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Kads 

t.26047685, arkadijs.buls@inbox.lv 

 

Pieneņpūka 
                          

                          Darbojas:  

                                           Tēvs 

                                           Māte 

                                           Jurģis 

                                           Doktors 

                                           Aila 

                                           Drokvils 

                                           Vladums 

                                           Mēmā 

                                           Aklais 

 

1.cēliens 

 

(Tumša telpa. Akmens un ķieģeļu mūris . Velves nostiprinātas ar dzelzs 

sijām.  Smagas apkaltas koka mēbeles. Jurģis guļ gultā. Netālu no viņa 

Doktors. Māte telpas vidū vēro Tēvu. Tēvs pie loga, sākumā vairāk 

izgaismots nekā pārējie) 

 

 

TĒVS. Vējš bez elpas – kā slēpnī. Mākoņi grēdā mēnesim krauti priekšā. 

Bālā spoka garie pirksti pret aizsargvalni lūst. 

   Šis pamiers mānīgs. Tā pierimst ienaidnieks, kad atvēzienam uzkurina 

naidu, lai tad noplaiksnītos cirtiens nāvējošs. 
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   Ne satvert to, ne aizkavēt, ne sasprangās kā nodevēju siet. Ne pierunāt, 

ne uzpirkt to. Gars nepakļāvīgais – tas visur ir un it ne kur… Kas tur 

smej? Ak, tur jau kājās cēlies vējš. Debesīs skries. Sprostu izārdīs. Un 

ķecerīgā gaisma līs.  

   Augstu, neaizsniedzami tas spīdols likts. Ar māņu dziņām vilina. Miegs 

lūst kā ledus plāns zem kaujas zirgu kājām. No gultas dēlu rauj, ved laukā 

jumta torņos kāpt bez skaidra apjēguma kāda. 

   Kā zemi atbrīvot no spoka gaismas šīs? Kā mēness naktīs, dēls, aizlūgt 

man par tavu jauno dzīvību! 

   MĀTE. Ver logam slēģus ciet. Dzelzs aizvirtņiem pat gaismas krislis 

netiek cauri. Dēls gulēja it mierīgi. 

   Ver slēģus ciet. Vien jaunības vaina, kas pāries ar laiku, kad karstā 

asins noskriesies. 

   Liec logu aizmūrēt – būs nakts miers mājās. Tev sevi jāsaudzē. Liec 

logu aizmūrēt un raidi svešo ārstu prom. 

   Tēvs. Ja slimība, nu, tomēr nepāriet? Cik ilgi dēlu tornī iemūrētu turēt? 

Šis ārsts ir gudrākais uz zemes. Svešo padoms citreiz vairāk līdz. Lai 

nenāktos mums pašiem sevī vilties, es gribu, māt, būt drošs, ka dēls man 

uzticīgs un paliks tāds uz mūžiem. Lai saka dakteris, kas darāms. 

   MĀTE. Viņš svešs. Var dziļāk iegrūst postā. Lai paliek dēls kāds reiz, 

nu, pasaulei ir dots. 

   TĒVS. Man vajag drošību. 

   MĀTE. Ar savām zemes lietām tu arī, tēvs, pārlieku viņu nomoki. 

Tāpēc miegs kā steigā sadiegts. Viņš ne tāds kā mūsu Drokvils. Jurģim 

daudzkārt jūtīgāka ierosa. Ja dēls ir mīlnesības sapnim dzimis, ko ārsts te 

līdzēt var. 

   TĒVS. Viņš dzimis dzīvotnei. 

   MĀTE. Es arī saku. 
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   TĒVS. Vien solis kļums – viņš apakšā uz akmens klona tur ar rokām 

sānis atmestām un acu skats kā kaltis zars dur sirdī. Ak, mīļie, to man 

neizciest.  

   Māt, Jurģis nelidos.Viņš nav mums putns. Nelidos – tam sapnis spārnus 

nedos, māt. Melnais krauklis mūsu dēlu kā maitu knābs. 

   MĀTE. Gan saka, ja brīvi ļauj – ar varu neliedz iet, tad 

mēnessērdzīgajiem nekas nenotiek. Tos gaisma balsta. 

   TĒVS. Māņi. Kroplu veču sētais pagānisms. 

   Kad asins sviedros aizrijušies pār zemi jauno patiesību nesām, vai gan, 

mūsu varai nenoticot, tu dēlu slepus novadēji māņu vīrakā? Kāds kauns! 

Ak, nelaimīgā, ko ļaudis teiks, ja sapratīs, ka dēls mums sliktas sērgas 

pilns! 

   MĀTE. Ko pārmet man. Vai var vēl uzticīgāk kalpot kā zirnim kalpo 

pāksts. 

   TĒVS. Tad savu sievišķo ietiepību pie manām bēdām neliec klāt. 

   MĀTE. Tev ticu, tēvs. Ticu cietāk vēl kā akmens tic. Mums bērni tavā 

patiesībā vienoti. Lai nepārsteidzamies, vien gribu. Kā varam uzticēt – šis 

ārsts mums svešs. 

   TĒVS. Viņš dakteris un reizē arī ķīlnieks ir. 

   MĀTE. Jau taurē vējš – raus projām mākoņglūdu. Tēvs sūti ļaudis, lai 

dzelzs smagos slēģus ver tie ciet. Tēvs, sūti ļaudis. 

   TĒVS. Nekliedz. Dēls var pamosties. 

 

   (Kļūst gaišāks. Mēness iespīd telpā., izgaismojot Jurģa gultu) 

 

   MĀTE. Ak, viņš ceļas jau. 

 

   (Jurģis izkāpj no gultas. Runā ar klāt neesošu meiteni) 
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   JURĢIS. Nāc droši, Aila! Nāc droši tā kā smieklu spurdze. Mūs tur 

mēnesī gaida. Vientulīgs vecis, gaismas reģis, kad vēl jauns – bagāts bija. 

Saujām smaragdus bārstīja. Nu, viņš izrāvis sirdi – tās gaisma par ceļu 

top. Nāc, nāc, lai mīlnesības gaismā atmirdzam. 

   Māte. Tur pamata nav. 

   JURĢIS. Ik zemnieks klausās treļļus gaisā un debesīs ved zirgus siet. Ir 

visam dzīvam gaisma pamatā. Liec droši kāju te uz mēnesstara. 

 

   (Jurģis izkāpj pa logu un aiziet skandēdams) 

     

   JURĢIS.  Viegli tā kā pieneņpūka 

                    Pasaulē mēs aiziesim.  

                    Gaismas stars lai nepārtrūka,  

                    Dod savu sirdi jauneklim. 

                    Nāc līdzi, mīļotā, 

                    Nāc līdzi, mīļotā. 

   MĀTE. Miegā pat ir runāt sācis. 

   TĒVS. Tas ārprāts – saukt līdzi brāļa līgavu. 

   MĀTE. Jurģis arī Ailu mīļo.  

   TĒVS. Kādus murgus melš. Vai tur saklausīt var jēgu. Vēl tu ārstu 

liedz? 

   MĀTE. Kā zini – dari. Tu, zemes gudrais – izlem pats. 

   TĒVS. Dakter, runājiet. 

   DOKTORS. Zēns gaismassirdzīgs. 

   TĒVS. Viņš mēnesserdzīgs.To paši zinām. Teic – kā glābt. Ko darīt 

mums? 

   DOKTORS.Ir Jurģis gaismassirdzīgs.  

   MĀTE. Iet tālāk vēl aizvien. Vai atgriezīsies vairs? 

   TĒVS. Ko darīt, dakter? Vai kāpnes gaisos sliet? Ko iesākt – runājiet 
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   DOKTORS. Ir mēness pilnā lokā. Zēns nāks atpakaļ. 

   TĒVS. Vai slēģus mūžam nevērt vaļā? Kā suni turēt gultas galam 

piesietu? Dakter, viņš mans dēls. 

   DOKTORS. Mūrim cauri gaismas dziņa stīdz. Te miesa paliks nedzīvā. 

Gars atpakaļ tad nenāks vairs. 

   TĒVS. Tas neiekļaujas saprātā.  

   DOKTORS. Prāts kurls pret asinsdziņu. 

   MĀTE. Paldies jums, dakter. Redzu, līdzēt nespējat. Paldies par labo 

gribu. Tur jums parādīs, kur iziet.  

   TĒVS. Palieciet. Jums nav vēl samaksāts – un savas spējas slēpjat.  

   DOKTORS. Jūs nespējat nekā man dot. Vien saule zemes bagātums. 

   TĒVS. Ak, ņemiet visu, ko vien gribat. Tik palīdziet. Es jūsu priekšā 

ceļos kā pēdējs lūdzējs krītu. 

   MĀTE. Zemes gudrais tu un pavēlnieks. Viņš negrib līdzēt – dzen to 

prom. 

   TĒVS. Jūs manu izmisumu, dakter, piedodiet. 

   MĀTE. Līdz korei jau. 

   DOKTORS. Dēls nāks atpakaļ.  

   MĀTE. Apstājās… Nāc, dēls, nāc… Ak, uzmanies, ko steidzies tā. 

   TĒVS. Tumsa atkal sabiezē.  

   DOKTORS. Tumsas vietā gaisma dzimst. 

   MĀTE. Dzīvs. Atgriezies. Dēls, kam par to pateikties. 

 

   (Jurģis kā nevienu neredzot, klusējot ielien gultā. Māte viņu apsedz.Pie 

gultas pienāk Doktors) 

 

   DOKTORS. Tā kā divas pieneņpūkas 

                        Pasaulē mēs aiziesim. 

                        Gaismas stars lai nepārtrūka,  
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                        Dod savu sirdi jauneklim. 

                        Nāc līdzi, mīļotā,  

                      Nāc līdzi, mīļotā… 

 

                              Noķersim aiz krēpēm laiku,  

                              Peldināsim dzidrumā. 

                              Vēl aiz saules liksim laipu –  

                              Augs pienenīte mūžībā. 

 

   Vai es dēlu varu redzēt arī dienā? 

   TĒVS. Vēl domājat, ko līdzēt? Jā, lūdzu. Jūs viesis. Šī nama durvis 

jums atvērtas vienmēr. 

