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ASPAZIJA

Senhelladas drāma

5 cēlienos





Personas

i °r 8

Fe i d i j s, tēlnieks

Sofokls, dzejnieks
H i po n ik s, kāds bagātnieks
Arh o n s, bazilejs
Diopeits, virspriesteris
L a mpon s, zemāks priesteris
Tukidi d s \

Ka 11 ia s s > oligarhi
Trazons J
Dio n s \
Po 11 uk s I

...

S p o r g i 1 s ļ P 1150"1

Eiag o r s J
Te 1 c z i p c, Perikla sieva

E 1 p i n i ka, viņas draudzene

Alk i b i a ds, zēns, 10—12 gadu vecs, Perikla audžudēls
Pa r a 1 s, zēns, 9 gadi vecs, Perikla dēls

Aspazija, Hiponika radiniece no Milētas

Melisa, kāda hetēra

Leuk i p c

Kapsa
Glauka oligarhu sievas

Manto

Frazi k 1 c j a

Efi a 11 s, Perikla sūtnis

Vēstnieks

Rakstvedis
Leksiarhs

Alekto ļ
Megera > erīnijas
Tizif o ne J

Pilsoņi, pilsones, milēzieši, rodieši, zamieši, megariesi, spartieši

Laiks: Perikla laikmets

Notikumu vieta: Atēnas



Pirmais cēliens: Uz Pniksas

Otrais cēliens

Pirmā aina: Perikla mājā
Otrā aina: Hiponika mājā

Trešais cēliens

Pirmā aina: Eimenīdu alā

Otrā aina: Akropolē

Ceturtais cēliens: Perikla mājā

Piektais cēliens: Areopags uz Areskalna
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PIRMAIS CĒLIENS

Uz Pniksas.

Dibenā pilskalns, apklāts ar gruvek|iem. Tikai viens pats Atēnas Pro-

mahas tēls pacejas nesagrauts visā cēlumā. Galvā Atēnai mirdzošs

bruņu cepure, vienā rokā pacelts šķēps, otra roka balstās uz vairoga.
Pa labi Areskalns ar Areopagu un Erehteionu, noslēgtu ar erīnlju

birzi. Pa kreisi, drusku zemāk, Nimfu pakalns.
Uz Pniksas visapkārt soli priekš pilsoņiem. Pa kreisi ceļš uz agoru,

pa labi uz Erehteionu. Vidū pret dibenu runātāja akmens, ar altāri

priekšā; tas apkārts ar mirtu vainagiem priekš runātājiem. Abās pu«
sēs tam neaugstas kapenes. Akmens senāk bijis augstākā Ceisa altāris.

Gaiša priekšpusdiena. Reizē sapulces un tirgus diena.

I. SKATS

Oligarhi: Tukidids, Kallfass, Trazons.

Trazons ( vecis)
Jau diezgan vēls, bet sēdi nesāk vēl.

Tukidids

Mums jāgaida, ja patīk Periklim.

Ka 11 ia s s

Viņš visu rītu sēd jau apspriedē
Ar pritaņiem, kas labs nu atkal būs!

Tukidids

Varbūt mūs šodien atkal aplaimos
Ar jaunām reformām.

Ka 11 ia s s

Man pietiek jau!
Trazons

Uz salām esot sūtņi sūtīti

Saukt sabiedrotos līdz uz apspriedi.
Tukidids

E, blēņas! Tā tik ārišķība vien!

Vai salas arī drīkst kur līdzi runāt,

Vai Periklis viens pats nav noteicējs?
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Ka 111 ass

Kas viņš pēc stāvokļa, tik stratēgs vien!

Nekad pat arhontos nav ticis vēlēts!
Tukidids

Bet visus pratis sev no ceļa bīdīt.

Pat Kimons izdzīts.

Ka 11 ia s s

Dižais Kimons trimdā.

Viņš tautas draugs bij, tautu žēloja.
Trazons

Viņš saviem dārziem lika noplēst žogus,
Lai iet un ēd ikviens, cik patīkas.

Tukidids

Jā, Kimons, lūk, tas tautu žēloja,
Bet Periklis, tas tautai glaimot prot.
Priekš Kimona bij tautā übagi,
Priekš Perikla ir pilsoņi tik vien.

Jā, vairāk vēl, tie tagad hēliasti

Un lepni tiesā sēd.

Kall i a s s

Šie dienas zagļi
No Falerona dubļiem salasīti!

Tukidids

Tie tagad izšķir mūsu likteni:

Ar vienu melnu lodīti vai baltu

Tie var mums nāvi lemt vai dzīvību.

Trazons

Ko sakāt, kādā laikmetā mēs esam?

Es apjēgt nespēju šīs pārgrozības.
Tukidids

Nu, mēs jau demokrātu laikmetā.

Trazons

Ko? demokrāti — mēs? Es nē, nekad —

Lūk, mana cilts līdz pašiem dieviem sniedz

Es rada dievišķīgai Helēnai,
Kas bij no gulbja olas izperēta,
Kad Ceiss kā gulbis Lēdu bija skāvis.

Tukidids

Tik pielūko, ka ola nesaplīst.
Kall i a s s

Vai Periklis, kas saucas demokrāts

Un citus pārvērst grib par tādiem līdzi,
Nav pats ar dižciltīgs, alkmeonīds?
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Vai neredzat, cik izskatā pat līdzīgs
Viņš tirānam Peizistratam?

Trazons

Patiesi

Kā tauta neredz to?

Tukidids

Mums jāatver tai acis.

Ka 11 ia s s

Jā gan, mums jāsāk pretī rīkoties,
Jo plūsma, kas še tagad uzplūduse,
Tā var mums pāri iet, mūs aizskalot. —

Tev, Tukidid, ir šodien jāuzstājas.
Kopš Kimons trimdā, esi tu muans vadons.

2. SKATS

Uznāk herolds, pavadīts no karoga nesēja. Pēdējais nes

satitu karogu, kuru atritina un piestiprina virs runātāju akmepa. He-

rolds attin vajā garu, aprakstītu papirusa rulli, aptītu ap bomīti, kurš

abos galos izrotāts ar baltkaula vai metāla pogām un kopā saturēts

ar sarkanām vai dzeltenām pergamenta saiksnēm.

Herolds

(nolasa skaļā balsi).
«Atēnu pilsoņi, nākat!

Atstājat mājas un sētas,

Atstājat tirgus un ielas,

Atstājat izliktās preces,

Izmestos tīklus jūrā,
lesēto sēklu druvās,
Ganāmos barus uz pļavām!
Uzceltais karogs jūs sauc!

Nākat uz lielo dienu,
Tauta lai padomē sēd,
Moirai tur krēslis likts,
Temīda mūžības svaros

Tautas likteni sver;

Vīru varonīgs spēks,
Sirmgalvju apdomīgs prāts,
Jaunekļa ugunīgs spars,

Tie lai atsvaru dod,
Tie lai nākotni lemj!»

(Nolasijis iepūš tris reizes ragā, noiet.)
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3. SKATS

Uznāk divi skitu strēlnieki zem leksiarha vadibas, kuriem fr

kārtībnieku uzdevums. Viņi nostājas abās pusēs ieejai un pārbauda
papirusu ruļļus, kuros ierakstīti pilsoņu vārdi.

Leksiarhs

Uznāk pilsoņu bars trokšņodams.

Pamazām! Viens pēc otra! Negrūstaties!
Ko paliec stāvot? Laid jel citus nākt!

Uz priekšu! tā! pēc kārtas! tik pēc kārtas!

Viena da|a no pilsoņiem piebiedrojas oligarhiem un atšķiras savrup,
otra puse nodalās savā pūlī. Pirmējie greznāki pēc apģērba, valkā

bārdas, rokā tiem tomēr zaru nūjas. Vienkāršie pilsoņi pa lielākai
dajai audeklu drēbēs ar tesāliešu cepurēm vai arī ar kailu galvu.

Dio n s

Kā tiki galā, teic, ar savām precēm?
Vai pārdevi?

Polluks

Es vergam atstāju.
Dio n s

Bet ja nu apzog vergs?

Poll v k s

Kas liels, lai zog!
Vai šodien man tik vien kā preces prātā!

Eiag o r s

Vai šis gan labāks? mājas atstāj klaidā!

Tam visu rītu dedza papēži
Skriet šurp uz sapulci.

Dio n s

Tev ar ne mazāk.

Kopš mēs par hēliantiem izvēlēti,
Nav mājās dzīves vairs, tur viss tik šaurs,
Un sīkos darbus sievas veic ar vergiem.

Tu, cilvēks, sevī it kā lielāks jūties,
Tu esi pilsons, valstī loceklis

Un drīksti runāt, spriest un domāt līdzi,

Kur tikai lielie gari balsi cēla.

Spor g i 1 s

Man viss tik neparasts, es jūtos nedrošs,

Tik daudz mums naidnieku — (paklusu, rādīdams)
skat tur tos vīrus,

Cik drūms tiem vaigs, kāds ļaunums acis zib.
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Eiag o r s

Ko bīties mums, kad Periklim nav bail!
Pār mūsu galvām bultas pāri ies,
Tām lielāks mērķis viņš.

Spor g i 1 s

Jā gan, uz viņu
Tie šņāc kā čūskas eimenīdu birzē.

4. SKATS

Tie paši; uznāk vēl daži pilsoņi, priecīgi uztraukti

Kāds zēns

(no atnācējiem, cepuri mezdams).
Heija! nu mūsu triera ir mājās! —

Pilsoni viņu apstāj, arī oligarhi pienāk tuvāk.

Dio n s

Ko? Amfitrīte?

PolI v k s

Vai no Dēlas salas?

Zēns

Tā pilna zelta mājās pābraukuse.
Ka 11 ia s s

Ko! Dēlas kase tiešām atvesta?!

E i a go r s

Nu tikai jutīsimies īsti kungi,
Kad vēršus saturam aiz zelta ragiem!

Pol 1 v ks

To Periklis ir gudri izdarījis.
Ka 11 ia s s

Jūs izlaupījāt svēto Dēlas salu,
Kas pašam Apollonam piederīga
Un vara ķēdēm piekalta pie dzelmes

Pret vulkāngrautnēm un pret zemestrīcēm, —

Tāds darbs jums dievu sodu zemē sauks.

Trazons

Vai, vai! Nu vulkāns trakos, uguns grūs!
Nu jūrā vētras aprīs mūsu kuģus,
Nāks briesmas, kari, melnais mēris nāks!

S por g i 1s

(čukstēdams).
Paties, tas pārdrošs darbs, man arī bail.

Pilsoņi drusku sabīstas, sačukstas.
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Tukidids

Par to jums jāpateicas Periklim.

E i a gor s

Vai gribi nopelt mūsu olimpieti?
Liels ir viņš pats, un liels ir viņa darbs. —

Kas zemu stāv, tas redz tik kalna kāju,
Pirms mācies kāpt, lai sniegtu galokii.

Po 11 uk s

Viņš mušu galva, mēs tik locekļi,

Viņš viens uz sevi atbildību ņems.
Ka 11 ia s s

Tas sīpolgalvis jūsu galva iri

Tukidids

Tik pielūkojat, ka no Dēlas zelta

Sī galva neizkaļ sev karaļkroni.
Viņš līdzīgs tirānam Peizistratam.

Pilsoņi
( uzbudināti).
Tie meli! meli!

Ei a gors

Periklis ne drahmes
Priekš sevis neņems no šīs zelta kaudzes —

Skat viņa dzīvi, cik tā vienkārša:

Kaut visa tautas manta viņam rokā,
Nekur nav greznības, viņš dzīrēs neiet,
Viss viņa ceļš tik tautas sapulcēs.

Dio n s

Viņš tautas draugs, viņš aizstāv zemos ļaudis.
Ka 11 ia s s

Viņš tautas draugs! šis smalkais olimpiets,
Kurš atkāpjas, kad zemais tuvu nāk,
Un atlec, kad tam uzpūš ķiplokdvašu!
Vai viņš ar jums pie viena galda sēd?

Vai vaikstās, raugājas vai zemē spļauj?
Vai skaņ-i nošņauc kādreiz degunu?

Spor g i 1 s

Kas tiesa, tiesa! Periklis ir smalks.

Skat, kā tam hitons krīt, cik baltas rokas,

• Kad runā, ceļ kā Kipriss baložspārnif
Vai viņš aiz lūpas bāzīs tabakvīšķi?

Eiag o r s

Tas vien tev cienījams, kas tevim līdzīgs!
Ne līdzi zemoties, bet pacelt mūs,
Celt visu Hellādu grib Periklis.
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5. SKATS

Uznāk virspriesteris Diopeits, pavadīts no zemāka priestera
L a m p o n a. Aizdedz uguni uz ziedokļa un kaisa tani smaržu zāles.

Lciinpons nes apkārt šķīstīšanas upurim nokautu sivēnu un apslaka ar

asinīm laukumu.

Diopeits

(aizlūgdams, rokas pacēlis).
Jūs, augstie dievi, tiekat piesaukti,
Jūs, acis nemirkšķinot, skatāt lejā:
Ceļat un žēlojat,
Graujat un satriecat,
Labos algojat, Jaunos sodātl

Naida šķielošos skatus —

Skauģu sliekaino muti

Gremdējat Hadesa bezdibens dangās,

Skaidrojat mūsu sirdis,

Gaismojat mūsu prātus,
Vadāt mūsl valdāt mūs! esat mums vidū!

(Noiet abi uz Erehteiona pusi.
Aiz skatuves balsis.)

6. SKATS

Uznāk Hiponiks ar kādu jaunekli.

Hipo n i k s

Es drusku aizvēlojos, draugs, laid mani cauri.

Leksiarhs

Bet te tas jauneklis nav atēnietis.

Hiponiks

Nu, kas par to, ka svešnieks! Viņš mans tulks.

Man pašam mēle tāda pasmaga.

Dio n s

Vai tā tikpat tev smaga kā tavs maks?

Po 11 uk s

Tev zelts nav mēlē, bet tev zeltam mēle.

Dio n s

Laid vien, viņš lāga vīrs, un jauneklis,

Lūk, kāds tas dižens!
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7. SKATS

Uznāk Perikls, pavadīts no pritaņiem, kuri ieņem sēdekļus ap

runātāja vietu. Perikls pats uzkāpj uz akmens, noņem sev bruņu ce-

puri un uzliek pēc runātāju parašas mirtu vaiņagu. Paceļ rokas ka

lūgšanā.

Perikls

Jūs vīri, atēnieši!

Lai dievi manā mutē dod tos vārdus,
Kas augšup kāpj kā visu siržu balsis!

Un viņiem tīkami kā upurdūmi:
Atēņvīri!
Liels varoņlaikmets noslēgts guļ aiz mums.

Mums nedraud peršu briesmu biedēklis

No Āzijas vairs šurp, to Maratonas zobens

Un Salamīnas airi aizdzinuši.

Viss neskaitāmais Kserksa karapulks —

No vienas saujas grieķu varoņvīru —

Kā dūmi projām aizpūsts, izgaisis!
Kur Aress pāri gājis smagiem soļiem,
Tur asinspēdās dīgst jau vijolītes.
Un Dionīss skauj atkal Persefoni,
Un kūlis laulājas ar vīnastīgu
Un dod mums bērnus: vaiņagus un vārpas.
Mums zilgmē smaida Ceiss bez mākoņiem,
Un laipna spīd mums Apollona saule.

šī saule uzlēkuse jaunai dienai —

Mēs pagātni uz mūžu noslēguši.
Tukidids

(pieceļas no sava sēdekļa un runā no vietas).
Nē! mūžam dzīva paliek pagātne
Ar saviem dieviem, saviem varoņiem.

Peri k 1 s

Gods dieviem, mūža miņa varoņiem!
Mēs viņu kapus aplaistām ar vīnu,

Bet kapu atslēgu mēs mirtēs karam,

Laj pagātne mums netrauc jauno dzīvi.

Tukidids

Bez saviem varoņiem nav tautai dzīves!

Perikls

Vai tauta dzīvo tik no pagātnes
Kā vīstošs lauru koks uz varoņkapa,
Kas tik no miroņsulas barojas?
Viens laikmets gājis, cits ir nācis vietā.
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Tukidids

Vai tev tas lielāks?

Perikls

Tam ir lielums cits.

Tukidids

Vai spēj viņš radīt lielus varoņus?

Tie paši rodas, sūtīti no dieviem.

Perikls

Ne varons svarā krīt, bet varoņdarbs:
Vai viens šo darbu veic vai daudzi kopā
Un veikts tas ticis, karš ir uzvarēts!

Nu mierā izvest lielos uzdevumus,
Ko uzliek tauta mums.

Tukidids

Teic — Atēnas.

Perikls

Pirms Atēnas. Tu atēniets, vai nerūp
Tev viņu slava?

Tukidids

Bet ne uzpūtība.
Tev visa Hellāda ir Atēnās!

Perikls

Jā, Atēnās ir visa Hellāda!

Šis mazais stūrīts visu salu dvēsle:

No pašu dievu rokām apspraudīts
Ar salām apkārt kā ar puķu vītēm.

Tukidids

Vai dievi liek tev puķu vītes saraut?

Un lauzties iekšā citu svētnīcās?

Tu Dēlas zeltu licis šurpu vest?

Ka 11 ia s s

Vai, vai! par tevi, Perikli, tu zini,

Kā tādiem iet, kas saceļas pret dieviem!

Tu noziedzies pret svēto Areopagu,
Tu visu grozi, dari, kā tev tīk.

Nu tu pat Apollonu aplaupi.
Trazons

Kaut orākulu būtu jautājis!
Perikls

Ko orākuls! Lai salas pašas nāk!

Es viņas esmu šurpu aicinājis,
Mums visiem kopā tulkot dievu prātu:
Pats Apollons, kas visu dzīvu dara,
Liek arī nekustīgam zeltam celties
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No rudas miega un no tempļu zārka,

(Uz vēstnieku.)
Ej, vēstniek, sauktos viesus šurpu lūdz.

8. SKATS

Tie paši, Efialts, vēstnieks.

Vēstnieks

Nav viņu še, mans kungs, tie liedzās nākt.

Perikls

Kā? aicināti — un nav atnākuši?

Kāds iemeslis? Kas viņus atturēja?
Vēstn i c k s

To teiks tev sūtnis, cēlais Efialts.

(Noiet un ielaiž Efialtu.)
Efialts

Mans stratēg, es ar tukšām rokam nāku,
Tik vārdus pārnesu tev, gludus vārdus,
Kā čūskas vīģes lapās paslēptus.

Perikls

Man teica jau, ka lūgums atraidīts.

Bet kāds tad iemeslis? cik svarīgs tas?

Efialts

Cik svarīgs? sīki, mazi iemesliņi,
Kā pelēni, kas aši alās sabēgi
Tie slēpjas, izvairās un novilcina.

Bij triera priekš viņiem sarīkota

Ar purpurspilveniem un fleitu skaņām,
Bet beidzot bij mums jāatgriežas vieniem.

Eiag o r s

Vai dzirdat, mūs ar kaunu atraidīja.
Perikls

Tu taču stājies priekšā tiem kā lūdzējs?
Efialts

Es biju līdzi ņēmis desmits vīru,

Kam rētas dega vēl no lielā kara,
Tie gāja visi, rokās eljaszariem,
Ar milēziešu vilnu mīksti tītiem,
Šiem vīriem runāt bij uz viņu sirdīm.

Perikls

Tev aicināt bij talkā sirēnas,

Kas Odisejam reiz bij dziedājušas
To saldo burvju dziesmu: dzimtene,
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Kas visas salas kopā aptvertu
Kā Ceisa zilais klēpis zelta zvaigznes.
Mēs dotu valsti tiem un satversmi,
Kur valda likums, samērs, kārtība,
Kā noskaņotu Apollona liru,
Mums būtu vienots darbs un vienots mērķis,
Un nākotne zem mūsu rokām zeltu

Kā plaukstošs eljas zars.

Efialts

Tiem bail no jauna,
Un, kas no Atēnām, tiem naidīgs pat.

Tukidids

Tie negrib doties mūsu kalpībā.
Efialts

Visvairāk sparti pret mums noslēdzas.

Tie savā nekustībā guļ kā bluķi.
Tukidids

Tie bluķi Atrejmantu kambari,
Kas slēpj vēl sevī veco godību
Un ciena savu brīvi.

Efialts

Tā ir mežoņbrīvel
Tiem dievi mežoņi, kā viņi paši:
Tur Artemīda lāča ādā staigā,
Liek jaunavas sev siet pie ziedokļa
Un kailas izģērbtas līdz asnīm pērt.
Tur sīkus bērnus met no klintīm zemē!

Un helotus kā meža zvērus medī!

Tukidids

Tie izskauž vājos, stipros patura
Un audzē stiprumu un dižciltību.

Perikls

Lai paliek Sparta savās vecās važās,
Kā Laokons no čūskām iežņaugta;
Lai paliek salas, visi sabiedrotie,
Kas negrib kopdarba, ne atjaunotnes,

Mēs, atēnieši, iztiksim bez tiem!

Mēs vieni darbu veiksim! Zelts ir mūsu;

Mēs varam rīkoties ar to, kā tīk.

(Uz vēstnieku.)
Ej liec mums zeltu atvest taisni šurp.
(Vēstnieks noiet.)
Tās salu nodevas!
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Tukidids

Nē, laupījums.
Perikls

Vai saņemts parāds skaitās laupījums?
Kas karā deva kuģus, ieročus?

Kas zirgus, vīrus? Kas bij karavadons?

Kam pieder uzvara? Kur tad bij Sparta?
Efialts

Ta atmodās, kad viss jau paveikts biji
Tukidids

Tai svētki jāsvin bij.
Perikls

Tai vienmēr jāsvin,
Kad darbs ir darāms! Kur bij Tēbas? Argoss?

Efialts

Tās bega projām, pirms vēl cīņa sākās!

Perikls

Ko teica salas — Krēta, Korkira?

Efialts

Tās dzīrās kuģus dot, bet nedeva!

Perikls

Un vēl tie visi: lokri, dorieši,

Tesāji, ahaji? Ak, kauns to sacīt,
Tie iepriekš nosūtīja naidniekam

Jau zem' un ūdeni.

Pilsoņi
Ak kauns, ak kauns!

Perikls

(uz oligarhiem).
Un jūsu svētais orākuls ko teica?

Kas melns kā Hadestrīkājs kūpēja
Un biediem tik un drausmēm atbildēja,
Ka katra drosme stinga izbailēs. —

Mēs, atēņi, tad, visu atstāti, —

Mēs vieni gājām i pret dievu gribu,
Mēs briesmās devāmies!

Pilsoņi

(uztraukti).
Mēs atēnieši vien!

Perikls

Mēs karu vedām, maksa piekrīt mums,

Mēs turpmāk sargi vēl pret barbariem.

Tiem pieder nedzīvs zelts, mums dzīvais gars
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9. SKATS

No fleites skaņām pavadīta, tiek uzvelta liela muca, izgreznota ar

raibām bantēm un za|iem zariem. Uz Perikla mājienu mūzika apklust;
mucu noliek skatuves vidū. Perikls nokāpj no akmens un paņem savu

baltkaula zizli, ar čūskām apvītu.

Pilsoņi

(priecīgi uztraukti, saceļas no sēdekļiem
un apstāj ap mucu apkārt).
Eijū! Eijā! to lielo bagātību!

Oligarhi
Mums labāk galvu apsegt, neiet klāt.

Dio n s

Skat vien! skat vien! Cik tur var iekšā būt?

Pollu ks

Bus tukstots talentu?

E i a gor s

Ko tūkstots, nelga!
Simts tūkstoš talentu! Nē, vairāk vēl!

Tur kaudzēm drahmu, ruļ|iem stateru,
Ar tiem var Grieķiju vai visu nopirkt
Un tāļu braukt pa jūru, līdz pat persiem,
Un kulē sabāzt lielo Persiju
Ar visiem viņas vaiņagotiem vēršiem

Un visiem ērgļagalvu leopardiem!
Oligarhi

(nevar nociesties un pienāk ari klāt).
Tukidids

Tev mute lielāka par Persiju!
Ka 11 ia s s

Tie nelgas ņems un naudu izniekos,
Tie sēj ar visu maisu, ne ar roku.

Trazons

Vai re, kur tādiem prāts! Uz persiem braukt!

Dio n s

Kur zelts, tur vēji pūš un airēs iet;
Uz Kolhiem aizbrauksim pēc zelta ādas.

Polluks

Ko vairs uz Kolhiem braukt, lūk, āda še!

Spor g i 1 s

(rokas pacēlis).
Nu mūsu Atēnām līst zelta lietus —

Kā citkārt Danaei.

Rerikls

Paties, nu zelta straumes
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Uz Atēnām plūst šurp no visām malām,
Nu tikai vadīt mums tās īstā gultnē.
Nu, atēņvīri, spriežat jūs par to,
Ne es še gribu viens par visu lemt.

Eiag o r s

Nu lūk — tie vīri (rāda uz oligarhiem) centās tevi

nopelt;
Tu no šī zelta, viņi teica, kalšot

Sev karajvaiņagu, ko galvā likt.

Perikls

Jā, vaiņagu gan, karaļvaiņagu!
Tik galvā likt ne man, bet Atēnām,
Lai būtu visu zemju karaliene!

Dio n s

Tad kalsim šķēpus!
Po 11 uk s

Celsim cietoksni!

Spor gils
Nē, labāk karafloti pavairosim.

Perikls

Ko šķēpus kalt un likt tiem dīkā rūsēt,
Ko floti vairot, uzcelt cietoksni!
Ne rupja vara mūsu spēks, bet gars.

Eiag o r s

Mums labāk noder vieglas trieras,
Ko tāli jūrā braukt un tirgoties.
Lai šķēpu izmainām pret Hermeszizli,
Kas gluds un neass, apvīts zelta čūskām.

Perikls

Mums pilni maisi, pilnas amforas

Un pilna agora no svešām precēm,
Un deigmas telpās visas mēles dzird,
Kur preces guļ no tāļām kolonijām:
Mums dārgas drēbes, zalves, apavi,
Ko sūta Milēta un Sikiona,
Mums eljes, vīģes, safrāns, olīvas

Un nepārspētais Arhipelas vīns.

No tālā Pontus pat nāk labība,
Vai iesim sacensties ar foiniķiešiem
Un savu tirgu stiepsim tālāk vēl

Par robežstabiem, liktiem Hērakja?
Jauneklis

(Hiponika pavadons).

Ļauj, augstais kungs, i man teikt savu vārdu.
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Perikls

Nāc tuvāk, jaunekli, un runā vieni

Tev savāds uguns, redzu, acīs spīd.
Jauneklis

Tu uzcelt gribi Atēnas, tavs gars,

Kas plaši atdarās kā dubultdurvis,
Ir atzinis, ne rupjais spēks te der,
Ne dzelžu ieroči, bet gaismas bultas,
Kas slēpjas Apollona zelta makstis,
Un citi šķēpi, kalti Hafestā,
Priekš maigās Kiprīdas uz burvju laktas;
Tu zini, ka no Amfiona liras

No sevim pašiem cēlās Tēbu mūri.

Perikls

Tāds brīnums- notika tik teiku laikos,
Bet tagad līdz tik sūrais dienas darbs.

Tu redzi, jaunekli, te vīri sēd

Ar rūpēm sejās un ar tulznām rokās,
Nav vieglas dienas tiem!

Jauneklis

Vērt tās par vieglām,
Liec horu lūpām skūpstīt grumbu pieres,
Lieo smagam āmuram un asam kaltam,
Lai tulznu rokas top par ziedu stiebru,
Kas pats no sevis plaukst, ne sviedru laistīts

Perikls

Tik retiem izredzētiem tas ir dots!

Kur tādus atrast?

Jauneklis

Atrod sevi pašu:
Adoniszieds tu savam laikam esi, —

lekš tevis zemes puķe jauna atzied.

Ik laikus brīnums notiek citā veidā,
Un rupjā viela vienmēr pārsmalkojas
Tev Prometeja nestais dūmu uguns

Par skaisto, balto gaismu jāpārvērš,
Tev Hēraklis jau zemi tīru mēzis.

Ko veicis spēks, veic tālāk tu ar daili,
Tev abi jāapvieno, spēks un maigums,
Tu olīvas un circenīša dēls.

Pilsoņi sačukstas, jaunekli aplūkodami.

Dio n s

Jā gan, tā gan! Man vina runa patīk.
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Spor g i 1 s

Daudz nesaprotu, tik tā ausīs zan,
Himēta bite tam uz lūpām sēd.

Pol luks

Tik jauns kā nule plaucis krokuszieds

Un jau tik gudrisl
Trazons

Nez kur radies tādsl

Ka 11 ia s s

Ko viņš gan īsti grib? Tāds murgotājs!
Tukidids

Viņš cenšas Periklim pa mēlei runāt.

Perikls

Ja dievi uguni ne labprāt deva

Priekš tumšās zemes, tad tie gaismu, daili

Jo vairāk liegs.
Jauneklis

Tad dari zemi gaišu,
Dod dieviem mītni, tad tie paši nāks.

Ka 11 ia s s

Nupat vēl dievi projām aizdzīti

No Ar'opaga; tos vairs neatsauksim.

Jauneklis

Ne bargie dievi jāsauc soģa krēslā,
Kas zemē nāk, erīn'ju pavadīti,
Nē! laipnie dievi, tie, kas smaidīt prot,
Kas kopā nāk ar grācijām un mūzām,

Ar hiacintu ziediem vaiņagoti.
Tik jāprot saņemt tos.

Perikls

Tu, šķiet, to proti,
Teic — kur tiem vietu dot?

Jauneklis

Cel viņiem tempļusl
Perikls

Vārds vieglāk lokās nekā ciedras mežos,
Un doma ātrāk ceļas nekā akmens,
Mazs mirklis iedvesmas ir laikmets darba,
Vēl sapnis vien ir laika priekštecis.

Jauneklis

Jau sapnis stāv uz īstenības sliekšņa,

Un vīri gaida laika durvis vērt:

Te Feidijs ir, te Iktīns, Kallikrats,
Tiem kalts un cirķels rokās degtin deg,
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Vai ļausi liesmām dzist un gariem gurt, •

Līdz Hermeszizlis ved tos apakšzemē, —

Tad laika durvis tu vairs neatvērsi.

Perikls

Tu, jaunekli, kā vētra mani dzen,
Kur dzirkste bij, tu uzpūt jau par liesmu,
Es pats jau gribēju ...

Jauneklis

Ne gribi vien, bet dari!

Lūk, dievi gaidīt gaida, Urāns zvaigznes kaisa,
Un Ceiss met nepacietīgs zibeņus,
Tie grib virs zemes mājot Grieķijā,
Pa zilām olimptrepēm nokāpdami
Uz Tempes ieleju, ko Bakhus jau
Ar sarkanzelta vīniem piestīgojis,
Tur oleandros lakstīgalas dzied

Un circenīši cirpst pie avotiem,

Zem bišu kājām Himēts maigi klājas,
Pentelikons kā iesārts mākonīts,
No horu rožu lūpām rītos skūpstīts,
Slēpj sevī klēpjiem zelta, sudraba,
Jums marmors balts kā Afrodītes kakls,
Un meži Kolonās šalc ciedru pilni.
Viss jums ir dots! Visapkārt dusošs skaistums,
Tik celt to augšā, darīt viņu dzīvu

Un vērst to mākslā!

Ka 11 ia s s

Nu ir tiešām gan!
Cik ilgi vēl to nelgu uzklausīsim!

Vai gribam viņam līdz par nelgām tapt?

T r a z o ns

Tāds gudris pusaudzis, it kā tam bārda sniegtos
Līdz ceļgaliem! Kas šis tāds ir?

D ions

No kurienes? Kam savu vārdu slēpj?
Jā, jā, viņš svešnieks, to var noredzēt,

Perikls

Teic, svešo jaunekli, — no kādas zemes?

Kam nācis Šurp? Vai dievu sūtnis esi?

Jauneklis

No tevis paša visi aicināti.

Perikls

Es visus aicināju, un tu atnāc viens.
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Jauneklis-

I vienas dzirkstēs tiek, lai uguns degtu.
Perikls

Tu pats kā uguns mēle atlaidies

No Delfu trīkāja! Kā sauc to zemi,
No kuras sūtīts tu?

Jauneklis

Es nāku pats,
Ne sūtīts. Es no Milētas, mans kungs.

Perikls

Ai, Milēta! Kā rožu dvesma uzpūš —

No tāliem Hesperīdu dārziem šurp!
Pol 1 v ks

Tā skaista zeme! Tad viņš milēziets!

Ka 11 ia s s

No Milētas, tā izvirtības pērkļa!
Zem viņas rozēm slēpjas mēra trumi,
Tur nekautrīgā dieve Artemīda

Ar savām trijām virknēm krūšu apkārt
Liek meitām ielās sēdēt, pārdoties,
Lai kauna nauda krātos tempļa lādēs.

Kas labs var nākt no Milētas!

Trazons

Lūk, Spartā!
Tur Eross piesaistīts ar dzelžu važām. —

Jauneklis

Jums piemērs nav ne Milēta, ne Sparta,
Bet pašiem savos tempļos dievus godāt.

Ka 11 ia s s

Kam tempļu! dievi labāk laukā rādās,

Kā citkārt karaļdēlam Parisam,
Kas Arkādijā avis ganīja.

Perikls

Še ganu nav, še vīri ir, tie izšķirs,
Vai zeltu tempļiem lietot. Balsosim!

Tukidids

Pag! kur jums prāts! Vai liksat Atēnām

Kā greznulei lai sevi rotām apkrauj,
Lai ļaudis izvirst, darbu nedara,
Tik tempļos vien lai sēd un teātros

Kā slinki dienas zagļi.
Eiag o r s

Ko! Mēs sliņķi!
Tie paši apkārt slaistās, nestrādā!
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Po 11uk s

Uz mūsu pleciem vien viss smagums guļ.
Perikls

Ko saka Efialts, tautas priekšstāvis?
Efialts

Man šķiet, vēl jāpārliek: kad mākslu kopsim,
Tā būs tik retiem, kas tur tautai tiek?

Polluks

Pareizi gan, kas tautai tiek no mākslasl

Dio n s

Jā, jā, mums pirms vēl labi jāpārliek.
Apjukums, pilsoņi savā starpā klusu sarunājas.

Tukidids

Vai nu jums ataust prāts? Vai reibons pāriet?
Kāds svešnieks nāk, un tas jums iepūš ko,
Un tūdaļ jūs kā nelgas visu klausāt

Un gribat putināt vēl svešu mantu.

Polluks

Es nezinu, ko teikt...

Dio n s

Man žēl, bet būves būs gan jāatstāj.
E i a gor s

Ko saki — jāatstāj? Nē, nē! Es preti!
Polluks

Es ar! es ar! Mes tomēr gribam celt!

Pilsoņi

(cits caur citu).
Nē! Nē! jā, jā!

Troksnis, sajukums.
Perikls

(uzkāpj uz akmens).

Jūs, vīri! pirms še izšķir balsu skaits,
Kā pēdējam lai man vēl pieder vārds:

Ja mani vārdi šķiet jums nelgas vārdi,
Ja manas domas jums tik neprāts liekas,
Ja viss mans gars, kas jūs līdz šim ir vedis,
Jums šoreiz šķiet kā postā novedošs,
Tad, vīri, — pats es saku jums — lai paliek viss!

Lai paliek zelts še mucās ieslēgts guļam.
Vai vedat to uz Dēlu atpakaļ —

Lai notiek tad, kā tur tie vīri grib!
Tik to es saku: cēlie dailes tēli,
Kas man priekš gara acīm izauguši,
Tie negrims atpakaļ vairs Hadestumsā,
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Tie celti tiks! — Tik cēlējs būšu es,

Es visu ziedošu, kas vien ir mans,
Tik zināt, vīri, — jums tur nebūs dajas.
Šie tēli, kuri laikus pārdzīvos,
Kas Atēnas pār tautām pāri cels,
Tie mani būs, mans vārds tur mirdzēs iekalts,
To dziesmas minēs, un to teikas teiks!

Un tagad izšķirat un ceļat rokas!

Eiag or s

Vēl vienu vārdu ļauj man, Perikli:

Es vienkāršs darba vīrs bez lepna vārda,

Bet, kad es, šurpu nākot, acis ceļu
Pret zilo debesi un sauli redzu

Un, lūk, tur Atēna man pretī mirdz,
Tad sirds sāk straujāk pukstēt, tad es jūtos —

Es esmu atēniets un Tēzejdēls.
Man mantas nav, tik dažas obolas

Man ķešā, manu sviedru ieguvums,
Bet ņem tās pašas, pieliec savām klāt,
Tik manu vārdu ar kaut burtu iekal —

Tur vienā stūrītī.

Polluks

Es līdz! es līdz!

Ņem visu, kas man tirgū sapelnīts!
Pilsoņi

Mēs ar! mēs visi rokas paceļam!
Oligarhi

Jūs nelgas! nelgas! nelgas!
Perikls

Lai skaitīts top! — bez skaita! — Visi!

Atēnas liesmas visiem pāri plandās,
Tā savus dēlus sauc, lai svētīts brīdis,
Kad liela tauta most uz lielu darbu!

Mums pieder nākotne un nemirstība!

(Nokāpj no akmens.)
Jūs tagad redzat, cēlie oligarhi, —

Te tauta pate spriež — tai pieder zelts,
Tik gandarību dosim arī jums:
Lai zelts tiek nolikts tur pie Atēnas

(rāda uz Erehteionu)
Un lai tas lietots top ar viņas ziņu.

(Māj nesējiem.)
Jūs nesat mucas turp! Es sēdi slēdzu.

Un nu pie darba! Nākotni lai kaļami



Pilsoņi
Ak, skaistās Atēnasl Mēs lieli kļūsim!

Visi noiet.

10. SKATS

Perikls, jauneklis.

Perikls

(uz jaunekli, kurš taisās citiem līdzi noiet).
Tu paliec! — nepazūdi atkal man!

Tik noslēpumains, kāds tu ieradies,

Tas bij tik stars, nu rādies zvaigzne pate. —

Teic, kas tev vārdā, jauno milēzieti!

Jauneklis

Es saucos Aspazioss, augstais kungs.
Perikls

Tad — Aspazioss — kāds vārds! tik maigs,
Kā apgāzts eljes kauss tas liegi plūst.
Kā cēlies? Kas tavs tēvs? kur tavas mājas?

Jauneklis

Kas prasa tam, kas sapņu ceļu iet, kur mājas!
Kas prasa domai, kad tā dzimst, kā radies!

Kas prasa jauna nesējam, kas bijis!
Es tas, kas tu, — tu biji balss, es atbalss.

Perikls

Vai tu mans ģēnijs vai mans dēmons esi?

Tu mani bīdi, dzel un dzen uz priekšu.
Aiz manis visi vecie ceļi zūd,

Viss nāk tik pēkšņis, viss tik pārsteidzošs,
Zem kājām zeme zūd

...

Jau neklis

Tad mācies laisties.

Perikls

Nāc līdz uz baismu ceļa, dod man drosmi.

Jauneklis

Es nākšu, Perikli.

Perikls

Nāc manā mājā,
Tur diezgan tumsas, ienes savu gaismu,
Mēs kopā veiksim visus tumsas spokus.

Priekškars,
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OTRAIS CĒLIENS

Pirmā aina

\ Perikla mājā.

Peristils: telpa, ar stabu galerijām noslēgta. Galvenā izeja dibenā; pa
labi izeja uz sieviešu telpām, pa kreisi uz citām istabām. Durvis ap
klātas ar segām; griesti vaļā, saulei un gaisam pieietam!. Ap stabiem

vijas efejas, un pie zimzēm un kapitelām karājas bezdelīgu ligzdas.
Telpas vidū altāris pavarda sargātājam Ceisam. Vairāk priekšā galds

un sēdekļi.

1. SKATS

Perikls, Anaksagors. Perikls sēd pie galda, apkrauta ar zīmē-

jumiem un papirusa ruļļiem.

An aksagors
(pār viņu noliecies).
Par maz tu sevim miera atļauj, dēls,
Tev vaigs tik bāls un skats kā drudzī deg,
Vai nakti maz jel dusi?

Perikls

Kā man dusēt,
Kad nedus Atēnas! Vai Feidijs dus?

Un Iktīns, Kallikrats? Te zīmējumi,
Tie cauri jāskata, mums jāapspriežas:
Tas gars, kas dzimis še uz papirusa,
Mums dzīvē jāsauc, tēlā jāiemieso.

Anaksagors
Uz Akropoles tas jau tapis dzīvs.

Tur augu dienu cērt un tēš, un ka],
Tur ciedras liecas, marmors apaļojas,
Tur lec iz akmens dzirksts kā dzīva dvēsle.

Viss acīm redzot aug, caur roku rokām iedams,
Viss smagums vieglis top, viss stingums kūst,
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Un darbs ar darboni top kopā viens,
Pat mēmais kustonis, kas vezmus velk

Pat mūļa dzinējs — visi ieder iekšā.

Perikls

Ak, kaut es spētu apņemt visu tautu!

Sirds man tāpat kā dzirksts iz krūtīm lec

Tā darba svētība, kas visus apņem, —

Ne lielos garus vien, bet sīkos līdzi,

Spēks nevar mosties viens, ja neceļ citus.

Anaksagors
Tu, pirmspēks, izdzimis iz haosuguns,
Pats esi tas, kas visus augšā ceļ,
Tu visas Atēnas nes hitonkrokās!

Perikls

Es nedrošs viens, nāc, tēvs, man palīdzi:
Dod padomu, vai es pareizi gājis:
Tā pēkšņi visu vecu nograut nost

Un vienā dienā visu jaunu celt.

Tu pats man iedvesi šo pārdrosmi,
Tu pats mūs izvedi uz gara ceļa.

Anaksagors
Nu staigā viens, mums ceļi tagad šķiras.

Perikls

Un kurp tu ej?

Anaksagors
Es esmu filozofs,
Viss gaisa plašums ērglim vaļā stāv.

Tu esi atēniets — es pasauls pilsons,
Tu ej uz tautu — es uz cilvēci.

Perikls >

Es visu tautu vedu cilvēcē.

Anaksagors
Tas ceļš ir garš.

Perikls

Mēs ātri steidzamies,

Mēs, ziedoņtauta, ašāk uzplaukt spējam,
Mums ilgas asinīs kā rūgstošs raugs —

Mēs tās jau senā dzimtē Āzijā
Ar lotosreibusmaržu ieelpojām,
Ar tām mēs skriesim kā ar Hēlja zirgiem
Uz saules augstumiem.

Anaksagors
Tik pielūko,
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Ka ratu spieķos negrābj erīnijas,
Tu, priekšā steidzot, vari palikt viens.

Perikls

Ja vecie apkusīs, nāks jaunie līdz —

Vai atceries tā jaunekļa uz Pniksas?

Anaksagors
Tas bij kāds svešnieks; kur viņš palicis?

Perikls

Kopš viņas dienas viņš kā pazudis,
Kaut gan pie sevis viņu tiku lūdzis.

2. SKATS

Tie paši, Telezipe.

Telezip c

(ienāk uztraukta, nekārtīgā uzvalkā, nesukātiem

matiem, tikko cētusēs).
Mans laulāts draugs, es nāku tevim sacīt,
Mums notiks lielas lietas

...

Perikls

Nu, kas gan?

Ko, mājā sēdot, labāk zini tu

Par mani ārpusē?
Telezipe

Man sapnis bij..,
Perikls

Telezipe, tev labāks darbs kā sapņot,
Ņem labāk sakārto sev uzvalku,

Tu, šķiet, nupat kā uzcēlusēs esi.

Telezipe
Tu sāc man atkal piešķirt uzmanību,
Sen to vairs nedarīji.

Perikls

Telezipe,

Tev, sievai, neklājas nākt vīriem acīs.

Telezipe

(nicīgi uz Anaksagoru paskatīdamās).
Kas šis par vīrul dievuliedzējs tāds!

Viņš vien ir tas, kas tevi samaitājis,
Viņš tevi atgriež man.,,

Perikls

(viņu ar maigumu stumdīdams).
Tev labāk pazust,.,
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Telezipe
Tad labāk viņam pazust būs, ne man.

Anaksagors
(taisās iet).
Es, kundze, negribu ar' prieku laupīt
Tev lielo sapni stāstīt.

Telezipe
(pret Anaksagoru pagriezušās, triumfējoši).
Ak, vai nu

Tu sapņus atzīt sāc? Paties, mans sapnis
Bij retais! lūk, es sievu redzēju ..,

Perikls

(starpā).
Vai tas kas rets? Vai vīrus vien mēdz redzēt?

Telezipe
Jā, smejies vien! Bij liela, baiga sieva

Un nejauka, bez asins lāses vaigā ...

Perikls

(starpā).
Ja jauka būtu, nenāktu tev sapnī.

Telezipe
Tam sapnim vairāk nozīmes priekš tevis:

Jel kļaus! tai sievai lāpsta rokā bij,
Tā raka augšā visu mūsu māju ...

Perikls

Lai sieva rok! Tai sapnī var to pieļaut.
(Uz Anaksagoru.)
Bet iesim! Valstī tiešām vairāk darba

Kā sievu sapņus klausīt.

Telezipe
Arī valstī

Bij sapņi iepriekš lieliem notikumiem,
Un lieli vīri vienmēr sapņojuši,
Bet tu jau nesapņo, tas jādar' man.

Perikls

(ar maigumu).
Ej labāk savā austuvē un aud!

Gar valsti sievām daļas nav ne sapņot.

Anaksagors
Vai tā pareizi sievas gluži izslēgt
No valsts? Tās taču visa viņas puse!
Vai ķermens dzīvot var ar vienu pusi?
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Telezipe
(uz Anaksagoru).
Tu dažreiz tīri prātīgs tiec, bet šis

(uz Periklu)
Jau neklausa; bet vēl ir citas zīmes,
Daudz svarīgākas nekā mani sapņi...

Perikls

Nu, nu, kas ir?

Telezipe
Uz laukiem mūsu muižā

Ir dzimis auns — ko domā, viņam ragi...
Perikls

Par avīm visi auni nevar dzimt,
Ne visi vīri līdz par sievām tapt.

Telezipe
Kļaus' jel, tam ragi ne kā citiem — divi,
Bet viens pats rags un pašā pieres vidū,
Vai tas nav brīnums? ko tas nozīmē?

(Uz Anaksagoru.)
Ko saki tu?

Anaksagors
Man, Kundze, spējas nav

To iztulkot.

Telezipe
Es tūdaļ domāju,
Neviens to neiespēs kā Lampons vien;
Es tādēļ liku atsaukt svēto vīru.

Perikls

Ko, Lamponu, to veco Silenu!

Telezipe
Tu zini tikai pelt! viņš tiešām svēts

Un visu laiku nosēd lūgšanās ...

Perikls

Tam miesas apmērs neļauj kustēties,
Jo savas lūgšanas tam jāsagremo. —

Telezipe
Bet šad un tad viņš atstāj svēto vietu

Un ļaudis apstaigā, lai dvēsles glābtu.
Perikls

Lai maisus atkal pilnus piebāztu.
Telezipe

Tam jāvāc upuri priekš Atēnas.

Bet Lampons prot i zīlēt, sapņus izlikt

Un zīmes iztulkot kā cits neviens:
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Kad durvis čīkstēt sāk vai baļķi brakšķ,
Vai vērpjot vilna griežas čokaros,
Vai pumpa uzmetas uz degungala,
Pat vīna glāzi, ja tam iedod, pietiek.,,

Perikls

(starpā).
Lai to uz vietas izdzertu!

Telezipe

(īgni).

Ak, ko!

Viņš ar par putniem daudz ko zin.

Perikls

Jo vairāk,
Kad viņam priekšā ceļ tos izceptus,

Telezipe
Mums dieviem jāziedo par taviem grēkiem,
(Aiz skatuves dzirdas jēra brēkšana.)
Bet tur, es dzirdu, svētais vīrs jau klāt.

Viņš licis aunu atnest, lai no vilnas,
Kad vienu sprogu sadedz, pareģotu.
(Steidzas uz durvīm viesi saņemt.)

3. SKATS

Perikls, Anaksagors, Telezipe, Lampons.

Anaksagors

(smejas).
Man ar tas brīnums jāredz.

Perikls

Tā man iet!

Ja nebūtu man krietnais vergs Evanglus,
Kas māju man un mantu satur kopā,
Tā visa aizietu uz priesteriem.

Lampons

(resns vecis priesteru uzvalkā ar purpura saiksni ap

pieri un apollonisku lauru vīti uz galvas. Pār plecu
divas prāvas kules. Mati pagari, plivinājās pār ple-
ciem. Nāk acis pārgriezis kā svētā aizgrābtībā taisni

uz Ceisa altāri. Vergs tam nes pakaļ kurvi ar vilnu.

Telezipe ienāk līdzi).
Perikls

(nomalis uz Anaksagoru).
Skat vien, kur pūces gaišā dienā skraida!
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Anaksagors
Tam maisi gan priekš glābtām dvēselēm,

Lampons
(paņem vilnas sprogu un uzliek uz oglēm, tad paceļ
degunu ozdams).
Ož! — ož!

Perikls

(paklusi).
Jā gan, pēc māņticības ož.

Lampons
Tās zīmes labas rādās — loti labas!

(Noplūc sev lauru lapu un košļā mutē pēc priesteru

parašas.)

Telezipe
(bijīgi).
Viņš laurus ēd, nu svētais reibons naks!

Lampons

(sāk krampjos raustīties un rokas šurpu turpu svaida).
Sveiks, Perikli, alkmeonīdu ciltnieks!

Tu tiec no tautas dēvēts olimpiets.

Perikls

Vai viņš viens pats līdz šim to nezināja?
Lampons

Ksantipa dēls tu, peršu uzveicēja
Pie Mikales! Sveiks pats tu, lielo varon

Pie Fokiem, Eibejas un Trāķijas.
Perikls

Viņš visu vēsturi man uzskaitīs.

Lampons
Es dievu sūtīts nest tev prieka vēsti:

Tas rags, kas ir viens pats uz auna pieres,
Tas Atēnās tev sola vienvaldību,
Tu oligarhu šķiru uzveiksi.

Anaksagors
To prieka vēsti, ko tu izpaud, draugs,
Jau visas pūces zin uz Akropoles.

Lampons

(svētais reibons tam uzreiz pāriet, viņš apstājas un

nikni skatās uz Anaksagoru).

Anaksagors
Tas savāds pareģis, viņš pareģo
Ne to, kas būs, bet to, kas sen jau bijis.
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Lampons

(atstāj upuri un tuvojas Anaksagoram).
Tas tu! — Tu gudrenieks no Klacomenes,
Vai domā, ka es tevi nepazīstu?

Anaksagors
Vai tu to arī nupat uzzīlēji?

Lampons
Bet, tu kāds pareģis, es zinu gan:

Tu viņās olimpiskās sacīkstēs,
Kad saule spoži spīdēja pie debess,
Ar lielu segu biji apsedzies
Un pareģoji drīzu negaisu.

Anaksagors
Un vai tas nebij klāt pēc īsas stundas?

Lampons
Tu to caur bezdievībām zini, teikdams,
Ka zibens nāk no mākoņrīvēšanās.

Anaksagors
Nu kā tad citād'l

Lampons

Ļaužu pavedējs!
Tu pašu sauli gribi pārtaisīt,
Tu teic, tā esot — nu, ko domājat! —

Tā liela esot, vēl daudz lielāka

Par Peloponēsu! — Ak, prātiņ, prātiņ!
Lai gan tu sirmus matus piedzīvojis,
Bet prātā maz vēl esi pieņēmies!
Un vēl ko: saule — vai nav jāsmejas? —

Viņš saka, šķidra esot tā kā ola!

Ha-ha-ha! Ko nu lai Hēlijs teic!

Anaksagors
Tas teic, ka es tam labāks tulks par tevi.

Lampons
Tu visus dievus smej, — pat mēnesis,
Tu stāsti, esot laužu apdzīvots,
Un kalni tur un lejas arī esot.

Anaksagors
Ja gribi apskatīt, tad brauc vien turp,
Tu sen jau labāk deri tur kā te!

Lampons
Un tu te gribi palikt, zaimotāj?
Te tev vēl vietas tikai — cietumā.

Perikls

Ha! tas par daudz! Surp, vergi, vadāt ārāl
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Telezipe
Nāc, svētais tēvs, man līdz uz putnu stalli,
Vēl citas zīmes tur, kas jāiztulko.

Lampons
(noiedams).

Tu, Perikli, gan šobrīd esi liels,
Bet lielāki par tevi vēl ir dievi,
Tu pieminēsi mani un (uz Anaksagoru) tu arī!

(Noiet ar Telezipi.)

4. SKATS

Perikls, Anaksagors.

Perikls

(drebinājās).
Nu reiz tas riebeklis no acīm projām —

Kā auksta čūsku dvesma pilda telpu.

(Pavelk nost durvju segu.)

Nāc, Hēlij, raidi savas zelta bultas

Pret tumsas mošķiem — man vēl jāsajūt,
Kaut galvu paceļu jau tavā gaismā,
Vēl kājas dziļi stieg man purva dubļos.

Anaksagors

Viņš draudēja ...
Perikls

Lai draud, es smejos, —

Šis vecis vairāk riebīgs man kā bīstams.

Anaksagors
Bet drūmais Diopeits tur čūsku templī,

Erehtejpriesteris ir viņa kungs,
Un viņa naids ir nāvīgs čūskas dzēlums.

Perikls

Mans sarga vairogs ir, ko Homērs saka:

«Nekad man neļaus drebēt Atēna!»

5. SKATS

Tie paši, Elpin i ka.

Elpi n i ka

(Paveca jaunava, koķete, visādi izgreznojušās ar saik-

snītēm un lentītēm, valkā spilgtas krāsas. Viens vergs
nes tai pakaļ satītu šuvuma baķi, otrais kokus priekš
uzstādāmā rāmja. leraudzīdama Perikli un Anaksa-

goru, viņa dziras it ka kaunīgi aizsegt vaigu).
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Perikls

Ak tu tā, Elpinika, Kimonmāsal

Elpi n i ka

Sveiks, Perikli! tas gan no tevis krietni,

Ka piemin' lielo Kimonu, tu cienīgs
Tam līdzi kļūt. .

Perikls

Tu nāc pie Telezipes?
Elpinika

Es arī tevi aizmirst negribu:
Lūk, še to peplonu!

Perikls

Kas man tur ziņas!
Elpinika

Tas gabals tik no lielā peplona,
Ko darinām Panateneju svētkiem

Mēs, cienīgākās jaunavas, priekš dieves,
Es nācu Telezipi talkā lūgt.

Perikls

Ej vien pie tās!

Elpinika
Bet aplūko tu arī —

(Vergi pa tam audumu ir attinuši

un uzstiepuši uz rāmjiem.)
Te varoņdarbi tērpti izšuvumos:

Mans brālis Kimons, lūk, uz Skīras salas

Te izšūts, kā ar laupītājiem cīnās

Un atņem viņiem Tēzejatliekas, —

Vai skaisti, ko?

Perikls

Es spriedējs neesmu.

Elpinika
Bet šinī stūrī, lūk, darbs gan tik sākts,
Bet var jau noredzēt, tas būsi tu!

Perikls

Tu pārāk viegli ļauj man slavu gūt.
(Uz Anaksagoru pagriezies.)
Cits savu nemirstību gūst caur lauriem

Un cits caur dzīpariem.
Anaksagors

Ko teikt! Kā kurš!

Perikls

Bet vai, Elpinika, tu esi droša,

Ka jaunavās tu tiksi ievēlēta?
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Elpinika
Gan lemts vēl nav, bet tu jau līdzi lemsi,
Un kur tev atrast gan vēl cienīgāku?

Perikls

Gan cienīgāku ne, bet...

Elpinika
Es tā biju,
Kas areforu svētu tērpu nesa

Jau agrā bērnībā
...

Perikls

Jā, tā jau bij.
Elpinika

Es Artemīdai malu upurmiltus.
Peri kls

Es visu atzīstu
..,

Elpinika
Es Atenejās nesu puķu kurvi...

Perikls

Tev laba atmiņa ...

Elpinika
Un Braurondienās

Es sēdēju uz paša tempļa jumta
Un visu acis bij uz mani vērstas,
Man safrānsvārciņš bija mugurā ...

Perikls

Tik daudz, Elpinika, tu piedzīvoji!
Laid savā vietā citu — atpūties.

Aiz skatuves skaļa raudāšana.

6. SKATS

Tie paši, Alkibiads, Telezipe.

A1 kibi a d s

(Puika no desmit, divpadsmit gadiem, skaists, pār-
galvīgs, ieskrien iekšā un, pieskriedams Periklim, to

cieši apkampj. Telezipe tam pakal sadusmota, ar san-

dali rokā.)
Telezipe

Tu man gan redzēsi! (lerauga Elpiniku.) A, mīļā, tu!

Kur tu tik ilgi biji? (Uz Alkibiadu.) Vai tu slēpsies!
(Uz Elpiniku.)
Ko? acīs asaras? (Uz Alkibiadu.) Tu sodam neizbēgsi!
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Elpinika
(pasraudu).
Es atnesu tev rādīt peplonu.
(Abas noiet pie peplona, to aplūkodamas.)

Perikls

(puikam galvu glaudīdams).
Nu, lielais briesmon, ko tu izdarīji?,

Alkibiads

Kas liels nu bij! Mēs gājām rotaļās,
Es biju Aijass, kad tas trakot sāk

Un vēršus apsit, noturēdams tos

Par ahajiešiem.
Telezipe

(pār plecu atskatīdamās).
Ak tu palaidni!

Perikls

(uz Anaksagoru).
Šis zēns jau lieliem vīriem pakaļ dara.

Alkibiads

Nē, es tik otrādi, es ahajiešus
Par vēršiem noturēju.

Perikls

Kas tie bija?
Alkibiads

Nu kas tad cits kā Paralus un Ksantips!
Perikls

Vai tu tik stalts, ka citi šķiet tev vērši?

Alkibiads

Pats pedagogs jau teic, kad viņi nemāk:

«Jums abiem cietas pieres tā kā vēršiem.»

Perikls

(paklusu nopūšas).
Ak jā, tie savā mātē iedzimušies,
Bet Kleinja dēls kā dievu izredzēts

Uz paša mūzas klēpja liekas dzimis,
Viss viņam dodas!

Telezipe
Citus sist tam dodas!

Alkibiads

Nu, pārāk daudz es viņus nesitu.

Perikls

Bet ko par to tev teica pedagogs?
Alkibiads

Viņš pats bij zirgs man, iejūgts uzvarratos.
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Perikls

Viņš visus apbur, visi viņu mīl.

Anaksagors
Nāc, dēliņ, skūpsti manu veco pieri,
Lai ziedoņdvesma iet pār Hadeslaukiem,
Tev jātop lielam grieķu varonim.

Alkibiads

(viņu apkampdams).
Es gribu aši augt, lai mani laiž,
Es iešu palestrā un likejā
Un visus puikas cīņās uzveikšu.

Vai Hēraklis jau nežņaudz čūskas šūplī?
Telezipe

Nāc, Hēraklil Tev sodam došu darbu,

Elpinika
Še, lai viņš izārda šo šuvumu.

(Rāda vietu, kur Perikli sākuse izšūt.)
Perikls

(paklusu).
Ej, šoreiz paklausi, lai būtu miers,
Tu būsi Hēraklis pie Omfalas.

Alkibiads

(gražodamies iet. Telezipe rāda viņam, kur ārdīt).
Peri kls

Bet mēs nu iesim, pārāk jau ir vēlu.

(Abi noiet.)

7. SKATS

Telezipe, Elpinika, Alkibiads.

Telezipe
Viņš tevi negrib vēlēt areforās!

Elpinika
Es viņam neesmu vairs diezgan skaista.

Telezipe

Tu, kuru gleznojis pats Polignots,
Toreiz...

Elpinika
Kā šķiet, tavs vīrs nav jūtīgs vairs

Priekš sievu skaistuma, tam tagad tīk

Tik skaisti jaunekļi.
Telezipe

Tev taisnība,
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šo palaidni (uz Alkibiadu rādīdama) viņš pārāk
izlutina,

(Griežas pie Alkibiadu.)
Nu, vai tev veicas darbs tāpat kā nedarbs?

(Apskata audumu.)
Ir gan viss izārdīts.

Elpinika
(arī aplūko, iekliedzas).
Ai, dievi! dievi!

Viss Kimons izārdīts ar varoņdarbiem!
Nu viss pagalam, jāšuj viss no jauna!

Telezipe

Tu, nedrebni, vai tā tev bija likts!

Še, to tev ārdīt bij.
Alkibiads

Tas Periklis!

Telezipe
Še, labāk notin dziju kamolā.

(Uz Elpiniku.)
Tu redzi, kas no viņa dienās izaugs.

Elpinika
Tas būs tāds pat kā jauneklis uz Pniksas,
Kas Periklim ir galvu sakūris.

Telezipe
Kas tas par jaunekli? Es nezinu.

Elpinika
Kāds milēziets, nez kā še uzklīdis,
Daudz tagad staigā tādu palaidņu,
Tos bezdievībā paved Anaksagors
Ar Sokrātu.

Telezipe

Ak, kādi tagad laiki!

(Aiz durvīm klauvē.)

8. SKATS

Telezipe, Elpinika, Aspazija, pārģērbusēs kā jauneklis.

Jauneklis

(paver durvis, bet, ieraudzījis abas sievas, satrūkstas

un atkāpjas.
Telezipe un Elpinika arī satrūkstas un tad saskaišas).

Telezipe
Vai re, kur tāds!
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Elpinika

(jaunekli ātri aplākojuse, atlaižas).
Šis ir tāds nobijies.

Jauneklis

Es lūdzu piedošanu, dižās kundzes.,•

Es svešnieks, apmaldījos..,
Telezipe

Kas tu esi?

Jauneklis

Es esmu — esmu, (aši apķerdamies) dižās kundzes,
spartiets.

Telezipe
A, tas kas cits! Nāc tuvāk, nebīsties,
Mēs Spartai nedraudzīgas neesam.

Jauneklis

Es ienākt drīkstēju, kad ieraudzīju
Hekates mājiņu te durvju priekšā
Un blakām svēto lauru, tad man Šķita:
Te vecais raugs vēl rūgst...

Telezipe
Tu krietnis zēns.

No Spartas vien tik tādi vēl var nākt.

Tavs labais ģēnijs tevi vedis šurp.
Te šinī mājā valda vecais tikums:

Kā durvju sargs mums stāv vēl Hermes Strofajs
Un eljes zars, ar baltu vilnu aptīts,
Pie sienas karājas pret krītamo

Un citām nelaimēm, un sievu telpās
Stāv saistīts Eross man.

Jauneklis

(nopūšas).
Ak, saistīts Eross!

Tāds pat kā Spartā!
Elpinika

Jā, tur kautras sievas,
Tur jaunavas zin sargāt tikumu.

Bet še sāk ieviesties jau izvirtība,
Nāk šurpu hetēras no viņpus jūras
Un paved vīrus, paved jaunekļus.
Bet tu tāds svaigs, tāds nesamaitāts vēl.

Tev sārtums vaigā tvīkst.

(Plikšķina viņam pa vaigiem.)
Nu, nebaidies,

Ļauj sevi apskatīt, tu kautro puisīt:
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Tik maigas rociņas kā jaunavai,
Nemaz vēl nocietināts neesi.

Jauneklis

Jā, māte mani drusku piesaudzēja.

tipi n i ka

Tik apaļš, balts — kā krizantēmas zieds!

Tu nebūsi gan melno zupu ēdis.

Jauneklis

Es nemīlu neko, kas melns un tumšs.

Elpinika
(viņu paijādama).
Vai re, vai re, kāds mātes luteklīts!

Telezipe
Nav labi vis, kad bērnus pārāk saudzē,
Tu dzelžu gultā gan ar negulēji,
Tā ar tev gan par cietu bij un šauru!

Jauneklis

Es visam šauram aši pāri augu.

Telezipe
Un rīkstēm tevi arī nepēra?

Jauneklis

(uzbudinās).
Ko! mani lai kāds drīkstētu vēl pērt?

Alkibiads

(uzlec un nomet kamolu).
Es arī visas rīkstes salauzu!

(Pieskrien jauneklim.)
Teic — kā tu spēji pretī turēties?

Jauneklis

Es visiem šķēršļiem protu pāri tikt.

Alkibiads

Vai proti lēkt un kāpt, un graut, un šaut?

Jauneklis

Es protu ceļu lauzt.

Alkibiads

Es ar! es ar!

Mēs būsim draugi, ko? es tevi mīlu!

(Apkampj viņu purinādams.)
Telezipe

Kļaus' vien, tas draišķis apgriež visu māju
Un līdzi maitā manus rātnos zēnus,
Lai piesarg' dievi, kad tas izaugs liels,
Tas visu Grieķiju vai apkārt griezīs.
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Alkibiads

Jā, visu Grieķiju es apgriezīšu!
Kā viesulis, kas nāk no Trāķijas,
Es bubuļus kā slaucīt noslaucīšu!

Telezipe
(uz Elpiniku).
Vai zin' to nedarbu, viņš Strofajam
Ar ogli melnas ūsas uzvilcis.

Elpinika
Tev pūķu ola mājā perinājās —

Pie laika piesargies!
Alkibiads

(griež jaunekli pa istabu riņķi).
Mēs abi skriesim,
Kā Borejs skrien ar deviņ' kumeļiem,
Heidā! heidā!

(Griezdams norauj jauneklim hitonu no pleca,
parādās sieviete.)

Elpinika
(pirmā iekliedzas).
Ak vai! kas tas? — skat, skat!

Telezipe
Ko redzu — sieva!

Ceiss, Hēra, vai lai savām acīm ticu!

Elpinika
Tad tāds tas jauneklis no Milētas!

Telezipe
Un tāda — tāda m-anā mājā nāk —

Tu nekrietnā, bezgode, netikle!

Vai tev vēl nepietika ārpus mājas
Dzīt savas netiklības, vēl tu drīksti

Se iekšā lauzties, pašā ģimenē,
Šo telpu sagānot ar savu elpu!

Elpinika
Triec viņu prom, sauc visus vergus šurp,
Lai viņu dzīšus dzen ar kaunu prom.

Aspazija
Es eju — še vēl tava sīkā valsts,
Kas nobeidzas aiz tava mājas sliekšņa,
Še telpu nav, ko cīņu izkarot,
To lielo cīniņu starp jaun' un vecu,
Kas tik ar viena uzvaru var beigties!
(Dodas ārā.)
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Telezipe
Prom! prom! šurp, vergi! nākat! nākat!

Priekškars.

Otrā aina

Hiponika mājā.

Bagātīgi izgreznota telpa. Visapkārt lokā gujsēdekji ar raibām segām

un purpura spilveniem. Katram priekšā atsevišķs ēdienu galdiņš. Bez

tiem vēl pa kreisi pret dibenu lielāks galdiņš priekš amforām un

maisāmiem traukiem. Pašā vidū dibenā ieejas durvis, ar divām kolon-

nām joniešu stilā. Katrā pusē durvīm vēl lieli, plati logi jeb va|ējas
sienas ar izredzi uz ziedošiem rožu dārziem. Pie sienām bronza figū-
ras ar lāpām rokā apgaismo telpu. Zelta trijkājs ar kvēpināmiem trau-

kiem. Durvīm taisni pretī lielais Dionīsa altārs, apvīts ar puķu vītēm.

Sienu iedobumos skaisti gleznotas vāzes, tāpat arī gar sienām lielas

gleznas ar mitoloģiskiem skatiem. Grīda izlikta raibā mozaīkā,
izskatās it kā piemētāta ar puķēm, augļiem, spalvām, maizes drupa-

tām, kauliem, nogrieztām gaiļa sekstēm utt.

1. SKATS

Hiponiks, Perikls, Feidijs, Sofokls, Sokrāts, Anak-

sagors. Visi guļ uz pusguļu atzveltņiem. Mielasts nupat nobeigts.
Vergi nokopj galdus un norīvē tos ar smaržu zālēm. Citi sagatavo
vinu maisāmos traukos un, kausus pildot, sniedz tos apkārt. Citi atkal

sniedz viesiem vaiņagus no rozēm, narcisēm, vijolītēm.

Hiponiks
(jautri, omulīgi).
Par maz jūs goda devāt Cererai!

Tās balvas jūs gandrīz vai neaiztikāt.

Te apsmādēts guj beotiešu lasis

Un zelta taukus lej kā asaras!

Te baltās, treknās Melas stirniņas,
Te cepti cīruli, te paipaliņas
Un pāvu olas, fazāņsmadzenes!
Viss "vēl, kā bijis! Medus rausīši

Un cepumiņi sviestā, marcipāns,
Un kur vēl augļi! Naksas bumbieri,
Kur lielās, smagās Nīkostrates vīģes
Un foiniķiešu zelta dateles!

Par velti esmu šurpu aicinājis
No pašas Lidijas sev pavāru!

Perikls

Draugs, nebēdā! stāv priekšā lielie svētki,
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Tur tavam pavāram būs izdevība

Kā Hēras pāvam izplest astes ripu.
Hiponiks

Ļauj vien man vaļu svētkos rīkoties,
Es došu mielastu, kas visu pārspēj.
Bet man vēl lielāks mērķis: korus rīkot

Priekš teātra, draugs Sofokli,
Es tavu jauno drāmu gribu ietērpt,
Cik vien man zelta manās raktuvēs.

Sofo k 1 s

Draugs, nepārsteidzies, vēl mans domāts darbs

Dus dzīvē neatsaukts starp Hadesēnām,
Es šaubos, vai jel maz es spēšu rast

To orfisko, to radīšanas vārdu,
Kas ēnām ielej dzīvas asinis.

Perikls

Par daudz tu gribi, draugs, tavs Edips liels,
Dod mums, kas līdzīgs tam.

Sofo k 1 s

Vai tik, kas līdzīgs?
Vai viena stīga vien Apollonlirail
Puscilvēces es devu Edipā,
Bet otra puse guļ vēl neizsmelta —

Man zemē jākāpj pasauls bezdibeņos
Līdz nāves akām — sievas dvēselē.

Kas dos man atslēgu? Tev, Feidij, viegli,
Tavs pirmtēls tev priekš acīm gatavs stāv,
Tev viela — marmors ciets, bet man viss plūst
Kā zila migliņa pār mītu laukiem,
Tik dvēsle deg no radīšanas liesmām

Un nedod miera man
...

Feid i j s

Tu teic, man viegli, —

Mans pirmtēls, tā ir cīņas Atēna

Uz Akropoles, bet es jaunu gribu,
Es gribu radīt miera Atēnu,
No paša Ceisa galvas dzimušo, —

Bet kā to veidā tvert? Kas viņa ir?

Sokrāts

Kas cits no galvas piedzimt var kā doma?

Kas, pate netverama, — visu tver,
Kas, pate gaisma, — visu tumsu veic.

Tev, Feidij, doma jātērpj sievas veidā

Un sievai jāpiešķir ir spēja — domāt.
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Feid i j s

Jauns vārds no tevis sacīts — radošs vārds,
No tāles zibsnī Ceisa zibeņi.

Perikls

Viss laiks no radīšanas dīgļiem pilns,
Kā ziedoņdebess pilna zibeņiem.

Hiponiks
Lai nesam upurus tad ziedoņdieviem,
Kas neredzami lido šinī telpā,
Bet visiem pāri lai vēl Bakhus valda,
Kas Ceisa kāzu naktī piedzimis
No pašas zemes meitas Semeles

Un šūplī visiem zibšņiem apspīdēts. —

Es viņam pirmām ziedoju šo kausu.

(Izlej vienu daļu vīna zemē, otru uz altāra, pavadīts
no fleilu skaņām, kurām pievienojas bakhantiska mū-

zika.)
Lai nāk nu viņa jautrās pavadones
Un viņa slavu teici

2. SKATS

Sanāk koklētājas, dejotājas un Melisa. Koklētājas no-

sēžas gar sienām un spēlē, kamēr dejotājas dejo bakhantisku deju.
Bakhantes tērpušās panteru ādās ap viduci un vīna stīgām matos un

ap kailajiem pleciem. Ap rokām un tāpat ap kailajām kājām zella

sprādzes ar sīkiem pulkstenīšiem, kuri dejā griežoties skan.

Melisa

(piesteidzas PerikUm).
Man salda laime tev pie kājām glausties
Kā Kipras dūjai — tā tu mani sauci.

Hiponiks
Sauc talkā Erosu, mans daiļais bērns,

Ko Bakhus nespēj viens, tev jāpalīdz.
Perikls

(izklaidēts glāsta viņai galvu).
Jā, jā, tu daiļā Kipras dūjiņa.

Melisa

Bet kurp tu skaties? tu jau manis neredz'l

Tik svešs tu šovakar man esi, draugs.
Perikls

(kā pamozdamies).
Teic, Hiponik, — tas jauneklis uz Pniksas,
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Kas toreiz runāja, vai nav tev rada?

Kur viņš gan palicis? es sen to gaidu.
Hiponiks

Kā teikt: viņš tāļu ir un tomēr tuvu?

Perikls

(uzbudināts).
Ko? aizceļojis?

Hiponiks
Nē, ne aizceļojis,
Tā paša jaunekļa pavisam nav.

Perikls

Tad miris! saki! saki!

Melisa

Draugs, lai paliek!
Lai mirst, lai aizceļo, kas tev viņš iri

Es, tava Melisa, es esmu še,
Es tik daudz reižu tevi priecināju
Ar dziesmām, dejām, saldām mīlas balvām.

Ja gribi, es tev priekšā šūpošos
Kā balta narcise uz Stiksa viļņiem,
Tik piegriez acis manim ...

Perikls

(nepacietīgi).
Laid, jel laid,
Teic tieši, Hiponik, ko tirdi mani, —

Viņš miris?

Hiponiks
Pārāk dzīvs viņš, pilns ar dzīvi,
Kā pildīts Hēbes kauss ar nektārdziru.

Ja gribi, skati pats, es saukšu viņu.

Perikls

Ko? viņš ir tuvu?

Hiponiks

Tepat manā mājā.

Perikls

Viņš tavā mājā — un tu neteici?

Hiponiks
Ko tu tik straujš, tu rāmo olimpieti,
Kas citkārt pāri stāv pār visām kaislēm,
Kā Aiols, visus vējus maisā bāzdams,
Es eju, eju jau...
(Hiponiks atver durvis, pa kurām ienāk Aspazija. Viņa

ģērbusēs greznā grieķu uzvalkā, dzeltenas krāsas ar
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izšūtām malām. Plecus satur agrafes, uz kailajām
rokām sprādzes, mati grieķu veidā ar pieres saiknēm

un metāla plati priekšā.)

3. SKATS

Tie paši, Aspazija. Perikls, viņu ieraudzījis, paliek kā apmul
sis. Brīdis klusuma; arī citi pieceļas sēdus no atzveltņiem.

Perikls

Kas tas? — ne viņš? bet līdzīga — tā māsa?

Aspazija
Es pate esmu tā — ne sava māsa.

Es pate biju jauneklis uz Pniksas.

Hiponiks
Nu redzi nu, tā jaunekļa vairs nav,
Bet cits kas viņa vietā labāks vēl.

Sofo k 1 s

Aiz plīvuriem mīl slēpties patiesība.
Sokrāts

Mums sfinksa atkal uzdod jaunas mīklas . ..
Aspazija

(uz Perikli).
Es tevi meklēju, bet neatradu.

Perikls

Es tevi rodu, bet — vēl jāmeklē.
Aspazija

Man tev bij citā veidā jārādās,
Jo sievām liegts ir tautas sapulcē
Ar vīriem līdzi runāt, līdzi spriest.

(Pagriežas pret citiem.)
Še rodu priekšā grieķu lielos garus,
Kas paši tiecas dieviem līdzi būt,
Tie piedos man ir manu pārmērību,
Es gribu būt tik līdzi cilvēks vien!

Anaksagors
Tu nāc kā sūtne mums no Atēnas,
Tavs gars jau iepriekš mita mūsu starpā.
Tu pate dieve esi.

Aspazija
Es tik sieva;
Vai, Perikli, es vēl tev sveša esmu?

Perikls

Laid, laid! man jāaprok mans skaistais sapnis!



52

Hiponiks
Vai mazāk skaista gan tev īstenība?

Bet bīsties sakaitināt Erosu,
Varbūt viņš bultas jau uz tevi mērķē.

Sofo k 1 s

Tā Erosuguns nav, kas viņai acīs;
Tā paša Ceisa aizrautības sposme.

Perikls

(dobji).
Jā, jā, tu sieva, un tu esi skaista.

Aspazija

. Vai tas gan noziegums, ja esmu sieva?

Un vai vēl lielāks grēks, ja skaista esmu?

Sofok 1 s

Jā, skaistums ar ir spēks, kas līdzi sēd

Ar citām lielām varām padomē.
Sokrāts

Bet spēks tik redzams viņa darbībā,
Un cits ir dailes darbs, cits gudrībai:
Tā viena radīt grib, bet otra baudīt.

Perikls

Jums tiesa, draugi, tiesai baudīt, aizmirst...
(Uz Aspaziju.)
Tu, dailes būte, manim piedosi,
Par maz vēl esmu tevi apbrīnojis,
Vēl cita gaisma žilbina man acis,
Tā uguns, ko tu nesi viņā rītā,
Kad tu kā Prometeja sūtnis nāci..,

To vienu pasauli es zaudēju,
Un otrā pasaule man nav vēl rasta —

Bet tava daile ver man jaunas durvisl

Teic — kādas nezemes tu pate esi,
Zem rozēm nektārdārzā dzimuse?

Kas bij tavs tēvs, kāds dievs? un māte nimfa?

Kā nāci šurp? Vai nesa tevi Ceiss,
Kā citkārt Eiropu pa jūru pāri?
Kāds tevim vārds?

Aspazija
Es to jau teicu reiz —

Es biju Aspazijs, nu — Aspazija.
Perikls

Tam cita skaņa, teiktam saldu lūpu,
Viss tagad cits, kas bijis, viss ir aizmirsts.
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Aspazija
Nekas nav cits, es tas pats jauneklis
No Milētas. .

Perikls

Ak jā, no Milētasl

Tu esi Afrodites priesteriene.
Aspazija

Ha! vai tu tīši mani pārprast gribi,
Es, kas tev toreiz šķitu dievu sūtnis,
Es ari esmu tā, no tās es cilts —

Vienalga, vīrs vai sieva, daiļš vai nedaiļš,
Tās lielās cilts, kas iet caur laiku laikiem,
Kad zeme tumša top — tai gaismu nest.
Es jauna nesēja kā Prometejs,
Kas zemē sēja pirmo uguns sēklu,
Es Dēmetra, kas pirmo vagu dziņai

Tas veda mani šurp uz Atēnām,
Nu turpināsim to, ko toreiz sākām.

Perikls

Jā, tas bij lielas drāmas iesākums,
Bet viņas beigas nu — salds Erosjoks,
Bet labs i tas.

Aspazija

Tu, mani pazemodams,
Pats sevi līdzi pazemo.

Perikls

Mums jātop līdziem,
Tik tā mēs varam atkal atrasties.

Aspazija
Nemūžam nē! Nu tu man esi svešs!

Perikls

Nāc, netversim vairs velti Hadesēnas,

Nāc, dzīves dārzos Erosrozes plaukst,

Šurp visu sarkanrožu purpurtumsu!

Šurp visu aromātu apreibumu!
Es alkstu vīna! kurat Bakhum liesmas,
Lai karstas šalkas skrien caur visiem kauliem...

šurp mūziku, lai skaņas plūst, lai kāpj
Kā Lētes viļņi pāri dzīves krastiem.

(Mūzika. Koklētājas dzied.)
Plēsīga putna spārniem
Uguns sarkanas krāsas

Nezin kā dzīvē šurpu tu atlaidies esi,

Eross, ak, Erossl



54

Cēlies no pirmbūtes olas,

Izperēts pašas Nakts,
Orfiskis noslēpums apdvesmo tavu būti,
Eross, ak, Eross!

Panteru mātes zīdīts,
Asins un uguns, un piena,
Plēsīgs un glaudīgs, mīlīgs un viltīgs tu reizē,
Eross, ak, Eross!

Krokus' un vijolītes
Kaisās pa tavām pēdām,
Saldas nopūtas izgaro zelta tvaikos,
Eross, ak, Eross!

Bultas no cipreses griezdams,
Melnas no nāves koka,
Kausētā alvā vēl viņas iekšā tu mērci,
Eross, ak, Eross!

Akls tu esi, ak, Eross,
Akli tu bultas izšauj:
Dieviem un cilvēkiem reizē tu bīstams esi,

Eross, ak, Eross!

Upuri, ķerti no tevim,
Izdvesmo laimīgā smaidā,
Nāve tiem sirdī, bet medus garša uz lūpām,
Eross, ak, Eross!

Hipo n i k s

(priecīgs rokas berzēdams).
Nu beidzot atkust sāk, nu Bakhus valda,
Un drīz vien arī Eross pakaļ nāks.

Vergi nes apkārt vīnu un sniedz svaigus vaiņagus. Aspazija stāv,

projām aizgriezušos.

Perikls

(kausu tukšojis, uz Melisu).
Un tu, mans bērns, ar tavām žēlām acīm,
Ko tu kā circenītis kaktā raujies!

Melisa

Tu mani atstum, Perikli, tu atstum!

Es tev nekas, tu dzenies tikai viņas,
Tās svešās skaistules. —

Perikls

Nu, neraud', bērns,
Kad saule uzlec — zvaigznei jānobāl.
Nāc, esi jautra līdz — jūs, draugi, visi,
Lai tveram dzīves lielo prieka stundu,
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Kad tā pār Hadeskrastiem augšā kāpj.
Draugs Sokrat, ko tu patiesības meklē.

Tās nav ne še, ne tur, ne kādos zvaigžņu laukos.

Sokrāts

Varbūt tā tuvu — mēs tik ejam garām.
Perikls

(uz Anaksagoru).
Mans tēvs, ko tu tā neticīgi smaidi?

Un, Feidij, ko tu zīmē tur un mēro?

Par agru nākt vēl tavai jaunai dievei!

Un, Sofokli, tu ar tā aizrauts skaties

Kā brīnumredzētājs!
Sofo k 1 s

Varbūt es redzu,
Ko tu vēl neredzi.

Perikls

Jūs, gudrie nelgas,
Kā lemuras jūs skraidāt mēnešgaismā,
Man dzīslās karsta asins verd. (Uz Aspaziju.) Nāc,

daiļā,
Es tevi vaiņagošu ...

(Grib viņai uzlikt vaiņagu.)
Aspazija

(izrauj un nomet vaiņagu).
Nost ar to!

Perikls

Nāc sēsties manim līdz uz pantersegām,
Lai zelta zirneklis mūs iestīgo!

Asna z i ja

Nost, neskar mani, ja es dievu cilts,

Kā pats tu mani dēvēji, — tad zini,
Tev arī dievam jābūt, ja tu drīksti

I manas drēbju vīles skart, bet tu

Pat vairs ne Periklis — es nicin' tevi!

Perikls

(aizgriežas, dobji).
Ak vai man, vai! ak, nakts un Ereboss!

Es tevi divkārt esmu pazaudējis.
Melisa

(tam piesteidzas un apkampj viņa ceļus).
Mans dārgais kungs, tā tevi nicina,
Tu olimpiets, tu vienīgais, tu augstais!
Es sīciņš puteklītis tev zem kājām,
No tavas sposmes vien tik dzīvojul
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Hiponiks
(rīko vergus; uz Aspaziju).
Mans lepnais bērns, tev goda vieta der.

Jūs klājat segasl taisāt sēdekli,
Šovakar tā būs mūsu simpoziarhe,
Mēs godu dosim tai kā karalienei.

(Sataisa viņai paaugstinātu sēdekli.)
Aspazija

Ak, Hiponik, tu viens, kas mani cieni,
Bet te sēd atēņvīri, lieli gari,
Tie visi lielos darbos jūtas viens

Kā viena liela ģēnijģimene,
Es viņu vidū lieka še un sveša —

Kaut gan mans gars tos visus iedvesmēja,
Kaut gan mans vārds tiem pirmo dzirksti šķila,
Nu viņiem kauns, ka tā tik sieva bija,
Un vārds, no sievas teikts, tiem liekas cits.

Feid i j s

Ak jā, mums kauns, ka dievi nepazinām,
Kas pārģērbusēs mūsu starpā mita,

Ļauj tevi vaigā skatīt nu, tu cēlā,
Tu pate Atēna!

Aspazija
Tu mani, Feidij,
Pār dzīvi stādot, stādi ārpusē,
I tam es ārpusē (rāda uz Perikli), bet tikai zemāk,
Es tam tik hetēra no Milētas.

(Aizsedz vaigu.)
Perikls

Ak, piedod man, es divkārt sāpju dzelts,
Vēl savu es pret tevi neatrodu.

Man dzīves pamats jānojauc līdz galam,
Viss atkal haoss manī.,,

Anaksagors
(pieiet tam, uzliek roku).
Haoss, dēls,
Ir visas radīšanas mātes klēpis.
Vēl aklā nekārtībā jaucas daļas,
Bet visas apdvestas, ik puteklītis
No lielā «nus», no pasauls dvēseles.

Un tā kā Irisloks mūs kopā sies.

Aspazija
Jūs, jaunu patiesību meklētāji,
Jūs pašu nebūtību augšā ceļat,
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Ik puteklītim pat jūs dzīvot ļaujat,
Bet sievas garu, to jūs aprokatl
Jūs ceļat savu jauno Hellādu,
Tā jūsu gara darbs, tik jūsu vieni

Bet pašos pamatos tai viena trūkst,
Trūkst lielā dzīves spēka, sievas dvēslesl

Es pašas dzīves saknē ievainota —

Ar manām asrām tūkstots sievu raud,
Es aizeju no jūsu Hellādas,
Jūs ceļat skaisto, balto Partenonu

No sasalušām sievu asarām —

Es negribu vairs jūsu vidū būt!

(Taisās aiziet.)

Koklētājas

(kuras gar istabas sienām zemē sēd, ievaidas),
Ak vai! ak vai! ak, neej! paliec! paliec!

Anaksagors
(satver viņu aiz rokas).
Bērns, neej, paciet, mēs vēl meklētāji.
Pirms gaisma izlaužas, vēl tumsa valda,
Un daļa daļu meklē vēl ar sāpēm,
Vēl ienaids šķir, kas mīlā kopā der
Un kas tik vienībā sniedz harmoniju.

Aspazija
Tā lielā mīla, kura naidu veic

Un elementus saved kārtībā,
Tā pasauls dvēsle sievas krūtīs puksti
Un es, es esmu dzīvē nākuse,
Lai līdzi mīlētu, ne līdzi nīstu.

Sofo k 1 s

Liels, radošs vārds — tu viņu izsacīji:
«Lai līdzi mīlētu, ne līdzi nīstu. —»

Tu dzīvē ienes jaunas vērtības,
Mans darbs top dzīvs, tu dvēsli iedves tam,
Es tavus vārdus likšu viņa mutē.

Sokrāts

Jauns Eross dzimst — nu nav vairs jāmeklē
Mums dievi Olimpā — tie mīt mums iekšā.

Feid i j s

Mēs visi parādā tev gandarību,
Tev nebūs aiziet prom no Atēnām

Kā svešai, atstumtai un nesaprastai,
Bet marmorā kā mūžīgs dailes tēls
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Tu augsti pacelsies uz akropoles,
Tu būsi mana jaunā Atēna.

Melisa

(viņai piepeši nokrīt pie kājām).
Tu lielā, labā, tu! Es tevi mīlu,
Es pirmāk nīdu tevi — tagad mīlu,

Ņem mani līdzi tavā lielā mīlā.

Sokrāts

Ja viena patiesība augšā ceļas,
Tā arī citas līdzi modina:

Daiļš nevar iet līdz galam, ja nav labs,
Un labs, ja galu sniedz, top arī daiļš.

Anaksagors
(uz Aspaziju).
Tu, dzīvā dvēsle, abus kopā saisti,
Mans dārgais bērns, tu visus uzveic mūs,
Es tevim liecu savu sirmo galvu.*.

Aspazija
Ak nē, mans tēvs, ne visus — tur tas vīrs

(uz Perikli)

Sēd, drūmi klusēdams, un mani tiesā,
Tam vien es neesmu nekas.

Perikls

(kā pamozdamies).
Ak, Aspazija,
Kas tu man būtu — kas tu esi man,

Es bīstos teikt, ko es tev varu dot!

Tev cēlais Sofoklis dod nākotni

Un Feidijs nemirstību — mana drosme,

Tāpat kā Pandoras, tik ļaunu nes:

Es solu tevim tagadni un — cīņu.

Aspazija
No tās es nebīstos, to izaicinu.

Perikls

Tu gribi vecu graut un jaunu nest.

Aspazija
Tas ir mans uzdevums.

Perikls

Tā hibris ir!

Uz nemirtni ved cejš caur Orkustumsu,
Tu iesi taustoties gar glumām sienām,
Pie kājām šļāks tev melni veļu vilnī
Un apkārt saniknotās erīnijas
Kā izsalkušu vilku mātes kauks.
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Aspazija
Par erīnijām stiprāks Apollons,
Tas mani ved.

Perikls

Es dodu tev šo cīņu.
Laiks pats to dod: mums tuvu lielie svētki,

Kur izvēl cienīgāko atēņsievu,
Kas dievei pasniedz dārgu dāvanu,
Tā būsi tu — es došu tev šo godu,
Tev, svešniecei, priekš visām alēnietēm.

Anaksagors
Kas cita gan lai būtu cienīgākai
Pār tautu pāri cilvēcība iet.

Aspazija

(uz Perikli).
Nu aust man rīts, tu mani cienīt sāc,
Nu būs man vieglis grūtais uzdevums!

Perikls

Par agru gavilē, vēl grūtāks priekšā:
Tev peplons jānes — dzirdi — nevis vecai dievei,
Ko čūsku birzē sargā priesteri,
Bet jaunai Atēnai, ko Feidijs rada.

Anaksagors
Tā pārdrosme! Ko sacīs priesteri?
Kas viņiem neziedo, to viņi ziedo.

Aspazija
Kas viss sev pieder — viss var sevi ziedot.

Anaksagors
Zin', Perikli, tu viņu nāvē raidil

Perikls
Vai mazāk drīkstu solīt Aspazijai!
Jūs visu devāt tai — pat nemirstību,
Man atliek tik vēl dāvināt tai nāvi.

(Pret Aspaziju.)
Nu, sieva — dvēsle, vai tu nedrebi?

Aspazija
Līdz nāvei vien sniedz dievu sods un liktens,
Bet dvēsle spēj pār nāvi pāri iet!

Es smaidot kāpšu melnā Haronlaivā.

Sniedz, Perikli, man tavu vaiņagu,
Ko pirmīt nometu, — nu liec man galvā,
No tavas rokas ņemu uzvaru.

Perikls

(uzliek Aspazijai vaiņagu).



Sokrāts

(uz Aspaziju).
Cik skaista nāve ir ar tavu sejul
Kas tādu skatu dziļi sevī slēdzis,
Tas dzers bez trīsām pašu nāves kausu,

Perikls

(uz Aspaziju).
Tai nāvei nebūs tava seja vien,
Tai arī mana būs — ak, Aspazija,
Tas vēl ir pēdējais, ko dot tev varu.

Aspazija
(izstiepj rokas),
Ak, Periklil

(Apkampjas.)

Priekškars.
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TREŠAIS CĒLIENS

Pirmā aina

Eimenīdu alā.

Ala klintīs ar nevienādi izdobotām sienām. Tāpat plaismoti griesti ar

nokārēm, pie kurām karājas milzīgi sikspārņi, cits ar citu spārnus
krustodami. Zem spārniem redzamas acis, kuras no sākuma aklas, bet

vēlāk iedegas. Sienu iedobumos visur tup pūces, zemē gar sienām guļ
saritinājušās lielas čūskas. Sienā iespraustas pāra lāpas, kuras ap-

gaismo telpu, un gar dibensienu trīs nelieli altāri, uz katra no tiem

nolikts trauks: viens ar asinīm, otrs ar žults virumu un trešais ar

pienu. leeja pa kreisi. Ārā nakts un kauc vēji.

1. SKATS

Diopeits

(Viens. lededz uz altāriem uguni un, pusbalsī dziedā-

dams, runā kādus buršanas vārdus.)
Mostaties! mostaties!

Naktsvalstības varenās meitas, erīnijas!
Jūs, Tartara trijotne:
Alekto, Megera, Tizifone,
Aizdedzat lāpas taisnību vērot,
Satverat rīkstes pārkāpes sodīt,

Ceļaties, staigājat atkal pa zemi.

(Pie pēdējiem vārdiem durvju aizsegs tiek atbidits.

lenāk Lampons ar pilniem groziem un amforām un

paliek iespiedies durvis, nevarēdams iekšā tikt.)

2. SKATS

Diopeits, Lampons.

Diopeits
(atgriežas).
Nāc ašāk iekšā, aizvelc priekškaru!
Vējš izdzēš lāpas.
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Lampons
Lūk, es iespiedies,
Tie grozi nelaiž — un vēl amfora.

Diopeits
(palīdz viņu ievilkt iekšā).
Tavs vēders pats kā liela amfora.

Nu, kur tu biji?
Lampons

(noliek zemē grozus un amforu un slauka sviedrus

hitona stūrī).
Tā bij skriešana!

Pavisam aizelsos! (Slauka atkal sviedrus.) Aiz bailēm

svīdu,
Kad tuvojos še Baratrona plaismai,
Kur lejā nogrūsti guļ noziedznieki

Un pašnāvnieki vēl ar striķī kaklā,
Gar malām rindās eimenīdas sēd —

Es skaidri redzēju — ar harpju nagiem
Un melniem spārniem, sarkankrāsots ģīmis —

Es gribēju jau grozus zemē mest

Un projām aizlaisties
...

Diopeits
Tu bailīgs nelga!
No kājām zaķis un no galvas ēzels,
Lai dreb, kam jādreb, — mums ir jāiztur.
Vai man gan tīk šai lāsta vietā misti

Vai teici Tukididam, ka es gaidu?
Lampons

Viņš norunātā brīdī būšot klāt.

Diopeits
Laiks iet, no zemes tvaiki augšup kāpj
Kā nāvējoša eimenīdu elpa.
Mums jāslapstās, it kā mēs noziedznieki

Un viņi taisnie būtu, tie nolādētie!

Tie augšā cauru dienu cērt un kaļ
Un iztrauc mūsu tempļa svēto mieru,

Pat naktīs guļ turpat uz akmens kaudzēm.

Nu, vai tu biji tur? Vai noskatīji,
Cik viņi zelta ņem, cik baltkaula?

Lampons
Es biju, bet tie laida putekļus
Un aizbēra man acis gluži ciet.

Diopeits
Tev acis aizbēra un prātu ar!
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Lampons
To ne! Es trepju kāpes saskaitīju,
Kas ved uz pilskalnu, — tām nelabs skaits

Tur dažs labs kritīs, kas pa viņām kāps ~,

Diopeits
Tu pirmais, šķiet, to būsi piedzīvojis,
Jeb vai bez kāpšanas — tu lejā tiki?

Lampons
Kam daudz ir jāiet, daudz ko piedzīvo!
Ne vienmēr dievi laipni ceļu šķir,
Un bieži dēmoni pa kājām maisās.

Diopeits
Nav bijis izdevīgs tavs kalna kāpiens,
Varbūt no lejas labākas tev ziņas:
Vai biji Tripod' ielā?

Lampons
Jā, pie Perikla.

Telezipe ir ļoti lāga kundze,
Tā vecos tikumus un dievus cienī,
Pat durvju stenderes tai nodarvotas.

Diopeits
Nu labi, labi. Bet nu ziņo citu.

Lampon s

Labs gads tur, visur Cēres svētībiņa:
Pilns šķūnis, kūtīs putni čiepst un perē.

Diopeits
Nu diezgan kūtis! Kas ir istabās?

Lampons
Ak vai! par to man smagi jānopūšas:
Tur perē ļaunumu, un pat jaunā audze,
Tas puika Alkibiads, Kleinja dēls,
Daudz raižu dara krietnai Telezipei.

Diopeits
Tiec reiz pie lietas! stāsti man par lieliem.

Lampons
Ko sacīt! Man vēl smagāk jānopūšas:
Tur staigā šādi tādi sofisti

Un filozofi, ļaužu maitātāji;
Tas vecais dievu liedzējs klocomeniets,
Kas Ceisu liedz ar visiem zibeņiem,
Tur iesēdies — lai Hadescerbers tam

Ar visiem trejiem purniem lielos kož!

Diopeits
Tev bij i savu tiesu piepalīdzēt.
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Lampons
Kā ne! es draudēju — es saslējos
Tam pretī visā priestercienībā.

Diopeits

Nu, viņš vis nebūs pārāk nobijies,
Bet Periklis?

Lampons
Es tulkoju tam sapni
Par aunu, zini, ar to vienu ragu,

Diopeits
Vai tulkoji kā viņa vienvaldību

Un teici, ka šis rags tam nolauzts tiks?

Lampons
Es nepaguvu — viņš man priekšā steidzās,

Viņš lika mani — mani, priesteri,
No saviem vergiem izraidīt pa durvīm,

Priekškars atdarās, ienāk Tukidids.

3. SKATS

Diopeits, Lampons, Tukidids.

Tukidids

Sveiks, dievu sūtnif

Diopeits

Sveiks, tu, tautas draugs!
Tukidids

Mums abiem ceļi satek vienā mērķī;
Tu mani licis saukt — es nāku pats,
Ne tevim vienam ir ko sūdzēties.

Diopeits
Valsts balsti kopā brūk pa visām malām.

Tukidids

Mēs apvienoti spēsim turēt tos.

Tu cienīgāks — tu pirmais pretī stājies.
Diopeits

Tu izveicīgāks — tu to vadīt proti.
Tukidids

Tev priekšā pašai Polias svētnīcai,
Kā dzirdams, ceJot citu Atēnu.

Diopeits
Jā, cilvēkrokām un bez priesteriem
Tur Feidijs savus elku tēlus cel
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Un tautu novilt grib no vecās dieves,
Kas mūžam stāv še, krituse no debess.

Tukidids

Kāds apkaunojums tev, hierofontam!

Vai tu to vari ciest, vai nesauc Ceisu,
Lai zibens sasper tēlus līdz ar tempļiem?

Diopeits
Ceiss visu redz, bet viņa zibens aklis,
Tas sperdams saspert var i mantu līdz,
Ko viņi tagad augšā uznesusi.

Tukidids

Ko? Dēlas zeltu tev no svētnīcas
Tie arī aiznesuši?

Diopeits

Se, pie Polias,
Kā valstij piederīgs tas tika glabāts,
Priekš visu labklājības tas bij lemts,
Nu Periklis viens pats to lietā liek

Un visu šķiež priekš savām elku mājām!

Tukidids

Tas varens darbs: pirms salas aplaupīt,
Tad laupīto vēl atņemt pašai dievei!

Diopeits
Jums jāzin, kā bez visa iztiekat,
Tiem zelts un baltkauls tā vien putēt put.

Lampons

(kurš, visu uzklausījies, žēlīgā balsī

jaucas starpā).
Un mūsu dieves Polias goda svārciņš
Pavisam drisku driskās noplīsis
Un pelēm un no kodēm gluži saēsts!

Neviens par svētumu vairs nebēdā,
Viss Erehteions mums uz galvas krīt,
Ko pērsi pat bij pus tik postījuši,
To visu derētu gan atjaunot.

Tukidids

Lieks greznums svētai dievei nepieder!
Vai gribat darīt līdz tiem šķiedoņiem,
Kas savus tēlus tīrā zeltā tērpj?

Lampons

(čukstēdams).
Kā dzird, tā sieviete, ko Feidijs kaļot,
Tā būšot kaila, gluži kaila!



66

Tukidids

Kauns!

Tas sagaidāms, ja hetēras sāk valdīt!

Lampons
Bet mūsu dievietei gan svārciņš noder,
Jūs svēto peplonu tai atnesīsat?

Tukidids

(uz Diopeitu).
Dēļ peplona es īsti runāt nācu:

Mēs, oligarhi, visi apkaunoti,
Jo Kimonmāsa, dižā Elpinika,
Kas vienmēr nesa svēto peplonu,
Ir šoreiz atraidīta ...

oiop c i t s

Ko tu saki!

Vai to maz ticēt var?

Tukidids

Vēl mazāk ticams:

Tās vietā tagad kāda hetēra

No Milētas, pat vēl ne atēniete.

Lampons

(uz Diopeitu).

Tā, zini, bij tas jauneklis uz Pniksas
..

Diopeits
Ā! — skaistais jauneklis bij — sieviete?

Tukidids

Tā nekautras pat vīru drēbēs staigāt
Un mājās ielauzties, kur ģimenes.
Nesen pie Perikla tā ciemojusēs ...

Lampons
Tur krietnā kundze viņu izraidīja.

Diopeits
Tad visu laužu priekšā Periklis

Ved savas hetēras!

Tukidids

Un vairāk vēl:

Tā nāks pat gānīt tavu svētnīcu

Un savām rokām sniegt tev peplonu ...

Diopeits
Par daudz!

Tukidids

Vai redzi nu, ka mērs ir pilns:
Mums jāgāž Periklis — tas mūsu mērķis,
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Diopeits
Es vienis prātis, bet kā panākt to?

Viņš visu varu tura savās rokās.

Tik līču loču mēs tam piekļūt varam.

Tukidids

Tā šķiet ir man — pie tevis tādēļ griezos:
Mums pirms tam viņa balsti jāatņem,
Un vieglāk sākt ar viņa hetērām

Un filozofiem
...

Diopeits
Mums tā hetēra

Ar bargiem tempļa sodiem jāapliek
Un dziji cietumā še jāiesloga.

Tukidids

Nē! visus stiept tos dievu tiesas priekšā;
Mums senais Areopags ir jāatjauno,
Es garām gāju še gar Areskalnu

Un redzu: soģa krēsli tukši stāv, —

Kā nu lai visa zeme nepanīkst!

Lampons
Un vēji apkārt ar tik žēli kauc,
It kā tur tūkstoš garu vaimanātu.

Tukidids

(uz Diopeitu).
Tev jāgriežas pie arhonbazileja,
Lai nobalsots uz Pniksas likums tiek,
Kas tādiem pārkāpumiem nāvi prasa.

Diopeits

Bet ja nu neizšķir to balsu vairums?

Tukidids

Par to Jauj gādāt man: uz svētkiem sanāk

No visām malām lauku ļaudis šurp —

Tie vecos tikumus vēl tura cienā.

Lampons

Es savu tiesu atvēršu tiem acis.

Diopeits

Ja lieta droša, tad es arī eju.

Noiet visi.

Alns durvis paliek vajā, brīdi paliek viss tukšs, tikai vēji kauc un

zilas maldugunis lēkā apkārt, un sikspārņiem acis zem spārniem

iedegas.
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4. SKATS

lenāk trīs vecākās c r ī n i ja s, viscaur melnās drēbēs ar sarkanu jostu.
Melni, plati sikspārņu spārni, zem kuriem acis, melni čūsku mati, ro-

kās pātaga. lenāk kā pusaklas, taustīdamās un pieiet pie asins, žults

un piena podiem un nodzeras, tad it kā atmostas, izpleš plati spārnus;
acis zem tiem iedegas.

A 1 ekto

Es ožu! es ožu

Kā svaigu dvesmu,
Kā radības gaisu. —

Megera
Laiks kustas! laiks kustas,
Kas laika jostu
Man izrauj no rokām?

Tizi f o ne

Lec dzirkste no tumsas,
Dedz jaunas zvaigznes,
Žilbst acis naktij. —

Alekto

Šurp, šausmu dvesejas!

Uzpūšat Tartara dvesmu!

Megera
Šurp, pekles lēcējas,
Aizturat skrejošo laiku!

Tizi f o ne

Šurp, tumsas metējas,
Izdzēšat iedegtās zvaigznes!

Visas kauc korī: uhu! uhul — uhuhu! Saskrien erīnijas tādā pat veidā

un izskatā kā trīs pirmās, vēcina lāpas un pātagas un sāk deju, ka-

mēr pirmās to pavada ar kaukšanu. Uguņi visur iedegas sarkanā

kvēlā.

Pēc dejas priekškars.

Otrā aina

Jaunuzceltais Partenons uz pilskalna. Viņu ieslēdz visapkārt baltas

marmora kolonnu ailas. Skats ieņem gandrīz visu dibens fonu. Pa

labi, tomēr ieslīpi stiepdamies, tā ka viena līnija ietek Partenonam aiz

muguras, stiepjas Baratrona dzija aiza, viņpus tās Areskalns ar

Areopagu. Pats pilskalns dibenā paceļas augstu, un uz viņu ved

plašas kāpenes. Pa kreisi vecā Atēnas Polias svētnīca vienā stūrī

aizņem arī mazu daju no dibena. Viņā ved zemas zemes durvis it kā

pagrabā, priekšā velēnu ziedoklis.

Agra rīta stunda. Panateneju svētku diena.
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1. SKATS

Perikls, Feidijs, Sofokls. Nāk visi trīs no labās puses un

apstājas pie kāpenēm.

Perikls

(uz Sofokli).
Tu savā drāmā mūs nu izvadāji
Pa visu Tartaru līdz dzelmju dzelmēm!

Tavs jaunais Eross savāds dievs, tam spārni
No Lētes viļņiem smagi samirkuši.
Vai mīla spēj tik tuvu pieiet nāvei,
Un vai tā pašu nāvi pārspēj vēl?

Tu jaunu mācību mums sludināji,
Un teātrī tiem tūkstoš tūkstošiem

Tu dvēsli tvēri neskartā vēl vietā

Un neapjaustus spēkus modināji, —

Mums visiem, vīriem, kā i sirmgalvjiem,
Vēl Antigones asras acīs mirdz.

(Uz Feidiju.)
Nu, Feidij, pārvērt tu tās varvīksnā

Un ved no Tartara mūs Elizijā!
Feidijs

Man Eross svešs, es varu tikai vest

Pie savas Atēnas.

(Sāk visi kāpt uz augšu.)
Perikls

Kāds brīnumskats man acīm atveras!

Kur vecais pilskalns nu ar savām lūžņām,
Kā apauguse gigantmugura!
Viss haoss pārvērsts kosmosuzvarā:

Šīs baltās, jaunavīgās stabu ailas

Kā vārti veras jaunam laikmetam.

Feidijs
Vēl darbs nav beigts, mums Propileju trūkst.

Sofokls

Lūk, peršu kara posts un ugunsliesmas
Priekš Grieķijas bij jauna rīta ausma.

Bez tā gan, Feidij, tavi skaistie sapņi
Vēl, spārnus ievilkusi, dvēslē snaustu;
Sām nāves šausmām bija jāiet pāri,
Lai visa tauta piedzimtu no jauna.

Perikls

Jūs bijāt, kas šo ausmu atnesuši, —

Tavs dzejniekvārds un mākslinieka roka,
Tie grieķu garam atkal atdzimt liek.
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Feidijs
Bet spēku raisītājs un dvēsļu kūrējs —

Tas biji tu.

Perikls

Es tikai laika nesējs,
Kā Hēraklis, kas nesa Atlasu

Ar visām zvaigznēm, — jūs tās zvaigznes esat

Un savu atspīdu uz mani metat.

(Uz Feidiju.)
Bet rādi nu mums to visskaistāko.

Kas laikam spīd, — velc nostu priekškaru!
Patlaban Fēbs ver savus zelta vārtus

Un horas rožu klēpjus izkaisa, —

Ver arī tu mums dailes brīnumainas,

Ļauj mums kā izredzētiem pirms tos skatīt.

Feidijs

(atvelk nost priekškaru no tempļa durvīm, kur redzama

jaunā Atēna, saule patlaban lec un apspīd to ar sārtu

gaismu, visi paliek bridi nogrimuši skatā).
Perikls

Ak, svētais brīdis! pate debess veras,

Jā, tā ir Atēna iz Ceisa galvas,
Tik ne kā zibens pēkšņi izlēkuse,
Bet baida dzidre tā pēc pērkoniem,
Tik tuva tā man šķiet, tik dvēsles pilna,
It kā virs zemes mūsu starpā mistu

Un visus mūs aiz rokas augšup vestu.

Feidijs
Nu tu to redzi še, kas tev tik tuva, —

Es dzīvo centos saistīt akmenī,
Lai akmens dzīvotu, kad dzīve beidzas.

Sofokls

Bet, ak, cik pacelta, cik apskaidrota,
Tu rādi viņu viņas uzvarā,

Es spēju tēlot to tik nāves šausmās,
Bet kurā veidā viņa īstāka?

Perikls

Kas visos veidos ir tā pate viena,
Tā katrā veidā ir visīstākā.

Nu zinām, Feidij, mēs, kur dievi mīt,
No debesīm tu viņus lejā saucis.

Lai ejam, no šī skata stiprināti,
Mums liela diena šodien spēka prasīs;
No malu malām viesi sabraukuši,
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Lai top šie svētki visu brāju svētki,
Lai svinam Grieķijas jaunatdzimtību.

Visi noiet. Priekškaru aizvelk durvīm priekšā.

Feidijs

(noiedams).
Man vien jauj mierā būt un vientulībā,
Es laužu drūzmā esmu lieks un svešs,
Lai Atēna tur runā manā vietā.

(Noiet.)

Brīdi tukšs, tikai attālas dziesmas un saule apstaro statuju.

2. SKATS

Alkibiads nāk kopā ar otru puiku, Perikla dēlēnu Paralu

Alkibiads nes lielu zobenu, Parals velk tam paka} smagu vairogu

Alkibiads

Dod šurp man vairogu! — Tu paliec še!

Un zini, tu man esi bruņnesis.
Es tagad iešu nodot zvērestu;

Tie negrib mani uzņemt efēbos,

Bet, kas nav efēbs, to vēl nelaiž klāt

Pie svētku sacīkstēm tur likejā.
Es tiem par jaunu esot! ha-ha-ha!

Pie Agraulaltāra pat nelaiž klāt,
No zvēresta nekā es nesaprotot!
Bet es — ko viņi zvēr — jau visu protu,
Un vairāk vēl — tu dzirdi, Atēna!

(Griežas pret Atēnu, kapēm tuvodamies.)
Pie tevis zvēru, tu daudz stiprāka
Par veco Agraulu — un tik skaista!

(Paceļ vairogu un zobenu un pakāpjas.)
Es zvēru ieročus šos godam nest —

(Blakām.)
Kaut gan tos paņēmu no Perikla,
Jo man tie dod tik koka zobenu,
Bet gan šie vēlāk manim piederēs!
(Pret dievi.)
Es zvēru cīņā biedrus neatstāt —

(Blakām.)
Tu, Paral, dzirdi arī, nebēdz prom. —

(Pret dievi.)
Es zvēru neatstāt tev dzimteni —

Kad miršu — mazāku, kā viņa dzimis!
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Tāds viņu zvērests (nosit uz vairoga) — bet tu,

cēlā dieve,
Es gribu zvērēt vēl priekš sevis vien:

Es drīkstu tevim tuvoties bez bailēm. —

(Steidzas augšup.)
Es viss no tavām liesmām apņemts stāvul

Cel mani, cel! ak, dari mani lielu!

Es gribu lielāks būt par citiem visiem,
Es gribu viņus visus cīņā veikt,
Laid tapt man lielam grieķu varonim,
Dod cīņu man pret tumsu, briesmām, pūķiem!
Un slavu dod man, nemirstīgu slavu!

Un tagad svētī manus ieročus —

Priekš mīļās dzimtenes tos nēsāt gribu.

(Nolaiž šķēpu un vairogu un piedur pieri pie zemes,

tad pēc brīža pieceļas un nokāpj zemē.)
Še, Paral, ņem un nes tos atpakaļ
Un noliec kaktā, kur tie atradās.

Par a 1 s

Nāc, iesim, man ir bail, nāc ašāk mājā.
Alkibiads

Nelga!
Lai labāk meklējam, kur briesmas draud,
Es šodien pat jau gribu cīņu sākt.

3. SKATS

Alkibiads, Hiparete un vēl kāda meitene. Hiparete, mei-

tene no deviņiem gadiem, ar otru, tikpat vecu, nes abas kādu aizslēgtu
amforu, katrā malā aiz osas.

Alkibiads

(aizstājas viņām ceļā, rokas sānos iespiedis un kājas

iepletis).
Stāv'! Ko jūs stiepjat tur?

Meitenes nobīstas un izlaiž krūzi no rokām.

Nu atbildat!

Hiparete
Mēs nesam balvu rasas dievei Herzei.

Alkibiads

Kas tā par balvu ir?

Hiparete
Mēs nezinām.



73

Alkibiads

Tad paskatāt, kas tur tai amforā!

Hiparete
To nedrīkst, vail to nepavisam nedrīkst.

Mums cieši aizliegts iekšā skatīties.

Alkibiads

Jūs tādas mujķītes, kas jums var liegt.

Hiparete
Mums mājā cieši piesacīts.

Alkibiads

(nicīgi).
Ko mājā!
Nekad nav jāklausa, ko mājā liek,

Lūk, tā kā es!

Hiparete
Vai! mēs tā nedrīkstam.

Mūs māca, lai mēs esam godīgas.
Alkibiads

Un kas tad ir, ja esat negodīgas?
Hiparete

(raudulīgi).
Mēs nezinām. Laid mūs

...

Alkibiads

Es nelaidīšu.

Jums jāsaka, ko vēl jums mājā māca.

Hiparete
Mums māca, lai mēs esam tikumīgas.

Alkibiads

Nu, kas tas tikums tāds par mošķi ir?

Vai kāda no jums viņu redzējuse?
Meitenes

(saskatās, viena otru paraustīdamas aiz drēbēm).

Hiparete
Es ne!

Otra meitene

Es ne!

Alkibiads

Vai tas kāds centaurs nav

Ar āža kājām un ar āža ragiem?
Vai nav jūs kādreiz badījis?

Hiparete
Tu smej.

Alkibiads

Un kura no jums abām gudrāka?
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Hiparete
Mēs nezinām,

Alkibiads

Nekā jūs nezināt!

Varbūt pat nezināt, kas pašas esat?

Hiparete
Es — Hiparete, Hiponika meita.

Alkibiads

Tad tu tā! — tāda tu! — pavisam tāda!

Tavs tēvs grib, lai es dienās tevi precu,

Es tādu — ha-ha-ha! tu man tik nieks!

Tu tik Hipa-pa-retele!
Nu skrej un pasaki to savam tēvam,
Lai dod viņš tevi zivīm Pirejā,
Ne man par sievu!

Hiparete
(raud).
Cik tu nekrietnis!

Alkibiads

Un tagad prom! — Ne mana zobeņgala
Jūs vērtas neesat — un to vēl dzirdat:

Jūs balvu nenēsāt vis rasas dievei,
Bet labāk muļķu dievei ziedojat!
Es tikai vēl tai sānus iesitīšu.

(Dod ar zobenu pa krūžu.)
Meitenes

(raudādamas aizskrej).
Alkibiads

(nopakaļ).

Hipapa-papa-retele!

(Uz Parātu.)
Nāc, iesim, lielāks darbs mums jāmeklē.
(Noiet.)

4. SKATS

Vairāk atēnietes: Leukipe, Kapsa, Glauka, Fraziklej3,
Manto. Uzbudinātas.

Leukipe
Tad tiesa gan, ka šoreiz peplonam
Būs cita nesēja?

Kapsa
Es teicu — vēl tu netic'l
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Leukipe
Ne vairs Elpinika?

Kapsa

Nē, svešniece,
Par kuru runā visas Atēnas.

Visas

(apkārt).
Es ar! Mēs ar! Mēs visas gribam redzēt,
Kad garām nesis svēto peplonu,
To šoreiz Elpinika nenesīšot.

h\ a n to

Nu, tā jau ar ne skaista vairs, ne jaunai

Leukipe
Bet vai starp mums nevienas citas nebij?
Kad ņem šo svešnieci?

Kapsa
Mēs skaistas gan,

Bet vīriem vienmēr acis tik priekš sievām

Kas viņu sievas nav, — tā šoreiz viņa.

Frazikleja
Ak, ko tu kopā mūs ar viņu minil

Starp mums un viņu veras plaša plaisa.
Manto

Bet vīri pār šo plaisu pārlēkuši.

Kapsa
Tai filozofi apkārt esot vien,
Un Sofoklis to savā dzejā tērpis
Un Feidijs marmortēlā izcirtis,
Pat drūmais Sokrāts viņu ievērojot.

Manto

Ak, ko nu Sofoklis, tas hetērvergs!
Un Feidijs — cik tam vairs no vīra klāt.

Tik vien kā kaltu rokās noturēt!

Frazikleja
Un Sokrāts, patiesības meklētājs,
Lūk, kādu patiesību sameklējis!

Kapsa
Pats Periklis ar viņu klaji rādās!

Tā Telezipei viņu atņēmuse,
Gan tā mums atvils arī mūsu vīrus

Ar savām mākslām!

Visas

Nē, to nepieļausim!
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Kapsa
Bet kā to liegt? Ja vīrs reiz projām gribot,
Tad neatturot to ne gods, ne svētums,
Ne sievas asaras, ne uzticība'

Gla v ka

Mans Filaks, ak! kā es tam apkārt vijos,
Kā medus pavediens ap naža galu!

Kapsa
Tos turot, tikai viens ..,

Visas

Nu, kas tad? kas?

Kapsa
Mums māksla jāprot — kā vīram patikt.

Frazikleja
Tās hetērmācības, kas tādas klausīsi

Kapsa
Kauns tiešām klausīties, bet, ja tā.dzird,
Tad nezin, kur lai savas ausis liek.

G1 au ka

Nu, ko tā māca? Kā lai vīram patīk?
Frazikleja

Tev, jaunai sievai, labāk nosarkt būtu!

G1 au ka

Mans vīrs ar citām iet — un es lai sarkstu!

Kapsa
Tā māca tādiem filozofu vārdiem,
Ka gudra netiec, saka: miesa vien —

Un salves, rotas nelīdzot bez gara.
Visas

(kā maldinātas).
Ko gars! tās tikai tādas tukšas runas!

Leukipe
Mēs lai bez.salvēm un bez rotām ejam,
Un pate pilēs tā kā salvju pods?
Vai neizmanāt viņas viltību?

Kapsa
(uzskaita atminēdamās).
Gars — miesa — un vēl dvēsli arī klāt

Kā ziedu putekļus uz Erosspārniem —

Un visu kopā saskaņā lai sienot —

Un visam esot mūžam jāmainoties —

Jo daile esot kustība, ne stingums.
Frazikleja

Vai nu jūs saprotat? — mums jāmainoties!
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Visas

Mēs tādas kustības gan negribam!

Kapsa

Un, visu kopā ņemot, viņa saka:

Lai apgulstot mēs vakaros kā sievas

Un rītos ceļoties kā līgavas.
Frazikleja

Kauns dzirdēt tādas hetērmacibasl

Leukipe
Mēs zinām labākas: tik jābūt krietnām,
Pa ielām nestaigāt ar sofistiem

Un rātni mājās sēdēt ginaikeijā.
Kapsa

Tā ar to saka: mēs tur mūžam sēdot

No vīriem ieslēgtas kā verdzenes.

G1 au ka

Bet tā ar ir! Mans vīrs, kad iet no mājas,
Tas liek man durvīm priekšā atslēgu
Un niknu suni durvju ārpusē,
Lai tikai cits neviens tur neielauztos,
Bet pats, kad pārnāk, niknāks vēl par suni.

5. SKATS

fās pašas, Elpinika, Telezipe. Pēdējā nāk, melnā lakatā

ietinusēs, Elpinika to ved pie rokas.

Elpinika
Nāc nu, tu, nelaimīgā sieva, nāci

Nāc, bēdu pilnā māte, stāvi še!

Velc lakatu sev dziļi acīm priekšā,
Lai neredzētu nodarīto kaunu.

Telezipe
Ja nācām šurp, tad arī viss mums jāredz,
Lai kaunas, kas man kaunu darījis,
Es varu lepni savu galvu celt:

Man pieder Periklis — es viņa sieva!

Atēni c te s

(apstājušas Telezipi, izrāda līdzjūtību).

Kapsa
Mēs tevi nožēlojam, Telezipe!

Manto

Bet kas tev kaitēt var! tu īstā sieva!
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Frazikleja
Un tā tik nicināmā hetēral

Elpinika
Bet kauns mums visām līdzi nodarīts.

Šī hetēra būs peplonnesēja,
Un dzimtas pilsones, mēs, atēnietes,
No oligarhu šķiras — atraidītasl

Visas

Mēs necietīsim to! mēs necietīsim!

Elpinika
Tad zināt, ko jums darīt, atēnietes:

Kad viņa garām iet, tad stājat cejā.
Tad priekšā tai uz ceļa izspļaujat
Un metat acīs visu nicīgumu.

Visas

Jā, jā, mēs viņu garām nelaidīsim!

Elpinika
Un trīsreiz izspļaujat tai priekšā: tfu!

Telezipe
Jā, jā, to ņemat dziļi apkaunot,
Lai viņu projām dzen no Atēnām.

6. SKATS

Daži atēnieši, starp tiem Dions un Polluks, svešnieki no visām

malām iekšzemē, kā arī ārpusē no kolonijām spiežas kā skatītāji, lai

sagaidītu gājienu un apskatītu akropoli.

Dions

Kāds viesu pieplūdums no visām malām!

Tie sabraukuši pat no kolonijām,
No smalkiem joniešiem tur viņpus jūras
Līdz mūsu pašu rupjiem megariešiem.

Polluks

Daudz arī spartiešu, kā tie man netīk

Ar viņu zemām pierēm, skarbām balsīm,
Kā Cerbers viņi rej starp joniešiem,
Svārks ar vēl vecmodīgs un matu kušķis!
Ko tie te lien?

Dions

Te daudz vēl piekrīt viņiem.
(Noiet runādami tālāk.)

Milēz i c t s

(sarunā ar otru).
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Vai tiešām Atēnas grib sacensties

Ar mūsu Efezu un Atēna

Ar Diānu!

Otrais milēziets

Ar mēnessvaiņagoto,
Kam apģērbs mirdz no sfinksām, grifiem, vēršiem.

Ak nē! še redz tik kailu marmoru,

Un ļaudis ar te vienkārši, bez rotu,

Sim, tam tik matos zelta circenis.

Rodi c t i s

Mēs brāļi tomēr esam, jonieši,
Kā dēmondziņa mani šurpu dzina.

Iztālēm jūrā, redzu, Atēna

Uz augsta klinšu raga saulē, mirdzā

Māj man: «Še dvēselēm būs dzimtene.»

(Noiet tālāk runādami.)

Megaras zemnieki

(skatās caur pirkstiem gaisā).
Vai redz' to balto stabu rindu augšā,
Tie izskatās kā minotaura zobi.

Otrais mega riets

Kad tā sāk dižoties tie uzpūteņi,
Drīz piebūvēs tie visu agoru,
Un mūsu sivēniem vairs nebūs tirgus.

Lampons

(nāk no pūļa).
Es saku jums, tā vieta nelaimīga,
Tur apakšā verd Stiksa ūdeņi,
Poseidons dusmās sitis tos iz klints,
Kad uzveikts ticis viņš no Atēnas,
Kas spers tur kāju, iebruks līdz ar templi.

Pirmais megariets
Man tā jau šorīt šķita: nebūs labi!

Šurp nākot, manu — esmu pārmijis
Es savas sandales ar sievas āviem,
Tās nu man spiež, ka visas kājas jēlas.

Lampons
Tas nozīmē, ka sievas valdīt sāk!

Otrais megariets
Man arī šonakt guļot visi mati

Ar cikādēm bij pilni pielīduši.
(Noiet tālāk.)

Spartiets
No mūsu pašu zelta uzcelts viss,



80

Un nu šie dižojas ar laupījumu!

(let tālāk.)
Zami c t s

Uz Dēlas cejoties jau zemes trīce,
Tas savu mūžu vēl nav pieredzēts!
(let tālāk.)

7. SKATS

Skitu strēlnieki leksiarha pavadībā.

Leksiarhs

Pie malas, ļaudis, virzāties pie malas,
Lai dotu telpu svētku gājienam!

Mūzika: svētku gājiens, mazi puikas skrej pa priekšu un apkaisa ce|o
ar ozola lapām.

Perikls rindā ar arhontiem, priesteriem un citiem

valsts augstiem, starp tiem arī Tukidids, Kalii a s 5.

Trazons. Tad sirmgalvji garos uzvalkos ar ozola zariem rokā.

Pēc viņiem jaunekli ar lāpām. Viņiem uznākot, mūzika apstājas, visi

nokārtojas grupā, jaunekļi ar lāpām nostājas abpus kāpēm.

Perikls

(uzkāpj uz kāpēm).
Jūs, atēnieši, un jūs, hellēņi,
No vecā Tēzejgara šurpu vesti

Uz Atēnām, uz svēto Kekropzemi,
Lai brāļu svētkos visi apvienotos
Pie Atēnas, pie gaismas dieves, kājām.
Lai beidzas naids, lai visa tumsa klīst,
Še svēta vieta ir, še cietējs Edips
Pēc ilgām trimdām rada mūža mieru,
še tvērās Orests, erīniju trenkts.

Kas citkārt Delfi bij — nu Atēnas.

Kas tur tik solīts bij — še piepildīts.
Aiz mums guļ noslēgts priesterības laikmets.

Ar jaunu laiku uzkāpj Atēnas,
No Maratonas liesmām apspīdētas,
Tām galvā uzvarvaiņags — Partenons.
Un miera eljes koks pie kājām plaukst.
Uz Akropoles še, kā teika vēsta,
Bij Prometeja uguns pirmais kurts,
Un visa mazā grieķu tauta, mēs,
Šā ugunskura viena dzirkste esam,
Lai aizdedzam mēs lielo, spožo liesmu,
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Ko visu laiku tumsa nedzēsis!

Lai pakal nāk mums kari, posts un nāve,
Lai mūs no zemes virsus noslauka,
Tā svēta liesma, kura dvēsles dedza,
Tā ideālos dzīvos — mūžam! — mūžam!

Brīdi klusums, tad Perikls māj, lāpu nesēji iededz templī uguni, priekš-
kars atveras, un jaunā Atēna redzama, no uguns sārti apspīdēta. Iz-

brīnēšanās saucieni, Jaudis izstiepj rokas uz augšu kā aizgrābtībā un

lūgšanā.

Lai ejam templī nu kā jaunos vārtos

Un sataisām tur visai tautai vietu,
Kad dieve peplonu būs saņēmuse,
Tā savu klēpi visiem plaši vērs.

(leiet templi līdz ar arhontiem.

Iztālēm fleitu un harfu skaņas, tuvojas

jaunavu gājiens.)
Tukidids

(palicis lejā, uz Kalliasu).
Nu redzēsim, cik tāJ* šis tracis iesi

Jau likums gatavs, arhons lika priekšā,
Uz Pniksas šodien viņu nobalsoja.

8. SKATS

Diopeits aldara zemas durvis un iznāk no Atēnas Polias svētnīcas.

Diopeits
Nu savu balvu gaida Atēna,
Tā vienīgā, no debess kritusē,
Ne roku darīta kā tur tie elki!

Tā vecos, svētos likumus vēl glabā
Un savu prātu ļaudīm sludina,
To visiem uzklausīt būs svētās bijās.

Mūzika nāk tuvāk.

9. SKATS

■launavas, gājienā pušķojušās ar narcišu vaiņagiem un efeju vītēm,
nes rokā mirtu un eljas koka zarus. Viņām seko fleites pūtēji un lāpu

nesēji ar raibām lāpām.

Aspazija gājiena priekšgalā, baltās drēbēs ar purpurmalām, galvā
delfiskais lauru vaiņags. Rokās viņa nes satītu purpura peplonu ar

zelta un citiem raibiem izšuvumiem.

Atēnietes

(viņai tuvojoties, sačukstas).
Tā nāk! tā nāk! Vai redzat, kā tā ieti
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Leukipe
Kā priesteriene tā ar purpursaiksni,
Un svētais lauris ari galvā tail

Elpinika
(bīda viņas uz priekšu).
Uz priekšu nu, vai sabijušās jau!

(Sievas paiet drusku, bet atkāpjas un paliek.)
Diopeits

(Aspazijai tuvojoties, nostājas viņai ceļā,
rokas pacēlis).

Es, Diopeits, Atēnas virspriesteris,
Kas pašas dieves svētā sposmē stāv

Un viņas prātu tulko zemes dzimtiem,
Es nāku saņemt jūsu padevību,
Ko gribat sniegt tai svētā peplonā,
Kas šķīstīts, balināts kā jūsu ziegi
Un mērcēts svētos asru avotos

Un purpurkrāsots gara pacilībā,
Kur jūsu upuri un aizlūgšanas
Kā pavedieni metos izlokās

Un jūsu visa dzīve, jūsu darbi

Ar raibiem margojumiem izmargoti.
Es nāku pārstiept to kā purpurtiltu,
Lai taisni jūs pie dieves klātu ved,
Bet tīrām rokām būs šo tiltu mest,
Visšķīstākai no jūsu jaunavām,
Viscienīgākai jūsu izvēlētai.

(Pieiet tuvāk Aspazijai.)
Pie tevis griežos, peplonnesēja,
Man tava seja jauna, nepazīta.

Atēnietes

(sačukstas).
Nu viņa neizbēgs! Nu brīdis klāti

Aspazija
Es jauna esmu — jaunam nesēja,
Bet ko tu jaunam ceļā stāvi — laidi

Diopeits
Caur mani ved tik ceļš uz Atēnu,
Te nav vairs izloku, ne slapstīšanās,
Te gaismai taisni acīs jāskatās.

Aspazija
Es vienmēr spēju to, man acis nežilbst.

Diopeits
Vai savu šķīstīšanos izdarīji?
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Aspazija
Par savu šķīstību es pate zinu.

Diopeits
Vai biji svētā vienatnē ar dieviem?

Aspazija
Ar tiem es labāk saprotos kā tu.

Diopeits
Vai pate līdzi vērpi svētos diegus?

Aspazija
Nekad man citi nevērpj manu diegu.

Atēnietes

(drošākas, skaļi).
Neko, neko nav viņa darījuse
No svētām parašām, tā melo vieni

Diopeits
Teic — kādas domas vērpjot domāji?

Aspazija
Kā gribi domas tvert, tos spārnu putnus,
Kas tempļu paspārnēs nav izperēti?

Diopeits
Tu runā lepnu likteņvalodu,
Aiz muguras tev Nemezīda stāv

Un katru tavu vārdu uzklausās.

Aspazija
To valodu man dievi runāt liek.

Diopeits
Tu dieviem tuvāk šķieties nekā es?

Aspazija
Es saku vēlreiz, ej man nost no ceļal -

Diopeits
Tu priest'ri noraidi ar necienību —

Es tagad tevi jautāšu kā soģis,
Kam dots ir sargāt tautas svētumus:

Teic — kādas atēņmātes audzināta?

Kas pirmā mācīja tev dievus bīties?

Aspa z i ja
Vai dievi tik priekš atēniešiem vien?

Diopeits
Bez izruņas teic — kādas dzimtas esi,
Lai tā par tevi atbildību nestu.

Aspazija
Es pate atbildu, kas dzimta man!

Priekš manis viņas mazais loks par šauru,
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Ne tik vēl atēņdzimtas gliemežvāks,
Kas pāri netiek ginaikeija slieksnim!

Atēnietes

(trokšņodamas virzās tuvāk).
Vai dzirdat! Viņa nopeļ atēņdzimtas!

Oligarhi
(sāk trokšņot lidzi).
Tā brangi, sievas, stāvat savam godam!

Spart i c š i

Mums, spartiem, dzimta stāv visaugstāk cieņā!

Diopeits
Tu svešniece, kam savas dzimtas nav,

Tu pasaulsmalu klaidone bez vārda,
Tu ielauzusēs mūsu zemē, dzimtās!

Atēnietes

(trokšņaini).

Jā, jā, tā mūsu starpā ielauzusēs!

Kapsa
Tā mūsu dzimtas dzīvi nonievā.

Frazikleja
Tā maitā visus mūsu tikumus.

Visas

(apstāj Diopeitu un Aspaziju).
Ak, glāb, ak, sargi tu mūs, svētais tēvs!

Elpinika
Tā nekautrējas kāpt pār ģimeņslicksni
Un likumīgai sievai atvilt vīru,
Un bērniem viņu tēvu nolaupīt.
Lūk, nelaimīgā sieva, te tā ir!

(Velk Telezipi uz priekšu.)
Vai redzat dziļās bēdas viņas sejā,
Ļauj asrām brīvi plūst, Telezipe,
Lai viņas visu sirdis atmiekšķē.

Telezipe

(galvu ietinuse, šņukst).
Atēnietes

( visas).
Ak vai! ak vai! tās asaras! to kaunu!

Diopeits
Nu redzi, dzirdi, visas balsis brēc,
Šī cienījamā sieva apsūdz tevi, —

Ko tu uz visu vari atbildēt?

Aspazija
Par ko man jāatbild, ko es jums ņemu?
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Sai godājamai likumsievai vīru?

Vai es tai laupu viņas ginaikeiju?
Ak nē, lai viņa vēl tur ilgi sēd

Un sargā savas laulu tiesības,
Tik to es ņemu, kas tai nava vērts

Un kas nekad tai piederējis nav, —

Tik viņas vīra sirdi vien.

Atēnietes

Klau! klau!

Ko vairāk vel! nu viņa atzīstas!

Telezipe

Ak, gādā, augstais tēvs, man gandarību!
Vēl tagad viņas vārdi mani'dzel.

Diopeits
Tev kauns nav teikt, ka paved atēņvīru,
Un vairāk vēl — šis vīrs ir Periklis,
Un sieva šī — ir viņa īstā sieva,
To ģimeņdzīve paraugs visai tautai,

, Ja tu to grauj, tu gāni visus līdz,
Tu visas tautas priekšā noziedzniece!

Aspazija
Un tu še pierādi, ka vienas važas,
Kas dzimtu saista, visu tautu sien.

Kas ir šī tauta, jūsu lepnais dēmoss?

Tā ir tik puse jūsu cilvēces,
Pus' antropos un puse atroposl
Jums valsts kā koks no vienas puses kalst

Kur tam viskuplāk zaļot bij un ziedēt,

Jūs, vīri, vadāt, valdāt visu dzīvi

Ar rupjumu, ar varu un ar viltu,
Kur paliek dvēsele — tas maigais zaļums!
Tās sīkās, smalkās sakņu stīdziņas,
Kas katram zaram sulu augšup nes

Un visu koku dzen, Jai plauktu ziedā, —

Vai jūsu valstij tādu nevajag?

Oligarhi
Nu tā vēl vīriem pašiem uzbrukt sāks!

Ļaudis
Tai muti aizdarīt! dzīt viņu promī

Diopeits

Nē, ļaujat vien tai izrunāt līdz galam:
Jo pilnāks grēku mērs, jo pilnāks sods.
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Aspazija
(uz sievietēm).
Pirms manu muti slēdz, lai mana balss

Vēl spiežas jūsu dvēsles sienām cauri:

Jūs, atēņsievas, kapu klusētājas,
Jūs, zemo māju jumtu karjatīdas,
No lielās dzīves projām nobīdītas,
No viņas saulmirdzām, no vētras šalkām,

Kā ēnas kustaties gar Stiksa krastiem,
Kā bālas Tantalmeitas danaīdas

Un dzīves valgmi cauros sietos smeļat. �.

Atēnietes

Ko viņa melš!

Gla v ka

( nopūšas).
Ak, tiesa, tiesa!

Elpinika
Klus'!

Aspazija
(uz jaunavām, kas stāv aiz viņas gājienā).

Jūs, jaunavas, pirms dzīvi dzīvojušas,
Jau ejat vaiņagos no nāves puķēm,
No bālām narcisēm kā Proserpīna,
Kad Plūtons ierāva to ēnu valstī.

Es nāku saukt jūs atpakaļ pie dzīves.

Šo jūsu simbolu, ko rokās nesu,

Es neziedošu te vairs tumšām varām,

Ko sargā priesteri un jūsu kungi,
Es augšup nesīšu to gaismas dievei!

(Grib doties pa trepēm augšā.)
Diopeits

Kurp gribi nest, dod šurpu peplonu,
Tu viņu sagāni ar savām rokām!

Aspazija
Es tavās rokās viņu nedošu,
Ne es, bet tu tā esi necienīgs.

(Uzkāpuse pa kāpenēm augšā.)
Diopeits

(rokas plātīdams).

Ha, dēmonapsēstā! ak, skatāt! skatāt!

Aspazija

(augšā).

Jā, skatāt vien, jūs visi skatāt šurp!
Es plati plešu to kā pašu dzīvi,
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(Peplonu pacēluse gaisā, izpleš to.)
Lai gaisma iespiežas ik atvirumā,
Lai saule atmirdz katrā šķiedriņā.

Diopeits

(kliedz lejā).
Nost, tu to nedrīkst' skart, ak, grēksl

Ļaudis

(trokšņo).
Ak, grēksl

Aspazija
Es drīkstu viņu skart! Kas man to liegs!
Es visa viņā stāvu ietinusēs,
Kā Pitja delfu liesmas apņemta,
Un jaunu sludinu jums orākuli:

Laiks tautai atmest pārdzīvotus māņus
Un priest'ru bubuļus, kas gaismas vairās.

Starp rupučiem un lēļiem slēpdamies,
Lai acis atveras jums jaunai gaismai,
Kur ģēn'ja darbā atspīd dievība,
To cienāt, tad jūs cienāt paši sevi!

Diopeits
Tā zaimo dievus! ļaudis, vai jūs dzirdat?

Ļaudis
Tā zaimo! zaimo!

Elpinika
(rāda uz augšu).
Vai neredzat, tur augšā, marmortēlā,
Tā viņa pate, kas tur izkalta,
Tā hetēra mums sevi pielūgt liek!

Ļaudis
(cits caur citu).
Patiesi līdzīga! patiesi viņa!

Diopeits
Ak vai! kāds šausmīgs grēks, vēl nepieredzēts!
Nu dievu sods pār visu tautu nāks —

Erīnijas jau kauc uz Tartarsliekšņa,

Šurp peplonu, tas tavās rokās degs,
Tas tevi sagrauzdēs kā Nessuskreklis,

Šurp met to zemē, ziedam Atēnai!

Šurp pate tu un zemē pīšļos krīti —

Tu pate upurs esi ziedojama!
Aspazija

Es peplonu no rokām neizdošu,
Tad drīzāk viņu metu Baratronā!
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Ļaudis
Lai metam viņu pašu Baratronā,
Tai nāvi! nāvi! dievuliedzējai!

Tukidids

(iznāk no pulka).
Ko visa tauta prasa, nevar liegt,
Tāds grēks ar nāvi vien tik izdzēšams —

Šurp, strēlnieki, to grābjat tūdaļ cieti!

Ļaudis
To metat Baratronā! Baratronā!

Strēlnieki

(sagrābj Aspaziju, kura noģībst, un stiepj $6

uz bezdibens malu).

Ļaudis
To metat zemē, metat bezdibeni,
Lai erīnijām dzīru mielasts būtu!

Perikls izskrej.

10. SKATS

Tie paši un Perikls.

Perikls

Kas notiek še? Ko Jaužu troksnis kliedz

Un pašā upurbrīdī traucē mani?

Diopeits
Te dievu tiesa notiek, ļaudis brēc,
Lai dievu liedzēju ar nāvi soda.

Perikls

(atbīda strēlniekus).
Nost! Ko es redzu — jau bez samaņas!

(Uz pūli.)
Jūs necilvēki, vai maz grieķi esat?

Kā barbari jūs alkstat asiņu!

Diopeits
Mēs dzīvu gribam mest to Baratronā,

Ja gribi liegt, tad sods pār tautu nāks.

Perikls

Vēl lielāks sods, ja tauta top par zvēru;
Bet vēl man rokā vara valdit jūs.

Tukidids

(nostājas viņam priekšā).
Te, lielo stratēg, tava vara beidzas,
Kaut gan tu nolem še kā vienvaldnieks,
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Bet dievu tiesa augstāka par tevi:

Tā visu priekšā dievus zaimojuse,
Un tādam grēkam likums nāvi lemj.

Perikls

Nav tāda likumal

Tukidids

Nupat kā vēl

Tāds likums Pniksā ticis nobalsots.

Perikls

Bez manis?

Tukidids

Tauta vairāk ir par tevi.

Perikls

11a! viltus! viltus! Tomēr neuzveiksat:

Sis jūsu upuris ir svešniece,
Par viņu atēņlikums nevar lemt.

Tukidids

I svešnieks padots mūsu likumam,
Ik verga kungs var savu vergu tiesāt.

Perikls

Tad es še kungs un es tik tiesāt varu.

Tukidids

(izsmiedams).

Tā, Perikli! Tad tā tu uzveikt gribi!
Kāds kauna atzinums! šī lepnā sieva,
Kas visai tautai sevi pielūgt lika,
Tā — dzirdat, Jaudis! — viņa verdzene!

Ļaudis

Ak, kauns! ak, kauns! tā tikai verdzene!

Elpinika
Tā kāda hetēra no Milētas.

Ļaudis
Kā Periklis pats sevi pazemo!

Perikls

Nu, trako vien, tu nejēdzīgais bars,
Ar riebumu no tevis novēršos.

(Uz strēlniekiem.)
Nu ņemat, liekat to uz nestāvām

Un nesat manim līdz uz manām mājām,
Neviens lai ceļā nedrīkst viņu skart,
Es un mans zobens ejam tai pa priekšu.

Strēlnieki, uzlikuši noģībušo uz nestāvām, aiznes. Perikls, zobenu

izvilcis, iet tiem pa priekšu.
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(izskrien iz pūļa).
Ko? mūsu mājā nesīs?!

Elpinika
Laid, tik laid!

Nu viņa tavā varā nodota,
Nu tu par visu viņai atriebsi!

Atēnietes

Nu atrieb, šauj to, moci viņu! moci!

Melisa

(izskrien iz pūļa).
Jūs, harpijas, jūs gribat viņu plosīt,
Tu, Telezipe, erīniju māte!

Jūs vērtas neesat tai kājas skūpstīt,
Kas pate cēla bij kā gaismas dieve

Un nākuse bij visām spīdēt jums
Un jūs pie rokas vest kā mī{as māsasl

Nu krītat virsū vien un plosāt to!

Tās mijā dvēselīte neaizskarta

Kā balta Psihe nokāps Tartarā

Un visu Hadestumsu pārspīdēs.
Ļaudis

Ha-ha-ha-ha! Tā arī hetēra!

Tās abas labi kopā saderas!

Priekškars.
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CETURTAIS CĒLIENS

Perikla mājā.
Aina tā pati kā otrajā cēlienā: peristils. Aspazija vel bez samagas gul

uz kādas atzveltnes, viņai salikti apakšā vairāki spilveni.

1, SKATS

Aspazija, Perikls, kāds vergs.

Perikls

(pārliecies pār gulētāju).
Jau dzīvība pamazām atgriežas:
Kā blāzma kalngalos maigs sārtums vaigos.
Tev jāatkāpjas, baigais Tanatoss,
Tu nedrīksti vēl nolaist savu lāpu!
Lai tagad nāk tavs maigais brālis Hipnoss
Un, miegā vēdinādams viņai veldzi,
To apber sīkām magoņsēkliņām.

(Uz vergu.)
Tu, Harmīd, paliec sargāt kundzes dusu,
Es eju sagatavot pats tai dziru

Pēc Hipokrata padoma.
(Noiet.)

Vergs

Jā, kungs!

(Notupjas gulētājas kājgalā un dūdo pusbalsī kādu

sēru meldiņu. No dibens aizkara pabāž galvu Elpinika
un Telezipe.)

2. SKATS

Elpinika un Telezipe.

Elpinika
Nu reiz tās sargs ir prom! nu viņa viena!

Nāc nu!
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Telezipe
Bet vergs?

Elpinika
Dzen ārā!

Telezipe

Harmīd, ej!
Vergs

Kungs lika palikt man.

Telezipe
Bet es tev lieku iet.

Ej pasauc verdzenes, būs tavā vietā.

Vergs noiet.

Elpinika
(aplūko gulētāju).
Vēl visas rotas klāt un sprādzes rokās,
Un smalkais bisoss čaukstēt čaukst!

Vai tādā tērpā staigā verdzenes?

Telezipe
Tai rupjās drēbēs iet kā visām citām,
Un vergu telpās turpmāk būs tai vieta,
Un līdz ar citām strādāt: vērpt un aust.

Elpinika
(smiedamās).
Tad laika neatliks tai mīlinātiesl

Telezipe
Es iesvēršu tai divkārtīgu svaru,

Kas jāsavērpj.

Elpinika
Ak, kur tie smalkie pirksti,
Kad rupjie pakulgrodi viņos kodīs!

Telezipe
Tai nebūs sajust to tik pirkstos vien:

Kad darbs būs nepaveikts, es likšu sodīt,
Gan vergi zinās, kas tiem jādara.

Elpinika
Tās brūces Periklis ar skūpstiem dziedēs.

Telezipe
Ha! tas nav panesams.

Elpinika
Vai tev vai viņai?

Telezipe
Kas īsti verdzene! vai tā — vai es?
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Elpinika
Tas, Telezipe, tev nu jāizšķir:
Ja šoreiz virsroku tu nepaturi,
Tad varat abas lomās mainīties.

lenāk verdzenes.

Telezipe
Ko smej! nu stājat klāt tai, verdzenes,
Un plēšat nost tai spožos kankarus!

Vai re: šo guldīs vēl uz spilveniem!
Nost zeltus, purpuru! nost visu! visu!

(Palīdz pate verdzenēm, rauj rotas nost un izrauj spil-
venus zem galvas un sviež tos tāli prom uz grīdas.)
Eit' atnesat tai vergu uzvalku!

Verdzenes noiet.

Aspazija

(pamostas).
Kur esmu?

..,

Telezipe

Tur, kur tev ne visai tīk.

Elpinika
Ne saldos apskāvienos, kā tu gaidi.

Aspazija
Šīs Jaunās sejas, ko tās grib no manis?

Vai erīnijas tās, kas mani vajā?
Vai lamjas, empuzas uz Stiksa krastiem?

Elpinika
Tā zina gan, no kā tai jābīstas.

Telezipe
Gan miegā izzags tavas čūskas acis

No pieres dobēm lamija tev ārā,

Tad tu vairs pavest nespēsi neviena!

Aspazija
(uzlec izbijusēs un skatās visapkārt).

Ak, dievi! kur es esmu? Viss, kā redzēts:

Šīs telpas — un šīs naida pilnās sejas —

Kā es še iekjuvuse?

Telezipe
Atceries!

Tu pa šīm durvīm izraidīta tiki.

Aspazija
Tā tu — Telezipe?
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Telezipe
Jā, es tā esmu.

Un nevis, ko tu gaidi, — Periklis.

'Aspazija
Ko tu no manis gribi, ļaunā sieva?

Kā es še iekļuvu? Es vēlreiz prasu!

Telezipe
Tev nav ko prasīt vairs, tik paklausīt.
Tu šinī mājā esi verdzene.

Aspazija
Es — tava verdzene? Kas tie par murgiem!

Telezipe
Nu taviem murgiem gals ir pienācis.

Aspazija
Vai sapnis mani māc, jeb vai patiesi
Es Hadesvalstī esmu nonākuse?

Es viņas verdzene! Ak, kādas šausmas!

Tās pārspēj Zizipa un Tantalmokas!

Es viņas verdzene! — ik dienas dzirdēt,
Kā Iksionam ugunsratu griezt, —

Kas man šo briesmu sodu uzlicis?

Telezipe

Tas pats — tavs Periklis, ja zināt gribi.
Viņš visu priekšā klaji izskaidroja,
Ka tevi gūstā ņem kā verdzeni.

Un kā tu iekjuvuse še? ko brīnies!

Es viņa sieva un šās mājas kundze,
Tu manā varā tagad nodota.

Elpinika

Tā Nemezīda nu tev atriebjas!
Par mazu vēl šis sods, tu pelni nāvi.

Aspazija
Es nāvē gāju, ko jūs mani cēlāt!

No jums man saņemt riebj pat dzīvību.

(Aiz durvīm soļi.)

Elpinika

(uz Telezipi, čukstot).
Es steidzos prom — tur dzirdu viņu nākam —

Nu tikai zini droši pretī stāvēt.

Telezipe

Es stāvu še aiz savām tiesībām.
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3. SKATS

Perikls, Aspazija, Telezipe.

Perikls

(nāk ar dzērienu kausu rokā, ierauga uzcēlušos

Aspaziju).
Tu atspirguse, dieviem lai ir slava!

Bet ko tu atkāpies tik izbijusēs?
Nu briesmas tev vairs nedraud — lūko še:

Tu manā mājā esi — es tavs sargs,

Še, dzer šo veldzi — tā tev spēku dos.

Aspazija
(purina atraidot galvu un novēršas),

Perikls

(noliek trauku un lūkojas apkārt).
Bet kas še noticis? ko viss tā piemests?
Pa gridu drēbes mētājas un rotas,
Kā plēsīgs putnu bars še pāri gājis,
Tu še, Telezipe! — tad brīnums nav.

Telezipe
Ka es še, nē, par to nav jābrinās,
Bet brīnums gan, ka tā šai mājā nāk.

Aspazija

(nāk tuvāk).

Jā, es to pašu, Perikli, tev prasu,
Viss man kā sapnis baigs, bet nomods baigāks:
Te ļauni vārdi mani apšļakstīja
Kā melnas putas no erīn'ju lūpām.
Lūk, tava sieva tur, tā teica man:

Tu stiepis mani šurp kā laupījumu,
Kā verdzeni tu mani sevim ņēmis!!

Telezipe
Un vai es meloju? nu, saki pats!

Perikls

(uz Telezipi).

A, pārāk agri jau tu steigusēs!
No vienas nāves gribi grūst to otrā.

Telezipe
Vai es par verdzeni to padarīju?
Es ņemu tikai to, kas mana tiesa,

Jo mājas verdzenes stāv manā ziņā,
Tu dažkārt pēlis manu nolaidību.

Aspazija
Tie meli, ko tā saka, meli! melil
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Es tava verdzene — ha-ha-ha-ha!

Še viss ar meliem pilns, šīs telpas melo —

Pa logiem meli spīd, pat gaisma melo —

Kā ārprāts sit ap mani melnus spārnus —

Tik tu viens, Perikli, — tu nemelo,
Tu teiksi manim īsto patiesību.

Perikls

(satver viņas rokas).
Ak, Jauj man tevim sacīt, Aspazija...

Aspazija
Es klausos, klausos, es ar ausīm dzeru

Šo veldzi, kas man atkal atdos dzīvi.

Perikls

(stomīdamies, aprauti).
Tad klausies — saproti — tai briesmu brīdi,
Kad tumšais pūlis tavas asins brēca

...

Aspazija
(starpā).

Jā, jā, es atceros: es tobrīd jutu,
Ka miesa ir tik segs pār garu pāri,
Kas jāatvelk, lai dvēsle spīdēt var.

Perikls

(tāpat, smagi).
Jau — bendes kalpi — tevi — sagrāba ...

Aspazija

(tāpat, sēri).
No Tanata pirms jāļauj sevi skaut,
Kas Hēbes skūpstu baudīs nektārdārzos.

Perikls

Bet viss, kas dzīvs, no nāves šausmām stingsti
Tie — tevi turēja — jau — pacēluši —

Viens mirklis — un tu dzelmē — gulētu —

Aspazija
Viens mirklis — un tad viss bij klusi — klusi. —

Perikls

Tev tas tik viegli šķiet, vai negrābj riebās

Tur gulēt līdz, kur noziedznieku līķi
Ar striķiem vēl ap zili žņaugtiem kakliem

Un lēji lodā sairušās miesās?

Aspazija
Vai mazāk riebu sēsties Haronlaivā,
Kas asinsrecekļos jau satrunuse,
Vai Psihe balta visur pāri neiet?
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Perikls

(pārmetoši).
Tik viegli bij tev pārraut dzīves saites,
Vai manis tu ne mirkļa neatģidies?

Aspazija
Pie tevis domājot, man vieglums radās,
Tu biji, kas man spārnus iedeva.

Perikls

Vai tādēļ, lai no manis aizlaistos?

Bet es, es gribēju vēl tevi turēt,
Es — tavu dvēseli, to brīnumputnu,
No tāla metakosmoss atlaidušos,
Pēc ilgu ilgiem mūžu aizmūžiem,
Lai īsā miesas dzīvē satiktos,
Es to no rokām izlaist negribēju,
Lai atkal mūžos meklētos ar sāpēm,
Un tad — kas nāca, notikās — to visu

Man lika darīt tikai mana mīla.

Aspazija
Vai mīla liek tev otru kaunā likt?

Vai tā vien brīnumputnu turēt vari,
Ja viņa spožos spārnus aptraipi?

Perikls

Šī mīla bij tavs pēdējs patvērums.
Aspazija

Ko līdz man patvērums, kas cietums top!
Perikls

Vai ļaut bij labāk tevi saplosīt?
Vai tādēļ nāci tu uz Atēnām?

Aspazija
Vai tādēj nācu es uz Atēnām,
Lai še es vergu važās tiktu kalta?

Es, kas še nācu citu važas lauzt,
Nu sveika es, bet saplosīts mans darbs.

Ko trauks vien līdz, kād elje izlieta?

Telezipe
Nu taču beidzot lieta skaidrībā —

Kas meloja? Vai es še ļaundare,
Nu tiekat abi vien ar sevi galā,
Viens vergu kungs un otra verdzene,

Kaut gan par mīlu dūdojat viens otram.

Perikls
Ir tev es kungs un pavēlu tev klusēt!

(Uz Aspaziju.)
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Ak, neuzņem šo lietu visā smagnē!
Viss tikai ārējs veids, tik izlikšanās,
Līdz Moiras spārnu ēna garām iet,
Ne manā varā tu — es tavā!

Telezipe
Kam vēl šī izlikšanās? Ko vēl vilsi?

Tu vīli priesterus, tu vīli tautu,
No rokām upuri tiem izraudams,
Tu mani vīli un vēl beidzot viņu,
Cik lokos tava čūska locīsies?

Ko vēl tu gribi vilt?

Perikls

(lūdzoši).

Ak, Telezipe,
Šoreiz tik esi laba, šoreiz vien!

Es tevi lūdzu: jūti līdzcietību.

Telezipe
Tu arī lūgties proti, lepnais vīrs!

Es savā dzīvē pirmoreiz to redzu —

Ko tu no manis īsti izlūgt gribi?
Perikls

Vērs vien pret mani visu rūgtumu,
Bet viņu saudzi, uzņem to pie sevis

Kā māsu!

Telezipe
Ha! ja manim māsas vaj'ga,
Tad to pēc sava prāta izmeklēšu,
Nevis kā tevim tīk.

Perikls

Tad — ja ne vairāk,
Tik brīdi ciet to savā tuvumā!

Līdz pāri viss!

Telezipe
Ne brīdi un ne mirkli.

Ar hetērām es kopā nedzīvošu,
Lai Jaužu smiekli līdz uz mani kristu

Un puiši vaiņagus sāk durvīs kārt.

Nē! tik kā verdzene tā drīkst še mist

Ar citiem vergiem kopā viņu telpās.

Aspazija
Ko tu vēl nicīgāku manim dari,

Kas man jau atmetams no sākta gala!
(Uz Perikli.)
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Tu redzi, Perikli, nav cita ceļa
Kā vien, kas ved caur Hades šauriem vārtiem

Perikls

Ir ceļš vēl: tālu prom no Atēnām,

Kas ved uz Hesperīdu laimes salām,
Kur dzīves naids un visi trokšņi rimst

Un vakardieve zelta jostu raisa, —

Tur, zelta krēslas cisās atguldamies,
Tu visu aizmirstu kā baigu sapni
Un miera likteņspoli ritinātu.

Aspazija
Tu soli miera dzīvi man un sapņus!
Kas dzīve, ja ne kustība, ne darbs?

Tā kustība, kas ārpus, pār par sevi

Grib veidot, radīt, darīt iespaidu
Uz citiem, savu spēku izplešot.
Pat akliem elementiem ir savs darbs:

Vai vētra zemi tīru nenoslauka?

Vai liesmas darbs nav sasildīt un spīdēt?
Vai zvaigzne tumsu gaišu nedara?

Bet, kas par zvaigzni, vētru, liesmu vairāk,
Mans dzīvais es — tam liec tu mierā būt!

Perikls

Jo vairāk tu, jo vairāk būs tev dzīvot,
Varbūt reiz vēlāk darbs tev citur rāsies.

Aspazija
Tie būtu zaimi, Perikli, ja tev

Es padomētu atstāt Atēnas,
Mest visu tevis radīto un sākto.

Vājš darbons tas, kas sākto darbu met,

Un, kaut šis darbs i pašam virsū krīt,
Tas jumsies tam kā kapa mauzolejs,
Un viņa asins nebūs velti lieta,
Kā svētīts vīns tas viņa kapu laistīs,
No kura nākamības zelme dīgs.
Un es še sāku, še es gribu beigt.

Telezipe
Nu dzirdi, Perikli, to nekautrību!

Tā tomēr palikt grib, tā negrib iet.

Es saku: izšķiries, dzen viņu prom,

Un, ja tu ilgāk vēl to aizstāvēsi,
Es saukšu vergus, likšu viņu šaust,
Tā manā priekšā zemē locīsies!
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Un, ja tā izbēgtu no visiem sodiem,
No maniem nagiem viņa neizbēgs!

Perikls

Nē, megera, es nedošu tev viņu!
Telezipe

Vai es, vai viņa — abām telpas nav!

Mēs abas stāvam še uz šauras laipas:
Vai hetērai būs krist vai tavai sievai.

Aiz durvīm troksnis, signāla pūtieni.

Perikls

A, tiesas signāls! gūstītāji klāt.

Tie pārāk steigušies.
Telezipe

Lai dieviem gods!
Es atkal uzelpoju, palīgs nāk.

Perikls

(uztraukts satver Aspazijas rokas).
Es lūdzu tevi vēl, ja mani mīli,
Tik paciet brīdi, kas tev liekas kauns,
Es zināšu gan tevi izpestīt!

Aspazija
Lai nāk tie vien, es esmu gatava ...

(Pret Perikli.)
Es mīlu — tādel kauna necietīšu,
Man palikt skaidrai tavā atmiņā.

4. SKATS

Tukidids, divu skitu strēlnieku pavadīts, un tiesu rakstvedis,
kurš nes garu, satītu papirusa rulli. Tukidids nāk uz priekšu, citi

paliek pie ieejas stāvot.

Tukidids

(tuvodamies Periklim).
Es nāku, sūtīts arhonbazileja,
Kā augstās likumvaras izpildnieks.
Se mīt zem tava jumta noziedzniece.

Perikls

Kas man zem jumta mīt, tas pieder man.

Tukidids

Tu pats zem likuma un viss tavs jumts,
Un noziegums, ko sargi še, tik smags,

Ka apdraud likumus un pašu valsti,
Un vairāk vēl — tas apdraud pašus dievus,
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Kāds sods tam nākas, tu še dzirdēsi.

(Māj rakstvedim, kurš nāk uz priekšu un attin

papirusa rulli.)
Telezipe

Es pateicos tev, krietno Tukidid,
Tu nāci mūsu māju tīru darīt

No Jauniem gariem, kas še iemājo.
Perikls

Ej savās sievu telpās, Telezipe,
Tev neklājas še stāvēt vīru priekšā.

Telezipe

(iet, bet paliek pievērtās durvīs).
Es stāvu taisnības un likumpriekšā.
Lai bēg, kas izbēgt grib, ne es!

Aspazija
Še esmu.

Tavs likums iet pret mani; liec to dzirdēt.

Rakstvedis

(lasa).
Še noziedznieci apsūdz augstā tiesa

Kā tautas tikumības maitātāju,
Kas gandījusi pašus augstos svētkus,
Bet smagākais no visiem viņas grēks:
Tā klaji zaimojusi pašus dievus.

Tāds noziegums ar nāvi sodīts tiek:

Tai mirt zem bendes rokas.

Telezipe
Jā! Tā gan.
Zem bendes rokas un ne citādi!

(Pret Aspaziju.)
Nu reiz tu īsto vārdu dzirdēji.

Aspazija
Zem bendes rokas labāk kā zem tavas.

Perikls

Tu, Telezipe, tiktāl aizmirsties,

Ka pate centies būt par izpildnieci.
Nez kurš še vairāk alkst pēc asinīm,

Vai tu vai viņš, kas stāv še likumvārdā.

Ak, manas baltās, skaistās Atēnas,
Cik asiņu uz jūsu mūriem lītu,
Ja kristu jūs šo tumšo spēku varā!

Bet jūsu dieve pate sargās jūs,
Tu, soģi, zini: viņa svešniece.

(Rāda uz Aspaziju.)
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Un sveša asins nedrīkst virsū līt

Uz Kekropzemi.
Tukidids

Likums zin ir to:

Bet soda mērs caur to ne mazāks top.
Tu dzirdēsi.

(Māj, lai lasa iāļāk.)
Rakstvedis

Ja pārkāpējs ir svešnieks,
Tad tas no zemes ārā raidīts top.

Tukidids

Tiktāļ, kur beidzas grieķu robežas,
Kur Hēlijs neuzmet vairs zelta skatus —

Un Ceress zajās kurpēs nestaigā,
Bet palsā miglā sākas gargoņlauki,
Kur reta šūniņa zem klintīm dīgst
Kā bārksta, Pāna svārkam atrāvusēs;

Un sausās smiltis maitu putni kapā
Ar suņpurņiem un kāriem greifiem kopā,
Kas glūn visapkārt sava laupījuma.
Tur mūsu suņi lai to aiztrenc prom!

Un, ja tā glābtos vēl ar dēmonspēkiem,
Tā nestu līdz tur noziedznieku zīmes,
No karstas dzelzs uz miesas iedegtas,
Lai katrs viņu pazīst sastopot,
Bet Grieķijā lai viņas miņa zūd —

Pat smiltī pēdas, viņai projām bēgot,
Lai visas gludi taptu izdzēstas.

Telezipe

(klūp atkal pa durvīm iekšā).
Pareiz', pareiz', no zemes izdzīta

Un miesā iedegta tai kauna zīme

No karstas dzelzs, te, sejā, pašā vaigā,
Kā brūce sarkana, kas neizdziest,
Tad būs tās pavedējas izkārtne —

Tās skaistais ģīmis beigts uz visiem laikiem,

Hā, cik tas brangi! Darāt, darāt tā!

Perikls

Nost, erīnija, tu'par agru nāc!

Es saukšu vergus tevi projām vest.

Tukidids

(uz Aspaziju).
Nu tevim pašai atliek izvēlēties,

Kāds sods tev vieglāks šķiet.
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Perikls

Neviens no tieml

Tā' pieder mani

Tukidids

Tad tu to vergos liec?

Telezipe

(atkal ieskrej).

Nē, man tad pieder tā, tu man to dosi,
Tās manas tiesības!

Tukidids

(uz Aspaziju).
Nu saki pate —

Vai vergu loma šķiet tev pieņemama,
Kas tevi dzīvu ārā dzēš iz dzīves,
Ka pat i soda vērtu netura?

Tas maz gan saderas ar delfu lauriem,
Kas tavos matos vēl.

Perikls

Tev nav to daļas!
Ar visiem sodiem tu to biedēt vari,

Bet delfu kroni tu tai nenorausi.

Un, ja tu viņas pēdas smiltīs dzēstu,
Tās atkal iesāktu no jauna spidēt.

Aspazija
(uz Perikli).
Tad atstāj arī tu šo spozmi man,

Es negribu to aizsegt vergu segām,

Ļauj pašai lemt man savu likteni:

Pie tevis griežos, tu, kas valstī valdnieks,
Es lūdzos, dod man vietu Atēnās,
Kaut arī tā tik kapa vieta būtu:

Es gribu mirt kā atēņpilsone
Šai ziedoņzemē, kurā tik daudz dīgļu
No pirmās gara sēklas augšup raisās,

Kaut gan no negaisiem vēl apdraudēti,
Še, kur mans darbs, lai iztek mana gaita.

Perikls

(izmisis).
Tā Baratronā iztek, Baratronā!

Vai nedzird' manas dvēsles kliedzienu?

Tur beigsies tu, tur beigsies līdz tavs darbs...

Aspazija
Ak, Perikli, tik dziļš nav Baratrons,
Ka jauno gara dzīvi aprīt spētu,
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Kad sen šī miesa stings jau nebūtībā,
Mans gars virs akropoles lidināsies,
Tas savu dvesmu citiem izdvesīs,
Šās karstās dvēsles apslāpētās liesmas,
Šie tūkstots pušu rautie pavedieni,
Šīs domas smadzeņaudos saplosītos,
Tās visas, visas pār jums pāri līs —

Un mana nāve dos jums nemirstībul

Tukidids

Tas ir tavs pēdējs vārds: tu paliec še?

Aspazija
Mans pēdējais.

Tukidids

(uz Perikli).
Tad — pirms vēl spriedums krīt,

Tev, Perikli, vēl atliek atzīt viņu
Par atēņpilsoni.

Perikls

Lai notiek, Aspazija.
Man tava izvēle ir tagad svēta,
Tā vaiņagota ir ar tavu nāvi.

Es piešķiru tev visu pilsoņgodu —

Tu tagad pilsone un — vairāk vēl:

Tu būsi pirmā sieva grieķu valstī.

(Pagriežas uz citiem, svinīgi.)
Un jums es pasludinu, atēņvīri,
Pirms savu soģa gaitu izpildāt,
Šī pilsone, ko nācāt važās slēgt,
Tā iepriekš greznosies ar citām rotām:

Tā Periklim būs likumīga sieva.

Aspazija
Ak, Perikli, mans draugs, mans dārgais draugs!
Tu dzīves vairogu sedz nāvei priekšā,
Cik augsti mani pacel tava mīla,

Būs grūtāk nokāpt man pa Hadeskāpēm.
Telezipe

Hā! nedzirdēts! es aptvert nespēju!
Perikls

Un tu, Telezipe, lai visi klausās,

Tu, kas man biji pielaulāta sieva

Un visa mana nama pārvaldniece,
Tu turpmāk vairs šai lomā nebūsi,
Es sarauju ar tevi visas saites,
Tu manu māju atstāj!
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Telezipe
Perikli!

Tu varētu — tu — viņu — hetēru!

Perikls

(satver Aspaziju aiz rokas).
Nāc, Aspazija, tagad visu priekšā:
Tu esi sieva man un mājas kundze.

Tukidids

(noliekdamies līdz ar citiem).
Mēs nododam tev pieklājīgo godu.

Telezipe
Par daudz! man prāti jūk — to negantību!

Perikls

Tev pašai pilna sirds ir negantības,
Tur žēlastības nav ne vājā gaismā,
Tik niknums vien kā melna Tartarnakts,
Nu jūti pati to!

Telezipe
Tu mani dzen no mājas
Kā kailu übadzi!

Perikls

Tev paliek mana manta,
Ej dzīvo pilnībā, ej dzīvo dzīvi,
Tik nenāc tuvu vairs šim spožam lokam,
Ko pate nāve ap mums apvilkuse,
Lai vergi tevi projām pavada.

Telezipe
Tu mani izstum, es tev bērnus devu,
Tu saviem bērniem atņem viņu māti!

Perikls

Es atņemu tiem ļaunu paraugu,

Tiem savā tēvā augt un cilvēcībā.

Aspazija
Ak, Perikli, lai paliek! atstāj viņu!
Vai īso laimi pirkt mums citu sāpēm?

Perikls

Laid, mīļā, sen jau bij šīm saitēm rist,

Kas tik vēl turējās no ārpuses.
(Uz vergiem.)
Jūs kundzi aizvadāt uz viņas telpām!
Tā tagad nav vairs jūsu pavēlniece.

Tukidids

(uz Telezepi).
Tev, kundze, oligarhi būs par sargiem,
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Tie gādās, ka tev notiek taisnība:

Ne ilgi cita ieņems tavu vietu.

Telezipe

(aizejot atgriežas).
Lai karsti lāsti pār šo māju grūst!
Lai tie to izdeldē no sakņu saknēm —

Lai tavi bērni mirst tev acu priekšā —

Lai tavas miesas melnā mērī trūd —

Es tagad eju, vietu dodot — nāvei!

(Noiet.)

5. SKATS

lepriekšējie bez Telezipes.

Perikls

Viens mākons izkliedēts, lai klīst i citi.

Kas traucē pēdējo mums spožo gaismu.
(Uz Tukididu.)
Tev, Tukidid, uz brīdi jāatkāpjas,
Ej gaidi ārpusē ar saviem sargiem,
Pirms kundze seko tev uz drūmo vietu,
Tai jāziedo uz Ceisa altāra;
Lai važu skaņas netrauc svēto brīdi.

Tukidids

Šī vēlēšanās tiek tai izpildīta,
Es durvju priekšā gaidīšu ar sargiem.
(Māj saviem pavadoņiem, visi tie iziet ārpus durvīm.)

6. SKATS

Perikls, Aspazija, māju vergi.

Perikls

(māj vergiem).
Nu iededzināt visus uguņus,

Lai liesmas sastopas ar saules lēktu,
Un nesat šurpu visas smaržu zāles:

Aloi, ambru, granātas un miras, —

Un metat mirtu zarus kureklī,
Un citi slēdzat vaļā senos šķirstus,
Kur glabājas alkmeonīdu rotas,

Kopš gadu simteņiem vairs neaiztiktas.

Un visu mājas saimi saucat kopā,
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Lai visi še, pat bērns uz mātes rokām,
Nāk savai jaunai kundzei godu dot.

Vergi izklīst steidzīgi uz visām pusēm, atveras durvis, iedegas visur

ugunis, nes šurpu rotas.

Perikls

(uz Aspaziju).
Es pats tev gribu rotu galvā likt,

Ko senās karalienes valkājušas:
Alkmeonīdu cilts ir dieviem rada,
Tu turpināsi viņu dižciltību,
Tev nest uz pleciem viņu purpuru.

(Viņš apliek Aspazijai no vergiem atnesto mēteli ar

zelta sprādzēm uz pleciem un uzmauc tai greznu pie-
res rotu.)

Aspazija
Ak, dārgais, cik tu dzīvi skaistu dari,
Man grūtāk būs no viņas projām iet.

Perikls

Vēl visas cerības mums nava galā:
Tu dzīvosi — es Areopaga priekšā
Pats runāšu, vai tikai šoreiz vien

Es, kas par olimpieti dēvēts tieku,
Nekā ar saviem vārdiem neiespētu!
Vai mana tauta nav vairs — hellēņi?

Aspazija
Kas cer, tas neuztic pats saviem spēkiem
Un met kā laivas braucējs irkļus prom,

Kas necer vairs — tam jauni spēki augs.
Pret mani tauta priest'ru sakūdīta,
Un grieķu sirds ir viegli degošs sārts.

Un, mīļais, kas mums cerība, kas dzīve!

Kas ilgu dienu atvadējies dzēriens

Pret īsa mirkļa hesperisko skurbu!

Perikls

(apskauj viņu).
Jā, mīļā, jā, es tavus skūpstus dzeru

Kā reibumu no lūpu amforas —

Lai mūsu asarās dīgst mūsu spēks,
Lai viņas, rasinājot mūsu skropstas,
Kā ziedoņlietus iet pār olīvbirzēm.

Mēs stipri dzīvot būsim, stipri mirt!

Aspazija
Es esmu gatava priekš lielā ceļa,
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Lauj ziedot man uz māju altāra,
So īso brīdi jūtos savās mājās...

Perikls

Šurp, vergi, sanākat ap savu kundzil

Vergi sanāk visapkārt un nometas viņas priekšā ceļos

Vēl vienu dāvanu tev dāvāt varu:

Sie vergi tagad ir tavs piederums.
Vergi

Tev, augstā kundze, esam padoti
Uz dzīvību un nāvi — žēlo mūs!

Aspazija
Tu skaistu dāvanu man, mīļais, dod:

Kad mani pašu taisās važās slēgt,
Tu dod man spēju citu važas raisīt:

Šīs visas acis, kas uz mani vērstas,

Šīs sērās asaru — šīs ilgu acis,
Es gribu redzēt viņas priekā mirdzam:

Tiem nebūs ilgāk vergu važas nest,
Jūs no šī brīža esat brīvi ļaudis!

Vergi

Ak, kundze! ko tu saki! kādi vārdi!

Kā eljas lapas rist no tavām lūpām —-

Mēs brīvi — vai paties?
Perikls

Ko kundze saka,
Tam notikt būs — jūs esat brīvi laisti.

Aspazija
Jūs varat atgriezties uz savām mājām.

Vecs vergs
Še mūsu mājas ir, pie tevis, kundze,
Kur tavas laipnās acis pāri staro,

Mēs, ļaudis, izkliesti pa pasauls malām,

Mēs, bāreņi, vairs māju neatrasim.

Aspazija

(māj kādai verdzenei, kurai bērns uz rokām)

Nes, māte, šurp man tavu zīdainīti,
Lai savu roku tam uz galvu lieku:

Tu, vergu mātes dzimis, audzi brīvs

Kā jauna laika pasauls pilsonis.
Es šķiroties caur tālēm redzēt spēju:
Aiz Olimpa vēl cita saule aust,
Kas visiem vienlīdz lielo brīvi nes.
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Es tagad eju ziedot veciem dieviem,
Lai mātes Geas maigā meita Nāve

AAan mīkstu gultu dotu savās cisās.

Jūs savas asaras kā dārgu vīnu

Uz kapa liesat man.

Perikls

(novēršas).
Bet manas asras

Caur kapa akmeni tev cauri degs ...

Vergi šņukst visapkārt.

Vergs
Ak, kundze, kundze, kurp tu gribi iet?

Lai saule nenoriet pār taviem sojieml
Vēl dievi stipri novērst briesmu brīdi,
Tie sargās gaišāko no saviem bērniem,
Tev ilgi palikt vēl, un, reiz ja iesi,
Lai tava miņa pilda Grieķiju
Kā puķes smarža, kuru ieelpo,
Cik tavu vārdu min.

Aspazija
Lūk, Hēlijs jau
Ar saviem liesmu zirgiem augšup brauc.

Lai atvelk nost man durvju aizkaru,
Es gribu acis vēl uz sauli vērst.

Tu, saule, visu acu pēdējs prieks,
Pat nopļauts heliotrops cel saulē galvul —

(Met augus uguni, liesmas ceļas.
Priekškars no durvīm tiek atvilkts: atklājas
skats uz akropoli, kur paceļas Partenons,

no saules rožaini apspīdēts.)
Par tevi pēdējo nu tagad lūdzu,
Tu mūzu zemīte, tu dievu stūrīts,
Kā gulbja spārns uz jūras putām peldošs,
Lai visas vētras tevim garām iet,
Lai tava debess paliek mūžam zila,
Tu visu dziļo domu sēklas zeme,

Tu lielo iesākumu plaucētāja,
Tu dailes dārza mūža pavasars,
Tu dvēsju dzimtene un atdzimtene,
Kur nezin vecuma, ne laika varas.

Kad tautas grūs un dievi bojā ies,
Lai spīd tavs gara uguns laikiem pāri
Kā sārts, ko kalnā kūra Hēraklis,



No kura visa debess dega gailēs,
Un bēga nakts no tavas lielās gaismas.

7. SKATS

Tukidids ar pavadoņiem ienāk.

Aspazija
Es esmu gatava. Se manas rokas,
Slēdz važās tāsi

Uz Tukidida mājienu strēlnieki saslēdz Aspazijas rokas važās,

Perikls

Šoreiz tu uzveic, tumsa,
Bet vēl nav dienu gals, vēl priekšā stāv

Par dzīvibu un nāvi lielā ciņa,

Mēs šķēpus krustosim vēl tiesas dienā.

Tukidids un sargi aizved Aspaziju.

Priekškars,
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PIEKTAIS CĒLIENS

Areopags uz Areskalna.

Asi plaismots klinšu pakalns rietumos no akropoles. Pa lēzenāko

malu nāk ļaudīm pieejams ceļš uz augšu. Pretējā stāvā puse atdalīta

no akropoles ar Baratronā aizu. Netāļi no tās klinšu kāpes ved lejā
uz Eimenīdu svētnīcu. Dibenā vidū milzīgs, ļoti vecs eljes koks ar

tāli pārstieptiem žuburainiem zariem, caur kuriem cauri redzams skats

uz akropoli. Zem eljes koka eimenīdu altāris, apvīts ar čūskām, nes

uzrakstu «Nesamierināmais» (Anaiteia). Virs vīna koka zaros karājas

pūce. Katrā pusē tam rinda, dibenā klintī iecirsti sēdekļi pa sešiem

katrā pusē priekš tiesnešiem, tikai sēdeklis priekš arhona bazileja
altāra labajā pusē drusku izbīdīts uz priekšu. Tālāk pret vidu krei-

sajā pusē akmens priekš sūdzētāja ar tādu pašu uzrakstu kā altāris

un tam pretējā pusē apsūdzētā akmens ar uzrakstu «Nozieguma ak-

mens» (litos hibreos). Tam blakām arī otrais sēdeklis. Pašā priekšā
vel paaugstināts akmens priekš aizstāvja. Uz altāra divas metāla

urnas, un tām blakām izbērti kauliņi: melni un balti, divpadsmit
skaitā. Tikai viens baltais kauliņš, lielāks par citiem, saucas «Atēnas

kauliņš» un sver divas balsis.

Vikārs. Saule riet uz akropoles, dažādi mākoņi} sarkani, zeltaini,
tumši violeti.

1. SKATS

Skitu strēlnieki nodala laukumu no publikas ar melnām, čūsku veidi-

gām virvēm.

Uznāk Tukidids un Kalliass. Attālumā dzirdama tuvojošos

ļaužu kņada.

Kalliass

(priecīgs, rokas berzēdams).
Nu taču beidzot uzvara ir mūsu!

Nu Periklis pats savā tīklā skrien!

Kas tā par spīti, kas par pārdrosmi:
So hetēru, šo svešo klaidoni,
No pasauls malas šurpu atklīdušo,
So ļaundari, tikpat kā nosodīto,
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Par sievu ņemt — par likumīgu sievu!

Nu labi. — Mēs caur to tam tuvāk tiekam:

Tā, sievu tverot, tversim viņu pašu.
Tukidids

Tu maldies, Kallias, vēl viss nav galā,
Ar jauniem ieročiem nāk Periklis:

Ja būt' vien hetēra, tad cīņa viegla,
Jo Ahils cīnījās par Brizei —

Bet viņa sieva
...

lietai piešķirts cēlums,
Un viņa laulība ar jauna veida,
Un jauns ir tas, kas aizrauj visu prātus.

Kalliass

Viss jauns ir tīrā nelaime — es saku,
Viss jauns ir naktī piepešs ugunsgrēks,
Jauns aizdedzina visu pilsētu.

Tukidids

Vismaz tas šoreiz var mums |oti kaitēt.

Kalliass
Vai re, sāks sievas vīriem līdzi tiekties,

Nu, mēs gan pratīsim tās savaldīt.

Tukidids

To vēlāk; tagad mums šī diena svarā.

Kā lieta izšķirsies.
Kalliass

Tu apsūdzību vadi.

Tukidids

Jā gan.
Kalliass

Un visi smagie noziegumi
No visiem redzēti, viss pierādīts.

Tukidids

No visiem, jā, — bet vai tie visi bij?
Daudz svešnieki bij toreiz sanākuši.

Kalliass

Bet likums cauri dabūts, kas mums bēda!

Tukidids

Bet kā to izpilda ...

Kalliass

Nu, tiesneši,
Jo šoreiz veči vien mums izlasīti,
Pusakli un puskurli, tie neko

No visām jaunām strāvām neapjauš,
Lai grauj vien olimpiets ar savām runām. —

Tie nedzirdēs.
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Tukidids
Tiem tauta piekliegs ausis.
Man pārāk neuzticams šķiet šis dēmoss:

Tur rūgst un vandās, un uz augšu kāpj

Kā tesāliešu ragankatlā virums,
Ar nāves zālēm caur un cauri maisīts

No hetērām, sofistiem, demagogiem.
Kalliass

Kad šodien to pie malas nodabonam,
Tad gan ar citiem vieglāk galā tiksim.

