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PERSONAS:

Basilius — Polijas karalis.

Sigis m vn d s — viņa dēls.

Aleksejs — Maskavas hercogs, karaļa māsas dēls.

Estrella — karaļa māsas meita.

K1 ofald s — augstmanis, Sigismunda uzraudzītājs un

audzinātājs.

Rozaura.

Klarins — Rozauras sulainis.

Pirmais galminieks (kambarkungs).

Otrais galminieks (kambarkungs).

Kāds apkalpotājs.

Zaldātu vadonis.

Vairāki augstmaņiun galmakalpotāji.

Zaldāti un pavadoņi.
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PRIEKŠVĀRDS.

Ir tādas mūžīgas problēmas, kas neizbēgami

nostājas ikvienas domājošas būtnes priekšā. Vie-

na tāda problēma ir dzīvības jautājums.

Un šis jautājums ir tikpat vecs, cik veca ir ap-

ziņu nesošā būtne — cilvēks viņa neskaitāmās

senču paaudžu paaudzēs.
Ar šo jautājumu būs arī jānodarbojas ikvieJ

nai domājošai būtnei turpmākās paaudzēs.
Kas mēs esam? No kurienes nākam? Kurp aiz-

ejam? Kur izgaistam? — Kas dos uz to atbildi!?

Varam arī uzstādīt jautājumu: Vai tas, ko esam

paraduši atzīt par reālu, tiešām esošu, ir īste-

nībā tāds? Vai ainavas un skati, kas slīd mūsu

aci priekšā, ir reālas parādības, vai mūsu iedo-

mu, rēgi? Varbūt tas viss ir tiešām murgojums,

ilūzija?
Tāda jautājuma uzstādīšana liekās būt ne-

prātīga. Un tomēr šādu jautājumu uzstādīja
tāds prātniecības milzis, kāds bij Kants. Viņš 1

ķērās pie apziņas aparāta, pie intelekta funk-

ciju pētīšanas un atklāja, ka lietu un parādību

īstais, reālais kodols intelektam ir nepieietams,
ka par visreālākiem jēdzieniem uzskatāmie —

laiks un telpa nav reālitātes, bet ir mūsu ap-

ziņas instrumenta — intelekta sastāvdaļa; at-

klāja, ka ar jūtekļiem uztveramā esamība nav

reālitāte, bet ir mūsu iedoma, resp. mūsu

prāta konstruētais iluzorisms.
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Spogulī skatoties, redzam kādu seju un domā-

jam, ka tā tur ir mūsu seja; bet tā ir tikai acu

kairinājuma radītā ilūzija. Mūsu īstā, seja at-

rodas spoguļa priekšpuse; to mēs nekad neva-

ram redzēt un arī nezinām, kāda tā īsti ir.

Šadu iluzoriskas būtības uztvērumu Kants ap-

zīmēja par transcendentālo ideālismu.

Bet ja Inu Kanta atzinumi paliek neapgāzti, tad

paceļas atkal jautājums, kas ir sapņi? Par sapņu

iluzorismu, liekas, neviens nešaubīsies. Un to-

mēr sapņos norisinājās tie paši skati, tās pašas

parādības, un pēc tiem pašiem likumiem, kā tas

notiek ilužoriskā īstenībā, ko dēvējam par

reālo dzīvi.

Starp šo divu parādību rindu likumībām izšķi-
rības nav; un kad mēs gribētu atbildēt uz jautā-

jumu: ar ko iluzo r is kā īsten ī b a, resp.

traļus cendentālais ideālisms īsti atšķi-
ras no sapņu murgiem un rēgiem, tad at-

bilde nebūs ronama. Tāpēc atzinums, ka par reālu

iedomātā dzīve varētu būt kaut kas līdzīgs vai

radniecisks sapņiem, nedrīkstētu mūs pārsteigt.

Kanta domu ir risinājis tālāk Šopenhauers.

Viņš ir atzinis, ka iluzoriskās būtības pamatā
tak kaut kam reālam ir jābūt. Un to „kaut ko"

viņš ir saskatījis tanī būtības spēkā, ko dēvējam

par „dzīvotgribu".

Šopenhauers ar vēl lielāku noteiktību, kā

Kants, ir izcēlis tās pasaules, resp. tās būtības

iluzorismu, kuru uztveram ar jūtām un veidojam

ar apziņas aparātu — intellektu. Viņš liek savam

galvenam darbam virsrakstu: Die Welt als Wille
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uind Vorstellung, un pierāda, ka reāls ir tikai

jutekļu kairinājums, bet no šiem kairinājumiem

izveidotā pasaule ir ilūzija, ir „iedo ma' —

Vorstellung.

Dzīves iluzorismu pirms vairāk kā 125 gadiem

priekš Kanta ar apbrīnojamu smalkjūtību un dzi-

ļu izpratni ir vērojis spāņu rakstnieks Kalderons

(dzimis 1600. g. 17. janvārī).

Viņš atradis arī ši iluzorisma formulējumam
dramatisku konstrukciju.

Savu poēmu tas nosauc „Dzīve — sapnis".
Kalderona darbs tā tad ir radies pirms 3 gadu

simteņiem un parādījies atklātībā 1636. g. Šogad
ir ši darba 300 gadīga jubilēja.

„Dzīve — sapnis" tematā no īpatnēja viedokļa

ir ietverta viena no mūžīgām „dzīvības problē-

mām", kas savu jaunības svaigumu nekad- ne-

var zaudēt.

Spāņi ir dziļi smalkjūtīga tauta. Šopenhauers
tos raksturo kā: „Die feinste aller europeischen
Nationen", tāpēc tulkot Kalderona darbus nav

viegls uzdevums. Kalderona valodas viegluma un

domas vijīguma atdarināšana ir darbs, kas no

tulkotāja prasa ne tikai labu literārisku veiklību,

bet arī Kalderona pasaules uzskatu dziļu izpratni.
Esmu šo darbu darījis ar visu iespējamo rū-

pību uin ceru, ka tulkojums atspoguļos Kalderona

uztveri un izjūtu tik pilnīgi, cik tas vispārīgi ir

sasniedzams, tulkojot liela rakstnieka darbu citā

valodā.

1936. g. septembrī,

Vidsmuižā.

J. Lūke.
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Pirmais cēliens

Tuksnešains, klinšu ielenkts apvidus. Vienā pusē

kāda ēka ar torņiem un ar mūriem apkārt.

(Tumst.)

PIRMAIS SKATS.

Rozaura (vīrieša ceļa tērpā). Klarins.

Klarins.

(Uznāk uz skatuves, saukdams.)

Kuž! kuž! Ak tu sasodīts žirgst Prom tas,

It kā to vējš uz pašu pekli nestu!

Lūk, paskaties! Tur atkal parādās!
Lūk, atkal prom! It kā to sātans vestu!

Tāds velna zirgs!

Rozaura.

Ko darīt, lai ar' skrien!

Daudz smagāk cietu es no Aleksēja!
Vai mani mīla pie šī zirga sien?

Vai uzticības zvērasts? Nevarēja

Zirgs panest kalpību. Tas bēg no mums!

Klarins.

Nu nelaimē mēs iekļuvuši abi!

Ir augstiem kungiem laikam paradums
Tā darīt! Ir varbūt tas arī labi.

