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Darbojas: 

 
Neskaramā Jaunava 

Saldā Jaunava 
Prāta Jaunava 
Ēnas Jaunava 

Erlens, puisis ūdensrožu makšķernieks 
Joanna, pilsētiņas meitene 

Leda, 100 gadus vecā gudrā 
Priesteris Matiass 

Murruss, pusvīrs, puskaķis, sargs 
 
Pasaku valstība Svētku laikā. 
 
 

1. (bezvārdu aina) 
Priesteris Matiass zvanu tornī iekustina milzīgu zvanu, 

viņš ar visu spēku ir iegūlies tauvas biezuma resnā virvē, pēc 
brīža atskan zvana skaņas, tās dun četras reizes. 

Šajā laikā dejas solī garām paiet Četras Jaunavas. Kā 
pēdējā iet Ēnas Jaunava, viņas melnā plīvura stūri noķer un 
skūpsta Murruss, izstiepj rokas, izlūdzas Ēnas žēlastību, tā 
iegriež viņam plaukstā zīmi ar sudraba dunci.  

Murruss skūpsta dunci, smejas. 
Priesteris Matiass atlaiž zvana virvi. Zvans apklust. 
Murruss zogas viņam klāt no mugurpuses, jau izlaiž 

nagus uzbrukumam, taču parādās Prāta Jaunava un ar burvju 
spoguli apžilbina uzbrucēju. 

Murruss šņāc un ņaud aiz dusmām. 
Priesteris lēnām aiziet. Neskaramā Jaunava atkāpjas. 
Murruss zaglīgi seko Priesterim. 
 

2. 
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Simt gadus vecā Leda sēž uz celma savas būdas 
priekšā.  

Joanna uznāk ar groziņu. 
Joanna. Labrīt, vecomāt Leda! 
Leda. Ā, dzirdu… Joanna, tā esi tu, bērns? 
Joanna. Es pati! 
Leda. Neredzu vairs lāga. Bet dzirdu tīri labi… 
Joanna. Pilsētiņas iedzīvotāji sūta tev svētku cienastam kliņģerus 

un aveņu dzērienu! 
Leda. Ko? Vai tad atkal jau Četru Jaunavu svētki klāt? 
Joanna. Nu, kā tad!  
Leda. Gads riņķī, tu saki? 
Joanna. Kādreiz jau tam bija jābeidzas, bet laiks gan vilkās lēni, jo 

lēni… 
Leda. Vai nu lēni? Man gan šķiet, vēl aizvakar svinējām! 
Joanna. Ko tu, vecomāt… Man likās, ka nosirmošu gaidot… 
Leda. Tā? Vai tu runā par sevi?... Traka gan, tādus vārdus mutē 

ņemt, teju vai pašos Četru Jaunavu svētkos, lai die’s 
nogrābstās! 

Joanna. Kāpēc tad ne? 
Leda. Āre, tāpēc, ka var piepildīties! 
Joanna. Tie tikai māņi… 
Leda. Nu, nu… Saki vien „māņi”… Ka netop par īstenību!... Es 

savā mūžā esmu sazin ko piedzīvojusi… atcerēties 
negribas… 

Joanna. Esmu gan dzirdējusi, ka Četru Jaunavu svētku nakts 
sapņi piepildoties… Bet… 

Leda. Ko, „bet”? 
Joanna. Bet neticu. 
Leda. Ja netici, tad arī neko nesapņosi. Gulēsi tumsā, kā izgāzts 

celms zem sūnām…  
Joanna. Jā, bet kā es varu tā sapņot uz labu laimi? Es nemaz 

negribu, lai piepildās nezin kas! Es gribu, lai piepildās tieši 
tas, ko man vajag! 

Leda. Tad tev būtu jāaiziet pie Četrām Jaunavām un jāpasaka 
viņām, kādu sapni gribi redzēt! 

Joanna. Tu joko, ja? Bet es pavisam nopietni! 
Leda. Es arī nopietni. 
Joanna. Es jau esmu liela meitene, vairs neticu ne Ziemassvētku 

vecītim, ne Lieldienu Zaķim, nedz arī Četrām Jaunavām… 
Leda. Žēl gan! Citādi es tev norādītu, kurp jāiet kalnos… 
Joanna. Kurp tad? 
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Leda. Tur, kur Četras Jaunavas svētku priekšvakarā izlemj, kādus 
sapņus sūtīt Pilsētiņas ļaudīm! Un visi sapņi piepildīsies! Kas 
negribēs sapņot, paši vainīgi! 

Joanna. Paši vainīgi?... Jā?... Bet varbūt tā ir gudrāk? Vai tad 
sliktie sapņi nekad nerādās?  

Leda. Kā nu ne, gadās visādi, ja Četrām Jaunavām nav paticis, kā 
Pilsētiņas iedzīvotāji viņas piemin gada laikā, var uzsūtīt itin 
trakus murgus!  

Joanna. Nu, lūk! Viss skaidrs! Labāk iešu mājās!... 
Leda. Ej vien! Lai tev laba veselība! (Skan zvans). Dzirdi? 
Joanna. Dzirdu, zvans skan, priesteris Matiass vienmēr to 

skandina uz svētkiem. 
Leda. Svētais pakaras, zeme un debesis klausās! 
Joanna. Ko tu? Tā gan nevar jokot! 
Leda. Ja netic, tad jau var. Ko manos gados vairs baidīties! 
Joanna (iet prom, bet parādās Erlens, kurš tikko izvilcis 

ūdensrozi. Joanna pārdomā). Tu saki, ka zini vietu, kur 
Četras Jaunavas pulcēsies lemt sapņus? 

Leda. Zinu! Pati reiz biju Jaunava…  
Joanna. Vai! Tu pati?... 
Leda. Bet es… (Klusums). 
Joanna. Pastāsti, kas notika? 
Leda. E, ko nu tur!... Ne tagad… Varbūt kādu citu reizi… Paldies 

par cienastu, meitiņ! 
(Erlens jau iet prom, kad Joanna attopas). 
Joanna. Nē, es izdomāju! Iešu gan pie Jaunavām! Un tā ir stingra 

apņemšanās! 
Leda. Tas ir prātīgi… Bet atceries — ir kāds noteikums: nesaki 

savu vārdu! Izdomā, ko gribi, bet vārdu nesaki…  
Joanna. Labi! Saukšu sevi par Ūdensrozi! 
Leda. Un citu arī nevienu nesauc vārdā! Vārds saistās ar tavu 

dabu, tas ir kā atslēga… Ja kāds ļaunais spēks atvērs tev 
dvēseli, var tajā ielaist kādu zvēru… 

Joanna. Zvēru? Manī? Es noteikti uzmanīšos… 
Leda. Tas prātīgi. Un izturies pieklājīgi – Jaunavām ir liela vara pār 

cilvēku likteņiem, ja sadusmosies, ai, ai, tad piesargies! 
Joanna. Es būšu ļoti pieklājīga, teikšu „labvakar” un „paldies”! 

Stāsti, kurp jāiet! 
Leda (pieaicina Joannu tuvu klāt). Tad nu klausies… (stāsta pie 

auss, rāda ar roku, kurp jāiet). 
 