Bez kavēšanās tūdaļ jāņem ciet

Tas dievu liedzējs, vecais Anaksagors,
Tad Feidijs, Sokrāts un vēl visi citi!

Pirms kokam zari apkārt jānokapā,
Tad jāgāž pats.

Tukidids

To vieglāk izsacīt

Kā padarīt. — Lai ejam apklausīties,
Kā pūlis spriež. — Drīz sanāks hēliasti.
Man jābūt gatavam ar apsūdzību. —

(Abi noiet tālāk.)

2. SKATS

Telezipe, Elpinika, Leukipe, Kapsa, Manto, Frāzi k

leja, G 1 a v ka un citas.

Telezipe
Man jāredz viss: kā viņa drebēs — sabruks —

Kā viņu projām stieps uz soda vietu

Un kā tā savās nāves bailēs kliegs —

Tā būs man atmaksa — to redzēt gribu.
Elpinika

Un tad tu atgriezīsies savās mājās
Un Periklis, no valgiem vajā ticis,
Ko ļaunā burve bij tam apvijuse,
Pie tavām kājām piedošanas lūgsies.

Telezipe
Nemaz tik ātri es tam nepiedošu,
Lai lūdz, lai smilkst, lai kunkst, lai zemē vārtās

Lai jūt, kā ir, kad atstumj krietnu sievu

Un izvēl hetēru.

Elpinika
Tā gani Tas viņam deri
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Frazikleja
(uz Glauku, kura seju aizseguse).
Nu, ko tu aizsedzies? Vai raudāt sāksi

Par hetēru! — tā saņem, ko tā pelna.
Gla v ka

(elsādama).
Kas hetēra! — tā Periklim ir sieva,
Viscēlākā tā par mums visām ir,
Ak, kaut mēs arī tādā cieņā kļūtu!
Tad sāktos cita, jauna, skaista dzīve;
To viņa atvēra, bet jūs, lūk, kādas,
Jūs gribat, lai to tiesā, nonāvē!

Ak, cik jūs ļaunas esat, ak, cik ļaunas!

Frazikleja
Ak, Ceiss un Hēra! redzat, sievas, nu,
Cik tāl' jau pavedējas iespaids iet:

Jau laulu sievas sāks tai pakaļ darīt!

Bij pēdējs laiks to šodien notiesāt.

Visas

Jā, jā, bij pēdējs laiks, ka viņu tiesā!

Leukipe
Es savas meitas mājā ieslēdzu,
Tās ar, ko domāt, viņai pakaļ raud:

Tā esot varone, vai pate dieve —

Nu, es tām rādīšu, kas tā par dievi:

Jau rītu ķērks ap tādu dievi vārnas,

Kad tā tur lejā gulēs Baratronā.

Visas

(smejas).
Ha-ha! tā beidzas visa dievība!

Elpinika
Kam vēl būs dūšas viņai pakaļdarīt?

Gla v ka

Un ja nu tomēr kādai dūša rastos?!

Visas

Ha-ha-ha-ha! tur lejā telpu diezgan.

3. SKATS

Uznāk pamazām pilsoņi; skitu strēlnieki nopakaļ bīda ļaudis uz vienu

un otru pusi, tā ka vidū paliek brīvs ceļš.

Spor g i I s

Vai jau tiktāl! Vai to maz ticēt var!

Pats Periklis būs šodien tiesas priekšā.
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Eiag o r s

Kā aizstāvis,

Spor g i 1 s

Viņš tomēr augšā sēdēs

Kā līdzi vainīgs blakām apsūdzētai,
Pats lielais Periklis — man ir tik baigi —

Kā negaiss visur apkārt savelkas —

Kad tie tik beidzot nenoveic i viņu!

Dions

Jā, oligarhi atkal stipri jūtas
Ar visiem priesteriem, tie tautu kūda

Un Jaunas nevalodas izplata
Par Perikli un jauno milēzieti.

Spor g i 1 s

Ak, kam tai jānāk bij uz Atēnām,
Kam visam jānāk bij, tam jaunam garam!

Eiag o r s

Ja tā, tad mūžam jāpaliek pie veca!

Vai kaunies pats tu savas sajūsmas,
Ka joņos laikam aizskrējām pa priekšu,
Kur, lēni ejot, vajag gadu simtu,
No sajūsmas vien, zini, tauta aug.

Spor g i I s

Ko es, es vienkāršs vīrs, man nav ko žēlot,
Bet Periklis! Ja tie to paspēj noveikt,
Tad viss, kas skaisti sapņots, domāts, sākts

Ar joni atkal drupās sakritīs

Un atkal baiga nakts pār visu klāsies,

Kur pūces vien un ūpji apkārt skraidīs.

Polluks

Teic, Spartas vilki atkal tautu edīs!

Eiag o r s

Ja vien tai klātu tiks, bet tas vēl tāli'

Ko velti bīties mums par Perikli,

Kur Periklis, tur arī uzvara:

Kad olimpiets graus saviem pērkoniem,
Tas visus tumsas baigus izklaidēs,

Ak, kāda bauda būs tā runu dzirdēt!

Spor g i 1 s

Ak, kaut šī diena mums jau garām būtul

Man tomēr bail, kādēj tie hēliastus

Tik mazā skaitā šodien pielaiž tiesā?
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Dions

To skaits ir piemērots areopagam,

Kur tiesa būs pēc vecā likuma.

Tur krēslu divpadsmit pēc dievu skaita,
Kas tiesājuši reiz tur Aresu

Par Poseidona dēla slepkavību.

Spor g i 1 s

Vai redzi nu, tur sēd tik slepkavas,
Ak vai, es bīstos, kā šī diena beigsies!

Nāk arvien ļaudis klāt.

Svešnieks

(aplūkodams).
Ak, kāda drūma, šausmu pilna vieta!

Lūk, altāris, tam uzraksts «Nepielūdzams» —

Tāpat i saucas sūdzētāja vieta

Un apsūdzētā — «Noziegumu akmens»!

Otra is svešnieks

Un, lūk, tur vēl to melno plīvuri,
Kas pārklāts pāri apsūdzētās krēslam, —

Kas tas par biedu tāds?

Dions

Timanta plīvurs tas,
To noziedzniecei virsū klāj uz sejas,
Lai soģi neredz viņas asaras,

Tās varētu tiem sirdi mīkstu darīt

Un tumšot viņu taisno spriedumu.
Svešnieks

Kā redz, tur žēlastība netiek klāt,
Tur nāvei vien tik sataisīta vieta.

Spor g i 1 s

Sai vietā šodien stāvēs Periklis!

Eiag o r s

Kur Periklis — tur vērsies dzīvei vārti,

Kur runās Periklis — tur saule lēks.

Visi

Lai dzīvo Periklis! Tam taisnība.

Kalliass

(sauc no otras puses pāri).
Tik kliedzat vien par savu Perikli —

I jūs viņš novedīs uz soda vietu!

Vai gribat kopā iet ar bezdievjiem?
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Vai gribat hetēras sev mājās vest?

Un savas īstās sievas projām dzīt?

Tik darāt pakaj vien, tad redzēsatl

S por g i 1 s

Ak vai, kam bij tā darīt Periklim:

Viņš sievu padzinis — ko tur lai sakal

E i a gor s

Ja gribi vaidēt, ej pie. viņiem pāri,
Mēs visi stāvam še par Perikli.

Visi

Par Perikli, par Perikli mēs stāvam!

Kalliass

Tad stāvat vien par viņa hetēru!

Un ejat skūpstāt viņas sandales,
Drīz vien tā taps par jūsu karalieni

Kā viņas priekšgājēja Targēlija.
Strēlnieki

Klus'! mieru, mieru! dodat tiesai vāju!

Kas trokšņo — tiks ar varu projām dzīts.

4. SKATS

Tie paši, Melisa ar citām meitenēm, kuras nes ai rokām

puķu kurvjus.

S\ c 1 i s a

(sprauzdamās caur pūli).
Ak, laižat, mījie Jaudis, dodat ceļu!

Strēlnieks

Ko lienat, puķu nesējas? ko gribat?

Melisa

Mēs gribam to, ko jūs tur negribat.
Jūs gribat asinis — mēs gribam rozes.

Mēs vaiņagosim bālo Tanatu.

Vai gribi liegt mums pušķot nāves ceļu?
Strēlnieks

Te blēņām vietas nav, no kājām nost!

Ja neklausīsat — redzat zobenu!

Mcl i s a

Rauj vien no makstīm to, cel augsti gaisā.
Pār viņu pāri manas rozes skries!

Ar saviem biediem jūs mūs neaizdzīsat,
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Par sīkām skudriņām mēs paliksim.
Pa zvirgzdiņām mēs katra pienesīsim
Pie lielās būves, ko jūs gribat gāzt.

Strēlnieks

Nost, nost, nāk tiesneši, no ceļa visi!

5. SKATS

Trompetes pūtiens: nāk tiesneši garā rindā, divpadsmit, priekšgalā
arhons bazilejs, visi ģērbušies sarkanos uzvalkos ar akantus vaiņagiem
galvā. Svinigā gaitā tie dodas uz paaugstināto vietu aiz aizžogo-

juma un nostājas eimenīdu altāra priekšā. Rakstveži un vergi tos

pavada.

Arhons bazilejs
(pie altāra paceļ rokas).
Šis taisnības un patiesības vietā,
Kas stiprāka par klinšu pamatiem
Un vecāka par Kroniona krēslu,
Jūs, soģi, dotā zvēra atminat

Un nekustināt, kas nav kustināms,
Un negrozāt to, kas grozāms nav.

Pie mūžam nemigušām erīnijām,
Kas sēd kā sardzes apakš zemes saknēm

Un dzird un redz līdz pašam Olimpam,
Kas sauli — ja tā sānis sāktu griezties —

Uz viņas ceļa stumtu atpakaļ, —

Pie erīnijām — savu zvēru turat!

Un savas soģu vietas ieņemat.
Tiesneši

(dobji murminādami).
Mēs zvēru atminam — mēs zvēru turam.

(Visi paceļ, gar altāri ejot. rokas un ieņem abās pusēs

vietas.)
Arhons bazilejs

Lai tagad apsūdzēto šurpu ved!

6. SKATS

Tiek ievesta Aspazija, rokas tai saslēgtas važās uz muguras. Viņai
katrā pusē sargs. Perikls seko.

S porgi 1 s

(paklusu).
Vai redzi — Periklis, cik drūms no vaiga ...
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E ia gors

(tapai).
Vai še gan iemeslis tam ir ko smaidīt.

Polluks

(uz Aspaziju rādīdams, paklusu).
Bet viņa, lūk, cik cēla, nesalauzta,
Kāds dievu spēks gan viņu augšup tura?

Kā spožums izstaro no viņas būtes —

Vai tādā vaigā noziedznieki ieti

Oligarhi sačukstas otrā pusē.

Kalliass

Re nu, kur so]o lepnais valdenieks,
Kam ceļš tik bij uz agoru un Pniksu!

Trazons

Lai viņš nu galvu liec, mēs savas celsim

Tel ozipe
Nu gaidāt vien, te viņš nu garām ies.

(Uz Perikli.)

Ej vien, tu negantniek, ej saņem sodu!

Tur augšā sataisīs jums laulu gultu!
Elpinika

(rāda uz Aspaziju).
Un vēl tā galvu ce| — to nekautrību!

Pag' vien, drīz tevi kopā lieks kā niedru,
Gan tad tev zobi klabēs izbailēs.

Kad Aspazija nonākuse pa trepēm, Melisa ar citām meitenēm met

viņai rozes.

Aspazija
(drusku apstājas un pārlaiž laipnu skatu pār viņām).

Melisa

Še rozes tev un tavai uzvarai,
Kas pieder tev, vai dzīvo tu vai mirsti.

Aspazija nosēžas uz apsūdzēto sola, Perikls ieņem vietu viņai blakām

Elpinika
Lūk vien, lūk vien, viņš blakus sēstas viņai,
I soda vietā viņš to neatstāj!

Arhons bazilejs
Te cēlie tiesneši sēd savās vietās,

Un apsūdzētā gaida taisna vārda,

Nu, sūdzētāj, tu topi aicināts,
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Stāj savā vietā, pilsoni Tukidid,
No tevis iesniegts apsūdzības raksts,
Kas līdzi parakstīts no virspriestera,
Smags ir tavs vārds, ko svaru kausā meti.
Tu pašu Moiru laukā izaicini,
Un erīnijas tev visapkārt klausās:

Tās sver ikvienu vārdu, ko tu saki,
Tās seko katram domu virzienam,
I acu ābols tavā pieres dobē

Bez viņu ziņas nevar pakustēties,
Te, zvērē še, pie viņu altāra,
Ka katris vārds, kas ies pār tavām lūpām.
Būs izgājis pa patiesības durvīm,
Ja ne, tad melno meitu kaucošs bars

No papēžiem tev pašam neatkāpsies
Un čūsku pātagām dzīs tevi nāvē.

Nu zvēri, sūdzētāj, mēs klausāmies.

Tukidids

(piegājis altārim, paceļ rokas).
Pie erīnijām, tikumsardzēm, zvēru,

Kas valsti sargā un tās kārtību,

Ka manas apsūdzības patiesība
Nav mana vien, bet arī visu līdz,
Kas cienī likumus un cienī dievus

Un šķīstībā grib tautu uzturēt,
Ja šķīstība ir pastāvības pamats,
Ar to es savu zvēru nododu.

Arhons bazilejs
• Tad, sūdzētāj, liec nu mums visiem dzirdēt.

Ar kādu sūdzību tu priekšā stājies.
Tukidids

(uzkāpj uz sūdzētāju akmeni).
Ja svešas varas iebrūk mūsu zemē

Un mums ar zobenu nes nāv' un postu,
Tad mūsu varonība ir mums glābiņš:
Pret šķēpu šķēps, pret brūcēm pretī brūces,
Tā visus jaunus biedus projām triecam,
Lai valda atkal miers un labklājība.
Bet — atēnieši, dzirdat manu balsi:

Mums atkal sveša vara uzbrukuse,
Un šoreiz viņas spēks nav dzelzs, ne akmens

Tā nav pat vara — tā ir spārnu čūska,
Ja pietikt gribam tai, tad viņa laižas

Starp Pegazu un Hipogrifu gaisos,
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Te nelīdz zobens, nelīdz varonība,
Šā svešā vara saucas: jaunais gars,

Kas visu bijušo grib gāzt un graut.
Te mūsu dvēselēm ir jābūt modrām,

Lai sargātu, kas mums no tēvu tēviem

Kā dārgums atstāts: vecās parašas, —

Bet nu, jūs, atēņvīri, klausāties:

No Milētas, kur izvirtība valda,
No salas, kas no mums ir atšķēlusēs,
Kā trunēj's zars no koka plaiso nost, —

Ir atnākuse sieva, sveša sieva,

Un visus netikumus līdz tā nes,

Lai tautu bojātu līdz pašai saknei:

Man še nav liecinieki jāpiesauc,
Jo noziegums ir klajš priekš visu acīm

Un trejkārtīgs ir viņa grēku svars:

Pret valsti — ģimeni — pret pašiem dieviem:

Tā ārdījuse svētās ģimeņsaites,
Kas priesteru un pašu dievu sietas.

Vīrs padzinis ir savu īsto sievu

Un laulājies ar viņu — hetēru,
Un vīrs nav vīrs tik vien, bet Periklis,
Valsts galva, vadons, viņa piemērs še

Var pamudināt visus sekot tam.

Bet tālāk vēl šīs sievas iespaids iet:

Tā visu valsti iegrūž izvirtībā:

Tā iedveš tempļus būvēt, tēlus cirst,
Valsts mantu izšķiest liekos greznumos

Un salu naidu pret mums modināt:

Ka Atēnas grib ievest vienvaldību,
Lai kari pašu starpā iedegtos,
Kā Helēna reiz Troju izpostīja.
Es beidzot nāku pie vissmagākā —

Tā arī zaimojuse pašus dievus,
Ar viņiem pate sevi līdzi stādot:
Tā svēto peplonu, senseno balvu,
Kas īstai, vecai Atēnai bij lemta,
Kas nesama bij šķīstām jaunavām,
Tā nesējām šo godu atrāvuse

Un pate viņu ziedojuse elkam,
Kas izkalts akmenī pēc viņas veida,

Un, ļaudis mudinot šo tēlu pielūgt,
Tā pielūgt likusēs ir pate sevi.

Tāds grēks iet pāri visām robežāml
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Mums, pilsoņi, nu jāsteidz dieviem ziedot,
Lai Ceisa zibens neķer mūsu galvu,
Es tādēļ prasu noziedzniecei sodu,
Es prasu viņas dzīvību un galvu,
Tai nav vairs tiesības ar mums še elpot,
Vēl šonakt, pirms kā Hēlijs augšup brauc,
Pie viņas nāves spriedums jāizpilda,
Lai rītu Ceiss ar žēlastības acīm

Var atkal uz mums noraudzīties lejā
Un svētīt dievmīļotās Atēnas.

(Nokāpj no akmens. Vispārēja sačukstēšanās.)

Spor g i 1 s

Pagalam vissl — To šonakt notiesās.

Telezipe
Ak, kaut jel drīzāk sodu izpildītu!

Elpinika
Vēl viņa vietā sēd un nesalimst.

Arhons bazilejs
(pieceļas).
Tu, apsūdzētā, tagad noklausījies,
Ko tev par vainu liek, ko likums prasa,

Vēl pēdējs vārds dots tavam aizstāvim,

Perikls

(pieceļas un smagiem, gurdiem soļiem tuvojas
runātāju akmenim).

Eiag o r s

Periklis runās, klausāties.

Kalliass

Kas tur

Ko runāt vairs, viss pierādīts un beigts:
Lai tikai soģi nodod spriedumu.

Tukidids

Kas zin, vēl jāuzklausās.
Perikls

(manāmi satriekts, bet savaldās, viņa balss sākot

neskanīga, kā aizžņaugta, runā it kā aprauta, ar

pauzēm un tikai vēlāk pieņemas).
Atēņvīri
Jūs bieži dzirdējuši manu balsi —

Jūs visu manu dvēsli redzējuši —

Tā atklāta jums bij kā jūras spoguls,
ik sīkā vilnītī jums aptverama, —
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Ir šoreiz redzat nu šo pašu dvēsli —

Nu negaiss tumst nu vētras viņu jauc...
Pilsoņi

(sačukstas).
Ak vai, cik drūms, kā apakšzemes Ceiss»..

Perikls

Šī dvēsle pārcirsta uz divām dalām,
Tā viena puse pieder viņai būtei,

(rāda uz Aspaziju)
Kas tur kā ziedojamais upurs sēd

Un jūt virs galvas sev jau bendes cirvi,
Tā otra manās krūtīs sāpēs raustās —>

—

Es putnis, palicis ar vienu spārnu,
Mans otrais, izrauts zemē, asiņo,
Cik augsti nu lai iet mans gara laidiens!

Uz kādām tālēm nu lai jūs es vadu? —

Kalliass

(paklusu).
Nu tu gan turpmāk mūs vairs nevadīsi.

Spor g i 1 s

Cik bāls, cik satriekts — balss vairs negrib klausīt!

Perikls

(no jauna saņemas, ar sašutumu, tad pieņemas senākā

aizrautībā).
Un kāds ir viņas grēks? Par ko to soda?

Tā postot ģimeni un māju dzīvi?

Es biju tas, kas savu dzīvi ārda,
Man drosme bij to nojaukt līdz pat galam,
Jo manas miesas sieva bij mans svars,
Kā ķermen' viena puse pamiruse.
Bez prieka sūrā darbā gāja dienas,
Kā Aherons pa sausām smiltīm veļas,
Es biju izslāpis pēc vienas lāses

No Hēbes pārplūstošā nektārkausa,

Tad nāca viņa — pašas dieves sūtne,
Tā vaļā vēra zilās Olimpdurvis,
Un gaismas zibšņi šāvās manim pretim —

Vēl acis žilba, prāti neaptvēra,
Bet maz pa mazam tūkstots jaunas jūtas
Kā dievu ziedonī man krūtīs plauka
Un visa tauta ap mums abiem plauka
Kā nektārdārzs, no dievu rokām dēstīts,
Ik sīkais asniņš zaļo galvu cēla,
Ik pasaknītis dzīves sulas sūcās,
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Ikvienam darbs un maize, laime, mērķis
Un visiem kopā zilā tautas debess,
No asarām un vaidiem netumšota,

Kur mūža laipnībā mums smaida Ceiss,
Te nemirstīgi dailes darbi cēlās,
Te marmortempli, tēli, altāri,
Cik augsti ģēnijs vien spēj augšup sniegt
Pār visiem vēršu upurdūmiem pāri,
Lai garā gara dieviem ziedotu

...

(Apstājas, atvelk elpu, citā balsi.)
Un, atēņtauta, ja tev šāda dzīve,
Šā gara izredze šķiet grēks un kauns,
Kas tik ar nāvi vien ir izdzēšams,
Tad līdzi vainīgais ar esmu es.

Un viss, ko tautai vien līdz šim es devis,
Un tūkstoškārt, ko turpmāk spētu dot,
Ar viņu kopā lielā gara dzīvē,

Kas visus apņemtu kā rīta debess

Un pašai dievībai jau tuvāk nestu,

Jums noziegums — tad ņemat, dzēšat to —

Še mana dvēsle, raujat pušu to

(Sāk nevaldāmi elsot.)
Kas dzīve man — ja nav vairs dzīves elpas,
Jūs to priekš manām acīm gribat nokaut

Kā upurjēru, jūs to ziedot gribat,
Tad ņemat — stiepjat mani līdz uz sodu,
Es līdzi vainīgs viņai blakām sēžos.

(Streipuļo no akmens zemē un sabrūk elsodams

uz sola blakām Aspazijai.)

Pilsoņi

(pusdikti, cits pēc cita).
Periklis raud — Periklis raud

Tukidids

Skat nu!

Vai olimpietim zibšņu aptrūcies?
Nu jāņem palīgā tam asru lietus.

Arhons bazilejs
(uz Aspaziju).
Man likums liek, lai es ar apsegu

Tev acis cieti sedzu, apsūdzētā.
Aspazija

Vai mani domājies tik mazdūšīgu,

Ka nespētu es nāvei acīs skatīt?
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Jeb vai jums pašiem manu acu bail,
Ka viņas netiesā jūs, tiesātājus?

Arhons bazilejs
Ko līdz tavs lepnums vairs pie Hadessliekšņa;
Ne tevis bail, bet tavu asaru.

Mums, tiesnešiem, bez meln' un baltās lodes

Vēl trešā lode krūtīs — mūsu sirds.

Aspazija
Šīs bailes arī es jums atņemt gribu,
Lai top vien sirds jums cietāka par lodēm,
Šai sejā nepakustēs i ne pants.

Arhons bazilejs
Ja drosme tev, tad izturi līdz galam:
Man upursegs tev tomēr jāuzklāj,
Ne mana griba tā, to likums liek.

Perikls

(pacel galvu).
Tā tev jau upurs, pirms vēl spriedums kritis,
Vai likums arī liek bez tiesas nokaut?

Arhons bazilejs
Ko dievi lemj, ne mums to iepriekš zināt,
Lai labs vai Jauns, viss Moiras segā tīts.
I Ifiģenija bij nāvei lemta,
Bet dieve aiznesa to mākoņsegā,
Šis segs, kas veltīts viņas piemiņai,
Var arī še tai glābējs mākons kļūt.
(Uzsedz Aspazijai melnu plīvuru.)

Perikls

(apskauj cieši Aspaziju).
Tavs pēdējs glābējs tik še manas rokas,
No tām pat dievi tevi neizraus.

Arhons bazilejs
(uz sargu).
Nu, sargs, ņem tagad lodes izdali:

Divpadsmit baltas še, divpadsmit melnas,
Ikvienam tiesnesim pa divām lodēm,
Lai izvēl, kuru grib tas traukā mest.

Tik viena baltā lode divtik liela,
Tā pieder Atēnai un divkārt sver,
Un visu lēmumu var viena vērst.

Sargs

(nes apkārt lodes un izdala tiesnešiem: ikvienam pa
baltai un melnai lodei. Pēc tam iet ar trauku, kurā

tiesneši neredzami iemet katrs vienu lodi).
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Melisa

(rokas pacēluse).
Ak, Atēna, tu debesjaunava,
Ar savām dzidrām acīm lūko šurp:
Tu viņu sūtīji mums gaismu nest,

Ak, neļauj atkal naktij visu klāt,
Glāb pate savu izredzēto, glāb!
(Izmisuse skatās apkārt.)
Jūs sievas, meitas, lūdzat līdz par viņu!

Pilsones

(izstiepj rokas pret tiesnešiem).

Ak, rādāt žēlastību apsūdzētai
Un metat lodes tikai baltas vien!

Oligarhi
Klus', sievas! Taisnību! Lai spriedums krīt!

Elpinika, Telezipe
(tāpat ari citas oligarhu sievas).
Nē! melno lodi metat! melno! melno!

G1 au ka

(atdalās no viņām).
Es neizturu vairs — nē! balto! balto!

Pilsoņi
Vai! pilsētai, kur nav vairs žēlastības!

E i a go r s

Lai nojauc žēlastības altāri,
Ko tam par apsmieklu vairs turpmāk stāvēt,
Kad pate Atēna mūs atstāt grib!

Oligarhi
Vai! pilsētai, kur nav vairs taisnības!

Tai visos pamatos ir jāsabrūk!
Polluks

Kā sabrukt var, ko tura Periklis,

Viņš mums ir devis jaunu taisnību!

Tukidids

Nost pašu Perikli! Tam laiks ir krist!

Oligarhi
(cits caur citu).
Nost! nost! No zemes viņu projām dzīt!

Lai nāk mums atkal Kimons atpakaļ!
Perikls

(uzraujas, uzlec kājās).
Ha! manim krist, jūs, melnie kraukļi, brēcat,
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No dzimtenes jūs mani izdzīt gribat,

Es, kas šo dzimteni jums radījis,
Bez manis nebūtu jums Grieķijas,
Tās gara Grieķijas, ko es jums devis,
Es viņu daiļojis un augšup cēlis,
Es dzīvību par viņu ķīlā licis.

Še mana krūts! Še redzat visas rētas

(atrauj sev kailas krūtis).
Še pate mana sirds, kas karsti pukst,
Par daudz tā grieķus, jūs, ir mīlējuse,
Nu grieķi paši šķeļat jūs šo sirdi!

Pilsoņi

(liels troksnis).
Lai dzīvo Periklis! lai mūžam dzīvo!

Bez Perikla nav pašas Grieķijas!
Pilsones

Ak, žēlot, žēlot arī Aspaziju,
Tie abi viens, tie grieķu dvēsele!

Arhons bazilejs
(paceļ zizli).
Lai klusums iestājas, lai Moira runā!

(Visi pēkšņi apklust, dziļš klusums.)

Sargs, izber lodes nu uz ziedokļa,
Lai visu acis viņu skaitu redz.

Sargs izber lodes.

Arhons bazilejs
(lodes skaitīdams).
Skaits vienlīdzīgs starp abām lodēm ir:

Še sešas melnas, lūk, un sešas baltas,
Bet baltās lodes tomēr pārsvarā,
Atēnas pašas lode viņu pusē,
Un dieves balss še saka spriedumu:
Tu, apsūdzētā, esi attaisnota.

Lai tūdaļ važas top tev atraisītas.

(Māj sargiem, kuri aši noņem važas.)
Es noņemu tev melno plīvuru,
Tu vari atkal skatīt Hēlja sauli,
Atēnas tevi sveic kā savu meitu,
Lai dievu svētība tev priekšā iet!

Aspazija
(pieceļas un bez vārda ieslīgst Periklim rokās).
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(troksnis un gaviles).
Tie glābti! glābti! slava Atēnai!
Tie abi atkal pieder savai tautai!

Nu zelta laikmets ausīs Grieķijai!

Priekškars,



BOASS

UN RUTE

Drāma pēc Bībeles motīviem

3 cēlienos, 4 ainās





Personas

B o a s s — bagāts zemes īpašnieks
Abimeleks — viņa namturis

No c m i — kāda jūdu atraitne

Ru te } moamo-tes> aDas viņai vedeklas

S i 1 pa — Boasa kalpoņu uzraudze

Pirmā kalpone
Otrā kalpone
Vecākais puisis
Otrais puisis
Jaunākais puisis
Kāds dižvīrs Izraēlī — Noemi radinieks

Citi izraēliešu dižvīri

Laikmets: soģu laika izbeigas. īsi priekš ķēniņu laikmeta.

Ilgums: viena diena no vienas novakares lidz otram vakaram.



Pirmā aina: Boasa pļaujas lauks

Otrā aina: Boasa mājās

Trešā aina: Boasa mājas pagalmā

Ceturtā aina: Pie pilsētas vārtiem
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PIRMAIS CĒLIENS

Pirmā aina

Boasa kviešu lauks Betlēmes apkārtne.
Visapkārt kviešu kū|i, gan statiņos sacelti, gan vēl zemē guļoši, no-

rādīdami, ka pļauja vēl pilnā gaitā. Dzirdama izkapšu trīšana un

pļāvēju jautrās balsis, ļaudis paši nav redzami. Iztālēm plašā scenā-

rijā paceļas Libanona kalna augstumi, viegli apbirdināti ar sniegu,
bet nokāros apaugušas ar zaļumiem un puķēm.

1. SKATS

Noeini, Orp a, Rut c. Visas trīs nāk, bailīgi lūkodamās apkāri
Drēbes un kurpes tām apklātas putekļiem no gara ceļa. Noemi ietinu

sies plašā, tumšsarkanā mētelī, zidoniešu auduma; lakats ap galvu
Orpai un Rutei vieglāki uzvalki un gaišākas krāsas.

Orpa (apstādamās). Cik ilgi mēs vēl iesim, un kur

mēs paliksim! Saule jau laižas, un uznāks drīz nakts.

Noemi. Zvaigznes mums rādīs ceļu.

Orpa. Ko tur var redzēt! Te ir tik drausmīgi šinī svešā

zemē.

Noemi. Mēs nu esam nonākušas manā dzimtenē, iz-

redzētā jūdu zemē, kuru dievs Jāve bija tēvam Ābrahā-

mam solījis.
Rute. Es zinu, māte, vēl itin labi, ko tu mums stāstīji

par jūdu ciltstēvu Ābrahāmu: kā tas atstājis savu tēvu

māju un iedzīvotu zemi un devies tālumā, sekodams tikai

zvaigznēm.
Noemi. Dievs pats viņu vadīja. Tā arī viņš mūs vada.

Orpa. Kas tas par dievu, kuru neviens nav redzējis un

nezina, kāds tas izskatās! Milkomu vai Baal-Peoru katrs

zina, tam sejs ir kā uguns un kvēlošas rokas; viņa altāri

atrodas uz Nebas kalna, un ugunī viņš parādās saviem

pielūdzējiem.
Noemi. Vai tu domā, ka Jāve neparādās ugunī? Viņš
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Mozum rādījās degošā krūmā! Viņš Izraēļa tautai gāja
tuksnesī pa priekšu uguns stabā. Viņš ne tikvien valda

pār uguni, bet pār ūdeni un zemi, un visu, kas ir. Viņš

jūru atver un aizver kā durvis un pārved savus ļaudis
sausām kājām pāri.

Rute (rokas saņēmusi, apbrīnodama). Ak, māte, kādus

skaistus, brīnišķus stāstus tu zini par savu dievu!

Orpa. Ko tagad var līdzēt stāsti!

Rute. Bet tev taču arī patika, atminies, tas stāsts

par Noasa balodīti un lielajiem plūdiem! Vai toreiz nav

bijis daudz drausmīgāk? Te, lūk, ir zeme un aug labība,
bet tad bija visur ūdens un tikai ūdens. Un kad Noass...

Māt, tā taču to vīru sauca, kas darināja to lielo šķirstu?
Noemi. Jā, bērns, tu visu atmini.

Rute. Nu jā! Un, kad viņš no šķirsta izlaida balodīti,

tad tas neatrada ne tik daudz zemes, kur kāju uzlikt, un

bija tikai viena sīka baloža kājiņa.
Orpa. Balodim bija spārni, bet mēs... (sāk šņukstēt).

Ak, es nezinu, kur mēs paliksim! Vai nogrimsim kādā

purvā, vai nikni zvēri mūs saplosīs, vai nomirsim badā.

Noemi. Meitiņ, mījā, tev nemaz nevajadzēja nākt līdzi.

Orpa. Man šķita, ka te staigātu tie palīdzīgie gari, ku-

rus tu sauc par eņģeļiem. Tu taču apgalvoji, ka viņi cilvē-

kiem rādoties un palīdzot?
Noemi. Mūsu ciltstēviem viņi patiesi ir rādījušies.
Orpa. Un mums ne! Vai viņi ir tik augsti, ka satiekas

tikai ar lieliem kungiem? Un kā gan mums vajaga, lai

mēs arī par tādiem tiktu?

Rute (jautri, bezbēdīgi). To es tev varu pateikt: va-

jaga būt ļoti dievbijīgam, ļoti gudram un ļoti vecam! Un

klāt pieder gara, balta bārda!

Orpa. Tu vari jokot, kur man sirds nav ne vietā!

(Raud diktāk.) Ak, es vairs rītu nepiedzīvošu!
Noemi. Bērns, nejoko, tu redzi, ka Orpa raud. (Pieiet

Orpai.) Meitiņ, neraudi! Es tev teikšu vienu vārdiņu, tas

tevi atspirdzinās kā malciņš no balzama krūzītes...

Orpa. Nekas mani nevar vairs atspirdzināt.
Noemi. Klausies, Orpa, griezies atpakaļ uz savu dzim-

teni.

Orpa (šņukstēdama). Tu to saki?

Noemi. Es redzu, tu nevari te iedzīvoties.

Orpa. Te nav ne tik labi, ne tik jauki, kā tu iztēloji
man priekšā. Kur te staigā eņģeļi, un kur te tek piens un

medus, un kur te rokas mazgā vīnā?
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Noemi. Nedusmo, meitiņ. Man tā bija daiļa, jo tā bija
mana dzimtene. Es to redzēju ar atmiņu acīm.

Orpa. Arī es redzu savu dzimteni...

Noemi. Ej pasteidzies! Atgriezies uz savu palmu pil
sētu pie Nebas kalna altāriem.

Orpa (vilcinādamās). Vai es lai eju viena?

Noemi. Ceļu tu zināsi.

Rute. Tu tecēsi daudz vieglāk, kad būsi no kurpēm iz-

metusi ārā akmeņus, kas tevi grauž.
Orpa. Rute, vai tu nenāksi līdz? Mēs abas esam vie-

nas zemes.

Noemi (nopūzdamās). Arī es tev saku, Rute: ejiet abas

atpakaļ un atstājiet mani vienu še kā vecu ciedru, kas ar

saknēm sīksti ieaugusi dzimtā zemē un ir par vecu, lai

citur augtu.
Rute. Nē, māt! Kur tu iesi, tur arī es iešu, un, kur tu

paliksi, tur arī es palikšu. Tavs dievs ir arī mans dievs,

un, kur tu mirsi, tur arī es miršu un tur, es gribu, lai

mani aprok.
Noemi (apkampj viņu raudādama). Lai Jāves svētība

pār tevi, mans bērns! Viņš man tevi ir devis manu abu

dēlu vietā.

Orpa. Es redzu, jūs abas saderat kopā; es griezīšos
atpakaļ.

Noemi. Ej, mana meita! Lai tevi vada tavs dievs.

Rute (viņu apkampj). Man tevis žēl atstāt, Orpa, bet

ej! Tu te laimīga nekļūsi.
Noemi. Mēs tevi pavadīsim, kamēr uzej uz iemītām

pēdām.
Orpa. Tās es drīz atradīšu. (Noiet visas.)

2. SKATS

Pirmā un otrā pļāvēja, atskrējušas no citiem pļāvējiem šurpu,
skatās ziņkārīgi paka] aizgājējām.

Pirmā. Skat, skat, tur viņas aiziet! Vai varēji sare-

dzēt, kādas viņas izskatās?

Otrā. Likās, pēc apģērba tās bija svešnieces. Tā viena

bija vecāka, tās divas jaunas. Jau labu brīdi es redzu vi-

ņas te staigājam. Tās skatās apkārt, it kā ko meklētu.

Pirmā. Kaimiņu pļāvēji stāsta, ka viņas jau kopš agra

rīta redzētas pa laukiem staigājam.
Otrā. Pa pļaujas laiku allaž tādi apkārtstaiguļi uz-
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klīst. Übagiem taču tiesības pa novāktiem laukiem lasīt

vārpas.
Pirmā. Cik es varēju saredzēt, tad viņas kā übadzes

gan neizskatījās, bet drīzāk kā dižciltnieces.

Otrā. Jā, tā viena, jaunākā, bija arī loti skaista.

Pirmā. Kad tikai tās nav filistietes un nenāk mums

atvilt mūsu vīriešus kā Delila Simsonu!

3. SKATS

Tā spa šas un Si 1 pa.

Silpa (vecāka sieva, vairāk uzraudze nekā kalpone.

Viņa nak no pļāvēju puses). Ko jūs še darāt? Kāpēc esat

aizskrējušas prom no darba? Grābekļi vien palikuši zemē

nomesti; vai tie paši grābsies?
Pirmā. Mēs ieraudzījām divas svešnieces un gribējām

zināt, ko viņas te meklē.

Silpa. Vai jūsu uzdevums ir izlūkot katru svcšnieku,
kas pa ceļu iet garām? Jūs, palaidnes, gribat tikai apkārt
skraidīt un lēkāt. Tas jums labāk tīk nekā strādāt.

Otrā (viņu apķērusi ap viduci, griež riņķi). Tev jau
arī, mijā Silpa, ja tu jau nebūtu par vecu!

Silpa. Ak jūs tādas! Nebēdnes!

Otrā. Nu, nebaries, Silpa, lai baras Abimeleks; neat-

ņem viņam bārienu.

Silpa. Gan viņš drīz ieradīsies, tad jūs gan redzēsiet!

(Smejas.)
Pirmā (atkal lūkodamās pēc svešniecēm). Skatiet, ska-

tiet — nu viņas griežas atpakaļ! Viņas neiet pa ceļu, bet

nāk taisni pa lauku šurpu. Ko tu saki, Silpa, kas viņas
tādas varētu būt?

Silpa. Jā, nu es arī redzu.

Pirmā. Tagad viņas ir tikai divas. Pirmāk bija tris.

Silpa (vērodama). Un tā viena — jaunā —, ak kungs
Cebaot, kas par meitu! Viņa liek roku pie acīm un skatās

uz sauli — kādas rokas! Kā divas Šabaša maizītes, no-

liktas svētā vietā pa Pašā svētkiem!

Pirmā. Tad tā nav nekāda strādniece! Mūsu rokas ir

sastrādātas no pļaujas.
Silpa. Un skatiet vēl, kas viņai par matiem! Kādas

bizes! Melnas un spīdīgas tās vijas ap kaklu kā čūskas

ap Ārona zizli!
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Otrā. Nesaki to tik skaļi, ka neizdzird mūsu puiši. Tic

arī skries skatīties un metīs darbu.

Silpa. Vai nu jums darbs rūp! Bet ejiet vien, es pati
iešu saņemt svešnieces.

Otrā. Mēs ejam. Bet nesaki tikai puišiem! (Abas tūļā-
damās noiet.)

Silpa (iet svešniecēm pretī).

4. SKATS

Silpa, Noemi, Rute.

Silpa (iet svešniecēm pretī vērodama. Pēkšņi apstā-
jas). Ko es redzu? It kā pazīstama, bet kur es to esmu

redzējusi? Ak, mana vecā galva!
Noemi (ieskatās, arī pazīst). Tu! Silpa!
Silpa. Ak kungs Cebaot! Tu būtu

...
?

Noemi. Es tā esmu, es, Noemi.

Silpa. Ak kungs! Noemi, skaistā Noemi, kā toreiz visi

tevi sauca. Kā es tevi gandrīz negribēju pazīti
Noemi. Bet es tevi tūlīt pazinu. Tu esi tā pati Silpa,

tā pati krietnā, labā sirds, uz kuru visi varēja paļauties.
Silpa. Un tās pašas kājas, līkas kā Šabaša lukturi, —

ka es pati uz tām nevaru palaisties. Tu redzi, man nebija
ko zaudēt, bet tu esi pārvērtusies. Toreiz tavi vecāki tev

deva vārdu «Noemi-Līksmīte» un tavs virs tevi sauca par
«Saldīti».

Noemi. Bet tagad sauc mani labāk par «Māru-Rūg-
teni». Gadi ir gājuši pār mani pāri kā kūlēji ar cietiem

spriguļiem.

Silpa. Desmit gadu gan ir labs laiks, kopš tu ar vis i

ģimeni izceļoji.
Noemi. Tu zini, ka toreiz uznāca briesmīgs bads un

daudzi izgāja no zemes, lai citiem paliktu ko ēst. Tu, labā,
mums gan gribēji palīdzēt, bet tu pati ar mokām vilki

dzīvību.

Silpa. Jā, mūsu izslavētā zeme, kur piens un medus

tek, bija no sausuma tā izdegusi, it kā pats eņģelis
Asmavets ar saviem melnajiem spārniem būtu tai pārlai-
dies pāri un katru zālīti nosvilinājis. Tev arī toreiz, cik

atminos, bija tīrums?

Noemi. To mēs atstājām klaidā.

Silpa. Tas kungs bija tevi svētījis arī ar diviem dē-

liem.
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Noemi. Jā, tie kā jauni putni ligzdā kāroja pēc mai-

zes. Tādēļ mēs visi aizgājām. Nebija jau viegli atstāt

dzimto zemi un māju un visu apkārt.

Silpa. Un vai svešumā atradi, ko te zaudēji?
Noemi. Tas kungs man daudz bija devis, viņš man arī

daudz ņēma; viņa vārds lai ir slavēts.

Silpa. Bet svešā zemē tev trūka mūsu dieva. Tur

kalpo svešiem dieviem.

Noemi. Mūsu dievs ir visur.

Silpa. Bet tev nebija svētnīcas, un, kad nāca svētais

Sabašs, tev nebija, kas sveces iededzina?

Noemi. Dievs pats tās iededza. Vai tad viņa zvaigznes
pie debesīm nav kā neskaitāmas Sabaša svecītes?

Silpa. Tu viena gan tā varēji iedomāties, bet kur tad

bija tie citi lūdzēji?
Noemi. Man tā vien likās, ka koki, kas ap mani vējā

klanījās, visi būtu pātaru skaitītāji. Un es un mans vīrs,
un dēli jau arī bijām vairāki.

Silpa. Bet kur tad tavs vīrs? Tavi dēli? Mājās tu esi

pārnākusi bez tiem?

Noemi (vilcinādamās, smagi). Tas kungs ir mani

smagi piemeklējis: uznāca ļauna sērga, paņēma manus

mīļos vienu pēc otra īsā laikā. Esmu palikusi kā koks,
kam visi zari nocirsti.

Silpa. Tas kungs ir liels! Viņš tevi, Noemi, piemeklējis
par taviem grēkiem. Jūs bēdzāt no bada un uzkritāt sēr-

gām. Bet kas tā par svešu meitu tev līdzās?

Noemi. Nav man sveša; tā mana vedekla Rute, mana

mirušā dēla Mahlona sieva.

Silpa. Sieva! Ak tu brīnums! Es viņu noturēju par

gluži jaunu meiteni.

Noemi. Tā viņa īsteni arī ir. Mans dēls Mahlons ātrāk

dabūja iekāpt kapā nekā kāzu gultā. Tas notika pašā kāzu

dienā. Vīns palika neizdzerts, brūtes pāris kviešu grau-

diem neapbārstīts! Viņa valkā arī, kā tu redzi, savus ga-

ros matus.

Silpa. Jā, jā! Es jau viņas skaistumu redzēju iztālēm.

Retu puķi tu esi pārnesuši Izraēlī, Noemi. Ko tu no sava

skaistuma esi zaudējusi, tas te uzplaukst divkārt. Tāda

zieda nav pat uz Libanona augstumiem.

Noemi. Viņu viņas zemē arī dēvēja par Moaba Rozi.

To jau nozīmē viņas vārds «Rute».

Silpa (aicina Ruti, kas kautri notālēm stāv). Nāc

šurp, mans bērns, ļauj aptaustīt tavu matu zīdu.
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Rute (tuvojas). Es tev pateicos par taviem laipniem
vārdiem!

Silpa (satver rokā viņas matus). Kādu bagātību jūs
te abas līdzi nēsājat!

Noemi. Ar to bagātību mums nav ko paēst. Kā redzi,

esam übadzes un lasām vārpas pa citu tīrumiem.

Silpa. Ak tu dieviņ! Un jums tiešām nav nekā? Vai jūs

pie Boasa esat nākušas?

Noemi. Mēs nezinām, kam šis labības lauks pieder.
Silpa. Kam gan citam kā krietnajam Boasam! Tas ir

labs kungs un bīstas dievu. Viņš jums savā tīrumā vārpas
lasīt neliegs.

Noemi. Slavēts lai ir dievs! Boass bija manam vīram

rada. Lai dievs viņu svētī un viņa bērnus!

Silpa. Viņš vēl ir puisī, kaut gan jau labi gados.
Dzīvo viens ar savu nama pārlūku, kurš arī tāds pats pa-

dzīvojis puisis, nedaudz par viņu vecāks. Tas gan tāds ne-

patīkams, ērkšķīgs vecis, ber vārdus kā zirņus no poda;
neliecieties no tā iebaidīties, viņš jums nekā nevar pada-
rīt, ja kungs nepielaiž. (Skatās apkārt.) Tur jau redzu

viņu arī nākam. Ap šo laiku viņš jaudīm iznes uz lauka

ēst.

Rute. Vai, māte! Kur mēs no viņa paslēpsimies!
Silpa. Paejiet vien drusku sāņus, lai viņš tūdaļ jūs

nepamana. Boass arī mēdz ap šo laiku atnākt uz lauku;
tad būs labi.

Noemi un Rute noiet drusku sāņus.

5. SKATS

Noemi, Rute, Silpa, Ab i m c 1 c k s.

Abirne 1 c k s (neliela auguma, ap gadu piecdesmit;
asas kustības, iet sagubis, 'īsredzīgs, ērkšķaina valoda. Nes

saiņus ar ēdienu, noliek tos zemē, izklāj autu, zem sevis

bubinādams). Karsta diena, tek sviedri, it kā būtu izkūlis

riju. (Paceļ acis, ierauga Silpu.) Skat, skat, ēdēja jau
vietā! Pie mielasta nav ne ar stabuliti jāsauc, bet pie
darba ar kruķi jāstumj un jāvelk.

Silpa. Nu, nu, nu!

Abimeleks. Ko ļaudis? Lauks nopjauts? Vai jums
mute vien priekš ēšanas un roku priekš darba nav?

Silpa. Mums mute priekš ēšanas, bet tev mutē mē!e

pjauj kā izkapts.
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Abimeleks. Bet tev mutē zobu vietā ir asmeņi un

dzerok|u vietā dunči. Būtu tos labāk izlietojusi pret pļāvē-
jiem, ar tiem tu apejies mīksti, bet man tu brūc virsū.

Silpa. Vai es tev virsū brūku? Vai ne tu man?

Abimeleks. Ļaunu sievu ieraudzīt vien jau ir tikpat
kā sastapt uz lauka lāču māti, kurai nolaupīti bērni.

Silpa. Kas tev ko ir nolaupījis?
Abimeleks (pa tam apkārt lūkodamies, ierauga

Noemi ar Ruti). Ak debess! Kas tad tas? Viena sieva! Un

vēl — vēl viena sieva! Kas te ir noticis? Silpa, kas tās

par svešām sievām? Ko viņas te nāk?

Silpa. Nu, neaizkliedz jau tūlīt kā dzeguze pavasarī,
uzklausies jel drusku!

Noemi (tuvodamās). Dievs lai ir ar tevi! Tā kunga
roka ir svētījusi šo lauku, neliedz tad arī mums, ko tu

putniem gaisā nevari liegt — ka tam neatkristu kāds

graudiņš.

Silpa (iesāņus). Skopuli jau pazīst pat putns gaisā.
Abimeleks (uzkliedz). Laupīt jūs esat nākušas!

Kunga mantu zagt! Klaidones jūs esat! (Uz viņa kliedzie-

niem sanāk pļāvēji, puiši un meitas.)

6. SKATS

Tie paši un pļāvēji.

Pirmais puisis (ironiski). Te nu bija! Mēs nevaram

sagaidīt, ka mums ēst dod, esam strādājuši, ka muguras

līkas tiek, bet mūsu uzraugs, lūk, ko dara, tērzē ar sievie-

tēm!

Otrs. Kas to būtu iedomājies no Abimeleka vecuma

dienās!

Abimeleks (uz pļāvējiem). Visi jūs esat tikai sliņķi
un palaidņi. Dieva gaišu dienu jūs zogat! Neķītras valo-

das vedat! Nekad nav labi, ka sievas un vīri strādā kopā,
to jau es kungam esmu teicis.

Pirmā kalpone. Ko mēs tev darām! Tu jau pats ved

jaukas runas ar sievietēm! Mēs tās nemaz nepazīstam.
Otrā kalpone. Vai mums laiks apkārt skatīties! Ne-

esam ne acis pacēlušas no darba.

Abimeleks (uz svešniecēm). Dzirdiet! Neviens jūs
nepazīst, kas jūs tādas esat; taisāties, ka tiekat projām!

Noemi. Kungs, mēs esam nabaga vārpu lasītājas un

vairāk nekārojam kā to tiesu, kas piekrīt katram übagam:
uzlasīt atkritušās vārpas no nokoptā lauka.
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Abiineleks. Vai lauks ir nokopts, ko? Vai negul vēl

visapkārt kūļi? Vai nestrādā pļāvēji?
Otrā kalpone (klusi uz pirmo). Dzirdi, übadze, bez

pūra, tādu neviens neprecēs, lai diezin cik skaista!

Abimeleks (uz ļaudīm). Un jūs, ko skatāties, acis un

mutes iepletuši? Vai übadzes neesat redzējuši? Sēstiet tū-

līt pie ēdiena, lai līdz tumsai vēl varētu pastrādāt! Pats

darba laiks, labība birst uz kakla!

Pirmais puisis. Pats pļāpā, mums neļaujl
Kalpones (izklāj pa tam autu plaši uz zemi un izliek

traukus un atnesto ēdienu. Tad puiši un meitas nosēžas

apkārt zemē un sāk maizi griezt).

7. SKATS

Tie paši un Boass.

Boass ap četrdesmit piecu gadu, drusku nosirmojis, liels no auguma
un plecīgs, kustībās tūjigs, seja smalkiem pantiem, apdvesta ar vieglu

melanholiju un rezignējoša. Viņš smaida bieži ar sērīgu smaidu.

Abimeleks (viņu ieraudzījis nākam, elsdams pūz-
dams skrej pretī un velk aiz rokas šurp). Nāc, Boas, nāc!

Sk; lies pats, kas te notiek! Mēs tiekam aplaupīti un iz-

mantoti!

Boass (lēni, paliek stāvot). Neuzbudinies, Abimelek,
kas tad ir noticis? Es nekā neredzu.

Abimeleks. Tu nekā neredzi! Kā tev klātos, ja manis

nebulu!

Noemi (tuvojas Boasam un lokās zemu viņa priekšā).
Esi sveicināts, kungs! Lai ilgs mūžs tev pa labo un manta

un gods pa kreiso roku!

Boass. Esi sveicināta Izraēlī! Jūs esat divas?

Noemi. Jā, kungs. Es vedu līdz arī savu vedeklu.

(Aiziet pie Rutes, kura kautrīgi stāv attālus.)
Abimeleks. Nerunā, Boas, ar tām! Labāk nemaz ne-

skaties turp! Viņu valodas gan līp no medus, bet septiņi

ļaunumi iemīt viņu sirdī.

Boass. Ko gan viņas nodarījušas?
Abimeleks. Viņas klaido apkārt un paved arī pļāvē-

jus; tie nestrādā un aizmirst visas labas mācības, ko es

tiem ik dienas dodu.

Silpa. Kādas ir tavas labās mācības? Lai mēs šīs

nabaga ceļinieces, izsalkušas un nokusušas, dzenam pro-

jām!
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Boass. Nesirdies, Silpa, Abimeleks nav tik ļauns, viņš

grib jums labu pēc sava prāta.
Silpa. Kāds ir viņa labais prātsl Kā etiķis zobiem un

kā dūmi acīm!

Noemi (pieved Boasam Ruii). Te ir mana vedekla,

kungs, kas nākusi man līdz. Viņa ir pazemīga, kungs, kā

upīte, kas netek pret kalnu, bet uz leju. (Uz Ruti.) Lokies,

mana meita, tā kunga priekšā, jo tu viņa acīs esi žēlastību

atradusi.

Rute (grib nokrist Boasa priekšā ceļos, bet viņš to sa-

tver aiz rokas un paceļ).
Boass. Kā tevi sauc, mans bērns?

Rute. Rute.
Noemi. Moabā tas nozīmē tik daudz kā «Roze».

Abimeleks. Dzirdi, dzirdi, moabietes! Tā ir tā cilts,
kas nāk pie mums uz ašiem kamieļiem un nolaupa mūsu

ganāmos pulkus.
Silpa. Kur tu redzi tos kamieļus! Vai tik pats tāds ne-

esi. (Uz Boasu.) Viņas, kungs, ir kājām tālu ceļu nāku-

šas, un viņu papēži ir no akmeņiem un ērkšķiem saplosīti.
Tā vecākā, kungs, saucas Noemi un ir mana sena paziņa.

Noemi. Es, kungs, esmu jūsu cilts un Jūdā dzimusi.

Bada laikos es ar vīru un dēliem izceļoju uz moabitu

zemi. Tur mani dēli apņēma moabietes.

Boass (paklusi, rezignēts). Un Rute ir tava dēla

sieva.

Silpa (starpā). Tas jau sen ir miris!

Noemi. Nāve, kungs, man nolaupīja vīru un dēlus; es

tagad atgriežos atpakaļ dzimtenē.

Boass (uz Ruti). Bet tu, Rute, esi nākusi līdzi? Kas

tevi spieda atstāt savu dzimteni?

Rute. Zvaigznes, kungs.

Abimeleks. Nesauc nu zvaigznes palīgā pie meloša-

nas!

Boass. Paliec jel klusu, Abimelek, tu viņu izbiedē! Vai

neredzi, ka viņas skropstas mirdz asaru sudrabā. (Uz
Ruti.) Nebīsties, mans bērns, tu gan esi piekususi un iz-

salkusi no garā ceļa?
Noemi. Tavi laipni vārdi, kungs, mums dvēseli spir-

dzina vairāk nekā vīns.

Boass. Sēstiet abas pie manu ļaužu mielasta un bau-
diet līdzi un spirdziniet savu sirdi!

Noemi. Lai dieva svētība pār tevi, kungs! Bagāts vīrs

ar krietnu sirdi ir zelta gredzens ar dārgu pērli.
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Boass (uz pļāvējiem). Jūs, ļaudis, sēdiet ciešāk kopā
un dodiet viesēm telpas, kur apsēsties jūsu vidū, un uz*

ņemiet viņas ar devīgām rokām un laipnām acīm.

Silpa. Labāk sauss maizes rieciens ar laipnību nekā

barots vērsis ar naidu! Sēdīsim, Noemi, mēs abas vien-

kopu; lai jaunie iepazīstas savā starpā.
Jaunākais puisis (atvirzīdamies dod vietu). Lai

sēd viņa te.

Otrais. Nē, labāk te. Te ir mīkstāka zāle.

Jaunākais (tāpat). Es paklāšu savu segu!
Vecākais (māj pie sevis). Te jau arī ir telpas diez-

gan.
Boass. Sniedziet viņai arī no savas maizes un dodiet

baudīt no vīna.

Otrais. Mums maizes gana; lai tik ēd vien!

Jaunākais. Man šodien nemaz ēst negribas; lai ņem

manu maizi visu!

Vecākais. Kas nu šim, ka ēst negribas? Citām rei-

zēm rij kā vilks.

Visi (griež maizi un krauj Rutei lielu kaudzi priekšā;
tāpat arī gaļas kumosus).

Kalpones (pa tam atvirzījušās iesāņus, savā starp 2
sačukstas un allaž skatās uz Ruti).

Pirmā (čukstoši). Redzi, redzi, kas notiek!

Otrā. Filistiete, es saku, filistiete!

Abimeleks. Boas, Boas! Tu vairs nenoģied, ko tu

dari! Tu šīm moabitu klaidonēm liec sniegt vīnu un maizi!

Vai tu nezini, ka taisni moabiti bija tie, kas Izraēļa bēr-

niem nenāca pretī ar sāli un maizi, kad tie bija izgājuši
no tuksneša?

Boass (mierinādams). Lai nu paliek, draugs! Nedomā-

sim vairs pie tuksneša, kur mums apkārt lauki pilni ar

labību. Tas kungs mums ir bagātīgi devis, lai mēs dotu

arī citiem, kam nekā nava. lesim labāk aplūkosim šās die-

nas pļāvumu un ļausim viņām apēst to bada kumosu.

(Abi attālinās, bet paliek redzami nelielā atstatumā.)
Jaunākais puisis (noskatīdamies, kā Rute maizi

lauž). Kas tev par smalkiem pirkstiņiem, kad tu maizi

lauz! Tīri kā kviešu stiebri! Ko tad ar tādiem var saņemt,
ko paēst! Tie nemaz nav pirksti, tie ir pirkstu smiekliņi!
Hi-hi-hi! (Pats smejas gardi.)

Rute (atrauj bailīgi pirkstus un luko tos piedurknē pa-

slēpt).



144

Otrais. Ko tu viņu aizbaidi un neļauj iebaudīt! Vai

neredzi, kādi viņai bāli vaigi kā Libanona sniegi? Še,

Rute, — tā taču tevi sauc — še, dzer no mana vīnu,

tas atrietinās asinis tev dzīslās.

Jaunākais. Varbūt tev salst? Es apsegšu tev uz ple-
ciem savu svārku. (Aši novelk svārku un uzklāj RuteL)

Rute (paklusi, kautrīgi). Jūs visi esat tik laipni pret

mani, svešinieci, es nepazīstu jūsu ierašas un nezinu, kā

jums pateikties.
Vecākais. Dzer vien, dzer, būs jau labi!

Silpa (kura pa to starpu runājas ar Noemi, paveras

uz ļaudīm). Tā ir brangi, bērni, ka jūs savā starpā jau
satiekat. Redzi, Rute, kā Izraēļa ļaudis tevi cienī, esi vien

droša un baudi arī no vīna.

Rute (pieliek kausu pie lūpām). Ak jā, te ir tik labi

ļaudis.
Jaunākais (pieliecis galvu, skatās, kā Rute dzer).

Acis arī tev tādas zilas garajās skropstās kā rudzu puķes
kviešos.

Otrais. Ko tu viņu atkal sabiedē.

Jaunākais. Nu, nu! Es jau negribēju teikt nekā

ļauna, es jau tik tā — tepat jau arī rudzu puķes aug...

Otrais. Kas viņai rudzu puķe! Dzirdēji, viņa ir roze,

Moaba roze!

Vecākais. Lai nu puķes vai rozes, ļaujiet viņai taču

paēst! Arī puķēm vajag barības, tās dzer rasas vīnu un

ēd saules medu, un melnā zeme ir saknei maize.

Silpa (uz kalponēm). Ko tad jūs vien visu laiku klu-

sai, ka nesakāt svešajām ne laipna vārda.

Pirmā kalpone. Kas mūsu vārdi! Puiši jau prot
daudz jaukākas valodas. Tam tur tīri vai Ārona mēle.

Otrā kalpone. Es viņai došu savu lakatu, uz galvu
ko segt, viņa tāda ierāvusies sēd, varbūt salst. Pie moabi-

tiem jau zeme esot siltāka. (Steidzīgi pieiet Rutei un aptin
lakatu ap galvu, tā ka pat acis aizsedz, slēpdama pēdē-
jās skaistumu.)

Pirmā kalpone. Tad gan derētu viņai iet atpakaļ.
(Uz Ruti.) Vai zini, svešā, te drīz būs lauki nokopti un

uznāks rudens, un sāks aukstie vēji pūst, tad tev būs grūti
te padzīvot.

Otrā kalpone. Te tāds aukstums uznāks, ka tu ne-

maz nevari iedomāties! Un vējš pūtīs tik asi, tik asi, ka tu

ar savām plānajām drēbītēm nevarēsi nekur patverties un

nosalsi kā taurenītis pirmajā sniegā.
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Silpa. Ko nu mels! Tāds vējš pūš tik tev no lūpām,
un tāds aukstums mīt tev tikai sirdī!

Boass un Abimeleks, laukus apskatījuši, atkal tuvojas. Ļaudis pie-

ceļas no mielasta, puiši skatās pēc saviem darba rīkiem, un meitas

sāk sakravāt traukus un ēdiena atliekas atpakaļ grozā.

Noemi (tāpat piecēlusies līdz ar Ruti. Pēdējā satin

un noliek kalpones doto lakatiņu un noņem no pleciem uz-

segto svārku). Lai dievs tevi mielo, kungs, kā tu mūs esi

pamielojis, un lai atdod to tev desmitkārt. Lai tavi šķūņi
briest un tavi apcirkņi pildās!

Boass. Veselas ēdušas! Dievs lai ar jums!
Abimeleks. Bet nu jau pietiek un gana! Nu jūs pa-

ēdušas un padzērušas variet atkal ceļā doties. (Pieiet pte

ļaudīm rīkodams.)
Boass. Palieciet vien vēl manā laukā un salasiet sev

visas vārpas, kas pļāvējiem palikušas pāri.
Abimeleks (uz ļaudīm). Sis gabals nu ir nopļauts,

nāciet nu un novāciet vēl to mazo kviešu stūrīti pie mā-

jām, pirms vēl saule nav aiz kalna. (Uz Boasu pavēries.)
lesim nu visi.

Boass (grozās un tūļojas, paiet gabaliņu, apstājas un

skatās atpakaļ uz Ruti).
Abimeleks. Nāc, Boas, iesim mēs uz mājām. Vakara

vēsums nedara tev labi. lekodīsies tev kaklā un smacinās

tavu balsi, ka tā neskanēs vairs skani tā kunga slavas

dziesmās. Es jau eju. (Viņš dodas uz priekšu, bet kalpo-
nes to apstāj un, liekas, kaut ko stāsta par Ruti, allaž uz

viņu paskatīdamās.)
Boass (uz puišiem, kad tie ar izkaptīm pār plecu iet

viņam garām, paklusu). Dzirdiet, puiši! Izvelciet nu vēl

no kūļiem vārpas un pakaisiet tāpat uz lauka, it kā būtu

pabirušas. Būs svešajām vairāk ko salasīt un nākošām

dienām barības. Bet tikai aši, ka neredz.

Otrais puisis (klusu). Brangi, kungs! To var.

Jaunākais. Es izdarīšu aši. (Aizskrej, izrauj no kū-

ļiem vārpas un kaisa apkārt, tā ka Noemi, sarunās no-

grimusi ar Silpu, to nemana. Arī Rute nekā neredz un

skatās sēri tālumā.)
Silpa (uz Noemi). Paklausi vien manam padomam, tu

redzēsi, ka izdosies labi. Boasam ir mīksta sirds, un, kā

redzams, tas meitēns viņam stipri iekritis acīs. Būtu tīri

brangi, ja izdotos. Viņš jau arī ir tev rada, un pēc veca

likuma tam būtu viņa jāprec.
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Noerni. Lai tā notiktu! Es jau arī biju par to iedomā-

jusies.
Abimeleks. Kur nu paliekat? Tiklīdz acis novērš, at-

kal izklīduši! Zirgam der pātaga, ēzelim iemaukti, bet ko

lai izdara ar sliņķiem!
Silpa. Ejam jau, ejam! (Atpakaļ uz Noemi.) Tā pa-

liek. Lai dievs jūs vada un lai pašķir, ka atkal satieka-

mies!

Abimeleks (satver Boasu aiz rokas un velk Udzi).

Nāc, Boas, nāc! Nenokavēsim svēto lūgšanas stundu!

Boass (nopūšas, atskatās vēlreiz un ļaujas lēni aiz-

vesties).

Visi noiet, Noemi un Rute paliek vienas pašas uz lauka.

Jaunākais puisis (atskrej viens pats atpakaļ un

nomet pie kājām labības kūlīti). Še, te būs vēl viens vārpu
kūlītis! (Stostīdamies.) Un — tur starp vārpām — būs arī

viena maza, zila — rudzu puķe. Neņem ļaunā! To jau es

nezīmēju uz tevi, tā ir tikai — mana sirds! (Aizskrien

kaunēdamies.)

8. SKATS

Noemi, Rute vienas pašas.

Saule patlaban laižas un apspid uz bridi rožainiem uguņiem Liba-

nona sniegoto virsotni.

Noemi (vārpas uzlasīdama). Redzi, cik lāga ļaudis,

nu mums vārpu papilnam.
Rute. Vai, māte, nu mēs paliekam gluži vienas.

Noemi. Dievs ir visur pie mums.

Rute. Bet mēs esam uz klaja lauka, un nav mums ne-

kur pajumta.
Noemi. Kas zirņu ziedu liek zem jumta, kas kurmim

taisa telti!

Rute. Zirnim pākste ir jumts, un kurmis ielien alā.

Bet, kad te sāks pūst tie aukstie vēji, par kuriem jūdu
meitenes runāja, kur tad mēs paliksim ar savām plāna-
jām drēbēm!

Noemi. Tas pats, kas kukainim noada raibus cimdus,

gādās arī par mums. Arī ūdens vēl dzīvo zem ledus.

Rute. Ak, es nezinu — bet pār mani ir nākušas tādas

ti īsas un bailes
...
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Noemi. No kura laika? Tu taču biji mana drosmes

pilnā meita!

Rute. Tas bija pirmīt uz lauka, kad viņi atnāca...

Noemi. Tu sabijies no tā veča bargās valodas.

R v te. Es to nemaz nedzirdēju.
Noemi. Bet tu taču dzirdēji laipnos vārdus, kurus pats

kungs tev teica?

Rute. Ak jā, tie bija laipni. Un man šķita, ka tie vārdi,
kurus viņš neteica, bija vēl laipnāki...

Noemi. Un vai redzēji, kā viņš tevi uzskatīja?
Rute. Neredzēju: saule man spīdēja acīs...

Noemi. Saule bija tev aiz muguras.

Rute. Man likās, ka tā būtu man priekšā...
Noemi. Redzi nu, ka nav jābīstas un ka dievs visu

vada uz labu.

Rute. Māte, vai tu neteici, ka arī vēl tagad staigājot
eņģeļi apkārt?

Noemi. Zināms, bērns, vai tu kādu redzēji?
Rute. Redzēt gan neredzēju, bet man likās, ka kāds

būtu garām gājis un mani viegli aizskāris ar spārna

galu...
Noemi. Arī man ta likās. Eņģeļi man arī deva pa-

domu, kā mums tikt pie pajumta un maizes.

Rute. Ak, cik viņi ir labi!

Noemi. Un vai zini, ko tie lika? Tie lika, lai tu noietu

pie laipnā kunga Boasa.

Rute (izbrīnījusies). Es, māte, pie Boasa? Vai eņģeļi
tev tādu padomu deva?

Noemi. Tie man to iedvesa sirdī. Ari Silpa teica to

pašu.
Rute. Ko lai es labajam kungam saku?

Noemi. Nekas tev nav jāsaka. Tev tikai jāielien klusi

viņa kambarī, ka neviens tevis nemana.

Rute (brīnās vēl vairāk). Viņa kambarī? Ko lai es tur

daru?

Noemi. Klusi tu ieliecies viņa gultā viņam pie kājām
un saki: «Kungs, es esmu pie tevis atnākusi, dari ar savu

kalponi, kā tev tīk.»

Rute (izbijusies). Māte, māte! Es tevis nemaz ne-

saprotu!
Noemi. Tas būs tāpat kā toreiz, kad es tevi iesvaidīju

ar tavu līgavaini Mahlonu jūsu kāzu naktī.

Rute. Jā. Tu mani svaidīji ar dārgu elju un nardēm.

Noemi. Gluži tāpat tu iesi pie Boasa. Pēc mūsu likuma
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«levirāts», ka pēc vīra nāves atraitni prec, kas ģintī tu-

vāks, un tāds ir Boass, mana vīra radinieks.

Rute. Bet Mahlons bija pēkšņi saslimis. Viņš mani sē-

rīgi uzskatīja, kad es līgavas plīvuros viņa priekšā stā-

vēju, un sacīja: «Man jāiet, kad tas kungs mani sauc. Pa-

liec mūžīga līgava, Rute.»

Noemi. Tas kungs tagad lemj citādi un vadīs tevi citu

ceļu. Taisies vien, mans bērns, es tevi novedīšu līdz Boasa

mājai un palikšu ārpusē. Tu iesi iekšā viena pati.
Rute. Bet ko man iesākt, es jau tagad drebu.

Noemi. Dievs tevi stiprinās.
Rute. Kā lai es vārtus veru? Un kad tie iečīkstēsies?

Noemi. Vai tu esi kāda bagātniece, kas plaši ver vār-

tus un brauc iekšā ar zirgiem!
Rute. Bet ja Boasam ir pagalmā kādi putni, varbūt

zosis — un tās sāks klaigāt?
Noemi. Vai tu ej ar pilnu klēpi graudu! Putni ari zina,

kam kaut kas ir, kam nav.

Rute. Bet ja nu gadās taisni tas niknais sulainis?

Noemi. Kur niknais sulainis, tur nav tālu arī laipnais
kungs.

Rute. Ak, māt, ak, māt, man no viņa vēl vairāk bail.

(Apskauj kaunīgi māti.)
Noemi. No kā?

Rute. No kunga paša ...
Noemi. Nu tu esi palikusi par mazu muļķa meitenīti,

mana drošsirdīgā Rute. Bet nu iesim. Metas tumšs. (Ved
viņu aiz rokas.)

Rute (tikko sper soli, iekliedzas, atlec).
Noemi. Kas tur notika? Vai tevi kājā kas dzēla?

Rute. Vai, saminu! (Pieliecas un pacel ko no zemes.)
Noemi. Kas tas ir? (Apskatās.) Nelga, kliedz par nie-

kiem! Samini vienu zilu rudzu puķīti! lesim!

Priekškars.
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OTRAIS CĒLIENS

Otrā aina

Boasa gu]amā istaba.

Laiks: vakars un nakts.

Istaba ērta un bagātīgi ierīkota austrumnieku veidā — ar segām un

aizkariem, smagās, tumšās krāsās un neuzkrītoši. Kreiso pusi dibenā

ieņem plata gulta uz paaugstinājuma. Gultai apkārt aizkars purpura
krāsā ar zelta šņorēm un pušķiem. Labajā pusē dibenā plašs, veran-

dai līdzīgs logs, bez stikla, ar segu aizdarāms. Šimbrīžam tas vēl

plaši stāv vaļa un dod izskatu uz Libanona kalnu, aiz kura nupat
noriet saule. Arī pie loga ved kāpenes uz augšu. Starp logu un gultu
mazs galdiņš, uz kura atrodas septiņžuburu lukturis un svētie raksti.

1. SKATS

Boass, Abimeleks.

Boass (lēni pa istabu apkārt virzīdamies, nopūšas).
Nav gaiši pie mums. Nav nemaz gaiši! Visi kakti pilni
tumsības. Tu, Abimelek, varētu šo to nokārtot, varētu kād-

reiz liekus krāmus iznest laukā, lai gaismai būtu vietas.

Pie mums jau ir tumšs, pirms vēl saule nogājusi.
Abimeleks (rikojas priekš kunga un sevis, sabaitē-

dams sēdamo vietu pret logu). Tā kunga laipnība spīd

pār mums dienu un nakti, un tā kunga acis saredz mūs

i tumsā — un kaut tā arī būtu biezāka nekā Ēģiptes tum-

sība.

Boass (tālāk pa istabu pētīdams). Un visur guļ
putekļu bieza kārta kā sarma ziemas rītā. Kur vien pieska-

ras, pirksti iegrimst gluži mīksti iekšā. Arī loga aizkari kā

dūmu pilni, ne tā kunga saule nevar ieskatīties iekšā.

Abimeleks. Tas kungs neskatās pa logiem, viņš ska-

tās sirdī un pārbauda īkstis.

Boass. Tā gan. Bet tu tomēr varētu kādreiz noslaucīt
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putekļus un kaut kā te nospodrināt. Redzi, Izraēļa bērnu

dzīvokļi ir tik gaiši, un tur iekšā skan valodas un skaņi
smiekli.

Abimeleks. Vai tu, Boas, gribi staigāt to cilvēku

bērnu ceļus un sēdēt uz tiem mēdītāju sēdekļiem?
Boass (nopūšas). Jā, pie mums nav kā pie Izraēļa bēr-

niem. Pie mums ir viss kluss, tukšs un tumšs.

Abimeleks. Man šķiet, Boas, tavs prāts nav laipns
šodien. Ja tu būtu kā no rīta cēlies, es teiktu: ļauni sapņi
tevi mocījuši pa nakti. Bet diena iet uz galu, varbūt

vakarēdienā būsi jaunceptās kviešu karašas pārāk bagātīgi

iebaudījis un tās tevi spiež; tā kunga svētība ir briedīga.
Boass (atmet ar roku). Ak, lai! Velti ar tevi runāt.

Nekas jau nekļūs citādi. Un kam tad arī! (Atsēžas.) Lasi

nu atkal svētos rakstos.

Abimeleks. Jā, Boas, tas apmierinās tavu īgno prātu.
Te ir tā barība, kuru ēd un nekad nevar pārēsties, un tas

vīna saldums, kuru dzer un nevar piedzerties, kaut arī mcs

ik rītu un ik vakaru no viņa baudām. Bet kuru vietu,
Boas, tavas ausis vislabāk klausītos? Mēs jau visu vairāk-

kārt esam lasījuši.
Boass (drusku kautrēdamies). Bet vienu nodalu taču

tu neesi lasījis. Zini, to par Jēkabu — kad tas aizgāja pie
Lābana un kalpoja viņam septiņus gadus dēļ Raheles.

Abimeleks. Tā vieta, Boas, gan vismazāk noderēs

iepriecēt tavu drūmo prātu. Viņa tā nejauši, aiz pārskatī-
šanās palikusi svētos rakstos, kā melna nezāļu sēkla tā

kunga klonā starp zeltainiem kviešu graudiem. Tādēļ es

arī, lasīdams tev priekšā, viņu vienmēr izlaidu. Es tev uz-

šķiršu daudz skaistāku nodaļu. Es tev lasīšu to, kur

Ābrahāms, mūsu tēvu tēvs, tas kunga svētītais, izdzina

Hagari tuksnesī.

Boass. No kura laika, Abimelek, tevī iemājo tāds

naids pret sievietēm?

Abimeleks. Neba es to naidu esmu cēlis. Tas pastāv
jau no paradīzes laikiem.

Boass. Bet dievs tas kungs pats sievieti ir radījis un

pasaulē laidis.

Abimeleks. Dievs tas kungs ir arī visādus mūdžus

un knišļus, un rāpoņus radījis un pasaulē laidis, kas

kustas un lien tumsā un dzīvi dara nedrošu.

Boass. Pārāk daudz ļauna tu visur ieraugi. Bet sie-

viete ir ari vīra pacietīga biedrene un ir palīdzējusi viņam
nest smago nastu, kopš viņš ar sviedriem ēd savu maizi.
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Abimeleks. Vislielākā nasta ir sieva pati virām. Kad

Izraēļa bērni nebūtu apkrāvušies ar sievām,_kad tie caur

tuksnesi gāja, un būtu tās labāk atstājuši Ēģiptes zemē,
tad tiem nebūtu bijis jāblandās četrdesmit gadu pa šo

tuksnesi.

Boass. Vai tu domā, ka tiem, kas iet vieni, kājas aiz

viegluma cilājas un viņu soļi ašāk sniedz ceļa galu?
Redzi, mēs abi, veči, — vai mēs neceļam kājas tik smagi,
it kā tās būtu pilnas ar tuksneša smiltīm un it kā mēs

ietu ceļu, kuram nemaz nav gala?
Abimeleks. Nepiekļāvīgi vārdi raisās no tavas mē-

les, Boas, un tava valoda neskan mīksti tā kunga ausīs.

Vai tu gribi runāt par tuksnesi, kur tas kungs to zemi

zem tavām kājām ir svētījis un tevi kā koku iestādījis
savā dārzā?

Boass. Jā, arī tā kunga dārza stūrī aug dažkārt tāds

aizmirsts koks. Vasara iet garām un neredz to ziedam, un

rudens tam nedod augļus. Neviens pēc tā neprasa.

Abimeleks. Ak, Boas! Boas! Vai es pēc tevis neesmu

prasījis? Vai es tev neesmu bijis draugs un sargs, un

padomnieks? Vai es savas rokas neesmu arvien sargādams

pār tevi izplētis?
Boass. Jā, to tu esi darījis, mans labais draugs un

gādnieks. Kā ass, dzelkņains kadiķu krūms tu esi aiz-

pleties man priekšā. Tu mani esi pasargājis no visa

jauna un varbūt arī no visa laba.

Abimeleks. Un vai tev nav laba gana: vai tavi mēri

nav trīskārt piebērti un sakratīti? Vai tavi šķūņi nav bāz-

tin piebāzti un tavi apcirkņi pilni apaļu graudu, ka tu

bada nepazīsti un vari piebarot tos, kas nosēst tavu

durvju priekšā? (Aiz durvīm balsis.)

2. SKATS

Tiepaši, jaunākaispuisis, kalpone (neredzama).

Kalpone (aiz durvīm, lūko kādu atturēt). Neej! Neej!
Tu skrien savā postā! Kur tu nakts laikā gribi iet? Kur

tu viņu sameklēsi?

Jaunākais puisis (durvīs). Laid! Laid!

Kalpone. Viņa tevi ir apbūrusi, tu atrodies Jaunu

garu varā.

Abimeleks un Boass uzklausās.
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Abimeleks (dodas uz durvīm). Kas tur notiek? Kas

tur kliedz?

Puisis (izraujas no kalpones un dodas Abimelekam

garām pie Boasa). Kungs, es tevi lūdzu, atlaid mani šo-

vakar — šonakt.

Abimeleks. Ko? Tu gribi pa naktīm apkārt blandīties,

un rītu uz pļaujas lauka tu gulēsil
Puisis (uz Boasu). Kungs, es griežos pie tevis, tu esi

labs, tu mani palaidīsi?
Kalpone (galvu pabāzusi). Nelaidiet, nelaidiet, kungs!

Viņš ir jēgu zaudējis, viņš nezina, ko grib darīt.

Boass (tēvišķi). Puisīt, mīļo, kur tad tu tik vēlu gribi
iet? Kas tev tik steidzams?

Puisis. Laidiet, kungs, man ļoti jāsteidz...

Kalpone. Viņš grib skriet pakaļ tām moabitu sievām.

Abimeleks (sasit rokas). Ak debess! Izraēl! Pasarg'
mūs no ļauna! Viņš ir zaudējis prātu!

Boass. Vai taisnība, ko tā meita tur tev pārmet?
Puisis. Viņai nav man nekā, ko pārmest. Es negribu

nekā ļauna. Es gribu tikai tos sargāt, kam neviena sargā-

tāja nav.

Boass (it kā vainīgs juzdamies). Vai tad tu zini, uz

kuru pusi tās sievas aizgājušas?
Puisis. Ko es lai zinu! Uz klaja lauka viņas palika

bez pajumta. Kāds zvērs viņām var uzbrukt!

Boass. Bet kur tu zināsi viņas meklēt?

Puisis. Manas bailes palīdzēs man meklēt, un mana

sirds viņas atradīs ...
Abimeleks. Tas vēja pūslis! Pa gaisu viņš skries, un

vēju viņš ķers!
Boass. Bet ko tu par tām moabitēm tā rūpējies, viņas

taču tev ir svešas?

Puisis. Kungs, kungs, neprasi! Es nezinu, ko tev at-

bildēt.

Abimeleks (uz Boasu). Ko tu gribi klausīties viņa
muļķa valodā. Viņš ir kā sakaltis pūslis, un viņa vārdi

grab kā tur iebērti zirņi.

Kalpone (galvu pabāzusi). Muļķis, muļķis! Turiet

vien! Nelaidiet viņu!
Puisis. Kungs, es vēlreiz tevi lūdzu no visas sirds:

atlaid mani šo nakti vien, līdz rītam es būšu atpakaļ pie
darba.

Abimeleks. Labs strādnieks tu gan būsi, izblandījies
visu naktil
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Puisis. Ja tu, kungs, nelaid, es tomēr iešu! Es aiziešu

pavisam.
Abimeleks. Ko? Tu pašā pļaujas laikā darbu metisi

un skriesi projām? Tas gan brangi! Visi kaimiņi strādās,
bet Boasa puiši skrien sievām pakaļ! Nē, puis! Tu man

nekustēsi no vietas.

Boass. Puisīt, puisīt, apmierinies! Tev mīksta sirds, es

zinu. Bet svešās droši vien būs atradušas kaut kur pa-

jumtu. Un tas tēvs tur augšā, kas putniņiem taisa ligzdas
un tos baro, tas gādās arī par viņām. Ej vien tagad pie

miera, rītu jau redzēsim, tad tu varēsi arī pēc svešniecēm

aptaujāties.
Puisis. Ak vai! Vienas un atstātas, un nav neviena,

kas par viņām iežēlotos.

Kalpone (ieskrej, paķer viņu aiz rokas un velk ārā).
Nāc vien, žēlotājs, uz dusu! Kāpēc tu viņas vien žēlo? Kas

mani žēlo!

3. SKATS

Boass un Abimeleks vieni.

Boass. Tam puisim taisnība! Vienas un atstātas, bez

pajumta, bez maizes kumosa! Tu viņas aizdzini projām;
ar nikniem vārdiem un draudiem tu viņas aiztrenci!

Abimeleks. Par ko tu runā, Boas?

Boass (uzbudinās arvien vairāk). Putni zem debess

nāk un paēdas manā laukā, bet cilvēka bērniem tu liedzi

pat vārpas salasīt, kas nokoptā laukā bija palikušas pāri!
Abimeleks. Tev nav vēl no prāta izgājušas tās

moabitiešu klaidones, kuras šodien sastapām laukā?

Boass. Bez maizes kumosa, bez pajumta! Vakars jau

metas, un putni uzmeklē savas ligzdas, un zvēri ielien

alās, bet tām sievām nebija kur savu galvu likt.

Abimeleks. Tu nepazīsti Moaba meitas! Tās gan dur-

vis atradīs; un, ja durvis būtu cieti, tad viņas pašas tās

atvērtu. Vai nedzirdēji, kādus liekulīgus vārdus tā vecākā

nēma mutē? Un, ja tā jaunākā cieta klusu, tad tas neno-

tika vis tādēļ, ka viņai nebūtu bijis ko sacīt.

Boass. Ak, kādēļ es t- ev ļāvu vaļu viņas raidīt projām!
Kādēļ mana mēle stāvēja klusu, kad tai bija žēiastības

vārdi jārunā!
Abimeleks. Tas kungs pats savaldīja tavu mēli. Ja

tu būtu tikai vienu pašu mīkstu vārdu teicis, tad tās nāktu
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un nepaliktu vis ārpusē, tavu durvju priekšā. Tās nāktu un

sēstos pie tava galda, un daudz netrūktu, ka tās liktos ari

tavā gultā.

Boass. Klusi! Klusi! Tā meitene bija tikumīga un ne-

pacēla acu. Vai tu drīksti viņu gānīt tādēļ, ka tā nabaga
un cieš badu? Nevainīgs bija viņas sejs kā serafa vaigs,

apspīdēts no rīta blāzmas. Ja Jēkabs Raheles dēļ kalpoja
septiņus un atkal septiņus gadus, tad viņas dēļ nebūtu

jākalpo mazāk.

Abimeleks (rokas sasizdams, pusraudu). Ak kung*
Cebaot, apskaidro tu mana kunga prātu! Boas, Boas, kā

tu runā! Ļauns gars tevī ir iebrucis, un tas vēl novedīs

tevi pie tām Moaba sievām!

Boass (apmierinādamies). Nebīsties, draugs, tas nekad

nenotiks. Esi gluži mierīgs. Moaba sievas man ir tikpat
tālas un svešas kā Izraēļa sievas. Tu zini, ka es savus

soļus nekad neesmu uz viņām virzījis un arī nekad to ne-

prastu. Drīzāk es ar garu rindu apkrautu kamieļu uzņem-

tos ceļojumu uz nepazīstamām zemēm nekā tuvotos sievie-

tei.

Abimeleks. Ja tu arī neietu pie viņām, viņas var at-

nākt pie tevis — un ko tad tu darītu?

Boass (dzīvi iekustināts, bet maigi sāpīgi). Ko es da-

rītu? Ko mēs abi, veči, darītu, kad te, ko tu domā, uzreiz

istabā ienāktu sieviete? Ak, vecīt! Mēs jau abi neprastu
nekā ar viņu apieties. Sieviete, zini, ir jātur tā kā pilna,

pārpilna glāze uz plaukstas. Tu neesi nemaz pakustējies,
te jau līst pār malu pāri. Tā arī sieviete — nezin ko esi

padarījis, ko izteicis — te tai tūlīt rit no acīm tāds silts

piliens.
Abimeleks. Asaras? Kā tad! Tām tu tici? Te viņas

raud, te apgriežas apkārt un skaļi smejas.
Boass. Vai tu domā, ka tad, kad sieviete smejas, nav

turpat asaras? Sieviete vienmēr raud. Kā ūdens puķe viņa

šūpojas pati uz savām asarām. Ja sievietei atdotu kā algu
tās asaras, ko viņa saraudājusi savā mūžā, tad viņa sāktu

spīdēt un ietu kā varavīksnē ietinusies.

Abimeleks. Visas čūskas spīd un laistās! Ak, Boas,
novērsi savas acis no tā dzimuma, uz kura guļ tā kunga
lāsts.

Boass. Ko tas kungs ir sodījis, tas ir sodīts gana. Tur

mums savus lāstus nevajadzētu piekārt vēl klāt. Kas ievai-

nots un guļ pakritis, vai to lai vēl lapsenes dzeļ ar dzelo-
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ņiem? Nē, mūsu vārdiem būs būt žēlošanas vārdiem. Ar

sievieti jārunā pavisam citādā valodā, nekā mēs abi pro-

tam.

Abimeleks. Tava mute ir arvien tā kunga slavas

pilna bijusi, un tava valoda ir bijusi lāga vira valoda, bet

nejēgas lūpas apēdas pašas sevi.

Boass. Un tu, Abimelek, proti tikai rūkt un lādēties.

Bet priekš sievietēm vajadzētu atrast gluži jaunu valodu,
kura vienmēr skanētu kā mierināšana un glaudīšana, jo

viņas visas tā izskatās, it kā tām būtu reiz notikusi kāda

liela pārestība.
Abimeleks. Kas to pārestību nodarīja? Vai vīrs sievu

izdzina no paradīzes jeb vai sieva vīru?...

Boass (nopūšas). Ak jā! Sieviete vairāk zaudēja, kad

to izdzina no paradīzes, nekā mēs. Vīra zudusē paradīze
ir sieviete!

Abimeleks. Ak, Boas! Es paredzu, ka nelaime tuvojas
tavam slieksnim un ka tumsības gari grib ņemt pie tevis

māju vietu.

Boass. Tas nekad nenotiks, no kā tu bīsties! Sieviete

nekad nepārkāps pār mūsu slieksni. Ko gan viņa te da-

rītu! Te jau tāpat bez tumsas gariem ir drūmi un tumši.

Zirnekli guj tīklu tīklos kā mūža miegu.
Abimeleks. Vai tu, Boas, esi redzējis, ka jebkad būtu

augsti svētki atnākuši, kur še nebūtu ticis mēzts un tīrīts?

Boass. To tu dari uz augstiem svētkiem. Bet, kur sie-

viete iemājo, tur ir vienmēr augsti svētki. Ar mirām un

safrānu tad vajag kaisīt klonu un saldu smaržu kvēpināt
ar cimetu un vīraku. Zirnekju un naktskustoņu vietā te pa

plaši atvērtām durvīm būs dūjām iekšā un ārā lidot un

zem jumta atskanēt ūbeļu saldai dūkšanai.

Abimeleks. Ak, Boas, Boas, to tu man, vecam vīratn,

nenodarīsi! Mani, kas savu mūžu ir gājis taisni un nav

kļūdījies, tu mani mūža galā nesasaistīsi kopā ar sievieti!

Boass. Vai tad es par tevi runāju, Abimelek!

Abimeleks. Ko? Boas! Tu pats gribētu? Tu — ar sie-

vieti! Tu sievieti vedīsi šinī mājā? — Tu...

Boass (uzliek viņam roku uz pieca). Apmierinies,
draugs! Nerunāsim vairs par neesošām un nevarbutīgām
lietām un nesakarsēsim velti savus prātus. Laiks ir doties

uz dusu. Mēness jau pārkāpis pār kalnu.

Abimeleks (atņem elpu). Uff! Kā tu mani nobaidīji,
Boas!

Boass. Ej nu vien uz dusu. Es gribu vēl vakara lūg-



156

šanu skaitīt. Pasniedz manu lūgšanas mēteli līdz ar

baušļu siksnām.

Abimeleks (paņem no skapja pazīstamo pātaru segu,
baltu ar melnām malām, un uzsedz Boasam uz pleciem
un apjož pieres siksnu). Se būs tavs taless. Vai gribi, lai

iededzinu tev arī žuburu lukturi?

Boass. Nē, es gribu lūkoties mēnesī, kurš šovakar ir

tik skaidrs un dzidrs kā paša dieva vaigs.

Abimeleks. Es eju, Boas. Paliec viens ar dievu. Lai

tava dusa būtu salda kā Jāves klēpī. (Noiet.)

4. SKATS

Boass viens.

Viņš pakāpjas augšup pie loga un atbīda galigi aizsegu nost, tā ka

mēnessgaisma ar pilnu spožumu ietin kā staros visu istabu un dod

pārtelpisku sajūtu. Viņš savā tērpā atgādina Mikelandželo Mozu.

Boass (acis pacēlis, bridi aizgrābts lūkojas augšup,
tad lēni sāk psalmveidigu lūgšanu).
Tas kungs ir licis saulei spīdēt pār tavām dienām

Un mēnesim pār tavām naktīm,

Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

Viņš tevi ir saudzējis un glabājis
Un sarausis dzirkstis tavā ugunskurā,
Lai postoša liesma neaprītu tavu māju un mantu,

Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

Viņš ir novadījis krusas mākoni garām
Gar taviem tīrumiem,
Ka tas nekaitēja tavam zelmenim un neapsita tavu pļauju,

Topi klusa, mana dvēsele,
Topi klusa!

Gadu no gada viņš ir pildījis tavus šķūņus
Un piebēris ar graudiem tavus apcirkņus pilnus,
Vai tu gribi sūdzēties,
Ka sirds vien būtu palikusi tukša? —

Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!
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Vai tu vēl lielākas laimes gaidi?
Vai nezini, ka laimes kambariem atrodas blakām

nelaimes kambari?

Vai tam kungam nebij Ijabs septiņreiz jāpazemo,

pirms viņš to septiņreiz paaugstināja?
Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

Vai tu nezini, ka laime ar nelaimi

ir tik cieši saaugušas kopā,
Ka tās izlaižas abas pasaulē kā viens pats ērglis —

Ar vienu baltu un vienu melnu spārnu,

Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

(Pie pēdējiem vārdiem Rute nemanot ienāk istabā un,

redzēdama Boasu lūgšanā, paceļ augšup rokas viņam lī-

dzīgi un paliek tā stāvot, mēness apspīdēta.)

Boass (viņu nemana un skaita tālāk).
Vai viņš nav tavas acis priecinājis ar savu jaukumu
Un atritinājis tev priekšā ziemu un vasaru kā

raibu segu?
Topi klusa, mana dvēsele,

Topi klusa!

Viņa saule, kas ziedonī liek puķēm ziedēt

Un rudenī izvelk krāsu no viņu lapām
Nemanot un bez sāpēm,
Tā pati saule

Izvilks krāsu arī no taviem matiem,

Ka tie nemanot taps sirmi cits pēc cita, —

Tu tapsi klusa, mana dvēsele,
Tu tapsi — pavisam — klusa!

(Nopūšas, brīdi stāv, tad aizvirza atkal segu logam
priekšā. Nokāpj, aizdedzina žuburu lukturi, noņem pātaru

segu un no jož pieres siksnu.)
Rute (tikko viņš beidzis lūgšanu, bailīgi aizbēg aiz

viņa gultas priekškariem).
Boass. Kaut nu mana dvēsele tik mierīgi degtu kā šā

lāktura uguns. [Aiz gultas segas Rute pakustas. Boass

kļūst uzmanīgs, pieiet pie durvīm.) Vai tu tur esi, Abime-

lek? Vai neesi vēl apgulies? (Brīdi klusu.) Būšu gan

maldījies. Varbūt vējš.
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5. SKATS

Boass un Rute.

Boass (ieraudzījis Ruti, atlec atpakaļ, un brauka acis,

nevarēdams attapties, it kā skatīdams kādu parādību).
Rute (kura stāvējusi, cieši pieslējusies pie gultas gala,

nāk kādu soli viņam pretim). Nesabīsties, kungs, es tā

esmu — Rute.

Boass. Vai tu dzīva miesa vai parādība?
Rute. Es esmu moabiete, kuru tu pirmīt redzēji savā

kviešu laukā.

Boass (smagi). Jā — redzēju — biji laukā. Bet kā tu

esi te iekļuvusi? Tu esi apmaldījusies, nabaga bērns. (Zem

sevis.) Ak kungs, kam tu viņu esi raidījis šurpul
Rute. Nē, kungs, es redzu, ka esmu nākusi pareizi.
Boass. Vai tu arī zini, kur tu tagad atrodies?

Rute. Tavā mājā, kungs!
Boass. Bērns, bērns! Tu laikam baidījies no nakts

tumsas un meklēji slēpties zem kāda jumta vai ielīst kādā

šķūnī, un nejauši esi iekļuvusi manā istabā.

Rute. Nē, kungs, es esmu gluži pareizi ienākusi tavā

istabā.

Boass. Bērns, tu esi apmulsusi, tu esi nobijusies, tu

nezini, ko tu runā! Bet kur tava māte? Kā tu esi aizmaldī-

jusies no viņas projām?

Rute. Mana māte zina, kur es esmu. Viņa pati lika

man pie tevis nākt.

Boass. Tu apmulsti vēl vairāk, bērns! Tu apmulsini
mani līdzi. Es vairs nezinu, ko jautāt! Tu saki — tava

māte zina, kur tu esi? Viņa pati sūtījusi tevi pie manis

šurpu?
Rute. Jā, kungs; tu pirmīt biji pret mums žēlīgs un

laukā devi mums barību, ko paēst.

Boass (uzelpo, it kā izeju atradis). Un nu jūs bīsta-

ties, ka turpmāk nebūtu atkal bads jācieš, un esat nāku-

šas maizi no manis palūgt? (Steidzīgi sāk rosīties.) Jā,

jā, es jums to došu. Es došu papilnam — no visa, kas

man ir! Tev nebūs vairs badu ciest, mans nabaga bērns!

Es tev došu līdzi saiņus ar barību.

Rute. Nē, kungs, ne tādēļ es esmu nākusi, lai no tevis

maizi izlūgtos; mēs uz lauka salasījām vārpu diezgan, un,
kad mēs tās izkulsim, mēs no graudiem varēsim iztikt

labu laiku. Nē, tādēļ mani māte vis nesūtīja pie tevis.



159

Boass (atkal izbrīnījies). Bet — no dieva kunga pu-

ses — kādēļ gan tad?

Rute. Es esmu nākusi, lai tev pateiktos un tev sacītu:

«Še es esmu, tava kalpone! Dari ar mani, kā tev tik!»

Boass. Tava būte manās acīs ir par smalku un par

maigu, mans bērns, lai es tevi noliktu par kalponi. Un

man arī ir kalpoņu diezgan, kas apkopj manu māju un

lauku.

Rute. Nē, kungs! Māte man lika, lai es tev būtu tā, kas

es savam vīram būtu bijusi, ja nāve man nebūtu viņu at-

rāvusi.

Boass (pēkšņi saprazdams, kā no zibens ķerts ieklie-

dzas un streipuļo). Ak! — mans dievs! (Saķer galvu

ar abām rokām. Bridis klusuma.) Un tu? — Un tu? —

Rute!?

Rute. Es gribu paklausīt, kad man liek. Mate teicās

esam arī ar tevi rados; un jūdiem esot arī tāds likums, ka

pēc vīra nāves viņa sieva pāriet uz tuvāko radu.

Boass (rūgti iesmiedamies). Ha-ha-ha! Likums! Pa-

klausība! Un tu nepretojies? Tu nesacēlies pret visu?

Rute. Kungs, man nebija grūti paklausīt — es tikai

baidījos...
Boass. Un tu nāci, nāci pati?... (Zem sevis.) Ak,

mans dievs, vai tu esi atsūtījis man Jaunus murgus? Vai

tu gribi mani pārbaudīt, cik mani četrdesmit pieci g?ii,
ko es tavā priekšā esmu nodzīvojis, ir vērti? Vai tu mani

kā salmu klēpi met liesmās un saki: «Pierādi, ka tu esi no

nesadedzināmas vielas!» (Uz Ruti.) Nē, nē, tas tomēr ne-

var būt! Tu runā vārdus, kurus tu pati nesaproti. Tu

slēpies aiz vārdiem kā auglis aiz lapām, tu negribi teikt,
ko pati jūti.

Rute. Es tev nekā neslēpju, kungs.

Boass. Tu nāc un tik vienkārši saki: «Še es esmu!»

Vai tu nekā neesi dzirdējusi par Jēkabu, kas Raheles dēļ

kalpoja septiņus un atkal septiņus gadus?
Rute. Kungs, Rahele bija skaista un bagāta, viņai bija

lieli ganāmi pulki un raibi jēriņi.
Boass. Vai cita nekā viņai nebija?
Rute. Viņai bija dārgas drēbes un kurpes ar spožām

sprādzēm, un viņai kalpoja daudz kalpoņu un kalpu. Man

ir basas kājas, un es kalpoju pati.
Boass. Vai tu tikai šinī ziņā ar viņu salīdzinies?

Rute. Viņa gulēja mīkstā gultā un svaidījās ar zalvēm,
manas cisas ir klajš lauks, un mani plosa ērkšķi.



160

Boass (bargi). Nerunā man vairs par visām tām lie-

tām! Tā ir tikai āriene. Rādi man, kas tev te slēpjas! (Sit

sev pie krūtīm.) Tavu dvēseli es gribu redzēt!

Rute (pusraudu, sabijusies). Es nezinu vairs nekā, ko

tev sacīt, kungs.
Boass. Vai tu nekā nezini no tās varas, kad dzen vē-

jus un loka liesmas, un liek sirdīm viļņot asarās un

līksmē?

Rute. Asaras es pazīstu, kungs.
Boass (bargi). Nesauc mani vienmēr par kungu! Ja

tu pie manis esi nākusi tā, kā tu saki, tad man priekš te-

vis jābūt vairāk vai mazāk nekā tavam kungam!
Rute. Mans kungs un pavēlnieks.
Boass (tuvojas viņai kaislīgi). Dari mani par savu

vergu!
Rute (atkāpjas). Tu mani izbiedē, kungs.
Boass. Kāpēc tu esi nākusi un nostājusies vilka at-

plestai rīklei priekšā?!
Rute. Tu, kungs, man ļauna nedarīsi, tu esi labs.

Boass. Labs! Ha-ha-ha! Boass ir labs bijis četrdesmit

gadus, un nu viņš vairs tas nav...

Rute. Kungs!?
Boass. Četrdesmit gadus Boass ir bijis tikls un tam

kungam patīkams, un nu — viņš ir — atmests.

Rute. Kungs, kas tad ir noticis?

Boass. Četrdesmit gari gadi un nu viena stunda,
viena pati stunda — ar vienu rāvienu sabrūk mana lepni
celtā māja!

Rute (tuvojas viņam). Kungs, vai es tevi esmu ap-

bēdinājusi? Man žēl...

Boass (pēkšņi saķer viņu cieti). Tu — kāpēc tu esi

nākusi mani samaitāt! Kāpēc tu tā esi, kas tu neesi! Kā

es uz tevi esmu gaidījis, garus gadus — ar rīta un vakara

lūgšanām, ar nakts sapņiem. Es liku ausi pie zemes un

klausījos, ka tu kā pirmā pavasara urdziņa tecēsi no Liba-

nona virsotnes zemē.

Rute. Kungs, es nezinu, kas es tavās acīs esmu, es

redzu tikai, ka es neesmu tev tīkama. Es tādēļ labāk iešu,

kā nākusi.

Boass. Tu neiesi! Es tevi turu savās rokās... Tev ir

mana sapņa acis — kāpēc tu neesi mans sapnis pats!
Rute. Laid, kungs!
Boass. Tava miesa — baltākie Libanona sniegi — deg

grēka sarkanā ugunī.,, viss ap mums iededzies lies-
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mās — gulta — spilveni — visa telpa — nāc! (Satvēris
nes viņu uz gultu.)

Rute. Vai! Laid! Briesmasl

Boass. Vai nu tu bīsties un drebi manās rokās? —

Par vēlu! Lai krīt mums virsū liesmas — lai mūs ap-

rok ... Debess, aizsedz savu vaigu, Boass krīt

Rute. Boas! Boas!

Boass. Bet — nē!... nē, nē!... Labāk es tevi — —

(Nosviež viņu prom uz grīdu.)
Rute. Boas, kas noticis? Tu izskaties briesmīgs!
Boass (rokas pret debesim pacēlis). Un tu, visuvare-

nais! Nedomā vis par mani smieties, it kā es un visa

mana nodzīvotā dzīve būtu nieks, ko tu ar vienu pašu ta-

vas dvašas pūtienu varētu aizpūst prom. Neliec vis jau

savu papēdi man uz kakla! Še es stāvu, vaigs pret vaigu

ar tevi, es, kas miesa un mēsli, tev spītēju!
Rute (izbailēs). Ko tu gribi darīt?

Boass. Ko es gribu? — Nogalināt es tevi gribu, tevi

un sevi pašu līdzi, lai mums nebūtu no rīta, pēc pavadītās
nakts, jāuzmeklē vistumšākie kakti, tādēļ ka mēs nespētu
viens otram acīs skatīties aiz riebuma un kauna!

Rute (izraujas). Zēlo, žēlo, es negribu mirt! Negribu!
Boass. Nelīdz, tev jāmirst! (Norauj no gultas zelta

šņores, kas satur priekškarus, un līdzi apgāž lukturi ar

uguni, tā ka istabā paliek galiņi tumšs.)
"Rute (kliedz). Palīgā! Palīgā!

6. SKATS

Tio pa ši, Abimc I c k s.

Abimeleks. Tu sauci, Boas? Es miegā uztrūkos, pa-

visam bailīgi tu sauci. Tava balss izklausījās it kā kādas

sievietes balss. Es tīri nobijos. Vai tevi nomāca ļauni

sapņi? Atbildi! Ko tu nekā nesaki? Te ir pavisam tumšs,

es iešu iedegšu tūdaļ uguni. (Iziet un atgriežas ar uguni.)
Boass (pa tam smagi nopūšas, citādi viss klusu).
Abimeleks (ienāk ar uguni). Tava gulta stāv neaiz-

skarta, kur tu esi? (lerauga Boasu salimušu sēdekli, bet

neredz vēl Ruti. kas ierāvusies kaktā.) Ko? Tu sēdi ne-

noģērbies? Neesi nemaz gulēt gājis? Boas, kas ir ar tevi?

Ko tu nekā nesaki? Boas, runā taču!

Boass. Ir labi, ka tu nāci. Tas kungs mani taču nav

galīgi atmetis, viņš man tevi ir sūtījis tad, kad es vairs

pats nezināju, ko gribu darīt.
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Abimeleks. Ko tu runā? Kas tad ir noticis?

Boass. Ir noticis, ko tu nespēj saprast. Ak, Abimelek,

mans vecais draugs! (Alslid krēslā un, galvu paslēpis,

smagi elso.)
Rute (kaktā bailīgi ievaidas). Ak vai!

Abimeleks (sabijies skatās apkārt). Kas tur vaid?

Gluži kā bērna vai sievietes balss? (lerauga Ruti.) A

Ak kungs dievs! Ak kungs, Ābrahāma, īzaka un Jēkaba

dievs! (Rokas lauzīdams.) Vai es neteicu, vai es jau

iepriekš neteicu: tā būs! Un nu ir noticis! (Uz Ruti.) Ak

tu! Belcebula meita! — Ļaudis, šurpu! Nāciet visi! Ska-

tiet, ļaudis!
Boass (galvu pacēlis). Netrokšņo, Abimelek, necel

visu māju augšā no miega. Pietiek uztraukuma mums

abiem vien.

Abimeleks. Mēs abi vien ar viņu nekā neizdarīsim,
tu redzi, viņa stāv kā pienaglota un nekustas.

Boass. Laid, laid, lai viņa klusi aiziet, kā nākusi. Lai

iet, lai zūd, lai neatgriežas! Viss taču ir pagalam...
Abimeleks. Kas tad ir pagalam? Ko viņa tev ir no-

ņēmusi?
Boass. Daudz, ļoti daudz! Visu...

Abimeleks. Ak tā! Nu tad viņa gan tā netiks projām,
es tai pārmeklēšu visas kabatas.

Boass. Nerunā! Nesaki nekā!

Abimeleks. Kā? Viņa tev varēs visu paņemt — un

es lai te stāvu un nesaku nekā!

Boass. Nerunā, tu nekā nesaproti.
Abimeleks. Es, tu domā, nekā nesaprotu? Es saprotu

gan! Vai tie nu ir tie augstie svētki, kur sieviete iemājo?
Boass. Ak vai! Tev tiesības tagad mani izsmiet.

Abimeleks. Vai tā nu ir tā pārpilnā glāze, kas jānes
uz plaukstas, lai neviens piliens nepārlītu pāri?

Boass. Saplīsusi ir glāze, un dārgais saturs ir izli-

jis...
Abimeleks. Ko es teicu! Nu tu redzi pats.
Boass. Beidz! Beidz! Viss ir citādi!

Abimeleks. Es jau varu klusēt. Visu es tev jau esmu

teicis, no visa es tevi esmu biedinājis, bet nu tā nelaime

ir tomēr pār mums nākusi! Un te nu viņa stāv (rāda uz

Ruti) un nekustas, gluži kā sāls stabs, kurā tika pārvērsta
Lata sieva.

Boass. Laid, lai viņa iet, nedari viņai nekā ļauna. Tas

kungs ir mani sodījis, es negribu vairs sodīt citus.
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Abimeleks. Vēl tu viņu aizstāvi! Un viņa lai mierīgi
iet un paņem līdzi no mantām, ko grib?

Boass. Ak, ko nu runā par mantām! Ja ar to pietiktu,
dod vien viņai no mūsu bagātības, dod miltus, dod elji,
dod pavalgu, dod, kas mums ir, var būt, ka viss tādēļ vien

tā notika.

7. SKATS

Tie paši, Silpa, Noemi, kalpones.

Aiz durvīm troksnis.

Abimeleks (izbijies). Kas par troksni tāds? Vai ne

vēl kāda gribēs ielauzties? Ak, mans kungs, tu esi kā

dārzs, kam vējš sagāž sētu.

Kalpones (durvis, tur satvērušas Noemi).
Pirmā kalpone. Te viņa ir! Lai kungs pats redz!

Silpa. Laidiet vajā, es jums saku! Viņa nav nekāda

zagle, ne blēde. Es par viņu atbildu.

Pirmā kalpone. Ko viņa slapstās naktī ap māju?
Rute (ieraudzījusi māti, atmostas no stinguma, skrej

viņai pretī un elsodama sabrūk viņai rokās). Ak, māte!

Māte! Māte!

Noemi. Mans bērns! Mans nabaga bērns!

Abimeleks (rokas sasizdams). Ēs jau teicu! Es jau
domāju! Kur viena, tur otra arī! Kur viena stumj, tur otra

grūž! Ak tu dieva rīkste! (Uz meitām.) Un jūs te arī,

naktsstaigules?
Pirmā kalpone. Ko tu mūs lamā! Mēs tev šo zagli

notvērām.

Silpa. Klus! Neapvaino godīgu sievu!

Abimeleks. Un ko tu jaucies pulkā! Kas iejaucas citu

strīdū, tas niknu suni kampj aiz ausīm.

Silpa. Aiz tavām ausīm es nekampju. Es griežos pie
kunga. (Tuvojas Boasa krēslam.) Dzirdi, kungs!

Boass (pirmītējā stāvoklī, nepaceļ galvu).
Otrā kalpone. Es labāk kungam izstāstīšu, kā bijis:

es izgāju ārā un gribēju savu vakara lūgšanu turēt zem

klajas debess.

Pirmā kalpone. Es gan zinu, ko tu gribēji izlūgties
zem klajas debess! Nu, tevis viņš jau vairs negrib, kopš
svešā ieradās.

Otra kalpone. Un tevis viņš nekad nav gribējis arī

bez svešās!
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Abimeleks (tur ausis ciet). Diezgan! Diezgan! Jūs

visas vienādas.

Silpa (pie Boasa krēsla). Ko tu, kungs, klusē un ne-

uzklausies? Vai tu tiešām vari iedomāties, ka šīs godīgās
sievietes tev varētu ko jauna nodarīt? Vai tavu mantu aiz-

tikt?

Boass (paceļ galvu, sāpīgi). Ak, laidiet mani, laidiet!

Es nekā nedomāju, es nekā negribu zināt; atstājiet tikai

mani! Aizejiet no manis!

Noemi. Arī es tevi lūdzu, kungs: saki man — vai tu

uz mums dusmojies? Te stāv mana meita gluži sastingusi

un nerunā ne vārda; kas te Jauns ir noticis? Mēs uz tevi

paļāvāmies, mēs tev gribējām izrādīt savu pateicību...
Boass (māj ar roku). Nerunā! Nerunā!

Abimeleks. Nu, vai nu reiz dzirdat? Kungs pats jūs
raida projām! Arī viņam atvērušās acis, un viņš redz, kas

jūs esat. (Uz meitām.) Ārā visas sievas! Ko jūs vēl te

stāvat un skatāties! Visas jūs vienādas! Visas vienu valgu
velkat!

Silpa. Boas, tu taisnais! Vai tas ir dieva prāts, ka tu

viņas Jauj projām raidīt! Nakti tu viņām nedod pajumti

un dzen badā un izmisumā! Vai tā nu ir tava žēlīgā sirds?

Ja tavs kalps Abimeleks tā dara, tad no viņa cita nevar

sagaidīt; viņš ir bez sirds! Viņa sirdi ir apēdusi cūka un

mizu vien atstājusi! Bet tu, kas slavējies ar savu tikumu,
tu, kas balts gribi spīdēt, — tu tāpat esi bez sirds kā

svece bez dakts!

Boass (uzlec no krēsla). Diezgan! Diezgan! Es jau
teicu: dodiet visu, kas man ir: atdariet manus šķirstus!
Atvāziet manas drēbju tīnes! Še! (Nomet atslēgu bunti.)
Abimelek, Silpa, ņemiet, dodiet! Un še vēl! (Pieiet pie kā-

das atvilktnes un izņem kulīti ar zeltu.) Ko der man pilns
maks pie tukšas sirds! Paņemiet man visu!

Abimeleks (iestiepj divus miltu maisiņus un nomet

Noemi priekšā). Še tad arī! Kad put, lai put! Tikai vāķa-
ties ārā no mājām.

Noemi. lesim jau, iesim! Neapzinos, ko esam Jauna
nodarījušas, ka tiekam ar kaunu izraidītas. Nāc, Rute,
manu meitiņ! Un jūs savas mantas paturiet paši!

Silpa. Nenicini vis dieva dāvanas. Dievs pats tev tās

piešķir, lai nu caur kādu roku. (Paņem miltu maisiņus un

iespiež Noemi padusē.) Gan uz ceļa derēs. Un to maisiņu
ar zeltu arī. Es tev, meitiņ, to pakāršu kaklā, lai nepazūd.



(Uzkar Rutei naudas kulīti, kura stāv arvien vēl kā sastin-

gusi un nemaz to nemana.)
Boass (aizgriežas pret sienu). Un ņemiet arī no staļļa

ēzelīti!

Abimeleks. Ko! Mūsu pašu audzinātu ēzelīti? Viņš
man bija kā draugs: mēs divi un ēzelītis trešais!

Boass (atmet ar roku). Pietiks ar mums diviem vien!

Noemi. Ak kungs, vai nu mēs esam nākušas tavu zeltu

un tavus lopus paņemt!
Silpa. Ņem nu vien! Kā tu citādi tās mantas aiznesīsi?

Galu galā arī vieglāk panesams ir ēzelis ar nastu nekā

vīrs bez jēgas! Nāc, es tev visu sarīkošu. (Izved abas

ārā.)

8. SKATS

Boass, Abimeleks.

Abimeleks. Slavēts lai ir dievs! Nu ir labi! Istaba

nu ir tīra! (Iziet, atgriežas ar slotu un sāk enerģiski mēzt

istabu.) Lai tikai nu dievs mīļais tēvs novērš, ka viņas
nenāktu atpakaļ.

Boass (krēslā saļimst). Ak jāl

Priekškars.
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TREŠAIS CĒLIENS

Trešā aina

Boasa pagalms.

Dibenā dārzs, atšķirts no pagalma ar sētu. Dārzā nekopti aug juku
jukām mande|u, vīģes un granātu koki. Pēdējie vēl ziedos. Pagalms
pats arī atstāj nekoptu iespaidu. Vienā pusē aka ar salūzušu vindu

un apgāztu spaini blakām. Vidū liels, vecs, žuburots vīģes koks. Zem

tā sols un akmens galds. Aiz dārza tālumā redzams tuksnesis. Pa

kreisi dzīvojamā ēka.

1. SKATS

Boass, jaunākais puisis.

Boass sēd pie galda zem vīģes koka, galvu rokā atbalstījis. Agrs
rīts, saule tikko lec.

Puisis (iznāk no mājas, nesdams pāra nelielus sainī-

šus. Kokle viņam pakārta vienā plecā). Kungs, es meklēju
tevi mājā; es nezināju, ka tu tik agri esi piecēlies.

B o a s s. Ko tu gribi?
Puisis. Es nāku no tevis atvadīties, kungs, es aizeju.
Boass. Tik pēkšņi? Kas tevi dzen?

Puisis. Neviens mani nedzen, bet tu man devi atļauju,
ka es agri no rīta varu aiziet.

Boass. Es domāju, ka tu pa nakti būsi pārlicis citādi.

Tu taču nekad neesi par aiziešanu runājis. Tu nemaz ne-

esi sagatavojies.
Puisis. Kas ilgi gatavojas, nekur netiek, kungs. Tas

svārstās uz vietas kā durvis eņģēs. Un sagatavoties? Kas

gājējam ko gatavoties! Viņš ceļas kā putns no zemes un

aizlaižas.
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Boass. Vai tev tik viegli aiziet no dzimtenes?

Puisis. Gājējam nav dzimtenes, kungs.
Boass. Bet vieta, kur piedzimis, tam taču ir!

Puisis. Tā ir tikpat nejauša kā vieta, kur mirt. Šur

tur, kur nu pakrīt. Gājējam nav savas kapenes.

Boass. Vai gājējam ir sava nāve? Vai tā nav visiem

viena un tā pati?

Puisis. Nāve ir viena, bet miršana ir daudzējāda. Tu

mirsi zem sava pajumta, nosirmosi zem sava vīģes koka,

es — kā gadās!

Boass. Tu esi rūgts pret mani, dēls! Vai es tev — vai

tu man nekas neesi bijis?

Puisis. Kas es tev varētu būt, kungs! Smilts zem kā-

jām, pār kuru tu pārej pāri!

Boass. Dēls, dēls! Man tava jaunā sirds bija marta

sniega svaigums jūlija karstumā.

Puisis. Tu vari arī pār sirdīm iet pāri.

Boass. Vai es pret tevi esmu bijis jebkad cietsirdīgs?

Puisis. Arī es ticēju, ka tava sirds ir silta un maiga,
kā dieva asara iekritusi tavās krūtīs, un ka tu būtu kā

dievs pats, kas katram līdzi raud, bet tagad es zinu, ka

tavā sirdī atrodas arī cietas vietas un ka varbūt arī asa-

ras, ko tu raudi, ir sasalušas.

Boass. Tu man pārmet, ka es ciets bijis pret moabieti?

Un tu tagad gribi iet un viņai rādīt, cik tava sirds pret
viņu ir mīksta?

Puisis. Vai tu man vari aizliegt pacelt to, ko tu esi

atmetis?

Boass. Ņem viņu vien, tu jau labāk ar viņu saderi

nekā es, vecs vīrs!

P v i s i s. Nē, kungs, es pie viņas neiešu. Tas būtu velti.

Boass. Tad arī tu viņu atmet? Arī tu ieskati, ka viņa
ir necienīga, un gribi man pārmest?

Puisis. Nē, lomgs! Pārāk cienīga, pārāk augsta viņa
ir priekš manis. Manī viņas sirdssaule nekad neiespīdēs —

kā zemā pagrabiņā.
Boass. Par to tev būtu pirms jāpārliecinājas.
Puisis. Ak kungs, mans tēvs! Ko lai es tev slēpju!

Luk, kad tu viņu izraidīji, es steidzos viņai pakaļ. Es

nokritu viņas priekšā un gribēju skūpstīt viņas kājas, bet

viņa mani atraidīja, ne asi, ne bargi, nē! Viņa bija laipna,
bet tā bija tik sāpīga, dziļi ievainota laipnība, ka tā man
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atņēma katru cerību. Es redzēju: viņas sirds pieder tev,

kungs, un tu to esi saminis.

Boass (kā dzelts). Nerunā! To tu nezini! Nekā tu ne-

zini!

Puisis. Jā, kungs! Līdz šim es nezināju, ka tavas acis

uzacu iokā ir uzvilktas bultas un ka tu ap savu sirdi esi

uzcēlis sienu, bet tagad es to zinu un negribu vairs ilgāk
pie tevis palikt. Atlaid mani, es tevi lūdzu.

Boass. Ej, dēls, es nevaru tīklu aizstiept priekšā ta-

viem soļiem. Ej! Lai tava jaunība zajo kā ciedra pie avota!

Puisis. Paliec vesels, kungs! Arī tavs mūžs lai vēl at-

zaļo kā Ārona zizlis! (Noiet.)

2. SKATS

Boass (viens). Tā man viss paiet garām: i cilvēki, i

mākoņi, i vēji! Paiet un vairs neatgriežas! Es savu dzīvi

pavadu, visu tikai garām laizdams un novērodams. Bet kā

lai būtu citādi? Vēju nevar aizturēt, un elji nevar ar roku

satvert. (Aiz skatuves kokļu skaņas un pēc tam kāda pa-
klusa dziesma.) Tur viņš koklē, mans sērais koklētājs,
viņam ir vieglāk dzīvi panest, viņš to spēj pārvērst
tēlos, skaņās, vieglumā — kā zemes ūdeni krāsainos

mākoņos.
Puisis (aiz skatuves dzied koklēdams):

Smagi ir smilti nest,
Smilšu nasta grauž plecus,

Smagāk vēl sirdi nest krūtīs. —

Grūti ir akmeni celt,

Ceļams tas dziļāk grimst zemē,

Dziļāk vēl sirds man grimst bēdās. —

Smiltis pūš projām vējš,
Akmens pats veļas no kalna, —

Sirdi kas darīs man vieglu?

Celies, dienvidus vējš,
Pūt manas asaras gaisos,

Izcel man sirdi no bēdām!

(Pie pēdējiem vārdiem ienāk Abimeleks, nesdams vienā
rokā trauku ar pienu, otrā dažus drēbju gabalus.)
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3. SKATS

Boass, Abimeleks.

Abimeleks. Tik agri, Boas, tu esi atstājis savas cisas

un sēdi še rīta dzestrumā ne ēdis, ne dzēris, ne lāgā apģēr-
bies. Es atnesu svārkus, aplikšu tev viņus ap pleciem.

Boass. Nevajagl Man nav auksti.

Abimeleks. Ņem vismaz šo šalli ap kaklu, Tā ir tik

mīksta un silta kā pati mīla.

Boass. Laid! Man nevajag ne tavas šalles, ne mī-

las.

Abimeleks. Siltu pienu tu taču vari iedzerti

Tu sasaldēsies, un tev uznāks dūrēji vai kniebēji pa-
krūtē.

Boass. Kaut tu mani laistu mierā! Man itin nekā ne-

vajag.
Abimeleks. Cik ilgi gan tu tā gribi sēdēt? Kāds ir

tavs izskats! Mati sajulaiši, bārda nekopta! It kā tu būtu

tekulis un bēgulis virs zemes kā Kains! Ļauj vismaz, lai

es tev izsukāju bārdu, suseklis man līdzi kabatā. Ari zal-

ves tev derētu ar jaukām smaržām.

Boass. Ko tu neatlaidies no manis! Vai tu gribi mani

priekš kāzām svaidīt vai — priekš kapa?

Abimeleks. Boas, Boas! Kas tā nu atkal par valodu!

Es par tevi esmu vienās rūpēs un skraidu visu rītu apkārt
kā putns, kam perējums izkritis no ligzdas, un tu nemaz

negribi uz mani uzklausīties.

Boass. Pārāk ilgi mēs jau esam perējuši un perināju-
šies; kamēr tukša čaula vien palikusi pāri!

Abimeleks. Ļauni gari tavu prātu jauc, Boas, diezin

vai esi rīta lūgšanu skaitījis? Es iešu atnesīšu tev svētos

rakstus. (Noliek nesamos un grib doties uz istabu.)

Boass. Nenes! Es negribu vairs neko zināt no taviem

svētiem rakstiem!

Abimeleks. Ak vai par tavām bezdievīgām runām!

Jāprasa, vai mēs maz vairs esam jūdi?
Boass. Prasi labāk, vai mēs esam vīrieši!

Abimeleks. Boas, Boas, nu tu sāc dievu zaimot tāpat
kā Ijabs.

Boass. Jā, arī es esmu nu tāds Ijabs un sēdu pelnos
un maisā. Ijabs dabūja savu atpakaļ. Bet man — viss

pagaiam un nekad vairs neatgriezīsies, nekad!
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Abimeleks. Kam tu meti projām savu labumu? Es

tev jau teicul

Boass. Klusi jel! Tu esi vecs nelga! Vecs nejēga!
Abimeleks. Nu, es tāds nelga un nejēga neesmu, kā

tu domā. Tie milti, ko tu man liki viņām dot, nebija vis no

labajiem. Un par zaudējumiem tev arī nav tā jābēdājas,
mums šķūnī apcirkņi šogad pilni.

Boass. Bet te (sit uz krūtīm), saproti, tu nelga, te ir

viss tukšs!

Abimeleks. Kam tu aizsviedi pašu savu lielo naudas

maku? Raudi nu, matus plēsdams!
Boass. Ak tu! Sist es tevi varētu par to, sist!

Abimeleks. Mani tu gribētu sist un sevi pašu apglau-
dīt! Tas brangi! Bet kas gan ir pie visa vainīgs, ja ne tu

pats?

Boass (dobji). Taisnība, tev taisnība. Es pats pie visa

vainīgs, es vien! Tu teici pirmāk, ka es Kainam līdzino-

ties, es arī esmu Kains. Mans grēks nav mazāks. Viņš no-

sita cilvēku, savu brāli, bet es nositu cilvēka dvēseli, pats
savu un viņas dvēseli! Viņas, kas varēja būt mana māsai

Ak vai par mani, vai! (Nošļūk ar rokām uz galda un sāk

elsot.)

Abimeleks. Boas, tu vairs nerunā kā gudrs cilvēks.

Tu esi aizsviedis prom ne tikvien savu maku, bet savu

prātu līdzi.

Boass. Jā, es biju prātu zaudējis, tev pilnum taisnība.

Abimeleks. Lai nu paliek! Vai nu es tā pastāvu uz

savu taisnību! Taisnībai, tāpat kā sīpolam, vairāk mizu.

Arī tev sava taisnība.

Boass. Ak, ko es esmu darījis!
Abimeleks. Apmierinies! Ko līdz vairs žēloties! Nelga

tikai sagrauž pats savus pirkstus. Esi gudrāks! Arī es

turpmāk būšu par tevi vairāk nomodā.

Boass. Nav vairs nekā turpmāka, viss ir izbeigts.
Abimeleks. Boas! uzklausi jel mani, varbūt arī

es kaut kādi esmu pārskatījies, bet dzīvosim, kā dzīvo-

juši ...

Boass (nekā neatbild. Paiet brīdis).
Abimeleks. Boas, saki kādu vārdu! Mans mījais

kungs, Boasiņ! Varbūt izdzer kādu malku no krūzītes silta

piena. Man bail par tevi.

Boass (atgrūž trauku, ka tas nokrīt zemē).
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Abimeleks. Ak vai! Mans kungs aizies postā! Ko es

viens pats iesākšu kā apaļš mēness pie debesim. (Sāk pats

stiprā balsi raudāt un nokrīt pie Boasa.)

4. SKATS

Tie paši, Rute.

Rute (ieskrej, abu nepamanīta, uztrauktā stāvokli.

Viņa nes rokā Boasa naudas maisiņu; ieraudzījusi abus

raudātājus, viņa uz brīdi apjūk).

Boass (it kā soļus noģidis, paceļ galvu un, ieraudzī-

jis Ruti, kā dzelts uzlec kājās un streipuļo dažus soļus uz

priekšu). Rute!...

Rute. Te, kungs, es tev atnesu tavu maku atpakaļ. Es

pirmīt nezināju, es nemaz nenojautu, ka tas man pakārts
kaklā.

Abimeleks (uzraujas, izdzirdīs Rutes balsi, un skaļi

iekliedzas).

Boass (māj viņam). Ej vien, ej istabā!

Abimeleks. Es eju, bet kaut tik tu atkal neizdari, kā

nevajag. (Aiziet, bet paliek pie durvīm klausoties.)

5. SKATS

Tie paši bez Abimeleka.

Rute. Pārliecinies, ka tavs zelts ir viss; es viņu neesmu

aiztikusi.

Boass. Ak dievs, kā tu runā. Tev jau viņš bija dots;
es viņu atpakaļ neņemu.

Rute. Nē, kungs! Savu übaga tiesu mēs ar māti no te-

vis esam saņēmušas, kad tu atvēlēji mums vārpas lasīt

tavā laukā, un vairāk tev neklājas mums dot, ne arī

mums no tevis pieņemt. Se, ņem atpakaļ! (Nomet maku

viņam priekšā zemē.)

Boass. Nē, nē, es to neņemšu, kur lai es to lieku!

Rute. Bez mums ir vēl citi übagi.
Abimeleks (izskrej ātri un grib maku saķert, bet

Boass viņu bargi uzskata, un viņš dodas atpakaļ).
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Rute. Es tev būtu atnesusi arī miltus, ko tu devi, bet

tie palika pie mātes, un es nezinu, kur māte tagad ir.

Boass. Un kur tu viena paliksi?
Rute. Nebīsties, ka es atkal nākšu tavā pajumtē.
Boass. Ak, Rute, ko lai es saku un kā lai es vairs ceļu

atrodu uz tevi. Man tikai uz lūpām viens bezspēcīgs
vārds: piedod!

Rute. Nē, kungs, tev nav jālūdzas no manis piedošana,
drīzāk man no tevis. Tikai tad es vēl nezināju — es arī

tagad vēl nezinu ...
Boass. Tik daudz ir starp mums un aiz mums, kas

paliek neizteikts. Priekš manis tā jau ir noslēgta pa-

gātne.

Rute. Priekš manis tikai nojausta nākotne. Man vēl

viss ir neskaidrs.

Boass. Un tilta nav, kas savienotu divas pasaules!
Rute. Še, šinī zemē, kur tic zvaigznēm un kur staigā

neredzami eņģeļi, viss ir citādi...

Boass. Jā, mēs esam tauta, kas cer uz zvaigznēm un

dzīvo no ilgām. Ilgu vadīti, mēs gājām caur tuksnesi, un

mū.su vedējs Mozus mira ilgās, piepildījuma neredzējis.
Par maz mums būtu viena īsa brīža piepildījums. Mēs sa-

vas ilgas audzējam kā brīnumpuķi, kas pa tūkstoš ga-

diem tik vienreiz zied. Un kāda visa tauta, tāda ari ik-

viena dzīve par sevi. Arī es savas ilgas biju audzējis kā

tādu dārgu puķi, es nedomāju, ka piedzīvošu viņu ziedam,
bet tad es ieraudzīju tevi, Rute...

R uie(novērš vaigu). Ak, nesaki man to, nesaki! Laid

mani, lai es tavas acis vairs nekad neredzu...

Boass. Ak, tagad, kur viss pagalam un zieds lūzis,

pirms vēl ziedējis, ir līdzi pārtrūkuši visi tie smalkie audi,
austi no trīsām, bailēm un cerībām, tagad mēs varam

droši acīs skatīties un par visu runāt.

Rute. Nē, nē, tagad vismazāk! Vēl viens, vispēdējais,
vissmalkākais ir palicis...

Boass. Kas vairs var būt, ja nav vairs cerības; tas ir

dzīves pēdējais zaļums.

Rute. Es pazīstu vēl ko dzīvu aiz cerības, varbūt es

to tikai tagad pazīstu, bet, ja tā nav cerība, tā tomēr ir

zeme, kurā cerība var augt.
Boass. Bet kas man vairs paliek, ja tu pati man ce-

rību ņem.

Rute. Tas, kas tev jau bija, — ilgas.
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Boass. Es pats vairs neesmu, kas es biju. (Lūdzoši.)
Rute, paliec!

Rute. Ari es vairs neesmu, kas es biju, un tādēļ man

jāiet.

Boass. Tu mani esi pārvērtusi...

Rute. Tu mani arī. Vai tad tu neredzi, Boas, ka ir tikai

viena iespēja iznīcināt visu, kas nelabs un nesaprasts
starp mums bijis? Jo, ja sieviete tā ir nākusi visa pie vī-

rieša, kā es pie tevis nācu, tad tai arī visai ir jāiet un pa-
visam, lai izpirktu savu vainu.

Boass. Tā bija mana vaina, mana vien! Es ar rupjiem
pirkstiem skāru savu brīnumziedu, nesaprazdams, ka tas

tik pēkšņi uzplaucis pēc saviem likumiem un ne pēc ma-

niem, un nu tas nobirst man pirkstos un nekad vairs ne-

ziedēs
...

Rute. Boas, uzklausies: manā dzimtenē ir kāda die-

viete, viņai ir divi altāri; uz viena no tiem stāv trauks,

pildīts ar ziedu putekļiem, uz otra — trauks ar pelniem;
uz viena upurē dvēsele, kas vēl nekā nav guvusi, uz otra,
kas visu zaudējusi, — vienā traukā glabājas ilgas, otrā

atmiņas. Aizejot es gribu upurēt uz abiem altāriem, lai es

tavā atmiņā paliktu tā, kas biju tavās ilgās.
Boass. Ak jā — tu zudīsi kā nebijusi. Kā migla tu

gaisīsi, kā rīta migliņa no Libanona krūtīm.

Rute. Pēc miglas nāk saule, Boas, tā apspīdēs kalna

galotni.

Boass. Tā arī rādīs, cik šī galotne ir kaila un tukša.

Rute. Dzīvo sveiks un spīdi savā saulē!

6. SKATS

Tie paši, Abimeleks.

Pie Rntes pēdējiem vārdiem Abimeleks, nevarēdams vairs nociesties,
ar joni drāžas no istabas laukā un satver aizejošo Ruti aiz rokas un

velk to atpakaļ.

Abimeleks. Boas, nelaid viņu! Vai tu savam neprā-
tam gribi piesiet vēl neprātu galā?

Boass. Kam tev nu bija jānāk atkal starpā! Ļauj jel
notikt, kam jānotiek.
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Abimeleks. Bez manis nekas nenotiks. Un, ja kas

notiks, tas nebūs nekas labs.

Boass. Mēs viņu, ar varu aizturēdami, no jauna ap-

vainojam.
Abimeleks. Kas viņu apvaino, vai tu, vai es? Vai

viņa gan manis dēj iet projām?
Boass. Laid vien! Tas tagad vienalga.

Abimeleks. Nē, es nelaidīšu. Man nav nebūt vien-

alga, ka tu visu vainu gribi uzvelt man. Lai viņa pati
saka, kurš no mums abiem ir sliktākais, kurš labākais.

Rute, saki tu pati, izšķiries starp mums abiem!

Rute. Tu domā labi, mana kunga sargs un draugs. Pa-

lieciet vien abi kopā saticībā, kā bijāt, pirms es ienācu

jūsu vidū.

Boass. Neturi, kas vairs nav turams.

Abimeleks (uz Ruti). Saki — uz kurieni tu gribi iet,

jaunā meitiņ, un kur tu paliksi? Tu ceja nezini, un tu esi

vēl tik jauna.
Boass. Arī es netiku tev jautājis, Rute, uz kurieni tu

gribi doties.

Rute. Vai nav vienalga, uz kurieni? Uz rītiem vai

vakariem, kā gadīsies!
Abimeleks. Uz rītiem neej, tur ir dziļš biezoknis, sa-

audzis pilns ar ērkšķiem, tie tevi plosīs. Un uz vakariem
arī neej, tur tu iestigsi dziļi purvos un nekad vairs netiksi

laukā!

Rute. Nu tad — manis dēļ uz dienvidiem.

Abimeleks. Turpu jau nemaz ne! Tur ir tuksnesis

priekšā un nikni zvēri, tie tevi uz vietas apēdīs.

Rute. lešu tad uz ziemeļiem.

Abimeleks. Tā labi. Tas ceļš iet taisni iekšā mūsu

istabā. Nāc pa to, un es tev visas durvis atvēršu,,.

Rute. Nē, pa to ceļu es gan vairs neiešu. lešu citur,

gan jau šās zemes neredzamie eņģeļi mani sargās. Vai tad

nu viņi nebūs arī ērkšķos un tuksnesī?

Abimeleks. Es būšu tavs sarga eņģelis, es izklāšu

spārnus tev zem kājām. Pag, es tev iznesīšu segas un

spilvenus! (leskrien istabā.)

Rute. Man gan tuksnesī spilvenu nevajadzēs.
Boass. Redzi, Rute, arī viņš kā prazdams grib visu

par labu vērst.
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7. SKATS

Boass, Rute, Noemi,

Noemi. Slavēts lai dievs, ka es tevi atkal atrodu, mans

bērns! (Piesteidzas Rutei un to apkarnj.) Kā es tevi

meklēju, kad tu man pazudi! Bet nu tiks viss vēl par labu.

Es nāku ar jaunu ziņu, ar labu ziņu, mana mīļā Rūtiņa!
Mums vēl var ataust laime.

Rute. Ak, māte, nerunā vairs par laimi.

Noemi. Nesaki vis, mans bērns, neizmisies, Izraēļa
dievs ir liels, un viņš mūs nav pametis. Liela laime var

nākt, kādu tu nemaz nevari iedomāties.

Boass. Lai dievs jums dod! Topiet laimīgas! Es jums
vēlu visu labu. Ļauna es neesmu gribējis, ļauns ir noticis

starp mums pats par sevi.

Noemi. Tu manu bērnu esi atstūmis, bet dievs mūs ne-

pamet kaunā un ir par mums gādājis. Viņš mums ir iz-

redzējis precinieku ne mazāk cienīgu par tevi. Viņam ari

pēc likuma Izraēlī ir pirmtiesības iegūt Elimeleha, mana

vīra, atstāto tīrumu un līdz ar to arī Ruti. Dievs dos, ka

mūsu cilts, kas jau skaitījās par izmirušu, sāks atkal no

jauna zaļot. Nāc, Rute, mans bērns, tu izredzētā Izraēlī,
vīsi mūsu ciltij zaļu vainagu.

Rute. Nē, māt, laid mani! Man nav lemts izraēlī zie-

dēt.

Noemi. Mans bērns, vai tu esi apmulsusi un izbie-

dēta no tā, ko pārdzīvoji? Nāc vien ārā no Šī pagalma.
Kad tev uzpūtīs cita dvesma, tev arī atvērsies jauna
dzīve.

Rute. Es nevaru.

Noemi. Vai tu gribi te palikt, lai tu vēl otrreiz tiktu

izraidīta? Vai tu vēl neesi pietiekoši apkaunota?

Rute. Jā, jā, iesim!

Noemi. lesim uz pilsētas vārtiem, tur mēs sastapsim
tavu jauno precinieku, un tur tu varēsi pati izšķirties par
savu likteni. Nāc! (Velk viņu aiz rokas prom.)

Rute. Paliec vesels, Boas, mans draugs! (Abas aiziet.)
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8. SKATS

Boass, Abimeleks.

Abimeleks (iznāk, apkrāvies ar spilveniem un se-

gām. Skatās apkārt). Kur viņa palika?
Boass. Atnāca viņas māte un aizveda to prom.

Abimeleks. Un tu ļāvi viņai iet?

Boass. Kā man bija viņu turēt, kad tai bija radies la-

bāks un jaunāks precinieks?
Abimeleks. Var gan būt jaunāks, bet ne labāks par

tevi, Boas. Ko tu nu atkal esi padarījis, viņu projām laiz

dams!

Boass. Dieva prāts! Tam bija tā notikt.

Abimeleks. Kad tev pašam nav prāta, tad tu vien-

mēr atsaucies uz dieva prātu. Vai gan dievs ir tāds muļ-

ķis kā tu?

Boass. Bez viņa ziņas taču ne mats no galvas nekrīt.

Abimeleks. Ja dievs nejauj ne matam krist, vai tad

viņš veselam cilvēkam, sievietei, ļaus krist! Tu vien ne-

prāti viņu noturēt. Tu visu laid no rokām ārā.

Boass. Viss iet un pāriet! Kā raujoša straume dzive

plūst garām, un mums atliek tikai krastā stāvēt un no-

skatīties; mēs ar savu spēku aizturēt viņu nevaram

Abimeleks. Es gan negribu tā stāvēt un noskatīties.

Uz kurieni tās sievas aizgāja?
Boass. Ko es zinu! Dzirdēju, uz pilsētas vārtiem; tur

jau visi satiekas.

Abimeleks. Vai mēs ceļu turpu nezinām? Vai mums

aizliegts iet turp?
Boass. Ko mēs vairs iesim savas vecās kājas lauzīt!

Paliksim labāk mierā.

Abimeleks. Kas tas nu vairs par mieru! Kas reiz ar

sievieti nācis tuvībā, tas savu gultu ir taisījis pašā jūras
vidū un apgulies masta galā.

Boass. Un, ja arī kas varētu tapt citādi, es pats vairs

nevaru tapt cits. Visa nodzīvotā dzīve gulst uz mani kā

svari un velk mani atpakaļ.
Abimeleks. Paļaujies uz mani, gan es tevi izkusti-

nāšu no vietas, vai nu tu būsi smagāk ceļams nekā tavs

kviešu pūrs, kuru es spēju pacelt. Celies vismaz no sola

augšā, te sēžot tu mūžam taču nevari palikt.
Boass. Nav man kur steigties.
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Abimeleks. Celsimies un posisimiesl Apvilksim labā-

kos svārkus un svaidīsimies ar dārgām eljām un smar-

žām! Nāc istabā, es tev izsukāšu bārdu.

Boass. Ko līdz svārki, ko bārda, kad soji ar svinu pie-
lieti!

Abimeleks. Un tad seglosim ēzelīti un dosimies

iurpu ar vēja spārniem.
Boass. Arī ēzelītis ir klibs.

Abimeleks. Gan jau kaut kā tiksim! Celies nu! (Velk
viņu aiz rokas augšā.)

Priekškara.

Ceturtā aina

Betlēmes vārtu priekšā.

Augsts mūra valnis, izlocīdamies dažādos iedobumos, iežogo pilsētu.
Labajā pusē tas stipri izbīdīts uz priekšu, gandrīz kā četrstūris, sa

vos iedobumos dod paslēptuvi pret laukumu priekšā. Visapkārt
iedobumos atrodas akmens soli sēdētājiem un šur tur ari galdi.

Aiz vārtiem tūdaļ paceļas pati pilsēta uz terases. Vārtu priekšā

templis ar spožu kunolu, tāpat ari paši vārti šinī pilsētas malā do-

māti kā tempļa vārti, aiz kuriem kāpenes ved taisni svētnīcā.

Vārtu priekšā ir vieta, kur sapulcējas ļaudis, iedami uz templi, un

noslēdz dažādus līgumus un pērk un pārdod, kā tas jau jūdu tempļa
priekšpusē bija parasts līdz pat Kristus laikiem.

Lūgšanas stunda vēl nav sākusies, un vārti vēl cieti.

1. SKATS

Nāk daži tempļa gājēji, vairāk no dižvīru šķiras, tie nes sev līdzi sa

tītu talesu (lūgšanas mēteli) un baušļu siksnas un rokā neaizdeg-

tas sveces un pātaru grāmatiņas. Citi atsēžas tūlīt uz soliem, citi pa
liek dzīvā sarunā.

Pirmais dižvīrs. Un rebe saka, ka Izraēlī nāks

karalis un ka augstais priesteris to svaidīs tā kunga
vārdā.

Otrais. Laiks būtu! Ļoti būtu laiks. Mums zemē va-

jaga kārtības, soģi to mums nespēj uzturēt. Viss iet uz

leju, tirdzniecība stāv dīkā, un zeme top liesa kā Vārava

govs.
Trešais (kurš jau bija nosēdies un uzšķīris lūgšanu

grāmatu, strauji uzlec augšā). Ko, karalis! Nāks pats
mašiahs (mesijs). Tas mūs izvedīs kā Mozus no tuksneša!
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Pirmais. Tas vēl tālu! Tas notiks tikai visu dienu

galā, kad mašiahs nāks. Tagad mums tuvākas darīša-

nas.

Otrais. Vai karalis tiks ievēlēts no mums pašiem? Un

no kuras cilts tas celsies?

Pirmais. No Jūdu cilts. Tā saka rebe, viņš iztulko

visas rakstu zīmes Mumišā (Mozus grāmatas), un tur tiek

sludināts, ka tas scepteris tiks pacelts Jūdu cilti un ka

viņa godība uzplauks kā alojas zieds un kā ciedra pie ūde-

ņiem. Man šķiet, tur vēl bija citi jauki vārdi, tikai es tos

neatminu, neesmu jau nekāds pravietis.
Trešais. Bet es zinu, kas svētos rakstos. Jā, stāv

rakstīts, ka tā kunga šehina (glorija) izpletīsies pār visu

zemi kā uguns liesma vējā un kā viļņi jūras dibenu tā

apklās visu pasauli.

Ceturtais (pakurls). Ko viņš saka? Uguns? Odens

plūdi visu aprīs? Ak vai! Nepietika, ka viss sauss un iz-

dedzis šovasar, un vēl nāks citas nelaimes!

Piektais. Dzirdi jel! Viņš runā par mesiju un kā bū-

šot, kad tas atnākšot.

Ceturtais. Lai viņš nāk! Vai es viņu nelaižu? Lai

viņš laiž mani mierā, tad es laidīšu viņu mierā.

Trešais (sajūsmā). Tas būs laimīgs laiks! Tad vīģes

plūks no ērkšķiem un vilks draudzēsies ar jēru, un ūdens

upē tiks pārvērsts, un tecēs vīns!

Ceturtais. Dzirdi! Dzirdi! Ērkšķus plūks no vīģēm,
vilki apēdīs jērus, un upēs vairs nebūs ūdens! Ai, ai!

Piektais. Tu visu dzirdi otrādi, nāc, es tev izskaid-

rošu.

Otrais (nāk atpakaļ runādams). Bet kurš te Jūdā

būtu tas cienīgākais, ka no viņa cilts un ģintas varētu

celties karalis?

Pirmais. Man šķiet, cienīgākais būtu Boass, jo ne-

viens tā nestaigā tā kunga ceļus kā viņš. Ja ne viņš pats,
tad viņa pēcnācēji.

Otrais. Bet Boass nav precējies un jau labi gados.
Pirmais. Bet vēl jau var notikt brīnumi, tāpat kā pie

Ābrahāma vecuma dienās.

Trešais. Jā! Brīnumi! Notiks brīnumi, un zvaigznes
uzlēks no Betlēmes, kaut gan viņa tā mazākā starp pilsētām
Izraēlī. (Virzās runādami tālāk un nosēžas uz soliem.)

Rute un Noemi nāk no kreisās puses.
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2. SKATS

Rute, Noemi.

Rute [nogurusi un sagrauzta atslid uz sola sienas

iedobumā). Uz kurieni tu mani ved, māte? Es nespēju
vairs tālāk iet.

Noemi. Mēs esam galā. Te Betlēmes vārti. Silpa
mūs raidīja šurp. Te mums notiks pēc likuma un taisnī-

bas.

Rute. Māt, ja tu domā to svešo vīru, par kuru tu ru-

nāji, tad es viņu negribu. Es neko vairs negribu.
Noemi. Bet tu viņu nemaz neesi redzējusi. Redzēsi,

iepatiksies. Tu viņam, viņš tev!

Rute. Nekas man nevar iepatikties, man viss riebj!
Noemi. Viņš esot jauns un dižens vīrs, kā man Silpa

stāstīja, un pie tam ļoti bagāts. Viņam esot lieli vīna kalni

un sāls bedres. Un ja viņš tevi laipni uzskata...

Rute. Ak, laid! Viņa vīna ogas ir pilnas ar žulti un

kā sāls bedre viņa laipnība. Kā sāls bedre un kā nātru

krūms! Es negribu vina vīnogas baudīt, ne vina bedrēs

krist!

Noemi. Kur tu par viņu labāku atradīsi?

Rute. Es vispār negribu nekāda!

Noemi. Tu runā tā tādēļ, ka tevi viens ļauns virs ar

kaunu atstūma.

Rute. Māte, Boass nav ļauns un negribēja mani apkau-
not. Ak, kad es agrāk būtu to sapratusi, es neparko nebūtu

turp gājusi pie viņa.

Noemi. Es arī nebiju domājusi, ka viņš ļauns, bet viņš
ir pārāk savāds. Tik daudz nu ir, ka tu nederi viņam un

viņš tev arī ne. Gan dievs par tevi gādās!

Rute. Māte! Izraēļa dievs nav vairs mans dievs, es vi-

ņam esmu svešniece, moabiete, kā atlauzts zars no sava

koka, ko vējš aiznesis pa gaisu. Es arī vairs nepalikšu,
kur tu paliksi, un neiešu, kurp tu mani sūtīsi.

Noemi. Mans bērns, kā tu runā! Uz kurieni tad tu

gribi iet?

Rute. Kur manas nogurušās kājas mani nesīs. Es ari

nemiršu, kur tu mirsi, un netikšu pie tevis aprakta.
Noemi. Tu dari man sāpes, bērns.

Rute (māti apskaudama). Mums visiem sāp, māte.
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Noemi. Lūdz dievu, meitiņ, pielūdz vēlreiz zvaigžņu
dievu, kas tevi līdz šim ir vadījis. Viņš arī turpmāk mums

palīdzēs. Paliec te sēžam solā, te tevi neviens netraucēs.

Es iešu apskatīties pa tiem vīriem, kuri garām iet; varbūt

atradīsies, kas atpērk Mahlona, tava vīra, tīrumus, un tad

jau tu pati arī varēsi to vīru vaigā redzēt.

Aiziet uz pusi. Rute paliek sēžot.

3. SKATS

Boass, Abimeleks.

Nāk no kreisās puses, abi svētku drēbēs.

Boass (aplaiž skatus apkārt un tad bailīgi parausta
Abimelekam aiz piedurknes). Nāc, iesim labāk atpakaļ,
pirms kā mūs jaudis ierauga.

Abimeleks. Nē, Boas! Ko tad esam nākuši šurp? Ko

svētku drēbēs tērpušies?
Boass. Par to es jau kaunos. Mēs savās drēbēs esam

uzpūtušies kā pāva aste pret vēju.
Abimeleks. Bet precinieki, kas iet mājā bez bildinā-

juma, ir kā vējš un mākoņi bez lietus.

Boass. Kas mēs par preciniekiem bez pašas līgavas!
Abimeleks (ierauga Noemi). Skat, skat, kur ir tā

vecā! Ko viņa lūkojas tā atpakaļ? Ā, tur nāk kāds lepns
dižvīrs — viņa tam stājas ceļā — grib uzrunāt. — Vai tas

tik nav tas precinieks?
Boass. Paiesim tālāk, lai mūs neierauga.

4. SKATS

Kāds Noemijas radinieks, Noemi pati.

Noemi. Esi sveicināts, kungs! Lai tava laipnība at-

spīd pār tavu kalponi, un lai tā atrod tavās acīs labpatiku.
Radinieks. Kas tu esi, ka nāc man ceļā?
Noemi. Esmu tava rada, kungs, kaut gan tu manis

nepazīsti, biju ilgus laikus projām no dzimtenes, bet tavs

tēvs gan atcerēsies Elimeleku un viņa dēlu, kuri tagad
visi pieaicināti pie tēviem.

Radinieks. Runā ar manu tēvu, kas tevi pazīst, ne

ar mani.
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Noemi. Neaizdari, kungs, savas ausis tavai kalponei,
pēc manu dēlu nāves tu esi mūsu tuvākais rada gabals.

Radinieks. Kas es tev par radu, sievai Tu nāc no

pasaules malas, un es tevi nekad neesmu ne redzējis, ne

pazinis. (Apgriežas.)
Boass (uz Abimeleku). Dzirdi: viņš ir tuvākais rads!

Ko tad mēs te stāvam kā izkulti kviešu stateņi!

Abimeleks. Pagaid'! pagaid'! Mums bēgšana neiz-

bēgs, ja tik vien tas dižais radinieks neizbēg. Es viņam
labprāt kādu locekli maitātu, tikai ne viņa zaķa kājas.

Noemi. Kungs, es nebūtu pārnākusi no svešuma, ja
mana sirds nebūtu pie šejienes saistīta.

Radinieks. Vai es gan tevi saistu? Uzbāzīgā sieva!

Noemi. Es griežos pie tevis tādēļ, ka pēc vīra un dēla

nāves ir palicis mantojums.

Radinieks (atgriežas). Mantojums? A! Par to var

runāt. Nu, ja esmu tavs tuvākais rads, tad man arī nākas

par mantojumu zināt. Nāk man arī atmiņā, ka esmu par

tevi dzirdējis, tikai tūdaļ neiedomājos, nu, atvaino, ka sa-

skrējāmies; stāsti vien tuvāk!

Abimeleks (Boasam). Dzirdi, viņai mantojums arī!

Boass. Vienalga! Mēs tikpat esam te lieki!

Abimeleks. Lai ir! Mums vienalga.
Noemi. Redzi, kungs: tur, viņpus pilsētas, netālu aiz

vārtiem, atrodas zemes gabals, tagad gan tas stāv klaidā,
bet senāk bija auglīgs tīrums; tas ir manas dzimtas

mantojums.

Radinieks (nikni). Ko? To klajo laukumu, kur

vārnas un kovārņi ganās, tu man gribi kā mantu pie-
dāvāt!

Noemi. Tu to pārvērtīsi atkal par auglīgu zemi, un

līdz ar to nesīs arī tava dzimta augļus, jo mans priekšli-
kums vēl nav galā un man pēc likuma tev jāvēstī, ka līdz

ar tīrumu, ko tu manto, tev piekrīt arī precēt viņa īpaš-
nieka atraitni.

Radinieks (iekliedzas). Ko vēl ne! Laid mani mierā!

Kāds tas tīrums, tāda sieva! Par ko lai dievs man tādu

sodu uzliek? Es no tevis zināt negribu.

Boass. Tāds nelietis! (Taisās brukt virsū.)
Abimeleks (tur viņu). Pagaid' vēl, gan mēs viņu sa

berzīsim un uz tā paša tīruma izkaisīsim.
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5. SKATS

Tie paši, R v i c.

Rute {izskrej no slēptuves uztraukumā). Māte! Māte!

Ne vārda vairs! Pietiek tā kauna! Vai es esmu izsolāma

kā prece, un vai tas ir mans pircējs?
Radinieks (ierauga Ruti, apjūk, stomās). A! Vai tu

tā esi, ne vecā? Vai tu esi, kas manto tīrumu? Tad jau
pavisam cita lieta! Dod man tavu roku, lai es tevi ap-
skatu!

Boass (metas starpā). Nost! Neaizskar viņu! Atkāpies!
Tu esi viņu apvainojis, tu esi nelietis!

Rute. Boas, arī tu te! Ak, kaut zeme atvērtos un kaut

bezdibens mani aprītu!

Boass. Rute, Rute, Jauj man tevi sargāt! Ļauj man

dzīvību likt par tevi ķīlā!
Abimeleks. Es jau arī tepat esmu! Es jūs abus ap-

sargāšu! Es savus spārnus pār jums izpletīšu.

Izraēlieši sanāk apkārt.

Radinieks (sabiedēts). Es jau strīdu negribu. Dievs

mans liecinieks! Es no savas mēles neesmu bultas raidījis,
nedz ar saviem vārdiem duramos metis.

Abimeleks. Tu biji pirmais! Kas strīdu sāk, plūdiem
pārrauj dambi. Lai redz visi ļaudis, kāds tu nelietis!

Radinieks. Bet es jau ar mieru viņu ņemt! Un to

postažas lauku es pārvērtīšu kā dieva dārzu. Es paturu
savas tiesības pēc levirāta lēmuma.

Boass. To tu vis nedarīsi! Jūs, cienījamie vīri, izraēlī,

jūs nepielaidīsiet, ka viņš pirmo svēto likumu min jau kā-

jām un apvaino sievietes, lai vēlāk rupjā veidā atkal sa-

grābtu, kas tīk!

Rute. Nē! Nē! Neviens mani nevar paņemt! Nevienam

nav uz mani tiesības kā tikai nāvei!

Boass. Ak, Rute, es tevis tāpat neesmu vērts. Arī man

par tevi nav nekādu tiesību, ne likumu varas, bet te, šo

sapulcēto Izraēļa cienījamo vīru priekšā, ļauj man tavu

godu uzcelt kā zvaigzni no pīšļiem. (Griežas pret sapulcē-
jušamies.) Uzklausiet mani, jūs cienījamie vīri un vecākie

izraēļi! Jūsu priekšā es bildinu moabieti Ruti par savu

dieva man nolemto sievu un mana nama uzcēlēju. Bet vi-

ņas pašas rokā es lieku izšķirt, vai mans piedāvājums tai

nav par niecīgu un mazvērtīgu.
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Noemi (nomaļus). Dievs lai ir slavēts, kas mūs nav

atstājis!

Pirmais dižvīrs. Man kā vecākajam Izraēlī še jā-
saka savs vārds un jādara pēc likuma: tā kā pirmais
izpircējs caur necienīgu atraidīšanu pats savas tiesības ir

atmetis uz Elimeleka ciltsīpašumu, tad tās tagad piekrīt,
Boas, tev kā nākošam mantiniekam. Dieva un sapulcēto

priekšā lai moabiete Rute top tava sieva un uzceļ tavu

namu. Bet tev (griežas pie radinieka) pēc likuma un pa-

rašas tagad jānoaun no tavas kājas kurpe un tā jāatdod
Boasam par zīmi, ka tavas tiesības pāriet uz viņu.

Radinieks. Ko? Manas tiesības man atņem! Sievu

man atņem! Un beidzot vēl kailu mani izģērbsi Tā ir ap-

laupīšana; vai jūs esat izraēlieši!

Dižvīrs. Tie mēs esam, un tādēļ tev kurpe jāno-
velk.

Abimeleks. Nelīdz neko! Ja neaun pats, es tev viņu
nomaukšu. (Nosviež viņu zemē un spilē kurpi nost, kura

netiek labprāt dota.)
Boass (Rutei bailigi tuvodamies). Rute, tavā rokā

slāv, vai tu gribi likt uzlēkt saulei pār manu apsūnojušo
jumtu un priekam ļauj ienākt pa manām aizrūsējušām
nama durvīm jeb vai man nogrimt un atsalt tumsā un

vientulībā.

Rute. Boas, vai es to spēju? Tik daudz sāpju mums

visapkārt kā grēku plūdi...

Boass. Tu to vari, mans Noasa balodīt, tu pirmo zaļo
lapu ienes manā mūžā. (Apkampjas.)

Noemi. Dievs lai jūs svētī, mani bērni, un lai uzceļ
caur jums Izraēļa namu!

Dižvīrs, vecākais. Esiet svētīti Izraēlī! Lai dievs

dod, ka sieva, kas ieiet viņa mājā, būtu kā Rahele un Lea,
kuras abas uzcēlušas Izraēļa namu. Topiet lieli Eifratā, un

lai no jūsu cilts ceļas tā kunga svaidītais, kas savu scep-
teri pacels pār tautām.

Abimeleks (beidzot nomaucis kurpi). Te nu būs tā

kurpe arī!

Radinieks (izrauj to viņam no rokas un nosviež

Boasam priekšā). Se, ņem! Tfu! [Dodas projām klibo-

dams.)
Abimeleks. Ņem nu atpakaļ! Paturi tu kurpi, mēs

sievu!



Nodun zvans, vēstīdams lūgšanas stundu, atdarās vārti, un atklājas
kapenes, kas ved uz augšu templī. Tempja durvis plaši atvērtas, un

iekšiene apgaismota mirdzošām ugunīm. Tempļa sulainis nāk lejā ar

žuburu lukturi un visiem aizdedzina sveces. Reizē ari visi apliek
talesus (balto lūgšanu mēteli ar melnām malām) un tad svinīgi

grupējas ap Boasu un Ruti.

Vecākais. Teiksim to kungu un slavēsim vina vārdu!

Jo

Trīs lietas ir brīnišķas
Un ceturtā ir neizdibināma:

Ergla ceļš pie debesīm —

Čūskas ceļš uz klints —

Kuģa ceļš jūras plašumā —

Un vīra ce{š uz sievu.

Visi

Slavēts lai tas kungs!
Slavēts lai viņa vārds mūžu mūžos!

Priekškars.



TORŅA
CĒLĒJS

Drāma no viduslaikiem

5 cēlienos ar epilogu



Personas

Madlena — atradnīte

Krodznieks — viņas audžutēvs

Grāfs Vilhelms v. Kreicingens
He 1 i j an te — komtese, viņa meita

Pils kaplāns
Birģermeistars Emerencijs
Rupe r t s \

ji".'"
Linhardsj
Skrīveris Teofrasts

Mārtiņš — baznīcas zvaniķis
Kupra i n i s

Koka kā ja
Aklā vecene baznīcas übagi
Salašņa
Spit ā 1 i s

Pils sulainis

Anete \
~ .

Zuzanna/ P lls Jaunavas

Nerrs

Velns — kā melnais kungs
Stiepējs \

Grautiņš I

Vīri, sievas, bērni, sargi, lāpu nesēji, bende, kaprači, bendes kalpi

Notiek nepilnu pusgadu starp vēlo rudeni un agro pavasari.

Laikmets: viduslaiki.
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PIRMAIS CĒLIENS

Lauku krogs. leeja ar platu lieveni mājas priekšpusē, skatuves krei-

sajā stūrī trulā leņķī. Labajā stūri tāpat vārti ar veclaiku loku pāri.
Pa tiem ved ārā lielceļš uz netālo baznīcu, kura paceļas uz pakalna
gleznieciskas ainavas vidū. Tagad to aizsedz migla un mākoņi, vēlāk

to ierauga sagāzušos. Dibenā dārzs ar augļu un citiem kokiem. Gar

žogu augstas kāršu rozes, gaiļa piešu vijumi un lielas saulespuķes.
Visu skatuves vidu ieņem apaļš laukums ar paretiem kokiem. Zem

tiem gari soli un galdiņi viesiem. Pašā vidū kupla pīlādze, pilna sar-

kanu ogu ķekaru. Ap to lokā apaļš galds, apklāts priekš cienīgākiem
viesiem. Labajā pusē vēl saredzamas citas saimniecības ēkas ar aug-

stiem, smailiem jumtiem, pavāliem un pieliktām zirgu galvām.

Miglains septembra rīts. Redzamas jau nobirušas sarkandzeltenas

kļavu un apšu lapas. Svētdiena.

L. SKATS

Made, Mārtiņš.

Made

(pelēkā, vienkāršā uzvalkā ar priekšautiņu. Rīkojas
ap galdiem: noslauka putekļus, sakārto traukus, pie-
bīda solus. Mārtiņš guļ izstiepies uz kāda sola un,

cieti aizmidzis, allaž krāc. Made, iedama gar žogu,

apstājas, noliec pie sevis vienu saulgriezi un pie-

glauž pie vaiga).

Tu, saulgriežu; mana, tev prāts tik uz sauli,
Cik maz mums daļas gar šopasauli!

(Noliecas un paņem gailapiešu vilni.)
Un žogarāpli, tu, gaiļapiesi.
Tu gan nu tāli vis neaiziesi!

Nāc, pacelšu augstāk, man tevis žēl...

(Uzmet vītni ap pleciem un kaklu, tad iet tālāk

rīkodamās un ierauga Mārtiņu.)

Vai, Mārtiņ! vai tu guli vēl?
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Mārtiņš

(rūc pa miegiem).
Vai vēls jau vakars? Vai saule riet?

Made

Kur vakarsl Rits! Sen gaiji jau dzied!

Mārtiņš
Laid mani mierā, skuķe, ko melsies!

Nupat bij vakars, bet šai jau rīts!

Made

Vai, Mārtiņ! Ko sāksi tiepties! Vai celsies!

Ir laiks, tavs darbs vēl nedarīts,
Un saulīte, skat, jau labā gabalā.

Mārtiņš

(spārdīdamies).
Lai skrien! Vai man viņa jānogana?
Neba es kāds gans!

Made

Tev jāzin baznīcas zvans:

Šodien tev svētdiena jāiezvana.
Mārtiņš

(uzšaujas sēdu).
Ko necēli agrāk! Vai nebīsties grēka!

(Grib celties, bet atšļūk.)
Vai! Neklausa kājas, nemaz nav spēka.
Ej atnes ko iedzert, es pagaidīšu.
(Atlaižas atpakaļ un iemieg.)

Made

Vai, Mārtiņ, nu tu necelies tīšu!

Ko iesākt? (Sauc.) Nāc, tētiņ, palīgā, nāc!

Es nevaru uzcelt, viņš gu| un krāc.

2. SKATS

Tie paši, krodznieks.

Krodznieks

(Mades audžutēvs, vecīgs vīrs, padrukns, ar labsir-

dīgu izskatu. Viena kāja tam stīva, viņš pienāk kli-

bodams un purina Mārtiņu).
Vai celsies, pagāns, tik cieti viņš gul,
Ka tam vai lai zirņus uz muguras kuj!
Par daudz būs atkal vakar dzēris.

Vai viņš zin mēru vai saturu!

Teic, Madīt, — cik liels bij viņa tēriņš?
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Mārtiņš
(pamodies).
Ko Made! Pats zinu: bij mazs, mazs mēriņš!
Kā notika, vai es atminu!

Pats velns būs mani gar zemi spēris.
Dod vienu, lai spētu piecelties!

Krodznieks

Vai nauda, ko maksāt?

Mārtiņš

Ņem pievelc uz krītu.

Man šodien nav naudas, es maksāšu rītu.

Krodznieks

Un rītu līdz pātariem sagaidīšu!
Mārtiņš

Tu netici? Pag, kad celšos, tad iešu:

Šodien es ērģelēm pamīšas mīšu

Un rītu svētās sveces liešu,
Tad nezin, kur naudu sabāzīšu!

Tu zini, lai kāds tas arnatiņš,
Ikvienam savs zelta pamatiņš:
Ne zvaniķis vien es un baznīcslauķis,
Es nagu cirtējs un vēderbrauķis
Un arī pa reizēm kāršu licējs ...

Krodznieks

(atmet ar roku).

E, blēņas! Es, nelga, lai būtu tev ticējs!
Nav vajās klausīties, celies nu reiz!

(leiet iekšā.)

Mārtiņš

(ceļas stenēdams).
Ak vai! Šai pasaulē viss iet greizi!
Diez kur nu mana cepure?

Made

Tepat vien būs, tik pameklē.
Mārtiņš

Nav ne uz galda, ne pagaldē.
Nu būšu, bez cepures staigādams,
Kā mūsu bez torņa dievanams!

(čamdās pa kabatām.)
Un kur mans mutautiņš? Arī pa lauku!

Vai nu es savu degunu
Kā baznīcas durvis ar slotu lai slauķu?

Made

Es iešu, tev savu padošu.
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Mārtiņš
Nav deguns vien, ir asaras arī,.,

Ma d c

(dod viņam baltu mutautiņu).
Še, te tu viņas noslaucīt varil

Mārtiņš
Ak dievs, es nedrīkstu piedurt tam pirkstu,
Tik tīrs un balts!... Ak, meitenīte,
Kā pati tava dvēselīte!

Tas būtu uz mana deguna
Kā balta maija migliņa

Kūtsdurvju priekšā uz mēslāja.
Es grēku skrīnī līdz kaklam mirkstu,
Ko līdz man nožēlot, asaras

Tāpat ir līdzi netīras.

Kad dieviņš tētiņš tās saodīs,
Tas mani dzīšus no debesīm ārā dzīs;
Tad labāk, grēkam par spīti,
Tec, Madit, atnes man kortelīti!

Made

(atrod cepuri, nopurina no putekļiem
un iedod viņam).
Še cepure tava, bet tagad nu ej!

Mārtiņš
Nu, nu! Tas dievvārds nekur jau neaizskrej.
(Saposies pieiet pie vārtiem un lūkojas.)
Vai dieviņ! skat, baznīca pazudusi.

Made

(jokodama).
Būs tā kā cepure pagaldē nokritusi?

Mārtiņš
Es saku, nava! Vai migla tik bieza ir,
Ka vairs ne ēkas neizšķir!

Made

Tā migla tev pašam gan acīs būs.

Iznāk atkal krodznieks.

Mārtiņš

Nu, nāciet, gudrie, un skatiet jūsl
Krodznieks

(pieklibo pie vārtiem).
Es arī neredzu; Madīt, nāc, skaties tu!

M a rl c

Es arī ne, ak tavu brīnumul
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Mārtiņš
Kam acīs nu migla — vai man, vai jums?
Es iešu skatīt to lērumu.

(Noiet.)

3. SKATS

Krodznieks, Made.

Krodznieks. Savādi gan! Cik reižu jau nav baznīca

sagāzusies, tikko tā bij pa pusei uzcelta. Šoreiz tā bij gan-

drīz gatava, tik torņa trūka.

Made. Varbūt cēlāji nebija sava amata lāga pratēji.
Krodznieks. Taisnība gan. Mūsu pagasta vīri negrib

maksāt un pieņem, kāds nāk. Bet ļaudis vēl ko citu runā:

tie saka redzējuši velnus pa nakti baznīcu sagāžam. Un

ātrāk nevarēšot baznīcu uzcelt, kamēr tur nebūšot iemū-

rēta kāda jaunava dzīva, tad velniem vairs nebūšot p.ir
baznīcu varas. Un atslēgas līdzi jāiemūrējot.

Made. Nav jau, tēvoci, ikreiz laužu balss — dieva

balss un laužu tenkas — velna tenkas.

Krodznieks. Tu jau nu arī piederi pie tiem mācītiem,

kas neierauga ne dieva, ne velna.

Made. Es tiešām neviena neesmu redzējusi.
Krodznieks. Bet ko tu saki par mūsu kunga meitu?

Vai tā neizskatās, it kā būtu sakarā ar pašu nelabo? M m

ikreiz auksts pārskrej, kad viņa te, garām ejot, iegriez js

krogā.
Made. Es saku tikai, ka viņa ir ļoti skaista, kaut gan

pārāk lepna.
Krodznieks. Ceļ degunu, it kā dievs viņu būtu ra-

dījis astotā dienā. Bet par tevi viņa skaistāka nav.

Made (apskauj viņu). Tēvocīt, tu nu gan visur redzi

to, kā nemaz nav. Te velnus, te manu skaistumu.

Troksnis tuvojas.

4. SKATS

Trokšņodami sanāk baznīcas übagi: cits ar kupri mugurā, ciis ar

koka kāju. Aklā vecene, Salašņa un Spitālīgais, visi apkārušies ar

kulēm un ar nūjām rokā.

Kuprainis. Laid! Man pieder pirmā vieta pie kroga

vārtiem tāpat kā pie baznīcas durvīm. Vai tu ar savu

koka kāju gribi uzkāpt debesīs?
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X o ka kā ja. Vai tu man savu kupri dosi, kur pakāpties?
Kuprainis. Vai tu vēl mani apsmiesi, ka man savs

krusts jānes!
Ko ka kā ja. Tu savu krustu vari panest, man mans jā-

šļūc gar zemi.

Vecene (stenēdama nosēžas blakām). Ko nu, brātiši,

lamājaties kā divi ēzeļi, mušu laikā viens otru astēm kul-

dami.

Kokakāja. Ko tu te nāc, vecā, sarūsējušā nagla!
Vecene. Vai jūs te vieni paši gribat sēdēt kā zvirbuli

graudos!
Kuprainis. Sadod, svaine, viņam labāk! Viņš üba-

goja, kamēr es biju iesnaudies.

Kokakāja. Un tu grābi naudu riekšām, kamēr es biju
savās padarīšanās, tad taisni baznīcēni gāja garām.

Kuprainis. Bet tu man vienmēr stiepi roku pār
kupri — kā vārna uz cūkas muguras, kas uzlasa tārpus,
ko pēdējā sarok.

Kokakāja. Es tev došu pa tavu kupri, ka tu varēsi

savām ribām skatīties cauri kā zaglis caur cietuma tre-

liņiem!
Kuprainis. Bet es tev došu, ka tu paliksi guļot ar

pīpi zobos un ar dunci krūtīs!

Salašņa. Bāliņi, zeltainīši, ko nu naudas dēļ strīda-
ties! Kur to glabāsim? Vai kapā? Še, grēku pasaulē, to

var peles ievilkt pūznī vai blusas apēst, vai pērkons no-

spert!

Kokakāja. Un tu te arī esi atvilcies līdzi, utainā

dvēsele!

Salašņa. Kur tauki, tur putas peld pa virsu.

Kuprainis. Vai dzird, kāda mute! Es tevi līdzi apsi-
tīšu ar visām tavām utīm!

Vecene. Vai manu dieniņu, nu cits citu apsitīs! Vai

dieviņš tādas lamas nedzirdēs? Vai domājat, ka tam kā

biklam zirgam klapes uz ausīm? (Raud.)

Spitālis (ari notupjas). Ko raudi! Taupi asaras, ari

tur sāls iekšā! Izlamāsies, aizsmaks, nevarēs dāvanas lūgt
Kokak ā j a. Pielūko, ka tava mēle papriekšu neiekrīt

zābakos.

Salašņa. Bāliņi, bālenīši! Priekš kā tad übadziņam tā

mēle ir, ja ne priekš lamāšanās un pātaru skaitīšanas, ka

zvanam priekš zvanīšanas.

Kokakāja. Es lamāties negribu, lai velns jūs visus

parauj!
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Kuprainis. Ak tā! Vai tu domā, ka tu velnam no ķer-
ras nolēksi?

Vecene. Vai dieviņ! Nu jau atkal! Kā nevar rimties,
tā nevar. Būtu labāk pātarus skaitījuši, drīz nāks ļaudis.
Gan jūs visus velns ellē ceps, uzdūris uz vienas iesmas kā

paipalas!
Kuprainis. Mēs te esam par daudz! Nav vietas! Lai

citi iet pa pagastu apkārt übagot. Ej tu, Salašņa, pirmais.
Tu to proti: tev jau viena biksas kāja no viena pagasta,
otra no otra!

Salašņa. Vai manu! Kundziņi! Ļaujiet man palikt! Ari

gailīts dzied vislabāk uz savu māju mēslu čupas.
Vecene. Lai iet labāk Kokakāja, tas ir tik redzīgs, ka

prot nozagt garāmgājējam zoli no zābaka apakšas.
Kokakāja. Es tev došu, treknā muša, ka tu trīs rei-

zes apvelsies! Ej tu!

Vecene. Vai! Vai! Sitīs aklu cilvēciņu! Kur nu es? Kā

kaķīts pa slapju grīdu!
Spitālis. Mieru, es saku! Skaitīsim labāk pātarus!

Kuprainis. Miera apustulis! Tev tāds aitas klepus,
ka aizklepo visus pātarus. Tu arī vari iet, nosmērējies
zils un brūns kā kāpostu galva! Grib, lai uz šo vien skatās.

Spitālis (paceļ bozi). Neaiztiec tu mani! Še tev

miers!

Kuprainis (ari bozi celdams). Še tev pātari!
Kokakāja (ar bozi visiem pa virsu). Prom! Visi!

Visi!

Visi sāk kauties, izņemot veceni, kura pa pulku spiedz.

Vecene. Mierā! Dieva dēļ, tur nāk ļaudis. Un visi pie

pātariem!

Sāk visi mierīgi bubināt un klanīties lūgdami. Aiz skatuves troksnis.

5. SKATS

leskrien baznīcēni, sievas un vīri, lielā uztraukumā, ar dziesmu

grāmatām rokā.

Pirmais vīrs (sviedrus slaucīdams un spļaudīdams).
Uf, uf! Es vairs nevaru! Būtu gandrīz pats līdzi beigts

zem baznīcas drupām!
Otrais vīrs. Nē! Tas tik sprādziens! Visi putni iz-

skrēja no ligzdām! Sienas atvērās kā velna lūpas, un ak-
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meņi ņirdza pretī dzeltenbāli kā nāves zobi. Logi tukši

kā acu dobumi, un vējš pūš iekšā un ārā, ka atlikušās spā-
res vien čīkst kā klaboši miroņkauli. (Lūko nosēsties gar
galdiem.)

Pirmā sieva. Es jau teicu, es jau paredzēju. Lai

ceļ, cik grib, gan jau atkal sagāzīsies! Kur pats nelabais
klāt

Otra sieva (krustu mezdama). Kuš! Nepiemini! Labi,
ka mums virsū neuzgāzās, ka dieviņš mūs paglāba īsi

priekš dievvārda sākšanas.

Pirmā sieva. To jau tāpat varēja redzēt. Kādi tur

mākoņi vilkās apkārt, kā suņa astes! Un mācītājs arī ru-

nāja par kādām nelabām astes zvaigznēm.
Otrā sieva. Vai nu zvaigznēm astes kā govīm! Kad

jau tā nelaime nāk, tad tu neizbēgsi, tad tu i biezputra
pirkstu nolauzīsi.

Trešā sieva. Vai dieviņ! Kas nu būs! Kas būs! Kas

nu mūsu dvēseles ganīs! Kur nu vakarēdiens, kur bikts!

Visa dievmaize ar gružiem piebirusi.
Ceturtā sieva. Lai nu bikts kur bikts! Bet kur nu

kristīs, kur laulās!

Ceturtā sieva (raudādama). Bet kur nu aizlūgs,
kad krusa apsit laukus, kad govīm nepadodas teliņi!

Otrais vīrs. Kuš, sievas! Ko raudat? Ja krogs būtu

sagāzies, tad jūs būtu priecājušās, ka kroga rēķins sagā-
zies līdzi, bet, kad baznīca sagāžas, tad sagāžas arī līdzi

visi grēki un bikts.

Piektā sieva. Priecājies viens pats! Tu jau ar grē-
kiem pilns kā suns ar blusām, bet mums vajaga sava

dieva vārda.

Trešais vīrs. Dieva vārdu var noturēt arī zem kla-

jas debess, tur dievam vistuvāk.

Ceturtā sieva. Bet, kad mēs dziedāsim svētas dzies-

mas, tad gaiļi dziedās līdzi un suņi ries, un jēri bļaus.
Trešā sieva. Un kanceles arī nebūs, nevarēs kap-

lāna saredzēt, viņam jau tik liels kruzuļots krāgs un maza

galviņa, ka tā kā pelīte lūkojas ārā no siera.

Otrā sieva. Un vēders arī stāv priekšā — liels kā

Noasa šķirsts, kur sagāja iekšā visādi putni un lopiņi.
Otrais vīrs. Jā, bet tikai cepti un vārīti.

Pirmā sieva. Cik labi citiem novadiem! Tiem sava

baznīca, savs riktīgs mācītājs! Mūsējais jau_ tik kaplāns

vien! Dzīvo pie kunga muižā vienā labumā kā trusītis kā-

postos.
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Otrais vīrs. Nu, kad mums nebūs ne kunga, ne baz-

nīcas, mums paliks baznīcas nodevas. Grēku parādus gan
atlaiž, bet naudas parādus nekad!

Trešais vīrs. Un debesu valstība arī mums paliek;
to sola kaplāns.

Otrais zemnieks. Jā, tāpat kā lapsa vilkam pasakā
sola mēnesi akā par sieru.

Trešais vīrs. Ak tu grēka gabals! Domā, ka tev būs

jāmirst.
Otrais vīrs. Domāju gan. Bet mirt es miršu tikai

vienreiz, bet dzīvot man jādzīvo katru dienu.

Krodznieks (pienāk līdz ar Madi, nesdams alus

kannas, kuras piedāvā visapkārt). Še nu, dzeriet! Kad nav

baznīcas, labi, ka vēl atlicis krogs, kur dvēseles mielot.

Tagad es būšu jūsu gans. Kad zirga nav, jājāj ēzelis.

Sievas (cita caur citu). Man ar! Man ar! Man jau
dvēsele pakārusies kā odiņš zirnekļa tīklā!

Vīri sasēž ap galdiem gar skatuves malām, sievas tiem piebiedrojas.
Krodznieks nes apkārt dzērienu.

6. SKATS

Tie paši, puikas, Ilģ i s.

Aiz skatuves kņada. Puikas kliedz: urrāl urrāl

Iļģis, ceļojošs amatnieks namdaris, stipri nonēsātās un apputējušās
ceļa drēbēs. Pēc rakstura nevarīgs sapņotājs, pusģēnijs, pusjokupēteris,

lieto sarkasmu, it kā no citiem vairīdamies un gainīdamies.

Puikas (viņam pakal kliedz un rausta aiz svārkiem).
Dod mums vēl paskatīties! Dod! Dod!

Pirmā sieva (lidz ar citām). Ko kliedzat, puikas?
Ko no viņa gribat? Kas tas par svešo tāds, ko esat apstā-

juši kā dunduri zirga asti?

Pirmais puika. Māt, kad tu zinātu! Viņš ir burvis,

brīnumdaris, un viņam tāds daikts kabatā ar stikla acīm,
kad tu to pieliksi pie savām acīm, tad visas ēkas, koki, cil-

vēki paliek lieli, lieli un no tālienes nāk tev klāt.

Pirmā sieva. Ko nu melsies, puika, es nu gan tādu

velna daiktu pie savām acīm nelikšu.

Otrā sieva (uz Iļģi). Dod man paskatīties, kas tas

tāds īsti ir?

Iļģis (dod viņai rupji konstruētu, pirmatnēju tālskati).

Še, skaties, simttūkstošgadējā leva.

Otrā sieva (paņem tālskati, skatās un iekliedzas).
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Trešā sieva (nospļaujas). Tfli! Kā sabaidīji! Ko tu

ieraudzīji?
Otrā sieva. Viss tik liels un nāk man virsū, domāju,

ka viss krogs man uzkritīs; un manas pašas vīrs tik liels,
tāds! Un nāk taisni klāt.