Bet, jaunkundze, ko sacīt man par jums!?
Tā palaist zirgu!
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Rozaura.

Klarin, aprimstiesl

Klarins.

Bet, cienīgā, es tagad dzirdēt gribu,
Kā no šī stāvokļa mums izkultiesl

Kā aizbildināt Jūsu vieglprātību?

Jau vakars, saule taisās nosēsties,

Bet maldāmies mēs nezināmā vietā.

Rozaura.

Tu liktenim tik vari sūdzēties!

Teikt vienīgi to varu šinī lietā.

Bet paraugies! Ja mani neviļ skats,

Starp klintīm tur es redzu ēku kādu!

Tās jumts ir vienkāršs, rupji darināts.,.

Klarins.

Tik tiešām arī es to redzu tādu!

Ak laimes mirkli, esi sveicināts!

Man liekas, krodziņš kāds ir šitā ēka.

Aiz priekiem sevi valdīt nav man spēka!

Rozaura.

Aiz klintīm ielejā šī ēka ceļas
Un it kā kaunās saulei rādīties,

No kuras gaismas zelts pār kalniem veļas.

Šķiet, gribētos tai krēslā noslēpties.

Klarins.

Šai ēkai dīvainai ir jāiet klātu!

No iztālēm te nav ko lūkoties!

Cik labprāt es ar' ielīgsmotu prātu,

Tur pameklētu, ar ko mieloties!
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Rozaura.

Stāv vārti vaļā, it kā kaps tas būtu,

Kas, rīkli atplētis, tur žāvātos

Un pūstu laukā tumsību! Es jūtu

Jau drebuļus! Man grūti valdīt tos.

(Ēkā dzirdama važu žvadzināšana.)

Klarins.

Vai Dieviņ! Labi te mums nevar klāties!

Rozaura.

Kas ir?

Klarins.

Klau, važas tur kāds žvadzina!

Rozaura.

Māc šausmas mani! Grūti iedomāties,

Kas varētu tur būt!

Klarins.

Prāts mudina

No šejienes prom steigties, un tik knaši,

Cik kājas nes! Ak skriesim, skriesim aši!

Rozaura.

Bet paskaties!

Sigismunds.

Ak, nelaimīgais es!

Rozaura.

Klau, klau! Kā kāds tur vaimanā un sūdzas!

Viņš laikam cieš no kādas nelaimes.
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Klarins.

Kā drudzī drebu!...

Rozaura.

Viņš varbūt ko lūdzas?

Vai tomēr labāk projām nebēgt mums?

Klarins.

Tas labi būtu! Šausmas pārņem mani,

Un spēkus stindzina šis noslēpums!

Rozaura.

Lūk, liesmiņa! Vai tu to nenomani?

Cik bezspēcīga tā! Un tumsas segu,

Šķiet, viņa padara vēl tumšāku.

Klarins.

No karstiem tirpuļiem es bailēs degu.

Rozaura.

Lūk, liesma gaismu met jau gaišāku,
Un tumšā dziļumā var redzēt telpu,
Kas atgādina drūmu cietumu.

Ja, tiešam! Bailes stindzina man elpu!

Liek šausmās drebēt viss, ko ieraugu.

Tur guļ kāds vīrs ar ādas sejgām klājies,
Ar kājām, rokām, važās ieslēgtām.

Viņš nekustas. Un vaimanāt tas stājies.

Šķiet, nav vairs cerību, nedz ilgu tam.

Lūk, paskatījās viņš! Nu ceļas kājās!

Prom aizbēgt mums vairs nava iespējams.

Mums jāvēro, kas notiek šinīs mājās,

Un jāuzklausa, kas tam izsūdzams.
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OTRAIS SKATS.

lepriekšējie. Sigismunds (ādās tērpies, iznāk no

torņa).

Sigismumd s.

Ak, visspēcīgais Dievs! Ko gan lai daru

Šai nelaimē!? Ar kādu smagumu

Spiež Tava roka manu vājo garu!

Es lūdzos, teic tak, kādu labumu

Tu panāc, nežēlīgi mocot mani?

No dzimšanas, no pašas dzimšanas

Diendienām skan man ausīs važu zvani

Un atgādina manas ciešanas.

No manas dzīves pašām pirmām dienānu

Es smoku šinī šausmu cietumā!

Vai tiešām piedzimšana ir ikvienam

Grēks lielākais?! Nav manā apziņā

Nekāda cita grēka, ar ko būtu

Es noziedzies un sodu pelnījis!
Kas klausīs vaimanas, ko augšup sūtu?!

Ak debesis! Kas man to pasacīs?!

Tak dzimuši ir visi tie, kas dzīvo,
Dots dzīves prieks ir visiem skaistākais, —

Tik man ir noliegts baudīt dzīvi brīvo!

Vai esmu ļaundaris vislielākais?

Tik ciešanas un mokas vien bez gala!
Tik ciešanas ir manas dzīves mērs!

Par dzīvi priecājas tak katris zvērs,

Pat mazais putniņš dzīves prieku dala:

No olas čaumalas tas laukā nāk,
Vēl tikai vieglas pūkas ietērpj viņu,
Tas droši spārnus vicināt jau sāk
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Un bauda brīvību ar pilnu ziņu;

Un drīz vien debess bezgalīgo telpu

Tas spārniem mēro, brīvi vilkdams elpu.

Man liktens brīvu garu krūtīs licis

Un sirdī ilgu slāpes dedzīgas.
Bet dzimstot važās ieslēgts esmu ticis,

Lai mani māktu skumjas mūžīgas!

Dzimst arī nezvērs. Tiklīdz viņa miesu

Klāj raibumi, kā zvaigznes debesi,

Viņš droši ņem sev laupītāja tiesu

Un brīvi apskrien mežus, tuksnesi.

To neierobežo nekādi spaidi,

Un nemulsina laupījuma vaidi!

Tik man ar savām skaistām, cēlām dziņām
Kā sunim sarga priekšā jālokās
Un jāpārtiek no ziņu drumstaliņām,
Ko žēlodams man brīžiem pasniedz tas.

Kad izšķiļās no ikriem zivtulēni,

Tie knaši dodas ūdens plūdumā

Un draiskuļo, kā tīkas, strauji, lēni,

Ir brīvi jūras lielā plašumā.
Tik es ar brīvo, nevaidamo garu
Šīs smagās važas žvadzināt tik varu!

Iz klinšu spraugām ūdens sūcas brīvi,

Un brīvi padebeši gaisos slīd,

Pat uguns spēks, ko slāņi ieslēdz stīvi,

Uz āru laužas, slāņus šķeļ un spīd.
Tik liesmai tai, kas manās krūtīs kvēlo,

Ir jādeg dziļi sirdī ieslēgtai, —

Bet dievišķīgais spēks, kas dzīvos žēlo,

Ir pirmo vietu lēmis brīvībai.

To bauda katris zvērs un putniņš zarā,

To bauda zivis draiskulīgā barā,
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Pat aklie dabas spēki bauda to

Un nevaidama sparā trakuļo, —

Tik cilvēkam vien brīvība ir ņemta,

Tik cilvēku vien verga važas skar!

Nav brīva darbošanās viņam lemta,

Cits viss ir brīvs, kas tikai elpot var.

Rozaura.

Tev nelaimīgam tiesības ir gausties.

