SPRĪDĪTIS

(sadusmots). Vecīti neaiztiec! Tu — mani manīsi! Izmocīsi un vecīti neliksi miera!

Blēdis tu! Krāpnieks!

SĪKSTULIS

(ņirgājas). Un mocīšu tevi vel. Gan es tevi vienu pašu pievarēšu! Paliksi rams ka jers.

(Sauc). Hej, hej!

KALPONE

(izskrien).

PIEKTAIS SKATS

Sprīdītis. Vecais vīriņš. Sīkstulis. Kalpone.

SĪKSTULIS

(uz kalponi). Palīdz man to veci dabūt ara.

SPRĪDĪTIS

(metas priekša). Jus tētiņam klat neķersities! Nost! Nost no vectētiņa!

SĪKSTULIS

(atlaižas no Veca vīriņa). Aha! Nu, tad šo papriekšu! Papriekšu šo! (Dzenas abi ar

kalponi Sprīdītim pakal).

SPRĪDĪTIS

(beg, izvairās, izrauj Meža matēs sprunguliņu un tur priekša). Še pirksts, še! Urb iekša!

SĪKSTULIS

(pieķeras, pielīp pie sprunguliņa). Vai, vai! Atpestī! Atpestī!

KALPONE

(steidzas palīga — pielīp pie Sīkstuļa). Vai, vai! Atpestī! Atpestī!

SPRĪDĪTIS

Ta! Nu es jus atpestīšu! (Skrej riņķi apkārt).

SĪKSTULIS

(viens par otru). Vai, vai! Atpestī! Atpestī!

SPRĪDĪTIS

(ievelk viņus pa kreisi Sīkstuļa cauruma — kliedz). Atlaidies! (Iznāk ara, aiztaisa durvis).

Tā, nu vēl aizsiešu ciet! (Noraisa apsēju un aizsien durvis).

SESTAIS SKATS

Vecais vīriņš. Sprīdītis.

SPRĪDĪTIS

(smejas pārgalvīgi). Oho! Man tik bija žel ta veca kraķa, citādi viņu butu vel labāk

izdancinājis. (Uz Veco vīriņu labsirdīgi). Nu tevi neviens vairs ārā nedzīs.



VECAIS VĪRIŅŠ
Dod man ko ēst.
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SPRĪDĪTIS

Ja. Kad man kas butu. Te tai poda ir gan samazgas, bet tas jau ne suns nevar est. Pe!

VECAIS VĪRIŅŠ
Padod pagaršot. (Nosēžas zemē pie poda un sāk strēbt. Uz Sprīdīti — galvu grozīdams).
Esi gan tu izlepis. Tev negaršo tik garda putra?

SPRĪDĪTIS

Garda? (Lieliem brīnumiem). Tu saki garda?

VECAIS VĪRIŅŠ

Še, pagaršo!

SPRĪDĪTIS

(garšo, un seja viņam arvienu vairāk noskaidrojas). Vai! Ku' ta ir garda. Kur ta ir laba!

(Strebj kā izsalcis un liela). Tādas jau pašam ķēniņam nav! Ak tu

putra .. . putriņa ...
cik garda! Mmm! Mmm! Tādu jau es savu mūžu neesmu ēdis!

(Strebj līdz pēdējai surbiņai un nolaiza karoti ar gardu muti. Tad atminas). Vai! — Nu

es tev izēdu visu.

VECAIS VĪRIŅŠ

Nekas, dels! Cik ta' nu vecam tas ēšanas. (Nopietni uz Sprīdīti). Nu saki, dels, kur tad

tu tā klejodams?

SPRĪDĪTIS

Eimu laimi meklēt.

VECAIS VĪRIŅŠ
_ _

»

Tātad vel neesi atradis. Nu, vai tad kādreiz iegādājies ar par vecomati un par Lienīti?

SPRĪDĪTIS

(dzīvi). Tu tas pazisti?

VECAIS VĪRIŅŠ
>

(smaida). Pazištu gan. Tavu pamati ar pazīstu.

SPRĪDĪTIS
Par to tu neruna. Ta nav laba.

VECAIS VĪRIŅŠ
Bet tu gan esi tik brīnum labs. Tu gan esi tik spožs ka dimanta oliņa?

SPRĪDĪTIS

(nokaunējies). Vai, ka tu saki

VECAIS VĪRIŅŠ
'

V —

Kad tu zinātu, cik vecmāmiņai un Lienītei tevis zel. Un pamātei ar.

SPRĪDĪTIS

Ja, kad tu ta runa, tad man ar žēlums saskrēja krūtīs. Tu - tu esi tads savāds, tu apgriez
cilvēkam sirdi pavisam uz otru pusi.
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VECAIS VĪRIŅŠ
(labsirdīgi zobodams). Un ko tu doma? Vai ir tev sirds iekša ka dimanta oliņa? —

Melnumu nemaz nav?

SPRĪDĪTIS

(nopietni). Ir gan melnumi ar.

VECAIS VĪRIŅŠ

Bet melnumus vajag notīrīt. Tad bus sirds ka daiļš trauciņš, un tad tur varēs ielikt to

visdārgāko.

SPRĪDĪTIS

(ar klusu apbrīnu). Tu esi tik savāds un tik labs. Es domāju, pat vecmāmiņa nav tik

laba.

VECAIS VĪRIŅŠ
(labsirdīgi uzlielīdams). Nu, tu jau man arībiji labs. Tā aizstāvēji. Par to tev ar ko došu.

(Izņem no azotes gredzentiņu). Skaties šo gredzentiņu. Kad tu kādreiz vēlies tikt uz to

vietu, kur vislabāk klājas, tad viņš tev palīdzēs. Ja tik tava vēlēšanās ir karsta un

taisnīga, tad pagriez gredzentiņu tā, ka akmentiņš nāk uz zemi. Un ja tu esi pie ūdens,

tad iesit trīsreiz plaukstās un sauc: gulbīt, gulbīt, kustini kājiņas, bet ja uz cietas

zemes, tad sauc balodīti. Tiem piesien gredzentiņu pie viena spārna, un viņi tevi aiznesīs

uz Laimīgo zemi.

SPRĪDĪTIS

(sirsnīgi). Gulbīt, gulbīt, kustini kājiņas! Ja. — Nu paldies, tētiņ, paldies! Ta ir laba

lieta!

SAUCĒJS

(ara). Lieli vīri, stipri vīri! Nāciet uz ķēniņa pili! Nāciet uz ķēniņa pili!

SPRĪDĪTIS

(klausās un uzšaujas kājas). Uz ķēniņa pili! Oho! Kas tur ir? Kas tur sauc? (let uz

durvīm un attaisa durvis lūku).

VECAIS VĪRIŅŠ
(ieiet siena un pazūd).

