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ROTA ĻAUDIS





PIRMAIS TĒLOJUMS

SENLAIKU PAGALMS

PA LABI NAMS, PA KREISI KLĒTS. VIDO DI-

BENA DĀRZS. LIEPA. GALDS. SOLS. SUŅU BŪDA

KLĒTS GALA. VIRS TĀS NO DĀRZA PĀRKĀRIES

ĶIRŠU KOKS. DĀRZĀ AIZ 20GA ROZES.









11

Zīle, Vālodze, Virpa, Ciesa. Viena pec otras no dažādam

pusēm.

ZĪLE

Maija, Maija! Uhu, Maija! Pate sauc!

Prom.

VĀLODZE

Maija, ūhu! Pate prasa, kur malums.

Pagaidījuse.

Nu, nāc vai nenāc! Būt tev būs!

Prom.

VIRPA

Uhu, ūhu! Maija! Pate sūta. Ej plēs skalus! Ej nes ūdeni!

CIESA

To izsmiedama.

Maija, ūh! Ej pūt stabuli! Ej ķer vēju!

VIRPA

Tu mani mēdīsi? Še tev!

Sit to.

CIESA

Sit pretī.

Se atpakaļ! — Sauc tik Maiju. Dari pate!

VIRPA

Dari pate! Ūdens jānes. Lopi jāredz. Dzijas jāvērpj. Pļā-

vums jāpļauj. Kam man plēsties? Lai nāk Maija — Maija,

Maija! — Nu gan dabūs, kad nāks Pate.

Aizskrien. Svi 1 i s , patukls, nevarīgi bailīgs, steidzīgi uznāk.

SVILIS

Pate, Pate! Kur tā Pate? Vai jau nikna?

CIESA

Pārgalve.

Nikna, nikna!
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SVILIS

Dikti nikna?

CIESA

Kusa ka katls! Vienas putas.

Prom.

SVILIS

Vaimanu, vaimanu! Kusa ka katls! Ka nu iztapt? Ko nu

darīt? Kur nu palikt? Vaimanu, vaimanu!

Skraida.

Pate, bramanīgi posta, plata.
Plaska, kalsnēja, kustīga, iztapoņa, Pašai cieši uz pēdām.

PLASKA

Es tik saku. Es tik saku. Tev par daudz laba sirds.

PATE

Redzu, redzu. Man par daudz sirds laba.

Pašam bargi.

Ko tu te bizene ka dundurs dienvidu? Vai laiks lieks? Vai

viss darbs padarīts? Vai labumu par velti gribi ēst?

SVILIS

Uzšvirkst.

Labums, labums! Vai tas tavs?

Sabīstas.

PATE

Ko? Tu man te pīkstēsi vel? Ej drāz ecēšas! Vij auklas!

Dzen, triec puišus! Prom! Prom!

SVILIS

Nobijies.

Oja — ūja! lešu, iešu!

Prom.

PLASKA

Vai redz, ka tev uzkliedz!

PATE

Ka man uzkliedz!
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PLASKA

Es tik saku, es tik saku. Tici man: meitas žēl!

P ATE

Savas žēl, ne manas.

PLASKA

Kur nu tavas, kur nu tavas!

P ATE

Ciešāk grožus pievilkšu.

PLASKA

Tā tik vajag, tā tik vajag! Tev par daudz sirds laba. Aug
tava paša bērns. Drīz nāks tautas. Un svešs dzeguzēns še

pa kājām, tur pa kājām.

PATE

Vai nu tautu acis stulbas bus, ka matēs meitas neredzes?

PLASKA

Tās pašas acis redz vienu, redz otru. Ko viņai priekšā vi-

dželēt? Ko viņai priekšā acu mānīt? Sen jau prom vaja-

dzēja.

PATE

Vajadzēja, vajadzēja! Lai ļaudis mani par to suni tur, ka

pasaulē dzīšu? let jau kā muļķe. Visu darbu padara. Acīs

nelec. Kur lai ron iemesla?

PLASKA

Nesaki neka. Bus labi. Ari man ir sava maka. Gan tev pa

prātam izdarīšu. Sūti tik to vakarā pie Veļu akas linu vērpt.

PATE

Ja. Ko var, to var! Ta var notikt

Paijas balss no iekšas.

PAIJA

Uhu! Sievas! Meitas! Vecenes!
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PLASKA

Klau! Puķīte rozīte mostas! Puķīte rozīte ceļas! Skriešu,

skriešu!

PATE

Es jau arī pie sava bērna.

PLASKA

Skriešu, skriešu! Udentiņu ienesīšu, malciņu sacirtīšu, ugun-

tiņu uzkuršu, gardumiņu izvārīšu.

PATE

Skrej, skrej! Neba nu tevi piemirsīšu!

PLASKA

Kur nu piemirsīsi! Mīļas kā māsas dzīvojam, mīļas kā mā-

sas satiekam.

Prom.

PATE

Tad ta masa! Tenku kule! Plikadīda!

PAIJA

No iekšas.

Uh! Sievas! Meitas! Vecenes!

PATE

Es jau pate pie sava bērna! Es jau pate pie sava bērna.

Prom.

Varis, pēc tam Maija un Laima.

Varis no pieguļas, laisks un smags. Stāv pagalma vidū, rokas bikšu

kabatās; nožāvājas gari. Rauga gulēt pirms uz sola, tad uz galda. Nevar.

Spīd saule, dzied putni. Atkal nožāvājas. lerauga suņa būdu; tur patiks.
Būs ēna. leguļas suņu būdā. Kājas laukā.

MAIJA

Ar grābeklīti un sirpi. Pelēks, vecs svarciņš. Basas kājas. Ved Laimu

kā sirmu māmiņu.

Nāc nu, sirmmāmiņ, te uz sola, ēnā, pie liepas! Atpūtīsies,

pamielosies, pate tev līdz Pasaules ceļam līdzi aiztecēšu,

tad vairs nenomaldīsies.



15

LAIMA

lerauga Vara kājas ārā no suņu būdas.

Redz, meit! Tur tas kājas, kas man ceļu radīja. Tāpēc vien

nomaldījos.
Purina Vara k aju.

Hej, puis, kur iet ceļš uz Čuču muižu?

VARIS

Pa miegiem met kaju gaisa.

Tur, tur! Ej tur!

MAIJA

Izbijusies.

Vai, Vari, tu sirmai māmiņai ar kaju ceļu radi! Cik tu

nelabs!

VARIS

Nelabs— nelabs! Kāds tad lai esmu? Man liela muiža, ko

domā!

Krāc.

LAIMA

Kadu ļaužu tad šis ir?

MAIJA

Labu ļaužu. Sērdienis. Māmiņa mazu pieņēma krietnos darbos

mācīt.

LAIMA

Smejas.

Krietns gan izmācīts!

MAIJA

Kad māmiņa dzīvoja, krietns bija. Un gudrs bija.

LAIMA

Vai sen ka mira tava māmiņa?

MAIJA

Sen. Jau trešoreiz iekūko dzeguze pavasari.
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LAIMA

Un tevs svešu mati ar svešu meitu pārveda? Tev gan grūt
meit?

MAIJA

Nekas! Var iztikt. — Nu, mamiņ, es iešu tev ciema maizīti

atnesīšu.

LAIMA

Dzert atnes!

VARIS

No būdas.

Man ar dzert.

MAIJA

Tev gan ne. Tev ogas mutē karājas.

VARIS

Kur?

Uzraušas sēdus. Kasa galvu.

Augstu! — Kaut zinātu. Kaut varētu. E, nevarēs vis! Lai

paliek!
Nogulst.

MAIJA

Ai, Vari, Vari! Ko tevi tevs, mate par Vari iesaukuši! Tu

jau tīrais Nevaris esi un palieci.
Prom.

LAIMA

let leni par pagalmu un pret visam pusēm izstiepj rokas svetidama.

Baltābola medus druvu

Modrai bišu ganītājai;
Sarkandaiļu rožu dārzu

Daiļai rožu kopējiņai;
Raibas govis platu ragu,
Zīda sprogu avitiņas

Visam labu vēlētājai;
Ābolainus kumeliņus

Čaklu kāju tecētājai.

Agrrītiņa pļāvēj iņai,
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Agras dziesmas skandētajai
Baltus rudzus, baltus miežus,

Zelta varpam kviešu druvu.

Lai ēd sunīts, lai ēd kaķīts,
Lai cd ceļa gajejiņis,

Lai cd visi ļauni ļaudis

Labam lemto labumiņu.

Maija ar klaipu maizes un krūzi piena.

MAIJA

Nāc nu, māmiņ! Ed un dzer, ko dievs devis. Tik neturi

ļauna prāta, ka nevaru ar tevi ilgi ciemoties. Man vēl dzi-

jas jānotin. Vakar nokavējos.

LAIMA

Ka tad ta? Krietnai meitai tas nepiestāv.

MAIJA

Nepiestāv nu vis! Bet bij tētiņam jāpalīdz.

LAIMA

Tētiņš lai dara pats.

MAIJA

Nezinu, mamiņ, kamēr ienāca sveša mate, tētiņš nav vairs

tāds. Nav nekas vairs pa prātam.
Svi 1 i s steidzas, uztraukts.

SVILIS

Maija! Maija! Skrien! Nes! Dod! Svārkus! Jostu! Cepuri!

Rauj un sviež nost.

MAIJA

Tev jau pašam! Tev jau mugura.

SVILIS

Jaunos! Nes no klēts! Jābrauc!

MAIJA

Nes prasīto, palīdz ģērbties. Kuru gabalu Svi 1 i s novelk, to zeme

Maija visu saņem.

Kur tu brauksi?
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SVILIS

Pate suta. Ar puķa ratiem Rīgas pilī jātiek. Paijai zvārguļu

jostas gribas. Atri, ātri!

MAIJA

Tētiņ, es šorīt jau pļava biju. Pirmo zaļi iepļāvu.

SVILIS

Norūc.

MAIJA

Dienas malumu viena pate samalu. Meitas palīga nelaida.

SVILIS

Nikni.

Ko man stāsti? Kam man jazin?

Prom.

LAIMA

Kam tu stāsti?

MAIJA

Kam tad lai stāstu?

LAIMA

Vajag darīt, ne runāt.

MAIJA

Bet tak gribas kaut viens mīļu vardu pateiktu, galvu

paglaudītu.

LAIMA

Nu, nu! Dušu nevajaga palaist.

MAIJA

Nē, mamiņ, dušu vis nepalaidīšu.

Plaska uzskrej vējodama.

PLASKA

Vietu, vietu! Taisiet ceļu! Dodiet vietu! Puķīte rozīte nāk!

Nost no kājām! Kas tā par veceni? Abas no kājām!
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LAIMA

Ceļas, nosēstas žogmala.

MAIJA

Ko tu tik nešpetna? Kad mate dzīvoja, vai cauri līdi

PLASKA

Medī.

Ak, mate, mate! No tas bij labums! Kas leks no tevis? No

plikadīdas.

MAIJA

Tad es biju saulīte ceļama.

PLASKA

Ka tu drīksti gribēt saulīte ceļama, kad ir Paija? — Puķīte
rozīte, puķīte rozīte!

Skrej Paijai pretī.

MAIJA

Laimai.

Telītes padzirdīšu, tad tevi pavadīšu.
Prom.

Paija vaļējiem matiem, pusapģerbta. Tai seko Pate, Plaska, Zī-

le, Vālodze, Virpa, Ciesa.

PLASKA

Saldi.

Zvaigznīte uzlēca. Saulīte atspīdēja. Spulga dieniņa atausa.

Nāku, nāku! Lūk, liepu ēnā! Saulīte dzīpariņiem norakstījuse!

PAIJA

Ko ķersties man klat, adatu zagle! Nost*nagus! — Kas sukas

matus? Kas aus kājas?

PLASKA

Es, es! Glāžu kurpītes, diega zeķītes!

PATE

Es pate galviņu izsukāšu.
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PAIJA

Nost! Ne man tādu āvēju, ne sukātāju! Kur meitas? Vai

meitu vairs nav? Aunat kājas! Sukājat matus! Mazgājat muti!

Kura nāks?

MEITAS

Cita caur citu.

Es, es!

PAIJA

Vārnas un žagatas!

Izkar mēli.

PLASKA

Sadod, sadod tik pa krietnam!

PAIJA

Nu, nākat ar! Bet lai jusu pirkstu pie manas adas nejūt!
Tad dabūsiet, ka nagi noskries!

Zīle gar kājām, Vālodze, Virpa darbojas ap matiem.

VĀLODZE

Režģlaama pinkainos matus.

Ak, mati, matiņi! Kad kuram tadi butu!

VIRPA

Kad Maijai tadi butu!

VĀLODZE

Kur nu tai! Ne matu, ne auguma!

ZILE

Ne tadu acu, ne tada deguna!

PLASKA

Ne gudribiņas, ne valodiņas! Vairāk nekas kā beržamā

grīste!

CIESA

Pusspitlgi.

Darbi labi.
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PATE

Darbi, darbi! Kas tie darbi, kur tie darbi? Vakar linu diegus
atdeva, desmit spaļu izkratīju.

PLASKA

Redzat nu!

VISAS

Izņemot Ciesu, sasit rokas.

Desmit spaļu! Redz nu, liela vērpēja!

PATE

Šodien malumu malusi. Eita, skatāties! Klons graudiem pie-
bārstīts, i riekužu salasīsiet! Manu labumu pa vēju laiž!

PLASKA

Koku tik vajaga!

VĀLODZE

Smalka darba jau nu pavisam neprot!

PLASKA

Izrauj no kabatas kadu drebēs strēmeli.

Bet skatāt to darbiņu. To jaukumu! Puķīte rozīte ko savām

rociņām izmargojuse. Kāda acs to var izskatīt, kāda roka

izstrādāt, kāda galva izdomāt! Pa visām kaimiņu sētām nesu

rādīt, pa visu pasauli nesu tincināt! Še, meitas, laižat no

rokas rokā!

VĀLODZE

To krāšņumu! To jaukumu!

ZĪLE

It ka labāk pētīt gribētu, atiet līdz suņu būdai. Virpa seko, abas

paklusu.

Vai tas ir adīts vai šūts?

VIRPA

Vai austs vai lāpīts? Vai ņieburs vai skotele?

VARIS

Paceļ galvu no būdas.

Tās ir gailim bikses.
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VIRPA

Klau, klau!

Smejas.

VARIS

Tie ir cūkai segli.

ZĪLE

Pagaid, pateikšu Pašai. Tad tev bus.

VARIS

Teic!

lelien būda.

PAIJA

Vālodzei.

Au! Ko tu, vārnas knābi, manus matus plūc? Ja man vienu,
tev visus!

Plūc to.

VIRPA

Pieskrej pie Paijas

PAIJA

Virpai.

Ko te bolī savas zaļas vežacis? Vai es esmu putnu biedēk-

lis?

PLASKA

Ak tu to valodiņu! Ka sprēgāt sprega!

PAIJA

Grozāties, pīļu matēs! Ēst, est nesat!

PLASKA

Vai, vai, piemirsu! Man jau gardumiņš bus saviris. Tūlīt,
tūlīt!

Prom.

PAIJA

Tuhttuļa! Vai bus uz pedam?
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PLASKA

Ar trauku, lieli.

Paraug nu, paraug! Mēlīti norisi!

PAIJA

Parauga.

Ve! Vē! Tas esot gardums! Tā jau suņu ēsma! Raganai dod

ēst vārīt! Badā grib mani nomērdēt! Tie esot ļaudis! Ēh!

Raud.

PATE

Izrauj ēdienu, grūž Plas ka i .

Še! Nes lej cukam. Ņuņa tada! Übadze nu maces lielma-

ņiem virumu izvārīt.

Mierina Paiju, glāsta.

Nu —nu — nu! Es pate! Es pate iešu savam bērnam labu-

miņu paraudzīt. Krējumiņu gribēsi?

PAIJA

īgna.

Negribu.

PATE

Medutiņu?

PAIJA

Negribu.

PATE

Karašiņas pacepšu?

PAIJA

Negribu, negribu, negribu!

PATE

Saldi smaida.

Nu, ko tad? Tad jau vai tīri putna piena mans bērns gri-
bēs!

PAIJA

Priecīga.

Ja! Putna piena gan! Dod putna pienu!



24

VISAS

Bez padoma.

Putna pienu!

PAIJA

Plaskai.

Skrej, ej, meklē, dabu! Ja nedabūsi, bada nomiršu. Ne mil-

tiņa neņemšu, ne putraimiņa, ne cīpsliņas neēdīšu.

PATE

Paija grib, Paija grib! Ejat! Meklējat!

PLASKA

Taisās iet, bet nezin, kur.

lešu, iešu! Ka tad nu neiešu! Tūlīt iešu.

PAIJA

Visas ejat, visas! Uz pedam prom! Meklējat!

PATE

Skrejat, meitas! Visas skriesim! Pa ligzdām, pa krūmiem,

pa zaru zariem.

Meitas, Plaska un Pate prom.

LAIMA

Pieceļas dibena.

PAIJA

lerauga to, iekliedzas.

Vai, vai! Sveša sieva! Kur Pate? Kur Plaska? Meitas!

LAIMA

Nekliedz! Es neka nedarīšu!

PAIJA

Kas tu tada esi?

Laima nāk tuvāk. Paija nomierinās.

A, nu es zinu. Tu esi zīlniece. Visas vecas raganas ir zīl-

nieces. — Zīlniece, zīlniece, uzzīlē man!
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LAIMA

Ko tu gribi, lai tev uzzīlē?

PAIJA

Uzzīlē — vai es dabūšu princi?

LAIMA

Zilēdama.

Ja, princi tu dabūsi!

PAIJA

Priecīga, lēkā.

Princi es dabūšu! Es dabūšu princi!

LAIMA

Bet par velti vis princis nav. Tas jānopelna

PAIJA

Gari.

Jānopelna? Kas t' jādara?

LAIMA

Ne daudz un ļoti daudz. Viss tas, ko dara Maija.

PAIJA

Phe! Tad ta lieta! Viss tas, ko dara Maija! — Bet ko tad

dabūs Maija?

LAIMA

Maija? Maija dabūs to krācēju.
Rāda Vari.

PAIJA

Skaudīgā prieka.

Ha, ha, ha! Maija dabūs pelnu rušķi, es dabūšu princi! —

Tu laba zīlniece, bet nelaba padoma devēja. Tu saproti:

Maijai jādara, ko tai liek, un jādabū, ko tā grib. Es daru,

kas man tīk, un dabūju, ko es gribu. Es daru, kas man tīk.

Šodien šā, rītu tā un parīt citādi!

Dejo un dzied.

Man būs princis, princis, princis!



26

VARIS

Pabāž galvu.

Kas te lec un kliedz ka circenis pelnos? No miega izbļāva

PAIJA

Es bušu princese.

VARIS

Princese! Ja tu būsi princese, tad sētas miets bus tavs prin
cis.

PAIJA

Sumpurnis! Balamute! Nositišu!

VARIS

lelien buda.

PAIJA

Atkal lec.

Man bus princis, princis!

Pate, meitas, Plaska.

PATE

Še nu, še nesumiņš!

PAIJA

Izsper Pašai iz rokam.

Ko te āksties! Vai es to vairs gribu, ko pirmīt gribēju. —

Sauc puišus!