Sigismunds.

Kas tas? Kas drīkstējis še rādīties?

Rozaura.

Pie tevis, kas tu šeitan važās rausties,

Ir tāds pats nelaimīgais ieradies.

Si gismund s.

Vai Klotalds?

Klarins.

(Rozaurai.) •
Saki „ja"! Teic, apliecini!

Rozaura.

Še līdz ar tevi bēdas izsūdz kāds.

Sigismunds.

Tu apraudāt tad vari nāvi savu!

Kas manas mokas redz, tam jāmirst ir.

Šurp, pārdrošniek, lai žņaudzu kaklu tavu,

Te tādiem žēlastību nepiešķir!

(Viņš to sagrābj.)

Klarins.

(Pārbiedēts, aizbēg torņa virzienā.)
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Rozaura,

(Mezdamās ceļos.)

Ja cilvēks esi, rādi līdzjūtību!

Si gismuinds.
(Pēc ilgas pauzes.)

Skar manu sirdi tava maigā balss,

Tu esi guvis manu žēlastību.

Nu tavai dzīvībai vairs nedraud gals.
Kāds brīnums pēkšņi darboties ir sācis!

Kas tās par trīsām, kas man sirdi skar,

Kā manī tādas jūtas mosties var?

Kas esi tu, no kurienes tu nācis?

Tik maz no plašās pasaules es zinu.

Mans šūpulis, mans kaps ir cietums šis,

Kā nokļuvis es še, to neatminu.

Ko redzi te, tas manim dzīvē viss.

Rozaura,

Ir dažreiz dzīve sliktāka par nāvi,

Kļūst vieglāk tad, kad jau pie kapa stāvi.

Si gi smunds.

Nekad vēl svešs līdz šejienei nav ticis,

Nav mani redzējis, nav runājis.

Tik Klotalds, ko par sargu kāds man licis,

Šo-to par dzīvi man ir stāstījis:
Par debesīm, par zvaigznēm un piar zemi.

Ir pelnīts, ja par lopu mani ņemi.

Rozaura.

Liels pārsteigums man rodas, redzot tevi

Un jūtot tavu bēdu smagumu.

Es tagad varu pārliecināt sevi,
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Ka sāpes cilvēkam dod labumu.

Šurp vadījusi mani debess roka,

Lai lielākas vēl redzu ciešanas

Par tām, kas mani smagi spiež un moka;

Ar bēdu nastu samierina tas.

Sigismutnds.

Vai arī tevim brīvība ir ņemta?
Nav lielākas par to vairs nelaimes!

Rozaura.

Ka nelaime vislielākā man lemta,
Zem kauna nastas iedomājos es.

Bet tagad, kad es redzu bēdas tavas,
Par savām iedomām man jākaunās.

Varbūt, ka atklājot tev likstas savas,

Es atvieglošu tavas ciešanas.

Tad uzklausies: es esmu

Klotalds.

Šurpu, sargi!

Vai gļēvi aizgūlušies esat jūs?

Še divi svešnieki. Par to jūs bargi
Nu tiksiet sodīti!

Klarins.

Nu posts mums būs!

Prom, prom no šejienes! Steidz, bēgsim knaši!

Rozaura.

Kas ir? Kas sauc?

Sigismunds.

Mans uzraugs Klotalds nāk.

Lai nolādēts šis tiranns!
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Klotalds.

Sargi, aši

Tos grābjat ciet, pirms pretoties tie sākt

Zaldāti.

Te nodevībai

Klarins.

Bēgsim, cik tik spējami

Vai neredzat, tie nobendēt grib mūs!

Sigismunds.

(Rozaurai.)

Ar drosmi paļaujaties savām spējām,

Es cīnīšos un aizstāvēšu jūs.

TREŠAIS SKATS.

lepriekšējie. Klotalds (uznāk ār izvilktu šķēpu,
zaldātu pavadīts. Visi maskojušies; vērš savus

duramos šķēpus pret Rozauru un Klarinu).

Klotalds.

(Uznākot, zaldātiem.)

Sev maskas uzliekat, lai svešinieki

Jums sejas pantus nevar saskatīt.

Klarins.

Tie izskatās kā īsti noziedznieki.

Klotalds.

(Rozaurai un Klarinam.)

Kā uzdrīkstējāties jūs neatzīt

To likumu, kas aizliedz šurpu doties

Un noslēpumu zemē kāju spert?



21

Klarins.

Mums nebij zināms... Gribu izskaidroties..*

Klotalds.

Var mūsu šķēpi jūsu sirdis ķert,

Ja sāksiet izrādīt mums pretošanos!

Šurp jūsu ieročus! Bez ierunām

Jums tūliņ pavēlu es padošanos!

Jeb būsiet nodurti bez žēlabām.

Sigismunds.

Tu varmāka! Kā šķendēties tu drīksti,

Šos svešniekus ar nāvi apdraudēt?
Kaut būtu brīvs! Tev cirstu es ar rīksti!

Kauns! Važās nevaru tos .aizstāvēt!

Ar zobiem saplosīšu savu miesu,

Lai šinī kauna alā mirstu es,

Bet necietīšu noziedznieka tiesu

Par svešiniekiem! Prom no šejienes!

Klotalds.

Vai, Sigismund, tu tagad nomanīji,
Ka debess bargais spriedums lēmis tev

Būt mirušam, pirms piedzimis tu

biji,
Pirms dzīvi šķietamo tu guvi sev?

Vai nezini, ka tava gūstniecība

Bij vajdzīga, lai tevi valdītu,

Lai tava neprātīgā mežonība

Nevienam posta darīt nespētu?
Tik graut un postīt tiecas tava daba,
Tu uzpūtībā esi necilvēks.

Tev tamdēļ apsardzība dota laba.
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Un tamdēļ stiprās važās likts tavs spēks.
Tev velti trakoti Sargi, aizvediet

To cietumā! Un vārtus noslēdziet!

Sigismunds.

Cik viltīgi man važas gatavotas!

Tā debess gudrība. Kas noliegs to!

Ja manim brīvas rokas būtu dotas,

Es sadragātu zemi radīto.

Uz kalnājiem es kalnu virsū liktu,

Kā naidnieks tavs es augšā uzrāptos,
Un kad pie debess spīdekļiem es tiktu,

Tad atriebībā sadragātu tos!

Klotalds.

Tev pretī stājies debess svētais likums:

Tam jābūt vergam, kam nav brīvā tikums»

(Sigismundu ieved tornī un aizslēdz vārtus.)

CETURTAIS SKATS.

Klotalds. Rozaura. Klarins. Zaldāti.

Rozaura.

(Klotaldam.)

Kungs, lūdzu tevi prātā padevīgā,
Mums saudzi dzīvību! Vai sodāms tas,
Ka iekļuvām šaī vietā nelaimīgā,
Mums pašiem nezinot?!...

Klotalds.

Tās izrunas.

Šurp, sargi!
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Zaldāti.

Klausām.

Klotalds.

Abus atbruņojat,
Tos vedot, sienat viņiem acis ciet.

Pa cejam esat modri! Pielūkojat,
Lai ceļu nenoskata tie, kur iet!

Rozaura.

(Klotaldam.)

Še zobens mans! Tik tev to atdot varu,

No visiem cienīgākais liecies tu.