SPRĪDĪTIS

(pa luku). Kas tur sauc? (Atskatās atpakaļ. Luks paliek vaļa). Kur tad vecītis? Vectetiņ,

vectētiņ? — Nozuda vecītis! Nozuda gaismiņa! Ak tu brīnums tāds!

SEPTĪTAIS SKATS

Sprīdītis. Saucējs.

SAUCĒJS

(no ara pa luku).Lieli vīri, stipri viri! Nāciet uz ķēniņa pili. — Ķēniņa divas meitas velns

aiznesis, šovakar nāks pēc jaunākās: kas drošs, lai nāk glābt!
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SPRĪDĪTIS

(vengi). Ķēniņa meitu glābt! — Oho! Nac iekša!

SAUCĒJS

(ienāk). Vai te ir kads stiprs virs?

SPRĪDĪTIS

Es! Es iešu glābt!

SAUCĒJS

(smejas). Tu, knēveli? Ha! ha! ha! Ak tu sisenis tads! Ha! ha! (Krietni izsmējās, tad) —

Bet pavēle man ir ņemt visus līdz, kas grib. Tā kā tā jau visi vīri pagalam. Tad nāc tūlīt.

SPRĪDĪTIS

(skriedams pie Sīkstuļa durvīm). Pag, paņemšu apsēju! (Apsien steigšus kāju. Viņiem

izejot, Sīkstulis ar kalponi bāž galvas bailīgi pa durvīm pa kreisi, lien cauri būdai pie

loga vērot, kur palicis Sprīdītis).

Priekškars.



PIEKTAIS TĒLOJUMS
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ĶĒNIŅA PILI

Ķēniņa zale ar troni. Vairāki galma kungi, visi veci, sirmam bardam - iet šurpu, turpu

PIRMAIS SKATS

1. GALMAKUNGS

(tievs, drebelīgs, otram). Vai Saucējs vel nav atpakaļ?

2. GALMAKUNGS

(resns, raudulīgs). Nav. Un velns bus drīz klat! Ai, ai! Ai, ai!

1. GALMA KUNGS

Slikti, slikti! Tu redzēsi. — Jaunu ļaužu vairs valstī nav, un tad nak musu reize.

2. GALMA KUNGS

(izbijies). Musu reize? Kas ta' mes parpretniekiem velnam?

1. GALMA KUNGS

Nu, tu redzēsi! — Kur lai ņem! Ko lai nebalta diena dara?

2. GALMA KUNGS

(šmauc uz durvju pusi).

1. GALMA KUNGS

(steidzas pakaļ un tur to cieti). Uz kurieni iedami, kungs?

2. GALMA KUNGS

(stomās). Man — man — vidus apsapejis.

3. GALMA KUNGS

(ļoti smalks un iznesīgs). Ko jus gan iedomājaties, kungs! Tūliņ naks ķēniņš

1. GALMA KUNGS

(taisās nepamanīts šmaukt projām).

3. GALMA KUNGS

(viņam pakaļ). Uz kurieni, kungs?

1. GALMA KUNGS

Man — man — meita tautas vadāma.

4. GALMA KUNGS

(traģisks). Nav jau vairs tautukur vadīt Ak, to bedu! To bēdu!
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3. GALMA KUNGS

(aiz citu mugurām lavījās projām)

5. GALMA KUNGS

(ļoti bargs, uztraukts tam pakaļ). Ne, nu vairs nav labi. Nu bus visi valga sienami. Ne

pēdu projām!

3. GALMA KUNGS

Man galva reibst.
. . kājas krustiem vien iet.

5. GALMA KUNGS

Tagad turiet acis vaļa. Katrs sarga visus.

VISI

(platam acīm skatās cits uz citu).

SAUCĒJS, SPRĪDĪTIS

(pa labi).

OTRAIS SKATS

Saucējs. Sprīdītis. Galmakungi.

SPRĪDĪTIS

(paliek pie durvīm).

SAUCĒJS

Labdien, kungi!

VISI

(sabīstas un sastingst no bailēm. Kad uzdrošinās paskatīties, visi atviegloti uzelpo).

1. GALMA KUNGS

Saucējs maja! Nu, kas ir? Vai pārvedi stiprus vīrus?

SAUCĒJS

Viss ka izslaucīts. Pametu acis par robežu kaimiņu ķēniņu valstīs. Ir tur neka nav.

1. GALMA KUNGS

(vaimanā). Ko nu darīsim? Ko nu darīsim? Nu naks veco reize.

CITI GALMA KUNGI

(mēģina cits caur citu šmaukt projām un tiek no citiem atturēti)

1. GALMA KUNGS

Milzis Lutausis ar pagalam. Vakar velns novinnēja.

SPRĪDĪTIS

Milzis Lutausis. A! Zel gan. Bet muļķis ar viņš bij.

VISI

(bez Saucēja apskatās uz Sprīdīti. Cits caur citu). Kas tas tads? Kas tas tads?

SAUCĒJS

To vel sagrabināju. Tas atnāca ar velnu ciksteties.
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VISI

(smejas. Cits caur citu). Ko? Tas? Šis knēvelis? To jau velns ar knipi nositis! Ha, ha, ha

Ha, ha, ha, ha, ha!

1. GALMA KUNGS

Ko tad tu no milža Lutauša zini?

SPRĪDĪTIS

Nu — viņš man bija labs draugs.

VISI

(brīnās. Cits caur citu). Tev? — Labs draugs?Tļā — ā — ā?

SPRĪDĪTIS

Mēs ar viņu reiz krietni izdancojāmies.

VISI

(brīnās platam mutēm). Tā! — Tā — ā — ā!

1. GALMA KUNGS

Kur tad tu biji? Pie viņa dzīrēs?

SPRĪDĪTIS

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

VISI

(brīnās vēl vairāk) .1 Tā-ā-ā!

SULAINIS

(pa labi dibena). Karalis nāk!

VISI

(nostājas cienīgas pozēs).

SAUCĒJS

(uz Sprīdīti). Paliksim mēs aiz durvim, kamēr sauc. (Abi projām priekšā pa labi).

TREŠAIS SKATS

Ķēniņš. Princese Zeltite. Galma kungi un dāmas. Paži. Sulaiņi.

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

PRINCESE ZELTĪTE

(gara, bali sārta, zeltu rotāta ģērba, gariem, uz abam pusēm krītošiem zelta dzelteniem

matiem — ar zelta stīpu uz pieres, nosēžas ķēniņam līdzās).

PILS DĀMAS UN KUNGI

(krāšņi ģērbti, grupējas ap princesi un ķēniņu).