   DOKTORS. Es atvados.  

   TĒVS. Gaidīsim.  

 

   (Doktors aiziet. Tēvs to pavada) 

 

   MĀTE. Tā kā divas pieneņpūkas 

                 Pasaulē mēs aiziesim. 

                 Gaismas stars lai nepārtrūka, 

                 Dod savu sirdi jauneklim… 

   TĒVS. Buramvārdi nepalīdzēs. 

   MĀTE. Ko saki, tēvs? 

   TĒVS. Burlacības nelīdzēs. Šķiet, dakteris mums negribēja labu.  

   MĀTE. Vairs nevajag pār slieksni laist. Liec ziņā sargiem, lai vērā viņu 

ņem. 

   TĒVS. Ak, dēls mans mīļais – cik mierīga, nu, elpa. 

   MĀTE. Sejā smaids kā pienenīte norā. 
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   TĒVS. Ļauj klusu brīdi. Lai dzirdu, ka asinis man vienā rakstā sit ar 

dēlu. 

   MĀTE. Nāk pagalmā rīts. Jāsāk dienu post. Teikšu Aklajam, ļaudis 

saukt, sastatnes lai slien, un mūrē logu ciet. 

   TĒVS. Ir zeme atbrīvota, dots ļaudīm miers. Tie saticībā sajūgti. Par ko 

tāds sods, ka tevi glābjot, dēls, kā cietumā tu jāspundē. Kas sūtījis tev 

tādu sēgu? 

   MĀTE. Gan pāries…kā pāriet viss. 

 

         (Māte iziet) 

 

   TĒVS. Mūsu ļaudis padevībai kalpo cieti. Tā jāceļ pāri apkaimei. Viss 

zieds lai vienā dūrē. Mēs bagātākie būsim, jo būsim vienīgie. 

   Dēls, māņi jāatmet, lai pakļautos vien tēva balsij taisnīgai.Uz zemes 

spīdolus izkalsim paši. Taps nevajadzīgs debess māneklis. Ir gudrība, kas 

ļaužu ceļus taisno – to māku uzticīgais mantos. 

   Pārāk ilgi Drokvils prom. Kur laiks – ne vēsts. Ja kas ļauns… Nē – viņš 

stipri gudrs. Ko iesācis, to nepamet un izrīcībā nekļūdas. 

   Ak, Jurģi, tu mana zemes cerība.  

 

   (Dzirdama Ailas dziesma, tad Aila ienāk) 

 

AILA. Zieds gaismu dzer kā mīļotību,  

           Un mīļotību zeme dzer,  

           Briest sēkliņa uz patiesību –  

           Delna saules prieku sver. 

                    Un piedzimst saulei zemes bērns,  

                    Tīts gaismas autiņos. 

                    Tukšs mātes klēpis, 
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                    Tukša sirds –  

                    Bērns aiziet ļautiņos. 

 

Tēvs, jūs šeit? No Drokvila vēl ziņu nav? 

TĒVS. Kas tā par jaunu dziesmu tev? Kur ņēmi? 

AILA. Pati atnāca. 

TĒVS. Kas dziedāt lika? 

AILA. Pati skanēt sāka. Es tai aizdevu vien vārdus.  

   Vai ziņu vēl nekādu nav? Tēvs, kāpēc klusē Drokvils? 

TĒVS. Tu zini, Aila, dēls mans tālu. Un neiespēj ziņu dot. Ieradīsies pats, 

kad liktais uzdevums būs galā. Viņš sūtīts tur, lai ļaudis saticībai 

gatavotu. Viņš mūsu vienotības lielā cerība. Vien atliek gaidīt, mīļais 

bērns. 

AILA. Katru rītu skrienu šurp. Līdz malām pilna sirds kā dzerams trauks. 

No rokām krīt un atkal lauskās uz aukstās akmens grīdas šīs. Solījās būt 

atpakaļ, kur laiks tas. 

TĒVS.Vai rīta sveicienam tev nav ko teikt? 

AILA. Es mīlu jūsu dēlu, tēvs. 

TĒVS. Tad esi stipra, lai vari stāties līdzās Drokvilam. Viņš tevi izvēlējās 

no atbrīvotās Baltās Saules cilts. Esi uzticīga viņam. Ne ar vieglām māņu 

dziesmām – dzelzs pārliecībā mūsu spēkam ļaudis mieru ņem. 

AILA. Tad sakiet Vladumam, lai beidz man uzmākties. 

TĒVS. Tev labvēlību izrāda. Pajoko un tavu uzticību pārbauda kā īstenais 

Drokvila draugs. 

AILA. Vien sev viņš draugs. 

TĒVS. Tu viņu nemīļo, un viss, ko labu dara viņš – netīkams tev šķiet. 

   Ja nesagaidām – ja… 

AILA. Nē, nē – tā notikt nedrīkst. 
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TĒVS. Vēl grūtāk man – es tēvs. Ir jāgaida. Gan atgriezīsies – Drokvils 

nepiekrāps. 

AILA. Cik ilgi gaidīt? 

TĒVS. Līdz galējās uzvaras gavilēm. 

AILA. (pie Jurģa gultas) Saldi guļ… kā mēness saules šūpulī 

JURĢIS. Aila, manu Ailulīt!   

AILA. Es, draugs, tev sapni aizbaidīju? 

JURĢIS. Sen jau pamodos. Izdzirdu kā tavās ilgās sāpe kliedz. 

AILA. Tā sāpe – laime, kas atbalsi meklē. 

JURĢIS. Es atbildēšu tai.  

AILA. Jurģi, draudziņ, manī briestošai skaņai vien Drokvils var atskaņu 

dot. 

JURĢIS. Tu kā puķe, ko neuzdrīkstu plūkt. Aila, dziedi, līksmojies. Kā 

apinis rīts zemei apkārt apvijies. Dziedi , līksmojies – ir Drokvils 

pārradies. 

AILA. Jurģīt, labais, tā nejoko. Tas ļauni – otra sāpi smiet. Lēti priecēt 

gribi, vai ļaudīs dzirdēji tu ko? 

TĒVS. Par Drokvilu vēl nav nekādu ziņu.  

JURĢIS. Tēvs, viņš pārradies – es brāli sapnī redzēju. 

AILA. Vien sapnī.  

TĒVS. Oar daudz tu sapņo. Laiks uz zemes nolaisties. Tā īsteni droša. 

JURĢIS. Un nedzīva -  bez debesīm.  

TĒVS. Tu dzīvs. Valdnieks zemei vari būt. Un veidot to pēc savas 

patikas. 

JURĢIS. Par nedzīvo es valdīt negribu. Mans ceļš ved tur, kur puķes 

zied, kur dejo strauti, kur var uz sauli brīvi iet. Kur atkal Ailu satieku.  

AILA. Ak, sapņotāj, kā tiksimies? Drokvilam es uzticīga.  

JURĢIS. Es tevi mīļoju. 
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TĒVS. Jūs, bērni, par daudz viegli savā valodā. Tālu aizskrieniet. Vai 

maldos tiksiet atpakaļ? Ir dārgi maksāts – jūs gūtā cenu nezinat. 

JURĢIS. Lai cik dārgi ir vai lēti – to nepērku un nelūdzos. Es celšos 

brīvestībai saules mīlībā. 

   Rau, rozes zieds, tur pie mūra sienas lejā. Ziedēt sen tam bija laiks – ka 

likās vītīs pumpurā. Bet šorīt, redzat, zieds atvēries! Tā zīme – Drokvils 

atgriezies. Viņš rozi saudzēja un kopa, lai to sniegtu, Aila, tev. 

AILA. Tā solīja… 

JURĢIS. Ai, Aila Ailulīt, mans brālis atgriezies. 

AILA. Puisēn, mans labais, mans labais zēn.  

 

   (Jurģis satver Ailu rokās, abi dzied, griežoties dejā) 

 

                No debesīm 

                Pa varavīksni 

                Puisēns ieradās. 

                Viņš lietus lāsē paslēpās, 

               Lai noskūpstītu puķi,  

               Kas kļūs par daiļu skuķi – 

               Dzims viņiem dēls kā saule debesīs. 

               Ai,raidai rīdi ralla, 

               Rī aila rīdi dallā, 

               Dzims viņiem dēls 

               Kā saule debesīs. 

JURĢIS. Tēvs, neatpaliec! Nāc, līdzi soli liec! 

                       Ai, raidai rīdi  ralla, 

                       Rī aila rīdi dallā, 

                       Dzims viņiem dēls 

                       Kā saule debesīs. 
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TĒVS. Rimstiet, bērni! Solis simtreiz smagāks taps, ja vilsies iedomā. Par 

Drokvilu nekādu ziņu nav. 

JURĢIS.Bet, ja atgriezies, vai nepriecāties? 

TĒVS. Ak, dēls, kā priecātos… to neizteikt. Tā gribas kājās lēkt, kad soļi 

atskan kāpnēs. Durvis vaļā raut. Ja viņš tur stāv un noklausās, ko melšam, 

lai pēc joku brīdī pasmietos par mums. 

   Bet tiešām , bērni, no Drokvila vēl nav ne vēsts. 

 

   (Jueģis skrien pie durvīm, atrauj tās, bet aiz durvīm patiešām nav 

neviena. Jueģis pieiet pie loga) 

 

JURĢIS. Ko ļaudis apakšā tur dara? 

TĒVS. Slien sastatnes. 

JURĢIS. Debesīs kāps?  

TĒVS. Par jumtu augstāk neuztikt nevienam. Debesis ir tikai māns . Tu 

zinātnēs mācīts – tev jāzina. Vien bērna mulsam prātam tās likties var kā 

iekārojams brīnums. 

JURĢIS. Tad kādēļ viņi velti slien? 

TĒVS. Tur darbs ir veicams. Slēģu dzelži izkurtuši, vairs laiku neturēs. 

Pat kādu logu nāksies aizmūrēt. 

AILA. Ai, tēvs! Tie cērt  rožu krūmu nost. Tēvs, neļaujiet! 

TĒVS. Tur nevar citādi – to mežaini pārstādīsim, bērns. 

JURĢIS. Bez saknēm neataugs. 