Klarins.

Uz cieņas mēru nelieku es svaru,

Pat sliktākam es savu atdotu.

(Atdod zobenu kādam zaldātam.)

Rozaura.

Ja arī nāve manim būtu lemta,

Lai zobens paliek tev tā piemiņai,
No kā šī dārgā ķīla kādreiz ņemta,
To nododu es tavai gādībai.

Ko īsti vērts šis zelta zobens būtu,

Es nezinu, bet saistīts ir ar to

Kāds svarīgs noslēpums, to skaidri jūtu

Šai atziņai man bija jāseko
Uz Poliju, lai atriebtu to kaunu,

Kas manim kādreiz tika nodarīts.

Klotalds.

(Zobenu apskatīdams, pie sevis.)

Vai gatavo man liktenis ko ļaunu,
Vai laimi sūta? Mirklis sagaidīts,
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Kad zobens šis nāk atkal manās rokās..

Vai varētu tas būt? Tak pazīstu...

Kur ņēmi zobenu?

Rozaura.

Kad kauna mokās

Un izmisumā biju, dabūju
Es t0...

Klotalds.

No kā?

Rozaura.

Tā sieviete bij kāda,

Klotalds.

Tās vārds?

Rozaura.

Šo vārdu izpaust nedrīkstu.

Klotalds.

Teic, kas uz noslēpumu še tev rāda,

Teic, ko par ieroci šo zini tu?

Rozaura.

Tā sieviete, kas ieroci man sniedza,

Līdz deva manim labu padomu,

Bet savu vārdu izpaust manim liedza.

Tā teica: zobenu tev nodomu,

Uz Poļu zemi garo ceļu mēro

Un tuvojies tur vīriem cēlākiem;

Un dari tā, lai zobenu tie vēro...

Varbūt tad atradīsies kāds starp tiem,

Kas tevi sargās un par tevi gādās.
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Klotalds.

(Pie sevis.)

Ak, visspēcīgais Dievs! Vai var tas būt?!

Vai mulsu tēli tikai manim rādās?

Vai tiešam tas mans dēls, ko liktens sūt'?

Kā piemiņa par skaistiem laimes brīžiem

Šis zobens Violantei tika dots,

Lai vēlāki, pēc ilgiem laika sprīžiem,

Kā liecinieks tas tiktu novērots.

Es solīju, ka to, kas nēsās viņu,

Par savu mīļo dēlu atzīšu

Un būšu viņam sargs ar labu ziņu.

Ja, viņš tas iri Es skaidri nojaušu!

No saviļņotās sirds to zināt varu,

No asarām, kas acīs spiežas man...

Rozaura.

Jūs uztraukts...

Klotalds.

Klusu, zēni (Pie sevis.) Ko lai es daru?

Sirds pukstieni man galvā zvanīt zvan'l

Pie ķēniņa tos droša nāve gaida.
Vai izvairīties varu? Pienākums!

(Skaļi.) ■

Pret nelaimīgiem jums nav manim naida,

Bet dots no ķēniņa tāds rīkojums,
Ka jāsoda ar nāvi ir ikviens,
Kas ierodas še aizliegtajā vietā.

Vai to jums paskaidrojis nav neviens?

Rozaura.

Ne, nav. Jel pasaki, vai mūsu lietā

Mums piedošanu nelūgsi? Tu viens...
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Klotalds.

(Pie sevis.)

Ak Dievs! Kā lai gan palīdzēt es varu?!

Pats liktens bargi manim pretī stāv!

Tik postu gatavos tev viss, ko daru,

Glābt tevi man nekādas varas nav.

Pie ķēniņa! Varbūt viņš apžēlos!

Ja ne, tad mirsi, nejauzdams, kam devi

Tu zobenu, kam sargāt bija tevi.

Tavs nelaimīgais tēvs vai pārdzīvos
To šausmu brīdi! (Skaļi.) Nākat manim līdz.

Kā lai es tādā stundā saprast varu

(Mans samulsušais prāts man nepalīdz),
Vai nav šis pienākums, ko tagad daru,

Vēl smagāks sods, kā nāves apkampiens?
(Visi aiziet.)

PIEKTAIS SKATS.

Karaļa pils lielā zāle. Zāles dziļumā ierīkots

tronis. Karaliska mūzika. No vienas puses iero-

das Aleksējs ar zaldātiem, no otras Estrella ar

savām dāmām.

Aleksejs.

(Estrellu sveicinādams.)

Kur skaistums parādās, tur padevīgi
Tā priekšā visi noliecās, kā viens,

Un uzvaru tas bauda apzinīgi.
Kur skaistums valdīt sāk, tur kara skaņas;
Uzreizi stāj un mieram ceļu dod.

Liek cienīt skaistumu mums cēlas maņas,
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Un skaistumā ikviens sev jūsmas rod.

Estrella, daiļā, skaistā, mēs še esam

Un mīļu sveicienu jums visi nesam!

Estrella.

Ar glaimiem, princi, mani nemulsināt,

Ar jūsu vārdiem darbi nesaskan,
Un to jūs paši gluži labi zināt:

Ir skaidra jūsu nodevība man.

Ar lielu kara spēku šurpu nākat,

Lai troni ņemtu, kas jums nepieder;
Ar izšķērdīgiem glaimiem runu sākat,
Kad varmācība te jau kāju sper.

Aleksējs.

Tie, princese, ir maldi netaisnīgi,

Nav pamata ņemt mani aizdomās.

Un kamēr jūs še vaidat augstsirdīgi,
Būs vilti sveši manās iedomās.

Es gribu visu izskaidrot līdz galam,
Man atļaujat...

Estrella.

Es lūdzu, runājat!

Aleksējs.

Es nāku šurp no tālās zemes malām

Kā viesis aicināts. Tad uzklausāt:

Kad Eistorgs, Poļu valdnieks, miris bija,
Tā kroni guva Bazils, viņa dēls.

Tas karalis bij drošsirdīgs un cēls

Un slavu varenu sev nopelnīja.
Gan vairāk zinātnei un darba steigām,
Kā mīlas priekiem tas bij nodevies.
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Nāk viņa dzīve tagad jau uz beigām,
Bet dēla nav, kam tronī nosēsties.

Mēs viņa māsu bērni esam abi,

Mums tiesības uz troni vienādas.

Estrella.

Ne gluži!

Aleksējs.

Jūs no māsas vecākās

Gan esat, bet tak zināt gluži labi,

Ka priekšrocības pieder vīriešiem.

E str ella.

Tāpat kā varas spēks ar' pieder tiem!

Jūs izmantojat dzīves netaisnības,

Jūs tagad rādāt, kas jums nodomā.

Aleksējs.

Bet atļaujat, lai mūsu pretenzijas

Ne paši izšķiram. Ir padomā
Sen mūsu mātes brālim tāda doma,

Ka jābūt savienotiem abiem mums,

Būs arī kopīga tad mūsu loma.

Nu skaidris būs jums dienas svinīgums.

No Maskavas es esmu šurpu steidzies

Un tagad jūsu roku izlūdzos!

Kā redzat, pārpratums ir tagad beidzies,

Un cerībās es laimīgs apzinos!

Estrella.

Jūs glaimojat.
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Aleksējs.