I 1 ģ i s. Jo labāk! Vai tu gribētu, lai viņš no tevis iet

prom? Apgriez skatāmo un skaties no otra gala!
Otrā sieva. Še! Še! Es to vairs rokā neņemšu! Ap-

burs mūsu vīrus, apburs mūs pašus.
Pirmais puika (nomalis, mātei stāstīdams). Dzil

Viņš sakās varot pašu velnu aiz astes izvilkt no elles

laukā. Viņš dzirdot arī, kā zāle augot un kā odi šķaudot,
un stiklu viņš varot sakost ar zobiem kā cukuru.

Ceturtā sieva. Lai dieviņš tētiņš mūs pasargā!
Diezin vai tāds maz ir kristīts un dievmaizi ēdis!

I 1 ģ i s. Esmu daudzreiz kristīts, kaut arī ne taisni uz

galvas un ar ūdeni, bet uz pretējo galu ar cietāku priekš-

metu, un dievmaizi esmu ēdis vairāk un labāku nekā jūs.

Puika (iekāries viņam svārkos). Saki, saki — ar ko

dievs tevi ēdināja?
I 1 ģ i s. Tu, puika, to arī vari pamēģināt, jaunība var

visu! Lietus bij manas zupas, krusa — zirņi iekšā un

sniegs kā salāti klāt.

Puikas, Ilurrā! To mēs gribam pamēģināt!

Kuprainis übags (kurš līdz ar citiem übagiem vē-

rīgi klausās). Mēs arī tādas zupas pazīstam. Bet pēdējā
maltīte būs tomēr vislabākā, kad ēdīsim kapsētas mēslaju
un dzersim ūdeni no kapa dibena.

Vīri pienāk arī klāt.

Pirmais vīrs. Kas tad šis te tāds? Stāv starp sie-

vām kā ezis starp pelēm!
Otrais vīrs. Viņas to tā apstājušas kā Ēģiptes

sievas Jāzepu, un viņam tikai viens pats mētelis ir, ko

atstāt vienai rokā. Saki, draugs, — kā tu šurp atnāci un

kas tu esi?

I Iģis. Tu prasi visu uzreiz? Kā lai citādi būtu atnācis,

ja ne pats ar savām kājām.
Trešais vīrs. Viņš ir burvis. Nobaidījis visas sievas,

lai viņš iet pie velna!

Iļģis. Tur jau būs vieta aizņemta no tevis.

Krodznieks (pienes viņam kausu). Bet pirms došu

tev apslapināt lūpas, jo tur ellē būs karsti. Bet, ja tu tur
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nonāc, tad sveicini to melno lielkungu un saki, ka viņa
aste nebūs garāka par manu dēli, kurā parādi iezīmēti.

Arī tavu vārdu es varētu pievilkt pašā astes galā, ja tu

man to gribētu sacīt. (Uz Madi.) Tec, meitiņ, atnes viņam
no mūsu labākā.

Iļģis. Varu tev arī savu vārdu pasacīt, lai pats savu

atmiņu vingrinātu. Domāju, mani sauc Iļģi.
Krodznieks. Uģis! Iļģis! Tas atgādina it kā vecu

vijoli, kas gadiem aizslēgta gulējusi kastē ar sarūsējušām
stīgām un apputējusi.

Made pienes dzērienu.

Krodznieks. Dzer nu, varbūt vairāk ieskanēsies, kad

mēle kļūs svabadāka.

Iļģis. Ak, tev gan nebūs tāda dzēriena, kas atraisītu

manī to, kas sarūsējis, lai atkal spīdētu, un, kas smags,
lai vairs nebūtu smags.

Made. Cik tu bēdīgi runā!

Ilģis. Ak, meitenīt, smaga ir zeme virs tā, kas dzīvs

aprakts.
Trešais zemnieks (uz citiem)

.
Dzirdiet, ko tāds vēl

dižojas ar savu lielo muti, spico mēli un tukšo vēderu! let

sarāvies kā repis.
Iļģis. Vai tu no sveces prasi taukus un ne gaismu?
Trešais zemnieks. Taisies labāk prom ar visām

savām nesaprotamām valodām, citādi tu pats caur savu

burvja stiklu varēsi ieraudzīt savas karātavas.

Puikas (priecīgi lēkā). Nu viņš visus apburs: vīrus

par teļiem un sievas par vistām.

Krodznieks. Rimstieties jel, vai tad jūs neredzat, ka

viņš tikai jokojas. Viņam tāda gaiša balss, un tas smejas
kā Strazdiņš martā. Manā krogā var katrs nākt un iet,
kā viņam tīk. Sēdi vien, draugs, te zem liepas un atspir-
dzinies. Made, atnes vēl!

Iļģis (apsēžas, Made ielej). Apsēdies tu man līdzās,

bērns, tu man palīdzēsi atminēt, kas es esmu.

Made. Saki man — kas tavs tēvs, kas māmiņa?

IJģis. Tēvs — to neviens īsti nezin, jo to nevar ar

lieciniekiem pierādīt.

Ļaudis smejas.

Made (sadusmota ceļas un grib aiziet). Kad tu tā runā,

tad iešu prom.
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Iļģis. Paliec vien, manu balto balodīt, esmu diezgan
dzirdējis kraukļu ķērkšanu.

Ma d e(atsēžas atkal). Nu, tad stāsti man par māmiņu.
Nav taču nekā patiesāka pasaulē par mātes mīlu un nekā

skaistāka, kā kad māte ar roku mīļi apglauda galvu.
(Nopūšas.) Es diemžēl to nepazīstu.

Iļģis. Manas mātes glāsti nav visai patīkami, kaut

gan viņa mani bieži klēpī auklējusi, jo viņas cieto roku

var sajust caur septiņiem cimdiem. Pati tā ir liela, lepna
kundze, tūkstoši pie viņas iet un nāk, un no viņas uzvalka

put ārā neskaitāmi dzirkstoši dimanti.

Made. Ak, cik skaisti!

Pirmā sieva. Tad jau tā kāda muižniece un dzīvo

pilī kā mūsu kungs ar savu komtesi!

Iļģis. Manai mātei ir tūkstoš pilis ar zaļām sienām,
velvētiem ziliem jumtiem, kuri mainās visās krāsās, un

viņos atmirdz saule, mēness un zvaigznes, un tie visi ir

tik augsti, ka no viņiem var ar dievu rokās sadoties.

Kuprainais übags. Vai nu dievs tev roku dos!

Made. Kļūsiet jel, ļaujiet viņam stāstīt!

Iļģis. Man ir tādi zirgi, kas apskrien ap visu pasauli
un zem kuru pakaviem šķīst zibens un negaiss.

Pirmais vīrs. Nu, kad tev tik labi, ko tad tu nāci

šurpu?

Iļģis. Nu, kā vāks pie poda! Es jums arī gribu uzcelt

tādas ēkas ar torņiem, dzirdu, ka jūsu baznīca vienmēr

plīstot kopā kā ola.

Kuprainis. Ņem mūs arī pie sevis, tad es savu kupri
vairs nenēsāšu.

Kokakāja. Un es savu kāju noraisīšu.

Vecene. Un es savu smēri no acīm izslaucīšu.

Spitālis. Pag, pag, ne tik ātri, nogaidīsim vēl!

Ceturtais zemnieks (galvu kratīdams). Te tu gan,

draudziņ, nekā neizdarīsi, cik te nav izpūlējušies slaveni

un veci meistari.

Iļģis. Vai jūs domājat, ka svētais gars nolaižas tikai

uz plikām paurēm?
Otrais vīrs. lesim labāk mājā! Ko mēs ilgāk klau-

sīsimies uz tādu vēja grābsli un nagu krimtēju, viņš mus

tik izmuļķo! Metas jau tumšs, iesim, sievas.

Visi pieceļas un aiziet.
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7. SKATS

Kunga meita Helijante un kaplāns, pavadīti no sulaiņiem
un nerra.

Sākumā redzams pie vārtiem tikai kaplāns, kurš, rokas izpletis, grūž
aizejošos Jaudis atpakaļ.

Kaplāns
(tievā sprediķa balsi).
Ak, te es jūs beidzot atrodu kopā!
Kā slīkstošas peles degvīna stopā!
Es gribu jūs, kaut gan man nākas grūti,
Kā avis dzīt atpakaļ dieva kūtī.

Kas rādīs jums ceļu uz debesu mājām?
Jūs klupsiet kā kumeļš pa savām kājām
Un dzīvosiet tikmēr zaļi un zili,
Līdz velns jums neuzlii<s īsto brilli.

Šodien jūs vīna glāzīte silda,
Bet rīts jums mucu ar asarām pilda.
Kas laime? tā saiet caurā zobā,
Bet nelaimei telpas nav ozola dobā.

Vai kreklis nav katram tuvāk par svārku?

Vai zelta krēsls var atturēt zārku?

Gan beidzot velns jūsu dvēseles ganīs,
Kad tas ar asti jums kapsētā zvanīs

Un, apkārt svaidīdams it kā bumbas,
Jūs sviedīs iekš elles uguns rumbas.

(Slauka sviedrus, aizelsies. Pa tam viri tam spraucas

garām un prom.)
Pirmais vīrs

(atmezdams ar roku). Ko es no viņa lāstiem bai-

dīšos, tie ir kā vējš bez lietus!

Trešais vīrs. Kur nu pret tādu mēslu vezumu var

atsmirdēt pretim! (Aiziet.)

Kaplāns
(satur vēl bēgošās sievas aiz brunčiem).

Jums, sievām, brunčos gan daudz to kroku,

Bet maz jūsu galvās smadzeņu loku!

Jūs visas mīlat tās velna modes

Un esat it kā kažokā kodes!

Kā pirmais ļaunums nāca no levas,

Tā visas jūs pavedat, resnas vai tievas.

Sievas raudādamas aizbēg.

Pirmā sieva. Laidiet, cienīgs tēvs, mājā bērni

raud, vīrs baras.
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H c 1 i ja n te (ienāk). Laid, lai iet, būs tīrāks gaiss! Ej
labāk atspirdzinies ar to, kas tev garšo labāk par debess
rasu. Es arī apskatīšos sev vietu, kur atpūsties. Bet kas
te par mūdžiem pa kājām vandās? (Pasper übagiem.)

Sulainis. Nost, skrandaiņi, vai neesat pie baznīcas

diezgan saubagojuši!
Nerrs

(gaudigi, parodēdams).
Kundziņ, neesi jau par skarbu,
Še, skati manu übagu tarbu:

Salīkuši vērdiņi,

Sapuvuši graši,
Ne mārku, ne svārku.

Un ortas tik liesas,
Nav maizītes tiesas!

Nu sakiet paši,
Kurp iesim mēs, tādi lupatlaši!

Sulainis

Bet kas tev tur azotē zeltā mirdz?

Kuprainis

Ak, kundziņ, tā mana zelta sirds.

Sulainis

Nu projām visi, ko runāt tik daudz!

Kokakāja
Mans vēders kā suns pie ķēdes kauc.

Helijante (nosviež viņiem naudu). Gādā man tos

riebekļus no acīm prom! Lai tie iet un grauž katrs savā

kaktā kā suņi kaulu.

Übagi ceļas augšā stenēdami un vaidēdami un grūstīdamies dalās

naudu savā starpā.

Vecene. Lai nu dieviņš mums ļauj pie debesu durvīm

sēdēt, kad tu pa viņām ieiesi, lielkundzīt. (Visi prom.)

Kaplāns (nosēdies pie galda, un krodznieks viņu ap-

kalpo).
Helijante (staigā lokā apkārt, kamēr pienāk pie

Iļģa). Ā! Tad tāds tu esi! Tas burvis, par kuru puikas tur

ārā klaigā. Tas tūkstoš piļu īpašnieks. Tas princis, pār-
ģērbies übaga tērpā! Ha-ha-ha!

Iļģis (uzlec kājās). Cienīgā ...

Helijante. Nerunā, nerunā! Ļauj man pirms tevi

apskatīt.
Iļģis (dusmās, bet aizrauts no viņas). Cienīgā, es

neesmu nekāds nedzīvs priekšmets aplūkošanai.
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Helijante. Ka tava mele var dzelt, to jau zinu, bet
rādi nu arī, ka tā var laipna būt. Katrai lietai taču savas

divas puses.

Iļģis (tāpat). Es neesmu ne lieta, ne nedzīvs, pat ķie-
ģelim ir sešas puses.

Helijante. Jā, tu esi dzīvs! Tu dzīvo tūkstoš dzīves!

Iļģis. Mana dzīve tek kā straume. Es dzīvoju ātrāk kā
citi un aiziešu atrak.

Helijante. Ko runā par aiziešanu, tu dzeltenais vī-
tols upes mala rīta saulē.

Iļģis. Dzeltenais vītols upes malā vītīs bez sarkanās
priedes saules svelmē

...

Helijante. Tad ļauj man savas liesmas dzesēt tavu

zilo acu ezeros. Bet kādas smalkas līnijas tev vijas ap
muti kā kapa ornamentā.

Iļģis. Pareizi, cienījamā, glaimi arī noder tik uz-

rakstam uz kapa akmens.

Helijante. Ha-ha-ha! Mēs te runājam, it kā mēs

stāvētu pie atvērta kapa! Un patiesi te smaržo it kā pēc
vīstošas rozes.

Iļģis. Tā būs kāda vīstoša sirds.

Made (piesteidzas viņai). Vai drīkstu apkalpot cienī-

jamo lielkundzi?

Helijante. Arī tu te esi, mazais, pelēkais māju
zvirbulēn!

Kaplāns (pieceļas un pieiet Madei). Rau nu, kāda

liela izaugusi! Un tika pacelta kā mazs tārpiņš ceļa malā!

(Uz krodznieku.) Tu gan viņu miesīgi esi audzinājis, bet

es viņu iesvētīju un ieliku tai dievvārdu sirdī kā baloža

olu vārnas perēklī. Nu tik, bērns, sargā savu tikumu kā

dārgu rotu (kniebj viņai vaigos) un piekar manas mācibas

pie krūts kā balzama bundžiņu zelta ķēdē! (Taustās viņai
ap krūtim.)

He l i ja n te. Ej, Made, — tā tevi laikam sauca — sa-

lasi priekš mums pušķīti lauku puķu, tādas pašas kā tu,
es tās mīlu.

Made aiziet.

Krodznieks (uz Helijanti). Cienījamā komtese, jūs

jau pati redzat, ka šis jauneklis prot vairāk nekā zābakus

plēst, kā būtu, kad jūs pierunātu savu cienījamo tēva

kungu un godātos valdes vīrus, lai tie viņam uzticētu

jaunas baznīcas celšanu? Viņš teicas esot ceļojošs nam-

daris un sevišķi baznīcu cēlējs.
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H c 1 i ja n te. Tā, tā, mans princi, cēlējs tu esi, bet ar

to baznīcu vēl kaut cik iet, to jau citi priekš tevis pa pusei
arī uzcēluši, tikai torni neviens nav paspējis uzcelt. Vai

tu paspētu to, ko neviens nespēj?
Iļģis. Es to paspētu tādēļ, ka es to gribu, ko neviens

negrib. Es gribētu to celt tik augstu, ka lai citi mani redz,
tikai es neviena neredzu.

Helijante. Tās ir augstas domas, tādas pat kā tavs

tornis, bet — tev būs izslavēti un bagāti līdzcensoņi, kas

jau pieteikušies. Arī naudas daudz vajadzēs drošības dēļ

ieguldīt, jo pēc tik daudz neizdevībām mūsu valde vairs

nevienam neuzticas. Tev, kā redzams, viņas nav.

Iļģis (smiedamies). Nē! No tādām lietām esmu gluži
brīvs. Es piederu pie tās cunftes, par kuru nupat dziedāja:

«ne mārku, ne svārku». Visa mana bagātība ir mani sapņi.
Krodznieks. Cienītā lielkundzene, ne ikreiz tas gars

piemīt pie tiem bagātiem un augstiem. Ja citreiz Jēkabs

nebūtu dusējis klajā laukā ar cietu akmeni pagalvī, tad

nekad nebūtu redzējis trepes uz debesīm.

Helijante. Labi. Vai tu gribi man uzticēties?

Iļģis. Kā jūra vētrai.

Helijante. Tad atnāc rīt agri uz pili. Dodies ceļā,

pirms vēl gaiļi dzied. (Uz kaplānu.) Tagad iesim, metas

jau tumšs, un no debesu rasas tev nu būs gan. Sveiks,
krodzniek! Sveiks, torņa cēlējs! (Noiet, ari krodznieks

ieiet iekšā.)

8. SKATS

Iļģis un Made vieni.

Made (atnāk ar paku pušķīti). Visi jau prom. Kam

nu lai es savas puķes dodu?

Iļģis. Dod tās man.

Made. Tu jau dzirdēji, tās ir neievērojamas — kā es

pati. (Nomet puķes zemē.)
I 1 ģ i s. Tu nebūt neesi tik maza, kā tevi uzskata. Daža

lielums nāk tikai vēlāk redzams.

Made. Varbūt tad, kad tas ir miris.

I l ģi s. Nē. Ir zvaigznes, kuras izliekas tumšas tikai

tādēļ, ka viņu stari vēl nav pie mums nonākuši.

Made. Ko nu par mani runāt! Es neesmu nekāda

spīdētāja, es tikai esmu izpildītāja, kur manis vajaga.

Iļģis. Tu, man šķiet, varētu daudz, varbūt vairāk nekā

es,
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Made. Ko nu! Visi nevar būt radītāji, vajaga ari tādu,
kas radītāja darbu uztur. Un mana spēja jeb mans lie-

lums — kā tu to sauc — varētu būt, ka es priekš kaut kā

liela spētu upurēties.
Iļģis. Bet es arī neesmu nekāds radītājs, neko es ne-

esmu radījis, nekas es pats neesmu un neko arī nespēju.
Tikai rūgstošs nemiers plēš pušu manas krūšu sienas un

drudzis deg manās acīs.

Made. Tie, kurus ģēnijs izraudzījis, dus ilgi kā pami-
ruši un sapņo ar vaļējām acīm. Bet viņu dusa un viņu

sapņi nav velti, tie ir priekšteči viņu darbam.

Iļģis. Vai nepietiek ar sapņiem vien? Sapnis ir liela

pasaule, bet īstā pasaule ir maza. Es gribētu būt pasaule

par sevi, ārpus pasaules.
Made. Ne tev, bet tavam darbam jābūt ārpus tevis un

par sevi kā gatavam auglim, kas atšķiras no koka un nokrīt

priekš citiem. Citādi tu neesi piepildījies un nerāsi miera.

Iļģis. Kādus brīnišķus vārdus tu runā, mazā meitenīt,
tu pēkšņi izaudz man priekš acīm no mazas smildziņas
gāršas malā par ciedru kalnā.

Made. Tu daudz brīnišķākus vārdus runāji ļaužu
priekšā.

Iļģis. Es jau tikai sameloju, jo man tā patīk. Meli

pušķo valodu. Es bieži savos melos šūpojos kā šūpotnēs.
Made. Kas tā prot melot, tā meli ir patiesība un vai-

rāk nekā patiesība, jo patiesība mainās virs zemes, bet

mūžīga paliek iedvesma uz radītāja lūpām. Tu arī nešūpo-
jies šūpotnēs, bet laidies ar spārniem.

Iļģis. Kā tu man tici, kur es pats sev neticu!

Made. Tev jātic pašam sev, kad vēl neviens tev netic

un arī kad vairs neviens tev netic.

Ilģis. Tu esi pirmā, kas man tic. Tava ticība mani

svaida kā ar svēto eļļu. Un es kā ceļinieks, kas ilgi maldī-

jies pa tuksnesi un aizslāpis ierauga dzīvības avotu, tava

klēpī kā palmu ēnā gribētu mirt.

Made. Ne mirt, bet augšāmcelties. Nu ir pienācis brī-

dis, kur darbs tevi sauc. Tev jāceļ baznīca ar augsto torni.

Iļģis. Sapnī es jau esmu uzcēlis svētnīcu ar visaug-
stāko torni, bet, ja man īstenībā būtu jāaizskar vismazā-

kais akmentiņš, tad man rokas dreb.

Made. Darbs audzina dvēseli un modina nezināmus

spēkus. Rīt agri tu celsies un iesi uz pili, kurp tevi aicina.

Tagad atdusies šepat uz sola īsu brīdi. Nakts ir tumša, bet

silta, un mēness aug. Tā ir zīme visa darba sākumam.



Iļģis. Dod man tavas puķes pagalvī.
Made. Es tās esmu aizmetuši prom.

Iļģis. Tad noliec man pati savu galviņu blakām kā

maija puķites zvaniņu.

Made. Es neesmu puķe; tu pats mani citādi dēvēji.
Iļģis. Nē, tu neesi puķe, tu esi zvaigzne — mana lai-

mes zvaigzne.
Made. Arī tā es neesmu. Es gribētu būt tava ceļvede

zvaigzne.

IJģis atliekas uz sola, Made taisās iet iekšā.

9. SKATS

Tie paši, Melnais kungs.

Iļģis (Madei pakaļ nosaukdams). Es gribu sekot tev

un tavai zvaigznei, kas pirmo reizi atspīd manā tumšā

dzīvē.

Melnais kungs (pēkšņi kā no zemes izaudzis).
Ha-ha-ha! Skaties vien zvaigznēs, tad tu neredzēsi bedres,
kurās tu iekritīsi, un akmeņus, pa kuriem tu klupsi.

Made izbīstas.

Iļģis (uzlec stāvu). Kur tu gadījies, melnais kraukli?

Ko tu izbiedēji manu balto dūjiņu?
Melnais. Katrs gadās caur gadījumu, to tu zini pats.
Iļģis. Ko tu gribi?
Melnais. To pašu, ko tu.

11 ģis. Tu arī cēlējs?
Melnais. Cēlējs vai gāzējs — tas ir tas pats.
Iļģis. Ko tu runā no gāšanas?
Melnais. Bieži apņemšanās iet pa labi, izdarīšana pa

kreisi. Cilvēks tik maz var savu likteni redzēt kā savu

pakausi. Bet dosimies ceļā, lai laikā tiekam tur.

Iļģis. Es varu iet ar tevi, ja tu droši zini ceļu.
Melnais. Droši iet ceļš tik uz kapu.
Iļģis. He-he! Nav laika iet uz kapu, pirms jādara

darbs dzīvajiem. Sveika, mana Made! Es eju tavā iezīmē!

Melnais. Dažs labs tiktu tālāk, ja tam tie sieviešu

brunči nekultos pa kājām. (Satver viņu zem rokas.)
lesim. (Ugunsstrīpa viņiem noviļņo pakaļ.)

Made (iekliedzas). Vai! Vai! Tas nebij labais!

Pirmā cēliena beigas.
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OTRAIS CĒLIENS

Lielkunga pili.

Senā bruņinieku pils Madlienā. Plaša zāle ar izejām uz blakus telpām.
Pie sienām karājas kara trofejas, ģerboņi, karodziņu šķēpi un daži

medību rīki, un lāču galvas. Zaies stūros varā un bronzā bruņinieku
stāvtēli. Vidū redzama plaša galerija uz āru.

1. SKATS

Lielkungs Vilhelms v. Kreicingens un nerrs.

Nerrs (tup uz staba kungam priekšā un dzied).
Cik labi ir dzimušam būt jau par kungu!

Hei! diridei!

Cits strādā ar sviedriem, bet viņš ar rungu.

Juhei diridiridei!

Viņš taisnību nem un saloka tāl

Ha-ha!

Un iebāž kā lakatu kabatā!

Trallalā!

Tam vērsis dod pienu un aita sieru:

Bē! bē! mū! mū!

Un naktīs blaktis un blusas dod mieru:

Šū! šū! Pū! pū!
Un tomēr es neģērbtos kunga svārkā,

Juhe! nē, nē!

Jūs mucā mani bāžat kā zārkā —

He-hehe-he!

Ne svinību rāžus, ne godību māžus

Es neciešu: tfu!

Par i.esējiem dodiet man četrus āžus

Uz kap-sē-tu.
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2. SKATS

Helijante un viņas tēvs, grāfs Vilhelms v. Kreicingens

Tēvs

(atzveltnes krēslā, pušķotā ar ģerboni).
Bērns, es tevi saucu uz nopietnu sarunu.

Helijante
Tu zini, tētiņ, es vienmēr tev paklausu.

Tēvs

(apglauda viņu).
Jā, jā, mana zelta, mana dārgākā manta.

Helijante
Par to jau es saucos ar Helijante.

Tēvs

(nopūzdamies).
Tā gribēja māte, man tikās gan Marija.

Helijante
Ak, mīļā māte gan labāk darīja.

Tēvs

Lai kā nu, meitiņ, tu pat ne kristīta lāga!
Kā bērns tu izspēri kristību ūdeni

Un svētajam priesterim ķēries aiz krāga,
Diez vai kādu lāsīti dabūji!
Kā nelaiķe māte, tu tāda pat aušiņa.

Helijante
Vai nemīļa tev es? vai nepaklaušiņa?
(Glaužas ap tēvu.)
Ko tu tā domīgi galvu grozi?

Tē v s

Es atminu māti, to skaisto rozi.

Helijante
Tu teici, par viņu es skaistāka.

Man šķiet, tev, tētiņ, es līdzīga.
Tēvs

Ak, bērns, kā tu manu sirdi skari,
Un īsti es atsaucu tevi rāt.

Helijante
Tu vari to vēlāk dot piedevām klāt,
Pirms pastāsti, kādi bij krusta kari,
Kad pirmo reizi tu zobenu jozi?
Man neapnīk klausīties taviem stāstiem.

Tēvs

Ak! Tu man visu izjauc ar glāstieml
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Helijante
Nu labi, tad ņem še rokā bozi

Un sit mani kā kādu kalponi.
Nupat tu mani gan sauci par rozi.

Tēvs

Ak dievs, kā tev to lai pasaku!

Helijante
Ja roze es, kam tu man pieliki klātu

To resno ērkšķi, to kaplānu?
Tēvs

Lai māca tev, kā pie ticības jāpieturas.

Helijante
Kā roze var smaršot, kad ērkšķis duras!

Tēvs

Kā roze tu gribi smaršot un spīdēt,
Bet ļaudis jau iesāk tevi nīdēt

Un saka: ar velnu tu sakarā
...

Helijante
Lai saka! pat velnam kungs jāklausa.
Vai līdzās tiem skaitīt rožu kroni?

Un pātarus bubināt viņiem blaku?

Es nevaru paciest zemnieku smaku!

Man labāk sēst zirgā un laisties ar joni,
Ka mati plīvo un acis mirdz!

Es dzīvoju tik pa vētru un brīvi!

Tēvs

Jā, tevī mīt mana vētras sirds.

Kaut gan man locekļi tagad stīvi,
Kā karazirgs slejos, kas sadzird tauri.

Helijante

Teic, tētiņ, — cik īsti bij saracēņu,
Kam tu, kā mēdz sacīt, skaldīji pauri?

Tēvs

Tev galviņa vienmēr pilna blēņu,
Tu slīdi kā ūdens caur pirkstiem cauri!

Helijante
Un kājas man pilnas ar mūziku,
Ja gribi, es varu tev priekšā dejot!

Tēvs

Ej! Es vairs negribu atmiņās klejot,
Bet nopietni runāt: tu zini, es vecs ...

Helijante
Es zinu, cik jauna vēl sirds tev lec!
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Tēvs

Kaut tu jel prātīgāka kjūtu!
Tu zini, tev vienīgai paliek mans krājums,
Viss mana sūra mūža gājums.

Helijante
Uz tukšas mucas būs sēdēt par grūtu.

Tēvs

Ko joko! Vai karā gan vieglas dienas?

Vai zobens un krusts nav nesams grūts?

Helijante

(starpā).
Un klāt vēl, kas karā laupīts un gūts,
Bet tagad zobens dus makstīs pie sienas.

Un krusts tev zelta ķēdē pie krūts!

Tēvs

Drīz beigsies nu manas dzīves sekas,
Tev tālāk nu jāmin būs manas tekas —

Tur vajag prāta un nopietnas gribas,
Tie ļaudis vēl pilni pagānības!
Ak, kaut jel tā baznīca vienmēr nesagrūtu!

Helijante

Nē, šoreiz, es saku, nebūs par velti vis,
Nu īstais meistars mums atnācis.

Tēvs

Ko velti runāt! Būt atkal nieki!

Man grūti krātie graši nav lieki!

Kad pagasti grib, lai ceļ to paši.

Helijante

Ak, ko nu, tētīt, tie nesapraši!
Tev jāsaka tik tavs piekrītošs «jā»,
Kas noskan kā atslēga durvju caurumā.

Tēvs

To varu, tik tev man jāsola,
Ne turpmāk vairs tā ar kaplānu karot.

Helijante

Jā, tētiņ, es solos vēl vairāk to barot,
Ka vēders būs priekšā un pakaļā.

Tēvs

Ko vēders! Ņem labāk tā ticību!

Helijante

Bet, tētīt, ņem tu to meistaru!

Tēvs
Lai nāk, kas grib, es cietīšu klusu.
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Gan to jau turpmāk redzēsim.

Bet tagad, mans bērns, es eju uz dusu.

Helijante
Es lūkošu iztikt ar visiem trim.

(Tēvs noiet, viņa pavada līdz durvīm.)

3. SKATS

Helijante un kaplāns.

Helijante (pieiet pie kādām durvīm, kuras ved uz

virtuvi, un sauc). Pavāri, gādājiet, ka zālē ienāk visgar-
šīgākās smaržas no cepešiem un vircāml Es atstāšu dur-

vis pusviru. (Viņa pati apņemas kādu garu, pelēku apsegu

vai mēteli un apjož ap viduci mūķeņu balto šņori, un no-

metas ceļos pie kāda atzveltnes krēsla, galvu paslēpdama
it kā grēciniece Magdalēna.)

Kaplāns
(nāk, šļūkdams soļus).
Lai dievs ar tevi, mans bērns, — kur esi?

(Skatās apkārt.)
Dievs slavēts! mans pūliņ, tu augļus nesi!

Mans bērns, tu, atstāta gluži viena,
Še dauzi galvu uz cieta pliena?
Šī mocība man pie tevis neparasta.

Helijante

(sagrauztā balsi).
Tēvs svētais, mani spiež mana grēku nasta.

Man netīk vairs šīs pasaules prieki.
Kaplāns

(acis pārgriezis).
Mēs visi esam grēcinieki!
(Sāk ostīt cepešu smaku.)

Helijante
Es gribu pēc tava piemēra gavēt,
Ne ēst, ne dzert, tik dievu slavēt.

Kaplāns
Jā, bērns! caur ērkšķiem iet debesu taka!

Bet kur še ožas tik garšīga smaka?

Helijante
Gards mielasts tiek šodien rīkots, tā saka,
Un dzīrēs būšot uzdzīve zaļa,
Bet kāda gar to mums abiem daļa!
Man galva pilna citādu domu.
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Kaplāns
Kas pēkšņi tā pārvērtis tavu omu?

Tev cēlās vien kājas pa dejas takti?

Helijante
Es gribētu vēl šo pašu nakti

Likt kopā savu ceļa somu

Un svētā cejā doties uz Romu.

Kaplāns
Tu tiešām uzņemies lielu lomu!

Bet kā tu ceļu turp atradīsi?

Helijante

Tu, svētais tēvs, mani pavadīsi.
Mēs abi divi kailām kājām
Vēl šonakt dosimies prom no mājām.

Pavārs izskrej cauri ar smaržīgu cepeti.

Kaplāns
Ko es? man Roma vairs nava svešā!

Helijante

Kā atstāsi avi bez gana bešā?

Kaplāns

Bērns, apdomā labi, pirms tu ko dari,
Un tēvs tavs augstais ko sacīs ari?

Helijante
Mums jānes ar viņa grēku svari.

Kaplāns
Tavs sievietes prāts par ātru šaudās.

Helijante
Un cepet's bez tevis, viens atstāts, raudās.

Nu labi! Lai paliekam vēl, kas esam,
Un savu krustu lai šepat nesam:

Tu nesīsi resnu, es nesīšu tievu

Un nesmiešos vairs, bet, asaras lejot,
Es atminēšu pirmmāti levu.

Kaplāns
No dieva nāk asaras, smiekli no velna;
Ikviens jau saņem sodu, ko pelna.

Helijante
Kā būtu, kad pamēģinām mēs dejot?
(Aši nomet mūķenes tērpu un stāv greznā uzvalkā

Saķer kaplānu un rauj dejā pa zāli apkārt.)
Kaplāns

(aizelsies spiedz).
Vai! vai! vai! vai! Mēs krītam grēkāl
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Helijante
Tu, tētiņ, par resnu, tev jāpalēkā!

Aiz durvīm dobji smiekli.

Kaplāns
Še visos kaktos tik grēki vien valda.

Es iešu skatīt, kas nāks uz galda!
(Noiet virtuvē.)

4. SKATS

Helijante, velns.

Velns

(melnā bruņinieka tērpā).
He-he! Es klausījos aiz durvīm tavā jokā,
Kā tu ar abiem večiem spēji galā tikt,
Kā mīkstus veģus saspiezdama rokā.

Helijante
Es lūdzu, nerunā no grāfa, mana tēva!

Velns

Nu! nu! kopš kura laika tu tik gļēva?
Es taču atnācu tev izpatikt.
Tu zini, es tavs mūžīgs bruņinieks.

Helijante

Nu, tad lai šoreiz man no tevis tiek kāds prieks.
Velns

(paklanās).
Tavs kalps! bet tik nu neprasi par daudz.

Helijante
Es gribu, baznīcu lai atkal nenojauc,
Bet drīzāk, lai tu palīdz' uzcelt to.

Kāds meistars jauns ...
Velns

(starpā).
He-he! Es labi zinu to!

Tavs meistars pats gan tevi meistaro.

Helijante
Ko maisies blakus lietās! darbu dari!

Vel n s

Es zinu vēl ko: tu to mīli arī,

Un, lai tu arī turi to cik slēpu,
Teic Jaudis: mīlu nevar slēpt tāpat kā klepu.

Helijante
Kas mīla! īsa brīža atpūta
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Uz pasauls zajā puķu mauriņa!
Tad atkal svilšu tavā pekles svelmē.

Velns

Vai tā šis puisis tev ir iepaticis?
So plūksnu, staiguli tu izredzēji!

Helij a n te

Nu, tu jau kungā viņu pārvērst spēji.
Velns

Ja velns es nebūtu, es teiktu: velns lai rauj!
Tu zini, kas tev manim jāatļauj:
Mums kāzu gulta karstā pekles svelmē...

Helijante
Es gribu šodienu, cits paliks rītam,
Pirms mēs kā bezdibens viens otrā krītam,
Es gribu ieelpot šo saldo garu,

No dzīves koka atlauzt zajo zaru,

Kad stunda sitīs, es tev būšu klātu
..,

Vel n s

Tu pašu velnu noliec nelgas lomā:

Kad roze nobirs, tu man dosi kailu kātu.

Caur miesas Šķidrautu es redzu tavu prātu.

Helijante
Nu neprāto! liec aši rokas klātu!

Pēc stundas ielērp viņu meistarlomā

Un tad ar zeltu pildi viņa ķešas,
Bez tā, tu zini, visas pūles bēšas.

Velns

He! tavas prasības kā spārni plešas!
Ko vēl tu gribi?

Helijante
Teicu jau: to baznīcu.

Vel n s

Lai tā kā sēne nakti uzaugtu!
He-he-he! Tavu nedzirdētu joku:
Velns dieva amatā lai izmēģina roku!

Bet, daiļā, saki — ko tu manim pretim dosi?

Es arī vēlos kādu kukulīti.

Helijante

Nu, kas tas būs, ko tu sev iekārosi?

Vel n s

Kas pašai tev vismazāk tik...

Hēlija n te

Kā tu to zir.i?
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Velns

Par to es velns. Tu arī viegli mini:

Es gribu mazu, baltu dvēselīti,
To Madīti, to kroga meitenīti, —

Tu redzi, man ar uznāk sava tīksme,
Kaut tavās skavās man visvairāk līksme.

Helijante
Kas tev to liedz! tik dari manu darbu.

Velns

Nu, tādēļ neesi tūlīt par skarbu.

Tev arī uzdevums nav vieglais vis,
Tik aši sprikstis nelēks circenis!

Tavs meistars jau kaut kā pie viņas sējies:
To ļaudis vienkārši sauc «iemīlējies».

Helijante
Ha! Es šīs saites pušu raušu!

Velns

Jā,
Sis mazais kopdarbiņš tev jādara.
Es laivu airēšu, tu viņu stūrē.

Mums dzīva baznīcā tā jāiemūrē,
Un tavam meistaram tas pašam jāizdara,
Nu lūko, vai tev pierunāt to vara.

Helijante
Es tikai gaidu to.

Velns

Viņš atnācis.

Es pats to esmu šurpu atvedis.

Viņš nesaprazdams blakus telpā mīt.

Helijante

Nu, tad pie viņa steidz tūlīt!

Velns

Es eju, bet pirms noskūpstīt man tevi jāpieļaujas.
Helijante

Vai divas liesmas viena otru skaujas?
Vai divi pērkoni viens otrā graujas?
Ej! steidz un veic!

(Aši dodas prom.)

5. SKATS

Velns, viņa kalpi: Stiepējs, Rāvējs, Uztupiņš, Grautiņš,

Velns

(sasit plaukstas).
Surp, kalpi, kas visur un nekur!
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Kalpi

(saskrien lēkdami un visādi kviekdami. Viņi no

priekšas melni, bet muguras sarkanas).
Vī! vī! kvī! kvī! ur! ur!

Velns

Jūs ložņas, lišķi, laišķi, kas tas?

Par ko jums tik sarkanas muguras?
Kalpi

Mes sildījām tas pret pekles krasnil

Velns

Nu nejaušu tālāk jums noslinkot

Un došu atkal jums darbu dāsni,
Lai katrs pierāda, ko viņš prot.

Tāpat kā no lupatām iztaisa papīri,
Jūs vērtīsiet kungā man kādu klaidoni!

Kalpi
Sur! šur! Kur? kur?

Velns

(rāda).

Viņš blakus istabā tur!

Jūs samtā un zīdā kā kungu to ietērpiet
Un kules pilnas ar zeltu pieberiet.
Bet, pirms jūs pārvēršaties paši,
Tad nāciet man pakaj godīgi, lēni

Kā iesvētāmie no baznīcas zēni,
Bet visam jānotiek ir aši!

Visi prom.

6. SKATS

Mārtiņš

(pie galerijas durvīm pūš ragā, visus kopā

saukdams).
Lielkungi, kundziņi,

Cienīti, godāti,
Dievam cc} ēku!

Meistari, kleistari,
Sāciet nu vitēt,
Smitēt un ķitēt,
Ķīlēt un vīlēt

Ar roku un spēku!
Un jūs, ļautiņi,
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Visi, kas kristīti,

Katrs, kam grēciņi,
Vien' pašu grasīti
Ja vien tik dotu,
Sanāktu bariņi,
Itin kā zariņi,
Kūlītī sasieti,
Iztaisa slotu!

(Pūš skaļi. Ļaudis steidzas šurpu.)

7. SKATS

Nāk lēnā zosu gaitā svinīgi: birģermeistars Emerencijs un

rātskungi: Josts, Blazijs, Ruperts, Linhards. Tiem

paka| ar biezu grāmatu padusē un lielu spalvu aiz auss skrīveris

Teotrasts. Viņi ieņem vietas zāles vidū pie paaugstināta un apžogota
galda, kuram vienā galā sēdeklis birģermeistaram, bet otrā galā lie-

lāks atzveltnes krēsls ar ģerboni atstāts tukšs lielkungam. Gar abām
malām ieņem vietas četri rātskungi. Skrīverim vieta uz kāda zemāka

blakus galdiņa. Uz galda liels sudraba krucifikss, statūtu grāmatas ar

sudraba stūriem un zīmogiem, koka kapseles un dažādi pergamenti.
Mārtiņš ar bozi rokā paliek pie durvīm kā sargs. Durvis tiek aiz-

darītas. Sadzird tik šad un tad Jaužu kņadu, kuri lasās kopā.

Birģermeistars
(paceļas svinigi, resns uzdzīvotāja tips).
Jūs, godātie rātskungi..,
(Klepo.)

Skrīveris

(starpā).
Vīri nobilissimi!

Birģermeistars

(dusmīgi).
Kam velti man piekar to latiņu asti!

Skrīveris

Tā būs jums pušķis, bez tās viss prasti,
Es zinu, es esmu studējis Padujā.

Birģermeistars
Nu labi! Tik netraucē mani uzrunā.

(Sāk no jauna.)

Jūs, kungi, kas ieņemat goda vietas,

Mums jāapspriež šodien nopietnas lietas,
Uz to lai tas dievs kungs mums palīdz:

āmen!
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Visi

(cits pēc cita dažāda skaņkārtā).
Āmen! āmen! āmen! āmen!

(Apsēžas.)

Birģermeistars
Jūs zināt, pa gadiem sakrātie parādi,
Tie nedilst kā sniegi aprīli;
Un tad vēl to vispēdējo postu:
Velns nogrāvis šonakt atkal baznīcu nostu,

Kas bija, tā sakot, gandrīz jau gatava.
Blaz i j s

(saņēmis rokas).
Ak dieviņ! cikreiz tā jau celta un nojaukta.

Linh ar d s

(sit ar dūri uz galda).
Vai velnu nekad mēs nenoķersim?
Cikreiz kā zuti aiz astes to tversim!

Jos t s

Un kur vēl tie lielie zaudējumi:
Tās zeltotās altāra kanniņas!
Un sudraba vīraka panniņas!
Un kora un altāra greznojumi!
Un svēto stāstu gleznojumi!
Viss beigts! zem drupām aprakts viss!

Skrīveris

O esca vermium! o massa pulveris!

Mārtiņš piesteidzas klāt.

8. SKATS

Tie paši, Mārtiņš.

Mārtiņ š

Cienžēlīgi kungi, beigts gluži nav viss:

Te nagla, kā redzat, no svētā Ilironīma zārka,
Te stūrītis, atrauts no baznīckungsvārka,
Te sainītī šķīstās Zuzannas atliekas.

Linii ar d s

(attin vaļā).
Tās zosu pūkas, papīrā ietītas!

Mēs liksim, Mārtiņ, tev ādu ģērēt!
Mārtiņš

Nē, cienīgie kungi, es varu jums zvērēt,

Tik tiešām, kā es uz abām kājām stāvu,

(paceļ stepu vienu kāju gaisā)
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Es tos no krītošas baznīcas ārā rāvu.

Nav Mārtiņš ne krāpnieks bijis, ne melis,
Un vēl te, kungi, mazs parādelis.
(Izvelk garu listi.)

Birģermeistars
Ko nelaikā nāc vēl virsū ar savu spaidu!

Mārtiņš
Es še kopš trim tēva reizēm jau gaidu,
Jūs varētu aizmirst to, kungi, līdz rītam,
Es uzticu to jūsu godam un krītam.

Birģermeistars
Tad steidzies ar savu lietu aši,
Mēs nevaram pārrunāt visu tik plašil

Mārtiņš
Jūs atminat, kungi, vēl suņu dienās

Jūs likāt man gleznas pārkrāsot baznīcas sienās,
Te būs nu:

(Lasa.)*
Es pabālo Ēģiptes tumsību

Trīs reizes ar pernicu pārvilku.
Un Jāzepam, bēgot uz Ēģipti,
Bij jālāpa cauri zābaki.

Un trepēm, ko Jēkabs bij sapnī redzējis,
A'\an arī bij jāpieliek tureklis.

Tāpat, lai ļaudis šausminātu,
Vienu nāves grēku vēl pieliku klātu.

Es Lācarum uzliku jaunu kapa vāku

Un Jūdasa bārdu taisīju sarkanāku.

No jauna es Dāvida kokli apstīgoju
Un Pētera debesu atslēgu izlaboju.
Es levai šo vīģes lapiņu

Birģermeistars
Nu diezgan, mēs zinām tos traipeklus!

Mārtiņš

(noiet, ņurdēdams un galvu kasīdams).
Vai tādēļ man mēle dota, lai klus'?

Kur visu savu parādu
Lai nu es tagad iebāžu?

Birģermeistars

Mums, kungi, nu vajaga iztirzāt,
Kā tiekam ārā no sava posta.

* Sekošs rēķins izrakstīts no vecas baznīcas grāmatas. (Autores
piezīme.)
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Rupe r t s

Mums vairāk būs jāliek galva klāt

Un ciešāk jāsavelk vēdera josta.
Skrīveris

Jā, jā, šo laikmetu pārvalda galva,
Ne zobens pie sāniem, aiz auss nu spalva!

Rupe r t s

Vai tas nav kauns, visapkārt pa kaimiņiem
Tie zvana ar saviem pulksteņiem
Gandrīz ik rītu un vakaru,
It kā tie ūtrupi izsauktu.

Un zvanu mēlēm mūs mēda un nievā!

Li n h ar d s

Bez baznīcas esam tikpat kā bez dieva!

B1 azi j s

Un ko vēl mājā teiks mana sieva!

Birģermeistars

Tā, kungi, tā lieta nu izšķirta;
Mums jāceļ no jauna baznīca

Ar torni un zvanu, es saku jums,
Kas pārzvana visus: bim! bam! bums! —

Un Jaudis visapkārt kopā sauc.

B1 azi j s

Kad velns tik atkal to nenojauc!
Bir ģermei stars

Vispirms mums būtu tas iemesls jāizpētī...
Linh ar d s

Man šķiet, tas neizdosies tik lēti.

Jos t s

Vai nebūtu, kungi, mums jāizmeklē,
Kur baznīcu pārcelt uz citu vietu?

Blaz i j s

Jūs domājat, velns mūs tur neuzietu?

Viņš taču nevar norimt peklē
Un staigā apkārt, vai diena, vai nakts,
Un ielien katrā šķirbā kā blakts.

Linh ar d s

Ja baznīcu vienu kur citur ceļ,
Tad līdzi tai kapsēta jāaizvej!
Ja velnam vairs baznīcas nebūs, ko ārdīt,

Viņš sāks no kapiem miroņus spārdīt.
Rupe r t s

Nē, cits gan šai mīklai būs minējums,
Par ko gan velns uzplijies taisni mumsl
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Birģermeistars
Var būt, ka tie cēlāji meistari

Bij netikļi vai pat ne kristīti.

Rupe r t s

Pirms meklējam grēkus pa citu mājām,
Kā stāv mūsu pašu tikums uz kājām?
(Uz birģermeistaru.)
Es redzu, uz svārkiem jums pagarš sieviešu mats,
Kaut sievas jums nava, ko neliegsiet pats.

Birģermeistars
Jums arī, kā redzu, īsts vanaga skats,
Kas zālē pat tārpiņu ierauga.

Jos t s

Klau, kungi! man vaina šķiet atrasta:

Mēs sātanam iedzīsim varenu baili,
Kad liksim uz torņa ne krustu, bet gaili,
Jo gailis, kā zināt, ir putns priekš gaismas,
Kas tiek no tumsas un velna nīsts.

Blaz i j s

Nē, kungi, te veras mums uzskatu plaismas,
Jo gailis nav putns visai šķists
Un noder vairāk priekš vistu vaisles.

Birģermeistars

Tā, kungi, strīdam nav paredzams gals,
Un, vairāk lai neiedegtos še kaisles,
Lai izšķir caur balsošanu balss.

Visi

(balso viens caur otru).
Krusts! gailis! gailis! Nē, gaili! nē, krustu!

Birģermeistars
Tā neiet! Mums labāk būtu, ja klustu

Un, izšķirot lietu, paceltu rokas,
Kas grib par gaili balsot, un to, kas

Par krustu!

Visi

(uzlec kājas un ceļ rokas cits par citu augstāk).
Še roka! še mana! še es! še es!

Birģermeistars
Tā, kungi, no vietas mēs nepakustam!
Par velti mēs balsojam gailim vai krustam.

Mums jāiesāk lieta no otra gala
Un ne pie asmeņa jātver, bet spala:

Vispirms, kad jaunai baznīcai pamatu liekam,

Mums jālūko, kā mēs pie naudas tiekam:
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Vai šoreiz atkal lai maksā valsts?

Nē, šķiet man, mums citur jāmeklē balsts.

Jos t s

Ja Jaudis baznīcu grib, lai maksā paši!
Lai velns tad grābj atkal tos pagānus
Un mētā kā puvušus ābolus,
Tad zinās, kā ticība jātur un graši.

Blaz i j s

Tā gan, tad mēs nebūsim atbildīgi.
Birģermeistars

Nē, kungi, tā lieta vis neiet tā, nē!

Par ko tad mēs sēžam pārvaldē
Kā izvēlēti pie goda galda?
Mums tumšais pūlis ir jāpārvalda,
Bet naudu gan lasīt no viņiem mēs varam.

(Uz Mārtiņu.)
Nu, Mārtiņ, ej nu savā amatā:

Še tevim divi tukši maki,

Ej ārā pie Jaudīm un viņiem saki,
Lai samet naudu pret sātanu karam.

Pa tam lai nāk iekšā tie meistari,
Kas šodien uz izvēli šurpu atsaukti.

Linh ar d s

Tā būs visgudrāk, paties', paties'!
Mārtiņš

(iet uz durvīm murminādams).
Tos makus gan ņemšu un meistarus saukšu,
Tik nezinu, kā tas man izdosies,
Vai es no vēršiem pienu slaukšu.

(Atver durvis un ielaiž Iļģi.)

9. SKATS

Tie paši un Iļģ i s.

Iļģis

(paklanās un pieiet pie galda).
Jums, kungi, priekš baznīcas uzbūves

Ir vajadzīgs meistars, tāds esmu es.

B ir ģermeistars

Tu, draugs, še nāc kā vispirmākais?
Iļģis

Es neesmu draugs jums ne pēdējais,
Es neapzinos, kad draudzību slēdzām.
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Birģermeistars
fā, tā! mēs labi apskatīt mēdzam,
Pirms darbu dodam; tu izskaties vēl tik jauns.

Blaz i j s

Dažs smalks gan ģērbies kā īstais kungs,
Bet, tuvāk ja skatās, tas — utubungs.

Ijģis
Ja liekat, kungi, uz manu izskatu svaru,

Tad es kā skriemelis apgriezties varu.

(Apgriežas un paliek ar mugurpusi pret galdu.)

Skrīveris

Tev jāzin, ka runā ar augsto membrum consilii.

Uģis
Es zinu, ka ne ar zemāko, tevi, skrīveri.

Birģermeistars

Šurp, rādi, kur tava meistara grāmata!
Iļģis

(rada uz savu pretgalu).
Te nē! Tā galvā man rakstīta.

(Apgriežas.)

Birģermeistars
Tad tev nav gluži nekādu apliecību?

Iļģis
Man pietiek ar manu mākslu un gribu.

B i r ģermeistars
Vismaz tad pateic — cik tu vecs?

Iļģis
Tik gadu skaitu, cik saule griežas un lec.

Birģermeistars
Tu gluži svešs mums; līdz šim kur tu dzīvoji?

Iļģis
Savas bijušās drēbēs, tur citi ar dzīvnieki.

Birģermeistars
Vai zini ar, cikreiz te jau baznīcas celtas?

Iļģis
Es zinu, cikreiz jusu pūles bij veltas.

Birģermeistars
Tev jāzin tad, cik te bij slavenu meistaru.

Iļģis
Jus vairāk, šķiet, cienāt sauso, ne zal.o zaru.

Rupe r t s

Es tomēr cienu šo jauno sparu,

Kaut gan tas tik drošs un pārgalvīgs.
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Linh ar d s

Viņš, pareizāk sakot, ir nekaunīgs,
B1 azi j s

Viņš domā, ka viņš tas būs, kas še plauks.
Jos t s

Neviens ar četrjūgu debesīs neuzbrauks.

Linh ar d s

Nē, kundziņ, labāk jau rokas pie laika nost!

Tie rieksti par cietu tev!

Uģis
Dodiet man kost!

Jos t s

Vai tev arī ir vismazākās jaudas,
Cik gan priekš tādas uzbūves vajag naudas?

Vai paši birs akmeni — tikai jānošķaudās?
Uģis

Ja ta, tad varu klusināt jusu gaudas.
Te atbilde: ne ar vārdiem, bet zeltu.

(Uzsviež vairāk maku ar zeltu.)
To ķīlās lieku, man neatliek cits,
Ja ne vairs darbam, tad zeltam tic.

Mārtiņš

(atkal ienāk).
Tā domāju jau, tie maki tukši gluži,
Jo nauda vis nebirst kā baznīcas gruži.

Birģermeistars
Ko vairāk sacīt, kā ir, tā nu ir,
Te lielkungam pašam tā lieta jāizšķir.
Ej atver tam durvis!

10. SKATS

Tie paši. Lielskungs nāk, uz Helijanti atspiedies. Visi

pieceļas, ari Iļģis zemu palokās.

Lielskungs
Nu jā! nu jā! kad tā, tad tā!

Helijante
Viens vārds, tavs paraksts tik, tētiņ, jāraksta.

Lielskungs
(smagi nolaižas atzveltnes krēslā).
Es pieradis zobenu lietot, ne spalvu
Un lauzīt ne savu, bet saracēņgalvu.

Skrīveris sniedz pazemīgi viņam lielo grāmatu ar spalvu un tinti.
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Helijante

(norāda).
Še parakstu dod, kas meistaru apstiprina.

Lielskungs
Cik stiprs viņš būs, to dievs vien zina.

(Raksta, pie kam izplūst liels tintes traips.)
Rauj piķis! Man tinte tāpat kā asins līst.

Birģermeistars
Cien. lielskungs, šīs brūces visātrāk dzīst.

Lielskungs
Vienmēr nāk liktens ar savu spēli!

Skrīveris

Es traipu uzlaizīšu ar mēli.

(Dara.)
Luk, iznāca lielkunga ģerbonis!
Ir tinte jums klausa — kā jau viss!

Lielskungs
Tā, nu mans uzdevums ir beigts,
Lai tālākais darbs no jums tiek veiktsl

Helij a n te

(pabalsta atkal tēvu).
Es tevi, tētīt, atkal aizvedu,
Tev jāatpūšas no lielā pūlina.

(Uz Ijģi.)
Jus, meistar, palieciet, man ar jums jārunā.

Birģermeistars
Arī mūsu sēde nu pabeigta ir,
Lai tālāk dievs nu uz labu šķir!

Visi

(pieceļas, tāpat kā pirmāk).
Amen! āmen! āmen! āmen! āmen!

Skrīveris (zeltu un grāmatu rūpīgi ieslēdz).

Tad Mārtiņš atver durvis un visi svinīgi lēnā zosu gājienā iziet

laukā. Aiz durvīm ļaužu saucieni, kuriem, kā nojaušams, tiek paslu-
dināts, ka baznīca tiks celta un ka meistars izvēlēts.

11. SKATS

11 ģis, vēlāk Helijante.

Iļģis (aplūko bruņinieku tēlus, tad atgriežas un

ierauga Helijanti, kura smaidīdama stāv viņam priekšā).

Helijante! (Izstiepj rokas it kā pielūgdams.)
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Helijante. Es esmu še. Es gribētu zināt, vai jūs

tagad esat ar mani mierā.

Iļģis. Jūs esat mani no jauna radījusi! Tādu laimi

varēja sajust tikai Ādams paradīzē, kad tas acis atvēra

gaismai.

Helijante. Var arī laime būt ārpus paradīzes.
Iļģis. Visu manu iekšējo cilvēku tu esi paņēmusi rokā

un pārradījusi par gluži kaut ko citu. Pat manu ārējo
tērpu tu esi man devusi un no übaga staiguļa iztaisījusi
cilvēku, kuru citi uzskata par sevim līdzīgu.

Helijante. Tātad tu redzi, ka ne vien laimīgs var

būt ārpus paradīzes, bet arī radīt. Tagad nu ir pienākusi
tava reize darīt savu radīšanas darbu.

Iļģis. Bet pirms ļauj man tevi pielūgt kā dievību, ļauj
man tevim altāri celt.

Helijante. Tas būs tavs darbs.

Iļģis. Kādu uguni lai es uz viņa kuru? Kādas liesmas

lai iededzinu?

Helijante (smaidīdama). Ja jau tu mani par kādu

dievību atzīsti, kā jau teicu, ārpus paradīzes, tad iededz

priekš manis liesmas savā sirdī.

Iļģis. Helijante, kas var tavā tuvumā būt un ne-

sakvelot pelnos! Ņem visu mani, manu dzīvību sev

upurim.

Helijante. Ja tu man upuri gribi nest, tad ne tevi

es prasu upurim, bet kādu citu.

11 ģi s. Es nesaprotu.

Helijante. Ja tu atzīsti, ka es tevi esmu radījusi, lai

tu pats varētu radīt savu darbu, tad taču tevi pašu es

nevaru gribēt upurim.
Iļģis. Kas vēl būtu, kas es pats neesmu ārpus tevis!

Tu man katru nervu šūniņu esi pielējusi ar tavu būtību

kā ar saldu vīnu. Ko es tev varu dot pretim?

Helijante. Es neprasīšu daudz
...

Iļģis. Ko tad? Ko?

Helijante. Tu jūti spēju un gribu savu darbu veikt?

11 ģi s. Tu man esi spārnus devusi.

Helijante. Tad tas, ko es prasīšu, nebūs upuris
priekš manis, bet priekš tava darba paša.

Iļģis. Nu, saki, saki! Es darīšu visu, ko tu liksi.

H c 1 i ja n te. Tu zini, ka pastāv vecs likums: lai baznīca

atkal nesagrūtu, tad viņā jāiemūrē dzīvs cilvēks, kāda

jaunava.
Iļģis. Ha! Šausmas! Vai tā tiešām taisnība?



Helijante. Tā visapkārt noticis; to prasa slepenie
spēki, kuriem mums jāpaklausa.

Iļģis. Briesmīgi! Kura jaunava būtu ar mieru mirt

tādā šausmu nāvē?

Helijante. Saprotams, labprātīgi neviena. Tā ar varu

vai ar viltu jāpiedabon.

Iļģis. Es neesmu spējīgs šo šausmu darbu izdarīt.

Helijante. Tad tu arī neesi spējīgs savu lielo darbu

veikt, tad es tevī esmu maldījusies.
IJģis. Helijante, Helijante, nenovērsies no manis, es

darīšu, es visu darīšu!

Helijante. Kas lielu mērķi grib, tam jāgrib arī sīkie

līdzekļi. Tu tūkstošas dvēseles celsi augšup, vienu sīku

dzīvību upurēdams. Un es arī nedomāju tādu lielāku, re-

dzamāku meitu no mūsu novada, bet to vismazāko, to

visneievērojamāko.
Iļģis (baigās nojautās). Nu, kuru? Kuru?

Helijante. To pašu mazo kroga Madi.

Iļģis (iekliedzas gainīdamies). Nē, nē, nē! To tik nē!

Prasi citu!

Helijante. Kādēļ taisni to ne? Kas viņa tev ir? Tu

taču teici, ka tu viss mans esi?

Iļģis (stenēdams). Visu, visu, tikai ne Madi, šo tīro

bērna dvēseli.

Helijante (dēmoniski smiedamās). Taisni tādas

mums vaja.g.
Iļģis. Helijante, kā tu to vari gribēt!

Helijante. Nerunā! katrs vārds ir izvairīšanās! Te

tik viena izvēle: viņa — vai es?

Iļģis. Helijante, sagriez mani gabalos, es nokritu pie
tavām kājām ...

Helijante. Tu esi gļēvulis! Tu apkauno ne vien mani,
bet arī pats sevi. Es prasu pēdējoreiz: viņa vai es?

Iļģis. Ļauj man atģisties, ļauj man spēkus saņemt
kopā — tevi! tevi! — es nesīšu tev šo briesmīgo upuri.

Helijante (aiziedama). Ha-ha-ha! Es tev priekš tam

dodu daudz laika, jo nu es redzu, cik viņa tev vērta!

(Aiziet.)
Iļģis (sabrūk). Vai man! Vai!

Otrā cēliena beigas.
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TREŠAIS CĒLIENS

Pirmā aina

Kroga iekšpusē. Mades istabiņā.

Maza, bet ļoti spodra istabiņa. Balti berzta grīda, balts apklāts gal-

diņš un balti logu aizkari. Uz loga podos puķes un arī uz galdiņa
trauciņā puķes. Pa logu redzams lielceļš, pa kuru ļaužu bari iet ga-

rām, un iztālēm skaista, mežaina ainava ar lielkungu pili uz pakalna.

1. SKATS

Made un krodznieks, viņas audžutēvs.

Made sēd savā gultiņā, viņai blakām mandolīne, bet roka guļ klusi

uz stīgām, viņa sērīgi skatās pa logu laukā, kur ļaudis gavilēdami
iet garām.

Krodznieks (ieklibo). Ko tu, meitiņ, tik sērīgi lū-

kojies ārā? Visi taču ir tik priecīgi un bariem dodas turp
uz spāru jsvētkiem, jo nu beidzot ir tik tālu, ka baznīcas

lielākā puse uzcelta; trūkst tikai vēl torņa, līdz šim ne-

viens meistars to nav paspējis.
Made. Jā, tētīt, lai nu kā, šis meistars ir ticis tālāk.

Krodznieks. Es jau tūlīt no viņa cerēju lielas lietas!

Un, ja nu vien turpmāk tā veiksies, tad viņš baznīcu pa-

beigs arī.

Made. Varbūt.

Krodznieks. Kā tu to tā vilcinādamies saki! Tu jau
arī biji no viņa sākot sajūsmināta. Protams, viņš arī nav

tik ilgi pie mums bijis, ka ne tik viņš vien mūs, bet mēs

arī viņu varētu aizmirst.

Made. Viņam, tētiņ, ir daudz darba, nav bijis vaļas.

Krodznieks. Bet tagad nu viņš gan būtu varējis at-

nākt. Es taču pats viņu kunga meitai ieteicu, tā sakot,

ceļu viņam pašķīru.
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Made. Nu, tad viņš arī tur pieder klāt un iet savu ceļu

tālāk, mēs taču nevaram gribēt, lai viņš atgrieztos atkal

atpakaļ pie ceļa sākuma.

Krodznieks. Man tomēr nepatīk, ka viņš tik cieši

saistījies pie pils un pie tās kunga meitas. Viņa jau uz

pirmo skatienu viņu uzskatīja kā lapsa gaili. Kad tik viņa
tam nenodara ko ļaunu.

Made. Viņa taču viņam ir devusi slavenu darbu un

viņu pašu pacēlusi kunga kārtā — vai tas ir kas ļauns?
Krodznieks. Un tomēr, es saku, viņam nevajadzēja

mūs aizmirst.

Made. Ak, tētiņ! Upe, tālāk tecēdama, aizmirst avotu,

no kura viņa iztecējusi. Un tāda jau ir vīriešu būtība —

traukties uz nākotni. Tikai mēs, sievietes, stāvam kā pie-
salušas pie pagātnes. Mēs dzīvojam otru dzīvi jūtās un

atmiņās.
Krodznieks. Kas nu tev ko atminēt! Tu vēl tik jauna.
Made (pieceļas un apskauj tēvu). Sevišķi šodien man

visas atmiņas iet garām, kā mīļas māsiņas vēdinādamas

ar baltiem lakatiņiem. Un viss, ko es labu no dzīves esmu

saņēmusi, man nāk no tevis, mīļo zelta tētiņ. Tu mani kā

mazu, no ligzdas izkritušu un nosalušu putniņu pacēlis
un sildījis un audzējis savā azotē.

Krodznieks. Nerunā nu tā, citādi arī man spiežas
asaras acīs. Vai tad tu neesi arī man laba bijusi un ap

mani vidžinājusi kā pavasara putniņš? Kas tad es bez

tevis dzīvē esmu! Ne man rada, ne drauga, neviena tuvi-

nieka! Es esmu kā vecs stumbenis, kam visi zari apkapāti!
Bet ko nu mēs taisni šodien par tādām lietām runājam,
it kā tā būtu mūsu pēdējā diena un mums būtu jāizlī-
dzinās, cik viens otram esam parādā!

Made. Taisnība gan, bet man tāda sajūta, it kā mana

dzīve, ilga vai īsa, būtu vēlreiz jāliek uz svariem un jā-
pārdzīvo.

Krodznieks. Vai tad nu taisni šodien, kur visi tik

priecīgi taisās uz dzīrām un dejām jaunceltā baznīcā!

Made. Tu taču zini, tētīt, ka es tad esmu visvairāk

bēdīga, kad citi priecājas. Es jūtu, ka es pie citiem nepie-
deru klāt.

Krodznieks. Bet tu taču arī vari turpu iet kā visi.

Made. Nē, tēt, es palikšu mājās. Man šis un tas jā-
apkopj; gan jau, ļaudīm nākot atpakaļ, viens otrs pie
mums pienāks.

Aiz durvīm klauvē.
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2. SKATS

Divas pils jumpravas, Anete un Zuzanna, ar saiņiem ienāk knik-

sēdamas.

Anete. Labdien, labdien, kroga papal_ Kā klājas? Vai

jūsu vīns un alutiņš tek ašāk par jūsu kājām?
Krodznieks. Vai esat nākušas to izmēģināt, pils

mamzelītes?

Anete. Hi-hi-hi! Kroga papu, tavs alutiņš mums par

sirmu, tavs vīns par skābu un tu pats par stīvu! Ar tevi

mēs negribam šodien dejot.
Zuzanna (uz Aneti). Ko nu tik daudz gražojies!

Izdarīsim, kas jādara, un iesim atpakaļ. (Uz saiņiem rādī-

dama.) Te tev, Made, no pašas cienīgās komteses_ atsū-

tītas drēbes, un tu tiec ielūgta šodien uz baznīcas svētkiem.

Made (izbrīnījusies). Man drēbes? Kādēļ tad man?

Anete. Raisi vien vaļā, mēs arī gribam paskatīties,
kaut gan mums pieteikts neokšķerēt, bet grēks tas taču

nekāds nav. Pag, es pati atraisīšu. (Izņem dārgu kleiti

rožu krāsā, ar zeltu izšūtu, un sasit rokas.) Ak tu dieviņ,
tavu skaistumu! Acis apžilbst!

Zuzanna. Kur tad šī nu ar tādām drēbēm ies, kā pati
komtese!

Made (pamet skatienu, novēršas). Ko lai es ar viņām
daru! Izsakiet lielkundzei manu pateicību un nesiet viņai
tās atpakaļ. Priekš manis tās par greznu.

Krodznieks. Ir jau nu gan zīds, rožains kā debess

mākoņi no rīta! Man šķiet, Madīt, ja nu viņas reiz tev

dāvātas, tad tu tās nedrīksti it kā nicinādama atraidīt.

Madei Lai nu, tētīt! Es jau nedomāju tās nicināt.

Anete. No dieva puses! Mēs tās nedrīkstam nest at-

pakaļ. Es gribētu redzēt, kā man tās piestāv, bet te jau
nav ne spogulīša, jāatver loga rūts. (Viņai ņemot kleiti,
no saiņa izkrīt arī zelta kurpītes un zīda zeķes.)

Zuzanna. Tas nu gan ir par daudz! Kas mūsu liel-

kundzei tik neienāk prātā!
Anete. Ak, kad man tādas lietas būtu! Kad es vien-

vienīgu reizīti viņās varētu padejot. Tā! Tā! (Dejo.)
Made. Es jau tev labprāt viņas dotu, bet es tās nemaz

neieskatu par savu īpašumu. Nes atpakaļ un lūdz, lai

komtese tās tev dod.

Zuzanna. To tagad nevar. Jāgaida, kamēr viņas un-

tumi pāries. Viņai aiz garlaika arvien kaut kas iekrīt

prātā, tāpat kā tagad ar to meistaru.
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Made (izbijusies). Kas ir ar meistaru?

Zuzanna. Nu, kas tad! Kādēļ tad taisni šis bij viņai

jāizvēl par torņa cēlēju? Toreiz bij tik daudz meistaru

sanākušu kā varžu pēc lietus; man viņš nepatīk.
Anete. Bet man gan! Kaut viņš ar mani šodien ap-

grieztu vienu deju, tad es būtu kā debesīs. Bet ko es

aizmirsu sacīt. Viņš tev, Made, atbraukšot pats paka!
aizvest tevi uz svētkiem. Nu tik ģērbies vien aši!

Made (dziļi nosarkst un aizgriežas).
Anete. Bet nu mums pašām arī jāsteidzas. Baznīca

vēl jāpušķo ar puķu vītēm, un mums pašām ar kaut cik

iāuzpošas, kaut gan mums tādu rotu nav kā tev. Trallala!

Trallala! (Noiet dejodama un rauj Zuzannu aiz rokas

līdz.)
Zuzanna. Pagaid jel, nerauj tā! Būs jau vēl priekš

visa laika.

3. SKATS

Krodznieks. Made.

Krodznieks. Aušas tādas! Skrej kā atspoles! Ko tur

sacīt! Tāda nu reiz tā jaunība ir. Bet tu, bērns, varētu

tagad arī papriecāties. Lūk, viņi tevi nav aizmirsuši, kā

domājām. Meistars Ilģis pats tev atnākšot pakal, un kom-

tese tev ir atsūtījusi tik greznas drēbes. Es par viņu gan

esmu bijis nepareizās domās.
AA a d c (bēdīgi). Jā, jā. Man nevajag ne greznu drēbju,

ne meistara IJģa. Ko viņi pie mums meklē!

Krodznieks. Nu, nu, neņem jau visu ļaunā. Tu taču

pati teici, ka viņš bijis aizņemts ar darbu. īešu ārā pa-
skatīties, vai viņš jau nenāk, bet tu sāc posties. (Iziet.)

4. SKATS

Made (viena, sāk mandolīni skaņot lēnos akordos,

vairāk runādama nekā dziedādama).
Ver ziedus pašā agrienā no rīta

Mazs tītenītis,

Bet, pirms kā saule riet,
Viņš būs jau vītis.

Šis greznais rožu zīds, šīs zelta rotas,
Cik tās man svešas!

Kā mākons negaisā
Ap mani plešas ...
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5. SKATS

Made, krodznieks, Iļģis.

Krodznieks. Te nu ir mūsu izbēgušais putns! At-

laidies atkal būrītī.

Iļģis. Sveika, mana mīļā, mazā Madīte!

Made (pieceļas, lepni). Sveiki, meistara kungs!

Iļģis. Ujā! Kopš kura laika tad tu esi kļuvusi tik

lepna?
Made. Man nav ar ko lepoties.
Iļģis. Nu, teiksim — sveša.

M a d c. To pašu es varētu jautāt arī jums.
Iļģis. Madīt, esi taču laba! Ko tu tā no manis novēr-

sies? Tev senāk staroja laipnība no acīm kā nakti gaisma

no logiem.
Krodznieks. Bērni, neķildojieties taču! Jūs, meistar,

esat viņu sāpinājuši; viņai ir tik laba sirsniņa! Un tu,

meitiņ, nedusmo nu vairs. Es atstāšu jūs vienus, varbūt

tad ātrāk salīgsiet. (leiet blakus telpā.)

6. SKATS

Made, I \ģi s.

Iļģis. Made, lai nu arī kas būtu mūsu starpā ieviesies,
ko mēs paši nezinām ar vārdiem apzīmēt, bet kaut kas

negrozāms starp mums paliek, un tas ir vairāk nekā laip-
nība un draudzība, naids un mīla, dusmas un sāpes: tas

ir pirmais sapnis, ko mēs abi kopā sapņojām, sapnis par

manu darbu. Vai tu zini par to kādu ciešāku saiti, kas

mūs vienotu?

Made (atgriežas pret viņu, dziļi nopietni). Nē, Iļģi,
par to nav nekā ciešāka, ne lielāka. Es šo sapni arī loloju
kā bērnu atmiņu šūpolī. Es no viņa dzīvoju arī bez tevis

paša. Un, ja mūsu starpā ieviesies svešums, tad ne tā-

dēļ, ka tu pats no manis aizgājis, bet ka tavs darbs ņēmis
citu virzienu, nekā mēs abi to bijām sapņojuši.

11 ģi s. Kā tu to saproti, Made?

Made. Es domāju, ka tu šo darbu izvedīsi pats ar

saviem spēkiem, ka tu akmeņus lauzīsi no savas dvēseles

iekšējām marmora lauztuvēm un strādāsi pie tā ar saviem

dienas sviedriem un nakts sapņiem, bet tu liec citiem

priekš sevis strādāt un pats guli mīkstā gultā un liecies

sevi apģērbt kā kungs.
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Iļģis. Meistaram taču vajag savu kalpu.
Made. Bet ne pavēlnieku.
Iļģis. Tu laikam esi greizsirdīga uz komtesi Helijanti?

Vai tu tici baumām, ko par viņu ļaunas mēles melš?
M a d c. Es nepavisam par viņu nedomāju.
Iļģis. Tas ir cēli no tevis — ļaunam neticēt, bet vēl

cēlāk būtu, ja tu domātu par viņu labu. Redzi, kā tu biji
man pirmā iedvesmas devēja manam darbam, tā viņa man

ir palīdzējusi to izvest tālāk, jo viņa ir liela un bagāta
kundze un viņai ir daudz līdzekļu pie rokas.

Made. Lai tad vien tavs darbs sokas tālāk; es prie-

cāšos, nomalē stāvēdama.

IJģis. Ar to vien nepietiek, mana mīļā, zelta Madīt, es

tevi gribu ciešāk saistīt mūsu vidū; mēs trīs saderam

kopā. Es viņai tik daudz laba esmu par tevi stāstījis, ka

viņa tevi taisni ir iemīlējusi. Un, raugi, viņa tev tik skais-

tas drēbes atsūtījusi uz šīs dienas svētkiem.

Made. Vai es nevarētu palikt mājās? Man tur nav

nekāda prieka.
Iļģis. Ja arī tev pašai liekas, ka nebūs prieka, bet tu

mūs abus skumdināsi, ja tu neierodies. Un var būt, ka

arī tev kāda actiņa pazibēs? Kāds lūpu kaktiņš pasmaidīs?
Un tad mēs visi būsim tik laimīgi, saki «jā», manu balodīt!

Made. Ak, Ilģi, vai tev tiešām manis vajag? Un, ja tā

ir, vai tad es neesmu laba, kāda es esmu?

Iļģis. Jā, jā, tu man esi laba, pārāk laba. Ar tavu

matu zelta vaiņagu tu man esi kā dieva māte. Viens pats
zelta matiņš no tevis man pietiktu! Bet redzi, komtese

varētu dusmoties, ka tu viņas dāvanu atraidi, un viņa
tad arī varētu man atraut savu labvēlību, un mans darbs

man būtu jāatstāj pa pusei darīts.

Made. Nu labi, ja citādi nevar būt, es greznošos.
(Pieiet pie durvīm un sauc.) Tēt, nāc parunā ar meistaru,
kamēr es eju ģērbties.

Krodznieks ienāk. Made paņem drēbes un ieiet blakus telpās.

7. SKATS

Krodznieks, IJģis.

Krodznieks. Nu labi, ka tā! Ka esat atkal salīguši
mierus! Jūsu darbs arī iet uz priekšu, meistar: no mazas

zīlītes jau ir izaudzis prāvs ozols.
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IJģis. Jā, jūs arī pirmais mani sapratāt savā vienkār-

šībā! Jus sapratīsat arī, ka darbs vienīgi ir skaists šinī

nejaukajā pasaulē un ka tas mūs spēj atpestīt no visām

ciešanām.

Krodznieks. Mans darbs, lūk, ir mana Madīte, kuru

es esmu uzaudzinājis lielu. Kad es viņu uzskatu, tad es

aizmirstu, ka esmu tāds vecs, stīvs kraķis, un, kad viņa
ienāk manā mazā istabiņā, man ir, it kā uzreiz iedegtos
svece.

lenāk Made.

IJģis, kurš satriekts bij novērsies, tagad aizraujas no viņas skaistuma.

Made. Še es esmu, kādu tu mani gribi.
IJģis. Tu esi skaista

...
skaista

...

Made. Ved nu mani, kurp tev vajadzīgs. Paliec tu

vesels, tētiņ, mīļo, zelta tētiņ. (Apkampj viņu.)
Krodznieks. Meitiņ, meitiņ! Ko lai es saku! Tagad

man arī labāk patiktu, ja tu nebūtu tik grezna un — un —

ka tu neietu turpu, — man tā nelabi ap sirdi...
Made. Tagad par vēlu, tēt! Nekavējies, IJģi, tava liel-

kundze varētu ļaunoties.
IJģis (it kā kaunēdamies un vairīdamies). Sveiki!...

Krodzniek
...

Tēvs
...

Pirmās ainas beigas.

Otrā aina

PĀRVĒRŠANĀS.

Jaunceļamā baznīca, kas grezni izrotāta spāru svētkiem un reizē arī

vastlāvim (fašingam).
Jaunceltā baznīca pusgatava. Izrotāta ar zaļiem staipekņiem un puķu
vītnēm. Grīda apkaisīta ar smiltīm un skujām. Uzcelti arī altāris un

kancele. Altāra priekšā noklāta plata, balta āda. Baznīcas galvenai
telpai lokā apkārt blakus telpas. Kādā iedobumā lielkunga dzimtai ierī-

kota sevišķa, paaugstināta vieta. Tagad tur galdiņš nolikts ar trim

krēsliem. Uz galdiņa daudz puķu un starp tām pudeles ar smalkiem

dzērieniem un kausiem. Visapkārt kvēpināmie trauki ar smaržīgām
zālēm. Iztālēm dzirdami priecīgi un izlaisti Jaužu kliedzieni, kuri tu-

vojas baznīcai.

1. SKATS

Raganas

(beidz vēl pušķot baznīcu dziedādamas).
Mēs laužam, mēs aužam, mēs spraužam
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Rozes šur tur!

Dievs audzējis rozes, velns ērkšķus
Klāt licis, lai dur.

Dievs pārklājis zajas lapas,
Kas kautri tās sedz!

Bet sarkano rožu kausā

Velns uguni dedz.

Mēs pinam, mēs zinām, mēs svinam

Še kāzas, ak, joks!
Būs altāris kārtavu kalnā

Melns, nokaltis koks

(Nozūd.)

2. SKATS

IJģis, Made, Helijante.

Iļģis (ieved pie rokas Madi, kura drusku dreb un

skatās ar platām acīm visapkārt). Vai redzi nu, kā viss

izrotāts! Ar spāru svētkiem mēs svinam reizē fašingu, kā

jau tas ap ziemsvētkiem parasts, kaut gan ne tādā mērā

kā pie lieliem kungiem un pāvesta Romā, bet būs jau
diezgan, ko redzēt. Un, lūk, te arī galds ierīkots mums.

Helijante (pēkšņi izlec no blakus telpām viņiem

pretim. Viņa grezni apkārusies dārgakmeņiem un — pus-

kaila — apvijusies tikai ar sarkanām rožu vītēm. Mel-

najos, vaļējos matos sarkanas lentas, kuras nokarājas
līdz zemei, un galvā sarkana, augsta cepure, visapkārt ar

sudraba zvārguļiem, kuri pakustoties skan. Arī kājās viņai
sarkanas kurpes, ar tādiem pat pulkstenīšiem, un vēl uz

katras kurpes sarkana roze). Ha-ha! Sagaidu jūs, manus

cienīgākos viesus! Sevišķi tevi es gaidīju, mazā Madīt, tu

man esi iepatikusies.
Made (dziļi palokās). Pateicos, cienījamā komtese, bet

man nav bijusi līdz šim izdevība jūsu laipnību iemantot.

Nezinu arī, kādā veidā es būtu izpelnījusi šīs dārgās
drēbes un greznumus, kuros jūs man esat likusi ietērpties.

Helijante. Es tev viņas devu tādēļ, ka tu savā vien-

kāršā apģērbā te nebūtu piederējusi klāt, jo šodien visi

izgreznojušies.
Made. Tad es pēc svētkiem jums tās sūtīšu atpakaļ,

cienijamā komtese.

Helijante (ar nozīmīgu skatu uz Ijģi). Ak, man

viņu nav vajadzīgs, varbūt tev viņas noderēs paturēt pa-
visam

~.
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Made. Man ir mana baltā iesvētāmā kleitiņa, ko tētiņš

man dāvināja. Ar to man pietiek. Es jau nekādos godos

neeju.
Helijante. Bet vai zini, cik tu šinīs drēbēs izskaties

skaista? Tīri kā kāda svētā! Un par Magdalēnu tevi jau
arī sauc. Kad baznīca būs gatava, es likšu tevi gleznot
kā svēto jaunavu.

Made. Es tāda goda nevēlos, cienījamā komtese.

Helijante. Var būt, ka vēl baznīcu iesaucam tavā

vārdā par Madlienas baznīcu. Bet nu sēdīsim pie galda!
Tev rokas tik aukstas un vaidziņi tik bāli zem taviem zelta

matiem kā sniegs zem ziemas saules, kura to nespēj iz-

kausēt. Ņemsim, meistar, viņu savā vidū sasildīt.

(Apsēžas cieši katrā pusē Madei. Viņa arvien Madei pāri
met izaicinošus skatus uz Iļģi un ver lāpas kā uz skūp-

stu.)
Iļģis. Viņa tāda drusku bailīga, nerunāja ceļā ar mani

neviena vārda. Tikai allaž iedrebējās, it kā zem viņas
būtu slepena zemes trīce.

Made (uz I}ģi). Es nerunāju, negribēdama piepūlēt
jūsu atmiņu, jo citādi jums nāktos visu atstāstīt.

Helijante. Kam tad, Made?

Made. Jums, cienījamā komtese.

Helijante. Ei, kāda tu esi, mans bērns, kā balta ķir-

zaciņa ar asiem zobiņiem! Bet es neko neņemu ļaunā,
šodien ne! Mēs taču abas mūsu meistaru mīlam un viņā
dalāmies.

Made (grib piecelties). Es jūsu meistaru nemīlu un

negribu ar: nekādas daļas no viņa.
Iļģis (nospiež viņu atpakaļ). Paliec, Made, neņem

visu tik nopietni, komtese joko. Šodien vispār ir liela joku
diena, tu to vēl nesaproti, bet drīz jau redzēsi.

Helijante. Jā, šodien mums tāda diena, kuru mēs

kā degošu ogli turam kailā rokā. Dzersim! Lai asins kūso

un vārās un nervi skan kā mūzikas stīgas. Mēs svinam

nerru svētkus! Arī Jaudīm es esmu likusi atvelt vīna mu-

cas. Sveiki! (Piesit savu glāzi Iļģa un Mades glāzei.)
Heijā! Būsim vai dievi vai velni! Lai debess iebrūk ellē,
un elle lai kūsodama puto līdz debesīm. (Izdzer visu lielo

kausu un tāpat ari Iļģis. Uz Madi.) Bet tu jau ne lāsītes

neesi dzērusi, svētā jaunava? Tu sēdi kā ledus starp divām

ugunīm!
Made. Pateicos, es vēl nekad neesmu dzērusi.

Helijante. He-he-hel Kroga meita — un vēl nekad
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nav dzērusi! Tas ir pirmais joks šinī joku dienā, kur viss

iet ačgārni. Palīdzi taču, Iļģi! Vienīgi dzīvas šķiet viņas
sarkanās lūpiņas, kuras zied kā ziemsvētku rozītes; tās

jāaplaista ar rasu.

Iļģis. Pieliec, Made, vismaz glāzīti pie lūpām, lūk, es

tevi pamācīšu. (Satver viņas galvu un pieliek tai glāzi, ar

varu mēģinādams to mutē ieliet.)
Made. Vai! Es negribu — riebums!

Iļģis (grib viņu gandrīz atlaist, bet Helijante to uz-

skata ar hipnotizējošu skatu un gandrīz tam pieslej savu

galvu. Viņš atkal satver Madi). Vismaz, Madīt, tev jā-
izdzer šī glāzīte uz mana darba izdošanos.

Made. Bet tur ir iekritušas manas asaras.

Iļģis. Tad apmainīsim glāzes! Dzer tu no manas! Es

dzeršu tavu un Helijantes reizē. Tavas asaras un viņas
smieklus. Lai tie atskan mana torņa zvanā. Tam jātop
manam lielākajam dzīves darbam.

Helijante. Dzersim, dzersim! It kā šī diena būtu

augstākā visā mūžā! Lai nākošā rīta zvaigzne izkūst kā

pērle šās nakts kausā. Lai ziedojam reizē debesīm un

peklei! Bet nu mūziku, he! (Sasit plaukstas.) Lai sākas

ļaužu svētki; mēs, te sēžot, baudīsim tos līdzi.

3. SKATS*

Uz kora sanāk nerru muzikanti kā skeleti un rībina gan bungas, gan
sit uz veciem trumuļiem, gan klabina miroņkaulus, neģēlīgi čīgādami

un svilpdami.
Uznāk nerru svētku gājiens. Vispirms tiek nests nerrs kā pāvests
(Papa fatuorum) zem baldahīna, no kura stūriem nokarājas ēzeļa
astes. Viņam galvā mitra, kurai visapkārt nerru pulkstenīti, vaigi
izkrāsoti ar sarkaniem raibumiem. Arī katra kurpe citāda. Viņš allaž

kustina žvadzinādams galvu. Viņš sēd iebāzts caurā mucā, kurai

abi gali izsisti. Nesēji tāpat nerru uzvalkos nes baldahīnu, iedami

ačgārni.
Seko pavadoņi, ačgārni apvilkuši kora mēteļus un sejas apsmērē-
juši ar vīna raugu, un degunus iebāzuši brillēs bez acu. Neīsti kano-

niķi dzied no ačgārni apgrieztām grāmatām mēdošas mišas.

Vīraka kvēpinātāji met vīraka kausos desas un vecas tupeles un pūš
cits citam pelnus acīs.

Beidzot nāk septiņas negudrās jaunavas ar pusdzisušām eļļas lam-

pām. Ar kailām mugurām tās uzved nekautrīgas dejas. Pēc tam vēl

ļaužu pūlis.
Kad procesija beigusies, nerru pāvests kāpj appušķotā kancelē

un sāk sprediķot:

* Tādi svētki viduslaikos, no 13.-16. gadusimtam, tika svinēti

pa baznīcām; pēc tiem nāca tūlīt liela šķīstīšanās diena. (Autores pie-
zīme.)
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Divus kurvjus ar zīmēm jums nometu,*

Kas atlaiž grēku parādu,
Es arī nevaru solīt jums maizes,
Bet toties jo stiprākas vēdergraizes!
Un, lai jūs aizmirstu badu un slāpes,
Jums uznāks negantas zobu sāpes!
Un visiem, kas mīlē to degvīna blašķi,
Lai dievs vai velns tiem uzsūta kašķi
Vai divu pat pirkstu biezumā,
Tā es jūs svētu (kliedz kā ēzelis) ?a! ia!

Visi (kliedz kori).
Ia! ia! ia! ņau! ņau! vau! vau!

Pāvests nokāpj no kanceles, un visi trokšņodami aiziet pa blakus

telpām.

Helijante. Nu, Madīt, kā tev šis uzvedums patiki

Made sēd apreibusi, stingām, platām acīm un neatbild

Helijante. Un tu, meistar mans, tagad mūsu reize

priecāties. Še tev manas rozes (rauj rozes sev no krūts tin

sviež viņam). Bet dzersim! Dzersim!

Hģis. Ak! Es nekā vairs nesajēdzu. Tavs dzēriens kā

pekles darināts. Un tu pati skaistāka par skaistumu, vel

nišķāka par velnu!

Helijante. Laid! Pirms parūpēsimies par mūsu Madi.

Dzer. Madonna, dzer! (Lej Madei vinu mutē, kuru pēdējā

nesamaņā dzer.) Un tagad palūko, vai kājiņas klausa.

(Uzceļ viņu aiz rokas no krēsla.)
Maae (streipuļo uz priekšu). Kas ar mani noticis?

Es stāvu kā uz slidena ledus, bail kustēties — ausīs

žvingst — skan tāli zvani — dzimtene — māmiņa — es

viņu nekad neesmu redzējusi, viņa nāk mani saturēt —

es krītu — krītu!

Helijante (māj Iļģim, kurš gan skurbā, bet vēl kaut-

rējas). Nu ir īstais brīdis — vai tev žēl? Kas vētrā stāv,
neliecas plūkt puķes.

11 ģi s. Tava mute verd kā uguns avots —tu ar kaislību

mani aizmiglo kā migla bezdibeni.

Made. Māmiņ — māmiņ — turi!

Helijante (spiež Iļģi). Nu! Tavs dzīves augstākais
acumirklis ir klāt.

* No vecām baznīcas grāmatām. (Autores piezīme.)
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Iļģis (satver Madi).
Made. Iļģi!... Tu mani giābsil

Iļģis (atkal grib atrauties, Helijante grūž viņu).
Iļģis. Made, dejosim — ari mēs.

Made (pieglaužas viņam). Dejosim kā lapas vētrā.

Helijante māj, atskan miroņu mūzika.

Iļģis, Madei nemanot, virza to uz bedres pusi.
Helijante ātri norauj no bedres segu.

IJģis iesviež Madi bedrē, un Helijante pārsedz segu. Atskan no dzi-

ļuma Mades gari stiepts izmisuma kliedziens.

Iļģis, galvu saņēmis, grib doties prom, bet Helijante satver viņu.

Helijante. Kurp? Visi ceļi nogriezti! Viens ceļš tev

tik: pie manis!

Iļģis. Vai man!... Made, esmu kļuvis noziedznieks —

beigts mans darbs.

Helijante. Tagad tikai tavs darbs augs. Tu viņam
esi nesis upurus. Ko tu ar Madi būtu darījis laulības

sprostā? Tu, teiku putnis, tev dzīvot ir laisties!

Iļģis. Mani spārni — sadeguši.
Helijante. Katram jāsadeg, kas grib tapt jauns. Es

tevi apvīšu ar savām sarkanām lentēm kā ar liesmu mēlēm,
lai tu sadegtu. (Apvij viņu, cieši sev klāt spiezdama.)

11 ģi s. Es neizšķiru vairs, kas es, kas tu
...

Helijante. Tu dedzināmais — es liesma. Ejam svinēt

šonakt kāzas! (Māj.) Mūziku! (Mūzika pārkliedz Mades

zaimanas, kuras top arvien klusākas. Viņa aizrauj Iļģi

projām, mūzika apklust, tāpat ari vaimanas top itin klu-

sas.)

4. SKATS

Bridis klusuma, tad velna kalpi no visiem stūriem pabāž galvas;
mūzika pēkšņi nozūd; pirmie uznāk: Stiepējs, Rāvējs, Uzt u«

piņš, Grautiņš. Tiem seko vēl cit i.

Grautiņš
Šonakt mums atkal jāpasteidz:
Līdz pamatam baznīca nograut jāpabeidz.

Rāvējs
(mīņājas nepacietīgi).
Dod, tik dod! es to prot!

Stiepējs
(brauka atpakaļ piedurknes).
Laid tik, laid! Es ari gaid'l
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Uztu p i ņ š

Ja kāds tuvumā skraid',

Es kaktā sēd' un baid'l

Stiepējs
Tad visi tupu!
Un prom krišu klupu!

Grautiņš
Bet nu iesāksim plēsti
Bērt nostu kaļķus!
Lauzt krakšķot bajķus!
Un ar elles slotām projām mēzt!

Uztu p i ņ š

(degunu sacēlis, ož).
Bet kas te tā pēc svētuma ož?

Mums pirms visapkārt jāapjož.
(Visi rindā apskraida lēkādami baznīcu.)

Rāvējs
Viss ir tik svēts!

Kā ar svētumu piesmērēts!
Stiepējs

Uz grīdas pat svēti putekļi klājas.
Uztu p i ņ š

Vai! vai! kur ķer —

Zibens pretim sper!
Stiepējs

Nu tik laidīsim vaļā kājas!
Grautiņš

(ieklausās).
Klau, kas tur klusi vaimanā?

Rāvējs
Pie altāra bedrē iemesta jaunava.

Grautiņš
Tad tie mums ceļu aizšķērso tā!

Uztu p i ņ š

Ai, ai! kur mīda — zem kājām deg grīda!
Kur lielais pats? kur saimnieka acs?

(Visi kviekdami prom.)

5. SKATS

Bridis klusuma, tad vecais Mārtiņš ienāk ar slotu rokā un apjo
zies ar striķi; sāk slaucīt baznīcu.

Mārtiņš
Tad tā nu beidzās tā godība,



239

Pēc vastalāja nāk pelnu dienai

Gan mēslaina grīda, gan apspļauta siena,

Par ko taisni man tā jāslauka!
(leklausās.)
Kas tas? — Šķiet, dziļi zemē kāds vaid? —

Vai nelabais? Mārtiņ, kājas vaļā laid!

(Atmet ar roku.)
Nē! labāk, kad es sev pārmetu krustu

Un ne no vietas nepakustu.
Ar krustu pie rokas un mutē ar pīpi
Nekad nevar, Mārtiņ, tev iziet slīpi!

Made

Vai! vai! glāb! — es smoku nost

Mārtiņš

Aha, i nelabo blusas sāk kost.

Pag' vien, tu vaidētājs, kas tur vaida.

Lai nu kas būdams — tev jāpagaida.
Pirms jāpiebāž pīpis pilns tabakas,
Tad gribu paskatīties, tu — kas?

Made

Vai — vai — es beidzos

Mārtiņš
Nu pagaid'! drusku! Es arī steidzos;
Vēl tikai krams un šķiltavas.
Nemaz tas pīpis nekuras!

(Beidzot atvelk ādu no bedres.)
Nu lien vien ārā, ko iekšā perē;
Es pakaļ vis nelienu — velti tu cerē.

Made

(pavisam vājā balsī).
Dievs žēlo

Mārtiņš
Kad dievi tevi žēlo, kam manis vajga?
Bet gribu redzēt, kāds tu izskaties vaigā;
Tie vaidi atskan kā sievietes balss —

Kas gan te noticis īsti pa stiķi?
Nu, ķeries klāt, es nolaižu striķi.
(Nojož sev aptīto striķi un nolaiž bedrē. Izvelk

Madi, kura gan pieķērusies, bet tūdaļ zaudē samaņu.

Tuvāk ieskatīdamies.)
Dievs! visi svētie! stāviet man klātu

...

Tā ira... ir... Made! Es zaudēšu prātu!
Nekust — stinga — pagalam! Vai, ak vai! (Pieliek galvu

pie krūtīm.) Vēl tomēr drusku elpo
...

Te noticis briesmīgs
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un visil Kauca kā vilki, kamēr aprija balto jēriņu... (No-

krīt ceļos.) Dievs, dievs, ja tu esi taisns, sodi viņus, sodi!!

Un viņu še, ja tu esi žēlīgs tēvs, glāb! Glāb viņu! Es tevi

neprotu lūgt, es, tāds nabaga žūpa, ļaužu mēsls, neesmu

nekad to pratis — bet tu, dievs, pats esi viņu radījis tik

tīru, tik daiļu un labu, ak, par daudz labu — neatstāj tu

viņu! Dievs! Dievs! (Klausās atkal, galvu pielicis.) Dzīva,
vēl dzīva! Nu, Mārtiņ, tava reize palīdzēt. Bet kā? Nav nekā

pie rokas, it nekā! — Un viņa salst — apvilkuši tādu

plānu plunduru! Bet, pag, iešāvās labs padoms galvā:
ietīšu viņu tanī pašā ādā, ko tie bedrei pārklājuši. Aši!

Aši! Kad tik nenolaužu kādu pirkstiņu vai neizrauju kādu

viņas zelta matiņu — vai nu es protu ar tādu rotabņu ap-
ieties! Tā! — Tu satīta kā bērns autiņos. Pārnesišu nu

mājā. Izrāvu gan tiem vilkiem no rīkles! Taču tu, vecais

Mārtiņ, neesi par velti dzīvojis! Nu tu vari mirt, tu vecais

grēku prapi! (Raud.)
Made (sasiluši nāk drusku pie samaņas, bet murgo).

Māmiņ — šūpo mani — dziedi.

Mārtiņš. Jā, jā, manu bērniņ, manu prieciņ, kaut

jel mana balss nebūtu tik nodzerta un aizsmakusi kā ve

cam krauklim. (Paņem viņu uz rokām šūpodams.)
Aijā! aijā! dusi! dusi!

Zvaigznīte bij nokritusi —

Aijā! aijā!
Nu tā atkal uzlēkusi —

Aijā! aijā!

(Aiznes viņu prom šūpodams.)

6. SKATS

Velni (redzējuši Madi aiznesām, saskrien pulks baz-

nīcā un uzlec cits uz soliem, cits uz kanceles, cits uz al-

tāra).
Ukš! rukš! čukš! tukš! tukš! tukš!

Lūk, bedre tukša kā übaga tarba,

Nu, zēni, atkal visi pie darba!

Uzliesmo sarkana gaisma. Visi sāk plēst un graut. Kad priekškars
krit, dzird lielu troksni un baznīcas sagāšanos.

Trešā cēliena beigas.
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CETURTAIS CĒLIENS

Pirmā aina

Krogā Mades istabā.

I. SKATS

Krodznieks, Made, Mārtiņš.

Mārtiņš (ienes Madi, ādā ietītu).
Krodznieks (nāk no blakus istabas viņam pretim,

iekliedzas). Žēlīgais dievs, Made! Pagalam!

Mārtiņš (ieliek Madi viņas gultā). Dievs nu gan

Ir žēlīgs, bet viņam vajadzēja ašāk izslaucīt brilli un re-

dzēt, kas notiek. Cik te vairs tās dzīvībiņas iekšā! Kā

tukšā pudelē pāra lāsītes.

Krodznieks (nokrīt pie Mades gultas un glāsta vi-

ņas roku). Madīt, manu Madīt!

Mārtiņš. Tā vairs nav nekāda tava Madīte, kad tu

viņu devi tiem neliešiem rokā.

Krodznieks. Mans dievs, kas tad ir noticis?

Mārtiņš. Vēl šis prasa! Pats Jāvi izrotāt kā upura

jēru, lai tad to grūž bedrē. Tiem taču vajadzēja upura
baznīcas celšanai.

Krodznieks. Ak dievs, mans dievs, vai es to varēju
iedomāties!

Mārtiņš. Steni nu kā veca sieva, baznīcā aptupusies.
Krodznieks. Bet — bet — kā tad viņa tika atkal

laukā un tā bez samaņas?

Mārtiņš. Vai tu domā, ka viņa pati ar saviem spē-
kiem izķepurojās laukā kā pusdzīva muša no ķērnes piena
kubla?

Krodznieks. Slavēts dievs! Tad taču viņš tam na*

ļāvis notikt!
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Mārtiņš. Neslavē vis dievu, bet Mārtiņu. Dievs var-

būt būtu ļāvis tam notikt, bet Mārtiņš nel Es Madīti iz-

vilku no bedres.

Krodznieks. Ak tu labais, mīļais Mārtiņ!
Mārtiņš. Redzi nu! Ne ikreiz tas labais gans uz-

meklē paklīdušu aitiņu, bet paklīdušais gans var pārnest
labo aitiņu,

Krodznieks (krīt viņam ap kaktu). Lai dievs tev to

atmaksā!

Mārtiņš. Neprasīsim nu maksu no tā vecā skopuļa
un neskūpstīsimies kā brūtes pāris, bet gādāsim labāk par
Madi.

Krodznieks (uzlec). Jā, jā, nesamanu vairs, ko ķert,
ko darīt; esmu apdullis.

Mārtiņš. Varbūt viņai derētu kāda lāsīte no manas

pudeles?
Krodznieks (atvaira). Ko nu! Viņa i degvīna sma-

kas nevar panest.

Mārtiņš. Varbūt šņaucamo tabaku pielikt pie degun-
tiņa? Kas šķauda, nav mirējs.

Krodznieks. Nē, nē! Labāk tīru ūdeni. (lelej glāzē.)
Mārtiņš. Kas nu ūdens vien! Būtu piebēris cukuru.

Sievietes mīl saldu.

Krodznieks. Pareiz', skriešu pameklēt.
Mārtiņš. Kur nu tu aizskriesi ar savu klibo kāju! La-

bāk iešu pameklēt es. (Iziet blakus istabā.)
Krodznieks (glāsta viņas vaigu). Meitiņ, mana

zelta meitiņ!
Mārtiņš (ienāk ar kādu kārbiņu un grib bērt ūdeni).
Krodznieks. Pagaidi! Neber! Tas jau nav nemaz cu-

kurs, ko tu esi sameklējis, — tas ir blusu pulveris!

Mārtiņš (nospļaujas). Tfu! Kad tevi! Maldīties ir

cilvēcīgi!

Krodznieks (slapina Madei lūpas un liek slapju lu-

patu uz pieres). Lūpiņas sausas! Pierīte deg! (Notupjas
blakām.)

Mārtiņš (notupjas arī). Nu tad kopsim abi. Tupi tu

pie kājām, es pie galvas.

Krodznieks. Kā tā? Vai es neesmu viņas tēvs? Vai

es neesmu viņu kā mazu kukainīti pacēlis no grāvja ma-

las, kur kaut kura kāja to būtu saminusi?

Mārtiņš. Un vai es to neesmu no bedres izvilcis, kur

tā droši būtu nobeigusies? Kas tad es esmu?

Made (pa murgiem). Māmiņ ...
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Mārtiņš. Dzirdi, dzirdi, ko viņa nupat sakal

Krodznieks. Viņa pa murgiem sauc māti. Dievs zin

kas tā par māti bijusi un kur tā palikusi!

Mārtiņš. Nu tad paskaties: es tā māte esmu — esi

Krodznieks. Ko nu tik muļķīgi jokol Netīk ne klausī-

ties!

Mārtiņš. Bet man tīk.

Made (murgo). Ak, cik labi man, cik jauki! Pļava tik

zaļa un zālite tik mīksta! Zied visapkārt sarkanas mago-

nes un narcises, un tu arī, mīļā māmiņ, šūpo mani...

Mārtiņ š. Ko nu tu saki?

Krodznieks. Bērniņ, bērniņ, atmosties! Tu murgo.

Made (uzšaujas sēdu ar platām acīm). Kur es esmu?

Man liekas, ka es kur tāli būtu bijusi prom, bet te taču tā

pati mana istabiņa, un tu, mīļo tētiņ, arī te un vecais Mār-

tiņš.

Mārtiņš (ieraujas sevi un atvirzās). Jā, tikai vecais

Mārtiņš un vairāk nekas! Kā veca, izšauta šautene.

Krodznieks. Mārtiņš tev daudz laba darījis, mīļo,

mīļo meitiņ! Ak, kāds prieks, ka tu atkal dzīva un man

atdota.

Made (pieķer tēvam). Ak, tētiņ, es sāku atcerēties —

šausmas mani grābj — ak, cik briesmīgi — viņi mani

Krodznieks. Ļauni cilvēki, kurus mēs ieskatījām par
labiem, gribēja tevi nogalināt, un Mārtiņš tevi izglāba.

Made. Tad tu tas biji, mīļais, labais Mārtiņ! Tu mani

izvilki no briesmu bedres, kura bij tik nejauka, tumša un

auksta un kur mūdži jau ap mani lodāja, — a! (leklie-

dzas.)
Krodznieks. Meitiņ, meitiņ! Nekrīti atpakaļ murgos!

Te mēs abi esam tavi sargi, un mīļā, baltā gaismiņa ari

spīd pa logu iekšā.

Made (stiepj abiem rokas). Jā — jūs abi! Un pēc tam

mans jaukais sapnis: mīļā māte, kas mani šūpoja un auk-

lēja, biji tu — Mārtiņ?

Mārtiņš. Ak, neskaties jau nu manā nejaukā, vecā

sejā, es aizgriezīšos prom; es labāk iziešu pavisam laukā.

Made. Nē, Mārtiņ, ļauj man tavā sejā lūkoties — es

viņu redzu kā apskaidrotu. Paturēsim viņu pavisam pie
mums, tētiņ!

Mārtiņš. Nē! nē! Es te nevaru dzīvot. Kad mēslu va-

boli ieliek rožu lapās, tā nobeidzas un atdzīvojas tikai, kur
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bijusi. Manai dzīvei pietiek tā laimes brīža, kad es tevi

nēsāju uz rokām.

Made. Ņem vismaz krēslu un apsēdies man blakām.

Mārtiņ š. Ļauj man labāk tupēt tev pie kājām, turpat,
kur tupēja tavs vecais runcis, kuru suņi saplosīja. Pienāks

jau arī man tāda pat reize.

Iztālēm troksnis un kņada.

Krodznieks. Paliec, Mārtiņ, kādu brīdi, es iešu pa-

lūkot, ko tie Jaudis kliedz. Bet nevārties tā uz plikas grī-
das. Ņem kādu sedzeni un apgulsties uz tās.

Mārtiņš. Gan jau iztikšu: uz vienas atiss apgulšos,
ar otru ausi apsegšos.

2. SKATS

Made, Mārtiņš.

Gar logu skrej garām Jaudis kliegdami.

1. balss. Pagalam! pagalam! Viss beigts!
2. balss. Nu ir atkal velns kājās.
3. balss. Ķeriet viņu, ķeriet! To neģēli, to velna

draugu!
Made (uzraujas gultā). Mīļo Mārtiņ, celies, paskaties

pie loga, kas tur notiek!

Mārtiņš (pieceļas gorīdamies un skatās). Kas tur nu

notiek! Cik varu noprast, jaunceltā baznīca atkal sagāzu-
sies. Velni būs to atkal sagāzuši. Ļaudis skrien kā traki.

Ko šie kliedz! Vai nu šoreiz citādi! Labi, ka es tevi izrāvu

no bedres.

Made. Paskaties vēl, Mārtiņ, es lāgā nevaru saprast,
ko viņi kliedz.

Mārtiņš. Jā, jā! Viņi dzenas kaut kam pakaļ kā me-

dību suņi. Lūk, lūk, tas jau tas pats izslavētais meistars!

Nu viņi būs tam tūlīt klāt — ā-ā, viens jau uzmet cilpu —

kur šis nu izbēgs! Viņi stiepj to šurp — vedīs tūlīt gar

mūsu logu garām.
AI ad c. Mārtiņ, palīdzi man drusku piecelties! Sniedz

man roku, es gribētu no gultas kāpt laukā.

Mārtiņš. Vai tev prāts! To jau tu nemaz nespēj. Un

ko tad tēvs teiks, kad ienāks.

Made. Mārtiņ, tēvs mani mīl un grib, lai es daru tikai

to, ko es spēju, bet tu man mācīsi neiespējamo: tu mani
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auklēji kā bērnu un atnesi šurpu; tagad māci mani stai-

gāt

Mārtiņ š. Kam tev nu to vajag! Vari jau vēl pagaidīt.
Made. Nē, nē, Mārtiņ, es nevaru gaidit, man jātop

stiprai. (Izkāpj no gultos, pie Mārtiņa rokas gri(odamās.)
Vai redzi nu: es jau staigāju, laid! Mēģināšu iet viena

pati.

Gar logu dzen ļaudis sasieto Ilgi.

Iļģis. Glābiet! Glābiet, debesu vai pekles spēki! Tikai

netikt saplosītam no šiem nezvēriem!

Made (atrauj logu). Glābšu! glābšu! IJģi!

Hfels (grin nr varu ļaudīm izrauties). Made! Made!

Vai kapi atveras? Vai miroņi ceļas augšā? A! Sieniet, ve-

diet mani, esmu gatavs savu sodu saņemt. (Projām.)
Mārtiņš. Neskaties nu vairs, paliksi atkal slima. Lai

viņu tiesā! Pelnījis ir! Kas tevi bedrē grūda, ja ne viņ>.
Bet tu nāc atkal gultiņā.

Made. Mārtiņ, vai zini, tu esi tik labs pret mani bijis.
Se tev vīna pagraba atslēgas, ej atspirdzinies, es varu

palikt viena.

Mārtiņš (saņem atslēgas). Ak tu dieviņ! Tās jau tīri

kā Pētera debess valstības atslēgas, kaut arī tikai atslēdz

apakšzemes debesis. Tu, cilvēks, aizmirsti, ka esi tāds ne-

derīgs lupata, kas citiem pa kājām maisās.

Made. Ej, ej, Mārtiņ, citādi tēvs var ienākt.

Mārtiņš. Tas man nav divas reizes jāsaka! Bet tu,
bērns, liecies vien gultā un izgulies. (Aiziet.)

Made (nokrīt ceļos pie gultas). Dievs, mījais tētiņ! Tu

mani līdz šim neesi atstājis, dod man spēku veikt manu

lielo uzdevumu. (Uzmet lakatu un iziet pa durvīm.)

Otrā aina

Bruņinieku pils. Tāpat kā 2. cēlienā.

3. SKATS

Made, Helijante.

Made (laužas cauri durvju sargiem). Laidiet mani,

laidiet! Man ar komtesi jārunā!
Helijante (iznāk pretim). Kas te par troksni? Kas
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mani meklē? Vai tas būtu viņš? Pats Lielais? Kādēļ jūs

bruņinieku nelaižat iekšā?

Sargs. Nē, lielkundze, te kāda meita ar varu laužas

iekšā un grib ar jums runāt.

Helijante. Lai viņa nāk!

Made(ienāk un noņem lakatu no galvas). Es tā esmu,

cienījamā komtese.

Helijante (iekliedzas un atkāpjas). Spoks! Spoks!
Kas man to uzlaidis?

Made. Es neesmu spoks; esmu dzīva.

Helijante. Nē, nē!... Tu — bedrē iemesta — paga-

lam — ko tu nāc! Par agru viņš man tevi uzsūtījis — pa-

liec, kur esi gulējusi.
Made. Es nezinu, ko jūs, cienījamā komtese, runājat;

es nācu jūs lūgt, lai jūs Iļģi glābtu, jūs vienīgā to tikai

varat.

Helijante. Par ko tu runā, ja neesi spoks?
Made. Glābiet, glābiet! Baznīca atkal sagāzusies, un

ļaudis dzen meistaru kā ļaundari un grib to notiesāt.

Helijante (iekliedzas nikni). Ak tad tā! Jūs abi esat

kopā sazinājušies, un viņš tevi vēlāk no bedres izvilcis!

Made. Nē, nē, ne viņš, cits mani izglāba, bet jūs glā-
biet viņu, pirms nav par vēlu.

Helijante. Un tu domā, ka es būšu tā nelga tev ticēt?

Un vēl lai eju palīgā tev vest rokās tavu meistaru?

Made. Ak dievs, ne jau manu! Glābiet tikai viņu un

paturiet uz visu mūžu!

Helijante. Un tu domā, ka es to gribētu saņemt no

tavas rokas.

Made. Ak, ja ne viņa paša, tad viņa darba dēļ!
Helijante. Nu tu īsto sacīji! Kāpēc tu nepaliki guļot,

nejēga, kur tu biji meslam iemesta, tad viņa darbs arī

būtu ticis galā? Bet tagad — prom no manām acīm!

Made. Ak dievs! Ko lai es saku? Jūs esat sieviete, jūs
taču viņu mīlat.

Helijante. Es, augsti dzimusi muižniece, šo apkārt-
staiguli!

Made. Priekš mīlas nav neviens ne augsts, ne zems.

Helijante. Bez mīlas vēl ir gods, un ar to jūs abi

jokus dzināt.

Made. Nē, nē, nē! Gan jūs vēlāk redzēsiet, tikai tagad
nāciet! Viens acumirklis var izšķirt par viņa dzīvību vai

nāvi! Viens vārds no jums... (Nokrīt ceļos.)
Helijante. Tas notiks.
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M a d c. Viņi bez jums to nedrīkstēs notiesāt: viens spal-
vas vilciens ...

Helijante. To es parakstīšu zem viņa nāves sprie-
duma.

Made (uzraujas). Ha! Briesmīgā! Vai tāds nezvērs

var būt sievietē? Jūs alkstat asiņu!

Helijante. Jā, kroga meita! Ej laisties ar degvīnu,
man patīk labāk asinis. Ha! Dzīvas, karstas asinisl Viņa

pukstošo sirdi sažņaugt savās rokās!

Made. Dievs, esi žēlīgs, apgaismo manu prātu cīņā

pret šo velnu!

Helijante. Ārā! Prom! Citādi likšu sulaiņiem tevi

izpērt.
Made. Un tomēr es viņu glābšul (Prom.)

Trešā aina

Karātavu kalns (ārpus pilsētas).

Uzkalti is, kuram apkārt nosprausti melni, darvoti stabi, uz kuriem

deg piķa lāpas. Pašā vidū galds ar soliem apkārt priekš tiesnešiem.

Dibena karātavas, kurām vēl aizsegs priekšā; tikai uz augšējā šķērs-
koka rindā satupis vārnu bars. Visapkārt mežains apgabals. Pakrēsla,

kura vēlāk pāriet tumsā.

4. SKATS

Ļaudis: vīri, sievas, puikas, kuri saskrien, cits citu grūstī-
dami un laukumam tuvāk tiekdamies.

Puikas (lēkādami). Būs! Būs! Tūlīt būs klāti

Pirmais puika. Es jau redzēju: galvā tāda savāda

cepure, viņu velk šļūteniski šurp uz vērša ādas!

Otrais puika. Un uz tās cepures tāds sarkans velns

uzkrāsots un pats sasiets!

Trešais vīrs. To viņam vajag! Bij skaidri redzams,
ka viņš ar nelabo gāja roku rokā.

Ceturtais vīrs. Kam velns draugs, tam ellē dzīvok-

lis par velti!

Pirmā sieva. Laidiet jel! Nestāviet priekšā, mēs arī

gribam redzēt.

Piektais vīrs. Klusu, ko čalojat kā zosis pērkoņ-
laikā! Nevarēs nekā sadzirdēt!

Otrā sieva. Diezin kā nu viņu sodīs?
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Otrais vīrs. Vajadzētu papēžus aplaistīt ar kausētu

sāli un likt kazām noktitināt ar mēli.

Trešais vīrs. Nē! Labāk smalki sakapāt un sabāzt

ēzeja zarnā, un nomest suņiem priekšā.
Ceturtais vīrs. Tādam cepetim suns ne ar asti ne-

skatīsies virsū.

Puikas (sit plaukstas). Nāk! Nāk! Nāk!

5. SKATS

Sargi apvelk melnajiem stabiem visapkārt sarkanu virvi un atbīda

ļaudis attālāk. Tad nāk: birģermeistars, četri rātskungi
un skrīveris un ieņem vietas.

Birģermeistars (taustīdams savu solu). Tie soli

ne tik droši kā galva uz noziedznieka rumpja.
Ru pērts. Jo bīstamāk, ja tāds ķermeņa apmērs kā

jūsējais ...

Birģermeistars. Jeb vai galdniekam bijusi tik asa

ēvele kā jūsu mēle.

Skrīveris. Jā, slikti galdnieki arvien sabojā labu

koku un sataisa daudz skaidu.

Ru pērts. Un slikti skrīveri arvien sabojā labu papīru
un sataisa daudz traipu.

Linhards. Ar kādu sodu lai nu viņu sodām? Vai

vērsi lai tveram aiz ragiem vai aiz astes?

Skrīveris. Soda grāmatā stāv: «Supplicium m mem-

bro quo peccavistis.»

Blazijs (rokas saņēmis). Ak tu dieviņ! Tik daudz to

grēciņu pasaulē — un tik viena pati nāvīte! Pašķirstiet
tanī grāmatā, vai nav vēl kāds lielāks sods.

Atskan nabaga grēcinieku zvans. Sievas sāk raudāt.

Pirmais vīrs. Klus, sievas! Sāk jau raudāt! Birst

asaras no acīm kā zirņi no pākstīm! Vai jums tā nelieša

žēl?

Ceturtais vīrs. Laid viņam pīpja dūmus acīs, tie

kā mākoņi aizmiglos lietu.

Otrais vīrs. Jums, sievām, labi: vienmēr šāds vai

tāds slapjums pie rokas.

Skrīveris. Nav! Nav! Viena pati nāve, tikai daudzē-

jāda miršana.

Zvans otrreiz.
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6. SKATS

Bendes kalpi aizsegtām sejām velk Ilgi gar zemi uz vērša ādas

atmuguriski. Galvā tam augsta, stiva četrstūraina cepure ar uzkrāso-
tām sarkanām velnu figūrām. Rokas uz muguras sasietas. Viņu uz-

velk augšā tiesnešu priekšā. Pēdējie saņem rokas un noliec galvas,
tēvureizi klusi skaitīdami.

Pirmais vīrs. Lūk, nu guļ nogāzts gar zemi kā sē-

tas miets!

Trešais vīrs. Kur nu! Brauc jau! Kad mēsls top

par mēslāju, tad tas brauc ratos.

Pirmā sieva (stiepj kaklu). Kādu ģīmi nu viņš
taisīs?

Trešais vīrs. Kā nobeidzies suns, kas nedēļu sagu-

lējis lietū.

Otrā sieva. Nē, nē! Vai redzat, viņam mirdz acis kā

tērauds pret sauli.

Trešā sieva. Jā, jā! Tam acis zilas kā debess, bet

mute kā pekles pagrabs.

Kad Iļģi uzvelk augšā, iznāk bende no aizkariem ar sarkanu lakatu

aiztītu galvu.

7. SKATS

Tie paši, IJģis.

Birģermeistars. Nu, lielo meistar, tev būs jāiet par

mācekli pie lielāka meistara, kas prot māju uzcelt no

sešiem dēliem.
Ilģis. Ha-ha-ha! Kas tas par meistaru, kam tādi pa-

līgi kā jūs.
Birģermeistars. Vai tu arī nojaudi, kā priekšā tu

stāvi un par ko nupat esam sprieduši?
Iļģis. Tas nav grūti atminams! Jūs kā ēzeļi cits citu

esat sadūšinājuši, ka esat lauvas.

Linhards (uzlec un rāda uz grāmatu). Nedzirdēta

bezkaunība! Vai redzi soda grāmatu? Trūkst tik vēl sprie-
duma paraksta.

Iļģis. Bez tā jūs esat kā ēzeļi bez astes.

Blazijs. Bet ko tu teiksi, kad tu ieraudzīsi tādu ugun-

tiņu kā sārtu? (Smejas, pats priecādamies par savu joku.)

Iļģis. Es teikšu, ka liesma ir skaidrāka par jums.
Josts (nikni, pusmēdidams). Un kad tu ieraudzīsi

karātavas?

Iļģis. Tad es teikšu, ka es drīz sēdēšu augstāk par

jums.
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Birģermeistars (sit dusmās uz galda). Ko tu ar

tādu izdarīsi! Drīzāk trūks karātavu striķis nekā viņam
mutē atbildes.

Ru pērts. Viņš dur kā ezis pretim, kad suņi to apstāj.
IJģis. Kad suņi ezi grib nokost, lai pielūko, ka tiem

pašiem nesāk asins no mutes tecēt.

Josts. Neuzpūties vis tik liels, it kā tu te būtu aug-

stākā persona.

IJģis. Kas gan cits, ja ne es! Pie kāršanas taču pakār-
tais stāv augstāk par kārējiem.

8. SKATS

Tie paši, Helijante ar pavadoņiem, kaplāns.

Helijante tiek nesta greznās, sarkanās nestāvās ar ģerboni, katrā

pusē pa trim pavadoņiem ar aizdegtām lāpām. Viņa ģērbusies baltā

tērpā ar garām, melnām piedurknēm. Uz klēpja tai melns spilven-
tiņš ar baltu, apzīmogotu lapu, kura satur Iļģa nāves spriedumu.

Priekšā iet kaplāns ar kvēpināmo trauku.

Kaplāns (murminādams). «In nomine domini Ješu

Christi et Spiriti sancti: apage Sātana.»

Iļģis (ieraudzījis Helijanti). Helijante! Tu tomēr esi

atnākusi.

Helijante. Tu to varēji sagaidīt.
Ilģis. Nu man kļūst viegli; viss smagums novejas.

Helijante. Drīz tu tapsi vēl vieglāks.
Iļģis. Tu zini manu likteni.

Helijante. Es ne vien zinu, bet to lemju. Es zinu

vairāk, nekā tu gribi, un lemju, kā tu negribi.
Iļģis. Ko tie man arī nebūtu nodarījuši ļauna, viss iz«

gaist tavu acu priekšā, tu man esi viss!

Helijante. Ha-ha-ha! Jā, tagad es tevi visu aptveru.
Iļģis. Tu man no šīs pekles esi debesbrauciens!

Helijante. Drīz vien tu brauksi uz debesīm.

Iļģis. Ja tu man roku sniedz — es atkal celšos.

Helijante (sniedz nāves spriedumu, sulainis to nodod

birģermeistaram, kurš to paklusi pirms pārlasa pats). Te

būs!

Skrīveris (paklusu uz citiem). Vai dzirdējāt, kā viņš
visu laiku sarunājās ar augstdzimušo komtesi un vēl sauca

to par «tu». Vai tas nebūtu viens punkts vairāk apsūdzības
rakstā?

Birģermeistars (noliek cepuri un zobenu uz galda
vn pārliek labo kāju pār kreiso par zīmi, ka noziedznieks

atrodas ceļā uz nāvi; lasa). «Mūsu pēdējais baznīcas cē-
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lējs, saukts Iļģis, nezināms pat pēc īstā vārda, atmaldījies

šurpu mūsu novadā un apbūris mūs ar savām velna

mākslām. Mēs tam uzticējām svētāko darbu, mūsu baz-

nīcas celšanu, un viņš to ar velna palīdzību tikpat aši uz-

cēlis, kā atkal nogrāvis, ar dievu spēlēdamies it kā ar

kādu puiku un mūs visus piesmiedams. Par tādu briesmīgu
noziegumu viņam tiek piespriests nāves sods pie karā-

tavām. Mūsu cienžēlīgā pavēlniece, kura no sava cienīgā
tēva iecelta pār mūsu novadu, to apstiprina ar savu

parakstu un zīmogu. Amen!»

Atskan trešo reizi zvans.

Iļģis (iekliedzas). Helijante! Tu — pati! Tagad man

viss vienalga. (Atkrīt.)
Birģermeistars. Pēc likuma izdaru savu pēdējo

pienākumu. (Viņam pasniedz baltu spieķi, kuru tas pār-
lauž Iļģim virs galvas.) Tagad, bende, sāc tu savu darbu!

(Priekškars dibenā tiek atvilkts nost, redzamas karātavas,

kurām katrā pusē nostājas Helijantes lāpu nesēji. Vārnu

bari paceļas ķērkdami gaisā.)

Bendes kalpi sagrābj Iļģi un stiepj uz karātavu pusi. Te atskan no

pūļa kliedziens: «Pagaidiet!» — un caur pūli izlaužas Made.

9. SKATS

Tie paši, Made.

Made (aizelsusies uzskrej augšā lokā un aizstājas
bendēm priekšā). Pagaidiet! Uzklausiet! Visužēlīgā ķēniņa
vārdā — viens likums dod iespēju glābt vislielāko no-

ziedznieku (Nokrīt ceļos.) Ak, šķīstā jaunava, debess

māte, atraisi manu mēli! (Pieceļas.) Uzklausiet mani,

augstie kungi! Uzklausiet mani, mīļie ļautiņi! Es jūsu

starpā esmu uzaugusi, un jūs mani pazīstat jau no bērnu

kājām
Ļaudis. Pazīstam! Pazīstam!

Made. Lieciniet par mani, ja es būtu ko ļaunu darījusi.
Pirmā sieva. Nē, nē, nē! Viņa kopa mani, kad es

biju ar mēri slima un neviens nenāca man tuvu.

Pirmais vīrs. Viņa auklēja manu slimo bērnu, kad

māte bija nomirusi.

Otrā sieva. Viņa nepagāja garām nevienam üba-

dziņam.
Trešā sieva. Viņa pacēla katru kritušo.

Ceturtā sieva. Viņa cieta līdzi ar katru cietēju.
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Pirmā sieva. Viņas garās skropstas bij pilnas
asaru kā smilgas bārkstis ar rīta rasu.

Otrā sieva. Viņas sirds bij pilna mīlas kā trauks ar

dārgu svaidāmo elJu, kuru tā par visiem izlēja!
Vīri (visi). Madlena! Madlena, šķīstākā un labākā

jaunava starp visām!

Birģermeistars. Mīļā jaunava, visi par tevi labu

vien liecina, un mēs tikai varam to pašu sacīt. Pēc tie-

sības un likuma tu vari tagad lemt par notiesāto: viņš
tev pieder.

Made (aizgrābta, skaļi raudādama). Ļautiņi, mīļie,
mīļie ļautiņi, par daudz jūs laba par mani sakāt! Jūs manu

sīko dzīvi izklājat man priekšā kā platu, baltu audumu.

Ļaujiet tad man arī žēlot to, ko vairs neviens nežēlo, un

pacelt to, ko visi samin.

Birģermeistars. Raisiet vaļā noziedznieku. Viņš
ir brīvs.

Helijante (kliedz aizsmakušā balsi). Nost! Nost!

Nost! Nejaujiet to viņai!
Velns (pacēlies aiz Helijantes nestāvām). Tagad mēs

neko pret viņu neiespējam. Pagaidi! Vēlāk nāks mūsu

reize.

Helijante (izgrūž niknu, paklusu kliedzienu, māt

nesēļiem, kuri nes nestāvas prom. Viņai seko lāpu nesēji
un kaplāns).

Birģermeistars (pieceļas). Tagad arī mums nav

te vairs ko darīt.

Visi rātskungi līdz ar skrīveri pieceļas un sāk aiziet. Bende saliek

rīkus un seko. Tikai Jaudis vēl paliek, ziņkārīgi gaidīdami.

10. SKATS

Tie paši bez iepriekšējiem.

Iļģis (kaut gan atbrīvots, sten, nokrīt Madei pie

kāļām). Made, Made! Kā lai tev pateicos!?
Made. Ar vārdiem nē, Iļģi! Un arī es ar vārdiem neko

nevarēšu tev atbildēt. Tās attiecības starp mums vairs

nav. Bet ir vēl cita — augstāka izteiksme. Celies, Iļģi,
pie manām kājām tev vietas nav.

Iļģis. Visi mani līdzšinējie dzīves mērogi ir kļuvuši

neīsti, un viss manī jūk ...
Made. Radi sev jaunus.

IJģis. Nav man vairs spēka. Esmu kā salijis siens, no

kura viss labums izgājis.
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Iļģis. Darbs? Kas ir darbs?

Made. Pašattaisnošana.

Iļģis. Bet es ciešu
...

Made. Darbs ir pašapžēlošana.
Iļģis. Bet es sevi nosodu

...

Made. Darbs ir augstāks tiesnesis par tevi pašu. (Pa-

griežas uz ļaudīm.) Un jūs, mīļie ļautiņi, jūs mani apžē-

lojāt un caur mani žēlosiet arī viņu?

Ļaudis. Žēlosim! Žēlosim!

Made. Un Jausiet viņam izlīdzināt, ko viņš jums pa-

rāda?

Iļģis. Made, ko es vairs varu!

Made. Tev jāceļ viņiem no jauna baznīca.

Ļaudis. Jā, jā! Baznīcu lai viņš uzcel!
Made. Jūs, mīļie ļautiņi, viņam palīdzēsiet.
Ļaudis (izstiepj rokas). Jā! jā! Mēs nesīsim akmeņus,

ķieģejus, lai viņš tikai rīko un vada!

Iļģis. Mana iekšējā baznīca sabrukusi — tur neviens

man nevar palīdzēt.
Made. Un ja arī es — tev palīdzu?
Iļģis (uzskata viņu platām acīm). Kā tu to savādi

saki!

Made. Uzklausiet mani vēl, ļautiņi: arī es darbā gribu
būt klāt, Mūsu baznīcai jātop tik lielai un skaistai kā ne-

vienai citai. Un jūs zināt, ka viss, kas pasaulē liels, prasa

upurus. Es gribu būt šis upuris. lemūrējiet mani baznīcā

dzīvu, kā es še stāvu.

Iļģis (iekliedzas). Made, tas nedrīkst būt!

Made. Jā, Iļģi, tam jābūt. Tev bij jāmirst, lai celtos

augšām manī, un es miršu, lai celtos augšām tevī. Tā

slēdzas loks, kas mūs vieno.

Ļaudis (sievas sāk raudāt, vīri aizsedz sejas). Made!

Made! Madīte! Svētā!

Made. Un nav jau nemaz tik grūti mirt, mīļie, kad no

brīvas gribas nokāpj tur apakšā. To tikai es vēl jums
izlūdzos: kad baznīca jau būs tiktāl uzcelta, un tas būs

ziedonī, kad pirmās puķītes nāks pēc sniega, tad nesiet

man sniegzvanītes, debesatslēdziņas un vijolītes un pa-
kaisiet tās man bedres dibenā. Sevišķi daudz vijolīšu, tās

es mīlu par visām vairāk! Es tad aizmigšu saldi —

saldi...

Iļģis (streipuļo). Made! Made!

Ceturtā cēliena beigas.
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PIEKTAIS CĒLIENS

Pirmā aina

Plaši atvērtas baznīcas durvis; tā nupat uzcelta. Pie durvīm va|ēja
bedre; tai katrā pusē smagi plieni, kuri tai uzveļami. Blakām no-

likta krūze ūdens, maizes klaips un svece. Pati bedre appušķota ar

puķu vītni.

I. SKATS

Helijante, velns.

Helijante (sarkana, sarkanos plīvuros). Drīz nāks!

Drīz nāks!

Velns. Zinu jau, zinu.

Helijante. Vai vari raut! Kaut! Žņaugt!
Velns. Pagaidi! pagaidi! Tu jau niknāka par mani.

Nudien būs taisnība vecai pasakai, ka dievs — tfu! — pār-

mijis velna galvu ar sievas galvu.

Helijante. Nestāsti vecas pasakas, saplosīt es viņu

gribu, to svēto meitu, saplosīt! Vai dzirdi?

Velns. Dzirdu gan, arī man tas būtu patīkami, bet

mēs tūlīt neko pret viņu nespējam. Jaunava jau svēto zvē-

restu ir devusi, ka upurēsies. Baznīca ir uzcelta, un meis-

tars šodien kāps un uznesīs krustu torņa galā.
Helijante. Grūd viņu lejā, lai nedabū uznest.

Velns. Kad jaunava būs bedrē, tad es to nespēju.
Helijante (mēda). Tu nespēj! Tu nespēj! Baidi to

meitu, lai nenokāpj. Met bedrē krupjus, zalkšus un čūskas,

kas, dzeloņus izstiepušas, tai šņāc pretī.
Velns. Branga iedoma! To mēs varam! (Pieiet pie

bedres un velk sev no azotes čūskas ārā un met tās bedrē.)
Helijante. Un es metīšu nokarsētas adatas. (Velk

sev no matiem adatas, kurām uzpūš dvašu, tā ka paliek

sarkanas, un met tās bedrē.)
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Velns. Un ja viņa tomēr nokāpj? Ja viņa ir spēcīgāka
par tevi?

Helijante. Nēl Nē! Nē! Tas nedrīkst notikt! AHem

jābeidzas! Un, ja tu viņus nerauj, es viņus raušu! Vai tev

nekāda upura nevajag?
Velns. Vajag, Helijante, un es to arī dabūšu pēc sa-

vas patikas. Bet, pag, nāk jau ļaudis, paslēpsimies. (Aiz-
rauj viņu prom.)

2. SKATS

Vīri, sievas, bērni, übagi.

Pi r m ā sieva (rokas lauzīdama). Vai nu taisai viņai

jāaiziet! Vai nevarētu kaut kuru citu ziedot, kas dzīvei

par nastu?!

Otrā sieva. Āre! To pašu übadzi, kas citiem tikai

pa kājām maisās un pusakla vien ir!

Übadze. Vai dieniņ! Vai dieniņ! Mīļie ļautiņi, ļaujiet
man vēl to dieva saulīti, lai nu cik vēl tā man pa tumšo

acu šķirbiņām iespīd iekšā. Katram sava dzīvībiņa mīļa,
lai arī tā spolīte būtu iztecējusi .pašā galiņā.

Kuprainis. Kas nu tādu vecu tārpu beku ņems pre-

tim.

Trešā sieva. Ak dievs! Tai jau vajag būt jaunavai —

un tai labākai un daiļākai, kāda vien ir!

Visi. Tāda viņa ir! Tāda viņa ir!

Pirmā sieva (asaras slaucīdama). Nabaga bāra

bērniņ! Nedabūja uzziedēt kā puķīte no rīta!

Kokakāja. Vāksimies labāk prom. Te jau birs vairāk

asaru nekā grašu.
Übadze. lesim! lesim! Bet es tai došu līdzi visu savu

maizīti, kas manā übagu kulītē atrodasl (Izkrata blakām

kukulim.)
Übagi (visi). Es ar! Es ar! Es ar! (Pēc tam aiziet.)
Übadze. Taču kādu laiciņu pavilks ilgāk to mīļo dzī-

vībiņu.
Pirmā sieva. Vai nu viņa ņems līdzi übagu maizi!

Viņa jau no tās pašas esot atsacījusies.
Trešā sieva. lešu palūkoties, kā tanī bedrē izskatās,

kura viņa nokāps. (Pieiet pie bedres, iekliedzas un atlec

atpakaļ.)
Visi. Kas tur? kas tur?
Trešā sieva. Vai manu dienu! Vai manu dieniņu!
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Mūsu puķēm pa vidu, ko tur iemetām, vijas čūskas un

nezvēri.

Pirmais vīrs. Var notikt, ka viņa izbīstas un ne-

nokāpj.
Otrais vīrs. Tad arī baznīca no jauna var sagrūt un

nav vairs cerību, ka mēs to jebkad dabūsim.

3. SKATS

Tie pasi un kaprači.

Pēdējie nostājas bedrei katrā pusē, tiem rokā aizdegtas lāpas. Balti

ģērbti bērni nāk un kaisa pa ceļu puķes. Atskan zvans. Made un

viņas audžutēvs.

Made (vienkāršā baltā apģērbā. Vijolīšu vaiņags

galvā un tāds pat pušķis pie krūts). Tētīt, mīļo tētīt! Ne-

nāc nu vairs tālāk.

Krodznieks (raudādams). Es taču gribu atvadīties!

Made. Mēs jau uz katra soļa atvadāmies.

Krodznieks. Vai tad nekas nevar tavu apņemšanos

grozīt! Nekāda mana lūgšana?
Made. Nē, mīļo tētīt! Es jau vairs nepiederu sev, ne

šai pasaulei.
Krodznieks. Tu gribi mani atstāt vienu manās ve-

cuma dienās.

Made. Tētīt, nāvē mēs ejam katrs tikai viens.

Krodznieks. Vai tādēļ es tevi esmu audzinājis tik

daiļu un lielu?

Made. Taisni tādēļ, tētiņ! Es gribu arī garīgi tapt
liela. Vajag arī tādu, kas dzīvi ne vien turpina, bet to

paceļ.
Krodznieks. Es cerēju tevi redzēt miršu vainagā pie

altāra
...

Made. Vai mans vijolīšu vainadziņš nav skaistāks?

Tas vīts no mūsu pašu dārziņa puķēm, kuras abi kopām.
Un, lūk, tur baznīca — vai tā nav skaistākais altāris?

Krodznieks. Es aiz asarām nekā neredzu.

Made. Lai tavas asaras, tētīt, būtu kā eļļa, ielieta

lampiņā, kas dara pasauli gaišāku. Bet nu mums jāšķiras!
Nedari manu ceļu grūtu. Es tev pateicos, mīļo zelta tētīt,

ka tu mani uzaudzēji tik lielam darbam. Mīļo, mīļo tētīt!

Ņemiet viņu, ļautiņi, atbalstiet un aizvediet!

Ļaudis saņem pusģibušo krodznieku un noved prom.
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4. SKATS

Tie paši bez krodznieka.

Made (lēni soļo tālāk). Sveiki, mīļie ļautiņi! Es jums

pateicos par katru mīļu vārdiņu, ko jūs man esat sacījuši,

par katru laipnu skatienu, ko man esat uzmetuši! Visu,
visu es ņemšu līdzi kā lielu gaismu tumšā nāves naktī!

Bērni (ieķeras viņai drēbēs). Ņem mūs līdzi, Madīt!

Ņem mūs līdzi!

Made (apglauda un skūpsta viņus). Nē, mani mīlulīši!

Palieciet jūs še un audziet saviem vecākiem par prieku,
un dariet dzīvē daudz skaistu un labu darbu!

Bērni. Še, ņem manu pušķīti! Še mans! Še mans!

Sievas raud, vīri noņem cepures un aizsedz sejas.

5. SKATS

Tie paši, un Iļģis izstreipuļo no pūļa.

Uģis. Vēl viens no tevis grib atvadīties, Made.

Made. Mēs jau nešķiramies, Iļģi.

Iļģis. Bet nāve mūs šķir.
Made. Ne ikreiz nāve ir šķiršanās, bet dažreiz šķir-

šanās ir nāve.

Iļģis. Es tevi esmu mūžam zaudējis, es tev par daudz

esmu darījis pāri.
AA ad c. Nerunā par to vairs, Iļģi. Mēs vairs nemēro-

jamies ar zemes mērogu, bet esam jau iegājuši mūžības

aplokos. Tur viss, kas izciests, zūd un, kas pārdzīvots,

top citāds. Bet nu nekavēsimies. Kad tu tur uzkāpsi augšā
un es nokāpšu lejā, tad būs mums abiem viena svētnīca,

tikai katram uz to sava atslēga.
Iļģis. Mani pleci jau par daudz noliekti zem sāpju

smaguma.

Made. Mums abiem jānes ne savs, bet citu smagums,

tad kļūs viegli. Un nu sveiki, jūs visi, mīļie dzīvie; es vēl

atvadīšos pati no sevis. (Nometas ceļos.) Acis, kas jūs
mīļo sauli esat skatījušas, mirstiet! Lūpas, kas jūs nekad

mīlā neesat skūpstījušas, mirstiet! Rokas, kas neesat ne-

vienu apskāvušas, mirstiet! Un tu, māte zeme, jo citas

mātes es neesmu pazinusi, uzņem mani savā klēpī!

Kaprači. Mēs nolaižam tev līdzi maizi, ūdeni un

sveci.

M a d c. Nē, maizīte, paliec tu te un baro zemes bērnus.
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Pirmā sieva (raudādama). Tur übadziņi pielika arī

klāt savu maizīti.

Made. Es apēdu no tās vienu drupatiņu, lai neviens

virs zemes nebūtu übags un lai tas, kam ir, dotu tam, kam

nav.

Arī no tevis, ūdens, es nodzeros, tu tīrākais zemes ele-

ments, spirdzini visus iztvīkušos!

Un svece, es tevi augsti paceļu, spīdi kā liela gaisma

pār visu zemi un dari visas sirdis un prātus gaišus. (Pa-

ceļ augsti sveci.) Un nu vispēdējo — tev, Iļģi, še, ņem la-

katiņu no manām krūtīm. (Noraisa savu krūšu lakatiņu.)

Viņš sedza sirdi, kas priekš tevis tik karsti pukstēja. No-

slauki ar to sviedrus, kad tev top smagi! Un, kad tu tur

uzkāpsi augšā, pašā galā, tad vēdini man ar to, es to ju-
tīšu caur biezākām kapa sienām! (Sāk nokāpt. Kapa zvans,

visi metas ceļos.)

Iļģis. Made! Made! (Aizsedz ar viņas lakatiņu seju
un nobrūk pie baznīcas durvīm.)

Pirmā sieva (raudādama). Viņa kāpj! Viņa nebai-

dās!

Otrā sieva. Pazuda jau viņas zelta galviņa kā no-

rietoša saulīte.

Kaprači noliek lāpas un uzveļ bedrei plienus, un uzliek tad virsū

lāpas krusteniski.

Bērns. Lūk, kur viens zelta matiņš no viņas palicis
uz celiņa!

Iļģis (uzceļas). Zelta mats! Stars no austošās saules!

Tagad es iešu savu ceļu!

Priekškars.

Otrā aina

Baznīca gatava kā liels celtniecības mākslas darbs. Trūkst viemgi
krusts torņa galā, un tādēļ pieslietas trepes, kas ved uz torņa galu.

Vairāk dibenā tribīne priekš augstākiem skatītājiem.

L SKATS

Priesteris iet, vīraka kausiņus kvēpinādams, pa priekšu, viņam
seko divi nesēji, kuri nes zelta krustu, tālāk birģermeistars
un rātskungi: Ruperts, Blazijs, Linhards, Josts un bei-

dzot skrīveris. Ļaudis pulcējas visapkārt. Übagi notupjas

pie pašām trepēm.

Blazijs
Ar tādu baznīcu varam nu lepni būt!
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Jos t s

Nu nelabais nevarēs klāt mums kļūt!
Mūs jaunava sargā, kas tur iemūrēta.

Birģermeistars
Lai tādēļ tā atzīta tiek kā svēta,
Un viņas vārdā lai nosauktu

Mēs to par «Madlienas baznīcu».

Skrīveris

(murmina, protokoli rakstīdams).
Anno domini...

Rupe r t s

Kas viņai no tā! Tā kapā jau trūdi

Lai atminam dzīvos, kas vēl jūt!
Birģermeistars

Jūs vienmēr esat mums pretinieks!
Rupe r t s

Nē! Netaisnības liecinieks.

Kur meistars, kas baznīcu uzcēlis?

Linh ar d s

Lab', ka no karātavām izbēdzis.

Rupe r t s

Pēc jūsu domām, tas ir viss!

Birģerm.e i s t ar s

Mēs gredzenu pirkstā tam uzmauksim

Un mielastu godam rīkosim,
Lai tad viņš ēd un dzer vai ciekf

Rupe r t s

Un tad?

Linh ar d s

Lai taisās, ka projām tiek!

2. SKATS

Tie paši, IJģis (stipri sagrauzts, salicis).

Birģermeistars
Lai taisās, ka projām tiek.

Nu, meistar, esi sveikts!

Tavs darbs ir veikts.

Tik atliek vēl to galā nest.

Še krusts! Vai nebūs par smagu?
Uģis

(čukstoši, trīsēdams).
Es gribu to nest.

Birģermeistars māj; nesēji piestiprina Iļģim krustu uz muguras.
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Übagi
Nes augšup, nes mūsu ciešanas!

Nes visu cietēju vaimanas!

Mums tikmēr dieviņš jāpielūdz,
Lai tu zem nastas nesabrūc.

Birģermeistars
Mēs, kungi, iesim ieņemsim goda vietas!

(Uzkāpj ar citiem uz tribīnes un apsēžas.)

3. SKATS

Tie paši, Helijante, velns.

Kad Iļģis taisās likt kāju uz kāpiena, no pūļa izlec Helijante ar lauru

vaiņagu, kuru tur paceltu rokā.

Helijante
Pirms nākas mums meistaram godu dot

Un viņu uzkāpjam vainagot!
Iļģis

(it ka atdzīvojas un saslejas vecā sparā).
Prom! Man te pretīga katra lapa!
Ja spēj, ej liec to uz Mades kapa!

Helijante
Priekš tevis es liecos kā uzveicēja.

Iļģis
Te beidzas i mana, ik vienpaša spēja,
Lai paliek tik darbs — tas uzvarēja.

Helijante

Nu, nedusmo, lai izlīgt raugam,

Mēs taču senāk bijām pa draugam.
Iļģis

(ekstāze).
Nost man no ceļa, kamēr es dzīvs,
Es ceļos atkal — liels un brīvs!

Helijante
Es eju. Tik vaiņagu vien ap galvu tev vīšu.

Iļģis
Es to zem kājām samīdīšu!

(Nosviež un samīda.)
Es nāku, AAade, lai tevi un sauli sveiktu!

(Sāk kāpt.)
Übagi

Viņš savu sāpju ceļu staigā,
Lai krītam, dievu lūdzot, uz vaiga.

Atskan drūms zvans.
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Helijante

(rausta velnu).

Nelaid, nelaid to! bur! bur! tur!

Ar karstiem īleniem papēžos dur!

I|ģis kāpj lēni un smagi augstāk un augstāk, gandrīz zem nastas

sabrukdams, apstājas ceja vidū, izvelk Mades lakatiņu un slauka

sev sviedrus.

Helijante
He-he-he! he-he-he-! Krīt! krīt! krīt!

Tam nebūs sauli vairs ieraudzīt!

Uģis saņemas un kāpj atkal augstāk.

Helijante
Viņš kāpj! Būs tūdaļ jau augšienā
Viņš nebīstas pat no tevis, velna,
Tu neesi, kas sava vārda pelna!
Ha-ha-ha! ha-ha-ha! ha-ha-ha!

(Viņas smiekli jau pāriet krampjainā histērijā.)
Kur nu tavs kārotais upuris?

Velns

(sagrābj viņu aiz padusēm un aizrauj prom).
Es turu to rokās jau satvēris!

(Aiz skatuves vina dobjā smiešanās.)
Hu! hu! hu!

Iļģis
C torņa gala, ņem uzsprauž krustu, tad izvelk Mades

lakatiņu un vēdina to sveicinādams).
Darbs galā! — Svētvakars! — Es nāku, Made!

(Ar lēcienu metas pa otru pusi zemē.)

Visi

(iekliedzas).
Vai! vai! vai!

l)ģa līķis tiek uznests, visi apkārt, sievas cejos raud, vīri noņem

cepures.

Rupe r t s

Lai divkārt svēta mums šī vieta,
No divām sirdīm kopā lieta!

Mums vajag, kas sevi upurim nes,

Lai lielākas kļūtu paaudzes.

Priekškars.
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Simt gadu vēlāk pēc notikuma. Pusnakts, pilns mēness apgaismo
baznīcu. Ļaudis, ne visai daudz, pusslepdamies paklusu runā.

Pirmā sieva. Kad es tev saku, tā ir. Taisni ap pus-
nakti viņa kā spoks parādoties un apstaigājot baznīcu.

Otrā sieva. Būs tikai pasakas vien! Ļaudis gan

melš, ka tie, kas miruši tādā nāvē, nevarot atrast mieru

kapā un staigājot vienmēr apkārt.
Trešā sieva. Ak, kāda šausmu nāve! Dzīva iemūrēta!

Otrā sieva. Bet kas tas bijis, kas to baznīcu cēlis?

Ceturtā sieva. Kur tie laiki! Kas to vairs atmin!

Otrā sieva. Bet skaista tā gan ir, ļoti skaista! Tornis

slejas kā balts uguns zilās debesīs.

Ceturtā sieva. Un mēle zvanā esot meistara sirds.

Sit divpadsmit.

Pirmā sieva. Pst, klus'! Nu viņa tūlīt nāks. — Viņa

apstaigājot baznīcu, to sargādama.
Otrā sieva. Vai, kā man bail!...

Kad pulkstenis nositis, iesakās lēnas, trīcošas skaņas, iznāk Made;
sievas pavisam saplok pie zemes.

Made

(galvu dziļi atpakaļ, rokas pret torni pacēlusi, iet

lēni kā mēnessērdzīga).
No mēnesstariem vērpju
Sev miroņkrekliņu —

Es to ap sevi tērpju
Kā kāzu uzvalku —

Mans mījais, skaidrots sejā,
Tur augsti tornī mīt —

Bet velvē dziļi lejā
Mans vaidziņš pelnos krīt —

Un, cikreiz mēness šķeļas

Un četrās daļās irst,
Tikreiz man jāuzceļas
Un atkal jānomirst.

Priekškars.



ZALŠA
LĪGAVA

Teiku drāma

7 ainās ar epilogu



Personas

Zaltis

Zied ne s c

A v g 1 o ne — viņas māte

S a v I g a i t i s — viņas līgavainis

SV/.'iiu}-*--
Skara — kalpa sieva

Graudiņš — viņas vīrs

Zelmenis — puisis
Vanadziņš — ganuzēns
Sams \

LHaks
ūdens dzlvnieki

Gulbju jaunavaj
Ģin t a ļ Zalša un

Ģints ) Ziedneses bērni

Ļaudis
Ūdens dzīvnieki

Laiks: ieiku laikmets.
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Pirmā aina

Romantiska ainava: ezers, apaudzis ar kokiem un ceriem. Krastmala

plaismota, ar pauguriem un dziļām gravām. Odens līmenis apklāts ar

balti dzeltenām ūdens lilijām; gar malām meldri. Priekšpusē ?aļa
pļava ar pusnopļautu sienu, kas gubās sagrābts. Pie gubām nomesti

grābekļi. Dienvidus. Grābējas atpūtā.

1. SKATS

Meitenēm uz rokām nopīti vainagi; viņas tos met kādā augstā kokā.

Dedz i k 1 c

Kura pirmā sviedis kokā?

Virpu 1 c

Kurai pirmai kāzas rūp!
Dedz i k 1 c

Blēņas! nieki! Kam man kāzu!

Roku vien tik izmēģinu.

(Met vainagu, bet tas sānis no koka nokrīt zemē.)
Virpu 1 c

Netrāpīji! Netrāpīji!
Dedz i k 1 c

(sadusmota met vairākas reizes).
Še tev! še tev! Ak tu piķis!

Visi vainagi nokrīt sānis.

Virpu 1 c

Bet tas piķis nelīp klātu,
Nepielips i brūtgāns arī.

Dedz i k 1 c

Niekkalbīte! Balamute!

Pati smilgas augumā,
Mute grāvja platumā!

Virpu 1 c

Velti! Velti! Mēs neviena

Galotnītes nesniedzam;
Bet kur paliek Ziednesīte?

Viņai klājas pirmai mest.
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Dedz i k 1 c

Kas tad viņai vairs ko zīlēt,
Rīt vai parīt kāzas gaida.

Virpu 1 c

Ziednesīte! Ziednesīte!

Lūk, kur sēd uz ezermalas,

Dziļi lejā pārliekusies,
Ka tik iekšā neiekrīt!

Dedz i k 1 c

Vai nu viņai pirmā reize,
Vienumēr tā dzelmē raugās,
It kā kāds to turpu vilktu.

Virpu 1 c

(noslēpumaini).
Mūsu ezers esot apburts,
Zalšu ķēniņš pats tur mītot

Dzijā dzelmē, glāžu pilī.
Dedz i k 1 c

Bet šepat ja zaltis mājo,
Ko tad mūsu vīri gāja
Gūstīt to pa pasauls malām?

Z i c d ne s c pienāk, ar ūdensrožu vainagu galvā

Virpu 1 c

Ai, cik skaists tev vainags galvā!
D c d_z i k 1 c

Ūdensrozes! Tās nav labas!

Noslīkušo dvēselītes,
Kuras zaltis dzelmē rāvis

.

Zied ne s c

Zaltis dzelmē? Kas to saka?

Manim šķiet tas tālu tālēs:

Tur, kur upes tecēt beidzas,

Zvaigznes neiespīd vairs naktī,

Vakarvēji iet uz dusu.

Tur viņš spīd ar savu gaismu

Zilganzaļos staru metos,

Vizmu vizmās dzirksteļodams.

Viņa pils ar gliemežjurntu,

Zaļa gaisma, pūķa acis

Draudot spīd no visiem logiem,
Sēta apkārt — melnas čūskas,

Bruņurupuči par sargiem,
Nomodā stāv dien' un nakti.
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Dedz i k 1 c

Bet, kad Saulgaits ies, tas šķaidīs
Visu pili drupu drupāsl

Zied ne s c

Saulgaits diez vai pārnāks mājās,
Visus vīrus aprīs zaltis...

Virpu 1 c

Svied vien kokā vainadziņu,
Tad tu tūdaļ noredzēsi,
Vai tev kāzas būs vai ne.

Zied ne s c

Labi. Sviežu vainadziņu.

(Sviež, bet vainadziņš nokrīt sānis

un kaut kur pazūd; ezers iešalcas.)
Meitenes

(iekliedzas).
Nava! Nava! Sānis krita!

Dedz i k 1 c

Skat nu, kā tad tev tas lēcies?

Nebijušai klētiņā,

Līgavaiņa azotē,
Jau rociņa nogulēta!

Virpu 1 c

(skrej meklēt vainagu).
Lūk nu, kur tavs vainadziņš!
Šūpojas tur ezerā

Ūdensrožu pulciņā!
Zied ne s c

Ko nu bēdāt vainadziņa,
Daudz vēl puķu aplokā!
(Uz meitenēm, paņemdama viņu vainagus.)
Nemetīsim līgavainim,
Metīsim tos zilam gaisam!
Metīsim tos zelta saulei!

Metīsim tos meitu dienām!

Brīvām, gaišām meitu dienām.

Vienureiz, tik vienreiziņu
Rozes Laimas dārzos zied.

Dedzikle

(nopūšas).

Vienureiz, tik vienu reizi

Rozes Laimas dārzā zied.

(So refrēnu visas uzņem, dziedādamas dažos

paņēmienos.)
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Zied ne s c

(sēri).
Vēlāk lapas birdināja.

Visas tāpat dziedot atkārto.

Ak jūs vaidu vālodzītes,
Ko tā sēri sērojat!
lesim labāk rotājās.

Meitenes sadodas rokas aplokā.

Virpu, virpu, Virpule!

Dedzi, dedzi, Dedzikle,
Viesulī līgot,

Sadegt un spīgot,
Guntiņām dejot.

Virpule

(iekliedzas).

Vai, kas man* aiz bizes rāvai

Dedzikle

Vai, man svārks aiz kārkla pušu!
Virpule

Kurpei siksna atrisuši!

Zied ne s c

(pārgalvīgi).
Cits bez kurpes, cits bez svārka,
Cits ar basām kājām!
lešu labāk zalti saukt,
Lai nāk biedram rotājās.
(Picskrej pie ezermalas.)
«Ak tu zajā līdaciņa,
Nāc ar mani spēlēties!
Tu man ņēmi vainadziņu,
Se tev metu akmentiņu.»

(Met akmentiņus, ezers sāk viļņot un šņākt;
meitenes izbīstas.)

2. SKATS

Mednieku taures. Sanāk Saulgaitis, Zelmenis, Graudiņš
un vairāk citu mednieku. Ganuzēns Vanadziņš citiem pa

priekšu lēkādams. Visi zaļām meijām appušķojušies.

Visi

(cits caur citu).

Heijā, hollā! mājās! mājās!
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Vanadziņš

Mājās droši, trairidiril

Graudiņš

(slauka sviedrus).
Nu var atlaist jostas vajā,
Sviedrus noslaucīt no pieres.

Kājas diezgan klausījušas,

Skrejot, tukšu gaisu grābstot.
Vēders runā savu reizi,

Rūc kā niknis suns pie ķēdes,
Lai nu Skara cep un vāra.

Saulg a i t i s

He-he! meitas, nāciet šurpu
Godam saņemt mediniekus!

Dedzikle

Esat sveiki, medinicki!

(Ironiski.)

Sveiki, visi karotāji!
Zelmenis

Labāk daiļās meitu acīs

Lūkot nekā zalša zobos!

Vanadziņš
Tad ta bijām! Tad ta gājām!
Krišu klupu, tupu rāpu;
Briesmas, kur vien acis meti. —

Graudiņš

Puika, klus'! ko maisies starpā!
Visur lieliem bāzies priekšā!

Vanadziņš
Nu es liekams pakaļā!
Labs jums biju skriet pa priekšu
Ar to smago skrošu kuli!

Zelmenis

Nes nu smago melu kuli!

Graudiņš
Skrotis aizskrēja pa priekšu,
Šautnes gāja nopakalu!
Šāviens nokrita pa vidu!

Zelmenis
Vai no katra tumša krūma —

Briesmas pretī nedraudēja?
Graudiņš

Zaķu cilpas, lapsu slazdi!
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Dod man labāk aizpīpot.
(Sāk pipot; visi apmetas pipot.)

Virpule
(velk Vanadziņu aiz piedurknes sānis).
Nāc man pastāsti papriekšu —

Kādas briesmas? Kā tu glābies?
Tevi gan viņš pirmo grāba,
Tu jau mazāks, vieglāk tverams:

Zaltim pirmais gardais kumoss!

Kauli vien tik nokrikšķēja,
Zābaks izkrita pa muti!

Vanadziņš

Nē, es izskrēju pa nāsīm,

Karsta dvaša vien tik svila.

Virpule
Vai man! Nu man tavā vietā

Būs pie lopiem jāiet ganos!
Varen bail man lielā vērša,

Kad tik mani nenobada!

Briesmas tīk man noklausīties,
Netīk pašai piedzīvot.

Vanadziņš
Vēl jau mani nenorija,
Vēl jau esmu še es pats,
Klausies labāk manu stāstu.

(Abi noiet sānis.)

Saulg a i t i s

(iznāk no krūmiem, Ziednesi pie rokas vilkdams).

Ziedīt, manu ziednesīti,

Pirmziedīti, Pēcziedīti,
Manu domu agrenīti,
Manu sapņu vēlenīti,
Kam tu biji slēpušies?

Zied ne s c

Saulgait, laidi, jaudis skatās!

Saulg a i t i s

Nāc, es visiem rādīt gribu
Savu daiļu līgaviņu.

Ziedne s c

Esat sveiki, ciema Jaudis!

Saulg a i t i s

Gūstīt gājām laupījumu,
Mājās labāks gūstījums.
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Visi

Drīzi kazas svinēsim.

Laimes! Laimes! Kuplas laimēsi

Graudiņš

Kāzas! Tad tik labi drīzi!

Būs ko krietni saēsties,
Lāvā kaulus izstaipīt.

Zelmenis

Kur nu ēst, kad spēles spēlē,
Dūdas dūdo, čīgās čīgo,
Zelta fleites, vara taures,

Sidrabiņa stabulītes

Visus griestus izdrebina!

Kājas pašas lec no sevis.

Ko tu saki, Dedziklīte,
Ņemsim vienu riņķī griezt.

Zaļa pļava, zelta saule,
Kur vēl labāks kāzu nams!

Dedzikle

Nava laika, lietus taisās,
Negaiss uzkāpj it kā pūķis
Zili melns, un kakls sarkans,
Zibens lec no acīm laukā,

Aprīt taisās zelta sauli,

Zaļā pļava samirks lietū,
Palīdz' labāk sienu grābt.

Saulg a i t i s

Nākat, vīri, visi talkā,
Veiksim tagad mākonpūki!

Visi

lesim, iesim, grābsim cieti!

(Visi iet.)
Virpule

Es ar līdzi! Es ar līdzi!

Vanadziņš
Es ar līdzi! Es ar līdzi!

3. SKATS

Saulgaitis, Ziednese.

Saulg a i t i s

Ko tu, mana Ziednesīte,

Ej, galviņu noliekusi

Kā tas zilais pulkstenītis?
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Ziednese

Bēdas man par tevi, Saulgait!
Sauig a i t i s

Kam par mani? Kas man vainas?

Zied ne s c

Tu tik neteic, jautrs liecies,
Smagi ievainots tu esi. —

Saulg a i t i s

Kam man jābūt ievainotam?

Kur lai man tās brūces būtu?

Zied ne s c

Zajām meijām appušķojies,
Lai es asins neredzētu,
Kas caur drēbēm cauri sūcas.

Svārks būs arī saplēsts skrandās!

Saulg a i t i s

Dieviņ mījais! Skrandas, brūces!

Ko tu visu nesaredzi!

Zied ne s c

Zinu, mani saudzēt gribi,
Zēl tev manu asariņu.

Saulg a i t i s

Sasper jodi trejdeviņi!
Apskat' mani, Ziednesīte,

Noņemšu tev zajās meijas.
Tu tik savus sapņus redzi,
Mani pašu neieraugi:
Sveiks mans svārks, un pats es sveikā,
Mirt ne domāt nedomāju.

Zied ne s c

(aplūko viņu visapkārt un iztausta svārku).
Tiešām sveiks, lai dieviņš slavēts!

Saulg a i t i s

Nu? — Ja vēl tu raudāt gribi,
Padošu tev sīpoliņu!

Ziednese

Tu tik smejies, man vēl baigi,
Mulsums reibina man prātus,
Kad es tevi iedomājos,
Kad tu zaltim pakaj dzinies,
Kādas briesmas, kādas šausmas,
Visur baigi vijās apkārt!

Saulg a i t i s

Visur saule bij, kas uzveic!
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Ziednese

Bet kur zaltis, ko tu kāvi?

Saulg a i t i s

Sveikā izgāja i zaltis.

Ziednese

Tad i tu, i zaltis sveiki?

Bet tā kroni nolaupīji,
Zalša zaļo karajkroni?
To tu pārnesi man mājā?

Saulg a i t i s

Kas šim tādam nu par kronil

Riebīgs nezvērs vien tik ira.

Ziednese

Un viņš nesēd zelta krēslā?

Saulg a i t i s

Pūžņu alā, gļotu dūņās!
Dēles sūcas tam pie kājām,
Vēži matos saķērušies.

Ziednese

Tādu tu to ieraudzīji?
Riebīgs gan, bet tomēr šausmīgs
Kam tu viņu nenositi?

Vai viņš stiprāks bij par tevi?

Vai viņš tevi piesaudzēja?

Saulg a i t i s

Ko viņš stiprāks! Kad es iešu,
Otrreiz iešu, tad es dzīšu

Saules šķēpu tumsas rīklē,
Ledus zobus izsitīšu,
Nocirtīšu miglas galvu,
Asins līs kā pusnakts melnai

Ziednese

Jā, mans Saulgait, tad es teikšu:

Stiprāks tu par visiem esi,
Kad visstiprāko tu veici.

Saulg a i t i s

Diezgan domāt nu par viņul
Labāk runāsim par kāzām.

Kam tev vajag zalša kroņa,
Kad tev miršu vainadziņš?
Tu ne čūsku karaliene,
Tu man mīla līgaviņa.
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4. SKATS

Auglone, Ziednese, Saulgaitis.

Auglone

Dzirdu, dzirdu tauru skaņas,
Laukos jautra čalošana:

Mājās mūsu mediniekil

Saulgaitis

Mājās esam, sievasmātei

Ziednese

Zalti vēl nav noveikuši.

Auglone
Ak tu dieviņ, tik daudz vīru!

Visi bijāt apbruņoti
Gan ar rungām, gan ar durkļiem,
Un tas nezvērs sveiks kā sveiks!

Vai jums visiem lielā dūša

Bikšu ķešā iekritusi?

Saulgaitis
Nebar, mijā sievasmāte,
Dod rociņu noskūpstīt.

Auglone

Skūpsti labāk zalša ķepu!
Saulgaitis

Šoreiz gan vēl nepadevās
Pašu zvēru sprostos dzīt,
Pēdas gan jau sameklējām,
Otrreiz tas mums neizbēgs.

Auglone
Dievs lai dod! Jo nu tas nezvērs

Laidīs vēl jo niknāk virsū

Melnu tumsu, baltu salu,

Zaļu miglas pelējumu,
Rudu rūsas maitājumu,

Svilpdams ies pa kajliem laukiem,
Kad būs visu nopostījis.

Saulgaitis
Būsim laukus novākuši,
Būsim kāzas nodzēruši,

Tūdaļ ceļā dosimies

Nikno zvēru uzmeklēt.

Auglone

Labi, labi tā, mans dēliņ,
Pabarams, noglaudāms,
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Visu vajag laikā zināt,
Visu laikā padarīt.

Ej nu rīko talciniekus,
Lai tie darbus drīzi veic,

Mājās gaida mielastiņš.

Saulgaitis
Klausos, māte, tūdaļ eju.
(Noiet, atgriežas.)
Dod vēl skūpstu, Ziednesīte,
Būs man ķīla pagaidām.
(Noiet.)

5. SKATS

Auglone, Ziednese

Auglone
Darba visiem pilnas rokas,
Nāc nu, meitiņ, palīgā!
Pūrs i tev vēl gatavs nava.

Ziednese

Lauj vēl pabūt za|ā pļavā,
Pirms vēl saule vakarā,

Ļauj vēl saldās meitu dienas,

Drīz man visu atstāt būs.

Auglone
Meitu dienas ziedus kaisa,
Sievu dienas augļus ber.

Ziednese

Tīk man īsa, aša prieka,
Ziedos mirt, ne augļos birt.

Auglone
Ak tu tāda neprātule!
Labāk nāc uz mājām līdz!

Ziednese

(nosviežas zālē).
Te es gribu palikt gujam,
A\ūžam necelšos vairs augšā,
Ņemšu savu dvēselīti,
Uzsviedīšu viņu gaisā
Kā to lauku cīrulīti,
Vējam došu savus matus:

Aiznesīs kā mākonīti.

Ezeram — ko tam es došu? —

Ko tas dziļi manī veras
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Savām tumšām, zaļām acīm?

(Ezers sāk šalkt.)
Dzirdi, māmiņ, kādas balsis!

Auglone
Ezers šalc, ko man tur dzirdēt!

Ziednese

Ko tas vaida, ko tas gaida?
Auglone

Balsis tikai tavās ausīs,

Pilna dēku tava galva,

Mājā jāsteidz, aizkavējos,
Ciema ļaudis drīz būs klāt.

Ziednese

Ej vien, māmiņ, drīz es iešu,
Galva sāp man, sakarsusi,
Labi dara vēsi viļņi,
Pamazgāšos ezerāi.

6. SKATS

Ziednese viena.

Ziednese

Nu man labi, nu es viena,
Tikai klusā zaļā zāle

Tērzē čabu valodiņu.
Es tai varu līdzi tērzēt!

Tu, mans dzidrais, rāmais ezers,

Spoguls esi, debess nomests,
Rādīt viņai, cik tā skaista,
Esi arī manim spoguls.
Kāpšu tavos dzidros viļņos
Balta līdz ar mākonīšiem.

Peldēšos starp ūdens rozēm,

Manas plaukstas lēpju lapas,
Mani mati meldru vītnes.

(Noģērbjas un drēbes pārliek pāri kārkliem. Aiziet aiz

kārkliem un noģērbusies pārsviež vēl krekliņu.)
Ak, cik saldi ezers žūžo!

Ak, cik maigi viļņi glaužas,
Tītin tinas man ap miesām!

(Dzirdama viņas viļņu plaukšēšana; viņa peldēdamās

dzied.)
«Ak tu zaļā līdaciņa,
Nāc ar mani rotāties!»
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7. SKATS

Ezers sāk šalkt. Atspīd maigi za|a un tad rožaina gaisma. Z a1 š v

karalis parādās uz viļņiem. Zaļš meldru mētelis, izrotāts pērlēm
un spīdekļiem. Galvā tam robots kronis ar mirdzošām jūraszvaigznēm.

Zaltis

Ezers līgodamies vaid:

Gaidi Gaid'l Gaid'!

Ezers trauksmaini šņāc:
Nāc! Nāc! Nāc!

Bez tevis nevienam es draugs,
Nāc tu, mans acuraugs!
Bez tevis es ļaudīm baids,
Nāc tu, mans lūpu smaids!

Ziednese, ziedus manim nesi,
Pati tā esi!

(Sāk paņemt viņas drēbes gabalus vienu pēc otra,
kamēr visus ievelk ezerā.)
Pirms noplūkšu lapiņas,
Lai ziedkausiņš atdarās. —

8. SKATS

Ziednese, Zaltis.

Ziednese

(no viļņiem izkāpusi).
Kas tas bija? Kas tur sauca?

Mani apņem atkal dairs;
Aši drēbes mugurā!
(Sāk drēbes meklēt.)
Kur mans krekliņš? Neieraugu!
Pakārts bija kārkliņos!
Kur tās drēbes? Nav nevienas.

Vai man vai! Kas noticies?

Vējš vai būtu projām nesis?

Visi vēji mierā dus.
Nav i plūdu ziedoņpalos.
(lerauga zalti, lielās izbailēs iekliedzas.)

Zaltis

Ko tu bīsties, mīļā, baltā,

Bij mans ezers tevim spoguls,
Pats to turēju tev priekšā,
Vēros tavās baltās miesās,
Dzidrākās par rīta ausmu,
Sārtākās par rožu rietu.
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Zied nese

Vai man! Vai man! Zaltis, nezvērs!

Zaltis

Cikreiz manos viļņos kāpi!
Cikreiz manās skavās grimi!

Ziednese

Ak, to kaunu, ak, tās briesmas!

Zaltis

Vai bij briesmas saldas vēsmas,

Kas tev apkārt mīlinājās?
Ziednese

Kam tu man drēbes ņēmi?
Kā lai kaila eju mājās,
Visu laužu apsmieklam!

Zaltis

Kam tev, spožā, baltā zvaigzne,

Vajag apkārt mākonīšu!

Kam tev, rozei izplaukušai,
Vajag virsū lapu segu!
Skaistāka tu esi kaila.

Ziednese

Zēlo, dod man rinduciņu,
Tev mans krekliņš rokā, dod!

Man aiz kauna jānobeidzas,
Nedrīkstu vairs mājā iet.

Zaltis

Kādas mājas tu vairs iesi!

Tavas mājas nu pie manis!

Ziednese

Vai! Tu nācis mani laupīt!
Zaltis

Nesauc to par laupīšanu —

Lielo, ilgo mūža mīlu,
Sen tu manis iecerēta,

Sapņos manis izauklēta.

Ziednese

Atlaid mani! Ļaudis saukšu ...

(Izmisusi.)

Ak, kaut nebūtu es kaila!

Zaltis

Sauc i nesauc, velti būtu,
Laimas vēstnieks, liktens, lēmis:

Manai būs tev tagad būt.
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Ziednese

Kam tev manis, karal zalti?

Tevim pieder visas dzelmes,

Valdnieks tu pār apakšvalsti.
Visas zvaigznes tevim liecas,
Mēness laipni smaida pretim,
Saule zelto tavus viļņus.
Es ne saule, es ne zvaigzne,
Es tik nabags meitēns esmu,
Zēlo mani, gauži lūdzos,
Dod man drēbes atpakaļ,
Laid man mierā mājās ieti

Zaltis

Tevis lai es žēlot eju?
Vai tu manis iežēlojies?
Dziļāk grimšu mūžu dzelmēs —

Melnos grūtsirdības staignos —,

Mūžam gaismas neredzēšu,
Nolādēts uz mūžu mūžiem,
Ja tu nenāc mani glābt.

Ziednese

Ko es varu? Ko lai daru?

Zaltis

Kāp pie manis dziji dzelmē,
Savu zaļo karaļsvārku
Paklāšu pie tavām kājām.

Ziednese

Bail man, bail man tagad peldēt,
Nu nekad vairs nemazgāšos,

Zaltis

Saulei bail nav viļņos nokāpt,
Nāc tai pakaļ, ko tu baidies!

Ziednese

Zelta saulei zelta asins —

Viegli rit pa staru dzīslām;
Manim smags un tvīkstošs asins —

Vairās tavas aukstās dzelmes.

Zaltis

Arī mēnesim nav bailes.

Ziednese

Mēnesim ir sidrabspārni,
Var ik brīdi gaisā celties.

Man ir sīkas, basas kājas,
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Sadursies pret tavām niedrām.

Dod man manas kurpes šurpu.
Zaltis

Sarkans asins, sarkankurpe,
Viss man dārgs, kas nāk no tevis

Tik pret ķīlu es tev došu:

Gribi drēbes, nāc tām pakaļ!
Ziednese

Solos, solos, tik ne šoreiz.

Ak, es drebu nosalusi,
Dod kaut drēbes gabaliņul

Zaltis

(pastiepies sniedz tai kurpi).
Lūk, es devīgs, tevi klausu.

Ziednese
Ak! Tik kurpi vienu pašu?

Kurp lai es ar vienu eju!
Zaltis

Solījies — bet ko tu soli?

Ziednese

Solos atnākt vēlreiz šurpu
Un ar tevi runāties.

Tu tāds nezvērs vis neesi,
Kāds man pirmīt izlikies.

Zaltis

Se tev baltais nēzdodziņš!

Daiļāka tu vēl man šķieti,
Nekā pirmīt ieraugot.

Ziednese
Ak tu dieviņ, nēzdodziņu?
Ko es darīšu ar viņu?
Būs tik slaucīt asariņu.
Kaila esmu vēl, kā biju!
Nedod man pa gabaliņam,
Dod man reizē visas drēbes,
Es tev pretim ķīlas došu.

Zaltis

Viss pret visu! Ko tu dosi?

Ziednese

Ko tu prasi? Teic, lai zinu!

Zaltis

(galvu pacēlis, lūkojas).
Nu, to pašu gredzentiņu,
Kas tev mirdz ap balto pirkstu
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Kā ap zemi ziedu laikā

Apvīts saules aplociņš.
Ziednese

Prasi, tik ne gredzentiņu,
Tas man dots no līgavaiņa,
Es tam esmu saderēta.

Zaltis

Es tev došu visas drēbes,
Dod man mazu gredzentiņu —

Kaut tik brīdi pavalkāt,
Kaut tik brīdi padomāt,
Ka tu mana līgaviņa!

Ziednese

Nē! Nē! Nevar! Mūžam nevar!

Šausmas! Bailes — kas par domu:

Tu no dzelmes, es no zemes,

Kas es tev par līgaviņu!
Zaltis

Nav ko domāt, mana būsi,
Ja tu nenāc laba prāta,
Sūtu tūdaļ preciniekus

Augšup, savus vētras viļņus,
Zaļos zirgos, putu kroņos,

Sagrābs tevi negribošu,
Sviešus iesviedīs man gultā.

Ziednese

Vai, ak vai! Pagalam esmu!

(Raud elsodama.)
Šā vai tā es nāves kumoss. —

Zaltis

Gredzentiņš vēl nāve nava,

Mauc vien ašāk viņu zemē,
Pat i pirkstiņš nenolūzīs.

Stiep tik pāri mazo roku,
Nomaukšu pats to no pirksta,
Nebūsi man dāvājusi.

Ziednese

Nem tad! Kas man cits vairs atliek.

Ko nu sacīs līgavainis,
Pirkstu bešā redzēdams!

Zaltis

(paņēmis gredzenu, uzmauc sev pirkstā)
Cits tev tagad līgavainis,
Nu tu manim saderēta.
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Se tev drēbes atpakaļ,
Valkā tās vēl īsu brīdi,
Būs tev citas kāzu drēbes:

Viļņu svārciņš, lilju kurpes,
Sudrabputu ņieburīts,
Plīvurs — ūdenszirneklīša,
Noausts meldru austuvēs.

(Atgriežas pret ezeru, kamēr Ziednese aiz krāmiem

ģērbjas.)
Ziednese

Paldies, ka vēl apžēlojies:
Devi drēbes atpakaļ,
Kauns vairs nebūs ļaužu acīs,

Nu tik aši jāģērbjas.

(Pazūd aiz krūma.)

Zaltis

(nosauc pakaļ).
Valkā tās vēl īsu brīdi,
Gaidi! Drīz tev pakaļ nākšu.

(Pagriežas uz ezeru, pūš sudraba tauri: ceļas vēji, pār-
skrien zelta mākoņi, viss līmenis sāk vizēt un mirdzēt

dažādās krāsās. Uz virspuses parādās dažādi dzelmes

dzīvnieki un dzied ar mīlīgu mūziku.)

Bezdibens dziesma.

Atpestīts! Atpestīts!
Gaidās un cerās

Bezdibens durvis

Vaļā lai veras!

Apklusiet, apklusiet,

Vēji un vaidi,
Skanēs jums pretim
Sudraba smaidi!

Nokratiet, nokratiet

Smaguma zvīņas,
Zelta mati

Pāri jums līņās,
Nebūs vairs tumši,
Nebūs vairs baigi,
Gaismiņu metīs

Rožaini vaigi!

(Dziesma aizskan, dziedoņi pazūd, un apdziest arī

burvīgā gaisma. Ezers pieņem agrāko izskatu.)
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9. SKATS

Ziednese viena.

Ziednese

(iznāk no krūmiem apģērbusies).
Ak, kā lec vēl sirds man krūtis,
Kā vēl esmu nobijusies!
Vai tik sapnis vien tas bija?
Sasapņots ar vaļā acīm

Dienas vidū, spoku stundā?

Esmu vēl kā apreibusi —

Gaiss tik pietvīcis un smaržots,

Negaiss smagi kāpj uz augšu,
Zibens melnos mākoņlokos
Svaida zelta šautuvīti. —

Nē — paties' tas bija zaltis,
Mani tikai sabiedēja,
Pats nu pazudis aiz bailēm,
Ko šis lielās nākt man pakaļ,
Gan mans Saulgaits mani sargās.

(Paskatās uz savu roku.)
Vai! Bet kur mans gredzentiņis?
Vai patiesi zaltis ņēmis?
Vai tik nebūs tepat zālē,
Jāsteidz meklēt, atnāks ļaudis.

(Nometas un meklē gredzenu pa zāli.)
Vai man! Redzams nekur nava!

Visur taustu — nav un nava!

Dieviņ, ko lai nu es daru?

Atnāks Saulgaits, ko tas sacīs?

(Meklē vēl. Attāli troksnis, ļaudis tuvojas.)
Nāk jau! Ak tu sūru brīdi!

Pag, ko aši izdomāju:
Teikšu, roka ievainota,

Apsiešu ar lakatiņu.
(Izvelk savu nēzdodziņu un aptin roku.)

10. SKATS

Ziednese, Saulgaitis un citi agrākie

Saulgaitis
Labi nu, ka tikām galā.
Siens guļ cieši sakrauts gubās,
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Lai nu zibens sper atspēries,
Lai nu lietus gāž, cik grib.

Zelmenis

Bija gan ko varen rauties!

Graudiņš
Vēders gluži izstaipīts,
Būs kā šķūnis piepildāms.

Saulgaitis
Būs jau! Būs jau! Mielasts gaida,
Smaržas nāk no mājām pretim.

Graudiņš
Mute pietek slienu pilna.

Dedzikle

Tik par sevi vien tie runā!

Vieni strādā, vieni ēdīs,
It kā meitas nebijušas!
Kas tad skrēja? Kas tad grāba?

Vanadziņš
Kas tad dzina? Kas tad mina?

Virpule
Kas tad elsa, kas tad pūta?
Šis kā gailis čukurgalā,
Vistas dēj, un šis tik lielāsl

(Mēda.)
Rauj vel skaļāk «kikirkī!»!

(lebēg pulkā.)

Vanadziņš
Ak tu! Ak tu! Nu tik sargies!

Graudiņš

Ko vēl skraidāt, iesim mājās!
Savāciet vēl kopā lietas.

(Rāda uz grābekļiem.)
Saulgaitis

Ko tu, mana Ziednesīte,
Vienumēr aiz krūmiem tveries?

Ko vēl slapji tavi mati

Kā tai ezergaigaliņai!

(lerauga sasieto roku.)
Vai, kas kait tev rociņai?
Ko tu turi apsējusi?

Ziednese

Nav nekas, tik sīka brūce!
Saulgaitis

Rādi šurp, es apskatīšu.



Ziednese

Neskar! Neskar! Brūce sāpi
Saulgaitis

Rau, nu tava reize slēpt,
Pirmit manis rūpējies.

Graudiņš

Ļaudis, ļaudis, nu tik mājā.
Visi

lesim, iesim! Ēdiens rup.

(Visi dodas prom.)
Saulgaitis

(Ziedneses roku pie krūtīm, ved viņu).
Maigi, maigi tevi skaršu,
Katru pirkstu noskūpstīšu,
Mīlā visas brūces dzīst.

Priekškars.
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Otrā aina

Pagalms ar dārzu. Apkārt ēkas; iztālēm redzams caur kokiem ezers.

1. SKATS

Auglone, Skara.

Auglone
Es ne visai sapņiem ticu,

Bet šonakt tāds sapnis bija,
Visu rītu stāv man prātā,
Taisni spiedējs spiestin spiež. —

Skara

Nieki vien tik, saimniecītl

Sapņi spiež tik nestāstīti,
Stāstīti tie miglā šķīst.

Auglone
Redzu — stāvu ezermalā,
Liecos — ūdenspuķes plūkt. —

Skara

Tādas blēņas! Redzi nul

Kad tev vaļas puķes plūkt?

Auglone
Klausies vien, ka tālāk bija:
Tiku puķi noplūkusi,
Lielu, baltu ūdensrozi,
Tā tik smagi svērās rokā,
Tikko spēju noturēt.

Bet, kad tuvāk apskatījos,
Dieviņ, kā es nobijos:
Tā bij mana Ziednesīte,

Stinga, auksta, acis cieti,

Dieviņ mīļais, vai tad mirs!

Skara

Vai nu sapņa dēļ tā mirsi
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Auglone
Kaut vien kāzas garām būtu,
Man tāds baigums sirdi spiež,
It kā ļaunu paredzētu.

Skara

Saulgaitis būs krietnis vīrs!

Auglone
Tiesa, Saulgaits labs man znots.