AILA. Necērtiet! Roze dzīva! Negalējiet nost! Tēvs, tie nedzird lejā tur. 

Ak, Drokvil, kāpēc kavējies – te tavu puķi samin zābakiem. 

 

    (Aila izskrien laukā) 

 

JURĢIS. Rozi apraka… gruvešos… 
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TĒVS. Tāpat to nenosargātu, kad torņa saglābšanas darbi sāktos. Citu 

dabūsim – daudz skaistāku. Tas krūms nav īstā vietā audzis. 

   Noguris izskaties. Vai naktī slikti gulēji? 

JURĢIS. Nē… Man sapnī atnāk vectēvs balts kā gaisma. 

TĒVS. Jau esi pieaudzis un bērnu spēļu nūja ir kaktā jāatstāj. Ja nē, tad 

tēva pienākums ir – salaust to ar varu. 

JURĢIS. TĒVS, bet sapnis jauks. Kā ziedošs pieneņlauks. Zila debess 

pāri… un saule. Glāsta kaklu, krūtis, kā meitenes rokas augumu skauj. 

Tik viegli top, ka varu pat pa gaismas staru skriet. 

TĒVS. Tev cienīt būs zemes stingro pamatu. Negrozāmo un vienīgo. Tajā 

spēks – vispārvarīgais. 

JURĢIS. Bet saulē pat biezistiprais mūris plaisā.  

TĒVS. Ir kas stiprāks vēl par mūri. Tā mūsu ticība. Mēs visu dzīvo 

apvienosim tajā. 

JURĢIS. KATRS koks debesīs savu ritmu velk. Katram putnam sava 

ligzda, sava dziesma knābītī. Lai ir saule – vienotāja.  

TĒVS. Cīkstiņos ārdētie ik pretestību māks. Tu nezini, kas bijām sākumā. 

Par slinkiem daudz, lai koptu zemi, lai kultu labību. Pa citu sētām zagām. 

Nīdējām un grauzām citu kultu valodas un zīmes. Bezsirdīgā trulumā 

auga mūsu pārmāktības spēks.Vārgo, zemisko kopojām brālībā. 

JURĢIS. Lai lemtu pakļautībā sev? 

TĒVS. Lai atdotu ticībai. 

JURĢIS. Vai tā spēj ļaudis aplaimot? 

TĒVS. Ticība mums varu dod.  

       Te uz zemes savienībā kursim sārtu dižāku par visām saulēm. 

JŪRĢIS. Dūmi grēku nenoslēps. Saule ir un paliks augstāk 

TĒVS. Ko nevar veikt, to noliegt var kā ļaužu sugai kaitīgu. Kājām ejam, 

zirgos braucam – līdz saulei neaizkārpīsies neviens. 
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   Dēls, es tavu uzticību gribu saņemt. Tu mana spēka turpinājums. Tu un 

Drokvils. Ja varas darbi netīk tev – ar vārdu saisti, sien ar gudrību.  

JURĢIS. Tas viltus spēks. 

TĒVS. Mums jāveic ir, lai nepārveiktu mūs. Ir nolikts tā – nezemo uz 

zemes zemais pulks pazemos. Ar to jāsamierinās – tev jārod spēks no 

māņiem lauzties atbrīvē. Ja to veiksi – daudzkārt nocietināts tapsi no 

bērnu kaites dziņām. Zudīs tiecība uz gaismu kā mūžam nekad nebijusi. 

JURĢIS. Krist zemās varas kāres gūstā? Zaudēt patību, kas m,anī ielieta 

ar mātes asinīm? 

   Tēvs, nē! Nemūžam neatteikšos es no mātes. Tēvs, ko prasi tu! Kā 

drīksti, tēvs! 

TĒVS. Ne es to prasu, dēls. To ļaudis prasīs, kam kalpojam. 

JURĢIS. Nē, nekad. Es brīvs – ne kalps. 

 

   (Jurģis skrien uz durvīm, atrauj tās. Aiz durvīm stāv Aklais un Mēmā. 

Jurģis pārsteigts paliek stāvam. Aklais un Mēmā ienāk iekšā. Jueģis 

izskrien.Aklais aizver durvis.Mēmā sāk uzkopt telpu.) 

 

AKLAIS. Ir Vladums atnācis. Grib runāt ar jums divatā. Vai savā 

kambarī jūs liksiet viņu vest? 

TĒVS. Lai šurpu nāk. 

AKLAIS. Ir brokastis gatavas. Vai uzklāt te? 

TĒVS. Lai paliek vēl.Es došu zīmi. 

AKLAIS. Mēs būsim kāpņu galā. 

 

   (Troksnis kāpnēs. Parādās Vladums. Mēmā visu pamet, ņem Aklo aiz 

rokas, iziet. Klusuma brīdis.)                

 

TĒVS. No Drokvila ir ziņas? 
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VLADUMS. No Drokvila nav. 

TĒVS. (kliedz) Kad beidzot būs? Tev liku darīt visu, lai beigtos reiz šī 

neziņa. Vai tavi vīri nespēj vairs neko? Varbūt Drokvilam spēka atbalsts 

vajadzīgs! Šī tava neizdarība mani izmisumā dzen. Tu atbildēsi man par 

viņu ļaužu priekšā. Kādēļ nāci velti laiku šķiest? 

VLADUMS. Ir ziņa man par Drokvilu. 

TĒVS. Ko tad vilcinies? Moki manu veco sirdi. Nu, runā reiz. 

VLADUMS. Man grūti pateikt to.  

TĒVS. Viņš gājis bojā…Kritis ērglis drosmīgais…Ak, lepnums mans, 

mans gods. Ļauj, Vladum, man mirkli pabūt vienam. 

VLADUMS. Ir Drokvils dzīvs. 

TĒVS. Tad runā! 

VLADUMS. Viņš izdevis ir sevi tai apvidū, kur tika iesūtīts, un slepus 

darbs, kas ļaužu uzticēts, vairs netiek turpināts. 

TĒVS. Tie meli. Meli. Naidinieku izdomājums. Meli. Meli, kas vaļā 

palaisti, lai mūsu cieto patiesību lauztu. Viņš ļaudīm zvērēja. Tas skauģu 

murgojums. Rādi man to žurku, kas ziņu pienesa. Ar savām rokām galvu 

noraušu. Es neticu! 

VLADUMS. Ir ziņa patiesa. No puišiem, kuriem uzticos. 

TĒVS. Ko? Un Drokvilam tu neuzticies vairs? 

VLADUMS. Tēvs, no Drokvila mums ziņu nav. 

TĒVS. Nodevējs…Mans lepnums, cerība man… Nodevējs… Dēls 

nodevējs… Es neticu. Kā savu tēvu nodot var? Es neticu, es neticu! 

VLADUMS. Maz laika pārdomām. Mums jālemj te, kā būt. 

TĒVS. Ir viņam jāmirst. 

VLADUMS. Būs grūti svešā apvidū tur viņam piekļūt, lai troksni neceltu 

un nevalodas. Pats atgriezties negribēs, jo mūsu paražas ir viņam 

zināmas. 

TĒVS. Ir viņam jāmirst – kā varonim. 
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VLADUMS. Viņš svēto kodeksu ir pārkāpis. Ja veicamais tur ne pa 

spēkam – pašam sevi bija jāpiebeidz. Dzīvs apkārt klimst, un nezināms, 

kas viņam padomā. 

TĒVS. Kā varonis viņš miris. Zemes spēku svabinot, lai tas ļaužu labam 

kalpotu. 

VLADUMS. Tad bērēm gan ir jānotiek jau šodien. Lai ziņa no turienes 

netver ļaudis ātrāk par mūsējo vēsti. Bēres jārīko steidzmi jums, tēvs. 

TĒVS. Jums. Jūsu vienībai. Jūs uzticamie draugi ticības brālim. Es būšu 

klāt kā ļaužu izvēlētais, bet ne kā tēvs. Lai sēru skaņās valda nojēgums, 

ka mūsu padevība ļaužu gribai neizmērojami liela. 

VLADUMS. Taps zināms apkaimēs, ka Drokvils miris. Kā varonis miris. 

Un mēs brīvi no neuzticības, no viņa nodevības brīvi. 

TĒVS. Jā… no mums viņš aizgājis kā varonis. 

VLADUMS. Ko liksim zārkā? 

TĒVS. Nevajag vaļā vērt. 

VLADUMS. Ja ļauži pieprasa.  

TĒVS. Lai ļauži nepieprasa. Negribu tā maitas vietā vēl kādu upurēt.  

VLADUMS. Vai nedzird te neviens? 

TĒVS. Te sienām ausu nav un mūris mēms.  

 

   (Vladums atrauj durvis. Uz kāpnēm Aklais un Mēmā. Lēni durvis 

aizver.) 

 

VLADUMS. Ir ļaudis kāpnēs. 

TĒVS. Tie uzticami. 

VLADUMS. Drošībai esam upurējuši vienmēr. Jo upurjēru skaits vien 

mūsu taisnību vairo. 

TĒVS. Tad zārkā guldiet dakteri, kas te viesojas. Palīdzēt atteicās, kaut 

gudrākais starp amata brāļiem. 
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VLADUMS. Kam palīdzēt? 

TĒVS. Jurģis bija mazliet sasirdzis. 

VLADUMS. Kas vainas? 

TĒVS. KĀJAS apaukstējis. 

 

   (Atveras durvis, ienāk Māte) 

 

 

TĒVS. Māt? Kur Aklais? Es pieteicu netraucēt! 

MĀTE. Brokastgalds atdziest. Kā viesi aicināt pie aukstas dziras. Lūdzu, 

Vladum! Nāc, nu, tēvs! Sarunām vēl visa diena garā. 

TĒVS. Kur Aklais? 

MĀTE. Tepat kāpnēs. 

TĒVS. Es tūlīt iešu, māt. 

MĀTE. Lūdz Vladumu, lai līdzi nāk.  

TĒVS. Labi, māt. Mēs tūlīt iesim. 

 

   (Māte iziet) 

 

TĒVS. Izrīko dzejdarniekus. Ir oda jāsagudro par mūsu varoni.. 