3. 
Leda un Joanna prom. 
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Uznāk priesteris Matiass, vēlāk Erlens. 
Erlens. Tēvs Matias, esmu atnācis izsūdzēt grēkus! 
Matiass. Ā, Erlen manu zēn, nāc vien, esmu gatavs uzklausīt. Tā 

Kunga vārdā! 
Erlens. Es nemaz nezinu, kā to izstāstīt… tas ir briesmīgi! 
Matiass. Paļaujies uz tā Kunga žēlastību, viņš piedos visiem 

grēciniekiem… 
Erlens. Jā, bet… man bail, ka izstāstīšu, bet pēc tam nekas 

nemainīsies! 
Matiass. Tā nedrīkst! Ja esi grēkojis, ja esi izlūdzies piedošanu, 

tad nedrīksti vēlāk atkārtot padarīto! 
Erlens. Nav jau nekas izdarīts, tikai domas tādas… 
Matiass. Lūdz to Kungu, viņš palīdzēs tikt vaļā no ļaunajām 

domām… 
Erlens. Es taču caurām naktīm to vien daru, kā lūdzos… Nepalīdz! 
Matiass. Kas gan tās par domām, manu zēn? (Pauze.) Tu to 

drīksti man teikt… Es šeit neesmu, lai tevi tiesātu, bet lai 
palīdzētu! 

Erlens. Es ezerā kopju jaunavīgās ūdensrozes… 
Matiass. Tas labi, manu zēn, ūdensrozes ir Četru Jaunavu rituāla 

ziedi! Liktens dāvana, krāšņi plaukst, bet noplūkta ātri novīst. 
Stāsti…  

Erlens. Reiz es biju apgūlies laivā dienas vidū, vienkārši gulēju un 
skatījos debesīs, ezers bija tik dziļš, spožs un mierīgs, un arī 
saule tur augšā – dziļa, spoža un mierīga… Visa dzīve, tēvs, 
tik tiešām visa dzīve likās dziļa, spoža un mierīga… 

Matiass. Tāda tā ir, ja ieskatās vērīgi. 
Erlens. Bet tad es pacēlu galvu un ieraudzīju viņu… Viņa gāja 

ezerā peldēties… Un pēkšņi viss mainījās. Tagad mana 
pasaule kļuva kā lāse, kura savelk starus centrā, tā dedzina, 
tās ir domas par viņu, to peldētāju… un manī vairs nav 
miera, viss deg, visa dzīve šķiet liesmojam tumsā. Un nekur 
nav miera.  

Matiass. Kas notika tālāk? 
Erlens. Nekas. Viņa beidza peldēties, izkāpa krastā, apģērbās un 

aizgāja. Bet es… es tagad domāju par viņu dienām un 
naktīm… Tas ir briesmīgi! 

Matiass. Vai tiešām briesmīgi? 
Erlens. Jā. Jo es viņu pazinu. Viņa ir Pilsētas Domes 

priekšsēdētāja meita… 
Matiass. Zinu, viņu sauc Joanna. Jauka meitene! 
Erlens. Es zinu… Bet neko sev nespēju padarīt! 
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Matiass. Bet kādā nodarījumā gan tu saskati savu grēku, manu 
zēn? 

Erlens. Nu kā! Vai tad nesaprotat? Tādas tumsā kvēlojošas 
domas, kas tik man nav nācis prātā! Saprotiet taču: kas ir 
viņa un kas esmu es! Kā es vienkāršs makšķernieks 
Ūdensrožu ezerā uzdrīkstos domāt par Domes 
priekšsēdētāja meitu! Tas ir nepareizi! Tā nedrīkst! 

Matiass. Nezinu, nezinu… Tomēr man šķiet, ka grēks tas tomēr 
nav! Drīzāk pārbaudījums, varbūt… Tici man – Tas Kungs 
liek cilvēkiem tiekties vienam pie otra, jo daba aicina… 

Erlens. Nē, nē, tas ir grēks! Tēvs piedodiet man! Sakiet, ka visu 
var labot! Sakiet, ka es izveseļošos, ka es vairs nekad par 
viņu nedomāšu, par meiteni peldētāju… Nu, lūk! Atkal šīs 
domas! Pat šeit, svētajā vietā!... Esmu neglābjams! 

Matiass. Nomierinies, manu zēn! Tu sapratīsi sevi, tikai ļaujies! 
Erlens. Kam? 
Matiass. Domai. Dabiskai, vienkāršai domai – tā visu atrisinās! 
Erlens. Nē! Man neizdosies! Es jau mēģināju… Esmu nolādēts! 
Matiass. Klusu! Tā nesaki… Turklāt vēl Četru Jaunavu svētku 

priekšvakarā… Lāsts var piepildīties! 
Erlens. Kāds lāsts? Es taču par sevi… 
Matiass. It kā sevi nolādēt nevarētu… 
Erlens. Es nožēloju! Piedodiet man! Piedodiet! Sakiet, ka varat 

man piedot! 
Matiass. Tā Kunga vārdā, es piedodu tev, Erlen! (Satrūkstas, kā 

apdedzinājies). Kaut kas nav labi…  
Erlens. Paldies! Kļuva vieglāk, patiesi… Paldies jums! 
Matiass. Tu tiešām jūties labāk? 
Erlens. Jā, brīnišķīgi! Kā nekad! 
Matiass. Jāpateicas Visu Augstākajam, manu zēn! Ej ar mieru! 

Gan būs labi! 
Erlens. Jā! Būs labi! Es par meiteni vairs nedomāšu! Jau esmu 

pārstājis domāt! Ardievu, tēvs! 
Matiass. Ardievu!... Erlen, pagaidi! 
Erlens. Jā, tēvs? 
Matiass. Man ir nelāga priekšnojauta… Kaut kas var notikt! 
Erlens. Kas tad? 
Matiass. Vēl nezinu… Bet tomēr – esi uzmanīgs! 
Erlens apstiprinoši pamāj. Abi prom. 
 

4. 
Četru Jaunavu sapulce Klints Alā.  

Prāta Jaunava. Balvas sadalītas, viss izlemts! 
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Ēnas Jaunava. Viss, izņemot pašu galveno! Vai ne, Saldā 
Jaunava? 

Saldā Jaunava (piekrīt). Jā, jā… izņemot pašu vētraināko un 
apdullinošāko! (rāda mēli Neskaramā Jaunavai). Ko dažas 
no mums gribētu gan, bet bail! 

Neskaramā Jaunava. Esmu Neskaramā Jaunava, nepiedalos 
jūsu tumšajās spēlēs! 

Saldā Jaunava. Tāpēc, ka aiz bailēm bikses slapjas! 
Prāta Jaunava. Klusu, abas!  
Neskaramā Jaunava. Es jau neko. 
Saldā Jaunava (ātri). Bikses slapjas! 
Prāta Jaunava. Labi! Kas tad vēl paredzēts svētkos? 
Ēnas Jaunava. Kādam ir jāsaslimst, vai pat jānomirst!  
Saldā Jaunava. Kādam ir jāsagrēko, Prāta Jaunava, tā jābūt! 