Ziede vien man rūpes dara,

let, galviņu nodūrusi,
Nezin kas tai lēkmējies.

Skara

Daudz par pūru jādomā!

Auglone

Teic, rociņu sadūrusi,
Nēsā apkārt lakatā.

Skara

Es jau teicu, neklausīja,
Būtu brūcei uzlikusi

Trejdeviņu skudru taukus,

Sīpoliņos cepinātus,
Tā var brūce tālāk iet

Un var dedzējs piesisties.

Auglone
Vai man dieniņ, viss var lēkties!

(Sauc.)
Meitiņ! Meitiņ! Ziednesīte,
Kur tu esi? Panāc šurp!

Skara

Ņemsim brūci sasmērēt,
Gan par labu izies viss.

2. SKATS

Auglone, Skara, Ziednese.

Ziednese

Māmiņ, vai tu mani sauci?

Auglone
Saucu, saucu, mums ar Skaru

Abām rūpes tevis dēļ.
Ziednese

Kam jums rūpes? Kas man kaiti
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Auglone
Nav tev roka sadzijusi,
Tu vēl nes to lakatā?

Ziednese

Nav ko bēdāt, drīz jau dzīs.

Skara

Nē, meitiņa, pārgalvīte,
Tā vis nevar gražoties,
Man ir zāles, plāksterīši,
Plāksterīts vēl aizkavēs.

Rādi savu vainu šurpl

Auglone
Attin, meitiņ, lakatiņu,
Tad jau tūdaļ redzēsim.

Ziednese

(grib roku slēpt).
Kad es saku — nevajaga,
Maz man sāpju, pāries drīz.

Skara

Vai tu manas zāles pel?
Vēl es visiem palīdzēju.
Bij gotiņām asinssērga,
ledevu tik pulverīti,

Tūdaļ visām astes gaisā,
Aldiem skrēja ganībās!

Ziednese

Labi, labi, es jau ticu,

Atlaid tik man pulverīti.
Skara

Es tik smēri apsmērēšu.
Varu klāt vēl apvārdot.

Auglone

Klausi, meitiņ, kad tev saka,
Skara liela ārstētāja.

Ziednese

Kam jūs abas mani mokāt,
Es jau roku nerādīšu.

Skara

Bērnam māte jāpaklausa.

Auglone
Es par tavu stūrgalvību
Nejaušu tev postā skriet,
Nav ar labu, ies ar varu,
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Skara, nāc man palīgā!
(Saķer Ziedneses roku, kamēr Skara pēdējo
tur un noņem apsēju.)
Tā! Nu skaties! — Kas tad tas?

Neieraugu, kur tā brūce.

Nav ne pirkstos, nav ne delnā!

Meitiņ, ko tu niekojies,
Mūs tik visus izbiedēji.

Ziednese

Es jau teicu, nav nekas.

Auglone
Kam tad nēsā sienamo?

Skara

Uzliec tomēr plāksterīti,
Nava šoreiz, var vēl būt,
Zāles noder katrumet.

Auglone
Bet man šķiet — tev trūktu kas?

Meitiņ, rādi otru roku,

KādēJ nav tev gredzentiņa?
Ziednese

Man to apmaukt aizmirsies.

Auglone
Aizmirsies? Tev viegli teikt!

Tas tev vienmēr acīs turams!

Ziednese

Novilku to īsu brīdi,
Viņš man drusku pirkstu žņaudza.

Auglone
Agrāk viņš nav tevi žņaudzis,
Tad nekā tu nesacīji.

Skara
Ja tev pirkstiņš resnāks kļuvis,

Dod, es viņu nobraucīšu.

Ziednese

Laižat mani, jāsteidz pūrs.
(Tin atkal lakatiņu ap roku.)

Auglone
Atkal apsien lakatiņu!
Kam tu gribi pirkstu slēpt?
Labāk apmauc gredzentiņu,

Pieciet, kaut ar drusku spiež.
Ko teiks Saulgaits, ja tev trūktu

Paša laulu gredzentiņa?



290

Ziednese

Nu tad nāc man palīgā,
Labāk arī skaidri teikšu:

Man pazuda gredzentiņš.
Auglone

Vai man dieniņ! Ko tu saki!

Skara

(sasit rokas).
Gredzens zudis! Laulu gredzens
Tā ir ļoti Jauna zīme. —

Auglone
Kur tas bija? Kā tas lēcās?

Ziednese

Viņdien pjavā, sienu grābjot.
Auglone

Kam tu tūdaļ nemeklēji?
Ziednese

Nomeklēju — neatradu. —

Auglone
Ko nu iesākt, kā būs slēpt,
Lai to Saulgaits neierauga?

Skara

Tiesa, tiesa, jānoslēpj.
Griez tam, meitiņ, muguriņu.
Šņauc tik vienmēr deguntiņu,
Kad tas tevi apskaut grib.

Ziednese

Grūti būs gan vairīties,
Nelīdz gudrs padomiņš.

Auglone
Šodien vēl, bet rīt kā ies,
Kad būs jāmij gredzentiņi?
Ak, mans sapnis, ieceros,
Te nu klāt tā ļaunā diena!

Skara

Gan mēs ļaunu aizbursim:

Apvelc, Ziedīt, to krekliņu,
Kam ir platas piedurknītes,
Kam ir kuplas kruzulītes,
Tur rociņa paslēpsies.

Ziednese

Redzu, redzu, nevar slēpt,
Būs man laikā jāpasaka,
Lai tad liktens lemj, kā tīk.
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3. SKATS

Auglone, Skara, Ziednese, Saulgaitis,

Saulgaitis
Ko jūs tādas izbiedētas?

Vai es nācis nelaikā?

Ko tik slēpu runājāt?
Skara

Līgavainis, vīzdegunis,
Grib jau iepriekš izzināt,
Ko par pūru sievas spriežl
(Lūko abas Ziednesei aizstāties priekšā.)

Auglone
Daudz mums rūpju, darba daudz.

Saulgaitis
Kas man daļas jūsu pūra!

Ziedīt, kam tu novērsusies?

Vai tev arī manis bail?

Visas dienu pēcdieniņas
Tu no manis bēgtin bēdz,
Ko es tevim nodarījis?

Ziednese

Ak, neko, mans mīlamais,
Rit tev mūžam piederēšu,
Tad nekur tev neizbēgšu.

Saulgaitis
Rīts, ak, rīts, tas zilais rīts,
Balta tik man šī dieniņa!
Gaismiņ, saulīt, Ziednesīte,
Ver man pretim zilā gaismā
Tavu acu puslodziņus.
Ver man lūpu rožu dārzu

Baltām zobu vabiņām!

(Apkampj viņu strauji.)
Ziednese

Ak, es bēgšu! —

Saulgaitis
Nelaidīšu,
Abas rokas saturēšu!

Auglone
Laid, tu bērnu saspiedīsi!
Kauli vien tik noknikšķēja.

Skara

Es nu gan tā nepieļautu,
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Ja mans Grauds tā uzmāktos,
Gan es viņu saberzētu

Kā miltiņu dzirnavās!

Saulgaitis

Piedod, mana rotajiņa,
Tu mans putu gabaliņš!
Liegi, liegi tevi skaršu,
Tik pirkstiņu galotnītes,
Kā skar zemi mākonīts.

(Paceļ viņas rokas pie lūpām un pamana,

ka trūkst gredzena.)
Ziedīt, kur mans gredzentiņš?
Kam tu viņu nevalkā?

Ziednese

Saulgait — ak, kā lai to saku!

Saulgaitis
Saki! Ko tā novirzies?

Ziednese

Saulgait, vai man piedot vari?

Klausies, mīļais, nedusmo,
Man pazuda gredzentiņš.

Saulgaitis
Ziedīt!! — manu gredzentiņu!
Vai tu viņu nevēroji?
Biji mani aizmirsusi. —

(Satriekts novēršas.)
Skara

Tādi gan tie laulavaiņi,
Vēl nav mājā iegājuši,
Strīds jau pirmais durvis ver.

Auglone
Gan jau salabs, iesim mēs.

(Noiet.)

4. SKATS

Saulgaitis, Ziednese.

Saulgaitis
Manu dotu gredzentiņu,
Tēvu tēvu mantojumu,
Kad tev viņu pirkstā maucu,

Vilku apkārt burvju loku,
Lai tu mīlu nezaudētu,
Zudīs gredzens, zudīs mīla. —
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Ziednese

Saulgait, Saulgait, mīla nezūd,
Nevar slēgt to šaurā lokā,
Tālāk, plašāk izliedamās,
Tā kā upe krastu lauž.

Daudz es nakšu negulēju,
Daudz es dienu saraudāju,
Gredzentiņa meklēdama.

Saulgaitis
Kam tu viena nomeklēji,
Tev bij mani līdzi saukt.

Mīla, kad tā pazudusi,
Velti vienam meklējama.
Tur vajaga diviem būt.

Aiz skatuves troksnis, mūzika.

Klau, jau kāzu viesi nāk

Godāt kāzu priekšvakaru;
Būsim jautri visiem līdzi.
Lai bij saule asarota,

Pakal nāca varvīksniņa.

5. SKATS

Puiši, meitas, kaimiņ|audis, divi muzikanti. Aug
lone un Skara. Viesi saģērbušies dažādos māžu ģērbos, ar ērmo

tām cepurēm. Meitenes ar mētrām un puķēm, lieli papira kroņi galvā

Auglone
Sveiki! Sveiki, mežinieki!

Vilki, lāči, sumpurnīši,
Visi meža tēva bērni!

Visi līdzi godājami!
Skara

(nes ēdienu).
Ēdiet, dzeriet, viss papilnam!
Trīs dieniņas kāzojiet!

Visi

Sveikas, sveikas, ciema mātes,

Nākam jautri padzīvot,
Kāzu grīdu iedancot!

Zelmenis

Stājiet rindā, puiši, meitas,

Spēlmanīši, spēlējiet:
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Svilpes, dūdas, čīgatiņas
Kā tie gaužie pusnaktsvēji,
Mēs kā zari līgosim,
Galotnīti kronēsim

Ar to rīta saules kroni!

Virpule
Rindā! Rindā, visi rindā!

Visi

(sak strauji dejot).
Visi līdz! Visi līdz!

Rūku! Dūku! Rēcam! Lēcām!

(Garāka deja, gaudojot līdzi ar dažādām

zvēru balsīm.)

Graudiņš

(saķer Skaru).
Ko mēs kaktā stāvēsim,
Diesim līdzi, vecenīt!

Skara

Vai, vai man, ribas lūst.

Graudiņš
Kam tev ribu, kad tik kājas!

Saulgaitis
lesim pulkā, Ziednesīt!

Gan jau rītu uzmeklēsim

Pazudušo gredzentiņu.
Ziednese

Gredzens grūti meklējams. —

Saulgaitis
Visas zāles izšķirstīsim,
Visām puķēm atprasīsim,
Sīkas skudras, kukainīšus,
Visus sauksim palīgā!
(Stājas rindā.)

Zelmenis

Labi, labi, Ziednesīt,
Nes mums ziedus pēdējos,
Rīt būs mētras vaiņagā.

Skara

Laid nu! Galva reibtin reibst!

(Streipu(o.)
Vai man dieniņ, kas tad tas!

Troksnis, kā stipra vēja šalkoņa.
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Vi s i

Klau, kāds stiprs rudens vējš. —

Auglone
Vai tik agri rudens nāk?

Skara

Kā tie vēji gaustin gauž,
Kauc kā paši velna suņi,

Miroņsmaku saoduši. —

Deja stājas, visi ap logu. Atspīd zaļa gaisma, kura pieņemas arvien

spožumā.

Virpule
Rudens mēness baigi bālst,
Bail man tādas spoku gaismas,
lesim aši slēpsimies.

Vanadziņš
Esi droša, es tev sargs,

Palidisim pagaldē!
Skara

Skatiet, skatiet — ezers kāpj!
Straume plūst pa krastu pāri. —

Auglone
Odens ceļas, ūdens aug —

Ka tik sienu neaiznes!

Saulgaitis
lesim sienu tūdaļ glābt.

Skara

Brīnums, brīnums, uzplūdums
Neizlejas vis pār pļavu,
Straume taisni šurpu plūst.

Ziednese

(iekliedzas).
Vai man, nu viņš pakaļ nāk!

Saulgait, neej prom no manis,

Paliec, man ir ļoti bail. —

Saulgaitis
(smejas).
Ko tu drebi, drebulīt,
Vai nu plūdi paņems mūs

Kā to siena gubenīt'!
Zelmenis

Paliec, mēs jau ejam visi,
Gan vēl sienu saķersim.
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Auglone
Ko vairs siens! — Mūs pašus vāks!

Plūdi taisni virsū nāk. —

Skara

Vai man, mani audekliņi,
Kas aiz mājas balinās.

Graudiņš
Samirks manas tabaklapas,
Kas tur saulē kaltējas,
Visas ziemas padomiņš!

Dedzikle

Vai, nav labi! Kas par gaismu!
Nav ne saule, ne mēness.

Visas malas palsi ģind. —

Virpule

Klusi, klusi, aiztur' dvašu,
Nu mūs spoki tūdaļ grābs. —

Vanadziņš
Bēdz aiz manis, es aiz tevis.

6. SKATS

Tie paši, Zalšu ķēniņ š, divi vina pavad o ņ i.

Viss pagalms atspīd sudraba gaismā. Šurpu brauc zalšu ķēniņš sud-

raba laivā. Laivas gals pazeltīts ar sēdekli liela gliemeža veidā. Pur-

pura buras zelta turamā kātā. Visa laiva appušķota ar pērlēm, glie-
mežiem, ūdensrozēm. Tādās pašās krāsās zalšu ķēniņš ar purpura
mēteli un žuburotu čūsku kroni galvā. Uz vienas rokas viņš tur kādu

plīvuru, bāli zaļā ūdenskrāsā, apspraudītu meldriem un ūdensrozēm.
Otrā rokā zizlis ar čūskas galvu. Karalim līdzi divi pavadoņi, kuri

pūš sudraba ragus. Visi izbijušies iekliedzas un bailēs meklē no plū-
diem glābties.

Ziednese

Nāk viņš! Nāk viņš! Bēgsim, bēgsim!
Saulgaitis

Mīlā, mīļā, es pie tevis!

Nekait mums ne guns, ne ūdens,
Mīla stiprāka par visu.

Visi

(lielās izbailes).

Zaltis, zaltis, skatiet, zaltis!

Viņš mūs grābs! Viņš mūs rīs!

Saulgaitis
Šurpu rungas! Vāles! Sitami
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Nepaguvām viņu gūstīt,
Nu viņš pats mums tīklā skrien.

Zelmenis
Nu būs miers uz visiem laikiem.

Sitam viņu tūdaļ nostl

Saulgaitis
Visi stājieties aiz manisl

Auglone
Nu jūs sitat, kur tad bijāt,
Kad tas vēl bij sagūstāms?
Nu viņš liels kā valdnieks nāk,
Sagrābs mūs kā mušu sauju.

Skara

Ak tu dieviņ, tādu galu:
Zvēra rīklē jābeidzas!

Graudiņš

Nekliedz, sieva, ļaunāk būs:

Tevi pirmo ieraudzīs.

Ziednese

Kur vairs bēgt, kur paglābties!
Zaltis

(skatās apkārt).
Ziednesīte, kur tu esi?

Tava balss man atskanēja
Sudrabotā atbalsā,
Ezerkrūtis saviļņoja.
Nāc man līdzi laiviņā!

Saulgaitis, Zelmenis

Nezvērs, nu tu rokā mums!

Mirsti! Nu tavs gals ir klāt.

(Vini tam uzbrūk ar rungām.)
Zaltis

(paceļ zizli, šaujas pretī zibeņi).
Jūsu gals! No ceļa nost!

Ziednesīt, kam meklēt ļaujies?
Nu tu vairs man neizbēgsi!
Redzu tevi jau aiz citiem

Kā saulīti mākoņos.
Man tik tevis! Kas man citi!
Lai tie savus šķūņus bāž!

Lai tie klētis pilnas ber!

Lai pa ziemu atgremo!
Tev, mans ziedu puteklīti,
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Jāaiziet ar vasariņu.

(Izkāpj no laivas un tuvojas.)

Saulgaitis
Nost no viņas! Manām rokām

Dzīvu viņu neatrausi!

Zelmenis

Stājiet, vīri, vēlreiz pretim,
Visus spēkus saņemiet!
(Uzbrūk vēlreiz.)

Zaltis

(paceļ zizli: vēl stiprāks zibens. Visi atlec

un noplok zemē).
Kas man uzdrīkst pretim stāt?

Manas dusmas izliesies

Pār jums rudens negaisos:
Kokus jums no saknēm raušu,

Jūsu ēkas sagāzīšu,
Jumtus virsū uzmetīšu,
Tie būs jūsu kapa vāks!

Skara

(drebēdama nokrīt ceļos viņam priekšā).
Lielais, bargais zalšu ķēniņ,
Tu par visiem esi stiprāks,
Mūžam tevi slavēt gribu.
Ņem, ko gribi, atstāj mani,

Atstāj klētī manas drēbes,
Manus raibos rinduciņus,

Atstāj govis, puscūciņas,
Paliks cāji aizperēti,
Čiepstot visi nobeigsies. —

Zaltis

Ej pie malas, nerieb man!

Ziednesīt, ko kavējies?
Jau par ilgu tevis saucu.

Saulgaitis
Es tev viņu neatdošu,
Mirsim abi kopā mēs,

Tā man mūžam saderēta.

Zaltis

Mana viņa saderēta,
Lieks tu manim piedevām.
Man ir viņas gredzentiņš.

Saulgaitis
Gredzens! — Nezvērs, laupītājs!
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Tu to viņai nolaupījis,
Bij tā viņu pametusi.

Zaltis

Viņas pašas tas man dots.

Viņa mana saderēta.

Saulgaitis

Riebli, zvērs, tev melu virums

Melnās slienās līst no mutes,
Visu gaisu smacēdams!

Zaltis

Vairāk līst tev vārdu straume,

Nespēcīgs tu manā priekšā.
Bet lai Ziede pati saka,
Vai es esmu samelojis.

Saulgaitis
Ziedīt, Ziedīt, ko viņš saka?

Mīļā, ko tu novērsusies,

Zinu, zinu, viņš tev riebjas,
Saki tikai man vārdiņu,
Gredzens tev bij pazaudēts,
Nav nemūžam domājams,
Ka tu viņam to devusi.

Ziede aizsedz valgu.

Auglone
(metas uz priekšu).
Vai man, vai man, tavu briesmu,
Kas nu notiks, dieviņš zini

Saulgaitis
Ziedīt, vēl tu neatbildi?

Vai tu neredz', ka es gaidu
Satriekt viņu paša meliem?

Man vai elpa raujas ciet!

Ziednese

Saulgait, piedod, ko bij darīt.

Man bij gredzens viņam jādod.
Saulgaitis (streipuļo).

Ziedīt! Pati viņam devi!?

Gredzens — mūsu laulu gredzens,
Ko es pats tev pirkstā maucu.

Nu es redzu, ko tu slēpies ...

Redzu, ka tu mani vīli.

Ziednese

Saulgait, Saulgait, ne es vīlu,

Klausies, klausies!



Saulgaitis
Ak! Par daudz!

Visi prāti atstāj mani. —

(Streipuļo prom.)
Zaltis

Mēs par ilgu kavējamies.
Ko līdz vārdi! Lemts ir lemts:

Laiks tev šķirties, nāc man līdz.

(Satver viņu aiz rokas un pusnoreibušu velk uz laivu.)
Auglone

Zalti, zalti! Klausies, žēlo,
Ja tu paņem līgaviņu,

Neņem māte! viņas bērnu,

Viņas acu redzeklīti.

Tumša paliks istabiņa,
Katrs kaktiņš noraudāsies —

Tumša paliks visa zeme!

Zaltis

Māte meitu atdod vīram,

Lai tā dzīvo otru mūžu,
Tavai meitai es nu vīrs,

Došu viņai laimes dienas.
Došu laimi visai zemei:

Veltīšu tai siltu valgmi,
Zaju sēju, zelta pļauju,
Visus augļus briedināšu.

Tavu meitu — valdinieci

Zaļā dzelmē, zelta pilī,
Nāc vien, māte, apciemot,
Vārti vaļā būs i tev.

(Pie laivas pieved Ziednesīti, uzmet tai ātri zaļo ūdens

plīvuru un iecel to laivā. Laiva virzās prom. Pūš atkal

ragus.)
Saulgaitis

Ziede! Ziedīt! — ak, pagalam!
(Sabrūk.)
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Trešā aina

Ezera pils.

Pils paceļas uz porfira stabiem.Sienas — viļņi zilzaļās un lillā krasās—

pastāvīgā kustībā. Aiz sienām redzamas dažādas zivis: olīvu zaļas
t>utes, zeltainas foreles ar brūniem lāsumiem, zili nēģi ar sudraba

galvām. Bālas mēnesszivis, zaļas jūrasčūskas v. c. Mirdz arī kā

uguntiņas jūraszvaigznes. Pils iekšiene izrotāta gliemežiem un dārg-
akmeņiem. Sēdekļi — lieli gliemeži. Tronis no gliemežiem ar zelta

kājām. Gaisma, sarkani liesmaina, nāk no strūklakas, kura izverd no

pūķa mutes pils dibenā.

I. SKATS

Sams, Līdaks, Zutis, Gaigala.

Sams. Ko jūs tik agri cēlāt mani no miega 3 Acis vēl

pilnas snaudu. (Slauka acis ar kādu garu spuru no savām

krūtīm.) Ko gribat? Ko esat tā sapulcējušies?
Zutis. Mījo tēvoci, neļaunojies. Mēs jau labi ilgi tevi

modinājām. Simtu vēžu laidām tev knubināt pie l<ājām,
bet tu tikai noņurdēji vien un likies uz otriem sāniem du-

sēt tālāk.

Sams. Man bij Jauni, nemierīgi sapņi: es sapņoju, ka

ezerā izcēlās liels uztraukums un zivis sacēlās cita pret
cilu. Ezeram draudēja bojā iešana, un lielā jūra blakām

dzīrās to aprīt.
Līdaks. Tu neesi sapņojis vien, tā patiešām ir. Mums

draud posts, ja tu nenāc starpā ar savu autoritāti.

Sams. Ko es varu? Kur ir karalis?

Līdaks. Karaļa dēļ jau viss notiek. Viņš ir strīdus cē-

lonis.

Sams. Kas noticis? Ko viņš nodarījis?
Līdaks. Lai Gaigala tev visu izstāsta, viņa visu re-

dzējusi, kā noticis.

Gaigala. Mīļo tēvocīt, bēdīgi, bēdīgi! Mūsu karalis

aizgājis pie cilvēkiem uz augšzemi.



302

Sams. Hm! Hm! Tas man nav īsti pa degunam. Vai

viņš cilvēkus diezgan nepazīst, kā tie nāk ar saviem āķiem

un tīkliem ķert mūs, zivis!

Gaigala. Tas vēl nav ļaunākais. Bet karalis grib

apņemt sievu.

Sams. Tas, man šķiet, nebūtu tik ļauni. Es nu gan

pats esmu vecpuisis, bet tas tikai tādēļ, ka es biju drusku

piemidzis un tā savu laiku aizgulēju.
Līdaks. Par to nav tagad runa. Bet zaltis, mūsu ka-

ralis, grib sev pārvest karalieni no cilvēku dzimtas un

ir jau visā godībā, kā līgavainis, aizbraucis tai pakaļ.
Sams. Tad tā, tā, tā — nūja! Bet vai tad viņš neva-

rēja nevienu izvēlēties no mūsu pašu jaunavām!
Gaigala. Varēja, varēja, tēvocīt. Mēs jau te esam

daudzas. Un visskaistākā un cēlākā no mums, kāda balta

gulbju jaunava, sēroja pēc viņa, un, kad dabūja zināt, ka

Zaltis iecerējis kādu citu un aizbraucis jau to pārvest,
tad viņa pagājušo nakti uzpeldēja mēnesspožumā uz ezera

līmeņa un dziedāja žēli un skaisti — dziedāja, kamēr no-

beidzās, jo gulbji, tu zini, dzied tikai vienreiz, tad, kad tie

mirst. Tagad viņas baltās spalvas peld kā putas pa ezera

virsu.

Z v t i s. Jā, tā bija visskaistākā no jaunavām.
Līdaks. Lai nu paliek gulbju jaunava! Lai viņš prec,

ko grib; ja nav ezerā labas diezgan, lai ņem kādu no

jūras, varbūt delfīnu meitu, bet ne cilvēka bērnu!

Zutis. Tas var sajaukt divas naidīgas dzimtas un ie-

vest lielu sajukumu. Tāds solis jānoliedz.
Sams. Ko es tur varu vairs izdarīt, kad viņš jau līga-

vai aizbraucis pakaļ un pārnāks ar viņu!
Gaigala. Nelaid viņu iekšā, nelaid!

Līdaks. Ja atļauj, es to aprīšu uz vietas.

Sams. Var būt, ka viņa nemaz nav tik ļauna, mēs to

varētu pieradināt dzīvot ūdenī un palikt par mūsējo.
Gaigala. Nē, nē, nē! Tā nekad nepierādīs! Viņa dzī-

vojusi citā pasaulē, tur augšā, sausā un cietā gaisā. Tur

viss ir ciets un nekustīgs: koki ar saknēm pieauguši pie

zemes, puķes tā nevar kustēties kā mūsu ūdenslilijas, ari

uguns tur nezied kā puķe, bet dedzina. Un cilvēkiem sirdis

ir smagas no sapņiem kā līdēja zvans, kad tanī iekļuvis
ūdens, un viņu pieres ir bālākas kā liliju lapas, kad tie —

mīl.

Sams. Karalis pats zinās. Nogaidīsim, tad jau varam

vēl visu izlabot.
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Gaigala. Viņiem vajaga drīzi būt klāt. Es redzēju

lielus barus pulcējamies, lai karali svinīgi sagaidītu. Viss

ezera līmenis ir izrotāts zaļiem meldru karogiem un bal-

tiem putu vainagiem. Visas upes gavilēja un čaloja.
Sams. Nu re! Ko tad mēs tur vairs izdarīsim!

Līdaks. Mūsu pusē ir jūrasčūskas: viņām ir zelta

atslēga no nemirstības kambariem. Ja viņas cilvēka meitu

neielaidīs nemirstības kambarī, tad tā še tikai miesas

mūžu nodzīvos.

G a i g a 1 a. Ak vai! Tad tai vecā čūska dos malt melnos

nāves miltus jūras vidū uz akmens.

Sams. Nerunājiet par tik augstām lietām kā nemir-

stību. Jūs zināt, ka visi slepenie spēki, kas mūsu varā,

atdarās tik tam, kas nāk pie mums no brīva prāta, ne

piespiests. —

Gaigala. Tie nāk! Tie nāk!

Līdaks. Labi. Nogaidīsim. Būsim modri. Mani zobi

vienmēr stāv gatavi.

■ Zutis. Mums jāizliekas laipniem.
Sams. Mums viņa jāsaņem ar godu kā viese. Nostāsim

aiz viņām durvīm. Patlaban arī saule pie mums nolaižas.

Viņi nāk pa tiem pašiem vārtiem kā vakara saule.

2. SKATS

Zaltis un Ziednese.

Liela saules ripa ieveļas pa priekšu iekšā un, lēni veldamās, izripo
telpai cauri otrā pusē. Zaltis un Ziednese seko.

Ziednese

(rokas izstiepusi, saulei pakaļ).
Nu es tumsā, melnā tumsā!

Mīļā saulīt' pazudusi —

Pēdējā no zemes gaismas!
Nu es visu šausmu varā,
Nonākusi nāves alā.

Zaltis

Tagad esi manā pilī,
Te būs tava māju vieta.

Skaties apkārt savā valstī,
Vēl tev acis apžilbušas.

Ziednese

Zvīļo, zvīgo, mirdz un laistās,
Krāsas kliedz, un stari urbjas
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Acis man kā asi kalti —

Vai te pati nāve skatās?

Zaltis

Te ir pašas dzīves sākums,

Spožās gaismas pirmdzimtība.
Zvaigžņu graudi krītot apsēj
Tumsas izvagotos laukus.

Nakts un diena ir tik dajas
Viena paša lielā laika!

Ziednese

Saule, saule, dod man sauli!

Laid uz zemi atpakaļ!

Zaltis

Saulē vienmēr nevar dzīvot,

Jāmij gredzeni ar nakti.

Ziednese

Se es nobeigšos bez saules!

Zaltis

Saule pati pie mums nokāpj,
Zemes tvaika aptumšota,
Lai to spodrinām no jauna.
Visas miesas, ko tā audzē,

Nonāk atpakaļ zem zemes,

Lai no jauna veidos celtos.

Ziednese

Kas man dajas! Vēl es dzīva,
Še man miesa sastingst ledū.

Elpa iet kā veļu vējiņš,
Mūža durvis virinādams.

Te es mūžam pazudīšu.
Te vairs mani neieraudzīs

Pat i zvaigžņu septiņacis.
Zaltis

Kas tev zvaigznes, zvaigznei pašai!
Nakti debess savas zvaigznes

Aizņemas no tavām acīm,
Dienu dod tev atpakaļ.

Ziednese

Tveru, tveru — miglu tveru!

(Rauga staigāt.)
Eju, eju — grimstu dziļāk —

Ai, jū« tālie, augstie kalni!

Ai, jūs dzidrie padebeši!
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Z3H i s

Kalns ikvienam uzkāpt ļaujas,
Lai pa muguru tam bradāl

Bet, kas grimis viļņu skavās,
Tas vairs mūžam nenāks augšā.

Ziednese

Nebūs man pat sava kapa.
Nebūs puķes, nebūs ziedu!

Zaltis

Ne tev mirt, bet dzīvot manim,
Abi kopā puķes plūksim,
Vijolītes veļu pjavās.

Ziednese

Riebj man tavas veļu puķes!
Es tās neplūkšu ar tevi.

Saulgait! Saulgait, kur tu esi?

Vai tu nespēj paglābt mani?

Zaltis

Tagad tikai es tavs glābējs.

Ziednese
•

Nenāc, nenāc manās acīs!

Riebj man visas tavas mājas,
Pats tu man visvairāk riebies!

Zaltis

Jā, es riebīgāks par visu!

Acis ledū sastingušas,
Siltas asaras man svešas.

Ziednese

Raudāt! Ak, kaut raudāt spētu!
Zaltis

Tavas asras kļūs par pērlēm!
Ziednese

Cilvēks dzimu, cilvēks esmu,

Ļauj man mirt kā cilvēkam.

Vēl tik redzēt mīļo sauli!

Vēlreiz dzirdēt cilvēkbalsis,
Met tad mani sastingušu
Tavā melnā mūža naktī!

Zaltis

Kas tev cilvēks! Zemes kustons.

Vai tas mērogs visām lietām?

Vai tev plašāk netver redze?

Vai tev dziļāk nesniedz ilgas?
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Arī es reiz cilvēks biju,
Pirms kā nonācu še dzelmē,
Pirms kā vērtos citā veidā.

Ziednese

Cilvēks tu? — vai ticēt varu!

Un tu spēj kaut mirkli elpot
Riebu mītnē, riebu miesā!

Zaltis

Pati zemes sirds še elpo.
Tu man debess, tu man saule.

Tavas acis — debess zilgme.
Vēju bērns un saules meita,
Nolaidusies zajiem spārniem
Manās krēslas pusnakts pļavās.
Tavu asru kalnu upes,
Tavu lūpu pussaliņas
Mācīs mani smieties, raudāt,
Tavu dzīslu sarkans asins

ledegs liesmas manā ledū.

Mēs viens otru papildīsim,
Kopā būsim vienots visums.

Ziednese

Rādies manim zemes veidā,
Tu jau teicies cilvēks esot.

Zaltis

Cilvēks kjūdams, mazāks būšu,
Zems un vājš, un ievainojams.
Lēmums lemts: man jāmirst būtu,
Ja es vēlreiz cilvēks kļūtu.

Ziednese

Jāmirst tev, ja cilvēks kļūtu,
Jāmirst man — ja zvērā vērstos.

Se mēs divas pretējības,
Kas nav mūžam vienojamas,
Viens mēs otru iznīcinām.

Zaltis

Abus mūs lai mīla vieno

Divu miesu mezglojumā,
Divu dvēsju sakusumā.

Sāksim svinēt tūdaļ kāzas.

Tavi jaunie pavalstnieki
Stāv aiz vārtiem, sen tie gaida
Apsveikt savu pavēlnieci.
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Ziednese

(atslid sēdekli).
Miršu, miršu — tad es miršu.

Zaltis

lekšā, visi mani bērni,
Sveiciet savu karalieni!

3. SKATS

Saskrien ar joni no visām pusēm ezera iemītnieki: zaļas vardes, zelta

foreles, sarkani vēži, vizuļainas čūskas, zilas spāres, rudas ūdenspiles
un balti melnas gaigalas. Visi čalo cits caur citu un apstāj Ziednesi.

Ziednese

Divi, dēki nāk vēl lūkot,

Upuri lai izrotātu.

Labāk sedzu acis cieti,
Lai nekā vairs neredzētu.

(Atšļūk sēdeklī pusģībonī.)
Vardes

Kvak! Kvak! Kvak!

Kāda viņa? — Ak! Ak! Ak!

Nepakust ne drusku, saki

Mēs tik lecam — plak! Plak! Plak!

Pīles

Brīns! Brīns! Brīns!

Mums tik uznāk smīns:

Karājas divas zelta bizas,

Vajīgas drēbes kā augļu mizas.

Mums pieaudzis klāt ik zvīns!

Brīns! Brīns! Brīns!

Gaigalas
Kādas sudrabsmalkas rokas!

Katrs pirkstiņš kā meldris lokās —

Āda par viļņiem maigāka!

Abpus galvai divi gliemežu kausi,
Tos cilvēku valodā sauc par ausi.

Spār ī te s

Svir! Svir! Svir!

Zilas, zilas acis ir,
Tās no zvaigznēm neizšķir!

Zaltis

Nu diezgan jums viņu apbrīnot,
Lai dod ikviens, kas tam ko dot!
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Pirmā

Še zilais safīrs tev pretim zilst,
Kas līdz ar mēnesi aug un dilst.

Otrā

Te melni sarkans rubīns, raug,
Kas ik pa tūkstoš gadiem aug.
Tik tad tas no dzelmes paceļas,
Kad saule ar mēnesi sastopas.

Trešā

Dzeļ dzeltens topāzs kā čūskas skats.

Ceturtā

Te tirkīzs pērlēs kā raudoša acs.

Piektā
Te zibsnošs almadīns dos tev drosmi.

Ses i ā

Te zaļais krizolīts darbos rosmi.

Septītā
Te sardoniks — noslēpumu pilns
Kā mūžam šalcošas jūras vilns.

Astotā

Te dimants visās krāsās mirdz

Kā mīļa, degoša cilvēksirds.

Devītā

Te ametists, heliotrops, hiacints,
Kas lauzti no nemirstības klints.

Gaigala
Te vainags — baltas gulbju spalvas,
Tās gulbju jaunavai bij uz galvas,
Kad mirstot tā dziesmu dziedāja
Par mīlu, kas dzīvē nav rodama.

Zaltis

Nu beidziet! Izrotāta tā gan.

Lai tagad dzelmes mūzika skan,
Un dējat valdniecei priekšā dejasl

Mūzika atskan: visas apstājas lokā dejot. Te ar sparu tiek atgrūstas
durvis un iekšā drāžas Sams, Līdaks, Zutis.

4. SKATS

Zaltis, Ziednese, Sams, Līdaks, Zutis.

Līdaks. Mēs, karali, nākam pie tevis ar sūdzībām.

Zaltis. A\an šodien gan nav tiesasdiena, bet gribu
uzklausīties. Par ko jūs sūdzaties?
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Līdaks. Par tevi pašu, karali.

Zaltis. Rau, raul Ko es tev nodarījis? Vai kādu ziv-

tiņu norijis, ko tu sev biji izraudzījis gardam kumosam?

Līdaks. Ne man vien, karali. Visi tavi pavalstnieki
sūdzas par tevi. Viss ezers ir uztraukumā, kamēr tu še

mierīgi līksmojies.

Zaltis. Redzu, redzu, ka esat te sanākuši kā zivju
cilts priekšstāvji. Tu un Zutis, un pat vecais tēvocis

Sams, kas simtu vai divsimts gadu bij mierīgi nogulējis,
kamēr visa mugura ar sūnām apaugusi.

Sams. Ne labprāt esmu piecēlies, dēls, bet lieta tiešām

nopietna, un tev jādod vismaz izskaidrojums,, lai mēs

pavalstniekus varētu apmierināt. Saki — kādēļ tu ezerā

esi ievedis cilvēka bērnu?

Zaltis. Vai nepareizi esmu darījis, ka esmu levadījis
jaunas, svaigas strāvas, lai nemiers saviļņotu jūsu kūtro

mieru un mūsu ezers lai nepārvērstos par purvu un ne-

sāktu trūdēt zem zaļās lapu segas vai neizgarotu pa lā

sītei saulē.

Sams. Mierā ir dzijums.
Zaltis. Un tu, tēvoci, — vai tev mugura nav gluži

apsūnojusi no gadsimtu ilgas gulēšanas?

Sams. Es vēlētos, lai nekad nebūtu atmodies, tad man

nebūtu jāpieredz, ko tagad pieredzu.
Za 11 is. Ko es tik ļaunu būtu nodarījis?
Sams. Tu pats, likumdevējs, esi pārkāpis likumus.

Līdaks. Jā, karal, tu esi likumu pārkāpis.
Zutis. Es to pašu saku.
Zaltis. Nu, tad es izdodu jaunus likumus.

Līdaks. Ar pavalstniekiem nevar rotaļāties, tie kurn.

Dzirdi, dzirdi!

Ārpusē troksnis un balsis.

Balsis (spiežas iekšā). Nost! Nost! Nost! Mēs ne

gribam cilvēka bērnu, met to ārā! Kur karalis?!

Balsis. Mēs negribam jaunu likumu.

Sams. Ko gribi pārlabot, kur viss labi!

Zaltis. Kļūsiet! Vai man jums jāatbild! Vai es ne-

esmu karalis no čūsku cilts, un vai man nav galva rotāta

ar nemirstības zīmogu? Vai es neesmu jūs pašus uz lie-

lumu vedis un atvēris jums okeāna durvis? Vai man nav

noslēpums, kā izveidot brīnišķos kristālus un izrobot
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apakšzemes skanošās alas? Vai man nav atslēgas no

dzīvības akām, ar kuru ūdeni dzirdinām visas saknes?
Vai neesmu uzveicis ugunspūķi un saistījis pie zemes

stabiem?

Balsis. Jā, jā, tu esi mums daudz laba darījis.
Zaltis. Un vai var būt Jauni, ja gribu saistīt virszemi

ar apakšzemi un pārvērst par kopēju valsti? Kādas bries-

mas jums var nākt no šī daiļā radījuma, kas maigāks par

ūdensrozi un lūzenāks par meldru?

Visi. Rādi mums viņu! Rādi! Rādi! (Apstāj Ziednesi.)
Ziednese (iekliedzas). Zvēri! Zvēri! Zvēri!

Zaltis (sedz viņu. aizstājies priekšā). Tev nav ko

bīties, es tevi sargu.
Ziednese. Pats briesmīgākais nu tagad mans sargs!
Balss. Nevienai zivij tā nav līdzīga! Nav! Nav!

Cita balss. Mēs negribam tādu maskarādi!

Sams. Nost! Ko baidāt viņu! Mums neklājas viņu ne

tirdīt, ne smiet. Še, cilvēka bērns, es tev došu nēzdodziņu,
ko noslaucīt asaras! Še viena spura no manām krūtīm.

Zaltis. Tā labi, tēvoci, ka tu nāc man palīgā.
Sams. Vai nu esmu par velti uzcēlies?

Zaltis. Un jums visiem es saku: ar šo cilvēkbērnu es

esmu atvedis jaunu gadskārtu — Ziedoni! Līdz šim cil-

vēki tur augšā bij sev piesavinājušies visu saules spēku
un siltas asinis, kamēr jūs apakšā gulējāt ziemas miegu.
Jūs dzīvojāt pusi no dzīvības, tagad dzīvosiet visu.

Balsis. Slava! Slava karalim!

Līdaks. Bet kā mēs to sev piesavināsimies? Es vēl

nesaprotu!
Zutis. Lai saka Sams. Viņš gudrs.
Zaltis. Arī es tevi uzaicinu, tēvoci, spried, izlīdzini

un samierini.

Sams (tronī uzkāpdams). Ja man kā vecākam šoreiz

jāizšķir un abas puses jāsamierina, tad mans spriedums
ir sekošais: karalim jāsavienojas tūdaļ laulībā ar atvesto

jaunavu un jārada bērni. Bērni no abiem dzimumiem iene-

sīs mums siltas asinis un ziedoni. Ar to mēs izbeidzam vi-

sus strīdus un svinam labāk kāzas.

Visi. Slava gudrajam Samam! Slava! Slava! Kāzas!
Svinēsim tūdaļ kāzas!

Zaltis. Arī es zemojos tavā priekšā un pieņemu tavu

spriedumu. (Uz sapulcētiem.) Heijā! Svinam kāzas. Mūziku

un dejas: lai saceļas visi viļņi torņa augstumā! Lai līgo-
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tara jumts!
Visi. Heijā! Heijā!
Zaltis. Lai negaisi dun, lai pūš vējš fleites uz alu

caurumiem! Lai zibšņi spēlē vijoles!
Visi. Heijā! Heijāl
Zaltis. Nāras, taisiet laulu gultu: klājiet zaļas segas

uz sniega spilveniem! Lieciet saules pagalvi uz ledus veļu!
Kaisiet puķes uz apsarmotiem palagiem!

Sākas traka deja, tā ka sakrīt ledus sienas, grīda satinas un pārvēršas
par zaļu pļavu, ugunspūķis sāk spīdēt kā saule.

Zaltis (satver pusģibušo Ziedi un nes to uz blakus

telpu). Ziede, mana ligava! Mēs iesvētām ziedoni, ziedu

zvaigžņotā!
Zutis (nes tiem pakaļ garu zivs asti). Un es viņai kā

kāzu dāvanu iedāvināšu šo zivs asti, ar to viņa tiks daudz

tālāk nekā ar cilvēka kājām.

Priekškars.
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Ceturtā aina

Starp 3. un 4. ainu pagājuši daži gadi. Ezera dzelmē tāpat kā 3. ainā.

I. SKATS

Zaltis, Ziednese.

Zaltis

Vēl tu valkā sēru drēbes,
Kurās tērpies viņā rītā,

Kad no kāzu gultas cēlies!

Vai nekad tās nenovilksi?

Ziednese

Ko līdz gaišas prieka drēbes,
Kad man sēra dvēselīte.

Zaltis

Ilgi gadi pagājuši. —

Ziednese

Ilgi gadi pagājuši,
Kopš es smoku verdzībā. —

Zaltis

Vai es tevi vergos lieku?

Visi mani pavalstnieki
Tevi sveic kā valdinieci.

Visi vēji tevim lokās,
Visi viļņi metas ceļos.
Tev ir karalienes kronis!

Ziednese

Es nekad to nevalkāšu.

Bail man sēdēt ledus tronī,
Ka es ledū nesasalstu.

Zaltis

Pilnas gaida dzintarurnas

Retu pērļu, dārgakmeņu,
Tu i acu nepameti.
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Ziednese

Aukstas, mēmas tavas pērles,
Nav tām dzīves siltumiņa!
Visur ledus, kur vien skaroši

Zaltis

Vai tev neplūst siltums rokās,
Ziedu sēklas sijājot
Cauri saules zelta sietam?

Vai tev sārtums neriet vaigos,

Puķu ziedus krāsojot?
Ziednese

Ziedi nepaliek še lejā,
Visas puķes augšup stiepjas.

Zaltis

Mēs še turam viņu saknes. —

Ziednese

Tad i saknes še ir važāsl

Zaltis

Viss, kas augšā zied un zaļo,
Se papriekšu izveidojas.
Smadzenes ir zemei — saknes,
Vasara ir — ziemas sapnis.

Puķes neaugtu i saulē,
Ja ar dzīvā ūdens malkiem

Mēs tām saknes nedzirdītu.

Vai tavs darbs še nedzīvs bija?
Ziednese

Darbs bij dzīvs un dzīvi radošs,
Tik es pati nedzīvoju.

Zaltis

Vai tev nava rokās dotas

Visas straumju atslēdziņas?
Ziednese

Straumes, manis vaļā laistas,
Izlēca no ledus gūsta,
Visas projām aiztecēja,

Atstāja še mani vienu. —

Zaltis

Vēl bij straumēm citi darbi,

Bij tev: dzirdīt mākoņgovis,
Lielos, melnos pērkoņvēršus.
Sudrabbaltos aveniņus.
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Ziednese

Mākoņi uz augšu cēlās,
Es paliku apakšā.

Zaltis
Visus valdīt bij tev vara.

Visus laist vai paturēt.
Tavā rokā bija dota

Pati kapu atslēdziņa —

Izlaist dārgās dvēselītes

Zemes smaržas paelpot.

Ziednese

Visiem devu, visus laidu,

Kurp vien katrs aizlidojis,
Paliku tik viena pati
Še kā kapā apbedīta.

Zaltis

Ziede, Ziede, ko vēl prasi?
Visu esmu tev jau devis.

Tu jo dienas bālāk vīsti,
Pati ziedu atnesēja!
Dzīvā ūdens akā mērkti,

Atplaukst nokaltuši zari,
Plaucē viņā pati sevi,
lemērc savus zelta matus,

Plauks kā dzeltens puķu dārzs!

Ziednese

Velti, Zalti, tavi vārdi,

Viss, ko tu man laba soli,
Tikai sāpes atmodina,
Tikai ilgas iededzina

Augšā tikt uz zemes dzīvi.

Zaltis

Tev tik skaista zemes dzīve?

Kādēļ asaru tik daudz,

Tur, virs zemes, saraudātu,
Še kā lietus zemē līst?

Ņem šīs karstās zemes asras,

leslēdz aukstos gliemežvākos,
Vērs tad dzīvo stingumāl

Ziednese

Karstākas man pašai asras

Deg caur acu plakstiņiem,
Tās par pērlēm nevērtīsies,
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Tās vēl mana dzīvā daļa,
Karsti tās tev virsū birs.

Zaltis

Redzu, Ziede, viss par veltil

Mūžam tevis neiegūšu!
Visus vijņus valdīt varu,

Tavu sirdi vien tik ne.

Lai tad naids mūs izšķir abus:

Slēgšu tevi tumšās alās,
Kur vairs gaismas neredzēsi.

Ziednese

Tur es brīvāk uzelpošu!
Nebūs tava riebu tēla

Vairs, kas acīs rēgojas!
Zaltis

Lai cik riebīgs es tev bijis,
Tomēr vīrs un sieva esam.

Un vēl ciešāk sien mūs saite:

Tie ir mūsu abu bērni,

Viņā pirmā mīlas naktī

Tie mūs abus vienojuši.
Ziednese

Negribu tos acīs redzēt!

Tie man mūžam atgādina
Tavus riebu apskāvienus,
Tavas leknās piepju lūpas.
Ja tu teicies pārveidojies
Un reiz cilvēks esot bijis,
Būtu viņā šausmu naktī

Atkal vērties cilvēksejā,
Arī bērni būtu tādi,
Tagad zvēri tie un riebji.

Zaltis

Manas ģints ir mani bērni.

Tev ne mātes mīlas nava.

Ziednese

Nava, nava! Ko lai mīlu,
Ne es sieva, ne es māte.

Mana mīla zemes virsū.

Ja es to vairs neredzēšu,
Slēdz vien mani tumsas alās,
Atdod nezvēriem par ēsmu,
Lai man ašāk elpa stātos

Nekā lēni novārgt mokās.



316

Zaltis

Pirms kā tevi alās slēdzu,

Ļaušu tev vēl atvadīties.

Kad pie tevis šurpu nācu,

Nesu tevim prieka vēsti,
Tiecos tevi samierināt,

Bet tu visu projām raidi.

Zini, nāks tev lieli viesi

Lejā šurp no augšpasaules.
Ziednese

Ko tu saki? — augšpasaules?
Ko tu velti mani māni?

Zaltis

Liku atvest tavu māti,
Kā jau toreiz apsolījos,
Kad es tevi projām vedu.

Ziednese

Manu māti! neaptveru —

Prāti jūk, un galva griežas.
Šķitu sevi nomirušu,
Nu man asins augšā ceļas,

Skrej kā aizšauta pa dzīslām,
Ausīs zvana tūkstoš zvanu. —

Zaltis

Māte gaida jau, lai ielaiž.

Pats es tagad projām eju,
Atstāju jūs abas vienas,

Ilgi nav jums laika tikties:

Vakarmiglas kāps uz augšu,
Ezervārti cieti vērsies.

(Noiet.)

2. SKATS

Ziednese, Auglone,

Auglone

(ienāk apžilbuši, liek roku pie acīm),
Kur tic mani ieveduši?

Meitiņ, Ziedīt, — kur tu esi?

Es nekā še nesaredzu.

Ziednese

(strauji apkampj māti).
Māte! Mātei
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Auglone
Ziedīt manai

Ak tu dieviņ! — Manas acis!

Vai es tavu vaigu taustu?

Vai tu esi vēl tā pati?
Ziednese

Esmu, esmu vēl tā pati.

Ilgās, sērās — vēl tā pati,
Atmiņas tik mana dzīve.

Auglone
Un tu dzīva? — Man jau šķita,
Ka vairs tevi neredzēšu.

Ik vakarus ezermalā

Stundām cauri nosēdēju,
Ezers bija man tavs kapiņš
Mīkstiem viļņu velēniem,

Puķes virsū — ūdensrozes.

Ķīvīte te sēri kliedza,
Tā bij tava dvēselīte,
Bet nu redzu — tu vēl dzīva.

Ziednese

Dzīva, dzīva! — Kas par dzīvi,
Nomirusi apkārt eju,
Garā biju pie jums augšā.
Es tā sērā ķīvitīte.

Auglone
Mēs jau visi mājās tevi

Ik dieniņas minējām
Katrā vārda galiņā.

Ziednese

Saulgaits, Saulgaits! Ko viņš dara?

Aizmirsis jau mani būs?

Auglone
Nava, nava; viņš arvienu

Vēl kā miris apkārt staigā.
Melnu naidu vāra krūtīs;
Graužas atriebē uz Zalti,
Cerē vēl to kādreiz tvert.

Ziednese

Velti! Zaltim liela vara.

Tas vairs mani neizlaidīs —

Mūžam turēs mani gūstā.
Auglone

Vai man, meitiņ! Ko tu saki!
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Ziednese

Beigts ir beigts, ak, māmulīte!

Nerunāsim — brīži skrien
—,

Stāsti man par augšpasauli:
Kā tur siltie, zilie vēji

Maigi šūpo zajos zarus,

Dienu saule zeltu kaisa,
Nakti mēness sudrabiņu.
Saldā smaržā līgodamas,
Visur puķes tagad zied.

Au glone
Nezied! Nezied! Kopš tu projām,
Liesa saule, īsi stari,
Skrien kā putns vasariņa,

Barga ziema zemi valda,
Vētra lapas zemē plosa.
Vilki kauc pa garām naktīm,
Badā zemi kašņādami.

Ziednese

Putniņi — vai tie vēl dzīvi?

Vai vēl sēri dzied pa zariem,
Manim pakaļ raudādami?

Auglone
Visi projām aizbēguši,
Žubītes, no salas tvertas,
Beigtas krīt no kokiem zemē.

Tava stirniņa, ko kopi,
Zēl man sacīt — viņu rītu

Atradām to nosalušu.

Ziednese

Un mans kaķīts, pelēcītis,
Kas man visur līdzi nāca?

Auglone

Tagad staigā manim līdzi,
Abi sēžam ezermalā,
Abi žēli noraudam.

Nakti gul viņš tavā gultā,
Kājgalītī sarausies.

Ziednese

Ak, es to vairs neizturu!

Elsas plēš man krūtis pušu.

Auglone
Pašā mājā ar nav labi:
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Sienas melnas apvilkušās,

Logi raud ar rasu pilni,
Durvis čīkst kā aizvainotas,

Puķes nokalst logu priekšā,
Ļaudis īgst un vienmēr baras.

Nedzird vairs ne mija vārda,
Un vai dusmās vai aiz ķildām
Gluži veci palikuši.

Ziednese

Kā es mīļus vārdus teiktu,
Kā es visus mierinātul

Auglone
Meitiņ, vai tu neiespētu
Nākt man līdzi atpakaļ.?

Ziednese

Nevar, nevar, mījā māmiņ!
Tiks man īsā laimes brīža,
Ko tu manim šurpu nesi:

Meža šalkas tavās drēbēs,

Puķu smaržu tavos matos,
Sauli acīs paturēšu,
Grimstot dzijāk mūža tumsā.

Auglone
Kā es pati tikšu mājās?

Ziednese

Sargi tevi šurpu veda,
Vedīs atkal atpakaļ.
Mani grābtu viņi ciet.

Viegla čabēšana, durvis paveras, lenāk Gaigala.

3. SKATS

Ziednese, Auglone, Gaigala.

Gaigala
Nāku, mīlā karaliene,
Zaltis lika atvest bērnus,
Lai tos mātei parādītu!

Auglone
Ved vien šurpu! — tavi bērni?

Ziedīt, tu man nesacījil
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4 SKATS

Tās pašas, bērni: oin t s un Gin t a.

Ziednese

Slčpu kaunu, nesacīju,
Tavu sirdi skumdināt:

Piedzima man zvēra bērni.

(Novēršas, aizklāj acis. Gaigala ieved bērnus.)
Gaigala

Eita klātu, mīļie bērni,
Svešo māti apsveiciet!

Auglone
Ir nu gan! — Bet ko lai saka,
Visi dieva radībiņas,
Acīm vien tik jāpierod.
Vai es pati kāda bilde,
Zelta rāmī ieliekama.

Skat, jums vaigi gluži zaļi,
Vai tos nevar nomazgāt?

Ģints
Mūsu tētiņš arī zajš,
Muti gan viņš nemazgā.

Ģin t a

Baltu saka māmuliņu,
Neesam to redzējuši.

Auglone
Ak jūs dieva kukainīši,
Savēlušies pinkulīši,
Te gan mātei būtu darbs!

Ziednese

Vai man, kur lai acis lieku?

Sedzu acis, dzirdu balsis,
Lai tie nenāk manim klāt!

Gaigala

Rimsties, mīlā! Es tev priekšā
Savus spārnus aizpletīšu.

Auglone

Bērni, turieties pie manis!

Labāk manim pastāstiet —

Ko jums māca? Kāds jums darbs?

Ģin t a

Mācos zaļu zīdu aust

Zirneklīša austavās.

Auglone

Saki, puisīt, — ko tu dari?
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Ģints
Pūšu putu burbulišus

Cauri meldru stiebriņiem.

Auglone
Klau nu, Ziedīt, nav tik baigi,
Tikai drusku jāapron.
Ko jūs abi protat vēl?

Ģints

Zivju, putnu valodiņu,
To mēs aši iemākam —

Krupīts māca grāmatā.
Grūtāk mācās cilvēkmēle,
Bet nu protam pasacīt
Dažus labus, mīļus vārdus,
Kas mums pašiem ļoti tīk.

Auglone
Kuri vārdi jums tā tīk?

Ģints
Mijā māmiņ, pieņem mūs,
Esam zalši, bārenīši!

Ģin t a

To mēs abi reizē sakām.

Ziednese

Ak, kaut spētu projām tikt!

Aukstā, slapjā dūņu grīda
Man zem kājām deg kā guns.

Dunoņa.

Gaigala

(uz Augloni).
Laiks man tevi projām vest,

Maigā zemes iemītniece,

Miglas kalni sāk jau velties.

Daudz tu atnesi mums prieka,

Lūk, i bērni tevi mīl

Tā kā savu māmuliņu.
(Pabīda bērnus nomaļā.)

Tagad, bērni, stāviet še,
Gaidiet mani atnākam.

Netraucējiet karalieni!

Bērni

(aptupjas bailīgi kakliņā un sabāž galviņas

kopā. Ģints grib slēpu paskatīties uz Ziednesi,

bet Ginta pakrata ar pirkstiņu, viņu aprādama).
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Ziednese

Māte, māte, nu es viena!

Nu pavisam viena būšu!

Nē, es ilgāk neizturu!

Gaigaliņa, mijā, labā,
Tu pret mani vienmēr laipna,
Palīdz' manim projām tikt!

Auglone

Meitiņ mana, ak, to prieku —

Pārvest tevi atkal mājās
Pēc tik ilgiem bēdu laikiem!

Gaigala
Vēl bez sargiem niknais Līdaks

Neierauga karalieni,

Dzeltenzaļām naida acīm

Uzglūn tai uz katra soļa.
Ziednese

Labāk beigties briesmu ceļā
Nekā ilgāk palikt dzelmē!

Gaigala

Pēkšņi man vēl padoms radās:

Lūk, mums glabājas še spārni,

Gulbju jaunavas tie bija,
Kas aiz žēlām nomirusi.

Lieli, plati, balti spārni!
Apliec tos sev, karaliene,
levelc viņos dziļi vaigu!
Sargi viltus nenomanīs,
Laidīs garām netraucēti.

Ziednese

(apkampj viņu).
Ak, cik laba tu man esi!

Gaigala

Tūdaļ viņus atnesīšu.

(Aizsteidzas.)
Auglone

Redz, kā palīgs bēdās nāca.

Nu tu manim būsi glābta.
Ziednese

Projām, projām tikai ašāk!

Krūtīs sirds kā putniņš lēkā,
Sen bij cerēt aizmirsusi.

Auglone
Nu mums jauna dzīve sāksies!
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Gaigala
(atnes divus lielus, baltus gulbju spārnus)

Apliec nu tos, karaliene!

Zini: spārni pilni mīlas,
Pilni saldu, žēlu ilgu,
Velti izsapņotu sapņu.

Nobeidzās to valkātāja,
Velti Zalti mīlēdama.

Auglone
(aptausta).
Ak, cik maigi! Ak, cik balti!

Smagi, asru pieraudāti. —

Ziednese

Brīvē spārni viegli celsies!

Gaigala
Nu mums tūdaļ jāsteidzas!

Ziednese

Projām, projām, i ne skatu

Nemetīšu atpakaļ.
(Aizsteidzas.)

5. SKATS

Ģints un Ģinta.

Ģin t a

Nu mēs vieni palikuši!
Ko mēs tagad darīsim?

Ģints

Ņemsim uzpūst burbulīšus!

Ģinta

Uzpūt, uzpūt, tie man tīk!

Ģints

(pūš caur salmu stiebriņu sakultas putas,
kas paceļas gaisā un lido pār skatuvi).

Ģinta

(sit plaukstas lēkādama).
Ak, cik skaisti! Zili, zaļi!

Ģints

Klusāk, netrauc burbulīšus!

Viņi Joti sabīsies,
Tūdaļ pušu pārplīsīs.

Ģinta
Vai tad tie tik Joti bīstas?

Teic — kā gadās burbulīši?
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Ģints
Tās ir bērnu dvēselītes.

Ģinta
Bet kur paši bērni ir?

Ģints
Bērni paši nomiruši,
Gaisā lido dvēselītes. —

Ģinta
Kā tad ir, kad nomiruši?

Ģints
Zemē guj un nekustas.

Ģinta
Tad es būšu nomirusi,

Uzpūt manu dvēselīti!

(Nogulstas blakus Ģintam.)
Ģints

(uzpūš).
Guli mierā, kam tu kusti?

Ģinta
Es tik drusku palūkošu,
Kāda mana dvēselīte,
Kad tā projām aizlidos.

Ara troKsnis.

6. SKATS

Auglone

(ieskrej vienā lielā izmisumā).
Vai man, vai man! Viss pagalam!
Ziedīti tie saķēruši!
Ved ar varu atpakaļ!
Kliedz un brēc ar balsu balsīm —

Ak, kāds negants zvēru pūlis!
Ģints

(pienāk ar Ģintu).
Ko tu bēdā, ciema māte?

Auglone

Ak, jūs bērni, nabadziņi,
Nu bez mātes paliksiet!
Kā vēl mani nesagrāba,
Laida mierā mājā iet?

Kādu mieru nu es gūšu,
Kad meitiņa pazudusi!
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Ģinta
Kur tu iesi? Ņem mūs līdzi.

Auglone
Vai man dieniņ, klau, kāds troksnis!

Jāsteidz aši projām iet.

Ģinta

(raud un ķeras drēbēs).

Ņem mūs līdzi, man tik baill

Auglone

Ak, kāds padoms!... Ņemt man bērnus?

Dieviņš pats man prātu dod:

Tie man meitu nolaupīja,
Es tiem bērnus ņemšu nost,
Ķīlām viņus paturēšu.
Nāciet, bērni, manim līdz!

Ģints, Ģinta

(priecīgi).
lesim! lesim, mīlā mātei

(Projām.)

7. SKATS

Līdaks, Zutis, Sams un citi ved Zi c d nes i.

Līdaks

Vediet viņu iekšā, šurpu,
Cieši mēs to piesiesim,
Otrreiz tā vairs neizbēgs.

Zutis

Es jau tūdaļ pamanīju,
Ka tā garām aizšāvās:

Tāda sveša gulbju meita.

Līdaks

Visi jūs bez manis nieki,
Protat tikai slaistīties!

Es — uz vietas cieti tveru,
Virves šurp, lai piesienami

Sams

Pagaid'! pagaid'! Ne tik strauji,
Lai pats kārais nāk un redz.

Līdaks

Prāts tev — kamēr kārais nāk,
Tā no jauna izbēgt var!

Visi

(kliedz).
Sienam, sienam, labāk tā!
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Līdaks

Virves nesiet, stipras, jaunas,
Vīsim apkārt sešām kārtām,
Siesim še pie staba klātul

Sams

Es tik saku, netīk man!

Viņa mūsu karaliene.

Zutis

Karaliene nav, kas bēg.
Visi

(žēlodami).
Nava! Nava! Nava vairs!

Sams

Ak tu, maigā zemes meita,
Kā nu tagad tevim būs?

Līdaks

Būtu tūdaļ aprijama,
Ja pēc mana prāta ietu.

Zutis

Kārais nāk, nu spriedīs pats.

8. SKATS

Tie paši, Zaltis.

Zaltis

Kas par troksni izcēlies?

Ko še visi drūzmējas?
Zutis

Nāc vien skaties, karal, pats!
Karaliene dzīrās bēgt.

Līdaks

Bij jau projām aizbēgusi,
Mēs tik viņu notvērām.

Zutis

Aplikusi gulbju spārnus,
Gribēja mūs visus vilt.

Līdaks

Sodu! Sodu! Turi tiesu!

Sams

Ko nu sodīt! Cik tā grēkal

Gribēja tik jokus dzīt.
Līdaks pats, bez tavas ziņas,
Karalieni nosodījis,
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Viņas maigo, balto miesu

Cietām virvēm sagrauzdams.
Sodāms še ir tikai viņš,
Atlaid vajā karalieni!

Zaltis

(uz Līdaku).
Ko bez manis iedrīksties!

.

Ko jūs visi pulcējaties?
Vai jūs tiesā saucis es?

Projām visi! Kas jums daļas!
Pats es tiesu izspriedīšu,
Nevajag man padomnieku.

Visi lēnām atvelkas.

Līdaks

Kaut tik sods vien būtu brangs!

9. SKATS

Zaltis, Ziednese.

Zaltis

Ziednese, tu projām bēdzi?

Ziednese

Te jau esmu atkal rokā.

Savā grēkā atzīstos,
Sodi vien, kā tevim liek!

Zaltis

Pats es lieku, ko man liek,
I ne tu man nolikt vari.

Ziednese

Ja tev šķiet par mazu sods,
Ko šis trakais pūlis prasa,

Ņem tad vēl un pavairo!
Sešām virvēm esmu sieta,
Laiks, ko sieta pavadīju,
Seši mēneši man šķita,
Sien vēl otras sešas klāt!

Zaltis

(atraisa virves).
Noraisu tev visas virves,
Neba es tās esmu sējis.

Ziednese

Virves ņem — ko vietā liec?
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Zaltis

Tu no visām esi brīva,
Ko līdz šim par važām sauci.

Ziednese

Kā man tulkot tavus vārdus?

Teic vismaz, lai nojēgt spētu,
Ko ar manim darīt gribi!
Visu jau es iepriekš zinu.

Zaltis

Visu liecies iepriekš zinot,
Tik to vienu nezināji,
Kas ap tevi, kas vistuvāk:

Visu manu lielo mīlu.

Ziednese

Nav par mīlu runāt vietā,
Kur nupat man sodu lem.

Zaltis

Vairāk kā jebkad ir vietā

Visu rādīt, visu saprast,
Visu raisīt, visu noslēgt,
Nakt pie lielā gala mērķa.

Ziednese

Zinu jau, tas iet uz nāvi,
Ko vēl ilgāk mani tirdi?

Noliecu tev savu kaklu.

Zaltis

Nāve ir tik viena puse,

Tā, kas saucas lielais slēgums,
Viņa otrā puse dzīve,
Abas kopā — piepildījums.
Tu pie virspuses vēl turies,

Ņem tad viņu: esi brīva!

Ziednese

Vai tu atbrīvo no soda?

Jeb varbūt no pašas dzīves?

Vēl es tevi neaptveru.

Zaltis

Brīva tu no manas dzīves,
Ko tu sajuti kā trimdu.

Lieluma tu neredzēji!

Atgriezies uz virspasauli,
Visi celi tev ir vaļā,
Ej uz sīko zemes dzīvi!
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Zalti, Zalti, ko tu saki?

Ko tu moci? Ko tu tirdi?

Atlaid žņaugus, savelc atkali

Karsti lūdzos, ceļos krītu:

Teic, ka visam būtu gaisi
Zaltis

Negul ce|os, slejies augšā,
Cel nu lepni atkal galvu!
Tu no visa esi brīva,
Brīva ar — no manas mīlas.

Ziednese

Ko tu teic? — Tā vēsi, tāli,
Sveši dzirdas tavi vārdi.

Zaltis

Tev tie brīves prieka zvani.

Ziednese

Tu vairs mani nekalpini?
Zaltis

Nē, es tev vairs nekalpoju.
Nu uz mūžu būsim šķirti —

Es nu savs, un tu nu sava!

še, es nomaucu no pirksta
Gredzenu, ko tevim ņēmu!
Simbols bij viņš apvienībai
Virszemes ar zempasauli,
Tagad paliek abas šķirtas.

Sāpēs viena otru meklēs,
Meklēs un vairs neradīs.

Ziednese

Smagi skan man tavi vārdi,

Noslāpē man gavijzvanus,
Nejauj uznirt brīves jūtām.
Nespēju i tevi aptvert,
Tu man rādies citā gaismā,
Cēlums dveš no tevis pretim.

Zaltis

Šinī brīdī, kas mūs šķir,
Man vēl tevim jāizpilda,
Ko tu allaž vēlējusies:
Pārvērtīšos atkal veidos:

Cilvēks tapšu, kāds reiz bijis,
Lai, kad mani atminēsi,
Neuznāktu tevim riebās,
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Ka reiz dusēji man rokās.

Bet tu uzliec savas rotas,

Tagad tev nu prieka diena!

Eju sevi pārveidot.
(leiet blakustelpā.)

10. SKATS

Ziednese viena.

Ziednese

Kā tas bij? — Kā migla jaucas,
Nu es brīva — es kā putns
Ceju notirpušos spārnus.
Neprotu ar tiem vēl laisties.

Nav vēl īsta, skaļa prieka —

Ak, par daudz es tumsā mitul

Nu no gaismas acis žilbst.

Aplikšu sev greznās rotas,
Tad es sākšu priecāties.
(Izņem no urnām pērles un diadēmu.)

11. SKATS

Ziednese, Zaltis (skaists jauneklis, klasiskā tērpā, ap galvu
spožs aploks).

Zaltis

Še es esmu — kādu vēlies.

Ziednese

(pārsteigta).
Tu tas? Zalti?

Zaltis

Es tas pats.
Vai tik tagad mani redzi?

Ziednese

Es tev pāri nodarīju
Zaltis

Viss, kas bijis, tā vairs nav.

Ziednese

Tu tik daudz man mīlas devi,
Redzu tagad tavu mīlu.

Zaltis

Nu tu redzi — kur vairs nava,



Sveši esam nu viens otram —

Ej tu savu zemes ceļu!
Ziednese

Vai tad mīlas nav virs zemes?

Zaltis

Tā par smalku zemes smagnei,

Izgaist gaisā netverama —

Pretstatos kā stars tā laužas,
Mūžam meklē — mūžam kļūdās,

Tie, kas viens priekš otra lemti,
Saplūst kopā — tikai nāvē.

Ziednese

Vai tev nāvē vien ir mīla?

Zaltis

Dzīvē mani gaida nāve. —

Ziednese

Mīla dzīvē — mīla nāvē?

Kā tas saistās — kā tas šķiras?
Viss kā mulsums neaptverams. —

Zaltis

Esi sveika! Laiks tev iet.

Ziednese

Eju, eju — māte gaida.
Zaltis

Saulgaits vēl jo vairāk gaida,
Viņam tevi nolaupīju.

Ziednese

Es vairs tevi neredzēšu?

Zaltis

Esi sveika, piemin' mani

Tā, kā piemin nomirušu.

Ziednese

Durvis veras, kāju speru. —

Zaltis

Pārkāp pagājības slieksni!

Ziednese

Nezinu, vai prieks vai bēdas,

Zalti, Zalti, piemin' manil

Zaltis māj atturīgi

Priekškars.
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Piektā aina

Istaba. Visur sēru noskaņas. Gleznas pie sienas apsegtas ar sēru

drēbi. Logi aizsaluši. Puķes podos novītušas. Laiks ap marta vidu.

1. SKATS

Graudiņš, Skara.

Skara

(rīkojas pa istabu).
To es saku, tā nav dzīve!

let uz leju dien' no dienas

Visa māja, visi lopi.
Govis kūtīs nedod piena.
Ko lai dod, nav ēdamā!

Vistas arī negrib dēt,
Vistām kājas nosalušas

No tā niknā ziemas sala.
Ak tu dieniņ! Kas nu būs?

Graudiņš

(omulīgi).
Gan jau! Gan jau pienāks gals!

Skara

Pienāks gals! Bet kam? Vai mums?

Tu jau sala nebēdā,

Pīpī uguns vienmēr karsts.

Graudiņš
Ko tad šī tik ilgi dara,
Kā var aizmirst visu māju?
Nebēdā, vai mums ko ēst.

Skara

Tev tik bēdas vēders dara,
Cilvēka tu nebēdā;
Parāvis to Zaltis būs,
Kā jau meitu nolaupīja.
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Graudiņš
Kas var zināt! Es tik saku:

Kad reiz jāmirst, zin, kur aprakts,

Aizej kapu apmeklēt.
Asariņu nobirdini,
Savu pīpi izsmēķē.
Bet tur upē nez kur paliek?
Prāts bij ar tai saimnieceil

Kad jau meita aizgājusi,
Šī vēl viņai pakaļ skrēji

Skara

Redz, kā ir, kur sievas trūkst!

Nevar atsvērt visi vīri,
Cik jau kopā saņemami!

Graudiņš

Saulgaits taču ar vēl ir!

Tas nu māju valdinieks.

Skara

Kas šis tāds par valdinieku,
Nevar sevi novaldīt!

Pirms kā uguns izsprauslo,
Tad kā pelni kopā krīt!

Vai tam rūpes saimniecībā?

Vienmēr vēl tās Ziedes gauž.
Vai nav diezgan brašu meitu?

Dedzikle ap viņu apkārt
Vijas kā ap nazi medus.
Izlec priekšā, pakaļā!

Graudiņš
Lai jau katrs prec, ko grib!
Tevi jau vairs neprecēs.

Skara

Ko tu blēņas sarunā!

Rādi, cik tu noadīji?
(Apskatās.)
Neiet vis tev adīšana.

Še. ņem labāk zeķes lāpīt!
Nestāvi kā saulē sviests,
Vēl pavisam izkusīsi!

Graudiņš

(nopūšas).
Vai man! Tavu grūtu mūžu!

leskrien Virpule, nes kulīti ar skrotīm. Viņai pakaj Vanadziņš

ar šauteni.
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2. SKATS

Tie paši, Virpule, Vanadziņš.

Vanadziņš

(uz Virpuli).
Stāv' uz vietas, tūdaļ šaušu!

Skara

Ūja! Ūja! Kas tad šiem?

Vanadziņš
Ja tu kustēsies, tad būs!

Virpule
Un, ja nekustos, būs ari?

Skara

Ko tad jūs tā ņematies?
Visus ļaudis izbiedē!

Vanadziņš
Protu tagad mērķī šaut:

Kur es lieku — tūdaļ krīt!

Graudiņš
Traks! Man pīpi nesašauj!
Kur tu šautnes sadabūji?

Vanadziņš
Saimnieks pats tās manim deva,
Lika viņas pielādēt.

Virpule
Nē, tev likts tik spodrināt.

Vanadziņš
Melo! Nu es tūdaļ šaušu!

Skara

Rimsties, ņems vēl apšaus mūs!

Kam tās šautnes, kas tad lēcies?

Vanadziņš
Esot atkal manīts Zaltis:

Nu mēs visi vīri kājās!

Tagad droši nošausim.

Virpule
Ko tad šis bez lodēm šausi

Lūk, tās lodes rokā man!

Vanadziņš
Ak tu — neiekrita prātā!

Virpule
Tev tās šautnes — man tās lodes,
Tev tā galva — man tas prāts!

Prom abi.



335

3. SKATS

Skara, Graudiņš, Saulgaitis.

Saulgaitis
Graudiņ, Graudiņ, kur tu esi!

Aši visi vīri kājās!
Ledus sprāgst, un ezers viļņo,
lesim visi ezermalā

Gaidīt, kas nu notiksies.

Skara

Vai tik nenāks saimniece?

Ziednesīti pārvedīs.

Saulgaitis
Ziednesīte — ak, par velti!

Nepiemini viņas vārdu.

Sirds no jauna gauži sāp.
Skara

Mēs jau visi gaužām līdzi.

Kaut jel māte nāktu mājā,
Tā mums ziņas pārnesis.

Saulgaitis
lesim pretim viņu gaidīt!
Un, ja Zaltis parādās,
Raidīsim tam lodes virsū,

Graudiņ, paņem šautni, nāc!

Graudiņš
Tā vien šķiet, ka šoreiz arī

Velti pīpi dzisināt.

Abi noiet.

Skara

(pie loga).
Nu jau visi aizskrien turpu,

Kaimiņļaudis arī līdzi.

Kaut jel reiz nu izdotos

Sagūstīt to briesmu Zalti,
Kas mūs vienu rauj pēc otras,
Gan ir mani apēdīs!
Ko tad Graudiņš darīs viens!

Kas to kops, kas aplāpīs?
Kas tam galvu izsukās!

Gultā paliks tukša vieta,
Nebūs sānu sildītāja.
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4. SKATS

Skara, Auglone, Ģints, Ģinta.

Auglone
(nāk no otras puses ar bērniem).
Nāciet, mani grunduliņi,
Nāciet, te jums mājas būs.

Skara

(atgriežas no loga, izbīstas un iekliedzas).
Ah! — Dievs žēlīgs! Tfu, tu! Tfu!

Tu ta esi, saimniece?

Auglone
Es tā esmu, nekliedz, Skara,
Tu man bērnus izbiedēsi!

Ģints

(ar Ģintu piespiežas viņai).
Māte, māte, mums ir bail!

Auglone
Nebīstieties svešās mātes,

Viņa arī bērnus mīl.

Skara

Bērni, kas tad tie par bērniem?

Za|as galvas, meldru mati,
Kur tie tādi radušies?

Auglone
Tie jau mūsu Ziedes bērni.

Skara

Ziedes bērni! Ko tu saki?

Tie nemaz nav cilvēkbērni!

Auglone
Tā nu ir! Tiem Zaltis tēvs,
Bērni tēvā iedzimušies,
Bet no mātes reizē tiem:

Zemes — silta asintiņa,
Zemes — gaužas asariņas,

Sirsniņas aiz bailēm lec,
Gribas mīļi apglaudāmi.

Skara

Bet kur Ziede? Māte pati?
Vai vēl dzīva? Kā tai iet?

Auglone
Dzīva. Zalša gūstā vēl.

Skara

Vai vēl apēdis nav Zaltis?
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Vai tas viņu labi tura?

Vai nav jāmaļ čūsku milti

Ezervidū uz akmeņa,

Dzirnavpuse mugurā?

Auglone
Klājas labi, dzelmes pilī
Ziede sēd kā valdiniece,
Zelts un sudrabs visos kaktos.

Man i balvas deva līdz.

Bet es labāk ņēmu bērnus,
Būs no Ziedes mīļa miņa.

Skara

Vai tā pati nenāks vairs?

Nu, kad tur tik daudz tā laba,
Ko lai nāk? Es mierā arī,

Ka i mani parauj Zaltis.

Auglone
Gūsts ir gūsts, lai cik tā laba!

Ziede nāca, viņu tvēra,
Raudot veda atpakaļ,
Dieviņš zin, kā nu tai ies!

Bet es ķīlām turu bērnus.

Tos es Zaltim nolaupīju.
Pati es tos iemīlēju,
Man bērniņu gauži žēl. —

Skara

Ko nu mūsu ļaudis sacīs?

Auglone
Bērni — nava ļaužu dēļ,
Bērni — mātes mīlas dēļ.

Skara

Ņemsim viņus labi kopt,
Mutes baltas nomazgāsim,
Pinku matus izsukāsim.

Auglone

Nezin, vai tas līdzēt var,

Labākus nav dieviņš devis.

Skara

Nedod dieviņš, dosim mēs!

Tīru kreklu mugurā,
Nost tos zaļos plundurīšus!
Še tev dvielis, suseklītis!

lešu ienest sārma kublu,

Zaļo ziepju labi daudz,
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Ņemsim krietni nomazgāt!
(Iziet pakaļ.)

Ģints
Ko nums darīs? Vai, mums bail!

Auglone
Nebīstieties, mīlulīši,

Spīdēs vaidziņš kā zivtiņa,
Saules pusē uznirusi,
Putu krekliņš mugurā!

Skara

(ienes sārma trauku).
Ņemsim nu tos vaigus berzt,
Kamēr zaļums noiet nost.

Balti būs kā pūpēdīši!
Ģinta

Vai, man sāp! Ak, nedar' tā!

Māte, māte, neļauj plēst!
Skara

Berz, cik gribi, neiet nost!

Zaļš kas zaļš kā kāpostiņš!
Kur nu, saimniec, tādus liksi,
Dieva nepieņemamos?

Auglone
Lai nu! Būs ir viņiem vieta,
Ja ne dieva aizkrāsnē,
Tad māmiņas azotē!

5. SKATS

Tie paši, Saulgaitis

Saulgaitis
Māte! Mājās? Ak, to prieku,
Šķita jau, ka nepārnāksi.
Kur nu Ziede?

(lerauga bērnus.)
Kas tad tas!?

Kas šie tādi zaļie ķēmi?

Rupuči vai citi zvēri?

Reizē ar kā cilvēkbērni?

Kur tu, māte, tādus ņēmi?
Auglone

Saulgait, tie ir Zalša bērni,
Mūsu lielā ienaidnieka.
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Saulgaitis
Ko tad tādus šurpu vedi?

Tūdaļ apskrējās ap dūšu!

Auglone
Tie ir arī — Ziedes bērni,..

Saulgaitis
Ziedes!! ah! Es nesajēdzu —■«

Ziedes, manas Ziedes bērni?

Pārāk smaga man šī doma. —

(Sten, galvu saņēmis.)
Auglone

Saulgait, tu vēl nesaproti?
Tie nu viņu abu bērni.

Saulgaitis
Pati sirds še cejas pretim,
Dvēsle kliedz no krūtīm ārā:

Ziedes bērni? — Nava! Nava!

Auglone
Glīti nava, to es saku,
Acīm vien tik neparasti.

Saulgaitis
Ziede! Kur ir mana Ziede?

Vai tu viņu neredzēji?
Kur tā mīt? Kam nepārvedi?
Zināt gribu, tomēr bailes.

Auglone
Arī to tu pats jau zini:

Zalša gūstā — nelaiž laukā.

Saulgaitis
Nelaiž! Nelaiž! Es vēl dzīvs!

Kā man gurdi nolaist rokas?

Šķēpa asmins, ložu uguns
Lai man vēlreiz ceju šķir!

Auglone
Ko te uguns līdz, ko asmins

Pretim vēsai viļņu varai?

Mēs nekad to neuzveiksim,
Ziede mums ir pazudusi!

Saulgaitis
Pazudusi?! — Un ne miņas?
Un nekas vairs pāri nava?

I ne dvašas, i ne vēsmas!

I ne zelta matsprodziņas!
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Auglone
Ira, Saulgait, — viņas bērni.

Saulgaitis
Māte, māte, ko tu saki!

Sāpes, ja vēl panesamas,

Sāpēm atmiņas vēl paliek.
Atmiņas ver tūkstoš ainas:

Katris celiņš gaišāk atspīd,
Kur mēs kopā staigājuši,
Katris vārdiņš mīļāk dzirdas,
Ko mēs kopā runājuši,
Novītušu rožu dvaša

Lēni dziedē slimo sirdi —

Tikai vienu, māte, dzirdi,
Vienu es tik nepanesu,

Kaunu, ko man nodarīji,
Vezdama man Zalša bērnus.

Auglone
Ko nu bērni! Zēlo viņus!
Redz', kā tie aiz bailēm trīc.

Saulgaitis

(Uz Augloni).
Tu i atmiņas man ņēmi!
Vai tad Ziede vairs tā pati,
Zalša gultā dusējusi,
Dzemdējusi izdzimumus!

E! Kā riebj man visa dzīve!

Auglone
Saulgait, pārvari pats sevi!

(Mudina bērnus.)
Eita, bērni, krītiet ceļos!
Svešais tēvs jūs apžēlos. —

Ģints, Ģinta
Svešais tēti, žēlo, žēlo!

Saulgaitis

(atgrūž tos).
Nost no manis, riebu tēli!

(Uz Augloni.)
Sāpes, miņas tu man ņēmi,
Citu tu man vietā dod.

Atriebe man tagad rokās!

Auglone
Saulgait, rimsties! Kas tev prātā?
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Ārprāts zvēro tavas acīs,
Tu vairs nevaldi pār sevil

Saulgaitis

Kur ir bērni? Nāciet šurpl

Auglone
Ko ar bērniem gribi darīt?

Saulgaitis
Tu jau viņus manim vedi!

Tagad es tos pieņemt gribu.

Auglone
Kas tās tev par tumšām runām?

Kas tie tev par ļauniem smiekliem?

Saulgaitis
Drīz tu gaiši saredzēsi:

Ļauni smiekli — labi darbi.

Zemi atpestīt es gribu
No šiem riebu izdzimumiem.

Auglone
Laid tad atpakaļ tos dzelmē!

Žēl man gan! Tie Ziedes vietā

Būtu manim uzauguši.

Saulgaitis
Mūdžu pūzni izperināt!
Izskaust cilvēkus no dzīves,

Zemi pārvērst zvēru mītnē!

Neies vis pēc tavas gribas:
Es šos mošķus izdeldēšu —

Zalša vietā ņemšu viņus!

Auglone

(iekliedzas).
Saulgait, tu tos gribi nokaut?!

Saulgaitis

Vai tas nebij tūdaļ darāms?

Auglone
Nē, nemūžam! Saulgait, briesmon,

Es nekad to nepieļaušu!
Saulgaitis

Ļauj vai neļauj, es tos ņemu.

(Saķer bērnus.)
Nebūs dzīvot izdzimteņiem,
Zvēriem baidīt ļaužu dzimtu!
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Ģints, Ģinta
Māte, māte, glāb mūs, glābi!

Au glon c

(grib atraut bērnus).
Tu tas zvērs, ne vārgie bērni!

Ko tie tevim darījuši?
Nevainīgus bērnus kauji!
Arī tiem ir krūtīs sirdis,
Gaužas, siltas asariņas!
Dreb kā putniņš zara galā —

Tu kā vanags krīt' tiem virsū,
Ak, tu neģēls, kauns par tevi!

Saulgaitis
Kauns par tevi pašu, māte,
Zvēru bērnu audzētāja!
Zaltis apbūris i tevi,
Tu man tagad ienaidniece,
Es pār tevi pāri eju:
Šurpu, riebļi, veltas klaigas!

Ģints, Ģinta

Zēlo, tētīt, žēlo, žēlo!

Laidi atpakaļ mūs dzelmē,
Tur mums tēvs un māmuliņa!

Auglone
Nost no bērniem, asinsdzērējs!
Ja reiz atgrieztos vēl Ziede,
Kā tu spētu apskaut viņu
Savām asiņainām rokām?

Vai tev ceļi nesaģībtu?
Vai tev rokas nedrebētu?

Saulgaitis
Ziede nenāks, velti cerēt!

Gribu miņās viņu skatīt

Daiļu, baltu, apskaidrotu,
Notīrīt tās gaišo tēlu

No šiem riebu atkritumiem.

Ko vairs ilgāk klausīt brēkas,
Drīzāk beigt, tad gaiss būs tīrs!

(Paķer šauteni un rauj kliedzošos bērnus prom.)

Auglone
Saulgait, nezvērs! Pagaid', pagaid'!
Skriešu pakaļ, nepieļaušu!
(Paķer lakatu, dodas pakaļ.)
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6. SKATS

Bridis klusuma, tad lenāk Skara.

Skara

Kur nu visi palikuši?
Kaut nu reiz pie miera nāktul

Skraidot nevar atgūt elpas,
Visas kājas notirpušas.

(Atlaižas krēslā.)
Vanadziņš

(izskrej cauri istabai).
Nāciet, ļaudis! Kas tur notiek!

Ezers viss kā kūsāt kūso!

Kāpj uz augšu mutuļodams!

(Prom.)
Skara

Kas tur uzkāpj? Ko tu teic'?

Ak tu nebēds, aizskrien projāml

Virpule
Skrejiet, skrejiet visi pretī!

Kāpj no pašas dzelmes laukā,
Nu būs šurpu! Nu būs šurpu!

(Prom.)
Skara

Kas būs šurpu? Kas tas nācējs?
Ak tu dieniņ, visi aizskrien,
Fs vairs nevaru no vietas!

Vai nu cits, tas būs pats Zaltis,

Nāks sev atkal sievas laupīt.
Kurai tagad būs tā reize?

Vai tik nebūs tā man pašai?
Šausmas sagrābj iedomājot.
Bet ko darīt? Jāiet vien,
Tur no zelta, sudrabiņa
Visi kakti mirdzēt mirdz.

Graudiņš

(ienāk).
Ak tu brīnums! Brīnīdamies

Visu pīpi pazaudēju,
Nezin, kur to esmu licis!

(Meklē.)
Skara

Nāc nu, Graudiņ, apskauj mani,
Nu uz mūžu jāšķiras!
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Graudiņš
Vai tu arī sāksi muldēt,
Nāc man palīdz pīpi meklēt!

Skara

Tagad gan tu meklē pīpi,
Drīz tu sievu nomeklēsi,
Bet nekur vairs neatrasi!

Graudiņš
Kādos ciemos tu nu brauksi?

Skara

Tumšā, dzijā, aukstā dzelmē —

Zaltis mani aizvedīs.

Vai tu nedzird', viņš jau nākot.

Graudiņš
Kas tev nāk? Ej labāk skaties:

Sniegi kūst, un upes plūdo,
Zaļa zāle dīgst no zemes,

Lopi kūtīs mauj un bauro,
Saodušies ziedoņsmaku,
Durvis gāž no svārstēm laukā!

Virpule
(ieskrej).
Ziede nāk! Ziede nāk!

Ziede mājās pārnākusi!
Skara

Ziede tā, kas nāk? Ne Zaltis?

Eju pati skatīties!

(Noiet.)

7. SKATS

Tie paši, Ziednese, Zelmenis, Dedzikle, Vanadzioš.

Vanadziņš
Heisā! Heisā! Nu var dejot!

Virpule
Ak tu dieviņ! Ziednesīte!

Ak, tu zelta mākonīt!

Zelmenis

Nu tu atkal mūs' māsiņa,
Nu vairs projām nelaidīsim,
Glāžu skapī ieliksim

Ar deviņām atslēdziņām.
Graudiņš

Ir nu gan! Un vēl tā pati!
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Atradās ar pīpi reizē,
Jāuzvelk nu kupls dūms.

Ziednese

Ak jūs, mījie mājujaudis,
Vēl tie paši visi kopāl
Istabiņa ar tā pati!
Galdi, krēsli, mazais soliņš.
Visi it kā pretim sveic.

Virpule
Visi esam vēl tie paši!
Un tu arī mūsu vidū

Kā rozīte rāceņosl

Zelmenis

Kur tas Saulgaits? Kur šis paliek!
Skriešu tūdaļ sameklēt.

(Prom.)

Graudiņš
lesim ļaudis kopā saukt.

Vanadziņš
Aizskriešu uz kaimiņmājām,
Lai tie redz, kāds brīnums še.

(Prom.)
Skara

(abas ar Dedzikli drēbes aptaustīdamas).
Celiet krēslu apsēsties!
Ko tik ilgi brīnāties!

Dedzikle

Tādas drēbes, tādas rotas!

Tad jau gan var skaista būt!

Kur lai tādas ņemam mēs!

Skara

Tie tik tādi plēderīši,
lesi viņos virtuvē,
Ķers nagliņa aiz rociņas,
Sviestiņš liptin klātu lips,
Uzlēks virsū uguntiņa
Ar tām sprikstu kājiņām!

Dedzikle
Velc vien labāk drēbes nost.
Dod man rotas aplikties,
īsu brīdi pavalkāt!

Virpule
Dod man kurpes padejot!
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Vai var viņās augsti lēkt

Kā tas putu burbulīts?

Ziednese

Došu, došu, visiem došu!

Daudz vēl citu dārgu mantu

Līdzi esmu atvedusi.

Glāžu traukos retas sēklas

Dārzus, laukus izpušķot.
Skara

Es ar tevi appušķošu:
Velc svārciņus pašu austus,
Se tev sarkans ņieburīts.
Jaunas vaska pastaliņas
Ar sudraba aukliņām.

Ziednese

(paņemdama pastalas, glauda tās).
Aušu kājās, iešu atkal

Vecās pēdas iestaigāt,
Senas miņas atminēt,
Kas tik svešas palikušas!
Kas tik tālu aizgājušas!

Dedzikle

Pati tu jau aizgājusi,
Sveši mēs tev, ne tu mumsl

8. SKATS

Tās pašas, Saulgaitis, Graudiņš.

Graudiņš

Ej, ko vairies, skaties pats,
Ja vēl mums tu neticējies!
Ziede mājās! Lūk, kur ir!

Saulgaitis
Ziede! — Ziedīt! — Acis vi)! —

Tas tik atkal sapnis vien,
Kā jau dažkārt izsapņots!

Ziednese

Saulgait, sapnis nav, es pati,
Es no dzelmes iznākusi!

Saulgaitis
Tava balss! Tu pati, Ziede?

Kā to laimi panesīšu,
Ka es tevi atkal redzul
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Graudiņš

Svinēsim nu otrreiz kāzas,

Šoreiz ciešāk pielaulās!
Skara

Klusi! Ļauj tiem apsveikties
Pēc tik ilgiem bēdu gadiem.
Atstāsim tos labāk vienus.

(Abi prom.)

9. SKATS

Ziednese, Saulgaitis.

Saulgaitis
Vai tie bija ilgi gadi?
Vai tik viena pati diena?

Sakrīt visas laika sienas

Tā kā jostas salocītas.

Sniedz man atkal tavu roku,
Lai es viņu cieši turu;
Ak, cik aukstas tās, kā ledus —

Arā silti vēji pūš. —

Ziednese

Ledus laukos puķes sēju...
Saulgaitis

Ak, cik vēsi tavi vārdi!

Ziednese

Tālos vējos klausījos ..,

Saulgaitis
Ziedi plaukst pa tavām pēdām,
Tik tu pati, ziednesēja,
Vēl kā dzijā ziemas miegā
Apledota vijolīte.

Ziednese

Ilgi, Saulgait, projām biju,
Ļauj man pirms vēl atrasties. —

Saulgaitis
Vēl tev acīs gūsta šausmas,

Ko tev nezvērs nodarījis!
Ziednese

Saulgait, Zaltis nezvērs nav
...

Saulgaitis
Kā nu nav! Ko saudzēt gribi!
Labāk teic — kā vajā tiki?

Kā tev aizbēgt izdevās?
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Ziednese

Aizbēgt? Nē, es neaizbēgu —

Pats viņš mani vaļā laida

Atgriezties uz zemes dzīvi.

Saulgaitis
Laida?! Es vis nebrīnos:

Beidzot bailes māca viņu,
Ka tā valsts var nobeigties.

Ziednese

Saulgait, Zaltis cēls un varens

Apakšzemes valdinieks:

Dziju sakņu audzētājs,
Slēpu spēku raisītājs,
Niecīgs tu priekš viņa esi,

Niecīga šī sīkā zeme!

Saulgaitis
Ziede, Ziede, kā tu runā!

Krīt kā ledus tavi vārdi!

Aptumšoti tavi prāti,
Zaltis nobūris būs tevi,
Tava dvēsle apledota. —

Ziednese

Saulgait, dvēsele man karsta,
Visa zemes uguns viņā!

Saulgaitis
Nevērsies no manis projām,
Es tev sirdi atkausēšu,
Es tev lūpas sasildīšu

Saviem karstiem mīlas skūpstiem!
(Izstiepj rokas, Ziede gausi virzās uz viņu.)

Nāc, tu mana laimes diena!

10. SKATS

Tie paši, Auglone.

Auglone
(melnā sēru lakatā, uz rokas tai rudens

mētru vainagi, viņa metas starpā).
Neskar viņu, vēl nav laiks!

Saulgaitis
Māte, ko tu starpā stājies?
Nu tā atkal pieder mums!

Auglone
Ziede pieder citur vēl. —



Saulgaitis
Ko tu sienas cel starp mums?

Auglone
Sienas pašas aug no zemes,

Augstas, melnas nāves sienas.

Vai tu drīksti Ziedi skaut!

Čūskas lokās tev ap rokām

Melnas, asiņainām mēlēm.

Nez vai ūdens radīsies,
Tev kur rokas nomazgāt!

Ziednese

Māte, māte, nesaprotu,
Kādas šausmas? Ko tu teic?

Saulgaitis
Ziedīt mana, neklaus' viņu!
Tikko esam atradušies,
Tā mūs atkal izšķirt grib!
Ļauna māte viņa mums!

Auglone
Ziedei pašai izšķirt būs,
Kur tas ļaunais meklējams.

Saulgaitis
Es to esmu atpestījis,
Sarāvis tai visas saites,

Kas vēl sēja to ar Zalti.

Notīrīti visi mošķi,
Ziedei brīvs nu atkal ceļš.

Auglone
Vienu ceļu aizkrustoji...

Saulgaitis
Ziedīt, ceļš tev manās rokās!

Nāc, tad zudīs visi baigi!
Auglone

(satver Ziedneses roku).
Pirms nāks Ziede manim līdz! —

Priekškars.
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Sestā aina

Aina tā pati kā pirmā; trūkst tikai zaļuma un kupluma; pārvalda
pelēkie toņi, un visai ainavai piemīt drūma nokrāsa. Pakrēslis. Priekšā

div; zemi uzbērumi no tikko izraktām zemēm. Pie katra no tiem

piesprausts balts kociņš. Apkārt lūžņi.

1. SKATS

Auglone, Ziednese.

Ziednese

Māte, kurp tu mani vedi?

Visu laiku drūmi klusē?

Savāds baigums mani pārņem. —

Auglone
Ko man sacīt! Prieka skaļums
Lec kā dzirkstele no lūpām,
Liktens vārds kā lietus lāse

Smagi nosveras pie lapām.
Zied ne s c

Liktens? — Sirds man paredz ļaunu!
Vēl es nezinu, kurp ejam.

Auglone
Te mēs esam ceja galā,
Tev šī vieta pazīstama?

Ziednese

Pļavas stūrīts ezermalā,
Mana senā, mīļā vieta,
Kur reiz jautri rotaļājos.
Kam še svaiga zeme bērta?

Kas še samētājis lūžņus?
Te tik skaistas puķes auga,
Tagad te kā kurmju rakums.

Auglone

Kurmju rakums — kapu rakums;
Vai tu nojaut, kas še aprakts?
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Dzirdi tad to smago vārdu:

Kas te guļ, ir — tavi bērni...
Ziednese

Mani bērni? Kādi bērni?

Auglone
Tavas miesas atvasītes.

Ziednese

Mani bērni dzelmes pilī.

Kopš es šurpu atnākusi,
Viss aiz manis aizmirsts, aprakts,
Ko vairs veltas miņas minēt,
Svešus kapus uzskatot!

Auglone
Māte bērnus nevar aizmirst,
Lai ar cik tos atmetusi!

Un še kapos neguļ sveši,
Tie ir tavas pašas bērni.

Ziednese

(apmulsusi).
Šausmas uznāk — mani bērni?

Un tie beigti? Zemē rakti?

Kā tie šurpu atnākuši?

Auglone
Kad tu viņus negribēji,
Es tos paņēmu sev līdzi,
Man tie bija tavi bērni,

Zariņš zaļš no tava koka.

Ziednese

Negribēju — tiesa, tiesa,
Negribēju — nu pagalam —

Nu nekad tos neredzēšu —

Nu ne vārda nedzirdēšu —

Negribēju — rieba manim,
Māte, kā var tādus mīlēt?

Auglone
Mātes mīlai neriebj bērniņš,
Lai tas kropls, tizls, akls,
Lai ar apklāts strutu trumiem,

Sērgu saēsts — ļaužu izstumts,
Kuru katrs bēg iztālēm,
Kam pie pūcēm drupās mājas!
Māte uzmeklē to visur,
Mātes acu laipnie skati

Pārklāj to ar baltu segu —
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Mātes skūpsti visu riebu

Apbirdina kā ar zvaigznēm —

Mātes asaras kā balzams

Sadziedina visas brūces,
Aizdzen projām visu baigu.

Ziednese

Māte, māte, ak, pagalam!
Un man nebij tādas mīlas!

Aizdarīju savas ausis,
Sīkas balstiņas kad sauca.

Novēršos ar riebām nostu,
Solīšus kad sadzirdēju,
Kas pie manim attecēja
Kā pie peles pelēniņi!

Auglone
Bija lielā mīla tevī,
Sirds tik nebij pamodusies,
Riebās tevim bērnu tēva,
Tas tev sirdi aizdarīja.
Nu šī biedēkļa vairs nava,
Nu tik skaties citā gaismā!

Ziednese

(starpā).
Nava! Nava! Viss pagalam!
Nav ko riebties, nav ko mīlēt!

Viss par vēlu! — citā gaismā .
Tādu reclzēju es viņu,
Dailu, cildenu un lielu,
Kam nav līdzīga virs zemes.

Auglone
Kas tas bij? Par ko tu runā?

Ziednese

Zaltis. Šķiroties no manim,
Parādījās cilvēkveidā.

Pēkšņi uzausa man gaisma:
Miesa mainās tūkstoš veidos,
Paliekošs tik gara skaistums.

Auglone
Zaltis — cilvēks? Ko tu saki?

Nu es arī noģist sāku,
Šķita man, ka acis vīla:

Arī bērni — tanī brīdī,
Briesmu brīdī nāves acīs —
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Pārvērtās pai cilvēkbērniem —«

Es to turēju par murgiem.
Ziednese

Bērni, bērni, mani bērni,
Es tos ņemtu sev uz rokām,
Es tos viņam pretī nestu —

Kādēļ nav man manu bērnu?

Kādēļ te tie zemē rakti?

Auglone

Ai, kā man to tevim sacīt!
Vārdi negrib nākt pār lūpām,
Saulgaits

Ziednese

Ko še Saulgaits?

Auglone

Saulgaits bērnus nomaitāja ...

Ziednese

(iekliedzas, sabrūk uz kapiem).
Ā! — par daudz, par daudz — viņš spēja
Paņemt, nokaut — aukstā prātā? ...

Auglone
Karstā atriebē viņš dega,
Bērni bij tam Zalša vietā.

Ziednese

Tā — bez sirds, tik nežēlīgi —

Nokaut sīkus, mazus bērnus,
Kam no visiem mazāk vainas,
Kas tie vājākie no visiem!

Nosist, aprakt klajā laukā,
Tā kā apsit vilka bērnus!

Auglone
Negribēja aprakt zvērus

Kapos līdz ar cilvēkdzimtu,
Bedri raka še uz lauka,
Zemi piemina ar kāju,
Gludu vietu padarīja,
Lai vairs nebūtu i miņas,
Kas še guldīts apakšā.

Ziednese

Vai, ak vai! Nu vairs ne miņasl
Zāle aizaugs, vēji pūtīs,
I ne putniņš neizpaudīs.
Vai

nav mātes balss tik spēja
Izsaukt jūs no kapa laukā?
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Ņemt uz rokām, glāstīt, auklēt,
Kaut tik actiņas vēl vērtos —

Zāle iečabas, kad glāstu,
Noskan akmentiņš, kad sviežu,
Jūs tik klusu — vairs ne dvašas!

Auglone

Meitiņ mana, stājies raudāt,

Nejauj sāpēm sevi nomākt,
Mirušos vairs neuzcelsi.

2. SKATS

Tās pašas, Saulgaitis.

Saulgaitis
Kur tu paliec, Ziednesīte?

' Kurp tā tevi aizvedusi?

Auglone
Vedu bērnus apraudāt.

Saulgaitis
Kas par bērniem! Tādus murgus!
Celies augšā, Ziednesīte,
Ko tu salimusi zemē!

Ziednese

Neskar, neliec klāt man rokas!

Saulgaitis
Vai še mūžam palikt gribi?

Ziednese

Rociet kapu man še līdzās,
Blakām bērniem gribu dusēt,
Nāvē viņus izauklēšu,
Ko es dzīvē nepaspēju.

Saulgaitis
Kas tev prātu aptumšojis?
Ko pie zvēriem līpi klātu?

Guli aukstā, mitrā zemē,

Kur tev vieta brūtes gultā?
Reiz šie mošķi nost no kājām,
Gribu aizmirst rūgtos gadus,
Pavadītus kaunā, sāpēs!
Tu vēl tīkama man esi,
Celies, nāc man līdz uz mājām!
Fs jau Jaudis kopā saucu

Mums no jauna svinēt kāzas.
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Ziednese

(uzlec, iekaisusi).
Es tev līdz? Tu aizmirst gribil
Prasi — vai ir es to gribu?

(Uz Augloni.)
Māte, saki — vai tā bija?

Viņš man bērnus nomaitājis?

Saulgaitis
Nerunā nu vairs par bērniem!

Nesakarsē manas dusmas!

Vai tu mūdžus sauc par bērniem?

Tiesa! Es tos nomaitāju,
Es tos saminu kā tārpus.
Tā es tevi atpestīju.

Ziednese

Slepkava! tu bērnu kāvējs,
Asins līp pie tavām rokām,
Nenāc, nenāc vairs man tuvu!

Saulgaitis
Ha-ha! Ha-ha! Zvēru asins!

Pūķu kāvējs, tas es esmu.

Nenotvēru Zalti pašu,
Tvēru tomēr viņa sugu!

Auglone
Nebij Zalša vien tie bērni,
Tie bij arī mātes bērni,
Vai tie mirstot nepārvērtās
Cilvēkbērnos tev priekš acīm?

Mījš un maigs bij mazais puisīts —

Tā kā bērziņš pavasarī!

Meitiņa kā jauna liepa —

Ziedes zelta matu cirtās.

Kā tie žēlām balsīm lūdza,
Lai tu atstātu tos dzīvus...

Ziednese

Vai, ak vai! Tu neklausīji.

Saulgaitis
Atstāt dzīvus, lai priekš acīm

Mūžam stātos mūsu starpā,
Mūžam acis riebinātu!

Un, ja mūdžu dzimums reizē

Vērsties var par cilvēkbērniem,
Tad te valda burvju varas!
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Vai tad arī Ziede pati
Nesmok vēl šo burvju varā?

Vai tā arī nevar vērsties

Vai par zvēriem vai par zalšiem?

Ļaudis sāks tad viņu vajāt,

Vajās tie ar mani līdzi.

Auglone

Saulgait, Saulgait, ko tu runā!

Pieņemt gribēji vēl Ziedi,
Abi kopā ciestu sāpes,

Abi sāktu jaunu dzīvi.

Nu no sevis attālini!

Ziednese

Saulgait, ja var būt tev cilvēks

Nežēlīgāks vēl par zvēru,
Tad es labāk zvērā vēršos,

Sargāšu še savus bērnus

Tā kā zvēru māte savus;
Lai neviens te netuvotos.

Saulgaitis
Es tos kājām izspārdīšu,
Akmeņus še velšu virsū,
Mēslu kaudzes, atkritumus,
Lai neviens tos nepazītu.

Ziednese

Mātes mīla ceju rādīs!

Saulgaitis
•Ja vairs nesajēdz, ko runā,

Tad es varu izlietošu,
Atraušu no kapa nost.

Ziednese

(kliedz).
Nost no kapa! Nost no bērniem!

Es vairs tevi nepazīstu,
Asins upes starpā veļas,

Šķirti esam mēs uz mūžu.

Saulgaitis
Burve esi! Ļauna burve!

Auglone
Bērni, rimstiet, ak, to briesmu!

Savā starpā saplosīsies.
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3. SKATS

Tie paši, Jaudis: Skara, Zelmenis, Virpule, Vana-

dziņš, Graudiņš un pulks citu.

Skara

Kas tur bija? Kas tur kliedza?

Kā mūs visus pārbaidījāt
Vanadziņš

Zaltis, Zaltis, tas būs Zaltis!

Ļaudis

Zaltis, Zaltis! — Kur tas Zaltis?

Virpule
Nezin, kur viņš krūmos slēpjas?

Dedzikle
Nava Zaltis. Redz, kas notiek!

Zelmenis

Saulgait, saki — kas te notiek?

Ko tu sagrābis tā Ziedi?

Ko tik cieši viņu turi?

Vai to atkal Zaltis laupa?

Saulgaitis
Zalša nava — pati Zalte,
Te ir niknā zvēra dzimta!

Zelmenis

Ko tu runā? Nesaprotu^
Kas par dzimtu? Kur tā ira?

Graudiņš
Skatos — nezin, kas še notiek!

Skara

(spiežas klāt).
Laid, es arī redzēt gribu.

Auglone
(bīda prom).
Nav ko redzēt, ejiet, Jaudis!
Te tik ķilda izcēlusies,
Eita mājās, gan būs labi!

Saulgaitis
Nē, lai paliek! Nāciet, Jaudis,
Skatiet visi, kādas briesmas:

Zaltis apbūris ir Ziedi,
Pārvērtis to līdz par Zalti!

Auglone
Nava! Nava! Murgus redzi!

Mana meita nava burve,
Tā ir tava saderētā.
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Saulgaitis
Ha-ha-ha! Tā Zalša sieva!

Pati viņa atzinušies,

Bēg no ļaudīm, guļ še laukā,
Uzmetusies slapjai bedrei,

Kur tas mūdžu dzimums aprakts,
Sos tā sauc par saviem bērniem.

Ļaudis
Vai manu dieniņ! Šausmas! Šausmas!

Burve mūsu pašu ļaudīs!

Auglone
Neticiet jel, mīļie ļaudis,
Zalši tāpat cilvēkbērni!

Saulgaitis
Klusi! Apburs arī tevi!

Ļaudis

Apburs! Apburs! Visus apburs!
Mūsu mājas, laukus, lopus!

Auglone

Ļaudis, vai jūs neredzējāt,
Ka tā auga jūsu starpā?

Skara

Kas to būtu iedomājis?
Paši kopām, audzinājām!

Virpule
Mūsu mīlā Ziednesīte!

Visi kopā puķes plūcām,
Kopā gājām rotaļās!

Vanadziņš
Mēs to abi sargāsim,
Neļausim, ka to kāds skar!

(Nostājas abi Ziednesei blakām.)
Dedzikle

Nav jau brīnums, ka tā burve!

Savādniece vienmēr bija.
Uz ezeru vienmēr gāja,
Nezin ko tur runādama.

Visi

Burve! Burve! Tveriet viņu!
Auglone

Ak, jūs ļaudis! Ak, jūs ļaudis!
Klausiet māti! Nost no viņas!

Saulgaitis
Ko vēl ilgāk! Pati klusē.



Atraut viņu nost no kapa!
Vediet mājā, turiet cieti,

Gan tad visu izzināsim!

Un šo bedri, burvju pūzni,
Metiet iekšā ezerā,
Zaltim atdodiet par balvu!

Ziednese

Nost no manis! Jūs tie zvēri!

Saplosīt jūs mani gribat.
Bērnus es jums neatdošu.

Ja es burve, sargieties!
Tad es apburšu jūs visus!

Ļaudis
Vai! Vai! Bēdziet, sitiet, tveriet!

Tā mūs apburs, sitiet nostu!

Citi

Lieciet labāk ugunsprovēl
Ugunsprovē! Ugunsprovē!

Saulgaitis
Laidiet tagad! Pirms lai tiesā!

Tā man pieder. Tiesa spriedīs,
Vai tai iet caur ugunsprovi.

Visi

Uguns! Uguns! Burvei uguns!

Priekškars.
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Septītā aina

Tas pats laukumiņš uz pļavas ezermalā kā pirmajā ainā. Pļavas vidū

liels, plakans akmens. Tam apkārt kuras uguns. Akmens jau no-

karsēts liesmaini balts. Divi kūrēji uztur uguni, allaž ogles pierausdami
ar gariem kāšiem.

I. SKATS

Abi kūrēji.

1. kūrējs (ņurd kaut ko un nospļaujas).
Tfi, ka tevi!»,.

2. k ū r ē j s

Ko?

1. kur c i s

Nekā.

2. k ū r ē i s

Vai tu teici ko?

1. kūrējs
Es nē.

2. k ū r ē j s

Vai tu gribi teikt?

1. kūrējs

Ko tu?

2. k v re j s

Vai tu būtu teicis ko?

!. kūrējs
Ko nu! Nav vēl sacīts vārds,
Te jau tevi apburt var!

2. k ū r ē j s

Vai tu tici, ka tā burve?

1. kūrējs
Ko es ticu! Ko es zinu!

Gan jau šodien izspriedīs!
2. k ū r ē j s

Bet ja viņa pāriet sveikā?
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I. kūrējs
Tad jau labil Tad būs miers.

2. SKATS

Saulgaitis, Zelmenis, Vanadziņš uznāk, apbruņojušies ar

nūjām un šautenēm, tikai Vanadziņš bešā.

Saulgaitis
Viss jau gatavs, brangi, brangi!

Akmens diezgan karsēts sarkans.

Zelmenis

Pietiks viņai pāriet vien,

Atpakaj iau neies vairs.

Zēi gan būtu daiļās Ziedes,
Bet ir tevis, Saulgait, žēl.

Saulgaitis
Kaut vien ātrāk galā tikt!

Turies, Zelmen, manā pusē,
Tu man vienmēr bijis draugs,
Palīdz' kaunu izdeldēt!

Zelmenis

Es tev visur eju līdzi!

Saulgaitis
Nostāsim tur viņā malā!

Kad tie viņu tiesāt sāks,
Var jau notikt burvju mākslas,
Var pats Zaltis atkal nākt.

Turamies tad gatavībā,
Lai mūs šoreiz nepārsteigtu
Nebruņotus, kailām rokām!

Zelmenis

Šoreiz lodēm saņemsim!
Šautne asi pielādēta.
(Apskata šauteni.)

Saulgaitis
Mani mērķi tāli sniedz.

Ņēmu vairāk ložu līdz.

(Uz Vanadziņu.)
Puika, nes še ložu kuli!

Nāc mums abiem nopakab'!
Vanadziņš

Nenesīšu jūsu kuli,
Sviežu zemē atpakaj!
Labi nav, ko darīt gribat,
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Mūsu mīļo Ziedi šaut.

Es tām lodēm starpā skriešu.

(Nomet kuli un aizskrien.)
Zelmenis

Vai tu redz, kāds pretinieks,
Gan es tevi pamācīšul

Saulgaitis
Būs i puiku apbūrusi!
Kur tas Graudiņš? Pasauc to!

(Zelmenis noiet.)

3. SKATS

Saulgaitis, Auglone.

Auglone
Saulgait, Saulgait, vēl es nāku.

Vēl es tevi gauži lūdzos:

Novērs, kas vēl novēršams!

Saulgaitis
Liktens valda še, ne es.

Tas var ļaunu labā vērst.

Auglone
Ko nu aplinkiem tu runā!

Kas še ļauns, un kas še labs?

Vai tu vari iedomāties

Ļaunu mūsu Ziednesīti?

Saulgaitis
Nava manai Viņa burve.

Auglone

Ļaudis teic to nejēgdami,
Vai tu gribi līdzi kliegt?
Nu tev dusmas pārgājušas,
Tu vēl spētu viņu glābt.

Saulgaitis
Man nekas vairs sakāms nav.

Šodien sanāks tiesa kopā,
Tā par viņu izspriedīs.

Auglone

Teic, ka esi pārsteidzies,
Kad pret viņu liecināji,
To par burvi dēvēdams!

Saulgaitis
Vai tā nava saaugusi
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Cieši jau ar zvēru ģinti?
Mūdžu bērnus sauc par saviem!

Netaupa pat sevi pašu,

Viņu kapu sargādama.

Auglone
Saulgait, Saulgait, ko tu gribi?
Putniņš žēlo sava bērna,
Kad tas izkritis no ligzdas,
Brēkdams skraida tam visapkārt,
Sedz to pats ar dzīvībiņu.
Un tu zini Ziednesīti:

Cik tā maiga, cik tā laba,
Kā tā visa iežēlojas!

Saulgaitis
Visa viņa iežēlojas,
Zēlo savus mūdža bērnus,
Manis vien tā nežēloja,
Asu šķēpu manim svieda,
Sauca mani noziedznieku.

Auglone
Tu jau bērnus nomaitāji.
Abi stāvat vienlīdzīgi.
Negaiss negaisam iet pretim:
Zibsnis zibsnī, sperts pret spertul
Lai nāk pakaļ varavīksna,
Kas jūs atkal kopā sien!

Saulgaitis
Vai tā viņa, kas to saka?

Vai tik runā tava mute?

Auglone
Kā lai viņa sacīt spētu,
Kad to cieši sietu tura?

Māti klātu nepielaida,
Bet, ia brīva atkal kļūtu,
Visu to tev pati teiktu,
Klat vēl mīļi nolūgdama,
Saldiem vārdiem apbērdama
Ka ar klēpi rožu lapu.

Saulgaitis
Ha-ha-ha! Tu, Ziedes māte,
Nepazīsti savu meitu!

Viņas lepnums nelocīsies,
Mūžam tā man netuvosies.

Šķirti esam, šķirti būsim!
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Briva viņa kļūs bez manis.

Gaiša kļūs tās nevainība,
Kad tā pāries kailām kājām
Nokveldētam akmensklonam

Sveika, brūces neguvusi.

Auglone
(uzskata akmeni, iekliedzas).
Šausmas! — Akmens deg kā liesma!

Kailām kājām! Saulgait, Saulgait,
Tāds nav dzimis, kas to spētu!
Viņas kājas, tās tik smalkas —

Baltu rožu ziedlapiņas!
Kad Ziedīte maza bija,
Azotē tās sasildīju,
Maigi dvašu virsū pūtu.

Saulgaitis
Tā tev meita bij! Kas man?

Auglone
Saulgait, vai šīs pašas kājas
Ar uz tevi netecēja
Kā uz upi avotiņš?
Vai tev nevijās ap kaklu

Smalku roku stīdzenītis?
Vai tie mīkstie zelta mati

Neiegula tavā klēpī
Kā saulītē kviešu lauks?

Saulgaitis

Beidz, ak, beidz! kam man to dzirdot?

Aizdarīšu ausis ciet!

Auglone

Ja tu ausis aizdarīsi,
Acis tomēr ieraudzīs,
Kā šīs pašas baltās kājas
Sagruzdēs par melnu ogli. —

Vēl tu visu novērst spētu,
Ja tu sodam priekšā stātos,
Kājas tecēs tad uz tevi,
Ne uz nāves akmensklonu.

Saulgaitis
Karstāks akmens sirds man krūtīs,
Grūtāk pārkāpt tai pār viņu,
Pati tā to sakūrusi.

Diezgan! Dzirdu ļaudis nākam,

Ļaudīm jāredz taisna tiesai
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Visi viņu tur par burvi,
Ko es viens vairs izdarītu?

(Noiet sānis.)

Auglone

Ak, pagalam! Ko man iesākt?

lešu skriešu ļaudīm pretim,
Lūkošu vel apturēt!

(Prom.)

4. SKATS

Graudiņš, Skara

Graudiņš

Pagaid', pagaid', ko tā steidzies?

Netieku es tevim līdzi,
Visiem priekšā aizskrējusi!

Skara

Jāsteidz, jāredz, kas te darāms:
Vai vēl novērst neiespētu,
Vai ar stipriem burvju vārdiem

Ugunspūķi nevaldītu?

Graudiņš
Labāk valdi savu mēli,
Ka vēl līdzi neizcepi!
Sies jūs, abas burves, kopā.

Skara

Kas nu Ziede ir par burvi!
Būtu vajā atbūrusies,
Saites pašas ristu nostu,
Durvis pašas vērtos vaļā!
Maza viņas zināšana,
Man ir tuvu nepienāk!

Graudiņš
Ko nu lielies? Vai tu gribi
Tīšā prātā postā skriet?
ļaudis tagad satrakoti.

Skara

Grib tie pašu māju bērnu
Ka zivtiņu cepināt!
Saki — vai to pieļaut varu?

Graudiņš
Ko tu te vairs izdarīsi?
Nac vien, stāvi nomaļā,
Bars jau kliedzot tuvojas!
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5. SKATS

Tie paš i, ļaud i s.

Ļaudis

(cits caur citu).
Nāk jau! Nāk jau! — Palaid mani!

Nestāv' priekšā! — Ko tu grūsties?
1. sieva

Ko šī saka? Ko šī dara?

2. sieva

Tā jau zin, kas viņu gaida.

Ugunsprovē — karsēts akmens!

Visi

(iet tuvāk, apskata).
Vai, cik briesmīgs! Kā tas gailē!
Vai tā pāries viņam pāri?

1. sieva

Un kad pāriet? Paliek sveika?

3. sieva

Cilvēks to vien neiespētu,
Ja tam Jaunais nepalīdz.

1. sieva

Tas jau skaidrs, ka tā burve!

2. sieva

Un kad nespēj sveika pāriet?
1. sieva

Nu — tad viņa ar ir burve. —

3. sieva

Un kad vairās? Un kad neiet?

2. sieva

Tad jau tikai īsti burve.

Ļaudis
Burve! Burve! Mēs jau zinām.

1. sieva

Ir gan tiesa, skaidri redzams,
Ir jau likstas uzbūrusi:

Šorīt neriet govs kā neriet,
Spiežu, nenāk piens, bet asins!

3. sieva

Kā vēl manam puikam klājās:
Miegā krīt no gultas laukā,
Izsit trijus zobus priekšā!

2. sieva

Cits tev burve, kad tavs puika
Cietu miegu guļ kā sivēns!
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Visi

(cits caur citu).
Nava! Nava! Ira! Ira!

Naval Ira! Nava! Ira!

Skara

(no pūļa).
Klausiet, Jaudis, ko es saku!

Graudiņš
Stāvi klusu! To es saku!

Skara

Ja tā būtu
~,

Graudiņš
Tad tu būtu

~.

(Aizvelk prom.)

Atskan taure.

Visi

Klusu! Klusu! To jau ved!

Ļaudis atvelkas gar malātu.

6. SKATS

Tiesnesis, pavadīts no dažām amata oersonātn. Aiz Uem Zied-

nese, vesta no diviem sargiem. Aiz viņiem Auglone, klusās sāpēs
rokas lauzīdama. Iznāk arī Saulgaitis, Zelmenis, Vana-

dziņš, Virpule, Dedzikle.

Tiesnesis

Clīdz ar pavadoņiem ieņem vietas).
Šodien nākam visi kopā,
Nava vieglis mums šis solis! —

Še no mūsu pašu vidus

Jaunava stāv mūsu priekšā,
Smagi viņa apvainota —

Jātur mums par viņu tiesa. —

Turēsim to lēnā garā:
Ļaužu tiesu — dieva tiesu,
Tēvu tēvu nolikumu.

Lūk, še nolikts proves akmens

Pārbaudīt tās nevainību:
Ja tā sveika pāriet spētu,
Tad no soda viņa brīva!

Atkal var starp ļaudīm dzīvoti
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Tagad nu pēc kārtas prasām,
Kas ceļ pirmais apsūdzību?

Ļaudis
Visi! Visi! Nē — ne visi!

Soģis
Lai pa vienam — teic tu pirmais!
(Rāda uz kaut kuru.)

Pirmais

Ko es viens? Es tā kā visi!

Soģis
Teic tu, otrais!

Otrais

Kādēļ es?

Soģis

Trešais, ceturtais un piektais!

Ļaudis
Es kā citi! Es kā visi!

Soģis
Jums pa vienam balsa nava,

Nav i pret neviena grēka.
Kas tad vaino apsūdzēto?

Ļaudis

Burve, burve, apburs visus!

Tiesāt! Tiesāt! — Ugunsprovi!
Soģis

(uz Ziednesi).
Runā pati, apsūdzētā,
Raugi sevi attaisnot!

Dzirdi kliedzam lielo baru! —

Ko tu pacel savas acis,
Dzidras, rāmas tā kā zvaigznes,
Visam pāri skatīdamās?

Runā! Saki! — Visi gaida!

Ziednese

Zvaigznes klusē, kad tām prasa,

Viņām gana, ka tās spīd. —

Soģis
Tumsas spēks ir izdzēst zvaigznes.
Tava grēka melnā ēna

Izaug liela viena priekšā,
Kam tu rūgti nodarīji.
Saulgait, nāc! Tu atsver visusl

Saulgaitis stājas priekšā.
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Nostājiet še viens pret otru,

Sūdzētājs pret apsūdzēto,
Acs pret aci — sirds pret sirdi.

Ziednese un Saulgaitis nostādīti priekšā.

Es še satveru šo zizli,

(Paņem baltu spieķi.)
Turu viņu augsti gaisā!
Gaida tas kā pacelts zobens:

Ja es viņu projām sviežu —

Tad — viss dzēsts un izlīdzināts.

Ja — es viņu pušu laužu —

Tad ir smagais spriedums kritis,

Ugunsprovē tad nāk spēkā.
Saulgait, runā — saki visu!

Saulgaitis
Ko lai saku? — Viss jau zināms.

Sāpes rauj man balsi pušu,
Vārdi salūst neizteikti:

Mana bij tā izredzēta,
Es to mīlas staros tērpu
Tā kā saule ziedu zemi!

Bijām viens un nešķirami
Kopā sapņos, kopā darbos.

Zaltis ņēma — jūs to zināt,
Nezināt tik manas sāpes,
Dzīves nebij vairs bez viņas!
Tad tā nāca — sagaidīju
To kā pusnakts saules jēktu

Jaunā radīšanas dienā!

Tad no jauna — divkārt briesmas:

Divkārt mani pušu plēsa
Ziede pati — mana Ziede!

Pušu rāva mūsu saites,
Mani atgrūda no sevis,
Sauca mani ļaunā vārdā!

Ziednese
Saucu tevi — kas tu biji —

Manu bērnu nokāvējsl
Soģis

Tālāk, Saulgait, — teic, kas teicams!

Saulgaitis
Viņas bērni — jūs jau dzirdat.

Kas tai vairs gar mani daļas!
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Cilvēks dzemdē zvēra bērnus,
Cilvēks saaudzis ar zvēru,

Viņa pati pārvērtusies. —

Ļaudis
Burvei Burvei Zvēru dzimums.

Ko vēl prasa? Tiesāti Tiesāti

Soģis
Pierādīts un visiem redzams.

Zalša dzimums nes mums Jaunu,
Tas nav ciešams Jaužu vidū.

Lai tad spriedums krīt pēc tiesāsi

(Taisās zizli lauzt.)

Auglone
(nokrīt ceļos).
Žēlo, žēlo, bargais soģi!
Kāda grēka manai meitai?

AAāte bij kā katra māte,
Savu bērnu iežēloja,
Zēlo, soģi, viņu pašu!

(Uz ļaudīm.)
Ak jūs, ļaudis, tumšie prāti,
Ko mans bērns jums nodarīja?

Bija mīļa, bija laba

Ziede, visu Ziednesīte!

Ļaudis

Bija! — Nava! — Tiesu! — Zēlol

Soģis
Spriedums nav vēl nāves spriedums:
Tava meita, ja bez vainas,
Sveika ies pār liesmām pāri,
Ļaudis visi viņai ticēs,
Vēl jo augstāk turēs cieņā.
Lai tad krīt pēc tiesas lēmums!

Laužu pušu liktens zizlil

(Pārlauž spieķi.)

Auglone
Ak tu dieviņ! Ak tu dieviņi
Nav vairs ļaudīs žēlastības!

(Streipuļo nomalis.)
Ziednese

Rimsties, mīļā māmulīte,
Ne es ļauna darījusi,

Rupja vara plosa mani.
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Soģ i s

(māj).
Nosēdiniet viņu solā,

Kājas kailas noaunietl

Piesteidzas kalpi.

Auglone
(piesteidzas, atgrūž viņus).
Nost no viņas! Neaizskariet

Viņas glezno, balto miesu

Varmācīgām, rupjām rokām!

Pati aušu viņas kājas,
Kā es toreiz viņas āvu,
Kad to šūplī ieguldīju!
Meitiņ, vai tu dusēt iesi?

Migsi dziļi miedziņā? —

Vai tu maz vairs atmodīsies?

Ziednese

Māte, māte, nu man jāiet.,,

Virpule
Māsiņ mīļā, Ziednesīte,
Še mans galvas lakatiņš,

Klāju tev zem kājām viņu,
Ticu, ka tu pāri iesi

Balta kā šis lakatiņš!

Vanadziņš
(tura cepurē ūdeni).
Atnesu no meža strauta

Pašu zemes ūdentiņu:
Dzisīs uguns tev zem kājām,
Sveika visam pāri iesi!

Ziednese

Ak tu mīlā jaunā audze,

Dārgais dzīves mantojums,
Audz un ziedi manās pēdāsl

Soģis
Ceļu brīvu! Stājiet rindās!

Skatiet bijās dieva tiesu! —

Tagad staigā, notiesātā!

Kad Ziednese sāk iet uz soda vietu, atskan ragu pūtiens un, kā otrā

ainā, tuvojas sudraba laiva, un viņā Zalšu karalis ar pavadoņiem. Virš

parādās tagad cilvēka tēlā kā 4. ainā, Ziedei aizejot. Zaļa sudraba

gaisma pārklāj, viņam nākot, visu apkārtni. Ļaudis izbīstas, iekliedzas.
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7. SKATS

Tie paši, Zaltis.

Zaltis

Stājiet, bendes, savā darbā!

Dziesti, svilinošā liesma!

Ziedīt, glābt es nācis tevi,
Vai nu gribi nākt man līdzi?

Vai še palikt zemes mājās?
Brīvi vari izvēlēties!

(Uz tiesnesi un ļaudīm.)
Un jums nebūs tiesāt viņu!
Nav tā zvēros pārvērtusies,
Manā mājā dzīvodama,

Lūk, es cilvēks, jums es līdzīgs!
Parādos jums zemes veidā,
Kaut man tālāks ceļš ir vaļā,
Noliekot šo miesas tērpu,
Pāriet atkal elementos,

Nemirstības jaunā kāpē.
Auglone

Ak tu brīnums, cēlais brīnums'

Saulgaitis
(izšauj uz Zalti).
Nu tad mirsti, nemirstīgais!

Zaltis

(ķerts streipuļo uz ezera pusi).
Cilvēks kļuvis, otrreiz mirstu,
Lai no jauna otrreiz celtos —

Sveika, Ziedīt, zemes saulīti

Spīdi, ziedi tumšai zemei!

(lekrīt ezerā, ūdens paliek asinssarkans,

visur sarkans atspīdums.)
Ļaudis

Nu pagalam! Nu pagalam!
Ezers sarkans! Pilns no asnīm.

Auglone
Vai, ak vai! Ak, Zalti, Ziedīt!

Saulgaitis
Nu reiz visas briesmas beigtas!
Nu ir veikts tas mūža naidnieks!

Ziedīt, tu no soda vaļā,
Sarautas tās burvju važas,
Kas ap tevi murgos vijās,
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Zemei atkal dota esi,

Tagad būsi mūžam manai

Ziednese

(lielā trauksmē).
Ne es zemes, ne es tava!

Zalti, tu mans mīļais, dārgais
Eju līdzi tavā nāvē,
Līdzi celšos jaunā dzīvē!

Tukša zeme, aukstas sirdis,
Vairāk tumsas nekā gaismas;
Vairāk naida nekā mīlas;
Arī jums no jauna vērsties!

(Izstiepj rokas uz māti.)
Māmiņ mana! — Mātes mīla.

Pēdējā no visām liesmām,
Neizdziesti tu šai zemeil

Neatstāj to gluži tumsā!

(lelec ezerā, atkal zaļa gaisma.)
Auglone

Meitiņ, meitiņ! Aiziet viņa!
Tā kā mīļā zelta saule,
Tā kā ziedu vasariņa!

P riekšk ars.

EPILOGS

l aiks pagājis. Tas pats ezers. Ezera vidū plats akmens, ar ūdenszālēm

un ziediem apaudzis. Uz akmens pusguju Ziednese, plīvuros un

puķu vītnēs tinusies. Balstās uz vienas rokas. Ar otru roku kaisa pu-
ķes, kas tai blakus ziedu traukos.

Tā pati pļava priekšpusē. Uz bērnu kapuvietas aug Jauns bērzs un

jauna liepa. Jauka pavasara diena. Abos kociņos kūko skaļi dzeguze.

Ziednese

Kūko, zelta dzeguzīte,
Pavasara zvanītāja,
Saules durvju atslēdzēja!
Vēstī manu atnākšanu:

Nāku pušķot bērnu kapus,
Visu zemi pušķodama.
Nāku saldā elpojumā,
Dzīvu sulu rietējumā,
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Ziedu acis vaļā veru,

Visu dzīvu dzīvinot!

Bērziņ, kapa pagalvītī,
Baltais zemes puisēniņ!
Zelta liepa, meitenīte,
Saules medus glabātāja!

Nesiet visiem saldus sapņus,
Nesiet spožus vēlējumus, ,
Vijiet sirdis ar sirsniņām, ļ
Kā zariņus savijot! —

Kūko, zelta dzeguzīte,
Atlaizdamās, aizlaizdamās.
Lai zied tavi spārnu gali
Katru jaunu pavasaru!
Kūko, mana dvēselīte,
Kūkol Kūkol

Dzeguzei kūkojot, krit priekškars.



JĀNIS

ZIEMELIS

Kāda dzejnieka traģēdija
24 ainās

Dāvināta Haijalijas tēlotājai
Birutai Skujenieks



Personas

Jānis Ziemelis
Silfida-Ha i ja 1 i ja
E 1 i no r a, viņas māsa

Jāņa Ziemeja māte

Jāņa Ziemeja māsa

Dolor a

Albis \

R a ters JJaņa Ziemeļa kolēģi
Raud i v s I

Ļitvi no v s

Jo \
Melita ļ rēvijas dejotajās
Sarmē )

Rēgs (kapu sargs)
Aliß c j s

Klauns
Pirmais ārsts

Otrais ārsts

Slimnīcas ārsts

Sievietes, miroņi, jaudis, slimnieku kopējas
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PIRMAIS POSMS

PIRMAIS CĒLIENS

Pirmā aina

Jānis Ziemelis, saimniece.

Neliela dzejnieka istabiņa ar vienkāršām mēbelēm: gulta, pāra krēslu,

galdiņš, drēbju skapis. Viss glīts un spodrs, galds un gulta balti ap-
klāti.

Jānis Ziemelis (sēd krēslā, galvu rokās dziļi at-

spiedis, smagi ievaidēdamies, tad pēc brīža sauc). Saim-

nieci Saimnieci

Saimniece (ienāk). Jūs saucāt?

Ziemelis. lededzināt, Madiņa, brīnumlampu!
Saimniece. Ko? Ko?

Ziemelis. Uzgriežat elektrisko uguni, citādi jūs ne-

saprotat, ka ar jums runā.

Saimniece. Runājat kā prātīgs cilvēks un nesakāt tā-

das muļķības, ka nezināt, ko īsti gribat.
Ziemelis. Ko es gribu? Ak dievs! Es gribētu, lai arī

šī stunda neaizietu kā visas citas, kas iepil mūžības jūrā,
kur neviens piliens no lielās cilvēku mīlas nevaldzina

manu izslāpušo dvēseli.

Saimniece. Nu, nu! Vai jau sāksat atkali Vai pie
jums nav glīti uzkopts? Vai ēdiens nav laikā uz galda?

Ziemelis. Mēs runājam katrs savā valodā. Bet nākat

apsēžaties man blakām, ir šausmīgi būt vienam un nosodī-

tam uz bezmiega naktīm. Jūs vismaz esat dzīva būtne,
varbūt jūs spēsat man pateikt vairāk nekā šis krēsls, kurš

saka: apsēdies, kad esi piekusis, šis galdiņš: izraudies, kad

tev dvēsele smagāka par svinu, šīs sienas, kuras žēlīgi
māj: mēs saspiedīsimies kopā tik šauri kā zārka vāks.

Saimniece (nosēžas uz gultas līdz ar viņu, bēdīgi,
bet sirsnīgi). Ak, jūs, dzejniek, kas [jūs] lai izprot! Kas
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tac1 jūs nospiež? Apģērbies un paēdis jūs esat, labu algu
arī dabonat. Ko vēl? Jaunkundzes arī pie jums nāk, ka ne-

zināt, kur likties, izvēlaties, kuru gribat, tad būs reiz miers

un kārtīga dzīvošana.

Ziemelis. Tikai tā viena nenāk. Tā nenāk nekad!

Saimniece. Un kura tad tā ir?

Ziemelis. Tā Nezināmā! Tā Nezināmā! Tā, no kuras

mutes rozes mācījās, kā ziedēt, kuras mati kā zelta mā-

koņi lido pie debesīm. Viņas būtne ir sapnis, viņas vārds

ir dziesma. Sen, sen jau viņa dzīvoja priekš manis, tikai

uz citas zvaigznes, bet, kad viņa iemiesosies šīs pasaules
būtnēs, tad viņa nāks un pārdurs manu sirdi un es viņu
svētīšu un lādēšu un miršu.

Saimniece. Ka.s tā tāda ir, ko jūs tā apdzejojat, un

kā viņas kristīts vārds?

Ziemelis. Ja es būtu Dante, es viņu sauktu par Beat-

risi un viņa mirdzētu manās dzejās kā rīta saulē sārts

mākonis. Bet viņa ir tāļu, un mana dziesma izskan klusa,
klusa.

Saimniece. Bet taču kaut kā viņu sauc, un kāds

stāvoklis viņai ir?

Ziemelis. Viņa ir princese no Akvitānas.

Saimniece. Oja! Kas tā par valsti ir? Kur viņa at-

rodas?

Ziemelis. Tāli, tāli! Kuru ne mēness, ne zvaigznes
nevar aizsniegt, un viņas vārdu sauc visi vēji un dzied

visas lakstīgalas, un to var tikai kā dziesmu dziedāt. Viņu
sauc — uzklausāt labi — Haijalija! Hai-ja-lija.

Saimniece. Labi, labi, lai nu viņu sauc kā saukdams,
bet nu diezgan pļāpāts. Ejat nu gulēt.

Ziemelis. Ak, palieciet, vēl drusciņ palieciet, man tik

grūti, bail no tumšās nakts, bail no sapņiem, bail no bez-

miega. Jau no bērnības mani māca briesmīgi sapņi. Ci-

tiem bērnība jauka, man pat tās nava!

Saimniece. Ko tad sapņojāt? Kur bērnību pavadījāt?
Ziemelis. Ganiņš es biju, nabaga ganiņš. Agri no

rīla manas kājas mirka rasā, slapjas drēbītes, barga saim-

nieka pātaga. Pat nakti. Nakti es mocījos pa sapņiem, ka

ļauni vērši mani badīja un suņi plēsa.
Saimniece [nopūšas). Jā, grūtas gan ir ganu dienas.

Ka tad jums vēlāk gāja?
Ziemelis. Tad mani nodeva mācīties kurpnieka amatā

un sist zābaku zolēm tapiņas, bet es situ pats sev, situ

sev sirdī kā sīkas, asas nagliņas, un tā asiņoja.
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Saimniece. Bet, ja jums kurpnieka amats bij tik

grūts, vai nemācījāties ko citu?

Ziemelis. Mācījos gan — par fotogrāfu. Bet visas se-

jas man izplūda tik riebīgas kā pelēkā, nejaukā ikdienība,
tikai divas vien atminu, tās bij savādākas. Viena bija kaut

kāds rēgs, kurš man visur rādījās, un otra kāds Ali Bejs.
Un to vienu, kuru es gribēju kaut kur uztvert, to es ne-

panācu. Nu jūs jau zināt — Haijalijul Un tādēļ es at-

metu arī fotogrāfa amatu.

Saimniece. Un ko tad iesākāt?

Ziemelis. Tad es kļuvu par ierēdni un sēdēju pie
sausajām aktīm, bet ar melnās spalvas spārniem es lidoju
un lidoju un sarakstīju diezin ko, tikai ne to, ko vaja-
dzēja, un tādēļ es arī tur nederēju un — aizgāju.

Saimniece. Bet nu reiz topat prātīgs un beidzat sap-

ņot. Var jau cilvēks visādi dzīvē izmēģināties un beidzot

palikt pie viena. Bet tagad es iešu gulēt un novēlu arī

jums labi izdusēties, tad arī tik neprātīgi nerunāsat.

Ziemelis. Jūs aizejat kā pēdējais dziestošais spožums

pie debesīm un atstājat mani vienu naktij — un asarām.

Saimniece. Ko es, nabags, vienkāršs cilvēks, varu

jums palīdzēt.
Ziemelis. Patiesi, ticu, jūs nevarat, bet viena tikai to

var — Haijalija, viņa šonakt nāks, viņai vajag manas

sirds, manu asiņu, citādi es nevaru mirt.

Saimniece. Nu, labu nakt'l Sapņojat par to, kas

dzīvē nepiepildās. (Noiet.)

Otrā aina

Ziemelis (viens). A! Man jānoslāpst kā tvaikā; krūtis

ceļas, kā ieelpodamas ogļu oksīdu. (Pieiet pie loga.) Kaut

nebūtu tik tumšs. Arī logs ar savām stikla acīm slāpst
pēc gaismas. (Atver logu.) Nakts un atkal nakts, un vēl-

reiz nakts! Vējš kauc... Viņa taure skan kā vaimanas. Ko

viņš elsdams man saka? Klus'! Klus'l Es saprotu:

Kur tu biji, kad nebiji dzimis?

Kur tu būsi, kad nebūsi vairs?

Nē, labāk aizdarīt logu ciet. (Aizdara.) Būtu jālūko dze-

jot. Nākat, nākat, jūs, saldās skaņas, lai pie manis mirtul

(Aizdeg uguni.) Es ielikšu jūs baltā papīra zārkā, es kai-

sīšu pār jums savas sirds asins sarkanās rozes, es aiz-
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dedzināšu savas fantāzijas uguņus ap jums kā līķa sve-

ces. (Paņem papīri, spalvu, tinti un nosēžas rakstīt, tad

atkal smagi nospiež galvu uz rokām.) Es nevaru, nevaru,
man jāgaida viņa. Kā piemircis zars es liecos un raisos.

Labāk liekos gulēt. īstenībā viņai dievs vai velns aizliedz

nākt, bet sapņos viņa drīkst ierasties. (Viņš nodzēš uguni,
sak pa pusei izģērbties un smagi iesviežas gultā.)

Trešā aina

Ziemelis, Rēgs, vēlāk A1 i Bej s.

Bridi klusums, tad palsā gaismā ierodas kāds tēls pelēkā plīvuri un

sikspārņa spārniem. Ziemelis uzšaujas gultā.

Ziemelis. Kas tu esi, garš kā stabs? Ar dzeltenu seju,
pilns žults un zēveles? Bet vienmēr kluss kā kaps? Tu jau
no pašas bērnības man esi sekojis kā dīvains biedētājs
kā neatvairāms rēgs?

Rēgs (māj, spokaini galvu kratīdams).

Ziemelis. Es tevi jau pazīstu no pirmā skata. Vai

jau toreiz Pleskavā, kad es jāju huzāros, tu man nejāji
blakām kā kapitāns, kas pazaudējis kāju? Tu esi odis pēc
jodoforma, un tavs apģērbs bij saplosīts kā karogs?

Rēgs (piekrizdams dobji smej). Tikpat saplosīts ka

tava sirds. Arī tu odi pēc jodoforma, tikai ne karā.

Ziemelis. Vai tu Valmierā, kad biju pie savas māsas,

neieradies kā tirgotājs?
Rēgs (smiedamies māj). Pareizi.

Ziemelis. Es tevi visur redzu: vai klejoju pa ielām,

vai sēdu kafejnīcās, vai rakstu savas dzejas. Tu esi no

citas rāsas. Teic — kas tev tēvs? Māte? Brāji?

Rēgs. Man nav vairs tēva, mātes, brāļu.
Ziemelis. Bet draugi?
Rēgs. Jūs lietojat vārdu, kas manām ausīm svešs.

Ziemelis. Dzimtene?

Rēgs. Kur viņa atrodas, neatceros.

Ziemelis. Skaistums?

Rēgs. To labprāt mīlētu, ja nemirstīgs tas būtu.

Ziemelis. Ko tad jūs gribat? Ko vienmēr meklējat?
Rēgs. Vēju, mākoņus. Tevi pašu. Ha-ha-hal Vai dzirdi?

Tevi pašu. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!

Ziemelis. Kādēļ jūs mani mokāt? Kādēļ arvienu nā-

kat? Vai smejaties, vai raudat?
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Rēgs. Es nāku, kad arvienu kas liktenīgs darāms...

Ziemelis. Kas jums šoreiz sakāms?

Rēgs. Es biedinu. (Sāk raudāt.)
Ziemelis. Vai! Vai! To sajūt mana sirds. No kā?

Rēgs (raudādams viņu apkampj). Dēls, brāli, tev

draud lielas briesmas...

Ziemelis. Bet saki taču!

Rēgs (pusraudot, pushistēriski smejot). Tas ir pārāk

jocīgi, ka briesmas nav īsteni nekādas briesmas, pārāk
ikdienišķas, pārāk jocīgas, ļaudis to nesapratīs, un, kas

zinās, tas nospļausies un par tevi raudās.

Ziemelis. Vai tad es nevaru izbēgt?
Rēgs. Nevari! Nevari! Par daudz tev sāpēs sirds un

lūzīs...

Ziemelis. Bet, mīļais, saki taču, es citādi nomocīšos

ar priekšjūtām un mūžam trīcēšu.

Rēgs. Tu dzejosi.
Ziemelis. Un tomēr tu man nesaki.

Rēgs. Kas nāks pēc manis, tas tev sacīs. Es eju un

nākšu atkal. (Pazūd.)

lenāk vecais AI i Bejs, austrumnieciski ģērbies, ar turbānu galvā.
Viņa balsi dzirdas prieks.

AI i Bejs. Sveiks! Tavs vaigs man it kā redzēts šķie-
tas, tu esi latvju dziesminieks.

Ziemelis. Sveiks! Sveiks! Ko tev acis spīd kā saģif-
tētas ogas un stāvs tik baigs?

Ali Bejs. Bet tev nogurums pār seju klājas, tev dzīvē

zudis prieks un balsts.

Ziemelis. Vai tu to vari man dot?

A1 i Bej s. Tu sapnī atradīsi visu, ko meklē. Jo sapņi —

dziesminieka valsts.

Ziemelis. No kurienes tu nāc?

Ali Bejs. No Bahijas, no Tasmānijas, no skopās Pontu

tautu cilts. No visām zemēm, ko vien vari tu iedomā un

kaislē skaut.

Ziemelis. Ko tu pie manis meklē? Tev kāri stiepjas
lupas un karsti pirksti. Viss gaiss pildīts kā opija smakas.

Ali Bejs. Es meklēju vīt tavas smadzenes, lai tās trīs

kā vijoles stīgas, lai tās raud vairāk, kā cilvēka acis spēj
raudāt, un smieties vairāk, kā lūpas smejas!

Ziemelis. Mana dvēsele, noreibuši šausmās, krīt ta-

vās ķetnās. Man šķiet, ka tu esi puszvērs, pussieviete.
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Ali Bejs. Kādēļ pus tikai? Tās abas savienojas vienā

personā. Es tev viņu došu. Tā nāks, lai izdzēstu tev no

pieres sāpju krokas.

Ziemelis. Cik labi man top!
Ali Bejs. Es došu viņai tavu sirdi.

Ziemelis. Kā ziedu smarža mani ietin.,,

Ali Bejs. Bet tad nāks viena nakts un viņa tevi sa-

plosīs.
Ziemelis. Visu dzīvi par šo vienu naktil

Ali Bejs. Tu viņu tūdaļ redzēsi. Bet slēdz acis. Tikai

aiz trim tumsām parādās burvīgākā no burvīgākām brī-

nišķā gaismā.

Ziemelis. Es jau zinu: Haijalija.
Ali Bejs. Uzminēji viņas vārdu.

Ziemelis. Kā nu ne. Visi vēji viņu šalc, visas sienas

smejas aiz gavilēm, visa grīda līgojas dejas taktī.

Ali Bejs. Labi, tad gaidi vien. Viņa tūdaļ ieradīsies.

Es atstāšu jūs vienus. (Noiet.)

Ceturtā aina

Ziemelis, Haijalija.

Atskan lēna mūzika, kurai apklustot gajsma top gaišāka, rožainā

krāsā. Saredzamas kāpes ar ziliem, mākoņveidīgiem priekškariem

augšgalā. Viņos parādās Haijalija un stāv bridi klusi, kā mēneš-

sērdzīga, acis aizvērusi. Kad mūzika apklust, viņa sāk lēni nokāpt.
Ziemelis pusgavilēs, pusvaidos sabrūk cejos un izstiepj rokas pret

viņu.

Ziemelis

Kas esi tu, vai mana māsa?

Ak nē, tā nevari tu būt;
Tā balta ir kā debess gaisma,
Bet tu —

H a i ja 1 i ja. Es — Haijalija.
Ziemelis

Tev acis deg kā uguns liesma,
Kas mani naktī sauc kā māns. —

Haijalija. Tu mani sauci ik nakts, ik nakts. Neviena

sapņa tu neesi sapņojis bez manis?

Ziemelis. Tev balss kā balta gulbja dziesma.

Haijalija. Man tevis dēļ bij jāuzkāpj debesīs smelt

no mūžības avota, ko tev lūpas rasināt.,.
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Ziemelis. Tādēļ es skatos uz tevi,, kā kritis eņģelis
ellē skatās uz debesīm.

Haijalija. Katrs dzejnieks ir kritis eņģelis, kas at-

minas senseno, pazudušo paradīzi.
Ziemelis. Bet es mīlēju tik tevi un aizmirsu i para-

dīzi, i debesi.

Haijalija. Tādēļ man bij jānokāpj arī dziļi peklē, lai

tu piepildītos.
Ziemelis

Es gaidās sadedzis kā mēness

Pie sārtām rīta debesīm;
Nāc saņem visas karstās plēnes,
Kā tevi mīlēju līdz šim.

Haijalija
Es nojautu, tev dzīvē manis nava.

Es — zvaigzne — kritu zemes tumsībā,
Lai dzīvē augtu tava slava

Un sirdī būtu es un — mūžība.

Ziemelis

Smaidot tu pacel blāzmainās rokas

Pretim zvaigznēm, kā aicinot — nāc!

Bet es sajūtu dievišķas mokas,
It kā spārnus man salauztu kāds.

Haijalija. Tev vēl jālido uz jaunu zvaigzni, ar to

vien nepietiek, kas esi, tev jātop.
Ziemelis. Man sirds deg pēc neaizsniedzamā.

Haijalija. Nes to uguni un izlej pār visiem cilvēkiem.

Ziemelis

Tu manim visa ļaužu cilts,
Ja vien tik mana mīla spētu
Būt vairāk nekā kapa smilts.

Haijalija. Man likts tev dot tūkstoš dzīves.

Ziemelis. Kas tev liek?

Haijalija. Mūžība.

Ziemelis

Vai iespēja tev kliedēt

Un spēku atņemt tam,
Kas liek man šonakt ziedēt

Kā vilnim mirstošam?

Haijalija. Lai mirtu, nemaz nav vajadzīgs vienas

reizes. Ik brīdi no mūsu dzīves atšķeļas un nokrīt kā rozes

lapa.
Ziemelis. Bet ja tomēr nāk tā viena reize?

Haijalija. Tev jāmirst, lai tu dzīvotu, un man...
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Ziemelis. Tev?

H a i ja 1 i ja. Man jādzīvo, lai tu mirtu. Mums abiem ir

dzīve tikai saturs, kas izplūstu, ja to neielietu nāves

traukā.

Ziemelis. Kas tu esi, brīnišķā?
Haijalija (kaislīgi).

Es šonakt zeme, ziedu tvanā tīta,
Tu man pie kājām šalcošs okeāns.

Ziemelis. Cik ilgi tu pie manis paliksi? Kur tu biji
līdz šim?

H a i ja 1 i ja. Es jau dzīvoju tūkstošiem gadu pirms te-

vis.

Ziemelis. Un tagad tu zemē? Mani grābj šausmas

un gaviles, jo tuvāk tu man nāc... Caur dzīslām šalcot

ļauna trīsa staigā kā sarkans spoks un manus spēkus
šķiež.

Haijalija. Vai gribi, lai es eju?
Ziemelis. Nē, nē, es lūgšu dievu, lai neizgaistu tavs

daiļums, kas viņam līdzīgs.
Haijalija. Lai es spētu dzīvot, man vajag pilītes tavu

asiņu. Atver savu krūti. (Viņa izvelk no azotes spožu
asmeni un drusku ievaino viņa krūti.)

Ziemelis

Nem mani visu!

Es mīlu tavas rokas,
Kas glāsta un kas sit.

H a i ja 1 i ja. Sī roze uz sirds tavas brūces dziedēs. At-

mini manis kā sapni.
Ziemelis. Kad redzēsimies?

Haijalija. Varbūt nemūžam vairs, varbūt jau rīt.

(Parādība pazūd, uguns apdziest. Tumsā Ziemelis atrodas

atkal savā gultā.)

Piektā aina

Ziemelis, saimniece.

Pie durvīm stipri klaudzina.

Saimniece. Ceļaties! Cik ilgi gulēsat! Jums jau sa-

nākuši draugi.
Ziemelis. Tad jūs klauvējāt? Man likās, ka kāds iz-

kapti trina.

Saimniece. Nu jūs atkal murgojat. Tagad aši augšā

un izmazgājat acis, draugi jau gaida labu brīdi.
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Ziemelis. Ko viņi grib?
Saimniece. Kā lai es zinu! Bet kas nu cits būs kā

vest jūs atkal uz kafejnīcu. No turienes jau arī nāk visa

samaitāšana. (Pieiet tūļādamies pie loga.) Ak tu dieviņ!

Kāda skaista roze šonakt uzplaukusi!
Ziemelis. Tā viņa! Tā viņa! Ejat aši prom, lai varu

uzcelties!

Saimniece. Eju jau, eju! Tikai nu atkal nesadzera-

ties un neaizraujaties ar tām bārdāmām. (Noiet.)

Sestā aina

Ziemelis un viņa kolēģi: A1 b i s, R a t er s, Raudivs.

Brūk pa durvīm iekšā jautri, bohēmiski rokās saķērušies, dzied

— Tur es dzēru, tur man tika

Tanī mazā krodziņā:
Tukšo alu, sasit kannas,

Skūpsta pašu krodzinieci!

Ziemelis. Klusu! Klusu! Ko tik agri?
Raudivs. Visi gaiļi dzied agri, lai ļaudis mostas.

Albis. Viņš jau dzied pa nakti, redzat, cik to papīra

lokšņu mētājas visapkārt!
Raters. Bet visas tukšas! Laikam pietrūcis tintes!

Albis. Viņš jau raksta ar spalvu, kas gulbja spārnam

izrauta, ar lilijas stiebru, ar tauriņa radziņu. Zēl tik, ka

nekā nevar saredzēt.

Raters. lerosinājuma vajaga, modeļa, daiļuma — tā-

pat kā tēlniekam un gleznotājam.
Ziemelis. Laižat mani, ko jūs gribat?
Raters. Mēs nācām tevi vest uz kafejnīcu brokastot.

Ziemelis. Gan jau būtu aizgājis pats un savu maizīti

apēdis agrāk vai vēlāk.

A 1 b i s. Bet debesu maizīti, es tev saku, ozianna, debess

manna! Tur deg, tur mirdz un sprakst kā raķete. Turp
skriešus jāskrej.

Ziemelis. Nu jau nu?

Raters. Viņš jau arī jūsmo, kaut tik tevi nenomet no

Pegaza sedliem. Tur zilos papirosu dūmos atspīdējusi
jauna zvaigzne, brīnum skaista dejotāja. Arī kāds ievēro-

jams dejotājs nākšot. Tāpēc jau visi spiežas turpu. Mums

arī jāsteidzas, lai dabūtu kādu vietiņu.
Ziemelis. Kas nu tur sevišķs būs! Bārdāma, kā jau

visas! Man apnicis.



Albis. Bet tā ir pavisam kas cits! Kā to teikt? Viņai
tādas brīnišķas acis, ka viņa, it kā no paradīzes padzīta,
skatītos svešā pasaulē un nezinātu, kur iet, kur palikt. Pa-

visam sveša dzīvei, žēl viņa.s.
Raudivs. Es arī redzēju, daiļa gan! Un viņai ir arī

daiļa māsa, nezin, kura daiļāka, tikai katra citāda. Ja tā

viena nezin, kur palikt, tad tā otra ceļ cietas mājas — kā

Noasa šķirstu lielajos plūdos.
Albis. Debes.s un zemes mīla — kā Ticiāna gleznā.

Vari, Ziemeli, izvēlēties.

Ziemelis. Laižat mani, es par to nedodu neko.

Raters. Ko šis var dot! Pilna galva — un tukšs maks.

Raudivs. Šodien izmaksāsim mēs. Nāc tik līdz. Jā-

redz tev pašam.
Ziemelis. Ko jūs man varat dot skaistāku nekā manu

sapni?
Raters. Pēc tam jau tu vari atkal sapņot.
Albis. Ejam, ejam, beidz nu ģērbties.
Raudivs. Bet tu, mīļais dievs! Kas tas? Tev krekls

pie krūtīm sarkans no asinīm? Kur tu esi ievainojis sevi?

Ziemelis. Es nekā nezinu.

Albis. Aizpogā vesti, nav laika. Ņem viņu aiz padu-

sēm, viņš jau atkal ceļa nezin.

Ziemelis. Zinu labāk kā jūs katru ceļu, zinu arī, ka

visi ved uz kapu.
Visi (tāpat jautri).

Tur es dzēru, tur man tika
...

Pirmā cēliena beigas.
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OTRAIS CĒLIENS

Septītā aina

Priekšistaba viesu zālei, uz kuru ved drapēts priekškars, virs kura

plata lente sarkanā krāsā ar zelta burtiem. Istaba ierīkota tīri solīdā,
pilsoniskā garšā, ar glīti apklātiem galdiņiem, uz kuriem jau atrodas

parastie pelnu trauciņi etc. Uzkrītoši ir tikai garā, plakanā lente starp
abām zāles durvīm, kuru satur divi nēģeru tēli ar smieklos atņir-

gtiem baltiem zobiem.Lente ir sarkanā krāsā, ar zelta burtu uzrakstu,

tāpat kā uz Dantes elles vārtiem: «Lascia ogni speranza che visen-

trate.» (Lai atstāj katru cerību, kas še ienāk.) Uzraksts domāts reizē

kairinošs un atbaidošs. Kas nespēj maksāt, viņā neieies. Solīds pilso-
nis var savu brokasti vai vakariņas ieturēt tepat priekšistabā.

leskrien trīs bārdāmas uztrauktā garastāvoklī.

Jo. Ko jūs sakāt par tādu bezkaunību no saimnieka? At-

kal jauna dejotāja! It kā mēs vairs nespētu viesus pievilkt.
Melita. Nebūs jau tik traki. Jū.s tak zināt, ka viesnīc-

niekam arvienu jāgādā par jaunām atrakcijām, jaunām

sensācijām.
Jo (sit ar abām dūritēm uz galda). Bet es tik gribētu

zināt, kas es esmu! Nav pāra nedēļu, kopš esmu angažēta,
un nu it kā par spīti šī — velns, kā viņu sauc?

Sarmē. Es jau zinu: Silfīda Sanetti!

Jo. Ūja! Kād.s vārds! Grib ar to arvien apburt! Kas šī

par itālieti! Tāpat latviete vien būs. Bet man ir grieķietes
vārds «Jo». Vai zināt, ko tas nozīmē? Tā bija tā, kurai

kāds dundurs dzinās pakaļ pa visām pasaules malām, ka-

mēr tā kļuva ārprātīga.

Melita. Vai viņa, vai dundurs?

Sarmē. Labāk jau visi dunduri, tad viņiem sāks birt

nauda kā zelta putekļi no kājām.
Jo. Bet šī Sanetti! Pagaidāt, gan viņa visu sarausīs

savā ķešā!
Sarmē. Nebūs! Nebūs! Nepielaidīsim. Kas viņa! Dejo-

tajā!
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Jo (aiz dusmām pusraudu). Bet es arī dejoju tā kā Jo,
kamēr putas nāk pa muti un nokrīt gar zemi.

Melita. Bet ar to vien taču nepietiek. Sāk jau apnikt

pat i kaildejotājas. Visur viens un tas pats trumpis. Bet

es jums ko teikšu: man ir pavisam jauns numurs. (Izvelk

no kabatas kādu žurnālu.)
Visas (apkārt). Nu, rādi šurp! A, pompejāniešu sienas

gleznas!
Šarmē. Tās jau es pazīstu visas divpadsmit. Rau nu,

ka deja vien nav nekas, tā tik maza prelūdija, tikai vēlākā

plastika nozīmē visu. (Visas smejas.)
Melita. Tā gan. Bet, ja tu, mīlīt, saki: tikai divpa-

dsmit pozēs, — tad tu esi tāli pakaļ palikusi; tagad jau
ir trīsdesmit sešas pozēs te jaunajā žurnālā.

Jo. Es tik gribētu zināt, ko tu ar savām līkām kājām
vari.

Melita. Nu, un tava deja arī ir tikai kā lauku puišu

ermoņikas, kas plešas un veras, vairāk tu neproti.
Jo (viņai matos). Es tev parādīšu, ko es vēl protu!
Šarmē. Māsiņas! Māsiņas! Nestrīdēsimies, mums jā-

turas kopā pret to jauno ienaidnieci. Kādas jums frizūras!

Un tad vēl nav jau viņa vien, kas šodien būs. Es dzirdēju
arī par kādu jaunu dejotāju Ļitvinovu.

Melita. Kā tad tu zini un es ne?

Šarmē. Ekstrātelegramma: viņš nupat ieradies.

Jo. Ļitvinovs? Vai tas slavenais no krievu baleta?

Šarmē. Saprotams, tas pats. Mūsu īpašniekam izdevies

viņu noķert uz vienu vakaru. Viņš tikai brauc cauri.

Jo. Tad divas slavenības vienā vakarā! Vai manu die-

niņu, tad jāpošas! Būs ļaužu pieplūdums.
Šarmē. Nu, redzat nu! Un jūs vēl strīdaties! Padomā-

sim, kā ģērbties.
Melita. Es jau zinu, kā ģērbties: Pompeju nakti, tādu

gaišzaļu, caurspīdīgu, tā ka visur miesu redz, acis aiz-

migtas, asfodeļi uz galvas un poze atliekta, tā uz mugu-

ras.

Jo. A, es zinu, tā kā turku zobens līka.

Melita. Tu ar savām nejēdzībām! Es simbolizēšu nakti,

saproti. Jo vairāk tādēļ, ka esmu brunete un...

Šarmē. Nu, mums, sievietēm, jau katrai tāds nakts

simbols. Ha-ha-ha! (Visas smejas.)
Visas. Un viss nogrimst tanī naktī! (Atkal smiekli.)
Jo. Bet es esmu blonda, es simbolizēju saules lēktu.
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Šarmē. Tas ir, ka kādu «viņu» atrod kabinetā vēl no

rīta, kad jau jāiet darbā.

Melita. Es gribētu zināt, kāds būs tavs apģērbs.
Jo. Es varu arī pateikt: dzeltens, ar melnām lapām,

dekadences puķe. Man jau tāds gatavs, tik ātri jūs to ne-

varat kopēt. Bet, klau, tur jau sāk ierasties viesi. (Visas
ātri zālē.)

Astotā aina

Ziemelis, Raters, Albis un Raudivs.

Ziemelis. Man jau pietiek, kafeju padzērām, ļaudis
sāk jau nākt, un es jūtos kā pelēks zvirbulis jūsu starpā.

Tu, Rater, esi ne tikvien liels dzejnieks, bet izsmalcināts

kultūras cilvēks, tu, Albi, dzejnieks un pasaku ķēniņš, vari

arvienu glābties savā pasaku valstī. Raudivs ir zinātnieks,
kas no svarīgiem problēmiem meklē brīdi izklaidības, bet

es nesu visur nakti līdzi, kurp eju, jums būs maz prieka
no manis.

Raudivs. Tu ar savām melnām brillēm redzi visu tikai

melnu. Kas var zināt, ka neielaižas kāds balts balodītis

no debesīm pa plūdiem pie tavām krūtīm kā Noasa šķirstā.
Ziemelis. Man ir cietas bruņas ap krūtīm un top jo

dienas cietākas.

Raters. Tīri kā ūdenslīdējam, kas gatavojas laisties

dzelmē.

Raudivs. Nē, drīzāk kā lidotājam kažokmētelis. Bet

viņš grib startēt, pirms kā ir laidies. Nē, mīļais, tik aši

mēs tevi vaļā nelaidīsim, šī nakts ir miljonu vērts, ap-
domā: pirms apburošā dejotāja un tad velnišķais dejotājs.

Albis. Mēs tur pa viņām durvīm ieiesim burvju val-

stībā un redzēsim pašu feju karalieni. Viņas elpa ir iznī-

cība, tā ir Izīda, kuras plīvuri atsedzot katram jāmirst.
Ziemelis. Tur jūs klauvējat pie aizslēgtiem vārtiem.

Ja man kādreiz pasaules vārti atvērtos, tad tas var no-

tikt tikai cēlumā un daiļumā.
Raters. Nu tad mēģini vismaz klauvēt pie tiem! Pats

pēdējais laiks tev celties augšā no saviem trīsdesmit gadu
zārkiem, pirms kā tavas istabeles vientulības tumsa tevi

atkal apēno.
Albis. Šai naktij jābeidzas purpura laimē! Tev, Ziemel,

jāizdejojas.
Raters. Tavs sapnis var būt skaistāks par tavu līdz-

šinējo dzīvi, bet ik dienas var vēl ko mācīties klāt, ko tu



390

nemaz nevari iedomāties un ko dabon redzēt tikai lielajos
pasaules centros.

Ziemelis. Tu runā kā otrs Kolumbs, kas jaunu pa-

sauli atradis. Ko lai es mācos kā māceklis, kam meistars

rauj aiz ausīm?

Raters. Katrai lietai ir sava tehniskā puse, tā arī tu

varētu mācīties erotikas tehniku, mīlas kontrapunktu.
Citādi tu kā sentimentāls mīlas dzejnieks paliksi vecmo-

dīgs.
Ziemelis. Laid mani miera ar tadu tehnisko mīlu. Es

cienu tikai mūžīgas, paliekošas vērtības.

Albis. Man gan tiktos redzēt, kādas tās dāmiņas tur

Parīzē ir. Nevajaga taču tādēļ iemīlēties, bet labi apskatī-
ties, aptaustīt tuvumā. Būtu atkal materiāls jaunam dzej-
niekam.

Raudivs. Tam es piekrītu. Priekš dzejnieka vai arī

pētnieka visa dzīve, visa pasaule ir tikai materiāls. Viņam

pašam savas dzīves nemaz nav.

Raters. Ja to tā uzskata, tad mēs, dzejnieki, arī paši
līdz esam savs materiāls, un vairāk vēl — mēs, dedzinot

un pētot citus, sadedzinām paši sevi.

Ziemelis. Jā, sadegt sevī un tad kā liesmu dzirkste

aizlidot tur augšup mūžībā — tas vēl vienīgais skais-

tums dzīvē.

Raudivs. Vai! tev par tādu uzskatu! Tu meklē pašu

būtību, un dzīve to nedod, tā dod tikai parādības, un viņas
būtība ir nāve. Tāpat arī mīlas pašas nav, tikai mīlas pa-
rādības.

Raters. Jā, jā, diemžēl mēs dzīvojam nervu laikmetā,
viss šūpojas un līgojas kā uz grimstoša kuģa, un katra

diena dod citādas ainas, kā kino lente.

Albis. Tie vecie laiki taču bij skaisti! Kad es iedomā-

jos, kā mēs, bērni, sēdējām ap skalu uguni un vecie turpat
blakām stāstīja mums pasaciņas, un mēs, acis iepletuši aiz

brīnumiem vien, ticējām, un no rīta saule tik jauki spī-
dēja uz pagalvja.

Raters. Bet tagad spīd elektriskā saule un mēs paši

esam, tā sakot, elektriski cilvēki; varbūt tu drīz uz mēneša

varēsi pie skalu uguns sēdēt.

Albis. Gan jau nu, gan pārdzīvosim visus laikus un

nelaikus. Varbūt atgriezīsimies pie vectēvu tikumiem.

Ziemelis. Uzskatāt visu, kā gribat. Es tikai zinu un

jūtu, ka manī kas mūžīgs deg krūtī un ka es to meklēšu,
kamēr dzīvošu, un, kad neatradīšu, tad miršu.
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Raudivs. Un, kad atradīsi, tad arī mirsi — tu mūžī-

bas kandidāts!

Albis. Ko tur nu tik daudz pētīt! lesim labāk iekšā un

uzvilksim savu zilo dūmu. Nāc, Ziemeli! Kad reizi esi at-

nācis, tad arī viss jāredz. Klau, jau nēģeru kapele sāk in-

strumentus skaņot. Zēni, uz priekšu, būsim moderni!

Raters. Tev nu gan tas neizdosies, tu esi saules dē-

liņš! (Uz Ziemeli.) Turies stingri un nenokar degunu.

(leiet lielajā zālē.)

Albis. Pag! Bet saki — ja nu kāda no tām skaistulēm

iesēžas man klēpī, ko tad lai daru?

Raters. Nu tad labi.

Albis. Apžēlojies! Bet ja nu sāk bučot? Man mājā

glita sieva un bērni.

Raters. Sieva paliek sieva! Un no viena blakusskūpsta
jau arī nenoģībsi. Es nebiju domājis, ka tu tik naivs.

Albis. Nu tad labi. Jāsagatavojas. Es zinu, ko darīt:

es viņai, ja sēdīsies klēpī, — iekniebšu mīkstajā vietā.

(Visi smiedamies noiet zālē.)

Devītā aina

Silfīda un Elinora nāk vakara mēteļos un grib doties pa labi

uz ģērbistabu.

Silfīda (istabas vidū pēkšņi apstājas). Māsiņ, vai

zini, es pārdomāju: es šovakar nedejošu.
Elinora. Kā tā nu var! Tu esi saistījusēs un pēkšņi

kā bērns pasaki: es nedejošu. Tas taču pienākums.
Silfīda. Nenāc nu mūžīgi ar saviem pienākumiem! Tie

man krīt virsū kā mušas vasaras laikā. Es aizbāzīšu ausis

un neklausīšos.

Elinora. Kaut jel reiz tu pieņemtu kaut cik prāta! Kā
tā var pasaulē dzīvot!

Silfīda. Dzīvo, kā tu gribi, bet atļauj man manu

gribu! Tu dzīvo no pienākumiem, bet es — no iedvesmas!

Tas atšķiras kā ledus no uguns.
Elinora. Uguns var ātri uzliesmot un apdzist, bet le-

dus ir sargs nākošam pavasarim.
Silfīda. Jā, es esmu uguns! Es uzliesmoju un ap-

dziestu. Es dodu gaismu un melnu tumsu. Es dedzinu un

sadegu. Man sirds vietā ir elektriska spuldze. Tāda es

esmu! Tāda es palieku.



392

Elinora. Ir jau labi. Teorijā tā var izrunāties, bet

apdomā, vismaz šovakar tev jādejo! Kam tev vajadzēja

apsolīties un līgumu parakstīt?
Silfīda. Tas man tā nejauši notika. Man patlaban ne-

bij ne santīma kabatā, un viņš man solīja lielu summu par

viena vakara uzstāšanos un labi daudz iemaksāja, un tad

galanti pasniedza pildspalvu, un es — nu! Sviks!

Momentā parakstīju. Bet tad es apķēros, ka esmu pirmās
šķiras dejotāja un ka es kompromitējos, kafejnīcā dejo-
dama.

Elinora. Būtu tev prāts ašāk skrējis nekā spalva. Bet

nekas! Viena reize, cauri braucot, vasaras sezonā neko ne-

kait. Arī slavenais Ļitvinovs šovakar uzstāšoties.

Silfīda. Cik slavens viņš var būt? Es viņu nepazīstu,
un es taču esmu dejojusi Parīzē, Vīnē, Konstantinopolē.

Elinora (dusmīgi). Un tu tiešām nedejosi?
Silfīda. Nē, mīļā zelta māsiņ, nē. Es citādi nevaru.

Man vajag iejusties citā pasaulē, es jau teicu, ka dzīvoju
iedvesmā. Pār mani vajag nākt kā dievišķam ārprātam,
kā saldam reibonim. Tad es vairs neesmu zemes bērns,
bet kā ķiršu balta ziedlapiņa, ko pavasara vētra pa gaisu
nes. Bet tu nedusmo! Nedusmo!

Elinora (nopūšas). Ko lai ar tevi izdara! Tu lido pa

gaisu, un man jānes viss smagums un sāpes. Es tik ne-

saprotu, kas tevi tik pēkšņi pārvērtis. Tu jau no paša rīta

biji tāda savāda.

Silfīda. Es arī nezinu. Bet es šorīt, kad pamodos, ju-
tos tik nespējīga, tik tukša, it kā nakti pa sapņiem kāds

būtu man izņēmis dvēseli no krūtīm kā degošu ogli un

aiznesis kur tāli projām un atdevis kam citam.

Elinora. Ko nu sapnis! Arī man savi sapņi, gan ne-

daiļi, gan daiļi, bet es visiem eju pāri ar to varonību, ko

ikdiena prasa un ko neviens neredz. Bet tagad saki — vai

tev ir vēl tā nauda, ko tev iedeva?

Silfīda (smiedamās). Ko tu gan domā! Es un nauda!

Man viņa tikai tanī brīdī, kad iedod; vēlāk mēs šķiramies
kā naidnieces. Viņa man par smagu nēsāt kabatā.

Elinora. Ak, tu neprāte! Ko lai ar tevi izdara!

Silfīda (viņai ap kaklu). Ak, tu mans zelta prātiņ,
mans sudraba zvaniņ, tu esi tik mīļa, tik laba! Kur lai es

pasaulē bez tevis palieku! Ja dievs man piedotu septiņus

grēkus, tu piedotu i astoņus. Tu jau zini vienmēr, kas jā-
dara. Tu spēj upurēties un priekš manis atdotu pēdējo
santīmu.
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Elinora. Zinu jau, zinu. Es iešu un to naudu atnesīšu,
ko viņam atdot. Ej tu tur ģērbi.stabā un pagaidi!

Silfīda. Ak, tu mīļā dvēselīti Es tev atmaksāšu: es

tev vienai šovakar visas dejas izdejošu priekšā, ko es ci-

tiem negribu rādīt. Pie tavas lielās, skaistās dvēseles

uguns iedegšu arī es, nabags, nosalis circenītis.

Elinora (ejot apgriežas). Kas lai nu tevi nemīl! Tu

jau apbur visus! Vai zini, kam tu līdzinies?

Silfīda (kā sapņos nogrimusi). Nu, kam tad?

Elinora. To jau tu nepazīsti, kādam dzejniekam.
Silfīda. Kādam dzejniekam? Tas ir interesanti! Es ar

viņu labprāt iepazītos un ļautos sevi no viņa apdzejot. Tas

ir: apspīdēt ar bengālisku uguni.
Elinora. Tev viņš būtu tikai bengāliska uguns, un

Un es?! (Aiziet, durvis aizcirzdama.)
Silfīda (dodas uz ģērbistabu).

Desmitā aina

Ziemelis kā skurbis, nelabā omā iznāk viens no zāles. Silfīda

bez mēte|a, dejotājas apģērbā iznāk no kreisās ģērbistabas.

Ziemelis (ieraugot Silfīdu, paliek apstulbis stāvot,

viņa tāpat). Man šķiet, ka būtu redzējis jūs.
Silfīda. Man tāpat, tik neatminos.

Ziemelis

Jūs princese no Akvitānas,
Kas skumji lepno galvu liec?
Jums pieder sarkanzīda drānas

Un rokās asins sarkans zieds,
Kā liesma tas ap gurniem vijas.

Silfīda. Nu, redzat, es esmu dejotāja, nejauši šurp at-

klīduši; mans tērps ir magone, vēdeklis rokā liela magone,
bet es laikam nedejošu.

Ziemelis. Dejotāja? Jums viegli laisties dzīvei pāri?
Jums piestāv saplosīties dejas taktī, kā saplosās māko-

nis.

Silfīda. Jūsu vārdi ir arī viegli kā mākoņi, bet jūsu
soļi ir smagi, it kā jums būtu kājas piebērtas. Kas jūs
esat?

Ziemelis. Es? Esmu tas nederīgākais un liekākais cil-

vēks pasaulē. Nezinu, kur likties.

Silfīda

Man jusu žēl, tik ļoti žēl,
Jums acīs savāda uguns kvēl,
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Es nepazīstu, kas jū.s esat,
Tik visu zemes smagni nesat. —

Ziemelis

Man pretim veras jūsu vaigs
No bezdibeņa zaļā stikla

Kā līdzcietības mirdzums maigs,
Jūs — anemone kautri bikla —

Kādēļ no manis vairāties?

Vai mani nolādējis dievs?

Silfīda

Man tomēr jāzin, kas jūs esat,
Lai kas jūs, kādu vārdu nesat.

Ziemelis

Tad zināt — latvju dziesminieks.

Silfīda

Jums elles mokas, debess prieks,
Kā redzu, jūsu acīs zvēro. —

Ziemelis

Nu, kā tu to vēl nezināji?
Tu tūkstošreiz man .sapnī māji,
Ar mani visur kopā gāji.

Silfīda

Tu mulsti! Tas gan laikam dzejās,
Bet mana sirds tev līdzi smejas.
Un tevim līdz es arī mulstu,
Kā zīda spilventiņos gulstu.

Ziemelis

Ja gribat, lai es spētu dzejot,
Jums manā priekšā vajag dejot.

Silfīda

Man patīk jusu ritmos vīties

Un it kā ziedu vītnēs tīties.

(Dejo viņam priekšā.)
Ziemelis

Es nezinu, vai manām acīm liekas,
Ka, jūsu mākslas skauts,
Pats dievs un sātans vienā spēlē tiekas

Lai to par dzīvi sauc.

Silfīda

Un, luk, jūs teicāt, ka tik sapnis esmu?

Ziemelis

Nāc, lai es jūtu tavu saldo dvesmu,
Tu smaržodama manās rokās

Kā roze iededzies, kas vīst.
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Silfīda

Ka lieta rožu eļļas straume

Pār mani tava dzeja līst,
Tu man to saki vienīgais.

Ziemelis

Tu pati dvēsles važas raisi,
Tu manim virsū rozes kaisi,
Bez tevis nebij līdz šim dzīves,
Tik sapņu trūdiem pildīts gaiss.

Silfīda

Tev mīla laikam mokas nesa?

Ko es? Vai moku nepietiek?
Ziemelis (velk viņu uz klēpja).

Ļauj tevi skaut, tas nav no ļauna,
Mums tikties lēmis ir pats dievs,
Lai tava dvēsele no jauna
Ar manu spētu vienoties.

Silfīda

Laid mani, es — es bikla kaija
Virs kuģa, kuram lūzis masts,
Man baigi top, kad mani aijā,
Vēl tāļi, tāļi zilais krasts.

Nekad mēs viņu nesasniegsim. —

Ziemelis

Nāc tuvāk, galvas kopā lieksim,

Ak, cik tavs skūpsts ir kairs un siltsl

Silfīda

Ak, sapnis — dzīve — kas ir vilts?

Bet tagad laid, nāks mana māsa.

Ziemelis

Kas daļas tai mūs izpētīti
Silfīda

Bez viņas es kā ūdens lāse,
Kas rokās siek un zemē krīt.

(Izvijas viņam no rokām.)
Ziemelis

Bet dod tad pretim man kā ķīlu,
Dod savu sirdi, savu mīlu,
Teic — kur mēs rītu tiksimies?

Silfīda

Ak, daudz tu prasi, mīļais dievsl

Tad rīt pie kapu vārtiem stāvi;
Es nākšu, ja man nebūs pārciest nāvi,
Es nākšu tad, kad saule grimst,
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Lai mīi.su mīla jauna dzimst.

Bet tagad ej, jo ašāk ej!

Ziemelis

Ak, kā man pirmreiz dvēsle smej:
Tu visu, visu dod ar sevi;
Tu zem' un debesi man devi!

Es tavā mīlā atkal dzimis,

Kaut mīlas kapā jūto.s grimis.
(Noiet)

Silfīda

Kas bij, kas nebij — skūpstu reta

Kā dārgakmeņiem izgreznota,

Kā mīlu izšķirt neīstu no īstas?

Nāks māsa, vai man viņai jāatzīstas?
Nieks! Blēņas!
(Apgriežas dejodama.)

Vienpadsmitā aina

Klauns, puszils, pusdzeltens, ar āža ragiem, atrauj priekškaru

Klauns

Nu, mani kungi, manas dāmas,
Lai visi skatās tās traģiskās drāmas:

Kur vīns ar asarām reizē plūst
Un sirdis kā salmu stiebriņi lūst.

Vispirms nāks varen glītas skuķes,
Tās simbols jums kā saules puķes
Būs saules puķu rēvija,
Lai plūc ikviens sev vienu — jā! jā! jā!
Bet tad, es saku, pie otrās takts,
Tad nāks tā pompejiešu nakts,
Kas šinī brīnumnaktī grims,
Tas saldā mīlas slavā grims —

Tad trešoreiz kā nelabais

Nāks pats tas velna dejotājs,
Viņš dejos cauri uguņiem
Un cauri asiem zobeņiem,
Un, ja viņš šoreiz izies sveiks,
Tad «dievs lai slavēts!» katris teiks.

Bet ceturtais — būs lielas briesmas:
Nāks sieviete, kas sadegs liesmās.

Tik paliks sauja pilna pelniem,
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Tur netiks dievam vairs, ne velniem!

(Skatās apkārt.)
Ko saucu te pret tukšu kaktu

Kā gailis, uzlēcis uz laktu.

Totiesu zāle atkal pilna,
Būs šodien diezgan jācērp] vilna.