KĒNINŠ
>

_

(pavel). Lai Saucējs sauc!
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OTRAIS SAUCĒJS

(nāk uz priekšu, paklanās ķēniņam un nostājas. Nokāsējas). Tā ķēniņš liek teikt:

Divi meitas jau viņam velns aiznesis uz savu apakšzemes pili. Jo daudz prinču un stipru
viru gāja ar velnu par princesēm cikstēties, bet velns visus pārspēja. Un nu šodien tas

nāk pēc ķēniņa jaunākās un mīļākās meitas, pēc skaistās princeses Zeltites. Tāpēc

ķēniņš izlaida pavēli pa visām savām valstīm, lai atsaucas, kas grib ar velnu cikstēties.

Kas viņu pārvarēs un princesi izglābs, dabūs pus ķēniņa valstības un princesi Zeltīti par

sievu. (Atkāpjas).

(Klusums).

ĶĒNIŅŠ
Vai mūsu vidū vairs nav neviena drošinieka?

VISI

(klusē).

SPRĪDĪTIS

SAUCĒJS

(pa labi priekša).

CETURTAISSKATS

Visi agrākie. Sprīdītis. Pirmais saucējs.

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

un princesi Zeltīti par sievu. Kas atsaucas?

SPRĪDĪTIS

(nāk uz priekšu un paklanās līdz zemei ķēniņam). Es, kungs un ķēniņ!

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

SAUCĒJS

(paklanās). Jā, kungs un ķēniņ. Tik es ar pa visam valstīm sagrabināju. (Atkāpjas).

SPRĪDĪTIS

(paklanās zemu princesei. Ar brīvu apbrīnu). Un tu esi princese Zeltfte? Bet esi gan tu

skaista. Tik skaistas es savu mūžu neesmu redzējis!

PRINCESE

(nicinoši aizgriežas projām).

DĀMAS

(sačukstas nicinoši un zobojoši).

ĶĒNIŅŠ
(uzceļas, sagrauzts). Tad mums vairs nav ko cerēt! Tad mums vairs nav glābiņa! (Ar

patosu). Mana Zeltīte, mana princese!
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PIRMAIS SAUCĒJS

(nāk uz priekšu). Bet kapec, mans kungs un ķēniņ! Nu mums ir glābiņš.

ĶĒNIŅŠ
Klusu! (Rāda uz Sprīdīti). Šo tu man gan laikam par apsmieklu esi atvedis.

PIRMAIS SAUCĒJS

(priekšā). Pamēģini tik ar viņu, mans kungs un ķēniņ! Viņš ar milzi Lutausi bijis

draugos.

1. GALMA KUNGS

(pierunādams). Viņš ar milzi Lutausi pat esot rada. Lai viņš cikstas, kungs un ķēniņ.
Pats savu galvu pazaudēs, kas tev tur par daļu?

KĒNINŠ

Lai viņš cikstas! Bet tikpat jau glābt neglābs.

SPRĪDĪTIS

Kad es teicu, ka glābšu, tad ar glābšu.

1. GALMA KUNGS

(bailīgi). Gaiss kļūst smags. Nelabais nāk!

2. GALMAKUNGS

Jau sāk rūkt. Nāk! (Cits caur citu). Vai! Vai! Vai! Vai!

3. GALMA KUNGS

Nāk jau pa pils vārtiem. Prom! Prom!

PRINCESE

Prom!

(Ara perkondardigs troksnis).

1. GALMA KUNGS

Nāk! Jau nāk! Tumsa skrien pa priekšu. (Karalis beg no troņa. Visi saskrien vidu, salien

kopā, drebinazobus).

SPRĪDĪTIS

(uzskrien uz troņa).

SPRĪDĪTIS

Prom!

VISI

(satrūkstas vēl vairāk).

SPRĪDĪTIS

Ejiet visi prom! Visi prom! Atstājiet mani vienu! (Kļūst tumšs). Dažas balsis sauc:

Tumsa skrien pa priekšu, tumsa skrien pa priekšu! (Nu aizskrej karalis un aiz tā visi citi

pakaklu pa galvu. Sprīdītis paliek viens).



76

PIEKTAIS SKATS

Sprīdītis. Nelabais.

NELABAIS

(uzskrej ar sarkanu gaismu. Pats melns, diviem ragiem piere un ar asti pakaļa. Skraida

apkārt un sauc). Kur princese? Kur princese? Do šurp princesi! Kur princese!

SPRĪDĪTIS

Princese liek teikt labdienas!

NELABAIS

Kas tur runā?

SPRĪDĪTIS

(nostājas viņam taisni priekšā). Princese liek teikt labdienas.

NELABAIS

Kas tas par kverpli? Ko tu no manis gribi?

SPRĪDĪTIS

Gribu ar tevi cikstēties.

NELABAIS

Nekaitini mani!

SPRĪDĪTIS

No visas tiesas. Es tevi novinnēšu un izglābšu princesi.

NELABAIS

(smejas locīdamies). Tu? tu? He — he — he — he — he — he! Visus vīrus ķēniņam
pārvarēju. Nu sūta siseņus. (Izsmējies brauka rokas. Labsirdīgi). Nu, tadnācu ar! Nācu

ar! (Taisa dažus ķērienus, no kuriem Sprīdītis arvien manīgi izvairās).

SPRĪDĪTIS

(meklē pa kuli stabuli). Pa, pa! Pirms tām pūlēm drusku uzdancosim. (Izņem stabuli un

sāk stabulēt).

NELABAIS

(sāk griezties, diet un lēkāt. Ar augošu izbrīnīšanos vārdus izgrūzdams). Kas tas!

Āre
.. .

āre
.. . kājas ļenkanas ...

Kā lec
.. .

Kā spārdās
.. .

Griežas
...

Kā

spindele ...

Kā skriemelis
. .

.Kā ripa ...
Kā spole . . .

Kas mani apsēdis? (Gaiņājas

rokām, sauc): Nost!
.. .

nost
.. .

Laid mierā! Laid vaļā! Diezgan .. . diezgan .. .

diezgan! . . .
Nokusu!

. .
. Pagalam! . . . Diezgan! . . .

SPRĪDĪTIS

(apgājis apkārt nelabajam, beidz stabulēšanu un stabuli noslēpj).

NELABAIS

(sabrūk zeme).

SPRĪDĪTIS

(brīnās). Un tad tu tā nokusi? Re, man pat piere nav slapja.
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NELABAIS

(elš un tik māj ar roku).

SPRĪDĪTIS

Bet nu iesim cīkstēties. Man nav ilgi vaļas. Mani vēl daudz vietas gaida. Cikstesimies pa

daļām, citādi tev būs par grūtu. Se, pacel papriekšu manu mazo pirkstiņu! (Sniedz

velnam Meža mātes sprunguliņu. Velns kā ķer, tā piesienas. Sprīdītis, sprunguliņu zemu

turēdams, velk velnu apkārt riņķi Velns, kūkumu sametis, pakaļ, kamēr galīgi nokusis

krīt gar zemi).