Kopš pastāv cilvēki, viņi vienmēr ir meklējuši baudas! 
Neskaramā Jaunava. Tās ir novecojušas tradīcijas, kas sen jau 

būtu jāmaina! Mūsdienu pilsētiņas ļaužu dzīve vairs neatbilst 
Miglu Ēras nenoteiktajām dzīves normām… 

Saldā Jaunava. Runā tā, lai visi saprot! 
Neskaramā jaunava. Kas ir visi? Tu jau nespēj saprast neko, kas 

augstāk par jostas vietu! 
Ēnas Jaunava. Ak, tad tradīcijas jāmaina? Kā būtu, ja mēs 

atteiktos no balvām… ja šīs nakts sapņi nevis piepildītos, bet 
ierautu sapņotāju slazdos! Ko? Vai nav laba ideja? 

Prāta Jaunava. Nē, tā ir ļoti slikta ideja! 
Ēnas Jaunava. Vairākums pilsētiņas iedzīvotāju gan gribētu, lai 

viņu kaimiņiem neveicas! Viņi pat pievērtu acis uz to, ka 
pašiem gluži viss neizdodas tā, kā gribētos! (Smejas) Tā ir! 
Galvenais, lai otram nav labi! Cilvēki to vēlas: lai tuvākajam ir 
slikti! Lai tuvākais novārgst!... Tā būtu pati labākā balva! 

Uzskrien Murruss. 
Murruss. Pa kalnu taku šurp nāk kāda aptrakusi skuķe! Vai man 

viņu nogalināt? 
Ēnu Jaunava. Jā! 
Neskaramā Jaunava. Nē, taču! Jūs laikam esat traki! 
Ēnu Jaunava. Murrus, vai tavs uzdevums nav sargāt, lai mūs 

neviens netraucē? Vienkārši nogalini katru, kas parādās 
tuvumā un mums neprasi! 

Murruss. Es jau būtu tā darījis, bet Prāta jaunava aizliedza… Viņa 
teica, ka es drīkstu tikai sagūstīt, bet neko vairāk! Pat ne 
asinis uzlaizīt nav atļauts! 

Prāta Jaunava. Tu esi pareizi sapratis. Turpmāk arī atceries 
aizliegumu! 
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Murruss. Man gan labāk patiktu nogalināt… 
Neskaramā Jaunava. Tas ir aizliegts!  
Murruss. Visi tikai aizliedz, visi pavēl, visi ierobežo! Bet es gribu 

būt brīvs! Ļaujiet taču reiz man pašam izlemt! 
Ēnu Jaunava. Izlem! Vai tad neesi cilvēks, Murrus? 
Murruss. Pa pusei kaķis! 
Ēnu Jaunava. Tas nav svarīgi, tu esi patiesās dabas būtne. 

Pasaki: vai tu gribētu, lai citiem šīs zemes cilvēkiem būtu 
labi, vai gribi, lai viņi priecājas, vai gribi, lai viņi ir laimīgi? 

Murruss. Nē… Negribu, negribu, negribu! (Šņāc un ņaud). 
Ēnu Jaunava. Nu? Vai visas dzirdējāt? Vai vēl apgalvosiet, ka 

nebūtu laiks mainīt tradīcijas? 
Neskaramā Jaunava. Viens vēl nav visi! Šis Murruss taču ir 

briesmonis, viņš ir traks, redzi, kādas zvērīgas acis! 
Murruss. Kad es ēdu, vai arī ielaizu karstas asinis, manas acis 

kļūst pavisam mīlīgas… 
Prāta Jaunava. Ja tur pa kalnu taku šurp nāk kāda cilvēciska 

būtne, varbūt pajautāt viņai, ko viņa no dzīves vēlētos vairāk 
– balvas vai nāvi? 

Ēnu Jaunava. Nu, nu! Nedomā, ka te visi citi ir pilnīgi stulbi, tu 
Prāta Jaunava! Atbilde būs tāda, kā tiks uzstādīts jautājums! 
Parādīsim viņai Murrusu… 

Murruss. Mani! Mani parādiet, jā, jā! 
Ēnu Jaunava. Ļausim, lai viņš izdara, ko pats vēlas! 
Saldā Jaunava. O, es zinu, kas tas būs! Tas būs salds un ugunīgs 

grē-ē-ē-ēks… 
Ēnu Jaunava. Un pēc tam pajautāsim: vai viņa sirdī vēlas šo 

mūsu skaistulīti kaķavīru apbalvot, vai… nogalināt!? 
Prāta Jaunava. Nē. Tā būtu vistīrākā provokācija!  
Saldā Jaunava. Kāpēc? Viņai tāds piedzīvojums varētu 

iepatikties! 
Neskaramā Jaunava. Kas gan no šī dzīvnieka var patikt! 
Murruss (indīgi). Es arī jūs mīlu, tikumīgā pavēlniec…  
Prāta Jaunava. Tomēr es piekrītu, ka cilvēkam, parastai meitenei, 

gan nebūtu pieklājīgi neaicinātam ierasties Četru Jaunavu 
sanāksmē, turklāt vēl Svētku priekšvakarā! 

Ēnu Jaunava. Tieši tā! Tīrākā nekaunība! 
Murruss (rāda prom no skatuves) Re, tur viņa jau nāk! 
 

5. 
Iepriekšējie turpat, uznāk Joanna. Viņa apstājas. Klusums. 
Joanna. Sveicinātas! 
Ēnu Jaunava. Kas tu esi? (Izvelk sudraba dunci) Kā tevi sauc? 
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Joanna. Mani?... Ūdensroze… 
Ēnu Jaunava. Tā tevi nesauc! (Pagriež dunci pret Joannu).Tu 

esi mele! 
Tikumu Jaunava. Liec viņai mieru, Ēna! 
Prāta Jaunava. Vārdu noslēpt tev ir kāds iemācījis. Vai ne?  
Saldā Jaunava. Kas? Kas tev iemācīja? 
Joanna. Neviens. 
Ēnu Jaunava. Atkal melo! Ja mums neuzticas, mēs varam 

sadusmoties! Nu… Kā tevi sauc? 
Joanna. Ūdensroze. 
Prāta Jaunava. Mieru jūs abas! Lai tā būtu… Kāpēc esi šurp 

nākusi, Ūdensroze? 
Joanna. Man ir sapnis… Es… es ļoti gribētu, lai tas piepildās! 
Saldā Jaunava. Ko tu neteiksi? Tu tā atnāksi, kā uz pilsētiņas 

tirgu, pateiksi, ko tev vajag, bet mēs, kā tādas pelītes 
atnesīsim tev „saldu miegu”! (Smejas.) To tu gan esi labi 
izdomājusi! 