Rēvija.

fznāk gerlas, tērptas saulespuķu veidā: brūnos viducīšos un lindra-

ciņi tikai dzeltenas lapas. Viņām vidū Sarmē ar platākām un garākam

lapām, kuras drīz uz augšu saslēdz, drīz atver, imitējot saulespuķu
vibrējošo kustību.

Ilgu pilna stīgu mūzika.

Zāle pārpildīta laužu, kuri sēd gar galdiņiem, tērzē un dzer. Vidū zā-

lei plašāks gaņģis priekš starpdejotājiem. Albis, Raters, Rau-

divs.

Albis. Vai dzi! Ir gan skaistas! Bet tā staipās un grie-

žas, ka nevar izšķirt, kura tā skaistākā. Un tās dzeltenās

lupatas apkārt — tur jau nekā nav!

Raters. Nerunā nu tik daudz un labāk skaties. Lupa-
tas? Ko tad tu vairāk gribēji? Tev taču sieva un bērni.

Albis. Vai tad es ko sliktu teicu? Un vai tev arī nav

mājā sieva un bērni?

Raters. Es jau tikai novēroju. Es tādas lietas pazīstu.
Albis. Ak tā! tā! tā! Tu jau pazīsti, labais esi gan. Un

mani tu strostē.

Raudivs. Klus'! Sāksat vēl bārties. Visi jau vērš uz-

manību uz mūsu galdiņu. Bet kur tas Ziemelis palika?
Raters. Es redzēju, ka viņš kļuva skumjāks un skum-

jāks un tad lēni aizvirzījās pa durvīm laukā. Es jau zinu,
tādās reizēs viņš nav turams.

Raudivs (nopūzdamies). Ak jā! Grūtsirdīgais nelga!
Tāds būtu viņa īstais nosaukums. Kādreiz viņš jautri smej
kā putns pēc lietus, bet tad tas uzreiz apmācas un klusi

aiziet.

Raters. Spārniem spīd virsū saule, bet apakšā tie

slapji. Viņš pastāv no pretrunām: mīlē nāvi un dzīvību.

Diezin uz kuru pusi svari svērsies?

Raudivs. Nevajaga to uzskatīt tik traģiski. Viņam
vajaga tikai iemīlēties, tad rāsies līdzsvars.

Rēvija beidzas, skatuves priekškars nolaižas.

Jo (dejo pa starplaiku, drīz vienam, drīz otram, galdam
tuvodamās. Deja personificē antīko dejotāju, kura izrāda,
ka tā pastāvīgi tiek vajāta no Ceisa uzlaistā sirseņa).
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Klauns (viņai nopakaļ svaida zeltainus lentu kamolus

publikā, kuri apvijas gan ap kaklu, gan ap traukiem).

Še jums vēl pēdējie saules stari,
Tad beigsies diena un sāksies nakts.

Jums ātrāk sitīs pulsa takts,
Kad Pompeju kaps tiks vaļā rakts

Un šurpu lidos tie meiteņu bari.

Tās nebūs spoki, bet rožainas miesas

Un — kā jūs redzat — arī ne liesas.

(Aiztuntuļo prom. Tāpat ari Jo pazūd; paliek tumšs.

Priekškars atkal ceļas.)
Albis. Man jau metas bailes, laidīsimies labāk prom.
Raters (tura viņu aiz svārkiem). Vai tu paliksi mierā!

It kā nu tu būtu tā galvenā persona, kuru visi ķersi
Albis. Bet sviedri gan man līst.

Rēvija.

Atkal cita mūzika, lēni šūpojoša un midzinoša. Uznāk gerlas bāl

zaļos, caurspīdīgos un ļoti plašos plīvuros, ar kuriem viņām iznāk

visvairāk pozēs. Viņas aicina uz dusu vai uz kapu un beidzot nolai

žas visas guļus. Galvenā dejotāja Melita.

Klauns

Bet nu nāks tas, kas visus trauks,
Kam zibšņos apkārt liesmas un kāvi,
Kas nebēdās ne briesmu, ne nāvi .
Un pašu velnu no pekles sauks.

Brīdis pauze. Nolaists lielais priekškars starp zāli un priekšistabu.
Mūzika lēni intonē.

Silfīda un Elinora.

Elinora. Tā! Nu būtu kārtībā. Es atnesu naudu, ko

tev atdot direktoram. Še, saņem.
Silfīda (izklaidīgi). Jā, jā, ko tu teici? Kam jāatdod?

Dzirdi, dzirdi, kādas skaņas.
Elinora. Nu, še nauda, tieci reiz galā! Tu taču teici,

ka negribi dejot, nu tad jāatdod atpakaļ divkārša rokas-
nauda.

Silfīda. Ko tu runā par naudu, par deju! Man apnīk.
Varbūt dejošu, jo manī atkal kaut kas san un skan. Vai

zini, ar ko es satikos?

Elinora. Nu, nu. Atkal ko izdomāji? Es taviem lēcie-

niem nemaz nevaru sekot.
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Silfīda. Es satikos ar tavu mirstošo gulbi, ar smiek-

līgo pajaco, un sajutu kaut ko, kas mani pievelk, es viņā

iemīlējos — man tā likās
—, un mēs norunājām satikties

rītu pie kapsētas. Es tev neko neslēpju.
Elinora. Tu viņā iemīlējies! Tev tā liekas — ak dievs,

kam tu viņu padari nelaimīgu!
Silfīda. Nelaimīgu? Kādēļ? Es taču teicu, ka viņu

mīlu!

Elinora. Mīla, kura mirkli uzzibsnī starp diviem cilvē-

kiem, nevar būt pastāvīga. Tu dari viņu nelaimīgu.
Silfīda. Kā tā? Man taču liekas, ka es viņu mīlu, jo

viņš manī iekustinājis stīgas, kas vēl nekad nav skanēju-
šas.

Elinora. Cik ilgi tas būs? Es pazīstu tavu raksturu.

Silfīda. Kas par nelaimi, ja es kādreiz iemīlētos. Ja

mīla nav mainīga, tad tā neko nedod, un, ja es viņu at-

stāju, tad es viņam atstāju smaržīgas atmiņas kā baltus

ievu ziedus. Vai mans izstarojums nav vairāk nekā es

pati? Bet klau! Klau! Kādas skaņas! (Klausās pie priekš-

kara.)

Elinora. Klausies jel reiz un esi nopietna. Tu ne-

drīksti ar cilvēka sirdi rotāties kā ar dejas takti. Ja tu

Ziemeli mīli, tad — es tev viņu atdodu — dari viņu lai-

mīgu. Viņš tik daudz cietis, tu nedrīksti ar viņu rotaļāties!

Silfīda. Tu mīļais dievs, ko tu mani moci! Kādu ap-

stiprinājumu lai es tev dodu? Es mīlu tā, kā es varu mī-

lēt, un dodu sevi, kāda esmu. Vai bite vainīga, ka viņa

neaizmieg ziedā? Vai debess var prasīt, lai mākonis pie vi-

ņas stāv pienaglots cieti? Vai gribi tūlīt mani ar laulības

kontraktu saistīt?

Elinora. Es tikai gribu, lai tu palieci pie viņa un dari

viņu laimīgu.
Silfīda. Laime un nelaime nestāv tavās rokās.

Elinora. Es tikai runāju tava rakstura dēļ, kas tik

vājš un šaudīgs.
Silfīda. Visa daba ir tāda: vētra nāk un iet. Liesma

deg un apdziest, puķe zied un nozied, nekur nav pastāvī-
bas, un no manis tu prasi, lai es cilvēku piesaistu ar

dzelzs važām. Lai viņš mani mīl, cik ilgi grib, un es viņu

mīlēšu, cik ilgi gribēšu.
Elinora. Ir arī dzīvē mūžīgas vērtības: mīla, kas mīl

aiz nāves, un Ziemelim ir tāda daba, kur iekšā viss pa-

slēpts kā dzelmē.
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Silfīda. Ir jau labil Kad tu man tā uzbāzies, tad man

viss .sāk apnikt. Bet klausies tās skaņas, ak, tās skaņas!

Priekškars tiek atvilkts. Galdiņi ar viesiem atbīdīti pie malas. Pa

vidu dejotājs Ļit v i no v s. Orķestrs spēlē trakulīgo «Lezginku». Vi-

ņam priekšā tura kailus zobenus.

Silfīda (cilājas līdz taktī). Redzi un dzirdi! Un viņš
tik skaists, tik apburošs!

Elinora. Kas man tur daudz ko redzēt. Mani tādas

lietas neaizrauj.
Silfīda. Tu esi ikdienas cilvēks. Tu esi akmens! Nekas

tevi nevar uztraukt.

Elinora. Arī akmeni var saspridzināt uguns, bet tai

vajaga būt stiprākai par tavu salmu uguni.
Silfīda. Es tagad dejošu, dejošu! Katra nervu cīp-

sliņa manī kustas.

Elinora. Ārprātīgā, nāc uz mājām, un rītu tur tiecies

ar Ziemeli.

Silfīda. Rītu! Rītu! Kas ir rīts, bāla strīpiņa pie
debess malas. Daudz mirst līdz rītam, bet es dzīvoju un

degu šodien! (Sāk dejot pretim Ļitvinovam.) Es viņu
mīlu!

Elinora. Es tevi nelaidīšu, nāc! (Rauj viņu aiz ro-

kas.)
Silfīda. Nē!

Elinora. Šoreiz tu klausīsi!

Silfīda. Nē! Nē! Nē! Ļauj man kā zvaigznei iet savu

ceļu!
Elinora. Tu esi meteors.

Silfīda. Labi! Sašķīdīšu! Nokritīšu! Bet tagad lies-

moju! (Dejo.)
Elinora (lauza rokas). Ak dievs! Ak dievs! Iznāks

nelaime!

Ļitvinovs (viņam tura degošas lāpas priekšā, viņš

dejo cauri. Silfida, pretim dejodama, nokrīt viņam pie kā-

jām).
Silfīda. Es esmu liesma, kurai tu cauri netiec. Sauc

to par mīlu, par nāvi, kā tīk. Te es esmu!

Ļitvinovs. Heija! Uzvarētājs uzvarēts! Es tevi ņemu,
tu esi velnišķi skaista! Mana! Mana!

Priekškars.

Pirmā posma beigas.
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OTRAIS POSMS

Pirmā aina

Kapu sargs (rēgs), Ziemelis.

Sargs (dziļi ietinies, sēd pie kapu vārtiem). Ko jūs te

gaidāt, jaunais cilvēks? Jūs jau staigājat šurp un turp
trīs stundas vai vairāk.

Ziemelis. Vai trīs? Vai ne desmit? Vai ne simtām?

Sargs. Jūs gan kādu ļoti gaidāt?
Ziemelis. Vai tik viņa nav garām pagājusi? Vai nav

paslēpusies?
Sargs. Kas man iet garām, es zinu visas, bet, kas

slēpjas, es labprāt nemeklēju, kaut gan zinu viņu slēp-
tuvi. Es jums dotu padomu ari viņu nemeklēt, negaidīt.

Ziemelis. Kā jūs to zināt? Vai viņu pazīstat?

Sargs. Kā lai viņu nepazītu, kad jūs pazīstu. (Paver
segu.)

Ziemelis (atlec izbijies). Ak dievs! Atkal rēgs! Vai

drūmais smējējs atkal klāt!

Sargs. Vari man piedot, es negribu tevi sāpināt. Bet

es esmu mūžīgs šaubu gars, un mājoklis man tava sirds.

Ziemelis. Tad tu arī šaubies, ka viņa atnākusi, ka

viņa pavisam reiz nāks?

Sargs. Kādēļ lai viņa nenāktu, ja arī ne šodien? Visi

nāk pie manis. Arī tu nāksi. (Metas tumšs. Pilns mēness.)

Ziemelis (nopūšas). Par velti. Viņa tomēr nenāca.

Kurp lai eju? Pie cilvēkiem man netīk. Tie visi skatīsies

man vaigā, visi smiesies: bēdīgais nelga! Un tad atkal

nakts, pilna sāpju! Bezmiega! Ak šausmas! Vai zini,

draugs, ieved mani kapsētā, kļūs vieglāk man, redzot to

vietu, kur vairs necieš un nejūt.

Sargs. To patikšanu es tev varu darīt, ja tā tikai būs

patikšana. (Atver kapu vārtus, abi ieiet kapsētā.)

Otrā aina

Ziemelis, kapu sargs, miroņi.

Ziemelis. Jau rudens; tumšs un auksts, nobirušas

lapas no kokiem, kā zelts un karmīns tās bija, nu pelēkas
un čab zem kājām kā miroņnopūtas.
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Sargs. Tu dzirdi tikai mūsu soļus. Es pie tā esmu pie-
radis. Lapas mirst tāpat kā cilvēki.

Ziemelis. Lapas mirst un atkal top zaļas, tikai cil-

vēks vairs ne. Skat, skat, tur to koku ar sauso zaru — ak

dievs — vai tur kāds nekarājas?
Sargs. Tu redzi ēnu.

Ziemelis. Vējš to kustina. Tas ir cilvēks, man tas lie-

kas kā Jūdass Iskariots — un liels, sarkans laukums pie

kājām, kā viņa nomestais mētelis.

Sargs. Tur būs sabirušas asinsvīksnas lapas.
Ziemelis. Tu centies visu garu valsti padarīt par

īstenību. Tad vadi mani arī pie zārkiem, padari man dzī-

vus, kas viņos dus.

Sargs. Labi, jaunais draugs, tev sakarsusi fantāzija,
es tev parādīšu, kas viņos dus. Te tu vari skaļi smiet

vai raudāt, tikai vēlāk neizpaud neko, lai viņu dzīves

stāsts paliek starp mums.

Ziemelis. Palaidies uz mani.

Sargs (paver kāda zārka vāku). Lūk, te viens šķirsts
apvīts ar zilu lentu, te dus meitene, kas noindējusies.

Ziemelis. Tas būs nupat noticis. Viņas vaigs maigs,
kā bālais mēnesis mirdz, šķiet, nāve viņai bijusi saldāka

nekā dzīve.

Sargs (atver otru šķirstu). Lūk, te guļ sieviete, kas

tāpat noindējusies.
Ziemelis. Zaļš šķirsts! Cik īpatnēji! Viņa dus kā pum-

purs lapās, ko rīta salna nokodusi. Bet, rau, pat nāve nav

spējusi aizdarīt acis, kas, plaši atvērtas, vēl ko cer un

gaida...
Sargs. To dievs vien zin. Vai gribi vēl kādu redzēt?

Man šķiet, ka tu katras dzīves stāstu labāk tulko nekā es.

Ziemelis. Kā uguns liesma man šaudās pretim. Vi-

ņas locekļi vēl kā dejas taktī. Viņas dzīve bijusi pus-

mūzika, pusdziesma.
Sargs. Tomēr arī viņa no tā paša kausa dzērusi.

Ziemelis. Kas ir šī inde?

Sargs. Neprasi tik ziņkārīgs, gan arī tu no viņas
dzersi. Es vecs, septiņdesmit pāri, bet man bail tās indes

vārdu minēt. Tai ir vārds — mīlestiba.

Ziemelis. Ak vai! Sarkanās liesmas apdziest! Viss

vēršas pelnu pelēkumā, tikai uz sirds vietas sarkano

krusts. Rau, rau! Viņa ceļas no zārka — izpleš kā sik-

spārņa spārnus, viņa grib man ko teikt, bet vārdus ne-

sadzirdu, iedegas zem spārniem kā liesmiņa, Arī citi ceļas
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no zārkiem, viņas sfērā līdzi rauti, viņas seja man tik

pazīstama (iekliedzas)... Haijalijal
Rēgs. Tu aiz bēdām murgo. Gan jau viņa nāks.

Ziemelis. Bet citāda; ar rozēm pušķojusies, pati zie-

doša, ne tā kā mironis. Klau, klau! Visi ceļas, vāki no zār-

kiem veļas nost — kauliņi grab — viņi tuvojas — viņi
dejā iesiēdz mani — es nespēju kustēties (Miroņ-
deja.)

Rēgs (ņem viņu zem rokas). Nāc, nāc, tu slimo ar ner-

viem. Es tevi paglābšu.
Ziemelis. Tu mani no vienām briesmām paglābsi, lai

ievestu vēl lielākās briesmās.

Rēgs. Es tevi nodošu tavam labākam draugam, Ali Be-

jam.

Trešā aina

Tie paši, Ali Bejs.

Ali Bejs (platā, melnā mētelī). Nabaga zēns, tu gluži

pārbijies un nosalis, drebi. Es tev gribu dot, kas tevi sa-

sildīs, iepriecinās un modinās tevi uz īstu dzīvību. Nāc

man līdzi!

Ziemelis. Kurp tu mani ved? Ko tu man soli?

Ali Bejs. Turp, kur nav vairs ne sāpju, ne ilgu, ne

pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes.

Ziemelis. Vai uz nāvi?

Ali Bejs. Ir vēl kas trešs, tas ir pāri pār dzīvi un

nāvi.

Ziemelis. Savādi. Tu dari mani ziņkārīgu.
Ali Bejs. Arī labi. Ziņkāre jau ir vārti uz katru jaunu

dzīvi. Bet tā valsts, uz kuru es tevi vedu, ir vēl lielāka,
kā jau teicu, trešā dzīvības pakāpe.

Ziemelis. Tu taču zini, cik nabags, nožēlojams es

esmu: maisos tik cilvēkiem pa kājām. Naudas man nav,

jo neesmu nekāds algots skribents, mīlu brīvību. A\īla

mani nemīl, goda un slavas arī man nav. Esmu tikai na-

bags dzejnieks, un dzejnieki tiek slaveni tikai tad, kad tie

dus kapā, un arī neilgi, kamēr kolēģi var izrunāt savas

skaisti izdomātās kapa runas — un tad nāve, nakts un

aizmirstība.

Ali Bejs. Es tev taču teicu, ka ir vēl kas cits. Tu no-

metīsi savu miesu kā vecas lupatas uz ielu. Vai nav jauki
pacelties pār cilvēcību, pār organismu, kad asinīs vairs

nerit melnā, biezā sula, bet kāds citāds fluīds. Kad jūties
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no zemes atraisīts un vari sekot sava gara brīvam lidoju-
mam? Tava inteliģence, tavas domas vairosies ar slepenu
spēku. Tu visu sapratīsi, ko lielie gari reiz izjutuši, kā

Perikls, Platons, Dante, Napoleons. Tavā sirdī radīsies tik

daudz mīlas un laipnības, ka tu kā dievs visiem cilvēkiem

spēsi piedot un visu saprast un aptversi sevī visu zemi un

debesi, lai tā nu būtu vai grieķiskais Olimps vai kristīgo
debess.

Ziemelis. Tu soli daudz par daudz. Es tev gribu se-

kot. Man jau arī viss vienalga, esmu notrulis kā anatoma

nazis, kas dzīviem dzīvniekiem griež sirdis laukā.

Ali Bejs. Labi. lesim. Sveiks, draugs Rēgs! Gan jau
vēl būs jātiekas. Dzīve ir tik šaura, ka viņā, grib vai ne-

grib, vienam uz otru jāuzduras kā asām naglām.

Ceturtā aina

Ali Bejs, Ziemelis.

Ziemelis. Kurp mani ved pa tukšām, tumšām ielām?

Ali Bejs. Kad tikai sasniedz mērķi...
Ziemelis. Šauri, zemi vārti, kāpes glumas kā līķu

kambarī, tās jau baismainākas nekā kapsētā, no kuras

tikko izbēgām.
Ali Bejs. Tūlīt būsim gaismas valstī — opija klubā.

Ziemelis (saraujas). Tā jau esot šausmīga inde, no

kuras grūti tiekot va{ā.
Ali Bejs. Ne šausmīgāka par mīlu. Pirmā sit brūces,

pēdējā tās dziedē. Te tev atvērsies jauni prāti, te nebūs

vairs ne naida, ne sāpju, ne izšķirības starp draugu un

naidnieku, jaunu un vecu, te katrs bezdibens pildās un sai-

tes sienas. īsti to varētu dēvēt par garu dzimteni, jo visi

lielie gari taču virs zemes nejūtas mājās, kur nu vēl dzej-
nieks, kam jau no dzimtības uzspiests lāsta zīmogs: klīst

apkārt un neatrast nekur miera.

Ziemelis. Labi, es tev sekoju. Man jau arī nav nekā,
ko zaudēt.

Ali Bejs. Nerunā par zaudējumu, bet par ieguvumu.
Tu drīz vien redzēsi, ko ne sapnī neesi redzējis. (leiet abi

klubā.)
Ali Bejs. Mēs esam pie mērķa. lesim iekšā!

Ziemelis. Tad tāda tava burvju valsts! Mazi, šauri

vārtiņi! Pat galva jānoliec, ieejot iekšā.

Ali Bejs. Vai tad visi šaurie vārtiņi un celiņi neved

uz debess valstību? Diezgan tu tādu esi nostaigājis.
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Ziemelis. Tiesa. Jāiet vien ir.

Ali Bejs (pieklauvē trīs reizes. Atsprāgst mazie vārti,

un parādās lielas durvis, uz kurām ar liesmainiem bur-

tiem: «Ne dievam, ne velnam.»).

Ziemelis. Ko tas nozīmē? Savāds uzraksts: pievilcīgs
un reizē atbaidošs.

Ali Bejs. Tas nozīmē, ka starp dzīvi un nāvi ir vēl

kaut kas cits. (Abi ieiet.)

Piektā aina

Ziemelis. Kāda savāda atmosfēra! Ēters, auksts kā

ledus...

Ali Bejs, Tas ir radniecīgs ārprātam un hipnozei un

arī radniecīgs tev.

Ziemelis. Es vēl nevaru saredzēt, bet smaržas ne-

pazītas, reibinošas vijņo augšup un lejup kā mākoņi.
Ali Bejs (izlej kādu pudeli). Tu tūdaļ sasilsi, kas

mūžam esi salis.

Ziemelis. Man top tik viegli, tik silti. Es redzu skaid-
rāk: tā jau nav nemaz tā mazā, zemā istaba, kurā iegā-
jām, viņa plaša, viņa top par brīnišķīgu marmora templi,
un grīda kā mozaīka, izlikta ar bruņurupuču platēm. Mā-

koņi paceļas, es redzu gultas visapkārt, un viņā guļ porce-
lāna figūras, sievietes — ko es saku — fejas, viņu rociņas
ir tik maigas un rožainas un smaržo pēc ambras, un viņu
kājiņas kurpītēs, kuras nav lielākas par rieksta čauma-

liņu. Kas viņas ir?

Ali Bejs. Es tevi tūdaļ iepazīstināšu ar viņām, bet

pirms apgulsties pats, te viena gulta brīva.

Ziemelis. Bet tā ir salmu gulta ar skaidu spilvenu.
Es pie māmiņas un māsiņas gulēju labāk.

Ali Bejs. Gulsties vien droši! Manas burvības brīniš-

ķais iespaids tev pārvērtīs to par zīdu ar blāzmotām se-

gām kā rīta mākoņiem. Es tev došu smēķēt pīpi.
Ziemelis. Kas tā par nomelnojušu pīpi?
Ali Bejs. To mani tēvutēvi ir smēķējusi no dzimumu

dzimumiem. Viņa ir pilna austrumu dailes gara. Viņā
iemājo desmit burvības: morfijs, kodeīns, narkotikums un

diezin kas vēl. Tēvs man mira tādēļ, ka viņš par daudz no

tās smēķēja. Tur kaut kāds noslēpums, kuru nevajadzīgs
tagad izpētīt. Es tūdaļ tev viņu sagatavošu.

Ziemelis (pīpi aplūko). Viņa ir gluži melna, tikai šur
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un tur ar zeltu izrotāta, un pērles pie viņas karājas kā

asaras pie zārka segas. Es skatos viņā kā vaļējā kapā.
Ali Bejs (izvelk no kabatas graudiņus). Tie man jā-

sagatavo un uz uguns jāvāra.
Ziemelis. Ļauj apskatīt. Kas tie par graudiņiem? Tie

izskatās kā mazas lodītes no sveķiem un no asfalta. Pēc

nekā tie neož, un nekādas smaržas tiem nav.

Ali Bejs (māj, un istabas vidū izšaujas uguns). Es

tagad kādus graudiņus izvārīšu un tad tev došu smēķēt.

(Viņš vāra graudiņus pīpē un pasniedz Ziemelim, kurš

ievelk dažus vilcienus.)
Ziemelis. Brīnišķi, kā viss pārvēršas: fejas opāl-

krāsainā templī paceļas un top dzīvas, viņu sarkanās

lūpas pauž it kā neizsakāmu laimi. Brīnišķas puķes stiepj
ziedus ārā no grīdas; pašām puķēm ir tik lielas, platas
lapas, un viņu ziedi ir kā melni šķīvji ar pasniegtiem aug-

ļiem no nāves dieves dārziem.

Ali Bejs (otrreiz pīpi pilda). Še, smēķē vēl.

Ziemelis. Man šķiet, ka tūkstots gadi ir pagājuši un

liela magone spiežas man pie pašām lūpām klāt. Nu tava

pīpe nav vairs apklāta ar zelta izrotātām asarām, bet ar

asinspilieniem.
Ali Bejs. Maģiskais opijs taču pastāv no asinspilie-

niem. Kas tev par daļu, vai no tevis paša vai no cita, kad

tikai iespaids panākts.
Ziemelis (ievilcis dažus dūmus).

Kā kuģis es no tāla okeāna

Še iegriezies uz brīdi atpūsties.
Ali Bejs. Kad tu izsmēķēsi trešo pīpi, es tevi iepazīsti-

nāšu ar fejām, kas še dus.

Ziemelis. Man tagad tik viegli, tik labi. Ja tu man

spēj vēl ko dot, tad dod! Man maz vairs ko vēlēties.

Es aizbraucu pa putnu ceļu
Kā valdnieks zilā valstībā.

Ali Bejs. Nu, ceļaties augšā, manas meitas, un tuvoja-
ties viņam!

(Sievietes paceļas no savām gultām.)
(Uz Ziemeli.)
Te tu redzi sievietes no Bahijas un Tasmānijas,
No skopās Pontu tautu cilts,
No ielejām, kur upes vijas,
No Gobi sakarsušās smilts.

(Dažas sievietes pieceļas no gultām un tuvojas

viņam.)
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Ziemelis

Stāvs jūsu, kas jums plaucis muselīnā,
Kā nāvīgs zieds man dvēsli māc.

Sievietes (izstiepj rokas). Nāci Nāc!

Ali Bejs. Lūk, te otra mana meita: princese Džonke,

puķu karaļa meita. (Viņa tuvojas Ziemelim un paceļ
sveicinādama labo roku.)

Ziemelis

Cik neizsakāmi maiga tava seja,
No melna matu kroņa vaiņagota,
Jūs reizē princese un feja,
No mēness zelta apskaidrota.
Man tavā brīnišķīgā prizmā
Lūst visu sāpju asais stars.

(Grib viņu skūpstīt, bet bezspēcīgi atslīd.)
Ali Bejs. Nu nākat visas, manas meitas, sapņu otra

stunda ir klāt, jūs drīkstat celties.

Sievietes (pieceļas no savām gultām, viņas tērptas

caurspīdīgos plīvuros, mati tām melni kā no melnkoka,
caurvīti ar pērļu šņorēm, uz rokām daudzas aproces no

zelta un dārgakmeņiem, tāpat arī uz pirkstiem gredzeni.
Dažas ar spalvu vēdekļiem apstāj Ziemeļa pagalvi un vē-

dina tam saldu smaržu dvesmu, citas glāsta tam matus,

citas apstāj kājgaļu un vilinoši smaida).
Ali Bejs

No visām zemēm, ko vien vari

Tu iedomā un kaislē skaut,
Še dārgumi un rotu bari:

Še nēģeriete mīlā kvēla,
Še indiāne cejus liec,
Še arī arābiete kvēla,
Še visu rāsu kairais zieds.

Ziemelis. Man šķiet, tu vēl ko manim slēp.
Ali Bejs. Es zinu, ko tu gribi: tu gribi atsegt pēdējo

noslēpumu, atsaukt to būtni, kas tev vēl nav gluži padota,
tā samaksa būs dārga, bet tu to gribi.

Ziemelis. Es gribu, gribu, tu jau visu zini.

Ali Bejs. Tad ņem un smēķē šo pēdējo pīpi, kas tikai

vienīgā nu vedīs tevi atpakaļ uz pašiem pirmatnības avo-

tiem un dvēseļu sākumu, bet zini, līdz ar to tev šinī naktī

viss atdots tiks un viss ņemts. Pat miroņus tu dzirdēsi,
kas dziļi zemē rakti, un dzīvos atsauksi, kas vēl tāļāk at-

rodas no tevis nekā miroņi.
Ziemelis. Viss viens! Kaut nāktu tikai Haijalija!
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Ali Bejs. Tad ņem un smēķē še šo trešo pīpi. Tā ir

no baltkaula un daudzkārt vērtīgāka nekā visas citas.

Viņa bij sākumā balta, tad tā kjuva dzeltena un tagad
izskatās brūna. Viņā sakūst divas dvēseles. Viņa laikam

veca trīsdesmit simts gadu, un daudz karalisku lūpu ir no

viņas sev aizmirstību sūkušas. Viņai ir sava vesela mīlas

vēsture.

Ziemelis. Es gribu to zināt, pirms no jauna dzīvoju
vai mirstu.

Ali Bejs. Ne tik strauji, jaunais cilvēks! Tik aši nevar

pāriet gadsimtus. Pirms jāaizmirst viss. Jāizdzēš viss no

atmiņas tāpat kā man, lai izjustu tikai to vienvienīgo.
Ziemelis

Ko moci mani gariem stāstiem!

Ļauj sabrukt man zem mīlas lāstiem.

Ali Bejs. Bij reiz karaliene, neatminu, vai no Skitijas
vai Persijas, vai Tatārijas...

Ziemelis. Priekš manis tā bij Haijalija.
Ali Bejs. Nūja, es viņas vārdu neatminu. Zinu tikai,

ka augstdzimuši kņazi izgājuši tāļi pār savas valsts robe-

žām, lai viņu meklētu.

Ziemelis. Diezgan! Es neesmu ne kņazs, ne man kā-

das valstības. Bet mana sirds to ir meklējusi tālāk nekā

visi kņazi. Viņai jānāk, tūlīt! Tūlīt!

Ali Bejs. Viņa jau arī nāk. levēro tik vienu mācību:

Tāds reiz likums garu valstībā:

To acīm vari ņemt par prieku,
Bet, ja tev sirds to neizšķirs,
Tad velns lai sargā pārdrošnieku,
Kas viņu skar, tas mirdams mirs.

Ziemelis

Oho! Tik vien tās bailes!

Man vajag pēdējās dailes.

Ali Bejs
Tad ņem to arī! (Viņš nomet savu melno togu un pa-

rādās melnā zīda apģērbā ar koraļļu agrajām. Viņš velk

uz sienām noslēpumainas zīmes ar sarkanu kritu, tad

dobji sauc: Haijalija\)

Sestā aina

Tie paši, Haijalija.

Haijalija
(fantastiskā uzvalkā kā siltzemju taurenītis. Viegli
lidodama).
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Man visas durvis atdarās, kad nakts,
Es visās mēlēs runāju, kad nakts,
Es tavu dvēsli izdzeru, kad nakts.

Ziemelis (izstiepj bezspēcīgi rokas). Haijalija! Bei-

dzot tomēr nāci pēc tik ilgiem sāpju gadiem... Bet zvēri

man, ka neesi tikai kāda pati maldoša un citus maldinoša

dvēsele, kas, šurpu saukta caur okultu spēku, atstājusi
savu miesas mājokli, uz brīdi iemājo cita miesā.

Haijalija
(arvienu pašdejodama, ar traģisku iespaidu).
Tev tiesa, mani rokās slēdzis

Reiz dievinādams Šarls Bodlērs,
Tad atkal šausmu pārņemts bēdzis

Kā ienaidnieku pārņemts zvērs.

Ziemelis

Kā pekles guns man tavi vārdi sprēgā,
Arvien man' vairāk aptver jēga,
Kas citiem slēpts no viņas pasaules
Un kurai drīzi piederēšu es.

Haijalija
(noliecas pār viņu).
Šo skūpstu ņem no senās Ēdenes,
To visu skūpstu vietā skūpstu es,

Tev mana sirds kā pieliets biķers kūs,
Lai aiznes nakts caur bezgalību mūs

Ali Bejs

(novērsies līdz šim stāvējis, tagad saļimst uz

sēdekļa, rokās galvu slēpdams).
Kaut gan man mute vienmēr smej,
Bet pirmreiz acis asras lej.
Te mīla kaislīgāk par citiem kvēl.

Šo jauno upuru man paliek žēl.

Haijalija
Nav laika vairs un telpas vairs starp mums,

Mūs abus sedz tik mīlas degošs jums.
Ziemelis

Man tava sirds ir šūpulis un kaps,
Es simtkārt mirstu, simtkārt

augšā ceļos. —

Ali Bejs
Vai! Vai! Vai!

Ziemelis

Ak, cik man labi, tavu roku

Es jūtu uzliktu uz krūts.
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Nav ilgu man vairs, ne moku,

Kas, dzīvei cauri ejot, gūts.
Ali Bejs

(pieceļas, izdzēš noslēpumainās zimes: puķes ie-

grimst zemē, sienas it kā savelkas kopā. Haijalija
paceļas un it kā nobālē un zaudē savu ārpasaules
spožumu; gaist un izzūd).
Es šoreiz prom no tevis eju,
Lai otrreiz kausu pilnu leju.
Bet, kad tu viņu izbaudīsi,
Tu tuvāk mani sajutīsi.

(Pazūd.)
Ziemelis

(it kā pamodies).
Kas tas? Ap mani ir tik klusi,
Es redzu, viss tik sapnis bij,
Un skaistā uguns izdegusi...
Ak, kad tu nāksi, Haijalij!

Septītā aina

Ziemelis, saimniece.

Saimniece. Nu, vai pabrokastojāt?
Ziemelis (kuram ēdiens stāv priekšā neaizskarts,

viņš galvu rokās atspiedis). Jā, jā. Ko jūs teicāt?

Saimniece. Es prasīju, vai esat ēduši. Un jūs snau-

žat kā miegā. Divas dienas bijāt prom; diezin pa kādām

kafejnīcām bijāt vazājušies un kāda meita būs jūs sapi-
nuši valgos.

Ziemelis. Nerunājat taču tik nejauku valodu.

Saimniece. Kāda tad jūsu valoda? Ar savām dze-

jām un iedomām karājaties gaisā un ar kājām minat pa
dubļiem. Labu galu jau neņemsat, to es jums saku.

Ziemelis. Varbūt jums taisnība.

Saimniece. Ja domājat, ka man taisnība, tad esat

reiz godīgs cilvēks: strādājat, pelnāt maizi, apprecaties,
dibināt ģimeni, un būs prieks redzēt, kā jūsu bērni aug.

Ziemelis. Ak, mīļā saimniecīt, jūs man dodat pa-

domu — iznīcināt sevi pašu. Bet es gribu dzīvot. Es

gribu skatīt to daiļumu, kādu tik vienreiz dzīvē atrod,

un tad man vienalga, vai dzīvoju vai mirstu.

Saimniece. Es nemaz negribu ar jums tālāk ru-

nāt, es neprotu pa padebešiem kūleņot. Arī jūs esat
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tikai miesīgs cilvēks, un jums jāgādā par savas miesas

uzturu. Man jau citādi nebūtu gar jums nekādas daļas, bet

jūs dzīvojat manā dzīvoklī, un man — kā lai nu saku —

man jūsu žēl, ka aizklīstat pa neceļiem. Sakāt man —

kas jūs aizvakar pārveda mājās? Kas tas bij par garu

tēviņu? Labais jau gan nebij.
Ziemelis. Nezinu, neatceros. Varbūt rēgs.
Saimniece. Lai nu kā! Es jau tādus ķēmus nepa-

zīstu. Bet šorīt te gaida uz jums kāda jaunkundze. Es

būtu viņu raidījusi projām, bet, kaut gan viņa izskatās

tik ļoti skaista, viņa man tomēr šķiet godīga, un tādēļ es

viņai, teicu, lai pagaida, drīz jūs celsaties.

Ziemelis (uzlec kājās). Ak dievs, kam neteicāt āt-

rāk? Tā cita nevar būt, tā ir vienīgi tikai Haijalija! Tūlīt

saucat viņu, kaut tik nebūtu aizgājusi prom! Kam tūlīt

man neteicāt?

Saimniece. Te tev nu bija. Esi laba pret viņu, vēl

viņš tevi lamā! Saukšu jau, saukšu. (Aiziet.)
Ziemelis. Lai visi atbalsi skan tik to vienu vārdu:

Haijalija!

Astotā aina

Elinora, Ziemelis.

Ziemelis (atkāpjas). Hai! Haijalija, vai jūs tā

esat? Vai no kapiem uzcēlāties ar tik nāvīgu aukstumu

un debešķīgu skaistumu, kāds mēdz būt viņpasaules būt-

nēm? Kādēļ esat tā pārvērtusēs?
Elinora. Es neesmu pārvērtusēs, jūs tikai samai-

nāt mani ar manu māsu. Mani arī nesauc par Haijaliju,
bet Elinoru.

Ziemelis. Tomēr jūs izskatāties, kā būtu no pasaku
valsts!

Elinora. Es stāvu cieti virs zemes un esmu nākusi

kā draugs jums mieru nest.

Ziemelis. Ak, jūs nabaga bērns! Miera nava virs

zemes, mazākais, priekš manis ne. Ko jūs man arī ne-

dotu.

Dievs mani radījis tik vārgu
Se visu nicināt un nīst —

Tā puķe nobāl, ko es tveru,

Tas biķers izlīst, ko es dzeru,
Un sapņi drīz kā putas šķīst.
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Elinora. Jūs meklējat pēc baudām — tās dzīve ne-

dod un varbūt tik dažus brīžus, bet tā dod citu ko: sa-

ni, ru, atsvaru. Neviena bauda nav tik liela, ka tā neno-

beigtos ar rūgtumu, nevienas sāpes tik lielas, ka tās

neatrastu cilvēka garā līdzsvaru un pacilātību.
Ziemelis. Kad jūs tā runājat, tad man visa telpa

pielīst siltas miglas.
Nu teic — vai tava sirds ar jūt,
Cik tagad stundas brīnum žiglas,
Cik viegli man ar tevi būt?

Elinora

Jums mana uguns kvēlo acīs,

Jūs manu dzīvi cauri redzat. —

Ziemelis. Nē, Nē! Nē! Jūs gan esat skaistāka kā

Haijalija, tomēr ne viņa. Jūs savās drēbēs nesat viņas
rožu smaržu un tomēr neesat viņa; jūs mani nevarat ne

pazudināt, ne augšām celt.

Elinora. Nu tad es esmu tā, kam tā nelaime jums

sniegt rūgto biķeri. Jūsu tā dēvētā Haijalija jeb jūsu

fantāzijas auglis ir tikai vāja rakstura sieviete. Man tas

diemžēl jāsaka par manu māsu. Saņematies tad un uz-

klausāt
...

Ziemelis. Vai dieviņ, tas būs Jauns vārds! Kā pār
tik skaistiem lūpu vārtiem var locīties melnas čūskas?

Elinora. Es jūs gribu atdot dzīvei vai ar Jaunu vai

ar labu, bet jums jābūt stipram, tad es jums teikšu, kas

jūs reizē ievainos un dziedinās.

Ziemelis. Vai jums rokās tāds spēks?
Elinora. Varbūt, bet uzklausāties: atmetat sapņo-

šanu par manu māsu Silfīdu, kuru laikam dēvējat par

Haijaliju.
Ziemelis. Jūs man kaut ko briesmīgu sacīsat?

Elinora. Neko briesmīgu, tikai cilvēcīgu: kad jūs

aizgājāt no kafejnīcas, mana māsa Silfīda pēkšņi iemī-

lējās citā. To viņai nevar ņemt ļaunā: viņa ir māksli-

niece, un viņš arī ir mākslinieks no tās pašas profesijas.
Nebij viegli man to jums sacīt, bet labāk es, nekā dabūnat

to zināt no citiem.

Ziemelis. Ko jūs sakāt! Nesaprotu; viss satumst

man acu priekšā. Tas nevar būt, nevar!

Elinora. Varbūt vēlāk nebūs, tagad tas tā ir. Un vis-

ļaunākais: viņi tūdaļ precēsies un aizceļos.
Ziemelis (vaidēdams saķer galvu). Un tādēļ viņa
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vakar nenāca uz kapsētu. Bet tā viņa tomēr bij, ar ko

es tikos, kas mani skūpstīja.
Elinora. Bij vai nebij, tas notika jūsu murgos. Bet

tagad saņematies. Es šoreiz eju un nākšu atkal jūs ap-

meklēt. Ceru, ka tad būsat apmierinājušies. Katram jā-

pārcieš reiz lielā krīze, lai augtu no jauna.
Ziemelis. Tik jauna un tik gudra, tik skaista un

tik nežēlīga! Kā es sevi atradīšu, to redzēsat. (Elinora

noiet.)
Ak, mieru, mieru! Viss manī kūso kā pekles dibens.

Nekur neredzu izeju. Bet pag, vai mani rēgs vai Ali Bejs

neapgādāja ar kādiem pulverīšiem, kas dodot mieru! Pa-

mēģināšu. (Izvelk no kabatas miega pulverus.) Cik jo-

cīgi! Tāds mazs, balts miltiņš var dot mieru? Vai matē-

rija var uzveikt garu? (ledzer vienu pulveri.) Tas gan

nebūs nekas! Vēl vienu un atkal vienu, un vēl, un vēl.

Top jau labi, krūtīs rimst, bet mēle tik smaga. Apgulšos,
varbūt nāks tomēr Haijalija, ja ne dzīva, tad pa sapņiem.
(Ļodzīdamies izpūš sveci, tad smagi atkrīt gultā.)

Devītā aina

Saimniece, Ziemelis (pēdējais gultā. Vēls rits).

Saimniece. Vai nu nav, kā teicu! Pārnāk no nakts-

lokāliem un tad guļ cauru dienu, kad visi cilvēki strādā.

Tadi jau ir tie peršu kalēji! (Pieiet pie loga un atver

to.) Kāds smags gaiss! Un kas tie par papīrīšiem, izmē-

tāti pa grīdu? (Uzlasa dažus.) Mīļais dievs! Tie ir bijuši
tādi pulveri, un tos viņš ir sadzēries! (Rausta viņu aiz

pleciem.) Nu, vai celsaties arī reiz, lai var istabu iztīrīt!

(Pagaida brīdi.) Ak tu dievs, nekust ka nekust, rausti,
kā gribi. Gul kā akmens.

Ziemelis (beidzot pamostas un metas pie vaļējā

loga). Gaisu! Gaisu!

Saimniece (viņu pārprazdama). Dievs žēlīgais, un

viņš metīsies pa logu laukā! Tagad jau tik daudz paš-
slenkavību notiek. (Tura viņu ciet un kliedz.) Palīgā!

Palīgā! (Saskrej ļaudis.)
Saimniece. Mīļie ļautiņi, atsaucat ārstu, te šis jau-

nais cilvēks grib mesties pa logu laukā. Viņš indes sa-

dzēries vai prātu zaudējis! Steidzaties, steidzaties! (Ļau-
dis aizsteidzas.)

Ziemelis (izraujas viņai ar varu.) Kas jums gar
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mani par daļu. Es varu dzīvot vai mirt, kā man patīk,
un jūs labāk būtu klusējuši nekā sacēluši velti traci.

Saimniece. Jums vienalga, bet man gan ne, jūs
ieņemat manu dzīvokli, un mīti mironis nemaksā, tam

vieta kapsētā.
Ziemelis. Bet apžēlojaties, ko jūs runājat, es taču

vēl esmu dzīvs un visu līdz šim esmu samaksājis.
Saimniece. Nu, nu, neuztraucaties, es tikai bries-

mīgi nobijos un gribēju jums palīdzēt.

Desmitā aina

Tie paši, divi ārsti.

Pirmais ārsts. Kas te notiek? (Uz Ziemeli.) Lie-

katies gultā un ļaujaties pamatīgi izmeklēties. Kur tā ne-

laime sēd? Kā iet jūsu pulss? (Skaita.) Par lēnu.

Otrais ārsts. Atvainojat, kolēģa. Es atzīstu jūsu
lielo autoritāti un zemojos tās priekšā, bet man liekas,

pulss iet par ātru.

Pirmais ārsts. Varbūt viņam nelaime atrodas

galvā?
Otrais ārsts. Varbūt sirdī?

Saimniece. Vai nederētu cūkas pūslis ar ledu vai

varbūt melna kapija, piemaisīta ar govju mēsliem?

Ziemelis. Ko nu vēl ar mani neizdarīs!

Pirmais ārsts. Klusat! Kas slims, tas nerunā. Iz-

karat mēli!

Ziemelis. Neko es neizkāršu.

Pirmais ārsts. Lūk, kur spītīgs! Tas jāved uz

garā vājo slimnīcu.

Otrais ārsts. Vai nederētu viņam izpumpēt iek-

šas?

Ziemelis. Priekš manām ciešanām jums nav ne-

kādu līdzekļu, tur visai jūsu zinātnei jāapklust.
Pirmais ārsts. Vai dzirdi, viņš vēl sāks mūsu

zinātni un mūs pašus pelt. Tāds gudrinieks nekur citur

neder kā zināmā klīnikā.

Otrais ārsts. Ja jūs domājat tā — es jūsu labā-

kai atziņai padodos.
Pirmais ārsts. Es nemēdzu maldīties un esmu pa-

ņēmis līdzi sanitārus.

Ziemelis. Es jau pats varu aiziet.
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Pirmais ārsts. Nerunājat neko un paklausāt, ci-

tādi dabūsat spaidu kreklu mugurā.
(lenāk sanitāri ar nestuvēm un uzliek uz tām Ziemeli

virsū.)
Saimniece. Lai nu mīļais dieviņš dod, ka viņš vēl

izveseļotos un atgrieztos, bija jau lāga zēns, bet tās

sievietes bij viņa nelaime, tās jau dažu labu kapā nova-

dījušas. (Slauka priekšautā asaras un sāk tad uzkopt
Zieme[a istabu.)

Otrā posma beigas.

TREŠAIS POSMS

Slimnīcā.

Labi ierīkota, atsevišķa istaba. Dibenā plašs logs ar izskatu uz dārzu;
rudens krāsas, birstošas sarkanas un dzeltenas lapas. Gulta istabas

vidū, vairāk uz loga pusi, tā ka slimnieks dabū dārzu pārredzēt. Pie

gultas tam piebīdīts galdiņš ar dažādiem ārstniecības piederumiem.

Pirmā aina

Ziemelis un slimnīcas māsa.

Māsa Dolora. Nu, kā labi gulējāt šonakt?

Ziemelis. Jūs prasāt!
Kā kuģis pēc vētrām un posta —

Es gulēju dziļumā lauzts.

Ap mani kā sarkana josta
Bij koraļļu plīvuris austs. —

Dolora. Tas jums tā izlikās drudzī, jūs svaidījāties
ar rokām un dedzāt kā ugunī.

Ziemelis

Tad glāstoša nāra, lai dusu,
Man nolika roku uz krūts.

Dolora. Es ienācu un klausījos jūsu elpā, un uzliku

roku uz krūtīm, pēc tam jūs palikāt mierīgāks.
Ziemelis. Bet tas nebij ilgi, tad murgi man uzmā-

cās vēl šausmīgāki:
Kāds trina asmeni

Un lika man pie kakla.

Tas nebij slepkava,
Kam prātā doma ļauna.
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Tas bija izmisums,

Kas pamodās no jauna.
Dolora. Jūs pat iekliedzāties.

Ziemelis

Brūnas sievas liesmu rokas,
Lūdzos es pēc vēsas lāsas,
Brūna sieva dzied un lokās,

Karsta smilts no tuksneškrāsas

Matiem manā sejā kaisās. —

Dolora. Tiešām, pēc pusnakts jūs kjuvāt pavisam
nemierīgs un gribējāt pat no gultas lēkt laukā, tad man

vajadzēja jums vēlreiz iešļircināt opiju. Tad, man šķita,
jūs palikāt gluži mierīgs un pat iemigāt.

Ziemelis. Man kļuva tik labi, tik neizsakāmi labi —

parādījās citas ainas: man tēlojās mana bērnība — zie-

massvētku nakts
...

Sveču atspīdums dega uz rūtīm,
Lēni iesāka ērģeles dūkt.

Maigi saliekot rokas uz krūtīm,

Ceļos klusi tā nometās lūgt.
Ilgi apburts es raudzījos viņā,
Drēbes tai baltas bija kā sniegs.

Dolora. Tā labi, atminat vien bērnību, tad arvienu

jums būs labi sapņi.
Ziemelis. Cik man no bērnības skaistuma, tik

viena atmiņa:

Bij meitenīte kautri bikla

Kā plaukstošs anemones zieds.

Dolora. Kur viņa palika? Es viņai došu ziņu, lai

nāk, tā darīs uz jums labu iespaidu.
Ziemelis

Tā nav vairs dzīvē, man no viņas
Tik sapņu trūdiem pildīts gaiss. —

Dolora. Lai nu! Bij tomēr skaisti! Mums taču viss

jānomet un jāiet arvienu jaunos lokos. Es tagad aiziešu

lūkot pēc citiem slimiem, cerat vien, ka tiksat atkal veseli

un jautri.
Ziemelis. Ak, neejat prom, neejat! Kaut jūs zinātu,

cik dzīvē esmu vientulis bijis! Es savu sirdi ņemtu un

pirkstos jums liktu, jums
Tik viegla parādības gaita
Kā sapnim, kas jau kādreiz justs,
Jums ir vēl cerību bez skaita

Un krūšu ēnā sarkans krusts.
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Dolora. Mana cerība ir mans pienākums, un krusts,
lūk, te man uz sirds, saka, ka man visi jāmīl. Mēs ne-

ienākam dzīvē, lai tur ko priekšā atrastu, bet lai tur ko

ienestu. (let uz durvīm un sastopas ar slimnīcas ārstu.)

Otrā aina

Ziemelis, Dolora, ārsts.

Ārsts (uz māsu paklusu, iesāņus). Nu, kā?

Dolora (krata klusi galvu un māj uz brūno pudelīti).
Nāk krīze, bij jādod stipras porcijas, lai apmierinātu.
Jūs jau, doktora kungs, zināt, jācer. Bet atvainojat. (Aiz-
iet.)

Ārsts (nopūšas, skumji krata galvu, pieiet pie slim-

nieka gultas). Sveiki, mans slimoni! Ak, jaunais cilvēks,

jaunais cilvēks, ko jūs tā ņematies pa naktīm un svaidā-

ties ar savām pēdām kā ar pantu pēdām? Bet te nav ne

dzejas, ne dejas. Te visi tādi septiņgulētāji. Izgulēsaties,
pēc tam izlēkāsaties diezgan. Mēs jūs jau pirms ārā ne-

laidīsim, kamēr rādāt šurpu mēli.

Ziemelis. Ar izkārtu mēli es nevaru jums neko at-

bildēt.

Ārsts. Nav vajadzīgs. Es neesmu ziņkārīgs, un jūs
neesat pļāpa. Tagad jūsu pulsu. Kā tad. Tas grib skriet

ašāk par jūsu mēli. Nu, nekas, pāriesi

Ziemelis. Jā, arī es pāriešu.
Ārsts. Lūk nu, kā nevar, tā nevar klusēt! Vārdu sa-

grozītājs, k4usēt!

Trešā aina

lenāk atkal Dolora.

Dolora. Doktora kungs, te nupat atnākusi kāda

jauna dāma, ļoti eleganta, un prasa pēc mūsu slimnieka.

Vai varu viņu ielaist?

Ārsts (vij domīgi bārdu). Nebūtu ieteicams. Labāk

mieru.

Ziemelis (sadzirdējis). Ak dievs! Viņa beidzot nāk!

Laižat viņu, jeb es nobeigšos!
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Ceturtā aina

Dolora, ārsts, Ziemelis.

Ārsts. Es tomēr esmu pretim, ka slimnieks tagad
sarunātos ar kādu personu no ārpuses, tas varētu viņa
stāvokli atkal pasliktināt.

Dolora. Vai arī uzlabot, kādēļ mēs lai būtu vienpu-

sīgi?
Ārsts. Ak, jus sievietes! Lai arī jūs pārvaldāt zinātni

un loģiku, jūs tomēr cerat un gaidāt panākumus no ne

jaušības.
Dolora. Tādēļ ka sievietes pašas slēpj sevī nezinā-

mus avotus. Jūs liekat svaru uz loģiku, mēs uz psihi.
Ziemelis (uztraukts, sēdu gultā). Jūs runājat tik

ilgi, es gaidot esmu tik uztraukts, laižat viņu, citādi aiz-

ies^
Ārsts. Lai tad notiek, es pasaukšu kopējas, lai slim-

nieku ieliek lēnkrēslā. (Pazvana — ienāk kopējas, kas uz

ārsta mājienu piebīda krēslu pie loga un otru krēslu tam

pretim. Viņas pieceļ Ziemeli no gultas un nosēdina pie
loga.)

Dolora (uz kopējam). lelaižat to damu, kas gaida
ārā. (Viņas iziet.)

Ziemelis. Vai, vai! Kāds es izskatos! Vai nav kāda

spogulīša?
Dolora. Nē, tāda mums še nav — sāpju mājā.
Ziemelis. Mani mati savēlušies kā žagatas ligzda,

kura rudenī atstāta tukša. Un kaklasaites arī man nav.

Dolora. Aizpogājat svārkus tāpat. Kas no slimnieka

ko prasa!
Ziemelis. Ak, māsa, kā jūs še spējat izturēt, bez

mazākā prieka!
Dolora. Vai nav prieka, redzot, ka simtām dzīvību

spēj atdot atkal dzīvei, kam jau bij lemts gulties tumšā

kapā?
Kopēja (ienāk). Dāma nāks tūlīt, viņa bij gaidot

kļuvusi nepacietīga un aizgājusi staigāt pa dārzu.

Dolora (kā apgarota). Arī mums ir spārni, kas ceļ
mūs augšup, — pienākums un darbs. levērojat arī jūs to.

Ziemelis. Ak, cik dzelžaini vārdi! Es eju pa rožu

smaržu, un jūs mani sūtāt iet caur kailu dadžu lauku!

Dolora. Es eju, bet zināt, dzejniek, tas nebij nebūt

tik neloģiski, kad runāju ārstam pretim. No medicīniskā
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stāvokļa, protams. Bet es jūs gribēju nostādīt jūsu paša
speķa priekšā: ja izturēsat šo pārbaudījumu, tad celsa-

ties, ja ne — es to dāmu pazīstu. Še jums mans talis-

mans — ametista gredzens — tā mana vienīgā dārgā
piemiņa no ārpuses.

Pie durvīm klauvē.

Piektā aina

Ziemelis, Silfīda, Dolora.

Silfīda (ienākot laiž skatus apkārt pa istabu).
Kāds še drūms iespaids! Bet kur? Ā, sveiki, dzejnieks!
Bet kāds jūs izbālējis un noliesējis un pat vēl slimnīcā

izujat!
Dolora. Ceram, ka jūs, kundze, ienesīsat mums saules

gaismu un mūsu slimnieku darīsat veselu (paklanās un

aiziet).
Silfīda (nopakaļ). Jā, man gan iespaids liels uz

publiku!

Ziemelis. Jūs spējat pat miroņus celt augšā; to es

piedzīvoju kapsētā to nakti.

Silfīda. Es? Kapsētā? Bet es tur nemaz neesmu bi-

jusi. Man bail no miroņiem!
Ziemelis. Vai tad jūs to neatminat?

Silfīda. Ak tā! Nu es gan tā kā atceros, es apsolīju
ar jums satikties pie kapsētas; te pa ielām ļaudis tik ziņ

kārīgi, ja ar kādu kungu pastaigājos, un tāpēc es satik-

smi noliku ārpusē.
Ziemelis. Es jau tur arī stāvēju un ilgi gaidīju,

bet, nesagaidījis ārā, gāju iekšā, un tur jūs bijāt, tikai

ne vairs starp dzīvajiem.
Silfīda. Hu, cik šausmīgi! Es gan bieži piemirstu,

ko solu, bet kam velti gaidījāt! Ja ko daru, tad daru

tūlīt, ja ne, tad nemaz. Es upurēju mirkļa dievam.

Ziemelis

Jums laime uzplaukst mirkļa dvesmā,
Un mirkļa varā novīst tā,

Kā zvaigžņu dimants, tumsā sētais,

Kā zelta mets, kas dienas sien.

Silfīda. Man par daudz rituma sajūtas locekļos, es

ritu ar vēju, ar viļņiem, ar mākoņiem, ar pašu laiku. Es

pat šo mirkli nevaru mierīgi nostāvēt.
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Ziemelis. Bet sēstaties, kaut brīdi ļaujat man jūs
redzēt tuvumā, lai jūsu trauksmes būtni saistītu savā

dzejā.
Silfīda. Man jāiet, tūlīt jāiet, mani gaida. Par ilgi

jau še esmu, nācu tikai atvadīties, mēs no šejienes aiz-

braucam, mums šoziem ārzemēs daudzas viesošanās.

Ziemelis (pārsteigts, ar tirpstošu sajūtu). Atvadī-

ties? Aizbrauksat? Mēs? Ar ko?

Silfīda. Jūs tak zināt, mana māsa jums teica, —

ar manu vīru, Ļitvinovu.
Ziemelis (iekliedzas). Silfīda! Tad tomēr taisnība.

Man iegrūda dunci krūtīs, un jūs nācāt to izvilkt, lai no-

asiņoju, — vai man!

Silfīda. Nu neuztraucaties, pavasarī nākšu atpakaļ,
tad ierīkošu, ka varam atkal satikties, bet tagad pa-
tiesi jāsteidzas. (Aši viņu noskūpsta un izsteidzas ārā.)

Ziemelis (rokas izstiepj pakaļ, tad saļimst krēslā).
Silfīda! Haijalija!

Dolora. Ak dievs! Neizturējāt, bijāt vāji, bet sāksim

atkal no gala ...

Ziemelis. Pazaudēju — nebij jūsu talismana —

ametists man nokritis.

Sestā aina

Jūrmalā, vieta centra tuvumā, kur daudz peldu viesu iet garām.
Ziemelis sēd kādā solā vientuļš, lūkodamies mākoņos, kuri, saulei

rietot, iekaist dažādās krāsās. Jūras līmenis laistās kā viļņojošs zelta

plīvuris.

Ziemelis, Raters.

Vienā pusē viņiem netāļi virpuļo grīda, kur jau iedegas raibā rindā

lampinjoni un atskan pamazām džeza skaņas.

Raters. Beidzot nu tevi sadzinām! Bij gan ko mek-

lēt! Meklējām pa nomalēm, bet, lūk, tu pašā centrā.

Prieks, ka tu no ļaudīm vairs nebēdz un atgriezies dzīvē.

Ziemelis. Kad viņi man iet garām, man liekas, it

kā tie aizplūstu kā liela straume. Tā var īsti saprast, ka

viss ir pārejošs un nav ko žēlot.

Raters. Tavā balsī vēl kā apakšskaņa dzirdama

klusa rezignācija. Ak, rezignācija ir tikai zirnekļa tīmek-

lis, bet arī tas, pārstiepts brūcei pāri, notura asinis.

Ziemelis. Asinis gan vairs netek, tiesa, viss tur aiz-

sērējis, tukšs un truls.
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Raters. Draugs mīļais, kā mēs bijām bailēs par tevi,
kad tu atkal kriti atpakaļ slimībā un nogulēji slimnīcā

cauru ziemu. Domājām gan, ka vairs necelsies.

Ziemelis. Viss viens, labāk bij man aiziet. Tagad
tā: dzīvot netīk, bet mirt arī negribas.

Raters. Gan jau ar laiku iedzīvosies atkal dzīvē. Nāc

man tagad līdz pie mūsu draugiem. Viņi mani sūtīja tevi

uzmeklēt, un viņiem būs lielu lielais prieks, kad tevi ierau-

dzīs. Mēs tevi vienu vairs neatstāsim.

Ziemelis. Ļauj man vēl drusku pasēdēt vienam un

noraudzīties mākoņos. Visa debess atveras un plaukst kā

liela, sarkana roze.

Raters. Pa tādas rozes sfēru kāpnēm Beatriče vilka

Danti augšup debesīs.

Ziemelis. Tāds piemērs man neder. Drīzāk jau es

saredzu mākoņos lielu kuģi ar purpura burām, kā to, kurā

Tristans un Izolde kopā dzēra mīlas nāvi. Bet arī tas

piemērs īsti neder; nezinu neko vairāk.

Raters. Te man iekrīt prātā ...
labāk neteikšu, gan

jau būsi pats redzējis.
Ziemelis. Ko redzējis? Saki, saki, nezinu. Varbūt

atkal...

Raters. Es ieraudzīju jaunāko programmu par rīta

izrādi kūrmājā, tur arī viens pāris: Pjēro un Kolumbīne,

dejotāji.
Ziemelis. Neesmu redzējis, bet kas man par daļu!
Raters. Un tad tev jāzin, lai nebūtu nesagata-

vots — tie ir pazīstamie dejotāji: Ļitvinovs ar sievu.

Ziemelis. Nebaidies par mani, draugs. Tagad man

viss vienalga. Es dzīvē nekopēšu Pjēro lomu.

Raters (uzsit viņam uz pleca). Brangi tā! Arī acis

tev laistās.

Ziemelis. No noejošās saules.

Raters. Nu es steigšos nest prieka vēsti. Un tu nāc

vien drīz man pakaļ, tā būs jautra sadzeršanās! (Stei-
dzas prom. let garām pastaigādamās Sarmē un Jo, tua-

letes spilgtās krāsās, japāņu saulessargi. Ejot garām. Zie-

melim, pēkšņi top uzmanīgas.)
Jo (piegrūž pie sāniem biedrenei). Vai redzi? Man

liekas, ka pazīstams tur tas sēdētājs.
Sarmē. Tiešām, kad labi atminos... kur es gan viņu

redzēju?
Jo. Nu es zinu: tas ir tas dzejnieks, kas gadu at-

pakaļ ienāca kafejnīcā.
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Sarmē. Jā, jā, jā. Toreiz viņš, kā runā, esot bijis
samīlējies tanī Sanetti. Vai viņš viņu apprecēja?

Jo. Es atkal dzirdēju, it kā viņš būtu miris.

Sarmē. To dara mīla! Vai precēties vai mirt, tas ir

tas pats. Mazākais, priekš sievietēm.

Jo. Skat, viņš pagriež galvu. Paglūnēsim zem sarga
malas: ak, kāds bāls, kā no kapa uzcēlies. Man nāk prātā
Heine:

Ak, skatāt, daiļās zeltenes,

Viņš kā no kapa uzcēlies.

Sarmē

Nē, nē, jūs brangās kundzītes,

Viņš nu tik kapā apgulsies.
Jo. Viņš nu tik kapā apgulsies. Tralalā! Tralalā! Dod

man tavu papirosu etviju. Un tā Sanetti atkal to otru, tū-
līt iedegās kā ogle.

Sarmē. Viņu laulība, dzird, esot nelaimīga.
Jo. Viņi jau rīt uzstāšoties pantomīmu dejā še.

Sarmē. Jā, jā! Tā mīla! Tur uz programmas: ka

parītu viesošoties pilsētā pie mums.

Jo. Tad atkal sāksies tas pats tracis! (Noiet garām.)

Atkal garāmgājēji: Ļitvinovs un Silfīda.

Silfīda (ierauga Ziemeli, saraujas un paliek stā-

vot) .

Ļitvinovs (neiecietīgi). Nu, ko apstājies! Zini taču,
ka jāsteidzas. Mēģinājums.

Silfīda (grīļojas). Man palika nelabi.

Ļitvinovs. Nāc, iedzersi iimonādi, pāries.
Silfīda. Ļauj man drusku te palikt, lai atvēsinu

pieri es!

Ļitvinovs (saīdzis). Nu, neslimojies man te tik

daudz, tas tev tāds pēdējā laika paņēmiens. Kad jādejo,
tad jādejo. Es aizskriešu pirms uz dzelzceļu, vai nav at-

sūtīti mūsu kostīmi, un tad uz mēģinājumu.
Ziemelis (pamanījis Silfīdu ar viņas vīru, uztrūk-

stas, bet tad atkal atslābst).
Kad viņa nāk, tu nodrebi un baidies,
Kad viņa zūd, tu ilgojies un ciet.

Ak, mana sirds, ko savās šaubās svaidies —

Kā kuģis jūrā, nezinot, kurp iet!

Silfīda (lēni viņam tuvojas tanī pašā solā, drusku

atstatu). Sapņotāji (Kad Ziemelis it kā sastindzis, neuz-
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klausās.) Dzejnieki Vai mani nemaz nedzirdat? Vai ne-

atminat? Pat ne acu nepagriežat!
Ziemelis (apātiski). Pazīstu. Redzējis esmu. Toreiz

dejojāt. Tagad nezinu, kā jūs sauc.

Silfīda. Ak, neprasāt to! Atceraties tikai, kas es

senāk biju.
Ziemelis (drusku viņai piegriežoties, gurdi). Vai

jūs pati to atceraties?

Silf id a. Ak, nerunājat, nerunājat tik salti, tik

rūgti, es to neizturu! Vai var aizmirst? Cik saldi toreiz

skanēja, kad saucāt mani par Haijaliju un vēl klāt par

princesi no Akvitānijas.
Ziemelis. Tās bij — tāla, salda meldija, bet nu tā

aizskanējusi un izskanējusi. Dzīve iet tālāk.

Silfīda. Nē, nē! Jums tikai viņa izskanējusi, bet

man, man viņa tikai sākusēs. Un, jo tāļāk es pati eju, jo
tuvāk viņa nāk man pretim. Dzejniek, mans mīļais, vai

vari man vēl piedot?
Ziemelis. Ko lai piedodu? Es pats, nelga, jūsu ska-

tos ieraudzīju vairāk, nekā tur bij iekšā, un jūsu
smaidā — vīlos.

Silfīda

(uzliek viņam roku).
Rokas lai stāsta par manu mīlu,
Rokas neviļ — kā smaidi un skati!

Ziemelis

Šodien tu uzsmaidi manim,
Rītu tu smaidīsi — viņam.

Silfīda. Neminat šo vārdu! Tas ir divgriezīgs šķēps
mūsu starpā.

Ziemelis

Redzu, jums gredzens pirkstā:

Deg viņā akmens kā ļaundara acs.

Silfīda (nomauc gredzenu un nosviež smiltis).
Ziemelis (izceļ to un apskata). Ko akmens jums

darījis? Varbūt arī tas reiz bijis karsta asara, no kādas

sirds izspiesta, kas daudz cietusi, līdz kamēr sastingusi
par akmeni.

Silfīda

Vai jums nav manis žel?

Šais stīdziņās, kas man ap acīm vītas,
Jau visas sāpju zīmes ierakstītas,
Un es tik jauna vēl!

Ziemelis. Dzīve tās atkal izdzēsīs.
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Silfīda. Ak, kaut jūs zinātu, jūs tā nerunātu. Mana

dzīve ir elle. Es viņā ieskrēju, pate neapjauzdama, kas

ar mani notiek. Kā virpulis mani aizrāva. Es biju brīva

kā putniņš gaisos un pate ieskrēju būrī. Es sitos ar spār-
niņiem un meklēju izeju, un man nav spēka vairs pašai
izlauzties cauri. Glābjat mani! Es übagoju pie jūsu sirds

durvīm.

Ziemelis. Jūs gribat ielauzties manā sirdī ar to, ka

prasāt tiešām übagu maizi — līdzcietību.

Silfīda. Nē, vairāk, vairāk — visu! Es prasu mīlu.

Ziemelis (strauji). Es jūs lūdzu, Silfīda, nerota-

ļājaties atkal ar mani, neceļat augšā, kas pagājis. Šoreiz

jūsu rotaļa varētu citādi beigties.
Silfīda. Jūs man liekat taisni šķēpu uz krūtīm.

Ziemelis. Un man liekas, jūs pie šķēpu dejas esat

pieradusi — un nu baidāties!

Silfīda. Vai jums nemaz nav iespējams nopietni
mani vērtēt?

Ziemelis. Jūsu vērtība pastāv taisni jūsu vieglībā.
Silfīda. Arī vieglie var kļūt smagi, kad tie zemē kri-

tuši. Vai jūs dvēseles taurenīti, kam spārni izrauti, gribat
samīt? Es esmu nopietna kā katrs bojāgājējs.

Ziemelis. Silfīda, es saku vēlreiz — nopietnība var

kļūt briesmīga.
Silfīda

Es neprasu, mīļais, kas tiek,

Ņem mani saistīt vai brīvot!

Ziemelis. Un ja mums vērtos paši nāves vārti?

Silfīda

Bez tevis es jau miru desmitkārti.

Mīla pat mirušiem liek

Mūžīgi atmiņās dzīvot.

Es labprāt būtu stars, kam ļauts
Tik vienu brīdi īsu

Pie tavām krūtīm pamirdzēt
Un dzist ar sārtu trīsu.

(Raud.)
Ziemelis

Es ņemšu šīs asaras tavas

Mūžīgā tumsībā līdz.

Bet pirms domāsim pie dzīves, Silfīda, mans sapnis,
tu — princese Haijalija, sāksim gluži jaunu dzīvi dzīvot.

Tu nāksi man līdzi, tūlīt, šovakar. Bēgsim! No šejienes

prom, kur viss tik tukšs un tumšs.



425

Silfīda (sapņaini). Tāli, tāli prom — gluži jaunu
dzīvi...

Ziemelis. Nesapņosim tagad, mīļā, ja tūlīt neizda-

rām, iestigsim atkal melnajā dumbrā. Kur lai tevi šo-

vakar satieku? Vai būsi gatava man sekot?

Silfīda. Ak jau! Cik grūti atmosties no saldā sapņa
īstenībā. Būšu gatava. Nāc taisni uz manu viesnīcu,
mans vīrs šovakar nebūs mājās: mēģinājums. Steigsimies,
steigsimies! Man tā bail, klausies, kā sirsniņa lec. (A'o-
iet.)

Septītā aina

Jūrmalā. Viesnīcas atsevišķā istabā.

Silfīda, Ziemelis.

Nokrēsla, mēnesis sāk jau spīdēt. Liels logs ar izskatu uz jūru. Istabā

nekārtība, drēbju gabali izsvaidīti pa krēsliem.

Silfīda (skraida drudžaini uztraukta un liek drēbes

ceļasomā. Brīdi pa brīdim viņa apstājas un spiež roku uz

sirds). Man tik bail kaut jel būtu prom... (Aiz dur-

vīm lēna klauvēšana. Ziemelis.) Labi, ka tu nāc. Es aiz

bailēm gribēju vai nobeigties. Viņš man tagad mēģinā-

jumā un pārnāks tikai vēlu naktī, bet cits kāds mūs va-

rētu novērot. Varbūt viņam kāds spiegs. Viņš jau vairs

man neuzticējās, lika lūkot pakaļ — ak dievs, ak dievs,
kā viss beigsies!

Ziemelis. Metas tumšs. Visi tagad pie jūras, mēs

iesim no dārza puses. Posies nu tikai aši. Vai es tev ne-

varu palīdzēt?
Silfīda. Nē, nē, tu nevari. Tu taču nezini, kādi ap-

ģērbi man priekš dejas vajadzīgi.
Ziemelis. Priekš dejas? Tu taču tagad vairs nede-

josi?
Silfīda. Ka? Nedejošu? Es nesaprotu.
Ziemelis. Mēs taču tagad sāksim jaunu, citādu

dzīvi...

Silfīda. Kurp tu mani gribi vest?

Ziemelis. Vispirms jau tāju prom, kur mums ne-

var sekot. Mums jādzīvo kādu laiku gluži vientulībā. Mēs

divi un trešā — mūsu jaunā laime.

Silfīda. Bet tad?

Ziemelis. Tad jau redzēsim. Dīkā jau nestāvēsim,

gan radīsies darbs. Man pirmoreiz tāda sajuta, minot
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vārdu «darbs», it kā tā būtu dvēseles rītausma, it kā es

varētu no jauna piedzimt. Sūrs, grūts darbs, pat visvien-

kāršākais. Un, kad es vakarā nokusis un sviedrains pār-
nākšu mājās un tavu acu uguntiņas man mirdzēs pretim,
un tu ar savu rociņu noglaudīsi man karsto pieri kā ar

vēsu eņģeļa spārna galu, tad nāks pār mani miers —

lielais, saldais miers. Un es kā bērns varēšu lūgt dievu

un aizmirst visu dzīves netaisnību! Ak, Silfīda — Hai-

jalija, viņš, tas augstais, man tevi sūtījis, lai pats iz-

pirktu savu parādu.
Silfīda. Tu runā par nezin kādu darbu. Mans darbs

ir mana māksla, cita negribu. Tā ir mana laime.

Ziemelis. Bet tas sarausta tevi, tavu dzīvi —

par to varēsim vientulībā runāt. Tagad iesim, iesiml Laiks

spiež. (Grib ņemt somu.)
Silfīda. Pag, pag, vēl ko — ak, kā es sabijos! Gan-

drīz jau būtu aizmirsusi.

Ziemelis (nepacietīgs). Nu ko tu vēl?

Silfīda (pieskrien pie kumodes un izvelk ātri kādu

atvilktni). So brīnumskaisto saktu, no īstiem rubīniem.

Es viņu piespraužu kā Karmenčita te, lūk, uz sirds. (Pa-

ceļ to mīlinādamās.) Vai redzi?

Ziemelis. Kā asinis un kā uguns saules rietā. Ko

tā tev tagad der? Tik kavē vien.

Silfīda. Tu pats apbrīnosi.
Ziemelis. Es tavu īsto sirdi vairāk apbrīnoju. Ak

dievs, bet nāc nu reiz!

Silfīda. Tik mirkli! Vēl šīs pērles... Tās man kā

zvaigznes, kad uzstājos kā nakts karaliene.

Ziemelis. Tu būsi mana karaliene, un tev spīdēs

zvaigznes pie debesīm. Met nost visus šos ārējos vizuļus.
Mūsu mīla būs skaistāka par visiem tiem. (Grib viņai

atņemt pērles un mest atpakaļ atvilktnē, Silfīda nedod.

Pērles pārtrūkst un izkaisās pa grīdu.)
Silfīda (metas zemē pērles uzlasīt). Vai! Vai! Tu

pārrāvi manu pērļu virkni! Tās dārgās pērles, ko man

dāvināja ...
Ziemelis. Silfīda, apžēlojies, ko es no tevis lai do-

māju? Tu nieka pērļu dēļ visu nokavēsi.

Silfīda. Kā — nieka? Tu nepazīsti viņu vērtībul

Ziemelis. Es nu tavu vērtību sāku pazīt. Ja tu vēl

tikai mirkli kavējies — ja acumirkli visu nemet prom,

tad
...
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3ilf ī d a (pusraudu, iekaisusi, izaicinoši nostājas Zie-

melim pretim). Un tad?

Ziemelis. Nu, tad es domāšu, ka tu negribi nākt ar

mani, ka tu atkal dzen ar mani tikai ļaunus jokus.
Silfīda. Tavs joks ar mani šķiet vēl ļaunāks. Tu

gribi man atņemt manu dzīves darbu, tu runā, ka man

vairs nebūs nekad dejot. Tu gribi putnam salauzt spār-
nus. Tu jau tagad uzstājies pašā sākumā kā pavēlnieks.
Vai tā tā jaunā, skaistā dzīve?! (Noslīgst raudādama

krēslā.) Kur nu mans sapnis par brīvi! Tu ļaunāks pat
par viņu ...

Ziemelis (galvu saķēris). Ak debess! Pekle! Kā

briesmu virpulis man šalc visapkārt. Nu, celies, izšķiries,
vai mīli mani! Ja ne, tad — — iešu — tikai vārdu.

Silfīda. Man spēka nav es mīlu — mīlu, pa-
liec! Sirds man grib lūzt... (Gar logu pazib melna ēna.)

Astotā aina

Ziemelis, Silfīda, Ļitvinovs.

Silfīda (viņu ieraudzījusi, iekliedzas un izbailēs

skrien, rokas lauzīdama, apkārt). Dievs augstais, viņš nāk,
mans vīrs, es nedomāju.

Ļitvinovs (sākumā neredz Ziemeli). Ko te tik

tumšs, kam neiededzi uguni? (Uzgriež uguni. Pārsteigts,
ieraugot Ziemeli.) Kas te notiek — kāda aina! Ko jūs še,

jaunais cilvēk, meklējat?
Ziemelis. Es esmu Silfīdas draugs.

Ļitvinovs. Silfīdas? Jūs runājat par manu sievu.

Ar kādām tiesībām jūs lietojat šo vārdu? Kas jūs īsteni

esat?

Silfīda (drebēdama). Jā, jā, viņš Ir mans draugs,
ne svešs.

Ziemelis. Man tās tiesības, ka es viņu agrāk pa-

zinu par jums.

Ļitvinovs (uz Silfīdu). Vai tev tādi draugi, kas

nāk, kad manis nav mājās? Kad tumsa metas? (Skatās
apkārt.) Un ko es ieraugu! Kas par ainu? Viss izsvaidīts

pa grīdu un ceļa soma — kas še notiek? Nu runā

reiz! Ko tas nozīmē?
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Silfīda (drebēdama kāpjas atpakaļ). Es taisījos —

es...

Ļitvinovs. Bēgt tu taisījies! Aiziet no manis prom!
Un tur tas kundziņš laikam tavs palīgs?

Ziemelis. Lūdzu! Pietaupāt savus apzīmējumus.
Ļitvinovs. Es ar jums nerunāju. Pirms man atbil-

dēs viņa tur, tad nāks jūsu reize.

Silfīda. Nedusmojies, lūdzu, tu jau visu nezini —

tu dusmās pārsteidzies — es izskaidrošu.

Ļitvinovs. Ko es vēl nezinu? Ka tu gribi ieskriet

tā žeņķa skavās, tāpat kā tu man nometies priekšā? Kas

tad vēl vairāk būtu, ko es nezinātu! Vai pat vēl nebūsi

viņam atdevusēs?

Silfīda. Ak, par daudz! Ko tu no manis domā!

Ziemelis. Silfīda, saņemies, laiks taisni un gaiši
visu noskaidrot. Es tevi sargāšu.

Ļitvinovs. Tu sargāsi? Sievu laupītājs! Noķēru jūs
īstā brīdī, kad jau bijāt gatavi doties prom. Pārrēķinā-
jāties! (Sāk neganti smieties.)

Ziemelis. Jā, tiesa! Silfīda gribēja no jums aiziet,

tādēļ ka bargi un necienīgi ar viņu apejaties. Jūs neesat

viņas vērts!

Ļitvinovs. Kam jūs esat vērts, kad pa tumsu iezo-

gaties manā dzīvoklī un gribat man zagt ne vien sievu,

ybet nolaupīt arī manu godu? Jūs abi, nekrietnie, jūs gan

esat viens otra vērti — bet tu tur, vai tu domā, ka es tevi

tā mierīgi atlaidīšu? Vai es ļaušu tev savu godu apkārt
vazāt? Vai dejotājam nav sava goda? Vai mākslinieks

nav pilsonis?!
Silfīda. Ko līdz man palikt neizturu — dzīve

bez mīlas... briesmīgi — briesmīgi... atlaid mani!

Ļitvinovs. Atlaid? Ak tā! Kas pirmais mani sais-

tīja? Kas krita man pie kājām ar visu savu mīlu?

Silfīda. Es arī tāpat tagad krītu tev pie kājām
lūgdamās: dod man atkal brīvību!

Ziemelis. Neesat zvērs, nemokāt viņu.
Silfīda. Lūdzu, no visas sirds lūdzu!!

Ļitvinovs. Te nav runas par sirdīm! Te ir aiz

skarts ne vien mans gods, te aizņemta mana slava, iz-

jaukta programma, viss repertuārs! Kur sameklēšu āt

rumā partneri? Tfu! Ka tevi... citādi atmestu ar roku.

Bet visa turneja ~.
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Ziemelis. Dzirdi, Silfīda: neraudi, labāk smejies,
nezemojies. Tu esi tikai vienas turnejas, vienas program-

mas kā partnere vērta.

Silfīda. Jā, jā, zinu, redzu iešu...

Ļitvinovs. Un kur vēl izdevumi, apģērbi: nedomā arī

los laupīt. Ko tu tur esi sapakojusi? (Rauj no somas drē-

bes un met pa grīdu.) Lūk, lūk. visas rotas arī! Kur lai

nu lieku arī jauno pastellējumu?
Ziemelis. Izšķiries, Silfīda, mums greznības neva-

jag, lai viņš patur, tikai tu esi brīva.

Ļitvinovs. Ha-ha-ha! Ko viņš tev dos vietā? Labi,

izšķiries. Ja gribi iet, ar saitēm nesiešu. Arī tavus krā-

mus sakraušu vienā kaudzē un izpārdošu, tāpat kā tavu

mīlu. Te, lūk, arī tas (atrauj atnesto paku un tura rokā

greznu Kolumbīnes uzvalku).
Silfīda (uz bridi aizraujas). Tas — mans?

Ļitvinovs. Nekas nav tavs. Diezgan! Un skriesi?

Ko šis zellītis tev dos? Izšķiries, piedošu, ja ne — tas arī

vēl pavadot. (Izrauj pātagu.)

Ziemelis (aši saķer pātagu, paceļ gaisā). Ja ne

'citādi, tad tādā veidā tev ceļu atbrīvošu.

Ļitvinovs. Nost, pavedēj!

Silfīda. Zvēri! Zvēri, ko plosāties? Vai ar varu

mani var paņemt? Vai gribat mani raut pušu? Nevienam

es nepiederu, neviens mani nevar paņemt. Vai es ver-

dzene, es — brīva māksliniece.

Ziemelis (iekliedzas). Silfīda! Vai tu mani ar viņu
stādi blakām? Tagad vai nekad! Tu nāksi man līdz. Prom

no šī mežoņa!

Ļitvinovs. Arā! (Atrauj durvis.) Citādi saukšu Jau-
dis palīgā, visu māju traukšu augšā, ja citādi nevaiēšu

no go !a laupītājiem atbrīvoties!

Silfīda (šņukstēdama). Ej, ej, ej — citu reizi —

gan noskaidrosimies.

Ziemelis. Un tevi lai atstāju šī vīra varā?

Silfīda. Viņš tomēr ir — mans vīrs.

Ziemelis. Un tā ir tava mīla?

Silfīda. Es nevaru — citādi.

Ļitvinovs. Vai vēl nedzirdi?

Ziemelis (grīļodamies uz durvīm). Pagalam —

beigts — viss sakrīt. (Iziet.)

Ļitvinovs. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha!
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Devītā aina

Dzejnieka istabiņa, tāpat kā pirmā ainā Rigā. Glīti uzkopta. Lauku

puķes glāzē uz galda. Kāds paprāvs grozs uz krēsla kaktā. Novakare.

Ziemelis, saimniece. Abi nāk pa durvīm runādamies.

Saimniece. Labi gan, ka pārbraucāt no jūrmalas,
jūsu māte un māsa iebraukušas. Gaidīja visu dienu, tai-

sījās braukt projām.
Ziemelis (laimīgi). Ak, māte! Un māsiņa arī —

tad abas divas? Vai pazināt?
Saimniece. Māti jau esmu redzējusi, bet māsu gan

tik pirmoreiz ieraudzīju. Vai zināt, viņa jums uz mata

līdzīga. Tāda pat skumja sapņotāja, runā arī balss tāda

žēlīga.
Ziemelis. Varbūt, neesmu salīdzinājis. Nezinu, kāds

es esmu.

Saimniece. Nu, nu, vai tad spogulī nemaz neesat

paskatījušies? Vai tad nu tik svēts esat! Jauns cilvēks —

lai nu kāds citādi...

Ziemelis. Ak, laižat mierā. Man tādas runas nepa-

tīk.

Saimniece. Man jau nu arī nepatīk, kā jūs runā-

jat. Bet skatāties taču visapkārt pa istabu, vai neko ne-

redzat?

Ziemelis (izbrīnījies). Jā, tā kā gaišāk, nezinu,—

un smaržo? Tā kā uz laukiem pa svētkiem. Kāpēc tā?

Saimniece. Ak, tu, ak, tu! Ne ziņā, ne miņā, ka

viņam šodien dzimumdiena!

Ziemelis. Vai! Pareizi. Biju pavisam piemirsis.
Saimniece. Brīnums, ka neaizmirsāt piedzimt.

Ziemelis. Labāk jau būtu bijis, ja būtu aizmir-

sies, bet vai cilvēks var no visa jaunuma izsargāties?
Saimniece. Zobgalis! Bet apskatāt vēl savu gultu

arī.

Ziemelis. Kāda balta paklāta!
Saimniece. Tie palagi ir no maniem smalkajiem,

ar ēlerētiem galiem. Tie vēl no mana brūtes pūra. Gai-

dīju, gaidīju — cerēto nesagaidīju (noslauka asaras), tā

tanī grēku pasaulē iet. Tagad glabāju sev, kad mirstu,

būs man līķa paladziņš.
Ziemelis. Nu re, negribat, kad es skumji runāju,

un nu pati ...
Saimniece. Ko nu, tas cejš jau visiem reiz jāiet,
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veciem vai jauniem, nāve jau zobos neskatās. Lai nu pa-
liek. Skatīsimies labāk mātes grozā, ko viņa jums tur at-

vedusi, tas jau arī uz to pašu dzimumdienu. Es jau
drusku pavēru vāku, tur tāds balts ...

Ziemelis. Lai paliek vēlāk. (Uz trepēm soļi.)
Saimniece (atver durvis). Tās jau viņas pašas!

Nākat vien iekšā, te jau nu viņu noķēru pēdējā brīdī.

Tā, tā, paliekat, man jāiet virtuvē. (Noiet.)

Desmitā aina

Ziemelis, māte, māsa.

Māte. Dēliņ, mans mījais dēliņ!
Ziemelis. Māmiņ! Māsiņ! Jūs abas, kāds man

prieks! (Saskūpstās.)
Māte. Būtu gandrīz aizbraukušas, darba laiks, nevar

ilgāk palikt. Gribēju tevi redzēt, dēliņ, neesmu tik ilgi

redzējusi.
Māsa. Atbraucām reizē, tev taču dzimumdiena, no-

vēlam laimes.

Ziemelis (skūpsta viņas). Jūs mīļas, pateicos!
Laimi? Jūs, nabadzītes, cik tad jums pašām tās laimes!

Māte. Cik tad nu cilvēkam pavisam viņas vajadzīgs.
Laime tik tā dzīvei pa virsu, kā putas uz ūdeņa, kā

straume, kas aizskrien. Bet kad tik tā var padzīvot sirds

skaidrībā un pieticībā, kā tīrā ūdenī — to lai dievs kat-

ram dod!

Ziemelis. Bet, ja lielajā straumē reiz iekļuvis, tad

tāda atziņa nāk par vēlu
...

Māsa. Te tev, brālīt, atvedu no laukiem puķes, pilsētā
jau tādas nevar dabūt par naudu. Salasīju pate un pie
katra ziediņa, ko plūcu, domāju pie tevis: zinu, ka tu pu-

ķes ļoti mīli.

Ziemelis (atsēžas un iegremdē seju puķēs). Ak,

puķes! Bērnības sapņi! Viss atmostas (šķirsta katru zie-

diņu).
Sīs gundegas ir dienu zelts,
Sīs rudzupuķes — ilgas svētas,
Sīs sidrablapas — sapnis velts,
Un čūsku ziedi — karstas rētas.

Ak, un te vēl likteņpuķes — magones!
Māsa. Kam tu sauc tās par likteņpuķēm? Vai viņas

nozīmē ļaunu vai labu?
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Ziemelis. Liktenis arvienu — ir |auns.
Māsa. Bet, brālīt, kas tev?

Ziemelis

No ziedu kausiem sūro sulu dzerot,
Man prātā nāca viss mans dzīves gājums,
No laika tumsas ārā kvēlojot.

Māte (neievērodama Ziemeļa vārdus, kravājas ap

somu). Te, dēliņ, es tev kaut ko atvedu. (Izvelk baltu

kreklu.) Te būs balts krekliņš, ko es pate ar saviem stī-

vajiem pirkstiem esmu darinājusi. Vai zini arī, mans mī-

ļais dēliņ, cik pūlu, kamēr pie tāda krekliņa tiek? Te ve-

sels dzīves gājums! Liniņš jāplūc, jāizmērcē, jāsalauž
mīstiklēs, jāizkuļ, no rupjās pakulas jāizšķir baltā, smalkā

šķiedra, tad jāizvērpj ratiņā, tad audums, tad balinājums
saulē, tad šuvums un tad nu tāds, kādu viņu rokā turi.

Ņem to no tavas vecās mātes! Otru jau tādu vairs ne-

paspēšu gatavot.
Ziemelis. Tiešām, vesels dzīves stāsts! Un tad —

nāve un apskaidrotība.
Māsa. Esmu dzirdējusi, ka sievas stāsta vērpjot stāstu

par lina mokām. Pasaku grāmatā arī tas ir.

Māte. Es arī izdomājos visādi, viņu darinādama: kā

es tevi maziņu nesu uz rokām, sargāju un baroju ka mazu

cālīti.

Ziemelis

Kā maldu nakts mans mūža gājums bijis,
Nu gribu būt kā bērns pie tevis mazs,

Nu dzīves laimi zinu izbaudījis —

Par tavu mīlu svētāks nav nekas.

Māte (acis slaucīdama). Dēliņ, dēliņ, cik maz tev tā

prieka bijis! Jau kā bērns tu pie dzimšanas tā raudāji.
Ziemelis

Ai, piedzimšana, nāve vien tu esi!

Ai, šūpolis, cik ledains tu kā zārks!

Māsa. Brālīt, vai manis arī kādreiz iegādājies? Es

biju tad vēl maziņa.

Ziemelis

It kā vēsma, pār druvām kas žvīgo,
It kā vijole, raudāt kas sāk, —

Jāņu vakars ar meijām un «Līgo»
Man no sendienām atmiņā nāk.

Māsa (šķirstīdama viņa dzejas). Redzu, redzu, ka

neesi aizmirsis: šis dzejolis man dāvināts. (Lasa.)
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Tai namā, kur nav saules stara,

Kur sirdis izmisumā trīc,
Kā eņģels lēns, kam gaiša vara,
Jūs staigājāt, līdz nāca rīts.

Ziemelis

Tas bij toreiz, kara laikā:

Jums bija parādības gaita
Un krūšu ēnā sarkans krusts.

Māte. Tās kara šausmas nu, paldies dieviņam, ir ga-

rām, kaut tik nu arī mums visiem ietu labāk. Par sevi jau
nerunāju, ko vecam vairs vajaga, bet jums abiem, jauna-
jiem, tev, puisīt, mans bēdulīt, lai mīļa dieva saulīte ap-
zeltī tev visus matu galiņus, lūgšu par tevi dien' un

nakti.

Ziemelis. Māmiņ, māmiņ! Es jūtu to, jūtu, ka tu

arvienu pie manis kā lūgšana nāc, tu mani mīli, lai esmu

vai kāds.

Māsa. Nu mums jāiet, lai nenokavējam vilcienu. Pa-

liec sveiks, mīļo zelta brālīt, nerunā tik skumji, tas mani

vienmēr uztrauc, es tad tāpat skumstu. Ceru, ka nākošu

reizi, kad iebraukšu, sastapšu tevi jautrāku.
Māte. Es tāpat, kaut tavas mīļās actiņas ar smaidiem

atvērtos un vakarā aizvērtos. lesim, iesim! Mana svētība

ar tevi.

Ziemelis. Sveikas, sveikas! Manas mīļās! Kā divas

zvaigznes aizpeldat debesu dziļumos. (Noiet abas. Zie-

melis tās pavada un sastopas ar Elinoru.)

Vienpadsmitā aina

Ziemelis, Elinora.

Ziemelis. Ak, Elinora, jūs?
Elinora. Es jau labu jaiku gaidu aiz durvim, negri-

bēju jūs traucēt, jums tik reti viesi.

Ziemelis. Jā, māte un māsa, abas reizē sagadīju-
šās — tik liktenīgi.

Elinora. Arī es nāku tik liktenīgi.
Z i c m c 1 is. Kā tā?

Elinora. Kā nu jūs tā vēl jautāt varai! Vai tad es

nezinu, kas viss noticis! Vai jums nevajaga — draudzīgas
dvēseles?

Ziemelis. Jūs jau zināt? Silfīda
. ..

Elinora. Jā, nu ir uz visiem laikiem beigas. Pēc vie-

sošanās viņi tūdaļ aizceļos.
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Ziemelis. Beigas...
Elinora. Jums nevajaga viņu vainot. Viņa kļauta

savas dabas likumiem. Zilais teiku putns, kā jūs gribat
viņu pie pavediena saistīt. Apzināties, ka viņa jūs mīl

un varbūt vienmēr mīlēs, tikai negribat viņu turēt.

Ziemelis (skumji). Viņa man lika to ticēt.

Elinora. Un jūs, vai arī jūs viņu mīlētu, ja viņa
būtu citāda?

Ziemelis. Es viņu citādu nevaru iedomāties. Mīla

nav teorija.
Elinora. Jūs viņā esat tik mīlējuši pats sevi. Viņa

bij jums dvēseles spogulis.
Ziemelis. Jūs runājat mīklās. Es vairs nespēju tās

uzminēt, ne izskaidrot.

Elinora. Tad runāšu skaidrāk: dzīves tilti šinī ziņā
aiz jums nolauzti, ejat uz citu pusi, dzīve mūžam atjau-

nojas.

Ziemelis. To saka pavasaris rudenim?

Elinora. Visu zināt dod zināmu skaidrību. Tas

ieved izjauktos nervus harmonijā, un harmonija dod jau-
nus spēkus, jaunu augšāmcelšanos, dvēseles Lieldienas.

Ziemelis. Jā, pēc garas, dziļas ziemas nakts. Kas

to var pārciest...
Elinora. Zinu, ka tā ir cīņa ar sevi pašu. BeLzināt

vēl vairāk: es jums visur stāvu klāt kā jūsu pēdējais, kā

vienīgais draugs.
Ziemelis. Vai jūs to spēsat? Kā taču saka dzej-

nieks Arnis tik brīnišķīgi:
Ko līdz tev jautrie draugi,
Ko mīlas apskāviens,
Visbriesmīgākā stundā

Tu taču esi viens.

Elinora. Tā jums nevajadzētu runāt, vismaz kad es

še esmu.

Zie m c 1 is. Ak, Elinora, jūs brīnumdaiļā, jūs brīnum-

labā, arī jūs kā teiku putns atlaižaties pie manim, kā

sapņu parādība, bet aiz manis stāv lielais, mēmais «Bi-

jušais».
Bet Bijušais dus lielā Liktens ziņā...

Ko mani moci skumjām acīm tu?!

Es tevi nestu mūžam gaismas miņā
Un mīlētu, ja mīlēts nebūtu.

Ak, Elinora, kāpēc jūs neesat Silfīda!

Elinora [apvainota) .
Es esmu es.
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Ziemelis. Es vēl neesmu jautājis, kurp jūsu ilgas
iet. Kam jūs piederat? Kādos krastos izmetat savu en-

kuru?

Elinora. Es esmu pate sev. Es varu enkuru izmest

un atkal atraisīt.

Ziemelis. Un arī jūs es esmu pazaudējis.
Elinora (pieceļas). Man jāiet. Gan jau būs izde

viba vēlāk par to runāt. Sveiki!

Ziemelis (sauc viņu atpakaļ). Elinora, Elinora,
Eli, vai tā jūs gribat no manis aiziet?

Elinora (atgriežas). Ko lai mēs varētu vēl viens

otram sacīt?

Ziemelis. Ak, kaut pārpilnai sirdij nav vārdu! Lū-

dzu tikai, neaizejat tā no manis prom! Nepazudināt mani

galīgi!
Elinora (skumji, nopietni). Draugs mīļais, ja es

vēl spētu jums īsto vārdu teikt, bet to jau jūs zināt tāpat.
Un vēl vairāk: kad jūtu uzplūsma iet pār kautrības kras-

tiem pāri, kad sieviete jums noliek visu dvēseli priekšā
un saka: es tevi mīlu, es atdodu tev visu, kas man ir,
kas es esmu, — vai tad ar to nav līdzēts?

Ziemelis. Un tomēr nav! Jo lielāks jūsu upuris, jo
es mazāks jūsu priekšā saraujos. Jūs esat priekš manis

par augstu. Man neatliek no manis paša vairs nekā pāri.

Elinoia. Jums taisnība. Jums jāatrod smaguma
punkts sevī pašā, citādi neviens jums nevar līdzēt no

ārpuses — un kaut tas arī atdotu savas sirds asinis. Tādēļ

es eju, līdz kamēr jūs nāksat atkal ar sevi līdzsvarā.

Ziemelis

Se, vienu skūpstu ņem un ņem vēl vienu,
Uz nakti eju es un tu uz dienu.

Elinora noiet.

Ziemelis. Beidzot viens! (Atlaižas krēslā.) Ak, kā

es esmu noguris, kā pēc liela, grūta darba. Vai nāku no

kādas cīņas? Jā, toreiz gan cīnījos, tas bij pie Cēsīm, bij

par ko liet asinis, dzimtene. Bet tagad, ar ko tagad, ar

ko visu mūžu esmu cīnījies? Ar ko? Kur ir tie ļaunie
dēmoni? Vai tie tikai nav manī pašā? Ko velti vainoju

ārpusi. Elinorai taisnība. Viņa saprot mani labāk nekā es

pats sevi. Viņa arī man rādīja glābiņu; man jāpalīdzas pa

šam sev — cits man palīdzēt nevar. (Atskan vakara

zvani.)
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Bet es esmu tik noguris, jāatpūšas pirms fiziski, tad

modīsies arī garīgie spēki. Vispirms labi jāizguļas, ta

ilgi, ilgi, lai saldais miegs izsmeļ man no krūtīm lielo

smagumu, tad celšos spirgts un strādāšu, strādāšu! Ne-

kāda cita mērķa kā tikai darbs. (Paskatās uz gultu.)
Cik balta spīd gulta! Kā sniega lauki ziemas naktī zem

pilna mēneša spozmes tēva mājās, un ziemassvētku zvani;
es gribu tā gulēt, it kā es nekad vēl nebūtu dzimis un

mājotu Platona pirmpasaulē, un gribu celties tā, it kā es

būtu no jauna piedzimis. Apvilkšu arī māmiņas atvesto

kreklu. (Aiziet pie gultas aizkariem un apvelk kreklu.)

Nu esmu tīri kā svētā Grāla bruņinieks. Nu tikai sēs-

ties burvju laivā, kas ved mani tāli prom, gara dzimtenē.

Bet kur tā ir? Viss izjūk, viss zūd un gaist, nevaru neko

tvert domu aplokā. Gribu tikai gulēt. Nāc, ak, nāc, mans

glābējs eņģeli — miegs! Cik ilgi neesmu gulējis, kā citi

cilvēki guļ, arvienu man jāņem bij palīgā šis dēmons.

Vainīgas bija arī fiziskās sāpes. Tās nerimstas arī ta-

gad ... pēdējo reizi vēl ķeršos pie tavas palīdzības, dē-

mon, bet tad tu atkāpies, apage satanas! Ar atjaunotiem

spēkiem tevi veikšu. (Sameklē kādu pulveri un ieber

glāzē, tad iedzer, izdzēš uguni, noliekas. Pauze.) Kā

lāsts, tikko galvu nolieku pie zemes, miegs bēgšus bēg.
Sāk atkal mosties skumjas ... Viņa ...

Velts ir mans darbs un veltas manas mokas,
Dievs vien to zin, kur aizmirstība būs,
Gar sāniem nokrīt bezspēcīgi rokas —

Sirds nespēj aizmirst jūs.

Baudīšu vēl vairāk no šīs dziras. Esmu apņēmies katrā

ziņā dusēt. Kā lai citādi atmostos uz darbu. (ledzer at-

kal, tad otrreiz noliekas, pēc brīža uzšaujas.)
Man tik bail — — Ausīs šalc — acis it kā velkas

kopā. Kas tie par tēliem? Kas viņus ielaida pa durvīm?

Čaukst un čukst kā tukšas vārpas vējā. Te rēgs — ā, es

tevi pazīstu. Tu neesi spoks, tu tikai tirgotājs un mētājies

ar kredītzīmēm. Un tu — Ali Bejs — nāc ar opijsmaku,
o! Kas tur lien ārā no visām šķirbām, rāpjas pa gries-
tiem, mūdži — krupji — ķirzatas ...

Mani dzeļ... krīt

virsū... Vai man! (Uzraujas.) Aši, aši — paglābties,
vēl iedzert. (Ņem atkal pulveri.)

Es nu dzirdu divkārši. Jutekļi arvienu top smalkāki.

Visa miesa deg, uguni manī visas jūras nevar izdzēst.

(Ņem vēl un vēl.)
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AI —
— Nu top labi — es redzu tavu nāvīgo daili,

Haijalija! Kas nemirstību skatījis vaigā, tam jāmirst...
Haijalija ...

Mūza (atspīd balti mirdzoša gaisma, kā pirmajā
ainā, Parādās atkal Mūza ēteriskā mirdzā augšmalā kā-

pēm. Lēni viņa nokāpj lejup, tuvojas dzejnieka gultai
un uzliek viņam roku uz sirds).

Ziemelis. Man tik — — labi... (Apskaidrots
smaids parādās viņam sejā. Viņš stiepj rokas viņai pre-

tim, tad atkrīt atpakaļ un mirst.)

Pēdējā aina

F.linoras dzīvoklī. Istaba: buduārs. lerīkota grezni un ar smalku

gaumi.

Elinora un Silfīda.

Elinora

(sēd krēslā un lasa dzeju grāmatā; pusdikii).
«Ak, karalien,» čukst vēstnesis no Freces,
Un viņa balss kā lapa vējā trīs,
«Ver logu ciet un aizdedzini sveces,

Tev viņa vaigs nekad vairs nesmaidīs.»

Silfīda (ieskrien ātri, nākdama no ārpuses, mēteli,

ar cepuri, ļoti uztraukta).
Elinora (līdzi uztraukta). Silfīda, tu? Kas tev? Tu

bāla, trīsi?

Silfīda. Glāb mani, glāb! (Nomet aši mēteli un ce-

puri, viņa dejotājas tērpā ar vizuļiem un pērļu virknēm.)
Elinora. Tu nāc no izrādes, vai tev kas noticis?

Izrāde taču nevar būt galā. Tev jābūt pēdējā cēlienā...

Silfīda. Aizskrēju prom, atstāju visu ...

Elin or a. Es nesaprotu. Bez tevis taču nevar no-

slēgt? Apdomā, kas var iznākt — publikā? Tavs vīrs?

Ej tūdaļ atpakaļ!
Silfīda. Nekad! Nekad! Lai notiek kas notikdams.

Tur es vairs atpakaļ neiešu. Mana loma priekš manis bei-

gusēs.

Elinora. Tu neapdomā sekas. Ko tad tu gribi iesākt?

Silfīda. Viss ir apdomāts, viss ir beigts. Es pa-
likšu pie tevis. Tu jau mani projām neraidīsi!

Elinora. Māsiņ, mana nabaga māsiņ! Nu laikam

atkal kāda vētra tev būs gājusi pāri?



Silfīda (šņukstēdama). Kopš viņš no manis aiz-

gāja — tu zini, Ziemelis —, neviena brīža man nebij
vairs miera — sirdī krājās un rūga ... Viņš mani at-

meta, nicina — ak, Elinora, es to nepanesul (lekrīt viņai

klēpi.)
Elinora. Tava nabaga sirsniņa, es viņu pazīstu:

sitas kā putniņš no vienas vētras uz otru.

Silfīda. Un pēkšņi mani sagrāba kā vētra, pašā iz-

rādes vidū man bij, it kā kaut kas pēkšņi trūktu, kā

gaisa vi|ņojums nodrebēja, vai ārpusē, vai manī, — es

jutu, ka man jāsteidzas, jāiztur, — un tā es visu metu

un nāku pie tevis, tu man palīdzēsi viņu atkal atrast,
tad es mūžam palikšu pie jums abiem. Ļauj man galvu
likt tavā klēpī kā nabaga slimam bērnam un raudāt, rau-

dāt ...

Elinora. Mana mījā sirsniņa, tu arī esi slima, vai-

dziņi deg kā ugunī, sirds pukst, ka vai pušu trūktu.

Labi būtu, ja tu arī dejošanu uz laiku atmestu.

Silfīda. Pavisam! Pavisam! Es noģērbu šīs nelgu

drēbes, noņemšu spožos vizujus un lūgšu tevi, lai tu uz-

meklētu priekš manis tos vispelēkākos svārciņus, es sē-

dēšu pie tava pavarda un uzkuršu tev guntiņu, sasildīšu

tevi, kā tu mani esi sildījusi un lutinājusi.
Elinora. Tu ar savām feju rociņām, princese no

Akvitānijas? Tā viņš tevi sauca — vai tu to vari? Tā ir

tikai skaista fantāzija.
Silfīda. Es visu varu, ja tik zinu, ka ir mērķis.

Tūlīt es ņemu nost vizuļus. Paglabā tos, kad kādā svēt-

laimīgā brīdī tos aplikšu, lai jums abiem dejotu priekšā.
Bet vēl pēdējo reizi nobeigšu še savu deju. (lesāk dejot
kā nevarīgi un streipuļojot.)

Stipri klauvē pie durvīm.

Elinora. lekšā! Kas tur ir?

Ziemeļa saimniece. Es nāku, jaunkundzīt, nest

bēdu vēsti, ka jūsu draugs Ziemelis nupat miris.

Elinora (iekliedzas). Miris!

Silfīda (kā nesaprašanā, drebot). Miris? Ko jūs
sakāt! Miris! A, Ziemelis! Viņa nav vairs —

— — ā!

(lekliedzas skali, krīt gar zemi.)

Elinora. Māsiņ! Māsiņ! Pagalam arī viņai
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Labrencis — lielsaimnieks

Griezei

Vaive /
-viņa me,tas

Ašķis — Labrenča kaimiņš, lielsaimnieks
0 n t a — saimniece pie Labrenča
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Koris: puiši, meitas, elles rēvija, debesu rēvija

Laiks: pasaka tuvu īstenībai un jaunlaikiem.
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PIRMAIS CĒLIENS

Pirmā aina

Daugavas krasti ar augstu klinšu radzi. Romantiska apkārtne ar

līčiem un ietekām. Vienā pusē redzamas lielsaimnieku mājas ar sar-

kaniem dakstiņu jumtiem.
Laiks: vasara, īsi priekš Jāņiem. Vasaras vakars. Saule vēl vienā

debesmalā, bet otrā kāpj augšup bāls mēness, kurš, tumsai metoties,

iesve|as arvien spožāk. Dzirdama varžu kurkšana un zemes vēzīša

balss, arī cikādes čirkstina.

1. SKATS

Puiši Erpus un Griģis nāk no lauka, ar darba rīkiem

apkrāvušies.

Erpus
Pagaid', neskrej, piesēdīsim,
Ņemsim drusku iepīpot,
Gan jau laikus mājās tiksim,
Teiks vēl, ka par agru nākam.

Griģis
Aparts lauks, ko vairāk vēl!

Erpus
Aparts gan viss vasarājs,
Bet nu sāksies siena laiks.

Kā nu veiksim lielos darbus,
Divi vien mēs palikuši!
Kājas stīvas, rokās tulznas,
Vilka kauls mugurāi.

Griģis
Tiesa gan, Andra trūks,
Būs nu gan ko saņemties.

Erpus
Lai nāk pats nu palīgā,
Lai nāk drusku pabaudīt,
Cik iet viegli kalpiņam.
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Nekaitētu tam nenieka

Resno kuņģi palocīt.
Griģis

(smiedamies).
Nekaitētu? Kā nu nē!

Izskries laukā cāļi, pīles,
Kas tur iekšā ietilpuši,
Kā to laiku Noa šķirstā!

Erpus
Kā tu vari smieties vēl!

Man aiz dusmām vārās žults:

Pašā karstā darba laikā

Ņem un puisi projām dzen!

Un tas Andris, kas par puisi!
Darbā otris netiek līdzi:

Dzītin dzina savu vagu,
Arklā zemu noliecies,
Ka ne saules neredzēja.
Tev jau acis skrien kā spoles,
Skatās, kur tik meitas redz.

Griģis
Man kā spoles acis skrej,
Viņš, ne acu nepaceldams,
Ātrāk meitas saskatīja.
Zemu gāja noliecies,

Augstas domas domādams.

Tikko nāca puiša gados,
Jau šis domās iecerējis
Paša lielo saimniekmeitu!

Erpus
Tiesa gan, par karstu strēbts,
Circens lēca ugunī,
Nu tam kājas apdegušas.
Man tā Andra gaužām žēl.

Griģis
Man tā Andra bikšu žēl,
Suns tās vidū pušu plēsa;
Caurums biksās grūtāk dzīst

Nekā caurums sēžamā.

Kur nu otras nopelnīs,
Kad vairs nebūs saimenieka.

Erpus
Labrencis tas lielais saimnieks,
Tas nav cilvēks, tas ir zvērs!
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Kliedz kā traks, sit un sper,
Padzīt puisi nav tam gana,

Ņem vēl suņus virsū trenc.

Griģis
Diez kur nu tas nabags mīt?

Kurp to kājas aiznesušas,
Zaķa cilpas cilpodamas?

Erpus
Nabags, būs viņš vēl šepat.
Cik šis tāli aizskriet var —

Veča duļķēs sadauzīts.

Griģis
Es nu gan tā nepieļautos,
Es tam ragus pretim grieztu.

Erpus

Jā, ar muti — to tu vari.

Griģis
Varu to ar nagu arī.

Vecim vēl ir otra meita.

Ko tu saki, ja es sāktu

Ilksis griezt uz viņas pusi?
Erpus

(smejas) .

Vecim krūtīs atdursiesl

Griģis
Lai tā Vaive, kur tā Vaive!

Grieze, tā tik ira meita!

Deg kā ogle, lec kā dzirkste!

Erpus
Ej tad, ej nu dzirkstēs grāb!
Lec no jumta ecēšās!

Griģis
Velni tai pa galvu danco,
Visu māju izdancina.

Erpus
Tu tai līdzi nedancosi.

Diezgan nu tev klamžāties!

lesim labāk mājā gulēt,
Man jau pīpis izsmēķēts,
Un tev ar no tava pīpja
Dūmi galvā sakāpuši.
lesim liksimies uz ausi,
Nāks no rīta mājās prāts!

(Abi noiet.)
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2. SKATS

Velns, viņa kalpi: Jups unZvups.

Velns

(iznāk no Daugavas un uzlec uz klinšu radzes, iz-

platīdams apkārt spožu loku. Viņš viscaur sarkani

ģērbies, ar melniem ragiem. Staipās un žāvājas, un

sāk škaudit).

Išķī! išķī! degons niez,

Ļaužu runas degonā.

(Spļaudās.)
Tfu tu! sliekas mutē tek:

Cepets liekas tuvumāi.

Kur tie kalpi, Jups un Zvups?
(Sasit plaukstas, atskrej Jups un Zvups, katrs no

pretējās puses.)
Jups un Zvups.

Re, re, re! Mēs jau še.

Velns

Palaidņi jūs, elles rauši,

Kur tik ilgi palikāt?
Elles saime nebarota,
Ellenieši nedzēruši.

Jups
Nesu bjodu pilnu zirņu
No tām ļaužu asarām,
Dieva dēli vēršus dzina,
Melnus vēršus Daugavā,
Dzina ūdens padzerties,
Pēra zibens pātagām.
Sitiens man pa aci spēra,

Bļoda zemē noripoja.
No tās manas bļodas suķēm
Radzes cēlās Daugavā.
Un vairs savākt nepaspēju.

Zvups
Nesu krūzi pilnu misas,

Ļaužu sviedru sabrūvētu,
Saules meitas audus stiepa
Varavīksnes tītavās.

Skrēju, kājas sapinās,
Krūza krita, misa lija,
Kur tā misa izlijusi,
Ūdens griežas virpuļos,
To ne velns vairs nesasmels.
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Velns

(pļaukā abus).
Še nu, sasmel manas pļaukas,
Lai tev ģīmis plīst kā krūza,
Lai tev degons tūkst kā radze.

Ļekas vaļā! otrreiz skriet,
Kā lai saime neēdusi!
Man nu vienam jāpaliek,
Nav kas galvu izsukā,
Nav kas matus izieskā.

Dodat šurp man ecēšas,
Būs ko matus izsukāt,
Nolaužat man mieta galu,
Būs ko galvu izieskāt.

Kalpi prasīto padod.

Noliekat vēl divus maisus

Pilnus elles dālderiem

Un vēl divus tukšus klāt!

Būs jau ganko pildīt pilnus,
Man tā galva niezēt niezē.

Kas man galvu izsukās,
Tam tas maiss ar dālderiem!

Kalpi noliek arī divus melnus maisus, divus pilnus un divus tukšus

blakām.

Un nu prom, ko ķepas nes,
Trīsreiz apkārt pasaulei!

Jups
Es kā vētra aizsteidzos.

2vu p s

Es kā zibens aizšaujos.
(Abi prom.)

Velns

Es nu gribu palūkot,
Vai man palīgs nerāsies.

(Aiztupjas aiz akmeņa.)

3. SKATS

Onta un Stīpina nāk, ar sainīšiem apkrāvušās, Onta ar mazu

sainiti pa priekšu, Stīpina, vārga vecīte, ar diviem lieliem saiņiem
nopakaj.

Onta

(atgriežas).

Nepaliec nu pakaļā!
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Stīpina
(aizelsusies).
Vai man, saimniec, nav vairs spēka
Nest to dieva dāvaniņu.
Ir nu gan tas Ašķis cilvēks:

Dod ar riekšu, ne ar sauju!
Onta

Nebūs vis jau dots par daudz:

Bij ko ņemties melnās miesās

Mīstīt viņa pērnos linus,
Cietus tā kā miroņkaulus,
Rokās tulznas tā kā pupas.

Vienumēr tik talkās lūdz!

Var jau kaimiņš kaimiņam
Savu reizi palīdzēt,
Kad tie darbi sakrājas,
Bet kad viņš mums atdarīs?

Stīp i ņ a

(noliek saiņus, apmetas zemē).
Nāks jau, nāks tā viņa reize,
Kas par visām reizēm būs:

Kad tie ceļi satecēs,
Kad tie lauki kopā plūdīs,
Grāvjiem, kupcēm nešķirami.

Onta

Lai nu mīļais dieviņš dod!

Tā jau vien tik vajadzētu.
Velns

(neredzams ierūcas).

Stīp i ņ a

Klau! Kas tur? Kāds ierūcas!

On t a

Kas nu cits kā kaimiņsuns.
Būs pa taku līdzi skrējis.
Es jau saku, labi, labi,
Kad tie kopā sadotos —

Ašķis un tā mūsu Vaive
—,

Tad tam brēkām būtu gals.

Stīp i ņ a

Ko tu saki? mūsu Vaive!

Nē, tie abi neder kopā.
Onta

Kāpēc neder? Kas tam vainas?
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Ašķis liels un bagāts saimnieks,
Daudz par labu vēl priekš Vaives!

Stīp i ņ a

Lai par labu vai par Jaunu,

Kopā neder, to es saku:

Bagāts viņš, bet rupjš kā maiss,
Vaivulīte tam par smalku,
Sabirzis kā ziediņš pirkstos.

Onta

Branga tava Vaivulīte,
Kaunu maizē apēdusi:

Kalpa puisis, tas tai deri

Lai nu lūdzas, cejos krītot,
Ka vēl Ašķis viņu ņem.

Stīp i ņ a

Ko nu, saimniec, bērnu peli!
Nebij jau tai vieglas dienas

Barga tēva pajumtē.
Viņš tāpat bij bārenītis,

Tēva, mātes nepazina,
Smagās kalpu gaitās gāja.
Vaivei viņa iežēlojās,
Abi kopā savaidēja,
Kā tie sila balodīši

Salstot slapjā paspārnē.
Onta

Branga esi žēlotāja!
Tava vaina arī klāt,
Ka tas lērums noticies,
Uguns deg, šī biksta vēl!

Sāksi nu vēl Ašķi nopelt,
Tad gan varam piedzīvot,
Ka gar pašu degongalu
Aiziet garām precinieks.

Stīp i ņ a

Lai tad nem viņš labāk Griezi.

Onta

Gudrā tu! Kad izies Grieze,

Kas vairs tavu Vaivi ņems,

Ļaunā slavā iestigušu
Tā kā mušu putriņā,
Nevilks i ne kaķēns ārā!

Stīp i ņ a

Ak tu dieviņ, tavu bēdu!
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Onta

Sunim jāsmej tavu bedu:

Kurš vēl gauž, kad izprec meitas!

Labāk starpā nejaucies!
Sēdi savā aizkrāsnē:

Svinēsim mēs vienai kāzas,
Tad ir otra pakaļ nāks,
Kad vairs nebūs žoga priekšā,
Ābeļdārzā katris nāks.

Būs no rokas meitas nost,
Saimnieks pats vēl pajauns vīrs,
Var vēl otrreiz precēties,
Mājās vajag saimenieces.

Stīpina
Tu tam brangi noderētu,

Tagad kop jau saimniecību,
Trūkst tik vēl tās laulu saites.

Onta

Viss jau vēl var gadīties,
Tu tik nemaisies pa starpu.

Stīpina
Ko nu es tāds cilvēciņš,
Aizkrāsnītes iebūviete,
Savā klusā kaktiņā
Nokunkstos kā circenītis.

Kas uz mani klausīsies!

Onta

Ritens, kurš visvairāk čīkst,
Ar visvairāk sadzirdams.

Runā tik, kā pienākas.

Stīpina
Ko lai zinu vairāk teikt

Kā to dieva taisnībiņu.

Dievu minot, velns ierūcas.

Onta

Ak tu muļķe, suns pat rūc!

Ja uz pūra neliek sveci,

Nespīd i tā taisnībiņa!
Klausies gudru padomiņu:
Ņem tai Vaivei slavēt Ašķi,

Kāds tas liels un bagāts vīrs.

Stīpina
To neviens tam nenoliegs.
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Onta

Neliegs! ši tā neliedzēja!
Visā apkārtnē to ciena,
Katrs viņā uzklausās.

Stīp i ņ a

Gailis dzied uz mēslu čupas,
Viņš uz savas naudas kaudzes

Onta

Cik tam plašs un vērīgs skats!

Stīp i ņ a

Saliecies uz priekšu iet,
It kā naudu meklēdams,
Vai nav kādam izkritusi.

Onta

Dižens gaitā, dižens vaigā. —

Stīp i ņ a

Dižens vaigā! baku rētains.

Onta

Klausies, muti nepalaid
Goda vīru niecināt.

Nauda aizsedz visas rētas,
Visus trumus apzeltī.
Ja tu Ašķi neslavēsi,
Piedzīvosi ļaunu dienu.

Stīp i ņ a

Vai manu dieniņu, saimniecīt!

Ko es varu ieslavēt!

Vaivulīte redzēs pati,
Kas tai tīkams, netīkams.

Onta

Ko ta redzēs — aizmigule!
Staigā apkārt platām acīm,
let kā zvaigznes skaitīdama.

Vai tā redz ko, vai tā dzird!

Vajag viņai iestāstīt,
Pieņems tad i neskatoties.

Stīpina
Liec, ko gribi, saimniecīt,
Tik to vien es nedarīšu,

Vanagam es neatdošu

Savu balto balodīti!

Onta

Ko ar tevi, tādu muļķi!
Diez kam tev tā mēle mutē?
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Ko der zvans, kas klusu stāv!

Nu, lai paliek, dari citu,
Es to Ašķi uzņemšos.
Kā ar saldu cukuriņu
Es to kaisit apkaisīšu,
Vaivei priekšā nolikdama

Kā to ciema kukulīti.

Bet tu, Stīpiņ, ja tev gadās
Runāties ar saimenieku

...

Stīp i ņ a

Vai nu iešu acīs līst.

Onta

Nelien acīs, ausīs lien:

lebilsti par mani vārdu,

Ņemies drusku paslavēt,
Ka es krietna saiminiece,
Visu saimi turu, valdu,
Ka bez manas gudras ziņas
Nekrīt zemē putraimiņš.
Manā galvā cāļi, pīles,
Prātā bērni, sivēniņi.

Augu dienu apkārt eju,
Atslēdziņu čingstinot.

Stīp i ņ a

Labprāt, labprāt, saimniecīt.

Tur es mēli ritināšu,
Tā jau tīra taisnībiņa,
Nav nekas tur pieliekams.

Onta

Lai cik laba tā pirtiņa,
Krāsni vajag kurināt.

Būs i tev savs labumiņš:
Došu podus izkasīt,
Pīles kāju pasūkāt.

Pag, tepat no ciemkukuļa
Došu tevim nogaršot.

Diezgan smagi saiņus stiepi,
Būs gan iekšā cāļi, pīles,
Būs i sviestiņš, medutiņš.

Stīp i ņ a

Ko nu, mījā saimniecīte,
Vai nu tūdaļ jācienā!

Onta

Ritens skries, ja iesmērēs.
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Dod man šurpu tavus saiņus,
Varam zālē apmesties,

Vakariņas iebaudīt.

(Atsēžas zemē, atraisa maisus. Onta bāž roku

saiņos vienā, otrā un velk tukšu ārā.)
Ak tu brīnums, kas tad tas!

Ķer ko ķerdams, grāb ko grābdams,
Visur tikai rācenīši!

Skat! un vēl no pērnā gada,
Daži pusē ietrunuši!

Ak tu tādu mānīšanu!

Stīp i ņ a

Te nu ir tas labais Ašķis!

Onta

Velns lai tadu skopli rauj!
Gan es viņam atmaksāšu,
Kad tas manos rados nāks.

Kur lai tādu dosmi liek!

Upē mest, lai velns to rauj!

(Paķer saiņus un tupeņus laiž ar sviedienu prom.)

Velns

(uzlec uz akmeņa).
Labvakaru! sievas mātes,
Pateicos par dāvājumu,
Es jūs pretī pacienāšu
Ar tiem elles pīrāgiem.

Onta, Stīpiņa (abas pārbijušās iekliedzas un nokrīt gar zemi,

uz vēdera palikdamas gujot).

Onta

(čukstot pēc brīža).

Stīpiņ, vai vēl esi dzīva?

Stīpiņa
(tāpat čukstot).

Dzīva, dzīva, saimniecīt!

Onta

Ver tu pirmā acis vajā,
Bail man velnu ieraudzīt.

Stīpiņa

Lūk, kāds bij tas kaimiņsuns!

Onta

Klus! Tik skaļi neruna!

Skat, vai nav viņš vēl šepat?
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Stīpiņa
Bail man arī galvu celt —

Liekas, vina nav vairs še.

Onta

Kas var zināt, velns jau tāds:

Te viņš nav, te atkal klāt!

Ņemsim stipri krustus mest.

Stīpiņa
Un tad prom, ko kājas nes!

Onta

Pag jel! neskrej viena tu,
Es tev klātu pieķeršos..
Labāk rāpus rāposim,
Kamēr krūmos bieznī tiekam.

Šķiet, šī vieta nolādēta.

(Abas rāpus projām.)
Velns

(nosauc pakal).
Paga, paga, sievas mātes,
Nākat znotu apkopjat,
Nākat izsukāt tam galvu.

(Abas iekliedzas un veldamās aizveļas krūmos. Velns atkal pazūd.)

4. SKATS

Andris, Vaive iznāk no krūmiem, Vaive Andrim pieķērusies,
gribēdama viņu atturēt.

Vaive

Andriņ, Andriņ, kurp tu iesi?

Es vis tevis nelaidīšu!

Andris

Dieva pasaulīte plata,
Māte Daugaviņa dziļa.

Vaive

Vai man dieniņ! vai man dieniņ!
Neteic neminamus vārdus.

Andris

Palsā zirgā atjājusi
Mūsu mīlas nāves stunda,
Šausmas aizslēdz vārdu durvis!

Melna rasa uz mums krita.

Sirdis koda pumpurā.
Vaive

Mīla, mīla, kā tā nāca,

Kā tā auga, kā tā kļuva,
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Prāta žogus pārlidoja
Tā kā zelta taurenīts.

Andris

Nāc vēl, mīļā, apsēdies,
Kur mēs senāk sēdējām.
Asaras tev karas plaukstā
Tā kā rasa pūpoliņā.
Nāc vēl mīļi runāties,

Lakstīgalas šķiroties
Trejdeviņas dziesmas dzied.

Vaive

Kur mēs abi tikāmies,
Plauka rozes, magonītes,
Kur mēs abi šķiramies,
Tur asaru upe tecēs.

Pašķiries tu, zemīt,

Paņem manu augumiņu!
Andris

Vēl tev lūpās rožu elpa,
Acīs tava dvēselīte

Tā kā saule ezerā.

Gan ar laiku aizmirsīs.

Zāle celsies, kur es iešu,
Krūmi slēgsies aizejot.

Vaive

Andriņ, Andriņ, nebēdini!

Tu man biji pusnakts rasa,

Tu man debess lietutiņš.
Sirds bez tevis mūžam sēros —

Aizslāpusi vālodzīte,
Vienmēr lietus prasīdama.

Andris

Nu man jāiet! Nu ir laiks!

Vaive

Es tev līdzi, kur vien iesi!

Andris

Mani ceļi tāli ved —

Tev pie tēva jāpaliek.
Tu man teici

Vaive

Ak tu dieviņ!
Man zem krūtīm iezvanīja
It kā zelta pulkstentiņš
Maza, mīļa dzīvībiņa. —
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Andris

Mūsu bērniņš, mūsu prieks!
Mūsu sapnis miesa kļuvis.
Audzin' viņu lielu, staltu.

Tēvs tev piedos, žēlos tevi,
Kad no ceļa nost es būšu.

Vaive

Melna dusmu vētra celsies —

Tēvam vēl to nesacīšu.

Tā jau tenku pievazātas
Visas ļaužu vācelītes.

Andris

Mātes mīla bērna labā

Sagāž visus ļaužu žogus,
Pārlec visas debess sētas.

Dieviņš tevi ņems pie rokas,
Vedīs atkal kalniņā.
Tā, nu tagad paliec sveika!

Dod vēl skūpstam vienu malku

Lūpu rožu biķerīti!
Vaive

Vai man! Vai man! neej! neej!
Andris

Neraud', neraud', mīļsirsniņa!
Nedar' smagas ceļa kājas.
Vējš tev žaudēs asariņas
Savā zīda nēzdodziņā.
Sveika! sveika! var jau būt,
Ka vēl reizi tiekamies.

(Izraujas viņai no rokām un aiziet uz Daugavas
pusi. Vaive šņukstēdama griežas atpakaļ.)

5. SKATS

Andris, velns.

Andris ar stingriem smaidiem sejā skatās apkārt, it kā vēl pārlik-
dams kādu nodomu vai arī kā atvadoties, un tad izvelk no kabatas

resnu šņoru un lūkojas tuvākā koka zaros.

Velns (iznāk ar cilindri galvā). Jūs laikam gribējāt
novilkt kreklu mazgāties?

Andris (dusmīgi). Sava paša ādu, ja gribat zināt.

Pat ne godīgi pakārties nevar, kur nemaisās kāds

starpāl
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Velns. Lūdzu, lūdzu, neliekaties traucēties. Es var-

būt varētu jums piepalīdzēt, es to protu tik viegli izdarīt,

ka drīz šūposaties kā čiekurs egles zarā.

Andris. Man tā lieta nav tik steidzama.

Velns. Bet man gan, mīļo Andri.

Andris. Kā? Jūs zināt, ka mani sauc par Andri?

Kas jūs tāds esat?

Velns (noņem cilindri, tā ka nāk redzami velna

ragi). Ar atļauju stādos priekšā: elles neaprobežotais
patvaldnieks. Mans tronis tagad jo stiprāk nostādīts, kur

visus konkurentus esmu dabūjis pie malas.

Andris. Un ko tad jūs no manis gribat, sarkanā

majestāte?
Velns. Tā jau ir mana priekšrocība, ka esmu visur

klāt, kur vajadzīgs, un neievēroju nekādas šķiru preteš-

ķības. Tādēļ vajadzības brīdī esmu arī pie jums un ceru,

ka kļūsim vēl draugos. Sauksimies labāk tūlīt par «tu».

Es varētu tev arī piedāvāt ērtu vietu savā pilī.
Andris. Pateicos. Man nav ne mazākās patikas no-

kļūt ellē.

Velns. Nu, tad tu elli atradīsi zemes virsū. Savu

tiesu jau esi baudījis.
Andris. Kā tu to zini?

Velns. Ak, es zinu vēl daudz vairāk! Zinu, ka saim-

nieks gribēja tevi vai pasist un aizdzina tevi prom, su-

ņus virsū rīdīdams, tādēļ ka tu tā drusciņ par tuvu biji
sakaros ar viņa meitu. Zināju jau tūlīt, ka gribēji
durties vai kārties, vai slīcināties, un tādēļ es esmu še

un gaidu!
Andris. Uz ko tad tu gaidi?
Velns. Kā tu nu vēl prasi! Uz tavu dvēseli.

Andris. Uz manu dvēseli! Ak tu dievs!

Velns (nošķaudās). Nepiemini to veci! Tu jau zini,

ka viņa vara, ja ne beigusies, tomēr stipri aprobežota.
Esot nodibinājušās zināmas biedrības

...

Andris. Laid! Kas man vairs daļas gar zemes lie-

tām. Esmu nabaga kalpiņš, kam nav ne ko teikt, ne būt.

Neko darīt, ne gūt!
Velns. Nu! Nu! Nu! Tu vēl daudz ko varētu gūt, ja

būtu prātīgs. Pašu saimnieka meitu tu vēl dabūtu, ja gri-
bētu.

Andris. Ko nu runā tukšus vārdus!

Velns. Pie manim nekas nav tukšs! Ne iekšā, ne

ārā! (Rāda uz galvu un sāk kasīties.) Vai zini, zēn, tu
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pakalpojumiem.
Andris. Kas tad jādara, un ko tu vari manim dot?

Velns. Vairāk neko kā ņem izsukā man galvu, man

tā varen niez.

Andris. Ērmota lieta! Kā to lai izdaru? Un tev ragi
arī vēl galvā!

Velns. Tos es varu noņemt, tas tik pēc vecas parašas.
Es bieži mainu tualetes, kā nu kur ierodos: vai salonos,
vai kafejnīcās, vai birojos, īsi sakot, visur esmu citāds.

Andris. Bet es?

Velns. Arī tevi es apgriezīšu kā cimdu un no kalpa
iztaisīšu par kungu, un tad tu redzēsi, kā noveiksi lielo

Labrenci.

Andris. Ko nu es, vājais, varu pret stipro!
Velns. Muša arvien stiprāka par vērsi. Dari tik, ko lie-

ku. Lūk, šos tukšos maisus! Ja tos piesukāsi pilnus, tie visi

pārvērtīsies par zelta naudu, un tu būsi liels bagātnieks.
Andris. Labi. Labi, ja nu tā ir.

Velns. Nemeklē nu pa kabatām. Tavas sukas man

neder. Se, ņem ecēšas, es turēšu maisus. Tos tu vēlāk pa-

glabā mežā, lai nauda kaltējas.
Andris. Vai es tās ecēšas pacelšu?
Velns. Ar manu palīdzību viss iet viegli. Bet pag, vēl

viena lieta. Tā gan arī veca paraša no manu tēvu tēvu

laikiem, bet es veikala darīšanās mīlu kārtību. Tev man

jādod maza pilīte tavu asiņu.
Andris (izbīstas).
Velns. Ko nu baidies par mazu pilīti! Es teicu, tikai

parašas dēļ. Nav jau tev arī jāgriež krūtīs vai pirk-
stā, bet kādā mazāk vērtīgā miesas daļā.

Andris (izvelk nazi no kabatas un apjucis skatās).
Velns. Zēl, ka dievs — tfu! — visus nav radījis no

priekšas
. ..

Andris. Ko tu saki?

Velns. Es teicu, ka vecais neprot savu amatu. (An-
dris iedur sev pirkstā, velns kāri uzlaiza.) Nu sāc nu

darbu!

Andris (paņem ecēšas, kas pavisam vieglas).
Velns. A ta ta ta ta ta (mīļi klakstinādams). Tā, tā,

tā! Stiprāki! Stiprāki! Būs man labi, būs tev arī!

(Andrim sukājot un velnam maisu turot, ripo zelta

dālderi pa gaisu.)
Pirmā cēliena beigas.
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OTRAIS CĒLIENS

Otrā aina

Lielā jeb viesu istaba pie Labrenča. Skroderis Atlociņš ar šuj-
mašīnu pie galda šuj un dzied. Pavelk atvilktni un apskata dažādas

atliekas un lupatas, kas nozagtas slēpu glabājas.

1. SKATS

Atlociņš
(dzied).

Sarkans, zils un zaļš,
Tam bij vēders ieapaļš!
Šķēres klātu: šniks!

Zils un zaļš, un raibs,
Tam bij kasē traips —

Šniks! tad abiem tiks!

Raibs un zils, un strīpots,
Kas būs dzīvē slīpots,
Tas uz priekšu tiks!

Tiks! tiks! tiks!

Šniks! šniks! šniks!

Degons šņabī svils!

lenāk kalpone Ikvilda, saukta Ikve.

I kv c. Tev tagad jāpošas no istabas laukā. Saimnieks

gaida viesus, jāuzpošas.
Atlociņš. Kas tie par viesiem būs?

Ikve. Ko es zinu! Varbūt precenieki, tas pats kaimiņ-

saimnieks, es dzirdēju kaut ko čukstam un viņa vārdu

minam.

Atlociņš. Oi! Oi! Oi! Visi precas! Visi precas! Tad

jau man būs jātura atkal kāzu runa un jāsadzejo atkal

dzeja.
Ikve. Ko tu arī visu neproti!
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Atlociņš. Mana galva gudra galva! Man ir visjau-
nākās dzejas un visjaunākās dejas. Es diriģēju korus, un

man olekts un takts zizlis reizē; lūk, tā! (Uzkāpj uz

krēsla un diriģē.)
Ikve. Oja! Oja! Neizsit acis saviem koriem.

Atlociņš (aizsmacis, kāsēdams). Lai dzīvo! Lai

dzīvo!

Ikve. Labāk būtu, ja tu piekoptu savu amatu un šūtu,
citādi pašam nebūs ko dzīvot.

Atlociņš. Ak, to tu nesaproti! Mana sirds pukst
kā šujmašīna. Es esmu uztraukts, atnes man sviestu, ko

iesmērēt!

Ikve. Ko tad? Vai to sirdi vai šujmašīnu?
Atlociņš. Nē, lūpas, lai varētu tevi labāk no-

skūpstīt.
Ikve. Ak tu pagāns! Vai to tu arī proti? Es tev došu

ar tava paša olekti!

2. SKATS

Onta, Atlociņš.

Onta (nāk ar baķi drēbes). Te būs tev vēl darbs.

(Uz meitu.) Ko tu te slaisties? Vai darba nav?

Ikve. Saimnieks lika istabu uzkopt, bet skroderis ne-

iet laukā.

Onta. Nu labi, labi, ej mēz pagalmu! (Ikve noiet.)
Cik tālu nu esi, Atlociņ? Nemaz netiec uz priekšu.

Atlociņš. Saimniec, es skrēju kā ar spārniem!
Onta. Kad tu labāk skrietu ar šujmašīnu! (Cilā drē-

bes un skatās.) Kā tev tik maz iznācis no tā baķa?

Atlociņš. Ļaudis top arvien resnāki.

Onta. Kad tu tikai nezodz?

Atlociņš. Es! Zagt! Es citu neko nezogu kā no

meitām skūpstus. Tos arī labāk ņemu.
Onta. Vai tās bikses diezgan platas?

Atlociņš. Priekš tavas ziņkārības vēl par platu.
Onta. Un kad tās bikses būs pašūtas?

Atlociņš. Kad tu, saimniec, kļūsi mazāk ziņkārīga.
Onta. Ko nu niekojies! Ja tu citu nezodz, tu laiku

zodz. Tagad tev jāsteidzas. Lūk, še būs drēbe priekš paša,
varbūt iznāks kāzas.

Atlociņš skata drēbi un pētī un tad nogriež gabalu un met pa logu
laukā.
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Onta. Vai dieviņ! Ko tu dari!

Atlociņš. Tas gabals nekur neder!

Onta. Es tev rādīšu — tādu drēbil {Metas pa dur-

vīm laukā pakaļ drēbei.)

Atlociņš pa tam nogriež gabalu drēbes un lebāž savā azotē.

Onta (ienāk, drēbi putinādama). Skat nu, tādu iz-

šķērdoni! Tik laba drēbe! Nebūtu tās kāzas, tad gan būtu

jāmeklē cits skroderis.

Atlociņš. Nedusmojies, saimniecīt, gan es šūšu uz

tavām kāzām arī.

Onta. Ej nu, ko melsies! Nāc tagad blakus istabā, te

būs ciemiņi. (let abi, Atlociņam birst raibie gabali zemē,
kurus viņš ātri paķer.)

Onta. Kas tad tie tādi?

Atlociņš. Nekas, nekas! Visi priekš kāzām!

Onta. Tu zodz, citādi tu godīgs cilvēks. (Noiet.)

3. SKATS

Vaive, Stīpiņa.

Vaive

Vai man dieniņ, kur es iešu?

Kā no tēva paslēpšos!

Stīpiņa
Neraud', mana mījmeitiņa.
Tēvu labi pielūdzies.
Gan ar laiku aprimsies.

Vaive

Māmīt, jaudis mani ēd,
Grieze griež, tētiņš cērt,
Auksti vēji ļaužu sirdīs,
Nav man savas māmuliņas,
Tu tik viena mani žēlo.

Stīpiņa
Mīļā meitiņ, ko es varu!

Manas rokas izkaltušas,
Salīcis mans augumiņš.
Esmu tikai nabadzīte!

Vaive

Sirdī tava bagātība!
Tev rociņas zaji zari,

Kad man vaigu noglaudīji,
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Tavās acīs rīta saule,
Zeltā mirgo asariņas.

Stīpiņa
Nāci, meitiņ, pagulies
Manā šaurā gultiņā,
Manā tumšā kaktiņā.
Kamēr pāries bargi vēji,
Siržu ledu atkausēs.

Vaive

Bail man tēvam acīs skatīt,
Tu man dosi padomiņa.
(Abas noiet.)

4. SKATS

Labrencis, Grieze (viņa meita).

Labrencis. Nebrauc! Nu ko tu saki par to Ašķi,
viņš šodien solījies piebraukt, precētājs jau būs. Vai esi

Viņā ieskatījusies?
Grieze

Ģīmis plats kā jāņu siers,

Ķimenītēm apkaisīts,
Mute plata kā krāsnes caurums,

Rokas garas nokaras,

Nezin, ar tām ko grābt, ko darīt.

Labrencis. Zin gan — naudu grābt.
Grieze. Skopums tam skatās ārā pa visiem pogu

caurumiem. Vai tāds sievai ko dos?

Labrencis. Kas viņa, būs arī tavs. Sieva pieder
pie vīra klāt kā papēdis pie zābaka.

Grieze. Lai to mūžīgi min zem kājām?
Labrencis. Sievai vīram jāklausa. Visi viņam kla-

nās, visi dod godu.
Grieze

(smiedamās).
Pat kreklis tam aiz vēdera lokās

Septiņās krokās.

Labrencis. Kad tu muti palaid, es tevi stingri tu-

rēšu.

Grieze. Liec vien suni pie ķēdes, rāmāks netaps, bet

kodīgāks.
Labrencis. Nu, nu, palaidnis skuķis. Viena meita

man jau aizgāja skadiņu ceļā, un tu arī tik klenderē vien,

nekāda darba tu neproti, nezin, ko tu īsti cauru dienu

dari, pa žogiem lēkādama!
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Grieze (trallina un tēvu saķērusi griež riņķi).
Māku diet, māku skrieti

Maku danci ritināt!

Kad iekāpu audekli,
Dzijas vilkās čokurā!

Pa trim gadiem vienu cimdu

Kā margot nomargoju!
Labrencis. Nu jā, jā! Ar tavu medu jau var pat

lāci pielabināt. Bet kā nu paliks ar to Ašķi? Viņš lepns
un bagāts saimnieks. Padomā, viņam tambora rati!

Grieze. Lai brauc ar tiem uz elli! Es tam blakām
nesēdēšu.

Labrencis. Rudenī seši barokļi kaujami.
Grieze. Viņš pats septītais!
Labrencis. Kad tu tā runā, kas no tā var iznākt?

Grieze. Kas var iznākt? No barokļa var iznākt gaļa
un tauki, kas no šī?

Labrencis. Un tu tiešām negribi ņemt to Ašķi?
Grieze. Labāk kašķi nekā Ašķi!
Labrencis (nopūšas). Ak tu balamute! Ar tavu

mēli tu proti reizē kost un laizīt.

Grieze. Viņu jau es nelaizīšu, to es tev saku.

Labrencis. Tādu labu precinieku laist garām!
Grieze. Lai ņem Vaivi!

Labrencis. Viegli tev to pasacīt. Viņa jau visu

suņu aprieta, tikums pa lauku!

Grieze. Kāda sievietei vajag tikuma!

Labrencis. Ko gan tad?

Grieze. Sievietei tik vajag laba skrodera!

Labrencis. Tu domā, ka iztaisās kā lelle, tad jau
nu bus.

Grieze. Viņa jau domājas esam skaista, un tu ari

to agrāk lutināji, dēvēdams par puķi.
Labrencis. Tagad es saku, labāk puķu kāposts.
Grieze. Nu tad vāri drīz tos kāpostus un taisi, ka

iznāk kāzas. Man papēži niez uz dejošanu.
Labrencis. Un tu tiešām neņemsi Ašķi? Vai tas ir

tavs pēdējais vārds?

Grieze. Mans pēdējais vārds ir, ka man vajag jau-
nas kleitas uz kāzām. Velc vien to maku laukā!

Labrencis (galvu saņēmis). Ak tu dieviņ! Ak tu

dieviņ! Tu man plēs matus no galvas nost!

Grieze. Nē jel, tētucīt, es negribu tavus matus, bet

Ifcbāk naudu.
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Labrencis. Ak vai! Jūs abas mani kapā iegrūdīsat!
Grieze. Es tev noslaucīšu asariņas!
Labrencis. Pag, nebāz man roku kulē! Ko tu tur

izvilki?

Grieze. Tavu nēzdodziņu.
Labrencis. Tas jau mans naudas maks! Dod at-

pakaļ!
Grieze. Tu jau vairs neraudi, tad nēzdodziņa ne-

vajag. Es paņemšu, cik man vajag, un tad došu tev maku

atpakaļ.
Labrencis. Jā, tukšu! Tā man iet! Izkūp manas

meitas! Izkūp mana nauda! Gan tu arī aizskriesi diezin

kur. Labāk nosargāt maisu pilnu ar blusām nekā meitu

tēvam meitas.

Grieze smiedamās un trallinādama pa durvīm laukā.

5. SKATS

Labrencis. Onta! Onta! Kur tu esi? Nāc ašāk!

Onta! (Sabrūk krēslā.)
Onta (ieskrej no blakus istabas). Ko tik nelabi bļauj

kā aizkauts teļš? Kas nu atkal? Vai vēdera graiži? Es

atnesīšu drapes.
Labrencis. Neskrej, paliec! Ne vēdergraiži, bet

sirdsgraiži. Palīdz, dod padomu. Ko tu saki par to Ašķi?
Viņš solījies šodien atbraukt.

Onta. Ko man tur sacīt? Es jau viņu neprecēšu.
Labrencis. Par to taču nemaz nevar būt runa.

Onta. Ak tā! Par manim nevar būt runa! Vai tu

domā, ka es jau metama pie veciem dzelžiem? Ka uz

mani neviens neskatās? Es visu laiku esmu vedusi tavu

saimniecību!

Labrencis. Labi jau, labi, mīļā Onta!

Onta. Es tev esmu bijusi labā un kreisā roka.

Labrencis. Labi, labi, dārgā Onta, bet par to citā

reizē.

Onta. Bez manis tu būtu kā vēders bez galvas.
Labrencis. Taisnība, sirdsmīļā Onta, taisnība, es

būtu kā galva bez vēdera.

Onta. Tu jau nezini, ko tu runā.

Labrencis. Tas tādēļ, ka es tev skatos acīs! Bet es

jau negribu tagad runāt par sevi, es gribēju tev prasīt,
kā būtu, ja Ašķis precētu to Vaivi?
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Onta. Ja viņš viņu ņem, lai notiek dieva prātsl
Labrencis. Un kāds tavs prāts?
Onta. Tas būtu visgudrāk. Kad tā viena būs nost, tad

jau otrai radīsies drīz precinieks. Grieze jau lec kā blusa,
tā drīz vien ieleks vīram klēpī.

Labrencis. Jā, un, kad meitas būs apgādātas, es

varēšu sēdēt un reiz atpūsties.
Onta. Un taukus audzināt.

Labrencis. Ko tad? Vai dancot?

Onta. Kādēļ nē? Pats savās kāzās!

Labr c n c i s._ Kas nu mani vairs ņems, vecu vīru!

Onta. Ūja! Uja! Kas tālu skatās, tuvu neredz. Vīrs

esi vēl kā senču ozols, ar naudu pilns kā zīlēm. Un, kas

to tev palīdzēja sakrāt, tu arī zini. Vai gaidi, lai tev

klēpī sēžas?

Labrencis. To jau zinu, tu, tu tā biji.
Onta. Nu, redzi nu! Kas tālāk jādara, tev arī jāzin.

Dzirdama ārā ratu rīboņa.

Labrencis (uzlec). Vai dieviņ, Ašķis jau klāt! Ka

tik man tās zīles nav par daudz jāpurina nost!

Onta. Muļķi! Solīšana nav vēl došana! To jūs, vī-

rieši, nekad neprotat. (Skatās pa logu.) Ir gan vareni

uzpucējies: cepure galvā kā skurstenis, un pogu caurumā

liela, plata saulgrieze.
Labrencis. Tas nozīmē, ka viņš vēl var uz visām

pusēm griezties
...

Onta. Turi viņu cieti, es tev saku! Kam pīrāgs zobos,
tas to nelaidīs no mutes laukā.

6. SKATS

Labrencis, Onta, Grieze, Vaive, Stīpiņa.

Grieze (rauj Vaivi aiz rokas, kura pretojas. Stīpiņa.
rokas lauzīdama, nopakaļ). Te jau viņa ir, slēpjas pa

kaktiem, nedrīkst tēvam acīs skatīties.

Labrencis. Ak tā! Man tu nedrīksti acīs skatīties,
bet puišiem gan! Par daudz jau esi saskatījusies.

Vaive (nokrīt ceļos, viņu apkampdama). Tētiņ, tētiņ,

apžēlojies par savu nabaga bērnu.

Stīpiņa. Saimniek, saimniek, viņa taču ir jūsu mie-

sīgs bērns, jūsu miesa un asinis, neaizslēdziet savu teva

sirdi, paceļat viņu un piedodat.
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Labrencis. Ko tu te maisies pa pulku, vecā naglai
Pats zinu, kas jādara!

Onta. Vai dieviņ! Precinieki jau nāk pa durvīm iekšā,
un šīs te bjauj kā kaujamie jēri, uz tirgu vedami!

Grieze. Kāda viņa izskatās, noraudājusies, visi vaigi

pil vēl no asarām, kad tādu Ašķis ieraudzīs, viņš aizies,
krusta nemetis!

Labrencis (uz Vaivi). Saņemies! Citādi es tevi pu

rināšu kā slapju bērza zaru!

Stīpiņa. Ak vai! Ak vai!

Onta. Viņa jāgrūž pirms ūdens toveri, lai nomazgā
muti. Nāc tūlīt, lai neierauga.

Grieze. Un es uzkaisīšu krītu uz ģīmja un drusku

ar sarkano bieti uz vaiga.
Onta. Vajag, vajag! Bāla kā biezputra! Aši! Aši!

Aši prom, raudamas Vaivi līdz. Paliek tikai Labrencis. Aiz durvim

Ašķis klapē zābakus un šķaudās, un ar troksni šņauc degunu.

Labrencis. Tas nu ar nevar ienākt, kasās kā suns

aiz durvīm! Kaut tik tā visa šļura ašāk pāriet! Tfu!

Atlociņš (pabāzis galvu pa durvim no blakus ista-

bas). Pst! Saimniek, ja vajag manas palīdzības pie kopā

savešanas, es tepat esmu, es protu, kā šūtin sašūšu!

Labrencis. Ej nu ej! Brūtgāns ar brūti nav kā

bikšu gali, ko var sašūt kopā!
Atlociņš. Bez manis nekas neiznāks, to es saku!

(Piever durvis, bet atstāj mazu škirbiņu, lai varētu no-

klausīties.)

7. SKATS

Labrencis, Ašķis.

Ašķis (smaida un gorās, un šņauc degunu, bet nevar

sākt runāt).

Atlociņš, pabāzis galvu, met ar olekti kā ar takts zizli.

Nu! Nu!

Labrencis. Tad nu esat atbraukuši?

Ašķis. Vai ta nu pa gaisu atskrēju.
L a b re n c i s

.
Ko tik reti?

Ašķis. Daudz tā darba. (Atkal klusums, rausta zā-

bakus.)
Atlociņš atkal māj.

Vajadzētu .., vajadzētu ..,
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Labrencis. Runājat skaidri un gaiši! Ko slapināt
mēli, it kā tā būtu aiz zobiem aizķērušies.

Ašķis. Vajadzētu — saimnieces mājā.
Labrencis. Paldies dievam! Tad jūs gribētu pre-

cēties?

Ašķis. Uz to modi jau būtu.

Labrencis. Un esat šurpu atbraukuši?

Ašķis. Jāiet apskatīties, vai zirgs nav atraisījies.
Labrencis. Būs jau labi. Puiši zirgu uzskata un

būs tam iebēruši arī auzas.

Atlociņš (atkal pabāzis galvu). Vīrs bez sievas ir

tikpat kā zirgs bez auzām.

Labrencis. Vai tu klusēsi, šķirbu ložņa! Prātīgiem
vīriem jāapdomā, pirms runā, jāiedzer. Un tad teikšu es

to vārdu: jūs esat atbraukuši lūkot manas meitas?

Ašķis. Es gribētu tik vienu.

Labrencis. Saprotams, kurš tad nu divas precēs!
Tā jaunākā, Grieze, vēl ir aušīgs skuķis, arvien tik pa
skursteni laukā! Jūs gribat manu vecāko meitu, Vaivi?

Ašķis (kasās). Gribu? Hm! Meita kas meita, bet tās

ļaužu valodas
...

Labrencis

Meža putni gaisā skrien,

Vējā ļaužu valodas.

Ašķis. Tas nu tā! Tā nu būtu! Bet manā ģimenē sep
tini ķesteri.

Labrencis. Tiem jau mana meita nav jāprec.

Ašķis. Hm! Es viņai arī neesmu tas pirmais.
Labrencis. Nebijāt pirmais, būsat pēdējais.
Ašķis. Vai pēdējais muļķis?
Labrencis. Nu, nu, pamazām! Muļķis nav, kas

naudu ņem!
Ašķis. Meita — nauda — hm! Jaucas pa galvu kā

putras katlā.

Labrencis. Meita arī nav zemē metama, prot putru
vārīt.

Ašķis. Labu putru ievārījusi.
Labrencis. Vai tev nav acu pierē? Paskaties, kāda

mana meita no vaiga!

Ašķis. Ģīmi nevar sviestā cept.
Labrencis. Nemaz tev tā sviesta tik daudz nav;

tev vairāk tik to tauku, kas uz vēdera.

Ašķis. Kad jūs tā, tad es atkal tā! Tie ķesteri arī
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leica. Ja es jums tukšs, tad arī es negribu jūsu tukšo

podu vēl izkaisīt. Es raisu zirgu vajā ...

Atlociņš (metas starpā). Tā nevar! Tā nevari Kur

nu? Paliekat.

Ašķis (dusmīgs un patiek runīgāks). Es arī negribu
aklajās vistiņās iet!

Atlociņš (paķer Ašķi aiz pogas un Labrenci aiz

rokas, abus kopā turēdams). Pielaižaties!

Labrencis. Es jau teicu, ka solīju ...

Ašķis. Jā, solījums pa labi un nauda pa kreisi.

Labrencis. Nu labi, tad es tev to tukšo podu pie-
bēršu.

Atlociņš. Teikts un darīts. Es par liecinieku. Pa

labi, pa kreisi, un meita vidū!

Ašķis. Ja jūs vārdu neturēsat, es došu jūsu meitu

atpakaļ.
Labrencis. Labi, labi, tad es arī ņemšu savu

naudu atpakaļ.

Aš ķ is. Nu jā, tad nu gan. Esmu ar mieru precēties,
kā dievs licis. Nu tad, ja jau tā jaunkundze... Cūku jau
arī nevar maisā pirkt, papriekš jāredz.

Labrencis. Lūk, tas bij prātīgs vārds. lešu. Viņu
tūdaļ atvedīšu. (Noiet.)

8. SKATS

Ašķis, Atlociņš.

Ašķis. Skroder, paskaties, vai man viss kārtībā!

Atlociņš (apskata viņu no augšas līdz apakšai).
Tām biksām nav šuva pareizi iepletēta. (Groza bikses no

vienas uz otru pusi.)
Ašķis. Nerausti tā, izrausi visas pogas, vai nokritīs!

Atlociņš. Biksas var krist, kad tik precība nekrīt.

Ašķis. Un te man žaketam arī trūkst pogas, to tu

man izgriezi raustīdams.

Atlociņš. lespraud puķi vietā. Tā!

Ašķis. Apskaties to šlipsi, vai pareizi sasieta.

Atlociņš. Ui, vi! Pavisam greizi. Tā jau ir, kad

bez manis grib iztikt. Visam vajag štimmēt, citādi ne-

drīkst jaunkundzēm tuvoties.

Ašķis. Saki — vai es esmu smuks?

Atlociņš. Tīri kā bilde uz krāmu tirdziņa.
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Ašķis. Tā es pats arī domāju. Bet nu vēl tāda lieta:

ko es īsti lai ar viņu runāju?
Atlociņš. Jā, jā, to es zinu. Viss sākums ir grūts.

Bet nostājaties te pie durvju šķirbas gluži tuvu, un es

jums suflēšu. Un feini to vajag iesākt, to es saku: pa-

priekš runājiet par dabu, par laiku un tad tā pamazām.
Ašķis. Vai dieviņ! Tur jau viņi nāk, kaut tik es

zinātu pirmo vārdiņu, rīkle kā aizžņaugta ...

Atlociņš (aši prom, atstāj durvju šķirbu). Nāc tu-

vāk, aši, aši!

Ašķis (nostājas kā pielipis pie durvim).

9. SKATS

Ašķis, Vaive.

Labrencis (iebīda Vaivi pa durvim, pats pazūd).
Ej vien! Mūsu kaimiņš grib ar tevi parunāties, kā jau nu

jauni cilvēki.

Vaive (lepni, spītīgi, gandrīz mehāniski). Ko jūs
gribējāt sacīt?

Ašķi s. Labs laiks šodien.

Vaive. To jau es arī zinu.

Ašķis. Jums te dārzā aug diži koki.

Vaive. Ko lai viņi citu dara!

Ašķis. Upe arī tek strauji garām.
Vaive. Viņa dod piemēru arī nevēlamiem viesiem tik

strauji aiztecēt garām.
Ašķis (kraukājas). Ko es gribēju sacīt...

Vaive. Tas jums pašiem jāzin.
Ašķis (allaž klausīdamies Atlociņā). Es bieži par

jums sapņoju.
Vaive (ar rūgtu ironiju). Es par jums arī.

Ašķis. Ak, cik skaisti! Pasakāt — ko?

Vaive. Jūs bijāt pārvērties.
Ašķis. Brīnišķi! Vai ne par jūsu līgavaini?
Vaive. Nē. Par to gan nē, bet par vērsi ar ragiem.
Ašķis. Nu, nu, nu! Nebaidies! Nāc tuvāk, es jau tevi

nenobadīšu.

Vaive

Kaķīts bēg, kad suni redz,
Cik nav kaķu saplosītu
Sunim vien aiz asinskāres.

(Grib aizbēgt.)



Ašķis (pēkšņi atraujas no durvīm un viņu saķer).
Vai tu re, kā ērkšķīts dur!

Vaive. Nevajaga ērkšķos grābt.
Ašķis. Bet kad rozi grib. Meitēn, meitēn, tu man

patīc!

10. SKATS

tirūk no visām pusēm iekšā: Labrencis, Onta, Grieze,
Atlociņš.

Labrencis. Urā! Nu ir labi!

Ašķis. Patīk gan.
All ociņ š. Redz, ko teicu! Kas tad bij tas kopā ve-

dējs?
Onta. Jāsadzer tik magaričas.
Vaive. Tēvs, ak, tēvs! Es labāk mirtu ...

Labrencis. Bēres, kāzas, viss ir viens! Jauns sku-

ķis, visi grib mirt, kad grib precēties! Ha-ha-ha!

Onta. Te nu kopā sadzersim. Ikve, nes tik glāzes
šurp!

Kalpone ienes, viņa katram ielej.

Grieze. Tad tik nu būs dejošana! (Viņa, drapējusies
ar kādu negatavu drēbes gabalu, sāk dejot.) Trallalā!

Trallalā!

Onta. Lūkosim mēs abi arī!

Skroderis ar olekti sit takti. Vaive novērsusies raud. Grieze priekšā
dejo, tāpat Labrencis ar Ontu. Ašķis plātās ar rokām un grozās.

Otrā cēliena beigas.
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TREŠAIS CĒLIENS

Trešā aina

Labrenča mājas pagalmā. Vidū klajums jeb sētas vidus, kuru ieslēdz

kupli koki un ziedu krūmi. Zem tiem gari galdi ar saliktiem trau-

kiem priekš kāzu viesiem. Kādā stūri paaugstinājums muzikantiem.
Laiks — kāzu priekšvakars.

!. SKATS

Jups un Zvups paslēpušies koku zaros zaļos tērpos, tikko at-

šķirami no lapām, acis vien tik gailē kā lampiņas.

Jups
(iesvilpjas).
Vai tu še? Kā smaka klāt,
It kā sodrēji no elles?

Zvups
Klau, vai mani nepazīsti?

Jups
Kad tie pilni piesūksies,
Tad tā lieta vaļā ies!

Zvups
Būs nu gan mums diezgan darba.

Man ir pilna pekles tarba!

[Apklust, soļus sadzirduši.)

2. SKATS

Ikvilda (kalpone), Labrencis.

Ikvilda ķer vēl traukus un kārto uz galdiem.

Labrencis

(no otras puses, liekas aplūkojam galdus, bet spie-

žas arvien ciešāk Ikvildai klāt).
Vai viss ir kārtībā?
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Vai katram nazim blakus dakšiņa
Kā puisim meitiņa?

Lūk, tā!

Ikvilda

(vairīdamās).
Vai, saimniek, vai nu viss tā jātulko!

Labrencis

Es Jaunu teicis neesmu neko,
Es drīzāk sacīt gribēju tev to:

Tev kakliņš balts un salds kā krējumiņš,
Man tīri būtu jānoskūpsta viņš.

Ikvilda

Jums labāk jānogaršo dzīru kauss.

Man rīkle aizsmakusi, klepus sauss.

Labrencis

Bet tavas lūpiņas tik sārtas, raug!
Ikvilda

Tām virsū tagad nikna ēde aug —

Kas viņas skar, tas sevi saindētu.

Labrencis

Vai velnu, kaut tu izčibētu!

Un tomēr, meita, izskaties kā roze!

Ikvilda

Man vaigus dedzina tuberkuloze. —

Labrencis

Un roka arī tev tik asa — skarba!

Ikvilda

Tas, saimniek, nāk no tava sūrā darba.

Labrencis

Teic, kādā kalpu kaktā tad tu dzimi,
Kur pieķer, visi locekļi tev slimi!

Teic — kas tad īsti ir no tevis?

Ikvilda

Kam lai nu būt, ko dievs nav devis,
Man vienīgais tik ir — mans tikums.

Labrencis

Man labāk patiktos gan drusku plikums. —

Ikvilda

Man vaigi sarkst, es tālāk neklausos.

Labrencis

Nu, nu, es vairāk virsū neplīšos.
Bet nogaršo tik cukurriekstiņus!
(Sniedz viņai tos galanti.)
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Ikvilda

(nikni, zobgalīgi).
Es lūgtu pretī manus saldumus!

Labrencis

Man viss ir salds, ko sniedz ar savu roku.

(Viņa tam ieber piparus mutē. Labrencis skraida

spļaudīdams.)
Ak vai, ak vai, to tādu joku! H

Ikvilda

Tad ņemat virsū to, kas sūro dzēš.

(ledod viņam mutē sinepes.)
Labrencis

(skrej vēl vairāk un spļauj.)
Ak vai! Tas mani tīri pušu plēš!
Pirms piparus, tad virsū sinepes.
Kas to būt' domājis no tās meitenes!

Pag, es tev tavas lūpas pārkodīšu,
Tad citiem nevarēsi skūpstīt ļaut!

Ikvilda

Es atkal degunu jums nokodīšu,
Lai nevar cits vairs virsū spļaut.

Labrencis

Ak, meitēn, cik tu esi neganta!
Bet diemžēl tu tik pilna, apaļa,
Man liekas, tu vēl esi glābjama.
(Skauj viņu. Ikvilda kliedz.)

3. SKATS

Tie paši, Onta.

Onta (pēdējo redzējusi). Dieviņ augstais! Kas tas

par traci! Ko tu, veci, tā Jogies kā apgāzts toveris?

Labrencis. Uja! Oja! Kopš kura laika es tik vecs

palicis!?
Onta. Kopš tu ar jaunām meitām knaksties! (Uz Ik-

vildu.) Un ko tev acis spīd kā spīķera žurkai?

Ikvilda (dusmīgi). Lai saimnieks pats saka! (Aši

ārā.)
Onta. Nu, runā! Vai gribēsi vēl liegties?
Labrencis. Es tikai viņu pārmācīju.
Onta. Ak tikai pārmācīji! Nu es tevi pārmācīšu! Iz-

purināšu tevi kā vecu paltraku, ka spalvas vien putēs

gaisā!
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Labrencis. Ak tu dieviņ! Papriekšu viena, tad otra!

Onta. Un ko tu vēl gribēji izdarīt: tu tam Ašķim gri-

bēji atdot labāko govi no staļļa. Viņa ļaudis jau atnāca

pakaļ. Par laimi, es tur gadījos, citādi būtu beigas.
Labrencis (raudulīgi). Es to Vaivei apsolīju dot

pūrā.
Onta. Ak tu, nejēga! Dos pirms govi, tad meitu. Es

tev saku, pirms meitu, tad govi! Citādi neiet! Es aizslē-

dzu visus staļļus, un te man atslēgas. Tās es nedošu no

rokām laukā, kad arī zārkā gulēšu.
Labrencis. Bet, kad solīts, kāds lopa gabals tad

jādod.
Onta. Pats tu lopa gabals!
Labrencis. Rimsties, sieva, to man vēl neviens nav

teicis.

Onta. Nu, tad tu tagad to zini.

4. SKATS

Tie paši, Atlociņš.

Atlociņš (skrej caur istabu, pūš uz nagiem, sit

gar sāniem). Deg! Deg! Kādu spoguli! Kur ir kāds spo

gūlis? Man matu šķēres nokaitušas un spogulis nokrita

un saplīsa.
Onta. Kas par šķērēm, kas par spoguli?

Atlociņš. Nu jel! Matus ko ieviļņot! Tikko iededzi-

nāju cirtas, tā nokrīt spogulis, es sagrābu karstas šķē-

res, sadedzināju nagus, un nu kūp visi mati!

Onta. Ak tu mīļais dieviņ! Ko tu citu gribi no saviem

matiņiem iztaisīt, nekā dievs devis?

Atlociņš. Kā tu nesaproti! Meitas man glaudis

galvu un teiks: zīda cirtas!

Onta. Tu jau nu gan izskaties kā glazierēts pods!
Acis tā vien spīd kā pogu caurumi!

Atlociņš. Jā jel, es apvilku melnu stīpu, un tad

taisni tas spogulis izkrita no rokām. Bet, dieva dēļ, dod

kādu spoguli, man katra minūte dārga, man vaigi kaist

kā gludeklim.
Onta. Ej ārā! Spoguļojies kādā peļķē!

Atlociņš. Ak dieviņ! Par vēlu iedomājos, ka man

svārkā būtu jāieliek kāda jauka smarža.

Onta. Virtuvē ir petrolejas kanna, lej, cik gribi!
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Atlociņš. Tu nesaproti! Tu nekā no modes nesa-

proti! Kaut jel būtu tie paši baltie ceriņi!
Onta. Sētas malā aug nātru diezgan.
Atlociņš (atmet ar roku). Ko nu ar muļķi runāt, ko

ar pliku plūkties.
Onta (sadusmota). Ko tu saki! Es tev plika? Kad tu

mani esi redzējis pliku? Es tev rādīšu! Drīzāk es tevi

nolobīšu pliku kā sīpolu! (Paķer kādu koku un dzenas tam

pakal, tad bēg pa durvīm laukā. Uz Labrenci). Un ko tu

te stāvi, it kā tev būtu ķieģelis uzkritis uz galvas?
Labrencis. Es skaitu buteles uz galda.
Onta. Jāredz man arī, tev acis pakausī. Skat nu! To

vieglo vīnu tu esi uzlicis un to stipro atstājis pagrabā.
Labrencis. Un kad nu piedzeras?
Onta. Vai tu nezini, kā bībelē notika pa kāzām Kā-

naānā? Vai tur pestītājs nedeva papriekšu to stiprāko un

tad to vājāko? Viņš zināja, ko darīja. Citādi no tām lau-

lībām nekas nebūtu iznācis. Vai tu gribi būt gudrāks nekā

pats pestītājs?
Labrencis. Bet ja nu brūtgāns nekā vairs nejēdz

un nokrīt gar zemi kā baļķis?
Onta. Jo labāk: kā brūtgāns nokritis, kā vīrs uz-

celsies. Bet nu vāc buteles kopā, un iesim apmainīt pret
stiprāko.

5. SKATS

Sanāk dziedātāji un dziedātājas ar muzikantiem,
arī Griģis un Erpus.

1. puisis (kāpjot uz tribīnes). Jūs, meitas, nespie-
žaties vīriešiem priekšā!

1. meita. Bet mēs taču dziedam augstās balsis.

Resns puisis. Es stāvēšu priekšā. Es varu dzie-

dāt i augstu, i zemu, kā vien patīk.
2. meita. Jā, jā, tu jau rūc kā dundurs un čīksti kā

nekalts ritenis.

Puiši. Nost, nost, meitas, stāvat mums aiz muguras

vai patrepē un iepīkstaties, kad vajadzīgs.

Meitas turas pretim.

Meitas. Muļķi tādi, neļauj stāvēt priekšā! Mēs, sie-

vietes, taču dziedam soprānu!
Otrais. Kas par soprānu! Es zinu vairāk kā visi

no dziedāšanas. Es karā biju par bungu sitēju.
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Tiešais. Nekā, brālīt, tu mani nesabaidīsi. Es esmu

bijis par paminu minēju pie ērģelēm.
Ceturtais. Bet kur kora vadonis? Kur Atlociņš?

Pamēģināsim balsis, kamēr šis nākl (Sāk dažādos toņos

pīkstēt un rūkt.)
Meitas (smejas). Nu jau iet kā pa varžu dīķi!
Muzikanti (sāk skaņot instrumentus maršam).

6. SKATS

Tie paši, Atlociņš.

Atlociņš (elsdams pūzdams sviedrus slauka). Sa-

sodīts! Nokavējos! Jā, tā māksla! Tā ir liela māksla!

Tur vajaga lielas nogremdēšanās.
Meitas (smejas, Atlociņu ieraudzījušas). Skat, skat!

Kādi šim tie mati sacēlušies gaisā! It kā vārnas būtu tur

taisījušas perēkli!

Atlociņš. Nu, vai stāvat sava uzdevuma augstu-
mos?

I. meita (pusraudu). Viņi mūs grūž pa trepēm zemē.

Atlociņš. Klusu, meitas! Ko čalojat kā zosis pēc

pērkona! Vai tik nopietnā brīdī jāsmejas!
Viena meita. Tu jau izskaties kā eņģelis Gabriēls

no mugurpuses! Hi, hi, hi!

7. SKATS

Nāk Labrencis, Onta, Grieze.

Labrencis (skatās apkārt). Kur ta šie paliek? Va-

jadzēja jau būt klāt!

Onta. Kad tik vēl neiznāk smuki salāti!

Grieze. Vai tu nezini, ka brūtēm jāpucējas un jā-
raud?

Labrencis. Kad tik tas Andris te nepabāztu savu

degungalu, tad viņš gan redzēs. Man tāda nelaba dūša,

jāiedzer viens malciņš. (ledzer, nokrata kājas.)
Onta. Nesadzeries par daudz, ka vari godīgi saņemt

viesus.

Labrencis. Paturi savus desmit baušļus priekš se-

vis.

Atlociņš. Man arī tādas vēdergraizes.
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Onta. lemet nu tu arī, tikai ne par daudz.

Atlociņš. Par daudz esmu vienmēr dzēris, bet nekad

neesmu diezgan dzēris.

Labrencis. Se. Tu, skroder, esi pasaulē daudz ap-

grozījies, tu dod mājienus, ja kur noiet šķībi.
Onta. Ko šis! Tev pašam nošuvis bikses šķībi un ga-

lus par īsiem. Ja nu trūkst kāda poga, ko tad?

Atlociņš. Lai trūkst pogas, kad tik netrūkst nau-

das!

Grieze. Kad es precētos, es gan ņemtu labi vecu un

bagātu un tūlīt tam iedotu indi.

Labrencis. Skuķi, tu esi velnēns!

Grieze. Tad jau labi, tad man vairs par tādu nav

jātop!
Onta. Priekš tava jaunuma tev par daudz liela mute.

Grieze. Vai nu man jāgaida, lai tik veca taptu
kā tu!

Labrencis. Beidzat nu kašķēties. Uzklausies, skro-

der, tev dziesmas arī jādzied un kāzu runa jātur.

Atlociņš. Man ir visādas dziesmas: sirds dziesmas

priekš iemīlējušiem, dzīru dziesmas, paģiru dziesmas. Uz-*

klausāt vienu:

Vasarā jādzer, kad rīkle kalst,
Ziemā jādzer, kad salst.

Rudenī jādzer, kad kvieši briest,

Vispār jāiedzer,
Kamēr velns zem galda sper.

Labrencis. Ir jau labi! Izdari tik visu laikā un

vietā un to runu noturi, man pašam uznāk mēles krampis,
kad runāju.

Onta. Saki labāk, tev trūkst zobu.

Grieze (uz Ailociņu). Vai tu proti tādas labas mī-

lestības dziesmas?

Atlociņš (iedzēries, spiež roku sirds vielā pie vē-

dera). Es pats esmu applucinājies no karstas mīlestības

uz jums, jaunkundz. Man ir sirds brūču drudzis, jūs esat

man sirdi lauzuši.

Grieze. Kas liels, ja vīrietim sirds lauž! Nosper kā

piepi ar kāju, aug atkal jauna vietā.

Atlociņš. Vai drīkstu jums piedāvāt savu roku?

Grieze. Bāžat to labāk kabatā un piedāvājat man

savu kāju uz dejošanu vēlāk.
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Labrencis. Skat nu to skuķi! No vienas nerātnī-

bas viņa atlaižas, kad tai divas jaunas prātā.

Aiz durvīm troksnis.

Onta (sasit rokas). Nāk! Nāk! Nākl

8. SKATS

Ašķis nāk ar četriem ķesteriem, divi to ved aiz rokas katrs vienā

puse. Viens iet pa priekšu'ar atšķirtu dziesmu grāmatu. Atlociņš
aši uz tribīnes diriģē.

Atlociņš

(diriģē).
Kur dziesmas skan,
Tur Jaunais bēg,
Tā dziesmu vara

Mūs glābj no kara
...

Ķesteris
(dieva dziesmām grib pārdziedāt) .

Es esmu nu to grunt' atradis,
Kur turēšos pastāvīgi.
Tā tukša tenka nava vis,
Kas solīts, paliek mūžīgi.
(Meldiņos grib viena otru pārdziedāt.)

Labrencis (izmisis plāta rokas). Klus\ klus\ muzi-

kanti, Jaujiet tiem goda vīriem apsveikties. Lūdzu, lūdzu,

ieņemiet pie galda goda vietas. Līgavainis te, appušķotā
vietā, blal<ām līgavas krēslam.

Meitas zem trepēm sarunājas, kamēr ķesteri sēstas.

Viena meita. Skat, skat, tas ar to dziesmu grāmatu
ir tik garš un kalsns kā pulksteņa ķēdei

Otra meita. Tam pa kreisi ģīmis uztūcis vairāk

no alus nekā no bībeles lasīšanas.

Citi ķesteri nāk pakaj, bet daži iztrūkst.

Labrencis. Nu, sasēstiet visi ap mielastu. Muzi-

kanti arī! (Uz ķesteriem.) Jums, godātie viesi, pirmās
vietas. Bet, kā redzu, visi no jums nav atnākuši? Vai tie

negribēja mums parādīt godu?

Ķesteris. Tam vienam tās nolādētās varžu acis

sāp, otrs sabāries ar sievu, un vēl tam trešajam jākauj
cūi<a.

Visi sēžas ap galdu.
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Labrencis. Lai nu dieviņš tiem palīdz visās vielās!

Bet tad nu iebaudāt pa glāzītei un uzkožat!

Erpus (iemet). Degvīns ir cilvēkam tikpat kā silts
kažoks!

Griģis. Nevajaga tikai par daudz kažokus savilkt

mugurā.
Atlociņš. Droši vien, jo tukšāka butele, jo pilnāka

sirds un žiglas kājas arī. Vēlāk nāks deja.
Ašķis. Jā, iekost vajag, no vēdera nāk deja.
Ķesteris. Visu ar mēru, visu ar prātu.
Erpus (piegrūž Griģim). Es gan nekad nezinu, ko

es ēdu, es tikai zinu, ko es dzeru.

Onta (visus arvien skubinādama). Nāc tu arī, Stī-

piņ! Kad uz saimnieka līst, tad uz kalpa pil.
Ķesteris. Nevajaga nekad aizmirst tos, kas sēd tavu

durvju priekšā. Mūsu baznīcas übagi drīkst no putras
mušas izlasīt.

Grieze (grib stiept Stīpiņu no aizkrāsnes ārā).

Stīpiņa sēd kaktiņā,
Asru krūze rociņā.

Labrencis. Ko šī spārdās kā zivs uz sausum* da-

būsi dejot arī.

Stīpiņa. Vai dieviņ kundziņ, ko nu es, nabadziņš,

pie kungiem!
Labrencis. Nāc, kamēr sirds man mīksta, dabūsi

vēlāk kādu kartupeļu kulīti arī.

Ašķis. Ko nu ņemies tik daudz ar vecām sievām. Kur

tā brūte paliek? Govi tu nedod ārā no staļļa, meitu no

istabas!

Labrencis. Rimsties, rimsties, būs ir govs, ir brūte.

Pankoks jācep uz abām pusēm.

Ašķis. Cik ilgi tu cepsi — kamēr sadegs?

Atlociņš. Mīlai nevajaga būt tūlīt karstai kā glu-
deklim. Gan pamazām ogles iesils.

Labrencis. Skrej, skuķi! Kur tā Vaive vēl gražo-
jas, ved viņu šurp!

Ašķis. Nevajag jau vienmēr izskatīties kā uz papi-
rosu kastītes uzmālētai.

Ķesteris. Vai viņai bakas potētas? Vai iet pie diev-

galda?

Onta. Ak tu dieviņ, to jau i šķielacis var redzēt un

akls saost.
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Meitas (sačukstas). Nu jau nāk, nu jau nāk! Lūk,
kāda izskatās, it kā no kapa uzcēlusies!

Otra. Nē, it kā kapā gultos!

9. SKATS

Tie paši, Vaive,

Stīpiņa
(raud).
Baltiņ bāls mēnestiņš —

Bālais mēness ieripoji
Melnajos mākoņos. —

Ašķis (Vaivei pretim). Nāc nu sēdies man blakām

un skaties man acīs.

Atlociņš
(dzied jau iedzēries).
Sniedz rociņu, dod mutītes!

Nāc ar mani klētiņā!
Sniedz

Labrencis (klusu). Ļauj tiem dieva vīriem pa-

priekšu runāt.

Ķesteris (pieceļas svinīgi). Skatīsimies uz augšu,
skatīsimies uz apakšu, skatīsimies pa labi, skatīsimies

pa kreisi. (Klepo.) Man asinis tek pa degunu.
Ašķis (ar Vaivi, piedzēries, arī drošāks). Vai to

sniegu nevar kausēt? ledzer, vai vēl kaunēsies?

Atlociņš
Jāplaukst taviem bāliem vaigiem,
Jāzied tavām zilām acīm!

Labrencis. Klus', Atlociņ, ko maisies starpā ar to

dziedāšanu. (Uz Vaivi.) Kas tas tev par ģīmil Brūtei jā-
izskatās citādi!

Onta (saldi). Jā, jā, citādi, ja es būtu brūte!

Labrencis (stipri iereibis). Jā, Ontiņ, tev vaigi
kā divi maizes kukuļi un mute kā ceplis, kur var bučas

šaut iekšā, arī gūžas tik platas, ka uz tām var nostaigāt
kaķēns.

Meitas (savstarpīgi). Ko tie svētie vīri var ēst kā

tie ķesteri!
Otra meita. Un dzert arī. Tam vienam jau noka-

ras deguns kā sēru vītols.

Trešā. Un tas līgavainis izskatās kā trusītis, kas

grib šķaudīt.
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Ķesteris [pieceļas grīļodamies). Es to jauno pāri
gribu svētīt. (Kā ceļ roku, saplīst glāze.)

Visi. Hurrā! Hurrā! Tas uz laimi!

Atlociņš. Bet tagad sāksim deju. Muzikanti, raujiet
vajā!

Pēdējie paņem instrumentus, spēlē maršu. Labrencis ar Ontu pirmie.

Meitas

(dzied).
Nu jau mani mičos, nu jau mani mičos,
Vedīs klētī guldināt —

Skaistais, zaļais rožu kronis,

Puķīt' zilu zaļu.

Ašķis (velk Vaivi no krēsla augšā). Nāc, nu mūsu

reize stāties rindā.

Vaive. Nost no manis! Neaiztiec tu mani! (Atgrūž
viņu, ka gandrīz pakrīt.)

Ašķis. Oja, kas tad tas! Būtu gandrīz pakritis zem

galda.
Vaive. Nelūgtam neder galds un neciestam zem

galda ...

Visi saskrien apkārt.

Visi. Kas tur? Kas tur?

Labrencis (svinīgi piecēlies). Piķis un zēvele! Es

te runāju kā tēvs un pavēlu tev iet ar tavu līgavaini
dejot.

Vaive. Es teicu, lai viņš man ne pirksta neliek klāt,

un tu, tēvs, man arī nevari pavēlēt!
Labrencis (draudoši). Un tu neiesi?

Vaive. Nē! Es saku vēlreiz.

Labrencis. Tad tu man gan redzēsi. (Sagrābj kādu

smagu priekšmetu uz sišanu.)

Sievietes kliedz. Stīpiņa no kakta metas starpā.

Onta (satver viņa roku). Saimniek, rimsties, neaiz-

mirsties, kad tev pašam vēlāk neiziet prasti.

Stīpiņa (aizstājas Vaivei priekšā). Saimniek, bīs-

taties dievu, sist savu miesīgu bērnu!

Labrencis (elsdams). Laižat, sievas, laižat, ko klie-

dzat, it kā jums būtu peles saskrējušas zem brunčiem.