NELABAIS

Au! Au! Au! —

SPRĪDĪTIS

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

NELABAIS

(gaudojas un lūdzas). Ko tu ar mani darfsi, ko tu ar mani darīsi? — Tik asti atstāj.

SPRĪDĪTIS

Kāpēc tev astes žēl?

NELABAIS

Tā mana čina. Ja man to noņem, tad man atkal desmittukstošu gadu jākalpo citiem

velniem par kāju paslauku.

SPRĪDĪTIS

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

NELABAIS

(vaimanā). Vai, vai, vai!

SPRĪDĪTIS

Vai tas tev ar čina?

NELABAIS

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

SPRĪDĪTIS

(gavilēdams). Tas ir labi! Tas ir labi! To jau tik es gribu. (Nolauž viņam ragu). Nu es tevi

vēl pavadīšu lfdz durvīm. (Velk velnu līdz durvīm un sauc): Atlaidies!

NELABAIS

(ar vienu lēcienu projām).

SPRĪDĪTIS

(pie ķēniņa durvīm). Varat nakt!
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SESTAIS SKATS

Sprīdītis. Ķēniņš. Princese. Galma kungi un dāmas. Paži. Sulaiņi.

(Uznāk karalis ar pavadoņiem, bailīgi, acis visapkārt. Bnnas Sprīdīti, ap to līkumu

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

savas vietas).

SPRĪDĪTIS

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

nolieku pie tavām kājām. (Dara to).

KĒNINŠ

Krietni, mans dels.

VISI

(sačukstas, priecīgi uztraukti). Ah! Ah! Ah!

ĶĒNIŅŠ
Lai nones to ragu mana mantas kambarīuzglabāt.

DIVI SULAIŅI
(ar ragu projām).

1. GALMA KUNGS

(izbrīnījies). Un bez ieročiem tu Nelabo pārvarēji?

SPRĪDĪTIS

Ar ieročiem. (Rada stabuli un sprunguli).

1. GALMA KUNGS

Tad ar tiem var Nelabo pārvarēt? To nebūtu domājis.

SPRĪDĪTIS

(pārgudri). Daudz ko nedoma.

ĶĒNIŅŠ
Tu esi izpildījis savu solījumu, un nu tik atliek mums izpildīt musejo. (Griežas pie

princeses). Princese Zeltīte!

PRINCESE

(strauji). Ne, tevs, to taču tu nedomano tiesas! (Noskatās Sprīdīti no galvas līdz kajam.

Nicinoši). Es lai ņemu šito par vīru, šito knisli! Ko tad visas kaimiņu princeses teiks?

Savas acis no kauna nedrīkstētu pacelt!

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

PRINCESE

(ļauni). Prinča drebēs! — Labāk izbāzīsim viņu ar salmiem un uzliksim uz jumta.

SPRĪDĪTIS

(iebaidīts). Vai, cik ta ir pūcīga!

ĶĒNIŅŠ
» j

Kas solīts, tas jāizpilda.

GALMA KUNGI

Kas solīts, jāizpilda!
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PRINCESE

Kas tad ir solījums? Ka dumi bez uguns! Vajag gribēt un darīt. Un es negribu un

nedarīšu. (Sper kāju pie zemes).

GALMA DĀMA

Viņa negrib, un viņa nedarīs!

KĒNINŠ

Un viņa darīs! Un es to darīšu. Pus ķēniņa valstības viņam solīju un kad viņš pats

neatkāpjas, tad jāizpilda. Un kad tu viņa negribi, tu mana meita vairs neesi. (Taisās iet

projām).

DĀMA

(uz princesi — čukst). Izdabū tik, ka viņš šonakt nepaliek pilī. Es zinu raganu, kas viņu
var nosvēpēt.

PRINCESE

(uzelpodama). A! Tas ir labi. (Pret ķēniņu). Kungs un ķēniņ!

KĒNINŠ

(atskatās).

PRINCESE

Lai tavs prāts notiek!

KĒNINŠ
5 »

(slavēdams). Tas ir labi. Nu tu esi atkal mana laba meitiņa.

PRINCESE

Tikai man vel viens lūgums. Izpildi man to.

KĒNINŠ
Labi. Apsolu to izpildīt.

PRINCESE

Šī nakts viņam jāpavada pils pagalma. lekam tas nav mans laulāts draugs, viņš nedrīkst

pilī gulēt.

KĒNINŠ

Apsolīju un tavu pratu izpildīšu. (Projām ar pavadoņiem).

GALMA DĀMA

(pie princeses — čukst). Tūliņ iešu sameklēšu raganu!

PRINCESE

(piekrizdama paloka galvu un seko ķēniņam).

SPRĪDĪTIS

(pievīlies). Tad tādas tas princeses!

Priekškars.





SESTAIS TĒLOJUMS
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PILS PAGALMS

Pa labi pils (apgaismota) ar platam lovenem. Pa kreisi dārzs. Dibena terase un aiz tas

ezers. Nakts. Mēnesnīca.

PIRMAIS SKATS

Sprīdītis. Pec tam princese Zeltīte un Galma dama. Ragana.

SPRĪDĪTIS

(stāv pagalma). Te nu es esmu
...

Ka no laivas izmests. (Drebinās). Un auksti ar ir.

Būtu man vismaz kā nākamam pusķēniņam, atmetuši kādu paltraku, ko apsegties. Bet

kas viņiem! Paši tup siltās istabās! Kad bij Nelabais jāpārvar, tad biju labs. Jā, jā. Viss še

tik spoži un gludi, bet kas man no tā. Mani neieredz! Būtu labāk mežā! (Sirsnīgi). Tur

pavisam citādi. Tur it kā mīļām rokām pretī sniegtos. — E! — (Apskatās). Jāliekas būtu

uz auss
. . .

Bet kur? (let uz terases pusi). Ā! Tur tīri labi. Kad tik būtukas,ko palikt

pagalvī. Pa, tur žogā viens akmens atzvēlies
. . .

Tas būs labs. (Ņem akmeni). Kad kļūšu
par pusķēniņu, likšu iemūrēt citu. (Sataisa sev guļas vietu uz terases ar galvgali pret pils
vārtiem un izstiepjas).

PRINCESE ZELTĪTE UN GALMA DĀMA

(nāk no pils, gai;os mēteļos ietinušas).

PRINCESE

(ierauga Sprīdīti). Aa! Tur viņš guļ.

GALMA DĀMA

Paliec tu te, augsta princese. Es iešu pameklēšu raganu. Viņa bus še kaut kur tuvuma.

(Aiziet).

SPRĪDĪTIS

(skatās debesis). Tur viena tada maza maza zvaigznīte. Ta man iet visur līdz. Es viņu
tikpat labi pazīstu kā Lienīti un vecomāti. Ak Lienīte! Tā ir gan pavisam cita meitene.

Vai nu viņa ta mani nievātu ka princese Zeltīte! Bet es gan biju daudzreiz ka ezis pret

viņu! Es gan nebiju labs.