Es saku patiesību

Un jūtās siltākās jums atzīstos,

Es ilgojos ar dziļu aizrautību,

Lai mūsu sirdis mīlā vienotos.

Lai svētīts jums kā valsts, tā mīlas kronis!

Jums jāvalda, jums pienākas šis tronis!

Estrella.

Vai cēlo bildinājumu gan varu

Es noraidīt? Man jāatzīstas jums:

Ja troņa iegūšanai es ko daru,

Tad tikai tādēļ, lai šis mantojums

Kā dāvinājums jūsu rokās kļūtu.

Tak negribēsiet nepateicīgs būt!

Es arī negribu, lai vēlāk būtu

Man jānožēlo solis mans. Sirds jūt,
Ka jūsu zvērestiem trūkst pārliecības!

Pie jūsu krūtīm ģīmetne ir kāda,
Tā jūsu vārdu aizdomību rāda.

Aleksējs.

Es izklaidēšu jūsu aizdomības.

Tak apkārt karogi jau plivinās,

Jau taures skan un ļaudis pulcējas.
Nāk Ķēniņš! jāapklust aiz godbijības.
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SESTAIS SKATS.

Kara maršs. lerodas karalis ar pavadoņiem. le-

priekšējie. Gājieni apiet teātri un apstājas pie

troņa, kur karalis uzsēžas. īss klusums. Tad

tuvojas tronim Aleksējs un Estrella.

Estrella.

Sveiks, Ķēniņ, slavenais 1

Aleksējs.

Sveiks, mātes brālil

Estrella.

Ļauj padevīgi tevim tuvoties!

Aleksējs.

No Maskavijas nācis esmu tāli,

Ļauj manim tavā priekšā zemoties!

Karalis.

(Tos pieceļot.)

Šurp, bērni, manos apkampienos nākat,

Es jūsu uzticību apsveicu!

(Apkampj Estrellu un Alekseju.)

Nu tagad mani labi saprast mākat

Un klusu uzklausāt, ko sacīšu:

Man dzīves gadu nasta top jau grūta,

Jau laiks ir klāt man darbošanos beigt,

Man pienākumu uzliek pašsajūta

Par saviem nodomiem jums tagad teikt.

Jums, mīļie māsu bērni, ir jau zināms,

Tāpat jums visiem, kas še stāvat klāt,

Ka esmu es kā pravietotājs mināms,

Ka māku likteņus es uzzināt
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Pēc debess zvaigžņu brīnišķīgām gaitām,

Jo debess noslēpumus skats mans redz.

Ko mēs par ļaunu vai par labu skaitam,

Ko tumsas plīvurs savās dzīlēs sedz,

To zvaigžņu pētnieks skata nemaldīgi.
Bet briesmīga šī zināšana ir,

Ja pētnieks savas likstas pravietīgi

Pats novēro, pats likteņlapas šķir
Un redz tur šausmas, tikai baigās šausmas,

Kas nežēlīgi mācas virsū tam

Un rada izmisuma pilnas jausmas!

Tas redz, ka spēkam neatvairāmam

Tam jāpadodas gļēvi, nevarīgi...

Un varas nav, kas spētu novērst t0...

Savs liktens katram jānes pacietīgi!

Tad dzirdat: Sievu manu laulāto

Bij dzemdēšanas sāpes pārņēmušas

Un dēlu viņa manim dāvāja;
Tai brīdī debesis bij rādījušas

Daudz brīnumu, tie visus biedēja, —

(Sakustēšanās tautā un ap troni.)

Karalis.

(Taisa mājienu, visi apklust.)

Bet vēl, pirms māte to bij dzemdējusi,

Tai baisminoši sapņi rādījās.
Tā daudzas reizes bija izjutusi,

Ka viņas miesas auglis pūlējās

Tās klēpi plosīt mežonīgā sparā,
Ar ģīmi cilvēcīgu, bet pats lops!

Bij nelaimīgā māte viņa varā!

Tāds bija mana dēla horoskops!
Ar sauli mēness asiņainu karu
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Tad sāka. Cīnījās, līdz tumsība

Tos klaja. Beidzot visa radība

Bij apmākta ar tumsas varu.

No gaisa ugunīgas dzirkstis krita,

Un zeme drebēja. Nakts iestājās.

Tad akmens drumslu lietus daudzus sita,

Pēc asinīm viss ūdens izlikās.

Un iekams saules šausmu cīņas rima,

Mans Sigismunds (tā dēlu sauca) — dzima

Kā to jau pareģoja asins kāvi,
Dēls dzimstot savai mātei nesa nāvi!

Un šķita, ka ar tādu rīcību

Bērns izteikt rauga atzinumu jaunu, —

Grib sacīt: Cilvēks es! Ar savu darbību

Es labu allaž algošu ar ļaunu.

(Pauze.)

Aleksējs.

(Sakustas, gribēdams runāt.)

Karalis.

(Ar rokas mājienu viņu aptura.)

Es zvaigžņu gaitas pētīju no jauna,

No jauna skaidrību es meklēju;
Es bezgalīgi mocījos no kauna,
Ka novērst nolemto es nespēju.

Bij Sigismundam šausmu daba tāda,

Kas viņu darīja par briesmoni,
Kāds tronī, kā to vēsture mums rāda,

Vēl nebij sēdējis. Šo šausmoni

Vai atzīt varēju par dēlu savu,

Kam Poļu troni reiz bij iemantot?

Kas valstij nestu postu, bet ne slavu,

Tik ķildas, nevis mieru spētu dot?
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Kas mierā neatstātu arī mani,

Ar saviem bariem mani pieveiktu;

Un viņa uzvaru kad paustu zvani,

Viņš manus sirmos matus mīdītu

Kā paklāju... Un es? Es pazemībā,
Pie zemes pieliecies, tur gaidītu...
Un cietsirdīgi lepnā uzpūtībā

Viņš manu kaunu visiem rādītu!...

(Stiprs saviļņojums starp klātesošiem.)

Karalis.

(Pieceļas.)

Tad uzklausāt, ko savā prātā lēmu

Es pravietīgām zīmēm ticēdams:

Šo dzimušo par dēlu nepieņēmu,

Bet atzinu, ka tas ir ieslogāms,

Lai redzētu, vai tak ar gudru prātu

Nav likteņgaitu locīt iespējams?

Lai manas domas tauta nezinātu,

Es pavēlēju, ka ir izplatāms

Tāds ziņojums, ka princis nedzīvs dzimis.

Jau agrāk tuksnešainā kalnājā
Es torni uzcelt liku; un kad rimis

Bij saviļņojums, naktī tumšajā

Uz paslēptuvi princi novest liku.

Tur skumju dzīvi velk viņš ieslodzīts.

Tad bargu likumu es devis tiku, —

Tā tornis nepieietams padarīts.

Jūs visi zināt torņa ļauno slavu,

Jo nosacīts ikvienam nāves sods,

Kas, apmierinot ziņkārību savu,

Tam tuvotos. Tik Klotaldam ir dots

Bārgs rīkojums par prinča dzīvi gādāt,
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Tam vajadzīgās zināšanas sniegt,

Pie viņa gara izkopšanas strādāt,

Bet katru tikšanos ar citiem liegt

(Karalis nosēžas atkal.)

Aleksējs.

Mans Karali! Cik brīnišķīgu stāstu...

Karalis.