Joanna. Nedusmojieties uz mani! Zinu, ka esmu… drusku 
nepieklājīga… Taču es nezināju… kā jums iepatikties… 
Atnesu kliņģerus un aveņu dzērienu… 

Ēnu Jaunava. Murrus, negribi miltu maisījumu un ūdeni ar ogām? 
Murruss nosprauslojas. 
Saldā Jaunava. Paprasi viņam: varbūt kaķītis labāk grib kastītē? 
Murruss. Nē! 
Joanna. Cik briesmīgs radījums! 
Saldā Jaunava. Ko tu? Šobrīd viņš vēl šķiet gluži rāms! Ja 

kaitināsi, ja turpināsi slēpt savu vārdu, viņš var satrakoties… 
Tikumu Jaunava (pienāk, paņem Joannu aiz rokas un paaicina 

sānis). Viņas tevi tikai biedē! Es ieskatos tavās acīs un 
redzu, ka esi laba, godīga meitene! Esmu ar mieru piepildīt 
tavu sapni! 

Ēnu Jaunava. Kas vēl nebūs! Kā var būt godīga tā, kas melo! 
Saldā Jaunava. Es arī nepiekrītu! Viņai prātā reizēm pazib tādas 

grēcīgas domas, tik karstas, ka visai pilsētai svētkos zupu 
varētu uzvārīt!  

Prāta Jaunava. Prāta viņai diezgan sevi pasargāt. Un viņa ir arī 
Tikumu Jaunavas aizsardzībā… Saki, man kāds ir tavs 
sapnis? 

Joanna. Man patīk kāds puisis… 
Saldā Jaunava. Ko tu saki! Cik īpatnēja izvēle! Man jau likās, ka 

tev patīk tikai svētbildes ceļmalā! 
Ēnu Jaunava. Kas tas tāds par puisi? Mēs viņu pazīstam? 
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Joanna. Erlens. (Jaunavas izdzirdējušas vārdu noreaģē) Viņš 
zvejo ūdensrozes… 

Ēnu Jaunava. Ā!!! Vārdu nosauci! Hā! Paldies! Liels tev paldies! 
Tagad tikai jāizlemj, vai viņam jāsaslimst, vai jānomirst! 

Murruss. Jāmirst! Nebojāsim taču svētkus! Skaidrs, ka jāmirst! 
Saldā Jaunava. Es skrienu viņam pakaļ! 
Joanna (atjēdzas). Nē, nē, viņu tā nesauc! Viņu sauc 

Makšķernieks! Tikai parasts Makšķernieks! 
Ēnu Jaunava. Par vēlu. Tagad jau par vēlu! (Smejas). 
Joanna. Es varu arī pateikt, kā mani sauc! Gribat? 
Prāta Jaunava. Nedomāju, ka tādā veidā kaut ko spēsi mainīt! 
Joanna. Tas nekas! Jā, es esmu Joanna! Kas tālāk? 
Neskaramā Jaunava. Nu, jau tiešām par vēlu! Tālāk būs tas, ko tu 

vēl nesen teici vecajai Ledai, vai atceries? Tu sacīji, ka 
nosirmosi gaidot! 

Ēnu Jaunava apklāj Joannu ar plīvuru, Saldā jaunava dejo ap 
Joannu, glāsta viņas matus. Kad plīvurs atkal noņemts, 
Joanna jau ir sirma. 

Prāta Jaunava. Tas ir piepildījies! 
Joanna (skatoties uz savu matu šķipsnu). Esmu sirma!... 
Murruss. Nāc! Tava ieslodzījuma vieta būs klints alu cietoksnis! 
Jaunavas, Murruss un Joanna prom. 
 

6. 
Leda sēž uz celma. Nāk Priesteris Matiass. 
Leda. O! Kādi ciemiņi! Ilgi neesi satikts, Matias!  
Matiass. Joprojām pazīsti manus soļus? Pēc tik gariem gadiem? 
Leda. Panāc tuvāk, draugs… (Pastiepj roku, kā jau aklā 

aptausta Matiasa seju). Novecojis esi… 
Matiass. Sveika, Leda! 
Leda. Ko labu teiksi? 
Matiass. Nezinu pat kā sākt… 
Leda. Kā nu ne: pirms septiņdesmit gadiem uzzinājis, ka esmu 

viena no Jaunavām, tu tā pārbijies, ka nozvērējies mani 
nekad vairs nesatikt! 

Matiass. Jā… Gribēju kļūt priesteris, skolotāji man teica, ka būtu 
necienīgi turpināt mīlēt pagānu burvi… 

Leda. Kaut arī mums drīz bija gaidāms dēls! 
Matiass. Jā… Tā bija… 
Leda. Kaut arī tu zināji, ka mežā atstāt, tas padarītu viņu pasaules 

dzīvei nepiemērotu! Viņa dzīslās plūst arī nimfas asinis… 
Viņš te mežā nevarētu izaugt par cilvēku, tikai par Jaunavu 
sargu – pa pusei zvēru! 
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Matiass. Es taču viņu pieņēmu audzināšanā, pilsētiņā viņš gāja 
parastā skolā, auga kā citi bērni! 

Leda. Bet es paliku pilsētiņas tuvumā, lai vismaz iztālēm uz viņu 
noraudzītos. Tagad vairs neesmu ne meža nimfa, nedz 
cilvēks, sēžu te uz celma un gaidu pati nezinu, ko? 

Matiass. Es būtu tevi precējis… bet… 
Leda. Bet? Pulkstenis apstājās?... 
Matiass. Man likās, ka tas nav pareizi! Augstākie Spēki 

dusmotos… 
Leda. Labi jau! Kaut arī negribu tevi saprast, es tomēr tev piedodu! 

Ko tu gribi? Neba nu tāpat vien esi atnācis! 
Matiass. Man bail par Erlenu… Šorīt viņš bija pie manis 

grēksūdzē, pastāstīja… pastāstīja… to es nedrīkstu teikt! 
Leda. Tad nesaki. 
Matiass. Taču es sajutu, ko ļaunu! Es svētīju viņu, bet likās, ka… 

grūti runāt… Es skaidri sajutu, ka viņam draud briesmas! 
Leda. Stāsti! Kādas briesmas! 
Matiass. Tādas neskaidras vīzijas… (Erlens parādās fonā, zvejo 

ūdensrozes, rozes kāts tinas viņam ap kaklu, žņaudz, 
satumst, Erlens prom). 

Leda. Vai tas bija ezerā? 
Matiass. Jā! 
Leda. Ūdensrozes? 
Matiass. Tiešām! Tu atgādināji… tā bija! 
Leda. Tad viņa ir nosaukusi Erlenu vārdā! Viņa man nepaklausīja! 
Matiass. Kas ir viņa? 
Leda. Jautājums, kas ir viņi abi… viens otram! 
Matiass. Tiešām iemīlējušies?... Ak, es atceros: viņš taču man 

teica, ka pilsētas Domes priekšsēdētāja meita ir viņa 
iecerētā! 

Leda. Tā ir. Palīdzi man piecelties! Jaunavām svētkos ir liela vara! 
Kamēr turpinās šī viņu diena, mēs nevarēsim palīdzēt 
Joannai un Erlenam! 

Matiass. Svētki beigsies, kad es pusnaktī ieskandēšu torņa zvanu! 
Leda. Tas jādara ātrāk! Steigsimies! Zvanam ir jāskan! Pēc zvanu 

skaņām pazemē ieslodzītie atradīs virzienu, kurp doties ārā 
no labirinta! 

Abi prom. 
 