GALMA DĀMA

RAGANA

(priekša pa labi).

RAGANA

(krīt princesei pie kajam).

PRINCESE

Man stāstīja, ka tu mākot lielu mākslu.
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RAGANA

Maku, princesft, maku! Nosvepešu, ka kājas vien notirinās.

PRINCESE

(rada uz Sprīdīti). Klusi!

SPRĪDĪTIS

(vēl nomodā). Nekā, vecmāmiņ! Es domāju, ar tiem naudas podiem tik tāda mānīšanās!

(Šaubīdamies). Vai viņos vecos laikos ar kāds maz ir atradis!
.

.
.

Un ar to laimi ir tā

jocīgi! Kur domā, būs vislabāk, tur taisni iznāk vissliktāk. (Nopūšas).

RAGANA

(aicina). Nac nu, princesīt, nac! Kad es burvības vārdus teikšu, tev vajag klat but.

PRINCESE

Klusu. Viņš vel nav aizmidzis.

SPRĪDĪTIS

(pussedus — skumji). Un kas nu manai māmiņai kādreiz vainadziņu uz kapa liek! Vai!

Vai! Tā nu gan man nevajadzēja. (Atlaižas un drīz iemieg).

PRINCESE, RAGANA, PILS DĀMA (priekšā pa labi projām).

SPRĪDĪTIS

(guļ. No ezera ceļas baltas miglas, un no miglām attīstās viens pec otra sapņu teli).

VECMĀMIŅA

Gara diena, gara diena,

Būtu drīz jau vakars klāt.

Atnāk vakars, nav neviena,
Ar ko mili parunāt.

Tik daudz ceļu, tik daudz teku,
Skaitot acis sūrstēt sāk,

Tikai celiņa ta nava,
'_v

_ _

Kur mans deliņs maja nak.

Gaidu, kad priekš mana dela

Vārti plaši atvērsies,
Laimīte naks viņam līdzi,
Zelta sagšā tinusies.

(Tēls nozūd).

SPRĪDĪTIS

(miega, priecīgi). Vecmamiņ! ...
Tu doma, ka es neparnakšu? (Mierinādams). Gan

gan .
.

. gan!
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LIENĪTE

Sprīdīti, Sprīdīti!
Kad tu reiz pārnāktu!
Tad tev visu

Pa prātam vien darītu;
Pa teku tecinām

5
_

Tevi vien meklētu,

Vieglām kājiņām
Ap tevi tecētu.

Milam rociņām

Glāstīt glāstītu;
Klusu, klusu tev

Kaut ko stāstītu.

Sprīdīti, Sprīdīti,
Kaut tu tik pārnāktu,

Tagad it visu tev

Pa prātam darītu!

(Tēls nozūd).

SPRĪDĪTIS

(klusi un laimīgi smejas). Lienīte
. . .

Lienīte
...

Tu
. . .

Lienīte.

MIRUSĪ MĀMIŅA
Tricin trīc ganu dziesmas

Manā kapu kalniņā.
Visas manim pari ieti,

Nav vairs mana dziedātāja

Gauži raud sila priede
Manā kapa maliņā,
Raudi, raudi, sila priede,
Nav vairs mana raudātāja.

Nezalītes sadīgušas

Vij ap mani vainadziņu:
Audziet kuplas, nezālītes,

Nav vairs mana kopējiņa.

(Tēls nozūd).

SPRĪDĪTIS

(miega. Žēli un sirsnīgi). Mamiņ . . .

Mīla mamiņ!

RAGANA. PRINCESE. GALMA DĀMA (priekšā pa labi).

RAGANA

Tu redzēsi, princese Zeltīte. Ka no kajam sakšu dvēseli dzīt, ta pa muti izdzisu. Ka

pelīti satveršu, kausiņā paslēpšu, līdzi aiznesīšu.
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PRINCESE

Bet tik pasteidzies.

RAGANA

(tuvojas Sprīdītim ar svepejamo trauku. Uz pirkstu galiem. Atkal pie princeses). Viņš
tur rokas krustīm pār krūtīm. Tad es nekā nevaru darīt. Tad man pašai dūmus acīs sit.

PRINCESE

(nepacietīgi). Nu ej vien! Kas tik ilgi tuļosies! Nogaidi izdevīgu acumirkli

RAGANA

(pavēli klausfdama, steidzas pie Sprīdīša. Ka taisās par viņu liekties, tai iesitas pašai dumi

acis. Viņa sāk rīstīties un šķaudīt).

PRINCESE

(sit kaju pie zemes). Nu viņa visu izjauks!

SPRĪDĪTIS

(atmostas, ierauga raganu, saprot viņas nolūku, uzšaujas kājas). A! Tad pagalma tadi

spoki kūņājas. Pa', pa'! lesmērēšu viņiem kājas! (Meklē stabuli).

RAGANA

(izbailes). Stabuli ne! Stabuli ne! Stabuli ne! (Nomet svepejamo trauku un aizbēg).

SPRĪDĪTIS

(smejas. Baž stabuli kule). Aa! Mana stabule jau tagad var no slavas vien pārtikt.

PRINCESE

(uz galma damu bargi). Tu tik pie visa ta esi vainīga. Ko tu mani pie tādas muļķes vedi?

GALMA DĀMA

Piedodiet, augsta princese!

PRINCESE

(to medīdama). Piedodiet, augsta princese!

SPRĪDĪTIS

(uz princesi). Bij man to zināt, ka tu tik ļauna! Tu no tiesas gribēji likt mani nosvepet?

PRINCESE

Ta manas pašas darīšana, ko es gribēju!

SPRĪDĪTIS

(spītīgi). Bet virsroku tomēr nedabūji.

PRINCESE

(iekarst). Es nedabūšu virsroku! Pagaidi, kā es dabūšu virsroku! Es sapulcēšu visu pili
un tad tev likšu savus riekstus kost. Ar kādām burvibām tu tagad izkūlies, to nevar

sazināt, bet tad gan tik viegli neies. Es tev uzdošu miklas minēt, un kad tu tās nevarēsi

atminēt, visiem tūliņ acis atvērsies, kas tupar ķēniņu. Un tad tevi ar kaunu un apsmieklu

padzis pasaulē.

SPRĪDĪTIS

(piekrizdams). Labi, labi! To tu vari darīt tūlīt. Nu, norunāsim ta: kad es tavas miklas

neatminēšu, tad tu esi vinnējusi un tu ar mani vari darīt, ko gribi.
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PRINCESE

Es esmu ar mieru.

SPRĪDĪTIS

Uz cik miklām?

PRINCESE

Uz trim.

SPRĪDĪTIS

Labi.

PRINCESE

(sestās uz lievenem).

SPRĪDĪTIS

(tālāk para soļu).