Es uzaicinu mani nepārtraukti
Nu zināt visi jūs, ar kādu lāstu

Man bija jācīnās. Jūs šurpu saukt

Es biju nolēmis, lai paskaidrotu,

Ko paša sevis labā un priekš valsts

Es darījis; tāpat lai paziņotu

Jums jaunos nodomus. — Mans drošais balsts

Līdz šim man bijis debess zvaigžņu ziņas,

Bet tagad esmu sācis šaubīties,

Vai tikai īsti sapratis es viņas!

Vai bijis taisnīgi tā rīkoties?

Bij manam dēlam tiesība uz troni!

Tā nolicis bij Dieva taisnais prāts,

Un arī cilvēcīgā vara kroni

Tam galvā uzliktu; un daudzināts

Par Poļu zemes karali viņš tiktu.

Vai drīkstēju par mocītāju kļūt?
Nav tāda likuma, kas man to liktu,

Kaut citiem no tā labu nāktos gūt.
Man likties sāk, ka lielu, smagu grēku
Es būšu nodarījis. Uzmācās

Man domas ar vēl neizjustu spēku.

Man nemierīgās bažās izliekas,
Ka arī maldināt var zvaigžņu ziņas.
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Ir cilvēkam tak tikumiskais spēks

Par savas gribas dziņām lemt un viņas

Ar prātu vadīt, kaut ar' necilvēks

Viņš pats pēc savas ļaunās dabas būtu.

Tā, sevi uzvarot, pat svēts viņš kļūtu!

Var zvaigznes tikai lemt par mūsu gribu,

Bet tikums labs ir mūsu pašu spēks,
Kas bieži pārspēj gribas izturību.

Bet uzvarētais ļaunums vairs nav grēks!
Es tagad gribu zvaigžņu varu pētīt
Un mana dēla sirdi pārbaudīt.

Man jāzin, vai man nāksies viņu svētīt,

Vai atstumt to un postā aizraidīt.

Še valdīs princis Sigismunds jau rītu

Un pavēles pēc savas gribas dos.

Lai pazemību jūs tam parādītu,
To gribu es! Un ja nu notiktos,
Ka gudra, taisnīga un lēnprātīga

Ir prinča rīcība, ka maldīga

Ir zvaigžņu paustā ziņa pravietīga
Par viņa zvērību, — tad taisnīga

Būs mana apņemšanās atstāt viņu
Par valdinieku jums, lai labotu

To netaisnību, kas ar maldu ziņu
Tam notikusi. — Lai jūs mīļotu,
Kā likumīgu savu valdinieku

To, kas pie zvēriem līdz šim mājojis!

Lai viņam paklausītu jūs ar prieku!
Bet ja viņš sevi nebūs labojis
Un viņa ļaunās tieksmes plūdīs brīvi,

Es tūliņ scepteri tam atņemšu
Un ieslodzīšu tad uz visu dzīvi,
To viņa liktenim tad atdošu.
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Bet tūdaļ arī jaunu valdinieku

Jums došu. Manā priekšā, raugaties,

Stāv manu māsu bērni. Es ar prieku

Tos svētīšu uz mūžu vienoties.

Kad svētā laulībā tos savienošu,

Kā kāzu dāvanu tiem savu troni došu.

Aleksejs."
Man piekrīt atbildi dot šinī lietā.

Še visu klātesošo vārdā lūdzu es

Dot Sigismundu mums. Lai šinī vietā

Viņš tūdaļ ierodas! Mēs gaviles
Tam pretī visi sauksim. Viņš tavs dēls!

Tā pietiek! To mēs tagad visi zinām.

Estrella.

Es pievienojos Aleksē jaml Cēls

Ir viņa lūgums. Lai to godam minam.

Kāds augstmanis.

Es arī lūdzu to!

Cits augstmanis.

• Tāpat es arī!

Trešais augstmanis.

Mēs visi lūdzam: dod mums ķēniņu!

Tauta.

Sauc princi šurp, un cik tik drīz vien vari!

Karalis.

Es priecājos par jūsu atziņu,

Tā atkārto tik mana paša gribu.



37

Jau rīt būs princis še. Nu atlaisti

Jūs esat. Pavadāt ar godbijību
Šo augsto pāri pilī.

Visi.

Esi sveiksi

Sveiks, Karali, tu lielais! Esi sveiks!

(Estrella, Aleksējs līdz ar galminiekiem aiziet. Tanī

pašā laikā ierodas Klotalds ar Klarinu un Rozauru.

Rozaura pazīst Aleksēju, kad tas viņai iet garām, un

manāmi uztraucas. Karalis paliek ar nedaudziem pava-

doņiem.)

SEPTĪTAIS SKATS.

Karalis. Klotalds. Rozaura. Klarins. Pavadoņi.

Klotalds.

Vai drīkstu tuvoties?

Karalis.

Ā! Klotald, tu!

Es ļoti labprāt tevi šeitan redzu.

Klotalds.

Ak kaut jel arī šoreiz baudītu

Es tavu žēlastību!

Karalis.

Neparedzu,

Ka būtu varējis tu novērsties

No savu pienākumu stingrās gaitas.
Nu stāsti, kas gan īsti noticies.
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Klotalds.

Kungs Ķēniņ, augstais! Nelaime, kas skaitās

Par smagu pārkāpumu! Bet tu vari

Ar savu žēlastību pārvērst to

Par laimes mirkli. Augstais Ķēniņ! dari

Man žēlastību!

Karalis.

Klausos. Paskaidro.

Klotalds.

Šis jauneklis ir neuzmanīgs bijis

Un aizliegtajam tornim tuvojies,

Tur ievietoto princi ieraudzījis.

Karalis.

Ja agrāki tas būtu gadījies,
Tad drosme nestu viņam bargu sodu,
Bet ir jau šobrīd daudz kas noticies,

Kāpēc vairs pārkāpuma neatrodu.

Nav prinča liktenis vairs noslēpums!

To šodien visai tautai paziņoju.

Ir tāpēc veltīgs ar' tavs uztraukums.

Ar labpatiku es jūs apžēloju!

Bij priekšzīmīga tava uzticība,

Vēl lielāku to prasīt gribu es.

Tev dāvāta tiek mana paļāvība!

Klotalds.

Svēts būs man viss, ko Ķēniņš pavēlēs!
(Karalis ar pavadoņiem aiziet.)
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ASTOTAIS SKATS.

lepriekšējie bez karaļa.

Klotalds.

(Pie sevis.)

Kāds likteļnsl Nesaņems viņš tagad sodul

Bet ka tas ir mans dēls, to nevaru

Vēl viņam teikt. Par aptraipītu godu

Viņš runāja. Varbūt ka izdaru

Ar pārsteigšanos kļūdu! Jāizzina,

Vai cienīgs tas par manu dēlu būt.

(Skaļi.)

Jums liktens labvēlīgs! Tas izlīdzina

To jūsu pārkāpumu, ar ko gūt

Jūs nāvi varējāt. Nu esat brīvi!

Jūs Ķēniņš augstsirdīgi apžēlo.

Rozaura.

Jūs esat izglābuši manu dzīvi!

Jums dziļā pateicībā veltu to!

Klotalds.

Cik augstu tava dzīve vērtējama,
Kas zināt var? Kam gods ir aptraipīts,
Tā dzīve bezvērtīga, nicināma.