VLADUMS. Tur maza bēda. To pieprot tie. Grūtākais- kā to Ailai teikt? 

TĒVS. Tu jauns un vīrišķības pilns – gan atradīsi īstos vārdus. Kas labāk  

vēl par tavu stingro roku spēs viņu mierināt. Lai mūsu patiesība stāv tev 

klāt. 

VLADUMS. Būs godam veikts.  

 

   (Vladums iziet) 
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TĒVS. Kādēļ tāds iznākums? Vai lādēt apmātības laiku dīvo, kad apvidu 

šo guvuši, par sievu meiču apņēmu, kas gaismas māņu spēkam ticēja un 

ļāvās. Ja arī Drokvila dzīslās ieritusi mātes asins lāse? Nē, nē! Viņš pēc 

manis veidots. Gudrībā aplaimots, stingrs spēka apziņā. Man vietnieks 

vienīgais starp ļaužu simtiem. Vien gribēju, lai norūdās vēl slaktiņos. 

   Ak, Drokvil! Vai drīkstu uzticēties vairs pats sev? Tas ārprāts… Nē, 

nevar būt, ka aprēķins mans bijis maldīgs. Jurģis jāglābj. Lai sajēga vien 

mani neatstāj. 

 

   (Ieskrien Jurģis) 

 

JURĢIS. Tēvs, vai tiesa? Nevar būt! 

TĒVS. Ak, dēls, šī vēsts ir pārāk smaga. Nāc, mīļais, lai kopā izraudam 

šo liktens pārestību ļauno. 

JURĢIS. Tēvs, neraudi. Es ziņai ļaunai neticu. 

TĒVS. Dēls mans vienīgais. Ir ziņa droša, kaut sirds to pieņemt atsakās. 

JURĢIS. Tēvs, sirdij uzticies. Tu velti sevi sāpini. 

TĒVS. Kā noslāpēt man dīvo maigmi,  kur durkļa dzelzs kā medus kūst.  

   Ir Drokvils kritis… kā varonis. Tev brāļa vietā jāierindo. Ņemies spēkā, 

dēls. 

JURĢIS. Es augšu spēkā. Uz mani paļaujies. Bet ziņa būs vien 

pārpratums. Cerība man nenoplok. Kad savām acīm redzēšu brāļa seju 

nedzīvo – tik tad. 

TĒVS. Viņa miesas mirstīgās ir pārvestas un zemē guldīs tās jau šodien. 

Bet zārku neatvērs. 

JURĢIS. Ir svēti aizgājēju skatīt, pirms to sāk zemes vārdā saukt. 

TĒVS. Ļauži neatvēl. Viņš sakropļots. Drokvilu kā varoni glabās. Mums 

tuviniekiem jāpaliek ir nomaļus. 

   Pret ļaužu gribu neiespēj neviens. 
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JURĢIS. Es brālis – es arī ļaužu skaitā. 

 

   (Kāpnēs troksnis. Vladuma balss: Aila, Aila, neļauj vaļu vaidavām. 

Aila, tici – es tavs draugs! 

   Ieskrien Aila ar rozes ziedu rokās. Viņai seko Vladums.) 

 

AILA. Ak, tēvs, spied manu galvu lauzavās. Nāvīgs ļaunums murmulē – 

ausīs plēš.  

   Augstai debesij nocirstas rokas – kas no moku akas mani cels? Ak, tēvs, 

es ļāvos mīlībā ar jūsu dēlu. Par kādu grēku, nu, tāds sods? 

TĒVS. Meit mīļā, stiprinies. Ir bēda jāsalauž. Vēl māti vajag stiprināt. 

Tev Vladums visā palīdzēs. 

   Dēls Jurģi, ej savāc rozes, tur lejā nocirstās. Uzliksim tās brāļa kapam. 

 

   (Jurģis pieiet pie Ailas. Viņa apskauj Jurģi, tad raudot novēršas. Jurģis 

izskrien laukā. Tēvs arī iziet.) 

 

AILA. Atstājies. Mirklis dedzina kā tvaiks. 

VLADUMS. Ļauj glābt no katla verdošā. 

AILA. Tu kara vīrs – man līdzēt nevari. Es tevi nicinu. 

VLADUMS. Arī Drokvils bija manā dienestā 

AILA. Tu viltus gaitās viņu aizvīli. Tīši projām sūtīji. Tu nāvē grūdi 

Drokvilu. 

VLADUMS. Es Drokvilam arī pēc nāves uzticīgs – pie manis meklē 

atbalstu. Es tevi ieredzu. 

AILA. Nekad no manām lūpām tu nektāru nesūksi. Tikai indi tās tev 

šļāks.  

VLADUMS. Neērcinies. Ir miers un laimei tiek dots sprīdis 
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AILA. Paliek kliedziens šķeltā kokā, paliek vaina druvā izvarotā, paliek 

pelni bērnu acīs, paliek vārdi, kas taisnību sacīs. Paliek, paliek – un 

augumā aug naids. 

VLADUMS. Ja nespēj naids uz mīlību iet – to sašķaida bailēs un 

paklausībā liec. 

AILA. Man baiļu nav. Še tev mana mīlība! Še, kara vīrs! 

 

   (Aila cērt ar rozēm Vladumam pa seju) 

 

Iešu laukumos un saukšu ļaužos, ka Drokvils dzīvs – man klēpī modies 

viņa dēls. 

VLADUMS. Atjēdzies! Akmeņiem tur tevi nomētās. Pārpilnas ir 

novietnes, trūkst barības un plosās sērgas. Par midzeni un zirņu sauju tie 

gatavi viens otru kaut. 

   Tu pārkāpusi liegumu – bērns nedrīkst nākt bez tēva apgāda un ziņas. 

AILA. Ir ziņa – Drokvila mīlība. 

VLADUMS. Tai spēks vien tad, ja Drokvils dzīvs. 

AILA. Tad esi tu – tēvs viņa bērnam, 

VLADUMS. To nevaru… 

AILA. Bailes? 

VLADUMS. Es ļaužiem uzticību zvērēju. Tos piekrāpt neatļauj man 

gods. 

AILA. Ha,ha,hā…Zināju, kas atbildē tev būs. Ha, hā… 

 

   (Aila aizskrien. Ienāk Aklais un Mēmā. Savāc nomestās rozes. Vladums 

aiziet.) 
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AKLAIS. Iesim, meit. Ved mani laukumā, lai varu ļaužiem teikt, cik 

svēts ir mūsu tēvs. Tik lielās bēdās, tik dziļi cēls. Sevi ziedojot, ne mirkli 

nerimst mūsu labā. Ved, meit, lai to laukā varu teikt. 

 

   (Abi iziet. Brīdi telpa tukša. Uzmanīgi ienāk Doktors) 

 

DOKTORS. Viegli tā kā pieneņpūka 

                     Pasaulē mēs aiziesim. 

                    Gaismas stars lai nepārtrūka,  

                     Dod savu sirdi jauneklim… 

 

   (Iesteidzas Māte sēru tērpā) 

 

MĀTE. Jurģi, tēvs sauc. Viņš gaida kambarī. 

   Tas jūs? Vai šeit ko atstājāt? 

DOKTORS. Sen pirms gadiem desmitiem. 

MĀTE. Varam atmaksāt. Sakiet cik, un tiksiet gandarīts. 

DOKTORS. Vai var gaismu saujā savākt, kas pļavas ziedos izbiruši. 

MĀTE. Ko paģērēsiet, tas arī tiks jums dots. Lai pārkāpjot šo slieksni, 

aiziet varat neatskatoties. 

   Nams tīts sērautā. Maz laika kavēties ar jums. Ko gribat – ātri sakiet. 

DOKTORS. Māt, šai nāves melnā brīdī, kad drīkst vien līdzjūtību nest, ir 

grūti diedelēt pēc tā, kas laikos pagaisis. 

MĀTE. Es ilgāk  runāt nevēlos. Saukšu , lai savāc jūs kā klaidoni. 

DOKTORS. Reiz atnācis – vairs aiziet nevaru. Teic, vai gaismas sēkla 

mūsu sētā, sprostā mērdētā un spaidā grūstā, cauri glūdai asnu dzen? 

   Sagne, man jārunā ar mūsu dēlu. 

MĀTE. Es jūs zināt nezinu. Aizvilt zēnu nedošu. Bēdziet, kamēr 

asinssuņi vēl nav rīdīti. 
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DOKTORS. Var mani saplēst kraukļu barībai, bet Jurģim jāzina, ka viņa 

tēvs no Saules ģints. 

MĀTE. Ak, Egnat, nē!. Kā drīksti izkliegt velvēs, lai tūkstoš atbalsīs skan 

laukumos un ejās, kas slogu slogos slēpts no miņas. Ak, nesaudzēs mūs 

ļaužu sods. 

DOKTORS. Viņš dabas lolots, še mūros noslāps. 

MĀTE. Mūris paslēpa, man ļāva saglābt dzīvību un dēlu. Mūsu dēlu… 

DOKTORS. Viņš skaists un dairs un gaismu mīļo. Paldies tev, Sagne, 

mīļotā . 

 

  (Doktors nokrīt ceļos pie Mātes kājām) 

 

MĀTE. Tāls tas laiks – neatsaukt. Ak, Egnat, pats tu bēgi. 

DOKTORS. No tavas smagās padevības. 

   Kad zemais spēks mūs lenca, gaismas apsēstos, kas zemi saules stariem 

irdināja, tu glābjot dzimtu, lai acis neizdurtu brāļiem un aklus nepalaistu 

tukšos lielceļos, lai neatņemtu māsām auglību, tu apņēmies par sievu būt 

tam varas vīram. Lai padevību liecinātu – dēlu viņam devi – Drokvilu. 

MĀTE. Nu, lai izbrēcu, ka vēlāk, kad Tēvs, uguns zirgā sēžot, slazdā 

jaunas apkaimes dzina, tu sameklēji mani gaismas pilnā pieneņziedu 

pļavā? 

DOKTORS. Debesīs cēluši ziedošo zemi, mēs laimē lidojām uz sauli. 

MĀTE. Ak, Egnat, … Kara pūļi atgriezās, un tu, kas varu izsmēji, kas 

vien gaismu dievināji, tu – aizgāji. 