7. 
Erlens nāk nesot grozu ar ūdensrozēm. Pretī Saldā jaunava. 
Saldā Jaunava. Kurp dodies, skaistulīt? 
Erlens. Uz mājām. 
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Saldā Jaunava. Uzdāvini ūdensrozi!  
Erlens. Nevaru. Apsolīju bagātnieku ģimenei ierīkot viņu dīķī 

ūdensrožu dārzu, lūk, nesu ziedus ar visām saknēm! 
Saldā Jaunava. Ko viņi saprot? Man uzdāvini, es zinu, ka tās ir 

nimfu puķes… saldie ziedi uz ūdens šūpojušies! 
Erlens. Nē. Bagātnieki man solīja samaksāt. Esmu makšķernieks, 

man jāstrādā… 
Saldā Jaunava. Fu! Cik tu esi prātīgs!... Tā nu neies!... Paskaties 

man acīs… 
Erlens. Nevaru, tā… mani pārņem miegs… 
Parādās Neskaramā Jaunava. 
Neskaramā Jaunava. Miegs rada sapni! Bet sapņi piepildīsies! 
Saldā Jaunava. Nu, ezera puisi! Esi romantiskāks! Nāc dejā… 
Mūzika, lēna deja. Uznāk Prāta Jaunava. 
Prāta Jaunava. Erlen! 
Erlens (kā pamostas). Jā? Kas mani sauc? 
Prāta Jaunava. Tu ātri padodies kārdinājumam!  
Erlens. Es to negribēju… Domāju, ka sapņoju… 
Prāta Jaunava. Tā arī ir – tu jau sapņo! Tagad uzmini mīklu, ja 

uzminēsi – atbrīvošu! Ja neuzminēsi, ņemsim tevi līdzi! 
Parādās arī Ēnu Jaunava. 
Ēnu Jaunava (šņācoši) un Neskaramā jaunava (dziedoši). 

Līdzi, ņemsim tevi līdzi klintīs! 
Erlens. Kādu mīklu man jāatmin? 
Prāta Jaunava. Kas tas ir: svētais pakaras, zeme un debesis 

klausās? 
Erlens. Tas ir, kad nekam vairs netic… Ne dzīvei, ne… kaut kam 

lielākam, svarīgākam… kā liktenim… nezinu… 
Neskaramā Jaunava. Pasaki to vienā vārdā! 
Erlens. Mīlestība. 
Prāta Jaunava. Kāpēc? 
Erlens. Nav vērts tai ticēt.  
Saldā Jaunava. Vai tad esi pamēģinājis? 
Erlens. Tāpat zinu, ka man nekas nesanāks. 
Ēnu Jaunava. Tieši tāpat, kā tas, ka mīklu neesi uzminējis! (Paceļ 

rokas, parādās priesteris, iekustina zvana virvi, kā 
sākuma ainā). Lūk, kas tas ir! Svētais saķēris virvi velk to un 
zvans skan, un visi virs zemes un debesīs klausās! 

Erlens. Man neizdevās… Man jau nekad neizdodas! 
Ēnu Jaunava. Klints alu ieslodzījumā pasēdēsi, pārdomāsi – 

kāpēc tev neizdodas! 
Prāta Jaunava. Bet domāt tev atlicis tikai līdz pusnaktij!  
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Ēnu Jaunava. Tad visas domas izzudīs. Apstāsies laiks. Un tā 
vietā pletīsies miers un valdīs vēlēšanās palikt tumsā… 

Saldā Jaunava. Ja vien zvans neskanēs!... 
Ēnu Jaunava. Gan jau izdarīsim tā, ka zvans klusēs! Pēc tam – 

ardievu! Beigas būs! Un Četru jaunavu svētki nekad vairs 
nebeigsies! 

(Jaunavas aizved Erlenu). 
 

8. 
 

Klinšu alas. Katrs savā sprostā ieslodzīti Joanna un Erlens. 
Starp viņiem sarga vietā – Murruss. 

Joanna (klusu iesaucas). Ei! 
Erlens. Vai te kāds ir? 
Joanna. Ei!... Kas tu esi? 
Murruss. Klusu! Es visu dzirdu. Un pat ja nedzirdu, vienalga, 

sajūtu, ko jūs tur darāt, ieslodzītie, kā elpojat, kā kustaties, 
kā domājat... Jo es nojaušu visu tumsā, pat jūsu sapņus. 
Nedomājiet, ka varēsiet izbēgt no šī klinšu alu pazemes 
cietokšņa. Es te alās visu pārzinu, katru gaiteni, katru 
pagriezienu, es te esmu dzimis! 

Erlens (pusčukstus). Es esmu te ieslodzīts!... 
Joanna. Es arī! 
Murruss. Vai liksieties mierā! Klusu, es teicu! Izdzirdēšu vēl kādu 

čukstu – saplosīšu gabalos! 
Brīdi klusums. 
Joanna. Par ko tevi ieslodzīja? 
Erlens. Par to vien, ka esmu tāds neveiksminieks! 
Joanna. Erlen, es pazīstu tavu balsi… 
Erlens. Es arī tavu, Joanna! 
Murruss. Mana pacietība ir galā! Tūlīt jūs nogrābšu! Pa vienam! 

Tad piesargieties! 
Erlens. Suns te nevar ielīst! 
Murruss. Kāds suns? 
Erlens. Tāds, kā tu! 
Murruss. Es esmu kaķis! (Ieņaudas, gari, stiepti, kā martā). 

Miau!!! 
Erlens. Kā tu vari būt kaķis, ja dari suņa darbu? 
Murruss. Es? Klausies! Tu mani kaitini! Tūlīt tev tikšu klāt! 
Erlens. Sunīt, dod ķepu! 
Murruss. Neesmu suns! Neesmu suns! Miau, miau, miau! 
Joanna. Kāds mīļš duksītis! 
Murruss (lec pa visu skatuvi, bļauj). Neesmu nekāds duksītis! 
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Joanna. Esi gan! Kaķis jau nesargā māju! Kaķis nepakļaujas 
Jaunavu dresūrai! 

Erlens. Jā! Kaķis vazājās, kur pašam patīk! 
Murruss. Tiešām?... Sasodīts!... Kāpēc tad es nevazājos? 
Joanna. Mums arī brīnums! 
Erlens. Tāpēc jau arī pēc kaķa nemaz neizskaties! 
Murruss. Labi! Tad es eju vazāties, kur pašam gribas! Paga, bet 

kur tad man gribas? 
Joanna. Tur, kur gaišāks! 
Murruss. O-o! Tā ir doma! Es eju vazāties tur, kur ir gaišāks! Un 

dresūrai nepakļaujos! Sapratāt!? 
Erlens. Sapratām. 
Murruss. Nu tātad! (Cēlā solī un murrādams prom). 
 

9. 
Nāk Leda un Matiass, apstājas atvilkt elpu. Viņu ceļā iznāk 

Saldā jaunava. 
Saldā Jaunava. Kas ir, vecie piepes? Kurp tā skrienat, kā 

aptrakuši? No katafalka nokritāt? Uz kapliču baidāties 
nokavēt? 