PATE

Neizprot.

Ko? Puišus?

PAIJA

Ja, ja, ja! Es gribu zināt, vai es esmu skaista.

PLASKA

Skaista, skaista! Ka mēnestiņš laisties, kā zvaigznīte mirgo
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VĀLODZE

Tiesa, tiesa! Mes sakām to dienam, naktīm.

PAIJA

Bet es gribu zināt, vai es patīku puišiem.

VARIS

No būdas.

Puišiem tu nepatīc!

PAIJA

Aiztur ausis, kliedz.

A! Es nevaru dzirdēt, ko tas teic
..

. Lai viņš neteic!

PATE

Vai tev tas jāklausās!

VARIS

Es ari esmu puisis, un man tu nepatīc. Melna vārna sau-

sajā priedē skaistāka nekā tu.

PAIJA

Pašai.

Dzen pie velna!

PATE

Dzīšu, dzīšu!

VARIS

Raušas kājas.

Pats pie velna aiziešu. Elles plēšas jaukāk skan nekā tava

valoda.

Aiziet.

Ara dzied.

Mīļā Laima, dievu meita,

Nāc dziesmiņu darināt:

Teic dziesmiņas, dziedi pati
Par jauniem, par veciem.

PAIJA

Kam ta skaņa balss?
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CIESA

Maijai, Maija dzied.

PAIJA

Kam viņa dzied? Es negribu! Es negribu!

PATE

Plaskai.

Ej apsaukt! Ej apsaukt!

PAIJA

Ko tu apsauksi? Dod man ar dziedat! Tūlīt es gribu dzie-

dāt! Es gribu dziedāt!

PATE

Dziedi, meitiņ, dziedi! Kas tev liedz?

PAIJA

E — c — c!

Nevar.

Es gribu tā kā Maija. Tūlīt es gribu.

CIESA

Tev nav dziedamas rīkles. Kam nav dziedamas rīkles, tas

nevar padziedāt.

PATE

Ko nu, duma! Tādai setložņītei būs dziedama rīkle un ma-

nam bērnam nebūs! — Dziedi tik, meitiņ, dziedi!

PAIJA

Mēģina.

E — c — c!

Nevar.

Nevaru! Nevaru!

PLASKA

Pagaidi, pagaidi! Es zinu burvi, kas tevi izmācīs.
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CIESA

Kam nav dziedamas rīkles, to nevar izmācīt. Maijai ir dzie-

damā rīkle. Tā dzied pati no sevis.

PLASKA

Ka var but Maijai dziedama rīkle, kad ir Paija!

PATE

Nebēda, meitiņ! Gan izmācīs. Burvis izmācīs.

PAIJA

Meda.

Burvis izmācīs! Kad pūcei aste ziedes! Es gribu tūlīt. Tūlīt

lai man ir dziedamā rīkle! Es gribu!

VISAS

Bez padoma.

Viņa grib! Viņa grib! Ko nu lai dara!

PATE

Dusmas, dūres kratīdama.

Bet nu arī ir diezgan! Jādara gals! Tai skaņajai rīklei, kas

man te piebļauj visu māju, jādara gals!
Dziedāšana attālinās.

SVILIS

Uznāk sasteidzies.

Te bus ta josta!

PATE

Ak tu tik! ledod puķa ratus, velkas ka gliemezis!

PAIJA

Zaļa josta! Vai es gribēju zaļu? Lamza tads! Sarkanu es

gribu! Tūlīt dod sarkanu!

SVILIS

Kur lai ņemu sarkanu, kad teica zaļu?

PATE

Teica zaļu? Pašam ne prata, ne acu! Kad teica zaļu, varēji
atnest sarkanu.
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PAIJA

Plūc Svili aiz ausim.

Dod sarkanu! Sarkanu dod!

SVILIS

Vai, vai, vai!

PATE

Meda.

Vai — vai — vai! Mans bērns tev vaivaivai! Nu pagaidi tu

man!

Ludzas Paiju.

Gan dabūšu sarkanu, gan! Pati aizskriešu ar puķa ratiem.

PAIJA

Ja-a, aizskrēja! Kur tad biji, kad bij jāskrien! Negribu
vairs!

Sarauj jostu, nomet

PATE

Ej nu, drostaliņ, saulīte, papriecājies ar meitām, palekajies!

PAIJA

Kas t' es esmu, sienāzis, ka man jaleka saulīte?

PLASKA

Re, kur nākama lielmaniša! Negrib vis, lai meitas slinko.

Zin, ka darba laiks!

PAIJA

Darba laiks! Ja darbs ir zaķis, ko tad stāvi? Laid pakaļ! —

Nākat, meitas!

Ar meitām prom.

PLASKA

Ak tu, cildena mēlīte! Teic ko teikdams, atbildi kā ar at

spolīti atsitis! — lešu, iešu paskatīties, kā daiļi palēkājas.
Prom.

SVILIS

Sed plats, stīvs, atgāzies. Bail: kas nu bus
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PATE

Rokas iespiedusi.

Nu! —

SVILIS

Nu??

PATE

Par ko tu mani esi te atvedis, es prasu? Par nelgu, par

kājminu? Tava suga man min uz papēžiem. Tava suga man

kāpj uz deguna. Visa pasaule smejas, tu ne redzi, ne dzirdi!

Tava suga visur taisa saukumu vien, saukumu vien! Pļā-
vumā tik apcērt vārpas, maltuvē izbārsta graudus, vērpumu
nodod pilnu spaļu kā eža muguru. Labuma nekur un it

nekur. Izlepusi, izvēlīga! Maize esot pelnaina. — Nu, es tev

vēl došu pelnus rīt! Salmu kūlis esot par prastu. Palagus
lai dodot! Slēžu palagus lai priekš šās šūdinu. Ha, ha! Uz

kādiem tad es pate un mans bērns, ja viņa uz slēžu pala-

giem! — Ja sāks nākt tautas, kur es viņu slēpšu! Un, ja

slēpšu, tad būšu tā sliktā. Bet vai var rādīt pasaulei to

mazo prātiņu, to neveiklo tikumiņu, to bālo naktspamašu?

Maijas balss ārā.

Krūmi, krūmi, meži, meži,

Manu balsi atdodat!

Nu man jauna vasariņa,
Kur balsītes vajadzēs.

PATE

Nezin ko no dusmām.

Dzirdi, dzirdi! To skaņo rīkli! Piebļauj māju, piebļauj lauku!

Manas ausis plīst pušu. Es nevaru, nevaru vairs! Vai mans

bērns to darītu. Vai mans bērns tā savu rīkli palaidīs!
Dziesma tuvāk.

Ai, ai! Nevaru, nevaru!

Aizbāž ausis.

Man jabeg! Jabeg no mājam lauka. Paliec tu ar savu sugu.

Jābēg, jābēg!

Saķer galvu, aizbēg.

SVILIS

Uztraukts skraida.
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Maija uznāk.

MAIJA

Nu, sirmmāmiņ, darbi apdarīti. Ja nu esi atpūtušās, pate-

cēšu tev līdzi līdz Pasaules ceļam, tad tu vairs nenomaldī-

sies.

LAIMA

Labi, meitiņ! Bet vai vel kajam bus viegluma?

MAIJA

O, sirmmāmiņ, palūko!

Dejo un saduras ar Svili

SVILIS

Bargs.

Ko tu te — lustes un ziņģes cauru dienu? Nevar ne aiz-

klausīties!

MAIJA

Vai, tētiņ, tu jau maja?

SVILIS

Ej nost!

MAIJA

Vai es ko ļaunu daru?

SVILIS

Labu jau nedari. Lēkātājs nav darītājs. Lustes un ziņģēs
vien. Savaldi skaņo rīkli! Lai vairs nedzirdētu. To es tev

piesaku.

MAIJA

Tētiņ, tu man vienīgo prieciņu aizliedz.

SVILIS

Pie darba nevajag prieka. Liela jau esi, bet tikuma maz.

Labuma pa vējiem izlaid. Darba nemāki. Vērpums spaļains,
maltuve graudiem piekaisīta.

MAIJA

Vai, tētiņ, kas tev to stāsta?
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SVILIS

Vai man jāstāsta? Vai man pašam acu nav? Es tev saku

uzvedies godam! Citādi man kauns no tādas meitas.

Prom.

MAIJA

Vai, vai! Kas tas bij? Pēdējos vārtiņus aizvēra!

Skumst.

LAIMA

Neskumsti! Ja vārtiņus tev aizvēra, pasauli atvēršu.

Noskūpsta tai acis.

MAIJA

Ai, sirmmamiņ, nožilba acis. Ko es redzu!

LAIMA

Tepat veco liepu.

MAIJA

Sapņaina tāluma.

Redzu gan to veco liepu,
Bet aiz liepas tālus laukus,

Bet aiz laukiem tālus ceļus,
Bet aiz ceļiem rudus kalnus,

Bet aiz kalniem zilu jūru,
Bet aiz jūras rožu dārzu,
Pašā galā zeltozolu,

Galā trejdeviņas saules!

LAIMA

Aizskar Maijas ausis.

MAIJA

Ai, ai, sirmmamiņ, ko es dzirdu?

LAIMA

Bezdelīgu kartsgala.

MAIJA

Bezdelīga, vidžulīte,
Sauc mani vārdā!
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LAIMA

Sauc tevi vārdā,

Saka tev labdienas

No brāļiem, māsiņām.

MAIJA

No brāļiem, māsiņām?
Kas tie ir, sirmmāmiņ?

LAIMA

Bitīte žiglā
Baltziedu vālā,

Sudraba miglā

Zvaigznīte tālā,

Ķirzata glodā,
Pa akmeņu pilīm
Kas šaudās un lodā,

Lietiņš, kas čabina,

Vējiņš, kas grabina,
Brālītis Saulstaris,

Mirdzošais rītsveicis,

Visu zemju skaistule

Māsiņa Sārtroze.

Viss, kas uz pasaules margo un zvīļo,

Sūta tev labdienas, viss tevi mīļo.

Laima nozūd.

MAIJA

Viss, kas uz pasaules margo un zvīļo,

Sūta man labdienas, viss mani mīļo.

Viss mani mīļo! Ai, sirmmāmiņ, cik jauki!
Neredz vairs Laimu.

Sirmmāmiņ, kur tu esi?

Plaska, Pate uznāk.

PATE

Ko tu še esot? Svešu vazaņķi ēdinājusi?

MAIJA

Sāpīgi.

Nav. Nav jau viņas vairs.
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PLASKA

Rada maizi un piena traukus.

Nu, paskat, vai nav!

PATE

Edinat, dzirdināt, manu labumu pa vējam putināt. Manu

mantu vazaņķiem atdot!

MAIJA

Mīļu, sirmu māmiņu tikai paēdināju.

PATE

Tikai paēdināji? Ta? Piegāji ka pie sava un ņemi?

MAIJA

Vai tas nav mans? Vai nav mana teva, manas māmiņas pa-

domiņš?

PLASKA

Redz, ko pasaka!

PATE

Ko? To tu izdrīksties? Man acis lekt? Man teikt, ka ta tava

manta? No mājām prom! Pie vilkiem prom! Mežā prom!

MAIJA

Ta nav tava vara. Darbu vari uzlikt, cik spej, no mājam
aizdzīt nespēj. No mājām prom neiešu.

PATE

Ak darba! Nu tad pagaidi! Darbu dabūsi. — Podu linu sa-

vērpsi, tad vari palikt.

PLASKA

Tītiņa.

E —c! Ko nu teiksi!

MAIJA

Savērpšu.

PLASKA

Nakts sprīdi gara.



PATE

Nedoma skalu plest. Gaiša istaba sust! Mēnesnīca. Pie Veļu
akas. Pie veļu vītoliem, tur tev vieta.

MAIJA

Kur lini?

P ATE

Ej, tev iedos!

MAIJA

Prom.

P ATE

Plaskai.

Gada, ka mani suņi tiek vaļa, kad šī iet. Lai ceļu vairs

atpakaļ neatrod. Neaizmirsti!

PLASKA

Iztapdama.

Gadašu, gadašu! Ka nu es to aizmirsīšu!

Abas prom.

Priekškars



OTRAIS TĒLOJUMS

PIE VEĻU AKAS

PA KREISI DIBENĀ VEĻU AKA PUSSAGRUVU-

SIEM, ZAĻI APSŪBĒJUŠIEM GRODIEM. PA LABI,

VAIRĀK PRIEKŠĀ PIEGUĻNIEKU BŪDA. AIZ

TĀS PALIELS AKMENS. AKMEŅI ARI KREISAJĀ

PUSE. DIBENĀ VĪTOLI. AIZ VĪTOLIEM PĻAVA.

MĒNESNĪCA, NETĀLU NO AKAS MAIJA SĒD

;'
v

UZ AKMENS UN VĒRPJ.

BLAKĀM ŪDENS KRŪZE UN LINU NASTA. V A -

RIS GUĻ BŪDAS PRIEKŠA; KRĀC ŠAD TAD.
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MAIJA

Klusi dzied

Saule, saule gavilēja:
Sērdienei kāzas dzēra.

Saule vilka zīda svārkus,

Līdz zemīti locīdama;

Mīļā Laima sagšu sedza,

Līdz zemīti pušķodama;
Dieva dēli zirgus jūdza
Sudrabiņa ratiņos.

Menestiņis līdzi brauca

Mirdzēdamis, vizēdams.

VARIS

Atmozdamies it ka no dziesmas. Imitē skaņas.

Aaha! Baaah! Atkal man viens aizbiedē miegu! Ka es lai-

žos guļus, tā man aizbiedē miegu! Tām tīšām!

MAIJA

Ja, tam tīšam! Vai tev tagad jāguļ? Tev jāgana zirgi. Ej
lūko vai nav jau auzās!

VARIS

Jāgana zirgi! Vai t' es esmu lākturis, kam katru nakti uz

vakts jāstāv?

MAIJA

Katram savs darbs jādara

VARIS

Žāvājas.

Lai velns dara darbu!

MAIJA

Velns tava darba nedarīs. Tu drīzāk darīsi velna darbu, ja
tāds sliņķis paliksi.

VARIS

Es ar mieru. Maza bēda, velnam par kalpu! Dzīvo cepuri
kuldams. Strādā kā gailis un ēd kā zirgs, jo gaļas kā mal-

kas. Bet te— mute sūra vien no auzu ķīsēļa. Pē! Do dzert,

lai noiet nelabums.
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MAIJA

Še stāv ūdens krūze.

VARIS

Kur?

MAIJA

Man līdzas.

VARIS

Klat nenāk.

MAIJA

Pate neiet.

VARIS

Nu, tad neka!

MAIJA
Aiznes viņam ūdens krūzi.

Kur tevi tadu liks? Tu jau drīz pie vietas pieaugsi. Staigāt
aizmirsīsi.

VARI S

Padzēries.

Kam man bus jāstaigā? Kad tu visus darbus būsi apdari-

juse, tu mani paņemsi kupaprecē un panēsāsi pa pasauli

MAIJA

Ej nu pieskati zirgus! Ka bus bijuši auzas, ta tev trīs die-

nas vairs ēst nedos.

VARIS

Par ko man siksna? Sajozīšu vēderu, bus miers

MAIJA

Kam tu saspītēsi? Tu spītē darbam. Vai darbs vainīgs?

VARIS

Par ko es nevaru spītēt? Vai darbs man brālis?
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MAIJA

Nu ja, ka brālis. Vēl vairāk kā brālis. Viņš jau tev atdod

visu. Pats tev ieliekas rokās. Viņš jau tikai gribas būt da-

rāms. Un tad viņš tev ar spēku pielej dzīslas. Ar prieku

pielej sirdi. Ar veiksmi locekļus. Ar gudrību prātu. Jo viņš

jau gudrāks par gudru. Tik pats sevi padarīt nevar. Viņš
ir kā apburts. Atburt sevi nevar. Tas jādara cilvēkam.

VARIS

Izlaidīgs.

Buri, būri buramo, es gulēšu guļamo! Kam man dotu vaļu
darīt, ko es gribu, es tik gulētu no rīta līdz vakaram un

no vakara līdz rītam.

Gari žāvājas.

MAIJA

Un sajoztu vēderu.

VARIS

Neparasti dzīvi.

Un estu. Estu! Estu! Stirnas un vēršus! Briežus un aunus!

MAIJA

Klau, zirgi auzas!

VARIS

Tev plānas ausis. Es neka nedzirdu

MAIJA

Nobradās lauku!

VARIS

Lai! Vai tik vien auzu pasaule!

MAIJA

Aizskrej izdzīt zirgus.

VARIS

Liekas uz auss un krāc.
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Paija, grezni ģērbta, Zīle, Vālodze, Virpa, Ciesa uncitas

meitenes uzskrej dibenā.

PAIJA

Citam.

Klau, Maiju sabaidīsim, ratiņu apsviedīsim, vērpumu izar

dīsim, pa krūmu krūmiņiem dzijas aizstaipīsim.

CIESA

Jokosimies un spokosimies!

PAIJA

Bet kur viņa ir? Nav!

CIESA

Nav? Tur tik tas krācējs. Skatāt!

VISAS

Jautri.

Luk, luk, tas krācējs!
Sadodas rokās, ieslēdz Vari griezdamās un dziedādamas.

Kas dārza, kas dārza?

Dundurs rožu dārziņā.

Viena pec otras, garam skrienot, bargi noliecas Varim pie auss.

ZĪLE

Kas par dundur? Juras krācējs!

VĀLODZE

Kas par dundur? Aukas šņācējs!

CIESA

Vāles vāzējs,
Kalnu gāzējs,
Zemes spārdis,
Pasauls ārdis.

VIRPA

Zvaigžņu grāvējs,
Koku rāvējs,
Mežu rucejs,
Pērkondūcējs!
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VISAS

Varim ausīs.

Brrr! Brrr! Ššš!

VARIS

Sit abam rokam pa gaisu, bet krāc talak. Meitas atbēg nost

MAIJA

Uznāk un nosēstas vērpt.

PAIJA

Dod meitām zīmi palikt dibena. Tuvojas Maijai kaitinādama un tītīdama

Man zīžu drānas. Man baltas kājas. Man zelts un sudrabs.

Man slēžu krekls. Tev nekā! Tev nekā! Ve! Ve! Tev veci

lindraki! Tev skrandaina villaine. Tev pakulu krekls! Tev

basas kājas!

Rausta Maijai aiz drēbēm, aiz matiem, sper viņas basajām kājām,
tomēr arvien baidīdamās, kā karstu pieķerdama. Kad tas nedara iespaidu,
sāk citā toni griezdamās un dejodama.

Es būšu princese! Es esmu princese! — Tu pelēka pelnrušķe! —

Man zīlniece zīlēja! Princi man zīlēja!— Tev ar zīlniece

zīlēja. — Kad tu zinātu, ko zīlēja? Ha, ha, ha!

Sit knipus un griežas.

Es gan zinu! Ha, ha, ha!

Nepanākuse savu, dusmām augot.

Kod mele, ja gribi zināt! Bet es neteikšu! Aha! Neteikšu!

Citiem pateikšu! Citiem gan pateikšu! Tev neteikšu!

Sačukstas ar meitām, rādīdama Vari.

Dzird saucam.