DOKTORS. Es tevi vedināju līdzi. 

MĀTE. Ar diviem mazuļiem pie rokām…Ak, Baltās Saules dziesminiek, 

ar kāju netaustāms bija tavs ceļš. 

DOKTORS. To paļāvība balstītu. 
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MĀTE. Ak, nezinu… bet tagad ej. Ja sevi nežēlo, tad saudzē Jurģi. Vien 

vari to uz nāvi vest. 

DOKTORS. Ikviens tai cauri iet. 

MĀTE. Nav vēl Drokvils noglabāts – tu pēc Jurģa prasi. TĒVS viņu 

mīļo. To kopis, saudzējis. Zinībās to aprūpē. Es viņu cienu, Egnat. 

DOKTORS. Kad reiz mēnesgaismā es no tavām lūpām dzēru, zvaigznes 

vedīja, ka pie ši avota es gaidīts vienmēr. 

 

   (Doktors apskauj Māti) 

 

MĀTE. Ak, šausmas, Egnat, nē! Bēdz, glāb sevi, dēlu! 

DOKTORS. Šie mūri Jurģi dzīvu apraks. Garā brīvais rosas saules 

griežos. 

MĀTE. Sirdi spirdzinošā saule. Asinis kā strauti palaisti vaļā. Rokas 

debesīs aug… 

DOKTORS. Un cilvēks kā gaisma… 

   Tu vēl tā pati – Sagne. Pirkstu pieskāriens – kā ziedu glāsta stars.  

MĀTE. Tu pārgalvīgais…solījies lazdu parādīt, kur ligzdā saule šķiļas. 

DOKTORS. Tas rīta pusē. 

MĀTE. Tur tiksimies? 

DOKTORS. Viegli tā kā pieneņpūka 

                     Pasaulē mēs aiziesim. 

                     Gaismas stars lai nepārtrūka,  

                     Dod savu sirdi jauneklim. 

MĀTE. Gaismas stars lai nepārtrūka,  

             Dod savu sirdi jauneklim… 

 

   (Ienāk Jurģis) 
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MĀTE. Jurģi? Vai tēvs jau sauc? 

JURĢIS. Procesijai ir vārti atvērti. 

 

MĀTE. Ņem apmetni un ejam, dēls.  

JURĢIS. Es, māt, neiešu. 

MĀTE. Tas ar tēva ziņu? 

JURĢID. Tēvs to zina, māt. (Doktoram) Labdien. 

MĀTE. Tas mūsu viesis, Jurģi. Lūgts tava brāļa bērēs. Mēs paliekam par 

ilgu – lūdzu, nāciet. Ejam, ejam… tur gaida jau. 

 

   (Māte un Doktors iziet. Dzirdams sēru maršs, kas pāraug uzvaras 

himnā. Saucieni : Slava varonim! Lai slava varonim un nemirstība visu 

ļaužu tēvam! 

 

JURĢIS. Kā svētkos laukums šalc. Kaut nežēlīgais brīdis vēstī – drīz 

brāļa miesas mirstīgās drēgnā kapā guldīs… 

   Kas tur? 

 

   (No ārpuses pa logu iekāpj Drokvils) 

 

JURĢIS. Drokvil, Drokvil, mīļais brāli! Es zināju, ka dzīvs, ka 

atgriezīsies tu. Tava roze šorīt uzziedēja. Neticēja tik ne viens. 

DROKVILS. Sveiks, niekalbīt! Sveiks! 

JURĢIS. Atgriezies, atgriezies! Hē – ei!  Drokvils atgriezies! 

DROKVILS. Nekliedz! Tu te viens?  Teic, kur Aila?  

JURĢIS. Vēl šorīt bija. Vēl nupat. Kāds melu ziņu laidis, ka bojā gājis tu. 

Ir visi bērēs.  

   Nāc, Drokvil, nāc, steigsimies – tur kādu citu tavā vietā rok. 
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   (jurģis skrien uz durvīm, grib tās atvērt, bet tās neveras.) 

 

JURĢIS. Aizslēgtas… Drokvil, kas noticis? 

 

 

 

                                      Priekškars. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        2. cēliens. 

 

   (Agrs rīts. Jurģis guļ gultā. Runā kā pa miegam) 

 

JURĢIS. Kas tur elsā? Vējš vakardienas blāvā sapinies? Nē, kāds tur 

zobinu trin. Tik agri kājās karavīrs? 

VLADUMA balss. Viss ritums pakļauts man. 

JURĢIS. Kā ubags maizes kumosam! 

VLADUMA balss. Lai! Bet neatdošu to, kas iegūts cīkstoņā. 

JURĢIS. Atsakoties – atgūsi pats sevi. 

VLADUMA balss. To negaidi. Tu nezini, kas biju sākumā. 

   Kaut man ne stabules, ne ģīgas, bet es šīs trakās zemes muzikants! 

Zobins saulei pretī mests, zemei pāri degs kā saule. Ļauži klups pielūgt 

mani. Varas katlā sutīs vienīgais kults. 

JURĢIS. Met projām zobinu! Nebīsties! Nāc , peldies gaismas avotā! 
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   (Klusi ienāk Mēmā. Apsēžas pie Jurģa gultas) 

 

 JURĢIS. Kāds maigums tavai rokai – sirds cauri audiem sitas. Kas tu? 

Saules stars slieksnī ieaudzis – man jāiet. Tu nāksi līdz – vai aiziet liedz? 

Sirdsbalss tava gavilē, vai kliedz? Kaut vārdu teic. 

   Tavs augums piekļāvīgs un salds. Grimstu es kā bite pieneņziedā. Kā 

tevi saukt? Tu nāc no saules medus kārēm? 

   

   (Jurģis noskūpsta Mēmo) 

 

MĒMĀ. Mans vārds ir Agata. 

JURĢIS.Es – Jurģis. Nāc, ejam debess akā mazgāties, pirms mātei 

rādāmies. 

MĒMĀ. Man mātes nav. 

JURĢIS. Ir saule visiem māte. 

MĒMĀ. Un mazo brāļu nevaid. 

   Mūsu baltādzīvotnītē sveši kara kalpi iebruka, brāļus mārkā sabrida, 

māti vējā pakāra…man aizkrita valoda. Lai kā zvana mēli nepiespiestu 

sludināt, ka varmācības vājprātā esam grūsti vien paši savas laimes labā.. 

   Kāpēc tu mani skūpstīt ļāvies? Sadīga cerība – atplauka vārdi. 

 

   (Troksnis uz kāpnēm. Mēmā steidzīgi iziet. Ienāk Māte. Nes dvieli un 

krūzi ar ūdeni.) 

 

JURĢIS. Ak, nepazūdi! Man krūtīs strauts ir atrauts vaļā. 

MĀTE. Dēls, karstumos mokies. Jurģi, Jurģīt dēliņ manu. 

JURĢIS. Tu tā, māt? 

MĀTE. Kas ar tevi? 
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JURĢIS. Ak, māt, es laimīgs. 

MĀTE. Kāpēc kliedzi? 

JURĢIS. Gulbis, spārnus pletis, aizlaidās, kur to vairs bulta nespēj ķert. 

Māt, es laimīgs 

MĀTE. Dēls, tas sapnis. 

JURĢIS. Kaut sapnis, bet jūtos laimīgs īstenībā. 

MĀTE. Dēls, ka nenākas tev vilties sūtībā. Tu gatavs dzīvām rokām sauli 

ņemt. 

JURĢIS. No dzīvām rokām dzīvā gaisma zemes vainās sariet. 

MĀTE. Ja nenāks pretī tev neviens? Kur tad tu iesi apdegušām 

plaukstām, tukšu sirdi.? 

JURĢIS. Man visa zeme pretī skries, kā bērnībā tev pretī skrēju. Ik dangā 

smiesies purenes, tērces strautā prieku lies, un izslāpušie cerot sāks. 

MĀTE. Ak, dēls, tu sapnim līdzi gribi augt. Dienas smagumā tas nīkst 

līdz ļaužu prātam nepaslējies. 

   Vārgu vārgos pabarojis, pats saules malā atstumts tapsi. 

   Ak, dēls, pret tēvu neej. 

JURĢIS. Es ne pret tēvu. 

MĀTE. Tu man vienīgais. 

JURĢIS. Māt, mīļo māt, neraudi. Ir Drokvils dzīvs. Mēs sarunājāmies te 

abi. Viņš aizgāja caur logu pa sastatnēm 

MĀTE. Tu miegā brāli redzēji. 

JURĢIS. Nē, māt, nē! Viņš teicās – nāks atpakaļ. 

MĀTE. Par to nav jābrēc apkaimei. 

JURĢIS. Bet tēvam? 

MĀTE. Arī tēvam. Viņa dzīve – tik pienākums pret ļaužu kopu. Bez 

prieka un bez laimes. 

JURĢIS. Māt, kas laimi nepazīst, vai spēj citiem laimi nest? 
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MĀTE. Neliec tēvam ciest. Tu viņa cerība. Ja nespēj paklausīt – pretī 

nerunā vismaz. Viņš tevi zemo kārtai cēlis pāri. Nekad nav bijis azaids 

jāēd tev ar sviedru dvakā sasmirdušām rokām. Ja sevi nežēlo – par mani 

iedomā. Vai mātei jāpieredz, kā zemē aprok dēlus. 

   Kas ļaužiem dots, vairāk par to kārot nenākas. 

JURĢIS. Ja pārāk ilgi stāvēts staignē – vairs neuzdrīkstam soli spert. Bet 

gaisma zied, putekšņo un gaida. 

MĀTE. Dēls, tu man saules lēktā dzimis. Ak, dēls, kaut būtu spēks man 

ausmas staram akmeni velt priekšā… 

 

   (Ienāk Tēvs.) 

 

MĀTE.  (stingri) Dēls, pārāk ilgi miegā vārties. Uz slavas darbiem esi 

audzināts. Rau, tēvs jau pirms gaismas kājās. 

 

   (Māte iziet) 

 

TĒVS. Domāju – šis laiks, kas pārdomām tev tika dots, ir savu veicis. 