Matiass. Ja nezinātu, ka esi Saldā Jaunava, domātu, ka ragana. 
Saldā Jaunava. Kas tad pašam blakus, nav ragana? 
Matiass. Nē. Viņa ir skaista. 
Saldā Jaunava. Atkal brilles esi pazaudējis, ja? (Iepūš Matiasam 

acīs putekļus). 
Matiass. Ā, nekrietnā! Neko neredzu! 
Saldā Jaunava. Saldie ziedputekšņi! Kaisles dūmi! Citus dara 

aklus, citus redzīgus! 
Leda. Smaržas un dūmi, ko tu neteiksi, pārsteigums svētkos! Ej 

dejot laukumā, muļķīte! (Taustoties meklē zvana virvi.) 
Nekavē mūs!...  

Saldā Jaunava. Tieši tas man jādara! Jāaizkavē jūs abus! 
(„Taustoties pretī” rotaļīgi traucē Ledai.) 

Leda. Atkal tu!... Ej nost!... 
Saldā Jaunava. Neiešu vis! Tavs ziedputekšņu laiks jau sen 

pagājis! Ko tu vari man padarīt?  
Leda (sataustījusi). Lūk, torņa zvana virve! Nāc šeit! Zvani, 

Matias! 
Saldā Jaunava. Viņam nav spēka! Viņš to jau iztērējis skriedams! 

Pastāvi nu rāms, tad buču došu, vecūksnīt!  
Leda. Sapratu! (Matiasam). Viņas ir sagūstījušas Joannu un 

Erlenu! Ieslodzījušas klints alu labirintā. Es zinu. 
Parādās Ēnu Jaunava. 
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Ēnu Jaunava. Jūs viņus nepagūsiet atbrīvot!  
Leda. Kādēļ nē? Jaunavu Svētku vara beigsies, kad tornī 

ieskanēsies zvans! 
Ēnu Jaunava. Bet zvans taču neskanēs! (Uzšķiļ uguni.) Pietiks, 

ja nodedzināšu virvi, bez tās zvanu iekustināt neizdosies… 
Vai nav gudri izdomāts? 

Matiass. Vai tad jūs esat ļaunie gari? 
Saldā Jaunava. Labie jau nu arī nē! Esam klinšu gari! 
Ēnu Jaunava. Mēs esam dabas spēki – ne labi, ne ļauni! 
Saldā Jaunava. Dedzini virvi! 
Leda. Es saucu Četru Jaunavu svētku Mēness gaismu! 
Neskaramā Jaunava parādās. Paceļ roku. 
Neskaramā Jaunava. Aizliegts! Tu neko nedrīksti saukt!  
Leda. Drīkstu! Es pati esmu bijusi Jaunava! (Paceļ rokas pret 

debesīm.) Mēness nāc! Lai ūdensrozes plaukst un zied! 
Parādās Prāta Jaunava. 
Prāta Jaunava. Tavas maģiskās formulas vairs nedarbojas! Esi 

jau simts gadus veca! Viss ir mainījies! 
Matiass (iešūpo zvana virvi.) Bet mēs tomēr pamēģināsim! 
Neskaramā Jaunava. Tikai jautājums – vai spēka pietiks, vecais? 
Vāji ieskanas zvans. Apklust. 
Satumst. Visi prom. 
 

10. 
Erlens un Joanna pazemē. 
Erlens. Te ir tāda tumsa… Neko neredzu! Kur tu esi, Joanna? 
Joanna. Šeit! Esmu šeit – alā! 
Erlens. Es nāku! Tūlīt! (Uzduras Joannai, klūp pār akmeni, abi 

brīdi apskāvušies, tad atraujas). Piedod, es tev uzgrūdos 
tumsā! Tu nesasities! 

Joanna. Viss kārtībā! Sliktāk būtu, ja mēs neatrastu virzienu… 
Erlens. Vēl jau neesam atraduši! 
Joanna. Vismaz satikāmies. 
Erlens. Tas gan! Bet tumsā. 
Joanna. Dod roku! 
Erlens. Labi! (Abi sadodas rokās). 
Joanna. Nu? Ko mēs vēl stāvam? 
Erlens. Es tā varētu… vienmēr!... 
Joanna. Ko niekus! Mums jāmeklē izeju! 
Erlens. Kāpēc? 
Joanna. Lai tiktu ārā, gaismā, pasaulē! 
Erlens. Jā. Droši vien jau tā vajag! 
Joanna. Neesi pārliecināts. 
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Erlens. Neesmu. Tur ārā mēs vairs neiesim sadevušies rokās. 
Joanna. Kāpēc nē? 
Erlens. Tur citi likumi… 
Joanna. Bet tas kaķa zvērs vēl var atgriezties! 
Erlens. Tas gan! Tu mani pārliecināji! Šo ņaudēšanu es vairs 

negribu klausīties! Ejam! 
Joanna. Tikai kurā virzienā? 
Erlens. Mēs to nevaram zināt! Vienkārši iesim un paļausimies uz 

laimīgu gadījumu! 
Joanna. Labāk būtu bijis skaidri zināt! 
Erlens. Nē! Man tieši patīk, ka nevar skaidri zināt! Tas nozīmētu 

pakļauties likumiem! Tad tas būtu kā ārā, kā pilsētā, kurā 
katram zināma viņa vieta pēc valsts pavēles, pēc dabas 
noteikumiem… pēc visa kā… tikai ne pēc manas vēlēšanās! 

Joanna. Negribu to visu klausīties, izklausās pārāk gudri! Labāk 
iesim!... Nu! Ejam, ejam… 

Abi brīdi iet klusējot, taustoties tumsā. Joanna paklūp. Abi 
krīt. 

Erlens. Kas notika? 
Joanna. Bedre… Laikam, samežģīju kāju! 
Erlens. Tad es tevi nesīšu! Vai, jā? 
Joanna. Vai tā būs labi? 
Erlens. Nezinu. Nebūs gan!... 
Joanna. Brīnišķīgi! Ja būtu „labi”, tad es nepiekristu! 
Erlens. Tu domā? 
Joanna. Skaidrs, ka es tā domāju! Es nekad nesaku, ko 

nedomāju! Nes mani! 
Erlens. Aiziet! 
Tumsa. 
 

11. 
Leda un Matiass pie zvana virves. 
Matiass. Piedod, bet man tiešām vairs nav spēka… 
Leda. Atpūties! (Matiass ieliek galvu Ledai klēpī) Gan jau spēki 

atkal atjaunosies… 
Matiass. Bet tikmēr Joanna un Erlens var aizmaldīties labirintā 

nez kur… Pazemes alu gaiteņi plešas pa puspasauli! 
Leda. Tas nekur neder! Vai tad paša vainas meklēšana, vai tāda 

sevis šaustīšana palīdzēs tev atpūsties? 
Matiass. Laikam jau, nē. 
Leda. Tad guli mierīgs! (Glāsta Matiasam galvu). 
Matiass. Bet kā lai es nejūtos vainīgs! Ja es toreiz nebūtu 

klausījies prātīgo padomos, bet palicis pie tevis… 
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Leda. Toreiz! Kas tas ir toreiz? Tā vairs nav! Tagad tu esi pie 
manis un ar to pietiek! 