Skrandu princis! Skrandu princis!

Meitas smejas. Paija atkal tuvojas Maijai. Izlikdamās.

Nu nāc! Nu nac! Mēnesnīca parotāt, ka bitīte palodāt!
Mācas tai virsū.

MAIJA

Laid! Man darbs!

PAIJA

Zinu, zinu, zinu! Jāsavērpj trīs podi linu.

Tītīdama.
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Ek, ek! Jādara, ko liek. Jāskrej, kur dzen. Jāvelk, ko krauj! —

Es daru, kas tīk. Es daru, ko gribu. Es daru par spīti!
Par spīti!

Piepeši pieskriedama, mēģina tai izraut varpstiņu no rokam

MAIJA

Draudoši

Darbu liec miera!

PAIJA

Bailes atlec atpakaļ, bet tad atkal klat.

No vietas nevari pakustēt! Neka man nevari padarīt! Ek, ka

iedevu dusmas! Ek, kā iedevu dusmas!

MAIJA

Mierīgi.

Tad jau ods arī man varētu dusmas iedot!

PAIJA

Nevaidama. Spārdās kajam un krata rokas

Tad iedošu tev dusmas! ledošu! ledošu! ledošu! Pagaidi!
Sargies! Sargies!

MAIJA

Mierīgi vērpj.

PAIJA

Meitām

Klausāt, ko saka!

Ātri, klusi

Katra uz savu pusi!
Kā viesulis pieskrejat,

Vārpstiņu atņemat,

Kodaļu izplūcat,

Dzijas saraustāt!

Pa krūmu krūmiņiem aizstiepjat,
Kur bija, kur palika?
Neviena vairs nezin, kas darīja!

CIESA

Spokosimies un jokosimies.
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Ja, ja, ja!
Visas uz pirkstgaliem apiet Maiju.

PAIJA
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Redzēsi, ka iedošu dusmas, kad darbs bus izpostīts! Kad

aizdzīs no mājas! Kad aizdzīs no saules!

MEITAS

Gāžas no visam pusēm, Maiju biedēdamas.

Uhū! Uhū! Uhū!

Grib izraut varpstiņu

MAIJA

Varpstiņu sargādama.

Vai, vai, māsiņas! Ta nedarāt!

MEITAS

Apraujas, aizlien.

PAIJA

Meitām

Nekas netika? — Atkal tai virsroka!

Paceļ akmens šķilu.

Luk, ko atradu! Akmeņa šķilu, asmeņa asu! Ar šo vārpstu
satriekšu! Tai sirdī iedzelšu!

Slepus uzbrūk Maijai, to ievaino.

Še tev!

MAIJA

Vārpstiņu pie sirds sargādama

Vai! Vai!

PAIJA

Ar meitām aizskrien, izņemot Ciesu un Zll i , kuras paliek redzamas.

VARIS

Sēdus, samiegojies.

Kas ruca? Kas duca? Kas grāvējas?
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MAIJA

Pateicīga izbrīna.

Asmens sirdi meklēja, bet varpstiņa izglabā
Sabīstas.

Vārpstiņa? Vārpstiņa asinīm noplūduse! Vērpumu notraipīs!
Ko nu darīšu? Kur to mazgāšu? — Veļu akā! Veļu akā to

mazgāšu!

Steidzas pie akas. Skatās iekša. Brīnās.

Kas tas? Mēness! Apaļš, liels mēness akā spulgo!

Stīgo un staro,

Krustu šķērsu zaro!

Liecas dziļāk.

Smilts dzelme tik balta

Kā dzirnūs malta.

Aka sauc:

Maija!

MAIJA

Klau, sauc! Mani sauc? Kas dzelme sauc?

Liecas dziļāk. Vārpstiņa izkrīt no rokām.

Vai, varpstiņa iekrita! No rokam izrāva. Kas izrāva vārp-

stiņu? Atdod man vārpstiņu!
Pazūd aka. No akas vēl sauc:

Varpstiņu!

CIESA

Vai! Kas tas bij?

ZĪLE

Aka iekrita!

Abas prom.

PLASKA

Paceļas aiz grodiem.

Nobūru, nobūru,

Vārpstiņu no rokām izrāvu,

Pazemē aizmetu!

Ar vēja zirgiem vairs nesadzīs!

Nu tā vairs virszemi neostīs!

Pazūd aiz akmeņiem.
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VARIS

Vai vel es krācu? Vai vel es sapņoju?
Berž acis.

Kur viņa palika? Aka nozuda!

Pikts.

Ko tāds muļķa skuķis! Vai lai es pakaļ lecu? — Nelēkšu!

Jā, bet — jā, bet —ko nu lai iesāk? Kur nu lai paliek? —

Nu kauču vai stāvu velnam par kalpu jāpaliek! — Lai

nāk! Hej! Velns, šur! Velns, šur! Še kalps!

ŅURGA
Parādās aiz akmeņa. Stiepj roku.

Še saimnieks!

VARIS

Noskata to rāmi no galvas līdz kājām.

Ak tad tu tas esi? — Hm. Tu nemaz tads neesi. — Diez vai

tu pavisam esi riktīgs velns?

ŅURGA
Sašutis.

Kas velns, kur velns? Vai lai es simts tūkstoš gadu viena

ādā staigāju? Es esmu lielskungs Ņurga no Akmeņu muižas.

VARIS

Lielskungs Ņurga no Akmeņu muižas? Ko tu laba dari tai

Akmeņu muižā?

ŅURGA

Kad atnāksi, tad redzēsi. Nu, līkop!

VARIS

Rami gaiņā.

Na, na, na! Tik viegli vis ar abam kajam elle nelec!

Uzlūko to no malas.

Darbs?

ŅURGA

Darbs? Darbs — darbs! Darba nekāda. Tikai uguni pabikstīt,
kamēr manis paša nav mājās.
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VARIS

Apmierināts.

Hm. Gaļa?

ŅURGA

Gaļa? Trīs vērši par dienu.

VARIS

Hm. Alga?

ŅURGA

Alga? Tik, cik varēsi panest gada galā.

VARIS

Zelts?

ŅURGA

Kas tik acīm patiks.

VARIS

Apdomājis.

Lai iet! Līkop!

ŅURGA

Līkop!
Roku sniegdams, aizrauj Vari aiz akmeņa. Paija ar meitenēm.

VĀLODZE

Kur viņa palika?

ZĪLE

lelēca aka.

VIRPA

Es neredzēju.

CIESA

Es redzēju.

ZĪLE

lelēca, ielēca!
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CIESA

Varpstiņa iekrita.

PAIJA

Skriesim turp, skriesim turp!
Visas ap aku, skatās iekšā.

ZĪLE

Mēness stīgo un staro,

Krustu šķērsu zaro.

Maijas nav!

CIESA

Smiltiņa balta

Ka dzirnavas malta,

Maijas nav!

VISAS

Kur Maija?

CIESA

Es zinu. Izkrita zemei cauri. lekrita pazemē.

PAIJA

Pazemē? Kas ta par pazemi?

CIESA

Pazeme ir pazeme.

PAIJA

Ka iedegusies.

Es ari gribu pazeme. Pazeme! Tūlīt pazeme!

CIESA

Nu tad lec akā!

PAIJA

Piepeši.

Akā? Jā, akā! Es gribu pazemē. Es lēkšu akā. Kad Maija

pazemē, es arī gribu pazemē!

CIESA

Nākat prom! Aka ir būrums. Būrums velk velkamo. Būrums

sauc saucamo.



52

VISAS

Prom! Prom!

Sagrābj Paiju pie rokām, velk atpakaļ.

PAIJA

Laižat vaļā!

VĀLODZE

Nelaižat, meitas!

Ciesai.

Skrej, sauc Pašu, skrej, sauc Pašu!

CIESA

Prom.

PLASKA

No akas puses.

Vai, vai! Kas kaiš puķītei rozitei? Ko grib puķīte, rozīte?

ZĪLE

Grib lēkt aka. Grib tikt pazeme.

PLASKA

Vaimanu, vaimanu! Ko nu izdarīs? Kur Pate, kur Pate?

PAIJA

Negribu Pašas! Gribu pazeme!

VĀLODZE

Nak jau, nak jau!

PATE

Pēsu, pesumis, tūdaļ sizdama, kurai meitai krīt.

Še, še, še, še! Vai tā sargāt manu bērnu? Vai tā glabājat
manu bērnu?

Saldi.

Kas tad kaiš manai rožlapiņai? Ko tad dara manam duku

balodītim?

PAIJA

Neskaries klat! Es gribu pazeme!
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PLASKA

Viņa grib! Viņa grib! Turat, meitas!

PATE

Laidies, meitiņ, pa virszemi, kur patīk. Pūķu ratus došu.

Melnos kraukļus atsaukšu. Piektnakt pilns mēness. Pate uz

sava kumeļa izjādināšu.

PAIJA

Negribu puķu ratu. Negribu melno kraukļu. Pazeme gribu.

Kā Paija izraujas meitām no rokam, tā atkal to satver Pate un

Plas ka .

PATE

Ciesai.

Skrej, nes spilvenus! Piecas meitas, desmit meitu lai nes

spilvenus!

CIESA

Projām, drīz atkal atpakaļ.

PLASKA

Puķīte rozīte, pieņem pratu!

PAIJA

Maija ielēca pazeme, es arī gribu pazeme! Man viss jādara,
kā Maija dara, tad es dabūšu princi! Tā ragana uzzīlēja.

PATE

Princi!

PLASKA

Tad neka nevar darīt!

CIESA

Maijai papriekš varpstiņa iekrita, tad tik pate ielēca.

PAIJA

Ej nes varpstiņu!
Ciesa prom.
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Nelec labāk, nelec, meitiņ!
Citas meitas nāk ar klēpjiem spilvenu.

PATE

Nesat, nesat! Metat aka! Metat aka!

Meitas dara to.

CIESA

Uznes vārpstu.

Še vārpsta!

PATE

Apdomājies, meitiņ, pieņem pratu! Turat viņu, meitas!

PAIJA

Izraujas, atgrūž visas nost.

Es gribu! Kad es gribu, tad es gribu!

VISAS

Izņemot Ciesu un Zil i , nokrīt ar rāvienu gar zemi.

Viņa grib! Viņa lec!

PAIJA

lemet papriekš varpstiņu, ielec.

ZĪLE

Pie akas.

Tik mēness stīgo un staro,

Krustu šķērsu zaro.

CIESA

Skatās akā.

Smiltiņa balta

Kā dzirnavās malta.

Ne Maijas vairs, ne Paijas!

VISAS

Skatās akā

Ne Maijas vairs, ne Paijas!

Priekškars



TREŠAIS TĒLOJUMS

PIE VELĒNU VECĪŠA

SUDRABAINI SIRMI NOKĀRUSIES KOKI. PA-

GALMS AR SIRMU, ZEMU VELĒNU VALNI UN

VĀRTIŅIEM. VIENĀ PUSĒ SIRMA VELĒNU MĀ-

JIŅA, TAI PRETĪ SUNU PIRTIŅA. PIE MĀJIŅAS

VELĒNU SOLS, UZ KURA, GALVU ROKĀ ATSPIE-

DIS, GUĻ VELĒNU VECĪTIS GARU, PIN-

KAINU BĀRDU, NETĪRS UN SKRANDAINS. PIE

VĀRTIEM, UZ CEĻA ATSPIEDIES, VĀRTU SARGS

KAUPIŅS KRUPJA IZSKATA, TUVĀK MĀJI-

ŅAI NAMA UZRAUGS SAMTCEPURE KUR-

MJA IZSKATA. VISI TRĪS KĀ NEKUSTOŠAS FI-

GŪRAS. KRĒSLAINS. NOSIT DOBJŠ ZVANS.
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KAUPIŅŠ

Simts gadu apkārt!

VELĒNU VECĪTIS

Vai pirtiņa uguns vel nav?

SAMTCEPURE

Nav.

KAUPIŅŠ

Nav.

SAMTCEPURE

Es jau gaidu piecsimts gadu.

KAUPIŅŠ

Es tūkstoš.

VELĒNU VECĪTIS

Es desmittūkstoš

Kad tas būs un kad tas nāks,

Kas mani baltu mazgāt sāks,

Tas, kas pats būs tīrs un spožs,
Sirdī taisns un prātā drošs!

Visi trīs nokar galvas.

KAUPIŅŠ

Nak! Balta ena pārskrēja.

VELĒNU VECĪTIS

Labs cilvēks nak!

SAMTCEPURE

Uztraukti.

Cilvēks! Cilvēks!

KAUPIŅŠ
Uztraukti.

Cilvēks! Cilvēks!

Maija parādās aiz vārtiem.
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MAIJA

Labdien, ne, labvakar, tētiņi, vectētiņi! Vai drīkst ieiet jusu

sētiņā?

KAUPIŅŠ

Nāc!

MAIJA

Kaupiņam

Mīļais, labais vectetiņ, vai neesi manu vārpstiņu redzējis?

KAUPIŅŠ

Rada Velēnu vecīti.

Ej pie ta! Tas desmittūkstoš gadu gudrāks par mani.

MAIJA

Mīļais, labais vectetiņ, vai neesi manu varpstiņu redzējis?

VELĒNU VECĪTIS

Tu jauta man, es jautāšu tev. Kadu ceļu šurp atnāci?

MAIJA

Labu ceļu.

VELĒNU VECĪTIS

Ļauna pamāte tevi suņiem rīdīt lika

MAIJA

Lika gan, bet suņi jau mani nerēja. Tie bij Duksis un Kran-

cis, kurus es slepus paglaudīju un kauliem baroju. Viņi jau
gan nāca kā vējš man pakaļ, bet tad es sacirtos atpakaļ un

sāku smieties, un viņi tad ar tik astes luncināt un smilkstēt,

un man rokas laizīt.

VELĒNU VECĪTIS

Ļauna masa tev sirdi iedzelt gribēja.

MAIJA

Bet viņa jau neķēra. Varpstiņa izglabā.

VELĒNU VECĪTIS

Ļauna ragana tev varpstiņu no rokam izrāva, pašu aka

ierāva.
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MAIJA

Bet vai par to kas ļauns notika? Lūk, es jau tepat esmu!

Labā pasaulē iekritu. Labi gari vien vadīja. Vējiņš bij ērk-

šķu krūmā sapinies. Atraisīju. Par to mani uz spārniem pa-

cēla un panesa kādu gabaliņu. Tad bij darbiņš padarāms.

VELĒNU VECĪTIS

Kads darbiņš?

MAIJA

Krāsnītī maizīte dega. Izvilku. Kukulīši aiztecēja brūnām

kājiņām virszemē bada ļaudis barot. Ir man iedeva riecen-

tiņu. Vai tu ar gribi gabaliņa?

VELĒNU VECĪTIS

Glabā vien, ko pati pelnīji. Tas zemes spēks. Kad ēd no

tā, var no akmeņa virvi plēst, no ūdens cirvi tēst. Un pie-
mini manus vārdus: spēks rodas tik vienreiz. Kam maizīti

vēlēsi, tam arī viņu atdosi. Nu, ko laba vēl redzēji?

MAIJA

Redzēju ziedu liepu. To bij aizstājis sirseņu bars. Aizdzinu.

Ziedu liepa, lūk, ziedu zaru slotiņu iedāvāja.

VELĒNU VECĪTIS

Jūsmīgi.

Liepu zaru slotiņa

Pirti perama,

Kā mīļa rociņa

Locekļu audus

Atkal tā dara

Jaunus un glaudus.
Tai tāda vara!

KAUPIŅŠ

Saldi ilgodamies.

Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE

Saldi ilgodamies.

Ai, ai, ai!
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MAIJA

Tad ieraudzīju ganu, kas kausiņus greba. Lūdza gans, lai

aizskrienot viņa lopus atgriezt. Tie bij pār deviņiem kalniem

noklīduši. Atgriezu. Par to man kausiņu iedeva. Ik gribas
dzert, ik kausiņš pilns! Gards kā vīns un smaržo kā rozes!

VELĒNU VECĪTIS

Kā miesa garšo,
Kad rozes smaržo

Garaiņu tvaikā!

KAUPIŅŠ

Ilgodamies.

Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE

Ilgodamies.

Ai, ai, ai!

MAIJA

Tad strautiņu-baltgalvi ieraudzīju. No kalna lēkdams, tas

bij iekritis bedrē,. nekā vairs izkāpt nesaprata. Lūdza, lai

bedri atrokot. Atraku, strautiņu vaļā palaidu. Par to man

putu gabaliņu iedāvāja.

VELĒNU VECĪTIS

Baltu putu gabaliņš,
Ak, kā spīd un zaigo viņš!
Kad ar tādu miesu kop,
Tad tā atkal jauna top
Tā kā caurspīdīgas plānas,
Mirdzin baltas zīžu drānas!

KAUPIŅŠ

Saldi
—

kari
— ilgojoši.

Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE

Saldi — kari — ilgojoši.

Ai, ai, ai!

MAIJA

Par ko tu tik skumjš, vectetiņ?
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VELĒNU VECĪTIS

Ka nebūt skumjam, meitiņ. Desmittukstoš gadu pīšļi un pu-

tekļi ap manu miesu lipuši. Es esmu nejauks, nejauks!

MAIJA

Manas acis tu nemaz nejauks neizskaties! Tu esi — nu, ka

visi mīļi tētiņi!

KAUPIŅŠ

Un es? Kads esmu es? Drausmains un kraupains.

Pilns rugāju un spuru,

Kas pieskaras, tam duru

MAIJA

Ko nu tu, tētiņ, bažījies? Tie spuri jau nemaz uz aru nav

redzami.

SAMTCEPURE

Visi dumu dumi, visi sodrēju sodrēji, visi levaiņi piecsimts

gadus uz manas galvas biruši!

MAIJA

Bet tava galva ir mīksta ka samts. Ļauj paglaudīt

Pirtiņā iedegas uguns.

KAUPIŅŠ

Ekstāze.

Pirtiņa kuras! Pirtiņa kuras!

SAMTCEPURE

Pirtiņa! Pirtiņa!

VELĒNU VECĪTIS

Meitiņ, meitiņ, izdari man darbiņu!

MAIJA

Ka vajaga, vectetiņ?

VELĒNU VECĪTIS

Noper mani pirtiņa.
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MAIJA

Ar mīļu pratu, vectetiņ. Ja tik tev pa prātam izdarīšu. —

Dod ko uzmest garu!

VELĒNU VECĪTIS

Pavarda bus maitas kauls. Ar to uzmet garu

MAIJA

Ko tu runā, vectētiņ? Kas tad ar maitas kaulu garu met?

Es gan zinu! Priekš kam man mans kausiņš? Lūk! Uzmetīšu

garu, būs rožu smarža pirtiņā.

Nozūd pirtiņa.

KAUPIŅŠ

Ai, ai, ai!

SAMTCEPURE

Ai, ai, ai!

MAIJA

Iznāk.

Gars tik mīlīgs un maigs kā pūpolu vālīte. — Kur ņemšu

slotiņu?

VELĒNU VECĪTIS

Ērkšķu krūms pirtsgala. Tur nolauz slotiņu

MAIJA

Vectētiņ, vectētiņ, nu tu gan esi aizmirsis, kā pirtī peras.