Vai
es nedrīkstēšu savu meitu pārmācīt? Es jums rādīšu,

kas ir bijāšana. Es jūs visas sasitīšu kā olas.
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Grieze

(trallina).
Lai bēdājas kas par bēdu,
Es par bēdu nebēdāju.

Tēvs, tu kā vērsis esi ielauzies stikla bodē.

Labrencis. Arī tu dabūsi savu tiesu. Paga vieni

Līdz šim esmu tevi ar cukuru barojis kā balodi. Nu tu

jutīsi pātagu.
Atlociņš. Bet tas ir skandāls! Ļaujat, es to lietu

nokārtošu.

Labrencis (rauj viņam aiz matiem). Nokārto pats
savu vārnu ligzdu! Un tu, Ašķi, ko tu slēpies ķesteriem
aiz muguras kā Ādams paradīzē aiz koka? Vai pats ne-

proti savu brūti paņemt?

Ķesteris. Nu, tad mums tas jaunais pāris jāsaved
kopā. (Tuvojas Vaivei, Ašķi aiz rokas vilkdams.) Rak-

stīts stāv: tavai gribai būs padoties (neredz Stipiņu, kas

vēl zemē Vaivei pie kājām, un nokrīt tai pāri).

Ašķis plāta rokas un atver muti, bet nekā nevar izteikt, un tā paliek
mute vaļā.

Labrencis (palīdz ķesterim uzcelties, uz Stipiņu).
Ko tu te vēl valsties pa kājām kā peļu spiriņa, ka ne

ieraudzīt nevar, marš savā kaktā!

Stīpiņa (raudādama). Samin mani! Samin! Tava

varmācība brēc pret debesīm!

Ķesteris (nopurinājis svārkus). Un rakstīts stāv:

tava griba, — brūtgān, kur tu paliki? (Saķer un stiepj

atpakaj.)
Labrencis. Tā, tā! Palīdzat, svētie vīri, viens te

netieku galā.
Vaive (saņēmusies pieceļas, uzceļ Stipiņu). Neraudi,

māmīt! Gan viss izšķirsies.
Ašķis (grūž ķesterim pie sāniem). Nu jau būs! Nu

jau būs! Pate nāk, apdomājās.

Ķesteris. Un tava griba ...

Vaive (cēli, panāk līdz istabas vidum). Nu tad klau-

sāties manu gribu, tēvs, Ašķi un visi, visi: mana griba
ir — tēvs, ka es tevi nepaklausīšu un to svešo nekad ne-

ņemšu! Un tu (pret Ašķi) dzirdi: es esmu citam saderēta,

un vēl vairāk — es nesu viņa mīlas ķīlu zem sirds. Tagad
tu zini!

Labrencis (kā triekts atkrīt krēslā). Ak kauns!

Kauns! Kauns!
Onta viņam apkārt.
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Vaive. Man mana bērna nav jākaunas! Lai zin to

visa pasaule! Nost ar šo lupatu, ko ar varu esat man uz-

spieduši, kad man nebija spēka pretoties! (Norauj brūtes

kroni un plīvuru un sviež prom. Vispārējs apjukums.)
Labrencis (uzraujas, negantās dusmās). Nu tad

es tev parādīšu! Prom no manas mājas! Prom! Skrej pa-

kaļ savam pavedējam! Nedomā man vairs acīs rādīties!

Tu esi mani ar kaunu apkrāvusi! Lai tēva lāsti tevi dzen

apkārt pa pasauli! Lai zāle nokalst tev zem kājām!
Vaive (acis aizsegusi). Es eju, tēvs, lai tavi lāsti ne-

krīt uz tevi atpakaļ. (Prom.)
Ķesteris (paceļas). Arī mēs ejam. Šī māja kļuvusi

par lāstu un piedauzīšanās vietu.

Ašķis (sāk baurot). Kur nu mana brūte? Es viņu
taču būtu ņēmis ar visu

...

Ķesteris. Nenokar nu ausis. Kad ola sasista, tad

čaumala vairs neder. Ļauj, lai visai lietai pāraug zāle.

Ašķis. Vai zāle lai pāraug manam kapam?
Ķesteris. Nu, nu, nu! Labs zirgs zaudē pakavu un

tomēr skrej tālāk.

Ašķis. Un kur tad tās solītās govis un tie zirgi? Es

esmu iznerrots! (Bļauj vēl diktāk.)

Ķesteris. Klus! Klus! Un ašāk prom! Mēs baznīcā

aizlūgsim par tevi dievu.

Ašķis (prom iedams uz skroderi). Un tu esi vainīgs!
Kam tu man neieskrullēji matus kā tev pašam, tad es

būtu paticis!
Atlociņš (māj muzikantiem, tie spēlē maršu).
Labrencis. Tā kunga roka guļ smagi uz manis...

Onta. Nē jau, nē! Tā tikai mana roka. Es tev gribu
noslaucīt asaras, paglaudīt galvu. Lai viņa skrej, būs

reiz mājas no kauna tīras. Un tas resnais Ašķis ar —

lupata vien ir, parādu pilns kā ezis ar adatām. Es par

tevi stāvu un krītu.

Grieze. Krīti viņam klēpī. Es to brūtes vaiņagu likšu

labāk tev galvā. (Uzliek.)
Onta. Ej nu ej, ko jokojies. Tas jau tev nākas.

Grieze. Gan jau būs man cits. Es ņemšu labi vecu

un bagātu.
Atlociņš. Bet kāzas nedrīkst izjukt, tās jāturpina.

Liksim viņiem rokas kopā. Kāzas bez brūtes ir alus bez

putām.
Visi. Jā, jā, jā! Būs mums jauna saimniece.

Onta. Kas nu es par jaunu! (Vairās, grib izbēgt.)
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jau to saimniecību nevadīšu un pīlēm un vistām pakaj
neskriešu.

Labrencis. Es jau nekā nesaku, es tikai saku, es

gribēju būt teicis
...

Skroderis. Ko tur sacīt! Laba miera laiku prece,

ņem cieti. Bet nu vajag muti turēt un sākt dziedāt.

Grieze. Nē, labāk dejot. Mūziku, puiši! Pie dejas
var ņemt rokā visas sievietes un laist tālāk kā pīķa vai

kārava dāmas! Vajā! Un jūs abi, tēvs un jaunā māte kā

pāris, pirmie. Tagad jūs abi esat atkal jauni!
Labrencis. Neviens jau nevar no savas ādas izlīst

laukā.

Grieze. Tev tava āda stāv vēl labi.

Visi (sāk dejot). Hurrā! Nu ir īstās kāzas!

Atlociņš. Man tām kājām atsperes nolūzušas un

galva smagāka par šujmašīnu.
Grieze. Tev smaga no tiem papīrīšiem, kuri vēl

skrullēs ietīti.

Atlociņš. Ak, tās jau manas mīlestības vēstules.

Onta. Bet, kamēr sirdis karstas, ēdieni paliek auk-

sti. Sasēžat nu visi pie galda. lekožat dieva dāvanu, iedze-

rat pa labam malkam. Novēlat mums labu.

Visi sasēž.

Atlociņš. Tas vārds nav zemē kritis.

Onta (uz Labrenci). Neesi nu vairs tik skābs kā

ķērnes piens. Vai redzi, tagad der tas stiprais. Nebēdā

vairs, sadzīvosim kā divi balodīši.

Atlociņš (nokraukājas). Vai vējš! Ir gan stiprs.
Tagad es spētu vai velnam izraut zobus! (Nodur galvu

ar degunu glāzē un iemieg.)

Visi trokšņodami dzer, kamēr cits pēc cita iemieg.

Onta, apķērusies Labrencim ap kaklu, iemieg.

Tumsa. Pārvēršanās. Visi sapņo.

Trešā cēliena beigas.
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CETURTAIS CĒLIENS

Ceturtā aina

Sapnis, ko sapņo kāzinieki.

Velns un Pēteris.

Elles un debesu durvis: vienas gaiši zilas, caurspīdīgā krāsā ar

zvaigznājiem, elles durvis kvēloši sarkanas, ar melnām stenderēm.

1. SKATS

Pēteris sēd pie savām durvīm, vecs, ar garu bārdu un lielām, mel-
nām raga brillēm. Viņam priekšā liela konto grāmata ar grēku pie-
došanas bilanci, bet maz lapu vēl pierakstītu. Pats garlaikojas, snauž,

atslēgas sarūsējušas. Žāvājas un slauka brilles.

Velns pretim pie otrām durvīm arī ar lielu grāmatu, kas pilna
pierakstīta. Viņam katrā pusē kā palīgi Jups un Zvups.

Velns. Nu tik, puikas, moši, moši! Šodien atkal lielā

pieņemšanas diena. Liels publikas pieplūdums.
Puikas. Kvīks, kvlks! Kur mēs tos visus sarakstī-

sim?

Pēteris (šķielēdams rūc). Kad tik tu neesi man at-

kal nočiepis, kas būtu vēl salāpāms priekš debesīm.

Velns (smejas). Es jau tev varētu piebērt visas ta-

vas telpas ar grēciniekiem kā ar Ēģiptes siseņiem, bet tie

jau paši negrib. Pie manim tagad daudz modernākas

ierīces.

Pēteris. Starp mums ir cieši novilkts žogs.
Velns

Kur tevim baznīca, tur manim krogs
Un vēl tās modernās iestādes

Kā sēnes pie ozola pakājes.
Aug augot naktslokāli, bāri,
Tur miesa var atspirgt un dvēsele arī.
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Pēteris

No manim tie aiziet šķīstīti,
No tevis — kā Simsoni apcirpti.
Un tavas bārdāmas —

Tās ir tās pašas zemes raganas,

Kas autodafejā bij dedzamas.

Velns

Es lūdzu, manas raganas

Ir tagad pārjūras lidoņas,
Tās arī nejāj tagad slotu,
Bet iet, lai problēmas noskaidrotu

Ne autodafejā, bet automobilē.

Pēteris

Pamazām! Lūgtu, nepārspīlē,
Tu netiec augstāk par baznīcas gaili,
Kad nesajustu tūdaļ baili.

Velns

No zelta gaiļa es nebaidos!

Bet gailis tev trīsreiz bij dziedājis,
Tu snaudi vēl, kā aizsnaudis.

Tu gadu simteņus aizgulējis.
Tev debesu friziers bārdu nav skuvis,
Un nu tu sirms kā seskis kļuvis,
Tā senāk reiz tev bija melna.

Pēteris

(sabijies, zem sevis).
Ak dievs, kam neesmu cilvēks kļuvis,
Es visus eņģeļus dzītu pie velna!

Velns

Kad tu tāds naidnieks esi zemes laimei,
Jel palūko, kā klājas manai saimei,

šurp, mani skuķi, ejat elles dejās,
Lai atskan jūsu trokšņa tracis.

Tiek atrautas elles durvis, viss pārklājas ar sarkanu gaismu.

2. SKATS

Elles rēvija.

Gerlas, sarkanos tērpos ar melniem plīvuriem. Viņu vidū kā filmu

zvaigzne Grieze.

Velna meitenes:

Negantais tracis!

Uguns, ne acis.
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Velna meitenes:

Skati tām skati!

Plīvosi mati!

Dzelžu susekļos
Sprāgāt sprāgā,
Zibens nometa

Trejkrustu šķērsu,
Izšāvās uguns:

Kur deg? Kur deg?
Nebija uguns —

Meiteņu skavas.

Kas viņās sadedzis,
Glābšanas nava.

Pēteris. Es labāk nemaz neskatos (tomēr glūn caur

pirkstiem).
Meitenes (met tam ar roku skūpstus un tikpat aši

aizskrien).
Pēteris (uz Griezi). Kā — tu te esi atnākusi vēl

itin dzīva?

Grieze. Vai tādēļ jāmirst, lai tiktu ellē vai debesīs?

To visu var atrast virs zemes. Šimbrīžam es nāku tik

pa sapņiem. Man ļoti sāp sirds.

Pēteris. Kāpēc tev sirds sāp?
Grieze. Man pa kāzām izjukusi frizūra.

Pēteris. Varbūt par daudz tu esi skūpstījusies.

Grieze. Man tāpēc mute nav palikusi ne lielāka, ne

mazāka.

Pēteris. Tu ar savu muti svaidies tāpat kā ar savu

sirdi.

Grieze. Tāpēc ka man tā ik dienas aug jauna.
Velns. Man ellē kosmētiskais kabinets.

Grieze. Man tāpat pietiek skaistuma.

Pēteris. Ja tu to noliec un topi nesmuka, tu vari vēl

tikt uzņemta debesīs.

Grieze. Es labāk eju uz elli.

Velns. Tas tik prātīgs skuķis, tas man der!

Grieze. Es labprāt tev pakalpoju.
Velns. Vai zini, man tāds uzdevums priekš tevis: ej

manā vietā uz pasauli! Kur velns nevar tikt galā, to pa-

spēj sieviete.

Jups un Zvups (sasit plaukstas). Nāk, nāk mums

mīļi viesiņi!
Labrencis (ienāk).
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Jups
Lūk, svārki tam veļas septiņās krokās

Un zelta ķēde pār vēderu lokās.

Zvups
Aiz bailēm suņi salien kaktā

Un visas vistas kladzina laktā.

Labrencis

(berzē acis un skatās apkārt).
Man acīs vēl tā kāzu dzira —

Kurš īsti te tas saimnieks ira?

Pēteris

Pie manim tu plašas telpas rasi

Un nebeidzamu debesu baudu.

Tu skriesi kā spārnota bezdelīga.
Labrencis

Es labāk sargāšu savu kasi

Un krāšu virs zemes tikai naudu,
Jo nauda arī ir nemirstīga.

Pēteris

Ak dieviņ, tādu skopuli!
Jel lasi vēl vecumā bībeli.

Var būt, ka tad vēl glābiņu rastu.

Labrencis

Es labāk uz elli ar ekstrāpastu.
Velns

(sit tam uz pleca).
Tas tikai kauls no mūsu kaula,
Jeb sacīt — prauls no mūsu praula.
Mēs dodam tev laika vēl priecāties
Un trešā jaunībā precēties!

Jups
Tas viens bij ar kamola resnumu,

Nu nāk viens ar diega garumu.

Ašķis
Ak dieviņ, man ir lielas bēdas!

Zvups
Tam nātras dzeļ, kas nātrēs sēstas!

Ašķis
Es esmu pazaudējis brūti.

Pēteris

Ņem labāk vietā eņģeļu būti.

Velns

Nē! labāk pilnu govu kūti.
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Tās eņģeļu tantes būs tev par vecām,

Cik gadu jau redzējušas sauli lecam!

Pēteris

Še visas bēdas tiek atalgotas,
Ja izvēlēsies debesis.

Velns

Tas var jāt uz katras slotas,

Kāp zemē vien uz pasauli!

Ašķis klupdams, klanīdamies prom.

Jups

Lūk, nu nāk viena varena vece,
Tik taisna un stīva kā baznīcas svece.

Onta

Uz kuru pusi mans numurs krīt?

Pēteris

Es negribu uzņemties tādu svaru!

Velns

Bet ko lai es ar tādu daru,
Kur dievs neko nevar izdarīt?

Onta

Bet jusu iestādes visu prot,
Vai vecas tās nevar atjaunot?
Un vai nav iespējams velnam vai dievam

Ka resnās atkal taptu par tievām?

Pēteris

Teic — kuram vīram uzlikt mokas,
Kad tam ar sievu jāprecas
Un nezin tās vecuma robežas?

Nē, es tur nelieku klāt savas rokas!

Velns

Nē, to var citādi izdarīt:

Ej, šodien mirsti un precies rīt.

Onta

Gan es tevi elle atradīšu

Un tevi kā sīpolu nolobīšu!

(Noiet, gurnus šūpodama.)
Nekādas kārtības te nava,

Aiz dusmām vai mati jāizplūc.
Velns

(smejas).
Nekāda zaudējuma tur nava,

Ja matu uzceltne nava tava.



488

Jups
Kas lien tur pa durvju šķirbiņu
Kā diegs pa adatas actiņu?

Atlociņš

Vai, lielkungi, nav te kas jālāpa?
Velns

Tu pats esi godīgs lupata,
Ar kādām tev ķeša piebāzta.
Tu esi citādi varens zēns,
Bet slapjš un auksts kā vardulēns.

Ja nebūtu sarkans tev degungals,
Es teiktu: punkts — un dzīvei gaisi

Atlociņš
Man darbs bij vienu šņabīti smelties,
Lai spētu priekš otra augšā celties.

Velns

Tu vari mums ellē derīgs būt

Un tur priekš grēcniekiem karogus šūt.

Atlociņš
Es pateicos, velna kungs, pateicos,
Es tūdaļ darbu uzņemšos.

(Liekas, ka ietu uz elli, bet ātri grib iešmaukt

Pēterim caur padusēm debesīs.)
Pēteris

{notur).
A-ā, mans draugs, tā neiet vis!

Priekš zagļiem nava debesis.

Atlociņš
Priekš lieliem gan, priekš maziem nē.

Velns

Vai re, kas tu par vanderzelli,
Nu ašāk steidzies vien uz elli.

(Atrauj durvis un iegrūž viņu.)
Aiz durvīm atkal liela čala

Un ienācēju vai bez gala.

lelien salikusi Stīpiņa.

Pēteris. Ko? Tu vēl arī esi uz pasaules?!
Stīpiņa. Ak, debesu lielkundziņ, vecs koks čīkst,

kad to lauž, jaunais tikai lūst.

Pēteris

Tu dzīvei neesi pratusi rādīt zobus!

Stīpiņa
Ko līdz, kad zobu vietā ron tik robus!
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Es lūdzu tik debesu aizdurvju pabeņķitl,
Bet žēlo vien nabaga Vaivullti.

Pēteris. Pa priekšu domā, kur pati mīti. Pirms tevfcfl

jāmirst, ja gribi apmesties še.

Stīpiņa
Kā lai es, nabaga cilvēciņš, mirstu?

Kas apglabās? Kas man gādās šķirstu?
Nekas nav par velti, i miršana nē. —

Pēteris

Tad tev vēl jādzīvo pasaulē,
Tik taisies vien, ka projām tieci.

Stīpiņa
lešu, iešu! — Zemes māte!

Pieņem manus kalsnos kaulus,
Manus nosirmušos matus,
Manas izraudātās acis.

Zemāko no zemes bērniem!

Pat ir pelīti tu pieņem,
Tu ir kukainīti redzi,
Dosi reiz i manim vietu!

(Noiet, greizi klibodama.)
Pēteris (atmet ar roku). Zemei vēl diezgan telpas

priekš tādiem!

Velns. Jā, priekš visiem, kas miruši, un arī priekš
tādiem, kas pastaros paši negrib celties augšā. Bet ko

lai izdara ar tādiem, kas visu dzīvi grib ēst un dzert un

sevišķi daudz dzert.

Vaive (ieskrien, rokas lauzīdama). Andriņ, Andriņ,
kur tu esi?!

Pēteris. Ko tu kliedz, ko traucē mūža mieru? Ko

sakustini debešus? Sajauksi vēl manus pātarus.
Vaive. Izmeklējos viņu visur — nava! nava! nava!

Pēteris (rāda uz vienu un otru pusi). Vai zini art,

kur atrodies? Te debess, te elle.

Vaive. Kas man debess, kas man elle! Kad tik savu

Andri rodu!

Pēteris. Nelieto tik lielu muti, sāksi debesis vēl no-

pelt. Ej tad vien uz elli!

Velns (atkratās). Ņem tu viņu, Pēter, kur es tādu

asaku likšu! Slēgsim labāk durvis cieti. Šodien gana.

(Noiet ar velniem.)
Pēteris (iežēlojas). Meitiņ, nabaga bērns! Neko tev

nelīdzēs, lasu debesu grāmatā tavus likteņrakstus: kas
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izredzēts, tam visvairāk jācieš. Nepietiek tikai dzīvot vien,

vajag dzīvi izdzīvot cauri.

Vaive

(sabrūk).
Vai man! vai man! zemē jāiet!
Cilvēkiem ir krūtīs naži,
Viņu skati — trīti dunči,
Silti vēji zarus loka,

Nespēj locīt ļaužu sirdis!

Pēteris

Bērns, ak, bērns, kā tev lai līdzēt!

Tavos mēness baltos plecos
Jāliek melno sāpju krustu.

Jānes tev virs zemes mīla

Kausēt citu siržu ledu.

Saukšu savas zvaigžņu meitas

letērpt tevi sāpju tērpā.

Pārlējās visam spoža, zili dzidra gaisma.

Zvaigžņu meitas (ar ziliem plīvuriem un bal-

tiem spārniem, dzied un dejo).

Kā zemē zvaigznes krīt — ak vai!

Tev pīšļos jāiemīt — ak vai!

Kā puķe rasā slīkst — ak vai!

Tev sāpēs jānonīkst — ak vai!

Lai lietus un sniegs tevi slapina —

Lai nav virs zemes tev pajumta —

Vai! vai! vai!

(Viņas ietērpj Vaivi kā übadzi pelēkās lupatu drē-

bēs un uzliek uz muguras melnu krustu, tad novada

zemē, pakal vēdinot.)

Piektā aina

Personas tās pašas, tikai citādā stāvokli.

3. SKATS

Onta (Labrencim galvu uz pleca, tikai vaiņags nosli"

dējis uz vienu ausi).
Atlociņš (tāpat, degunu glāzē iebāzis).
Bundzenieks, Ērģelnieks (guļ, kājas šķērsām

salikuši).
Grieze (vienīgā nomodā, smiedamās). Kā tie nu guļ,

kā sliekas pēc lietus! (Paņem Ontas līgavas plīvuri un
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apvij abiem ar Labrenci ap kaklu, un aizmezglo.) Tāt Tās

nu būs tās laulības! (Izvelk tēvam maku. Sāk visus ku-

tināt.)
Jāiet puiši pakāpāt:
Puišiem bija blusu āda,
Man bij vara pātadziņa.
(Uz meitām.)
Augšā, meitas! launagā —

Kā bitītes dābolā!

Cienāt puišus, nesat siļķi
Izpuvušu vēderiņu!

Visi sakustas, meitas izbijušās lec augšā.

Meitas

Ak tu tavu saldu miegu!
Vai bij Māra paklājusi
Savu zīda paladziņu!
Nu tik aši visu kopt!
(Aizskrien prom.)

Bundzenieks. Ko tu spārdies kā zivs uz sausuma?

Ērģelnieks. Kur manas kājas? Man šķiet, ka

trūktu visas apakšdaļas!
Bundzenieks. Vai man tavu kāju vajag? Līkas

kā turka zobens, kur es ar tādām iešu!

Ērģelnieks. Kā ugunsdzēsējs tu arī nevari pa-

skriet!

Bundzenieks. Es tik skrietu uguni iekurt. Mute

izkaltusi kā tukša krāsns, derētu iemest malciņu.

Ērģelnieks. Bet tas tik bij sapnis, ko es sapņoju!
Es debesu ērģelēm minu paminu!

Bundzenieks. Vai tu vien tik vari sapņot? Arī es

sapņoju, bet es tik neizpļāpāju!

Ērģelnieks. Tu ellē velniem bungas siti ar miroņ-
kauliem.

Grieze. Beidzat nu lamāties, atņemsat suņiem
amatu. Tur vēl alus un šņabis, iedzerat, tad tā muca

sāks atkal velties.

Bundzenieks (dzer). Tas tik ir piliens, ka no

miroņiem var celties augšā!

Ērģelnieks. Dzersim daudz, esam daudz arī no-

kavējuši.
Visi (mostas, žāvājas). A, ā, ā! Vai tik agri!
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Puiši. Kur tās meitas nozudušas? Tā kā zaķi kāpos-
tos!

Labrencis (ierauga, ka ar Ontu sasējies), A, ā, ā!

Kas tad tas? Vai kopā sašūti esam?

Onta. Nē, salaulāti!

Labrencis. Kas par laulībām? Kas mūs laulāja?
Kas tas par lupatu man apvīts ap kaklu? (Rauj nost.)

Onta. Vai nezini, ka laulības slēdz debesīs! Un mēs

esam divas miesas un viena sirds! Divi galvas un viens
naudas maciņš.

Labrencis. Ko tu runā! Vai es tev esmu solījies?
Onta. Vai tu nekā neatmini? Tu pieņēmies vecumā

un šņabī!
Puiši. Urā! Jaunam pārim! Urā! Salaulāti! Salau-

lāti! Dzersim kāzas rudenī, kad dienas īsākas un naktis

garākas, tad cūkas kauj.
Onta (saldi kautrīgi nopūšas). Jā, kad naktis garā-

kas
...

Labrencis. Ak dievs! Nu es esmu iemests kā Da-

niēls lauvu bedrē!

Puiši. Urā, urā! Un vēlreiz urā! Dzersim kāzas trīs

dieniņas. Trīs naksniņas negulēsim!
Atlociņš (atmostas, apgāzdams ar degunu vina

glāzi). Mana galva! Mana galva! Tas nolādētais vīns man

sakāpis galvā!
Grieze. Tad tev nu reiz kaut kas galvā ir.

Atlociņš. Meitas, apžēlojaties, sasienat man galvu!

Grieze. Sasienat labi cieši, citādi tam izbirs no gal-
vas zāģa skaidas! Un nomazgājat tam muti arī.

Atlociņš. Jā, no iekšpuses ar labu vīnu.

Labrencis. Kāp nu uz krēsla un turi mums runu.

Atlociņš
Čīkst man kauli staigājot,
Klab man zobi runājot.

Labrencis. Meitas, ņemat nu to uzcēlušos vīna līķi

un vedat uz mājām.
Onta. Redz nu, ved kā cūku uz tirgu!

Atlociņš. Vai, vai! Vedat mani pie zobu ārsta un

pie friziera. Tikai nesamaināt.

Meitas. Nē, nē! Pie zobu ārsta, lai izrauj matus, un

pie friziera, lai iededzina zobus.

Visi smejas, viņu streipuļojam noved.
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4. SKATS

Tie paši un Andris.

Spalgs zibeņa spēriens un rūciens, tā ka nodreb visa māja.

Ikvilda

(ieskrien uztraukta).

Viesi, viesi sabraukuši!

Neredzēti, jauni viesi,

Zelta rati — melni zirgi,
Pērkons rūc, kad norīb rati,
Zibens zib no ratu spieķiem.
Dzirkstēs šķist, kad zirgi sprauslo,
Acis deg kā ugunsdegas.
Pats tas kungs sēd lepni ratos

Melnās drēbēs, zelta lokiem.

Cepure tam treju stūru.

Ratu priekšā smagas lādes,

Apsargā tās divi sargi
Dzeltenzaji — šķietas krupji,
Manim kājas trīc no bailēm.

Grieze. Ko vēl skatāties un brīnāties! Būs man sa-

braukuši precinieki. Meitas, pošat, mēžat, traukus no gal-
diem! Slaukāt mēslus, aši, aši!

Visi skraida cits caur citu klupdami krizdami, saceļas vesels tracis,
cits plātās ar rokām, nezin, ko darīt.

Andris (ienāk lepnā kunga uzvalkā, bāls, ar āru-

džainām acim),
Labrencis. Augstais kungs, esat sveicināts! Mēs

visi lokāmies jūsu priekšā, nebijām sagaidījuši tik aug-

stus viesus.

Andris. Sveiki, mījais Labrenča tēv! Sveiki, mīļie

Jautini visapkārt! Es neesmu svešinieks! Vai mani nepa-

zīstat?

Labrencis. Tik augstu kungu?

Stīpiņa
(izlien no aizkrāsnites) .

Andriņ, tas tu esi, Andriņ?
Tumšās acis tevi saredz —

Kurlās ausis tevi sadzird —

Ak, tu svētīts laimes brīdis,

Nu es mierā aiziet varu!



494

Labrencis

Ko tu muldi, muļķa vecen,

Kungs, uz viņu neklausāties!

Prāts tai jūk uz vecām dienām.

Andris

Labrenčtēv, nav prāts tai jucis,
Es patiesi esmu Andris.

Meitas un puiši bailīgi un brīnoties pulcējas ap viņiem, bet

lokā turas visapkārt, tik viens otrs ziņkārīgi tiecas tuvāk un lec

atkal atpakaļ.

Labrencis

Andris? Kungs, ko manis smejies,
Kur tad tas par kungu ticis,

Kalpu zemas gaitas iedams?

Andris

(noņem cepuri).
Ļaudis, apskatāt jel mani:

Vēl tās pašas skrambas pirkstos,
Saspiestas no izkapts kāta,

Pļaujot biezos kviešu vājus.
Esmu visu ar jums kopā cietis.

Ciešākas vairs saites nav! —

Erpus
Jā, patiesi, tas viņš ira.

Gr f ff i s

Mūsu trauslais, mīļais Andriņš!
Nu tad sveiks uz atkalredzi!

Redzam, tu tas pats vēl esi,
Kaut par lepnu kungu ticis.

(lespļauj saujā un sadodas rokās.)
Labrencis

(samulsis novēršas).
Nu jau, ja tad tas nu būtu

...

Ja tu esi — ko lai saku

Grieze

(aši metas klāt).
Esi sveiks, mans mīļais Andriņ,
Tūdaļ tevi iepazinu,
Kautrība tik atturēja,
Lai tev mīļus vārdus saku.

Onta

Arī es te tagad esmu

Visu māju saiminiece.
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Manā pajumtā nu nāci,
Gardi tevi pamielošu.

Andris

Bet kur mana Vaive ira?

Labrencis (stostās). Jā — tā Vaive — —

Grieze

Tēvs, ļauj labāk manim runāti

Andriņ, tava Vaivulīte —

Tā uz brīdi izgājusi
Andris

Visi jūs še esat kopā,
Kādēļ viņas vienas nava?

(Uz Labrenci.)
Un tu, tēvs, es tevim saku:

Neslēp viņu vairs no manis.

Tu gan dzini mani projām,
Es tev biju nabags kalpiņš.
Nu par kungu esmu kļuvis.
Zelta pilnas manas lādes,
Visu mantu tevim došu,
Dod tik manim Vaivulīti.

(Māj uz ārieni.)

Puiši, nesat naudas lādes,
Noliekat tās viņam priekšā,
Zelts jau atver visas durvis!

Jups un Zvups stiepj stenēdami zeltu pilnās lādes iekšā.

Andris

(uz Labrenci).
Nu, vai izpircies es būtu,

Ka es bijis zems un niecīgs?
Vai nu tavas meitas cienīgs?

Labrencis

Kādēļ tu — tik vēlu nāci?

G r i c ze

Ko nu tēvs — tam sirmi mati,

Smaga mēle vārdus cilāt,

Neņem nu tam visu ļaunā,
Labāk es tev visu teikšu:

Vaive, tā vairs nava tava —

Cita vīra apprecēta. —

Andris

Vai, ko saki! —

(Sabrūk krēslā.)
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Stīpiņa
Neklaus, Andriņ, tā jau nava,
Tikai spieda viņu precēt. —

G r i c ze

(uz Stipiņu).
Nejaucies nu atkal starpā!
Nāca precnieks — lepnis saimnieks,
Kā lai tādu neprecētu,
Tu tik biji nabags kalpiņš,
Drīz bij tevi aizmirsusi. —

Andris

(ievaidas) .

Ak, tā manis aizmirsusi. —

G r i c ze

Andriņ, mīļais, žēl man tevis,
Kas man daļas — kalps vai saimnieks,
Mana sirds jau sen bij tava,
Bēdu brīdī tev to saku.

Andris

Jā, tu laba — neredzēju,
Biju Vaives iecerējies,
Nu tā mani atstājusi. —

Stīpiņa
Nava tiesa! Nava tiesa!

Vaive tevis neaizmirsa,
Cita precēt negribēja.
Nikna tēva vara spieda,
Dzina viņu prom no mājas.

G r i c ze

Klus', es tevim saku, klusi!

Tu no prāta izgājusi.
Bet tu, Andriņ, bēdu sagrauzts,
Nāc nu klusā kambarītī,
Dzesināšu karsto pieri,
Asariņas noslaucīšu

Savā baltā nēzdodziņā,
Rožu klāšu apsedziņu.

Andris

Es kā kuģis, vētras svaidīts,

Viļņi manim gāžas pāri —

Suklēs ūdens sūcas iekšā —

Vaive, Vaive, kur tu esi!

G r i c ze

Nāc man līdzi, viss būs labil



Griģis, Erpus un citi.

Ak tu nabags, žēl mums visiem.

Stīpiņa
(nometas ceļos).
Dieviņ augstais, pats tu zini,

Putniņš sasaucas ar putnu,
Dod, lai sirdis atkal tiekas.

Vadi savu bērnu, vadi,
Lai tai katris krūmiņš šķiras,
Katra puķe lai tai liecas,

Zvaigznes priekšā iet pa ceļul
Labrencis

Ak, es aplam izdarījul
Sieva, tā ir tava vaina!

Kam tu lēji man to stipro?

(legrūž viņai sānos.)
Onta

Ek, še, rekur, nevainīgais!
Vai ar manu roku lēji?
Vai ar manu muti dzēri?

Es tev rādīšu, kam vaina!

(legrūž viņam sānos.)
Grieze

(pabāž galvu pa durvim).

Puiši, ņemat naudas lādes,
Manā istabā tās liekat...

Te nevienam nav vairs jēgas.

Puiši nes lādes, Jups un Zvups dejodami seko un berzē rokas

Ceturtā cēliena beigas.
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PIEKTAIS CĒLIENS

Sestā aina

Divas istabas: priekšējā lielāka, dibens istabā redzamas divas gultas,
viena balta apklāta. Durvis pa labi un kreisi. Divas lielas naudas

lādes kaktā.

1. SKATS

Andris, Grieze.

G r i c ze

Vai nekad es neiespēšu,
Andri, iegūt tavu sirdi?
Manas rokas tev ap kaklu

Vijas divas varavīksnes.

Andris

Mana asins tavās skavās

Iztvaiko kā rasa karsmē —

Magone tu ugunskarsta,
Manus prātus apreibini —

Vaives vēsās, baltās rokas

Bij kā divas liepu lapas.
Karsto pieri dzesināja
It kā balta ievu birze,

Bija viņas dvēselīte

Mēnešgaismas apspīdēta.
G r i c ze

Nerunā nu vairs par Vaivi,

Es tev skaidri pasacīšu,
Vēsos viļņos, dziļā dzelmē,
Mātes Daugaviņas klēpī
Tā sev mieru atradusi. —

Andris

Dziļāk nekā Daugaviņā
Tā man sirdī apbedīta. —
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G r i c ze

Nāc ar mani rožu dārzā,
Vēsi vēji pūtīs veldzi,
Nesīs pretī saldu smaržu.

Andris

Ko man rozes, nav pat kapa,
Kur lai viņas stādu virsū. —

Grieze

Sēdīsimies upes malā —

Bālas liljas platām lapām
Sniegsies tev kā Vaives rokas,
Es tev vainadziņu pīšu,
Tavu galvu dzesināšu.

(Velk viņu aiz rokas prom.)

2. SKATS

Labrencis, Ikvilda.

Labrencis (skalās apkārt, pie loga). Ak, meitēn,
kur tu esi? Nāc šurp! Ikvilda! Aši, aši!

Ikvilda (aizelsusies). Se es esmu, saimniek, kas

jums vajadzīgs?
Labrencis. Nāc salāpi man bikses.

Ikvilda. Vai, saimniek, vai nu man taisni jālāpa
jums bikses? Vai tad saimniece nevar?

Labrencis. Kas šī man par saimnieci! Uzmetusies

kā piepe uz koka.

Ikvilda. Oja, saimniek, kā jūs runājat, jūs jau tik

pat kā salaulāti. To vakaru nodzērāt derības.

Labrencis. Mans degvīns ar viņu saderēja, ne es!

Vai zini ko, meitēn, vai mēs nevarētu labāk precē-
ties?

Ikvilda. Ko nu velti runājat! Es esmu nabaga
kalpu bērns un jūs bagāts saimnieks.

Labrencis. Ak, meitēn, meitēn! Ja leva būtu izska-

tījusies kā tu, tad Ādamam nebūtu bijis jāiet ārā no

paradīzes!

Ikvilda. Ko nu jūs, saimniek, mani mulsināt ar tā-

diem saldiem vārdiem! Kalpu kaktā dzimu, kalpu kaktā

nodzīvošu.
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Labrencis. Nesaki visi Tu man būtu atbalsts. Tie

trauki un bļodiņas arī daudz vieglāki, kad tu viņus cilā.

Un kājiņas ar tev tik slaidas, ko viegli paskriet.
Ikvilda. Ko tas man līdz! Esmu noskrējusies diez-

gan pakaļ Ontas tītariem.

Labrencis. Lai tītari, kur tītari, nāc labāk pie
manis. Nebaidies jau, nebaidies, neesmu jau nekāds Jānis

Briesmīgais, no manis nebaidās pat mušas. Apsēdies te

man blakām.

Ikvilda. Jūs jau likāt man biksas lāpīt.
Labrencis. Lāpi labāk manu sirdi! Lāpi manu

dzīvi! Lūk, man visas pogas svārkiem arī iztrūl<ušas.

Ikvilda. Man jāiever diegs adatā.

Labrencis. lever labāk mani pašu! Turēsimies abi

kopā kā diegs ar adatu. Lai tā vecā slota Onta brauc

pa skursteni laukā. Nāc jel, ļauj man pie tavām krūtīm

izraudāties.

Ikvilda. Se, es jums došu nēzdogu.
Labrencis. Bet es tev došu pretim ko citu. Lūk, šī

skaistā pērļu virkne.

Ikvilda. Skaista gan, kā nu es tās varu ņemt!
Labrencis. Nāc, es tev tās aplikšu ap kaklu.

Ikvilda (virzās tuvāk)
.

Ak, man kauns
...

Labrencis. Un, lūk, vēl to gredzentiņu es tev gribu
uzmaukt pirkstā. (levelk Ikvildu sev klēpi.)

Ikvilda. Bet ja nu uznāk Onta?

Labrencis. Tad es tev aizstāšos priekšā kā valnis.

Ikvilda. Jā, kā tauku valnis! Viņa par to nebēdā.

Labrencis. Un tad es tevi sargāšu malkas stallī,

pagrabā vai cūku kūtī.

Ikvilda. Te nu bij, saimniek, nu jūs mani paslēpsat
pagrabā un cūku kūtī un nupat piedāvājāt man laulības

gultu.
Labrencis. Nu tad nāc arī, es ne velna nebaidos!

(Grib viņu iesviest gultā.)

3. SKATS

Tie paši, Onta, Ašķis.

Onta (ar lielu medību šauteni rokā). Ak tā, tu nebai-

dies! Nu jūs abus ieķēru kā lapsas dzelžosl

Ikvilda (iekliedzas un aizbēg) .
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Onta (uz Labrenci). Krīti ceļos un skaiti tēva reizi!

Labrencis. Ontiņ, Ontiņ, rimsties, dieva dēļ! Tu jau
zini manu piķi!

Onta. Zinu, zinu! Bet zinu arī, ka tu pie tā piķa

līpi klāt!

Labrencis. Ontiņ, vai tā nu visi kā tu, tu jau esi

pats tikumības spogulis.
Onta. Kāpēc tad tu tanī spogulī neskaties? Kāpēc

tev acis iet pa labi un kreisi?

Labrencis (sāk dusmoties). Jaundzimis kaķēns es

arī neesmu, ka man acis būtu cieti.

Onta. Es tev spaini galvā uzmaukšu, lai tu nekā ne-

redzētu.

Labrencis. Nu, vai zini, kad tu tāda esi, tad arī

es griezīšu kažoku uz otru pusi.

Onta. Pamēģini tik! Vai redzi šauteni!

Labrencis. Tā ir mana vecā, sarūsējusē stobrene,
ar to tu vari zvirbuļus iebaidīt, ne mani. Un lādēta viņa
arī nav.

Onta. Nu, tad es iešu viņu pielādēt.
Labrencis. Es tomēr iešu labāk pakārties! Man

tādas dzīves diezgan, it kā es to būtu ar karotēm strē-

bis!

Onta. Vai dieviņ! Vai dieviņ! Vai es tevi neesmu

aptecējusi kā irbīte?

Labrencis. Veca stampa tu esi. Par daudz labs es

esmu bijis. Es tavā priekšā izkusu kā sviests, un tu

sviestā esi ar āmuru situsi. Tupi nu uz vietas! Es eju
slīcināties vai kārties! (Prom.)

Onta (grib skriet pakaļ, uzgrūžas uz Ašķi). Ko tu te

nāc? Izrūdzis kā pīrāgs!

Ašķis. Es jau nācu — es gribēju — es meklēju...
Onta. Ko tu meklē? Tev jau vārdi jālauž no mutes

ārā ar lauztuvi. Kamēr tu ko pateiksi, saimnieks būs no-

slīcis, vai dieviņ!

Ašķis. Es jau arī no upes.

Onta. Kas tad tev tur?

Ašķis. Es jau arī — gāju slīcināties, bet tad sāku

vēžot. leķērās liels vēzis rokā, sasien brūci.

Onta. Pats tu liels vēzis! Kāpēc tev jāslīcinās?
Ašķis. Es, redzi, esmu ieķēries — kā to teikt — tanī

jūsu Vaivē.
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Onta. Ak tu žēlīgs dieviņ! Visi uz tām jaunām! Uz

tām jaunām! Kā mušas uz medu. Diez kur tā Vaive izpu-

tējusi! Ej karies, ej slīcinies! Laid mani, mans vīriņš
tamēr pakārsies vai noslīks! Mans zelta vīriņš! (Ārā pa

durvim.)
Ašķis. Nu tad es arī! Bez sievas nav nekāda dzīvo-

šana. (Prom.)

4. SKATS

Stīpiņa, übadze (ar bērnu pie krūts).

Stīpiņa
(ved viņu iekšā).
Ak tu tāda übadzīte,
Tu gan tālus ceļus nāci?

Noskrandušas tavas drēbes,

Saslapuši apaviņi!

Vaive

Tālus ceļus, māte, tālus. —

Stīpiņa
Bērniņš arī tev pie krūtīm,

Smaga nasta nēsājama.
Vaive

Bērniņš mātei salda nasta,
Tā kā ābols ābelītei,
Kaut pie zemes pašu velk,
Vai i zariņš pušu lūst.

Stīpiņa
Kaut tu arī svešu ļaužu,
Balss man tā kā pazīstama.
Tā kā zvaniņš iezvanījās
Senu, senu — mīļu dienu.

(Sāk raudāt.)
Vaive

Neraud', māt, vai nepazīsti?
Es tā pati esmu — Vaive.

(Atsedz lakatu.)
Stīpiņa

Ak tu manu baltu dienu!

Ak tu debess gaišumiņu,
Rokas trīsē, ceļi ļogās,
Kā to laimi panest spēju.
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Šķitu tevi dziļu dzelmē,
Aizlūdzos par dvēselīti

ik rītiņa, ik vakaru.

Vaive

Dziļās, dziļās dzelmēs biju,
Tālus, tālus ceļus gāju.
Sirds vēl vilka tēva mājās —

Tik vēl reizi atskatīties,
Senos celiņus vēl staigāt,

Krēsliņā vēl pasēdēšu,
Paglaudīšu spilventiņu,
Saldu sapņu lolotāju.

Stīpiņa
Baltiņ balta stāv gultiņa,
Kakti sniega baltumiņu,
Kad to mirdzot apspīdēja
Tava vaiga mēnestiņis.

Vaive

Tēvu gan vēl redzēt gribu,
Kaut no tāles nemanot —

Vai viņš manis atminēja?

Stīpiņa
Tēvs nu tagad Ontas rokās,
Tā nu visu vada, valda.

Vaive

Dievs dod, lai tam labi klātos!

Un tā mana māsa Grieze —

Visus mīji iedomājos.
Stīpiņa

(vilcinās).
Grieze — tā nu apprecēta.

Vaive

(vilcinās).
Saki, Grieze — apprecēta.
Lai ar laime smaida viņai,
Kas tad viņas iecerētais?

Stīpiņa
(stostās).

Bērns, kam bij tev man to prasīt!
Labāk tev to nezināt.

Vaive

Es jau labu vien tai vēlu,

Kādēļ tu to manim slēpi?
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Stīpiņa
Dieviņ, kādēļ man tai jābūt,
Kas tev nazi sirdī grūž.

Vaive

Māt, tu mani sabiedēji.
Lai tas būtu, kas nu būdams,
Māsa māsu neskaudīs.

Stīpiņa
Ak — tas ir tas pats — tavs Andris.

Vaive

(sagrīļojas).
Māt, tas nevar būt, ko sakil

Andris dzīvs — es nepanesu. —

(Atkrīt krēslā).
Stīpiņa

(paķer bērnu, ieliek gultā).
Ak tu dieviņ, es jau teicu!

Nesaļimsti man zem rokām. —

Vaive

(dveš sāpīgi).
Dzīvs — un še? Ko saki — Grieze! —

Stīpiņa
Tie nu abi precējušies. —

Vaive

(sāk histēriski smieties).
Te nu bij tā lielā mīla!

Tie nu bij tie karstie zvēri.

Es tam visu sevi devu,

Uzņēmos uz sevi kaunu.

Uzņēmos uz sevi kaunu,

Apkrauta ar tēva lāstiem,

Bēgu prom no tēva mājas,
Nebij vietas man virs zemes.

Visu, visu pazaudēju.
Stīpiņa

Neraud', neraud', mīļā meitiņ,
Dievs redz tavas asariņas.
Vēl var viss par labu vērsties.

Iznāc ārā te uz sola,

Atpūties vēl mazu brīdi,
Noslaucīšu asariņas.
(Paņem dvieli, noslauka Vaivei seju un pakar
dvieli tā, ka tas starp durvīm vēdinājās, un

iziet abas ar Vaivi laukā.)
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Vaive

Jā, vēl brīdi atpūtīšos,
Pirms kā garā ceļā dodos,
Kas uz tumšā kapa vedīs.

Krēsla metas.

5. SKATS

Onta, Labrencis.

Onta

(bļauj, rokas lauzdama).
Kur mans vīriņš! Nava! Nava!

Izmeklējos visus dīķus,
Gan ar dakšām izbadīju,
Gan ar slotu izslaucīju,
Varžu kurkuļi vien cēlās,
Mēsli vien no linu mārkas.

Jākāpj vēl uz kūts augšieni,
Vai nav pakāries aiz baļķa. —

(lerauga dvieli karājamies, kas spocīgi

vēdinājās, iekliedzas un saklūp ceļos.)
Vai man' dieviņ! vai man' dieviņ!
Pakāries šepat viņš ira!

Ak, mans vīriņš, zelta vīriņš!

Lūk, cik bāls un kāds viņš izstiepts,
Kur nu apaļš vēderiņš,
Ko es resnu piebaroju?
Velti kāvu cāļus, pīles,
Sivēniņus, baroklīšus,

Bij man grūst tos nāvei rīklē!

Ak, mans vīriņš, ak, mans vīriņš!
Kur vairs otru tādu atrast!

Labrencis

(ienāk, viņai nemanot).
Vai tu tādu meklēt gribi?

Onta

Augstais dievs! Vai spoku redzu?

Vai no miroņiem tas cēlies?

Labrencis

Palūk vien! es spoks tev esmu,

Un tas lupats, kas tur karas, —
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To tu nožēlo kā vīru?

Mirušais — tev zelta vīriņš,
Dzīvo — lād no pasauls laukā.

Onta

Vai man' dieniņ, ko nu runā!

Labrencis

Cāļus, pīles vairāk žēlo

Nekā mani?

Onta

Dieviņ augstais,
Visus lopus nostu kaušu,
Divkārt tevi nobarošu,
Ka tu man kā muca velsies!

Labrencis

Ja es velšos tā kā muca

Un tu sēdēsi man virsū,
Visu naudu vāksi ārā.

Onta

Klus, kas ar to naudu ira,
Kas tur dzelžu kastēs iekšā,
Vai mēs nevaram tur piekļūt?
Mūķēsim ar cirvi vaļā,
lesim rīkus pameklēt.

Labrencis

Gudra sieva, tā tu esi!

Abi noiet.

6. SKATS

Andris, Grieze, vēlāk Vaive, Stīpiņa.

Andris

(Vaive aiz durvīm, tās pavērusi, klausās).

Nē, nekur es mieru rodu!

Katra puķe, kas man liecas,
Vaive viņas stādījusi,
Katra lapiņa man glaužas

Klāt kā Vaives mīļās rokas.

Laid, es vairs še nepalikšu,
Atkal pasaulē es iešu.
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Vaive

(kā übadze ienāk).
Žēlastības lūdzos, kungi,
Pieņematies mana bērna!

Mirstu badā, salstu vējā!
Grieze

Kur tu radies, lupatniece?
Vācies prom no mūsu mājas!

Andris

Kas šī balss, tik daiļskanīga?
Kur es dzirdējis to esmu?

Skan no paša kapa laukā!

Skan caur nāves sienām cauri. —

Grieze

Ko nu, nesāksi vēl murgot!
Tev aiz bēdām sajūk prāti!
Balss kā visas citas balsis.

Kas šī skrandaine tev vairāk?

Prom ar viņu, vēlreiz saku!

Suņus laidīšu tai virsū!

Andris

Nē! nē! nē! Tu neskar viņu!
Nāc vien tuvāk, bēdulīte!

Kas no skrandām ārā raugās
Kā no pērnām sausām lapām —

Pirmās zilās vizbulītes.

Pilna māja ziedoņsmaržas
Kā no meža, zariem plaukstot.
Un tas bērniņš, ko es redzu,
Vecai mātei līp pie krūtīm, —

Pirmais pūpoliņš pie zara.

Grieze

(izrauj bērnu Stīpiņai).
Nost ar viņu! nost ar bērnu!

Metīsim pa logu laukā!

Lai tā nesajauc tev prātu,
Nevazājas vairs pa kājām!

Vaive

(metas starpā, atgrūž Griezi).
Vai tu manis nepazīsti?

(Nomet übadzes drēbes un stāv

spoži balta apstarota.)
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Grieze

(apstulbusi iekliedzas).
Vaive, tu? No kapa cēlies!

Andris

(nokrit, viņas ceļus apkampdams).
Vaive! Vaive! mana Vaive!
Visu asru apraudāta —

Es pie tevis turos klātu,
Nebūs atraut vairs ne nāvei!

Vaive

Tava esmu, tava būšu,
Nu mans krusta ceļš ir beidzies. —

Grieze

(atjēgusies).
Hā! tad tā! tad nu jūs abi!

Apvienoti gribat palikt?
Smieklā mani atstāt vienu?

Taisāties no mājas projām,
Bet to naudu neatdošu!

Naudas lādes paliek manim!

Andris

(nomet viņai atslēgas).
Se vien, ņem to velna naudu,
Lai tā tevim atnes labu!

Mēs ar Vaivi ejam projām.

Stīpiņ, nes mums bērnu līdzi,
Mūsu zelta pūpoliņu.

Abi prom.

7. SKATS

Labrencis, Onta, Ašķis, vēlāk Atlociņš, Jups un Zvups.

Onta

(uz Griezi).
Skat, ko šī gar lādēm rokas,
Naudu grābj bez vīra ziņas,
To es Andrim pasacīšu!

Grieze

Un ko jums tie daikti līdzi?

Redzu: cirvis, zāģis, lauznes,
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Laikam nācāt naudu laupīt?
Bet nenieka nedabūsatl

Lūk, kur atslēgas man rokā!

Labrencis

Tās tev muļķa Andris deva?

Nāks viņš pats, gan atprasīs.
Onta

Kas tad nezin tavus glaimus,
Sirdi velc pa muti laukā!

Neļausim tev viņu apzagt!

Grieze

Kas jūs tādi nejāvēji!
,

Andris prom pa visiem vējiem,
Naudu atstāja man vienai.

Ejat nost no manas mantas!

(Grib viņu atraut.)
Onta

(uzguļas uz lādēm).
Nē un nē! es vēlreiz saku!

Nauda ir un paliek mana!

(Sāk ap lādēm plēsties.)

Ašķis
(ienāk).
Ko? Šie te ap naudu plēšas,
Man ar nākas mana daļai
Pievīluši mani esat

Gan ar brūti, gan ar pūru,

Tagad kopā dalīsimies!

(Izrauj atslēgas, visi apkārt.)

(Tiklīdz atslēdz kasti, liels troksnis un zibeņa spēriens, sāk kūpēt un

dunēt, visi grābj ar abām rokām, bet naudas vietā degošas ogles,
visi skrej kliegdami, apdullināti, nevar atrast izeju.)

Atlociņš nokrīt no griestiem ar garu karoga kārti, pie kura visādas

krāsas.

Jups, Zvups viņam seko, bungas sizdami.

Atlociņš
Nu uz elli žipadrā!
Deja tur visjaukākā.
Tagad visi pakaļ man,



Elles mūzika lai skani

Zipal Zipa! Zipadrāl
Viss, kas dzīvē sagrēkots,
Karogā še izkrāsots:

Zagts un laupīts, rauts un kauts!

Heil lai dzīvo elles rauts!

Zipal Zipa! Zipadrā!

Visi lēkādami viņam pakaj.

Priekškars.



PŪCES-

SPIEĢELIS

Romantiska komēdija

Apstrādāta pēc tautas teikām

un S. Koslēra flāmu motīviem



Personas

Pūcesspieģelis
Nēle
Elkī n a

La m s

Kalek ī n a

Kurpnieks
Maiznieks

Kisenbrikas mācītājs
Mācītāja kalpone
Pompī 1 i j s

Hesenes zemesgrāfs
Linebergas hercogs
Pirk i n s

Kornj v i n s

D c Lan o a

Ķeizars Kārlis
Gil ī ne

Steveninje
Ge n a

Margota
Elfa

Krodzinieks un krodziniece

Tiesnesis, vēlāk birģermeisters
Trel o n g s

Linards

Kapracis
Ļaudis: divpadsmit aklie, divi zagļi, divi mūki, šāvējas, vīnabrāji
galma dāmas, dejotāji, žīdi, matroži, ķeceru ķērāji, tiesneši, sievas,

meitas, vecenes, bendes v. c.
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PIRMAIS POSMS

Pirmā aina

Neliela mājiņa, piederīga Pūcesspieģeja mātei Elkīnai. Visapkārt dārzs

ar puķēm, ziedošiem krūmiem. Dārzā arī daži bišu stropi. Jauka maija
novakare.

1. SKATS

Elkīna, Pūcesspieģelis, maiznieks, kurpnieks un

Jaužu bars. Iztālēm troksnis, kliedzieni un svilpieni.

Elkīna (izskrej no istabiņas). Vai dieviņ, vai dieviņ!
Kas nu atkal būs? Vai inkvizīcijas ķērāji? Netieku no bai-

lēm vaļā, kopš tie manu Klāvu gūstīja.
Ļaudis (tuvāk). Turat! Turat ciet! Nepalaižat atkal

vajā!
Citi. Kož rokā kā seskis!

Citi. Lokās kā zutis pa smiltīm! (Dzirdama Tila balss,

kurš brēc kā kaza.)
Elkīna. Mīļais dievs un tēvs, tas jau mans dēls! Ko

nu viņš būs atkal izdarījis?

Ļaudis ierauj Tilu iekšā, aiz apkakles sagrābuši.

Vien s. Se tev nu ir tavs labais dēls, varen brangu esi

viņu izaudzinājusi! Iznāks tāds pat kā tēvs!

Cits. Sliņķis un ļaužu smējējs bija viņa tēvs, un par
to viņš arī beidzās uz sārta.

Tils (nikni). Nepieminat manu tēvu, jeb es jūs apsi-
tīšu kā mušas!

Cits. Vai re, šis vēl grib spēlēt Simsona lomu!

Tils. Jā, es esmu Simsons, trūkst man tikai tava žokļa
kaula, un to es tev izlauzīšu! (Raustās no ķērājiem.)

Ļaudis. Turat! Turat!
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Elkīna. Vai! Vai! Dēls, dēls, pielūdzies. Ļautiņi, ap-

žēlojaties, gan jau labosies. Došu atkal amatā, lai strādā

un lūdz svēto jaunavu.
Maiznieks. Amatā devi jau pie manis, bet es tev

pateikšu...
Kurpnieks. Pagaid'! Es pateikšu ...
Vecene. Ko nu jūs! Paga! paga! Es jums, mīļie ļau-

tiņi, pastāstīšu, kā toreiz bij, — ābols jau nekrīt tāli no

ābeles.

Tils. Tas ābols būs tev uzkritis taisni uz deguna.
Maiznieks. Lai nu toreiz, bet tagad ...

Vecene. Vai tādu grēku var aizmirst! Svētais tētiņš

viņu uzsēdina uz ēzeļa sev aiz muguras, un šis, nekauņa,
atpogājies veļu izvēdināt — mēs gribam iet izlūgties no

tētiņa svētībiņu — un kādu svētībiņu viņš mums rāda
...

Ļaudis. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Atminam labi!

Vecene. Sākam kliegt, jaunas meitas aizsedz acis,

bet šis liedzas, ļaudis viņu vajājot — tētiņš sēdina viņu
sev priekšā, bet vai varat iedomāties: nu šis izkar mēli,

garu mēli!

Tils. Kur tad lai savu mēli būtu licis? Ja viņa man

nebūtu mutē pieaugusi, es tagad pat iespļautu tev viņu
ģīmī.

Vecene. Vai dieviņ! Gan dievs tevi sodīs!

Elkīna. Vai, dēls, labi jau nedarīji, bet ko nu tiesājat
lielu par bērna nedarbiem.

Maiznieks. Vai tagad labāks? Nodevi pie manis

amatā mācīties par maiznieku, sūtu, lai no rītiem iznēsā

kriņģejus, mans puika arī iet līdzi, bet ko šis! Izurbis

grozam dibenu un laiž allaž krist pa kriņģelim. Saka, ka

grozs caurs, un sūta manu puiku uzlasīt izbirušos kriņģe-
jus. Tikmēr šis ar visu grozu projām! Kas nu atmaksās

manu skādi! Saki, nelieti, — kur liki kriņģeļus? (Krata
viņu.)

Tils. Vēderā. Pakrati vien labi, tad tie izbirs, un tad

varēsi tos dabūt atpakaļ.
Kurpnieks. Lai tie kriņģeļi bijuši nebijuši, bet kur

mani zābaki? Paskat, kur viņam kājā. Labi, ka noķēru ar

visiem zābakiem.

Tils. Ja tavi zābaki būtu kam derējuši, tad es ar tiem

būtu varējis aizskriet un tu mani nebūtu dabūjis roka,
bet te jūs visi redzat, ka ar tiem netiek no vietas.

Ļaudis. Ha-ha-ha! Viņam taisnība! Būs aiznaglojis
kā zirga pakavu.
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Kurpnieks. Ko klausāt tam nelietim. Mani zābaki

labi, septiņas jūdzes ar tiem var noskriet vienā laidienā.

Ļaudis. Tāpēc jau viņš ar tiem arī aizskrējis.
Tils. Nu skatāt vien, kam taisnība, vai ar tiem var

paiet. Bet laid mani vaļā, tad redzēsat.

Ļaudis. Laid viņu vaļā, laid!

Tils paiet gabaliņu uz priekšu, it kā nespēcīgi klibodams.

Kurpnieks (iečukst). Nelieti, rādi, kā var paskriet,
atlaidīšu sodu.

Tils (sapūš vaigus un tad ar joni laižas prom). Lai

tev tā taisnība, man tie zābaki!

Maiznieks. Pagaidi! Pagaidi! Nāc nu atpakaļ!
Tils (iztālēm). Man jānoskrej septiņas jūdzes un jā-

sameklē tie izbirušie kriņģeļi. (Prom.)
Kurpnieks. Vai dieviņ! Viņš aizskrēja ar visiem zā-

bakiem.

Maiznieks. Kur nu mani kriņģeļi!
Ļaudis. Ķersim rokā! Skriesim!

Kurpnieks (sit sev pa pieri). Ak, es muļķis, pats

saskubināju, lai skrej.
Vecene (nopakaļ uz Elkīnu). Ja tu savu dēlu neval-

dīsi, gan tu piedzīvosi, ka tevi pašu ieliks cietumā un no-

dedzinās visu tavu māju, gan tu piedzīvosi! (Noiet.)
Elkīna (noslīgst raudot uz sola).

2. SKATS

Elkīna un Tils.

Elkīna (sabrukusi uz soliņa). Ak tu manu bēdu! Tie

viņu saķers, stieps uz tiesu — izies kā tēvam!...

Tils (izlien no krūmiem). Māt, māt, te jau es esmu.

Elkīna. Vai dieviņ, tu te! Tepat tuvumā ķērāji!
Tils. Tie skrej mani meklēt uz otru pusi, lai skrej vien,

es tiem parādīju degunu un atlīdu pa krūmiem atpakaļ.
Elkīna. Ej tu no manām acīm, nekrietnais dēls!

Tils. Māt, ja es atrastos tavās acīs, tad es pa nāsīm

skatitos laukā.

Elkīna. Vēl tu nevari beigt zoboties, tepat gals klāt!

Tils. Māt, tas vēl nav striķa gals. Līdz tam man vēl

labi jāpapūlas, lai tieku uz augšu.
Elkīna. Ko runā! Vai vēl tev nav gana visādu stiķu

un niķu? Darba strādāt tu nevīžo, mātei liec badā mirt,
tāds tu man dēls! Nebūtu labāk piedzimis!
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Tils. Jā, māt, tur tev vajadzēja pirms man pašam ap-

prasīties, vai es maz gribēju piedzimt.
Elkīna. Būdams vēl mazs puika, tu visādi aļojies:

šņauci piedurknē, puņķojies zupā, smēli ēdienu tupelē, ne-

viena oda tu neatstāji, kam nebūtu izrāvis kājas.
Tils. Tā jau ir bijusi laba priekšspēle. Man jāturpina

un mazie nedarbi jāvērš par lieliem.

Elkīna. Tā tik vēl trūka! Būs tev jātop par otro Filipu,
abi jau esat vienā dienā dzimuši.

Tils. Oho! Es vēl esmu tas pirmais, viņš saucas tikai

Filips otrais. Man tiesības valkāt kroni!

Elkīna. Tu nerrs! Es tev atnesīšu tavu karalkroni!
Tavs nejēga tēvs tev mazam tādu iedāvināja. Es toreiz

par tādām muļķībām saskaitos un iemetu to pie lūžņām.
Tils. Dod tik vien šurp, esmu ziņkārīgs, vai būšu

troņa un kroņa mantinieks.

Elkīna. Tēva tronis bij sārts.

Tils. Māt, es iešu pasaulē!
Elkīna. Ko tu tāds iesāksi? Badu nomirsi! Būtu jel

iemācījies kādu amatu. Arī studēt tu negribēji.
Tils. No studēšanas tek ausis.

Elkīna. Saki labāk — tev niez papēži uz klenderē-

šanu. Bet tagad tu iesi, kur tevi sūtu.

Tils. Kur tu mani sūti?

Elkīna. Mans krusttēvs bij Kisenbrikas mācītājs, un

rītu agri tu dosies tūdaj ceļā, šonakt vēl vari kaut kur

pārgulēt. Mājā iekšā tu nevari nākt, ķērāji var pat pa

nakti uznākt — un tad aizvedīs mūs abus.

Tils (skatās apkārt). Nē, māt, manis dēļ tev nebūs

briesmās doties, tik slikts tavs palaidņa dēls nav. Lūk,

es te ielīdīšu kādā tukšā bišu stropā, te mani neviens ne-

meklēs.

Aiz skatuves skaļa raudāšana.

Elkīna. Ak tu dievs un tēvs, kas tad tas tāds?

3. SKATS

Tils, Lam s, Elkīna.

Tils (klausās un lūko pa krūmiem). Kas tur slapstās

pa krūmiem un bļauj?
Lams (iznāk noraudājies un ar lielu, sarkanu lakatu

slauka asaras). Es tas esmu, es!

Elkīna (pie sevis). Mīļais dievs! Viņmāju Lams, tas
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lielais ēdājs! Nu tik jāmanās prom, lai neprasa ēst. (leiet
iekšā.)

Tils. Kur tu biji visu laiku pazudis?
Lams. Es jau nebiju tas, kas pazuda, tā bija viņa...

(Sāk atkal raudāt.)
Tils. Ko runā nesaprotami un slapsties ap māju kā

seskis ap baložu būdu!

Lams (arvien raudādams). Jā, viņa bija kā balodīts,
kā balts, nevainīgs balodīts ...

Tils. Kās tā viņa? Un kas tavu balto balodīti pataisī-
jis melnu?

Lams. Vai tu gribi savu melnumu arī vēl pielikt klāt?

Bet es tev saku — visā pasaulē nav tādas.Viņas tikums

spīdēja kā svece!

Tils. Es no visa netieku gudrs!
Lams. Un es pavisam esmu pazaudējis galvu! Mana

sieviņa, mana zelta drostaliņa, kā viņa prata vārīt!

Tils. Un ko tad viņa tev ievārīja?
Lams. Nekā viņa vairs nevāra! Pavards izdzisis, viss

tukšs un auksts. Pannas un kannas stāv bēdīgi rindās,

galvas nokārušas, nav vairs saimnieces.

Tils. Bet kā tas notika? Sieva nav adata, ka tā var

pazaudēt. Vai viņu kāds aizvedis, nolaupījis?
Lams. Nekas no laupīšanas! Tikai manu sirdi viņa

nolaupīja. Viņa pati aizgājusi un man likusi pasacīt, lai

negaidot. Ak vai, ak vai, tu to nemaz nevari iedomāties,

kāda viņa bija.
Tils. Ko nu kliedz par vienu sievu, dabūsi citu.

Lams. Neviena uz pasaules tā neprot ēdienu gatavot.

Ak, zudusē paradīze! Kad nācu mājās no zvejas, man iz-

tālēm vēlās, pretim no virtuves salds aromāts no cepešiem,
un kā brīnišķa mūzika bij pannu čurkstēšana, kur cepās

nierītes, gaiļa sekstes, vērša astītes un jēru kājas, sasālī-

tas ar varen daudz pipariem, sīpoliem, vircas nejķēm un

muskatriekstiem un salaistītas ar veselu kannu baltā vīna.

Kur nu tas viss! Ak, kaut jel reizi savā mūžā vēl dabūtu

tā paēsties!
Tils. Man šķiet, tev desiņu vairāk žēl kā sievas.

Lams. Apprecēju gluži jaunu un skaistu. Es tev saku:

kā jaunu, smaržīgu rudzu maizīti, ko iebāž krāsnī cept.
Tils. Un kas viņu no krāsns izvilka? Nu tik manies

pakaļ un ķer to vilcēju rokā.

Lams. Tiesa, brāl! Es gribu iet un savu sieviņu meklēt

līdz pasaules galam un vēl tālāk.



518

Tils. Dosimies kopīgi ceļā. Arī es gribu iet līdz pasau-

les galam un vēl tālāk. Tikai mans pasaules gals izbei-

dzas pie Kisenbrikas mācītāja.
Lams. lesim kopīgi, būs labs ceļa gabals! Vai ne-

iegriezīsimies gadatirgū, tas ir pa ceļam. Tirgos allaž vi-

sas sievas salasās kopā, varbūt atradīsim arī savējo.
Tils. Uz to lai palīdz mans sarga patrons — Tilibrets!

Tas nozīmē: ņem kājas pa pleciem!
Lams. Brangi, bet man varen gribas ēst. Aiz bēdām

aizmirsu paņemt ēdienu līdzi, un aiz bēdām gribas ēst.

Man tā vienmēr, jo bēdīgāks esmu, jo lielāks apetīts.
Tils. Mājās pie mātes gan nekā neatradīsi, bet man

prātā labs padoms, kā tikt pie krietna kumosa. Es tevi

pamācīšu, un tu izdarīsi. Netāli te kādai kaimiņienei ir

treknas vistas, tās tev jādabon rokā: paņem dažus rupjā-
kus pavedienus un vienā galā iesien maizi vai tārpu, vis

tas metīsies virsū un gabalu norīs. Tad tu otru galu pie
velc sev klāt, un vistas būs tev rokā.

Lams. Es eju, kaut jel ātrāk nāktu kas vēderā!

Tils. Paņem tik labu maisu, ko vistas sabāzt iekšā.

Es tamēr, tevi gaidīdams, pagulēšu bišu stropā.

Lams noiet.

4. SKATS

Tils un divi zagļi.

Tils (žāvājas). Jāliekas arī man uz dusu. (Aplūko
bišu kokus.) Gulēšu kā Jonāss zivs vēderā. (lelien stropā.)

Iznāk zagļi.

Pirmais zaglis. Cita jau nekā te nav, ko ņemt,

ņemsim kādu bišu stropu, medus ir dārgs, mēs to gada-
tirgū pārdosim par brangu naudu.

Otrais zaglis. Jālūko, kurš strops tas smagākais,
tanī esot visvairāk medus.

Pirmais zaglis. Tā gan. Pameklēsim. (Viņi iet un

izcilā visus stropus, paliek pie tā, kurā paslēpies Tils.)
Vai dzi! Te ir brangi, ko stiept. Ķeries klāt, būs varens

loms.

Otrais zaglis (pamēģina). Ir gan! Vai tu traks! Te

jau var vēderu pārstiept celdams. To būs piešuvusi ar

medu tie lielie dunduri.
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Pirmais zaglis. Muļķis, dunduri nelien puķēs pēc
medus, bet zirga astē. Bet nu negories, cel uz pleca, es

ņemšu otru galu.
Otrais zaglis. I-ī-upp! Pamazām, ka neapveļamies

ar visu stropu. Nu, sāc staigāt!

Tils, tikko nesēji sāk kustēties, izbāž roku no stropa un pa tumsu

saķer pirmo aiz matiem un labi sarausta.

Pirmais zaglis. Nolādētais! Ko tu man plūc aiz

matiem? Vai gribi, lai es viens pats nesu, — un tu to medu

laizīsi? Es jau tā uzņēmos to resno galu un atdevu tev

to tievo!

Otrais zaglis. Vai tu guli vai esi nomodā! Es šo

plūkšu aiz viņa sariem! Man jau tā ir ko stiept, ka acis

zaļas paliek. Vēl šim tievais gals! Pielūko, ka es tev ne-

sadodu pa tavu resno galu! (Sāk atkal abi nest, bet nu

Tils saķer otro aiz bārdas un rauj ar sparu.)

Otrais zaglis. Au! Au! Au! Neģēli, ko tu dari! Vai

gribi man bārdu izraut ar visām saknēm? Bet nu es tev

tā došu, ka tev galva saskries krūtīs un tu varēsi pa ribām

lūkoties ārā kā zaglis caur cietuma restēm!

Pirmais zaglis. Tev pašam galva kā sapuvušam
bumbierim! Es lai ķertos pie tavas utainās bārdas!

Tils plūc arī viņu.

Ai!Aī! Aī! Mani mati! Nu tev vairs neies labi, skaiti nu

savu tēva reizi!

Otrais zaglis. Nāc tik šurp! Apsitīšu tevi ar visām

tavām utīm! (Nomet stropu zemē, un abi sāk neganti

plūkties.)
Pirmais zaglis. Še tev pa resno galu!
Otrais zaglis. Še tev pa tievo!

Pirmais zaglis. Še tev utainā bārda!

Otrais zaglis. Še tev tēva reize!

Abi. Še tev! Še tev! Še tev! Pa virsu, pa apakšu, pa

resno, pa tievo! še, še, še! (Nomet stropu un abi prom.)

5. SKATS

Tils un Nēl c.

Tils (izlien no stropa un kasās, met dažas bites no

matiem laukā). No lielajiem dūrieniem esmu pasargājies,
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bet no sīkajiem cilvēks nevar izbēgt. Esmu arī apdauzījies,
kā ābols krizdams no ābeles.

Nēle (pieiet pie istabiņas loga. Atspīd mēness). Visi

dus, bet Tila nav. Būs viņu tomēr sagūstījuši?
Tils. Nēle, tu?

Nēle. Ak, kā tu mani izbiedēji! Lai slavēta svētā jau-

nava, ka tu vēl neesi kritis viņu nagos. Redzēju, ka ķērāji
skrēja pa mežu, tevi meklēdami.

Tils. Ko tu mežā darīji tik vēlu? Ogas pa nakti nevar

ieraudzīt.

Nēle. Bet brīnumziedus redz tikai nakti, un burvju zā-

les var tikai lasīt pilnā mēnesī.

Tils. Tādas brīnumzāles aug tepat, nemaz nav jā-
meklē pa mežu.

Nēle. Kur tad?

Tils. Plūc ziedus no manam lupām.
Nēle. Ha-ha-ha! Brīnums gan tu esi, bet ne brīnum-

zieds. Dadzis tu esi, niķu un stiķu pilns, čakarains kā

ušņa un dzeļošs kā ērkšķis.

Tils. Pie ērkšķa aug vienmēr roze.

Nēle. Es no tevis nekā negribu zināt. Tu esi īsts velna

pusbrālis!

Tils. Un tu eņģelīšu pusmāsiņa.
Nēle. Es domāju, ka tava mēle dzelt vien prot, redzu,

ka tā prot arī laizīt.

Tils. Kādēļ tad tu nāci mani meklēt?

Nēle. Es domāju, ka būsi sagūstīts.
Tils. Vai tu gribēji mani redzēt sagūstītu? Tad ņem

mani labāk pati savā gūstā.

Nēle. Tu esi nepārlabojams.
Tils. Ņem mani labot. Kādēļ tu tik ilgi nerādījies?
Nēle. Es no tevis gribēju bēgt. Es zīlēju, ka mūsu

mīla iegājusi Skarpija zvaigznes lokā. Man tik baigi, es

atnesu burvju zalvi, zīlēsim kopīgi nākotni.

Tils. Tu pati esi burvība bez visām zalvēm.

Nēle. Mīļais, tu netici — zalve tev spēj parādīt visu,
kas notiek.

Tils. To jau es pats redzēšu.

Nēle. Tu iepazisies ar saviem pretiniekiem,
Tils. Labi. Pamēģini,

Viņi apsēžas, Nēle ieberž zalvi acīs. Parādās gaiša aina.
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Otra aina

notiek karaļa Kārļa galmā. 1. skatā karalis bar savu dēlu Filipu, kas

licis sadedzināt Indijas pērtiķīti, un pārmet tam, ka viņš pārāk gļēvs;
ne dzer, ne jāj, ne skrien. Kad tēvs aiziet, Filips notver kādu galma
dāmu un liek viņai skaitīt desmit tēva reizes. 2. skatā Lams stāsta

Nēlei, ka viņam pazudusi sieva; to meklēdams, viņš noķēris vistu.

3. skatā Elkīna atnes Tilam nerra cepuri ar zvārguļiem. «Man jātop
par karali, ja karaļi top par nerriem,» saka Tils. Saskrien viņa god>j

sardze — ielas puikas, kas dzied un dejo.

Trešā aina

Gadatirgus. Raiba un plaša aina. Uzceltas teltis un būdas ar dažā-
dām izkārtnēm, izstiepta gara virve priekš virvju dejotajā. Pircēji
un pārdevēji, skatītāji, šur tur kuras uguns, uz kuras cep desas.

Priekšplānā novietots paaugstinājums ar garu galdu, uz kura sēd

divi mūki ar grēku izpirkšanas zīmēm, viņiem blakām zemē toveris

ar svētīto ūdeni. Gari mūku tērpi tiem mugurā un uz tiem kruzuļu
krekli.

I. SKATS

Pirmais mūks

(izsauc).
Ja tūkstoš gadu nevēlies

Degt šķīstīšanās liesmās

Un elles katlā vārīties,
Un gāzties elles briesmās —

Pērc grēku piedošanu sev,

Pērc to jau še, es saku:

Mazpamazām dievs piedos tev,
Tik atver naudas maku.

šurpu, Jaudis, sanākat, sanākat! Jūs, nelaimīgie, grēku ap-
sēstie kā ar kašķi! Te jūs par nedaudzām markām un par
kadu dukātiņu vai guldi varat pirkt grēku atlaišanu uz

simts, divi simti, pat četri simts gadiem! Skatoties pēc
cenas, arī pusi vai pilnīgu piedošanu un svētību pat par
vislielākiem grēkiem.

Otrais mūks tura lielu, spožu šķīvi, kurā ļaudis met naudu. Viņš"
to grabinādams tura katram pretī un izsniedz aprakstītas atlaišanas

zīmes.

Pi rma i s mūks. Nelaimīgie, iedomājieties sevi ellē:

neželīgijūs dedzina uguns, jūs tiekat iemesti verdošā ej-
Jas katlā, jūs esat tikai desas uz lielā velna Ģilgerota pan-
nas! Un kas ir mērce? Sērs, piķis un darvai
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Otrais mūks. Tikai vienu sudraba grasi, ko tu par

sevi dodi, ellē degdams, un tev uzlīs spainis auksta ūdens

uz muguras, vēl grasi, un līs jau vesels toveris — un ta-

vas abas rokas būs no elles laukā. Bet pārējās miesas da-

jas? Viens guldis, un maiga piedošanas straume liesies pār

tevi. Tu sāksi lēkāt kā jauns kazlēns uz zaļas pļavas! Pēr-

kat! Pērkat! Pērkat!

Pirmais mūks. Un te vel svētas relikvijas pardoda-
damas, kuras var katrs sev nēsāt līdz azotē. Tās pasargā
no visādām lēkmēm un nelaimes. Te, lūk, niedras no kur-

vja, kurā Mozus tika izzvejots no Nīla, vēl aplipušas ar

Nīla dūņām. Te sars no ēzelīša astes, ar kuru Jāzeps un

Marija bēga uz Ēģipti. Te salms no cisām, uz kurām Ma-

rija guldīja svēto bērnu.

Otrais mūks. Pērkat! Un te blakām toveris ar svē-

tīto ūdeni, kur katrs, iemezdams pa sudrabiņam, var

padzerties svētības.

Ļaudis apstāj mūku; pērk zīmes, metas pie tovera un dzer un ap-

šļakstās.

2. SKATS

Uznāk Tils kā lāču dīdītājs. Lams pārtaisīts par lāci. Tils ved

viņu pie ķēdes. Tils garos zīlnieka svārkos ar smailu un augstu ce-

puri. Nes sev līdzi saiņus ar vistām un citām mantām, sakrāvis lācim

uz muguras.

Lams (paklusu). Nav viegli kažokā, es varen svīstu.

Bet labāk tomēr būt lācim nekā ēzelim. Ēzeli sit, no lāča

baidās.

Tils. Nu tu drošāk varēsi lūkoties pēc savas sievas.

Te visas sievas kopā, zīmē vien!

Lams. Bet es kā lācis tik kājas vien no sievām redzu

un ģīmjus nemaz nē.

Tils. Sievām vairāk vērtības kājās nekā galvā, to jau
tu arī būsi atradis pie savas sievas.

Lams. Ak, manas sieviņas žiglās kājiņas! Kā viņa te-

cēja uz virtuvi, kā viņa skraidīja, mani pie galda apkal-
podama! Ak, viņas kājiņas, kā divi balti lilijas kātiņi, ar

pēdiņu kā ziedu kronīti galā! (Sāk raudāt.)
Tils. Neraudi! Kā lācim tev jārūc, ne jāraud! Es tevi

labāk piesiešu.
Lams (Tils viņu piesien blakām toverim). Labi. Vī-

riem es uzrūkšu, bet sievām laizīšu kājiņas. Bet tu, lū-
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dzams, sev pirkdams grēku atlaišanas zīmi, izpērc arī to

priekš manis.

Tils (pieiet pie zīmju galdiņa).
Mūks. Kas tu tāds esi?

Tils. Savas mātes dēls.

Mūks. Gudrinieks! Ko tu nāc?

Tils. Kā ēzelis pie miltu maisa. Jums ir liels maiss*

Mūks. Tanī maisā ir grēku atlaišanas zīmes, ne milti.

Tils. Es arī esmu ar grēkiem apkrauts kā ēzelis ar

nastām. Un gribu izpirkt jūsu zīmes, lai grēku piedošana
un svētība birtu uz manim ar žēlastības miltiem.

Mūks. Vai tev nauda ir?

Tils. Man te ir dzīva nauda. Lūk, šīs treknās vistas!

Un te vēl gailis klāt, tas par to svētību.

Mūks. Un kādus grēkus tu gribi, lai tev atlaiž?

Lams (rausta viņu aiz svārkiem, klusi). Neaizmirsti

mani ar un par to vistu zādzību.

Mūks. Kam tu to nikno lāci ved līdzi?

Tils. Viņš nes uz muguras manas grēku nastas.

Lācis ierūcas.

Mūks. Ko tu esi piesējis viņu tik tuvu pie svētītā

ūdeņa!
Tils. Viņš arī grib padzerties žēlastības, un viņam ir

mutē nauda, dzerdams viņš to iemet toverī. Es lūgšu iz-

pirkšanos priekš mums abiem, par sevi, par lāci un par

vistām arī.

Mūks (mīksti). Tu esi joti apzinīgs, mans dēls. Par

vistām arī? Ko tās sagrēkojušās? Vai nav zagtas?

Tils. Nē. Viņas tikai pārmainījušas savu īpašnieku.
Mūks. Brangi, to var, tikai ne zagt. Bet tu gribi iz-

pirkties?
Tils. Es gribētu izpirkties no tiem grēkiem, kurus

esmu_ sagrēkojis, un par tiem, kurus vēl grēkošu.
Mūks. Kas tad īsti ir tavs amats?

Ļaudis drūzmējas ap viņu un ziņkārīgi klausās.

Tils. Esmu zīlnieks un pareģoju nākotni, un saku arī

katram patiesību, sievām atdodu jaunību un pārdodu tā-

dus burvju graudiņus, kuri satura mūžīgu dzīvošanu; pro-
tams, visu par skanošu naudu.

Ļaudis. Mēs gribam zināt nākotni un patiesību! Mēs

maksāsim!
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Tils. Es jums to rādīšu savā burvju spogulī. (Viņš no-

stāda savu galdiņu, apklāj to ar sarkanu segu, izrotātu

zelta zīmēm, un uzliek virsū salmu rāmi ar aizsegām
katrā pusē. Spoguļa vidū caurums, kurā var pārmainīt
ainu pēc ainas.)

Kāds kun g s ( lepns, uzpūties švīts). Nu, rādi man

nākotni, še naudai (Nomet maku.)
Tils (izbāž no rāmja sašķobītu pērtiķa ģīmi). Te tava

ģīmetne, saskrullējies pērtiķi! Godīgu ģimenes dzīvi tu

neiegūsi ar savu nodzīvoto ādu.

Lācis ikreiz pavada, taisīdams visādas zobojošas žestes.

Kungs. Ak tu, nelieti, es tev! (Lācis ierūcas, viņš sa-

bijies atkāpjas.)
Zaldāts (noliek savu artavu). Saki man — kas ar

mani būs?

Tils (noņem pērtiķa ģīmi un vietā pakar gaļas gabalu
ar maizi). Kaujā no tevis iztaisīs kapātu gaļu. Tu, lauku

lielgabalu mīlulīt!

Lācis ierūcas.

Zaldāts, saķēris galvu, metas prom,

Sirms vecis ar jaunu sievu.

Tils (ieliek rāmī mazu koku, kuram pie zariem karā-

jas nažu spali, kastiņas, ķemmes un citas lietas, no raga

darinātas). Paskatāties, godājamais kungs, šīs dažādās

lietiņas un padomājiet, no kā viņas taisītas. Gan laikam

no tiem ragiem, ko jaunas sievas uzlikušas veciem vīriem

uz galvas. Un ik dienas tie augs zaraināki, kā briedim, ar

sešpadsmit līkumiem.

Lācis purinājās un rūc.

Ļaudis (smejas). Oja, vējš! Ragainis.

Vecis aiz dusmām klepo, bet jaunā sieviņa viņu glaudīdama un

paijādama noved sāņus.

Jaunā sieva. Neklausies nu uz tāda ākstal Es tevi

mīlēšu līdz kapa malai.

Vecis. Jā, bet līdz kura kapa? Tava vai mana?

Jaunā sieva (pieiet Tilam). Un manu spoguļa bildi,
vai tu to man parādīsi?

Tils. Jā, bet pienāc vien gluži tuvu.

Jaunā sieva. Es vēl nekā neredzu.
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Tils. Pastiep vien man savu rožaino snuķīti. (Viņš
to ātri saķer un nobučo.) Tava nākotne ir tavs skaistums

un jaunība.
Lācis dejo, ķepas sizdams, visi smejas.

Jaunā s i c v a. Ak tu negantniek! (ledod viņam divus

gulžus.)
Mūki. Bet nu parādi mums arī mūsu tagadējo un nā-

košo bildi.

Tils. Tu, šķiņķu tīne, un tu, resnā alus muca, skatā-

ties viens otru spogulī, jūs saderat kopā, jo sālīts prasās
dzeramā. Dodat man marku, ja es neesmu melojis.

Mūks. Mans dēls, tā nauda, ko tu te redzi, ir klostera

īpašums, paši savas naudas mēs nenesam līdzi.

Tils. Tad nauda nes jūs, es zinu, viņa jums ir starp
abām zolēm zem kājām. Dod man šurpu tās sandales.

Mūks. Mans dēls, tava runa nav patīkama tā kunga
ausīs. Sīs sandales arī ir klostera īpašums, viņās svētie

apustuji staigājuši.
Tils. Man ir vēl dārgākas mantas, ko pārdot. (Viņš

sāk izkravāt mazus zīda maisiņus sarkanā un zaļā krāsā.)
Ļaudis (drūzmējas apkārt). Skat, skat, kas viņam tur

ir!

Tils. Redzat, tās ir pravieša ogas, taisni no Arābijas;
viņas iesvētītas Jeruzālemē uz tā kunga Jēzus kapa. Tā-

dēj viņas ir loti dārgas! Bet, kas vienu tādu ogu iebāž

mutē un otru nāsīs, tas redz visas lietas, kas notiek un kas

nenotiek, un viņš dzīvo tik ilgi, kamēr — viņš dzīvo.

Kāds tēvs (ar meitu). Ko tu teiksi par manu meitu?

Es viņu esmu labi audzinājis. (Meita iebāž slepus atslēgu
kādam jaunam puisim, kas viņai stāv aiz muguras. Abi

sametas ar acīm.)
Tils (skatās maisiņā). Viss notiek, kā tam jānotiek.
Puisis. Paskatāties, ko saka man pravieša oga; es

gribu zināt, vai es šonakt savā gultā gulēšu viens.

Tils. Oga saka, ka viņa tev novēl laimīgu laulību un

sievu, kas tev uzliek ragus. Jo tā sieviete, kas rokasnaudu

dod uz precību tirgus, vēlāk savu preci visiem atdod par
velti.

Meita (izliekas nevainīga). Vai tad to redz tanī ogu

maisiņā?
Tils. Tur redz arī kādu atslēgu ..,

Puisis aši prom ar atslēgu. Meita nokaunējusies aiziet. Pūces-

spieģelis ierauga zagli, kas nozog nupat no kāda galda desu.
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Zaglis (paslēpis desu zem mēteļa, tuvojas Tilam).
Nu, ko tu redzi priekš manis savā maisiņā?

Tils. Es redzu vienu desu tev zem mēteļa, bet otru

desu tev ap kaklu, tā nav no gaļas, bet no kaņepēm, un

otrais gals piesiets pie karātavām.

Zaglis sabijies aizbēg.

Divi žīdi.

Pirmais žīds (žargonā), Par cik tu pārdode taves

maisines?

Tils. Par piecdesmit gulžiem gabalā.
Zīds (žargonā). Ui! Briesmige naude! Liele, liele

naude! Bet vai es redzese vise, kas būs?

Tils. Droši vien, kad tu ogu ieņem mutē un sūc.

Zīds. Tad es vine nemse. Es redzese to mesije, kad vīns

nobraukse no debese, ka tie zābake rībēs.

Zīdi pērk maisiņus un noiet sāņus. lenāk aklie un apmetas vienā

stūrī, kur tiek ceptas desas, viens no viņiem tuvojas Tilam.

Aklais. Tu, kundziņ, man pateiksi, ko tu priekš manis

redzi. Es pats neredzu.

Otrs aklais. Ēģiptes tumsība ir mūsu acīs. Mēs,

nabagi, staigājam neēduši un nedzēruši.

Tils. Es gribu jums to Ēģiptes tumsību apgaismot ar

guldeņu spožumu un ielikt jaunas acis no apaļiem naudas

gabaliem. Cik jūs tādi esat?

Aklais. Mūsu skaits ir tas pats kā svētiem apustuļiem.
Tils. Tad jūs esat divpadsmit bēdu brāļi, ved mani

turp.

2idi, kuriem vēl pienākuši klāt citi žīdi, plātās ar rokām 8S dzīvi

sarunājas.

Zīds (liek pie mēles vienu pravieša ogu). Ui, ne vine

saldē, ne vine rūgte, ne vine sāle, ne vine sīve. Nem tu

un smekē un sake, ka tu redz to mesije nobraucem. (Pa-
laizās un izspļauj.)

Zīdi. Oi, oi, oi! Nespļauj ārē to skaidre naude!

Cits žīds (ož un smekē). Oi tu dievs Ābrame, Izake

un Jēkabe! Vai ziniet, kas tas ir — tā praviese oge?
Visi. Nu, kas tad? Kas tad? Sake, Leb, tu tas gudrais!
Lebs. Es negribe būt Lebs, un es negribe tikt ieks

debesem. Ja tā mūzīge dzīvosane nav zirgem apaks as-

tēm!



527

Zīdi (kliegdami jauj maisiņus vaļā un apskata). O

vai! Dievs Ābrame, Izake un Jēkabe, tie ir zirge ābole, pa

celem salasite un ēks to zīde maisine iebērte, oi, to kris-

tige! Nu mēs vine sitisem! Nu uz vine mugure birs kruse!

Lācis, kurš pa to laiku snaudis, neganti ierūcas.

Zīdi (sabijušies). Oi, to zvēre, to negante lāce, vines

mūs apēdise, oi! Oi! Bēgsim! (Zīdi aizbēg.)
Tils (uz aklajiem). Lai jūs reiz krietni pamielotos un

ēstu un dzertu, ko vēders nes, tad še jums divpadsmit
gulžu. legriežaties pirmā viesnīcā pa ceļam uz Kisenbrikas

mācītāju.
Aklie. Paldies, labais kundziņ, paldies! Lai dievs tevi

ierauga, kad tu mūsu bēdu iežēlojies.
Tils. Se tas maks ar zeltu! (Met gaisā maku, tā ka

nauda noskan, tad pats to iebāž atpakaļ kabatā.)
Aklie (klanīdamies, cepures noņēmuši). Mēs ejam,

mēs steidzamies klupdami krizdami. (Viņi saķeras rindā,
tā ka, vienam krītot, visi apkrīt.)

Dejotāji ar troksni no otras puses, pavadīti no muzikantiem.

Dejotāji (uz Tilti). Nāc, gudrais pareģoni, nāc, ar

kuru no mums gribi dejot?
Tils. Ar visām un visiem, cik jūsu ir!

Dejotāji (un tirdzinieki apkārt). Ha-ha-hā! Lielīb-

nieks! Pats savā svārkā sapīsies!
Tils. Vai gribat saderēt?

Ļaudis. Lai derē! Mēs gribam!
Tils. Dodat man katrs vienu kurpi no savām, un es

saderu, ka izdejošu ar katru bez piekušanas.
Dejotāji. Un ko tu mums maksāsi, ja pazaudē?
Tils. Četrdesmit kannas brūna alus, bet jūs man mak-

sāsat trīs gulžus, ja es vinnu.

Dejotāji. Labi, esam vienis prātis. Še, ņem no katra

vienu kurpi. (Visi noaun katrs vienu kurpi un sniedz to

Tilam, kurš apjož sev priekšautu, sakrauj kurpes viņā un

tad dodas uz augšu, kur izstiepta virve.)
Tils. Tagad uzmanāt labi. Un jūs, muzikanti, raujat

vaļā, ko spējat! (Muzikanti uzgriež jautri, un Tils, kurpes

priekšautā vicinādams, lokās pēc mūzikas takts.)

Dejotāji (kliedz no apakšas). Tu teici, ka tu ar

katru no mūsu kurpēm dejosi; mauc nu zemē un turi

līgumu!
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Tils. Es nebūt neesmu teicis, ka es katru no jūsu kur-

pēm apaušu kājā, bet ka es ar katru dejošu. Nu redzai,

es dejoju, un kurpes manā priekšautā dejo līdzi. Ko brīnā-

ties, acis izpletuši kā vardes! Maksājiet man saderētos

gulžus!

Ļaudis (svilpj un kliedz). Dod mums atpakaļ mūsu

kurpes! Dod atpakaļ, nelieti!

Tils (met pa vienai kurpei, tad vairākām zemē). Se,

ņemat savas kurpes, vai man viņu vajadzīgs! (Izber visas

vienā kaudzē.)
Ļaudis (visi sakrīt kopā vienā čupā, kurpes meklē-

dami, un sāk kauties savā starpā).
Tils (nokāpj ātri zemē, pieskrej pie lāča un to at-

raisa). Nu tik aši projām, kamēr viņi mūs nepamana.

(Lūko mezglu raisīt, tas samezglojies.)
Lācis (staipās). Man jau visas kājas notirpušas.

Pag, mana naudas kule smaga.
Tils. Kur tu naudu ņēmi?
Lācis. Ikreiz, kad padzēros svētītā ūdeņa, pasmēlu

pa dukātam mutē.

Ļaudis (ierauga Tilu). A! Tur viņš ir! Tur viņš ir!

Lācis uzlaiž briesmīgu rūcienu, jaudis pārbīstas. Nevar mezglu at-

raisīt, viņš apgāž toveri, norauj teltij jumtu, izkaisa izpirkšanas zī-

mes un rūkdams stiepj visu jumtu līdzi.

Ļaudis kliedz un vaimanā nopakaļ. Abi prom.

Ceturtā aina

Krogs ceļmalā. Kroga priekšpuse ar jauku izskatu un romantisku

apkārtni. Gari galdi un soli priekš viesiem ārpusē, lapene puķu vidū.

Dibenā krodzinieka galds ar dzērienu mucām un ēdieniem. Priekša

starp diviem stabiem izstiepts plakāts ar uzrakstu:
«Tumšs priekš mīlas,

gaišs priekš samaksas».

I, SKATS

Tils un Lams.

Tils. Tev taču vēl ir kādi no tiem gulžiem, kurus tu

sazvejoji no svētības ūdeņa.
Lams. Mans brāli, tu zini, ka neviena laicīga lieta

nav tik iznīcīga kā nauda! Lapas no kokiem krīt un zeļ
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atkal, saule noriet un uzlec atkal, bet nauda patērējas
un nenāk atpakaļ ķešā. Varbūt viņa tev vairāk uzticīga
nekā man?

Tils. Mani viņa nu nepavisam nemīl. Visas manas

ķešas ir cauras, un dukāti skrej laukā kā bars peļu no

kaķa rīkles.

Lams. Neraudāsim ilgāk par zudušo mīlu. Vecas

naudas vietā var dabūt jaunu, kas man atdos zudušo

sievu.

Tils. Būtu laiks, ka atkal pameklētu vienu vai otru.

Lams. Es iešu izlūkot apkārtni.
Tils. Brangi, mēģināsim katrs savu laimi. Es redzu

tur nākam skaistu krodzinieci, te tu mani neatdabūsi

nost kā ēzeli no auzu siles.

Lams. Pagaidi mani še atnākam. (Noiet.)

2. SKATS

Tils un krodziniece.

Tils. Saki man, daiļā saimniecīt, — par kādu naudu

še tiek ēsts?

Krodzfniece. Pie kunga galda ēd par seši gulži,
pie pilsoņa galda par četri un pie famīlijas galda par

divi.

Tils. Jo vairāk maksā, jo priekš manis labāk. Bet ne-

aizmirsti vīnu arī. (Viņš māj vecenei, kas visu atnes.)
Bet man negaršotu ēdiens, ja tu man nesēdētu blakām,
saldā saimniecīt, tev vaidziņi zied kā rozes sētmalā.

Krodziniece. Sētmalā aug arī neaizmirstules. Se

tev viena! (Dod pļauku.)
Tils. Kas rozi grib dabūt, nebīstas no ērkšķiem (ap-

skauj). Dzersim abi no viena kausa.

Krodziniece. Bet no kurienes tu nāc? Kas tu esi?

Tils. Es esmu Nauvnaudienas hercogs, Tukšurienes

grāfs un Izputenes barons. Mana zemes platība ir tūk-

stots hektāru mēnešgaismas.
Krodziniece (tukšodama Tila kausu). Kas tā par

zemi ir?

Tils. Tā ir zeme, kur sēj sēklu no iedomības, muļķīgām
cerībām un tukšiem solījumiem.

Krodziniece. Kādēļ tu no turienes devies projām?
Tils. Man vajadzēja iet uz Romu, bija darīšanas ar

pāvestu.
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Vecene (no kakta, rokas salikusi). Ar pāvestu! Ak

tu dievs! Cik laimīgs tas cilvēks, kas pāvestu ir redzējis!
Kā tad tu pie tā tiki?

Tils. Es gāju skūpstīt viņa svēto kurpi un izdziedēt

viņa kašķaino suni. Redzējis taisni vaigā viņu netiku,

jo man teica, ka svētīts pucnazis nodzinis nupat viņa
matus un tādā stāvoklī tam likums aizliedzot ļaudīm rā-

dīties. Bet es dzirdēju viņa balsi, kad viņš pie pusdienas
galda sēdēja un lādējās: «Porca madonnai» Viņam bijis
nozagts kāds izcepts pāvs.

Vecene. Vai dieviņ! Vai tad pāvests arī lādas? Un

vēl pāva dēļ!
Tils. Kādēļ lai pāvests nelādas dēļ vesela pāva, kad

dievs paradīzē cēla troksni nieka ābola dēļ, ko Ādams

bija noēdis.

Vecene. Tiesa, tiesa, dēliņ. Vai tad viņš ar tevi arī

nelādējās?
Tils. Nē, ar mani viņš aiz durvīm sarunājās mīlīgi.

Lika piestumt savu krēslu pie mazas lūkas un izbāza ārā

savu kāju. Es skūpstīju svēto kurpi, un man viss deguns

pieskrēja pilns ar saldo, debešķīgo smaržu.

Vecene (grib viņam krist ap kaklu). Ak, tu svētlai-

mīgais cilvēks! Ļauj, lai es tās lūpas skūpstu, kuras ir

svēto kurpi skūpstījušas.
Tils. Pagaidi, tas neiet. Likums nosaka tam, kas kurpi

skūpstījis, divus gadus neskūpstīties ar nevienu sievieti.

Bet es neesmu vēl visu izstāstījis.
Vecene. Stāsti, stāsti, tu dieva apžēlotais!
Tils. Lūka aizdarījās, un man bija jāgaida, tad tā

atkal atdarījās, un pa to tika izgrūsts ārā pāvesta suns.

Tam bija kašķis, tecēja acis, un klepus viņu tā mocīja,
ka vēders tam bij uzpūsts kā plēšas. Un lielā vēdera dēļ

viņš gāja, kājas iepletis. Visas šīs slimības tas bij dabūjis

tādēļ, ka bija grauzis ķeceru kaulus. Man ar dieva palīgu
izdevās suni izdziedēt, un es ieguvu ar to svētā tēva lab-

vēlību.

Vecene. Ak, to žēlastību! Bet, svētītais ceļiniek, vai

tu nevarētu arī mūsu taksīti tāpat izdziedināt?

Tils. Pret labu maksu varu. Bet saki man — ko tu

tādam dari, kas pie tevis ēd un dzer un nemaksā?

Vecene. Es tādam blēdim novelku tūlīt viņa labāko

svārku.

Tils. Tas ir labs padoms. Tagad ej un piesien savu

takšeli aiz sētas tur, kad paēdīšu, iešu viņu izārstēt.
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Vecene. Paldies, kundziņ, paldies! (Noiet.)
Tils (uz krodzinieci). Panāc nu šurpu, saimniec,

esmu diezgan ēdis un dzēris, tagad aizmaksā man sešus

gulžus.
Krodziniece. Ko tu mani zobo. Maksā tu!

Tils. Skaistā saimniec! Tu nemaz tā neizskaties, ka

varētu man drīzāk astoņpadsmit gulžu samaksāt nekā

sešus palikt parādā. Ak, tavas skaistās acis, kā saules

stari man no viņām mirdz pretim un liek manai mīlai uz

tevi tik pēkšņi uzaugt kā suņa zālei papuvē.
Krodziniece. Man nav nekādas daļas ne ar tavu

mīlu, ne ar tavu suņa zāli. Samaksā un ej!
Tils. Atdod man tos gulžus, un es tevi tā bučošu un

mīlēšu, ka divdesmit septiņi tavi mīļākie netiks man līdz.

Krodziniece. Ko tu runā par naudu, kas tev jā-
dabon?

Tils. Vai tu gribi, lai es par velti ēdu?

Krodziniece. Ak tu, ļaunais puisi, vai tev nepie-
tiek, ka es tevi par velti izēdinu, un vēl tu man prasi
naudu!

Tils. Kad tu zinātu, cik daudz man vēl telpas vēderā.

Krodziniece. Taisies, ka tieci projām, pirms mans

vīrs pārnāk.
Tils. Kā lai es eju, ka nevaru atrauties tevi skatīt:

tava āda ir kā salds krējumiņš, tavi mati kā cepts zelta

fazāns, tavas lūpas kā ķiršu ogas! Nav nekas gardāks
par tevi!

Krodziniece. Vai būs jāķeras pie koka?

Tils. Ņem manējo.
Krodziniece. Redzu, ka netieku ar tevi galā. Bet

dod man savu cepuri, es redzu, ka viņa ir resnāka par

tavu galvu. (Viņa izrauj tam cepuri no rokām un sāk to

glaudīt un mīcīt.)
Tils. Pag, pag, vēl nav stunda situsi, kad jāslauc.
Krodziniece. Dod man, mazākais, pusi no cepures.
Tils. Es negribu, ka tu dabon nerra smadzenes.

Aiz durvīm troksnis.

Bet še, ņem tu viņu labi paglabā, dzirdu, ka tev nāk
viesi.

Krodziniece paņem cepuri.

Krodziniece (lūkojas iztālēm). A, tās ir šāvējas,
kas tur nāk.
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Tils. Kas tās par šāvējām? Ko viņas šauj?

Krodziniece. Senāk tās šāva razbainiekus, un vi-

ņām slava, ka tās atbrīvojušas šo miestiņu. Tagad viņas

pulcējas, šo dienu svinēdamas atmiņai, un pagaidām šauj
tikai vīriešu sirdis.

3. SKATS

Krodziniece, Tils un pulciņš šāvēju.

Šāvējas nāk ar stopiem un bultām, citām rokās bungas un citi

rīki, viena nes kārts galā lielu sirdi, kuru nostāda laukuma vidū kā

šaujamo mērķi. Tad visas apkārt iesāk deju.

Šāvēja (ierauga Tilu un pienāk). Sveiks, skaistais

ceļiniek, vai no tālienes nākdams? Tavām kurpēm ir

lodziņi un malas atvērušās kā nēģeru lūpas.
Tils. Skaistā šāvēja, neskaties uz manām kājām, bet

lūkojies labāk man acīs un redzi manas mutes lūpas, kas

atvērušās tevi skūpstīt.
Šāvēja. Tu gan daudz esi skūpstījis, ja jūties tik

drošs!

Tils. Pie manis mājās gan ir daudz mīju skuķu, kas

lūpiņas paši sniedz pretim. (Šāvējas apstāj viņu ziņkā-
rīgi)

Savēja. Kādēļ tad tu tur nepaliki, kur tik skūpstīgas
meitas?

Tils. Ak, nodarīju tik lielu grēku, ka ne sacīt ne-

drīkstu.

Šāvējas (smiedamās). Nu, nu! Kas tas tāds bija?
Skūpstīji, kur nedrīkstēja?

Tils. Nē, taisnību sacīju, kur nedrīkstēju. Es teicu, ka

mācītājam nevajaga par velti turēt līķa pātarus.
Šāvējas. Kā — par velti! Tie viņiem ienes skanošu

naudu un noder nabaga dvēselēm šķīstīšanas ugunī?
Tils. Nemāku sacīt, tur es neesmu bijis.
Cita šāvēja. Vai tu negribi ar mums kopā ēst?

Tils. Jā, es gribu tevi pašu ēst un tevi un visas pēc
kārtas. Jūs esat īstie karaļa kumosi, gardākas nekā trek-

nas paipaliņas.

Savējas. Lai dievs ar tevi! Tādi kumosi nav samak-

sājami.
Tils. Tāpat kā jūs visas.

Šāvējas. Pareizi. Bet mēs vispār neesam pārdoda-
mas.
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Tils. Un kā ir ar dāvināšanu?

šāvējas. Ak tu, šķelmi! Mēs tevi kulsim kā graudu
pa klonu. Bet pirms nāc paēst. (Viņas saķeras apkārt un

nosēdina pie galda.)

Atskan trompetes, fleitas un bungas. Nāk treknie vīnabrāļi ar karogu
priekšā, visi ļoti jautri, sasveicinās ar šāvējām.

4. SKATS

Tie paši un vīnabrāļi.

Vīnabrālis (aplūko Tilu). Kas šis tāds?

Šāvējas. Tas ir ceļotājs. Mēs ieraudzījām, ka viņa
izskats līdzinās jūsējam, unn uzņēmām viņu mūsu sabied-

rībā.

Vīnabrāļi (draudzīgi Tilam sit uz pleca un bučo-

jas). Brangi, brangi, ceļa brāli! Vai gribi tagad ar mums

kopā ceļot caur cepešiem un mērcēm?

Tils. Labprāt. Es gribu ceļot ar septiņjūdžu zābakiem.

Visi sagrupējas kopā ap galdu.

5. SKATS

Tie paši.un divpadsmit aklie übagi. Tils ierauga veceni, kura
ved saitē suni, viņš to paņem un aizved uz stalli. Übagiem nopaka]

krodzinieks.

Tils. Viņam būs palīdzēts uz visiem laikiem.

Vecene. Paldies, kundziņ, lai dieviņš tev to atdara.

Tils. Gan jau mēs ar dievu izrēķināsimies.
Aklie (uznāk ar lielu troksni, stenēdami un taustī-

damies, kamēr ar rungām satausta galdu un nosēžas tam

apkāri). Nu mēs par savu naudu varam atēsties pa div-

padsmit gadu.
Nu mēs esam kungi!
Nauda valda pasauli!
Naudai spožas acis!

(Dauza ar rungām galdu.) Nē, krodziniek, tu mūs ievedi

savā krogā, tagad dod mums visu, kas tev virs zemes,

apakš zemes un gaisos.
Krodzinieks. Runājat skaidrāk, jo es ar savām re-

dzīgām acīm neredzu, ko jūs redzat ar neredzīgām.
Aklie. Virs zemes ir tas, kas cep tavās pannās, apakš
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zemes — dzēriens tavā pagrabā, un gaisos — šķiņķis
tavās vācelēs.

Krodzinieks. Ja jums ir tik daudz naudas, kā lielā-

ties, atnesīšu visu, ko vēlaties.

Aklais. Bagāts kungs mums gadatirgū iedāvināja

deviņus gulžus.
1. aklais. Atnes man cūkas galvas vaiņagu, tas ir

cūkausis!

2. aklais. Man rožu kroni no vēžu ļipiņām: tēva

reize būs ļipiņas un lielais vēzis — āmen!

3. aklais. Nes man debešķīgās cūku desas, kas nāk

taisni no leiputrijas, no laimīgās sliņķu paradīzes, kur

desas tik padevīgas, ka nekā neiebilst, kad tās apēd!
4. aklais. Man vēdera uzticīgākos draugus: šķiņķi ar

olām!

Visi (cits caur citu). Desas! Šķiņķus! Teļa galvu
baltā vīnā! Austeres! Nēģus! Cūkas kājas! Gaiļa sekstes,

cālīšus! Pīlītes!

Visi (vienbalsīgi). Vīnu, vīnu, vīnu!

Krodzinieks (rokas izpletis). Oja! Oja! Mēreni!

Mēreni! Ar prātu, jūs viendienas lielkungi!

Apkalpotāji sanes ēdienus un dzērienus, un saimnieks nodala katram

savu tiesu. Aklie gāžas ar joni virsū, rij un dzer kā pārbadējušies.

Vīnabrāji un šāvējas. Viņi tik izsalkuši, dosim

no sava galda. Liesim viņiem vīnu mutē. (Viņi apstāj
aktos un tos cienā.)

Aklie. No kurienes šīs nektāra straumes? No kurienes

šīs debešķīgās smaržas? (Viņi ker pēc šāvējām, kuras

viņiem, atliekušas galvas, lej vīnu mutē, bet saķer tikai

brunčus, sievietes izraujas un aizbēg.)
Aklie. Tās bija maigas sievietes rokas, kas mani

skāra! Tie bij sievietes smiekli! Kur viņas? Ķersim! (Aklie
taustās apkārt pa istabu.)

Šāvējas (kaitina). Skūpsti mani! Skūpsti mani!

Aklie (ker viņas, bet saķer tikai vīnabrāļu bārdas).
Kad tevi nelabais! Sievas ar garām bārdām! Mēs jums tās

bārdas noplēsīsim!

Citi. Laid! Laid! Labāk vēl iedzersim un ēdīsim un

būsim līksmi. Krodziniek, dod vēl no vislabākā!

Krodzinieks. Jūs nu esat labi ēduši un sadzēruši

pa divdesmit gulžu. Tagad laiks samaksāt.
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1. aklais. Nu, nu — tev samaksās tas no mums, kam

maks.

Krodzinieks. Nu ārā, maka vīrs, maksā!

Visi. Kam ir? Jā, kam ir? Man nē! Man nē! Kam tad?

Mēs labi dzirdējām, kā nauda noskanēja, kad bagātais vīrs

iesvieda mums maku. Es viņu nesaķēru! — Es arī nē! —

Es arī nē! (Sāk cits citu čamdīt un grūstīt.) Tu esi

kaut kur nobāzis! Tu esi mutē ieņēmis, izkar mēli! Nost

no manis, pats zaglis!
Krodzinieks. Cik ilgi lai gaidu, kamēr izkaujaties?
Aklie. Mūsu starpā ir viens Jūdass, mēs to izsitīsim

laukā. (Uzlec no galdiem un sāk vēl niknāk kauties.) Es

tev došu, ka septiņdesmit varavīksnes noskries gar akla-

jām acīm.

Lai velns norauj tavas ausis!

Ar tauku pannu pa tavu plato vardes ģīmi!

Krodzinieks pats dabon, tāpat arī vīnabrāļi sacēlušies no galdiem, un

šāvējas virzās uz durvīm.

Krodzinieks. Vai manu dienu! Kur mana nauda?

Kas man maksās? Vēl mani piekauj! Mani trauki saplēsti,
viss izliets pa grīdu! Vai! Vai! (Sašļūk vaimanādams.)

Saimniece ar veceni lasa traukus pa grīdu, vecene laiza vēl, ko var,

ar pirkstu, citu ar mēli no grīdas.

Saimnieks (saķer vēl dažus vlnabrāļus aiz svār-

kiem). Ak tā, jūs ēdat un dzerat un galīgi visu iztukšojat,
un beidzot neviens negribat maksāt! (Viņš valodā stostās

un šķauda un jo vairāk, kad uztraucas.)
Vīna brālis. Vai tu domā, ka mums naudas nav?

Mums gan tik daudz būs, ko samaksāt tavas trīs izbadē-

jušās vistas un kašķainos cālēnus, un tava pāva netīro

asti, ko viņš pa sētu vazā apkārt!
Saimnieks (pārskaities). Ma-ma-maksā!

Vīnabrālis. Par ko lai tev maksā? Vai mēs esam

paēduši? Mēs vēl varētu apēst tevi ar visu tavu puņķaino

veceni, kurai rokas par īsu, lai varētu kasīt savu utaino

galvu!
Vecene (izlien no pagaldes). Vai dieviņ! Vai dieviņ!

Tie mūs aplaupa!
Krodzinieks. Nā-ā-c palīdz, sauc kalpu! Vilkt svār-

kus tiem zemē — badakāši!

leskrien kalps un novelk vīnabrāļiem svārkus.
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6. SKATS

Tils (nāk no otras puses, viņam uz rokas kāda āda).
Kas še notiek? Ko vajā šos godavīrus? Acumirklī laid

visus vaļā! Vai nezini, ka es varu samaksāt par visiem?

Dod šurp manu cepuri ar visiem gulžiem.
Krodzinieks (izņem cepuri, tūļādamies). Bet tev

arī jānoskaita man nauda priekšā, lai iznāk par visiem.

Tils (māj visiem). Eita, mani brāļi, mierā, lai tas

vīnagars jūs pavada. Un tu, sabūbējušais skopuli, vai

domā, ka es raudāšu par sīku naudu kā tu? Es naudu

kratu no visām piedurknēm, še, ņem visu lādiņu tavā

platajā varžu ģīmī! (Met viņam cepuri.)
Krodzinieks (to kāri uzķer, saimniece un vecene

saskrej apkārt). Šu-šurp nazi, ā-ārdīsim vaļā, lai ar birst

ze-elts.

Tils (projām iedams, met vecenei suņa ādu). Še, ņem

par labu padomu! Tu mācīji, ka tam, kas nemaksā par

barošanu, jānovelk viņa labākais svārks. Tu savu suni

esi diezgan ilgi barojusi par velti. (Aizsteidzas aši.)
Vecene. Vai manu dieviņu, kas tad tas? Vai tas nav

mans taksītis? Pagalam? Mana taksīša ādiņa! Ak vai!

Kur tas nelietis palikās?

Krodzinieks ārda cepuri vajā; izbirst laukā tikai apaļi skārda gabaliņi
un akmeņi, abi ar saimnieci iekliedzas.

Saimniece. Skat! Skat! No naudas ne vēsts! Skārdi

un akmeņi! Ak tu blēdis! Ak tu viltnieks!

Krodzinieks. Va-a-a! Ķersim rokā!

Vecene (ādu noklājusi uz grīdas, vaid). Mans tak-

sītis! Mans taksītis!

Priekškars.

Piektā aina

Pie Kisenbrikas mācītāja.

1. SKATS

Ērti ierīkots kabinets, kur mācītājs pieņem savus klientus. Mīksts,

plats lēnkrēsls, derīgs atdusai, priekšā pults, uz kuras atšķirts spre-

diķis ar blakām noliktu raga brilli. Blakām zemāks galdiņš ar pude-
lēm un uzkožamiem.

Mācītājs (sēd lēnkrēslā, ar soliņu zem kājām. Viņš
ir virs ar plašu miesas apmēru, tuklu ģīmi un sarkanu
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degunu. Rokā tam ādas pletne mušu sišanai. Viņš, dus-

mās iekaisis, sit visapkārt, gan pret sienu, gan uz galda).

Uzbāzīgās nekauņas, vai es jūs nedabūšu rokā, asinis zī-

dējas, te nu jūs guļat «pax vobiscum»! Se vēl! Se vēl! Jūs,

ķeceru dvēseles, velna trenkātas, tagad gribat man atrieb-

ties? Es jūs visas apsitīšu (sit atkal), «pax vobiscum»!

Kur tikai tas nelietis, Pompīlijs, paliek!

Zvana. Aiz durvīm troksnis no plīstošām pudelēm.

Mācītājs. Ak tu, resgals, nu viņam krīt atkal no

rokām.
lenāk Pompīlijs ar pudelēm.

Kas tev atkal tur šķīda un plīsa, palaidni?

Pompīlijs. Tā nu notika, cienīgtēvs. Jūs gribējāt,
lai es visus šāgada paraugus reizē uznesu.

Mācītājs. Vairākkārt iedams, ikreiz no jauna ko

saplēs vai izdzer.

Pompīlijs. Nē, cienīgtēvs, dieva vārds, ne piliens
neslapina manas izkaltušās lūpas, kaut gan tās tvīkst

pēc dieva žēlastības.

Mācītājs. Rādi šurpu! (Uzskaita.) Te «lieldienu

avots» purpura krāsā, te «atlikums no kāzām Kānaānā»
kā pērles rit pa lūpām, te «eņģeļu spogulis», gaišs un

dzidrs, te «ceturtais dāvājums no trim austrumu gudra-
jiem», te «varavīksne pār izredzēto zemi». Vai tas viss?

Kur paliek vēl «rasa no debesu laukiem» un kur «trepes
uz debesīm»?

Pompīlijs. Tās jau, cienīgtēvs, ir taisni tās, kas

man saplīsa, tās debesu trepes un tā rasa.

Mācītājs. Ak tu, palaidni neizlabojamais! (Draud
ar pletni.)

Pompīlijs. Piedodat, cienīgtēvs, es vairs nekad...

(Viņam izkrīt pēdējā pudele no rokām.)

Mācītājs. Vai manu! Tā jau bija pati «Kristus

ādere». Sari<ana kā rubīns un maiga kā samts, nu tā visa

izlieta pa grīdu!
Pompīlijs. Nekas, cienīgtēvs, es lūkošu vēl sasmelt,

pieliesim ūdeni un dosim baznīcēniem. Es jau pats arī

varu uzlaizīt.

Mācītājs. Tā vien rādās, ka tu pats sevis dēļ to esi

sasitis. Tu, puis, mani izposti, tu izbeigsi visu manu pa-

grabu. Tu gan pats arī savu tiesu izdzer? Ko tev deguns
zied tik sarkans kā Jērikas roze? Man gan jānokāpj pa-

šam pagrabā visu saskaitīt.
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Pompīlijs. Tur, cienīgtēvs, trepes ir tik stāvas un

slidenas.

Mācītājs. Trepes uz debesīm ir vēl stāvākas, un tu

jau kristu uz pirmā kāpiena, neuzticīgais kalps. Man nav

miera pat svētās lūgšanās. Tu mani noēd no apakšas un

mušas no augšas, nolādētās ķeceru dvēseles!

Pompīlijs. Tā jau iet, cienīgtēvs, papriekšu jūs ēdat

ķecerus, nu ķeceri ēd jūs. Bet ko es, cienīgtēvs, jums gri-
bēju pavēstīt. Tur priekšiņā sēd kāds jauns puisis, no tā-

lienes atnācis, viņš teicās pie jums sūtīts.

Mācītājs. Kā viņš saucas?

Pompīlijs. Tāds ērmots vārds: viņš saucas Tils, un

pievārds tam, ko domājat, Pūcesspieģelis!
Mācītājs. Zinu, zinu, viņa māte ir dievbijīga dvē-

sele, dzīvo dieva bijāšanā un lūgšanā; diez kāds tās dēls!

Pompīlijs. Varens zēns! Ģīmis laistās vien no prieka.
Mācītājs. Viņš laikam nezin, ka pasaule ir bēdu

leja. Ved viņu iekšā un pamāci, kā tam izturēties, es drīzi

atnākšu. (Noiet.)

2. SKATS

Pompīlijs, Tils.

Pompīlijs (pasvilpo pie durvīm un met ar roku).
Nāc vien droši, vecis ir prom. Ja tu esi tāda nomaldījusies
avs, tad te ir tā zaļā pjava, kur dvēseles ganās.

Tils (skatās visapkārt, ierauga pudeles). Un te tas

skaidrais ūdens, kur padzeras.
Po m p ī_l i j s. Ūdentiņš tas taisni nava.

Tils. Ā, es redzu. Vai cienīgtēvs jau ar to sāk pā-
tarus?

Pompīlijs. Viņš gan rīta pātarus iesāk pirms ar kle-

pošanu un tad tik ar iedzeršanu. Un vakara pātarus ar

dzeršanu vien.

Tils. Un kad tas studē?

Pompīlijs. Kad viņš acis tura stingri, grāmatā lū-

kodamies, bet viņa dvēsele ir pagrabā.
Tils. Vēders, liekas, labākā daļa pie viņa?

Pompīlijs. Tas ir īsts dieva meistardarbs! Kad viņš

dzer, tad ir slimāks nekā velns, un, kad nav dzēris, tad

ir skābs, it kā ezi būtu norijis ar visām adatām.

Pompīlijs (turpina). Tagad viņš būs īsti sasirdījies,

jo pats nokāpa pagrabā apskatīt dzērienus, un, ja viņš
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tur pamanīs dažu labu robu un tāpat ari ēdienu kambarī,
tad — lai dievs žēloi Es bīstos, ka turpmāk nemaz vairs

nevarēšu noņemt viņam atslēgas, kad viņš guļ.
Tils. Kur viņš tās glabā?
Pompīlijs. Viņš atslēgu riņķi uzmauc rokā un rokas

tura, sakrustojis uz vēdera. Es esmu bailīgas dabas un

nedrīkstēšu viņam tuvoties.

Tils. Tas arī nemaz nav vajadzīgs. Būšu tev piepalī-
dzīgs, un iztaisīsim tādas pat atslēgas pakaļ.

Pompīlijs. Bet iztrūkstošos ēdienus un dzērienus?

Tils. Tos varbūt cits apēdis.
Pompīlijs. Viņš jau visus apkārtnes suņus un kaķus

apšāvis.
Tils. Ja jums nav vairs četrkājaino, vai jums nav div-

kājainie svētie baznīcā? Es tādus garāmiedams redzēju.
Pompīlijs. Vai tev prāts! Rītu pat ir lieli svētki un

ļaudis sanāks kopā procesijā, mēs tad nedrīkstam svēta-

jiem no savas puses dzīres rīkot.

Tils. Kādēļ ne? Tad jau viņiem var uznākt īsti apetīts.

Pompīlijs. Es redzu, tu esi gudrs puisis. Bet tur

jau, dzirdu, čāpo vecis šurp, šūpodamies kā pušķis pie
upura bundžas. Es manīšos prom.

Tils. Es tev līdzi.

Pompīlijs. Nē, tev jāpaliek. Viņš licis tevi atvest.

Savelc tikai biksas uz augšu un nepalaidies. (Prom.)

3. SKATS

Tils un mācītājs.

Mācītājs (nostājas Tilam priekšā, apskata to no

galvas līdz kājām, nokraukājas, apsēžas, iemet vienu

malku). Tas tad tu nu esi, ko tava māte man sūta. Viņas
paziņojumu esmu jau saņēmis diezgan sen, bet kur tu

tik ilgi biji?
Tils. Ceļi nelāgi.

Mācītājs. Visnelāgākie ir grēku ceļi, es gribu domāt,
ka tu pa tiem neesi staigājis. Tava māte gan turas stipri
ticībā un pielūdz svēto jaunavu, bet tavs tēvs nobeidzās

kā ķeceris, un tu nāc taisni no tā apvidus, kuru Luters

jau piesmirdinājis ar savu smaku.

Tils. Tādēļ jau arī es esmu no turienes aizgājis prom.

Mācītājs (ieņem vēl lāsi). Tā brangi, mans dēls,
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ka tu turies pie svētā pāvesta krēsla. Vai tu arī bieži esi

apmeklējis lūgšanas namu?

Tils. Hm! Jā — nē — tur jau sprediķo.
Mācītājs. Kā? Ko tu rūc «nē»? Vai sprediķi tevi

traucē?

Tils. Nē, es sprediķus traucēju.
Mācītājs. Kā tā?

Tils. Es vienmēr aizmiegos.
Mācītājs (sasit rokas). Vai tas ir dzirdēts!

Tils. Ir gan dzirdēts. Es ikreiz stipri krācu, kad

iemiegu.
Mācītājs. Ak tu, dieva atstātais!

Tils. Tā gluži nava. Vai nav svētos rakstos, ka dievs

sūta laimi taisni gulošiem.

Mācītājs. Vai re, rakstu tulkotājs! Beidzot vēl iz-

nāks gulēšana sprediķa laikā par labu.

Tils. Nav vis par labu, jo ikreiz man blakus sēdētāji
grūda sānos dunkas.

Mācītājs. Nu redzu gan, kas tu par putnu! Vai ne-

maz nebīsties, ka tu varētu cept ellē?

Tils. Nu, kad citi tur var izturēt, tad jau arī es tikšu

galā!
Mācītājs. Lai svēta jaunava pasarga! Vai tu maz

esi kristīts?

Tils. O jā! Un vēl trīs reizes. Pirmo reizi baznīcā ar

dieva garu, otrreiz no kristībniekiem ar vīna garu, kad,
braucot mājās, iegriezās krogā, un trešo reizi, kad tie

iegāzās grāvī.
Mācītājs. Tu, grēka gabals! Redzu, ka ar tevi jāsāk

no paša gala. Saki — ko zini no radīšanas?

Tils. Ko lai es zinu! Es tur nebiju klāt. Bet, ja es

precēšos, tad zināšu, kā to iesākt.

Mācītājs. Un no levas un Ādama arī nekā nezini?

Tils. Nav dzirdēts. Manos rados nav tādu.

Mācītājs. Ak tu muļķis! Ka tu muļķis esi un vēl

vairāk par muļķi kļūsi! Tu nekā nezini — ne no dieva, ne

paradīzes, ne vectēviem.

Tils. Es nemaz negribu iepazīties ar viņiem. Dievs

laikam ir tāds kašķīgs vecis, dēļ viena paša ābola, ko

Ādams apēdis, viņš tūdaļ ceļ lielu troksni un dzen no

paradīzes laukā, es tā nedarītu.

Mācītājs. Vai par tevi, ak vai! Ko tu vispār zini,
kad tu dieva nezini? Varbūt kādu zini pateikt no pravie-
šiem vai priesteriem, vai mocekļiem?
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Tils. Par tiem mocekļiem nav ko runāt, ko šie tur

velti pūlējušies! Un priesteri... Hm! Es kaut ko esmu

dzirdējis no pirmā augstā priestera, kas Zāmuēļa grāmatā,
tūlīt lauzis kaklu. To jau varēja iedomāties!

Mācītājs (lielās dusmās). Tagad pielūko, kā es tev

pašam kaklu lauzīšu. Tava nekaunība ir tik liela, cik tava

zināšana maza! (Ķer pēc pletnes, kura krēslā sapinusies )

Pompīlijs (pie durvīm). Cienīgtēvs, baznīcēni pa-

visam nogaidījušies. Tai vienai sievai vīrs...

Mācītājs (kliedz). Lai gaida, kamēr melns paliekt

Pompīlijs. Viņš jau ir melns palicis, tas vīrs ir

miris.

Mācītājs (norimstas, iedzer). Lai tā sieva nāk. Un

te šo nelieti ņem (rausta Tilu) un turi stipri grožos. Ne-

dod ēst, lai mērdē miesu, kamēr dvēsele uzpeld uz augšu
kā tauku acs.

Tils un Pompīlijs, klusu smiedamies un sānos grūzdamies, noiet.

4. SKATS

Mācītājs, sieva.

Sieva bailīgi kniksē, tad top drošāka.

Mācītājs. Tev vīrs miris?

Sieva. Tā ir, cienīgtēvs, tur es nekā nevaru izdarīt!

Mācītājs. Vai viņš, mazākais, nodzīvojis dievam pa-
tīkamu dzīvi?

Sieva. Nodzīvojis viņš ir, bet, vai taisni, kā dievam

patīk, nemāku teikt. Man viņa dzīve arī nepatika.
Mācītājs. Vai viņš bieži gāja baznīcā?

Sieva. No mājām viņš izgāja katru svētdienu, bet, vai

līdz baznīcai aizgāja, nezinu. Ceļmalā ir tik daudz krogu.
Mācītājs. Vai tavs vīrs bij dzērājs?
Sieva. Vai viņš bij dzērājs? Kā nu jūs tā varat pra-

sīt, cienīgtēvs! Jūs taču zināt, ka mans vīrs bij mūrnieks.

Mācītājs. Ko viņš dzēra?

Sieva. Visu, kas šķidrs.
Mācītājs. Kāda bij jūsu laulības dzīve? Vai labi

satikāt?

Sieva. Pateicos par apvaicāšanos, cienīgtēvs! Gluži

labi. Sieva allaž jāizklapē, tāpat kā drēbes.

Mācītājs (nepacietīgs). No tavām atbildēm tiešām

nevar nekādu līķarunu iztaisīt!
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Sieva. Jūs tur nevarat vienu līķarunu iztaisīt? Na,
tas man žēl, citam tur būtu iznākušas divas runas. Jums

jau arī nemaz nav vajadzīgs runāt par manu vīru, runājat
tikai par mani: kā es viņu apkopu, apmazgāju, notīrīju,
noslaucīju.

Mācītājs (saņem rokas un nopūšas). Kā tavs vīrs

mira?

Sieva. Viņš aizgāja mierā. īsi priekš nāves viņš pra-

sīja ceptu desu un alus krūzi, bet, kad es viņam to ne-

devu, viņš man ar kāju vareni iespēra un tad saldi iemiga.
Mācītājs. Ak tu, muļķa govs! No tevis dabūt prātīgu

vārdu ir tikpat kā no vērša slaukt pienu.
Sieva. Lūdzu! Kas grib slaukt vērsi, kad turpat stāv

govs, ir muļķāks par vērsi. Un tāds man arī nevar līķa-
runu iztaisīt. Ja es jau vīru esmu zaudējusi, savu naudu

es arī klāt vēl nezaudēšu. (Kniksē.)
Mācītājs (kliedz). Es tev durvis parādīšu!
Sieva. Es jau pati redzu. Te jau manam vīram būtu

kapā jāapgriežas! (Noiet.)

5. SKATS

Mācītā j s, kāds jauns puisis un vecis ar sievu.

Mācītājs (slauka sviedrus). Uf! Uf! Lai kāds to iz-

iura. Daudz ir tā ganāmā pulka — un viens tikai gans.

Kad tās, mazākais, kuplu vilnu dotu, šī grēciniece aizgāja
ar visiem grēkiem un visu naudu. Lai ellē tā birst viņai
virsū kā degošas ogles! Lai ne lāse ūdens viņai nedotu

atvieglojumu! Man mēle gluži izžuvusi. (Dzer vairākreiz.)
Kaut es ar tiem citiem varētu vienā reizē tikt gatavs!
(Pieiet pie durvim.) Nu, nākat visi, kas jūs apbēdināti
un ar nastām apkrauti, es jūs gribu atvieglot. Tās nastas

jus varat atstāt virtuvē.

Visi grib sprausties pa priekšu.

Vecis (grūž puisi atpakaļ). Atkāpies, siseni, laid

mani ar sievu pa priekšu. Mēs, cienīgtēvs, jau vairāk

stundu gaidām.

Mācītājs. Uz stundām nav jāgriež vērība. Cilvēks

nav stundu dēļ, bet stundas cilvēka dēļ.
Vecene. Mēs, cienīgtēvs, atnesām jums divus tītarus.

Mācītājs. Tā labi, mana meita, jūs paši arī esat divi.

Cerēsim, ka jūs nebūsiet viņiem līdzīgi.
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Vecene. Mēs, cienīgtēvs, esam gluži apmulsuši un

lielā nesaprašanā. Jūs esat pavēlējuši, ka mums jāprecas.
Mācītājs. Tā lieta taču skaidra. Kas tur ko nesa-

prast.
Vecene. Bet, cienīgtēvs, mēs jau sen esam precējušies.
Mācītājs. Tu jau pati atzīsties, ka sen..

Vecene. Bet paskat vien, cienīgtēvs, kāda manam

vecim bārda. (Rausta aiz bārdas.) Cits kušķis balts, cits

vēl pamelns, cits brūns, cits pelēks, tīri kā zemes kartei

Vecis. Laid tu, siev, manu bārdu mierāl Pati esi iz-

grabējusi kā veca pulksteņa kaste!

Mācītājs. Nu redz, jūs acu priekšā sākat strīdul Tas

ir iemesls diezgan, lai jūs šķirtu, un, kad es jūs būšu

samierinājis kā jūsu dvēseles gans, es jūs no jauna sa-

laulāšu.

Vecis. Tas, cienīgtēvs, par daudz izmaksās. Es arī

negribu strīdēties, kas vecs, tas vecs! Paskatāt manu

galvu, cik tā jau sirma.

Mācītājs. Tas vēl neko nenozīmē. Ari ķiplokam
pirms ir sirma galva un tad zaļš un sulīgs laksts. Dievs

vēl jūsu laulību var svētīt.

Vecis. Cienīgtēvs, mums bērni lieli un jau nomiruši

Mācītājs. Vai nezini, ka dievs Ābramu svētīja ai

bērniem stiprā vecumā un deva tam Tzaku? Vēl šodien vai

rītu — svētā Mārtiņa dienā — es jūs no jauna uzsaukšu

un atkal salaulāšu.

Vecene (bučo roku). Kad jau cienīgtēvs liek, tad jā-
klausa. Ar to mīlestību jau arī ir tāpat kā ar bērna pienu

pie krūts: kad to nelieto, tas iežūst.

Vecis (nokāsējas). Nu jā, jā! Tad tā! Tad nu neko.

Mācītājs. Ejat nu dieva mierā. Lai tā sieva ir aug

līgs vīnakoks sava vīra durvju priekšā. (Abi klanīdamies

noiet.)

Mācītājs. Nu tu, jaunais puis! Ko mīņājies visu

laiku no vienas kājas uz otru?

Puisis. Es, cienīgtēvs, nevaru norimt ne dienu, no

nakti. Mani spiež kā nasta.

Mācītājs. Tu domā gan, ka mani nespiežl Kā ak-

mens pakrūtē, kamēr ar jums te daros. (Skatās pudelēs

pret gaismu, kuras puslīdz iztukšotas.) Nu, kas tev nastā,
ko atvedis, ir iekšā?

Puisis (stostās). Tā nasta, cienīgtēvs, — es to gan

nedomāju, bet līdzi atvedis esmu arī vienu mučeli laba

vīna. Es gribēju par sevi runāt, es esmu gluži izmisis...
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Mācītājs. Tā pareizi, ka vīnu atvedi. Slāpstošu va-

jaga veldzēt ar labu malku, bet, kas par daudz slapjumā
vai pat slīkst, tam vajaga sniegt pirms dvēseles malku,

jo viņš drīz būs dieva priekšā. Vēlāk tu viņu vari vilkt

laukā un darīt ar to, ko gribi.
Puisis. Es gan nedomāju, cienīgtēvs, pie slīkšanas,

bet pie precēšanās.

Mācītājs. Tas puslīdz tas pats. Vai gribi laulāties?

Puisis. Vēl nē, cienīgtēvs, es nezinu, vai pavisam
precēties. Es nācu lūgt padomu, pats netieku galā. Mocos

pa sapņiem, skaitu pogas pie svārkiem uz jā un nē, zīlēju
un duru ar adatu bībelē, kā nezinu, tā nezinu — vai man

būtu jāprecas?

Mācītājs. Man tur nav nekā, ko iebilst pretim.
Puisis. Bet man gan, cienīgtēvs. Es nezinu, vai būs

labi, ja es precos.

Mācītājs. Nu, tad neprecies.

Puisis. Bet es nevaru bez sievas iztikt kā akls bez

spieķa.

Mācītājs. Lai velns parauj, precies!
Puisis. Bet ja nu velns parauj un neiznāk labi?

Mācītājs. Ko es tur varu darīt.

Puisis. Dieva dēļ, cienīgtēvs, dodat man padomu, ko

darīt.

Mācītājs. Lai deviņi pērkoņil Precies vai neprecies,
vienalga!

Puisis. Nu, tad jūs sakāt, lai neprecos.

Mācītājs. Nekā es nesaku, tu, aitasgalva!
Puisis. Bet pieņemat, ja es būtu precējies...

Mācītājs. Nekā es nepieņemu — tikai to vīnu!

Puisis. Bet iedomājaties, cienīgtēvs, ja nu es būtu

precējies!
Mācītājs. Man tiešām ir kas labāks, ko darīt.

Puisis. Apžēlojaties, ja es apprecos un sieva mani

piekrāpj?
Mācītājs. Tas var notikt.

Puisis. Bet, ja sieva būs tikla un godīga, tad taču

viņa man neuzliks ragus?

Mācītājs. Arī tas var būt, bet nu reiz dari galu

prasībām.
Puisis. Bet tur tā lieta tikai sākas, cienīgtēvs. Vai

viņa arī tiešām būs tikla un godīga?
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Mācītājs (acis pārgriezis). Lai dievs man palīdz ar

visiem svētajiem, drīzāk nokritušo ēzeli varētu kustināt

no vietas nekā šo mietul

Puisis. Es jau labprāt kustētos, cienīgtēvs, ja tikai

zinātu, ka mana sieva būs man uzticīga.
Mācītājs. Liec savai sievai atslēgu priekšā kā baložu

būdai, kad tu izej no mājas.
Puisis. Bet tas var notikt mana paša mājā, ka man

ragi izaug pa sētu pāri.
Mācītājs. Nu, draugs, ņem savu cepuri un nolec pa

logu zemē pagalmā, un lādi manā vietā, es vairs nevaru.

Puisis. Nu tad, pie manas miesas un asins, es pa-
likšu dīkā. (Arā pa durvīm.)

Mācītājs. Nu gan redzu, drīzāk var satvert lauvu pie
krēpēm, vilku pie astes, āzi pie bārdas un putnu gaisos
pie kājām nekā ar tādu nelgu tikt galā! Esmu pavisam

noslāpis un izsalcis. Hē! Emosencija, Cecīlija, mana vir-

tuves svētā, nes šurp man cepeti un vīnu.

leskrien kalpone.

Kalpone (izbijusies lauž rokas). Cienīgtēvs! Cienīg-
tēvs! Ko lai saku, es neesmu vainīga, bet ēdienu kambaris

ir iztukšots, un vīna pagrabā arī iztrūkums. Diezin kur

tie zagļi. Un tie divi tītari arī nozuduši, taisni cepot no

iesma.

Mācītājs. Lai zilzaļas zēveles! Kamēr ar vienu tītaru

ņemos, divi aizlaižas. Un man jau siekalas mutē bij sate-

cējušas. Pie pāvesta trejžuburainā lāstu zižļa, es tos pa-

gānus ņemšu kristīt! (Paķer atslēgas un dodas ārā.)

Sestā aina

Svētā Mārtiņa lūgšanas namā.

Svētais Mārtiņš Izcilus vietā, citi svētie nišās ap sienu. Baznīcas

iekārta katoliska, ar bildēm un izgreznojumiem.

1. SKATS

Tils un Pompīlijs. Nokrāvuši sev priekšā ēdienus un dzērienus,
ar tiem mielojas.

Tils. Tas resnais sīkstulis mums sprediķo, ka visas

nelaimes šinī bēdu lejā nākot no nesātības, un pats rij
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un dzer, ka plīst. Kaut jel pilīti no sava vīna mums būtu

atvēlējis! Tādu aptīrīt tiešām ir tikai labs darbs. Bet ko

trīci, Pompīlij?

Pompīlijs. Man no bailēm viss ir slapjš.
Tils. Nebēdā neko, brālīt, ūdens aši žūst.

Pompīlijs. Rītu agri sāksies jau svētki, sanāks ļau-

dis, vecis atradīs baznīcā ēdienu atliekas un tukšu buteju
rindu kā notupušos dievlūdzējus.

Tils. Jo labāk. Viņš redzēs, ka pat svētie izbadējušies
un pārmet viņam, ka tas visu apēd viens pats. Tagad
esam brangi paēduši un nu sanesīsim visus svētos kopā
ar pašu Mārtiņu vidū un iedosim katram ko rokā, lai

redz, ka tie mielojas.
Pompīlijs. Kad jau esam sākuši, jāturpina, kaut tik

nu tas Mārtiņš mūs nesadedzina melnā oglē.

Viņi nes kopā svētos un nostāda lokā, pašu Mārtiņu vidū, kas pa

ceļas veselu galvu par citiem augstāk.

Tils. Skat, Mārtiņš, kā jau pavēlnieks, tura roku iz-

stiepis uz svētīšanu. Es viņam tanī rokā iedošu ceptu
tītaru.

Pompīlijs. Un kā ar tiem citiem?

Tils. Dod tiem rokā pa desiņai, pa zosu spārniņam,

pa pīlītei un dažiem arī iebāz mutē, un tās tukšās buteles

noliksim katram pie kājām. Tās būs kāzas Kānaānā!

Pompīlijs. Vecis aiz dusmām aizbrauks vai uz viņ-

pasauli.
Tils. Uzspēlēsim viņam ceļā uz turieni jautru maršu.

Ņem tu savu vijoli, es ņemšu dūdas. Sveces arī visas

gaiši deg, nu tik būs kāzas.

Pompīlijs. Kad tik mēs neaizbraucam pirmie un ne-

dzeram paši savas bēres! (Viņi nosēžas uz gridas un

spēlē. Sveces pamazām dziest, satumst.)

Starpbrīdis.

Agrs rīts, mācītājs ienāk, atrod abus guļam.
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2. SKATS

Tie paši, mācītājs.

Mācītājs (negantā balsi). Kas te notiek?! Ak, dieva

soda diena! Ak, pastara tiesa! Sveces izdegušas! Vai tu,

dievs, debesīs atļauj svētajam Mārtiņam pa nakti izde-

dzināt nabaga mūku sveces? Kas par tām lai maksā?

Tils (aši piecēlies). Tas vēl nav nekas, cienīgtēvs,

Mārtiņš ir izdarījis vēl pavisam citas lietas. Paskatāt, kur

jūsu gardie ēdieni un vīni palikuši!
Mācītājs (ierauga visu ainu). Ak tu, žēlīgais dievs!

A\ans gals klātu, es noslāpšu! (Pacel savu zizli.) Nu, tu

blēdi, Mārtiņ, man redzēsi. (Izrauj viņam tītaru no rokas

un dod ar zizli tā, ka sašķīst drupās.)
Tils un Pompīlijs (sit svētos un vāc ēdienus). Tā

gan, cienīgtēvs, tā gan! Visi nelieši!

Mācītājs. Un mans labais vīniņš! (Saķēris buteli,
dzer ka dzer.) Nu es žēlošos pāvestam par tādu negan-
tību.

Tils. Tā gan. Bet kā nu būs ar to procesiju? Kad

tauta ieraudzīs šos sakropļotos svētos?

Mācītājs. Ak, svēto Mārtiņ, nesodi mani ar uguni,

es nezināju, ko darīju. Bet ko nu iesākt? Kā lai to AAār-

tiņu tik aši uzdabū uz kājām?
Tils. Kungs, te gan derētu lietot tādu gluži nevainīgu

viltībiņu: mēs ņemsim Pompīlijam pielīmēsim bārdu, viņš

j;;u diezgan cienīgs izskatās ar savu mūžam saviebto

ģnni... letērpsim viņu mitrā, kreklā un svārkos un uz-

klāsim viņam uz pleciem svēto, lielo mēteli, un viņam

stipri piekodināsim, lai viņš uz savas pakājes ne drusku

nepakustas; ļaudis tad vinu uzskatīs par svētā Mārtiņa
tēlu.

Mācītājs. Tavs padoms ir labs, mans dēls, tu man

nāc kā īsts palīgs bēdu laikā. Hē, Pompīlij, ko tu tur

zvani aizelsies, nāc šurp! Tu tagad būsi svētais Mārtiņš.

Pompīlijs (nobijies). Ko? Es — svētais Mārtiņš?
Vai dieviņ, cienīgtēvs ...

Mācītājs. Nebaidies! Dabūsi vēl piecpadsmit dukātu.

Tils tevi ieģērbs, kā nākas. Bet, kad tevi četri vīri nesīs

un tu tikai drusku pakustēsies vai kaut cik iepīkstēsies,
tad es tevi dzīvu likšu vārīt eļļā tanī lielajā katlā, ko

bende nupat ierīkojis tirgus laukumam pretī.

Pompīlijs. Cienīts, žēlīgs tēvs, pateicos daudz reizi!
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Bet jūs zināt, ka es ļoti svīstu un sviedri tek no visām

malām
...

Mācītājs. Nerunā un paklausi!

Pompīlijs (gluži sašļucis). Es klausu.

Tils sāk ietērp Pompīliju: uzmauc viņam cimdus un iedod rokā

zizli ļaužu svētīšanai.

Procesija.

Cunftes nes svētos, kuri šūpojas starp karogiem. Madonnas bildi

pavada jaunavas un šāvējas, baltos apģērbos, ar zariem rokā, slavas

dziesmas dziedādamas, un beidzot, vissvinīgāk, tiek nests pats Mārtiņš,
kurš šūpojas vairāk par citiem.

Tils (nomalis, zem sevis). Tagad es gribu piedzīvot
sev par prieku procesiju. Redzēšu, ko tie darīs. Kamēr viņi
baznīcā aptupušies skaitīja pātarus, es tiem drēbēs

iekaisīju niezamo un šķaudāmo pulveri. Lūk, tur jau pats

priesteris kasa aiz auss, un tie citi jau arī berzē kaklus.

Pirmais (paklusam otram). Kā tie odi kož! Tči!

(Skauda.)
Otrais (šķauda tāpat). Karsts laiks, tas uz pērkonu.

Tči! Tči!

Trešais (spārdās un šķauda). Man kož neganti kā-

jās! (Ari nesēji, kas nes Mārtiņu, sāk stipri kasīties un

šķaudīt.)
Mārtiņš svīst baiļu sviedrus.

Ļaudis. Lūk, svētais Mārtiņš sūta slapjumu! Būs

svētība mūsu laukiem.

Priesteri (dzied kasīdamies un šķaudīdami). Si dc

coe-coe-lo descenderes, o, sanc-ta-ta-ta Ma-ma-ria!

Tils (lēkā aiz priekiem. Pēkšņi nevar vairs neviens

izturēt un apstājas. Un sāk neganti kasīties).
Mācītājs. Uz priekšu, mana draudze! Nepagurstat

dieva ceļus staigāt un viņu teikt un slavēt.

Sieva. Skat, kā Mārtiņš bola acis un sarauc niknu

seju.

Mācītājs. Tas par jusu grēkiem! Dievs jus sodīs!

Nesēji nomet nestāvas ar visu Mārtiņu un kasīdamies dodas projām,
arī citi tāpat, paliek maz ļaužu pāri.

Divi puiši (paņem Mārtiņu un atstutē pie baznīcas

sienas). Tas svētais resgalis nevar nostāvēt pats uz sa-

vām kājām, ko tāds var ļaudīm palīdzēt. Jāpieņem labāk

tā Lutera jaunā ticībai
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Tils (zem sevis). Tagad esmu vairāk dvēseļu atgriezis
nekā dažs labs misionārs.

Sievas (apstāj Mārtiņu, kuram rit asaras pār vai-

giem). Ak, kundziņ, cik tev karsti! Vai tavs svētais de-

guns nepakustējās?
Citas. Viņš raud par mūsu grēkiem! lesim celsimies

kājās, plēsīsim nost visas dzertuves un prieka mājas.
Visi. Klus'! Tur nāk ķesteris!

Tils tuvojas.

Tils ar mācītāju. Nu, ļaudis, staigājat mierā! Svē-

tais Mārtiņš jums devis svētību!

Ļaudis izklīst.

Pompīlijs (sten). Es vairs nevaru izturēt...

Tils. Stāvi klusu! Vai nezini, ka esi koka svētais!

Mācītājs. Vai tik tu neesi kasījies tāpat kā mēs?

Pompīlijs. Ne drusku, cienīgtēvs.

Mācītājs. Nu, tad tu dabūsi tos piecpadsmit dukātus

un ej kasies!

Septītā aina

Pie Kisenbrikas mācītāja.

Kisenbrikas mācītājs līdz ar sv. Jāņa mācītāju sēd pie vakariņu
galda.

I. SKATS

Kisenbrikas mācītājs. Derēsim, kurš no mums

var apēst vairāk zivju, cāļu, mežazvēru cepeša un karbo-

nādes.

Sv. Jāņa mācītājs. Labi, iesim ēsties! Un, kurš

ašāk apēd, izmaksā otram bļodu ar ribiņām, sagatavotu
ar trejām zortēm karsta vīna, četrējādām vircēm un sep-

tiņām sugām sakņu.
Kisenbrikas mācītājs. Jā, mēs nedrīkstam mie-

sīgi un garīgi panīkt, mums jāstiprinās, lai sekmīgāk
spētu ķecerus izdeldēt. Bet vai, jūsu cienība, pazīstat, kā

četrdesmit dažādos veidos var sagatavot labu alus zupu?
Sv. Jāņa mācītājs. Es labāk turos pie vīna, jūsu

godība.
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Kisenbrikas mācītājs. Es jūsu godību pagodātu
ar sava pagraba lepnumu, ja patlaban nebūtu notiluisi tā

nelaime ar maniem ēdieniem un dzērieniem svētā Mārtiņa
dienā. Mans zvaniķis Pompīlijs, tas nelietis, nav turējis
acis vaļā, un mani krājumi visi iztukšoti. Es arī viņu par

to tūdaļ atlaidu, un tagad viņa vietu izpilda mana jaun-
pieņemtā kalpone.

Sv. Jāņa mācītājs. Vai tā, kas ēdienu uznesa?

Cik ievēroju, viņai ir viena pati acs. Ak, mans draugs, tā

kunga roka uz jums guļ smagi.
Kisenbrikas mācītājs. Lai notiek dieva prāts!

Bet mana jaunā kalpone prot vareni cept un vārīt, un

viņai pie rokas arī kāds jauns puisis, tas visur palīdz.
Sv. Jāņa mācītājs. Lai dievs dod, ka tikai pie

rokas.

Kisenbrikas mācītājs. Mēs nupat dabūsim no-

garšot sevišķi gardus kumosiņus: divus jaunus fazānus,
ko man dāvināja kāds par grēku atlaišanu. Es viņu tūdaļ

pasaukšu, tie būs jau brūni apcepušies, jo smaka jau ku-

tina degunu. (Šķindina zvaniņu.)
Sv. Jāņa mācītājs. Labi gan, ka jūsu godībai tik

daudz grēcinieku, tad arī var ēst daudz fazānu, bet ar to

svēto Mārtiņu gan tagad iet uz leju, ļaudis sāk atkrist,

negrib ticēt brīnumiem un spēlē uz Lutera pijoles.

2. SKATS

Tie paši [un] kalpone (ieskrien raudādama).

Kisenbrikas mācītājs. Ko tu kliedz? Ko traucē

mūs svētās pārdomās?
Kalpone. Tas fazāns, cienīgtēvs, ir apēsts.
Kisenbrikas mācītājs. Ko tu runā? Nekrietnā,

tu viņu noēdi?

Kalpone. Ne es, cienīgtēvs, bet tas puisis, ko jūs
man nolikāt par palīgu.

Sv. Jāņa mācītājs (pievilcīgs). Ā, varēja jau iedo-

māties. Tad jau no mielasta nekas neiznāks. Jādodas uz

mājām.
Kisenbrikas mācītājs. Es ļoti nožēloju, jūsu

godība.
Sv. Jāņa mācītājs. Nekas, jūsu godība! Būs tuk-

šāks vēders, būs vieglākas kājas. Lai dievs ar jums un

svētā jumprava. (Noiet.)
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3. SKATS

Tie paši bez sv. Jāņa mācītāja un Tils.

Kisenbrikas mācītājs. Stāsti man, kā tas no-

tika, un nemelo.

Kalpone. Es viņam iedevu tos divus fazānus, lai cep
uz iesma, bet, kad piegāju pēc brīža, ieraudzīju, ka cepas

tikai viens, un, kad es tam lupatām prasīju, kur tas ot-

rais fazāns palicis, viņš man nekautrējās atbildēt, lai es

atdarot abas acis, tad redzēšot, ka esot divi. (Tils pabāzis

galvu pa durvju šķirbu.)
Kisenbrikas mācītājs. Tu, nelieti, vēl klausies!

Nāc šurp, lai pārmācu! Ko tu esi mēdījies par manu kal-

poni, viņai taču ir tikai viena acs.

Tils. To jūs sakāt, cienīgtēvs, ne es.

Kisenbrikas mācītājs. Lai nu kā, bet apēdis tu

to fazānu esi.

Tils. Cienīgtēvs, jūs taču teicāt, ka es tikpat labi

ēdīšot kā jūs paši ar kalponi. Lai nu jūs nepaliktu par

meli, es to vienu pāvu apēdu.

Kalpone. Mute jau viņam vienmēr varena, bet ne tā

darbs. Lieku viņam atnest spaini ar ūdeni — atnes viņš
tikai pusi, lieku atnest divas pagales malkas — atnes

vienu.

Tils. Jūs teicāt, cienīgtēvs, ka man būšot jādara tikai

puse no darba.

Kalpone. Neklausāt, cienīgtēvs, viņa izrunas! Viņš
ir valšķis un nelietis, un liels rijējs. Viņš palīdz arī tukšot

jūsu vīna pagrabu.
Tils. Vai redzat, cienīgtēvs, cik jūsu kalpone ir nai-

dīga pret mani. Es baidos, ka viņa nupat man nav zupā
iemaisījusi kādu indi.

Kisenbrikas mācītājs. Ko mels niekus!

Tils. Vai dieviņ, man dedzina iekšas kā uguns! (Viņš
lokās un nokrīt uz grīdas.)

Kalpone (sasit rokas). Ak tu dievs, ko vēl nē, tāds

nelietis!

Tils (mēģina celties un krīt atpakaļ). Tik jaunam
vēl — man jāmirst, tik jaunam — dievs žēlo un visi svē-

tie, es beigts!
Kisenbrikas mācītājs (uz kalponi). Pieķēries

un palīdzi viņu iecelt gultā, citādi viņš nobeigsies tepat
acu priekšā.

Kalpone. Viņš tikai izliekas.
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Tils (vaid un lokās). Tik jaunam jāmirst...
Kalpone. Jo ātrāk nomirsti, jo mazāk būs tev jācieš

par taviem grēkiem. (Iziet.)
Tils (ieķeras mācītājam svārkos). Sūtāt viņu, cienīg-

tēvs, pēc biktstēva, man spiež mani grēki!
Kisenbrikas mācītājs. Ja gribi sirdi atvieglot,

tad es tikpat labi varu noklausīties tavu bikti.

Tils. Ko man tagad vairs līdz nožēlot.

Kisenbrikas mācītājs. Es tev piedošanu nevaru

liegt.
Tils. Lai dievs dod, ka jūs man, cienīgtēvs, piedotu.

Briesmīgi ir mirt ar visu grēl<u nastu mugurā.

Kisenbrikas mācītājs. Neizmisies, mans bērns,

jo smagāks tavs grēks, jo žēlīgāks dievs.

Tils. Ak, cienīgtēvs, kaut gan es rūgti nožēloju, jūs
tomēr nepiedosat, ja es pret jums pašiem būtu grēkojis.
Ak, es jūtu, ka iet uz beigām, mani spēki zūd

...

Kisenbrikas mācītājs. Ja tu būtu mani apza-

dzis vai piekrāpis, es jau teicu, ka man tomēr jāpiedod.
Tils (raudulīgi). Ak, cienīgtēvs, acis man kļūst tum-

šas, iededzināt man pēdējam godam sveces.

Mācītājs iededz sveces un noliek katrā pusē.

Lai man dievs tad palīdz, es paļaujos jūsu žēlastībai!

Tad dzirdat, es esmu pie jūsu saimnieces ...
Kisenbrikas mācītājs. Ko tu pie manas saim-

nieces?

Tils. Man ļoti žēl, bet nakti ar jūsu...
Kisenbrikas mācītājs. Tu taču negribi teikt —

gulējis?
Tils. Ak dievs — tā bij.
Kisenbrikas mācītājs. Nelieti! Cik reižu?

Tils. Ak, kungs, man atmiņa zūd, kā es to vairs varu

atminēt!

Kisenbrikas mācītājs. Papūli, papūli savu

galvu! Ko tu neatminēsi, to dievs tev arī neatminēs.

Tils. Man elpa aizraujas.

Kalpone drāžas iekšā.

4. SKATS

Tie paši, kalpone.

Kalpone. Vai liekēdis jau ir atstiepies?
Kisenbrikas mācītājs. Ak, kaut viņš jau būtu

beigts un tu līdz ar viņu!
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Kalpone. Dievs, tu tēvs! Kas tā par valodu?

Kisenbrikas mācītājs. Pie svētā sakramenta,
sieva! Atzīsties!

Kalpone. Ko jūs no manis gribat izspiest? Par ko

man jāatzīstas?
Kisenbrikas mācītājs. Tavi grēki ir nākuši

gaismā. Viņš ir visu izbiktējis.
Kalpone. Ko? Tas elles sprigulisl Tas bendes striķis,

lai viņš ar savu mēli aizrītos!

Tils. Ak, nestrīdaties, es jau dzirdu debesu bazūnes...

Kalpone. Elles suņu kaukšanu tu dzirdi, nelieti! Ne-

klausāt viņu, cienīgtēvs, viņš smird no meliem!

Kisenbrikas mācītājs. Kā viņš var melot, kur

viņš jau stāv ar. vienu kāju pie dieva troņa?

Kalpone (grūsta Tilu). Kad un kur tu būtu pie manis

bijis, kad tu pat manā istabā neesi uzturējies, nelieti?

Tils (knapi dvesdams). Ne istabā, bet — gultā...
Kisenbrikas mācītājs. Laid! Vai neredzi, ka

viņš nupat laiž garu laukā? Tas tev neko vairs nelīdz,
pazudusi tu esi!

Kalpone (lauž rokas). Ak tu žēlīgais dievs, gultā!
Tils (ar pēdējiem spēkiem uzšaujas). Tev pie sā-

niem
...

Kalpone. Pie kuriem sāniem, blēdi?

Tils. Pie labajiem!
Kalpone. Nelieti, kā es tevi neredzēju?
Tils. Kā tu būtu redzējusi, kad tev nav labās acs?

Kalpone. Neģēli! Neģēli! Vai es, akla būdama, tevi

tādu būtu ieskatījusi?
Tils. Arī akla kaza ēd zāli.

Kalpone. Bet pag, nu es tevi pieķeršu: kurā vietā

man ir dzimuma zīme?

Kisenbrikas mācītājs. Ļauj viņam mierīgi no-

mirt. Kā lai viņš to redz pa tumsu, kad es pats nezinu!

Kalpone. Ak tā, nu vairs nezināt? Un mani nosodāt!

Kisenbrikas mācītājs. Vai tu gribēsi pret mani

sacelties! Še tev pa labajiem sāniem! Še pa kreisajiem!

Kalpone kliedz.

Tils (šaujas no gultas augšā). Te jau miroņiem augšā
jāceļas. Man ģībonis pārgājis.

Kalpone. Te nu redzat, kāds mirējs! Klausāt vēl
blēdi!
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Astotā aina

Pie Hesenes zemesgrāfa.

Kāda priekštelpa lielai zālei.

1. SKATS

Zemesgrāfs un Tils.

Zemesgrāfs (nāk sarunā ar Tilu, kurš ģērbies kā

gleznotājs). Man jūsu gleznas, meistar, visai patīk. Va-

rēsat gleznot visus mana galma augstos.
Tils. Esmu ar mieru, cienījamais grāfa kungs. Tikai

izlūgtos, lai man iepriekš izmaksātu divsimt gulžu krāsu

iepirkšanai.
Zemesgrāfs. Es neko nežēloju, ja tikai tu mani

līdz ar grāfieni dari nemirstīgus.
Tils. Cienīgs kungs, jūs ar godājamo lielkundzi sta-

rosat kā divas saules starp sveču lukturiem. Es izlūgtos,
lai visi no galma, kas būtu gleznojami, ietu man garām.

2. SKATS

Tie paši [un] galminieki.

Grāfs (dod zīmi). Es atļauju visiem iepazīties ar lielo

meistaru, kas jūs gleznos.

Galminieki nāk cits pēc cita.

Lineburgas hercogs (ļoti resns, grūž viņam
pigu degunā). Ja tu gleznā man pusi no maniem taukiem

nenoņemsi, es likšu saviem zaldātiem tevi pakārt!
Tils. Es centīšos jūsu augstību padarīt tik tievu, ka

varēsat izlīst pa atslēgas caurumu.

Hercogs (vienmēr pigas grūzdams). Ja tu no manas

miesas gribi izraisīt garu, tad tavs gars lidināsies pirmais
no karātavām augšā. (Noiet.)

Dāma (ar kupri mugurā un bez krūtīm). Pielūko, ka

tu man to kupri no muguras noņem un izdali to te uz

krūtīm divos kuprīšos. Ja to neizdarīsi, likšu tevi kā no-

ziedznieku saraustīt četrās daļās!
Tils. Es uzburšu uz jūsu krūtīm divus Sinaja kalnus,

godājamā lielkundzel
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Jaunkundze (skaista un mīlīga, bet šļupst). Paska-

ties man mutē: redzi, man trūkst te, pašā priekšā, triju

zobu, tā ka nevaru ne lāgā smaidīt, ne skūpstus atņemt

no sava drauga. Ja tu man gleznā neieliksi tos zobus,
tad mans draugs tevi sakapās gabalos. (Noiet.)

Zemesgrāfs (ienāk). Tagad tu manus galma jaudis

redzēji, bet, ja iedrošināsies tikai par vienu mazu Svītriņu

viņus pārtaisīt citādus vai viņiem gleznā glaimot, likšu

tev noraut galvu kā gailēnam.
Tils (zem sevis nopūzdamies). Ak dievs, noraus man

galvu! Saraustīs četrās daļās un labākajā gadījumā pa-

kārs. Tad jau labāk negleznošu nemaz.

Grāfs. Nu, vai saprati?
Tils. Sapratu, cienīgs grāfa kungs. Lūdzu tikai ierādīt

man zāli, kuras sienas izgleznojamas ar cienījamām ģī-
metnēm. Es lūgtu arī plašus priekškarus, lai manu darbu

aizsargātu no putekļiem un mušām.

Grāfs. Tu visu dabūsi, nāc man līdzi.

Tils. Pēc trīsdesmit dienām ceru darbu pabeigt. (Abi
iet.)

Zāles dibentelpas. Siena aizsegta ar tumšu aizkaru. Tāpat logi
aizsegti.

3. SKATS

Grāfs un grāfiene, galminieki, Tils.

Tils (ar spieķi rokā stāv aizkaru priekšā). Jūs, ze-

mesgrāfs un grāfiene, jūs, cienīgais Lineburgas kungs,

jūs, daiļās dāmas un brašie virsnieki, te, aiz šī priekškara,
esmu attēlojis visas jūsu sejas pēc labākās iespējas, gan

maigas, gan bargas. Katrs viegli varēs sevi pazīt. Bet

papriekš esat tik laipni un pacietīgi uzklausāt vienu

vārdu vai arī sešus vai vairāk: jūs, skaistās, augstdzimu-
šās dāmas un augstdzimušie kungi, varat te sevi apbrī-
not, bet tas man jāsaka — ja kāds no jums nebūtu īsti

augsti dzimis un bandubērns, tas manu gleznu neredzēs

un ieraudzīs tās vietā tikai baltu sienu.

Grāfs. Tā tiešām būtu liela māksla, meistar. Tā mums

butu drošas ziņas par mūsu ciltīm.

Tils (atvelk priekškaru nost un rāda ar spieķi uz

sienu). Te jūs redzat, cienīgais kungs: te jūsu pirmais
sencis, zemesgrāfs, tam laulātā draudzene bijusi žēlīgā
ķeizara Justinjona meita, vēlākā Bavārijas hercogiene.
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No viņas piedzima Ādolfs, no Ādolfa Vilhelms tas Mel-

nais, un no Ādolfa Melnā piedzima Ludviķis Dievbijīgais,
un tā tālāk līdz jūsu godībai. Es tiešām neesmu skaistas

krāsas taupījis, ar ko pamielot jūsu augstdzimušās acisl

Grāfs (zem sevis). Dievs, esi žēlīgs, vai es būtu kāds

ārlaulības bērns? Neredzu vairāk kā baltu sienu. (Dikti.)
Man jūsu darbs patīk Joti labi, meistar.

Kungi un dāmas. Patiesi skaisti! Ļoti skaisti!

Kungs (uz blakus stāvošo). Vai jūs tiešām to redzat?

Otrais. Vai jūs nē?

Trešais. Vai te kāds grib apstrīdēt, ko mēs visi re-

dzam?

Ceturtais. Dievs slavēts! Man par manu dzimtu

nav jāšaubās.
Grāfs. Kas tur par nemieru? Ja kāds neko nevar

ieraudzīt, tas lai labāk tūlīt atstāj zāli, tas augstdzimtu
starpā neder! (Uz grāfieni). Un jums, cienījamā laulātā

draudzene, — vai jums glezna patīk?
Grāfiene. Man tā patīk tikpat labi vai slikti kā

jums.

4. SKATS

Tie paši un nerrs Pirkins. Aplaiž riņķi istabā, lēkdams, degunu
gaisā izcēlis, it kā ozdams.

Pirkins. Es neožu, es neredzu! Kur gleznas? Kur

gleznas?
Grāfs. Skaties, pie sienas.

Pirkins. Lai es būtu cūku kūtī dzimis, bet es gribu
apgalvot, ka neredzu vairāk nekā kā baltu sienu!

Grāfs. Lēnāk! Lēnāk! Tu izbļauj pats savu kaunu.

Pirkins. Es kliegšu vēl skajāk, es pūtīšu taurē, sitišu

bungas, bet te nav vairāk kā balta siena.

Tils. Kad jau nerri sāk jaukties iekšā, tad gudrajiem
laiks pazust.

Grāfiene. Vai mēs tik neesam visi piemānīti? Vai

tas nav Pūcesspieģelis?
Visi (iekliedzas). Pūcesspieģelis! Pūcesspieģelis!
Pirmais (uz Tilu). Pag, nemānies vis prom! Pirms

tu tiksi pakārts!
Otrais. Nē, pirms viņam jānocērt galva!
Trešais. Nē, uz rata pīt!
Grāfs. Vai dzirdi, Til, tu muļķīgais nerrs! Tu staigā

pa pasauli, ļaunu peldams un labu celdams, tu augstos
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gribi pazemot un zemos paaugstināt. Tu zobojies par va-

peņiem un dižciltību. Es tev saku, ja arī šoreiz tu izej
sveikā — reiz tomēr tiksi pakārts.

Tils. Ja striķis būs no zelta, tad tas, mani ieraudzī-

dams, sabīsies un pārtrūks vidū pušu.
Grāfs. Nu, tad še tev trīsdesmit guldeņu, tas būs

viens gals no zelta striķa.
Tils. Manu padevīgu pateicību, grāfa kungs! Es no

tā došu pa vienam pavedienam katram krogam ceļa malā

un padarīšu visus blēžus krodziniekus par miljonāriem.

(Noiet, cepuri vēdinādams.)

Pirkins sāk neganti smieties un noveļas uz grīdas.

Galma ļaudis (visi tam apkārt). Vai! Vai! Kas te

notika? Nerrs Pirkins beigts! Nerrs Pirkins no smiekliem

pārplīsis!

Devītā aina

1. SKATS

Mežā.

Lams, Tils.

Lams sēd viens, viņam soma ar ēdieniem blakām; viņš uzkož un

reizē raud šņukstēdams.

Tils (nāk no meža). Nu tevi atrodu! Ko tu te dari,

ēzdams, dzerdams un asaras slaucīdams?

Lams. Vai neesmu diezgan badojies? Visu laiku mana

vienīgā barība ir bijusi mēle starp zobiem un dzēriens —

grāvī ūdens.

Tils. Ūdens arī var tapt par vīnu kā kāzās Kānaānā.

Lams. Vai domā, ka man butelē vēl tik daudz vīna,
ka no tā varētu zvirbulis apreibt?

Tils. Bet tev tarbā vēl rēgojas butele ar garu kaklu.

Lams. Ak, brāl, tā taupās manām bēdām.
Tils. Vai vēl neesi atradis savu sievu?

Lams. Ak, mana mīļā sieviņa, kur tu esi?

Tils. Ja tev nebūtu cepure galvā, es derētu, ka tev

lieli ragi uzauguši.
Lams. Un tu laikam gribi man uz ragiem uzmest

striķi, lai nemeklētu! Tu nezini, cik viņa bija laba pret
mani. Naktī viņa man gan bieži uzgrieza muguru, bet es

biju laimīgs, ka viņa atrodas manā tuvumā. (Izvelk bu-

teii.) Pamēģini arī, tas ir burgundietis.
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Tils. Es dzeru, lai tev tava sieviņa piegrieztu vaigu.
Bulele ir tukša, lai tava gulta taptu drīz pilnai Mēs va-

ram doties ceļā.
Lams. Jā, es nerimšos, kamēr es viņu nebūšu atradis.

Paskaties, vai vēl nav somā kāda butele.

Tils. Butele gan ir te, bet savu sievu tu varēsi meklēt

uz mēneša! Kas tur dzied?

Nēle dzied iztālēm.

2. SKATS

Tie paši, Nēle.

Nēle (neredzama).
Kur mīt mans draugs, vai nezināt?

Tas trakulis, kur tas apkārt klīst?

Ne ceļa, ne mērķa tas nepazīst,
Vai nezināt?

Kā ērglis jēru sagrābis, skat,
Tā manu sirdi viņš laupīja,
Tik jauns viņš vēl no izskata,
Vai nezināt?

Kad viņu redzat, tad pasakāt,
Ka Nēlei vēl vienmēr prātā viņš,
Mans Tils, mans acu gaišumiņš.
To pasakāt.
Kā meža dūja gauži deldz,
Kad draudziņš neuzticīgs kļūst.
Tā mana sirds vēl mīlot lūst —

To pasakāt!
Tils (uzsit Lamam uz vēdera). Vai klusēsi, resnvē-

deri! Ko īdi kā govs, kam teļš pazudis.
Lams. Tas ir par daudz! Vai tu neredzi manu miesas

apmēru?
Tils (rupjā, aizsmakušā dzērāja balsi, aizlidis aiz

krūma).
Tavu trakuli draugu, es pazīstu to:

Tas kopā ar kādu ēškatu,
Dzer abi un trako uz nebēdu,
Nāc palūko!
(Pabāž galvu.)

Nēle, vai pazīsti mani?

Nēle (ar smiekliem un asarām). Es tevi gan pazīstu,
tu viltniek, tu nebēda!
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Tils. Se tev mana nūja, tā ir labi zaraina, sadod man

ar to, lai pieminu!
Nēle. Es tev došucitu piemiņu: lūk, še te trekno zosi

un šķiņķi, un desas. Ed to un domā pie manis.

Lams (tuvojas somai). Gādīgā meitiņ, dod labāk man

to šķiņķi un zosil Tu redzi, ka viņš tevī skatās un neēd,

arī tās desas es priekš viņa uzglabāšu.

Nēle (Tilam). Kas šis, tāds dzērāja ģīmis, ir?

Tils. Tas ir kāds laulības upuris. Viņš, sāpju sa-

grauzts, sažūtu kā ābols uz krāsnes, ja viņš savu miesas

apmēru arvien nepaplašinātu.
Lams. Tā ir, draugs. Es ēdu, kad man bēdas. Un, tā

kā man vienmēr bēdas, tad arī vienmēr jāēd.
Tils (pamet Nēlei ar acim). Bet vai tu redzi tur to

sievieti, kas staigā pa pļavu?
Lams. Redzu gan!
Tils. Vai tu viņu nepazīsti?
Lams. Vai dieviņ! Vai tik tā nebūs mana sieva?

Taisni tā viņa iet ģērbusies.
Tils. Vai tu vēl šaubies, aklais kurmi?

Lams. Bet ja nu viņa tā nav?

Tils. Tu jau neko nezaudē, tur ir arī labs brūnalus.

Paņem vēl uzkodām šķiņķi līdz un pamielojies. (Lams ar

lieliem soļiem aiziet.) Nu es viņu aizdabūju projām. Nēle,

mana sirdsmīļā, sēdies man klēpī, kaut tu tūkstoš gadu
tā sēdētu! Un es gadus varētu ritināt kā Indijas pērles!

Nēle. Laid, man bail...

Tils. No kā tu baidies? Taču ne no saules, kas mūs

apspīd un tavu galviņu zeltī!

Nēle. Tev mēle ir no zelta.

Lams (atnāk elsdams atpakaļ). Ak, es esmu dzimis

zem nelaimīgas zvaigznes! Es tā skrēju, lai to sievieti

panāktu, un te nu izrādījās, ka tā nemaz nav mana sieva.

Viņa bij labus piecdesmit gadus veca un vecmeita. Nikni

tā man uzkliedza, kam man ar manu resno vēderu jabra-
dajot pa āboliņa lauku. Atbildēju, ka meklēju savu pazu-
dušo sievu un, viņu noturēdams par to, biju skrējis viņai
pakaļ. Bet tad tik īsti viņa laida mēli vaļā!

Tils. Tu esi tiešām nožēlojams. Bet vai tu, mazākais,
neiesi iebaudīt uz tavām bailēm brūnaļu?

Lams. Tas bij prātīgs vārds, to es daru! (Aizsteidzas.)
Tils. Mēs netiekam no viņa vaļā! Stāsti man, mīļā, —

kā jums visiem klājas mājās, tur Domā? Ko dara māte?
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Nēle. Ak, Til, pie mums trako inkvizīcija, bende ar sar-

kanu, garu koku staigā apkārt un meklē nevainīgiem upu-
rus. Karātavas, rats un sārti darbojas bez mitēšanās.

Hercogs Alba, tas sarkanais suns, kā viņu mēdz saukt,

izsacījies, ka viņš labāk visu zemi gribot pārvērst par

kapsētu nekā valdīt pār ķeceriem.
Tils. Oho! Tik viegli tas viņam neizdosies! Ari refor-

mētie vairojas. Arī es savu darbu esmu darījis ar svēto

Mārtiņu. No tā laika daudzi vairs tādiem svētajiem netic.

Nēle. Jā, Til, par to daudz runā, un ļaudis no baznīcas

atkrīt, bet ari inkvizīcijai ir dzirdīgas ausis. Tava māte

sūtīja mani tevi biedināt.

Lāms (atgriežas, galvu nokāris). legriezos tur, kro-

dziņā, padzert alu uz savām bēdām, bet krodzinieks ar

savu sievu nikni kāvās, un tā sieva bij tā iekarsusi, ka

solīja man gan alu, bet deva ar visu buteli pa galvu, lai

abas sašķīstot kā olas, un novilka vēl tupeli no kājas, ar

ko man sadot, un nezinu, par ko.

Tils. Redzi nu, kādas ir sievas! Uzmeklē vien savu, tad

pārliecināsies, ka labāki bij viņai pazust.
Lams. Negrēko, draugs, viņa bij laba. Bet tagad nāc

man palīgā meklēt.

Tils. Ej vēl viens pats. Es zinu vienu vietu, kur tu

droši viņu atradīsi.

Lams. Saki, dēls, saki!

Tils. Tu zini tur kalnā vēso baznīcu, kuru appūš četri

vēji reizē. Torņa galā tai gailis, kurš pēc visiem vējiem
čīkstēdams grozās sarūsušās vārstēs. Viņa čīkstoņa rāda

nabaga vīriem, kas meklē savas aizbēgušās sievas, ceļu,
pa kuru tiem jāiet. Steidzies vien, draugs!

Lams. Es būšu no tiem četriem vējiem piektais.
(Noiet.)

Nēle. Mans mīļais, vai viņš ar visiem četriem vējiem
neatgriezīsies atkal atpakaļ?

Tils. Uzmeklēsim labāk klusu vietiņu padzīvot mūsu

mīlas sapņiem. Diezin kad atkal redzamies un vai pa-

visam vēl redzamies.

Nēle. Šonakt ir lielie raganu svētki, kuros visa mīla

gūst piepildījumu un laiks gūst mūžību. Dzīvosim līdzi!

Man ir tās pašas burvju zalves, kuras jau reiz izlietojām.

Sapņosim atkal, laidīsimies lielajā dabas šalkonī, lai mūs

paceļ pāri par dzīvi.

Tils. lesim, mīļā!
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Desmitā aina

Raganu kalns Brokenā.

Mežonīgs, kalnains apgabals, ar robotām krācēm un plīvurotiem
ūdenskritumiem. Stāvs un draudošs paceļas pats Brokens ar snieg-

baltu virsotni.

Priekškaram ceļoties, palsa, plata iela miglas stiepjas kā milzu čūska,
līkumota no kalna leja. Zilzaļi zibšņi met staru grīstes, un no migtas

iznirst tēli, kuri cits citu meklē un sauc.

Saucējas. Uhu, šuhū: no apakšas augšā, no augšas
augšup! Sur un tur, kur nekur!

Citas. No ziemeļiem, no dienvidiem, uhū! Suhū!

Citas. No rītiem, no vakariem, uhūhū! Nu!

Vairākas

Māsiņas! Māsiņas!
Staru metējas!
Uguns lējējas!
Vējā plīvojat!
Vētrā aurojat!
A-au, a-au!

Kalnā, lejā
Visas dejā!
Audīsim burvīgas
Sapņu ainas:

Zem' un debesis

Lomās mainās.

Klintis sāk lidot,
Un plivinās strauti,
Šalcošos virpuļos līdzrauti!

Heijā, dejā! Dejā!
Heijā, augšā, lejā!
(Visas griežas dejā.)

Melnais dēmons (paceļas kalna virsotnē melns un

pārvārīgs, ar lielu staru kroni un degošu zizli rokās).
Es — pirmatnes pirmais
Un pretstata spēks,
Es — pēcmūžu sirmais,
Es — pēdējais grēks.

Es tas, kas mūžīgu uguni dedz,

Kur stingums nāvīgu ledu sedz.

Eita un klīstat!

Mīlat un nīstat!

lededzat sparu!
Salaužat varul
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Ugunī, asinīs meklējat to —

Visu atslēgu atslēgu
Septīto!
Hoho! Hoho! Hohol [Pērkona spēriens,

viņš nogrimst.)

Saceļas pērkona negaiss, aukas kauc, zibeņi šaudās kopā ar dārcin-

ņiem, raganu dejā virpo arvien kaislāk un straujāk.

Ķer manil

Tver mani!

Svelošās liesmās

Dedz manas asinis!

Nāve un briesma

Dziļuma dzelmē.

Radības svelmē

Liec mani zust,

Lielajā radības visumā kust!

Ar pērkoņiem un zibeņiem nozūd viss. Atveras mīlīga aina. Zeltaina

saule viz zaļos zāles toņos. Tils un Nēle pamostas.

Nēle (pirmā uzlec stāvus). Til, Til, mosties, mans

dārgais, sapnis izsapņots, man jāsteidzas mājās.
Tils (berzē acis). Sapnis izsapņots, bet liesma deg

manās krūtīs, visi iekšējie spēki manī uzvandīti: jā! Es

iešu meklēt to atslēgu, atslēgu! Varbūt tā atrodas zem

Filipa smagā papēža, bet pirms man jāiet pats zābaks

nomaukt.

Nēle. Kaut tu tikai spētu izbēgt no briesmām.

Tils. Es jau eju taisni tās uzmeklēt.

Nēle. Lai svētā jaunava tevi pasargā! Vēl skūpstu.
Til s. Mēs ejam katrs savu ceļu un savam liktenim

pretim. Nēle, tu esi Flandrijas sirds, uzturi vinu mūžam

siltu!

Nel c. Un tu esi Flandrijas zvaigzne, nenorieti! '(Tils
aiziet, Nēle vēl paliek, rokas izstiepusi uz to pusi, kur

Tils aizgājis.)

Krūmos parādās galvas, iesteidzas ķērāji.

Ķērāji. Klus! Klus! Te viņa ir! Redzat, kā viņa ro-

kas sacēlusi, varbūt atkal bur.

Otrs. Viņa sauc velnu!

Pirmais. Burvju zalves atrastas mājās pie viņas,

un tagad vēl tepat mežā sauc velnu.

Trešais. Un viņa ir tā nolādētā Pūcesspleģeļa
līgava, ar to vien jau pietiek nodot viņu inkvizīcijai, (Viņi
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tuvojas Nēlei, kura, ekstāzē nogrimusi, tos nepamana,

un uzmet tai cilpu.) Nu tu mums rokā, velna saucēja!
Nēle (iekliedzas). Ļaudis! Ļaudis! Ko jūs darāt! Es

tā esmu! Nēle no Domas, ko visi pazīst!
Ķērājs. Taisni to mēs meklējam. Nāc līdzi bez pre-

tošanās. Zini, kas tevi gaida.
Nēle. Ak, svētā jaunava, apžēlojies! Ko es jums esmu

nodarījusi? Ko jūs gribat?