Matiass. Kad esam nespēcīgi un akli! Pat saviem jauniešiem 
nevaram lāga palīdzēt! Zvans neskan… 

Leda. Mēs visu varam! Ja vien netērējam spēkus tādām dumjām 
runām… 

Matiass. Tas gan… 
Nāk Murruss. 
Murruss. Eh! Kā man tas patīk! Neviens mani neuzrauga, ar zivi 

un pienu nebaro! Vienkārši laime!  
Leda. Kas tu esi? 
Murruss. Vai tad neredzi: kaķis, kas vazājās savā nodabā! 
Leda. Neredzu jau sen! Bet pēc balss tu izklausies priecīgs! 
Murruss. Kā man nepriecāties! Beidzot es daru, kas pašam patīk! 
Matiass. Gan jau sagribēsies ēst un aizskriesi uz māju pie 

saimniekiem! 
Murruss. Nē! Nekad! Es pats varu nomedīt! Ļaunākajā gadījumā 

pa svētkiem kāds laipns pilsētnieks iedos man kliņģeri un 
aveņu dzērienu! Tāds ēdamais jau nu gan – nav neko 
īpašais… Šodien pamēģināju – garša vāja tam kliņģerim, 
bet… ja nav nekā labāka… iztikt var… 

Leda. Man arī ir līdzi kliņģeris un aveņu dzēriens. Gribi? Ēdīsim 
visi, svinēsim Četru Jaunavu svētkus! 

Murruss. Nu… Nezinu… Tās Četras Jaunavas bija manas 
saimnieces. Teikšu atklāti, noriebās! To vien zināja, kā 
dresēt, kā pavēlēt! Nekāda maiguma, nekādu glāstu! Biju jau 
aizmirsis, kā murrāt, kā kūkumu mest!... Nē! Svinēt tādus 
svētkus man negribas! 

Leda (glauda Murrusu). Es arī kādreiz esmu bijusi klinšu 
Jaunava. Un nemaz tik traki nav, reizēm jūtos tīri labsirdīga! 

Murruss (ēd kliņģeri). Nē, es neko nesaku, tu man būtu… „tā 
nekas” saimniece, pie tevis es varbūt arī paliktu uz dzīvi, 
starp citu, kliņģeris arī gluži normāls… 

Matiass. Pietiks gulēt! Jāzvana! (Ceļas, bet atkrīt atpakaļ). Nē, 
nesanāk, nespēju… Piedod, Leda! 

Leda. Būs labi, būs labi… 
Murruss. Kur viņš tā gribēja traukties? 
Leda. Zvans jāzvana, bet spēku nav… 
Murruss. Ko niekus! Pastāsti man, kas jādara, man spēka pietiek! 
Leda. Es jau negribu tev pavēlēt… 
Murruss. Es pats gribu tev palīdzēt, saimniec! 
Leda. Tad klausies! Tur aiz mums no zvana karājas virve. To 

vajag vilkt, stipri vilkt, kamēr zvans iekustas un sāk zvanīt! 
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Murruss. Protams! Man tas ir nieks, kā divas čības pieķēzīt! 
(Iešūpo zvanu. Tumsa) 

 
12. 

Erlens nes Joannu. 
Joanna. Vai neesi noguris? 
Erlens. Nē, es vēl ilgi varu! 
Joanna. Bet man jau galva reibst no šādas lidošanas… 
Erlens. No kā? No lidošanas? 
Joanna. Jā. Es taču pēdējās stundas vienkārši lidoju tumsā! 
Erlens. Es sapratu! Labi. Apmetīsimies šeit… Cik šeit tomēr 

auksts! 
Joanna. Parasts ledus pagrabs! Zem zemes vienmēr auksti! 
Erlens. Nāc tuvāk! (Apskauj.) 
Joanna. Tas jau par traku, tad man ne tikai galva reibst, bet viss 

prāts aizpeld… 
Erlens. Lai peld… Es esmu ezera makšķernieks, velku ūdensrožu 

saknes un stādu tās pilsētnieku dīķos! Arī aizpeldējušos 
prātus varu sazvejot atpakaļ! 

Joanna. Kad mēs tiksim ārā, es noteikti gribēšu tādu dīķi pie 
mājām! Ar visām ūdensrozēm! 

Erlens. Tu gribētu, lai izroku dīķi? 
Joanna. Kā tad, ka es gribētu!  
Erlens. Nu, to es gan varu! Galvenais, zini, nav izrakt pašu dīķi, 

bet pareizi nostiprināt krastus! Pēc tam var domāt par 
ūdensrozēm! 

Joanna. Pastāsti! 
Erlens. Zini, ūdensrozēm ir slaidi jo slaidi zemūdens kāti, tie mēdz 

izaugt pat ļoti gari, tiem jāsniedzas līdz ezera dzīlēm. (Rāda, 
ko dara.) Es ienirstu un meklēju saknes… (Izceļ no 
aizkulisēm ūdensrozi). Ūdensrozēm ir vesels kamols 
sakņu, tās sapītas kopā un turas ieķērušās ezera dūņās. Es 
uzmanīgi atbrīvoju sakni no šīm dūņām, saproti, ļoti 
uzmanīgi, lai nepārrautu pašu kātu un arī lai nesabojātu 
auga saknes… (Atnes ūdensrozi pie Joannas.) 

Joanna aptin ap sevi ūdensrozes kātu. 
Joanna. Esi uzmanīgs, lūdzu! 
Erlens. Jā, to jādara viegli, viegli… 
Joanna. Viegli, viegli… 
Erlens. Kā straumes plūst… 
Joanna. Kā mēness spīd pār ezeru… 
Erlens. Kā vējš uzvirmo gludo līmeni… 
Joanna. Kā pūce sauc biezoknī… 
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Abi saskūpstās. 
Joanna. Un kas pēc tam? 
Erlens. Tad es lieku sakni un ziedu traukā ar ūdeni un nesu uz 

jauno vietu, uz jauno dīķi, kur to jāiedēsta. Ja saknei nekas 
nekaitēs, tā ieaugs. Un kad tas būs padarīts, tad dīķa malā 
var pasēdēt un pavērot ūdensrozes ziedu. 

Joanna. Es gribētu, lai tas jau tagad notiek! (Pauze). Kas notika? 
Erlens. Es esmu šeit… es tūlīt… 
Joanna. Ko tu dari? 
Erlens. Tumsā jau nevar redzēt, bet es esmu nometies ceļos… un 

es… gribētu… es ļoti vēlētos… es mīlu tevi, Joanna… Un es 
lūdzu… Kļūsti mana sieva! 

Joanna. Erlen! Jā, jā, protams, ka jā! Mīļais! 
Erlens. Tagad es tevi aizstāvēšu, kā vien spēšu! Mīļā! 
Joanna. Ja vien mēs tiktu no šejienes ārā. Te ir tik auksti pazemē! 
Erlens. Piedod… bet… Man nav ne jausmas, kurp jāiet.  
Joanna. Sēdēt uz vietas arī nav jēgas, vai ne? 
Erlens. Nav gan!  
Tālumā atskan zvana skaņas. 
Joanna. Dzirdi? 
Erlens. Jā. Zvans. Tas ir mūsu zvans! Mums jāiet tā virzienā! 
Joanna. Es tikko gribēju teikt! Turp, vai ne! 
Erlens. Ja mums abiem tā šķiet, tad virzienam noteikti jābūt 

pareizam!...  
Erlens paceļ Joannu rokās, dodas zvana skaņu virzienā. 
 