Kas tad no ērkšķiem slotiņu griež! — Pag, man tak ir slo-

tiņa! Lūk, še! Nopēršu ar liepziedu slotiņu! Bet kur ņemšu

ziepes!

VELĒNU VECĪTIS

Izņem akmeni no paslieksnes. Tas bus ziepes.

MAIJA

Ne, vectetiņ, tas nu gan nebūs ziepes! Luk, mans putu

gabaliņš! Tās būs ziepes! — Nu nāc pirtī, tētiņ!

VELĒNU VECĪTIS

Nevaru paiet, meitiņ. Paņem mani aiz bārdas un aizvelc!
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MAIJA

Ak tu, jocīgais vectetiņ! Lai viņu aiz bārdas pirtī velk!

Nu nāc, aiznesīšu!

VELĒNU VECĪTIS

Es esmu smags, meitiņ! Visi pīšļu pīšļi man kaulos!

MAIJA

Bet man zemes spēks un zemes asins kaulos!

Uzceļ Velēnu vecīti un ieved to pirtī.

KAUPIŅŠ
Osta gaisu, aizgrābts.

Rožu smarža ka vīna garša!

SAMTCEPURE

Liepslotiņa mīksta ka vīkstīt vīksta!

KAUPIŅŠ

Putu košums ka mēness spožums
Izdzirdās stabules skaņas.

SAMTCEPURE

Klau, klau! Tas ir kas neparasts!

KAUPIŅŠ

Cilvēks savu skaņu nesīs,

Cilvēks savu dvašu dvesīs.

Viss kūst vaļā, viss iet vaļā,

Briest un tūkst kā zeme zaļā!

SAMTCEPURE

Izbrīnējies

Rau, galva man klanās

Un kājas stingras!

KAUPIŅŠ

Arī manas! Arī manas!

Stingras un vingras!
Abi piepeši uzlec, taisa stūrainas kustības un, stabulei uzsākot dejas

motīvus, sāk groteski dejot.



66

SAMTCEPURE

Es stāvu kājas. Es griežos. Es skrēju

KAUPIŅŠ

Es ceļos! Lecu! Lekaju! Deju!

SAMTCEPURE

Ir es to varu. Laid vaļa! Dod roku!

KAUPIŅŠ

Še roka! Un laidīsim līci un loku!

SAMTCEPURE

Un krustu un šķērsu. Un lingu un laidu!

KAUPIŅŠ

Un ripa sviesties! Un akti raidu!

ABI

Evā! Evā! Evā! Evā!

Evā! Evā! Evā! Evā!

Dejo kādu laiku.

SAMTCEPURE

Nu diezgan! Met mieru! Met mieru! Gana!

KAUPIŅŠ

Ta neesmu vairs dējis es tūkstoš gadu,

Kopš biju vēl jauns un lielkaupju radu!

SAMTCEPURE

Vai dzirdi? Vai mani? Man sit pat sirds!

KAUPIŅŠ

Nu katrs vieta! Jau nāk no pirts!
Abi vietā un stāv nekustoši kā sākumā.

SAMTCEPURE

Kad laistu mus arī!
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KAUPIŅŠ

Par velti vis nebūs!

SAMTCEPURE

Es maksu dotu.

KAUPIŅŠ

Es arī, es arī!

MAIJA

Izved vectētiņu no pirts baltu ka gulbīti

Cik nu tu esi stalts, vectetiņ!

VELĒNU VECĪTIS

Nu jau esmu gan, meitiņ.

MAIJA

Pirtī vel gars tik jauks un košs. Vai nelaidīsim tavus gari-

ņus arī?

VELĒNU VECĪTIS

Vai tu viņiem to noveli, meitiņ?

MAIJA

No visas sirds!

VELĒNU VECĪTIS

Viņi paši pirtiņa netiek. Kas viņiem, skrandainiem, krau-

painiem, klāt ķersies? Kas viņus apmīļodams aizvedīs?

MAIJA

Kaupiņu un Samtcepuri glāstīdama.

Nākat, vecīši! No sirds jums laba veļu, vieglus kauliņus

smaržainā garā dabūt.

Ved tos uz pirtiņu

ABI

Paldies, paldies, tu zelta meitiņ!

Visi pirtiņā.



VELĒNU VECĪTIS

Noņem no velēnu plaukta 3 šķirstiņus.

MAIJA

Iznāk no pirts

Vai pa prātam tevi noperu, vectetiņ?

VELĒNU VECĪTIS

Pa prātam gan, meitiņ! Nac nu savu algu saņemt.

MAIJA

Atdod manu varpstiņu!

VELĒNU VECĪTIS

Tava vārpstiņa jau virszeme aiztecēja. Prasi citu algu.

MAIJA

Kam man citas vajaga?

VELĒNU VECĪTIS

Labu sirdi nenicini!

MAIJA

Ne, vectetiņ!

VELĒNU VECĪTIS

Trijos šķirstiņos trijadi labumi. Pirmā dārgas zīžu drānas —

MAIJA

Kam man zīžu drānas? Paijai ir zīžu drānas. Viņas labuma

nedod. Viņas baidās darba.

VELĒNU VECĪTIS

Otra zelta pils —

MAIJA

Smejas.

Vai, vectētiņ, vai es zelta pilī ka zelta būrītī sedešu! Man

mežs un lauks, un pļava, un druva, kam man zelta pils?

68
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VELĒNU VECĪTIS

Trešā ir spogulītis. Tas pasaka, kas notiek pasaulē. Bet tur

tu drīksti tik vienreiz ieskatīties.

MAIJA

Spogulis, kas pasaka, kas notiek pasaulē? Jā, tajā ļauj man

paskatīties!

VELĒNU VECĪTIS

Pārdomā labi, ko gribi redzēt. Tu tik vienreiz drīksti.

MAIJA

Es jau tev pateikšu. Virszemē ir viens tāds puisis — par

Vari sauc — labs puisis, tikai drusku tāds — tāds paslinks;
es gribu redzēt, kā tam iet!

VELĒNU VECĪTIS

Labi! Skaties!

MAIJA

leskatījuses spogulī.

Vai, vectetiņ, kas tas? Kur viņš ir? Kads viņš izskatās! Kas

tā par vietu? Katli un ugunskuri, katli un ugunskuri!

VELĒNU VECĪTIS

Tā ir elle!

MAIJA

Elle! — Palīdz, vectētiņ!

VELĒNU VECĪTIS

Tam palīdzēt nevar.

MAIJA

Kā — nevar? Vajag varēt!

VELĒNU VECĪTIS

Ko tu tādam pec palīga prasi.

MAIJA

Viņš tāds pat kā mēs abi, tētiņ. Tik drusku-drusku pa-

slinks. Es gribu aiztikt pie viņa.
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VELĒNU VECĪTIS

Tur aiztikt nevar

MAIJA

Ta nesaki, vectetiņ! Man jāaiztiek, un es aiztikšu. Pateic tik

ceļu.

Kaupiņš un Samtcepure iznāk no pirts. Pirtiņā uguns nodziest.

KAUPIŅŠ

Miesas audi

Mīksti un glaudi!

SAMTCEPURE

Jauki, jauki, jauki
Glumi kā tauki!

MAIJA

Abiem.

Mīļie vecīši, kuru ceļu iet uz elli?

KAUPIŅŠ

Uz elli? Vai, meitiņ, to es nezinu. Prasi tam tur! Tas desmit

tūkstoš gadu gudrāks nekā es.

MAIJA

Velēnu vecītim.

Vectētiņ, vectetiņ!

VELĒNU VECĪTIS

Kad tev arī ceļu pateiktu, ka tiksi tur iekša? lekša tikt tur

var tikai ar mīļās Laimas dotu atslēdziņu.

MAIJA

Tad iešu pie mīļas Laimas. — Kadu ceļu iet pie mīļas Lai-

mas?

VELĒNU VECĪTIS

Stāvu ceļu. Jakapj, jakapj, jakapj.

MAIJA

Tapec ka vectētiņš tik gauss, griežas lūdzoši pie Kaupiņa

un Samtcepures.
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KAUPIŅŠ

Viņš zin ceļu, viņš zin! Prasi viņam! Viņš pateiks debesu

trepīti.

MAIJA

Mīļo vectetiņ!

VELĒNU VECĪTIS

Balts ādas maisiņš,
Melnmelna saitīte.

Pārtrūkst saitīte,

Saplīst maisiņš,

Izlec princese,

Mākoņu kāpēja.
Pa zaru zariem,

Pa stīgu stīgām,

Pa lapu lapām,
Pa ziedu ziediem

Uzkāpj princese
Līdz debess vārtu.

MAIJA

Kaupiņ a m .

Mīļo vecīti, iedod pratiņu atminēt!

KAUPIŅŠ

Kur es pratiņu ņemšu, meitiņ! Mans pratiņš ar baltu boziti

aizkliboja.

MAIJA

Samtcepurem

Palīdzi tu atminēt!

SAMTCEPURE

Mans pratiņš pa zemes skursteņiem izkūpēja.

MAIJA

Drosmīgi.

Tad es zinu pate!

Pa zaru zariem,
Pa stīgu stīgām,
Pa lapu lapām,



72

Pa ziedu ziediem

Uzkāpj princese

Līdz debess vārtu.

Ta ir pupa, balta pupa, vectetiņ!

KAUPIŅŠ
Prieka

Uzminēja, uzminēja!

VELĒNU VECĪTIS

Dod Maijai pupas graudu.

Roc baltu smiltiņu, iestādi graudiņu! Dod lāpstu, Samtce-

pure!

MAIJA

Kur ir balta smiltiņa?

Meklē dažas vietas; tad uzrok smilti un iestāda pupu. Piepeši pārsteiguma

izceļ zeltozola galotni.

Tētiņi, skatāt, kas man! Ko smiltiņa atradu. Ka svecīte roka

uzmirdzēja! Zeltozola galotnīte!

VECĪŠI

Uztraukti un pārsteigti.

Kads mirdzums! Tas nav no šīs zemes! Tas nav no šis

zemes!

KAUPIŅŠ

Nu es zinu! Vienreiz — vai tas ir diena vai stunda, vai gari
gadi —es nezinu, bet briesmīgs troksnis atskanēja, deviņas
virszemes nodrebēja, gaisma man gar acīm pašķīda, zemes

smiltīs nozuda. Tas ir bijis no tā.

SAMTCEPURE

Tas ir bijis no ta.

MAIJA

Ka acu raugu glabāšu. Mīļajai Laimai par ciema kukuli

aiznesīšu.

Paceļas pupas zieds augdams.

MAIJA

Pupa aug! Mana pupa aug!
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Pa zaru zariem,
Pa lapu lapām,
Pa ziedu ziediem.

Sveiki, mīļie tētiņi!

let no katra atvadīties.

VELĒNU VECĪTIS

Ik rītu celies, ik krietnāka topi!

KAUPIŅŠ

Ik rītu celies, ik skaistāka topi!

SAMTCEPURE

Ik rītu celies, ik gudrāka topi!

MAIJA

Paldies, paldies par visu labu! Mūžu dzīvošu, mūžu jūs
pieminēšu.

Sāk kāpt pa pupas zariem augstāk, augstāk, nozūd. Vecīši ar ilgošanos
noskatās.

KAUPIŅŠ

Piepeši.

Melna ena pārskrēja.

VELĒNU VECĪTIS

Nelabs cilvēks nak!

Visi sastingst savas vietas ka sakuma.

PAIJA

No kreisas puses; taisās kapt par valni.

KAUPIŅŠ

Par valni nekāp! Kas labs, tas nak pa vārtiem!

PAIJA

Vienu kaju pārcēlusi.

Nu, es tavam purnam neprasīšu, kur man jāiet.

Pārkāpj par setu, iet pie Kaupiņa un Samtcepures. Apskata
tos ar nicināšanu, viebdamās, bet Velēnu vecīti no tālienes.

Lupataini, skrandaini, leveraini, kraupaini! Kas jus tadi par

ņermām esat?
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KAUPIŅŠ

Apvainots.

Mes neesam ņermas. Mes esam koši un balti, glumi un

stalti!

PAIJA

Manas acīs jus esat levāri un ņermas.

KAUPIŅŠ

Tavas acīs? Kas tad tu tada esi?

PAIJA

Vai man tev būs atbilde jādod? Tu tūdaļ man atbildi dosi.

Es nāku sūdzēties. Kurš te ir tas kungs, kas tik nelabu pa-

sauli tur?

KAUPIŅŠ

Labu pasauli!

PAIJA

Nikni

Nelabu pasauli, tev saka. Kā sagrāba mani vējš, tā ripu

ripumis, kūleņu kūlenis, ausīs dūkdams, aiz matiem plūk-
dams, ritenī griezdams, pa gaisu sviezdams, pie vienas

krāsns klāt! Lai raujot maizi ārā! — Jā, lika drusku pagaidīt!
Kā nu es nē, krāsns man svelmi acīs! Un nu kliedz ābele,

lai purinot; nu liepa, lai siseņus aizdzenot; nu strauts, lai

šim ceļu atrokot! — Jā, ko domā! Atraduši īsto! Es šiem

visiem pigu! — Bet, kā es šiem pigu, tā ābele man: bauc,

bauc! pa muguru, strauts šļāc acīs šļakatu, un sirseņi pa

rokām, pa kājām, pa muti, pa degunu dzēlumu! Kā nu es

gribu bēgt, vējš atkal aiz skausta sagrāba, šurp atrāva.

Kaupiņš un Samtcepure smejas.

Ko te krikšķināt, āža mēles! Es jums gan rādīšu! Pagaidāt
tik! Bet papriekš pasakāt, kur tā meitene, kas pirmā at-

skrēja?

KAUPIŅŠ

To tu ar deviņiem vējiem vairs nesadzisi!
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PAIJA

Bet man vajag! Es gribu! Uz pedam sakāt! Sakāt!

Kad neviens neatbild, Paija spārdās kājām un spiedz.

Sakāt! Sa-a-kāt!

VELĒNU VECĪTIS

Uzsit bargi ar bozi.

PAIJA

Sabīstas, bet, kad redz, ka visi mierīgi, sak atkal.

Sa-a-a-kāt!

KAUPIŅŠ

Ka tev vajag no tas meitenes?

PAIJA

A! To jums veciem sumpurņiem gan zināt gribētos!

Griežas uz papēža un met Kaupiņam un Samtcepurem knipjus.

Lūk, kā! Kad es to izdaru, ko viņa dara, tad es dabūju
princi. Princi, princi, princi!

KAUPIŅŠ

To, ko viņa izdarīja, tu nemaz izdarīt nevari.

PAIJA

Kapec es nevaru?

SAMTCEPURE

Jūsmīgi.

Viņa mus pirtiņa nopēra.

PAIJA

Pirtiņa nopēra? Tad ta esot darbs! Kas tādus sakārņus ko

pirtiņā nenopērt! Kur ir tā pirtiņa?

let paskatīties, iznāk.

Nu tik turaties! Tūlīt nāksiet pie bijāšanas.
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SAMTCEPURE

Bailīgi.

Pirtiņa auksta! Ar ko tu pirtiņu kurināsi?

PAIJA

Ar ko šiem jākurina! Vel jau drusku čukst! Uzsviedīšu

drusku gara.

KAUPIŅŠ

Bailīgi.

Ar ko tu garu uzmetīsi?

PAIJA

Maitas kauls aizdurve. Ar to garu uzmetīšu.

KAUPIŅŠ

Vai, vai, vai!

SAMTCEPURE

Vai, vai, vai! Kur ziepites ņemsi?

PAIJA

Luk, akmens paslieksnē! Berzīšu, ka ada šķidis!

ABI

Bailigi.

Vai, vai, vai!

SAMTCEPURE

Ar kadu slotiņu pērsi?

PAIJA

Luk, ērkšķu krūms pirtsgala. Tur slota jau ka likta.

Dabū to.

Skatāt šur! Drāzīšu, kur galva, kur acis! Pilnu lavu erk

šķiem piekaisīšu.

KAUPIŅŠ

Tu ļauna meita! Ja ļaunu darīsi, ļaunu algu iegūsi!
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PAIJA

Phe! Jānospļaujas par ša algu! Lai suns ņem ša algu! Putnu

biedēklis tāds!

KAUPIŅŠ

Nikni.

Tu pate sev sodu noteici. Ka putnu biedēklis maja pāriesi.

PAIJA

Tu man vel draudēsi! Prom, pirti!

KAUPIŅŠ

Neķeries klat! Mes tava pirtī neiesim

PAIJA

Nenāksiet? Tas tik būtu joks! Es gan jūs lūgties iešu? Aiz

bārdām, aiz matiem aizvilkšu. Kuram te tā garākā bārda?

Aha! Tā būs tur tam ļēpatam!

Grasās iet pie Velēnu vecīša.

KAUPIŅŠ

Sargies! Tam tu klat neķeries!

SAMTCEPURE

Sargies!

PAIJA

Kas tad šis tāds par lielu kungu, ka nedrīkstēs klāt ķer-

ties? Aiz bārdas sagrābšu, ar kāju pasperšu, pats no sevis

ieskries pirtī kā ripa!

Kā ker Velēnu vecītim aiz bārdas, tas uzreiz uzlec kājās, liels,

draudošā pozā. Arī Kaupiņš un Samtcepure izstiepjas lēnām

draudošā pozā.

PAIJA

Piepešās izbailes.

Man bail! Man bail! Es teikšu Pašai! Va-a-a-a-ai!

VELĒNU VECĪTIS

Stipri, lielisku žestu.

Kaupiņ, uzsper viņu virszeme!



KAUPIŅŠ

Tu pavēli, kungs?

VELĒNU VECĪTIS

Uzsper viņu virszeme!

KAUPIŅŠ

Lai notiek!

PAIJA

Kliedz.

Tumsa. Rībiens. Metas gaišs.

KAUPIŅŠ

Lai nu skrien deviņas mūžības caur deviņām pazemēm!

VELĒNU VECĪTIS

Miers! lešu nu dusēt velēnu mājiņa!
leiet velēnu mājiņā. Kaupiņš un Samtcepure

sastingst savās vietās.

Priekškars



CETURTAIS TĒLOJUMS

DEBESU PĻAVA

DEBESZILS LAUKS MAIGĀM MAKOŅSĶAUT-
NEM. VĀRTI ZELTA ARKĀM. VIDŪ BALTS DE-

BESU KALNS, UZ KURA SARKANROZU DĀRZĀ

LAIMAS PILS. ZILGANA KRĒSLA.
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Laimas tērps — balts, mirdzošs, ar debeszilu mēteli, galvā saules dia-

dēms, Saulenītes līdzīgā, tikai daudz vienkāršākā tērpā — balts svār-

ciņš, josta, mazs diadēms, Varviksnltes — varvīksnas krāsās:

Zaiga — oranža, Kvēla — sarkana, Spulga — dzeltena, Stara —

gaišzila, Rota — zaļa, Rieta — violeta.

ZAIGA

Sed uz debesu šķautnes.

Ai, Pērkoni, dusmu vīrs,
Tu mums gauži nodarīji,
Ko tu nāci bargodams
Saules meitai panākstos?

Ko tu nāci bargodams,
Skaudru āvu cilādams?

Tikko vārtus atdarīja,

Nosper zelta ozoliņu.