Nāc tuvāk, dēls, lai tevī paskatos. 

 

   (Tēvs apskauj Jurģi) 

 

TĒVS. Tēvam jāmāca un jāsoda, ja palaiž pavadas un ķēve jaunekli no 

sedliem grāvī met. Jāsoda – tāds tēva slogs. 

   Tev labu gribēdams vien nopūlos. Es vecs. Dēls, apskauj mani! Lai 

sajūtu, kā tevī spēki springst. 

JURĢIS. Tēvs… 

 

   (Jurģis apskauj Tēvu ) 
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TĒVS. Klīst apkārt baiumas, ka Drokvils uzradies, un ļaužos nemierību 

kurina. 

JURĢIS. Ir brālis dzīvs. 

TĒVS. Klusē. Kā drīksti noliegt zemes svēto taisnību. Ir Drokvils 

apblabāts. Apmānu mums  nepiedos. 

   Vēl izdevība – tev sevi pierāgīt. Dēls, nepievil. 

JURĢIS. Kas jādara man, tēvs? 

TĒVS. Ir vieta uzieta, kur slēpjas melnesis. To notvers, vedīs laukumā. 

Tev ļaužu priekšā jāliecina būs, ka viņu nezini, ka nav tas Drokvils un 

sodāms ir kā mūsu taisnības zaimotājs. 

   Tev varu uzticēties, dēls? 

JURĢIS. Jā, tēvs. To apliecināšu, ko redzēšu. 

TĒVS. Kļūdīties tu nedrīksti. 

JURĢIS. Es brāli pūlī atrastu pat cieti acīm, ar rokas pieskārienu vien.  

TĒVS. Lai burlaka tev nevarētu kaitēt, iztālēm tu varēsi to vērot. Bet 

kļūdīties tev, dēls, nav ļauts.   

     Savu godu gatavoju vēlēt tev. Bet vara jāmīl, pirms drīkst to ņemt. 

JURĢIS. Vai, nu, es brīvs? 

TĒVS. Tāds vienmēr esi bijis. Kur vēlies ej. Tevi lūdzu neatstāt šo vietu, 

lai laiku dotu pārdomām, pirms uzlikts tiek tev ļaužu uzdevums. 

JURĢIS. Saules klēpis apgaitās sagānīts. Bet kā labvēļi mīdamies postīto 

pavardu vietās. Kam ir tiesa audžu vākto gaismu dzēst, atbrīvojot 

guļasvietu patvaļai? 

TĒVS. Vara varu nodibina par vienīgo pareizo taisnību. 

JURĢIS. Bez laimības aug tas, kas vaņģots karā. 

TĒVS. Kāda atšķira – ar mīlēšanu, jeb māti varojot, bērns zemei dots. 

Kas vairs pateiks, kas kādam daļa. Viņš ir un paliek nenoliedzams. 

JURĢIS. Klīdīs zūdībā pēc mīlības kliegdams. 
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TĒVS. Jā, velti meklēs. Ne kur ne sēklas. Vien tā, kas saujā mums. 

JURĢIS. Tā zagta. 

TĒVS. Lai atdotu. Visu atņemot, pēc varam devīgi būt. Un ļauži man 

uzticas kā paši sev. Jo manī viņu spēks. Es viņu ticība. 

JURĢIS. Saule visam stīgā pāri. 

TĒVS. Man vienaldzīga tā.  

JURĢIS. Tēvs, vai māti nemīļo, vai nemīļoji Drokvilu? 

TĒVS. Ir kas stiprāks daudz par mīlnesību. 

   Aklais, kas mums kalpo – kāpēc tik pazemīgi dara to? Vecim acis 

izdūra, kad tas ar cirvi metās mazmeitiņu glābt, ko kara kalpi ņēmās 

piesmiet. Es veci augstprātīgi pievācu. Diez, vai tagad ir kāds laimīgāks 

par viņu. 

JURĢIS. Bez gaismas gājums. 

TĒVS. Dod vecim gaismu. Dod pilnām saujām, dod par velti. Lūgdamies 

lūgsies – neņems viņš. 

JURĢIS. Tēvs, ja no manām rokām ņemtu… 

TĒVS. Tu netici man. Tāds tu man dēls. 

   Labi – kad saule uzkāps pretējā tornī un metīs staru te uz plodas, es 

vēlēšu pa gaismas staru aiziet tev. Ja nekritīsi tu uz akmens bruģa beigts – 

es atteikšos no ļaužu ticības par labu tev. 

JURĢIS. Es neatsakos iet. 

TĒVS. Tad esi gatavs. 

 

   (Tēvs iziet) 

 

JURĢIS. Lai gaismas stars neaizslīd, kas maigām rokām to mezglā sies? 

   Māt, māt tu mani mīļo. Tev, mīļā māt, es staru uzticu. Tu neliegsi man 

saulē skriet. Atkal sazels pelniem klātie mauri. No locekļiem bruks varas 

kaltās važas. Modīsies ļaudava debesis sniegt. 
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   Es uzdrīkstos. Māt, es uzdrīkstos. 

 

   (Jurģis aizskrien. Pa slepus durvīm ienāk Aila) 

 

AILA. Juerģi, jueģi. Nav neviena…Kas teiks, cik patiesa ir slepus ziņa, 

ka Drokvils dzīvs. Kā es tam pretī dietu, lai tieši sirdī iekristu. Kāpēc ne 

ziņu dod, ne tikties laužas… 

 

   (Steidzīgi soļi kāpnēs. Aizelsies ieskrien Vladums.) 

 

Vladums. Kāpēc aizbēgi? Tu neprātīgā! 

AILA. Vecā īve lūza, krītot restes izgāza – palaida brīvestībā. 

VLADUMS. Ieslēdzu, lai tu būtu drošībā. Es tevi gribu, Aila. Jau sen tu 

manā miņā kā asi cirsta rēta, kas nesadzīst, tik asiņo. No tevis neatstāšos 

es. Tev jābūt manai. 

AILA. Man baisma tava mīlēšana.  

VLADUMS. Vien manā aizsegā tev spēja plaukt. Ļaudis meslus ziedos 

mums – tik vienkopus tos noturēt, lai guvums lielāks. Neieņe,ams 

cietoksnis būs mūsu miteklis. 

AILA. Īsa tava važu vara. Dzelži sarūsēs un irs. 

VLADUMS. Dzelžiem līdzi miesa mirs. 

AILA. Bez mīlēšanas veikt – tas grēks. 

VLADUMS. Kas man grēks, ja dots ir spēks. Tev spītu izdzīšu. Ar varu 

iznīdēšu Drokvila atstāto sēklu. Ar varu iesēšu savu. Ar varu. Tavs 

lepnums lūzīs, kā paklausīga tele kļūsi. 

   Es tevi gribu, Aila. Vēl pielūgsi tu mani. 

AILA. Nemūžam nē! Ļautiņi, palīgā! 

VLADUMS. Rimsti, Aila, mierinies! Ļauži tevi saplosīs. 
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   (Ienāk Tēvs ) 

 

TĒVS. Kā jus te? 

AILA. Tēvs, paglābiet. Svētiet bērniņu, ko zem krūts man Drokvils 

nolicis. 

TĒVS. Bez tēva dzims. Ir Vladums, draugs uzticīgs, tev mana dēla vietā. 

Dzen aizspriedumus prom. Es ticu jūsu sapratnei. 

AILA. Prasār, lai es pārdodos? Jums dēla piemiņa nemaz nav svēta? 

TĒVS. Tu paklīdene, vai tev prātā, kā bērnu audzināt un kopt – kā iespēsi 

tu to bez vīra? 

AILA. Tēvs, klīst valodas, ka Drokvils dzīvs. 

TĒVS. Kā drīksti zaimot! Pazūdi, tu staigule. Man tevi redzēt negribas. 

 

   (Aila lēnām iziet. ) 

 

TĒVS. Laiks bija atvēlēts – vēl neiespēji meiču lauzt. 

VLADUMS. Kāpēc jūs viņu padzināt? Skries un meklēs Drokvilu. 

Arvien drošāk viņš pūļos parādās. 

TĒVS. Tava daļa, ka Drokvils dzīvs. Tavi vīri vairs neiespēj neko! 

VLADUMS. Viņš līdzgaitnieku slēpts. 

TĒVS. Vai netic varas spēkam vairs? 

VLADUMS. Tic, bet daudzi arī sev vēl tic. Ir jādod vaļa ugunij – kam 

jūsu pavēles vēl kavējas? Kara kalpi kurnēt sāk -  barības nepietiek. 

TĒVS. Jo smagāks spaids, jo dziļāk ļauži jāstiprina ticībā. 

VLADUMS. Par dēlu iežēlojāties. To gribat attaisnot un apmainīt pret 

mani. Jūs Ailu aizdzināt, lai viņu saglabātu Drokvilam. Un izlīgtu ar to.  

TĒVS. Skrej, cel vīrus kājās. Liec sakurt uguni un mani liesmās mest. Vai 

kāds tev paklausīs? Ar kādiem vārdiem sevi taisnosi? Tev vārdu nav. Un 

varmāka tu būsi un varza tevi kārs. 
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Drokvils. Tēvs, vai cerat, ka no jums tie neprasīs nekā? 

TĒVS. Man vārds ir – miers. Kas iedrošināsies tam pretī cīkstēties. Ar 

zobinu vien galvu cērt, lode – sirdi niķert var. Nu ierocis ir -  miers. 

Miers, kas pašā saknē kaltē. 

   Mans vārds ir -  brālība. Ar to pie citu tēstām silēm mēs savus zirgus 

dzirdināsim, pie citu galdiem izsalkumu remdēsim, citu sievu klātās 

gultās svešatnē laidīsim bērnus -  un bez asinīm, bez nāves grēka mums 

atkal iekarota jauna dzimtava. 

   Mans vārds ir – vienlīdzība. Tas ļaužu baru novienlīdzinās līdz 

nespēkam pret mani. 

   Manā mierā mūsu ticība mierīgi visapkārt zemei brīvosies. 

   No tavas uguns baidās. Manu vārdu pielūdz – es atbrīvotājs mierā 

VLADUMS. Vai varu iet? 