Ja negodu, kas tev ir nodarīts,

Tu nespēj atriebt, neteic, ka tu dzīvo!

Kam goda nav, tam arī dzīves nav!

(Pie sevis.)

Nu viņš var rādīt savu drosmi spīvo,
Jo norādījums viņam izteikts jau.

Rozaura.

Es atriebšos! Un mana goda spožums



40

Jums pieradīs, ka manim dzīve iri

Un darīs lepnu jūs šīs balvas košums!

Klotalds.

Ir atzinība tevim jāpiešķir!

Šķiet, cienīgs esi nēsāt tu šo rotu.

(Atdod Rozaurai zobenu.)

Ņem zobenu, kas bij jau kādreiz tavs,

Lai ar to sevim godu atjaunotu.

Rozaura.

No rokas cienīgas to gūstu sev!

Pie viņa zvēru atriebties, kaut būtu

Vēl varenāks mans pretnieks, kā tas ir!

Klotalds.

Vai viņš tik varens ir?

Rozaura.

Es jūtu,

Ka drosmes trūkst jums teikt.

Klotalds.

Tev jāpiešķir
Man uzticība!

Rozaura.

Jūsu labvēlība

Var zust un līdz ar to mans izglābējs.

Klotalds.

Man tomēr jāzin! Tava atklātība

Man nepieciešama!

Rozaura.

Tad ņemat vērā:

Mans ienaidnieks ir hercogs Aleksējs!
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Klotalds.

(Pie sevis.)

Ak Dievs, kam sodi mani tādā mērā!

Ko biju domājis, daudz ļaunāks tasi

Ir negods drošs; vai arī atriebšana

Būs droša, par to ļoti jāšaubās.
(Skaļi.)

Tu esi Maskavljas valstī dzimis,

Tavs hercogs nevar tevi apvainoti

Uz dzimteni ejl Pacieties, līdz rimis

Būs atriebības karstums. Attaisnot

Tavs pienākums ir valdinieku savu!

Rozaura.

Kaut valdnieks viņš, man negods nodarīts!

Klotalds.

Es saku nel Kaut arī seju tavu

Viņš izpliķējis būtul

Rozaura.

Aptraipīts
Vēl ļaunāk ir mans godsl

Klotalds.

Tad teic, ko īsti

Viņš nodarījis tev. Es nevaru

To saprast, par ko viņu tu tā nīsti.

Rozaura.

Vai sacīt man?

Klotalds.

Tev man ir jāpastāsta
Tas noslēpums, ko sirdī nēsā tu.
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Rozaura.

Skan maigi, mīļi tava balss. Tā glāsta
Kā mātes roka mani. Gribētu

Līdz galam izsūdzēt tev bēdas savas,

Bet jāsarkst man. Šis tērps, ko nesu es,

Ir maldinājis domu gaitas tavas.

Es esmu meitene! Nu izklaidēs

Šī atzīšanās tavus maldus. Saki,
Kad bildina Estrellu Aleksējs,
Vai nav viņš atriebjams kā pavedējs?

(Ātri nozūd kopā ar Klarinu.)

Klotalds.

(Viens.)

Ak paliec, pagaidi! Jau projām viņa!

Cik viss tas šausmīgi, ko teica tā!

Vai tiešām patiesīga ir šī ziņa?

Bet tādus vārdus velti nebārsta!

Un kādu mezglu liktens še ir sējis!?

Kā dzelžu važās jūtos ieslēgts es.

Ak sāpes! Kauns, ko tas man sirdī lējis!
Nekādas izejas, nedz izvēles!

Viņš valdinieks no Dieva žēlastības,

Es viņa kalps. Tā vāja sieviete!

Ak Dievs! Dod izeju no bezspēcības
Man kādu saskatīt! Nu piemeklē
Sods manu grēku to, ko nodarīju
Es Violantei. Meita nelaimē

Nu mokas cieš, ko pelnījis es biju.

Nes augļus sēkla tā, ko zemei dodam,

Ikkatris grēks virs zemes pakļauts sodam.
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Otrais cēliens

Karaliskās pils zale.

PIRMAIS SKATS.

Karalis ujn Klotalds (uznāk).

Klotalds.

Ko pavēlēji, Ķēniņ, izdarīju.

Karalis.

Tad pastāsti, kā viss tas notikās.

Klotalds.

Kad miega zāles sataisījis biju

Priekš prinča, tad, kā parasts, sarunās

Es ielaidos un stāstīju par dabu,

Par dabas brīnumiem, ko vēro tas

Ar uzmanību un ar tīksmi labu.

Tad novirzīju prinča uzmanību

Uz priekšmetu, kas šķita noderīgs
Priekš mūsu plāna. Ērgļa valdonību

Tam tēloju. Cik gaisā bezbailīgs
Tas augšup, tikai arvien augstāk šāvās

Un, zemos gaisa slāņus nicinot,

Tas rotaļājās augstās gaisa strāvās

Kā ugunīga bulta lidojot.
Tā uzslavējot ērgļa drošsirdību,
Es teicu: Tiešam putnu valdinieks,
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Kam citi putni dāvā padevību.
Nu teica tas ar strauju aizrautību:

Vai gaisā būtnes ir, kas spējīgas

No brīvas gribas dāvāt padevību?
Man augstdzimtības jūtas stiprākas,
Par kalpu mani tikai spaidi dara!

Tad sniedzu dzērienu, lai bauda tas.

Un jau pēc pirmiem malkiem viņa vara

Ar labiem panākumiem izpaudās.

Kā miris, princis grima dziļā miegā;
Tā šurp viņš arī tika atgādāts
Un tavas gultas palagos, kā sniegā,

Kā princim nākas, tika guldināts.

Karalis.

Kā vēlējos, tu esi izdarījis.
Nu uzklausies, ko nodomāju es:

Ir princim jāvalda! Ja izlabojis

Viņš sevi būs, ja viņa pavēles
Būs gudras, taisnīgas un lēnprātīgas,

Tas troni paturēs. Ja mežonīgs

Viņš rādīsies; ja ļaunas, nežēlīgas
Būs viņa pavēles, — tad nevarīgs
No jauna ieslēgts tiks viņš stiprās važās

Un aizvests atpakaļ uz cietumu.

Lai izmisuma smagums viņa bažās

To nenomāc, kad savu godību
Tas redzēs viņam atņemtu no jauna,

Tev viņam sagādāt būs ticību,

Ka mocīts ticis tas no sapņa ļauna;

Jo tiešām viss, kas mums kā dzīve rādās,

Ir tikai mulsi! Tikai sapnis vien!
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Klotalds.

Kungs! Viss tik šausmīgi man priekšā stādās»

Šķiet, ļoti bīstamu tu mezglu sien!

Bet atrast citu ceļu šinī lietā

Nav iespējams. Šķiet, princis piecēlies.

Viņš tuvojas. Mums tūliņ šinī vietā

Ar Sigismundu nāksies sastapties.

Karalis.

No viņa izvairīties vēl es gribu.

Papriekšu eji viņam pretim tu

Un izklīdini viņa apmātību.

Es gribu, lai nekā tu neslēptu.

Klotalds.

Vai jāatklāj man visa īstenība?

Karalis.