Vidū spēri, vidū šķēli,
Dienas vidū saule rieta,

Aizsašķīda zelta zari

Pa deviņas pasaulītes.

Nu tek māsas raudādamas,

Zelta zarus lasīdamas;
Zelta zarus gan atrada,
Nerod pašas galotnītes.

Kad atrastu galotnīti,

Atspītētu Pērkonam:

Zaigo debess, zaigo zeme,

Zaigo zelta ozoliņš.

STARA

No debesu kalna.

Vai māsiņas nava vel atpakaļ?

ZAIGA

Vel nava. — Ko dara daiļa Laima?

STARA

Laima saglauž un saauž ik lapiņu, ik šķiedriņu, ko māsiņas

atnesa. Auds pie auda, stīga pie stīgas, lapa pie lapas, zars

pie zara, sakne pie saknītes! Jau sula sāk kāpt kā zeltozola

blāzmiņa pa dzīslu dzīslām, bet nevar apritēt apkārt, nevar

sasniegties gredzenā — galotnītes trūkst!
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ZAIGA

Kad nu butu galotnīte, atspītētu Pērkonam!

STARA

Kad nu butu galotnīte, butu vesels zeltozols.

ZAIGA

Māsiņas nak! Varbūt atnesīs.

Spulga, Līga, Rota, Rieta uznāk.

STARA

Ko atradāt, māsiņas?
Ko atnesāt, māsiņas?

SPULGA

Es zelta mizas šķembelīti.

LĪGA

Es drostaliņu no serdes.

ROTA

Es saknes pašu pēdējo atvasīti.

RIETA

Es vel divas saplosītas lapiņas.

STARA

Galotnītes nav nevienai?

VISAS ČETRAS

Galotnītes nav nevienai.

SPULGA

Es izbradāju visus smilšu tuksnešus, izkāpu visas kalnu

šķautnes, nolaidos visos klinšu bezdibeņos — tur nekā vairs

nav.

ROTA

Es izstaigāju visas zāļotas pļavas, visus vārpotus tīrumus,

izšķirstīju ik ziedu cekuliņu, ik vārpu vālīti — tur nekā

vairs nav.
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LĪGA

Es izmeklēju visus meža biezokņus, visus purvus un staig-
nājus dziļumu dziļumos, rakumu rakumos, izskatījos visus

rūķu un čūsku mitekļus — tur nekā nav.

RIETA

Es izbridu visas jūras un atvarus, visus ezeru dziļumus,

izlaistīju pa rokām visas akas un avotiņus, urdzas un strau-

tiņus — tur nekā vairs nav.

VISAS ČETRAS

Galotnītes nava nekur

ZAIGA

Nebēdājat, māsiņas! Kvēlas vēl nav! Kvēla varbūt atnesīs.

Aiznesat Laimai savu atradumu. Lai daļiņu pie daļiņas liek,
lai viss atkal vesels tiek.

Rieta, Rota, Spulga, Liga prom.

KVĒLA

Uznāk.

ZAIGA

Nu, vai atradi? Vai atnesi?

KVĒLA

Neka vairs neatradu, neka vairs neatnesu, netieku vairs

zemsaulē.

ZAIGA

Netiec vairs zemsaule?

KVĒLA

Pērkons, dusmu vīrs, visus savus garus vaļā palaidis, trim

kārtām mākoņjostu pasaulei apjozis. Aukas Drāzēji lietus

gāzējus dzen un trenc. Spērējs pret spērēju ugunīgiem tri-

zuļiem, žeburu žeburiem liesmainus lokus lenc. — Skārdu

veseri, krusas bērēji druvas un mežus laupa un kauj. Pu-

teņu kūlēji līdz debess vārtu kupeņu kupenes grauj. Ai,

māsiņas, pa mazu, mazu plaisiņu redzēju, kāda tagad zem-

saule! Zālīte nobalējuse, puķītes nokaltušas, putniņi pēr-

kļos trīc un klusē. Visi smiekli apklusuši, visi mīļi vārdi
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nomiruši. Cilvēki niknām acīm skatās, brālis brālim no ceļa
iet. Pērkons visus par skauģiem un naidniekiem pārvērtis.
Pērkons Laimu veiks. Tad viss ir beigts. Viņš atņems mums

saules tērpus un pazemos par mākoņsievām, kam krusas un

lietus blāķi jāvelk.

STARA

Tas nekad nebūs! Tas nekad nenotiks! Laimu nekāds Pēr-

kons neuzvarēs! Laima ir! Laima būs!

Rieta, Rota, Spulga, Līga.

STARA

Ko dara Laima?

SPULGA

Skumja.

Laima? Ai, māsiņas, Laima raud.

CITAS

Uztrauktas.

Laima raud? Kādēļ raud Laima?

SPULGA

Pērkons ir pārspējis Laimu?

CITAS

Ne, ne, ne! Tas nevar būt! Tas nedrīkst but!

SPULGA

Laima raud. Laimas pils ir pilna sērdieņu un grūtdieņu lūg-
šanu. Laima neviena vairs neklausa, neviena vairs nežēlo.

Lūgšanas drūzmējas kā pelēkas ēnas, smagas kā migla, vi-

ņas sagraus Laimas pili! Citkārt, kuru lūgšanu Laima pa-

klausīja, tā ietērpās staru tērpā un aizgāja kā zvaigžņu
meita zemsaulē. Nu Laima vairs nespēj to nosūtīt. Viņa zau-

dējusi savu valstību. Jūs redzat, māsiņas: krēsla! Krēsla ir

jau debesu pļavā. Saules tronis sagrauts, un Laimas pili

sagraus zemes bērnu nopūtas.

ZAIGA

Ne, māsiņas! Ta nebūs! Ta nenotiks! Negaidīsim! Rokas

klēpī neturēsim! lesim meklēt!
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KVĒLA

Mes netiekam vairs zemsaule.

SPULGA

Un, ja arī mēs tiktu, vai visas mūsu pūles nav bijušas vel-

tas? Zeltozola galotnītes zemes virsū nav. Un zemes vidū

mēs netiekam. Mēs esam tikai gaisma. Zemes vidū tik var

tikt tāds, kas ir pusgaismas, pustumsas, pusdienas, pusnakts.
Tas ir cilvēks. Ja atradīs, tad tikai cilvēks atradīs.

ZAIGA

Es tomēr iešu. Ja nenākat, es viena iešu.

Iziet pa debesu vārtiem un tūlīt priecīga atgriežas.

Māsiņas, māsiņas! Aug augdama debesu trepe! Kāpj kāpējs
debesīs!

KVĒLA

Kas ta tada debesu trepe?

Aiziet skatīties.

ZAIGA

Balta pupa, mākoņu kāpēja, debesu audzēja!

SPULGA

Kas tas tads debesu kapejs?

KVĒLA

Atpakaļ.

Serdienīte Maija! Es viņu pazīstu. Es tai rožu kvēlu vaigos

ielēju.
Prom.

ZAIGA

Es ar to pazīstu. Ikdien magoņziediem tai ceļu nokaisīju.

Prom.

STARA

Es tai staru liesmu acīs iededzu

LĪGA

Es ar cīruļdziesmam ikrīt modināju.
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ROTA

Es ziliem sapņu vējiem žužināju

SPULGA

Es tai pļavas vizbuļzeltu matos iepinu

RIETA

Es ik ar saulrietu no māmiņas labvakaru atnesu.

KVĒLA

AtpakaJ.

Viņa nak! Viņa nak! Spērēji spēra visapkārt, viņa atlieca

zibeņlokus, viņa salauza uguns trizuļus.
Prom.

ZAIGA

Atpakaj.

Viņa nak! Krusas bereji gazas tai virsu. Makoņsievas veļas

pāri. Viņa pacēla rokas, tie izšķīda.

Prom.

KVĒLA

Atpakaļ.

Puteņu kuleji grava puteņu kalnus. Noslāpēt gribēja. Viņa

pacēla rokas, to vairs nebija.
Prom.

ZAIGA

Atpakaļ.

Aug! Aug! Pupa aug! Pupa līdz debesu vārtu!

KVĒLA

AtpakaJ.

Māsiņas, bēgat! Spērēji, Krusas bereji. Makoņsievas auļo

debesīs!

VISAS

Vai, vai, vaimanas!

Sabēg pudurī.

Pērkongari, Mākoņsievas, Spērēji, Krusas bērēji
auļodami aiztur Maiju.
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PERKONGARI

Slēdzat lokā,

Slēdzat lokā,

Pušu laužat!

Kas tai rokā,

Tumsā raušat!

Pūšat, pūšat,

Lejā grūžat!
Grābjat, sviežat

Aukas zirgā,
Puteņbirgā
lekšā griežat!
Lai krīt tumsā,

Lai zūd tumsā!

Steidzat, steidzat!

Aši beidzat!

MAIJA

Abas rokas zeltozola galotnīti.

MAKOŅSIEVAS

Uzbrukdamas.

Pušu laužat,

Kas tai rokā!

MAIJA

Attur tas. Viņas saplok un nozūd.

PUTEŅU KULEJI

Uzbrukdami.

Grābjat, sviežat

Aukas zirgā,
Puteņbirgā
lekšā griežat!
Lai zūd tumsā!

MAIJA

Attur tos. Tie saplok un nozūd, visus citus līdzi raudami. Viņa stāv

pārsteigta un bikla.

KVĒLA

Māsiņas! Vai redzat, kas tai roka? Debesu spīdeklis! Zelt

ozola galotne!
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VISAS

Gavilēdamas.

Zeltozola galotnīte!

Maijai pretim.

Kur tu to ņemi? Kur tu to atradi?

MAIJA

Es atradu? — Devītajā pazeme!

SPULGA

Vai es neteicu: ja atradīs, tik cilvēks atradīs!

KVĒLA

Tas ir debesu spideklitis. Ta ir zeltozola galotne. Atdod

mums to!

VISAS

Atdod mums to!

MAIJA

Labprāt, daiļas māsiņas! Ņemat!

Dod Kvēlai.

VISAS

Pie Laimas! Pie Laimas!

MAIJA

Izbailes.

Ak, daiļas meitenes, neaizejat prom, neatstājat mani! Vedat

mani līdzi!

ZAIGA

Paliek atpakaļ. Citas prom.

Kurp tu gribi iet?

MAIJA

Pie Laimas!

ZAIGA

Laima nak pate, pie kura viņa grib, bet neviens mirstīgais
nevar tikt pie viņas pats no sevis.
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MAIJA

Ko tad lai daru?

ZAIGA

Ludz viņu!

MAIJA

Paceļ rokas

Mīļā Laima, daiļā Laima,

Neredzamā, pielūdzamā,
Rādi savu laipno vaigu!

Piepeša mirdzoša gaisma. Gaviles debesu kalnā.

Sveiks, sveiks! Staru ozols! Zelta ozols! Saules ozols!

MAIJA

Ka pārņemta.

Ai!

ZAIGA

Vai tu dzirdi?

Kalnā dziesma.

Līksma, līksma, laime, laime!

Sveika, lielā saules saime!

Zelta ozols atkal zaro,

Galotnītē saule staro.

Zars pie zara, auds pie auda,

Pati Laima sveiku glauda.
Lai nu Pērkons spīti dara,

Lauzta viņa bargā vara.

ZAIGA

Laima nak!

No debesu kalna nak Laima mirdzēdama, Saulenīšu un Vār-

vi ksnī š v pavadīta.

MAIJA

Pārņemta un aizgrābta no visa mirdzuma, atkāpjas bikli saliktām rokam

līdz debesu vārtiem.

LAIMA

Kur ir ta, kas atnesa galotnīti?
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ZAIGA

Tur viņa ir. Tur viņa stav.

Paņem Maiju pie rokas un pieved Laimai.

LAIMA

Tu veici lielu darbu un atnesi lielu balvu. Kadu algu gribi

par atradumu? —

MAIJA

Ak, daiļa Laima —

LAIMA

Saki vien, lai tas butu virs zemes vai debesīs, gaisa vai

ūdenī!

MAIJA

Ne virszeme, ne debesī, ne gaisa, ne ūdenī— tas daiļas
Laimas rociņā. Dod man elles vārtu atslēgu!

LAIMA

Elles vārtu atslēgu? Kas teica tev, ka man elles vārtu at

slēga?

MAIJA

Gudrais Velēnu vecītis devītajā pazeme

LAIMA

Ja gudrais Velēnu vecītis to teicis, tad ta gan bus. Ko tu

tur gribi?

MAIJA

Tur ir viens tads puisis, dzīvs puisis, labs puisis, tikai

drusku paslinks, to es gribu izvest saulītē.

LAIMA

Pats ar savu gribu gāja, pats ar savu gribu lai dzīvo.

MAIJA

Viņam grūti.

LAIMA

Prasi ko prasīdama, to negribu velēt.



93

MAIJA

Soli ko solīdama, cita negribu.

LAIMA

Es tev došu greznu tērpu.

MAIJA

Tas nebūs pelnīts zemsaule.

LAIMA

Paliec pie manam meitām un dzīvo debesu pļava

MAIJA

Ko es darīšu pie tavam meitām? Viņam katrai savs darbs

Vai lai es še rokas klēpī turu?

LAIMA

Manu darbu ir daudz. Manas zīda pļavas nenopļaujamas,
mani zelta kalni nenoecējami.

MAIJA

Tavs zīds savilksies ap manam rupjajam rokam, tavs zelts

salips ap manām smagajām kājām.

LAIMA

Es tev došu smalkas rokas. Es tev došu vieglas kājas. Es

tev došu dievu dēlu.

MAIJA

Neatņem man manu sirdi. Neatņem man manu gribu —

LAIMA

Vai tu zini, kads tavs puisis tagad?

MAIJA

Zinu. Vectētiņa spoguli redzēju

LAIMA

Sarains un kraupains.
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MAIJA

Glaudāms un kopjams.

LAIMA

Gļēvs un truls

MAIJA

Pārstāvams un aizstāvams.

LAIMA

Slinks un nikns.

MAIJA

Mierināms un skubināms.

LAIMA

Tev tik viena žel, man daudzu. Tev jāaizved arī tie, kuru

man žēl.

MAIJA

Kuru tev žel, ari man ir žel

LAIMA

Tu izvedīsi visus?

MAIJA

Dod man savu padomu.

LAIMA

Kam tev mans padoms? Tev ir pašas griba.

MAIJA

Labi. Es to darīšu. Es visus izvedīšu.

LAIMA

Tad ņem šo gaismas staru no mana vainaga. Tad atslēdz

elles vārtus.

MAIJA

Laima! Daiļā Laima!
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LAIMA

Meitas, dodat viņai manas balvas!

KVĒLA

Maijai.

Kā sērdienīte aizgāji,
Kā Laimdienīte pāriesi.

ZAIGA

Viegli un veikli skarams,

Ikkatrs darbs pats
Lēks rokās tev darāms!

SPULGA

Ko tavas acis uzskatīs,

Tam rētas sareps un vainas dzīs

STARA

Viss nejaukais kļūs jauks,
Vītumā ziedi plauks.

LĪGA

Kur tava balss vien atskanēs,

Tev visas sirdis piederēs.

ROTA

Akmens tev par brāli būs,

Tālās zvaigznes māsas kļūs.

RIETA

Suņi tevi izvadīja,
Ērkšķi kājas sabadīja.
Pati Laima pārvadīs,
Lakstīgalas sagaidīs.

MAIJA

Aizgrābta, saliktām rokām.

Daiļā Laima! Žēlotāja!

LAIMA

Izvadāt viņu, meitas!



MAIJA

Varvīksnīšu pavadīta, kāpj pa pupas zariem lejup, nozūd

Saulenītes un Varvīksnītes ap Laimu. Dzied.

Laima, Laima,

Saule, Saule,

Abas vienu daiļumiņu,
Saule gaismas kvēlotāja,
Laima bāru žēlotāja!

Priekškars



PIEKTAIS TĒLOJUMS

Četrstūrains elles pagalms, Sķautnai-
niem akmeņu bluķiem iežogots. vidu

smagi dzelzs vārti. pa labi kvēloša el-

les rīkle ved dziļuma. akmeņi pa zog-

MALĀM.
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Velna bērni noplukuši, saraini, nagaini, ragaini.
Pirmais izlec no elles rīkles. Viņam seko Otrais, Trešais

Ceturtais

PIRMAIS

Skritals acis mirkšķināja,
Es izlēcu paglābties.

OTRAIS

Es tev pakaj.

TREŠAIS

Es tev pakaļ.

CETURTAIS

Kur tie citi, tur es ar

PIRMAIS

Tikko Skritals ieraudzīs,

Visiem sprandu apgriezīs.

OTRAIS — CETURTAIS

Tad tev ar, tad tev ar!

Visi skrien, sagulst pa akmeņiem, gavilēdami.

A-uksts, a-uksts, a-uksts!

PIEKTAIS

Izlec no elles

Ka Ceips acis mirkšķināja,
Es izlēcu paglābties!

SESTAIS

Es tev pakaļ.

SEPTĪTAIS

Es tev pakaļ.

ASTOTAIS

Kur tie citi, tur es ar
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PIEKTAIS

Kad jus Ceips ieraudzīs,

Ugunsstangām noknaibīs.

SESTAIS— ASTOTAIS

Tevi līdz, tevi līdz!

Skrien un sagulst pa akmeņiem, gavilē.

A-uksts! A-uksts! A-uksts!

PIEKTAIS

Ar baudu.

A-uksts!

Ada čurkst,

Sari spurkst!

PIRMAIS

Tas ir tas aukstums no virszemes.

CITS CAUR CITU

Ka viņu sauc? Ka viņu sauc?

OTRAIS

Es vairs neatminos. Es jau esmu še piecas dienas

PIRMAIS

Es jau piecas mūžības.

Uz trešo.

Lai teic šis. Tas tik še piecus mirkļus

TREŠAIS

Zinu, zinu. Tas ir ledus.

VISI

Ledus, ledus,

Elles medus,

Rīkli smeldzē,

lekšas veldzē!
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PIRMAIS

Te man netīk. Tur man tīk. Ej prom!

Dzen nost Otro, kura vietu tas ieņem.

TREŠAIS

Tāpat.

Te man netīk. Tur man tīk. Ej prom!

Tā tie turpina viens otru dzenāt, kauties un kūleņot, līdz izlec no elles

Ceips un Skritals.

Skritals un Ceips, velni-vagari, lielām rungām. Tos ieraugot,
visi Velna bērni saplok pie zemes.

VELNA BĒRNI

Au, au! Vagari, vagari! Rungas un žagari!

SKRITALS

Krata rungu.

Ak šite tiekas

Tie slamsti, tās sliekas?

Vai tā bīstas kungu?
Nu, baudīsiet rungu!
Piestā jūs sprūdīšu,
Velšu un grudīšu
Pikā un kamā!

CEIPS

Tāpat

Kur zvelšu, svils

Un uguni šķils

Kā šķiltavas kramā.

Dzelzsdrīvēs drīvēšu,

Galodā blīvēšu!

SKRITALS

Nuk, rīļi un rijas,

Prom pie bijās!

Abi griež rungas. Velna bērni bēg un slēpjas, tomēr katram iz-

dodas saķert kādu aiz skausta. Aiz vārtiem uz mirkli parādās Maija

un nozūd. Skritals, kaut ko nojaudis, izbīstas, palaiž vajā Velna

bērnus, kuri visi sabēg pa kreisi un pieplok pie zemes.
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SKRITALS

Kas tur, kas tur?