TĒVS. Sev vīrus rūdītākos izraugi, lai gaida laukumā. Man ziņa ir – tur 

šdien Drokvils pulcēs ļaudavu. Viņš slepus jāsaņem. Līdzgaitniekus 

miera labad pēc pa vienam klusi nīdēsim. 

VLADUMS. Es saprotu jūs, tēvs. Ir kalpi uzticami mums. 

TĒVS. Ej, Vladum, ej. Laiks negaida. 

 

   (Vladums aiziet) 

 

 TĒVS. Var vainu uzvelt tiem, kas kapu raka. Ja Drokvils žēlā piedošanu 

lūgtos. Spej varza visam noticēt, pat vārds, ja runā pretī vārdam. 

   Kurš pret mani iespēt var – zemes auglis žņaugts man saujā. 

 

   (Iesteidzas Māte. Nepamana Tēvu. ) 

 

MĀTE. Ak, izmisuma krampja roka, rauj spraisli, lai zemes smagums 

sagumst pāri. 
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   Jurģi dēls, tavu uzticību neuzrīkstu sabradāt – bet nav man prasmes 

vairs ar saules staru. Nevaru es tevi pavadīt. Kā atturēt, kā viņu atturēt! 

TĒVS. Ko klaigā, kāpēc kliedz? 

MĀTE. Kāpēc sūti Jurģi pāri bezdibenim iet! 

TĒVS. Pats vēlējās. Viņam gaismas ceļš zem kājām būs 

MĀTE. Tu teiksi Jurģim, ka atcelta šī bezsirdīgā izrāde. 

TĒVS. Ar dēlu nekas nenotiks. Ir likts novākt satatnes, lai būtu spēja 

palīdzēt. Daudz ļaužu būs – tie uztvers rokās un neļaus nosisties. 

MĀTE. Ak, neticu. 

TĒVS. Tici, nebūs ļauns. Vien neliels izbīlis, lai puika apjēdz reiz, ka pa 

gaisiem nevar skriet. Ir būs varzai mācība, un stiprināsies zemes spēka 

ticība. Būs tas brīdis svēts. 

MĀTE. Tev meli slēpti svētumā. Drokvilu tu postā grūdi. Tagad Jurģi 

gribi nāvēt. Tev nav tādu tiesību. 

TĒVS. Man ļauži visu devuši. 

MĀTE. Jurģis nav tavs dēls. Un ja tu neatcelsi nodomu, es steigšu viņam 

vēstīt to. 

TĒVS. Jau sen man zināms, ka viņa asins tēvs ir cits. Tas dakteris, kas te 

klimta. Tu krāpies. Bet es tev piedevu, jo saprātīgi tu man kalpoji. 

   Tēvs? Ko Jurģim devis ir tas dakteris? 

MĀTE. Gaismas dziņu. To nevar izdrīvēt, kas asinīs. 

TĒVS. Var atbrīvēt no asinīm. Un sārtās suslas vietā dzīslās saliet šķidru 

dzelzi. 

   Es viņam vietu devu uz šīs zemes. 

MĀTE. Jurģis savā zemē aug. 

TĒVS. Ir zeme atdevusies ticībai. Es vinām īstens tēvs. To apliecinās 

Jurģis pats. Ja gāzīsies uz bruģa beigts – tā zīme būs, ka viņš mans dēls. 

Atbrīvots un pārveidots, zemei uzticīgs līdz nāvei. 

MĀTE. Nāks lāsts pār tevi. Kliegšu pūlī, ka mūsu Tēvs – varmāka. Laid! 
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TĒVS. Vājprātīgā, klusē! 

MĀTE. Tēvs – kas bērnus galē nost! Dod izmaņu šo dzīvo maitu baram 

mest, lai tiesā! 

TĒVS. Aklais! Aklais, šurp! 

 

   (Iesteidzas Aklais.) 

 

 TĒVS. Te nāc, ašāk nāc! Šī čūska nāvējoša. Še ņem te kaklu – žņaudz! 

Žņaudz līdz elpas šņāciens beidzas. 

 

   (Aklais pievarē Māti.) 

 

AKLAIS. Miers tev… Tu tā, māt? Ak, laimīgā… dvēsele aiziet… 

atbrīvota. Samierinājusies… samierinājusies… 

TĒVS. Tu, Aklais, par daudziem gaišāk redzi. 

 

   (Ieskrien Vladums.) 

 

VLADUMS. Ir vīri izvietoti slepus visapkārt laukumam kā likāt. Ļaužu 

bari steidzas, sauc: Lai dzīvo Jurģis – Saules dēls! Vai neceļ viltu kāds 

pret mums? 

TEVS. Ar ziņu tas. 

 

   (Laukā dzirdami saucieni: “Parādies, parādies Saules dēls! Ļauj 

mazemībā tevi steidzināt – var mākonis palīst gaismai priekšā, var saule 

aizkrist aiz debesu malas. Parādies, parādies, Saules dēls!”) 

 

TĒVS. Nu, steidzamies!Liec, Vladum, taurēs pūst! Tu, Aklais, arī nāksi 

līdzi. 
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   (Tēvs, Vladums, Aklais iziet. Pa sānu durvīm ieskrien Jurģis) 

 

JURĢIS. Māt, māt, ir laiks. Ļauži gaida. Mani pret sauli vien tu vari celt. 

Tu iespēj visu, māt, es zinu. Un tici, māt, šis ceļš man vienīgais. 

 

   (Jurģis zemē pie Mātes.) 

 

JURĢIS. Māt, māt, māmulīt! Ak, piedod, māmulīt, kā drīkstēju es lūgt, ja 

līdzēt nespēji.  

   Jau akmens smagās rokas tevi projām dod. Māt, mani vienu nepamet! 

 

   (Ienāk Mēmā.) 

 

MĒMĀ. Draiskulīt, rītenīt, samet lokos miglas dvieļus. Paklausi, ja mīļi 

lūdz. Saulīt, baltā māmuliņa, nes zemes bērniem svētībiņu1 

   Atmirdz debess dzidrais avots. Dziļi, dziļi gaisma irdz. Pil uz pirkstiem, 

delnās krājas, skalo seju, acis, matus. Izslāpušos audus dzirda. Briedē 

manu augumiņu. 

   Šķel man krūtis, saules stars! Pušu šķel! Ā… kā bites dzēliens. Gaisma 

sirdī samezglo. 

JURĢIS. Vai sapnis? Tev vaigs kā tikko plaucis zieds. Dod malku 

nodzerties pirms ceļa. Dod mirkli līdz, kas elpā sasildīts uz tavām lūpām 

trīs. Dod savas patiesības vieglumu man līdz, lai nelūzt gaismas mestā 

marga. 

MĒMĀ. Tik tici sev un sapnis negaisīs. Tev neveicamais paveiksies. 

 

   (Jurģis skūpsta Mēmo. Laukā saucieni: “Kam kavējies, Saules dēls? 

Parādies, parādies!” 
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MĒMĀ. Droši ej! Lai tiek zeme gaismas derībā. Nevītīs saules zars, kas 

iz manām krūtīm dzer. Ej droši! Ik saknīte gaidīs, kad nāksi atpakaļ. 

JURĢIS. Ak, laimīgs! Laimīgs es! Prieks mani debesīs ceļ. Es eju, saule. 

Saule! 

 

   (Jurģis izkāpj pa logu un aiziet pa saules staru.) 

 

MĒMĀ. Vēl laimīgāks tu kļūsi atgriezies. 

BALSIS laukumā. Skat, skat, redzat brīnums kāds! Iet it kā zem kājām 

būtu laipa. Slava, slava! Tas neprāts tālāk iet! Saules dēls – viņš iet pa 

saules staru. Sadegs kā tupenis oglēs. Saulē nedzīvais vien deg. Dzīvajam 

tā palīdz plaukt. Viņš par dzīvo dzīvāks vēl. Sveiks sauli zemes ļaužu 

vārdā. Sveic, sveic! Par mūsu grēkiem izlūdzies! 

MĒMĀ. Cerība, cerība pagalmā dejo. Jaunekļi, vīri vairs nepazīst sevi. 

   Ak, vai! Kas tā par ēnu saulei priekšā velkas? Vecotēv, vecotēv, 

neaizsedz sauli! Vecotēv! Kas tevi aklo piespieda kāpt mūros. Ak,vai! 

Tas ļaunprāts. Ak, necel cirvi, vecotēv! Necērt saules starā! Ak,vai… 

BALSIS laukumā. Viņš krīt, viņš krīt! Saule atriebj – nepieņem. Zemes 

pārspēks lielāks daudz. Vai, ak, vai! Bēgam barā, bēgam! Neatvairāms 

pārmāks zemes sods. 

MĒMĀ. Jurģi, Jurģi… 

   Ielec saules zaķītis kaķpādiņu norā… 

   Saules zaķītis… 

   Kaķpēdiņu… 

 

   (Nāves klusumu pārtrauc fanfāru skaņas, ratu rīboņa, kurai cauri skan 

uzvaras dziesma.) 
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              Visi balsti salauzti, 

              Mūri sagrauti. 

              Vecai varai mūsu zobins 

             Dziļi skaustā triekts. 

             Jaunai varai vārtus vērs 

             Drokvils! 

             Brīvībā mūs vedīs 

             Drokvils! 

             Lai dzīvo Drokvils, lai dzīvo Drokvils! 

             Lai mūžu mūžos dzīvo Drokvils! 

 

   (Atskan šāviens.) 

 

MĒMĀ. Vectēvs saļima… Kā izkaltusi smilga izkapts ķerta. 

 

   (Troksnis kāpnēs. Mēmā atraujas no loga. Ieskrien Vladums aiz viņa 

Tēvs) 

 

VLADUMS. Ejas varzu pilnas, nosprostotas. Kur tālāk bēgt? 

TĒVS. Vajag sarunāt un līgt. 

VLADUMS. Tie paklausa jau Drokvilam. Vai nav te kāda slepus eja? 

TĒVS. Ko jautā – viņa mēma. Atslēgas pie Aklā palika. 

VLADUMS.Kāpēc likāt viņu šaut? Akls – nejaudā, kas apkārt notiek. 