Ķērājs. Vai nu mums vien! Visu apvidu tu apbur.
Tev ir atrastas mājās burvju zalves, tu esi tā neģēļa
Tila draudzene, vai vēl gribēsi liegties?

Nēle. Bet, ļautiņi mīļie, kam gan esmu ļauna nodarī-

jusi, sakāt?

Ķērājs. Vai žēlojies, ka vēl nepaguvi darīt un mēs

aizkavējām? Neko nelīdz! Prom ar tevil (Aizved raudošo

Nēli.)

Vienpadsmitā aina

Pie četru vēju baznīcas. Mežaina apkārtne. Priekšpusē resns zems

ozols ar aizlauztu zaru. Iztālēm bungu rīboņa un balsis.

1. SKATS

Lams, d c Lan oa, meitenes, zaldāti.

Lams (iesteidzas, bēgdams no zaldātiem). Te nu man

bija! Tie četri vēji man neuzpūta manu sieviņu, bet

zaldātus! Kā nu lai paglābjos? Uzkāpšu tepat ozolā! (Uz-
kāpj.)

D c Lan oa. Atsēdīsimies un drusku iebaudīsim, vēl

tāļš ceļš priekšā. Lai nāk tie skuķi ar uzkožamiem.

Marketenderes čalodamas, raibos apģērbos, nāk ar ēdieniem,
dzērieniem, saldumiem un apkalpo zaldātus.

Lams (klusu). Ak, kādi garšīgi ēdieni! (Izvilcis nūju,

per pats sevi.) Dieva tā tēva, tā dēla, tā svētā gara vārdā!

Rakstīts stāv — kas dod nabagam, tas dod dievam. Jūs,
skaistās dāmas, jūs, brašie zaldāti, atmetat man arī pa

kumosiņam, un dievs jums atdos veselas šķiņķu kaudzes

un cukura kalnus, un vīna upes. Jūs strēbsiet ar sudraba

karotēm un ēdīsiet ar zelta nažiem. Redzat, kā pātaga

saplosa manu muguru.
Dc Lanoa. Kas tas tāds nerrs tur ir?
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Lams. Nekāds nerrs, cienīgs kungs, bet nabaga svēt-

ceļotājs, kam dvēsele raud par grēkiem un vēders — ka

tam nav ko ēst. Kāds šķiņķītis remdētu manas bēdas.

Kāds zaldāts (met viņam). Se zosu spārnsl
Lams. Tas ir skaisti, ka zosis sāk pa gaisu laistiesī

Cits. Se jēra ciska!

Lams. Brangi! Brangi! Kad būšu gāju noēdis, pūtīšu
kaulu kā fleiti, jūs slavinādams, lāga zaldāti. Bet sakāt

man vēl — kas ir vairāk izslāpis nekā sausa smilts?

Cits (buti mezdams). Tas viegli uzminams!

Cits baksta viņu no apakšas ar piķi, kur uzdurts tītara cepetis.

Lams. Labs kas labs! Bet pīķa gals man tīk labāk

starp zobiem nekā tur, kur badi. Sakāt, bērni, — kas ir

ēdiens bez saldumiem? Dodat man ieskatīties kādai tortī-

tei smaidošā vaigā.

Meitenes met divas tortes, vienu viņš dabon vaigā, otru pa pieri,
bet abas nokrīt zemē.

Meitene (pakāpusi). Nāc vien zemē, dabūsi vairāk

saldumu, kā tev tīk. (Apstāj viņu.)
Lams. Nerauj mani tā aiz matiem, es nevalkāju pa-

rūku! Vai! Nerauj aiz ausīm, tās jau tāpat sarkst,
uz jums skatoties! Dieva dēļ, manu degunu, kā lai zinu,

kurp eju, ja tas man neiet pa priekšu kā kuģim kompass!

Au, vai! Au! Es palikšu nikns kā lauva!

Meitenes (smejas). Viņš paliks nikns, tas resnais

trusis! Uzpūt mums ar to kaulu dziesmu par mīlu!

Lams. Es labāk pūtīšu dziesmu par sitieniem.

Meitenes. Saki — kuru no mums tu mīli?

Lams. Nevienu! Es žēlošos maģistram, un tas liks jūs
visas izpērt!

Meitenes. Bet priekš tā pēriena mēs visas ņemsim
tevi nobučosim! (Metas viņam virsā.)

Lams. Palīgā! Palīgā! Kur tu esi, draugs Til? Nāc

noslauki man tos mūdžus! Viņas mani slāpē nost! Nost,
kniši! Es negribu jūsu skūpstus, es esmu precējies!

Meitenes. Precējies! Ha-ha-hā! Bet priekš tavas sie-

vas tu esi par daudz ar tavu apmēru miesās! Dod mums da-

ļiņu no tevis. Uzticīga sieva — to mēs saprotam, bet uz-

ticīgs vīrs — tas ir tītars! Lai dievs tev žēlīgs! Tagad
izvēlies!

Lams. Es nevēlos!

Meitenes. Mēs tev sakām: izvēlies!
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Lams. Nē un nē!

Meitenes. Nu citādi nevar, ka viņš jāper! Atnesat

pātagas no sausas siksnas, tās stipri svilpj, kad dod pa
ādu. Paņemat tās no ēzeļu dzinējiem.

Lams. Ak vai! Mans nabaga vēders! Tik daudz pūļu
man bij viņu uzbarot. Ak jūs, meitenes, mani tauki jums
maz ko derēs.

Meitenes. Mēs no viņiem izliesim sveces, būs lēta

gaisma.
Lams. Redzat mani ceļos krītam jūsu priekšā. Ja es

drīkstētu mīlēt, katra no jums man būtu paradīze, bet es

esmu precējies, kaut gan sieva mani atstājusi.
Dc Lanoa. Laižat viņu vaļā, ko mocāt. Mums jādo-

das tālāk! Zaldāti, augšā!

Visi saceļas, bungas un svilpji.

Ņemsim viņu līdzi, diezin vai nav spiegs?
Lams. Apžēlojaties! Es nevaru paiet, no koka krītot,

esmu lauzis kāju.
Meitenes. Mēs ņemsim tevi savos ratos, gan izdzie-

dēsim.

Dc Lanoa. Tā tik vēl trūka! Vai mēs viņu barojām,
lai mūsu sievietes atņemtul Lai paliek grāvī guļot, ja ne-

var līdzi nākt.

Zaldāti (nožēlodami). Ak tu nabags! Atstāsim viņam
ēdienu un vīnu, kamēr atlabs.

Meitenes. Un še tev mūsu saldumi, ja skūpstus ne-

gribēji. Bet rokasbučiņas gan tev dodam.

Visi jautri noiet.

Divpadsmitā aina

Flāmu nometne.

Sargz-ildāti pret franču iebrucējiem. Teltis pa labi un kreisi. Dibenā

pusaugsts tornis novērošanai. Nometnes viss nekārtīgi sasvaidīts,

zaldāti — citi piecēlušies, citi tikko ceļas.

1. SKATS

1. zaldāts (žāvājas). Derētu ko uzkost.

2. zaldāts. Cik ilgi te tupēsim? Tie franču lupatas

nav notverami. Viņi blandās tepat apkārt un pirmie no-

ņem visu lomu pie zemniekiem, visas zosis un pīles.



566

2. SKATS

Tie paši un virsnieks Kornj v i n s.

Kornjuins. Te, bērni, būs šīsdienas uzvaras gu-
vums! (Nomet somu.)

Zaldāts. Te viens aizmidzies gailis, te tītars, kurš

notiesājams tādēļ, ka par treknu bijis.
Cits. Vai vējš! Tas jau resnāks par Mārtiņu Luteru.

Kornjuins. Klājat nu mielastu! Sanēsāt traukus, ža-

garus. Esmu izsalcis.

Zaldāti rosās.

Zaldāti (ierauga aiz krūma Tilu.) Kas tas tāds? Ko

tu te dari?

3. SKAIS

Tie paši, Tils,

Tils. Es slapinu degunu, lai zinātu, no kuras puses

pūš vējš.
Cits zaldāts. Vai tev zeme noder par spilvenu?
Tils. Dažam labam no jums zeme noderēs par apsegu.

Kornjuins. Teļš, ko tu guli uz vēdera?

Tils. Es, kungs, izlūdzos jūsu žēlastības.

Kornjuins. Ja tu tā valstīsies uz zemes, tad var

notikt, ka nokjūsti dažas pēdas zem zemes.

Tils. Tad atļaujat, cienīgs kungs, lai tas būtu jūsu
vīna pagrabā.

Kornjuins (zaldātiem). Tam puikam ir branga mēle

mutē.

Tils. Viņa būtu vēl brangāka, cienīts kungs, kad to

slapinātu.

Kornjuins. Varens zēns! Man viņš sāk iepatikt. Bet

nu celies augšā un atdod godu!
Tils. Vail Vai! Mans vēders, cienīgs kungs.
Kornjuins. Kas tavam vēderam?

Tils. Mans vēders aiz tukšuma iekritis zābakos. (Ce-

ļas un krīt atpakaļ.)

Kornjuins. Skat, viņš svaidās kā kuģis bez balasta!

Tu esi laikam piedzēries, mans zēn?

Tils. No sava asaru vīna, cienīgs kungs.
Kornjuins. Bērni, palīdzat viņam tikt uz kājām un

dodat viņam paēst un padzert.
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Tils. Esmu tavs kalps, žēlīgs kungs.
Kornjuins. Ar ko tu vari man pakalpot? Ar tavām

kājām, kā redzu, tu to nespēj?
Tils. Varbūt ar acīm, ausīm, degunu, cienīgs kungs.

Manas ausis dzird kokiem zarus augam, ar kuriem de-

dzina ķecerus, un deguns ož no tāles deguma smaku no

sārtiem. Ar savu mutes spēku esmu trompetnieks. Arī acis

redz tālāk par degungalu.
Kornjuins. Tas brangi sagadās! Tu man patīc ar-

vien vairāk. (Zaldātiem.) Dzirdat, bērni, te mums būs

trompetnieks! Uzcelsim viņu par novērotāju tur uz torņa,
lai mūs nepārsteigtu mūsu karalis, un mēs paši varēsim

mierīgi ēst un dzert.

Tils. Ar prieku to darīšu, cienīgs kungs.
Kornjuins. ledodat viņam trompeti, piebāžat kaba-

tas ar ēdienu un dzērienu un uzvadāt viņu augšā.

Zaldāti tā dara.

Kornjuins (staipās). Nu reiz varēs mierīgi cilvēks

atpūsties un paēdis, padzēris atdusēties, kad sargs vietā.

(Nojožas.) Bet nemielosimies vieni. Saucat šurpu mūsu

jautrās meitenītes, viņas tur, krūmājos sasēdušās, garlai-
kojas.

Zaldāti (sasit rokas un svilpj). He-da! He-da! Balo-

dīši! Mīlulīši, žiglās žagatiņas, apaļās paipaliņas, nākat

pulciņā, smejat un dējat, bez jums nav prieka.
Meitenes (smiedamās saskrien kopā, nokrīt pie ka-

reivjiem, citam ap kaklu, citam rausta matus, tad ierauga
Tilu tornī, sāk uzmanīt). Kas tas? Vai tornī gailis? Viņš
dzīvs! Plivina spārnus — puisis! He-he-he! Skaists un

jauns! Skatāt, skatāt! (Visas apkārt.) Laidies zemē, gailīt,

vistiņu barā!

Tils. Jūs tik raibas un skaistas, ka grūti izvēlēties.

Melnmate. Vai gribi mani? Mana ādiņa maiga un

spīdīga, kā no eņģeļa rokas ģērēta.
Tils. Es negribu tādas piparkūkas!
Sarkanmate. Nem mani, man acis deg kā lāpas uz

tevi!

Tils. Tev resnas lūpas, ka divi zuši blakām.

Jauna meitene. Bet es dejoju kā vāverīte, ņem

mani!

Tils. Tu pārāk jauna. Es cietus riekstus negribu kos_t!
Zaldāti. Meitenes, kur paliekat? Kāpēc nenākat mūs

apmīlēt?
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Meitenes. Mēs negribam jūs — alusmucas, speķa
maisi!

Kornjuins. Mierā! Meitas, dejojat! Citādi dejosat pēc
pātagu mūzikas.

Sākas jautra deja, kamēr zaldāti sāk ēst un atvilkt pudeles.

Tils sāk ska]i pūst trompeti. Sajukums, panika, visi izklīst. Tils

nokāpj un piebāžas kabatas ar ēdieniem un pudelēm.

Kornjuins (atgriežas pēc brīža). Tu, nelieti, ko tu

pūt alarmu, kad ienaidnieka nav tuvumā? Vai tā tikai nav

nodevība?

Tils. Žēlīgs kungs, visi četri vēji tanī augstajā tornī

mani tā uzpūta, ka es būtu ticis aizpūsts projām kā pūslis,
ja nebūtu dvašu izlaidis ārā caur trompeti. Ja jau mani

gribat kārt, tad labāk pataupīt citreiz, kad jums ievaja-
dzēsies ēzeļa ādas trompetēm.

Kornjuins. Ko nu ar tevi! Bet uzmanies labi. Mums

zināms, ka pats ķeizars Kārlis nākšot apskatīt mūsu no-

metni un tuvo pilsētu. Es tev došu brilli uz acīm, un,

tikko viņu iztālēm pamani, pūt trīs reizes ragā, lai mē>

laikā varam sākt zvanīt un šaut.

Tils (saņem brilli un uzsprauž uz acīm). Nu es jau
varēšu saskatīt smilšu graudus zem ķeizara zirga paka
viem.

Kornjuins. Labi tā. Tad tikai uzmanies. Mēs būsim

tuvumā. (Noiet.)

4. SKATS

Tils, ķeizars Kārlis ar pavadoņiem.

Ķeizars grezni ģērbies brūnā tērpā zelta šuvām un zelta cepuri ar

varenu spalvu pušķi. Tāpat pavadoņi lielā greznībā nāk ar karogiem
un plivinošiem spalvu kušķiem.

Ķeizars. Mūsu ratos būs vēl telpas ēdieniem un dzē-

rieniem, ko te bezgalīgi iegūsim. Bet kādēļ mani neviens

nesagaida? Kur paliek zvani un šāvieni? He-he-he! Vai te

visi apmiruši? Vai apsisti?

Pavadoņi (nemierīgi kurn). Nolādētie, mēs viņus
stāvus izšausim no viņu miegiem, ar pulveri uzspridzinā-
sim gaisā!

Tils. Kas tur ālējas kā negudris? Ja neliksies mierā, es

tavu nepacietību apslāpēšu ar svina lādiņu!



569

Ķeizars (lielās dusmās). Aklā cūka, vai nepazīsti
savu ķeizaru?

Tils. Vai domā, ka tu tādēļ, ka esi apkāries ar zeltu,
būtu mazāka cūka? Mēs te arī labi zinām, ka franči ir

labi jokotāji, un zinām arī, ka ķeizars Kārlis nupat karo

Itālijā un nevar būt te.

Ķeizars. Ja tu acumirklī nekāpsi zemē un neziņosi
par manu atnākšanu, tad dabūsi iepazīties ar striķi.

Tils (nokāpj). Labprāt, ja jūs man dodat to zelta

šņori, kas pie jūsu cepures. (Pūš taurē.)

5. SKATS

Kornjuins ar kareivjiem izbijušies saskrej. Arī zvani sāk zvanīt.

Ķeizars. Jūs, nolādētie, tiksat visi pakārti, kad ne-

zināt, kā gods jāparāda valdniekam!

Kornjuins. To gan esam pelnījuši, žēlīgā majestāte.
Bet vēl vairāk to ir pelnījis šis puisis, kas bij nolikts tornī

par pūtēju. Mēs viņam vēl bijām uzlikuši uz deguna
krietnu brilli, lai no tālienes redzētu jūsu majestāti.

Ķeizars (uz Tilu. Tur pirkstus priekšā acīm, no saules

apžilbis). Kāpēc tu nepūti, nelieti, kad tev bij brille?

Tils (tāpat tur pirkstus acu priekšā). Žēlīgā majestāte,
kad jūs skatāties caur pirkstiem, es tāpat daru un brilli

esmu iebāzis kabatā.

Ķeizars. Man būtu jānoslāpst aiz dusmām, ja es ar

tevi tādu gribētu tikt galā. Te būs viens gudrāks, kas ar

tevi varēs spēkoties. Kur ir mans galma nerrs Pirkins?

Saukt viņu šurp!
Kāds pavadonis. Jūsu majestāte, nerrs Pirkins nav

vairs starp dzīvajiem.

Ķeizars. Ko? Pirkins miris? Kā viņš nobeidzies?

Pavadonis. Pirkins, jūsu majestāte, pārplīsis no

smiekliem.

Ķeizars. Ak tu, dieva sods! Kas nu mani uzjautrinās?
(Apdomājas. Uz Tilu.) Kļaus, puis, man šķiet, tu neesi uz

galvu kritis. Vai tu esi tik gudrs kā muļķis?
Tils. Jūsu majestāte, starp tūkstots gudrajiem es esmu

viens muļķis un starp tūkstots muļķiem viens gudrais.
Ķeizars. Mēs tevi pārbaudīsim: parādi mums, kāds ir

tavs meistardarbs.

Tils. Es protu pa gaisu laisties.

Ķeizars. Kā tu to izdarīsi?
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Tils. Vai zināt, jusu majestāte, kas ir mazāk vērts

nekā pārplīsis pūslis?

Ķeizars. To gan nezinu.

f i 1 s. Nu — izpļāpāts noslēpums!

Ķeizars. Ej, tas jau labs pasākums! Ja nu tu gribi

mīt Pirkina pēdās, tad tevi ietērpsim galma drēbēs.

(Māj — tiek pasniegtas drēbes: nerra cepure ar zvārgu-

ļiem un divām ēzeļa ausim, mētelis ar zvārguļiem pie pie-
durknēm un kurpes ar zvārguļiem.)

Tils. Es gan esmu nerrs pats uz savu roku, bet šo

godatērpu un tās ēzeļa ausis es gribu atstāt kā manto-

jumu, ja atrodas kāds lielāks nerrs par mani.

Ķeizars. Bet nu rādi savu brīnumu! Mēs degam aiz

nepacietības to redzēt. Kāp turpat uz to augsto torni un

lidinies mūsu priekšā. Jūs, mani pavadoņi, sasēstat ap

mani lokā, un nu skatīsimies jaunā nerra spējās.

Visi nogrupējas.

Tils (kāpj augšā uz torni un nostājas priekšā).
Ķeizars. Tā, nu mēs sēžam un gaidām.
Tils. Pagaidāt vien.

Visi (paklusu). Nu būs! Nu būs!

Dāma. Vai, man reibst galva skatoties...

Otra. Ak, kad tik viņš nenokrīt! Man žēl...

Visas. Vai! Lai labāk nelaižas — viņš kritīs.

Ķeizars. Klusat un skatāties!

Viņas aizsedz acis.

Tils mīņājas un plivina rokas it kā uz lidošanu, pienāk pie pašas
malas.

Ķeizars. Nu! Nu! Sāc jell
Tils. Ko lai sāku?

Ķeizars. Laidies pa gaisu, kā teicies!

Tils (paklanās pret ķeizaru). Pa gaisu laisties? Kas

tādām muļķībām lai tic? Domāju, ka es te viens pats esmu

tas nerrs, bet nu redzu — visapkārt ir vēl lielāki nerri par

mani. Ja man kāds būtu teicis, lai es laižos pa gaisu, es

to nekad nebūtu ticējis. Bet, kad nerrs jums to saka, jūs
to tūdaļ ticat. Kā jūs gribat, lai es laižos, kad man nav

spārnu. Un te, jūsu majestāte, saņemat no manis šo nerra

"cepuri ar visām ēzeļa ausīm! Es to solīju atstāt kā manto-

jumu tam, kas par mani būs lielāks nerrs. Es biju nerrs,

kad solīju laisties, bet jūs, majestāte, bijāt lielāks nerrs,

kad tam ticējāt.
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Ķeizars (negantās dusmās uzlec). Tas ir par daudz!

Tu, vazaņķi, kāp tūdaļ zemē! Es tevi gan mācīšu laisties,
kad tu to vēl neproti! Šurp striķus, viņu sasienat. Un ta-

gad tu man uzlaidīsies uz karātavām!

Tils. Tas jums neko nelīdzēs, majestāte! Es tad eņģe-

ļiem būšu tuvāk nekā jūs.

Ķeizars. Prom, tūlīt uz soda vietu! Mēs turēsim tiesu.

Augšā, pavadoņi!

Tilu ved sasietu, visi seko.

Trīspadsmitā aina

Karātavu kalnā.

Uzkalniņā jau paceļas sagatavotas karātavas. Vienā pusē, kalr.a pa-
kāpē, tiesas galds, uz kura sadegtas sveces un krucifikss. Iztālēm

dobja bungu rīboņa un zvans nabaga grēciniekiem.

Ļaudis nāk no visām pusēm. Ķeizars Kārlis ar pavadoņiem, lad

Kornjuina ļaudis un zaldātu meitas. Beidzot Tils, saistīt;.,

pavadīts no bendes kalpiem.

Ļaudis. Nu beidzot viņš dabūs sodu! Nu viņa lāgātība
pienākusi!

Kurpnieks. Tas ir viņš, kas man visas kurpes sa-

grieza.
Maiznieks. Viņš man kriņģeļus nozaga.
Vecene. Manam sunītim ādu novilka.

Otra vecene. Manas vistas sabāza maisā.

Visi. Viņš mūs piekrāpis, viņš visus izjokojis, kārt

viņu, viņš mūs visus salaida ienaidā.

Ķeizars. Tiesneši, ieņemat savas vietas un turat tiesu

pēc taisnības un likuma.

Tiesneši ieņem vietas.

Tiesnesis. Til Pūcesspieģeli, tu nupat dzirdēji sūdzī-

bas pret tevi, visi tevi sūdz, un zini: tautas balss ir dieva

balss.

Tils. Bet, cienīgā tiesa, dieva balss nav sievu balss, un

grūti ticams, ka šiem vīriem dievs arī būtu uzdevis savā

vārdā runāt. Man šķiet, ka tiesai te būtu jātiesā dieva

vārda piesavinātāji.
Tiesnesis. Lai nāk sūdzētāji katrs pēc kārtas un nes

savu lietu priekšā!
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Sievas (čukstas un grūstās savstarpīgi). Ej tu

pirmā ... ej tu ... nē, tu
...

Tiesnesis. Nu? Neviena? (Klusums.) Un vīri, jūs?
(Tāpat.) Nu, ko tad kliedzat, kad neviens nenākat ārā?

Kisenbrikas mācītājs (iznāk no pūļa). Es, cie-

nīgā tiesa, nāku kā dvēseļu gans daudzu vārdā celt sū-

dzību par šo jauno puisi, kas manā dienestā uz īsu laiku

bija iestājies un arī man nodarījis daudz negoda un

zaudējumu.
Tiesnesis. Izsakāties skaidrāk, cienījamais baznīc-

kungs.
Mācītājs. Viņš divpadsmit nabaga aklus briesmīgi

piekrāpis: viņš tiem nav devis maku ar naudu.

Tils. Kā, cienīgs mācītājs, vai jūs ar to gribat sacīt, ka

es šos divpadsmit aklos neesmu bagātīgi paēdinājis, pat
vairāk, kā tiem gribējās?

Mācītājs. Tā nu gan iri

Tils. Sakāt — vai jūs savus übagus neēdināt ar dvē-

seļu maizi vien un miesai nekā nedodat, bet apēdat paši?
Vēders pret jums liecina.

Tiesnesis. Tā mēs netiekam no vietas! Es izlūgtos
nākt priekšā ar pašu svarīgāko sūdzību.

Mācītājs. Nu tad vissvarīgākais būtu, godātā tiesa,
ka šis noziedznieks mēdijis un nozākājis svēto baznīcu un

pašu svēto Mārtiņu nogāzis no kājām visiem ticīgiem par

apsmieklu!
Tils. Tad jau es būtu stiprāks par pašu svēto Mārtiņu

un jums būtu jāliek mani Mārtiņa vietā kā svēto, ne jā-
apsūdz. Bet vai es taisni viņu nogāzu? Vai viņš pats ne-

nogāzās tā gara pilns kā jūs, cienīgtēvs?
Mācītājs. Es vēl neesmu galā ar grēku reģistri. Ja

še nebūtu liecinieku, kas redzējuši, vai Mārtiņš apgāzts
vai pats gāzies, — lai svētā baznīca man piedod, ka lie-

toju tādus izteicienus, — tad gaiši tomēr ir zināms, ka

viņš klaji uz tirgus piekopis melno mākslu: gribējis vecas

sievas pārtaisīt par jaunavām — svētā gara vārdā! (Liels
sašutums.)

Tiesnesis. Nedzirdēts! Tāds noziegums pret dieva

darbiem!

Pirmais (no klātesošiem). Vai tās nav briesmas?

Kurš vīrietis nu vairs varēs izšķirt, vai viņš prec vecu vai

jaunu?
Otrais. Vai nu vairs maz drīkstēs precēties?
Mācītājs. Vai te nav apgāzts pats dieva likums, kas
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nosaka tiem, kas laulībā dodas: «Augļojaties un vairoja-
ties, un piepildāt to zemi!»

Visi. Tiesa, tiesa! Briesmīgs noziegums! Sodul

Mācītājs. Tāds grēks pelna nāvi.

Tils. Es gan atzīstos, ka esmu smagi grēkojis, vīriem

uzlikdams tādas mokas sadzīvot kopā ar vecu sievu. Bet

jūs, cienīgtēvs', zināt, ka tas grēks viegli izlabojams: katru

jaunu var atkal pārvērst par vecu.

Sievas. Nē, nē, nē! Ko viņš grib darīt?

/Mācītājs. Zaimotāj, vai tev vēl nepietiek? To jau
dievs viens pats izdara, ko maisies viņa darīšanās?

Ķeizars. Mūsu žēlīgās ausis ir diezgan uzklausīju-
šas šīs bezdievja runas. Mēs savā neizmērojamā pacietībā
esam ļāvuši sūdzēties pašai tautai un spriest tiesu...

Ļaudis (vīrieši). Sodīt viņu, bargi sodīt!

Ķeizars. Sis noziedznieks tātad ir grēkojis pret tautu

un pret svēto baznīcu. Bet viņa noziegums aug vēl lielāks,
kad pievienojam to, kad viņš mūs, svēto majestāti, paša
dieva iestādīto, izmēdījis, nosaukdams par nerru, un

iesviedis mums acīs nerra cepuri.
Tiesnesis. Viņam pēc tiesas un likuma vajadzētu tikt

pakārtam uz rata pītām, četrās daļās sarautam un sa-

dedzinātam.

Tils. Tur maz no manis paliks pāri, nebūs ne dievam,
ne velnam.

Ķeizars. Diezgan klausīties viņa zaimos! Tiesneši,
ašāk!

Tiesnesis (pieceļas). Mēs, tiesneši, romiešu katoļu
baznīcas un viņa majestātes Kārļa V vārdā atzīstam, ka

šis blandonis atzīts kā dieva un majestātes zaimotājs un

melnās mākslas piekopējs un tādēļ sodāms ar nāvi, kādu

nolemj pati majestāte.

Ķeizars. Es gribu būt žēlīgs un lieku pie viņa izpildīt
nāves sodu tikai caur karātavām un maigā veidā, tā ka

viņš lai tiktu atdzīvināts un no jauna kārts. Pie darba!

Tiesnesis paņem baltu spieķi un taisās to lauzt pušu virs no-

ziedznieka galvas.

Sievas (taisa lielu troksni un kliedz). Nelauz spieķi,
nelauz! Pagaidi! Pēc likuma! Kur paliek klauzula! Lasi

klauzulu!

Ķeizars. Ko tās sievas kliedz? Kas tā par klauzulu?

Viņas traucē tiesu, lai karapulki tās savalda!

Sievas. Klauzulu! Mēs gribam klauzulu!
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Ķeizars (uz tiesnešiem). Kas tā par klauzulu?

Tiesnesis. Jūsu majestāte, pastāv tāds nosacījums

pie likuma: ja kāda sieviete, meita vai atraitne izvēlas

sev par vīru noziedznieku, kas jau stāv zem karātavām,

un ar to liek salaulāties turpat zem striķa, tad noziedz-

nieks tiek brīvā.

Bende pa to starpu jau atlocījis Tila kreklu.

Tils (uz bendi). Negrūsti mani! Ko iedomājies, te

galvenā persona es esmu, ne tu.

Sievas kliedz.

Ķeizars. Nelāgs noteikums! Vai tāds tiek arī izpil-
dīts? Un vai kāda sieviete to uzņemas?

Sievas (saceļ veselu vētru). Jā gan! Jā gan! Mīla ir

stiprāka kā nāve. Mīla iet augstāk par karātavām! Mīlu

nevar saraut un salauzt rats! Mīla uzvar visu!

Ķeizars. Lai tad arī notiek! Bet tad mēs tos abus pēc
laulībām kā suņus ar pātagām no zemes izdzīsim.

Tiesnesis. Mēs, augstās varas un likuma izpildītāji,
noprasām, vai kāda meita vai atraitne ar neaptraipītu
vārdu un godu būtu ar mieru aiz kristīgas žēlastības un

tuvāku mīlas ņemt sev par vīru šo uz nāvi notiesāto grēci-
nieku. Ja tāda gadītos, lai stājas priekšā!

Sievas (visas savstarpīgi trokšņo un viena caur otru).
Es gribu! Es iešu! Laižat mani! Nē, mani!

Tiesnesis. Mierā, pēc kārtas! Kura grib nākt? (Visas
ar joni.)

/Mācītājs. Ak jūs, negudrās jaunavas! Elle un pa-

zušana jūs gaida!
Sievas. Mīla nav elle! Mēs gribam!

Ķeizars. Beidzat šo troksni! Izdarāt laulības ceremo-

niju!

Mācītājs nostājas ar krustu karātavu vienā pusē.

Bende ar striķi karātavu otrā pusē.

Tils zem karātavām.

Karapulki bīda sievas atpakaļ un laiž tās rindā iet garām Tilam.

Zaldātu meitene. Ņem mani! Es gan esmu grēci-
niece, bet mana mīla ir lielāka par maniem grēkiem.

Otra meitene (nokrīt ceļos). Es kā Magdalēna gribu
tevi mazgāt ar savām asarām tīru un žāvēt ar saviem ma-

tiem.
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Trešā meitene. Ņem mani, un visi eņģeļi par mums

priecāsies!
Sieva. Nost ar viņu! Tā ir zaldātu meitenei

Cita. Viņas ārpus likuma! Prieka meitas nevar glābt!
Visas sievas. Nost! Nost! Nost ar prieka meitāml

(Dzen viņas projām un pašas tuvojas Tilam.)
Viena sieviete (veča). Te es esmu, es tevi glābšu!

Ņem mani, es esmu bagāta. Es sēdināšu tevi tambora ra-

tos ar diviem brašiem kumeļiem priekšā, un mēs vizināsi-

mies, ka skanēs vien.

Tils (viņu aplūkodams). Lai dievs pasarg! Kad zirp;

pagriezīs galvas un ieraudzīs tevi kopā ar mani, tie sāks

trakot un izmetīs mūs laukā. Tāpat mums ies laulības pa-

jūgā.
Otra (kalsena). Ņem mani! Es esmu gudra, es tev no

acīm nolasīšu visu, ko tu vien gribēsi!
Tils. No acīm tu man nolasīsi, bet uz pieres tu man

uzliksi «labas cerības ragu», kad pati būsi labās cerībās

ar citu.

Trešā (resna). Bet es tikai protu, kas visvairāk der-

ēs protu cept un vārīt. Es tevi tā barošu ar treknumiem

un gardumiem, ka tev vaigi spīdēs un tauciņi tecēs gar lū-

pām zemē.

Tils. Ak, ko tas man līdzēs, kad tu man sēdēsi blakām,

man katrs kumoss iespiedīsies rīklē.

Visas (cita caur citu). Ņem mani, ņem mani!

Tiesnesis. Nu, Til, vai tev tik grūti izvēlēties? Piedā-

vājumu tev netrūkst, no striķa būsi glābts.

Tils. Cienīgā tiesa! No tā viena striķa gan es tieku

vaļā, bet tas otrais striķis, kas laulību sien, ir daudz ga-
rāks par pirmo. Pietiek man vienas elles, laulība būtu

otra elle.

Sievas (kliedz). Kārt viņu! Kārt! To bezgodi, neģēli,
aizdarīt viņa neganto muti uz visiem laikiem!

Tils. Nu jūs redzat, cienīgā tiesa, kādas tās sievas ir?

Tiesnesis. Un tu tiešām neizvēlies nevienas?

Tils. Varbūt tās aiz sētas, bet tur jūs tāpat mani ap-
raksat.

Tiesnesis. Tad nu jānodod tevi bendes rokās, lai tu

tur augšā karātos labiem par biedinājumu un ļauniem par
izbailēm. Es pārlaužu tev virs galvas spieķi. (Pārlauž.)

Bendes kalpi sagrābj jau Tilu un apmet tam striķi ap kaklu, lai

stieptu augšā.
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Tiesnesis. Pēdējo vēl: nosodītam, kurš vairs nevar

lūgt apžēlot viņa dzīvību, atliek vēl izsacīt pēdējā vēlēša-

nās, kura viņam pēc likuma un ķeizariskā vārda tiek izpil-
dīta.

Ķeizars. Es to apsolu ar savu ķeizarisko vārdu. Bet

pirms tam vēl jānodod bikts, lai viņš melns no grēkiem
nenobrauktu ellē.

Mācītājs (viņam tuvojas). Atzīsties, tu, ļaundari, kas

tavi smagākie grēki, lai es tev tos piedodu un tu šķīstīts
stātos dieva priekšā.

Tils. Cienīgtēvs, tad nu ar to svēto Mārtiņu gan tā

būs bijis, ka es viņam piepalīdzēju no kājām krist.

Mācītājs. Briesmīgs ir tāds grēks, bet tomēr es to

piedodu.
Tils. Es jūsu vīnu arī izdzēru.

Mācītājs (uztraucies). Ak tu briesmoni! Nē, tāds

grēks nevar tikt piedots, tas ir pret pašu garu! Es saku:

«nē»!

Tils. Tā kā tad nu man melnam jānokāpj ellē, tad

mans pēdējais vēlējums būtu tikt šķīstītam caur to, ka man

būtu atļauts noskūpstīt pašu majestāti uz mutes.

Ķeizars (uzlec). Ko? Tādu nekaunību!

Visi. Briesmīgi! Nedzirdēti!

Tiesnesis. Diemžēl mēs paši esam sapinušies savos

likumos. Ķeizara paša doto solījumu nevar lauzt.

Ķeizars (nošņācās, nopurinās). Tā ir — nu, neko.

Nāc šurpu, tu nekauņa.
Tils (nomet cilpu). Nost tavu šlipsi, man tāda štāte

neder! (Tuvojas ķeizaram.) Es apstulbstu jūsu majestātes

gaišumā, jo esmu ne vien grēkiem melns, bet man arī ir

melnais mēris ...

Ķeizars (izbijies uzlec). Ko tu saki? Melnais mēris?

Tils. Es nāku no mēra apgabaliem, esmu aplipis.
Visi (sāk kliegt, juku jukām). Mēris! Melnais mēris!

Dievs, esi žēlīgs!
Ķeizars. Prom, cik aši varat! Lai bende tiek ar viņu

galā! Prom visi!

Troksnis, visi metas bēgt.

Bendes kalpi. Mēs jau nu ari neliksim rokas klāt!

(Aizbēg.)
Tils (viens palicis). Bet man pašam nav ne mazākās

patikas karāties!
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Četrpadsmitā aina

Viesnīcā pie Steveninjes.

1. SKATS

Tils, Gilī ne, vēlāk Lams.

Tils (uz Gilini, kura spēlē vijoli un dzied). Tu man

velc sirdi laukā ar tavām skaņām. Kas tā par dziesmu,
tik gauža un tik .salda?

Gilīne. Asaru un smieklu dziesma. Kas tu esi?

Tils. Vai tu man dziedi? Es esmu Tils Pūcesspieģelis!
Gilīne. Tev! Visiem! Vai tu esi bagāts?
Tils. Bagāts diezgan samaksāt lielu baudu, bet ne tik

bagāts, lai izpirktu savu dvēseli.

Gilīne. Vai tu viens pats?
Tils. Nē, man ir ēzelis, kas tikpat kā draugs, un

draugs, kas tikpat kā ēzelis, jo viņš skraida pa visu pa-

sauli, savu aizbēgušo sievu meklēdams.

Gilīne. Var redzēt, ka viņa nav aita. Vai tavs draugs,

mazākais, bagāts?
Tils. Jā, ar taukiem! Vai tu nebeigsi iztaujāt?
Gilīne. Beidzu, laid nu arī mani vaļā.
Tils. Tevi laist vaļā? Tas jau būtu tikpat kā mācīt ma-

nam draugam Lamam, kad tas izsalcis, lai atstāj pilnu
bļodu. Es tevi gribu apēst. Tavu samtaino miesu, saldās

acis, sārto muti — visu es gribu.
Gilīne. Viss tev piederēs. Bet vai zini, ka tas, kas

mani mīlējis, man mūžam piederēs?
Tils. Es nekā labāka nevēlos. (lerauga Lamu, kas sēd

atstatā kaktā, un priecīgi lec gaisā.) Dievs slavēts, kad

tevi atkal ieraugu dzīvu!

Lams (kuram ēdiens un dzēriens priekšā). Es stiprinu
savu miesu.

Tils. Dzert! Šurp vēl alu! (Izvilcis maku, skandina.)
Dzersim, dzersim, kamēr maks būs tukšs kā tavs vēders

no rīta!

2. SKATS

Tie paši, Steveninje un četri vīri, Gena, Margota,
Elfa, trīs meitenes.

Steveninje. Nākat vien, nākat, mani znotiņi! Dabū-

sat ēst un dzert papilnam. Meitenes, kur paliekat?
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leskrien meitenes, ģērbušās uzkrītoši, ar zīmīgiem ritentiņiem pie

elkoņa, kas apzīmē viņu amatu. Viņas grupējas blakām svešajiem
vīriem pie galda.

Lams (uz Tilu). Ko lielies! Es tas, kas maksā, ne tu!

Maks ir mans! (Viņš izrauj maku Tilam.)
T i 1 s. Ak tu nelieti!

Sāk abi cīkstīties, Lams iečukst Tilam: «Tie vīri — ķērāji. Tā meita,
kas tev... spiedze... vecene... spiegu turētāja...» lenāk vēl daž

vīri.

Lams. Paraugi man atņemt to maku, ja viņš tavs!

(lečukst: «Tie
...

— mūsu ļaudis. Es dziedāšu..
.

mūsu

lozungu.» Viņš iedziedas kā gailis.)
Vīrs (līdz ar citiem, kas tam līdzi, dzied pretim kā

cīrulis). Kas tad šie tādi, kaušļi?

Steveninje (domādama, ka tie karaļa ļaudis). Divi

nelieši, kas vēl saceļ troksni, pirms iet uz karātavām.

Vīrs (velk Tilu aiz ausīm un iečukst). Mēs ar tevi...

Esam stipri... miesnieki. Izdarīsim glāžu sišanu.

Tils (ar acīm sarunādamies). Es tevi izvēdināšu! (No-
krata, iesper ar kāju.)

Vīrs. Vai re, tev varenas pekas!
Tils. Tu dabūsi par to padzerties, neģēli!
Steveninje. Cik viņš ir nekaunīgs!
Tils. Tikpat, cik tu skaista.

Steveninjei ir pāri sešdesmit gadiem, dzeltena aiz dusmām, ar ūpja
degunu un diviem gariem zobiem, kas karājas pār plānajām lūpām.

Uz kreisā vaiga tai liels, brūns laukums.

Meitenes (apsmej Steveninji). Skaistule, skaistule,
dod viņam dzert! Viņš tevi apkamps. Vai sen jau kopš ta-

vas pirmās mīlas nakts? Piesargies, Pūcesspieģel, viņa
tevi apēdīs! Skat, kā tai acis kvēlo no mīlestības!

Steveninje smejas un rāda Tilam mēri.

Tils. Nes tik šurp tavus ēdienus un dzērienus! Lai ēd

un dzer visi uz mana rēķina!

Visi izrāda lielu piekrišanu, klapēdami ar kājām un rokām.

Steveninje. Bet tagad neviens netiks ārā, pirms ne-

būs viss samaksāts. (Viņa noslēdz visas durvis.)
Gilīne (pacel glāzi). ledzersim! Putns ir būrī. Es tam

dziedāšu dziesmu. (Paņem vijoli un rīkojas.)
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Gena, Margote. Šī Gilīne ar savu skaistumu jau
divdesmit septiņus reformētus ievedusi briesmīgās mokās

un nāvē. Lūk, kā nu viņa priecājas, ka dabūs naudu par

savu nodevību. Viņai tikai žēl, ka spiega algu būs jādala
ar Steveninji. (Uz Gilini.) Vai nu atkal viens, ko tu gribi
nāvē sūtīt?

Gilīne. Nezinu. To pateiks manas vijoles skaņas.
(Viņa spēlē un dzied.)

Skan kokles saldās skaņas.
Kur dziesmās šūpojos,
Es, trakule, bez maņas
Ar mīlu tirgojos.

Gan gurnos Astarotas

Likts kaisles ugunskvēls,
Bet paša dieva dotas

Šās miesas un šis tēls.

Lai grīdu zeltā klājam,
Kur mīla mīlu gūst!
Līdz manām baltām kājām
Lai zelta straumes plūst!

Velns levu mīlā skāva:

Es abu radījums —

Tik skaistas otras nava,

Es sapņu sapņojums!

Es rotaļīga, kaira,
Kā sals un uguns es —

Es atturīgi vaira

Pēc tavas izvēles.

Es visu izpārdodu:
Savus smieklus — asaras,

Savu dvēseli, miesu, godu,
Pat nāvi, ja patīkas. —

Skan kokles saldās skaņas,
Kur dziesmās šūpojos,

Es, trakule, bez maņas

Ar mīlu tirgojos!
Visi, pat Lams aizgrābts, klusē.

Gilīne (skaļi smiedamās). Ko nu visi palikāt mēmi?

Lūk, kā var putnus ieviļināt slazdos.
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Steveninje. Bet nu sākat man maksāt! Tagad,

Pūcesspieģeļa kungs, maksāsat par tiem taukiem, ko jūs
esat svētajam Mārtiņam nosmēluši.

Tils (met Lamam ar acīm). Mēs neko iepriekš ne-

maksājam*

Steveninje. Nu, tad es ņemšu samaksu no jūsu

mantojuma.
Tils. Tikai kraukļi dzīvo no maitas.

Ķērāji. Jā, jā! Viņiem jāmaksā sava grēku nauda.

Puse no tās nākas Gilīnei!

Gilīne

(dzied atkal).
Vairs otras tādas nava,

Kas smieties un raudāt prot,
Kas kaisles liesmās tava

Un kas tev nāvi dod. —

Ha-ha-hā! ledzersim! ledzersiml

Steveninje. Lai tad ar iet! Sadzersimies labi, lai

ellē neslāpst! Durvis noslēgtas, logiem stipri baļķi priekšā,
putni slazdos!

Visi (ķērāji un Tila piekritēji līdzi). Dzersim! Dzer-

sim! Dzersim kā izslāpuši velni!

Tils. Šurpu vislabāko vīnu, vecen, lai nāves svētkus

vaiņagotu! Lai dzeram un liekam uzliesmot savītušām

dvēselēm! Lai katrs matiņš kvēlo uz mūsu miesas!

Gilīne. Es dziedu un dzeru. Es esmu skaista! Es savu

dziesmu tīklā spēju ieķert pašu ercenģeli Gabriēlu.

Ķērāji (met pār galdu meitenēm škiņki, desas, kūkas

un buteles). Še karūsiņas! Ķerat mušas pa dīķa virsu!

Steveninje (norāda uz sveču paciņu, kas uz galda
blakām katrai meitenei). Vai negribi, Pūcesspieģel, kādu

sveci? Tev vajadzēs, kad iesi uz sārta.

Gilīne. Pūcesspieģelim ir spožas acis kā mirstošam

gulbim.
Steveninje. Tās jādod cūkām par barību.

Tils. No taviem kazas zobiem tās būtu vairāk paēdu-
šas.

Steveninje. Vai tev tiktu, ja tev uz sārta izdurtu

caur mēli ar kvēlošu dzelzi?

Tils. Tad viņa varētu labāk uzsvilpot. Dzersim!

Steveninje. Tu runātu mazāk, ja tu būtu pakārts un

tava līgaviņa nāktu tevi apciemot.
Tils. Jā, tad es svarā vairāk svērtu un uzkristu tev

uz līķa deguna. Dzersim!
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Steveninje. Kāpēc tu neēd nevienu no svecēm? Vi-

ņas tev varētu apgaismot ceļu ellē uz mūžīgu pazušanu.
Tils. Es redzu diezgan, lai ieraudzītu tavu spīdīgo

snuķi, tu, slikti svilinātā cūka, dzersim! Bet nu, biedri,
sāksim izklapēt matračus!

Saskatās ar zīmēm, un viņa piekritēji sāk šķindināt glāzes.

Steveninje (nikni iekliedzas). Ko? Vai tie nav mūsē-

jie?
Tila piekritēji. Sitīsim visu kopā! Lai glāzes dejo,

lai stikli plīst! Trieksim visu nodevēju perēkli drupās!
Ķērāji (saceļas kājās). Ā-ā-ā! Tad tā! Siesim viņus

ar striķiem. Ķersim ciet! Nost ar sarkanajiem suņiem!
Tila ļaudis. Nost ar melnajiem bendēm!

Ķērāji. Par karali!

Tila ļaudis. Par tautu un brīvību! (Nikna ciņa, ka-

mēr Tila ļaudis uzveic ķērājus un sien tos.)
Tils (izvelk striķus no viņu kabatām). Tas ir brangi,

ka esat apgādājušies ar striķiem, ko jūs pašus sasiet.

Ķērāji. Tie bij priekš tevis nodomāti, dieva zaimotāj!
Tils. Tagad jūs mācīsaties dievu nesamainīt ar velnu!

Ķērājs. Vai domā, ka mēs nezinām, ka tu esi Pūces-

spieģelis?
Tils. To jau es pats arī zinu. Bet jūs visi nezinājāt,

šorīt piecēlušies, ka jūs tiksat Oranjas prinča nometnē, j<ur

spiegus tiesā.

Tila ļaudis. Siet visus! Iznīcināsim visu spiegu

pūzni!
Meitenes (kliedz). Žēlastību! Mēs neesam vainīgas!

Steveninje un Gilīne pār mums valda!

Gilīne mēģina pa logiem un durvīm izlauzties, bet, redzot, ka velti,

ieraujas kaktā un tura savu vijoli sargādamās priekšā.

Tils. Apmierinieties, meitenes, jums nekas netiks darīts!

(Uz Steveninji, kura, zobus atņirgusi, šņācj Bet tevi,

vecā pūce, es tagad pabarošu ar ceļa maizi! Ēd nu tagad
tās pašas sveces, ar kurām tu gribēji mani cienāt! (Bāž
viņai mutē sveces vienu pēc otras.) Še tev tā par to, ka

gribēji mani pakārt! Še tā par karsto adatu, ko izurbt man

mēli! Tās divas resnākās sveces par tiem, kurus jau esi

nodevusi bendēm rokā! Un te tas apdegušais galiņš priekš
tavas palīdzes Gilīnes! Nu, nespļauj ārā, citādi bāzīšu

tev tās atpakaļ mutē!
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Ļaudis (līdz ar meitenēm smejas un sit plaukstas).
Nu viņa reiz atēdīsies spiegu maizē!

Tils. Ja kāds no jums tagad kliegs pēc palīdzības, tas

būs uz vietas beigts. Upe arī ir tuvu, kur jūs iemest zivīm

par barību, un naktssargi arī ir labi flāmi un turas tau-

tas pusē.
Lams. Viņu gaļa saindēs manas labās zivtiņas, ko tad

es ēdīšu?

Tils. Tāpat ņemat un sasienat veceni ar Gilīni un mei-

tām, ja kāda gribēs bēgt, tad iešuviet to maisā un iemetiet

upē!
Gilīne

(priecīgi uzlec un ripo ar vijoli gaisā dziedādama).
Viņš mani nav nonāvējis!
Es visu tevim dodu:

Savus smieklus un asaras,

Savu dvēseli, miesu, godu,
Pat nāvi — ja patīkas!

Steveninje sāk neganti raudāt, arī meitenes.

Tils. Nebēdājaties, skuķītes, jūs esat tik saldas un

maigas, ka tur, nometnē, jūs uz rokām nesīs, un jūs ikreiz

dabūsat savu daļiņu no kara guvuma.

Steveninje. Bet kas man ko dos, es esmu veca!

Tils. Grasi par dienu tu dabūsi, vecais krokodil. Tu

tām daiļajām meitenēm būsi par kalponi un mazgāsi vi-

ņām veļu.

Steveninje (bļauj vēl vairāk). Ak tu, svētā ma-

donna, tādu sodu!

Tils. Tu esi diezgan ilgi viņas kalpinājusi un viņu
miesu pārdevusi, un likusi viņām mirt badā. Tagad tu

vari kaukt un smilkstēt, cik gribi, paliek, kā esmu sacījis.
Meitenes (smejas un sit plaukstas, un rāda Steve-

ninjei mēli). Katram dzīvē pienāk reiz atmaksas diena.

Kas to būtu domājis, ka skopajai Steveninjei būs kā

verdzenei priekš mums jāstrādā! Svētīts lai ir Pūces-

spieģelis!
Tils (uz ļaudīm). Tukšojat nu vīna pagrabus un pa-

ņemat naudu, tā būs priekš uzturas Steveninjei un tām

meitenēm.

Steveninje griež zobus un rāda dūres, meitenes smejas.

Meitenes (uz Gilīni). Un tu biji viņas meita. Spiegu
alā tu ar viņu dalījies, vai tu vēl tagad iedrošinies mūs
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sist un lamāt? Tu tērpies zelta brokātā un apsmēji, ka

mēs valkājam lētas kokvilnas drēbes. Tavs zelts un rotas

ir pirktas par asinsnaudu no taviem upuriem! Plēsīsim

viņai tās nost no muguras, tad viņa būs mums līdzīga.
(Metas viņai virsū.)

Tils (metas starpā). To es neatļaujul
Gilīne. Esi svētīts, ka tu neatjāvi mani nonāvēt un

negribi, ka mans skaistums tiktu sabojāts.
Meitenes (sačukstas). Arī viņu tā ir apbūrusi!
Tils. Un tagad vedat viņas visas uz prinča nometni!

Gilīne

(paņem vijoli un atkal dzied).
Es visu tevim dodu:

Savus smieklus, asaras,

Savu mīlu, savu godu,
Pat nāvi — ja patīkas!

Steveninje (neganti smiedamās). Nekā tu viņam ne-

dosi, mana mīļā! Tava dzīve piederēja man un tava nāve

arī. (Viņa metas aši Gilīnei virsū un garu adatu iegrūž
viņai sirdi.)

Gilīne

(nokrīt ar vijoli blakām, mirstot ker akordus).
Savu — mīlu — tevim dodu

Un — pēdējās — nopūtas —

(Vijoli piespiedusi pie krūts, atkrīt,

stīgām trūkstot ar dobju neskaņu.)
Tils (noliecas pār viņu). Tu esi savu grēku izpirkuši,

Gilīne. Skaistais taurenīt, tava dzīvība izgaisa kā ziedu

dvēsma. Pietika vienas adatas dūriena, lai tevi nogalinātu.
(Uz ļaudīm.) Aprokat viņu tepat zem puķēm. Aizlūgsim
par viņas dvēseli un dosimies ceļā, brīvība aicina mūs

cīņā.

Steveninje (ņirdzīgi smiedamās). Vai tu neiesi ap-

ciemot savu līgaviņu? Tā viena te nu ir beigta, tev jā-
uzmeklē tā otra.

Tils. Klusi, vecā ragana, ko tu no viņas zinil

Steveninje. Vairāk nekā tu, mans kundziņ.

Tils. Runā, vecā žagata, ko tu no viņas zini!

Steveninje. Ai, bāliņ, tu jau liki man klusēt, ps arī

klusēšu, lai runā cietuma sienas.

Tils. Es tevi piespiedīšu runāt, stāsti, tev jau mēle

skrej kā ūdenskritums. Vai tu jel maz viņu pazīsti?

Steveninje. Tavu Nēli no Domas, kas gan viņu

nepazīst? Tā plaši pazīstama ar savām burvībām.
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Tils. Saki, sātan, saki! Kur viņa atrodas?

Steveninje. Ak, cik nu tu ziņkārīgs! īsteni man tas

nav tev jāsaka, jo tu drīz vien to dabūsi pats zināt.

Tils. Ko moci mani, neliete! Ko runā nesaprotami?
Steveninje. Man šķiet, ka es še esmu tā, kas tiek

mocīta, un tu par to gardi smējies. Smejies nu vēl, tas

tavs amats! Vai jau aizmirsi smieties? Vai tagad mana

reize pienākusi smieties? Es to labprāt darītu, tu jau

manu balsi labi ietaukoji ar sveču barību. He-he-he! He-

he-he!

Tils. Es tev došu vairāk ēst nekā sveces, es tev do
v

u

tavus pašas zobus, ja nerunāsi!

Ļaudis. Sit viņu, sit to raganu!

Steveninje. Manus zobus! Nē, tā būs bada barība,

jo, paskat, vai man maz tādi ir? (Atpleš muti.) Bet ar

mēli tev vēl pateikt varu, ko tu gribi zināt: tava Nēle tiek

turēta stiprākās rokās, nekā tu spēj mani turēt: inkvizī-

cijas cietumi nav tik vaļēji kā kroga durvis.

Visi (iekliedzas). Inkvizīcija! Vai! Viņa ir pazudusi!
Tils. Sātans! Sātans! Ja tu melo, es tevi nožņaugšu!
Steveninje. Ne tik strauji, kundziņ! Vairāk būtu

vietā tev pašam pārliecināties. Vai tu tagad oroti tikai

žņaugt, kad vairs neproti smieties?

Ļaudis. Sit viņu nost, to maitu!

Steveninje. Kādēļ nosist? Slavējat mani, jo es ner-

ram esmu smieklus atņēmusi. Tagad es smejos! Esi Es!

Es! (Uz grīdas valstīdamās, smejas.)
Tils. Draugi! Biedri! Eita tagad papriekšu brīvības

cīņā! Es sekošu, kad būšu atpestījis savu līgavu — un kaut

man viņa būtu jāizrauj no paša pekles dibena!

Piecpadsmitā aina

Tiesas nams.

Sēžu zāles priekštelpa. Ļaudis pamazām lasās kopa. Vel agrs. Tils

garā, platā mētelī, zem tā nes vēl knupītī uz rokas drēbes. Stūri

savrup.

Lams (tāpat platā mētelī). Kaut tikai viss labi izdo-

tos! Vai ļaudis neskatīsies uz mūsu apģērbu, ka tas tāds

savāds?

Tils. Mēs esam nabaga svētceļotāji, garus ceļus no-

staigājuši, lietū izmirkuši. Vai brīnums, ka gribam sa-
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sildīties mēteļos? Turies, kā norunājam, ista brīdf, kad

došu zīmi, pūt ragā un liec savai gaismai spīdēt.

Viņi noiet nomalē. Ļaudis drūzmējas iekšā.

Viens. Es gribu redzēt un dzirdēt, kā t® raganu tie-

sās!

Otrs. Vai tev nav bail no viņas ļaunā skatiena?

Pirmais. Man azotē sāls maisiņš, kas iesvētīts Pū-

polsvētdienā.
Trešais. Viņu vajag dedzināt, lai reiz tās nebūšanas

beigtos. Man pa vienu nakti pagrabā visi āboli sapuvuši.
Ceturtais. Man šorīt liela blusa pārlēca pār kāju,

tā ka bij jāiekliedzas. Tā sabijos, ka būtu gandrīz ar

kreiso roku pārmetis krustu.

Trešais. Tad tu būtu atsaucis pašu sātanu.

Noskan zvans. Bīda Jaudis atpakaļ, kas arvien vairāk spiežas iekšā.

Dzird šur tur balsis: «Dedzināt! Slīcināt!»

Izsaucējs: «Atpakaļ! Atpakaj! Dodat ceļu cienīgai tiesai!» Otrs zvans,
viņš nostājas pie zāles durvīm un, platu papīra loksni atlocījis, izsauc

pec kārtas: «Atverat ausis un klausāties: spriest pēc likuma un tais-

nības un pēc pašas Romas svētā krēsla ieceltas ķeceru tiesas še iera-

dušies mūsu vidus cienījamākie viri un gaišākie gari. Te nāk priekš-
galā doktors Apollons Stīvkrāgs, lielākā garasauie, kas šedien spinles.
Viņš reizē ir ārsts, aptiekārs, rātskungs, pilsētas skrīvelis, ķirurga un

šrepju licējs; viņš ir īpašnieks lielai pirtij un trakomājai. Seko; liel-

tirgotājs Dēmetrijs Aitaspurns, viņa pārdotavā visas oreces, *ākot

no piparkūkām līdz ķiplokam, no citrona līdz sinepju graudam, no

izkapts līdz spalvu nazītim, no dzelzs kruķa līdz kniepadatai. Seko

goda amatos stāvošie vīri: Miesnieks, Brūveris, Melderis un naieja
meistars. Visu cienījamo rindu noslēdz un kā svētības mākonis visiem

pāri izplešas viņa godība Kisenbrikas mācītājs.» Trešais zvans; atce-

ras tiesas zāles durvis, tiesneši ie<jem savas vietas ap garu galdu,
uz kura sakrautas aktis, krucifikss un šķīvis ar sviestmaizēm. Blakām

ari resnā butele 8r vīnu. Pie sienas liela glezna, kurā «Taisnības»
dieve nedrošā stāvoklī, sašķiebušies, it kā streipuļojot, ari svari pa-

visam greizi. Ļaudis drūzmējas pakaļ.

Mācītājs (pieceļ un atver lielu mišu grāmatu). Go-

dājamie taisnības sargi un tiesas turētāji! Pirms stāja-
mies pie lielā uzdevuma un atgriežam vienu velna apsēstu

grēcinieci, mums no šīm telpām jāizdzen nešķīstais gars

pats. Stiprināsimies ar lūgšanu pret kārdināšanu. (Viņš at-

šķir lielo grāmatu, bet pirms paķer buteli un ņem krietnu

malku, sniegdams tālāk, citi ņem ari sviestmaizes. Viņš
lasa: «Exoriscota, creatura diabolica per deum vivum, per
deum verum, per deum sanctum.» Pacel roku svētīaams.)

Balss (no neredzama saucēja). Au — vaul Au! Au!

Aul (Visi izbīstas, sviestmaizes krīt no mutes lauka.)
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Mācītājs (dusmās). Ak tu, nepieklājīgais gars, ne*

šķīstelis tāds, kas tu esi?

Balss. Velns es esmu un ne par matu nešķīstāks kā

tu!

Priekšsēdētājs. Ko tu te dari? Ko tu meklē un

gribi? Prasu tev sava amata vārdā.

Balss. Nekā nedaru. Esmu te tādēļ, ka man patīk būt

jums vidū un svērt taisnības svarus.

Mācītājs. Vai tu proti arī lūgšanas skaitīt?

B a 1 s s. Ja tu man skaiti priekšā.
Mācītājs (skaita). Un neieved mūs iekš kārdinā-

šanas.

Balss (sāk neganti svilpot).
Priekšsēdētājs. Tā mēs galā netiksim. Lai sēd tas

neģēlis tepat.
Balss. Sēžu tev uz muguras.

Priekšsēdētājs. Kad tik klusu paliek. Sāksim tiesu.

(Dod zirni sulainim ) leved apsūdzētos! (leved deviņus

gadus vecu puiku.)
Tiesnesis. Saki — kā tevi sauc?

Puika. Linards.

Tiesnesis. Linards — labi — un tavs ģimenes vārds?

Puika. Man tāda vārda nav,

Tiesnesis. Un kā tavu tēvu sauc?

Puika. Cūku gans.

Tiesneši nepacietīgi krata galvas.

Tiesnesis. Vai nodarbojies ar burvībām un jāj uz

slotas?

Puika. Jā, es jāju uz slotas.

Tiesnesis. Kad un kā tu to lemācījies?
Puika. Jau priekš diviem gadiem no cūku ganiem.
Tiesnesis. Kad tevi! Vienmēr un visur cūkgani! Tev

gan Joti žēl, ka tu tādas mākslas esi piekopis?
Puika. Nē! Man Joti patīk.
Tiesnesis, Tu esot arī burvju smēri lietojis. Kur tu

to ņēmi?
Puika. Nekur es neesmu ņēmis. Es nopirku no kap-

rača.

Visi met krustus un purina galvas.

Tiesnesis. Vai tu ar zini, ko ar to dara?

Puika. O jā! Tur var iztaisīt pulveri, un tas ir ļoti

labs pret pelēm un žurkām. Ja pelei iedod tik vienu grau-

diņu mutē, tai tūlīt jānobeidzas.
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Tiesnesis. Ja peli var dabūt roka, tad nemaz neva-

jag pulvera, viņu nosit tāpat.
Puika. Jā, tas arī līdz, bet pulveris ir labāks.
Tiesnesis. Ak, puika, tu velna cepetis! Tu laikam

esi redzējis velnu skrējām basām kājām! Vai tavs tēvs

un mate arī zin ko par tavām smērēm?

Puika. Zin gan. Tēvam un mātei ir arī katram savs

smēres podiņš: viņi smērējas arvien.

Tiesnesis (aizvien saskatās ar citiem, kuri krata
galvas). Saki — vai cilvēkus arī var nonāvēt ar to pul-
veri?

Puika. Var gan, bet es to nedaru. Ja es jums vienu
naža galu uzmestu uz pakausi, jūs tūda{ būtu beigts.

Tiesnesis (pārmet krustu). Lai dievs nedod! Man

reibst. Ja daudz tādu puiku, tad jau bez brillēm var re-

dzēt, kas iznāk.

Puika. Mēs esam vesels bars puiku.
Tiesnesis (uz citiem). Tas mums vēl nav atgadījies.

Tik jauns — un jau gatavs braukt ellē, tik drošs un ne-

kautrīgs! Saki, puika, — kā tev klāsies ellē?

Puika. Tur man būs jāsēd elles durvju priekšā un

jākauc kā sunim, bet to es protu.
Tiesnesis. Puika, vai gribi iepazīties ar «spāniešu

zābakiem»?

Puika (priecīgi). Vai jūs man tos dosiet?

Tiesnesis. Tūlīt, tu velna bērns! (Māj sulainim, lai

puiku aizved.)

Puika noiet, priecīgi lēkdams.

2. SKATS

leved Nē 1 i. Viņa ģērbta nabagu grēcinieku krekliņā, baltā ar mel-

nam šuvām un melnu krustu uz muguras. Viņa tiek vesta atmugu-
riski. Divi dominikāņi ar degošiem lukturiem nostājas viņai katrā

pusē. Starp ļaudīm Tils. Dod viņai iztālēm zīmes.

Tiesnesis. Nēle, tu atrodies svētās tiesas priekšā,
kurai vairāk rūp dvēsele nekā miesa. Ja tu atzīsies un

sacīsi taisnību, tu vēl varēsi tikt glābta. Saki — vai proti
burt?

Nēle. Lai dievs sarg, kā lai es to protu!?
Tiesnesis. Tu slimus bērnus esi darījusi veselus.

Nēle. Es tos kopu, kamēr tie atveseļojās.
Tiesnesis. Bet tie bērni bija vēl nekristīti.
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Nēle. Kristīti vai nekristīti, viņi bija slimi.
Tiesnesis (uz citiem). Vai dzirdat nu to augstprātību

pret pašiem dieva likumiem? (Ļaudis klusa rūkšana.) Tu

pati atzīsties, ka zaimo dievu un esi atkritēja.
Nēle. Vai iežēlošanās par cietējiem ir dieva zaimošana?

Tiesnesis. Ir arī vēl citi pierādījumi: kamēr tu at-

radies te drošā vietā, tava māja tika pārmeklēta un tur

atrasta tāda bezdievība: bildēm uz krāsnes zimša, Dāvidam

ar kokli un Zaulam ar šķēpu iedauzīti sāni un trūkst ro-

kas, un vienam eņģelim galva pavisam nosista, tāpat arī

svētai Marijai pie pasludināšanas pārlaista taisni strīpa

pāri.
Nēle. Ne es tur vainīga, kaimiņu bērni rotaļājās ar

slotu un ir bildes pārsituši.
Tiesnesis. Ak tad tā! Tev istabā slēpjas slota?

Nēle. Jā. Man vajadzēja slotas, ko mēzt istabu, citādi

tā ar mēsliem būtu pieaugusi.
Mācītā js (sasit rokas). Bet savu sirdi tu neesi mē-

zusi, tā ir ar elles sodrējiem pilna.
Cits. Viņa atzīstas! Viņa iet savai pazušanai pretim.
Cits. Nelabais pats viņu bīda.

Ļaudis sačukstas un krata nožēlodami galvas.

Tiesnesis. Vai gribi liegties, ka esi uz slotas jājusi?
Nēle. Nē, cienīgā tiesa, kurp tad es būtu tikusi uz

slotas!

Tiesnesis. Vai neesi pa skursteni gaisā uzjājusi?
Nēle. Ja man būtu tāda spēja bijusi, es nestāvētu še.

Tiesnesis. Tu visur liedzies, gan tavu mēli atraisīs

kā kumeļu no sētas! Ko tu uz to teiksi, ka esi redzēta

staigājam pa mežu naktī, kad mēnesis spīd? Naktī mežā —

mēnesis — visi raganu paņēmieni.
Nēle. Man tīk mēnesis! Ko jūs gribat?
Tiesnesis. Zinām gan, kas tev tīk.

Nēle. Mežs arī man tīk, vai tas kāds noziegums?
Tiesnesis. Nepietiek ar nakti un mēnesi, un mežu

vien, tev tīk arī vīrietis. Tu esi bijusi kopā ar kādu vī-

rieti
...

Nēle. Dievs, esi žēlīgs! Mani grib pazudināt!
Ļaudis (izbīstas un pārmainās tagad pret Nēli). Viņa

ar vīrieti — tas velns! Pats velns!

Cits tiesnesis. Vai nu jau viņai sāk niezēt?

Mācītājs (murmina). Exorcizo dc satanas'

Cits. Velns jau dursta ar nokarsētām adatām!
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Tiesnesis. Tas vīrietis ir arī ticis pazīts...

Ļaudis izbailēs šur tur iekliedzas, tiesneši iedzer no buteles.

Tiesnesis. Un tas ir bijis — Pūcesspieģelis!
Nēle (iekliedzas). Tils! Vai dieviņi Vai tie viņu saķē-

ruši? (Vaimanādama aizsedz vaigu.)

Ļaudis. Tils! Tas noziedznieks! Tas zaimotājs! Ļaužu

smējējs! Velna pusbrālis! No karātavām izbēdzisl Tiesāt

Nēli! Sodīt!

Tiesnesis. Dzirdat! Tauta pati viņu soda. Viņas vaina

pilnīgi pierādīta. Viņa ir ragana un kopojusies ar ne-

šķīstiem spēkiem. Tagad nolasīsim vēl pēc likuma sprie-
dumu. (Tiesneši pieceļas, publikā klusums. Nēle nošļukusi

uz kāda sola. Te pēkšņi atskan raga pūtieni, kas vēsta

ugunsgrēku. Apjukums, troksnis, kliedzieni.)

Ļaudis. Uguns! Uguns! Glābjaties! Māja deg! (Visi

drūzmējas uz āru un spiežas cits caur citu.)

Tiesneši lielās izbailēs nomet grāmatas un laižai ua aurvim.

Pūcesspieģelis paķer no galda tiesneša cepuri, uzliek vietā nerra

cepuri ar zvārguļiem. Pieskrej Nēlei, uzmet tai sa*v« mēteli un rauj

līdzi.

Nēle. Tu, Til, — ak dievs!

Tils. Klus, bēgsim, drūzmā nemanis! (Norauj vispā-

rējā apjukumā tiesnesim mēteli un iegrūž tam padusē savu

nerra svārku. Tiesnesis izbailēs to nenojauš.)

T i 1 s. Nu tik aši! (Abi pa durvim laukā.)

Ļaudis (griežas atpakaļ). Kur tad deg? Nekas nedeg!
Mēs esam apmānīti, mujķīgi izjokoti. (Spiežas zālē at-

pakaļ.)

Tiesnesis (pūzdams un elsdams). Sātans izjaucis
visu sēdi. Kur ragana? Turpināsim. (Viņš aši apvelk

nerra svārkus, nemanīdams, ka tie pārmainīti, un tāpat

paķer no galda nerra cepuri un uzliek sev galvā, domā-

dams, ka tā tiesneša cepure.)

Ļaudis (ierauga un kliedz). Lūk, Pūcesspieģelis! Tas

ir Pūcesspieģelis! Viņš mūs izjokojis! Nelietis! Sist viņu!
Sist! (Saķer tiesnesi un norauj gar zemi, viņš uzkrīt uz

muti.)

Tiesnesis. Vai dieviņ! Ļautiņi! Nesitat, es tas esmu'
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Ļaudis. Zinām gan, kas tu esi! Nu tik dodat viņam,
vienu par visām reizēm! Se tev! Se tev! Ha-ha-ha! Se! Se!

Se!

Tiesnesis (knapl dzīvs atveļas uz otru pusi). Vai!

Vai!

Ļaudis (izbailēs). Kas tad tas? Tienesis! Bet kā Pū-

apģērbts? Vai dieviņ! Nu nav labi! (Atkāp-

jas.)
Tiesnesis (ceļas stenēdams, sasistiem locekļiem).

Vai, vai! Nu jūs redzēsat, nu sārti kūpēs ~,

Ļaudis (čukstus). Vai dieviņ, bēgsim, bēgsim! (Ma-
nās ārā.)

Citi tiesneši. Bet jums mugurā Pūcesspieģeja
svārki un nerra cepurei

Tiesnesis. Ak tu žēlīgais dievs un tēvs! Man jau
bija tā — ak, tās briesmas! Pats velns to izdarījis!

Mācītājs. Apage, satanal

Tiesnesis. Pasaules gals vairs nav tālu!

Sešpadsmitā aina

Admirālis Trelongs, Tils, Nēle, Lams, mati§ti tu

flāmu kuģa.

1. SKATS

Trelongs (uz Tilu). Kas tu esi?

Tils. Es esmu Tils Pūcesspieģelis, Klāva dēls, kas ticī-

bas dēj mira uz sārta.

Trelongs. Un kas tas resnais vīrs ir?

Tils. Mans draugs un cīņas biedris. Mēs abi gribam
ar lielgabala balsi dziedāt brīvības dziesmu.

Trelongs (uz Nēli). Un tu, meitēn, ko tu te darīsi?

Nēle. Ja jūs atļaujat, kungs, tad es uz kuģa pūtīšu
stabulīti.

Tils. Viņa ir mana izredzētā līgava, kungs, es viņu

nupat izrāvu no papistu — inkvizīcijas nagiem.
Trelongs. Tad brangi! Jūs paliksat visi uz kuģa un

ņemsat dalību cīņās. Pēc tam es izrīkošu jums arī kāzas.

Lams. Kad jūs zinātu, kungs, kas mans draugs par

varenu šāvēju! Viņa lode tā izurbj ienaidnieka bruņas,
it kā tās būtu no sviesta!

Matroži. Un viegls viņš ir! Viņš kā kaķis uzskrēja
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augšā uz kuģa un lēkā tik viegli kā vāverīte. No kurienes

tev tā jaunība, Til? Vai tu nekad nepaliec vecāks?

Tils. Es neesmu nemaz miesa, bet gars un Nēle, mana

līgava, tāpat. Es esmu Flandrijas gars un viņa — Fia.i-

drijas sirds.

Matroži. Un tomēr tev tek asinis, kad tu tiec ievai-

nots.

Tils. Tas tik tā izliekas, tās nav asinis, bet vīns.

Matroži. Nu tad mēs tevi uzdursim uz pīķa!
Tils. Es tad pats sevi uzšķērdīšu.
Matrozis. Tu mūs izzobo.

Tils. Kas bungas sit, tam rībiens jāpanes.
Trelongs. Tev mēle, liekas, tikpat viegla kā kājas,

tu man brangi derēsi. Bet ko ar tavu resno draugu lai

daru?

Tils. Katru savā vietā, cienīts kungs. Kas manam drau-

gam nav kājās, tas vēderā. Viņš tikai tādēļ uzbarojies,
lai būtu par piemēru. Mēs miesu nogāžam, viņš cef. Kad

jūs citus liekat pie lielgabalu lādiņa, liekat viņu pfe vir-

tuves katla, un jūs piedzīvosat brīnumus.

Trelongs. Tas labi sagadās. Mūsu bijušais pavārs

tagad vāra paradīzē zupas un cep eņģejiem pīrāgus. Mēs

liksim viņu viņa vietā.

Lams. Admirāļa kungs, draugi un biedri, jūs redzat

mani no prieka raudam, tādu lielu godu es nemaz neesmu

pelnījis. Bet, ja nu jūs tomēr uz manu niecību esat uzma-

nību vērsuši, tad es arī uzņemos meistara godu pār visām

cepamā un vārāmā mākslām.

Tils. Tev, draugs, jānodod arī zvērests. Atnesat lielo

smeļamo karoti un lielo vārāmo katlu! (Viņam to atnes.)
Lams (pacēlis augstu karoti). Es zvēru pie dieva, kas

man pie katla stāv klāt, es zvēru uzticību viņa godībai

Oranjas princim un viņa admirālim, mūsu pavēlniekam,
un solos viņu barot pēc visu vēstures lielo pavāru re-

ceptēm, kuru ģīmetnes krāsojas skaistās grāmatās, un,

ja man neizdotos visus padarīt apaļus un priecīgus, tad

es savu galvu gribu nolikt turpat uz virtuves bluķa. Uz

to lai man dievs palīdz šinī dzīvē un nezin kādā tur vēl

citā!

Matroži. Slava lielajam virtuves meistaram! Slava

pavāru karalim un šmorgaļas ķeizaram! Slava!

Lams. Pateicos jums, draugi, pateicos! (Sāk raudāt.)
Ja mani kas var mierināt, ka es tevi esmu zaudējis, saldā

sieviņ, tad tā ir virtuve, kura tik dzīvi tevi atgādinās.
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(Kad Lams taisās nokāpt lejā virtuvē, brauc kāda laiva.

Laivā stāv kāda sieviete un spēlē vijoli.)
Lams (viņu ierauga un iekliedzas). Mana sieva! Tā

ir viņa, mana sieviņa. (Izraujas no citu vidus un grib gāz-
ties jūrā viņai pakaļ.)

Ļaudis. Siesim viņu ar striķiem, citādi viņš ielēks

jūrā un mēs nedabūsim viņa zupas ne nogaršot!
Lams. Til, draugs, nāc palīgā, mani nelaiž! Viņa aiz-

brauks garām, mana sieviņa! Pagalam!
Ļaudis. Nē, nē! Pirms zupas, tad sieva!

Lams. Viņas saldā rociņa man palīdzēs maisīt un

vārīt. Nēle, mīlā, nāc tu pārgriez manus striķus.
Ļaudis. Nenāc, Nēle! Tās gan būs labas zupas, ko šie

tur izvārīs vairāk ar skūpstiem nekā ar uguni.
Lams. Vēl viņa spēlē! Vēl viņas baltā rociņa lidinājās

virs stīgām, ak, kaut es būtu tāda stīga!

Ļaudis. Tur gan daudz pūļu būtu, kamēr tavu resno

vēderu izstieptu tievu kā stīgu!
Lams. Nāc, mana mijā, nāc, nebēdz, nāc pie tava na-

baga vīriņa, kas bez tevis tik vientuļš bij pasaulē.

Tils pa tam pievilcis laivu pie malas kuģim un uzved Lama sievai

Kalekinu uz kuģa.

2. SKATS

Tie paši un Kalekina.

Lams. Mana sieviņa! Kalekīna! (Abi apkampjas
skūpstās un raud.) Es tevi atradu, es tevi beidzot atradu!

Nu mūs ne nāve vairs neizšķirs.
Kalekīna (raujas no viņa rokām). Es nedrīkstu, Lam,

mans dārgais vīriņ, es nedrīkstu, laid mani! Ak, kāpēc
tu laidi mani gūstīt? Uz manis guļ dieva lāsts, tavi

skūpsti mani dedzina kā uguns, bet es tevi mīlu!

Nēle (pienāk, apsveicinās). Tu tā esi, skaistā Kale-

kīna?

Kalekīna. Es tā gan esmu, bet manam skaistumam

pusdienas stunda jau ir pāri!
Lams. Kāpēc tu mani atstāji? Kāpēc tu vēl no manis

vairies un gribi bēgt?
Kalekīna. Klausies, mans dārgais, un neuztraucies: es

uzticējos Kisenbrikas mācītājam, jo man šķita, ka visi

mūki ir dieva vīri. Viņu sauca Koradiju Adrianu.



593

Lams. Ak, šis liekulis un inkvizīcijas kalps, tādam

rokās tu esi kritusi!

Kalekīna. Nenogāni dieva vīru!

Lams. Kārumnieks un neģēlis, sieviešu izvarotājs! Ej,
es tevi vairs negribu redzēt! Manu nabaga sirdi tu esi

lauzusi. Ak, kaut es būtu miris!

Kalekīna. Lam, mans draugs, neraudi, es tāda ne-

esmu, kā tu domā, es nekad tāda nebiju.
Lams. Tu melo! Nost no manis! Es tevi iemetīšu jūrā!

Atnesat man lielo virtuves nazi, es tevi dzīvu nelaidīšu
vairs tā kārumnieka ķetnās!

Tils. Rimsties, draugs, rimsties! Lai nu paliek lielais

virtuves nazis citai lietderībai, uzklausies pirms, ko viņa
sacīs.

Lams. Tad tādēļ bij tie saldie smaidi, kad tu lūdzies,
lai laiž tevi kopā ar draudzenēm klausīties tā neģēļa
sprediķi!

Kamēr Kalekīna stāsta, citi aplaudē, smejas, izsaucas, Tils taisa

žestus.

Kalekīna. Ļauj man tikai vēl izstāstīt, kā bija, tad es

varu mirt.

Lams. Vai tu stāsti vai nestāsti, tev meli karājas no

mutes laukā.

Kalekīna. Viņš ir labs sprediķotājs, mēs, vairākas

sievas, gājām klausīties; viņš teica, ka garīdznieki un

sievas, kas nepiekopj laulībā miesas sakarus, tikšot para
dīzē.

Lams. Ak tur tu gribēji tikt viena bez manis! (Izsau-
cieni: «Oho!»)

Kalekīna. Tad mēs, sievas, zvērējām, ka neļausimies
vairs no vīra aizskarties. (Smiekli.)

Lams. Bet vienīgi tikai no viņa!
Kalekīna (raudādama). Ak, vīriņ, kā tu domā!

Lams. Ak, sieviņ, kā tu dari! Nu, uz priekšu! Tagad
tu esi man dunci krūtīs iegrūdusi, grūd nu dziļāk!

Kalekīna. Viņš citādas grēcinieces nemaz negribēja
atgriezt kā tikai jaunas, skaistas sievas, tās vecās

(smiekli: bravo!) viņš sūtīja pie mācītāja ...

Lams. Saprotams: tam tās asakas, šim tā miesa! Nu!

Nu! Tālāk!

Kalekīna. Viņš nodibināja dievbijīgu māsu pulciņu,
kas nedrīkstēja citu biktstēvu ņemt kā tikai viņu...
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Lams (spļaudās). Arvien labāk. Tfu!

Kalekīna. Viņš man noprasīja, vai es gribot savus

grēkus nožēlot; nu tad es apņēmos; viņš man lika zvērēt,
ka es atsakos no visām miesīgām iekārībām

...

Lams. Ak, tas cūka! No tavām saldām lūpām viņš to

dzirdēja ...

Klausītājs (sašutumā). Neģēlis!
Kalekīna (arvien raudot, ar komisku pieskaņu). Viņš

teica, ka bez miesas kautrības esot vēl debesu kautrība,
tā esot daudz lielāka, un vajagot dievam upuri nest un

miesīgo kautrību pārvarēt...

Lams (pārgriež acis un sasit rokas). Dievs žēlīgs, kas

nu vēl var nākt!

Tils (kurš pa to laiku novērojis tuvējo laivu). Ja mani

nevij mana paša acis, tad es redzu tur laivā kaut ko apaļu
un resnu: muca tā nevar būt, tad tā nekustētos; nevar

izšķirt, vai tas ģīmis vai cita apaļa miesas daļa, un tas

ir ... tas ir
...

Kalekīna. Tas ir tas pats Kisenbrikas mācītājs, mēs

braucam kopā.
Lams. Ak dievs, man notirpst kājas un tumšs gar

acīm metas. (Atšļūk uz kādas tuvas mucas un apveļas.

Troksnis.)

3. SKATS

Tils. Stiepsim šurp to brāli! Liksim viņam biktēt, lai

izsvīst tauki! (Viņš ar dažiem dodas uz laivu, kur mūks.)
Kalekīna (grib viņam palīdzēt uzcelties). Vīriņ, manu

vīriņ! Nu tu būsi beigts!
Lams (atgrūž). Nost! Neķeries man klāt, tu grēku

sieva, kāda vēl nav bijusi kopš paradīzes laikiem! Stāsti

nu līdz beigām! Beigts, kas beigts!

Kalekīna (kaunēdamās). Beidzot viņš man lika, lai

savai grēcīgai miesai saņemtu sodu, kailai nostāties viņa

priekšā ...
L a m s. Ak tu, nelietis! Ak tu, pasauls nelietis!

Kalekīna. Kad man nokrita krekls, es pati arī no-

ģību. Pamodos tikai, kad viņš man turēja butelīti pie

nāsīm. «Šoreiz,» viņš teica, «diezgan, mana meita, nākošu

reizi vairāk. Paņem līdz arī asu rīksti.»

Troksnis; ļaudis ved sagūstīto mācītāju.
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Lams (uzlec). Kur viņš ir? Kur viņš ir? Nu viņš man

atbildēs! (lerauga mūku un metas viņam klāt, sagrābj

aiz apkakles.) Šurp, tu speķa maiss, tu zupju toveris!

Mūks. Lūdzu! Lūdzu! Visu cieņu jūsu plinšu stobriem,
bet jūsu vēders tikpat resns un apaļš kā mans.

Lams. Tu, laišķi un nelieti, iedrošinies savus izplū-
dušos klostertaukus salīdzināt ar maniem godīgiem tau-

kiem, kas iegūti darbā un cīņās. Tagad es tev tavus taukus

nolaidīšu. Šurp ķēķa cirvi, es viņu sacirtīšu gabalos un

viņa āža taukus likšu uz ūtrupi.

Nēle (metas starpā). To tu nedarīsi. Necilvēcība ir

sagūstītu nokaut.

Lams. Vai tu man to gribi liegt, svētmeitiņ?
Nēle. Jā, es to necietīšu!

Lams. Bet tad es viņu metīšu aizgaldā un barošu,
kamēr viņš asaros, rāmos taukus spļaus, taukus svīdīs

kā svece un tauku strīpa viņam tecēs pakaļ, kur viņš ies.

Kad septītais tauku valnis tam liksies uz kaklu, viņu ķers
trieka. Nesat viņam divpadsmit riktes pa dienu un ba-

rojat, kamēr no vērša, kas viņš ir, iznāk elefants.

Ļaudis. Mēs viņu barosim!

Mācītājs (ieraudzījis Kalekinu). A, tur viņa arī ir,
tā grēku pīte. Vai tev neviena vārda nav, ar ko mani

aizstāvēt, nabaga mocekli, kas tev rādījis ceļu uz debe-

sīm? Esi nolādēta! Lai neviens priesteris tev nepiedod!
Zeme lai deg tev zem kājām, cukurs lai tev garšo kā sāls,

maize lai top par pelniem un gaļa kā nosprāguša suņa

maita! Esi nolādēta pie visiem septiņiem baušļu luk-

turieml

Lams (top priecīgs). Klausāties, klausāties! Ja viņš
tā lād viņu, tad mana sieviņa tomēr nebūs bijusi viņam
tik padevīga. (Rausta Kalekinu aiz drēbēm, kura sakņu-

puši un vaigu aizsegusi.) Paklausies vien, ko nu tu saņem

no labā brāļa!

Kalekīna (drebēdama no bailēm). Ak dievs, es esmu

pazudusi! (Nokrīt mūka priekšā ceļos.) Apžēlojies par

manu nabaga dvēseli, ņem tos lāstus atpakaļ,
Mācītājs. Nē, es neņemu.

Lams. Ņem atpakaļ, citādi tu tiksi pakārts, un, kad

striķis trūks no tava svara, tevi kārs vēlreiz.

Ļaudis. Tu tiksi kārts un atkal kārts!

Mūks (uz Kalekinu). Nu tad ej arī tu, grēciniece, ej
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ar to resno barokli, es ņemu savus lāstus atpakaļ, bet

dievs un visi svētie tevi gan paturēs acīs, un, ja tu savām

grēku iegribām padosies un no sava vīra dzemdēsi bēr-

nus, tad tie būs apdzimušies ar pērtiķa ķermeni un ar

cūkas galvu!
Lams. Nāc, mana mīļā sieviņ, neklausies ilgāk viņa

nespēcīgos lāstos, atgriezīsimies atkal mūsu atstātā lig-
zdiņā. Atvadīsimies no mūsu draugiem. (Viņi apkampjas
ar Tilu un Nēli un atvadās no citiem.) Neaizmirstat tik

to resno cūku barot!

Tils. Līdz šim man darīšana bij ar ērzeļiem un su-

ņiem, tagad uzņemšos arī ar cūkām.

Lams. Nāc, nāc, sieviņ, lai nenokavējam ēdamo stundu.

(Noiet.)

4. SKATS

Tie paši bez Lama un Kalekinas.

Nēle. Mīļais, kas tev acī iebiris? (Viņa ar pirksta
galu uzņem asaru.) Lūk, kāds mirdzošs pilieniņš!

Tils. Laid, viņš bij labs.

Nēle. Ak, vai tad šis briesmīgais karš nemaz negrib
beigties?

Notālēm atskan šāvieni.

Tils. Te tu dzirdi atbildi. Atpestīšanas stunda būs

situsi, kad mēs šo pēdējo cīņu veiksim.

Kuģa ļaudis (saucieni un pavēles). Visus vīrus uz

klāja! Mēs zināsim viņu sagaidīt!
Nēle. Vai tu gribi iet cīņā?
Tils. Vai tu gribi, lai palieku?
Nēle. Nē, es iešu tev līdzi! Tur augšā es sēdēšu un

pūtīšu savu stabulīti, lai tevi iedrosmētu, bet ja tu

kristu
...

Atkal šāviens.

Tils. Vai nezini, ka es nevaru, nedrīkstu krist, pirms
svētā brīvība nav izcīnīta un varmākas padzīti.

Dzīvība ir mana flaga
Un gaisma un brīvība!

Man viena āda no raga

Un otra no tērauda.
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Ļaudis (piebalso).
Mums bail nav no bendes, ne valga,
Gars lido kā putns brīvs!

Mums mirt vai dzīvot vienalga,
Kas miris, tas mūžīgi dzīvs!

Mācītājs (atskatiot šāvieniem). Ko dziedāt kā gaiļi
pirms kaušanas! Ja es te nebūtu uz jūsu kuģeļa, tad šī

sagrabējusī koka kaste sen būtu nogājusi dibenā ar to

neģēli Pūcesspieģeli. Tikai man pateicaties, ka vēl dzīvi

esat, es esmu tā kunga svaidīts.

Ļaudis. Ar ko tad tu esi svaidīts? Ar suņa taukiem.

Šāvieni tuvāk.

Mācītājs. Paļaujaties uz mani, es glābšu jūsu dvē-

seles. (Pie šāviena ikreiz paslēpj galvu un atgriež tikai

otru pusi.)
Tils. Glāb vien pats sava kuģa virsgalu!
Mācītājs. Zaimojat vien, gan es no paradīzes aug-

stumiem skatīšos lejā, kur jūs zili sarkani kā bietes vār-

tīsaties lejā.

Vairāki šāvieni tuvu, saucieni. Tumsa, ciņa sākas.

Nēle (pūš stabuliti). Til, tu tautas gars!
Tils. Nēle, tu tautas sirds!

Ļaudis. Hollā! Heijā! Par brīvību! Par tautu! Uz

priekšu!!
Tils (dzied).

Kaut zeme pilna ar velniem

Un tauta asinīs slīgst,
No nāves, asins un pelniem
Mums jauna brīvība dīgst!

Tumsa, troksnis, kliedzieni, dzirdama Tila balss un Nēles siabulite

Priekškars.
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Septiņpadsmitā aina

Uz jūras krasta.

Mākts. Mēness pilnā spožumā. Mirdzoši viļņi sitas pret krastu. Duso-

šas kaijas krastā. Bāka, no kuras allaž atspīd staru metēja uguns,

met sarkanu atspīdumu uz kaiju spārniem._ Liels daudzums maid-

uguņu, kas dejo visapkārt.

1. SKATS

Nēle, Tils.

Tils guļ bez dzīvības, gari izstiepies nāves stingumā uz paaugsta
uzkalniņa.

Nēle (viņam blakām nokritusi, lauž izmisumā rokas).
Til, mans draugs, ak, ak, mans mīļais, pagalam! Ne siltas

pūsmiņas nenāk vairs no tavām sastingušām lūpām, ne

pirkstiņš vairs nepakustas glāstīt tavu Nēli. Ak, es vien

vainīga pie tavas nāves, es! Cīņā tu paliki neievainots

un uzveici ienaidnieku, ne šķēps, ne lode tev nevarēja nekā

padarīt, un taisni mana mīla bija tā, kas tevi kapā grūdaf
Ko klīstat, maldugunis, un dejojat apkārt! Vai esat kri-

tušo dvēseles, kas tik daudz kaujā kritušas? Vai cīņa vēl

nav galā? Vai tauta vēl nav brīva? Viens varmāka nost,
citi nāk vietā. Til, Til, tu nedrīksti mirt, tev jāceļas tālāk

cīnīties, tu pats esi brīvības gars, vai brīvība var mirt?

Ak, kam man vajadzēja tev burvju balzamu ietrīt! Tas

šoreiz izrādījās par nāvekli! Dējat, maldugunis, dējat,
varbūt viņa dvēsele jau lido jūsu pulkā! Es gribu mirt

tavā vietā, Til, ja tu vairs neatmosties, Til, Til!

2. SKATS

Nēle. Kapracis ar lāpstu un aiz viņa birģermeisiers
(agrākais tiesnesis), Kisenbrikas mācītājs (tagad pavisam
resns, iet kā bumba veldamies), aiz viņa vēl daži pavadoņi rinda ar

aizdegtām svecēm rokā. Ķesteris aiz viņa, kas nes elpošanas
daiktus. Viņi grib iet garām uz kādu nolemtu vietu, bet, garām ejot,

ierauga Nēli, sabrukušu pie Tila līķa.

Birģermeistars. Meitēn, ko tu te dari pie miroņa?
Nēle. Kungs, nu jau trešā diena, kopš viņš vairs ne-

ceļas. Es tagad esmu viena palikusi un gribu mirt līdz

ar viņu.
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Mācītājs (lielā priekā sasit rokas). Slavēta svētā

Jaunava! Tad nu reiz Pūcesspieģelis beigts, ko nekāda

vara nevarēja uzveikt! Nu tik steidzies, kapraci, roc aši

viņam bedri un noņem tās drēbes, kas viņam mugurā,
sev par algu.

Nēle. Nē, nē! Tās nejaušu ņemt, viņam bez drēbju
sals aukstā zemītē! Tie ir arī nerra svārki un nerra ce-

pure, no tiem viņš nekad nešķiras.

Mācītājs. Nu tik aši! Varam guldīt tāpat bez zārka,

viņš godīgu aprakšanu nemaz nav pelnījis, tas ķeceris!

Birģermeisters. Vai tu tā mierā, Nēle?

Nēle. Ak jā, rokat viņu sausās, baltās smiltiņās. Ne-

viens tārpiņš viņu neaizskars, neviens kukainītis viņu ne-

bojās, viņš paliks skaists, kā bijis, mans dārgais, mījais,
un es viņam apgulšos līdzi, man bez viņa dzīves nava!

Mācītājs. Tā! Nu ir lielais atkritējs reiz beigts uz

visiem laikiem, tas nelietis un kūdītājs gars, nu varam

pacelt rokas un slavēt svēto jaunavu.

Tils tiek ielaists kapā. Ķesteris zvana mazo zvaniņu, ko pirmīt nākoi

bija zvanījis. Visi nometas cejos ap kapu un brīdi norimst kiusā
iūgšanā, kur dzirdama tik Nēles klusā elsošana. Kad kapracis smilti*

sāk bērt un, jau zvaniņam skanot, labu daļu smirlšu uzbēris, zem tām

notiek spēja sakustēšanās un Tils apakšā sāk skaji šķaudīt un, kār-

pīdamies ārā, met smiltis uz augšu.

Visi (izbijušies ieklausās). Kas tas? Kungs dievs, kas

tas?

Nēle (iekliedzas). Til, mans Til! Tu celies!

Mācītājs. Nu vairs nav labi! Nešķīstie kājās! Dievs,

pieņem manu dvēseli!

Kapracis un citi nomet rīkus un nokrīt pārbijušies zeme.

Visi. Vai! Vai! Vai!

Birģermeisters. Nedzirdēts! Nepiedzīvots! Miroņi

ceļas! Bēgsim! Bēgsim!

Visi metas bēgt, tikai mācītājam grūti piecelties, viņš krustojas un

vejas.

Tils. Dzīvu jūs mani gribējāt aprakt, nolādētie inkvi

zīcijas kalpi. (Izlec no kapa, nopurina smiltis un dzenas

bēgošiem pakaļ. Mācītājs nespēj paskriet, un viņš to satver

un velk uz kapa pusi.)



Mācītājs. Laid mani! Laid mani! Ko tu gribi? Zēlo!

Zēlo! Svētās jaunavas vārdā!

Tils. Nē, brīvības vārdā! Vai tu domā, ka Pūcesspie-
ģelis var mirt un tikt aprakts? Vai tauta var mirt un tikt

aprakta? Nē, Pūcesspieģelis, tautas gars, var gan dusēt,
bet ne mirt, un tāpat Nēle, tautas sirds, vienmēr pukstēs!
Bet tu tagad ej manā vietā! Ej uz dusu, melnā vara!

(level kā mucu mācītāju kapā un dzied.)
Es, nezvēru rīklē grimis,
Ar smiekliem uzveikšu tos,

Kā nerrs es esmu dzimis,
Kā varonis nobeigšos!

(Vēdina nerra cepuri.)

Priekš kn-- s,
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I

RAKSTI PAR DRAMATURĢIJU

ESTĒTISKAS PIEZĪMES PAR DIVĀM RAIŅA
LUGĀM

«UGUNS UN NAKTS»

Pamata elementi

Uguns un Nakts — kā drūms mūža noslēpums šie vārdi dveš

pretī. Un tiešām — tās ir pašas pirmbūtības dziļākās saknes, kas

mīt nepieejamos dzelmeņos, jo Spīdola saka: uguns ir mans tēvs,

un es esmu visas dzīvības dvēsele, mūžīgi degošā liesma zemes pašā
iekšā.

Un melnais bruņinieks tēlo Spīdolai:

Es tevi būtu cēlis

Pār zvaigznēm pāri, līdz pat gala tumsai,

Kur valda neminama, pārvarīga

Mūžīgā, nesāktā nakts.

Kustīgā uguns, kas ir dzīvību sākusi, un nekustīgā, nesāktā nakts

ir tie divi pamatelementi, iz kuriem izšķetinājās laukā viss krāsu

mirdzums un raiba dzīves dažādiba, kuru mēs šinī tēlojumā skatīsim.

Asos pretstatos nostādamies, šie elementi nāvīgi viens otru ap-

karo:

Nakts guļ spiezdama pār visu pāri
Un nekustas. «—

Bet uguns, Spīdola, kustas un top par sauli:

Es tūkstots krāsās pār zemi laistos,

Un manā vizumā spīd un dzīvo viss.
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Sie pretinieki tomēr, kad tie savu dzīves loku piepildījuši, saplūst

atkal vienībā, bet pārveidoti, kā tas parādās 4. cēlienā uz Nāves

salas.

Jo, kā Spīdola no bezveidīgas uguns izvērtusies par sauli, kas

Visumu zeltī, tā nekustoša nakts tomēr ir tapusi skaistā mūžība,

uz kurieni Spīdola pati aicina zemes, spēku, Lāčplēsi, projām:

Nogrimt mūžīgā nemaņā,

leiet Visuma skaistumā.

Tas ir iespējams tikai uz Nāves salas, kad Lāčplēsis ir ēdis no

nāves āboliem, kas karājas zelta ābelē, un dzēris no apburtās akas.

Nakts, mūžība — tā ir daba pati — tas ir elementārais mīlas

klēpis, tas lielais noslēpums, no kura viss izkāpj un piedzimst. Mūsu

gaismas pasaule, austa no laika un telpas, izdzistu bezgalībā, ja to

atkal nesaistītu un nesaturētu nakts, kur tā sasildās, lai atkal jaunas

pasaules dzemdētu.

Pēc nāves āboliem un nāves akas nāk jauna saule:

Kas mani dzer,
Pats sevi tver,

Sev jaunai saulei logu ver.

Uguns un Nakts kā simboli

Sie aklie dabas spēki mums kjuva jau dzīvāki un aptveramāki,
kad redzējām viņu ceļu un mērķi, viņu pretstatus un apvienošanos.

Kas mums dos tālāk viņu darbības izskaidrojumu? Kur uzmeklēt

pašu viņu dzīvības būtību? Kur tie vairs nemīt zemes iekšā, bet tur,

kur mums tie pieejami, — cilvēka dvēselē? Kura ir tā aptverošā dvē-

sele, kurā atrodas visi dziļumi un noslēpumi? Te atbilde ir viena —

tā ir ģēnija dvēsele.

Ģēnija apziņas apvārsnis spēj izplesties līdz bezgalībai, aptvert
dienas, gadus un gadu tūkstošus un miljonus, un visas dzīves tap-

šanu, un vēstures krustceļus. Neviens neaiziet tiktāl līdz dzīves

iespējamības robežām kā ģēnijs. Izpētīt ģēnija dvēseli un nolaisties

viņā nozīmē to pašu, kā nolaisties tūkstots asu dziļumā.
Šobrīd tā ir Raiņa dvēsele, kurā mums jānolaižas, un tas ir

Raiņa darbs, kura atminējums mums tur jāatrod.

Drausmīgs ir tāds ceļojums viņa dvēselē! Tur jānolaižas garām
visādiem pūķiem un nezvēriem, gan sīkiem, gan lieliem viļņiem, līdz

nonākam līdz tai vietai, kas irN skaistāka par visu gan zemes virsū,

gan zem zemes ellē. Un kas mums galvos, ka mēs pēc šī cejojuma
vairs atnākam atpakaļ tādi paši, kā izgājām? Vai mēs līdzi nepār-

veidojamies ar Raiņa dvēseli, caur Raiņa dvēseli, mēs — meklētāji?
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leskatīdamies šinī dvēselē, mēs redzam, kā tā Ir darbojusies savā

radīšanas procesā.

Radītāja ģēnija dvēsele ir tā, kas visu to, ko dzīve, daba, vēsture

mums dod, — visu raibo dažādību un nejaušibu satver ciešos veidos

un iedveš tiem mūžīgo dvēseli, no pārejoša rada nepārejošo, pakļauj
to likumam.

Tādā veidā ir radušies visu tautu lielie mīti, un pareģi, pravieši

dzejnieki ir bijuši viņu radītāji.

Ja nu mēs vēlreiz atskatāmies atpakaj, kā vienkāršie dabas spēki
ir izveidojušies par mītiem, tad, viņu turpmākai gaitai sekojot, mc*

rodam, kā mīti top par simboliem. Zem mītiem mēs saprotam pa

lielākai daļai tādu cilvēces izteiksmes veidu, kas saistās ar reliģiju.

Tie ir gan no dzīves izklaidības saistītie dabas spēki, bet tie paši
ir atkal padoti citiem neaptveramiem dabas likumiem, kas tos valda

no augšas un ir mūsu prātam nepieejami. Simbols turpretim savu

likumu nes pats sevi un ir padots attīstībai. Sis attīstības likums

simbolu dara dzīvu un iedod viņam dvēseli, un šī dvēsele ir Ideja.

Lāčplēsis un Spīdola nepaliek beigās tie paši cieti stāvošie tēli,

kādus mēs tos redzam pirmajā cēlienā, bet tie izdzīvo cauri veselu

attīstības posmu, un viņu nāve pat ir tikai pārveidošanās un tālāks

attīstības ceļš.
Sie simboli, Lāčplēsis un Spīdola, kas mūsu priekšā darbojas,

cieš, cīnās un iet bojā, nav tikai simboli vien, dzejnieks tos ir pār-

vērtis ar savu lielo mākslu par dzīviem cilvēkiem, pat par tik dzī-

viem, ka mēs drīkstam apgalvot — katrā no mums iemīt daja no

Lāčplēša un katrs no mums ir redzējis, kaut arf uz acumirkli, Spī-

dolu, kaut arī aizgrābtā brīdī satvēris tikai gabaliņu no viņas drēbju

vīles. Bet tas, kas ir spējis sevi atdot bez atlikuma lielam darbam,

lielai idejai un dedzis sajūsmas liesmās, tas ir redzējis Spīdolā visu

to skaistāko, kas zemes virsū un zem zemes ellē.

Paralēles

Starp Raiņa darbiem šādas simbolistiskas lugas ar tīri idejisku

saturu ir divas: viņas savā vielā, tikpat kā vielas izbūvē un stilā

atšķiras no citām Raiņa lugām, kuras ietveras vēsturiskos rāmjos

tuvākā vai tālākā pagātnē un kurās darbojas ne mītiskas, bet vēs-

turiskas personas. Sāda veida lugas ir «Indulis un Ārija», «Pūt,

vējiņi!», «(jirts Vilks» un «Pusideālists», kamēr pie pirmā pieskaitā-

mas «Uguns un Nakts» un «Zelta zirgs». Ari «Spēlēju, dancoju»

pieder pie pēdējām. «Jāzeps un viņa brāļi» stāv ārpus abiem šiem

veidiem, tiklab starp vēsturiskiem, kā starp mītiskiem.

Mūsu interesē ir atšķetināt no citām tikai Šīs divas lugas —
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«Uguns un Nakts» un «Zelta zirgs», kuras ir līdzīga veida un tomēr

viena otrai asi pretstati ne tikvien savā idejā, bet ari ideju nesējos

LaCplēsī un Spīdolā, Antiņā un Saulcerītē.

Bet, taisni būdami galēji pretstati, tās viena otru papildina un

viena otru apgaismo, un dziļākai izpratnei ir nepieciešami viņas
abas salīdzināt.

Spidola ir iz zemes iekšas mūžīgā liesma, visas dzīvības degošā

dvēsele, lielās būtības centrāluguns, kas mūžam kustas un mainās.

Saulcerīte ir stinga dvēselīte, iesaluši mūžīgos ledus kalnos, stikla

lārkā, kur tai jāpaliek, ja nenāktu modinātājs.

Spīdola nēsā kosmiskas krāsas: melnu, sarkanu un zeltu kā nakti

un uguni, paceldamās lidz saules zeltam, kas Visumu zeltī un katrai

būtnei dod veidu un krāsu.

Saulcerīte guļ zilos stiklos, zaļos ledos, baltos sniega svārkos

ar mēnessbāliem vaigiem un gariem zelta matiem.

Spīdola, visuspēcīga burve kā daba pati, spēj iz savām rokām

krusu kā graudus sēt. Tā spēj vēlēt vējiem pūst, sniega mākoņus

kaisīt, visus debesu spēkus raisīt. Tā tur mēnesi ar visām zvaigznēm

un laimei atver vārtus un aizver.

Saulcerītes sastingušie pirkstiņi nekustoši kā lūzens ledus tur

tikai sastingušu vizbulīti.

Spīdola, it kā maģisku loku ap sevi vilkdama, atkārto arvien

fascinējošos vārdus:

Es esmu skaistākā par visu,

Kas zemes virsū un zem zemes ellē.

Saulcerite nemaz nezina, ka tā skaista, viņas skaistumu tikai tēlo

neapzinīgais Antiņš, kas sapnī redzējis:

Bālu vaigu iet man garām,

Skropsti nolaisti pār acīm,

Galva noliekta uz krūtīm,
Zelta matos sudrabrasa,

Pilnas acis lielu asru.

Bet no viņas skaistuma Antiņam ir aizrāvusies elpa un pušu lūzuši

skati, un tas, kopš viņu īstenībā redzējis, vairs nerod miera ne dienu,

ne nakti.

Tādi pat pretstati kā Spīdola un Saulcerīte ir ari Lāčplēsis un

Antiņš.

Lāčplēsis ir slavenais latvju varonis, dižciltīga virsaiša dēls,

paša Pērkona sūtīts izskaust zemes mošķus. Antiņš ir vārgs zēniņš,

zems un nepazīts, cēlies no übagu būdas, bez slavas, bez vārda.

Lāčplēsis plēš lāčus pušu, bet Antiņš žēlo pat savus niknākos

pretiniekus — melnos kraukļus.
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Antiņš necīnās un uzvar, Lāčplēsis cīnās un neuzvar.

Vienā lugā viscaur aktivitāte, otrā — pasivitāte. Viena, sasnie-

gusi pilnību: «es esmu piepildīts un brīvs», griežas atkal atpakaļ

bezveidībā, lai pārvērtēta un pārveidota no jauna cīnītos citos laika

posmos un augstākos attīstības centros.

Abas šīs pretstatīgās lugas tomēr apvieno idejas lieluma dvesma.

Tā saplēš ledus mūra kalnu zem kraukļu kājām, un tā pati iekustina

iemigušos putna spārnus uz Nāves salas un ceļ augšā tautu iz no-

mirušiem akmeņiem.

Tāpat kā savā saturā, tā arī stilā šīs abas lugas ir pretstati, un

var sacīt, ka katrai Raiņa lugai ir savs gluži īpatnējs stils ar savu

sajūtas atmosfēru. Varētu sacīt, ka «Uguni un Nakti» Rainim tr

palīdzējušas rakstīt pašas mūzas, «Zelta zirgu» turpretim grācijas

un ka visskaistākie momenti Raiņa dzejā ir tie, kur drāma savienojas

ar liriku, mūzas apkampjas kā māsas ar grācijām.
«Induli un Āriju» ir rakstījusi Klio ar vēstures sirdsasinīm. Baibu

aiznes Daugavas viļņi baltā jūras augstumā, un, Jāzepam aizejot

tuksnesī, to pavada elēģija, un Nīla viļņi tam vaimanā pakaļ.
Arī šī pēdējā traģēdija ir zināma paralēle no «Uguns un Nakts»,

tikai pavisam citā izjūtā.

Lāčplēsim krītot, skatītājs neskumst, jo viņa cīņa turpinās ne-

pārtraukta tālāk apakšā pie dzelmes vaidētājiem.

Jāzeps nekrīt priekš mūsu acīm, bet mirst trejkārt: pirmkārt, bedrē

mests, otrkārt, kad brāļi nemin vairs pat viņa vārdu, beidzot, kad

tam pasaka: «Tu esi nevajadzīgs, tu vari aiziet.»

Lāčplēsis paliek tālāk atmiņā kā persona, Jāzeps izgaist pats kā

sapnis, un paliek tikai viņa dziļā ētika, kas izpleš zemes šaurās

robežas.

lekšējā darbība

Aplūkojuši «Uguns un Nakts» ārējās kontūras, mēs varam tagad

nogremdēties lugas iekšējā darbībā un aplūkot viņas varoņus viņu

grandiozajā traģiskajā cīņā.

Traģiska ir katra cīņa, kuru varonis uzņemas, kad tas iet pret

eavu laiku un pāri pār savu laiku. Viņš nāk kā ģenerāciju tālākvedējs,
bet reizē arī kā piepildītājs un sagrāvējs. Viņš griežas visam līdzši-

nējam pretī. Visi vecie vārdi, runāti no lūpu lūpām, apklusīs, un atska-

nēs jauni, nedzirdēti vārdi. Ģēnijs tātad reizē sava laika piepildī-

tājs un sagrāvējs. Melnais bruņinieks redz Lāčplēsī tāda jauna laika

nesēju:
Kas jutīsies tik stiprs un tik pārdrošs,
Ka kustināt sāks tumsas pamatus
Un iekurs pretestības uguni, —
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un liek to postīt. Bet, apzinādamies Lāčplēša lielo spēku un redzē-

dams viņā paša Pērkona sūtni, tas zina, ka visi tumsas ieroči pret

viņu salūzis un ka te jālieto gluži cita vara, lai viņu galīgi veiktu:

Ko zemais spēks

Nav spējīgs sniegt ar savām rupjām rokām,
Ne veikt un lauzt, un likt sev talkā,
Tu sniedzi to,

Ko dod tik pārpilnība, laime, miers.

Tai laimē velc to agri, liec tam rimt,

Liec cieši nosēsties un maldus nosviest —

un baudas dzert.

Tiešām, šinīs likteņsmagajos vārdos slēpjas viss Lāčplēša traģikas
kodols un reizē arī lugas traģiskais līdzsvars. Lāčplēsis nedrīkst ne-

kad rimt, gaismas pils atslēga nedrīkst rūsēti Ar to apstātos visa

kultūras un attīstības gaita, kura tik tad var pastāvēt, ja tā mūžīgi

atjaunojas un iet uz priekšu.

Apbrīnojami taisnā līnijā Lāčplēša ce|š arī virzās uz priekšu: ar

savu pārmērīgo spēku viņš izskauž mošķus, apkaro visus sīkos un

lielos velnus, nocērt pūķim galvu un izceļ iz dzelmes gaismas pili.

Pat kļūmīgai Nāves salai viņš iziet cauri kā uzvarētājs, līdz kamēr

pašās augstākās gavilēs pārdzīvo traģisko lūzumu un bojā iešanu.

Kas ir tas spēks, kas lauza Lāčplēša spēku? Mums uz to atbildi

dod jau pirmajā cēlienā raganu pravietojums:

Nespēks tavu spēku lauzīs,

Smiltis tavas acis grauzīs.

Arī citā Raiņa lugā — «Jāzeps un viņa brāļi» — mēs sastopam
tādu pašu pretinieku. Arī tur Jāzeps prasa: «Kur ir tas spēks, kas

atstāv manam spēkam?» — un dod pats sev atbildi:

Tas spēks ir nespēksl
Tā ēna — vakardiena, kuras navl

Tās ir ikdienas smiltis, kas izgrauž Lāčplēša acis, un sīkās skud-

ras, kas apēd Jāzepa darbus.

Kāds traģisks izmisums, kāds dievu izsmiekls par indivīdu, lai

arī cik liels un stiprs un kāds ģēnijs tas arī būtu, atskan šinīs vār-

dos! Tiešām, pašai cilvēcei nebūtu vairs nekādas izejas un atpestīša-

nas, ja Lāčplēsis, izraudams dieviem no rokām likteni, brīvprātīgi
neietu cīņā ar melno bruņinieku, zinādams, ka tam šinī cīņā būs

nāvi ciest, un nenolēktu Daugavas viļņos, kamēr Jāzeps aiziet tuk-

snesī, lai tur mirdams nemirtu.

Sekosim tomēr Lāčplēša gaitai un uzmeklēsim viņa pretiniekus,
kā arī palīgus, lai redzētu, kā, spēkos un pretspēkos lauzdamies,

atrisinājās dramatiskā darbība.



Aspazija. L. Kreicbergas foto.



Aspazija un Rainis 1929. gada septembrī.
0. Mētras foto.



Aspazija, Zeltmatis, Rainis un Aleksis Mierlauks 1920. gada
17. novembrī pēc Raiņa lugas «Jāzeps un viņa brāļi» pirmizrādes.



V. Zosta šaržs.



Akropole. Skats no agoras 1983. gadā.

S. Vieses foto.



Lilija Ērika — Aspazija un Jānis Ģermānis — Perikls lugā «Aspazija».



Lilija Ērika — Aspazija un Jānis Ģērmanis — Perikls lugā «Aspazija».



Ludmila Špīlberga — Elpinika lugā «Aspazija».



Felicita Ertnere un Aspazija lugas «Torņa cēlējs» mēģinājumā
1927. gadā.



Dekorāciju mets Aspazijas lugai «Boass un Rute».



Mirdza Šmithene — Ziednese un Jānis Ģermānis — Zaltis

lugā «Zalša līgava».



«Zalša līgavas» izpildītāju kolektīvs Nacionālajā teātrī.
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Ne vislielākais pretinieks, aklais melnais, būtu lauzis Lāčplēša spē-

kus, ne arī reālākais Kangars, kas viņu apkārt nodod un pārdod,

un visi velni, sīki un lieli, Lāčplēsim nekā nepadarītu, ja bīstamākais

naidnieks — miers, kūtrība, bauda — nebūtu iezadzies viņa iekšienē,

nebūtu samaitājis viņa dvēseli, kura atdzīvojas tikai no jauna Dau-

gavas viļņos.

Vistuvāk Lāčplēsim stāv Laimdota un Spīdola kā tie dzinēji spēki,
kuri viņa gaitu virza vai nu uz priekšu, vai atpakaļ.

Jau no sākta gala, ieraudzījusi tikai vēl Lāčplēša nojaušamo tēlu,

Spīdola jūtas viņa naidniece. Viņa, kas līdz šim bijusi vienvaldniece,

ierauga Lāčplēsī sev līdzīgu spēku. Līdzīgs sastop līdzīgul Bet ģēnijs

ģēniju var vai nu tikai mīlēt, vai tikai nīst, citas attiecības starp
abiem nevar būt, pasaule, dzīve priekš tam par šauru. Viens otru

nīzdami, tie sevi sagrauj, viens otru mīlēdami, tie savstarpēji papil-
dinās un dara lielāku arī apkārtni. Spīdola šo ideju izsaka trešajā
cēlienā:

Es, daile, arī esmu spēks,

Tu spēks, es daile, mēs saderam kopā,

Mums mērķis viens ir: pilnība.

Un turpat:

Vai dzirdi, ko viņš (Kangars) visvairāk baidās,

Ka mēs viens otru gūtu.
Un viņam taisnība.

Mēs būtu nepārvarams pasauls spēks.

Es, valdošā daile,

Esmu līdzīga tavam spēkam.
Tavs spēks ir lauzts bez manis, tu viensl

Mēs abi pasauli rokās svērsim.

Un tiešām, visaugstāko momentu Lāčplēsis un Spīdola sasniedz

4. cēlienā, kad tie abi, kaut arī tikai uz īsu mirkli, saplūst vienībā:

Sai mirklī mūžības saspiestas,
Priekš mūžiem pietiks šīs laimības.

Priekš šāda momenta dzīve ir par mazu, sīku, tas var izplesties

tikai mūžībā, uz kuru jāieiet caur nāves vārtiem, jāiet pa to ceļu,

pa kuru arvien tālāk un tālāk sauc Spīdolas balss:

leslīgt mūžīgā nemaņā,

Nogrimt Visuma skaistumā,

Kur mūžība spārnus sit,

Tālāk, tik tālāk rit
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Bet Lāčplēsis šim maģiskajam aicinājumam nepadodas, par daudz

viņš zemes spēks, par daudz pie zemes saistīts ar saviem instinktiem,

ar ikdienību, ar Laimdotu un pat vēl vairāk: Lāčplēsis nebūtu lidzīgs

spēks Spīdolai, ja tas viņai padotos, kaut gan tas atzīstas:

Es mūžam tevi vairījos,
Mēs bijām nāvīgos naidniekos,

Bet svešas ilgas, kas viņas zina,

Uz tevi mūžam mani dzina:

Ko mūžam negribot gribēju,

Se Nāves salā es sasniedzu.

No šī redzes stāvokļa tātad cits nekas neatliek kā naids, tikai

naids starp abiem, lai katrs uzglabātu savu es — patību. Lāčplēsis
bīstas 4. cēlienā, ka Spīdola viņa nepārveidotu, bet vienu viņš ne-

zina — ka viņš pārveido arī Spīdolu un ka par visu lielo naidu vēl

lielāka ir mīla. Spīdola pārveidojas, lai glābtu Lāčplēsi.

Mūs liktenis grib šķirt,
Es zemes veidos iešu nirt

Un tevi sargāt un līdz tev iet,

Lai mana aizsaules valstība riet.

Sī pārveidošanās tomēr nepastāv ilgi, jo Kangars viņai pārāk

spilgti atgādina;

Kā kalponei kalpot Lāčplēsim,
Mest sapņus par brīvi un debesīm —

Ha, ha, ha!

Tu, citkārt lepnā Spīdola!

Spīdola:
Es tomēr gribu, es palikšu,
Tevi viņa varā nedošu.

Kangars:
Ne manā varā, bet Laimdotas.

Te ceļas nejauši jautājumi, ko nozīmē — dot Laimdotas varā?

Vai tad Laimdota nav tā, kura Lāčplēsim jau parādās pirmajā cē-

lienā kā tā būtne, kas viņam māj kā atpūta: baltā, rāmā, mierīgā

gaisma, kā zila debess, dvēseles prieks. Kā būtne, pašas Laimes

dota, — Laimdota.

Laimdota ir ikdienišķas sievietes tips, ņemta kā persona, ikdienišķa

sieviete, tomēr ņemta ideālā nozīmē, jo viņas tikla, viņas dvēseles

spogulis ir tas, kas Lāčplēsim otrā cēlienā palīdz noveikt briesmīgo

pūķi. Lugas darbības sākumā viņa tiešām ir tā, kas veicina Lāč-

plēša gaitu uz priekšu, kamēr Spīdola ar visiem saviem palīga

spēkiem, velniem un pūķiem, un Kangaru, grib viņu iznīcināt. Darbi-
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bas turpmākā gaitā tomēr šīs abas lomas pārmainās, un jāprasa, kas

ir tā, kas Lāčplēsim liek sīkā ikdienas laimē rimt, nosēsties cieti

mierā, nomest maldus, lai paliek visi lielie centieni, lai rūsē spožā

gaismas pils atslēga! Vai tā ir Spīdola, kas gribēja pirmajā cēlienā

viņu saplucināt kā puķi, lauzt viņam zarus kā ozolam? Spīdola, gri-

bēdama tikai piepildīt savu varu, savu spēka apziņu, mērojoties ar

ikdienišķo, rāmo Laimdotu, saka Lāčplēsim:

Es varu nīst!

Caur visu pasauls telpu
Tev būs pēc elpas klīst,
Pēc manis tev slāpt un alkt.

Un, kad būsi aizelsies smacis,

Pacel acis, pacel acis!

Pēc manis vēl karstāk tev degt un alkt,
Pēc manis, Spīdolas, kas spīd,

Kas tev mūžam iz rokām slīd.

Sis Spīdolas lāsts tomēr pie Lāčplēša nepiepildās negatīvā nozīmē.

Ilgas un slāpšana pēc Spīdolas, uz kuru viņa to nosodījusi, tomēr

reizē ir ilgas un slāpšana pēc liela darba. Spīdola ir tur, kur darbs

un cīņa, kamēr Laimdota ir tur, kur miers un laime.

Laimdota arī reizē ir tā, pie kuras Lāčplēsis var vienmēr parādīt

sava spēka pārākumu: viņš dodas tai pakaļ viņu atpestīt, kad to

pūķis aiznesis, un piespiež Spīdolu viņu atdzīvināt uz Nāves salas,

kur tā guļ akmenī pārvērsta.
Tāda vispār ir vīriešu psiholoģija pret sievieti, kā tā jau sen-

laikus vēsturiski attīstījusies. Vīrietis sievieti uzskata kā nespēcīgāku,

vārgāku radījumu, kas kopjams, auklējams un lolojams, un no visām

vētrām sargājams; tāda aizgādība sievietei tomēr ir pazeminoša, vīrie

tis ar to nostāda sievieti kā zemāku radījumu, kā daļu no sevis un

ārpus sevis. Arī Spīdola par Laimdotu saka:

Es viņu mīlu kā daļu no sevis

tev vajag visa.

Es esmu visa:

Mums liktens viens.

Aiz iedzimta kūtrības likuma, kas iet paralēli viņa spēkam, Lāč-

plēsis apmierinās ar šo vienu daļu, bēgdams no mūžības, viņš iestieg

un nogrimst ikdienā.

Piektajā cēlienā Lāčplēsis dus, galvu nolicis Laimdotas klēpi, un

tā, viņu paijādama, saka:

Es tevi nedošu vairs briesmu varā,

Un klusi laimes klēpī nogulsim —

Tu izstaipīsi gurdos locekļus,
Es tevim galvu gludi noglaudīšu.
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Un Lāčplēsis uz to viņai atbild:

Nebaidies, manu dūjiņu,
Es gribu pie tevis atdusu.

Viss panākts: priekš sevis nu dzivošu.

Laimdota nu var gavilēt, nu viņa ir ieguvusi stipro varoni visu,

un to viņa dara, izsaukdamās: «Kā brīnums šis brīdis visaugstākais!»

Lāčplēsim tomēr pie šīs novilktās robežas jāapstājas, viņa dvē-

seles stīgas šinī simfonijā nevar iesakņoties viņai līdzi, viņš atceras

citu — daudz augstāku acumirkli, kuru tas pārdzīvojis ar Spīdolu

kopā uz Nāves salas, un kā jautājums, kā protests atskan no viņa

lūpām: «Un mūžīgs?»
Tomēr tās ir tikai atmiņas, kas uzliesmo uz mirkli, gaismas pils

atslēga jau ir paspējusi sarūsēt, pie Laimdotas tā vairs nemirdz.

Liktenis, kādu aklais melnais Lāčplēsim pirmajā cēlienā lēmis,

nu arī piepildās, bet citādā veidā un mainītās lomās. Ne Spīdola,
kuru aklais melnais sūtīja, ir tā, kas liek laimē un mierā cieši no-

sēsties un maldus mest, bet Laimdota, tā pati Laimdota, kas ar savu

dvēseles spoguli tam otrā cēlienā palīdzēja pūķim galvu nocirst.

Mēs redzam te, kādas personas šinī grandiozajā drāmā ir pār-

mainījušās un galīgi pārveidojušās līdz dzīvības un attīstibas prin-

cipa plašākajai iespējamībai. «Mainies uz augšu!» ir pastāvīgais

lozungs, kuru Spīdola un Lāčplēsis viens otram uzsauc gan naidā,

gan mīlā, kamēr tie, sasnieguši šīs reālās dzīvības robežu, ieiet tālāk

vēl lieliskākā cīņā nākotnē un masā — pie dzelmes vaidētājiem,

saplūzdami kopā kā daile un spēks, kā intuīcija un darbs.

Pat šo abu spēku un kustības pretpols — aklais melnais — ir

padots attīstības likumiem, kaut gan tas liekas esot nekustīgs un

mūžam uz vietas stāvošs. Ar to, ka viņš vispār ielaidies cīņā līdz

ar savu zemāko kalpu Kangaru, viņš jau ir pārkāpis savu nekustības

likumu. Kurš šinī cīņā veiks, ir tikai reāls jautājums. Vēsturiskā at-

tīstība arī neiet taisnā līnijā pie cilvēces uz priekšu, ir likumi, kuri

progresu atsviež uz gadu simteņiem atpakaļ un iznīcina kultūras iegu-

vumus, bet, kopā ņemot ar visiem līku ločiem, lielā dzīvības attīstība

iet uz priekšu, jo Spīdola mums sludina:

Viens vārds man dots no mūžības:

Teikts — gaisma nāks tomēr pie uzvarasl

Un, Lāčplēsim nāvē ejot, pie viņa vārda saistīsies latvju sajūsmība
gadu simtiem.

Un atkal les varoņi taisnā ceļā un tālākā posmā:

Ne zeme pret zemi tad karos,

Bet visas kopā pret tumsu,

Tad aklais melnais uzveikts kļūsi



613

Laimdota, kas liekas vidū stāvam starp progresu un regresu, ari

nevar palikt stāvam, tai jāvirzās vai nu uz vienu, vai otru polu, un

diemžēl mēs redzējām, ka nemanot un brīvprātīgi kļūst par aklā

melnā ieroci un izpilda pie tā viņa lāstu.

Kādu lielisku ainu mums atklāj šis kustības un dzīvības prin-

cips, ko Rainis pirmoreiz ienesa dzejā, kas līdz tam bija pazīstams

tikai kā «dialektiskā filozofija»! Nekur tas tik labi neielejas kā drāmā,

kur tas top par visas drāmas vadošo dvēseli. Ar to Rainis ir radījis

gluži jaunu drāmas tehniku. Līdz šim drāmas tehniskā uzbūve, sā-

kot no Aristoteļa laikiem, pastāvēja iekš tā, ka doti, cieši stāvoši

raksturi ar savām kaislībām un tieksmēm cīnījās cits pret citu

psiholoģiski vai arī pret ārējiem apstākļiem, vai pret pasauli un viņas

morāliskiem likumiem. Tie gāja bojā aiz sava rakstura vai kaislibu

konsekvences, un, ja tie ko darīja pret savu raksturu, tad tā bija

vājība un traģiska kjūda, kamēr pie Raiņa iznāk pretēji: viņa

varoņu traģiskā kļūda būtu, ja tie nepārgrozītos. Te valda pārvei-
dības princips pats! Ar dzeļošām ilgām, ar verdošu versmi tas stumj

un dzen, liec un lauž, kausē un pārlej, dedzina un smeltē pašā

lielajā pārveidības smēdē, lielajā sauleskrāsnī, tās saules, kas saka:

Es nepastāvu — es tūkstoš krāsās pār zemi

laistos —

Bet manā vizumā spīd un dzīvo viss,

Kas skaistā zemē zaļo un debesīs mirdz

Un kas iekš tumšiem klēpjiem briestot guļ.
Es visam tēlu dodu un veidu.

Aplūkojuši Raiņa lielo darbu, mēs atgriežamies kā no gara ceļo-

juma mājā — pie autora paša, pie viņa kā personas.

Mūs interesē zināt, kādas ir tās īpašības, kas viņu veidojušas
kā dzejnieku, kas ir noteicošas ne vien šim, bet arī visiem viņa

darbiem.

Nepietiek uz šo jautājumu dot parasto universālo atbildi, ka Rainis

ir ģēnijs, kāds reti dots kādai tautai. Ģēnijs, kurš, pēc Pitijas orākula,
ir uz klints dzimis ērglis.

Bet uz klints dzimušais ērglis nevar baroties no tukša gaisa, un

ar ģenialitāti vien nepietiek, ja tā nav savienota ar citām — konkrē-

tākām īpašībām.

Tuvāk aplūkojot Raiņa darbības gaitu, mēs šīs īpašības atradīsim

un izšķirsim, ka viņa radīšanas procesā darbojusies tiklab intuīcija,

kā tīrais prāts, plaša izglītība, dibināta uz vēstures pētīšanu un

dialektisko filozofiju, un — par visu pāri — viņa dzijā tautas mī-

lestība, kura arī nedibinās uz jūtām un ilgām vien pasīvā stāvokli,

bet darbojas un pētī reizē ar prātu. Ar jūtām vien gan var sadzirdēt
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dzelmē nogrimušās gaismas pils zvanus, bet pašu pili augšām celt

spēj tikai ar prātu un loģiskām atziņām.
Un pie visa tā mums reizē jāņem vērā, kā ģēnijs ar šīm īpašībām

ietilpst reālā dzīvē un savā laikā, ko laiks viņam dod un ko viņš

laikam. Kur viņš iet ar laiku, kur pret un pāri pār savu laiku?

Kur Rainis ir individuālists, kur sociālists, un kur šīs pretējības

salējas kopā?
Visu to izsmelt nav šo īso rindiņu mērķis, tas pieder kādam nā-

košam, plašākam darbam par Raini. Se pietiek tikai acumirklīgu

starumetēju uzmest uz viņa galvenām īpašībām, bez kurām tas visumā

nemaz nebūtu aptverams.

Intuīcija un prāts — tie ir tie divi stiprie spārni, kuri uz klints

dzimušo ērgli nes uz augšu, uz priekšu.

Intuīcija ir tā, kas māca pasauli visumā aptvert, dod viņas kop-

iespaidu, kopnoslēgumu. Tā māca sīkā dzīvē atrast lielumu un pār-

ejošās parādībās ieraudzīt mūžīgo būtību.

Sī būtība tomēr ir tikai nojaušama vien, ne izdibināma, tā ir

mūžība pati, kas slēpjas aiz Izīdas plīvura, un misticismam arī pie-

tiek ar šo nojaušanu vien, tas apmierinājās ar pasīvu stāvokli.

Pret to sācējas un sāk runāt «tīrais prāts», un mūsu loģiskajā
un empīriskajā kultūrā būtu naivi visu izskaidrot caur intuīciju un

atmest vērtības, ko ienesis prāts un pētīšana. Un, ja arī prāta

atziņas nedod visu lielo kopiespaidu, tās tomēr mūs māca daļas no

visuma pētīt, un tas ir ceļš lūkoties aiz Izīdas plīvura.

Intuīcija un loģiskā atziņa — šīs divas fundamentālās pretējības,
kas tik karsti nīstas un tik dziļi mīlas, ir tomēr līdzvērtīgas, tās

ir abas māsas, dzimušas no mātes Mūžības.

Kas šīs abas nemiernieces lai savieno? Kur ir tilts, kas ved šīs

ilgu māsas vienu pie otras?

Te mēs redzam, ka palīdzīgu roku mums ir sniegušas zinātne

un māksla.

Domu pasaulē mums jaunlaiku filozofija aizrāda, ka būtība nav

nekustīgs jēdziens, ka šai absolūtai būtībai tomēr ir imanenta attīs-

tība, dialektiska dziņa.

Prāta tīrākā formula ir «atzīt», bet atzīt taču nav nekāds nekus-

tīgs jēdziens. Atzīt ir «vienmēr vairāk atzīt». Tāpat arī katrai dziņai
nav tikai kustības nozīme vien, tā ir reizē dziņa uz mērķi.

Viskonkrētāk tas izpaužas mākslā un, varētu sacīt, gandrīz vis-

caur Raiņa mākslā un it sevišķi še — «Ugunī un Naktī».

Abi, Lāčplēsis un Spīdola, iet uz priekšu, uz mērķi. Viens vienā-

dos, lēnos soļos, otrs, Spīdola, ir mūžam mainīga, sprikstoša, degoša,
lecoša, kas kā noreibuši lemura ar spārniem sitas uz priekšu un at-

pakaļ. Bet arī viņas ceļš iet uz to pašu Lāčplēša mērķi, kaut gan

tā saka pati par sevi esam un nevienam nepadota,
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Katrs mērķis turpretim ir indivīda piepildīšanās lielajā, aptverošā

visbūtībā, kur cilvēce līgo kā viena saime.

Drāma ir ta augstākā mākslas forma, kur indivīda «es» sajūta

paplašinājās par pasaules visjūtu, kur cilvēka dvēsele jau pati top

par pasauli. Indivīds nebūtu indivīds, ja viņa mērķis nepaceltos pār

viņu pašu pāri, izaugdams par ideālu, par jaunu ideālu.

Tādēļ arī drāma nav tikai estētiska mākslas forma, kas dibinās

uz baudīšanu vien, bet tā ir reizē vērtēšana, tātad pēdējā pakāpē —

ētika. Tāpat arī drāmas vēsture ir katra laika ētisko jeb tikumisko

pamatu vēsture. Līdz ar to viņai stāv priekšā arvien jauni uzdevumi,

jo dialektiskā atziņa mums rāda kultūras ainu uzkāpjošā veidā, un

progress, iedams uz priekšu no ģenerācijas uz ģenerāciju, katru ap-

tver citādā atziņas formā.

Nogrimušā gaismas pils ar katru laika posmu no jauna jāceļ

augšā, jo līdz ar mērķa piepildīšanos atslēga sāk rūsēt, un tā jā-

spodrina no jauna.
Rainis pa šo dialektisko ceļu ir gājis, savus darbus radīdams, un

par to viņu veda vēsture un politika. Bez šīm divām atziņām viņam
arī nebūtu iespējams bijis laiku izprast un to mākslā sintezēt. Mākslas

kausējumā šis atziņas top vienas, jo, kas šodien ir politika vēl karstā

plūdumā, tā jau rit ir sacietējusi un kristalizējusies par vēsturi.

Pa šo ceļu iedams un no individuālisma Iziedams, viņš ari nonā-

cis līdz kopumam. Lāčplēsis ir nokāpis pie dzelmes vaidētājiem, bet

ar to vēl nav cīņa galā un nebeigsies. Nav jāaizmirst, ka Lāčplēsim

līdzi nolēkusi Spīdola un ka viņi ies kopā uz tālākām atziņām.

Traģisks ir šis ceļš, un pa viņu iet gandrīz visi Raiņa varoņi

līdz ar pēdējo — Jāzepu, kuram ari jāiet caur miesas saciršanu un

caur kvēlēm — lai mirdams nemirtu.

Traģisks ir vispār katra ģēnija ceļš, un mums atliek kā apmieri-

nājums tikai tas, ko tas, bojā iedams un iz sava laika iziedams,

savam laikam atstāj, mierinājums, ka tautas sajūsmība saistīsies ga

dusimteņiem cauri pie viņa vārda un ka tas atkal sūtīs meklētājas

jaunā cīņā pēc jaunām atziņām.

«JĀZEPS UN VIŅA BRĀĻI» UZ SKATUVES

Motoi

«Dārgs smaragds ilgi zemes klēpi *ug.»

(Potifers.)

Raiņa lugām ir liktenis bijis pārdzīvot iepriekš veselu vēsturi,

pirms tās sasniegušas savu mērķi parādīties dzīvos miesas tēlos az

skatuves.
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Tā tas bija ar «Uguni un Nakti», kurai, līdzīgi nogrimušajai gais-

mas pilij, vajadzēja astoņus gadus dzelmē gulēt, un tad tikai ti,

pārvarēdama visas kļūmes un nejaušības, spēja augšā celties un

uzliesmot tanī apžilbinošā spožumā, kāds tur iekšā bija saistīts gu-

lējis.
Kas ir drāma, kura nevar parādīties uz skatuves? Tā dzīvo tikai

pusdzīvi. Visi tie tēli, kurus dzejnieks ar savām gara acīm ir ska-

tījis reālā iemiesojumā, tie ar nepacietību alkst un gaida, lai dzertu

dzīvas, karstas asinis un taptu par miesu. Viņu dvēseles sēd rindā

kā melnas bezdeligas pie Nāves upes un grib spārnos celties un

pasaulē laisties.

Un ne vien dzejnieks to tā jūt, arī publika raugās tāpat un drā-

mas nemaz nelasa. Vai gan otrādi būtu izskaidrojami «Uguns un

Nakts» un tāpat «Jāzepa» lieliskie panākumi uz skatuves?

Abas minētās lugas — «Uguns un Nakts» un «Jāzeps un viņa

brāji» — ir piedzīvojušas savu radīšanas stundu tad vēl, kad carisma

cepure svina smagumā apklāja un nospieda visu garīgo kultūru. Un,

ja pirmējai lugai vēl ārkārtēji apstākļi nāca palīgā izlauzties cauri

caur reakcijas melno kapa grīdu, tad «Jāzepa» liktenis jau bija iz-

šķirts tūlit no sākta gala: cenzors to noliedza izrādīt, tādēj ka Jāzepa
sižets ņemts no bībeles teikām. Tas notika 1914. g., kad rakstnieks

bija lugu beidzis sarakstīt un aizsūtīja to uz Pēterpili cenzoram.

Kāda daļa bija toreiz cenzoram gar latviešu kultūru, kaut gan pašam
būdamam latvietim? Viņš jutās tikpat kā krievu činovnieks, un, kad

jau toreiz bija parasts izpildīt tik daudz miesīgu nāves spriedumu,
tad pie tiem varēja pievirknēt arī šo — garīgo nāves spriedumu.
Neviens tā nozīmi un smagumu taču nevarēja apsvērt un zināt, un

reti tādus gadījumus vispār saprot; tikai angļu lielais klasiķis Miltons

par to izsakās, ka labu grāmatu nomaitāt nozīmē pašu patiesību no-

maitāt.

Te nekas vairs nevarēja palīdzēt kā tikai atkal ārkārtēji apstākļi,
brīnums. Un tiešām — Laimes māmiņa, kura citādi nebūt nebija

Raiņa personiskā draudzene, ne pret viņu simpātiski izturējusies,
šoreiz to nevarēja gluži ignorēt, kur tā bija nākusi visus aplai-
mot. Notika arī brīnumi, viens zilāks par otru, it kā pa nakti nāca

pasaules karš, nāca revolūcijas, tautas grima, tautas cēlās augšā

Un līdz ar to lielo straumi, kas visu nesa un pārveidoja, un mēza

projām visus reakcijas mēslus, «tanī niknā dienā, asins straumēm

šļācot, cēlās augšā pils un karaļmeita», cēlās augšā iz gadsim-

teņu apburtības mūža mazā Latvija un viņas kultūra, viņas gais-
mas pils.

Reizē ar to ari Rainim atvērās ceļš uz dzimteni. Viņš, kas bija

šīs dzimtenes garīgais radītājs, kas viņas pirmtēlu bija savā «Indulī»

izveidojis un visos savos darbos jaunu kultūru radījis un ns iii
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veselas paaudzes kā no paša dzīvības avota bija dzērušas, varēja

cerēt ari tagad pats ar kādu lāsi spirdzināt savu dvēseli, kas gana

bija iztvīkusi pa ilgajiem gadiem, pavadītiem cietumā, trimdā un sveš-

niecībā, ciešot par šo pašu — tik neizsakāmi mīļoto dzimteni.

Tūkstoši bija Raiņa lugas skatījušies un atskatījušies, un autors

drīkstēja cerēt arī pats tās pirmo reizi ieraudzīt.

Nu bija reize arī «Jāzepam» celties augšā iz bedres un parādīties

Ēģiptes godibā.

Ilgi gaidītais pazudušais dēls pārnāca dzimtenē, saņemts no visas

tautas ar gavilēm un sajūsmības asarām un apbērts ar krāšņākam

puķēm. Sagaidīšana bija lieliskāka, nekā Rainis to bija jebkad iedo-

mājies. Bija arī vesela komiteja sastādījusies, kas viņa sagaidīšanu

bija organizējusi un par visu gādājusi. Tikai Raiņa sirdsmīklu tā ne-

bija atminējusi, to, kas bija pati par sevi saprotama. Ar puķēm ap-

bērtais ceļš, pa kuru Rainis brauca, neveda uz — Nacionālo teātri.

Kas tur bija vainigs?

Te tika atbildēts, ka teātris atrodoties uz zema līmeņa un pagrim-
šanas stadijā. Aktieri vairs nestrādājot un arī nespējot nekā radīt,

viņu māksla esot pēdējo vārdu sacījusi. Saprotams, ka šādā sta-

dijā arī vairs nevarot Raiņa lielās lugas izrādīt un ka attiecīgās de-

korācijas esot nomazgātas un sagrieztas.

To dzirdēt bija sāpīgi, pārāk sāpīgi. Tā bija salna pašā tautas

ziedoni, salna uz Raiņa pirmajām cerību puķēm. Lielie ārējie šķēršļi

nu bija pārvarēti, un pie iekšējiem nu būtu jāapstājas. Jāredz to-

mēr Šis posts bija ar paša acīm. Uz autora vēlēšanos tika sagatavota
visā ātrumā kāda no viņa lugām — «Pūt, vējiņi!».

Dekorācijas, protams, bija sasteigtas un trūcīgas — bet aktieru

spēle?
Uz skatuves parādījās spēki, kurus autors agrāk nebija redzējis

Amtmanis-Briedītis kā Uldis, Mirdza Smithene kā Baiba, Lilija Erik*

kā Anda. Kāds nokrāsu bagāts, smalki niansēts mākslinieks bip

Amtmanis-Briedītis kā Uldis! Cik dzidri izdailēta viņa liriskā balss

piekļāvās tekstam! Un cik visa viņa spēle, skatu pa skatam, cēlienu

pa cēlienam vīdamās un attīstīdamās, kāpa vienmēr uz augšu līdz

traģiskajam lūzumam un izskaņai! Un tālāk — cik nepārspējamas

parādījās Mirdza Smithene kā Baiba, Lilija Ērika kā Anda! Senākie

spēki — Valdšmits Didža lomā, Berta Rūmniece kā Orta, Freimane,

lesmiņa-Mihelsone — autoram vēl bija atmiņā kā spilgti mākslinieki,

un viņi varēja pārliecināties, ka viņu spēle pa šiem gadiem biļa

plašāka un izveidotāka kļuvusi. Visu saturēja un ar dvēseli apdvesa
Alekša Mierlauka smalki noskaņotā režija, tā ka viss kopā sasniedza

tādu pacilātību, ka sajūsmas viļņi plūda no skatuves pāri uz publiku,
uz pašu dzejnieku un ņēma un aiznesa visus tālu prom no ikdienības

mākslas «baltā jūras augstumā».
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Vii to nu varēja saukt par teātra pagrimšanu? Vai tie nu bija

aktieri, kuri garīgi bija bankrotējuši? Autors pats, kas, nākdams no

civilizētās pasaules, skatījās ar Vakareiropas acīm un mūsu spškus

salīdzināja ar turienes slavenajiem paraugiem, varēja tiešām bez

kautrības liecināt, ka mums ir mākslinieki, ar kuriem mēs varam

lepoties, un ka viņus nopelt un sarūgtināt ir vislielākā pārestība un

nekrietnība.

Autora sprieduma kompetence darīja iespaidu, un atklātība sāka

atkal dzīvāk interesēties par teātri, nāca ari runa par «Jāzepu», kas

jau bija uz pazušanu nogremdēts teātra arhīva putekļos.

Tagad kā galvenais jautājums uznira: kas gan spēs galveno

lomu — pašu Jāzepu tēlot? Vai mums jel maz tāds aktieris ir, kas

tik grūtu un plašu lomu var uzņemties, kādu spēj tēlot tikai lielās

pasaules slavenākie traģiķi?

Kā pirmais kandidāts uz šo lomu tika minēts mūsu spējīgākais

aktieris Amtmanis-Briedītis.

Amtmanis-Briedītis, kas bija reālists ar lirisku nokrāsu, tomēr bija

iedomājams tikai kā jaunais Jāzeps, sapņainais zēns drāmas pirmajā

pusē, kur ari vajadzēja diezgan varonības, lai izceltu tur atrodošos

ekstātiskos momentus. Izvēles tomēr nebija, jo cits kandidāts

šai lomai netika minēts, un autoram skatuves darbinieki nebija pazīs-
tami.

Pienāca rudens, publika lugu gaidīja, un mēģinājumi sākās. Virs-

uzraudzību par lugas iestudēšanu autors bija uzticējis man, šo rin-

diņu rakstītājai. Režija atradās A. Mierlauka rokās, kura spējas jau

bija pazīstamas no viņa slavenajiem panākumiem pie agrākā «Jaunā

teātra», kurā viņš toreiz bija rādījis, it sevišķi — ģeniāli inscenēdams

lugu «Uguns un Nakts».

Pie pirmā mēģinājuma izrādījās, ka dramaturgs Jāzepa lomu bija

iedalījis vēl kādam otram tēlotājam V. Segliņam, un varbūt, viņš

ieminējās, būtu mēģinājuma dēļ pielaižams ari vēl kāds trešais tēlo-

tājs J. Ģērmanis, kas autoram un man bija gluži nepazīstams. No-

domāts bija V. Segliņu laist pirmo uzstāties Jāzepa lomā, un ar

viņu jau bija notikuši apmēram divdesmit mēģinājumi. Izrādījās
tomēr, ka Segliņam nepiemita tās īpašības, kuras prasa taisni Jāzepa

loma. Viņa balsij bija izmanāms skarbums, un viņa žesti darbojās
reālistiskās kontūrās. Segliņš citādi ir spējīgs aktieris, reālists tāpat
kā Amtmanis-Briedītis, tikai ar to starpību, ka viņš netiecas uz

lirisko, bet uz -aksturu tēlotāju pusi.

Arī pats autors ieradās uz kādu mēģinājumu un dabūja pārlieci-

nāties, ka tēlotāja Jāzeps nebija viņa Jāzeps un ka līdz ar to varēja

grozīties arī lugas liktenis uz ļauno pusi. Tikai viens, kas autoru

pārsteidza un iepriecināja, tā bija brāļu spēle, kura jau tad savā
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grupējumā un izveidojumā deva tiešām klasisku ainu; uz to tad gal-
venā kārtā bija arī liekamas visas cerības.

Mēģinājumi jau gāja uz beigām; te kādā dienā, man uz skatuves

ierodoties, gadījās sastapt gluži svešu Jāzepa tēlotāju: tas bija bla-

kām minētais J. Ģērmanis. Vēl mazāk es no vina cerēju, vēl mazāk

to ievēroju; mana uzmanība saistījās tikai pie brājiem.

Te mani pārsteidza Jāzepa tēlotāja balss. Es sāku uzklausīties:

kāda dzidra un reizē spēcīga balss, kurā vibrēja iekšā dziļas liriskas

apakšskaņas kā slepens avotsl Sāku nu tuvāk aplūkot arī tēlotāju

pašu: impozants stāvs, klasiska parādība, taisni kā radīts klasisku

lugu jauniem varoņiem, Jāzepam. Tas viss mani tomēr vēl nevarēja

pārliecināt, vai tēlotājs būs spējīgs aptvert Jāzepa dziļo iekšējo
saturu un, galvenais, to plastiski izveidot. Sevišķi trešais cēliens ar

daudzām straujām pārejām uzliek aktierim ārkārtēji grūtus uzdevu-

mus. Bet tēlotājs it kā rotaļādamies tika arī šai briesmu klintij pāri,

un viņa ugunīgais temperaments sasniedza savu kulminācijas punktu,
kur atriebes kārē trakojošais Jāzeps pārvēršas par nikno jūdu un

piesauc Jāvi, to naida negausi, kas pulkiem kauj un sirdi sev priecē
ienaidnieku mokām, un atriebt nevar beigt izdeldēdams. Bet arī

pēc šā momenta tēlotājs atrada iespēju lomu vēl kāpināt ceturtajā

un pat piektajā cēlienā lielajā atzīšanās skatā. Saskaņā ar to bija
ari viņa žests, kurš izpaudās lielās, klasiskās līnijās. Tas jau nebija

nemaz mēģinājums, tas jau bija gatavs darbs, dziļi pārdomāts radoša

gara darbs, jāsaskaņo bija vienīgi tikai kopspēle ar citiem tēlotājiem.
Un tiešām, kā tēlotājs man pie personiskas iepazīšanās atzinās, tad

viņš pie šīs lomas jau bija vienatnē strādājis un daudz bezmiega
naktis pavadījis, sajūsmībā kaisdams, ka nu reiz atradis lomu, kur

savas spējas parādīt. Tēlotājs bija atradis lomu, kurā viņš dzīvoja,

un lugas rakstītājs — tēlotāju. Noskatījusies viņā nepilnu stundu, es

tūdaļ kategoriski pieprasīju, lai šis nepazīstamais aktieris, kuram

loma tikai tā blakām bija iedalīta, tiktu pielaists kā pirmais Jāzepa

tēlotājs un līdz ar to viņam uzticēts lugas liktenis uz skatuves. Man

nebija ne mazāko šaubu, ka man priekšā atrodas mākslinieks, liels

mākslinieks, kuram daba visas dāvanas bija devusi no pirmās rokas.

Jābrīnās bija tikai, ka lomu dalītāji nebija zinājuši, ka viņiem nav mek-

lējams, bet jau ir Jāzepa lomas tēlotājs. Vai gan mums, vakareiropie-

šiem mākslas ziņā, Rainim un man, bija jāatrod tas, kas mūsu pašu

mājās jau atradās? Ari Rūdolfs Bērziņš savā laikā bija tāpat atro-

dams, un šo rindiņu rakstītāja var lepoties, ka tā bija pirmā, kas šo

latviešu skatuves zvaigzni bija atradusi un presē uz to aizrādījusi. Arī

Rainis, kas tagad ieradās uz mēģinājumu, nodeva par jauno tēlotāju
tādu pat spriedumu un uzticēja viņam pirmajam tēlot Jāzepu. Viņš ari

atrada izskaidrojumu, kādēļ šis izcilais aktieris vēl neieņēma tik re*

dzamu vietu, kāda tam pienācās: mūsu kritika raudzījās uz skatuvi



620

no tā viedokļa kā gadu divdesmit atpakaļ, kad reālistiskais virziens

atradās savā ziedu laikmetā un Maskavas Dailes teātri bija sasniedzis

savu galotni. Sinī virzienā arī tikusi audzēta publika un paradusi
skatuves tēlojumus redzēt un vērtēt tikai ar reālisma brillēm, un

tikai retais, kam bijusi izdevība noskatīties uz Vakarciropas skatu-

vēm, ir dabūjis pārliecināties, ka šis virziens līdz ar savām iztekām

dekadentismā un Mēterlinka misticisma jau sen ir pārgājis un devis

vietu spēcīgajam jaunklasicismam. Tamlīdzīgs arī ir bijis lugu re-

pertuārs, kas pastāvējis tikai no reālistiskām lugām ar vieglu saturu

(«Pāns», «Nabadzība» v. c). Viegli saprotams, ka klasisks varonis,

kāds ir J. Ģērmanis, šinīs šaurajos rāmjos nevarēja ietilpt un savas

spējas parādīt un atradās gandrīz pasīvā stāvokli, kas ir aktiera vis-

traģiskākais liktenis. Tā arī izskaidrojās, ka neviens par viņu nebija

domājis kā par Jāzepa tēlotāju.

Tagad Raiņa pieprasījums, lai J. Ģērmanim tiktu uzticēta Jāzepa
loma pirmā izrādē, bija arī pēdējam likteņa izšķiršanās, tā bija
nedzirdēta pārdrošība — pēc diviem mēģinājumiem, kur vairāk kā

četrdesmit jau ar citiem bija notikuši, uzņemties šo grūto, lielisko

lomul Priekš aktiera tas bija risks: vai nu uz visiem laikiem zaudēt

un nogrimt, vai celties un — spīdēt.

Starp šaubām un cerībām un starp piepildīšanos ir pagājis
labs laika sprīdis — veselas piecdesmit izrādes: izpārdotie nami,

sajūsminātā publika ir devusi savu spriedumu — Jāzeps ir uzva-

rējis.

Jāzepa tēlu uz skatuves ir radījuši divi mākslinieki — J. Ģērmanis

un Amtmanis-Briedītis; atliek tikai jautājums, kurš no viņiem abiem

dzejnieka garam ir ticis vistuvāk un izveidojis to dzīvā tēlā, ko dzej-
nieks ir radījis vārdā.

Ko Rainis pats ir gribējis Jāzepā dot?

Jāzeps, tāds, kāds tas bībelē atrodams, ir vecs, leģendārisks te-

mats, par kuru nelaiķis Tolstojs izsacījies, ka tas pieder pie skaistā-

kiem tematiem pasaules literatūrā.

Publika līdz šim ir pazinusi tikai šo naivo, mīlīgo puisīti, ko brāji

vajā, bet tomēr tiem piedod. Un te nu nāk Rainis un rāda Jāzepu
citā gaismāl Rainis iedrošinās šim vecajam, skaistajam tematam klātu

ķerties un to līdz pamatam izārdīt un pārveidot to jaunā, varbūt vēl

skaistākā veidā.

Tolstojs ir epiķis, Rainis dramatiķis — tā ir fundamentālā star-

pība starp abiem.

Epiķim pagātnes tēli stāv nekustoši nāves valstī cieti, cilvēks

var pret tiem sajust tikai godbijību un tos apbrīnot, bet neko tur

grozīt.

Dramatiķim turpretim neviens vecums nav par vecu, neviens avē«
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tums par svētu, lai nevilktu to ārā no dziļiem pagātnes putekļu

slāņiem. Visi vecie miti tiek no viņa pārraditi no jauna.

«Viņš tas, kas atjauno mums mūžību!»

Dramatiskais Jāzeps un episkais Jāzeps — tā ari izšķiras abi

tēlojumi, kuri tika sniegti uz skatuves.

Dramatiskais Jāzeps jau no sākta gala atrodas asā pretstatā ar

brāļiem. Viņš nav tikai cietējs, kam brāļi nodara pārestības, viņš ir

cīnitājs, kas soli pa solim nepiekāpjas, bet brāļu niknumu un naidu

taisni izaicina. Savu garīgo pārākumu viņš jau kā bērns ir licis

sajust, būdams bērnu rotaļās tikai ķēniņš un ne ēzelis, kas nastas

nes. Tāpat arī turpmāk brāļi par viņu izsakās: «Mēs zemi nācām

pasaulē, šis vēl mūs lieca.» Jāzepa traģēdija ir ģēnija traģēdija pret

masu, pret vidējību, pār kuru tas augsti paceļas pāri, traģēdija pret
visu laiku, jo viņš nicina visas vecās tēvu parašas un tikumus, kas

svēti no sākta gala, un ekstātiskos momentos sludina nākotni, un ne

vien sludina un sapņo, viņš to reizē arī rada, brāļus pamācīdams,
kā zemi kopt. Viņš ir tā laika idejiskais nesējs, kad tautas no nomadu

dzīves pārgāja uz zemkopību.
So ekstātisko sapņotāju un laika nesēju ģēniju, šo pārgalvīgo

varoni, kas saslejas pret visiem brāļu paceltiem zižļiem, deva pirmais

tēlotājs J. Ģērmanis ar visiem tiem spožajiem līdzekļiem, kādi tam

no dabas doti.

Amtmanis-Briedītis turpretim šo tēlu bija uztvēris no episkā vie-

dokļa. Viņš jau bija cietējs no paša sākuma, kas tiešām nav pelnījis,

ne izaicinājis aso naidu, ar kādu viņam brāļi uzbrūk. Diemžēl ar to

reizē sagrozās pati dramatiskā konstrukcija. Ja Amtmanis-Briedītis

uzsver nevarīgo cietēju, tad nekādā ziņā nav izskaidrojami brāļu

niknie uzbrukumi, kuri katru brīdi pieaug. Tad lugas rakstniekam

būtu jāpārmet, kādēļ viņš tik nedibināti asi zīmējis brāļu raksturus.

Rakstnieks taču Jāzepu ir devis caur un cauri kā varoni, kas, pat
sasiets un pie zemes gulošs, apsmej brāļu sapņus, kas tikai pelavas

pret viņa kviešu graudiem, un, pat bedrē mests, vēl sauc, ka

uzveiks. Noraugoties Amtmaņa-Briedīša sentimentālajā tēlojumā,
tādu varoni gan nevar iedomāties. Viņa pretošanās brāļiem ir sa-

jūtama kā atgaiņāšanās un ne kā izaicinājums un pat uzbrukums.

Ja Amtmanis-Briedītis būtu, pirmo reizi lugu uzvedot, Jāzepu

tēlojis un ne Ģērmanis, tad publika būtu dabūjusi no lugas

citādu jēdzienu. Ar Amtmani-Briedīti var gan publika just līdzcie-

tību par vajāto cietēju, bet viņš nevar sajūsmināt un līdzi aizraut

uz varonību.

Trešajā cēlienā parādās Jāzepa visspilgtākais raksturojums, un

reizē ar to drāma sasniedz savu kulminācijas punktu. Jāzeps pārvēr-

šas, Jāzepa bargums pret brāļiem nav tikai izlikšanās un asaraina

rotalāšanās, nē, tā ir patiesība, neģēlīga patiesībai Jāzeps neizliekas
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vien, viņš top Jauns, top zems. Viņa raksturā pamostas neģēlis Le-

vijs un asinskārais zvērs Simons. Ar vienu rāvienu tas nobrauka no

sevis Ēģiptes kultūru un maigumu un, atriebē slāpdams, piesauc
naida negausi, jūdu ciltstēvu Jāvi, kas simtiem kauj un sirdi priecē

ienaidnieku mokām. Arī Jāzeps tāpat sirdi sev priecē brāju mokām

un tāpat šo baudu izgaršo pa pilienam, kā to Levijs dara otrā cē-

lienā. Jāzeps iet vēl tālāk kā Levijs, jo viņš samin tos, kas ir nespē-

cīgi un jau samīti, viņš tiešām atdzeras no peļķes un zemāk zemojas,
kā cilvēks drīkst.

Sos lielos, izšķirošos momentus, kuri virzina un motivē tālāk

drāmas darbību, Amtmanis-Briedītis vienkārši izlaida, strīpodams tos

lugas tekstā. Viņš bija atkal dziļais cietējs, sašautais vanags, ko

Jūda no bedres izvilcis, bija atkal vajātā nevainība. Bet Jāzeps ir

vainīgs, viņš ir zemojies vairāk, nekā cilvēks drīkst, tādēļ tam aug-

stāk jāceļas, kā cilvēks spēj! Viņa tikumi un netikumi iet pārmērībā;

tā vispār ir ģēnija vaina, noziegums pret lielo pūli, senie grieķi to

dēvēja par «hibris», kas izsauca dievu dusmas.

Jāatzīst, ka Amtmanis-Briedītis savā lomā ir tiešām centies sa-

sniegt sāpju dziļumus, bet īsti traģisko dziļumu viņš tomēr nav

sapratis vai nav gribējis saprast. Bet lugu iztulkot pēc sava prāta

un nostrīpot, kas nepatīk, kur no autora jau bija dots strīpojums, tā

ir patvarība pret pašu lugu, pret autoru. Var jau būt, ka viņam šiem

momentiem nav pietiekošu balss līdzekļu, bet tas viņu neattaisno.

Māksliniekam pašam jāzina, kādas lomas viņa īpatnībai piemērotas.

Amtmanis-Brieditis, kura talantu es atzīstu, nav tomēr traģiskais

varonis, tam viņš nav disponēts ne ar saviem balss līdzekļiem, ne

ar savu ārējo parādību. Bez tā viņam vēl varētu pārmest, ka viņš
neievēro valodas ritmu. Luga taču ir rakstīta saistītos pantos un

ne prozā, kā tēlotājs to uztvēris.

Lugas ceturtais un piektais cēliens dod tikai tālākas konsekvences,

un viņu tēlojumu analīzi man neatļauj aprobežotās apcerējuma

telpas.

Par citiem tēlotājiem es jau tiku sacījusi, ka viņu spēle dod

veselu klasisku gleznu. Jāzepa galvenais pretstats Levijs, Oša tēlots,

ir ļoti spilgts raksturs un liels ieguvums Nacionālam teātrim. Viņam
līdzi ar mazākām lomām tikpat spilgti izceļas Simons, Jūda, Dans,

Rubensu. c. Arī ēģiptiešu pusē Valdšmits Potifera lomā pacēlās uz

lielo, klasisko stilu. Skaistus tēlojumus sniedza arī abas Asnātes;

Lilija Ērika uzsvēra vairāk ēģiptietim cēlo saules priestera meitu,

kamēr Paula Baltābola savai Asnātei iedvesa vairāk maiguma un

latvisku sirsnīgumu. Kā atsevišķi skaists tēlojums Mirdzas Smithenes

dotā Dina. Sinī nelielajā lomā tēlotāja parādījās kā liela māksliniece.

Tāpat ari mazās lomas, kā Izis priesteris un namturis īstu māksli-



623

nieku rokās, kādi ir Rodrigo Kalniņš un Kronbergs, dabu krāsu un

dzīvību.

Par visu lielisko kopnoskaņojumu nākas pilnam atzinība reži-

soram A. Mierlaukam, kas savas ģeniālās spējas jau ir pierādījis

inscenēdams «Uguni un Nakti», un arī šoreiz savu bagāto fantāziju

parādīja tikpat klasiskā izteiksmē, kā gleznieciskā izjūtā.

Kā liels mākslinieks un radošs gars parādījās Kuģa, kas kā glez-

notājs tik kongruenti salējas ar dzejnieku, ka tie abi ir nešķirami

un arvien mums dos ko jaunu.

Beidzot atgriežos pie Jāzepa tēlotāja J. Ģērmaņa, par kuru tikai

ieminējos pie skatuves mēģinājumiem.

Ko mēģinājumi sola, to izrāde piepilda, kad viss tehniskais ir

noslēgts, darba sviedri nomazgāti un dzīvā dvēsele sāk runāt, ietērpta
baltos svētdienas svārkos.

Klausoties šo dzīvo dvēseli, arī nav vērts runāt par kritiskiem

sīkumiem un tehniskiem iebildumiem, kurus var pielikt katram lielam

darbam. J. Ģērmanis ir liels mākslinieks, kurš sevi attīsta un rad*

ar katru izrādi no jauna. Galvenais viņa nopelns ir, ka viņ*

ar savu Jāzepu uz latviešu skatuves ienesa jaunu, klasisku stilu,

kāds tur līdz šim nebija bijis, kur valdīja tikai reālisms. No visa viņa

tēlojuma dvesa lieluma dvesma, kura kā elektriska strāva pārsviedās

uz publiku, uz autoru, un, kad beigu ovācijās Rainis parādījās uz

skatuves un abi, sacerētājs un tēlotājs, viens otru asarām ac's uzska-

tīja, tad gars bija atradis konģeniālu garu —- un brālis «pkampa

brāli.

Tas bija viens no skaistākiem momentiem, kādi reti ir dzīvē.

Tāpat Jāzepa izrāde, visiem kopspēkiem savienojoties vienā Helā

mākslas darbā, ir skaistākais zieds latviešu mākslas un tāpat arī visas

tautas kultūras vēsturē.

PRINCIPIĒLS JAUTĀJUMS TEĀTRA LIETĀ

Pilsoņu prese manu vārdu vedusi sakarā ar lugas «Pāns» aiz-

liegumu Nacionālā teātrī, it kā man šinī lietā būtu kāds izšķirošs

iespaids bijis. Es savus uzskatus tiku izteikusi vienīgi kādā slēgtā

sēdē, kurai nebūt nav nolūks publiku informēt par savām iekšējām

darīšanām, kuras iztirzājot bieži vien uzskati par kādu lietu tiek

pro un contra apmainīti, pirms nāk pie galēja slēguma.

Bet, ja nu reiz manas domas šinī lietā ir tikušas atklātībai zinā-

mas darītas, tad man vismaz jāprasa, lai tas notiktu pareizi un ne-

vis tik sīkā, maziskā un pat tik nekulturēlā veidā, kā to no zināmas

preses vadītājiem, kas ir mākslinieki, nevarēja ticēt un sagaidīt. Tāpat
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man ari ir jākonstatē, ka tādas lugas kā «Pāna» aizliegšana vai

neaizliegšana ir pārāk nesvarīgs gadījums, lai par to uztrauktos.

Luga «Pāns» ir literāriski mazvērtīga luga, ar žurnālistisku saturu

un ar savu ten[den]ci vērsta pret tām šķirām, kur katolicismam un

viņa garīdzniekiem pieder vadošā loma. Te var būt runa tikai par

principiem pašiem, lai tie būtu morāliski vai estētiski.

Morāliski te uzbrukt katoļu garīdzniekiem būtu tikpat kā donki-

hotiska cīņa pret vēja dzirnām, jo pie mums katoļu baznīcai nekādas

noteicošas varas nav. Nav mums taču arī iemesla apvainot mūsu

jaunāko māsu Latgali, kura vēl dibinās uz katoļu ticibu, un sāpināt

viņu viņas intīmākās jūtās.

Arī soc. dem. frakcijas protests Satversmes sapulcē pret lugas

aizliegumu nebūt nebij tā saprotams, kad mēs sev prasītu vaļu

visādā cīņā uzbrukt pretējo partiju ticībai, bet tas aizstāvēja vienīgi

preses brīvību kā tādu, kaut ari šinī gadījumā pati luga nebij šis

aizstāvēšanas cienīga.

Otrs un, man šķiet, svarīgākais jautājums ir estētiskais, kurā pie

aizlieguma gan nebij galveno lomu spēlējis, bet kuru prese bij itin

pareizi uzķērusi.

No šī stāvokļa tad arī bij vērsts pret mani uzbrukums no nai-

dīgās un tāpat ari celtas ierunas no draudzīgās puses, pat no per-

sonām, kas skaitās kā mākslas pazinējas.

Jājautā, vai mani ienaidnieki, nostādīdami mani it kā par atpakaļ-

rāpuli, nezin, ka es esmu arvien bijusi tā, kas iet pret visu vecu un

parastu, un vai viņi taisni kā jaunas brīvības paudēji mani apkaro-

juši? Un vai mani draugi nepazīst manu sajūsmās degošo dvēseli,
kuras dziņas iztek iz tīrākā ideālisma, ja tās arī ikreiz neielejas pa-

rastā šablonā?

Vai tiešām man jārespektē katrs kailums tādēļ vien, ka tas kails?

Vai tiešām starp reālo, siltmiesīgo, instinktus uzbudinošo kailumu,

kādu redzam varjetejos un kinematogrāfos, un starp kailumu, ko

dod māksla un tikai vienīgi māksla var dot, nav milzīga, mūžam

nepārtiltojama starpība?
Vai šis reālais kailums jel maz ir skaists? Vai viņš nav tikai

kails vien?

Tas kailums, ko mums mākslas dod, ir ne tikvien dibināts uz

estētiskiem principiem, uz formu un līniju samēra, bet viņam ir sava

vēsturiska attīstība, un aiz viņa stāv gadu tūkstoši. Viņa pirmdzim-

tene, kā zināms, ir mākslas sapņu un ilgu zeme, senā Grieķija. Tur

kailuma ideāls — daiļa miesa — bija attīstījies iz pašas tautas vidus,

jo no mazām dienām jau šī miesa tika veidota un gatavota priekš

olimpiskām sacīkstēm. Nevienam tur nebūtu ienācis prātā kailumu

tādēļ vien, ka tas kails un pikants, iet skatīt teātri un par to maksāt
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dārgu biļeti. Tur tas bij pats par sevi tik parasts un tautas estē-

tikas gaume priekš tā attīstīta.

Ja nu vēl ņemam vērā, ka no visām šīm attīstītām formām lielie

mākslinieki ir izlasījuši to vislabāko un vēl pārkausējuši sava gara

sapni un aplējusi ar savu fantāzijas spozmi, tad mums top nojau-

šams tas daiļuma ideāls kailas miesas veidā, kāds vēl līdz šim bijis

mums neizsniedzams paraugs.

Pie tiem ideāliem ir turējusies visa vēlākā mākslinieku paaudze

gadu simteņiem cauri. Un, ja arī tagad mākslinieks ņem sev mode-

ļus iz ikdienas dzīves, tad tomēr viņi nekad to neņems rupjā realitātē,

bet pārradīs to garīgi, skatīdamies ar savām garīgām acīm, kuras

attīstījušās pie lielajiem paraugiem.

Tāpat arī skatītājs no publikas, lai arī mākslas nepratējs būdams,

uzlūkodams kādu klasiskās mākslas stāvu, skatīs to garīgi un

ne miesīgi. Apbrīnodami Milosas Veneru, mēs topam garīgi pacelti

līdzi, mēs apbrīnojam tās formu daiļumu un samēru, neprasīdami,
vai viņas modelis jebkad ir dzīvojis dzīvā miesā, jo mēs jūtam —

viņi dzīvo mūžīgi.

Noskatīdamies turpretim «Pānā» vai kaut kurā tamlīdzīgā lugā,

kādas pēdējā laikā mūsu Nacionālā teātrī sāk ieviesties, skatītāji ne-

būt neaizmirsīs, ka modelis ir dzīvs, un apskatisies programmā, ka

tas bij redzams, kura māksliniece šo lomu izpilda.

Ja jau nu reiz grib mums tādu kailuma ideālu nostādīt priekš

acīm, kam tad vēl tās apgrauztās vīģes lapiņas un to fragmentā-

risko plīvuru — tad vajag drosmes rādīties gluži kailam. Varbūt

tad būs vairāk" kairinājuma nekā tagad, kur uz to liekas luga

izejam.

Jājautā, vai tad nu tādi Pāni un citas tamlīdzīgas lugas ir tas

progress, uz kuru mums mūsu jaunceļamā valstī jāiziet?

Un vai tiešām man var iedrošināties pārmest atpakļrāpulību, ja

es šādus gabalus neatzīstu un kādu Panesku nevaru nostādīt blakām

ar Veneru vai citu antīko kailumu?

Sādi «gabali» ieder labāk iekšā varjetē namos un nevis Nacionālā

teātrī, kuram vajadzētu būt tautas lepnumam un augstākai mūsu gara

kultūras galotnei.

Nacionālā teātra lielais un vienīgais uzdevums ir tautu audzināt

un nevis sagandīt.

Jāatzīmē, ka viss tas augstums, uz kādu Nac. t. bij pacēlies

ar «Jāzeps un viņa brāļi» klasiskajām izrādēm, sāk atkal slīdēt uz

leju, jo tādas izrādes kā «Pans» un tamlīdzīgas vai arī neizdevušies

iesācēju gabali nav nekāds progress, bet atpakaļieiešana un pagrim-

šana.

Ja dramaturgam pašam ir patika uz tādiem gabaliem, tad tomēr
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viņam jāzin, ka Nacionālais teātris nav radīts priekš viņa, bet priekš

tautas.

Tāpat arī, ja viņam protekcija, nolūks — tad viņš var griezties

pie kāda cita izmēģinājuma teātra, bet ne tur, kur drīkst sniegt tikai

vislabāko un izmeklēto.

Lai liek šie paši «Svari» vienā kausā vērtīgas un otrā nevēr-

tīgas lugas: vienā visus tos smieklus, kurus publika smējusies par

«Pāna» izrādēm, un otrā visas tās asaras, kas raudātas no publikas

par «Jāzeps» vairāk nekā trīsdesmit izpārdotiem namiem, un lai saka,

kas gan vairāk svērs.

Un beidzot vēl visdziļākais un sāpīgākais jautājums: kādi pienā-
kumi mums pret mūsu jaunatni? Vai jaunatne, kas savā vārīgajā at-

tīstības periodā, kur dvēsele it kā druva pavasarī gaida, uzņem visu

cēlu un daiļu, veselu zelta kviešu graudus un dabū tikai kutinošus

kailuma iespaidus un nezāles, spēs turpmāk pacelties dzīvē līdz aug

stiem ideāliem?

Mums, jaunai tautai, nav sava personiskā dzīve vien, mums aug-

stāks uzdevums ir dzīvot priekš mūsu tautas, kura pate ir kā pava-

sara druva, kas gaida uz labu sēklu un cēliem darbiem.

Vēl mums nav nostiprināta ne mūsu iekšējā, ne ārējā dzīve. Vel

mēs esam apdraudēti no ārpuses, un, ja mums atkal uznāktu tādi

briesmu brīži, kādus piedzīvojam Bermonta uzbrukuma laikā, tad

jājautā, vai tā jaunatne mūsu dārgo dzimteni aizstāvēs, kas smēju-
sies Pāna smieklus, jeb vai tā, kas raudājusi Jāzepa asaras.

Izšķiršanu še es aizstāju publikai pašai un varu tikai teikt —

es ticu tautai un viņas nākotnei un gribu ticēt un arī tautā audzina?,

uzglabājot viņas dvēseli nesamaitātu un cildenu priekš ideāliem.

OPERA VAI TEĀTRIS

Sakarā ar pēdējā laikā ministru kabinetā notikušo lēmumu par

budžetiem, attiecoties uz teātri un operu, šāds jautājums atkal neno-

vēršami nostādīts mums priekšā.

Opera un teātris — jājautā, vai tie abi priekš mūsu kultūras vie-

nādi svarīgi. Un, ja nu mums dod atbildi, ka viena no šīm iestādēm

svarīgāka par otru, tad jāprasa, kura gan. Un tālāk — kādēj sva

rīgāka? Kas to izšķir? Publika vai ministru kungi kabinetā? Cik tālu

viena no šīm iestādēm piepilda kultūras vajadzības, cik otra? Cik

viena izplata kultūru uz plašākām ļaužu masām un pārnes to it se

višķi uz laukiem, cik otra? Un kā konsekvence no visiem šiem jau

tājumiem atliek vēl galvenākais: priekš kuras gan mēs visvairāk

spējam finansiālus upurus nest, un kur mūsu finansu ministra sāpīgi

sašņorētais maciņš bez nopūtām atdarās?
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Pirmo no šiem jautājumiem — kas priekš mūsu kultūras svarī-

gāks — teātris vai opera — mūsu ministru kungi bez šaubām un

bez pārlikšanas tūdaļ izšķīruši un, protat, tādā ziņā, ka tie teātri

nostādījuši daudz zemāk par operu: algas, ko teātra personālam

maksā, nolemtas daudz zemākas par operas personāla algām, tāpat
ari kategoriju ziņā teātris nostādīts — lūdzu publiku tikai labi ievē-

rot — par divām kategorijām zemāk par operu. Tā tie kungi savā

gudrā prātā ir vērtības novērtējuši, un tā nu publikai ari būtu jā-
skatās caur tām pašām brillēm. Bet demokrātiskā valstī, kur kultūra

un atkal kultūra ir viens no galvenākiem fundamentiem pie valsts

uzbūves, tur katram ir tiesības jautāt: vai tiešām opera, jūs, kungi,

ir galvenā kultūras iestāde? Vai tā ir mūsu ētisko, garīgo vērtību

vērtētāja, mūsu tautas tradīciju, mūsu ideoloģijas glabātāja...

Vai viņa ir tas dzīvības avois, kur gars tiek ierosināts uz darbību,
kur dvēsele smeļas jaunu spēku un iedegas sajūsmā priekš ideā-

liem?

Kādu gara ierosību un pacilātību mums var dot kāda Karmena

vai Tanheizers, kuru pasaule mums gluži sveša? Ja lielās kultūr-

tautās šādas internacionālas operas uzved, tad to dara tādēļ, ka tām

jau ir sava nodibināta pašu kultūra un tās var arī blakām iepazī-

ties ar citām tautām, bet jūs, kungi, kuri taču gribat, lai jūs par na

cionālistiem ieskata, mūsu publiku barojat ar šīm sveštautu balvām,

un, galvenais, jūs tās nostādāt daudz augstāk uz mūsu pašu kultū-

ras rēķina. Ja mēs, sociāldemokrāti, to darītu, tad jums būtu iemesls

pārmetumiem, ka mes noliedzam tautību, bet kādi tad jūs esat na-

cionālisti?

Bet, kādās pretešķībās jūs esat iekļuvuši, par to jūs droši nedo-

mājat. Vispār tāda kulturēla domu apgrozība un garīga vērtēšana

neietilpst jūsu resoros. Priekš kam mums vispār tādas garigas kultū-

ras vajadzīgs! To jau mūsu ministru kungi gaiši un spoži pierāda

ar savu personīgu priekšzīmi: ja mēs pagājušo sezonu esam noska-

tījušies Nacionālā teātrī, tad esam novērojuši, ka pārpildītajos namos

vecas māmiņas, gan pie kāda stabiņa piesliedamās, visu laiku ir

kājās nostāvējušas un daži laucinieki tāļu ceļu ir mērījuši un dienām

gaidījuši uz kādu vietiņu teātrī, bet mūsu ministru kungu loža visā

savā platībā un ērtībā ir rēgojusies tukša un atkal tukša, un vienmēr

tukša! Ja daudz, tad kāda izredzēta galva uz puscēliena, kāda prem-

jera ir parādījusies, tad vairāk arī nē!

Bet paskatāties tikai operā: tur ministru ložā vienmēr redz biežā

rindā melnās frakas — tīri kā bezdelīgas uz telegrāfa drāti. Tur ir

bauda, tur ir izprieca, tur ir glaunums, elegance un visas smalkās

aprindas kopā. Cik maigi tādas melodijas pie labām vakariņām ielolo

nervus, cik pikanti tur balets bruncīšus plivina — tur skatītājam
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pašam nekādas smadzeņu darbības nevajaga, ja gribi, paklausies,

paskaties, ja negribi, atlaidies un gremo.

Ņemsim otru vēl spožāku piemēru. Kā zināms, tad mūsu kungi

joti mīl reprezentāciju, it sevišķi svešinieku priekšā. Kad atbrauc

kāds ārzemju viesis, tad ciemiņš, lūk, jāvadā apkārt un jārāda, kas

mums tas labākais. Un kur to vadā? Būtu jādomā, ka to vedis turp,
kur atspoguļojas mūsu tautas īpatnības un mūsu pašu kultūra, —

uz teātri, bet kas to dos! Viesis tūliņ tiek vests uz operu. Tur tad

nu viņš dabon redzēt to pašu, ko viņš savās mājās redzējis, bet neko

no mūsu kultūras, un viesiem nekas cits neatliek, ko domāt, ka

latviešiem vai nu pašiem savas īpatnējās kultūras nemaz nav, jeb

tam ar ironisku smaidu jāpieņem, ka viņam grib imponēt ar izrādēm,

kuras tur, ārzemēs, notiek daudz pilnīgākā un bagātīgākā izpildījumā.

Vai mūsu mājastēvi nemaz nemana, ka viņu situācijai te ir sava

komiska piegarša? Pat par mūsu nacionālo operu vēl nevar runāt, jo

līdz šim mums tikai viena ir spējusi pilnīgi parādīties — «Baņuta»

Kalniņa dzīvā mūzikā ar viņas nedzīvo tekstu — un tā pati arī tikai

kopš viena gada. Mediņa opera tagad tikko uz skatuves dzimst.

Ar to es operai nebūt negribu atņemt viņas nozīmi vai iešaurināt

viņas tiesu; viņas nozīme ir — luksus iestāde, baudas un atpūtas vieta.

Ja mūsu finanses to spēj, lai tādu uztura, bet lai nediskreditē un ne-

apkauno mūsu īsto kultūras iestādi — teātri, nostādot to par operu

daudz zemākā vietā. Tas ir pliķis visai tautai. Lai apdomā vēl ari

to, ka teātris ir tas avots, no kura iet iztekas uz lauku biedrībām un

visu tautu, kamēr opera koncentrējusi tikai uz Rīgas kungiem un

sveštautiešiem, sevišķi žīdiem. Ja jūs sašaurināsat teātra finanses

un to nobīdīsat arvien zemāk, tad reizē jūs arī iznlcināsat teātrus

uz laukiem, un tie bij vienīgais dzīvības nervs, kas uzturēja mūsu

tautu tumšajos reakcijas un caru laikos. Mūsu tauta prasa, ka mūsu

teātris tiktu nostādīts kā tāds, kas viņš pēc būtības ir, kā kultūras

centrs un avots, no kura iet iztekas uz visām pusēm. Mūsu tauta

ir jauna tauta, pilna garīgas rosības, pilna dziņu — kā ziedoņa

lauks pilns ar dīgļiem; ja jūs viņas vajadzības neievērosiet, tad tā

tomēr atpakaļ nepaliks, tā jūsu ministru ložām ies garām un tālāk.

SOFOKLA LAIKMETS UN DARBI

Kultūrvēsturisks apskats*

I

Sofokls ar savu dzīvi un darbiem dod mums visgaišāko piemēru
no tā laimīgā cilvēces laikmeta, kurš kā apskaidrota debess pēc pēr-

* Veltīts «Ķēniņa Edipa» pirmizrādei Nacionāla teātrī. (Autores
piezīme.)
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koņiem sudrabotā gaismā uznirst pie vēstures apvāršņa un ar savu

daili un kultūru gadu tūkstošiem apstaro visas pēcnācēju paaudzes

un vēl tagad paliek kā neaizsniegts ideāls.

Laikmets, persona, darbs saplūst kopā tik ciešā harmonijā, ka

tos nav iespējams atdalīt; un aplūkot kādu atsevišķu darbu, tas būtu

tikai — izraut vienu ziedu no vaiņaga bez sajēgsmes par vaiņagu

pašu. Mēģināsim tādēļ, kaut arī visā īsumā, mest skatu uz to

laikmetu, kuram pieder nesalīdzināmais nosaukums — «Zelta laik-

mets».