PRINCESE

Atmini manu miklu: Isaks par visīsāko zaļi, mazāks par mazāko oliņu; garāks ka

visgarākais koks, augstāks kā visaugstākais kalns.

SPRĪDĪTIS

To garumu un īsumu, to zemumu un augstumu manas kājas ir katru dienu mērījušas:
tas ir ceļš, princese Zeltīte.

PRINCESE

(sašutusi). Nu, kas nu tik vieglu miklu neatminēs! Tad jau tev ar vajadzētu but pārak

muļķim. Bet atmini manu miklu: Guļ baļķis uz ceļa. Ne tamvar pari pārkāpt, ne apkārt

apiet.

SPRĪDĪTIS

(turpina). Ne to var projām aiznest un ne to var kaut kur paslēpt. To es labi pazīstu.
Tas mans uzticamākais biedrs. Tā ir ēna.

PRINCESE

(dedzīgāk). Kaut tu ar savu minēšanu meli norītu! — Bet atmini manu miklu: Rej ka

suns, mauj kā vērsis, pogo kā lakstīgala .. .

SPRĪDĪTIS

(atņemdamies). ...
runa ka cilvēks, skan ka pulkstens; ruc ka pērkons. Nav nevienas

mutes un atbild tūkstoš mutēm. Tā ir atbalss, princese Zeltīte.

PRINCESE

(pieceļas dusmas). Tu man rauj vardu no mutes ara! Vai tu zini, ka es tevi varu iemest

cietumā, kur nekad vairs dienas gaismu neredz?

GALMA DĀMA

Cietuma gan! Nepalaid to viņam garam, augsta princese

SPRĪDĪTIS

(pārgalvīgi plaukšķina rokas). Vinnēju, vinnēju! — Bet vai tu zini ko? Tagad atmini

manu miklu.
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PRINCESE

(atri). Man nav tavas miklas jāmin.

SPRĪDĪTIS

Ta ar nemaz nav mikla. To es nupat te pilīmācījos. (Labsirdīgi). Ja atminēsi, tad es

atkāpšos.

GALMA DĀMA

Mini, cienīga princese. Kas tev nu no viņa mīklas ko neatminēt.

PRINCESE

Teic!

SPRĪDĪTIS

(zīmīgi). Sprega ka dimanta šķiltaviņa, dzeļ ka čūskas dzelonītis.

PRINCESE

(doma — noliecas pie galma dāmas nepacietīgi, skubina to minēt). Mini, mini, mini!

GALMA DĀMA

(plata rokas un nezina atminēt).

PRINCESE

(plūc to aiz matiem, ļauni). Ej, ej pie Gudras, ej gudribas pastrēbties

GALMA DĀMA

(klusi raud).

PRINCESE

(uz Sprīdīti). Ta nav nekāda mīkla, ko tu man uzdevi.

SPRĪDĪTIS

(zīmīgi). Sprega ka dimanta šķiltaviņa, dzeļ ka čūskas dzelonītis.Oh, ta ir laba mikla! Ta

tava mēlīte, princese Zeltīte.

PRINCESE

Ā. Tu — tu to uzdrošinies. Es tev! (Pieskrien tam sakniebtam durem, draudīgi). Nu,

tiksi tu vienreiz manos nagos!

SPRĪDĪTIS

Tur nu es nekad netikšu. Nav bedu! Unpar tevi es pateicu paldies. Tu doma, ka es tevi

gribu! Lai tu sēdētu glāžu pilī un būtu ar zeltu apbērta, i' tad es tevis negribētu! Man

visa pasaule vaļā! Redzi, šitas gredzentiņš mani aizvedīs uz Laimīgo zemi. (Pieiet pie

ezera malas un, iesitis trīs reizes plaukstās, sauc): ~Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, nes

mani uz Laimīgo zemi!" (Pār ezeru plūst zila gaisma. Sprīdītis kluss un sajūsmināts).
Cik skaisti iemirdzējās ezers! Un cik lielas, spožas atspulgojas viņā zvaigznes. (Atmiņas

tverdams). Man tak tā bij, it kā būtu pirmīt sapnī redzējis vecmāmiņu ...
un

Lienīti... un savu īsto māmiņu .

._. kuņi tak nekad dzīvē neesmu redzējis
... (Pa

ezeru peld gulbis. Sprīdītis priecīgi). A! Gulbītis nāk, gulbītis jau nāk!

PRINCESE

(ziņkārīgi tuvojas ezeram).
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sprīdītis

(pārgalvīgi klanās princeses priekša). Dzīvo vesela, princese Zeltfte! Veļu tev — lai tevi

ar nu tiešām Nelabais parauj! (Atri ielec laivā. Aizpeld ar gulbīti).

PRINCESE

Ko? Kas? Viņš brauc projām! (Dauza pie pils vārtiem). Atdarait! Atdarait! Vārtus

vaļā! Atdarait! Skrieniet! Atri! Atri! Atdarait!
>

OTRAIS SKATS

Princese. Galma dama. Ķēniņš. Galmakungi.

ĶĒNIŅŠ
(ar galma kungiem no pils). Kas ir? Kas te ta dauzāsnakts laikā?

PRINCESE

(rada uz ezeru). Viņš brauc projām! — Tur — — tur! Un novēlēja, lai mani velns

paraujot!

VISI

(skatās izstieptiem kakliem).

1. GALMA KUNGS

Es nekā nevaru saredzēt!

PRINCESE

Nevar saredzēt! Kas ta'jāredz! Dzenieties pakaļ! Skrieniet, brauciet, jājiet!

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

var darīt!

PRINCESE

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

1. GALMA KUNGS

Viņš var gan darft. Viņam ir tadi ieroči. Es pats redzēju. Tada ka stabule, tads ka

sprungulis.

ĶĒNIŅŠ
leroči? — leroči?

— Tie viņam ir jāatņem. leročus atstāt nedrīkst.

PRINCESE

Skrieniet! Ejiet! Ņemiet viņam visu nost. Vediet viņu atpakaļ! Tulft, uz pedam vediet

viņu atpakaļ!

VISI

(bez princeses rinda projām priekša pa labi).

Priekškars.





SEPTĪTAIS TĒLOJUMS
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ATKAL MĀJĀS.

Pa kreisi zema istaba ar salmu jumtu. Aiz tas dārzs ar ziedošiem augļu kokiem

Perspektīvā redzami pakalni, birzis, pļavas, meži, upe. Pavasara vakars.

PIRMAIS SKATS

Sprīdītis.

SPRĪDĪTIS

(priekšā pa labi ar savu lāpstu, kā no gara ceļa nākdams. Skatās brīnīdamies apkārt).

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

. . .

birzis
. . . pļavas . . .

meži! Tavu brfriumu! (Sapņaini). Gulbītis kā pie ceļa apstājās, tā es pa to pašu ceļu
gāju ... gāju ...