Kas tur, kas tas?

CEIPS

Nav, nav!

SKRITALS

Bij kaut kas!

Balta stiba,

Zibeņziba!

CEIPS

Mierina.

Šņiku, šņaka,

Briku, braka!

SKRITALS

Kaist.

Sveša smaka,
Sveša smaka!

VELNA BĒRNI

Ņirga.

SKRITALS

Draudoši pret tiem.

Ņirdzas, kas pie zemes plaka!
Lien klausīdamies gar vārtiem.

Klau, klau, klau!

CEIPS

Tāpat

Nav, nav, nav!

SKRITALS

Ceip a m .
Nikni.

Kurls un dulbs,

Akls un stulbs!
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CEIPS

Nicīgi.

Gudrs ka jura!

SKRITALS

Kamols vīstās,

Kaklā rīstās,

Mēle sūra

Cert un kut!

CEIPS

Gudri.

Akmens put,
Zeme put!

Ņurga lauza,

Zemē rauša

Zelta kaisu

Tūkstots maisu!

Skri t a 1 s nav apmierināms, lien klausīdamies pie pašas zemes

gar vārtiem. Aiz vārtiem parādās Maija.

SKRITALS

Klau, klau, klau!

CEIPS

Nav!

MAIJA

Atrauj vārtus. Paliek tajos.

SKRITALS

Teic vēl: nav!

CEIPS

Atsprāgst atpakaļ, zobus klabinādams.

Au! Kas ta tada

Gaismu rada!

SKRITALS

Paveļoši.

Klātu drāzies,

Virsū gāzies,
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Triec un tes,

Kod un plēs!

Ceips cērtas pret Maiju, bet, tikko acis pacēlis, drāžas atpakaļ,

zobus klabinādams.

SKRITALS

Kas tur bija? Kas tur bija?

CEIPS

Sers un piķis acis lija.

SKRITALS

Bargi.

Ņem to slānu!

Lien no sānu,

Dod pa gurnu!
Es pa purnu.

Abi lien Maijai klāt no pretējām pusēm. Kā viņi tai tuvu, Maija

iešķiļ tiem acīs Laimas stara gaismu. Galvas sargādami, tie lec atpakaļ
un nokrīt gar zemi.

SKRITALS

Nu nav labi, nu nav labi!

CEIPS

Stulbi, akli esam abi

SKRITALS

Man deg ragi.

CEIPS

Man svilst nagi.

SKRITALS

Man pa pašu paures kausu.

CEIPS

Zibens sita,

Stari krita!
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SKRITALS

Prom, prom sargāt elles raušu!

Nozūd elle.

Maija ienāk dažus soļus.

Velna bērni, sastājušies pa pāriem viens aiz otra,

draudoši pret Maiju.

PIRMAIS PĀRIS

Nenāc tuvu! Kodīsim! Plēsīsim!

OTRAIS PĀRIS

Nenāc tuvu! Dursim un tēsīsim!

TREŠAIS PĀRIS

Nenāc tuvu! Dzelzsdrīves drīvēsim!

CETURTAIS PĀRIS

Nenāc tuvu! Galoda blīvesim!

MAIJA

Smejas.

Ak, šie joka bērni,

Blīvētāji, drīvētāji,
Man ļauna darītāji! —

Pasakāt, mīļie bērni —

PIRMAIS PĀRIS

Mēs neesam mīļi bērni.

Mēs neesam joka bērni.

Mēs esam Ņurgas bērni.

OTRAIS PĀRIS

Mes esam rupuči, sliekas un ķirzakas.

TREŠAIS PARIS

Mes esam blandās un skrandas, un asakas

CETURTAIS PARIS

Mes piepes un gļotas, kruķi un slotas.
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MAIJA

Ak tad tadi jus esat? Nu labi, labi! — Bet pasakāt man —

vai te nav tāds puisis, kuru par Vari sauc?

VISI

Mums nav ne acu, ne ausu.

Mēs dzīvojam pa elles raušu

MAIJA

Jūs neesat to redzējuši?

VISI

Kas mums tur daļas,
Lai redz, kam acis zilas vai zaļas

MAIJA

Padomājusi

Nu, kad nesakāt, nesakāt. Pate zināšu. Pate meklēšu. Pate

atradīšu.

Apiet pagalmu, ierauga elles rīkli, atskatās smaidīdama uz Velna

bērniem, nozūd ellē.

PIRMAIS

Nozuda, nozuda!

Pate ellē ieskrēja

OTRAIS

Maisa iekrita!

PIRMAIS

Kad par pirmo slieksni kaps,

Roku, kāju nepaglābs.

OTRAIS

Kad par otro slieksni ies,

Galva pate riņķī skries.

TREŠAIS

Kad par trešo slieksni tiks,

Vairs ne dzīslas nepaliks.

Saķeras rokās un lec trakā priekā.
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Ura, urā; zura, zura!

Ceips to kniebs,

Skritals stieps,

Velni burs,

Dakšas durs!

PIRMAIS

Izraujas no rindas.

Es gribu redzēt.

VISI

Mes arī, mes arī!

Satupst ap elles rīkli.

PIRMAIS

Es zinu gan, kur viņš ir.

VISI

Mēs arī, mes arī!

PIRMAIS

Par deviņiem sliekšņiem,

Devītā pajumā,
Pašā dibenu dibena.

Visi, pastiepuši galvas uz elles pusi, klausās

PIRMAIS

Ne dzird, ne jut.

VISI

Kas tas var but?

PIRMAIS

Lai ielec kads, paskatās.

TREŠAIS

Kas bus, kas ies?

Kam āda niez?
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PIRMAIS

Tu pats, tu pats!
Tik piecus mirkļus elle bijis,
Ne cepts, ne vants; ne kauts, ne dzijis!

Grūž to elle.

CITI

Tāpat.

Grūd, grūd, grūd,
Lai ellē zūd!

TREŠAIS

Prom ellē.

VISI

Saķeras rokās, lec nebēdīgi.

Urā, urā; zurā, zurā!

Ceips to kniebs,

Skritals stieps,
Velni burs,
Dakšas durs!

TREŠAIS

No elles.

Nāk, nāk! Ved, ved!

CITI

Kas nāk? Ko ved?

TREŠAIS

Meita nāk! Vari ved!

CITI

Vislielākā izbrīnā.

Vari ved!

MAIJA

Pusnešus, pusvilkšus izrauj Vari no elles.

VELNA BĒRNI

Loti uztraukti, sabēg pa kreisi.
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VARIS

Paliek pie elles rīkles, nekustas. Viņš pilnīgi līdzinās velnam: mati kā

sari stāvu gaisā, gari nagi, spalvains un pluskatains. Viņš paliek kā

miets un nav tālāk kustināms.

MAIJA

Ludzas.

Vēl naga melnumu,

Vēl plaukstas platumu!
Vēl tikai mazu gabaliņu
Kā skudras gājumiņu.

VARIS

Truls.

Manas kājas ir mieti —

Manas rokas ir piestas.
Mana galva ir kubls.

MAIJA

Līdz vārtiem! Lauka pa vārtiem! Tur beidzas velna vara!

Mēģina to vilkt. Pavelk ari dažus sojus. Varis kāju no zemes neceļ,
turpat paliek.

VARIS

Truls.

Es neesmu velkams. Es neesmu stumjams. Es neesmu kusti-

nāms. Es esmu mietā sitams. Es esmu piestā grūžams. Es

esmu zemē augams.

VELNA BĒRNI

Salīp ap Maiju.

Ņem mus līdz! Ved mus līdz! Mes esam velkami. Mes esam

stumjami. Mēs esam kustināmi. Ņem mūs līdz!

MAIJA

Bet jus tak esat Ņurgas bērni. Jus esat slotas un skrandas

sliekas un blandās!

VELNA BĒRNI

Mes neesam Ņurgas bērni. Mes esam cilvēku bērni. Mes

atminamies. Mēs visu atminamies.

Arā ass svilpiens un šņāciens. Tuvojas Ņurga. Velna bērni

saplok bailēs.
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VELNA BĒRNI

Vai, vai, vaimanas!

Nu neiznāk vairs nekas.

Lielais lielskungs nāk bargs,
Katrs nu sīks un vārgs!

MAIJA

Varim

Nac, nāc! Aši, aši! Vārti vaļa! Tik mazu gabaliņu ka skud

ras gājumiņu!

VARIS

Kā augša.

Manas kājas ir mieti.

Manas rokas ir piestas.
Mana galva ir kubls.

BĒRNI

Žēli.

VELNA

Ved mūs! Ņem mūs!

Mēs viegli kā putniņi,
Visi laukā vedami!

MAIJA

Velna bērniem

Ņemšu, ņemšu!
Visus ņemšu! Esat droši!

Dod katram rokā.

Še gaisma no Laimas stara!

Kas grib ar Maiju iet, turat ciet!

Kas izlaidīs, pie velna pazudīs.
Nu vērojat, ko Maija dara!

Varim

Še gaisma no Laimas stara

VARIS

Kā apziņai austot.

Manas kājas ir kājas.
Manas rokas ir rokas.

Mana galva ir galva.
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MAIJA

Visi man līdz!

Svilpošs šņāciens. Ņurga stāv vārtos. Velna bērni atbēg
uz priekšu, puse pa labi, puse pa kreisi, saplok pie zemes.

ŅURGA

Kas te spēris, kas te grāvis,
Kas tos vārtus vaļā rāvis,

Kas ir iekšā!

MAIJA

Es!

ŅURGA

Es, es! Lai nak priekša!

Grābj Maiju

Sprandu raušu,

Kaulus graušu!

MAIJA

Pacel Laimas staru.

ŅURGA

Sprausla.

Phe, phe, phe!
Zibeņziba,

Acīs žiba!

Ausās pa kreisi.

Tur čum un knukst,

Tur rīb un rukst!

Tie mani, tie mani!

MAIJA

Ņem tos, kad tie tavi!

ŅURGA

Kur viņi ir? Kur viņi ir?

Vairs skaidri nerāda.
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MAIJA

Vedinādama.

Suk, suk, velns,

Suk, suk! Meklē!

Katrs ir savs

Kam nav debess gara,

Kam nav Laimas stara,

Lai iet tev peklē!
Lai ir melns,

Lai ir tavs!

ŅURGA

Ko grābšu, bus mans!

Ka grābj Velna bērnus, tie pasit tam zem deguna gaišumiņu
Ņurga atlec atpakaļ.

Kur tver,

Kur ķer,

Svilst nagi,
Deg ragi!
Tie nevar but mani!

MAIJA

Ja nav tavi, tad ir mani.

ŅURGA

Muļķis.

Ja, ja nav mani, tad ir tavi!

VELNA BĒRNI

No kreisas puses, visi pie Maijas.

ŅURGA

Ausās pa labi.

Tur dun un dīc,

Tur svelpj un sīc,

Tur ir mani, tur ir mani.

MAIJA

Ņem, ja tie tavi!

ŅURGA

Pusacu izsprāga,
Vairs skaidri nerada.
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MAIJA

To vedinādama.

Suk, suk, velns,

Suk, suk! Meklē!

Katrs ir savs.

Kam nav debess gara,

Kam nav Laimas stara,

Lai iet tev peklē!
Lai ir melns,
Lai ir tavs!

ŅURGA

Ka augša grābj Velna bērnus, tie pasit tam gaišumiņu
viņš atlec sprauslādams.

Vai aks,

Vai traks!

Kur turas,

Tur duras!

Tie nevar but mani!

MAIJA

Ja nav tavi, tad ir mani!

ŅURGA

Atkal muļķis.

Ja, ja nav mani, tad ir tavi!

VELNA BĒRNI

No labas puses visi pie Maijas.

ŅURGA

Ausās uz Vari.

Tur pūš un šņāc,

Kā slūžas krāc!

Tas mans kalps!

MAIJA

Varim priekša.

Kāds bij tavs kalps?
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ŅURGA

Kājas kā mieti,

Rokas kā piestas,
Galva kā kubls.

To redz mana pusacs.

MAIJA

Lai saka viņš pats!

VARIS

Viegli, kā pamodies.

Manas kājas lec un stājas,
Manas rokas abas lokās,

Mana galva tā kā spalva!

ŅURGA
Stīvs no brīnumiem.

Vai aks,

Vai traks!

Tad tas nevar but mans!

MAIJA

Gavilē.

Ja nav tavs, tad ir mans!

Varim, ātri.

Kājas un rokas

Vingras un lokās.

Vārti vaļā!

Prom! Virszemē zaļā!

Ātri izved Vari un Velna bērnus aiz vārtiem.

Pate atgriežas vārtos.

SKRITALS

Kliegdams no elles.

Kalps prom, sulaiņi prom!

Kalps prom, sulaiņi prom!
Rumbas rūsā,

Kubli kusa,

Sprūdi sprāgst,
Dzelži žvāgst!

ŅURGA

Sit! Cērt! Glāb!
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SKRITALS

Turi! Ķeri! Grāb!

Abi dodas uz vārtiem, ka pret Maiju, nevar

SKRITALS

Nekā, nekā!

Rīklē žulga,
Acīs spulga!

ŅURGA

Abas acis izsprāga,
Nekā vairs nerāda!

Vai tā vēl tur?

SKRITALS

Vel durekļi dur.

ŅURGA

Gaudo.

Kalps prom, sulaiņi prom!
Kas godās kungu?

SKRITALS

Kas bīsies rungu?

ŅURGA

Ko virve vīšu,

Ko ratā dzīšu?

SKRITALS

Ne šadu, ne tadu,

Kam dīrāt vairs ādu!

ŅURGA

Piepeši sit sev pa pieri, traki smiedams.

He-he-he-he! He-he-he-he!

SKRITALS

Tu neesi vairs īdzīgs?
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ŅURGA

Tā nava vēl smiets?!

Lai skrej kā vējš,
Gan dursies kā miets!

Kas velnam kalps,

Top velnam līdzīgs.

Spurains un nagains,

Spalvains un ragains.
Cik tālu tiks?

Kur tads lai radās?

SKRITALS

He-he-he-he!

Kur tādu liks?

Vai var tas izlekt no adas?

ŅURGA

Gudrs.

Var gan! Var, var,

Ja gudri dar.

Pļāpīgi.

Lielajā sila,

Raganu svilā

Ir koks kā loks.

Kas cērt to nost,

Var sevi post,
Tas zin, kā tas bij,
Kad nagus pret nagiem mij

SKRITALS

He-he-he-he!

ŅURGA

Akmeņu kalnu

Raušu kā vainu,
Adu un matus,

Viņa ģīmja status

Vēlu kā piku

Un bedre liku.

Kas dziļi kalna ķer,
Tos tver!
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Viltīgi smīn.

Tie man kādreiz der.

Kad laiciņš miglains un tvanīgs

SKRITALS

He-he! Cik tu manīgs!

ŅURGA

Tik tas, kas kalnu gaž nost,

Var visu atrast un sevi post!

SKRITALS

Kur kalnu nogāzīs!
Kas šim to pasacīs!

MAIJA

Pienakuse tuvu, starp abiem, piepeši.

Es! To darīšu es!

Ātri iziet. Vārti aizkrīt.

ŅURGA

Kas tas? Ta sieva vel tur?

SKRITALS

Vel durekļi dur!

Abi gar vārtiem. Tausta.

ŅURGA

Kas tas? Kas tas?

Ne slēdzamā, ne atslēgas!

MAIJA

Ārpus vārtu, stipri

Pūšat un sīcat,

Drebat un trīcat!

Šī elle aizslēgta tiek

Uz laiku laikiem,

Uz mūžu mūžiem!

Maija nozūd. Elles rīkle nodziest.
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Uz laiku laikiem,

Uz mūžu mūžiem,

Man sava ada nu jāpaliek!

Ceips no elles.

CEIPS

Ko dēdat? Ko ragus slienat?

Traucat! Klūpat! Skrienat!

Velnu velni nosviluši.

Ugunskuri apdzisuši.
Kublu kubli izkūsāj'ši.
Tā sieva, tā sieva!

Ar svārku stērbelēm

Visu elli izslaucījuse!
Aiz drēbju vīlītēm

Visas dvēseles aiznesuse!

Tā sieva! tā sieva! tā sieva!

VISI TRIS

Ta sieva! Ta sieva! Ta sieva!

Kaukdami sakrīt pagalmā, muguras kopā saslējuši, kājas izlaiduši.

Priekškars



SESTAIS TĒLOJUMS

RAGANU SILA

LIELI KOKI STAIPEKĻU STAIPEKĻIEM SAAU-

GUSI. DRŪMS, KRĒSLAINS UN KLUSS.
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Maija, Varis.

MAIJA

Uzved Vari, vilkšus vilkdama, pierunādama.

Tik vel mazu, mazu gabaliņu. Tik vēl nedaudz solu.

VARIS

Ne naga melnuma,

Ne pirksta platuma.

MAIJA

Saņem gribu!

VARIS

Manas kājas ir mieti.

Manas rokas ir piestas.
Mana galva ir kubls.

MAIJA

Dzen āra tas domas. Tas ir vecas domas. Tas ir elles domas.

VARIS

Kas kaiš elle?

Tur kauls, ko grauzt,
Tur miza, ko krimst,
Tur ogle, kur silt.

MAIJA

Bez padoma.

Nav vairs Laimas gaišumiņa. Nav padomiņa!

Ceļ smagi rokas.

Un man pašai tik grūti! Tads smagums!

VELNA BĒRNI

No meža ap Maiju.

Kur lai mēs paliekam? Mēs neesam ne balti, ne melni; ne

dzīvi, ne nedzīvi; ne priecīgi, ne bēdīgi; ne paēduši, ne

izsalkuši. Mums visa gribas. Mums nekā negribas.

VARIS

Dod grauzt, dod krimst!
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VELNA BĒRNI

Dod grauzt, dod krimst!

MAIJA

Labie bērni —

VELNA BĒRNI

Mes neesam labi bērni. Mes esam elles skrandas.

MAIJA

Noteikti.

Jus neesat elles skrandas. Jus esat mani gariņi un kalpiņi.
Jums jāklausa man. Vai gribat man klausīt?

VELNA BĒRNI

Gribam un negribam.

MAIJA

Eita, skatāties, meklējat, kur līkais koks stāv, kur akmeņu

kalns guļ.

PIRMAIS

Vai iesim vai neiesim?

OTRAIS

Visi iesim.

TREŠAIS

Visi neiesim.

PIRMAIS

Visi iesim!

Visi nozūd sila.

MAIJA

Cik drūms un salts, un kluss! Ne lapiņa kust, ne putniņš
dzied, ne skudrīte tek!
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LAIMA

Kā sirma māmiņa no meža.

MAIJA

Sirsnīga prieka.

Mamiņ, sirmmāmiņ, mīļa, laba. Ko tu še meklē?

LAIMA

Naku un skatos,
Nāku un skatos,

Vai mans sils vel mems un kluss,

Raganu varā apburts dus?

MAIJA

Ak, sirmmāmiņ, palīdzi man!

LAIMA

Kas bēdas, meitiņ?

MAIJA

Pašai man maza beda. Bet, luk, tas puisis. No elles izvedu,

bet padoma vairs nezinu.