Kad Sofokls parādās, visa Grieķija koncentrējas Atēnās un visas

Atēnas ir viena gaisma. Tā ir īstā Palādas Atēnas pilsēta, nosaukta

šās dieves vārdā un veidota pēc viņas veida, tā ir iemiesota dieve

pati.

Kā visas grieķu dievības tiek atvasinātas no dabas parādībām, tā

arī Atēna ir dabas dieviete. Viņa priekš visas Grieķijas pēc Ceisa

bij visaugstākā dieviba. Ūdenī bij radies viņas pirmais dzīvības dīglis,
līdz ar ūdeņiem tas bij augšup uzkāpis ēterā, tur tvaikos sabiezējis
un tad izraisījies pērkonā. Tātad pēc tradicijas, ka Atēna bruņota pie-

peši izlēkusi no Ceisa galvas, viņas pirmbūtne ir saprotama kā zibens,

kas pārskalda mākoņu garu. Svaigais un iztīrītais gaiss pēc pērkoņa

ietērpj kā ēteriska miesa viņas teļu. Ūdens dzidrums mirdz viņas

starojošās acīs, kuru labad to arī dēvē par «Dzidraci» (Glaukopis).
No šīs dzidri baltās debesu gaismas izveidojās tīrās un brīnišķās

jaunavas tēls, ko arī nozīmē viņas vārds «Pallas» — Palada. Visai

viņas dzimšanai piemīt apoteozes spožums: negaiss ar pērkoņiem

viņu apsveic, mirdzošs zelta lietus, uz zemi nolīdams, pasludina, kā

Ceiss pats parādās savā meitā.

Ar laiku dieves būte apvienojas ar morālisku jēdzienu un garīgu

nozīmi. Grieķi viņā domājās iemiesotu savas rasas un sava gara

ideālu, savus cēlos tikumus, savu varonību, savu gara pārākumu

Atēna ir viss, un viņas plašo darbību izteic daudzie viņai dotie

pievārdi: «Atene Polias» (pilsētu sardze), «Kleiduchos» (atslēdzniece),

«Pvlaitis» (durvju zinātāja). Bet — par visām lietām — viņa saucas

par «demokrātisko» Atēnu, un uz kādas viņas statujas stāv uz-

raksts — «tirānu nīdēja».

Tāpat viņa arī ir īsta gara meita «Polvmetis», «dieve, bagāta

ar domām». Zinātne, māksla, rūpniecība — visas nāk no viņas

vien. Viņa vada visu politiku un ierīko pilsētas, un dod likumus.

Viņas gars izlejas pār tautas sapulci un sajūsmina runātājus un

visu tautu.

Viņa ir tik visu aptveroša, ka reizē vada arī vienkāršo dienas

darbu un pārzin pat sieviešu rokdarbus. Te viņu dēvē par «Ergane»,

bišu čaklo karalieni. Viņa ir visu darba rīku atradēja un visādu
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audumu un šuvumu skolotāja. Zem viņas vadības jaunas meitenes

mācījās Erehteionā visādas puķes izšūt, un lielajos svētkos, kuri tika

sarīkoti dievei par godu, «Panateneijās» viņai tika dāvināts grezns

plīvurs «peplons», kura pasniegšanai tika ar lielām ceremonijām iz-

raudzīta viscēlākā Atēnu jaunava.

Grieķija iekš Atēnas pielūdza un godināja pati sevi, un vēl jo

vairāk Atēnu pilsēta sajuta sevi nešķiramu no dieves, kopš pēdējā
to bija ņēmusi savā sevišķā sardzībā. Tas bij no tā laika, kad pilsētu
tikko bija dibinājis Kekrops un Poseidons ar Atēnu abi sacentās,

kuram lai viņa piederētu. Viens aiz otra tie gribēja pilsētu iegūt ar

skaistāko dāvanu: Poseidons sita ar savu trejžuburu pret klinti, un

no tās izlēca zirgs, radies no jūras viļņiem, no kuriem arī viņam

piemīt vilnim līdzīgais kakls un baltas putas mutē. Ar to viņš pie-
solīja Atēnām karasbavu un valdību uz jūras. Bet Atēna ar vienu roku

•savaldīja trako zirgu un ar otro izbūra no zemes eljes koku — miera

un pārtikas simbolu.

Atēnieši tomēr izvēlējās šo pēdējo dāvanu un ar to paši sevi bij
atraduši un sapratuši.

Grieķu parastais zvērests bij zvērēt «Pie Atēnas zelta matiem?.

Zem šīs brīnišķās dieves sardzības un viņas gara iedvesmotas,

Atēnas bija gājušas savu attīstības gaitu. Savu ziedu laiku tās iesāka

pēc persiešu kariem. Āzijas ēna vairs nenospieda viņu gaismu. Izšķi-

rošās kaujas pie Maratonas uz sauszemes un pie Salamīnas uz jūras

bija šo milzu spoku uz visiem laikiem aiztriekušas prom. Kserksa ne-

skaitāmās armijas bija kā dūmi izšķīdušas pret saujiņu grieķu va

doņu, kurus vadīja sajūsma un gars. Šinīs kaujās Atēnas visur biji

pirmās gājušas priekšgalā, nenogaidot tūļīgo un neveiklo Spartu,
kura vienmēr par veļu nāca. Atēnas bija cerējušas, kur vairs nekādu

ceribu nebija, un — bija uzvarējušas.

No briesmām atsvabinātas, it kā Odisejs izbēdzis no Kik»opa alas,

tās nu varēja valdīt pār zemi un plašo jūru. Ap visām viņu pie-

krastēm vijas kolonijas ka puķu vītnes, nereīdu roku darinātas ap

Dēmetras drēbju vīli. Atēņu tirdzniecība izpletās pa visu Vidusjūru

un pieveda no visām malām dārgas preces: drēbes, zalves, ādas, zeltu

un baltkaulu. Arī senākā liesā Atika pati, kura izdeva no sevis tikai

vīģes un olīvas, bij attīstījusies par audzelīgu zemi. Kolonas mežos

auga skaistākās ciedras priekš būvēm, Pentelikona kalns glabāja

klēpjiem sudraba, Lauriona lauztuvēs lauza marmoru — gan baltu,

gan dzeltenu, Tempcs ieleja bija pilna auglības, it kā Bakhusa vai-

ņaga piekaisīta, un uz Himēta dūca bariem izslavēto «bišu». Atēnas

pašas saucās par «Vijolīšu pilsētu» un savā krokus' un vijolīšu vai-

ņagā pacēlās pār citām pilsētām kā karaliene.

Viņai arī kā garīgai vadonei salas visapkārt kā sabiedrotas un
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pavalstnieces maksāja nodevas. Salu kopējā kase pēc kariem tika

no Dēlas, Apollona salas, pārvesta taisni uz Atēnām, un pēdējā ar

šo naudu varēja rīkoties pēc sava ieskata.

Visos uzņēmumos tauta varēja līdzi runāt, valsts iekārta pama-

tojās uz plašas demokrātijas. Likumdevējs Solons ar saviem maiga-

jiem likumiem, kuri atcēla kā pretstatus Spartas «ar asinīm rakstītos»

Drakona likumus, tautu jau bija audzinājis, pēc viņa Kleistens ar

liberālām reformām to bija tālāk attīstījis. Jaunus un pārdrošus ceļus

bija lauzis arī Ešils [Aishils], kurš caur savu dzeju pārveidoja pašu

reliģiju. Briesmīgās liktens un atriebes dieves, mūžīgās nakts meitas

fūrijas viņa drāmās pārvēršas par eimenīdām, žēlastības dievēm, par

«laipnām jaunavām». Atēna pati ir tā, kas vienīgā spēj šo aizmūžī-

bas likumu grozīt. Maigums, līdzjūtība, apžēlošana izlejas kā ap-

gāzts eljes kauss uz pilsoņu galvām un tautas sapulci. Pašā pilsētas
centrā paceļas līdzcietības jeb «apžēlošanas altārs», kāds nekur

citur visā antīkā pasaulē nav sastopams, un daudzās pieres saiksnes,

kuras lūdzēji tam apkāruši apkārt par zīmi, ka viņu lūgšanas pa-

klausītas, liecina, ka šī maigā dievība mājo arī atēņu sirdīs.

Šķiru starpība, kura citur bija tik asi sajūtama starp iedzimtiem

pilsoņiem un beztiesībniekiem vergiem, arī te parādījās maigās for-

mās. Vergs gāja blaku blakām ar kungu un bija vairāk viņa draugs
nekā gūsteknis. Bieži vien vergi tika brīvā atlaisti un ieguva lielu

bagātību, sevišķi kā tirgoņi.

Pilsoņi savstarpīgi neapsveicinājās — kā romieši — ar veselības

vēlējumu «salve», bet ar grāciju vārdu «chaire». Ari bagātnieki netiek

nosaukti par kungiem, bet par «žēlīgajiem» un «laipnajiem» —

«charientes».

Sinī harmoniskajā civilizācijā ar sevišķu mīlestību tika arī

piekopta jaunības audzināšana. Sparta bija barga kraukļu māte,

kura savus bērnus badā mērdēja un sita, lai iedīdītu tos pēc sa-

viem likumiem, Atēnas turpretim bij maiga un mīlīga māte, kura

smaidot un rotaļājoties bērnus pieradināja pie pienākumu izpildī-

šanas.

Katrs bērns piedzima, tā sakot, mūzas klēpī. Viņš mācījās pirmos

burtus, burtojot Homēru, «Iliādu» un «Odiseju», un viņa gars atmo

dās pie lielajām varoņu teikām. Bērna ķermens tika attīstīts ģimnā-

zijā ar vingrošanu un izdailēts svinīgās dejās. Parasts bija arī, ka

atsevišķi skolotāji filozofi, kā, piemēram, Sokrāts, pulcē ap sevi jau-

nekļus, un tāds pulciņš ap skolotāju saucās par «vaiņagu».

Agri jau jaunekļi tika pielaisti runāt uz agoras, un tā tie sagata-

vojās priekš daudzajiem amatiem, kādus valsts no tiem prasīja. Stā-

joties pie lielajiem tēvijas uzdevumiem un iesvētot ieročus, katram bij

jānodod efēbu varonīgais zvērasts: «Nekad es šos svētītos ieročus
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nenēsāšu ar negodu. Nekad es neatstāšu to, kas cīņā man blakām

cīnās, lai tas būtu kas būdams. Es cīnīšos priekš dieviem un dzimtenes

viens pats vai ar visu pulku. Mirstot es savu dzimteni neatstāšu ma-

zāku, nekā viņā ienācu piedzimdams.»

Svinīgajās sacīkstes uzvarētajā visa gada alga pastāvēja zaļa lapu

vaiņagā un eljes krūzā.

Vienkāršība, daiļums, saskaņa izpaudās ar atēņu ārējā apģērbā:
smalka audeklu tunika un arkādiešu gana cepure — tas bija viss;

vienīgā rota — zelta circenis īsajās matu cirtās. Circenis jeb cikāde

atēņiem bija simbols, ka zemes iedzimtie to domājās kā no zemes

pašas iznākušu, tādēļ Anakreons to arī tēlo kā «bez miesas un bez

asins», tādēļ arī «bez sāpēm zemes meitu». So simbolu matos nēsājot,

viņi sevi apzīmēja par autohtoņiem (zemes iedzimtiem). Ar nicinā-

šanu tie noskatījās uz persiešu satrapiem, kuri savās augstajās mitrās

un greznajos uzvalkos izskatījās kā neveikli dievekļi.

Samērs, saskaņa, izsmalcināta garša bija aticisma dvēsele un iz-

paudās vissīkākā ikdienas dzīvē. Delfu orākuls «neko par daudz»

bij atēņu sadzīves likums.

Visas šīs apdvesmētās dzīves viduspunktā stāv vīrs, kas visu vada

un valda ar savu garu. Tas ir lielais valstsvīrs Perikls. Sis virs

ir ne tikvien liels politiķis un slavens karavadons, bet jo vairāk

visas tautas ģēnijs. Bez tā viņš vēl ir slavenākais runātājs, kāds

tanī laikmetā vispār zināms. «Kad sajūsma pār viņu nāk,» saka

grieķi, «tad tā sagrābj un aiznes viņu kā Ceisa ērglis Ganimedu

aiz matiem», un ar to straumi, kas pār viņa lūpām plūst, viņš

tautu aizrauj un pārliecina priekš visiem saviem uzņēmumiem un

plāniem.

Zem viņa ģēnija Atēnas pēc persiešu kariem atdzimst no jauna;
no drupām izceļas vesela virkne neaizsniedzamu mākslas darbu. Vienā

un tanī pašā laikā rodas Partenons un Propilejas, Erehteions, Odeons,

Nīkes svētnīca v. c. Visa pilsēta pārvēršas par milzīgu darbnīcu, kur

mākslinieki lej varu, kaļ marmoru un baltkaulu, izstrādā zeltu un

griež dārgakmeņus. Statujas paceļas ne tikvien svētnīcās, bet pibia
visas ielas. Katram ievērojamākam pilsonim gandrīz ir savs sarga

simbols, savs laimes nesējs varonis, kura statuja grezno mājas ieeju.

Bet pār visu pilsētu pāri uz Akropoles augstākās klints paceļas
Palass Polias, pilsētas sardze, kā karaliene noskatīdamās uz Golfu pie

savām kājām; viņas mirdzošo bruņu cepuri kuģinieki var jau sare-

dzēt divu jūdžu attālumā. Feidijs, kas viņu dzīvībā atsaucis, ir visas

atdzimšanas dvēsele. Ar savu mākslu viņš vecos dievus atraisīja no

viņu tradīcijām un smaguma un pārvērta tos par vieglām gara len-

tēm, par mūžības spēka un dziļo domu izpaudējiem. Kad viņš bija

pabeidzis slaveno olimpiskā Ceisa statuju, kura, pēc ļaužu pašu at-

zinuma, «pavairojusi atklāto dievbijību», mākslinieks prasījis dievam,
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vai tas ar viņa darbu esot mierā, un Ceiss tam atbildējis ar pērkoņa

spērienu, kurš noslīdējis uz statujas pakāji. Ari glezniecībā Polignots
rada savas slavenās episkās freskas, viņš atdzīvina vienkrāsaino

glezniecību ar dzīvākām krāsām un veco varoņu sastingušās pozas

dara dzīvas un kustīgas. Visa māksla, no primitīva smaguma atrai-

sīta, paceļas spārnos un uzlido neaizsniedzamos augstumos.

Bet līdzīgi savam Partenonam Atēnas rada arī savu nemirstīgo

literatūru, kura top par visas cilvēces kultūras pamatu un par zināt-

nes un dailes pirmtēlu. Hērodots lasa olimpiskajās sacīkstēs ļaudīm

priekšā savas vēstures deviņas grāmatas, kuras nosauktas deviņu

mūzu vārdos. Hipokrats ceļ no tempļu tumsas medicīnu ārā pie

dienas gaismas un dara to pieietamu novērojumiem. Filozofs Anak-

sagors filozofē par vienu vienīgu «garu», kas vada pasaules kār-

tību no atoma līdz zvaigznēm. Arī Sokrāts sāk jau staigāt zem pla-
tānēm un ar dažādiem kā tikliem izmestiem jautājumiem pievelk

garāmgājējus. Ilimēta bites jau lido apkārt un uzmeklē Platona

šūpuli.
Sinī sagatavotā pasaulē ienāk Sofokls.

Sofokls apvienoja sevī doriešu spēku ar joniešu grāciju. Milžu un

titānu laikmets bija izbeidzies, Ešila grandiozie pērkoņi un traģiskie

likteņa grāvieni bija aprimuši, iestājies bija klusums — it kā rožainā

rīta ausma pēc bargajām Salaminas un Maratonas naktīm. Ešils

lielo laikmetu bij apdvesis ar sava ģēnija spožāko gloriju un to

noslēdzis. Laiks gāja tālāk, atjaunošanas un uzbūves laiks, un uz-

deva jaunas sfinksas mīklas. Sofokls šīs mīklas uzminēja: viņš milžu

vietā tagad nostādīja cilvēkus — ne vairs kā atēņu gara izņēmumu,

bet kā tipiskāko rēgulu pašu.
Ešila Prometejs ir nepieejams kā augsta klints, uz kuras tas stāv

piekalts, bet Sofokla cilvēki mīt pašas dzīves vidū — ar miesu

un asini un ar cilvēcīgām vājībām un tikumiem. Bet šiem cilvēkiem

tomēr piemīt kaut kas jauns, līdz tam nebijis: viņi nepadodas likte-

nim, kas tos samaļ un iznīcina, bet griežas tam pretī, viņi uzņe-

mas atbildību paši par saviem darbiem. Gan negantais liktenis ari

viņus notriec, bet nespēj iznīcināt viņu morālisko apziņu. Vecie asi-

ņainie miti noskaidrojas, cilvēka galvā dzimst domas un mutē rodas

vārdi, kā šos biedēkļus apklusināt un aizdzīt. Sofokla drāmu varoņi

un it sevišķi Oidips attēlo šādu pārveidības procesu.

Bet ne vien cilvēkus Sofokls rada un pārrada citādus, arī dievi

parādās pie viņa jaunā veidā: tie nav vairs bargie dievi, kas prot
tikai sodīt vai žēlot, bet tie ir taisnie dievi, kas saprot un attaisno, un

vēl vairāk — viņu stingrās sejas atdzīvojas, it kā apskaidroti smaidi

parādās viņu acīs — tie ir arī laipnie dievi. Olimpiskais Ceiss visā

savā cēlumā un laipnībā, kādu to tēlo Feidijs marmorā, parādās So-

fokla dzejā; viņa zibeņi ir savienoti ar gaismu. Ešils savus dievus



634

bīstas, kaut arī tos reizēm lād, Sofokls tos mīl un pielūdz, palaiz-

damies, ka tie katram cilvēcīgam noziegumam un maldam atradīs

Izlīdzni.

Sevišķi dieve Nemezīda pārvalda visas Sofokla traģēdijas un kļūst

par viņa ģēnija mūzu. Bet ari šī dieve no savas primitīvās būtības

ir attīstījusēs un pārsmalkojusēs. Nemezīda, kāda tā visvecākā veidā

sastopama grieķu reliģijā, personificē dievu greizsirdību uz cilvēkiem

un viņu ģēniju, viņu darbiem un centieniem. Dievi cilvēkos ierau-

dzīja bistamus līdzcensoņus, tādēļ ka pēdējie bij apdāvināti ar gud-
ri!'i un garu un pārmērībā sāka tiekties pēc dievu tiesībām. Sāda pār-
mērība saucās pie grieķiem «hibris» (hibrida) un skaitījās par vislie-

lāko grēku, un Nemezīdas uzdevums bij katru tādu pārmērību, katru,

kaut arī tikai galvas pacelšanu pāri pār cilvēcīgu mēru, notriekt zemē

pīšļos.

Grieķu mitoloģija tēlo veselu martirologu no grieķu varoņiem,

kuri savu pārmērīgo tieksmju dēļ modina dievu greizsirdību un no

Nemezīdas tiek sodīti. Arī cilvēces labdari un dažādi jaunatradēji

ietilpst šinī skaitā: Prometejs tiek piekalts Kaukāzā pie klints par to,

ka cilvēcei gaismu nesis. Hērakls zemi iztīra no visādiem tumsoņiem
un mokšķiem un izcieš par to grūtus pārbaudījumus.

Sādu varoņu likteņus Sofokls ir ņēmis savām drāmām par priekš-

metu, un nekur netrūkst Nemezīdas, visi viņas sodi ir pastāvīga no-

ziegumu izpirkšana ar ciešanām un nāvi.

Blakus Hēraklam Sofokls vienā no saviem galveniem darbiem ir

apstrādājis Oidipa tematu un izsmēlis to tik dziļi un vispusīgi, ka

viņam šī lielā drāma bij jāiedala trijos paņēmienos: «Ķēniņš Oidips».

«Oidips Kolonās», kuriem vēl pieslēdzas «Antigone». Fabulas ziņā pie
tiktu apvienot abas pirmās daļas, bet lielais satricinošais un ārdošais

morāliskais spēks saprotams tikai visu triju daļu kopībā, no kurām

«Antigone» vaiņago visu šo dramatisko Partenonu. Mūsu teātrī parā
dās pirmā daļa, kur diemžēl dabonam iepazīties tikai ar likteņa sma-

gumu un baismām, bet ne ar viņa izlīdzni, un tādēļ mums ari grieķa

ģēnijs paliek vēl neaizsniegts viņa pilnībā. Cerēsim, ka nākotne atbil-

dēs, kur tagadne jautā. Kas vispirms ir Oidips? Kas ir šis tēva slep-

kava, savas mātes vīrs, aklais klaidonis, sfinksas uzvarētājs, dzejnieks,

apdvests ar visu traģisko spožumu un šausmām, applūdis asarām un

asinīm? Kas ir šis savādais tēls?

Modernā zinātne, kas nodarbojas ar tautu mitoloģiju izpētīšanu,
dod uz to atbildi: Oidips ir saules personificējums.

Grieķijas mitoloģiskie sākumi sniedzas ar savām saknēm dziji

atpakaļ āriešu rāsas pirmticībā, šinī Indijas un Persijas mātē. Ārieši,

Āzijas augstumos dzīvodami, neskatījās uz dabu tik vienaldzīgi kā

mēs, kas zinām viņu apspiest pēc viņas likumiem, Viņiem saule bij
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dzīva, personīga būte. Tāpat arī katra gaismas parādība bij dievība,

katrs gaisa saviļņojums brīnums, katrs meteors persona. Viss plašais
debess klons bij viena vienīga zila debesu pļava, un baltie mākoņu

kumuriņi ar zelta lāsītēm bij debesu govis, kas tur ganījās. Gana

jēdziens bij cieši saistīts ar visu šīs tautas dzīvi ari virs zemes kā šo

pusnomadu galvenais dzīves elements. Pat jaunavas pie viņiem citādi

nesaucās kā «duhitri» — slaucējas. So debesu govju pienu, auglību

nesēju lietu, nu sūta uz zemi Indra, āriešu augstākais dievs. Saviem

piederīgiem kalpiem, valganiem vējiem, viņš pavēl govis slaukt. Pries-

teri par to atmaksāja ar upuriem. Uz velēnu ziedokļiem tie nolika

sviestu un aplēja to ar karstu šķidrumu — «somu». Sīs izmaiņas

process nenotika bez cīņas. Indras darbību pastāvīgi traucēja Vritra,

sausuma, vētru un tumsas dēmons, pēc izskata pūķis ar trim galvām,

tas nozog govis, atņemdams zemei viņas barotājas. Zagtās govis viņš

ieslēdz kādā alā, kura gaisā karājas, un aizsedz to ar melnām mā-

koņu krokām. Bet govis maudamas uzrāda paslēptuvi. Un steidzas

turpu Indra savos saules ratos, vienā rokā zelta loks, otrā zibens

bultas, galvā zvaigžņu triara, un ar briesmīgu pērkonu sasauc kopā
visus vējus, kas izklīduši pa četrām debess daļām, un briesmīgā cīņā

uzvar dēmonu un atsvabina govis, kuras tagad straumēm raida svē-

tīgo pienu uz zemi. No šādām gaisa drāmām ir pilnas visas «PJg-

Vedas» tūkstots himnas un lasās it kā kāda gaisa «Iliāda».

Āriešu rasas, ar laiku izklīzdamas un nomezdamās jaunās dzīves

vietās, gan Persijas tuksnešos, gan Baktrijas kalnājos, gan Grie-

ķijas ielejās, vadā visur savu mitoloģiju līdzi un maz pa mazam

pārveido un piemēro vietējiem apstākļiem: Persijā atmosfēriskā

cīņa starp Indru un Vritru pieņem ētisku raksturu, pāriedama Or-

muzda un Arimana duālismā, bet Indijā šī vienkāršā ganu dabas

reliģija nogrimst raibā dievekļu mistrā un izplešas par netveramu

panteismu.

Grieķijā pārveidība norisinājās citādā veidā: te iz haosa izaug

mākslas darbs. Izredzētā grieķu tauta, šīs āriešu dzimtas ģeniālais
bērns un augstākais zieds, atrod priekšā zemi, kas tikpat izredzēta

un viņai piemērota, it kā kāds debešķīgs tēlnieks to priekš viņas būtu

izveidojis.
Pirmdaba parādās visos lielajos dievos. Ceiss ir visa plašā debess,

kas satura gaismu un zibeņus, sauli un pērkoņus un lietum liek līt

pār olīvu birzēm un viņa dārziem. Grieķu zemnieki mēdz sacīt: «Ceiss

līst,» — un nevis: «Lietus līst.» Tāpat arī Apollons nodibina saules

dinastiju, no kuras vēlāk izce|as tik daudz pusdievu. Palass Atēna bij

dzidra debess pēc lietus. Diāna ar savu sudraboto loku ir mēness

dieve, un spārnotais Herms lido zelta Svītrainos mākoņos, nokrēslā

starp gaismu un tumsu; viņš ir pāreju un maiņas ģēnijs. Afrodīte

dzimst iz okeāna putām, jo okeāns ir pasaules tēvs. Vētras un negaisi,
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un kari attēlojas Aresa dusmās. Kustīga liesma un līku loču zibens

ir personificēts klibajā Hēfestā. Dievu kalns Olimps nav nekas cits

kā plašā pasaules telpa.
Pusdievi un varoņi tāpat ir atvasināti no gaisa parādibām un

saules darbības. Saule nevarēja izteikties vienā vien dievībā, viņas

iespaids un darbība bij pārāk daudzpusīga. Viņa izsūta uz zemi

vairāk sūtņu, kas viņas uzdevumus veic: Hērakls iet, sūtīts kā cīnī-

tājs pret visādiem tumsas nezvēriem un mokšķiem. Apdāvināts ar

lielu spēku, viņš jau šūpulī nožņaudz čūskas, tāpat kā saule, no rīta

uzlecot, saplosa tumsas mākoņus. Arī citi visi briesmoņi tāpat sapro-

tami. Kāds liels, palsi sarkans mākonis, pilns pērkoņa rūkoņas, kas

apēnoja Argolīdas ielejas, bij Nemejas lauva. Purvu tvaiki bij

daudzgalvaina čūska, un lielie, mēslu pilnie Augija stajji bij ziemas

mākoņi, kurus izmēž un izskalo ziedoņa gaisma, no ledus atbrīvi-

nātās straumas. Līdzīgi izskaidrojas arī viņa tālākie varoņdarbi. Ar

traģisku spožumu vaiņagots ir viņa lieliskais gals: skaistais svētku

uzvalks, kuru viņam sūta Dējaneira un kurš uz viņa miesas sāk

degt, ir purpura mākoņi, kuri ietērpj noejošo sauli. Milzīgais liesmu

sārts uz Etas kalna, kur varonis sadeg, ir pār visu zemi izplūstošais

vakara sārtums.

Hērakla gaitu turpina vēl daudzi citi varoņi. Persejs savalda spār-
noto zirgu Pegazu, kas radies no pērkoņmākoņa, atņem zibenim zo-

benu un ar to nocērt galvu Medūzai, kura ar savu spokaino, sastin-

dzinošo skaistumu nonāvē katru, ko tā uzskata, un savā būtē perso-

nificē nakti. Reizē viņš arī izrauj no tumsas pūķa nagiem Andromedu,
mēnesi. Tēsējs dzenas ienaidniekam pakaļ pa labirinta maldu tekām,

un tikai Ariadna, mēnessnimfa, aiz staru pavediena viņu izved laukā.

Citā reizē saule pate ir tā, kas jāglābj, viņa ir jūrā nozudusi, un

meklētāji argonauti brauc tai paka] un atrod to rītos, Kolhu dārzā,

paslēptu zem zelta ādas, kuru apsargā briesmīgs nezvērs.

Bet saule neparādās vienmēr savā starojošā uzvaras gaitā; viņai
ir arī savas ciešanu un moku sāpes. Labdarīgie stari pārvēršas kar-

stajā gada laikā par liesmām, kas smacē un slāpē. Teika par Iksionu,

kas siets uz ugunīga rata, līdz ar to griežas, rāda tādu piemēru; tāpat

arī citā teikā Sīzifam jāveļ pret kalnu klintsgabals, kas vienmēr no-

ripo lejā atpakaļ.
Pie šīs saules sāpju un ciešanu gaitas skaitās arī Oidipa teika:

diena nonāvē nakti, kuras bērns viņa ir. Katrs rīts aizrāda uz šo kos-

misko slepkavību ar ausmas sārtumu, kura applūdina tumsu ar asi-

nīm. Tāpat Oidips nonāvē Laiju, kura etimoloģija sastopama vēdiešu

vārdā «Dyaso» (ienaidnieks), kas ir nakts dēmons. Viņa noziegumi
ir gaismas efekti, viņa asinsgrēks ir fizisks kā viņa tēva nonāvēšana.

Viņš dodas laulībā ar oluroru (austru) «ar violetiem toņiem», kuri

izteicas vārdā «Jokaste», no kuras klēpja viņš ir dzimis. Viņa paša
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vārds
— Oidips, «tūskas kāja», apzīmē sauli ap to stundu, kad tā

no krēslas tvaikiem liekas it kā uztūkuse. Sfinksa, kuru viņš no kalna

nogāž, ir pušu trūkstošs mākonis-, kas izgāžas lietū. Mīkla, kuru liek

minēt sfinksa, dobji dun negaisa mākonī un tiek uzskatīta kā orākuls.

«Sīs cilvēkiem nesaprotamās skaņas spēj saprast tikai dievi,» saka

Hēziods no Tifona, kas ari nekas cits nav kā tā pate sfinksa citā

veida. Oidipa acu izduršana nozīmē saules aklumu; debess staru acis

dziest, kad saule noriet.

Grieķi savus dabas mītus, no Āzijas kalnājiem līdzi atnestus,

pārveidoja par personām un teikām. Aklās dabas parādības un ele-

mentu sadursme pārvērtās par kaislībām un. tikumiem, jūtam un rak-

sturiem, kas savukārt attīstījās, līdz ieguva dvēseli un pacēlās par

ideāliem.

Arī Oidipa teika, nonākot Grieķijā otrā gadu simtenī un diezgan
tzklaidētos vilcienos, bija jau personificējusies: primitīvais saules

Oidips, kas bij nogalinājis gaisa sfinksu un devies laulībā ar rīta

ausmu un pēc tam caur nakti akls padarīts pamazām bij pārvērties par

Tēbu karali, kas noveic zemes nezvēru. Viņa uzvara pār nakti bija

kļuvusi par tēva slepkavību, viņa apvienošanās ar ausmu — par dēla

laulību ar māti, no kuras klēpja tas bija nācis. Viņam bija jātop ak-

lam, iai kā apzinīgs, ētisks cilvēks izpirktu savu asins noziegumu.

Tādos rupjos vilcienos teiku sastapa Sofokls, izveidodams no tās

savu lielisko drāmu, kura saviļņo dvēseles stigas un satriec skatītāju
līdz sirds dziļumiem.

Sofokla ievada skati ir slaveni: tie atveras kā divspārnu vārti, lai

ievestu traģēdijā. Šausmīgs mēris, dieva dusmu uzpūsts, plosās Tēbās,

aprīdams cilvēkus un lopus. «Dvēseles bariem skrej uz apakšzemi kā

izbiedēti putni.» Pa visu pilsētu atskan vaimanas, lūdzēji sakrituši ap

altāriem, un kapa bazūņu gari vilktās, dārdošās skaņas laiku pa lai-

kam pārtrauc elsas un vaimanas. Bērnu un sirmgalvju bari, Ceisa virs-

priestera vadīti, salasās karaļa pilsvārtu priekšā ar eljes zariem rokā

kā lūdzēji. Viņi gaida, lai tas pats glābējs, kas viņus atpestījis no

nezvēra sfinksa, arī šoreiz izrautu briesmām. Tauta uz savu karali

paļaujas kā bērni uz tēvu. Viņa viņu dievina kā visaugstāko starp

cilvēkiem, kuram sakars ar pašiem dieviem. Parādās arī pats Oidips
visā savā laipnībā un cēlumā. Viņš ir ļaužu labdaris, pilsētas sargs

un ģēnijs, Sofokls mums rāda viņu visā spožumā un augstumā, pirms

nogrūž nelaimes bezdibeņos.

Pārnāk arī Kreons, kuru karalis izsūtījis uz Delfiem pie dievu

orākula. Orākuls saka, ka mēris no pilsētas tikmēr neatkāpsies, kamēr

nezināms un nesodīts viņas mūros mitīs Laija slepkava. Te jau pamos-

tas traģiskā interese kā sīks mākonīts, kurā perē melnais negaiss;

Oidips uzaicina tautu uzmeklēt slepkavu, viņš pats par to jau iepriekš

izsaka bargu spriedumu: lai tas taptu izdzīts no tempļiem un upuriem,
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lai tam atrautu šķīstošo ūdeni un lai tas kā svētuma gānītājs klīstu

apkārt pa kapa tuksnešiem. Karalis uzņemas visu atbildību, lai Laijs
tiktu atriebts, un vērš lāstu pats pret sevi, ja viņš kādreiz slepkavām

atvērtu savas durvis. Vai pašas Nemezīdas iedvests, viņam pasprūk

vārds, kura briesmīgo nozīmi viņš vēl nezin: «Es gribu censties visu

izzināt, it kā es cīnītos pats par savu tēvu.» Ugunīgās bultas vēršas

atpakaļ uz pašu šāvēju — kādas šausmas! Un toreizējā ticība tās

vēl lāstiem pavairoja.

Oidips steidzas. Viņš iet mīklai taisni pretī tāpat kā kādreiz sfin-

ksai. Viņš liek atsaukt aklo pareģi Teireziju, kura izdzisušās acis spēj
ieurbties pagātnē un nākotnē. Sis teiksmainais sirmgalvis ir viscēlākais

tēls grieķu senatnē, un viņa mūžs aptver gandrīz septiņsimts gadu.
Nostāsts par viņa aklības celšanos ir brīnišķs: kādu dienu kopā ar

savu māti, nimfu Harikleju, viņš nejauši bij ieraudzījis dievieti Atēnu

mazgājamies Hipokrēnes avotā. Dieves kailais skaistums bij tik nepa-

nesams, ka tas viņa acis aptumšoja kā zibens. Olimpa jaunavas tādu

noskatīšanos mēdza bargi sodīt, jo viņas jutās no cilvēcīgiem skatiem

aptraipītas. Arī dieve Artemīda par tādu pašu noziegumu lika Akteonu

suņiem saplēst. Atēna nebija tik nežēlīga, tā viņu nenonāvēja, bft

tikai ar savu spožo roku izdzēsa viņa acu gaismu. Teirezija mātes

asaru aizkustināta par dēla nelaimi, līdzcietīgā dieve miesīgu acu

vietā atvēra viņa gara acis. Viņa viņu mācīja saprast arī putnu va-

lodu un reizē iedāvināja tam kādu brīnumainu ceļa spieķi, kas to kā

vadonis izvadātu pa visiem ceļiem. Vēl kāds cits brīnums pavairoja

viņa gara spējas: klejodams pa laukiem, viņš kādu dienu uzdūrās uz

divām čūskām, kas bija kopā savijušās, un izšķīra tās ar spieķa galu.
nonāvēdams pie tam čūsku mātīti. Par to viņš pats tika pārvērsts par

sievu. Septiņus gadus vēlāk viņš sastapa tādu pašu čūsku vīšķi un

nonāvēja čūsku tēviņu, caur ko pārvērtās par vīrieti. Sādā veidā viņš

bij iepazinies ar abu dzimumu noslēpumiem, un visa cilvēku dvēsele

tam bija atklāta.

Tēbas viņu iecēla par virspriesteri, kur viņš upurēja un pareģoja,

un vadija visas pilsētas garīgo dzīvi; viss tēbiešu cikls runā tikai

par šo sirmgalvja tēlu. Pie pilsētas vārtiem Sofokla laikā vēl atradās

observatorija, dēvēta par «Oionoskopiju», kurā visas zīmes tika no-

vērotas. No šīs observatorijas Teirezijs izpētīja putnu kliegšanu mā-

koņos.
So svēto sirmgalvi nu Oidips lika atsaukt. Svēta bijība pārņem

visus, kad šis cienīgais dievu izredzētais tulks, uz sava auguru spieķa

balstīdamies, parādās pils priekšā. Oidips viņu izjautā ar bijīgu cie-

nību, bet sirmgalvis negrib atbildēt un nolād pats savu gaišredzību,
kas tam liek ieskatīties šausmīgajā sarežģījumā. Kad karalis uzstājas
ciešāk, Teirezijs runā tumši saprotamos vārdos ar divējādu nozīmi,

tāpat kā delfiešu Apollons, kādēļ dabūjis pievārdu «Loksias» (tumšos
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orākulos runājošais). Bet, jo neskaidrākas atbildes dod sirmgalvis, jo

vairāk uzbudinājās karalis. Teirezijs sava augstā stāvokļa apziņā to

asi noraida, sacīdams: «Es esmu dievu un ne tavs kalps.» Sajuzdams
līdzcietību pret nelaimīgo, viņš vilcinās teikt, bet, tā uzmācības dzīts,

sāk jau atritināt briesmīgo patiesību: kā asiņains spoks jau uznirst

vārds — tēva slepkava; Oidipa straujumam nav robežu, viņš sāk

apvainot sirmgalvi. Nu Teirezijam nav vairs iemesla izlikties un vai-

nīgo saudzēt. Viņš nāk klajā ar visiem briesmu noslēpumiem un ap-

vaino Oidipu par tēva slepkavību un asinsgrēku ar mati. Saniknots

Oidips viņu nolamā un sūta pie sfinksas skolā, smejas par aklo, kas

gribot redzēt un neredzot nekā. Koris ari paliek jau nemierigs: tas

negrib ticēt, ka Oidips būtu noziedznieks, bet sajūt ari augstu cieņu

pret Teireziju. Oidips, aizskarts no Teirezija vārdiem, ir gluži pārvērties:

viņš apvaino pat savu dēlu Kreonu, it kā tas sirmgalvi būtu nopir-

cis, lai pats kļūtu uz troņa. Bet jau briesmīgas patiesības stars sak

iespiesties tumsā, kas apņēmusi nelaimīgā prātu. Jokaste pūlas viņu

mierināt un aizrāda, ka Laijs treju krustceļu vietā laupītāju nogali-

nāts, bet taisni caur šiem aizrādījumiem parādās pirmās asins pēdas,
kuras noved līdz tai vietai, kur karalis savā jaunībā nositis kādu viru,

kas tam nekaunīgi ceļu aizsprostojis. Bet vai nosistais bij Laijs?

Vēl viņš drīkst šaubīties un liek atsaukt vienīgo liecinieku, kas toreiz

bijis klāt. Bet, atgriežoties pie pagātnes, karalim jau mostas drūmas

atminas, viņš atceras kādu senu Apollona pareģojumu: ka viņš kļūšot

sava miesīgā tēva slepkava un savas mātes vīrs. Oidips domās kavē-

jas pie šīs mīklas, kas vēl šausmīgāka nekā sfinksas sejs. Ļauna zirn?

ir arī, ka koris par viņa nevainību nav vairs pārliecināts, raisās no

sava karaļa vaļā un pāriet sadusmoto dievu pusē. Vēl šausmigāks ir

Jokastes apmulsums, kura orākulu grib padarīt smieklīgu taisni tam

brīdī, kad viss sāk noskaidroties. Te mēs redzam Sofoklam īpatnēju

ironiju: traģiskā maskā parādās arī rūgti smaidi. lerodas vēstnesis un

paziņo, ka Korintas karalis Polibs nupat miris — tas pats karalis,

kuru Oidips tura par savu tēvu. Viņi abi ar Jokasti uzelpo: «Kur nu

paliek visas zīmes un orākuls par teva slepkavību! Sirmgalvis iz-

dzisis gluži dabiskā nāvē.» Bet vēl viens vārds no vēstneša mutes:

Polibs nav Oidipa tēvs. Kā mazu bērnu šis pats vēstnesis to atradis

kādā Kiterona aizā, kāda Laija gana izliktu. Sis atklājums kā zibens

stars visu apgaismo un sagrauj. Pirmā acumirkli visu saprot tikai

Jokaste: viņa pate sevi pazīst, pate sevi tiesā un pate sev spriež

spriedumu. Izgrūzdama sirdi saplosošu kliedzienu, viņa apsedz gal-

vu un pazūd no skatuves. Nekas nav tik aizgrābjošs kā šī piepeša

bēgšana, tā vairāk satricina nekā garš izmisuma skats. Te tiek it

kā plīvurs uzmests upurim tanī brīdī, kad priesteris pār to ceļ svēto

nazi.

Oidips lietu sakara vēl nesaprot, liekas, it kā viņa acu aklumam
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gara aklība ietu pa priekšu. Karalienes aizbēgšanu viņš izskaidro sev

kā viņas kaunēšanos par to, ka tā apprecējusies ar pamestu bērnu,

atradni. Bet viņš pats taisni ar to dižojas un dēvē sevi par laimes

bērnu. Koris ari pabalsta viņa ilūziju, gribēdams viņam vēl sagatavot

vienu gaišu, laimīgu brīdi pirms mūžīgās nakts. Atskan saldas, brī-

nišķas dziesmu skaņas, kuras vaicā, vai Oidips tik neesot kāda dieva

dēls, kādas Kiterona kalnu nimfas radīts. Atnāk ari gans, pēc kur»

Oidips sūtījis; vēstnesis pazīst viņā to vīru, kas tam bērnu nodevis.

Pēdējais grib liegties, patiesība tomēr nāk klajā: Oidips tiešām ir

savu tēvu nositis, un Jokaste ir reizē viņa sieva un māte. Tāpat kā

Jokaste, arī Oidips izgrūž šausmu pilnu kliedzienu un aizbēg no ska-

tuves. Koris pāriet sēru elēģijā. Pēc brīža iznāk vīrs no pils un at-

stāsta asiņaino stāstu, kas pilī noticis: Oidips, kad tas vēris vaļā dur-

vis, atsities pret Jokastes kājām, viņa bijusi pakārusies pie sijas; tad

karalis ar viņas apģērba zelta sprādzēm izdūris sev acis. Nāk āra

arī pats Oidips, viņa seja applūdusi melnām asinīm no izdurto acu

dobēm. Salauzts ir viņa lepnums, nokritis dziļākos sāpju bezdibeņos

ir citkārt tik cēlais karalis, un nelaimīgā pēdējā lūgšanās ir, lai ļautu

viņam apskaut savus bērnus, pirms tas nogrimst galējā naktī. Atnestas

tiek viņa abas meitenītes, Antigone un Ismēne, un drebot viņš tas

apkampj; ar šo satricinošo gleznu, kura aizgrābj vairāk nekā Laokona

vai Niobīdu grupa, nolaižas priekškars.

Aizklājoties šai asiņainai šausmu ainai, paceļas neatvairāms jau-

tājums: par ko cilvēks tik bargi, tik nežēligi tiek sodīts? Vai to var

saukt par noziedznieku, kas nakti pārdabigu spēku iegrūsts lamatas-»

Atbildi uz šo jautājumu dod Sofokls savā nākošā drāmā «Oidips

Kolonās». Atliek vēl īsumā skatu mest uz Sofokla dzīvi. Sī dzīve no-

risinās, vienmērīgi dalita starp tempļiem un skatuvi. Viņš pats ir

tīrais laimes bērns no pašas dzimšanas, jo tā iekrīt grieķu visspožākā
laikmetā. Kā sešpadsmitgadīgs jauneklis viņš tiek izraudzīts par

vadoni jaunekļu koriem, kuri pēc Salamīnas uzvaras kaili uz jūras

krasta dejo Peanu ap iegūtām trofejām. Arī ārēji viņš bija skaists,

gandrīz ar sievietīgu maigumu vaibstos, tā ka viņam kādā homo*

riskā traģēdijā nācās tēlot daiļo Nauziku, kura uz jūras krasta

rotaļājās ar savām biedrenēm. Divdesmit piecus gadus vecs, Sofokls

saraksta savu pirmo traģēdiju. Viņa spožajam ģēnijam parādo-

ties, drūmais Ešils attālinās no skatuves kā ievainots titāns, Apol-
lona zelta bultu vajāts. Kādā sacīkstē lielajās dionīziskajās spēlēs

abiem viņiem bija jāizšķir, kuram dot priekšrocību, un arhontam bij

jāizvēl tiesneši. Taisni tanī brīdī ieradās Kimons, kurš tikko kā bija

uzvarējis jūras laupītāju, un pārveda Tēzeja atliekas uz Atēnām.

Kimons izšķīra Sofoklam par labu. Tomēr ar to nebija sacīts, ka

atēņi Sofoklu būtu atzinuši par lielāku ģēniju nekā Ešilu; viņa pirmie
darbi vairāk saskanēja ar laikmetu pašu, kurā visi centieni izgāja ne
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vairs uz pārmērībām, bet uz iekšēju samēru un uz visu spēku har-

moniju. Deviņdesmit gadus vecs, Sofokls pabeidza savu pēdējo meis-

tardarbu. Visas uzvaras palmas jau vaiņagoja viņa galvu. Div-

desmit reižu viņš jau bija ieguvis pirmo godalgu, četrdesmit reižu

otro, bet nekad trešo. Vistuvāk atēņu dvēselei viņš piegāja ar savu

Antigoni, un tauta viņam par to izrādīja sevišķu atzinību, nododama

virspavēli par savu floti. Kopā ar Periklu un Tukididu viņš ieguva

uzvaru pār dumpīgajiem samiešiem. Pašā pēdējā vecumā viņu vēl

svaidija par priesteri. Garā viņš arvien vēl bij spirgts, un grieķiem

no tam cēlās pat sakāms vārds, ka «grieķu sirmgalvji nekad nenove

cojas». Tikai vienas bēdas apēnoja Sofokla mūža vakaru, kā mākonīts

pārlaizdamies pār skaistu saulrieta debesi: viņa īstais dēls Jofons

centās nostādīt tēvu kā neprašu veci, kas nespēj vairs atbildēt par

saviem darbiem, jo Sofokls bij adoptējis savu ārlaulībā dzimušo dēlu

Sofokls pie tiesas aizstāvējās pats un aizstāvējās ne ar ko citu, kā

nolasīdams vienu skatu no savas tikko sacerētās drāmas «Oidips Ko

lonās», un lietišķa bija viņa uzvara, jo tiesnešu spriedums bij —

viņu aizgrābtības asaras.

Par viņa nāvi valda dažādas domas.. Droši vien tā būs bijusi

līdzīga trūkstošai stīgai uz liras. Daži saka, ka viņš miris aiz prieka
kādā savā pēdējā triumfā, daži atkal, ka viņš, lasīdams priekšā savu

«Antigoni», viegli izlaidis garu; ja tā, tad viņš būs miris kā teiksmai-

nais Lidijas gulbis, dziedādams savu pēdējo dziesmu.

Uz viņa kapa pastāvīgi lija puķu lietus, jo pateicīgā tauta nemi-

tējās upurēt savam lielajam dzejniekam un gara vadonim. Uz kapa

akmeņa stāvēja rakstīts: «Mūžam pār Sofokla kapa kopu vīsies efeja,

roze kaisis savas lapas un vīns laistīs savas leknās asaras.» Tauta

godināja savu lielo dzejnieku, kuru tā bija mīlējušas mūzas un grā-

cijas.

VĀCU JAUNLAIKU LIELĀKAIS KLASIĶIS

Gerharda Hauptmaņa 70 gadu jubileja

Mēs šodien atrodamies zem tehniskās kultūras stāvok]a un tādēļ

šim ideālisma dzejniekam varētu paiet gluži mierīgi garām, ja mēs

būtu tiktāļ, ka mūsu smadzenes no metāla un orgāni darbotos kā

mašīnas skriemeļi ar tērauda nerviem; grāmatu vietā mūs apmierinātu

biržas papīru čaukstēšana un kuponu griešana. Bet vai tad tomēr

nebūtu sajūtams liels trūkums; mēs it kā ko būtu atstājuši novārtā,

cenzdamies tikai pēc materiālā labuma. Vai tomēr nebūtu jāatgriežas

pie tiem avotiem, «kur mūža gaisma vienmēr riet»? Bez garīgās

kultūras nav pat sasniedzama materiālā labklājība — jāiet līdzteku,
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gars var brīžiem pārvarēt miesu, ka mums vēsture daudzkārt pierada,
bet miesa bez gara paliks bēdīgā stāvoklī.

Tas jāatgādina, lai saprastu, kādēļ mums jāmin Hauptmanis, jo

viņš mūsu dzīvē ir spēlējis lomu; viņš dara to vēl arī tagad, jo esam

viņa garīgie parādnieki.

Protams, ka neviena tauta nestāv ar savu kultūru izolēta par

sevi; viena kultūra sniedz otrai roku, un visa eiropeiskā kultūra vēl

tagad dzīvo no senās grieķu kultūras, bet viena vai otra lauta

to uzņem un saprot dziļāk. Tā visu savu laiku iemiesoja savā per-

sonā Gēte; tā jaunlaiku iesāka un reprezentēja arī Gerhards Haupt-

manis.

Mēs, latvieši, savu kultūru tāpat uzņemam no citām tautām, un

tas notika ar lielu cīņu pret veco sastingumu jaunās strāvas laikā.

Bez krievu, franču un ziemeļnieku pieplūdiem mums sevišķi tuvu

bija vācu dzejnieks Hauptmanis — ceļa lauzējs, kas atradās tādā

pašā karstā cīņā.

Viņa gaita jau bija sākusies 1889. g. ziemā Berlīnē ar tādu troksni

un pat skandālu, kādu līdz tam vācu skatuves nemaz nebija piedzīvoju-
šas. Tas norisinājās Lesinga teātrī, kur biedriba, saukta par «Freie

Būhne», uzveda kāda gluži nepazīstama jauna dzejnieka pirmo drāmu.

Publika, no vienas puses, svilpa un kliedza, no otras puses, gavilēja

un sumināja jauno dramatiķi. Notika pat savstarpīga izkaušanās, kur

policijai bija jāgādā par kārtību. Un pēc tam vēl, it kā par brīnumu,

šo lugu pirka un arī lasīja. Tur taču vajadzēja kaut kam būt, ko šis

jaunais autors, kas uz teātra afišas saucās par Gerhardu Ilauptmani,

bija sarakstījis un kas saucās par «Priekš saullēktas». Kāda rīta

dvesma no nepazīstamas nākotnes dvesa pretim! Pirmo reizi uz ska-

tuves lugas varonis bez kautrēšanās visai augstai sabiedrībai blieza

tādu patiesību acīs, kādu viņa vēl nekad nebija dzirdējusi, dēvēja to

pat par cilti, kurai nāves zīmogs uzspiests uz pieres.

Liela starpība te vērās starp Hauptmani un Ibsenu: pēdējais sa-

biedrību tikai pārmācīja un gribēja morāliski labot, bet šis jaunais

pārdrošnieks tai grāva visu pamatu zem kājām. Te meta savus zibe-

ņus nākotnes pilsonis. Tas vairs šai sabiedrībai neticēja un neko no

tās nesagaidīja, bet meklēja nākotnes nesējus tautas apslēptos spē-

kos. Protams, tas viss norisinājās uz lielkapitalisma fona tādā valstī

kā Vācija, kur šķiru plaisa starp milzu bagātniekiem — fabrikantiem

un ogļu raktuvju īpašniekiem bija jau pieņēmusi akūtu veidu. Natu-

rālistiskie tēlojumi, rupjā, aprautā, savā veidā arī gluži jaunā valoda

iezvanīja reizē jaunu laikmetu, kuru parasti dēvē par reālisma vai

pat par naturālisma laikmetu. Bet vai tomēr nav stipra atšķirība starp

divējādiem jēdzieniem «reālisms»? Ja Hauptmanis būtu gribējis rādīt

tikai silēziešu posta notēlojumus, tad tās būtu sīkas žanra ainiņas,
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tikai laika fotogrāfija, līdzīga mūsu joku lugu laikmetam, kas publi-
kai sagādā labu smieklu dušu pēc dienas sviedriem; šis reālisms bija
kaut kas cits — tas bija sāpīga meklēšana, tas bija ideju nesējs reā-

lisms, kuru tādā parastā apzīmējumā nemaz nevarēja dēvēt,

bet drīzāk par romantismu, jo katra jaunu ceļu meklēšanu ir roman-

tiska.

Kādēļ mēs, toreizējie jaunstrāvnieki, tik kāri ķērām pēc šīs grā-
matas? Pie mums taču kapitālisms tiktāļ nemaz nebija attīstījies, ne

arī tādas šķiru plaisas atšķēlušās. Algas gan bija kritušās, bet taču

ne tik tālu, kā Hauptmanis savā vēlākajā lugā «Audējos» kādam

vecītim liek sacīt: «Ja man nav tauku, ko smērēt, es ēdu sausu maizi,

ja man nav maizes, es ēdu kartupeļus, ja man nav kartupeļu, es ēdu

pelavas.» Sāds stāvoklis mums vēl bija tālu, un mēs to varējām tikai

teorētiski stādīties priekšā. Mūs saistīja kaut kāda jauna laika mig-

lains attēls, ko rādīja drāmas varonis Lotārs un reizē tā jaunā poēzija
mīlas skatos, kas izteicās aprautos vārdos un salauza skanīgā, līdz-

šinējā patosa rāmjus.
Jauns saturs ar jaunu valodu — citādi tas arī nav iespējams. To

jau pierādīja arī Rainis, kas iesāka savu dzejnieka gaitu ar Ģētes
«Fausta» tulkojumu, kuram bija jārada gluži jauna valoda; uz tās

tagad dibinās visa jaunākā literatūra.

Hauptmanis gāja tālāk un rādīja, ka jauni ceļi meklējami arī

citādā virzienā, viņš atvēra mums modernā cilvēka dvēseli. Nākošā

luga saucās «Vientuļie cilvēki», un tur vairs nebija runa par masu,

bet par vieneniekiem un par vientuļiem. Līdzšinējie rakstnieki bija

tēlojuši varoņus ar stipru gribu, lielām kaislībām un nevaldāmām

dziņām. Un tas bija dabiski, jo gadu tūkstošiem līdz līdzšinējai die-

nai bija tikusi vesta cīņa tiklab starp masām, kā arī starp vienenie-

kiem ar dzelžu ieročiem un asinīm, tādēļ arī bija vairāk cieņā miesīgs

spēks un kareiviski tikumi nekā gars un augstākā tikumība. Bet

cik brutāla un rupja tāda varonība izrādījās tādam cilvēkam, kas

»r gara acīm spēja ieskatīties otra dvēselē un sekot visām tām sa-

režģītām emocijām, kas norisinājās, pirms ka tās izpaužas ārējā

darbā.

Alodernais sfings rādīja citādu seju. Tagadējie cilvēki vairs ne-

gāja bojā aiz pārāk lielas dzīves gribas, bet taisni aiz lauztas gribas

vai pat aiz gribas trūkuma. Viņi sadeg paši sevī kā lampa, kas patērē
savu eļļu. Viņu dvēsele apēd viņu gribu un netop paēdusi. Viņi ir no-

guruši un bikli. Skaistas domas un sapņi viņus iemidzina kā narkoze.

Pārāk daudz viņus apgrūtina atmiņas un jūtas no pagātnes un bremzē

gribu izpausties darbā. Tāds saraustīts pārejas cilvēks ir lugas va-

ronis Johans Fokerāts. Tikai kad otrais spējīgākais viņu skar kā

Anna Mār, otra lugas varone, tad viņa dvēsele gan atmostas kā su-

las pilns auglis rudenī, viņš sāk saprast, kas ir laime gara ietverē,
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bet par vēlu — rudens auglim jākrīt zemē. Sevišķi šī luga saviļņoja

mūsu jaunās dvēseles.

Ari dabu visur Hauptmanis skatīja jaunā skaistumā un uzrādīja

taisni viņas sīkumus, pat sīkā lapsenītē, kas dūca ap brokastu galdu,

viņš saskatīja mazu dvēselīti. Ja gribētu visus skaistuinus uzskaitīt,

tad visa luga būtu jānoraksta.

Viņa trešā luga, kas jau izplatījās visplašākās aprindās, bija

«Audēji»; to lasīja tikpat pagrabā, kā salonā. Mums ar Raini ga-

dījās būt Berlīnē, kad to jau pārpildītā teātrī uzveda 200. reizi un

ari vēlāk pa visām Vācijas malām. Tā nebija vairs ģimenes tra-

ģēdija, kā «Priekš saullēktas», vai psiholoģisks noskaņojums, kā

«Vientuļos cilvēkos», bet liela masu kustība. Tuvāk par viņu še

nevaru runāt, jo viņa jau laikam ari daudzkārt iztirzāta. Šī minēto

lugu trijotne bija tā, kas sniedza gara barību Jaunajai strāvai.

Tikai uzvesta netika no šīm lugām neviena, jo Jaunā strāvā pašā

iestājās traģisks lūzums, kas viņas kultūras darbību ilgāku laiku

paralizēja.

Ari Hauptmanis kā mūžīgs meklētājs skaņoja citas stīgas savā

lirā un mēģināja izteikties gan joku lugā, kā «Kramptons» un «Bebra

kažoks», gan tvēra atpakaļ vēsturē ar «Floriānu Geier», bet viss tas

nebija viņa ģēnija īstais elements. Kā sapnī viņam parādījās jauns

daiļums, tas bija «Hanneles debessbrauciens». Vai tas vairs bija na-

turālisms? Un tomēr tas bija tik pārmērīgi skaists, ka visjaukākai
īstenībai bija jānobāl, un visstiprākais reālists arī vēl tagad nevar

no šīs burvības tikt vaļā. Taisni šo lugu vajadzētu ievest mūsu

skolās, tā arī dabonama Gulbja universālā bibliotēkā par desmit

santīmiem. Tur viss vijas brīnišķā saskaņā: pasaciņa, sapnis, īste-

nība.

Hauptmanis pats vairs nevarēja tikt ārā no šī burvju loka, un

sapnis viņu noveda uz pasaku ceļa. Viņš bija dziedājis drūmo sociālā

posta dziesmu ielejā, tagad viņš gribēja kā ar zvanu zvanīt no aug-

stākiem kalniem, un šī zvana lējējs bija Heinrihs viņa «Nogrimušā
zvanā». Sensenas gadsimteņu ilgas, kas izpaužas tautas teikās, te

bija atradušas savu atdzīvinājumu mākslā. īsta pasaka taču nav

nekas cits kā dabas mīts, vēsture un morāle kopā. Te naturālists

Hauptmanis kļuvis par simbolistu un dzejnieku. Bet šinī darbā jau

izpaužas vairāk nekā dzeja vai arī sociāls notēlojums: te jau ir vis-

pasaules uzskats, zvanam vajag zvanīt visai cilvēcei.

Mums ar Raini bija reta laime šīs lugas pirmizrādi noskatīties

Berlīnē ar Kaincu Heinriha lomā un Agnesi Sormu kā Rūtiņu, tā

atstāja uz mums tik dziļu iespaidu, ka Rainis gribēja ar to apbalvot

arī mūsu publiku un ņēmās to pārtulkot cietuma gados. Šī luga arī

bija pirmā, ar ko iezvanījās Jaunais, tagadējais Dailes teātris. Hein-



rihu tēloja Rūdolfs Bērziņš un Rūtiņu Tija Banga, vēlāk Biruta

Skujeniece.
Sis zvans ari vēl tagad nav apklusis. Un, ja mūsu galvaspilsētas

publika vēl nevar beigt izsmieties par seklām joku lugām, kas nāk un

zūd kā viendienas mušas, tad tomēr provincē vistālākos kaktos šīs

skaņas neapklust. Un, ja mēs, tik attāla un kultūras ziņā vēl tik

jauna un maza tautiņa, to nevaram beigt klausīties, ari tas ir zaļš

palmu zars, ko starp tik daudz lauriem un ziediem ievijām lielā

meistara slavas vainagā ap viņa septiņdesmit gadu veco galvu. Va-

ram tikai vēlēties, lai viņš cilvēci vēl aplaimotu ar savu gara

dai)umu.
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II

NO DRĀMU VĒSTURES

KĀ RADUSIES DRĀMA «ASPAZIJA»

Dzejnieka traģika ir viņa nedarītais darbs. Tāds darbs top bieži

stiprāks par pašu darītāju. Ja reiz kāda ideja, embrions, ziedu putek-

līts iekritis tavā radošā fantāzijā, tad tu no tā vaļā netiec. Ar laiku

tāds sīciņš pasākums pieņemas, aug un sāk runāt ar dzīvām mēlēm,

un rāda jau izveidotu organismu, bez kā tu tur būtu kaut ko klāt

darījis. Var jau to atmest kā nevajadzīgu un nederīgu — dzīvei taru

tik daudz svarīgu, nopietnu, ikdienišķu darīšanu — te uzreiz... kāda

krāsa, kāda skaņa, kaut kāds nenotverams uzzibsnījums — un at-

mestais stāv dzīvs un spilgts tavā priekšā un atgādina tev tavu

dvēseles parādu. Un, ja tu domājies jau pavisam aizmirsis, te kādā

baltā dienā tev parādās it kā svešu ļaužu pūlī kāda pazīstama, sen

neredzēta seja un tu sajūti, ka tu viņu esi mīlējis, mīlējis visu mūžu

un ka šī mīlestība ir bijusi stiprāka par laiku, kurš to nav spējis

izdzēst, stiprāka par tevi pašu, jo tu netiec «piepildīts un brīvs»,

pirms tu sapni neesi pārvērtis par dzīvi.

Tā notika arī ar Aspaziju.
Kas ir Aspazija? Gluži svešs vārds svešā tautā, svešos laikos.

Man jāatzīstas, ka es šo grieķisko vārdu nemaz nebūtu kā savu

pseidonīmu izraudzījusēs, ja es, pirmoreiz to lietodama, būtu kaut

cik prātīgāka un vecāka bijusi, jo citādi varēju iedomāties, ka lat-

viešu ausīm tas gluži svešs izklausās. Es arī viņu lūkoju atmest,

kad vecāka un prātīgāka kļuvu, un saukties savā parastā ģimenes

vārdā, bet tas man neko nelīdzēja, tad jau publika pate mani no šī

vārda vaļā nelaida, kaut tas arī uz manām grāmatām vairs netika

drukāts («Sarkanās puķes» no Elzas Rozenberg). Man bij jāatgriežas
atkal pie Aspazijas un pie tās arī jāpaliek. Un vēl vairāk — man

šim vārdam reiz nu bij jādod tuvāks izskaidrojums un jāliek dzīvot

miesā un tēlā, kā tur reiz senos laikos dzīvojis tanī tautā, kura skai-

tās par visu tautu un laiku priekšzīmi.
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Tā radās grieķiskā drāma «Aspazija», un man nu tikai vēl atliek

pastāstīt par viņas pirmcēloni.
Tas bija ļoti sen, tik sen, ka aina, kas man priekš acīm rādās,

man pašai liekas sveša.

Provinces pilsētā kādā augstākā meiteņu skolā notiek vēstures

stunda, un skolotāja atstāsta grieķu mitoloģiju. Skolotāja ir pate

sajūsmināta no sava priekšmeta un patvarīgi to iztēlo daudz plašāk,
nekā tas ietilpst klases stundu apmēros, viņa, reizē arī būdama di-

rektrise, var sev atļauties tādas gara ekskursijas. Viņas lidojumam
klases bērni gandrīz nevar sekot, tas paiet tā garām, tikai dažas

mācekles tam dzīvāk seko. Starp tām viena meitene no desmit, div-

padsmit gadiem sevišķi sajūsmināta: plaši atplestās actiņas deg aiz-

rautībā, uguns, kas apdvesmo pašu skolotāju, iemetusi dzirksteles arī

mācekles acīs, šīs acis sēro līdz ar Ifiģēniju, kuru dieve mākonī aiz-

nes uz tālajiem Taurijas krastiem, un raud karstas asaras par Hek

toru, kura asiņaino līķi Ahils rauj putekļos līdzi, piesējis pie saviem

cīņas ratiem, bet reizē tās arī smaida Hēlija saulē, sapņodamas zilo,

olimpisko sapni, ar kuru tās saauž visu savu jaunās dvēseles audumu.

Meitene nobeidz skolu un pāriet uz dzīves turpmāko posmu. Tomēr

viņai rodas izdevība savas studijas vēl kādu gadu vai vairāk turpi-
nāt. Viņa iepazīstas ar kādu filologu, kurš priekš apdāvinātās mei-

tenes ieinteresējas un viņas šaurās skolas studijas stipri paplašina,

iepazīstinādams viņu ar tādiem priekšmetiem kā grieķu un latīņu

valodu, mākslas vēsturi, literatūru, estētiku, poētiku un drāmas teh-

niku etc.

Skolotājs, manīdams savas mācekles tieksmi uz grieķu mākslu,

viņai kādā dienā saka: «Vai zināt, jūs īsteni vajadzētu saukt par

Aspaziju, jūs jau tāda esat, jums derētu iepazīties ar savu lielo

priekšteci.»

«Kas bija Aspazija?» mācekle bailīgi jautā, un atbildes vietā sko-

lotājs viņai iedāvina Hammerlinga romānu «Aspazija». Te nu viņa
dabon iepazīties ar grieķu valsts iekārtu un sabiedrisko un ikdienas

dzīvi, kā ari ar Perikļa laikmeta vadošām personām, kuras grāmatas

autors pēc vēsturiskiem pētījumiem diezgan plaši iztēlojis, protams,
ka ar to nevarēja pietikt priekš kāda patstāvīga darba uzbūves un

izbūves, fabulas, konfliktiem, idejas etc., bet lasītājas radošā fantā-

zija arī vēl nebija modusēs. Tikai viens panākums bija iegūts —-

grieķu sapnis bij dzīvāks, spilgtāks tapis, visa grieķu dzīve lasītājai

bij tuvāk pievirzījusēs.
Bet reizē ar šo daiļuma sapni vēl kāds cits sapnis bij pamodies

jaunajā dvēselē, sapnis drūms, pilns asaru un asiņu, nospiedošs kā

lietuvēns pret rītu: tanī pat laikā viņa ari iepazīstas ar savas pašas

tautas vēsturi, lasīdama Rūtenberģi. Dziļi viņa cieš līdzi savas tautas

liktenim, un, kad pirmoreiz viņas fantāzija izveidojas radošā procesā
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un viņas spalva top dzīva, viņa ar savām asarām uzraksta lugu

«Atriebēja», kuras motīvu tā ņēmusi no Merķeļa «Latviešiem», atce-

rēdamās, ko kāds onkuls reiz no šīs noslēpumainās un aizliegtās grā-

matas viņas mātei stāstījis, kad viņa kā sešus gadus veca meitene

blakām turpat uz grīdas spēlējusēs.

Sarakstījusi šo vienu pasākumu, jaunā, iedvesmotā rakstniece nes

vēl tālāk savai tautai tributu, meklēdama atrast arī senatnes skaisto

pusi, un sacerē «Vaideloti» un pēc tās, vēl tālāk ieiedama mitoloģijā,
«Saules meitu». Ar šiem trim darbiem noslēdzas rakstnieces tautiskais

periods, bet līdz ar to arī grieķiskais sapnis ir ticis atbīdīts nost

un jo vairāk tādēļ, ka tas kā zila rīta migla vēl nebij pieņēmis nekādu

noteiktu tēlu.

Nāk strauja reālas dzīves pārmaiņa, kas sagrābj rakstnieci kā

ērglis Ganimēdu un aiznes to pavisam uz citu pusi. Sākas deviņ-
desmito gadu reālisms un stiprais sociālais uzplūdums, kurš izteicas

Jaunajā strāvā un viņas orgānā «Dienas Lapā». Rakstniece jau arī

pate bija nākusi kā pēctautības laika bērns un līdzi palīdzējusi ga-

tavot pāreju uz reālisma laikmetu. Straujā, reālā kustība, kuru viņa

līdzi dzīvoja, deva tai ierosinājumus un motīvus priekš reālajām drā-

mām «Zaudētas tiesības» un «Neaizsniegts mērķis», kurās vienā at-

tēlojas šķiru starpība, otrā ģimenes un laulības dzīves konflikts.

Drāmas kā tā laika apliecība gan palika, bet rakstnieci pašu

straujā plūsma, kura toreiz bij sagrābusi, aizsvieda atkal uz citu

pusi. Tā aizskaloja to svešos krastos trimdas tuksnesī uz sausām

smiltīm. Neauglīgas bija šīs smiltis priekš radoša darba, kur tikai

reta, sīka zālīte varēja uzplaukt. Rūgtas, melnas vītenes vijās tikai

ap akmeņiem — sēras un ilgas pēc dzimtenes. So trimdas laiku no-

krāsa izteicas arī kādā dzejolī:

Tik skujas vien un eglītes,

Kā zobi vien bez maizītes.

Sādā apkārtnē un atmosfērā nevarēja uzplaukt hesperīdu dārzi

ar zelta āboliem, un zilajam, olimpiskajam sapnim bij jānobāl un

jāizdziest — varbūt uz visiem laikiem.

Tā vajadzēja notikt pēc pareiza un varbūtīga slēdziena — bet tā

tomēr nenotika. Nāca kaut kas ārkārtējs — pasaules karš; vēsture

izdarīja lēcienu, šis karš bija reizē mazo tautu revolūcija, un tās

tika brīvas. Mazā Latvija nokratīja gadu simteņu jūgu; cīnīdamās

ar lielo pārspēku, viņa izrādīja tādu varonību, kāda tik vēl piere-
dzēta vēsturiskos laikos pie grieķiem, kad tie uzveica milzīgos peršu

barus. Arī mūsu varoņi pie Cēsīm un Daugavas izkaroja to pašu cīņu

kā grieķi pie Salamīnas un Maratona. Cik līdzīga bij mazajai Grie-

ķijai mazā Latvija pēc visas savas gaitas un iekārtas! Cik līdzīgi

viņai arī turpmāk jātop šij vēstures izredzētai zemei, kuras saule vel
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tagad spīd pār visām tautām! Grieķijas «zelta laikmets» ausa ar

viņas demokrātiju, arī pie mums ir likts pamats ar demokrātiju,

tagad atliek tikai tālākā izbūve, kādu Grieķijā izveda viņas nemir-

stīgie gari — Periklis, Feidijs, Sofokls, Sokrāts un citi. Arī pie mums

katram roka jāpieliek un jādomā līdzi, lai lielajā darbā kļūtu arī

paši lieli.

Te nu bij nācis laiks arī manam grieķu sapnim, kurš neļāvās

vairs sevi atbīdīt nost ar iebildumu, ka tas būtu par agru nācis,

ka mēs gan esam sākuši iemiesoties grieķu ārējā veidā ar dažādiem

fiziskiem sportiem un olimpiskām cīņām, bet ka mums trūktu vēl

grieķu gara. Rīts tomēr aust, un laiks ir sapņa iedvesmu pārvērst

dzīvos tēlos. Un, ja arī šis sapnis būtu vēl par agru sapņots, nāks

citi sapņotāji, kas sapņos tālāk un skaistāk. Mans uzdevums ir iz-

pildīts ar šo ierosinājumu: Fēbs Apollons ir visspēcīgs! Viņš raida

savas zelta bultas pār Rīgas melnajiem torņiem un pār visu Latviju;
tumsai soli pa solim ir jāatkāpjas.

Latvijai nav cita ceļa, tai jāiet šis demokrātijas un kultūras ceļš

un jāseko tai tautai, kurai līdz šim ir sekojušas visas lielās, kā arī

mazās tautas.

KĀ RADUSĒS DRĀMA «RAGANA»

Mūsu tagadējā publika ir skeptiski analītiskas dabas, viņai nepie-
tiek saņemt un baudīt gatavu mākslas darbu kā tādu, bet viņa tauj i

arī pēc blakus apstākļiem un grib zināt, kā šis darbs cēlies, grib

ieskatīties radītāja dziļākā dvēselē. Un te nu tāda nabaga poēta

psihe, izvilkta dienas gaismā, stāv nokaunējusies un lūdzoša un ne-

zin, ko lai viņa īsti saka.

Gatavs darbs ir tas pats, kas dzīvs organisms; vai var dzīvu,

zaļu vārpu stiebru izraut no zemes un, saknaibot sēklenīcas graudu,

pētīt pēc viņa ķīmiskām sastāvdaļām? Un, ja arī auga attīstība no-

sakāma pēc ārējiem iespaidiem, kā saules, vēja un lietus, tad ražo-

tāja darbs tādam ķīmiskam procesam nepadodas un pēc tā arī nav

apskatāms.

Sajūsma un šaubas, sāpes un prieks, un atkal sāpes — tie visi

sīkie vilnīši, kas poēta dvēseli drīz nes uz priekšu, drīz met atpakaļ
un ir neaprēķināmas, immateriālas dabas.

Bieži gadās, ka rakstnieks aizsteidzies savam laikam priekšā, tad

viņa darba ideja jeb sēklas grauds glabājas ilgi viņa dvēseles pa-

slēptuvē un uzdīgst tikai tad, kad atrod sagatavotu zemi, un, ja

tādas neatrod, paliek tur apslēpts guļot un nekad nenāk dienas

gaismā.

Katrs radošs gars ir kā sēklu trauks, pilns ar tādām ideju sēk-

lām, kuras visas nevar ienākties.
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Bet bieži gadās arī, ka laiks ir tik nobriedis, tik auglības pilns,

ka viņš nevar paiet, nedarījis iespaidu uz kustīgo dvēseli, un pastei-

dzina to ātrāk meklēt pēc sava izteicēja.
Tāds laiks bij arī, kad radās ideja drāmai «Ragana».
Tas bija vēsturiskais 1894. gads, kad «jaunā strāva» patlaban

atradās savā degpunktā.
Jaunā strāva nebij vēl ievadīta ciešā noteiktā virzienā, par visām

lietām tā bij kulturāla strāva un progresīva visplašākā nozīmē. Viņā
tika iekustināti visi tie jautājumi, kas tobrīd cirkulēja Vakareiropā.

Tā varēja arī gadīties, ka viens un tas pats orgāns, kā toreizējā

«Dienas Lapa», spēja apvienot galējās pretešķības un reizē ar sociālo

ideālu runāt arī par individuālismu.

Nīče pārstaigāja Eiropu, un viņa «pārcilvēks» pieklauvēja arī pie

mūsu kultūras durvīm.

Uz viņa saucienu atmodās arī Raganas dvēsele, ar visu savu

liesmaino būtību no vecās dzīves ārā lauzdamās un nespēdama vēl

jaunā gaismā atrast sev stāvokli, ar tūkstoš taustekļiem vēl pie vecā

turēdamās un tā mūžīgās pretrunās svaidīta.

Tādi gari ir bijuši katrā laika maiņā, kad viena dzīves iekārta

saduras ar otru, kā arī pie mums toreiz notika; šie vientuļie, lielie

gari un meklētāji ir tilti priekš vēlākiem pārgājējiem.

Vēl viens motīvs pienāca klāt, ka starp tādiem gariem varēja ari

būt sieviete, jo sievietes atbrīvošanās jautājums patlaban bij visde

gošākais, un tā vārds tapa miesa un izteica savu būtību vārdā

«Liesma», apzīmēdama ar to ne vien degošo, bet mūžīgi kustīgo

elementu, kas lauž pats sev ceļu.

Nu tikai vēl vajadzēja telpu un apkārtnes, kur šis elements va-

rētu ietilpt. Vai reālā dzīve? Nē, tā bij par šauru, lai tas varētu

izplesties, bij jāatrod citi plašumi romantikas pasaulē, kas tomēr

nebūtu par tālu no tiešamības.

Bet arī te pate tiešamība vai nejaušība nāca palīgā.

Bij jauka vasara, un man gadījās izbraukt uz laukiem. Es biju

pieņēmusi Dr. Zolta ģimenes laipno uzaicinājumu apciemot viņu Nī-

taurē, kur Dr. Z. nodarbojās kā praktisks ārsts.

Es tur pavadīju kādas nedēļas, un šis laiks pieder pie manām

jaukākām atmiņām. Zolta kundze bij māksliniece dziedātāja un pla-
šākā publikā pazīstama, šad un tad viņa arī bij koncertējusi Rigā.

Zolta kgs pats bij ne tikvien praktisks ārsts, bet reizē zinātnieks,

viņam bij plaša bibliotēka, kuru arvien vēl viņš papildināja ar pa-

stellējumiem no ārzemēm, un pavadīja katru atlikušu brītiņu, no-

gremdēdamies zinātnēs un pētīdams pakaļ dziļajiem dzīves problē-
miem. Viņa ideāls bij, kā viņš man pats izsacījās, mest praksi pie
malas un nodoties zinātnei un sabiedriskiem jautājumiem. Būdams
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letonis, viņš tomēr bij karsts Jaunās strāvas piekritējs un pēdējās

orgāna — «Dienas Lapas» cītīgs lasītājs.
Ar Dr. Zoltu kopā, tad no jaukā vasaras laika pabalstīti, apstai-

gājām visu Nītaures apkārtni, kura ir Joti interesanta ar saviem

biezi noaugušiem, gandrīz mūža mežiem, dumbrājiem un ceramiem

uzkalniem un nevijus pavedina uz romantisku sapņošanu.

Mans pavadonis, būdams liels dabas miļotājs, ar sajūsmu man

iztēloja turienes dabu visos sīkumos, ar redzīgām acīm apskatīdams

pat kukaiņu dzīvi, kuri tur visās krāsās un atspulgās miljardiem

mudžēja visapkārt.

Starp citu viņš man arī rādīja kādu biezi noaugušu uzkalnu

purvainā vietā un nepieejamu. Sis uzkalns ar savām dažādām plai-
sām un iedobumiem, pēc teikas nostāsta, senatnē esot bijis raganu

miteklis. Raganas tur ilgi esot mitušas un darījušas daudz posta

visai apkārtnei, un tad tikai tās bijis iespējams aizdzīt, kad mežs

visapkārt ticis nodedzināts.

Kā melnas raudavas viņas aizlaidušās pa gaisu, bet savam mi-

teklim apvilkušas visapkārt purvu, lai tas cilvēkiem nebūtu pieejams.

Tagad gan purvs esot izsusējis, bet uzkalns tomēr esot tik biezi

noaudzis ar visādiem staipekņiem un ceriem un pilns čūsku, ka tur

neviens cilvēks kāju labprāt negribot spert, un tādēļ tas an vel

tagad rēgojoties drūms un biedinošs un skaitoties par nepieejamu.

Dr. Zolta stāsts nepalika bez iespaida uz mani. Poētiskais veidols,

kas mita manā fantāzijā, pieņēma raganas tēlu un apmetās raganu

kalnā kā savās mājās.
Arī visa cita mūsu saruna ar Dr. Zoltu koncentrējās tikai ap dzi-

ļākiem dzīves jautājumiem un tādā veidā modināja produktīvās ener-

ģijas un dzina uz darbu, lai uzņemtie iespaidi neaizklīstu garām

ikdienas miglā, bet lai laiku un telpu spētu saistīt cietā formā.

Bet ne vien drāmai «Ragana» Nītaures romantiskais apvidus bij
devis savas krāsas un ierosinājumus — vēlāk, pēc gadiem, «Sidraba

šķidrauts» varone Guna ir māsa Liesmai un mājo tanīs pašos mežos.

Kad pēc šīm romantiskajām ekskursijām atgriezāmies mājā, die-

nas iespaidus noslēdza un it kā apskaidrotus pacēla citā sfērā

Dr. Zolta kdze, kura ar savu daiļo balsi nodziedāja daudzas dzies-

mas; viņas māsa Elza bij laba pianiste un viņu uz klavierēm pava-

dīja.

Tādā veidā nemanot aizskrēja dienas, cita citai vienādas, pieslie-

damās kā pērles virknē. Bij jāatgriežas uz Rīgu, kur jau gatavojās

uz teātra sezonu.

Es Latv. biedrības teātrī biju jau otru sezonu saistīta kā teātra

dzejniece, un man bez dažādiem prologiem un citām dzejām bij ik

gadu jāsaraksta viena luga.

Pirms mana izbraukuma uz Nītauri es vēl nebiju skaidrībā, kādu
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tematu drāmas sižetam izvēlēties; starp citu, Olavs, kurš toreiz bij

teātra direkcijā, bij man ieteicis ņemt kādu vēsturisku tematu no

Kurzemes hercogu laikiem, bet vasaras pārdzīvojumi mani ievadija

citā virzienā.

Pilna iespaidu kā ziedu pilna bite es no Nītaures atgriezos uz

Rīgu. Raganas tēls, jau dzīvs izveidojies, stāvēja man acu priekšā

un prasīja, lai to ātrāk vien ielaiž pasaulē pa tapšanas durvīm.

Pa rudens mēnešiem es lugu uzrakstīju, un teātra komisija no-

lēma to izrādīt pēc svētkiem, kad būs pagatavotas jaunas dekorācijas

un kostīmi.

Te diemžēl ārējie apstākļi grozījās priekš manis ļoti nelabvēlīgi,

pat naidīgi: kontraktā, kas saistīja aktierus pie teātra un tāpat arī

mani, bij ļoti stingri noteikumi un dažādi punkti, kuri atnesa bargu

sodu, ja tie tika pārkāpti.
Laika spiediens, kurš patlaban bij pilns ar jaunām, progresīvām

idejām, tomēr bij tik stiprs, ka tas apņēma arī mani ar savu elek-

trības pilno atmosfēru, jā, es jutos pate līdzi aicināta kā laika ne-

sēja, vai tad citādi būtu varējusi radīt Liesmu, kura no tumšas alas

tiecas pretī saulei.

Jautājumu vakari tika noturēti bez Rīgas Lab[darības] biedrības arī

vēl citās biedrībās, un es tur biju uzstājusēs un iekustinājusi jautājumu

par sieviešu emancipāciju. Tāpat arī tanī pašā Latv. biedrībā man

nācās asi sadurties šinī pašā jautājumā ar dažiem varas vīriem, kas

sievietes tiesību stāvokli un atbrīvināšanu apkaroja kā vislielāko ne-

tikumību un pagrimšanu.
Sie paši kungi piederēja arī pie tiem, kas lēma teātra komisijā

par manu likteni, un tātad arī citādi nevarēja būt, ka mans pazu-

dināšanas spriedums bija jau gatavs. Manam dzejnieces vārdam va-

jadzēja tikt izdzēstam, man pašai pazust no sabiedrības līmeņa.

«Ragana» bij nu gan arī jau iepriekš tikusi likta uz repertuāra

un uz to bieži aizrādīts, tā ka luga nevarēja izpalikt, bet nevienas

dekorācijas, ne arī kostīmi netika priekš viņas taisīti, kā agrāk bij
nolemts.

Pate izrāde tika nolikta uz sezonas beigām un tika dota ar ļoti

maz mēģinājumiem un pavisam trūcīgā iekārtā ar salasītām, vecām

dekorācijām no «Lenores» un citām nospēlētām lugām.

Neraugoties uz visu to, luga tomēr gāja savas astoņas reizes un

būtu vēl gājusi, ja sezona nebūtu slēgta.
Pēc tam tika no «Raganas», kā arī no visām manām lugām de-

korācijas iznīcinātas, kostīmi sagriezti, un man pašai no sadusmotās

«māmuļas» durvīm uz visiem laikiem bij jāaiziet.
Tāds bij «Raganas», tāds bij mans liktenis. Tikai vienu lietu bija

aizmirsuši iznīcināt — Liesmas burvju zizli — es to biju paņēmusi
līdzi.
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«BOASS UN RUTE»

Ja man jāatzīmē pirmcēlons, kas mani pamudinājis šo lugu rak-

stīt, tad es to tik skaidri nevaru pateikt kā pie citām manām lugām.

Tā, piemēram, «Vaidelotei» man ierosinājumu deva Rūtenberga vēs-

ture un kāda tālaik jauna mākslinieka Krēsliņa uzstādītā glezna «Vai-

dtlote». «Atriebēja» bij cēlusies no nostāstiem iz Merķeļa «Latvie-

šiem». «Raganai» derēja par pamatu dabas skati no Nītaures mežiem

un romantiskiem uzkalniem, kad man bija izdevība kādas nedējas
pavadīt skaistajā Nītaures dabā pie Dr. Zolta kunga.

Arī varoņteikas mani iedvesmojušas uz attēlojumiem drāmā: no

igauņu teikām ņemti motīvi drāmai «Sidraba šķidrauts», un grieķu
teikas jau no pašiem skolas gadiem izauklēja manā klēpī «Aspaziju».
Attiecoties turpretim uz «Boasu un Ruti», man tik noteiktu mo-

mentu nav.

Meklējot cēloņus savā radošā būtībā pašā, man jāatzīstas, ka

tikpat tuvas kā grieķu saulainās teikas zem Ceisa zilajām debesīm

man ir bijušas bargās un greznās jūdu teikas, dzimušas zem Jāves

negaisiem.

Varbūt pat tuvākas tās man bijušas nekā grieķu teikas, jo no

tām ir izaudusēs mana fantāzijas attīstība pirmajā jaunībā, pat vis-

agrākā bērnībā, kā tas redzams manā pērngad iznākošā autobiogrā-

fijā «Zilā debess», kamēr grieķu pasaulē es tik sāku iedzīvoties

skolas gados.

Neraugoties tomēr uz vēlākiem kultūras ieguvumiem, manī ir dziļi

uzglabājušies pirmie iespaidi. Un, ja nu reiz tāds sabiezējums fan-

tāzijā ir nogūlies, tad no viņa citādi nevar tikt vaļā, kā vien pār-

veidojot un izdalot to radītos tēlos.

Tā man padomā ir bijis ne tikvien kā radīt «Boasu un Ruti», bet

veselu ciklu iz bībeles motīviem. Bez šīs drāmas man vēl fantāzijā

un uzmestās kontūrās stāv gatavi «Sulamīte» un «Simsons un Da-

lila». Arī daži skati un cēlieni no minētām lugām jau uzrakstīti, bet

es neesmu viņas vēl turpinājuse tādēļ, ka man jāiegremdējas dažos

vēsturiskos pētījumos, kur jūdu tauta nāk sakarā ar citām kultūrām.

Šimbrīžam, lai radītu vēsturisku teiku drāmu, nepietiek ar sižeta iz-

lietošanu un viņa dramatisko uzbūvi, bet vajadzīga arī tuvāka vēs-

tures un kultūras pazīšana un dzīves detaļi, lai iznāktu dabisks

laika kolorīts.

Šo drāmu cikla priekšgalā man stāvēja nu drāma «Boass un

Rute». Viņa ir daudz vienkāršāka par abām augšminētām lugām, jo

viņa aptver nelielu notikumu uz psiholoģiska pamata. Izlietojot to

poētisko brīvību, kāda dramatiķim atļauta un pat vajadzīga, es no

dotā bībeles motīva vilku tās konsekvences, kādas var rasties no divu

kultūru sadursmes.
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Abas galvenās personas, tikpat Boass, kā Rute, ir vienādi tīras

dvēseles, un viņu dramatiskais konflikts iznāk tikai tādēļ, ka tie nāk

katrs no savas kultūras ar savu īpatnēju psiholoģiju.

Īstenībā jau «Boass un Rute» būtu saucama tikai par dramatisku

idilli. Viņa pieder pie tām nedaudzām jūdu teikām, kas atmirdz kā

saulains mākonītis starp melniem padebešiem.
Viņas dramatiskais uzmetums man sākās sen atpakaļ, tas notika

1905. g. rudenī vēlu, kad pār Latviju — kuras tad vēl nebija —

vēlās revolūcijas bangas.
Savādi man pašai izliekas, ka es tādā šausmu un trausmu brīdī

varēju sapņot par saulainu mieru, bet var arī saprast, ka pārstaipīta
dvēsele meklēja atsvara punktu un izlīdzni.

lesākto lugu nevarēju turpināt, jo dzīve pārrāva pavedienus un

man ar Raini bij steigšus jādodas projām. Dažādi apstākļi galīgi

pārtrauca manu llterārisko darbību, un tikai pēc gadiem es varēju

ņemt spalvu rokā.

Bet jau interese priekš šīs lugas bij zuduse un citi — jaunāki
darbi spilgtāki man tēlojās priekšā.

Pēc gadiem, kad pārbraucām atkal Latvijā un es gribēju sākt

citus motīvus no jūdu vēstures apstrādāt, man Boass un Rute stājās

priekšā kā vecie parādu piedzinēji, ar pirmtiesībām, kas man neļāva
neko citu iesākt, pirms viņi nav apmierināti.

Parāds nu ir samaksāts, un parāda piedzinēja var neatkarīgi
vairs no manis iet savu ceļu. Godājamā publika varēs spriest, cik

liels viņu parāds bijis un vai bij maz vērts to no manis piedzīt.

[ASPAZIJA PAR SAVU JAUNO LUGU DAILES TEĀTRĪ]

...Ir kautrīgi runāt par savu darbu, vienīgi viņu var pārrunāt

un pārdzīvot, kavējoties padarītā atcerēs un vērojot nedarītā jaunas

iespējamības, jaunus garīgos horizontus. Dzīvojot blakus Rainim,

grūti izsargāties savos darbos no viņa individualitātes neatvairāma-

jiem iespaidiem; tomēr kā vienmēr, tā arī tagad savā pēdējā darbā

«Madlienas baznīcas torņa cēlējs» centos paglabāt pati savas dzīves

individuālo parādību uztvērumu un tā attēlojuma savdabību. Pārru-

nāmajā darbā tomēr esmu stipri objektīva, tēlojot attiecīgos raksturus

un darbības risinājumus, kaut gan tāpēc mana subjektīvā parādību
skatīšana nav sevišķi izcili nostādīta. Rakstot šo lugu, galveno vē-

rību pievērsu raksturu un notiekošās darbības apkārtējo apstākļu iz-

veidošanai; saprotams, ka idejai arī pienācās sava neatņemama vieta.

Nesavtīgs ideālisms ir šīs lugas galvenais idejiskais un līdz ar to

ētiskais imperatīvs. Lugas jaunums slēpjas viņas pārgalvībā, ko iz-

veidoju attiecīgās stiliskās prasībās. Stila tehnika nav viengaba-
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lama, jo sākumā luga domāta psiholoģiskajam (Nacionālam teāt-

rim), bet vēlāk tā piemērota artistiskajam (Dailes teātrim) atatuves

darbības veidojumam. Luga uzrakstīta kā brīžiem saistītā, tā ari tāpat

nesaistītā valodā; pie tam pantos ir joki, bet prozā — nopietnība.

Kādu stilu luga dabūs uz skatuves, to nezinu, jo, gribēdama iegūt

pati spēcīgākus un asākus iespaidus, neeju uz mēģinājumiem. Par

lugas rakstīšanas cēloņiem jāuzskata kā vienmēr, tā arī šoreiz jaunie

pārdzīvojumi un atziņas, bez tam arī tīkamā teikas fabula, kas

variējumā sastopama ne tikai latviešu, bet arī igauņu un citu tautu

tradīcijās. Savas rakstīšanas veidu grūti ierobežot tikai nacionālos

elementos, bet drīzāk — vispārēji eiropeiskos. Vienmēr mani ir sais-

tījuši vēsturiski un mitoloģiski temati (mēs atceramies Vaidelo'i);

bez tam esmu Cīriķē un Lozannā studējusi vēsturi, kā arī salīdzinošo

mitoloģiju. Turpmāk domāju rakstīt vairāk dramatiskus darbus (var-

būt pat divus gadā), izsmeļot nodomātos vēsturisko un mitoloģisko

tematu krājumus. Kad tos būšu beigusi, tad svinēšu lielu jubileju,

jo darbā to nedaru; bez tam tad gaidīšu arī savas dienas svētvakaru.

KĀ RADĀS DRĀMA «ZALŠA LĪGAVA»

«Zalša līgava» savā pamatā ir tautas pasaka.

Pasakas viņu tāļākizveidotājs, dzejnieks dramatiķis, var uztvert

divējādi — vai nu no ārpuses jeb skatāmības un faktus ar savu

radošo fantāziju savirknēt dramatiskā uzbūvē, vai arī iziet no viņu

simboliskās nozīmes un mēģināt attēlot redzamos tēlos.

«Zalša līgava» mūsu pasakās savos simbolos ir tā pati kā pie

grieķiem apakšzemes valdnieka Plūtona Prozerpīnas laupīšana vai ari

babiloniešu «Astarotes ellē nokāpšana».

Sevišķi ar pēdējo tai stipra līdzība. Astarote, nokāpdama pa apakš-

zemes kāpnēm lejā, noģērbj savas drēbes vienu gabalu pēc otra, ka-

mēr atliek vēl tikai «kailā dvēsele», un tāpat pasakā Zalša līgavai

Zaltis nolaupa drēbes. Dziļāka izpratne te grozās ap vasaru un ziemu,

dabas panīkšanu, kura arī noliek savu krāšņumu mazpamazām, un

atkal viņas atmošanās, un vēl tālāk ap miršanu un augšāmcelšanos,

nāvi un nemirstību.

Sevišķi pēdējo jēdzienu mūsu tautas pasaka skaidri apzīmē, jo

Zaltis pats ir nemirstības simbols.

Uz antīkām gleznām un ornamentiem bieži sastop čūsku, kas lokā

saritinājusies un iekodusies savā astē. Tā ir mūžigā dzīvība, kas

nevar mirt, un lokos atgriežas atkal veidu maiņā atpakaļ.

No šīs domu gaitas un viedokļa esmu arī mēģinājusi saprast un

attēlot mūsu «nemirstības pasaku».
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Tomēr, ja gribu atstāstīt, kā no pasakas izaugusi drāma «Zalša

līgava», tad man jāatzīstas, ka tas notika citādā veidā un ka te

lomu spēlēja niecīgi sīkumi un blakus lietas.

Dzejnieks nebūt neatkarājas no savas gribas un no kādas noteiktas

domas, bet no iedvesmas. Kaut kur pēc bībeles vārdiem iekrīt mazs

sinepu graudiņš, un no tā vēlāk izaug vesels koks.

Ar manim tas notika tā.

Biju jau Jelgavas vidusskolas pēdējā klasē, kad mani allaž ap-

ciemoja kads radinieks, mana tēva brālēns Eduards Eilenbergs, kura

trešais brālēns ir pazīstamais Pūcīšu Ģederts.
šis radnieks man šad un tad mēģināja kādu prieciņu sagatavot

un reiz iedāvināja kādu slavenu grāmatiņu, kas nupat bija iznākusi,

tā bija Laulenbaha-Jūsmiņa «Zalkša līgava», kā iepriekš dziedājums.
Atceros gaiši jeb, labāk sakot, skaidri redzu kādu brīnišķu mo-

mentu.

Biju pārbraukusi pa brīvdienām vecāku mājās. Sēdu pie loga, un

man priekšā neliela grāmatiņa. Neesmu to vēl vajā atšķīrusi un ska-

tos kā pieburta ilgi uz viņas vāku. Vāka krāsa ir gaiši zila, un tas

ir glīti iesiets, vienkrāsains.

Grūti attēlot cien. lasītājiem šo gaišzilo krāsu. Tas ir tāds zilums,

kādā mirdz tikai pasaciņu debesis, un varbūt arī tās tādas mirdz

tikai tālā, jaukā bērnībā, vai varbūt arī tik zilas būtu tās debesis,

kuras vēl nepazīstu.

Bet skaistumam vēl nav gals: paša vāka vidū ar lieliem zelta

burtiem stāv drukāts «Zalkša līgava». Saule pie zilām debesīml Pa

logu, pie kura sēdu, spīd patlaban rietošā vakara saule, kura ziemā

uz baltā sniega fona ir sevišķi skaista. Pēdējie stari krīt taisni uz

zelta burtiem, kuri sāk brīnišķi laistīties un mirdzēt. Es pati sēžu

starp divām saulēm un dzeru ar saviem jauniem prātiem visu skais-

tumu.

No šī grāmatiņas vāka ir cēlusies mana pirmā iedvesma priekš

«Zalša līgavas» kā drāmas. Lūk, dzejnieka neprāts!
Taisni šo momentu arī esmu attēlojusi drāmas otrā cēlienā, kur

Ziednese nokāpj apakšzemē pakaļ rietošai saulei.

Pēc tam nāk ilgs laiks tumsas un aizmirstības. Saturu, protams,

tūlīt izlasīju, un tas man ļoti patika, bet tad jau pirmā sajūsma

par vāku bij pārgājusi. Atceros arī, ka šās poēmas dēļ Lautenbaham

iznāca polemika ar Pārstrautu Jāni, kurš tam pārmeta, ka apstrā-
dātā pasaka neesot tīri latviska, bet piederot leišiem.

Es visu aizmirsu, un man ne prātā nenāca arī savu spalvu jeb, la-

bāk sakot, spalviņu no sava spārna izmēģināt pie šīs pasakas, jo
toreiz man vēl nemaz tādi spārni nebij izauguši. Es pat lāgā nezi-

nāju, vai tā bija tautas pasaka vai Lautenbaha kā dzejnieka paša

fantāzija, un, cik atceros, tad arī tas viņam tika pārmests.
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Gar visu to man maz bij daļas, tā vēl nebija mana lieta. Tikai

manai zilai ilūzijai ar zilo grāmatiņu bija diezgan bēdīgas, varētu

sacīt, traģiskas beigas, un tās pienāca caur pašas noziegumu: sen-

senais paradīzes lāsts, kas ik dienas virs zemes atkārtojas dažādos

veidos.

Toreiz pa laukiem staigāja apkārt žids ar grāmatām, vesela ceļo-

joša bibliotēka. Cik bij iespējams, ļaudis grāmatas nopirka, bet, kad

bija izlasītas, žīds tās apmainīja pret jaunām ar piemaksu.

leraudzījis manu «Zalkša līgavu», viņš lūdza, lai dodot viņam pa-

šam izlasīt. Viņš bija iepazinies ar literatūru un tai sekoja. ledevu

arī, jo viņš solījās to tīru turēt un drīzi atdot, bet diemžēl es to vairs

nekad neredzēju. Notika vēl ļaunāk priekš manis, jo viņš bij manu

grāmatiņu ar visu veltījuma ierakstu tālāk pārdevis un pat tādiem

ļaudīm, ar kuriem dāvinātājs sagājās. No tā izcēlās rūgts ienaids

starp mani un pēdējo, un tas man arī to nekad nav piedevis.

Aizgāja i dzīve, i atmiņa — «nepielūdzama, neatsaucama». Laiks

ritēja tālāk.

Pēc ilgiem gadiem sastapos atkal ar Zalša līgavu, tikai citā

veidā. Tas notika ārzemēs, Lugānā, emigrācijas laikā. Mums toreiz

šad un tad atsūtīja jauniznākušās grāmatas un starp tām A. Ķēniņa

ļoti skaisto mēnešrakstu «Zalktis». Kādā no šīm burtnīcām atradās

dzejnieka Fallija «Zalkša līgavas» apstrādājums atkal episkā formā,

protams, citā uztvērumā.

Izlasīju, un — atzīstos — man tas stipri nepatika, bija pārāk

seksuēls.

Domāju, vai tad tiešām tematam nebūtu vēl cita — jauna puse.

Tā pamazām manī iedegās radošais process. Sāku studēt latviešu

pasakas, jo, par laimi, mums tika atsūtīti visi seši biezie sējumi no

Lerha-Puškaiša pasakām Visendorfa izdevumā.

Pasakas pašas par sevi mani dziļi ieinteresēja, un es vairāk kā

gadu intensīvā darbā sāku pasakas izstrādāt dažādos grupējumos.
Materiāli no toreizējā darba man arī vēl tagad pie rokas.

Nonākot pie 6. sējuma 2. daļas, sastapu tur pasaku par Zalša

ligavu un vēl dažādos variantos, tā ka var sacīt, ka tā pieder pie

mūsu visredzamākām un skaistākām pasakām, kamēr citas vēl par

daudz atrodas rūdā, un vajag labi pazīt citu tautu pasakas, lai va-

rētu pie mums atšķirt, kas samaisīts, patapināts un kas īsts.

Tagad jau nu Zalšu pasakai bij tik daudz materiālu, ka varēju

domāt no jēlvielām uzcelt patstāvīgu darbu, un man taisni likās, ka

nevis episkā forma vien būtu apstrādājamais veids, ko jau abi minētie

dzejnieki bij izvēlējušies, bet ka te ļoti noderētu drāmas uzbūve.

Mudināju vairākkārt Raini, lai viņš šo darbu uzņemas, jo tas iede-

rēja vairāk viņa stilā nekā manējā, bet, lai arī cikreiz to atgādināju,
ka viņš taču bija sarakstījis «Pūt, vējiņi!» un vispār pārvaldīja nesa-
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līdzināmi labāk par mani jautas poēziju un daudz dziļāk to būtu

arī izdomājis. Viņš gan it kā gribēja, bet — nāca dažādi notikumi

starpā, un tā palika.

Man tomēr nebij no temata miera, lai gan daudzi citi dramatiskie

darbi man pasākti, un pag[ājušā] gada rudenī kādā jaukā dienā sāku

«Zalša līgavu» rakstīt un tā ierakstījos — un pabeidzu.
Vai varbūt mani spieda neizpirktais noziegums par pazaudēto

gaišzilo grāmatiņu? Kas lai nu sazina visas psiholoģiskās jūtu apakš-

zemes ejas!
Bet tā vien savādi sirds sakustas: vai jel reiz, lai nu kā un

neieraudzīšu atkal kādu mazu spīdumiņu no tā pazaudētā gaišā
ziluma uz grāmatiņas vāka, kuru apspīdēja vakara saule. Tas bij

tik sen.

KĀ RADĀS «PŪCESSPIEĢELIS»

«Pūcesspieģelis» ir veca teika, kuru jau kā mazs bērns lasīju kādā

Stavenhāgena izdotā grāmatiņā. Savā pirmbūtibā tā gan skaitās kā

flāmu teika, bet dažādos variantos un zem cita vārda to var sastapt

gandrīz pie visām tautām. Arī pie mums, latviešiem, starp pasakām

sastopam daudz fragmentu, kas ar viņu saistās; lai tikai pieminam

«Slagunas Krišu» vai arī «Nerrs uz tirgusplača», vai «Adžus zaglis»

utt. Tautas teikas ir bagāts materiāls, no kura modernais rakstnieks

var smelt vielu katram lielam darbam; tā Gēte savu lielo, nemirstīgo

darbu «Faustu» kā monumentālu celtni izcēlis no vecām teiku dru-

pām, šādus teiku motīvus varam apstrādāt episki vai dramatiski, vai

liriski, ar humoru vai nopietni.

Lielais flāmu rakstnieks šarls Kostērs savu «Pūcesspicģeli» savi-

jis kopā ar laikmeta vēsturi, kur inkvizīcija valdīja vislielākās šaus-

mās, plūda asinis un dega sārtā zem vājprātīgā izvirtuļa Filipa II

valdības. Kostēram episkā romānā to iespējams tēlot plaši un vairāk

pavedienus aust kopā reizē. Pastarpām vijas Pūcesspieģelis ar saviem

nedarbiem, lai briesmu kliedzieniem lidotu pa virsu viegli smiekli un

rādītu gaišāku izredzi uz nākotni. Pūcesspieģelis nav tas, par kuru

smejas citi, bet — kas smejas par citiem un tā rāda gara uzvaru.

Varonis — jokupēteris, tāda ir viņa divdaba.

Dramatiķim vajag ciešākas konstrukcijas un viena paša noska-

ņojuma, citādi drāmas būtība lūst pušu. Atliek tikai: vai nu atdarināt

Kostēri un kā galveno personu ņemt Filipu un viņa laika asiņaino

kolorītu, un Pūcesspieģeli iepīt kā blakuspcrsonu, un visu lugu kon-

struēt kā traģēdiju. Šekspīrs tā darīja, iepidams savās traģēdijās —

«Lirā», «Hamletā» utt. — dažādus nerrus un jocīgus kapračus, bet i

tad viņš aprobežojās, dodams tiem visai šikas lomiņas, bet musu

laikā un mūsu publikas psihika neatļauj reizē aiz šausmām nodrebēt
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un jautri, omulīgi smieties. Esmu tādēj izveidojusi savu Pūcesspie-
ģeli pēc primitīvām tautas teikām, tur gan būs sastopami arī kādi

skati no Kostēra, bet arī tos Kostērs pats ir veidojis pēc teikām. Dra-

matiskā uzbūve no saraustītas episkas vielas un izstrādātie dialogi ir

patstāvīgs darbs.

Kā es nācu pie «Pūcesspieģeļa» — iā ir acumirkļa iedvesma. Visus

pēdējos gadus, cik mana sagrauztā veselība atļāva, esmu nodarboju-
sies ar studijām vēsturē liela stila lugām. Tāpat arī man daudz frag-
mentu no latviešu teikām tādā veidā, kā sarakstīju «Zalša ligavu».
Bet publika? Kam tagad vajaga lieluma? Kam fantāzijas? Kad tikai

vieglas komēdijas vai lugas bez dziļāka satura, kam viela ņemta no

ikdienas, kad tikai tām piemaisa kādu aktuēlu jautājumu vai seksuā-

hsmu, tad visi apmierināti iet mājās.

Kas atliek dzejniekam? Vai nu kalpot, kā publika grib, vai pacelt
to augstāk? Tādēļ arī izceļas sāpīga dilemma viņa dvēselē, un jā-
jautā: kas viņš pats sev ir?

Aiz tā iemesla arī tik ilgi klusēju, tādēļ tik daudz iesāktu darbu

guļ pamesti. Kad nu reiz tomēr gribējās notirpušos spārnus cilāt un

no daudziem tiku mudināta, lai neaizsnaužos pavisam, man pagājušo
vasaru ieteica, lai es ari rakstītu kadu komēdiju. Atgriezos atpakaļ pie

vēstures: vai tā arī kaut ko smiešanai nedotu?

Tādu vielu tiešām daudzām tautām ir, bet nejauši man iekrita

prātā «Pūcesspieģelis». Nezināju, ka kolēģis Grēviņš arī pie tā domā-

jis vai pat uzrakstījis, tāpat nezināju, ka mūsu ģeniālais Smiļģis ne-

grib komēdiju, bet taisni Filipa asiņaino drāmu; bet es nu reiz esmu

dibinājusēs uz teikām un negribējusi drāmu rakstīt, bet tikai grotesku

komēdiju. Gribēju pati drusciņ pasmieties, atminoties senās, mīļās

bērnudienas, kur pati bieži vien biju Pūcesspieģeļa lomā un visām

vecām tantēm par biedēkli. Piemēra dēļ pieminēšu, ka barga pērkona
laikā nometu no plaukta dažas šķēres un dakšiņas ar lielu troksni,

tā ka tante domāja, ka zibens iespēris pašu pātaru vidū, un, zemē

nokritusi, krustodamās dievam atvēlēja savu dvēseli. Citā reizē es

pašā pātaru laikā tantei noslēpu brilles krējuma ķērnē vai gludekli

un saviem brālīšiem, kuri arvien pakrēslā mēdza kauties, parāvu, pati

aizslēpusēs, drīz vienam, drīz otram aiz matiem, lai tie nerimtu kau-

ties. Daudz t.īdu nedarbu izdarīju un, kad mani bāra un teica, ka es

ellē nonākšot, jau iepriekš izmēģināju, kā tur būs, un, neraugoties uz

maniem jaunajiem svārciņiem, uzsēdos uz karstas plītēs tā, ka sāku

kūpēt.

T«gad nu manā nabaga «Pūcesspieģeli» uznirusi un tēlota daža

atmiņa no manas bērnības. Nezinu, vai mani par to nosodīs uz elli

vai uz debesīm. Es arī negribu ne vienu, ne otru sev par mājokli,
bel tikai vēl pasēdēt uz kādas spožas zvaigznītes malas un attēlot vēl

to, kas man drūzmējas krūtīs.
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«VELNA NAUDA»

Pavadīdama dažus gadus ārpus Latvijas, ar sevišķu mīlu un sērām

biju pieķērusies dzimtenei. Lasīju mūsu tautas dziesmas, lasīju pa-

sakas. Vispār mans studiju priekšmets bija vēsture, valodas un sevišķi

pasakas. Dievs, velns, Daugava mums ir īpatni, citādi daudzas mušu

pasakas nav izveidotas, pastāv no saraustījumiem, dažas pat no

tulkojumiem. Daiļliteratūras pasakas var apstrādāt divējādi: gluži da-

biski naivā veidā, kas ar skatāmību un skaistām ainām baudāmas

jaunatnei un sevišķi bērniem, vai dziļāki — simbolu veidā, kas piemē-

rojas savam laikam un mēģina no senās čaulas izlobīt kodolu. Esmu

pieturējusies pie pēdējā veida, jo visa dzīve īstenībā ir simbols, kā

Ģēte saka, «ailes Erleben ist nur ein Gleichnis» (viss, ko pārdzīvojam,
ir tikai līdzība), vai arī kā Bībeles sv. Pāvila grāmatā rakstīts, «mēs

skatāmies kā caur spoguļiem».

Dievs un velns, nāve, dzīvība, tumsa un gaisma, lai kādos mo-

dernizētos vārdos tos apzīmējam, ir mūžīgie pretstati, kuros šķeļas
visa dzīve un ko neviens nevar noliegt. Tāpat lielie dabas spēki, kas

viļņo augšup un lejup, ir tās pašas kaislības un tieksmes, kas valda

cilvēku būtībā. Var viņus iztulkot gan traģiski, gan komiski. Pirmo

veidu esmu izmēģinājusi dot drāmā «Zalša līgava», otro veidu tagad
risinu komikā. Dievs jeb visa pozitīva iemiesojums ir mūsu tagadējā
laikā kļuvis pie daudziem vecmodīgs, pat nemirstība tiek noliegta, bet

velns tomēr pastāv, jo viņš ir naudas jeb cilvēcīgu kaislību kurinā-

tājs, kas noved uz pagrimšanu, uz elli.

Lugas pamata motīvs ņemts no Lerha-Puškaiša teiku 5. daļas.
Velns sēd uz Daugavas radzes; kas viņam izsukās galvu, dabūs pilnas
lādes zelta. Ap Daugavu vijas daudzas mūsu teikas, un kā Dauga-

vas viļņi veļas tieksmes un iegribas mūsu iekšienē. Pilīte asins, kas

jādod velnam, neko nenozīmē vairāk kā kaislību iedegšanos. Sis mo-

tīvs tikai viegli pārvalda komēdijas vielu, kas citādi gluži pieslejas

tagadējam laikam un var notikt katru dienu. Velns un Pēteris, katrs

pie savām durvīm, rādās arī tikai sapnī. Pirmajam liels pieplūdums

publikas, jo viņam tagad visas labierīces, pat nemirstība pārgājusi

uz viņu, jo «nauda arī ir nemirstīga». Pēteris palicis gluži vecs, aiz-

snaudies aiz publikas trūkuma, un pat debesu durvis grūti slēdza-

mas. Bet dzīve dod arī savas ētiskas vērtības, un tā ir mīla, altruisms,

kas pate par sevi jau ir debess. «Kas man elle, kas man debess, ja

tik manim ir mans mīļais.»

Luga ir mans pirmais mēģinājums rakstīt komēdijas. Man vēl

daudz komēdiju motīvu, jo pēc dabas esmu jautra, tikai pārdzīvojumu

smagums mani noliecis kā slapju zaru. īstais mans elements ir liela

stila lugas un traģisms, bet šimbrīžam tās nav piemērotas publikas

psihei. Es varbūt arī šo komēdiju nebūtu rakstījusi, bet Rainis, kam
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lasīju pirmo cēlienu priekšā un uzmetumus no tālākās gaitas, mani

ierosināja rakstīt, tas bija 1929. g. rudenī, īsi pirms viņa nāves. Pēc

tam man trūka visi pavedieni, un tikai tagad tos īsti uzņemu. Vēl

jāpiemin, ka šī komēdija dibinājās ne tikdaudz uz situāciju komiķu,

bet vairāk uz vārdu spēli jeb antitēzēm, kas drukā izcelsies vairāk.

Ceru, ka šī komēdija būs arī pieejama lauku skatuvēm.

«VAIDELOTE» STARU STĪGOJUMĀ

Cik tālu šie stari sniedzas!

Pašai stīgotājai tie sniedzas atpakaj vairāk kā četrdesmit gadus.

Un otrreiz tie arī spoži atmirdzēja Jaunajā Rīgas teātrī.

Pirmizrāde notika 1894. g. 19. janvārī, un to bija sagatavojis talan-

tīgais Pēteris Ozoliņš, kas bija sevi pierādījis par izcilu aktieri, stu-

dējis teātra mākslu Vācijā un patlaban no turienes atsaukts.

«Vaidelotes» vilcējs dienas gaismā no kādas appelējušas atvilktnes

bija farmācijas maģistrs E. Birzmanis, kas nule bija pārnācis no Tēr-

batas uz Rīgu un ievēlēts Teātra komisijā. Vēl par lugu sevišķi bija

interesējies T. Bergs (Kr. Berga brālis) ar savu draugu Zīvertu. Pē-

dējais vēl dzīvs — lai viņam pateicība.
Tātad draugi un aizstāvji «Vaidelotei» bija, bet trūka līdzekju.

Drāma prasīja spožu ietērpu, bija liels uzdevums sava laika aktierim.

Sajūsminātais Birzmanis pūlējās komisijas kungiem ieskaidrot, ka te

pavisam citāds poētisks darbs, tāds, kādi vēl nebija bijuši. Līdz tam

latviešu skatuvi bija pārvaldījuši Ād. Alunāns, kura spēks bija kup-

lejās, un Rode-Ebelings ar Alpu jodleru lugām. Pēdējais gan savā

dzimtenē Vācijā bija bijis krietns meistars, bet latviešus uzskatīja par

neattīstītu zemnieku tautu, kam nekā lielāka nevajag.

Daži Teātra komisijas kungi atkal domāja, ka nekas liels nevar

būt šis jaunās lauku skolotājas sacerējums.

Tad maģ. Birzmanis personīgi garantēja izrādes materiālo pusi,

un ritenis pamazām sāka griezties. Mani pašu viņš aicināja pamest

skolotājas darbu un ierasties Rīgā.

Man pašai tas arī bija liels risks: atstāt vietu un peļņu, — lai cik

tā maza — ar to taču varēja palīdzēt vecākiem, brāļiem un māsiņai.
Tomēr devos uz Rīgu un noīrēju sev mazu istabiņu Dzirnavu

ielā 42, nezinādama, ka turpat lejā bija apmeties Rūd. Blaumanis

ar kādu jaunu draugu, laikam E. Melngaili.
Šai laikā negaidot man nāca izdevība parādīt spējas. Latviešu

biedrības divdesmit piecu gadu jubilejai scēnisku prologu bija uzņē-

mies rakstīt Ed. Zeibots, bet divas dienas priekš jubilejas atteicies.

Ko nu darīt? Nevarēja dabūt dzejnieka, kas to uzņemtos, un atcerē-

jās jauno, nule Rīgā ieradušos dzejnieci... Lai tad parāda, ko var.

Un tā bija īsta uguns prove.



Manu prologu uzveda scēniskos grupējumos, un panākumi bija

spoži. Vecais mācītājs Kundziņš noliecies tik sirsnīgi spieda man

roku, ka uz tās uzpilēja karsts piliens:

«Bērns, vai jūs tiešām viena pati šo gabalu esat sacerējusi?»

Tad nāca «Vaidelotes» pirmuzvedums. Tas bija vēl nepieredzēts

triumfs. Bet spēlēja arī tādi aktieri kā Dace Akmentiņa, kas bija ilgi

un dedzīgi strādājusi, lai ar Mirdzas tēlojumu izvilktu jauno autori no

kaktiņa gaismā un arī pati parādītos visā spožumā. Citas lomas tēloja

Jūlija Skaidrīte, Duburs, AI. Freimanis v. c. — visi nākuši no Rode-

Ebelinga skolas (tas patlaban bija no latv. teātra aizgājis).

Studenti letoņi pēc pirmizrādes sarīkoja autorei goda mielastu.

Atminos: to nakti pēc izrādes es gulēju, viscaur ierakusies dzelte-

najās Nicas rozēs un hiacintēs. Bija daudz citu dāvanu. Es biju no

lauku ikdienas pārcelta žilbinošā gaismā. Lija asaras bez valda —

prieka asaras ..,
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KOMENTĀRI

Ceturtajā sējumā ievietotas Aspazijas lugas, kas sarakstītas 20. un

30. gados, Š. Kostēra nemirstīgā darba «Pūcesspieģelis» dramatizē-

jums, kā ari šī perioda nozīmīgākie sacerējumi, kas raksturo

lugu tapšanas gaitu un Aspazijas attieksmi pret teātri. Lugu
ieceres, iesāktu darbu fragmenti un satura plānojumi, kā arī nepubli-
cēta luga «Imanta» atstāti ārpus sējuma ietvariem, publikācijām, kas

adresētas galvenokārt literatūrzinātniekiem. Jāpiebilst, ka dažās ap-

cerēs par dramaturģiju (īpaši 20. gadu darbos), tāpat kā dažuviet

dzejā, pavīd iluzors buržuāziskās Latvijas skatījums. Taču Aspazija
šinīs apcerēs saka ari daudz rūgtu vārdu par sava laika valdošo

aprindu garīgo aprobežotību, publikas vairuma merkantilismu un sno-

bismu.

Darbu komentēšanā ievēroti tie paši pricipi, kas iepriekšējos sēju-

mos. Komentāru tekstā lietotie saīsinājumi:
Ilž — «Ilustrētais Žurnāls»;

JZ — laikraksts «Jaunākās Ziņas»;
LG — žurnāls «Latvju Grāmata»;

PBr — laikraksts «Pēdējā Brīdī»;

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»;

TV — žurnāls «Teātra Vēstnesis».

Pirmpublicējumi apzīmēti ar zvaigznīti (*).

«ASPAZIJA»

Pirmie ierosinājumi lugai meklējami dzejnieces jaunības gados,

Jelgavas ģimnāzijas laikā, kad skolas direktore vēstures stundās aiz-

rautīgi stāsta par sengrieķu varoņiem un dieviem. Pēc skolas gadiem
interese par seno Hellādu neapsīkst. Jaunu vielu tai dod R. Hammer-

linga romāns «Aspazija» (1876), ko dzejniecei dāvina Kārlis Jan-

sons. Grāmatas eksemplārs saglabājies arī Raiņa un Aspazijas kopējā

bibliotēkā. 1900. gadā dzejnieki Hammerlinga darbu tulko latviski.

Tomēr pie lugas par sengrieķu varoni — izcilā Hellādas valsts-

vīra un demokrāta Perikla (dzīv. apm. no 499.—429. g. p. m. ē.) dzī-
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vesbiedri Aspaziju — dzejniece ķeras tikai 20. gados pēc atgriešanās

no Šveices. Sajā laikā Grieķijas tēma Aspazijas daiļradē parādās vai-

rākkārt — arī plašajā apcerē «Sofokla laikmets un darbi» (1923).
Būtiska nozīme tēmas izvēlē ir vēsturiskajiem apstākļiem: gan As-

pazija, gan Rainis pēc atgriešanās dzimtenē cer, ka Latvija, arī maza

zeme būdama, attīstoties pa demokrātijas ceļu, spēs radīt izcilas ga-

rīgās vērtības, tieši ar savu kultūru kļūs līdzvērtīga lielajām valstīm.

Senā Perikla laika Hellāda šķiet spilgtākais apliecinājums tam, ka

ari Latvija var kļūt par nozīmīgu faktoru cilvēcei. Paralēle Grieķija—

Latvija spēcīgi izskan lugas 4. cēliena 6. skatā, kad sengrieķu varone

aizlūdz dievus par dzimtenes tālāko likteni.

1921. gada janvārī Aspazija dienasgrāmatā atzīmē: «Romāns «As-

pazija» izlasīts un projekts.» Taču 1921. gadā pie lugas strādāt ne-

iznāk — tiek gatavoti dzejoļi iecerētajiem krājumiem «Raganu nakts»

un «Jaunie argonauti», divus mēnešus tiek studēti materiāli lugai

«Robespjērs» un kārtoti materiāli A. Gulbja izdodamajiem Kopotiem
rakstiem (RLMVM, 90557, 90558).

Toties 1922. gadā ikmēneša darbu kopsavilkumos parādās atzīmes:

janvāri «drāma 300 rindiņas — «Aspazija»», februārī «150 rindiņas —

«Aspazija»» un piebilde: «Es gribētu šogad divas lugas uzrakstīt:

«Aspaziju» un «Robespjēru» un dzejoļu krājumu «Jaunie argonauti» —

varbūt tie būs spārni uz jaunu, kas nesīs pāri pagātnes sāpēm.»

Gada kopsavilkumā Aspazija atzīmē, ka uzrakstīti trīs cēlieni — 2100

rindas un «1. cēliens divi reizes taisīts».

1923. gada 8. janvārī atzīme: «Šogad laimīgāk iesāku nekā jeb-
kad: es strādāju, rakstu savu lugu «Aspazija». No oktobra sākot,

pag. gadā uzrakstīju 3 cēlienus un tagad 300 rindas no 4. cēliena.»

1923. gada maijā Aspazija ir jau uzrakstījusi 4. cēlienu, taču projektē
to vēl pārveidot un papildināt ar Sokrāta nāves skatu cietumā. So

nodomu dzejniece tomēr nerealizē un ķeras pie lugas noslēguma. 23.

jūnijā dienasgrāmatā ierakstīts: «Viens spēks, viena pakāpe man

tomēr ir, ko gandrīz neticēju, ka iespēšu: drāma «Aspazija» ir uzrak-

stīta. Viens mans pumpurs vismaz uzplaucis un parāda manas būtnes

ziedu pēc ilgiem gadiem ...»

No lugas Aspazijas rokrakstu fondā saglabājies pirmā cēliena

tīrraksts (RLMVM, 73704) un divi melnraksti (RLMVM, 30285,

30226).

«Aspazijā» dzejniece vēsturisko patiesību respektējusi daudz vai-

rāk nekā citās drāmās, kaut ari te sastopami daži anahronismi un

brīvs fantāzijas lidojums. Lugas darbība notiek Perikla valdības laika

spožākajos gados, kad beidzies garais un smagais karš (500.—449. g.

p. m. ē.) ar peršu karavadoņa Kserksa armiju. Ir izveidojusies grieķu

pilsētu — polišu apvienība ar Atēnām priekšgalā. Pēc Perikla priekš-

likuma atēnieši atved uz savu pilsētu sabiedroto kopējo kasi no Dēlas
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salas. Liela daļa naudas tiek izmantota pilsētas reprezentatīvo celtņu,

pirmām kārtām Partenona (celts no 447. līdz 438. g.) un Erehteiona

būvei. Sajā darbā piedalās izcilākie grieķu mākslinieki un arhitekti —

lktins, Kallikrats, Feidijs, Polignots, kuri nodrošina grieķu mākslas

slavu cauri gadsimtiem. Celtniecībā ir ieinteresētas visplašākās tautas

masas. «Perikls [..] ierosināja tautas sapulcē lielu pasākumu pro-

jektus un lielus darbus ilgākam laikam, kuriem vajadzēja daudz strād-

nieku, lai arī mājās palikušajiem būtu izdevība gūt no valsts kādu

labumu un ienākumu, tāpat kā tiem, kas dien flotē vai garnizonos
un iet karā. Kad bija jāapstrādā akmens, varš, ziloņkauls, melnkoks

un cipreškoks, katram darba veidam bija vajadzīgs savs ipašs —

šim darbam piemērots strādnieku pulks, tāpat kā katram stratēgam

sava armija — celtnieki, tēlnieki, varkaļi, akmeņkaļi un zeltkaļi, glez-

notāji, emaljētāji, gravieri, metāla sagādātāji un piegādātāji, uz ku-

ģiem — tirgotāji jūrnieki un stūrmaņi, uz sauszemes — važoņi,
audekla audēji un virvju vijēji, ratnieki, seglinieki, pajūgu saimnieki,

ceļu būvētāji un kalnrači. Visi šie strādnieki bija, ja tā varētu izteik-

ties, lielā darba darbarīki, un viņu darbs dažāda vecuma un dažāda

stāvokļa ļaudīm devīgi dalīja labklājības augļus,» rakstīja sengrieķu

vēsturnieks Plūtarhs apcerē «Perikls» (Plūtarhs. Hellāda no Perikla

līdz Aleksandram. R., 1978, 23. lpp.).

Ap Periklu turas arī izcili literāti un filozofi. īpaši tuvi draugi
Periklam ir filozofi Anaksagors un Sokrāts, kā arī dzejnieks un dra-

maturgs Sofokls. Arī Aspazija no Milētas ienāk Perikla dzīvē un

ne reizi vien kļūst par viņa iedvesmotāju politiskajos un kultūras

pasākumos.

Perikls, izcilā Atēnu vergturu demokrātijas aizstāvja un karava-

doņa Ksantipa dēls, visu valdīšanas laiku pavada asās sadursmēs ar

aristokrātiem — oligarhiem. Viņa niknākais pretinieks oligarhs Tuki-

dīds apvaino Periklu valsts mantas izšķiešanā un cenšas kā ideālu

izvirzīt konservatīvo, militarizēto Spartas pilsētvalsti. Tukidids mē-

ģina sakūdīt pret Periklu Atēnu dēmosu, pielīdzinot valdnieku tirā-

nam Peisistratam, kas par diktatoriskajiem centieniem aizdzīts trimdā.

Arī Aspazija nonāk asā konfliktā ar oligarhiem. Lugā vēsturiskajai

patiesībai atbilst tēlojumi, ka viņa apsūdzēta un tiesāta par reliģijas
nicināšanu un tikumu postīšanu, ka Perikls viņu ar asarām acīs

aizstāvējis tiesas sēdē.

Vēsturiskās patiesības attēlojums lugā tomēr nav pašmērķis. Dzej-
niecei svarīgi galveno lugas varoņu tēlos rādīt vispārinātus pozitīvos

varoņus no «tās lielās cilts, kas iet caur laiku laikiem, kad zemo

tumša top — tai gaismu nest». Tāpēc dzejniece samērā brīvi rīkojas
arī ar nepierādītiem notikumiem, kas mākslinieciski tomēr pārliecina.
Tā, piemēram, tēlodama Aspaziju kā peplona nesēju jaunajai Atēnai,

Sofokla Antigones vārdus «lai līdzi mīlētu, ne līdzi nīstu» piedēvē
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Aspazijai un liek Feidijam ņemt par modeli Aspaziju jaunās Atēnas

tēlam.

«Tā ir sieviete, kas dārga visiem laikmetiem un visām tautām, kad

jāgrauj vecā morāle un jādod vieta jaunam un skaidram garam. Viņas

acīs nav tikai Eroskvēles, bet tur zibeņo Jupitera liesmas... Tā nav

tikai Senhellādas Aspazija vien, ko mēs te redzam, tā ir arī latvju

Aspazija, tātad arī mūsu cīņas laikmeta sieviete,» raksta Leons Pa-

egle recenzijā (Domas, 1924, Ns 2, 164. lpp.).

Lugas pirmizrāde notiek 1923. gada 1. septembrī Nacionālajā
teātrī. Aspaziju tēlo Lilija Ērika, Periklu — Jānis Ģērmanis. Reži-

-.ors ir Fricis Rode, dekorators — Oto Skulme.

Grāmatā «Aspazija» iznāk 1923. gadā A. Gulbja apgādā. Sajā iz-

devumā labotas dažas pirmizdevuma iespiedkļūdas, taču paturēts

20. gados lietotais grieķu vārdu rakstības veids; komentāros norādita

arī vārdu pašreizējā rakstība (iekavās).

Ainu sadalījums lugas sākumā rediģēts atbilstoši tekstam.

Mazāk pazīstamu grieķu vārdu un mitoloģisko
tēlu skaidrojumi

Adoniss (Adonīds) — dievs, kas personificē dabas atmodu pava-
sarī un tās pamirumu rudenī.

Afrodite — mīlas un skaistuma dieviete.

Agora — tirgus laukums, kur norit veikalnieciskā, reliģiskā un

politiskā grieķu pilsētas dzīve.

Agrafe — sprādze.

Agraula (Aglaura) — ar Atēnu kultūru saistīta mitoloģiska būtne,

kuras svētnīcā jaunekji deva kara zvērestu.

Aherons (Aheronta) — pazemes valstības upe, pār kuru uz ēnu

valsti tiek pārceltas mirušo dvēseles.

Aiols — vēju valdnieks.

Aijass (Ajants) — Trojas karavadonis. Viņš sastrīdas ar Odiseju,

grib to nogalināt, bet Atēna viņu padara ārprātīgu.
Akantus (akants) — dienvidu augs, kura lapas stilizēti attēlotas

korintiešu kolonnu galos.
Alkmeonidi (alkmaionīdi) — grieķi, kas cēlušies no mitoloģiskās

valdnieces Alkmēnes, kura ir ari leģendārā varoņa Hērakla māte.

Anfions — Zeva dēls, teiksmains varonis, kas uzcēlis Tēbu mūrus,

spēlējot kokli.

Antroposs un atroposs —
cilvēks un mirušais.

Apollons — saules gaismas dievs, mākslu aizstāvis. Viņa templi
Delfos bija lielo nākotnes notikumu pareģošanas vieta.

Aress (Arējs) — kara dievs.

Arejoras — meitenes, kas piedalās Panatēnaju svētkos.
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Ahils (Ahillejs) — Trojas karavadonis, kurš uzbrūk savam ciņu

biedram Agamemnonam, kad tas grib viņam atņemt gūstekni Bri-

seldu.

Areopags —- kalns un reizē arī tiesas iestāde Atēnās, kur izskatīja

svarīgākās krimināllietas.

Arhonts — viens no deviņiem arhontu kolēģijas — Atēnu aug-

stākā valsts orgāna — locekļiem. Arhonts—bazilejs —• virspriesteris,
viens no arhontiem.

Arkādija — kalnains novads Peloponēsas pussalā, kuru apdzī-
vojusi mierīga un laimīga ganu tauta.

Artemida — medibu dieve.

Atēna (arī Atēna Pallāda) — no Zeva galvas dzimusī gudrības
dieve, Atēnu sargātāja. Atena Polia — senākā dieves skulptūra

Atēnās, par kuru leģenda stāsta, ka tā nokritusi no debesīm.

Atenejas — svētki par godu Atēnai.

Atrejs — Mikēnu valdnieks, par kura bagātībām vēsta leģendas.
Bakhus (Bakhs) — seno romiešu vīnkopības dievs; šeit Aspazija

to vairākkārt minējusi grieķu dieva Dionīsa vietā.

Baratrons — aiza, kur atēnieši metuši uz nāvi notiesātos noziedz-

niekus.

Bisoss (bisons) — smalks linu audekls.

Brizei (Briseīda) — trojieša Brīseja meita, Ahillejam dāvāta kara-

gūstekne.

Borejs — ziemeļvējš, ari ziemeļvēja personifikācija.

Braurondienas — svētki, kuros Artemīdas templi tikušas iesvē-

tītas jaunavas.

Ceiss (Zevs) — visu Grieķijas dievu valdnieks, Krona dēls.

Centauri (kentauri) — teiksmaini mītu dzīvnieki, pa pusei cilvēki,

pa pusei zirgi.
Cerbers — trīsgalvains suns ar čūskām astes un krēpju vietā,

kas sargā ieeju mirušo valstībā.

Cere (Cerera) — romiešu auglības dieve; šeit Aspazija tās vārdu

lietojusi grieķu Dēmetras vietā.

Danaja — Argosas valdnieka Akrisija meita, ko iemīlējis Zevs

un ieradies pie viņa zelta lietus veidā.

Danajietes (danaīdas) — Argosas valdnieka Danaja piecdesmit

meitas, kas bija spiestas precēt sava tēvabrāļa dēlus. Kāzu naktī

viņas pēc tēva pavēles vīrus nogalināja. Pēc nāves pazemes valstība

viņām jācieš sods, jālej ūdens caurā mucā.

Deigma — birža pie ostas, kur preces izliktas aplūkošanai un

pirkšanai.
Dēlas sala — viena no nozīmīgākajām salām Egejas jūrā, kur

grieķu-persiešu kara laikā Apollona templī glabājās grieķu pilsētu

kopīgā kase. Kad karš tuvojās noslēgumam, kasi pārveda uz Atēnām.
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Dēmetra — auglības, zemkopības un laulības dieviete.

Diāna — seno itāļu gaismas un medību dieve; šeit viņas nosau-

kums lietots Artemīdas vietā.

Dioniss — vīnkopības un auglības dievs.

Drahma — sengrieķu sudraba monēta.

Edips (Oidips) — mītiskais Tēbu valdnieks, kuram dievi lēmuši

traģisku likteni: kļūt par savas mātes vīru un tēva slepkavu.

Efēbs — Atēnu jaunietis, kas sasniedzis astoņpadsmit gadu ve-

cumu un tiek padots militārai apmācībai.
Eimenīdas — sk. erīnijas.

Elizija (Elisijs) — leģendāras salas zemes malā, kur ir mūžīgs

pavasaris.

Empuza (Empūsa) — briesmīgs spoks ar ēzeja kājām, kas dzer

cilvēka asinis.

Erebos (Erebs) — 1) tumsības valstība pazemē, 2) Haosa dēls,

šīs valstības valdnieks.

Erehtejs — mītisks Atēnu valdnieks. Erehteja templis (Erehteions)
ir viens no skaistākajiem joniešu stila arhitektūras paraugiem.

Erinijas — atriebības dieves, kas vajājušas noziedzniekus; sauktas

arī par eimenīdām (labvēlīgām dievēm) — Alekto, Tisifone, Megera.
Eross (Erots) — mīlas dievs, Afrodītes dēls.

Falerons (Falēra) — vecā osta Atēnu tuvumā, kuras vietā Pe

rikla laikā būvē jaunu.

Gargona (Gorgona) — neradījums sieviešu izskatā, kuru uzlū

kojot ikviens aiz šausmām pārvēršas akmenī.

Geja — Zemes dieviete.

Ginaikeija (ginekejs) — sieviešu telpas grieķu mājā.

Grācijas — dailes dievietes romiešu mitoloģijā, Grieķijā — mūzas

Greifs — mītiska būtne — spārnots lauva ar ērgja galvu.

Hadess (Aīds) — pazemes valstības valdnieks, arī pati pazemes

valstība.

Haoss — tumšs, necaurskatāms bezdibenis, no kura cēlusies ps

saule.

Hafests (Hēfaists) — uguns un kalēja mākslas dievs.

Harons — mirušo pārcēlājs pāri pazemes upei līdz Aīda vārtiem.

Harpijas — vētras dievietes, spārnotas būtnes ar sievietes galvu

un putna ķermeni.
Hēbe — mūžīgās jaunības dieviete.

Hekate — nakts rēgu, burvestību un mēness dieviete.

Helēna — senās Grieķijas skaistākā sieviete, Zeva meita, kur2S

dēļ, kā vēsta leģenda, izcēlies Trojas karš.

Hēlijs — saules dievs, kas brauca savā pajūgā pār debesu loku.

Hēliasts — zvērinātais Atēnu tiesā.

Heliots (helots) — valsts vergs Spartā.
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Hēra — Zeva sieva, debesu valdniece un laulības sargātāja.
Heralds — izcilākais varonis sengrieķu teikās, divpadsmit varoņ-

darbu veicējs.
Hermess (Hermejs) — dievu ziņnesis, cejinieku un tirgotāju aiz-

bildnis.

Hesperldu dārzi — teiksmaini dārzi tālu Vakarzernē, kur aug

nemirstības ābeles.

Herze (Herse) — rasas dieve.

Hetēra — senajā Grieķijā tā ir neprecējusies, izglitota sieviete

ar neatkarīgu dzīves veidu; vēlāk par hetērām dēvē ari prostitūtas.
Hibris — augstprātība, nekaunība.

Hierofonts — mistēriju vadītājs.
Himēts — kalnājs Vidusgrieķijā.

tiipnoss (Hipns) — miega dievs.

Hitons — vīriešu un sieviešu kreklveida tērps.
Horas — Einomija, Dike un Eirene — Zeva un Temidas meitas,

kas sargā kārtību dabā un gadalaiku miju.

Iksions — seno tesāliešu valdnieks, kas iemilējies dievē Hērā,

tāpēc par sodu piesaistīts pazemes valstībā pie rata, kurš mūžīgi

griežas.

lrissloks — varavīksne.

Karjatida (kariatīde) — sievietes veidojums antīkajā arhitektūrā,

kas izlietots ēkas izbūvju un siju balstam.

Kekrops — teiksmains Atēnu nodibinātājs.

Kiprida — Afrodītes pievārds.

Kiprisbaloži — Afrodītes putni.

Lamja (lamija) — jauns asinssūcējs gars.

Laokonts (Lāokoonts) — Trojas priesteris. Kara laikā viņš brī-

dina par gaidāmām briesmām, tāpēc Atēna, kas karā palīdz grieķu

pusei, uzsūta viņam un tā diviem dēliem žņaudzējčūsku.

Lemūra (lemurs) — mirušo dvēsele romiešu mitoloģijā.

Leksiarhs — amatpersona Atēnās — ierēdnis, kas reģistrē Jaunos
Atēnu pilsoņus, kuri sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu un iegūst

veicšanu tiesības.

Lēta (Lēte) — upe pazemē, kuras ūdeņus dzerot mirušie aiz-

mirst zemes dzīvi.

Likejs — sabiedriska celtne Apollonam veltītā birzī. Atēnu tu-

vumā, kur notikušas mācibas un arī sacīkstes.

Maratona zobens un Salaminas airi — pie Maratonas ciema

490. g. p. m. ē. grieķi sakauj persiešus uz sauszemes, bet pie Sala-

minas salas 480. g. p. m. ē. — uz jūras.
Minotaurs — mitoloģisks briesmonis, pusvērsis un puscilvēks, kas

ieslodzīts Krētas valdnieka Mīnoja labirintā.

Moiras — likteņa dievietes.
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Nessus (Nesa) krekls — kentaura Nesa indīgajās asinīs mērcēts

krekls, kuru uzvilcis Hērakls mirst briesmīgās mokās. (Hērakls ievai-

nojis kentauru Nesu, aizstāvot savu iemīļoto Dajanēru. Dajanēra

iedevusi saindēto kreklu, domādama, ka tas iemērkts burvju zālēs un

palīdzēs viņai ciešāk piesaistīt pie sevis Hēraklu.)
Nemesida — likteņa un atriebības dieve.

Nus — doma, prāts, viens no centrālajiem jēdzieniem grieķu filo-

zofijā, ko Anaksagors formulēja kā pasaules uzbūves principu.
Obola (obols) — sīknaudas gabals senajā Grieķijā.

Omfala (Omfale) — Līdijas valdniece, kurai Hērakls verdziski

kalpojis trīs gadus, darīdams sieviešu darbus.

Orākuls — svētnieka pareģojums.
Orests — valdnieka Agamemnona dēls.

Orkus tumsa — mirušo valstība romiešu mitoloģijā.
Palestra — vingrotava, kur notiek sporta spēles un sacīkstes.

Panatenejas (panatēnaji) — teiksmainā Atēuu valdnieka Erehteja

nodibinātie Atēnas godināšanas svētki.

Pandora — pirmā sieviete, ko Hēfaists izveidojis uz zemes. Afro-

dīte viņai devusi skaistumu, Hermejs — viltību, bet Zevs — mucu,

kur ieslodzītas visas nelaimes. Kad Pandora aiz ziņkārības atvērusi

mucu, nelaimes izsprukušas ārā un izplatījušās pa pasauli.
Pāns — ganību un mežu dievs.

Pariss (Parīds) — teiksmainais Trojas valdnieka dēls, kas nolau-

pījis Spartas valdnieka Menelāja sievu.

Pentelikons — kalns Grieķijā, kas bagāts izrakteņiem un vērtīgām

marmora šķirnēm.

Peplons (pepls) — sievietes apģērbs.
Peristils — kolonnu halle ap pagalmu.

Persefone — Zeva un Dēmetras meita, auglības dieve.

Pitija — priesteriene, kas svētnīcā pareģoja nākotni un izteica

dievu gribu.
Plūtons — pazemes valstības dievs.

Pniksa — pakalns Atēnās netālu no Akropoles, kur notikušas

tautas sapulces.
Ponts — Melnā jūra.

Prilaņi — 50 vīru kolēģijas locekļi Atēnās. Pritaņu kolēģija va-

dīja kā Atēnu padomi, tā arī tautas sapulci.

Prometejs — titāns, kurš nozaga Olimpa dieviem uguni un no-

nesa to cilvēkiem. Zevs viņu sodīja, piekaldams pie klints, kur katru

dienu ērglis plosīja viņa aknas.

Prozerpine — auglības dieviete romiešu mitoloģijā.
Psihe — cilvēka dvēseles personifikācija skaistas meitenes vei-

dolā.

Semele — Tēbu dibinātāja Kadma meita, Dionīsa māte.
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Silēns — jautrais un viltīgais dieva Dionīsa audzinātājs.

Simpozijs — dzīres.

Simpoziarhs — dzīru vadītājs.
Staters (statēns) — sengrieķu naudas vienība,

Sliksa — pazemes valstības upe.

Stratēgs — augstākais karavadonis grieķu armijā.
Talents (talants) — lielākā sengrieķu naudas vienība (26,2 kg

sudraba).
Tantals — līdiešu valdnieks, kuru dievi par dēla slepkavību sodī-

juši ar mūžīgām mokām, likdami stāvēt ūdenī un ciest slāpes, jo,
tiklidz Tantals noliecies padzerties, ūdens atkāpies.

Tanaioss (Tanats) —
nāves personifikācija.

īargčlija — grieķiete, kas apprecējusi Tesālijas valdnieku.

Tartars
— aiza pazemes valstībā, kur Zevs iemetis vecos dievus —

Kronu, titānus v. c, kā arī pati pazemes valstiba.

Tēzejs (Tēsējs) — viens no Atēnu mītiskajiem valdniekiem.

Temida — taisnības un likuma dieviete.

Tempes ieleja — ieleja austrumos no Pinda kalniem, slavena ar

savu mežonīgo skaistumu.

Triēra — ātrākais grieķu karakuģis ar trim airu rindām.

Zīzijs (Sīsifs) — Korintas dibinātājs. Noziedzies pret dieviem,

tāpēc viņam pēcnāves dzīvē jāveļ pret kalnu smags akmens, kas,

tikko uzvelts augšā, atkal noripo lejā.

«BOASS UN RUTE»

Atmiņās par lugas tapšanu Aspazija norāda, ka tās sākumi mek-

lējami 1905. gada rudenī, «kad vēlās revolūcijas bangas». Pašai viņai

liekas savādi, ka šajā satraucošajā laikā tik spēcīgi iezīmējušās ilgas

pēc Bibeles leģendas saulainā miera, taču nepieciešamība pēc relaksā-

cijas, pēc kontrasta mūžīgajai trauksmei un satraukumam psiholo-

ģiski labi saprotama.
Notikumu tālākais risinājums — emigrācijas pirmie smagie gadi —

uz laiku aizbīda ieceres pie malas, taču jau 1909. gadā darbu hro-

nikā parādās «Rutes» nosaukums. Par lugas rakstīšanu Aspazija un

Rainis vairākkārt runā arī 1910., 1912., 1913. gadu vēstulēs. Sakarā

ar Aspazijas literārā darba 25 gadu jubileju «Boasa un Rutes» frag-
ments 1913. gadā iespiests žurnāla «Skatuve un Dzīve» 3. numura.

Darbs acīmredzot atkal apsīkst, jo kopsavilkumā par Šveices emigrā-

cijas gados padarīto Aspazija atzīmē: ««Rute» 20 lp., 8 Ip. drukātas.»

Dzimtenē atgriezusies, Aspazija vairākkārt pārcilā lugas ma-

nuskriptu un domā par tā izveidi. Viņa pat iecer ciklu pēc Biheles

motīviem. Manuskriptos atrodami «Sulamites» un «Simsona un Dali-

las» uzmetumi. 1924. gadā Aspazija šaubās, ko rakstīt vispirms —
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«Boasu un Ruti» vai «Sulamīti». 1925. gada 2. februāri dienasgrā-
matā atzīmēts: «Šodien sāku rakstīt «Ruti». Pirmais skats ir ga

tavs.»

1925. gada 21. martā plašāka piezīme: «Esmu sākusi atkal strādāt

pie «Boass un Rute» II cēliena, kaut arī ar pārtraukumiem un ne

ar lielu veiksmi. Galvenais, ka pate no šīs luģeles neko daudz ne-

turu: pārāk klusa un vienkārša un skatuvei laikam nederēs. Bet kā

lai atmetu tik sen iecerētu darbu, kas gadiem man uz dūšas gulējis

un stāv citiem darbiem priekšā; kad būšu viņu norakstījuse, jutīšos
brīva priekš citiem darbiem.» (RLMVM, 90558.)

Jūnijā dienasgrāmatā Aspazija raksta, ka luga ir pabeigta un

viņa mazliet atpūšas.

Lugu uzved Nacionālajā teātrī 1925. gada 18. novembri. Ruti

spēlē M. Smithene, Boasu — J. Ģērmanis, Abimeleku — J. Osis. Kā

atzīmē kritika, A. Mierlaukam kā reālistiskās drāmas meistaram

Aspazijas liriskā dzeja uz skatuves nav īsti pa plecam, toties ipaši
izdevies ir L. Liberta skatuves ietērps. Vērtējot uzvedumu, Jānis Grots

apcerē «Aspazijas jaunākais darbs uz Nacionālā teātra skatuves»

raksta:

«Aspazija šoreiz ar aizturētu elpu tuvojusies tīri trauslas, dzid

ras un ēteriskas mīlestības problēmām, kuras nav izšķiramas ar.parasto
kaislību mērauklu, bet ar gluži leģendāras himnas patētiskaiww

akordiem, kuri ieskanas visdzijāko dvēseles noslēpumu pasaulē. Aspa>

zija šo pasauli izcēlusi gaismā kā jaunu, dzīvu un patiesīgu dailes

reliģiju, kurā nav tukšas bravūras, dogmatiskas morāles un nekādu

citu lieku piekabinājumu. Otrs spilgtākais šī darba moments ir īpat-

nējais uzbūves veids — dramatiskā dzeja vai, kā pati Aspazija saka.

dramatiskā idille, dzimusi greznas jūdu teikas iespaidos. (. .1 Sim

dvēseles miera un saulainības simbolam, dzejiski izcirstajam skatu-

ves darbam Nacionālais teātris atradis ne mazāk apburošu un paci-
lāti spārnotu, fantastisku skatuves ietērpu. Ļ .] (J. Grots. Kopoti
raksti 6 sēj. R., 1971, 6. sēj., 62.-63. lpp.)

Bībeles leģenda īsumā šāda: t. s. soģu laika (kas aptver laik-

posmu apmēram no 1200. — 1050. g. p. m. ē.) beigās jūdu apdzī-

votajā Kānaānā izcejas bads, un kāds Betlēmes pilsētas iedzīvotājs
Elimelehs ar sievu Noemi (Noami) pārceļas uz Moābu, kas atrodas

pāri Jordānijai. Viņu dēli Mahlons un Kiljons apprecas ar moab <>-

tēm Orpu (Orfu) un Ruti. Elimelehs un dēli mirst, Noemi kopā ar

vedeklām atgriežas Betlēmē, kur bads beidzies. Orpa svešumā nevar

iedzīvoties un aiziet atpakaj. Rute uztur sevi un vīramāti, lasīdama

vārpas bagātā Boasa tīrumā, līdz Boass ierauga Ruti un iemīl io.

Uzzinājusi, ka Boass ir Noemi vīra radinieks un viņam pēc jūdu

likumiem (leviāta) pienākas precēt radinieka atraitni, Noemi suta

Ruti kādu nakti pie Boasa. Boass ir laimīgs un, ticis galā ar cūu
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radinieku, kam pēc radniecības pakāpes it kā būtu lielākas tiesības

uz Ruti, apprecas ar viņu.
Grāmatā «Boass un Rute» iznāk A. Gulbja apgādībā Rīgā 1925

gadā. Seit lugas teksts iespiests pēc izdevuma «Mana dzīve un darbi»

5. sēj. (R., 1939).
Tekstā paturēta Aspazijas lietotā īpašvārdu rakstība.

Mazāk pazīstamu vārdu skaidrojumi

Ābrahāms — leģendārais jūdu ciltstēvs viņu pirmdzimtenē Orā

(Mesopotāmijā).
Arons — jūdu priesteris laikā, kad pravietis Mozus ved jūdus uz

«apsolīto zemi» Kānaānu. Jūdu dievs Jahve apliecina Āronu par savu

izredzēto priesteri, likdams viņa spieķim uzziedēt un nest augļus
Asmavets — nāves eņģelis.

Baal-Peors — kānaāniešu un moabiešu augstākais dievs.

Ceabots — jūdu dieva Jahves apzīmējums, ar kuru tas rakstu

rots kā kara dievs.

Delila (Dalila) — filistriešu sieviete, kura ar viltu uzzina savas

tautas lielākā ienaidnieka jūdu varoņa Simsona spēka noslēpumu.

Hagare (Hagāre) — Ābrahāma otrā sieva, kuru padzen tuksnesi

galvenā sieva Sāraja, lai sodītu par lepnību.

Ijabs — Bībeles varonis, kuram dievs atņēmis visu bagātību un

tuviniekus, lai pārbaudītu viņa uzticību. Ijabs vaimanā bēdās, bet

dievu nenoliedz, tāpēc tiek bagātīgi atalgots.
Izraēlis — Bībelē lietots kā visu ebreju jeb jūdu cilšu apzīmē-

jums, kuri apmēram 13. gs. p. m. ē. ieceļoja Palestīnā un aizgāja

līdz tās rietumiem — Kānaānai, kur sastapa priekšā citu semītu

tautu — kānaāniešus.

Jēkabs — Bībeles leģendu varonis, kurš iemīlējis bagātā Lābāna

meitu Raeli (tekstā — Rāheli) un tādēļ nokalpojis septiņus gadus pie

Lābāna, kurš kāzu dienā tomēr Jēkabu apmāna un apprecina ar savu

vecāko un neglīto meitu Leu. Jēkabs dabū Raeles dēļ nokalpot otrus

septiņus gadus.

Kains — pirmo cilvēku Ādama un levas dēls, kurš nokauj savu

brāli Ābelu greizsirdībā, ka dievs noraida viņa ziedojumus, kamor

Ābela upuri tiek laipni pieņemti.
Lata sieva — kad Ābrahāma brāļadēls ar ģimeni bēg no dieva

sodītās Sodomas pilsētas, dievs aizliedz viņiem skatīties atpakaļ.
Lata sieva ziņkārībā paraugās un aiz šausmām pārvēršas sālsstaba.

Milkolms — kānaāniešu dievs, kuram doti cilvēku upuri.

Nebas kalns — svētkalns pie Kānaānas robežas, kur atradis nāvi

jūdu pravietis Mozus.
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Pašā svētki — senebreju pavasara svētki, kas notiek pilnmēness
naktī un sākas ar rituāla deju.

Zidonieši (sidonieši) — feniķiešu tirdzniecības pilsētas Sidonas

iedzīvotāji.

«TORŅA CELEJS»

Lugas «Torņa cēlējs» (pirmais nosaukums «Madlienas baznīcas

torņa cēlējs») ieceres atrodamas 1924. gadā, kad Aspazija raksta

dienasgrāmatā: «...neesmu vēl saņēmusēs lielāku darbu sākt. Esmu

arī saskaldijusēs ar sīkiem darbiem priekš žurnāliem, dzejoļi atņem

laiku un nogurdina. Vismaz tagad esmu izšķīrusies priekš «Torņa

cēlēja», kaut gan ļoti baidos, kā man izdosies. Vienigi drāmas fabula

man galvā un dramatisms arī liekas labs. Tikai par raksturiem bail

un par visu to viduslaiku kolorītu.» (RLMVM, 90558.)

Luga rakstīta jau 1925. gadā reizē ar «Boasu un Ruti», taču pa

īstam Aspazija pie tās ķeras tikai 1926. gadā, kad darbu arī izdodas

pabeigt.
Sižetam Aspazija izmantojusi tautas teikās bieži sastopamo mo-

tīvu, ka velni neļauj baznīcu uzcelt līdz tam laikam, kamēr pagrabā
nebūs iemūrēta dzīva jaunava. Galvenā varone — klusā, maigā
Made — ir upuris, kas nolemts baznīcas būvei. Lugas gaitā viņa

top par varoni, kas labprātīgi iet nāvē, lai būvmeistars varētu pa-

beigt savu darbu.

Taču luga nebūt nav veltīta reliģiskās ideoloģijas propagandai.
Gluži otrādi — šajā drāmā vairāk nekā citos Aspazijas sacerējumos
skan ass sarkasms pret baznicas kalpiem, dažādiem varasvīriem un

pašu ticību. Ne velti pēc lugas iestudējuma buržuāziskā prese pārmet

dzejniecei, ka tā radījusi tendences drāmu, nevis mākslas darbu:

«Kaplāns tēlots kā uzdzīvotājs un liekulis. Baznīcas padomes lo-

cekļi netikļi un kukuļu ņēmēji, un režija autorei palīdzējusi, trak-

tēdama tos groteskā veidā. Beidzot vecais dzērājs Mārtiņš bez pār-

traukuma aģitē pret dievu. Tā propaganda iet visiem cēlieniem cauri,»

raksta O. Liepiņš «Latvī» 1927. gada 15. martā, apcerēdams uzve-

dumu Dailes teātrī.

Pirmizrāde notiek 1927. gada 12. martā. Augstu šo uzvedumu

vērtē Jānis Sudrabkalns:

«Mūsu laikos, kur daudziem pašuzupurēšanās un nesavtīga mīla

liekas jau novecojušas lietas, kur vilina absolūta vaļība, amorālisms,

Madlienas baznīcas torņa cēlēja romantiskā figūra iegūst sevišķu

nozīmi. Aspazija atgādina par seniem un negrūstošiem gara pama-

tiem, uz kuriem ceļams katra laikmeta, katra cilvēka darbs. Jo lie-

lāks upuris, jo augstāka padarītā darba vērtība.» (J. Sudrabkalns.

Par teātri. R., 1973, 75. lpp.)
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Iļģa lomā — Eduards Smiļģis, Made — Emīlija Viesture, Heli-

jante — Lūcija Neiberga, dekorators —; Oto Skulme.

Grāmata «Torņa cēlējs» iznāk A. Gulbja apgādībā Rīgā 1927.

gadā. Seit teksts iespiests pēc izdevuma «Mana dzīve un darbi»

4. sējuma (R., 1938). Tekstā nācies labot dažas otrajā izdevumā

pieļautās iespiedkļūdas un vairākus izlaidumus. Lugai paturēts grā-

matā iespiestais virsraksts «Torņa cēlējs», jo tas minēts visās litera-

tūras vēsturēs.

Mazāk pazīstamu vārdu skaidrojumi

Cunfte — feodālās pilsētas amatnieku apvieniba.
Dāvida kokle — jūdu ķēniņa Dāvida mūzikas instruments. Dā-

vids jaunībā savam valdnieka amatam izredzēts, pateicoties brīniš-

ķīgai prasmei spēlēt kokli.

Ēģiptes tumsība — pēc Bībeles nostāstiem, jūdu pravietis Mozus

uzraidījis Ēģiptei pēc kārtas desmit mocības: sērgas, krusu, sise-

ņus v. c, bet visbeidzot tādu tumsu, ka cilvēki varējuši staigāt, tikai

ar rokām taustīdamies.

Hironims (Hieronims) — baznīcas rakstnieks, Bībeles izskaidro-

tājs apm. m. ē. 4. gs.

Jāzepa bēgšana uz Ēģipti — pēc Bībeles leģendām, Jāzeps kopā

ar Mariju pēc dieva pavēles bēg uz Ēģipti, lai izvairītos no bērna

nogalināšanas, ko pavēlējis izdarīt Hērods.

Judass — Jēzus Kristus nodevējs.

Ķanonikis — amatvīrs viduslaiku baznīcas sistēmā, kas bija at-

bildīgs par baznīcas dogmu ievērošanu.

Kaplāns — katoļu garīdznieks, parasti baznīckunga paligs vai

vietnieks.

Lācars — Bībeles leģendas persona, kuru Jēzus Kristus pamodi-

nājis no miroņiem.

Magdalēna — grēciniece Bībeles leģendās, kuru Jēzus Kristus

padarījis tikumīgu.

Mitra — augstāko katoļu garīdznieku galvassega.
Miša — dievkalpojums katoļu baznīcā.

Pelnu diena — nākošā diena pēc Vastlāvja (sk.), kad ticīgie
sāk gavēni un grēku nožēlošanu.

Vastlāvis — seni tautas gadskārtu ieražu svētki, vēlāk baznīcas

svinamdiena februāra beigās, kad rīkoti karnevāli.

Zuzanna, ari Suzanna — Bībeles leģendu varone, dievbijīgā un

skaistā tirgoņa Joahima dzīvesbiedre, kuru apmelo kā laulības pār-

kāpēju.
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Latiņu valcdas tekstu tulkojumi:

In nomine domini lesu Chrisii et Spiriti sancti: apage, Sātana! —

Tā kunga Jēzus Kristus un svētā gara vārdā: sātan, atkāpies!
Membrum consilii — konsilija loceklis.

Nobilissimi — dižciltīgākie.
0 esca vermiuml o massa pulveris! — ak. tārpu ēsma! ak, putekļu

mākonis!

Supplicium m membro quo peccavistis — sods attiecībā uz locekli,

ar kuru jūs esat grēkojuši.

«ZALSA LĪGAVA»

Pirmie ierosinājumi «Zalša līgavas» tēmai gūti jaunībā, kad As-

pazijas rokās nokļūst Jēkaba Lautenbaha-Jūsmiņa «Zalkša līgava»

(publ. 1880. gadā). Sava veida paskubinājums ir arī Failija poēma

«Zalkša līgava», kas iespiesta Stolipina reakcijas laika mēnešraksta

«Zalktis». «Izlasīju, un — atzīstos — man tas stipri nepatika, bija

pārāk seksuēls,» Aspazija raksta atcerē «Kā radās «Zalša līgava»».

«Domāju, vai tad tematam nebūtu vēl cita — jauna puse? Tā pama-

zām manī iedegās radošais process. Sāku studēt latviešu pasakas, jo,

par laimi, mums tika atsūtīti visi seši biezie sējumi no Lerha-Puškaiša

pasakām Visendorfa izdevumā.» Tā jau Šveices emigrācijā, nonākot

pie «Latviešu teiku un pasaku» 6. sējuma, rodas vairāki ieceru va-

rianti. 20. gadu sākumā pie šīs tēmas apstājas arī Rainis. Kā norāda

dzejniece, luga sacerēta 1927. gada rudeni.

1928. gada 31. martā to uzved Nacionālajā teātrī Alekša Mier-

lauka režijā. Par lugu Andrejs Upīts raksta «Domās»:

««Zalša līgava» ir māsa Leldei no «Spēlēju, dancoju» un pusmāsa

Turaidas Maijai. Luga rakstīta «Zelta zirga» strofās, vairāk episkā
nekā dramatiskā noskaņā. Viņas labākā daļa — liriskā dzeja, kur

Aspazijas talants uzplaukst pilnā bagātībā un krāšņumā. Nacionālais

teātris nebija taupījies, lai ar dekorāciju, krāsu, mūzikas, plastikas

un citu skatuvisku līdzekļu sadarbību Aspazijas dramatiskai dzejai

gādātu pieskanīgu ietērpu.» (1928, Ne 4, 307. Ipp.)
Pirmuzvedumā Ziednese ir Mirdza Smithene, Zaltis — Jānis Lejiņš,

Saulgaits — Jānis Sāberts, Auglone — Berta Rūmniece, dekorators —

Jānis Kuģa. Kā norāda recenzenti, uzvedumā aktieriem visai maz

izdevies pietuvoties pasakas filozofiskajam skanējumam.

Padomju laikā «Zalša līgavu» Lūcijas Ņefedovas režijā iestudē

Jelgavas Tautas teātris.

Pirmizdevums A. Gulbja izdevniecībā 1928. gadā. Seit iespiests

pēc publicējuma «Mana dzīve un darbi» 4. sējuma (R., 1938). «Zalša

līgavai» saglabājušies manuskripti (RLMVM, 85839 un 134270).
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«JĀNIS ZIEMELIS»

Lugu «Jānis Ziemelis» Aspazija raksta Joti smagā laikposmā. Ir

miris Rainis, un viens no nedaudzajiem draugiem dzejniekiem — Jānis

Ziemeļnieks — 1930. gada 17. jūlija naktī iet bojā, lietodams nar-

kotiskas vielas.

Luga sākta publicēt «Atpūtā» jau septembrī (1930, Nb 307—309;

311—320; 1931, Ns 324—325; 327—336), tātad sacerēta ļoti ātri un

redakcijā iesniegta nepabeigta un nenoslīpēta. Tai trūkst personu rā-

dītāja (to šeit ievietojusi sastādītāja), nav konsekvences tehniskajā

izkārtojumā, iedalījums cēlienos mijas ar iedalījumu posmos, vietām

trūkst precīzu ainu robežu, 8. ainā sajaukts Ratera un Albja teksts,

kuru nevar atjaunot, jo līdz šim lugas manuskripts nav atrasts.

Neilgi pēc lugas publicēšanas, 1931. gada 8. augustā, katastrofā

mirst Biruta Skujeniece, kurai Aspazija veltījusi Haijalijas lomu. Luga

tā ari paliek neiestudēta. Ļoti drūmās krāsās te tēlota inteliģences ga-

rīgā krīze buržuāziskajā Latvijā.

Darbā izmantoti daudzi Jāņa Ziemeļnieka dzejoļi: «Teic, kas tu

esi...», «Kā zilos pavasara tvanos...», «Pretim logā aiz mirdzošām

rūtīm...», «Kaut sākuši beidzot klusēt...», «Kad tava daile manus

sapņus rotā...», «Patiesība», «Rūtai», «Narciss», «Kā lietiņš vēss ar

gaitu smalku...», «Sapņi», «Fatum», «Viņš šausmās pamodās...»,

«Ziemassvētku atmiņas», «Slimībā», «Māsai», «Te laime plauka mirkļa
dvesmā ...», «Mīlestība», «Viņa teica ...», «Bija rudens», «Vakara

saulē», «Puķes», «It kā vēsma...», «Viss bijušais dus lielā Liktens

ziņā ...», «Apmātais» v. c.

Arī Ali Beja, Haijalijas, Rēga tēli v. c. ņemti no Ziemeļnieka dze-

jas. Darbā izmantotas Raiņa dzejoļa rindas «Se vienu skūpstu

ņem...», Arņa «Ko līdz tev jautri draugi». Bieži notikusi Ziemeļnieka

dzejoļu pārfrazēšana, piemēram:

Haijalija

Man visas durvis atveras, kad nakts,

Es visās mēlēs runāju, kad nakts,

Es tavu dvēsli izdzeru, kad nakts,

ir pārfrazējums no Ziemeļnieka dzejoļa «Mīlas naktī»:

Tā visas durvis atdara, kad nakts,

Tā visās mēlēs runāt sāk, kad naktsl

Un viņu dzird ik putniņš zara galā.

Seit luga iespiesta pēc publicējuma «Atpūtā»; novērstas acīm

redzamās neprecizitātes, pievienots personu rādītājs, kā arī vienādots

lugas tehniskais izkārtojums.
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Mazāk pazīstamu vārdu skaidrojumi

Asfodele — liliju dzimtas augs, kas grieķiem bija sēru un kapeņu
simbols.

Apage, sātana! — atkāpies, sātan! (Latiņu vai.)
Grāla bruņinieks — viduslaiku franču un vācu bruņinieku litera-

tūras varonis. Viņš sargā svēto Grāla kausu, kam piemit dievišķīgs
spēks.

Jo — sieviete sengrieķu mitoloģijā,, kuru iemīlējis Zevs, bet Zeva

greizsirdīgā sieva Hēra viņu pārvērta par govi un uzsūtīja viņai
niknu dunduru.

Ozianna, arī hozianna — Bībeles Izteiciens, kas pārņemts no

ebreju lūgšanas dievam «hosiannā» — «palīdzi mums!».

Pompejiešu sienas gleznas — norādījums uz erotiskajām tēmām

sienu apgleznojumos, kas diezgan lielā skaitā atrasti vulkāna apbēr-
tās pilsētas izrakumos.

«VELNA NAUDA»

Tāpat kā «Zalša līgavai», arī «Velna naudai» viela iegūta A. Lerha-

Puškaiša izdoto «Latviešu teiku un pasaku» studijās Kastaņolā. Tā

sākta rakstīt 1929. gada vidū, un pirmo cēlienu Aspazija lasījusi Rai-

nim priekšā īsi pirms dzejnieka nāves.

Lugas pirmizrāde notiek 1933. gada l. septembrī Nacionālajā teātrī.

Režisors un dekorators — Jānis Muncis, mūzikas autors — Jānis

Kalniņš. Vaives lomā — Irma Graudiņa, Labrencis — Jānis Osis,

Ašķis — Jānis Sāberts, Onta — Ella Jēkabsone.

Recenzenti ar maz izņēmumiem lugu uzņem diezgan kritiski — gal-

venokārt par mitoloģisko tēlu skatiem, jo tobrīd teātrī velnu un eņģeļu

parādīšanās ir diezgan parasta un butaforiska parādība. Taču Jānis

Sudrabkalns norāda, ka «komēdijas un traģēdijas, fantastikas un reā-

lības sakausējums iznācis ja arī ne vienmērīgs un vienvērtīgs, tad

tomēr vērtīgs. Aspazijas liriskais temperaments, viņas tēlainā as-

prātība, cēlais idejiskums un Munča inscenējums var dot skatītājiem

daudz vērtīga, protams, ja šolaiku skatītājs vēlēsies izprast māksli-

nieku problēmas un mērķus.» (J. Sudrabkalns. Kopoti raksti. R., 1960,

5. sēj., 581. lpp.)

Luga šeit iespiesta pēc grāmatas vienīgā izdevuma, kas iznāca

A. Gulbja apgādā 1933. gadā.

PŪCESSPIEĢELIS

Lugu «Pūcesspieģelis» Aspazija veidojusi pēc flāmu teiku un gal-

venokārt — pēc Sarla dc Kostēra grāmatas motīviem. Tā rakstita

1931. gada vasarā. Rudenī lugu sāk publicēt žurnāls «Atpūta».
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Saris dc Kostērs savā darbā sevišķi izcēlis Filipa II valdīšanas

laika (1556—1598) bargumu un nežēlību; Aspazija komēdijai izvēlēju-
sies citu plāksni — pārgalvīgos smieklus, nedarbus, atjautas, jo
cmūsu laikā un mūsu publikas psibika neatļauj reizē ar šausmām

nedrebēt un jautri, omuligi smieties,» kā dzejniece norāda rakstā «Kā

radās «Pūcesspieģelis»».

Sī komēdija, tāpat kā «Jānis Ziemelis», «Atpūtas» redakcijā nonāk

lidz galam neizstrādātā veidā — trūkst personu rādītāja, nav konsek-

vences ainu un skatu apzīmējumos. Seit luga iespiesta pēc publi-

cējuma «Atpūtā» (1931, Ns 360—373; 1932, 374—383); vienādots

tehniskais izkārtojums un pievienots personu rādītājs. «Pūcesspieģe-
lim» saglabājies rokraksts (RLMVM, 75713, 75712, 85838, 85841), kā

arī materiālu izraksti (RLMVM, 73905, 73920, 74145).

1932. gada 27. martā notiek lugas pirmizrāde Dailes teātrī. Atzi-

nīgu recenziju 2. aprīlī par izrādi raksta Jānis Grots (Kopoti raksti,

R„ 1971, 6. sēj., 328. Ipp.):

«Skaistā valoda, krāsainie dialogi, romantiski apgarotie tipu un

raksturu zīmējumi, dzejiskā plūsma un darbības sasprindzinātā konkrē-

tība Aspazijas jaunāko skatuves darbu paceļ ļoti augsti vērtēja-
mas mākslas galotnēs. Ed Smiļģa spožais inscenējums ietu-

rēts it kā viegli jaušamos pustoņos starp rotaļīgu komēdiju un drā-

mas smeldzi, ietverot it kā šajās divās ārējās kontrastainībās visu

Pūcesspieģeļa viengabalaino būtību. O. Skulmes dekoratīvais fons,

krāsu un gaismas dekorējumi, F. Ertneres veidotās kustību trauksmai-

nās grupas šo inscenējumu paceļ pāri parastajiem un kopā ar autores

spirgto jūtu, domu un ideju pasauli saista no sākuma lidz galam

skatītāja prātus, acis un ausis.»

Pūcesspieģeli tēloja Augusts Milrevics, Lamu —■ Arveds Mihel-

sons, Nēli — Elvīra Bramberga.

Mazāk pazīstami vārdi tekstā;

Ābrams (Ābrahāms) — šeit pieminēts Bībeles leģendārais patri

arhs, kam dēls Izaks piedzimst simt gadu vecumā.

Alarms — trauksme (no vācu vai.).
Astarota (Astarta) — auglības dieviete ēģiptiešu un babiloniešu

reliģijās.

Gabriēls — posta un nāves eņģelis jūdu reliģijā.
Jerikas roze — tuksneša augs, kurš lietū it kā atdzīvojas, tāpēc

uzskatīts par augšāmcelšanās un skaistuma simbolu.

Jonass — Bībeles pravietis, kuru vētras laikā norijusi milzu zivs,

bet pēc tam atkal veselu izspļāvusi krastā.
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Kāzas Kānaānā — pēc Bībeles leģendas, šeit Jēzus Kristus pārvērš
ūdeni vīnā.

Klauzula — tiesiskā akta daļa, kas paredz lēmuma mīkstināšanu

vai atcelšanu.

Sinaja kalns — svētais kalns jūdu ticībā, kur pravietis Mozus

sarunājies ar Jahvi.

Svēlais sakraments — kristīgās baznīcas svēta ceremonija, svēi-

darbiba, kas vieno ticīgo ar dievu.

Zāmuēļa (Samuela) grāmata —- Bībeles Vecās derības daja, ko it

kā uzrakstījis pravietis Samucls.

Latiņu valodā rakstīto tekstu tulkojumi:

Exorcizo dc satanas — es zvēru pie sātana.

Exoriscote, creatura diabolica per deum vivum, per deum verum.

par deum sanctum — velna radījums caur dzīvo dievu, caur patieso
dievu, caur svēto dievu, lai tiek izrauts ar saknēm.

Pax vobiscum! — Miers ar jumsi

Si dc coelo descenderes, O sancta Maria! — Ja tu nokāptu no

debesīm, ak, svētā Marija!

LAIKMETA DOKUMENTI

I

Raksti par dramaturģiju

Estētiskas piezīmes par divām Raiņa lugām. —* UZ, 1921., Ne 1,

B.—lo. lpp., JSH? 2, 6.—10. lpp., No 3, IL—l2. lpp., 14.-15. lpp. («Raiņa

«Uguns un Nakts»») un J\T° 4, 5.—8. lpp., N° 5, 5.—6. lpp., No 0,

1.—3. lpp. («Jāzeps un viņa brāļi uz skatuves»). Rokrakstu fondā sa-

glabājušies daži atsevišķu tēžu uzmetumi (RLMVM, 74171, 74172).

Darbs publicēts pēc iespieduma «Mana dzīve un darbi» 6. sējumā

(R., 1940). Tekstā diezgan daudz neprecizitāšu Raiņa citātos, taču tie

atstāti bez labojumiem, lai nemainītu publikācijas raksturu. Nemai-

nīta palikusi arī substantīvu rakstība — ar lielu burtu («Uguns un

Nakts»).

Mazāk pazīstamu vārdu skaidrojumi: Izīdas plīvuris — sengrieķu

auglības dievei Isīdai piedēvēja plīvuru, kas piešķir viņai mistisku

valdzinājumu. Lemūra — mirušā dvēsele grieķu mitoloģijā. «Naba-

dzība» — A. Vildgansa luga, «Pāns» — Sarla fon Lerberga luga.
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Principiēls jautājums teātra lietā. — *Scd, 1921, 18. febr. Raksts
ievietots ar piezīmi: «Redakcija tura par nepieciešamu atzīmēt, ka viņa

Aspazijas izteiktām domām «Pāna» lietā nevar piekrist.» 1921. gada
3. februārī lugu izglītības ministrs Plāķis mutiski aizliedz lugas izrādi,

jo pret lugu Saeimā tās antiklerikālā rakstura dēļ iesniegta katoļu

garīdznieku interpelācija. Kaut gan Aspazija savās vēlākās lugās pati

ienesīs daudz antiklerikālu motīvu, arī viņa uzstājas pret šo darbu,

kur darbojas Pāns un mežsarga meita Paneska, — galveno varoņu

«kailums» viņai šķiet piedauzīgs. Pret aizliegumu protestē kreisie

izdevumi, arī satīriskais žurnāls «Svari». Tekstā labota Milānas Ve-

nera par Milosas Veneru; kļūda acīmredzot ieviesusies salikumā.

Opera vai teātris. — *Scd, 1921, 2. aug. Raksts ievietots ar

piezīmi: «levietodama šo rakstu, redakcija viscaur nepiekrīt viņā izteik-

tām domām.» Laikā, kad Aspazija raksta šo darbu, ir iestudēta Alfrēdi

Kalniņa «Baņuta» un tiek gatavota iestudēšanai Jāzepa Mediņa operas

«Uguns un nakts» 1. daļa.

Sofokla laikmets un darbi. — *LG, 1922, Ns 1, 11.—15. lpp., X? 2,

7.—10. lpp., N? 3, 4.—8. lpp. ar piezīmi: «Veltīta «Ķēniņa Edipa»

pirmizrādei Nacionālajā teātri.» (Tā notika 1922. g. 14. sept.) Raksts

radies reizē ar drāmu «Aspazija» un noder par skaidrojumu lugā at

tēlotajai vēsturiskajai situācijai. Lielākā daļa rakstā minēto mazāk

pazīstamo grieķu vārdu jau skaidroti lugas komentāros, pārējie —

šeit:

Ariadne — Krētas cara Minoša meita, kura palīdzēja varonim

Tēsējam iziet cauri labirintam, iedodama līdzi savu dzijas kamolu,

kura pavediens rādīja ceļu atpakaļ.

Auguru spieķis — romiešu priesteru kolēģijas locek]a amata zīme.

Drakona likumi — pirmā seno hellēņu tiesību normu

621. g. p. m. ē., kam raksturīga sodu bardzība.

Ganimēds — Trojas cara dēlēns, kuru tā neparastā skaistuma dē|

Zevs, pārvērties par lielu ērgli, uznes debesīs.

Hēsiods — grieķu dzejnieks 8. gs. p. m. ē.

Nausikaja — «Odisejas» varone, kas atrod Odiseju pēc kuģ-3 avā-

rijas izskalotu jūras krastā.

Nemejas lauva — briesmīgs plēsonis Argolīdā, Nemejas ielejā;

to nogalina Hērakls.

Niobidu grupa — viena no populārākajām tēmām sengrieķu skul-

ptūrā, kas attēlo cara Anfiona laulāto draudzeni bēdās pie dievu no-

galinātajiem bērniem.

Peans — sengrieķu dziesma — lūgšana dieviem.

Persejs — dieva Zeva un Argosas valdnieka meitas Danajas dēls,

kas nogalina briesmoni Medūzu.

Tifons — dievu Gejas un Tartara jaunākais dēls, pazemes spēku

personificējums.
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Vācu jaunlaiku lielākais klasiķis. — *JZ, 1932, 17. nov., G. Haupf-

maņa luga «Pirms saullēkta» parādās 1889., «Vientuļi cilvēki» —

1891., «Audēji» un «Kolēģis Kramptons» — 1892., «Hanneles debess-

brauciens» un «Bebru kažoks» — 1893., «Nogrimušais zvans» un

«Floriāns Geiers» — 1896. gadā. llauptmaņa lugas Berlīnē Aspazija

un Rainis skatās 1896. g. beigās un 1897. g. sākumā. Freie Biihne —

brīvā skatuve (vācu vai.).

II

No drāmu vēstures

Kā radusies drāma «Aspazija». — *TV, 1923, Jte 1, 3.-6. lpp.
Tekstā pieminētais vācu dzejnieka Roberta Hammerlinga romāns «As-

pazija» sarakstīts 1876. g., Aspazijas un Raiņa bibliotēkā atrodas

1892. g. izdevums (RLMVM, 77256), no kura acīmredzot dzejnieki

tulkojuši to latviešu valodā. Baltijas vācu vēsturnieka Johana Rūten-

berga grāmata saucas «Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth-

und Kurland von der āltesten Zeit bis zum Untergang ihrer

Selbststāndigkeit» un izdota 1859.—1860. g. «Varoņi pie Cēsim un

Daugavas...» — šeit Aspazija domājusi buržuāziskās Latvijas armijas

cīņas Bermonta iebrukuma laikā pie Cēsīm un Daugavas krastos

netālu no Rīgas. Mazāk pazīstamo grieķu vārdu skaidrojumi atrodami

lugas «Aspazija» un raksta «Sofokla laikmets un darbi» komentāros.

A'd radusies drāma *Ragana». — *TV, 1924, Ns 2, 19.—22. lpp.

Par ciemošanos pie ārsta Pētera Zolta ģimenē Aspazija plaši raksta

Kopotu rakstu 1. sējumā publicētā vēstulē Rainim (479.—480. lpp.).

«Leonore» — J. Holteja drāma (1829). Vilis Olavs un tālākajā tekstā

kopā ar viņu pieminētais Ernests Birzmanis ir redzamākie Rīgas Lat-

viešu biedrības darbinieki, kuri sākotnēji aktīvi protežē Aspaziju.
<Boass un Rute». — *TV, 1925, N° 3, I—2. lpp.

Aspazija par savu jauno lugu Dailes teātri. — *PBr, 1927,

12. martā. Raksts iespiests kā žurnālista Ks saruna ar dzejnieci, un

Aspazijas tekstam seko arī Ks komentārs.

Kā radās drāma «Zalša līgava». — *TV, 1928, N° 7, I—4. lpp.

Astorata (Astarte, arī Ištara) — asīriešu, babiloniešu, feniķiešu

mīlas un auglības dieve; Proserpīna — romiešu auglības dieviete,

grieķu Persefones līdziniece, kuru nolaupa un nones pazemē tās vald-

nieks Plūtons. «Poēmas dēļ Lautenbaham iznāca polemika ar Pār-

strautu Jāni...» — šeit Aspazija atmiņās ir neprecīza: pēc tam kad

1880 gadā publicēta «Zalša līgava», 1881. gadā pret to asi nostājas

Kamenieks — Kaudzītes Matīss. Oponējot Kaudzītēm, parādās Pār-



strauta Jāņa brošūra «Domas par tautiskās dzejas nodibināšanu*,

taču autors, pēc literatūrzinātnieku spriedumiem, ir pats j, Lauten-

bahs-Jūsmiņš.

Kā radās «Pūcesspieģelis»? —- *JZ, 1932, 26. martā. Jobans Fridrihs

Stelenhāgens ir viens no redzamākajiem grāmatizdevējiem 19. gs.

Valda Grēviņa dramatizējumā «Pūcesspieģelis» nekur neparādās.
«Velna nauda». — *JZ, 1933, 31. aug. Svētais Pāvils (Pauls) —

viens no pirmkristietības misionāriem, kristīgās ticības popularizato-
riem m. ē. 1. gs.; viņam piedēvētas vairākas nodaļas Bībelē,

«Vaidelote» staru stigojumā. — *TV, 1937, Ks 1, 7.—-8. lpp. Rīgas
Latviešu biedrības Teātra komisijas priekšsēdētāja Kristapa Berga
radinieka Teodora Berga vēstules par «Vaidelotes» sarežģītajām gai-

tām Teātra komisijā saglabājušās Aspazijas fondā (sk. komentārus

lugai). Mācītājs Kundziņš — acīmredzot pieminēts mācītājs un literāts

Kārlis Kundziņš.

Tekstus no latīņu valodas tulkojusi l. Ķemere.

K. Aigare,S.Viese S. Viese
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