Garām saules kalnam, garām Meža mātes pilij
...

Uz Laimīgo
zemi... Tā vectētiņš teica. Un rau, kur cels ietecēja un nobeidzās! (Ar piepeši kā

atkusušām, plūstošām jūtām): Mājās! es esmu atkal mājās! — Viss vēl tāpat! — Bet

sētsvidus kā izmiris! Neviens netek pretī. ..
Kas tad tas! (Atrauj istabas durvis. Sauc

iekšā). Vecāmāt!
. . .

Lienīt! Vecāmāt! Es esmu te! Es pats pārnācu! Sprīdītis! (leiet

iekšā).

(Tāluma dzird meitas līgojam. Gap velk):

Dzied, māsiņa, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēšu,
Es pret tevi gavilēšu,

Skaņu balsi rādīdama.

SPRĪDĪTIS

(iznāk). Nav neviena iekša. Viss ka izmiris. (Dzird līgošanu). A! viņi visi pakalnes. lelīgo
pavasari. Es līgošu pretī.

Līdziet, meitas, man līgot
Man bij daudziskaistu dziesmu;
Pa vienai salasīju,
Svešas zemes staigādams.

MEITAS UN PUIŠI

(līgojot arvien tuvāk nākdami).

Zied ābele pret ābeli

Katrā kalna galiņā;
Dzied māsiņa pret māsiņu
Katra savā valodā.
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OTRAIS SKATS

Puiši, meitas un bērni. Sprīdītis. Drusku velak vecmāmiņa, Lienīte, pamāte.

MEITAS UN PUIŠI

(uznāk līgodami).

SPRĪDĪTIS

Ekur meitas pulkā iet,
Kā ieviņas ziedēdamas;
Puiši gāja raudzīties

Kāriekstiņus lazdiņā.

MEITAS UNPUIŠI

(cits par citu). Kas tas tads? Kas tur tupaiz ziedu cera? Kas tur mus aplīgo? (Meklē

Sprīdīti).

SPRĪDĪTIS

(iznāk ara, visus apsveikdams). Labvakar, musu ļaudis, labvakar!

MEITAS UN PUIŠI

Labvakar! Labvakar! A! Sprīdītis! Lielais vīrs! Pasaules gajejs! A! a! Mantas celejs! Ak,

nu pārnāci gan!

LIENĪTE

(aiz citam meitām. Laužas cauri gavilēdama). Ko? Sprīdītis mājas! Manu Sprīdīti! Kad

tu zinātu, kā mēs tevi gaidījām!

VECMĀMIŅA
(klibo uz kruķīša). Dēliņ! Manu dēliņ! Kā manas acis vel to pieredzēja! Tīri bez gaismas
palika, pēc tevis skatoties! (Slauka acis). Tā izcietāmies, tā izcietāmies!

. . . Āre, ku'

pamāte ar nāk.

PAMĀTE

(atturīga un ta ka nokaunējusies). Nu labvakar, labvakar. Pārnāci nu gan ar mājas. Labi

jau nu gan.

VECMĀMIŅA
(skubina). Pabučo nu viņai ar roku, pabučo! Viņa jau ar, cilvēks, pēc tevis diez' ka

nobēdājās.

SPRĪDĪTIS

Nu — pamāte — saderēsim tad nu ar mierus! (Ne bez lielības). Bet nu es gan esmu

drusku citādāks vīrs.

VECMĀMIŅA
(ar klusu lepnību). Kā tad nu nebūs citādāks, pasauli izredzējies!

SPRĪDĪTIS

Bet naudas, vecmamiņ, naudas
. . .

Neka! (Rada, ka tamķešas tukšas).

VECMĀMIŅA
5

_

(mierina). Lai, nu lai, dēliņ! Kam tad mums tas naudasvajag. Tik pat jau vienreiz zeme

jālien!
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1. PUISIS

A, ko tu nu, vecen, runa! Tev jau nu gan nekas! Tev jau tik tiem sešiem dēļiem vajag!
Bet mums, jauniem

2. PUISIS

(uz Sprīdīti). Nu pastāsti, pastāsti, ka ta' nu iet tai pasaule

SPRĪDĪTIS

(ar pārākumu). Tur daudz ko stāstīt! Ta nemaz pasaule neiet, ka doma. Pavisam citādi.

No tālienes viss izskatās diezkā, un kad pieiet klāt — pavisam citādi.

1. PUISIS

(uz citiem). He! he! Tamnu ganlaikam labi ir gājis!

2. PUISIS

(smejas). Laikam pērienu dabūjis!

1. PUISIS

Vai tad citādi butunācis maja!

2. PUISIS

Tukšam kulēm!

CITI

(zobojas). Tukšam kulēm! Tukšam kulēm!

LIENĪTE

(uz Sprīdīti). Sprīdīti! Are, skaties, kas tur nak.

TREŠAIS SKATS

Visi agrākie. Ķēniņš ar galma kungiem un pavadoņiem.

ĶĒNIŅŠ
(ar pavadoņiem pa labi rinda uzskrej. Papriekšu izelšas nokusuši).

ĶĒNIŅŠ
(nokusis). Ka mes tev dzināmies pakaļ!

1. GALMA KUNGS

(lieliem lakatiem slauka sviedrus). Kamēr pēdas vien uzdzinam!

2. GALMA KUNGS

Un kad tikām uz ceļa, tad tik pa vienu vien, pa vienu vien!

1. GALMA KUNGS

Kamēr tas še šinīs mājas ietecēja.

SPRĪDĪTIS

Ja tu mani gribi vest atpakaļ, kungs un ķēniņ, tad tas par velti. Ko es priekš tevis darīju,

to es dariju no laba prāta. Ni es gribu tās pusķēniņa valstības, ni princeses Zeltītes.

1. PUISIS

(citiem). Ko? Ko? Klausaities, ko viņš teic! Pusķēniņa valstības!
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2. PUISIS

Un princesi par sievu!

VISI

(brīnās). Oi, oi, oi, oi!

ĶĒNIŅŠ

Nu, kad tu tas pusķēniņa valstības negribi, negribi. Mes tev ar spiest nespiedīsim. Bet

pasaki tik, kur tu liki tos ieročus?

SPRĪDĪTIS

Kādus ieročus?

1. GALMA KUNGS

Are tos, ar kuriem tu pārvarēji velnu. Tu man viņus radīji.

SPRĪDĪTIS

Ak — tos? (Smejas sevī).

1. GALMA KUNGS

Nūjā, tos!

VISI

Saki, saki!

ĶĒNIŅŠ
Ja, ja. Pasaki tik. Mes tev bagātīgi atlīdzināsim.

1. GALMA KUNGS

Ja, ja. Mes tev bagātīgi atlīdzināsim!

SPRĪDĪTIS

Nu, cik ta' jus man dosit?