LAIMA

Lai nu pats zin padomu.

MAIJA

Ko lai viņš dara?

LAIMA

Līkais koks jānocērt.
Akmens kalns jānogāž.

Tad bus līdzēts šim un tam.

MAIJA

Ar ko nocirst hko koku?

LAIMA

Ar cirvi, ko no ūdens teš.
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MAIJA

Ar ko sagraut akmeņa kalnu?

LAIMA

Ar virvi, ko no akmeņa pleš

MAIJA

Vai, mamiņ, nespēju vairs!

Saļimst nespēkā pie zemes.

LAIMA

Biedina.

Esi moda!

Cel visus goda,
Posies un gādā!

MAIJA

Manas rokas — ka akmeņi. Manas drebēs—ka svins

LAIMA

Tās nav tavas drēbes. Tās — dvēseles, ko tu no elles iznesi.

Viņām nav vēl gaismas tērpa, un viņas līp tavās drēbēs,

smagas kā svins. Kad būs darbs padarīts, kad būs mežs at-

pestīts, viņas kā tauriņi aizlidos, kā migliņa aizmiglos. —

Esi moda,

Cel visus goda!
Nozūd.

MAIJA

Mamiņ, sirmmāmiņ! Nozuda, izgaisa!

VELNA BĒRNI

No labas.

Līkais koks trejdeviņi soļi pa kreisi

VELNA BĒRNI

No kreisas puses.

Akmeņu kalns trejdeviņi soļi pa labi
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VARIS

Dod krimst, dod grauzt!

VELNA BĒRNI

Dod krimst, dod grauzt!

MAIJA

Ko lai nu daru? Kur lai padomu rodu?

Piepeši atcerējusies.

Ak, Laima, tu labā! Tu dod man padomu! Man tak tas rie-

ciens, ko dabūju pazemē par maizītes izvilkumu. Kā teica

Velēnu vecītis: spēks no maizes tik vienreiz dodams. Kam

maizīti vēlēsi, tam arī spēku atdosi! — Nu, es viņam to vēlu!

No sirds vēlu! No sirds atdodu, kas tik vienreiz dodams!

Dod Varim.

Še kauliņš! Še miziņa!

Velna bērniem.

Arī jums pa kripatai.

VARIS

Maizi edis

Kas tas? Kas tas?

Silti strauti dzīslās tek.

Acis kaist. Vaigi deg.
Krūtis dzen. Krūtis briest.

Kauli pilst. Kauli riest.

Man vairs nevajag zust,

Es varu just! Es varu just!

MAIJA

Zemes spēks tev kaulos kust!

VARIS

Spēks grib darba! Dod darba! Dod darba!

MAIJA

Trejdeviņi soļi pa kreisi līks koks mac mežu nost. Par mežu

pārstiepies, simts rokām izplēties. Tas jācērt nost.
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VARIS

Zobiem izcelšu,

Nagiem izraušu!

MAIJA

Cirvis no ūdens jāiztēš,
Tik tāds šo koku cērt un plēš!
Klau, kur šalc strauts!

Dibenā dzirdama strauta čala.

VELNA BĒRNI

Par pūtītēm paliksim,
Ūdeni rokās pūtīsim!

Varis ar Velna bērniem prom.

MAIJA

Ak, daiļa Laima,

Ak, sirmā māmiņ,
Jus baltas un labas!

Dodat veiksmi un varu,

Dodat sekmi un sparu!

Varis ar cirvi. Velna bērni.

VARIS

Ūdens gari klausa,
Asins spēki klausa,
Cirvis rokā!

VELNA BĒRNI

Par kurmjiem un pelītēm paliksim,
Sakņu saknes izrausim!

Varis ar Velna bērniem prom.

MAIJA

Skatās meža

Dziņas briest,

Spēki riest,

Griba grib,
Cirvis zib!

Melns krauklis zud!
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Ēnas grīļo un šļud,

Koks ļodzas un lust,

Grūst! Grūst! Grūst!

Paliek gaišāks. leskanas putnu dziesmas. Varis uzskrej ar Velna

bērniem. Viņam nav vairs Velna nagu.

VARIS

Luk, koks ka gazas, velna nagus bedre ierāva, man manus

paša atdeva.

VELNA BĒRNI

Mums labi, mums labi. Mes vairāk priecīgi ka bēdīgi, vai-

rāk dzīvi kā nedzīvi; mums vairāk gribas kā negribas!

VARIS

Dod darba!

Spēks grib darba!

MAIJA

Trejdeviņi soļi pa labi akmeņu kalns. Tas mežu mac nost.

Valgmi un gaisu sevī rauj. Tas tev jāsagrauj!

VARIS

Labo plecu paliekšu
Kalnu saliekšu!

MAIJA

Tad tev viss bus pret!
Koks ir gāzts ar ūdens cirvi,

Kalns tiks gāzts ar akmens virvi,

Ko apkārt met!

VARIS

Akmens ceļas!

Liels akmens izceļas pa kreisi.

VELNA BĒRNI

Par ķirzakām paliksim,
Akmeni rokām iedzīsim!

VARIS

Liekat mieru! Es viens pats!
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MAIJA

Lai iet viens pats.

Varim aiz akmeņa tinot virvi.

Dzirkstēs šķiežas

Akmens spēkā,
Lēkšķes lēkā,

Grīstes griežas!
Sokas, sokas!

Pat bez sviedra

Šķiļu šķiedra

Pirkstos lokās!

Miju mijas
Zvirgzdu šķeti,
Skambu meti!

Virve vijas!

VARIS

Iznes virvi.

Palīgs no akmeņa,

Spēks no zemes,

Prieks no manis paša!

VELNA BĒRNI

Par irbītēm paliksim,
Trīskārt ap kalnu tecēsim,

Virvi apvīsim.
Tu tik saturi galus!

Varis ar Velna bērniem mežā.

MAIJA

Ak, daiļā Laima!

Kas labu balvo,
Kas ļaunam liedz,

Deviņvīru spēku
Rokās tam liec!

Skatās meža.

Irbītes šurpu,
Irbītes turpu,

Trijkārtu vija
Kā uguns dzija
Tik spoža, tik koša!
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Kas pušu deldē,
Kā asmens dzeldē!

Nu lokās un liecas,
Nu sniedzas un tiecas!

Gaviles

Nu gali tam rokā!

Nu stāv kā pret ēku.

Nu saliecas lokā.

Nu dod visu spēku!
Nu atlec kā sprūdi,
Kā bultas no stopa;
Nu birst oļu plūdi
Kā bites no stropa!
Nu savelk vēl reizi,

Jau šķobās un jūk.
Jau sametas greizi!
Birst! Jūk! Grūst! Brūk!

Kalns sagāzts. Spilgta gaisma. Varis sārts un jautrs, pašamatiem un seju.

VARIS

Ne sara, ne raga,

Kalns visu zaga,

Caurumā ierāva,

Manis paša atdeva.

MAIJA

Cik tu skaists un stalts!

VARIS

Vai es? Vai es skaists?

Skatās apkārt.

Es nezinu. Bet tu—tu gan skaista!

Visa pasaule skaista!

Aptausta sevi.

Bet vai tas esmu es? — Manas kājas, kas grib lēkāt un

skriet? Manas rokas, kas grib cirst un rakt, un art, un remt?

Mana galva, kas grib runāt un smiet? Vai tie mani? Tu

zini to skaidri?

MAIJA

Ja, jā. Zinu to skaidri
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VARIS

Satver savu sirdi.

Bet tas, kas te pukst un tūkst? Tas nekad nav bijis! To

es zinu skaidri.

MAIJA

Bet kur palika Velna bērni? Kur pelēkas irbītes?

VARIS

Nezinu, kur bija, kur palika; tikai balts dūju bars aizskrēja.

MAIJA

Tie ir viņi! Baltus spārnus dabūja

Cilā rokas.

Cik viegli nu man! Visas dvēselītes man no drēbēm iz-

spurga, kā migliņa aizmigloja. Arī viņas nu baltus spār-

niņus dabūja.

VARIS

Lai baltie, kur baltie, bet viena plika vārna gan no zemes

izlēca.

MAIJA

Kur?

VARIS

Tai vieta, kur kalns nogāzās, caurums vaļa atsprāga, plika,
melna vārna izlēca, mežā nozuda.

MAIJA

Nebūs nekas bijis!

Jūsmo.

Vai juti, ka smaržo mežs! Putni dzied! Gaisma galotnes
līst! — Lūk, kas tur nāk!

VARIS

Sīkas, mazas spārītes!

Četras spār i te s izskrien.
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SP ARĪTES

Meža māte raida,
Meža māte gaida
Koka gāzēju,
Kalnu vāzēju.
Darbs padarīts,
Mežs atpestīts,
Mētras un puķes valgas;
Lai nāk pēc algas.

Varim vilcinoties.

Meža mate sauc,

Trauc, trauc, trauc!

VARIS

Es viens pats?

MAIJA

Nu ja, ka tu! Ej! ej!

Varis ar sparitēm prom.

MAIJA

Skatās meža.

Kas tur pa mežu ta skraida? Tauriņus baida, putnus baida?—

Tā būs tā plikā vārna!

Pazīst.

Paija! Ta jau Paija!

Paija no meža. Melna un noskrandusi.

MAIJA

Vai, masiņ, kur tad tu te gadies?

PAIJA

Un kur tu te gadies? Kā tu uzdrošinies tā skriet, ka ne-

varu tevi panākt? Kā tu uzdrošinies mani atstāt vienu pie
skrandainiem večiem?

MAIJA

Kādas tavas zīžu drānas? Kādas tavas baltas kājas?
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PAIJA

Meda.

Kādas tavas zīžu drānas! Kādas tavas baltās kājas! Būtu tu

braukusi deviņas mūžības caur visiem zemes skursteņiem,

tad redzētu gan, kāda tu izskatītos!

MAIJA

Izbrīnās.

Caur visiem zemes skursteņiem?

PAIJA

Brīnās, brīnās! Nav ko brīnēties, māšu! To tu man samak-

sāsi! Kad tikšu mājās, kad izstāstīšu Pašai, tad tev būs ko

brīnēties. Visu vainu tu dabūsi! Tad tu dienas gaismas
vairs neredzēsi!

MAIJA

Butu tu, pa tiem zemes skursteņiem braukādama, savu veco

ādu nobraucījuse. Tad tu būtu cita Paija.

PAIJA

Cita? Kam man jābūt citai? Vai man trūkst zīžu drānu?

Pāriešu mājā, būšu atkal kā princese. Visi mani bīsies, bet

es smiešos un diešu.

VARIS

Koši ģērbts.

Luk, ka Meža mate mani izgreznoja, apbalvoja!

MAIJA

Cik jauki!

PAIJA

Kas tas tāds? Kas tas tāds? Tas jau mans princis! Tas jau
mans princis! Tas princis, ko man ragana uzzīlēja! Nāc,

princi! Nāc līdz, princi!
Velk Vari.

VARIS

Ak es esmu princis? Un kas tad tu esi?
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PAIJA

Es esmu princese. Princese Paija!

VARIS

Zīmīgi.

Nu, ja tu esi princese Paija, tad tavs princis ir sētas miets.

Atminies labi! To es pats tev novēlēju.

PAIJA

leskatījusies tam acīs, nikna

Tu! Tu tas esi! Zirgu gans! Dziļumu krācējs! Pelnu ruš-

ķis! — Mānītāji! Acu mānītāji abi! Nu pagaidāt! Pirmā mājā

pārskriešu, visus kājās sacelšu. Tad provējat rādīt acis!

Asins suņiem jūs norīdīs!

Dūrēm draudēdama, prom

VARIS

Smejas.

Vai, ta nikna meita!

MAIJA

Viņa neredz ne tavu jauno sirdi, ne jauno pratu. Viņa redz

tikai ļaunu.

VARIS

Kam mums tādas redzētajās! — Bet nu iesim!

MAIJA

lesim gan! Varbūt vel viņu panāksim, labu pratu iedosim.

Laima kā sirma māmiņa ar divām pavadonēm nāk pretim.

LAIMA

Re, kur puisis grezni iet,

Meža mātes balvojams!
Kā tu iesi melnu svārku,

Nerakstītu villainīti?

Ir tev rotu darināja
Manas čaklas kalponītes,

Vērpējiņas, audējiņas,
Raibu rakstu rakstītājas.
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Baltas kājas, zīda sakšu,

Ūdens zīļu vainadziņu;

Lai aizieti sētiņa
Godam goda pelnītāja!

Laima ar pavadonēm aizved Maiju un Vari. Sparītes
un Mežmeitas sasaukdamās no pretējām pusēm.

PIRMĀ SPARĪTE

Uhu, uhu! Uhu, uhu!

Vai redzējāt Paiju?
Vai redzējāt Paiju?
Tā maldās un minas,

Kā pakulās pinas!

PIRMĀ ME2MEITA

Ved to uz postu!
Dzen to uz sprostu!

VISAS

Ja, ja, ja! Ha-ha-ha!

Prom pa kreisi.

PAIJA

Uznāk.

Netieku vairs ne pa labi, ne pa kreisi, ne uz augšu, ne uz

apakšu. Gudroju, gudroju, kas tas ir? Tā vien būs:

esmu vienu skursteni par augstu uzskrējuse.

Meža smiekli:

Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

PAIJA

lerauga vietu, kur nogāzts koks.

Aha! Turpat jau bus tas caurums! Tur tikšu leja.
Prom.

Sparītes un Mežmeitas.

PIRMĀ SPARĪTE

Pate ieskrēja posta,

Pate ielēca sprostā!
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PIRMĀ ME2MEITA

Vilināt, vedināt;

Ķircināt, kaitināt,

Lai slazdā jaunā
Lec meita ļaunā!

Visas prom pa labi. Paija uzskrien ar Vara nomestiem nagiem.

PAIJA

Ak, posts, ak, posts! Kā caurumā rokas iegrūdu, tā šādus

nagus izrāvu! Ne uz priekšu, ne atpakaļ! Kur nu lai pa-

lieku? — Tas ir Raganu sils! Te tak reiz ar savu māmu

biju?
Sauc.

Raganas, raganas, izvedāt mani no sila! — — Nekā! Ra-

ganu nav! — — Es varbūt esmu divus skursteņus par aug-

stu uzskrējuse?
Meža smiekli.

Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

PAIJA

lerauga kalna izgrautu caurumu.

Aha, tur vel lielāka bedre. Tur bus īstais caurums. Tur

laidīšos lejā!

Prom pa labi.

Sparītes un mežmeitas.

PIRMĀ ME2MEITA

Nu slazda jauna

Skrej meita ļaunā!

PIRMĀ SPARĪTE

Kas musu roka tiek,

Nesodīts nepaliek!

VISAS

Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

PIRMĀ ME2MEITA

Kad cilvēks projām vakts,

Jauns prieks top atkal sākts.

Sīki zvaniņi sāk zvanīt. Sparītes un mežmeitas dejo. Smiedamās

un dejodamas nozūd mežā. No meža dzird viņu smieklus.



PAIJA

Ar Vara ragiem un sariem.

Kas tas par silu? Tas ir briesmu sils! Ka galvu cauruma

iegrūdu, citu galvu dabūju. Tas te būs velna sils! —

Sauc.

Velni, velni, nākat izvedāt mani no sila! — Neka! Ari velnu

vairs nav!

MEŽMEITAS

Mežā.

Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

PAIJA

Man bail! Man ba-a-a-il!

Aizskrien.

MEŽMEITAS

Meža.

Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

Priekškars



SEPTĪTAIS TĒLOJUMS

ATKAL MĀJĀS

PAGALMS KĀ PIRMĀ TĒLOJUMĀ. ĒKAS PUS-

SAGRUVUŠĀS, PAKŠĶI IZGĀZTI. SĒTA SAKRI-

TUSE, TIKAI MIETI PALIKUŠI. KRŪMI NOKAL-

TUŠI, ROZES NOVĪTUŠAS.
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Virpa sed, kājas šūpodama, riekstus kozdama, uz viena sētas mieta.

Zīle uznāk un grasās tai atņemt riekstus.

ZĪLE

Kas tev ir? Kas ēdams? Dod man ar!

VIRPA

Slēpj riekstus.

Nav ēdams. Tikai kožams. Pērnie rieksti. Palagzdes salasīti.

Visi tukši!

ZĪLE

Dod tik, dod tik!

VIRPA

Nu še, še, še!

ZĪLE

Uzraušas uz otra sētas mieta. Kož un sprausla.

Phē! Phe! Tu tada! Visi tukši! Mute ķirmju sūrumu vien

pieskrēja.

VIRPA

Nu ko es teicu?

ZĪLE

Nu do vien, do tos pašus!

Viņas dalās riekstiem.

ZĪLE

Cik ilgi tā ies? Ada kā maišelis karājas. 2ogi sakrituši,

pakšķi izbiruši.

VIRPA

Puķes novītušas, zāle nokaltuse

ZĪLE

Tīrumi un druvas no spradžiem un siseņiem noēsti.
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Vālodze uznāk.

VĀLODZE

Greiza.

Ko ta nu ta sēdat, kājas kustinādamas? Darba vairs nemaz

nezināt?

ZĪLE

Mes domājam, ka tu visu darbu apdarīsi

VĀLODZE

Ko t' es varu apdarīt? Lai sak ko sākdams, viss lec no

rokām ārā.

Nosēstas zeme.

ZĪLE

Mums tāpat!

VIRPA

Tinu dzijas: kamols izraujas, tītavas aiziet kūleņu kūleņiem;

vērpju: vārpstiņu pakampj vējš, aiznes; pļauju: sirpis iecēr-

tas akmenī, ārā nenāk; kuļu: sprigulis izlec no rokām, dod

man pa pieri. Nu, ja tā jādzīvo, tad paldies par tādiem de-

vastiem!

ZĪLE

Man gluži tāpat.

VĀLODZE

Ka negribot.

Man ar gluži tāpat.

VIRPA

Puišiem neiet labāk. Iziet art: arkli visi uz muti un šļūc

ar lemešiem uz augšu; iet rakt: lāpstas ielien griezdamās
zemē; iet tēst vai remt: kalti, cirvji, ēveles tik to vien

gaida: no kātiem nost un pašu miesā iekšā. Nu, kam tad

vairs tiks ko darīt? Lai krīt vai uz galvas! Gribat riekstu?

Še! — Man nav žēl!

Met abām riekstus.
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VĀLODZE

Kāri iekoduse.

Phe! —Phe! —Ko dod? Raganu vēmekļus!

ZĪLE

Tada jau tagad mums esma.

Abas ar Virpu smejas.

VIRPA

Pļāpīga.

Es viennakt noskatījos, kā šī velšus vēlās pār kaimiņa
laukiem līdz savām mājām, lai kaimiņa svētību savā pusē
atvilktu.

ZĪLE

Tāpat.

Un es atkal redzēju, ka šī leca par kaimiņu robežu, ka

zirgs zviegdama, lai burvība kaimiņam pieliptu.

VĀLODZE

Kad jus slepus noskatāties, ka tad lai burvība pielīp?

VIRPA

Bet kaimiņš šo piemānījis. Nesējis vis pirmoreiz, šai redzot,

labību, bet smiltis. Un tā nu šī smiltis nobūrusi, un nu

smiltis vien pašai apcirkņos.