TĒVS. Bet runāt var un teikt, kas mūros lika rāpties. 

VLADUMS. Lai tas puika būtu gājis – saulē sadegtu. 

TĒVS. Bet, ja nē? Ja oglē nepārvērstos – dzīvs nāktu atpakaļ? 

VLADUMS. Tad te mēs viņu veiktu. 

TĒVS. Viņš tad saules spēkā būtu. Nepārspējams – pāri mums.  
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VLADUMS. Nu Drokvils spriedīs samaksu par brāli arī, ne par sevi vien. 

Ak, nežēlos, kā nežēlojām mēs. Ko līdzēt var, nu, jūsu miers?   

TĒVS. Rimsti. Nav mūsu vaina pierādāma. 

VLADUMS. Kur, nu, tik naivs svētulis – vai varai kas jāpierāda? Eh, kā 

ienīstu es jūs! 

TĒVS. Bez sava kakta smirdīgs blandoņa tu biji, kad tevi pievācām. Es 

taviem asinsdarbiem devu godu un pašu varoņtogā ietērpu. 

VLADUMS. Lai tagad mēsku bedrē ar to sapūtu! Pa logu izmetīšu jūs, lai 

redzētu, vai būsiet tur uz vietas beigts. Tad sekošu. Mums ceļš ir viens.  

TĒVS. Mani ļaužu uzticība sargā. To nenoliegs neviens! 

VLADUMS. Ha, hā… paskatīsimies. Būs arī jums tas miers, ko visiem 

vēlējāt. 

 

   (Vladums sagrābj Tēvu. Ienāk Drokvils. Vladums palaiž Tēvu vaļā.) 

 

DROKVILS. Tēvs, kāpēc mani neapskauj? Ilgi redzējušies neesam. Vai 

es tā pārvērties, ka nepazīsti? 

TĒVS. Tev ticēju tik pat kā sev. Tu mani nodevi. Tavs gājiens tika likts, 

lai mani aizstātu, kad vieta svētā tiktu brīva. Tu mans turpinājums būtu. 

Drokvils. Es tevi nenodevu, tēvs. 

TĒVS. Tev uzticēja uzdevumu. Bija pienākums to veikt. 

DROVILS. Tas neizpildāms bija. Tur netic mūsu pārvarībai. Kad 

sludināju zemo varu – mani izsmēja. Es atgriezos. 

TĒVS. Tev palikt vajadzēja. Sūtītu mēs uguns spaidu palīgā. Tu 

zaimotājiem soģis kļūtu. Tev zināms nolikums – kas neiztur, tas zaudē 

visu. Tevi aprakām, lai netiktu nevalodām. Tur likies lieks, šeit arī tev 

nav vietas – nekur tev nebūs apmetnes. 

DROKVILS. Es atgriezos, lai sevi atgūtu un vairāk. 

TĒVS. Tev citu vārdu došu. Tik daudz vēl tavā labā varu darīt.  
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DROKVILS. Velti nepūlies. Man vārds ir savs, ko daudzina tāltālās 

apgaitās. Tev pirmam jāaiziet ir , tēvs. Es turpinājums tavs.  

TĒVS. Vladum, rīko vīrus, lai šos diedelniekus atdod ļaužu sodam. 

 

   (Vladums stāv kā nedzirdējis.) 

 

TĒVS. Ak, Drokvil, neliec man ar savām rokām tevi žņaugt. 

DROKVILS. To neesmu lūdzis, tēvs. 

TĒVS. Es saukšu varzu. 

DROKVILS. Logs vaļā – kliedz! 

 

   (Tēvs pieiet pie loga. Laukā saucieni : “Lai dzīvo Drokvils!”) 

 

TĒVS. Ko gribi darīt tu? 

DROKVILS. Jau teicu, tēvs, _ vien tavu gaitu turpināt. 

 

   (Ieskrien Aila.) 

 

AILA. Ak, prieks, ak, laime. Šim mirklim spārni doti. Drokvil, mīļotais! 

   Laukumi un ejas slēgti. Pie tevis nelaiž, apsargā. 

   Ak, drokvil, vai tu laimestīgs? 

DROKVILS. Aila, Aila! Mēs atkal kopā, Aila! 

AILA. Tu beidzot mājās, Drokvil. Prieks nāks mūsu pagalmā. Mauriņā 

bērni ar sauli ies rotā. Ak, Drokvil. 

DROKVILS. Jā, Aila, šīs zemes zieds mēs būsim. Bet tagad atvadies no 

tēva. Mēs pārāk ilgi viņu kavējam. 

AILA. Uz kurieni tēvs doties grib? 

DROKVILS. Redzi, tur lejā uz bruģa mans brālis Jurģis guļ. Tēvs ies un 

līdzēs viņam piecelties, lai kopā dotos viņsaulē. 
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TĒVS. (Krīt pie Drokvila Kājām) Dēls, apžēlo! Ja nācis atpakaļ tu 

paklausīgs – es tev piedotu. Es tev piedotu, mans dēls. Bet tu slepus nāci 

– kā ļaužu priekšā tevi taisnot? Kā? 

AILA. Piedod, Drokvil, mīļotais piedod tēvam. Kaut arī mani spaidā deva 

– neticēja, ka tu dzīvs, neturu vairs ļaunu prātu. Kādēl gaišo laimes dienu 

atkal naidā saduļķot?  

DROKVILS. Vien pildu pienākumu ļaužu doto. 

AILA. Kādu ļaužu? 

DROKVILS. Kas man līfzēja tev atnest laimes dienu šo. Vēl mūsu laime 

bultas galā. 

AILA. Es tevi gaidīju, kas gaismā šūpuli kārs. 

DROKVILS. Aila, mums bērni uz uzvaras vairoga dzims. Tagad atstāj 

mūs. Paklausi – būs labāk, ja tu ej. 

AILA. Piedod tēvam, teic, ka šī svētku diena uz saprašanos atvērta. 

DROKVILS. To nelūdz, Aila. Ļauži manī atbrīvotāju grib redzēt. 

AILA. Es tevi nepazīstu. Tu man svešs.  

   Aiziešu, aiziešu, atstāšu tevi. Ak, mīļie, jūs bendes, es atstāšu jūs. Lai 

bērniņš mans no sapņa nepamostas šajā atriebības lāstā. 

 

   (Aila metas pie loga. Izlec pa to.) 

 

DROKVILS. Aila! 

       Neizturēja… 

       Tas samaksās vēl man, kas drīkstēja pirms laika viņu ielaist te.  

 

   (Brīdis  klusumā.) 

 

DROVILS. Es tevi nenodevu, tēvs. Tavs mūžs nav bijis veltīgs, jo esmu 

es un palieku. 
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TĒVS. Es svēts un neaizskarams ticībā. 

DROKVILS. Jā, kaut arī netic tai neviens.  

TĒVS. Es ticēju un ticu vēl. Tu mans dēls, tev veco tēvu jāpažēlo. 

DROKVILS. Tas nespēj dalīties mīlībā, kam savas dzimtavas nav bijis. 

Patvaļās līdzi vazāts, rīdīts mākto naidā. Kad viss ir mūsu, un nekas nav 

svēts – kā suņu baram pamests kauls, kas pieder visiem un nevienam. Es 

sapratu – tik varu \lauži ciena. 

TĒVS. Dēlam nenākas pret tēvu roku celt. 

DROKVILS.Kam vara tam pienākums ir vienīgais pret sevi.  

   Dod roku, Vladum! 

 

   (Drokvils ar Vladumu sadodas rokās.) 

 

TĒVS. Dēls, žēlo, piedod! Atlaid grēciniekam, pūdē cietumā, bet neņem 

dzīvi nost! 

DROKVILS. Ir varza pārmocīta – tai jādod cerība, lai spētu jūgu tālāk 

vilkt. Tēvs, tu mūsu svētais ziedojums pazemoto ļaužu labā. Nu, sveiks. 

 

   (Drokvils un Vladums iešūpo Tēvu un izmet laukā pa logu.) 

 

DROKVILS. Ejam Vladum. Gribu tevi pūlim priekšā stādīt. Tu varu 

cieni un proti palikt varai uzticīgs. 

 

   (Drokvils un Vladums aiziet. Pa sānis kāpnēm uznāk Doktors.) 

 

MĒMĀ. Kas jūs? 

DOKTORS. Es tas, kas augšāmcēlies. Kad mani zārkā lēma slēgt, māte 

paglāba, paslēpjot pagrabā. Nu, bruņu vīri izlaida, teicot – ir dota jauna 

brīvestība. 
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   Es mātei gribu pateikties. 

MĒMĀ. Ir māte aizgājusi jau. 

DOKTORS. Ak, labā, par ko tev nodarīts. Vils vilku nekož nost – kā 

cilvēks cilvēku spēj kaut. Vai tāpēc saprāts dots, lai ļautos neprātam . 

 

   (Doktors pieiet pie loga. Redz notikušo) 

 

 

   Jauns varmāka māc zemi patvaļā. Man atkal jāslapstās bez pajuma. 

MĒMĀ. Tēt, mēs gaidīsim jūs atpakaļ. 

DOKTORS. Ak, bērns, paldies, ka labu vēli. Nav vairs mīļo, kas te 

gaidītu. 

MĒMĀ. Man Jurģis bija mīļots. Mēs saules sapnī kopā gulējām. Ir 

gaismas stariņš pamodies zem sirds. Tēt, mēs gaidīsim jūs atpakaļ. 

DOKTORS. Meit, tad palikt te nevari. Es ņemšu tevi līdz. Mēs jaunu 

zemi saulei iekopsim. 

MĒMĀ. Te Jurģa zeme – te palikšu. Te viņa dzimtai augt. 

DOKTORS. Tad varbūt tiksimies mēs kādreiz saules starā. 

 

   (Doktors aiziet.) 

 

MĒMĀ. Viegli tā kā pieneņpūka 

              Pasaulē mēs aiziesim. 

             Gaismas stars lai nepārtrūka,  

             Dod savu sirdi jauneklim. 

             Nāc līdzi , mīļotā, 

             Nāc līdzi , mīļotā… 

 

                                 Priekškars. 