ĶĒNIŅŠ
» »

Cik tu prasīsi.

SPRĪDĪTIS

Tad dodiet ar. (Apdomājies). Dodiet trīs puri naudas! Lai iet!

1. PUISIS

Trīs puri naudas! Dūšīgi, dūšīgi! Prasi tik dūšīgi!

VISI

(viņam piekrīt). Triš puri! Trīs puri!

KĒNINŠ

Vai, dēls, kur es triš pūri naudas ņemšu! Meita tautās vadāma. Tagad, tev pakaļ
dzenoties, pa kaimiņu valstīm dzirdēju kādas nekādas baumas par viņu. Esot ļauna, ar

dzēlīgu mēli. Kur valodas cēlušās, kur ne. Bet nu būs jādod liela pūra nauda, citādi

neviens neņems.

SPRĪDĪTIS

Nu, lai iet viens purs.
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1. PUISIS

Atlaist nevajag! Par ko atlaist!

1. GALMA KUNGS

Kur tad tu, dēls, pūru naudas liksi! Tur jau tev līdz miršanas stundai būs jātup klāt un

jāskaita.

2. GALMA KUNGS

Pirksti nodils, dēls. Un speķu tev izsūks.

1. GALMA KUNGS

Paliksi sauss kā žagars.

SPRĪDĪTIS

Nu, lai tad ar iet tik, cik var kulkene ielasīt. Kamir kadakulkene?

VECMĀMIŅA

(izvelk no azots vecu kuli). Man te ir tada čiekuru kuļķene.

ĶĒNIŅŠ UN GALMA KUNGI

(meklē pa ķešām naudu un ber kuļķene, bet nevar neko daudz sadabūt). Nupietiks!
Pietiks! — Sien ciet to kuli! Sien tik nu ciet!

SPRĪDĪTIS

(žvadzina kuļķeni). Puse vel netika. Nu — pietiek ar. Bus katram pa dukātam.

1. GALMA KUNGS

Bet nu dod šurp stabuli un sprunguli.

SPRĪDĪTIS
Atdot? Bet tojau man nemaz vairs nav

ĶĒNIŅŠ
Kas tā par valodu? Ka tu ta manies?

SPRĪDĪTIS
Ka t' es manos. Jūs jau tik gribējāt, lai es pasaku, kur viņi esot.

ĶĒNIŅŠ
(garu degunu). Redz, kāds gudrinieks! Kas to butu domājis!

1. GALMA KUNGS

Nu, tad saki!

SPRĪDĪTIS

Stabuli atstāju garam braucot saules kalna. To paņēma Vēja matēs otrais dels. Ta bij

viņa stabule. Un sprunguliņu atprasīja man Meža māte.

ĶĒNIŅŠ
(nospļaujas). Tfi! Bij man to zināt!

1. GALMA KUNGS

(tāpat). Tfī! Bij man to zināt! (Visi nospļaujas).
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KĒNINŠ
— V v

(novēlīgi). Bet kas dots, tas dots! Pelnījis to viņš ir desmitkārtīgi! Nu! Šķirsimies kā labi

draugi. (Sadodas rokās).

SPRĪDĪTIS

Jā. Būsim labi draugi, kungs un ķēniņ! Un kad tev stipru viru vajag, tu zini, kur tos var

atrast!

ĶĒNIŅŠ
Labi, mans dēls, labi. (Ar pavadoņiem projām priekšā pa labi).

CETURTAISSKATS

Visi agrākie bez ķēniņa un pavadoņiem.

PUIŠI UN MEITAS

(cits caur citu). Oh! Sprīdītis! Kas par malaci! Varens puisis! Ko tas visu nav izdarījis!

Ķēniņa meitu būtu dabūjis! Vai tu re!

1. PUISIS

To jau es arvien teicu. Es teicu: no Sprīdīša jus piedzīvosit lielas lietas! Bet neviens man

to negribēja ticēt.

2. PUISIS

Ka ne? Es arvien ticēju! Es arvien teicu, ka no Sprīdisa iznāks lielas lietas.

1. PUISIS

Bet atlaist viņam vis nevajadzēja. Vismaz puru lai maksa ciet.

2. PUISIS

Ne, to gan nevajadzēja. Neparko nevajadzēja atlaist.

SPRĪDĪTIS

Bus mums ir ta diezgan. (Ņem no kuļķenes). Ir jus atminēšu. Katram pa dukātam.

Godīgi pelnīts, godīgi dalīts.

VISI

(ņem un liela Sprīdīti). Paldies, paldies! Lai tev rodas simtkārtīgi!

SPRĪDĪTIS

(dalīdams). Un radīsies ar simtkārtīgi. To piedzīvosit.

PAMĀTE

(nemiera). Te nu bij! Tads aizgāja, tads pārnāca. Izdala savu labumu uz visam pusēm.

Noslauki nu pats degunu! Kad skrēja pasaulē, lielījās vai pili celt!

SPRĪDĪTIS

Uzcelšu ar. Kad jau es no paša velna nebaidos (Piekāpdamies). Nu, ko es tur iešu

teikt. Izklausītos ka lielība. Kad dzīvosim, tadredzēsim. (Uz Lienīti. Pusspītigi). Bet tad

tu ar ne tiepsies, tu redzēsi, ka es varu gan ko un ka es neesmu vis tāds
. . .
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LIENĪTE

(sirsnīgi). Es tik gribētu to redzēt, ka tu nekad vairs neietu pasaule un ka tu mus no

visas sirds milētu, Sprīdīti.

SPRĪDĪTIS

(vienkārši). Ja, to ar. To nu gan. No visas sirds!

1. PUISIS

Un gudra padoma tu jau mums ar neliegsi. Gudrības jau nu diezgan pasaule esi

pieredzējies.

SPRĪDĪTIS

Nu, kad es ar jums savu mantu dalu, kas tad man padomu ko liegt?

2. PUISIS

Tas ir pareizi. Ta ir labi. Urra Sprīdītim!

VISI

Urrā Sprīdītim!

SPRĪDĪTIS
Un Lienītei ar!

VISI

Urrā Lienītei!

SPRĪDĪTIS

Unjums visiem!

VISI

Urra mums visiem. (Dzied).

Svešas zemes izstaigājies,

Gudribiņas pielasījies,
Sveiks lai dzīvo Sprīdītis,
Pašas laimes luteklis.

Visiem dziedot, noveļas priekškars.





Pateicamies skatuves un kostīmu metu

autoram, māksliniekam Ēvaldam Dajevskim

un so gleznu īpašniekam, Dr. Paulim

Grūbem, kas atļāva reprodukcijas izlietot

~Sprīdīša" ilustrēšanai bez atlīdzības.

Pateicamies studenšu korporācijai

~Daugaviete',' kas atbalstīja so izdevumu ar

ziedojumu.
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