ZĪLE

He, he! Tas tik bij labi!

VĀLODZE

Un nu nav pašam ko krimst!

VIRPA

Lai nav! Krimtisim akmeņus. Musu zobi izturēs, bet tavi

nolūzīs.

VĀLODZE

Man bus ir maize, ir graudi! Lai tik atskrien atkal pūķis!

VIRPA

Kur pūķis, kur puķa rati! Vai ir kads tos redzējis?



148

ZĪLE

Esot redzēts. legāzies ar visiem ratiem Muklāju purvā. Tad

rāvis ārā, pārrāvies, vidū pušu pārtrūcis! Tā i redzēts, ļipu

atstiepis.

VIRPA

Te tev nu bij!

VĀLODZE

Kur var burvība pielipt, kad visu noskatās!

VIRPA

Nu, kas ta bur, ka citi noskatās, tas ari vairs nav nekāds

burvis.

VĀLODZE

Ka tur lai ko izdara, kad visi pretī strada!

leklausās.

Aha! Pate nak! — Bīstaties!

VIRPA

Lai bīstas suņi, kaķi, kas mums ko bīties! Kur nav ko ba-

rot, nav ko bārt!

ZĪLE

Un, kur nav ko bart, nav ko kart!

Smejas.

Pate un Plaska, viņai uz pedam sekodama.

PATE

Luk, luk, goda meitas! Gaiša dienas laika kājas mietos pa-
kārušas!

VIRPA

Pašu dienas, pašu kājas!

PLASKA

Piekrīt meitām

Jā!
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PATE

Zobus griezdama.

Tais platajās mutes jau ar siena vezumu neiebrauksi! Ne-

kauņas!

PLASKA

Iztop meitām.

Sakāt, meitas, sakāt, meitas: tas platas mutes var aizbāzt

ar maizes doniņu, ar pavalga kumosiņu.

MEITAS

Ar patiku.

Jā!

PATE

Kads burvis man visu to nodarījis!

VIRPA

Pašai lielajai burvei meistars gadījies!

PLASKA

Ar gandarījumu.

Jā!

PATE

Plas ka i .

Ko tu, vārna, vārnai knāb? Pate ragana būdama?

PLASKA

Kada es tev ragana? Tikai tavu mažu mažotaja. Tikai tava

rokasmeita. Kādu vainu var kraut uz mani?

PATE

Tu man lāstu uzsūtīji.

PLASKA

Kada es tev lāsta sūtītajā! Tu jau pati savu svētību aiz-

dzini!

PATE

To tu aizdzini. Suņiem aizrīdīji!
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PLASKA

Kas lika suņiem rīdīt? Prasāt, meitas, kas vairāk vainīgs:

licējs vai darītājs?

ZĪLE

Licejs, licejs.

VIRPA

Abi labi!

PLASKA

Pie Pašas.

Tur nu redz tavu gudrību! Aizdzini Maiju, aizdzini svē-

tību! Ne lauks vairs dod maizes, ne lops pavalga, ne mā-

jas pajumta, ne darbs veiksmes.

PATE

Vai Maija vien, ari Paija ir prom

PLASKA

Savas lielas dušas pec prom. Ka pūpēdis auga, ka pūpēdis

izputēja, pūpēža piemiņa palika.
Pret meitām.

Nu, vai nav tiesa?

MEITAS

Tiesa, tiesa!

PATE

To muti! To lielo muti!

PLASKA

Un tavu es aizbāzu. Ar tavas pašas putnu biedēkli aizbāzu.

Meitām.

Nu sakāt, meitas, sakāt: vai nebij šī «matēs meita», šī

«Pašas meita» gatavais putnu biedēklis?

VIRPA

Ka nu ne, ka nu ne!
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ZĪLE

Bij, bij!

VĀLODZE

Kas visu laiku noskatījusies, ka lietas grozījušas

Ko tad es, kad visi citi ta

Pašai acīs.

Bij, bij, bij! Gatavais putnu biedēklis!

PATE

Redzēdama, ka arī Vālodze tai pretī, sasit rokas

Vai manu, vai manu!

PLASKA

Ja, vaidi nu, lādi nu, knukšķi nu, puti nu! Gods pagalam,
manta pagalam, vara pagalam, māka pagalam!

Ciesa uzskrej aizelsusies.

CIESA

Meitas, meitas! Ko stāvat, ko gumstat! Zināt, kas nak?

Zināt, kas nāk?

Aizgrābta telo.

Zīžu drānas. Baltas kājas. Zīļu vaiņags. — Atmirdz pļavas.
Atmirdz lauki. Atmirdz meži!

MEITAS

Ciesai no vienas puses.

Kas nāk? Kas tā tāda?

PATE

Ciesai no otras puses.

Paija? Paija?

PLASKA

Saldi.

Zelta Paijiņa!

CIESA

Ļaudis, ļaudis! Ciemos, mājas, būdas, ceļa, ceļa mala. —

Visi ārā! Logi vaļā! Durvis vaļā! Visi pakaļ!
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PATE

Paija, Paija!

PLASKA

Zelta Paijiņa!

MEITAS

Purina Ciesu

Kas ta tada? Kas ta tada?

CIESA

Ka izbrīna

Maija, kas tad cits? Maija! Vai es neteicu? Maija, Maija!

PATE

Piepešas izbailes, ka balsi zaudējusi, paliek ieplestu muti

PLASKA

Tītīdama.

Aha, aha, aha!

CIESA

Brīnums! Lielāks kā brīnums! Kur tā pienāk, mežs sāk šal-

kot, putni dziedāt, pļavas ziedēt, upes tecēt! Druvas līgo
zelta vārpām! Rozes zied!

PLASKA

Tītīdama.

Ahā! Ahā!

PATE

Atdabu balsi.

Vai! Vai!

PLASKA

No tas skaņas, ka piepeši izbijusies, tāpat iecērtas bailes izplestu muti.

PATE

Kur glābšos? Kur dēšos? —Kā suni turēju. Suņiem rīdīt

liku.
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PLASKA

Atdabū balsi.

Vai! Ka suni reju! Suņiem rīdīju!

PATE

Gribēdama slēpties.

Kur glābšos? Kur dēšos?

PLASKA

Tai uz pedam

Kur glābšos? Kur dēšos?

Abas izskrej pa labi, tad atpakaļ.

PATE

Ne akmeņa, ne peļu alas!

Izskrej pa kreisi un atpakaļ.

PLASKA

Ne pakšķa, ne plaisuma!
Nevarēdamas atrast slēptuves, abas lielas izbailes pa vidu prom.

MEITAS

Kur skrēja? Kur aizskrēja?

CIESA

lešu palūkot!
Prom.

ZĪLE

Lielas raganas trakas palika.

VIRPA

Bailes bizot izmācīja.

CIESA

Atpakaļ.

Māsiņas mīļas! Kā viesuļi nokraca. Veļu aka ielēca!

Uguņi nošķīda, kājas pa gaisu nošvīkstēja!

VIRPA

Veļu aka ielēca?
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CIESA

Zili dūmi, sarkani dūmi vārīdamies izskrēja, gruzduma
smaka pasmirda.
Prom.

MEITAS

Beigtas, beigtas lielas raganas! — Eima, eima!

Grib prom. Saskrējās krūtis ar Paiju.

PAIJA

Uja! Vairs acu piere nav? Neredzat, kam ceļš jāgriež?

Kungu kārtu nepazīstat?

VIRPA

Ļautiņi mīļie, kur tad šī?

Visas sabāž galvas, brīnās.

PAIJA

Meda.

Sī, šī! —Vai dumu sprūds acu vieta, ka neredzat?

VIRPA

Redzam, redzam! Baltais pūpēdis melns palicis.

ZĪLE

Diez vai ir pūpēdis, vai nav mušmire?

VIRPA

Redzu, redzu! Nav mušmire, ir putnu biedēklis!

PAIJA

Vai vel cietlšos! Vai ada jums vel neniez? Uz pedam šurp!

Kājas noaunat! Muti nomazgājat! Galvu izsukājat!

VĀLODZE

Diez vai iesim!

ZĪLE UN VIRPA

Neiesim, neiesim!

VIRPA

Lai kraupis kraupim kājas aun!
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ZĪLE

Lai žurka žurkai muti mazgā!

VIRPA

Lai veca eceša ecešai galvu suka.

Tālumā dzird dziesmas.

CIESA

Uzskrej.

Vai nedzirdat? Jau tuvu! Nākat!

Ciesa, Virpa, Zīle, Vālodze prom.

PAIJA

Nu pagaidāt, pagaidāt! Mācīs jūs Plaska, mācīs jūs Pate! Ar

skarpijām šautīs! Ar dzeloņiem glaudīs! Tad tik es smiešos!

Sauc.

Hej, šurp, Plaska, šurp! Pate šurp!

Nepacietīgi sit kājām.

Vai neredzat, kas pārnācis? Neklausa, raganas!
Prom.

ĻAUDIS

Tuvojas dziedādami.

Ailu, aiļu, sērdienīte,

Grūtu gaitu gājējiņa,
Labu vārdu teicējiņa,

Daiļu darbu darītāja!

Kokam, putnam, akmentiņam
Labu vārdu pasacīja;

Ceļa mala, ceļa gala
Daiļu darbu padarīja.

Nu skan visi labie vārdi,
Kā tērcītes čalodamas,

Nu mirdz visi daiļie darbi

Kā puķītes ziedēdamas!

Uznāk Maija un Varis, krāšņi ģērbti, ar dziesmām un dudam

ciema ļaužu pavadīti. Kā uznāk Maija, uzzied rozes un krūmi žogmalā.

MAIJA

Kur mans tētiņš? Kur mani mājinieki?
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MEITAS

Mes te. Mes tavi mājinieki.

MAIJA

Sveikas, meitenes! Mīļas meitenes! —Bet kur tētiņš?

CIESA

Pamāte pirtī ieslodzīja. Durvis nobūra. Nezinām, vai dzīvs

vai miris. — Lūk, kur nāk!

SVILIS

Sirms un nodedejis, nak taustīdamies.

MAIJA

Tētiņ, es te esmu! Maija! Mīļais, labais tētiņ!

SVILIS

Maija! Meitiņ! Neesmu vis tev labs tētiņš bijis!

MAIJA

Nepieminēsim vairs, kas bij. Ja labs nebiji, nu labs būsi.

SVILIS

Redzi, meit, kādas tavas mājas! Postaža! Nekas vairs ne-

stāv vietā.

MAIJA

Uzcelšu atkal! Staves atkal!

SVILIS

Ko tu ar divām rokam uzcelsi?

VARIS

Ne ar divām, ar četrām!

Rāda savas.

SVILIS

Kas tas tads grezns tautas dels? Ka saulīte atmirdz!
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VARIS

Vai sava slinka puiša vairs nepazīsti?

MAIJA

Tas ir tas pats, kas gula dienu, gula nakti, gula, stāvu stā-

vēdams.

Laima ka sirma māmiņa ar divām pavadonēm.

LAIMA

Tas ir tas pats, kas ar kajam ceļu rada.

MAIJA

lerauga Laimu.

Mamiņ, tu laba, sirma! Pa gaišu celiņu man pretim atnāci.

VARIS

Laimai.

Ja toreiz ar kaju tev ceļu radīju, tad tagad uz rokam līdz

ceļam aiznesīšu.

MAIJA

Bet es tevi nemaz prom nelaidīšu. Paliksi te ka mana balta

māmuliņa.

SVILIS

Vai ta mana meita? Vai tas mans zirgu puisis? Tie jau
karaļa bērni!

MAIJA

Meitām.

Bet, māsiņas mīļas, vai nav mana varpstiņa attecejuse?
Velēnu vecītis to teicās atsūtījis virszemē.

MEITAS

Nava, nava redzēta!

LAIMA

Izņem varpstiņu zem segas.

Še tava varpstiņa! Nupat ceļa satiku, maja tecēja!



158

MAIJA

Mana varpstiņa!

Saņem to. Laimai

Viss labs no tevis nak!

leskatās dziļāk Laimai acis, tad, savadi apjukusi, ar dziļu godbijību,
zemu noliecas tās priekšā, atkāpjas dažus soļus.

CIESA

Izņem tai no rokam varpstiņu.

PAIJA

Uznāk un ierauga Laimu

PAIJA

Laimai.

A! Nu es tevi vienreiz saķēru, tu vecā ragana! Tu mānī-

tāja! Pa zemju zemēm, pa pasauļu pasaulēm tevi meklēju. —

Kur ir tas princis, ko tu man solīji? Dod šurp man manu

princi!

LAIMA

Labi. Savu princi tu dabūsi!

Māj savām kalponēm, kuras aiziet.

PAIJA

Pārsteigta.

Ahā!

Triumfē.

Nu jus redzēsiet! Savu princi es dabūšu!

PUIŠI

Plika vārna! Kašķaina kaza! Šī dabūšot princi!

MEITAS

Pūpēdis! Mušmira! Nu to es gribu redzēt!

Laimas kalpones ienes garenu šķirstu un noliek to Laimai priekša.
Vispārēja izbrina.

PIRMAIS PUISIS

Kas tas? Princis bus diedziņa savērts, ka šķirsta glabājas
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OTRAIS PUISIS

Princis bus šķirsta ieaudzis ka gliemezis vaka.

VIRPA

Ne, ne, ta bus viņa pura lāde!

ZĪLE

Tur līgavai kazu rota!

Visi sastigoti vero. Laimas kalpones pa to starpu atdarījušas šķirstu,

izceļ no tā princiski ģērbtu koka lelli, tur to pie abām rokām.

PAIJA

Negrib savam acīm ticēt.

LAIMA

Tas tavs princis!

PAIJA

Zvērojošām dusmām augot, ka valodu zaudejuse, skatās no viena uz otru.

VISI

Slapē uzmācošos smieklus, kurus tiem grūti apspiest, bet skaļi smieties

it kā nedrīkstas.

VIRPA

Zobgalīgi.

Ar tādam rokam bus grūti apkampt līgavu.

VISI

Apspiesti smejas.

LAIMA

Tās rokas bij vijīgas kā kārklu vicas, bet, kad līgava neno-

ņēma ābelei nastu, kad ļāva maizei neizvilktai krāsnī sa-

degt, tad abas par koku sakalta.

CIESA

Un tas kājas! Grūti ar tam kazas nodancot!

VISI

Apspiesti smejas.
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LAIMA

Kājas bija žiglas kā irbītes, bet, kad līgava strautiņu neat-

pestīja, kad liepu no sirseņiem apēst ļāva, kājas sakalta,

par koku palika.

PIRMAIS PUISIS

Bet ko ta galva? Vai ta varēs līgavu bildināt?

VISI

lesmejas skaļāk.

LAIMA

Galva bij gudra galva. Bet, kad līgava Velēnu vectēvu

zaimoja, mēle aizcirtās, ausis aizkrita, acis izdzisa, par koku

palika.

PAIJA

Piepešu kustību pieskrien, izrauj lelli, aizmet to pa roku galam. Tad,
sacēluse dūres, pret Laimu.

Nu, tu ragana! Neviens vairs tevi neglābs! Mieles sasitīšu!

Acis izplēsīšu!
Gāžas uz Laimu. Ļaudis bailēs iesaucas. Kā Paija paceļ rokas

pret Laimu, Laima nomet sirmo tērpu, stāv savā debesu godibā.
Uz Laimas mājienu satek no visām pusēm Varviksnites un

Saulenites un stājas ap Laimu. Laima staro spilgtā

gaismā.

VISI

Pārsteiguma sakustas.

MAIJA

Laima! Pati Laima! Daiļa Laima!

PAIJA

Stāv mirkli tai pašā poza, paceltam rokām, tad ārpratigās bailēs iekliedzas.

Vai, vai! Debesu ķēniņiene!

Streipuļodama atkāpjas, nokrīt uz mutes.

VISI
Ka ekstāze sastinguši

MAIJA

Laimai pie kajam.

Zelo, želo, daiļā Laima!
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LAIMA

Ko gan žēlot?

MAIJA

Zelo viņu! Zelo Paiju!

MEITAS

Nikni.

Ko to žēlot?

PUIŠI

Tāpat.

Dūmu tauri! Dusmu pūci!
Saru pauri! Skrandu tūci!

Prot tik lādēt!

Zin tik bārties!

Lai iet kārties!

VISI

Lai iet kārties!

MAIJA

Lūdzoši paceļ rokas pret visiem, lai nedusmojas. Tad atkal pie Laimas

Laima, klausi, Laima, klausi!

Vai tu vienu dusmām ļausi?
Kur tu staigā, saules zaigā
Zvēri rotā, putni klaigā,
Tērces palo, strauti čalo,

Druvu druvas priekā balo!

Kad pār iztvīkušo āri

Paceļ baltu spārnu pāri,

Tavas rokas, valgme garo,

Visas acis priekā staro!

Visa laba devējiņa,
Vai lai tevi nejūt viņa?
Vai lai viņa dusmu plūdā
Mūžam nogrimst ēnu zūdā

Viena, atmestā un liekā?

Cel to saulē, cel to priekā!
Dod tai kājām kalpot līksmi,

Dod tai rokām darba tīksmi,

Dod tai acīm tavu kvēlu,
Dod tai sirdij tavu žēlu!
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LAIMA

Kas daudz prasa, lai pats dara,

Citās rokās mana vara.

MAIJA

Kam tad lai prasu?

LAIMA

Savai sirdij.

MAIJA

Stāv mirkli ka neziņa, tad atgriežas, metas pie Paijas.

Vai tu gribi redzēt prieku,
Redzēt daiļās Laimas vaigu?

PAIJA

Gribu.

MAIJA

Vai tu gribi mīlēt druvu,
Vai tu gribi mīlēt mežu,

Zvērus, putnus? Mīlēt sauli?

PAIJA

Gribu.

MAIJA

Vai tu gribi milet ļaudis?
Vai tu gribi mīlēt ļaudis? —

PAIJA

Gribu. — Gribu. —

MAIJA

Gribi but man mīļa masa?

PAIJA

Gribu but tev mīļa masa.

MAIJA

Laima, dzirdi! Laima, dzirdi!
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Manas meitas, ņemat viņu,
Ērkšķu ceļu vedat viņu,
Bedu mūros, bedu sienas!

Lai gūst trejdeviņās dienās

Jaunu vaigu, jaunu sirdi!

Saulenītes aizved Paiju.

MAIJA UN ĻAUDIS

Laba Laima! Daiļa Laima!

Visi dzied.

Laima, Laima, saule, saule,

Abas vienu daiļumiņu,

Saule gaismas vētītāja,
Laima ļaužu svētītāja!

Priekškars
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iespiedi.; 11,99 uzsk. iespiedi.; 6,72 izdevn. I.

Metiens 30 000 eks. Pašūt. Nr. 201. Cena 1 rbl.

Izdevniecība «Liesma» Rīgā, Padomju bulv. 24.

Izdevn. Nr. 505/28687/B-353. lespiesta Latvijas PSR

Ministru Padomes Valsts izdevniecību, poligrāfijas

un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas Rīgas

Paraugtipogrāfijā Rīgā, Vienības gatvē 11.












	Maija un Paija
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	Chapter

	BACK
	Chapter
	Cover page


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