13. 
Parādās Četras Jaunavas. Nostājās skatuves plānā lielā lokā. 

Runā pēc kārtas skaļi, kā oratori senlaiku forumā. 
Ēnu Jaunava. Šīs pilsētas ļaudis ir zaudējuši bailes. Viņi ir 

aizmirsuši, cik vārīga ir viņu dzīvība. Aizmirsuši, ka dzīvības 
zieds var novīst ātrāk, nekā ūdensrozes bez ezera ūdens! 
Viņu ķermeņi aptaukosies laiskuma bezjēgā! 

Saldā Jaunava. Šīs pilsētas ļaudis ir zaudējuši dabisko iekāri, viņi 
ir auksti kā ezera dūņas. Viņi nespēs turpināt savu dzimumu, 
viņi tiks izskaloti, viņu nākotne sasūksies smiltīs! 

Neskaramā Jaunava. Šīs pilsētas ļaudis ir zaudējuši kaunu. Viņu 
sirdsapziņas laiski skalojas ezera krastā. Viņi sen vairs 
nezina, kas ir atbildība. Viņi ir gļēvi kā putas uz izskalota 
praula! Viņu dzīves būs haoss un mēslu bedre! 

Prāta Jaunava. Šīs pilsētas ļaudis neievēro prāta un dabas 
likumus. Viņi krāpjas, viņi manipulē un izliekas, viņu maskas 
ir ieaugušas viņu sejās. Dabas uzdevumus viņi nicina, 



19 
 

cilvēku radīto kārtību viņi ienīst. Viņi nejēgā riņķos savās 
dzīvēs, kā mušas ap maitu! 

Ēnu Jaunava. Priesteri vairs nenes Četru Jaunavu svētku 
dāvanas! Lai negaida mūsu palīdzību tumsā! 

Saldā Jaunava. Tie divi ieslodzītie aizmaldījušies labirintā… Lai 
tad tur arī paliek uz laiku laikiem! 

Neskaramā Jaunava. Sargs ir bijis tik nolaidīgs, ka aizbēdzis! 
Viņš nav izpildījis savu pienākumu! Viņš tiks sodīts! 

Prāta Jaunava. Zvans ir ticis ieskandēts spītējot mūsu 
aizliegumam! Pacelsimies spārnos Jaunavas, sūtīsim lāstu 
negaisu pār šo pilsētu! Lai sabrūk mūri, lai tiek izskalotas 
ielas, lai viss iznīkst! 

Uznāk Matiass un Leda. 
Matiass (pēdējiem spēkiem). Stājieties! Es jūs lūdzu! Pilsētas 

ļaudis nav vainīgi! Es esmu vienīgais vainīgais! Lai zibeņi 
izdedzina mani! 

Leda. Uzklausiet mani Jaunavas… es pati reiz biju klinšu lauma, 
tāda pati, kā jūs… Tagad esmu jau simts gadus veca, prāts 
mans sašķobījies, acis aklas, neko vairs neredzu! Es ar 
savas balss burvestībām sajaucu vienkāršo cilvēku prātus… 
Es esmu vainīgā! Lai zibeņi nāk pār mani! 

Uznāk Erlens un Joanna. 
Erlens. Nē! Tas viss tikai manis dēļ! Es iemīlēju pilsētiņas Domes 

priekšsēdētāja meitu, es lūdzu viņas roku, es esmu tas, kurš 
sajauca pasaules kārtību! Lai zibeņi satriec mani! 

Joanna. Un es esmu solījusies viņu atbalstīt, lai vai kādus grēka 
darbus mans mīļotais nebūtu pastrādājis! Esmu tikpat 
vainīga, kā viņš! Lai zibeņi mūs trāpa! 

Uznāk Murruss. 
Murruss. Bet es skandināju to zvanu! Un man patika! Es vispār 

esmu viens traks kaķis! Tagad es vispār vazāšos, kurp vien 
man gribas! Vainīgs nejūtos, nekādi zibeņi mani neinteresē! 
Tā, ka čau un mjauuu!!! (Prom). 

Ēnas Jaunava. Kāda nekaunība! Tāds sprāgoņa kaķis, vēl 
ņaudēs uz mums! 

Saldā Jaunava. Redzēsim, redzēsim, kā viņš bļaustīsies, kad 
pienāks marta auru laiks! Es to atcerēšos! 

Neskaramā Jaunava. Klausieties, bet vai mums tagad nav pārāk 
daudz vainīgo? (Norāda uz Matīsu, ledu, Joannu un 
Erlenu). 

Prāta Jaunava. Tā vai citādi sods viņiem pienākas! Likumam jātop 
ievērotam! 

Saldā Jaunava. Es zinu, kas jādara: apprecināsim viņus! 
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Neskaramā Jaunava. Tieši to es gribēju ierosināt! Un ja viņi 
turpinās dzīvot savā laulībā, kā ļaudis, kas zaudējuši 
kaunu… 

Prāta Jaunava (pārtver). …kas zaudējuši prāta un dabas 
likumus… 

Ēnu Jaunava (pārtver). …kas zaudējuši bailes šķirties… 
Saldā Jaunava (pārtver). …kas gultā gulēs blakus, kā divas 

sniega skulptūras… Lai tad viņu laulība ir viņu sods! 
Ēnu, Prāta un Neskaramā (kopā). Lai viņu laulība ir viņu sods! 
Prāta Jaunava. Priesteri! Salaulā! 
Atskrien Murruss ar plīvuri un kāzu pušķi līgavai, melnu 

cilindru līgavainim un gredzeniem, kurus atdod 
priesterim Matiasam. 

Matiass. Mani bērni, Erlen un Joanna! Sadodieties rokās! Erlen, 
vai gribi ņemt par sievu Joannu? 

Erlens. Jā! 
Matiass. Joanna, meitiņ, vai būt kopā dzīvē ar savu vīru Erlenu? 
Joanna. Dikti gribu! Jā!... 
Matiass. Tad pasludinu jūs par vīru un sievu, un dzīvosiet jūs 

Ūdensrožu mājā pašā Pilsētiņa vidū! Apmainieties 
gredzeniem, jaunlaulātie! Lūdzu! (Sniedz gredzenus. 
Joanna uzmauc gredzenu Erlena pirkstā, viņš savukārt 
Joannai) 

Leda. Skūpstiet viens otru, bērni! 
Jaunavas apsveic jaunlaulātos.  
Murruss iekustina zvana virvi, skan zvans.  
Joannas un Erlena kāzu gājiens, abi jaunlaulātie pa priekšu, 

viņiem seko visas Četras Jaunavas, Leda apsēžas uz 
celma, Matiass viņai blakus. 

Joanna iemet kāzu pušķi skatītāju zālē. 
 
 

Priekškars. 
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