Ja! Tevim vaj'ga labi iegaumēt,
Ka tikai kaila, pilna patiesība

Spēs viņa prāta mulsus izklaidēt.

(Aiziet.)

OTRAIS SKATS.

Klotalds, pēc tam Klarins.

Klotalds.

(Viens)

Ak labais Karalis! Viņš allaž dara

Tik to, kas patiesīgs un taisnīgs ir.

Bet ļaunā labošanas gaita gara

Ir allažiņ, jo steiga nepiešķir
Tam panākumus, kas grib sasniegt labu
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Pa taisnu ceļu, strauji soļodams,

Jo iespējams nav pēkšņi pārvērst dabu. —

Mans mīļais bērns! Tas arī noslēpjams
Ir pagaidām, ja izglābt viņu gribu.

Vai tas nav Klarins, viņas sulainis?

Kā klājas, draugs?

Klarins.

(Uznākdams.)
Es jaunu parādību

Tev ziņot gribu: lūk, mans jauneklis

Ir pārvērties par skaistu meitenīti!

Ir nolikts zobens, kleita uzģērbta.
Kas tā par elegantu jaunkundzīti!

Klotalds.

To darīt viņai liku.

Klarins.

Zinu. Tā

Par tavu brāļa meitu daudzināta

Tiek še, par Astridu. Kā freilina

Estrellas galmā augsti godināta!
Par Klarinu tik nav nevienam daļas!
Pat nejautā, vai nav tas izsalcis!

Klotalds.

Tu muļķis tāds! Nav tevi mielot vajās
Vēl sulaiņiem.

Klarins.

Tam esmu pieradis.

Lūk, princis tuvojās. Cik ražens tas!

Tam valdinieka spējas iedzimtas!
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TREŠAIS SKATS.

Sigismunds uznāk galminieku un kalpotāju ie-

lenkts, kuri tam sniedz drēbes un dažādas lietas.

Lielā izbrīnā. lepriekšējie.

Sigismunds.

Ak debesis, kas tās par brīnumlietām,

Ko vēro še mans samulsušais skats ļ

Šurp steidzas sulaiņi no visām vietām,

Lai manim kalpotu. Es sveicināts

No viņiem tieku ļoti godbijīgi.
Kā gan lai ticēt tam es uzdrīkstos,

Kas risinājās še tik brīnišķīgi!?
Vai tiešam esmu es, kas uzmodos

Tik tīri klātā gultā? Žilbinoša

Visapkārt man šī greznība! Vai es

Vēl sapņoju? Tik ļoti pārsteidzoša

Šī pārvērtība! Kas man palīdzēs
To uzminēt? Kā esmu laukā ticis

No sava cietuma, kur apgūlos

Vēl vakar? Kāds gan brīnums mani licis

Šurp atgādāt? Un kāpēc nemodos

No miega ceļā es? Bet pūlos velti!

Ne šaubas te, nedz domas nelīdzēs.

Ir tak no tiešās īstenības smelti

Šie vērojumi. Noliegt nevarēs

Ne kāda vara tos, kaut nesaprotu
Es notikušo. Tagad iekļauties
Es lietu gaitā gribu, lai tas dotu

Man skaidrību, kas īsti noticies!

Lai liktenis mans šķetināties sāk,
Un kas pēc tam var vēlāk nākt, lai nāk!
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Pirmais galminieks.

(Otram.)

Ej, tuvojies 1 Un sāc to uzrunāti

Otrai sgalminieks.

Vai pavēlēsiet, kungs, lai atkal sākam

Ar mūziku?

Sigismunds.

Nel Diezganl

Pirmais galminieks.

Sagādāt

Tev patikšanu gribējām. Mēs nākam

Tev jautras rīta dziesmas skandināt.

Sigismunds.

Šīs dziesmu skaņas sievišķīgi maigas

Man nevar patikšanu sagādāt.

Tik kara mūzika un kara klaigas
Var patikt man un sirdi priecināt.

Klotalds.

(Tuvojas Sigismundam.)

Tavs kalps es tavā priekšā ceļus loku

Un tavā godībā tev tuvojos.

Ļauj manim skūpstīt tavu labo roku,

Uz tavu žēlastību paļaujos.

Sigismunds.

(Pie sevis.)

Vai tiešam Klotalds tas, kas uzraudzīja
Tur mani cietumā? Cik godbijīgs

Viņš tagad kļuvis. Bet tur tornī bija

Viņš stingris, cietsirdīgs, pat nežēlīgs
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Klotalds.

No pārmaiņām tu tagad pārsteigts esi,

No lepinas greznības, no spožuma,

No goda, ko tev dod. Bet nevarēsi

Pats uzminēt bez mana padoma,
Kā tu no bēdu pilnas nabadzības

Šai ķēnišķīgā pilī iekļuvis.
Tad klausies, kā šīs lielās pārvērtības
Ir notikušas: tagad ieguvis

Tu esi mantojuma tiesu savu,

Tu esi Poļu zemes karalis!

Bet tauta nezināja dzīvi tavu

Līdz šim, tāpat priekš tevis palicis
Tavs stāvoklis par noslēpumu bija.
Šai lietā vainīgs ir tavs liktenis,

Par gūstekni, kas tevi padarīja.

Ja agrāk kroni galvā uzlicis

Tu būtu, nelaimes un šausmu lietas

Pār poļu zemi nāktu briesmīgas.

Bet tagad šādām bažām vairs nav vietas,

Nav varas liktenim vairs mūžīgas.
Ir cerība, ka tu ar gudru ziņu
Uz labu ceļu novadīsi viņu.

Tā, kad tu nakti dziļā miegā biji,
No cietuma tu tiki atbrīvots

Un pilī atgādāts. Tu nemanīji,
Ka še tu gultā tiki novietots.

Drīz Karalis, tavs tēvs, būs šeitan klātu,
Lai sniegtu ziņas tev un sveicinātu.

Sigismunds.

Tu nodevējs! Priekš kam vēl kādas ziņas,

Ja zināms man, kas īsti esmu es.
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Tās būtu tikai liekas pasaciņas!

Es došu tagad savas pavēles!
Un no šī brīža savas varas spēku
Es rādīšu! Tu mani apkrāpis,
No manis slēpdams manu kārtu! Grēku

Tu briesmīgu sev esi uzkrāvis.

Klotalds.

Ak briesmas!

Si gismuinds.

Karalisko kungu savu

Tu rupjā kārtā esi mānījis!

Vergs nekrietnais! Nu dzīvību es tavu

Tev paņemšu! Būs mirt tev! Nelietis!

(Grib viņam uzbrukt.)

Pirmais galminieks.

Kungs!

Si gismund s.

Mani netraucēt! Tas neizdosies

Nevienam jums! Pie Dieva vārda ne!

Ja pārdrošnieks kāds manim pretī dosies,

Pa logu izmests būs tas mēslainē!

Pirmais galminieks.

Bēdz, Klotald!

Klotalds.

Kungs, tu nezini, ko dari!

Ko redzi tu, — ir tikai sapnis tas!

(Aiziet.)
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CETURTAIS SKATS.

lepriekšējie, bez Klofalda.

Pirmais galminieks.

(Sigismundam.)

Kungs, savaldies!

Si gismund s.

Kā uzdrīkstēties vari

Te runāt bezkaunīgas valodas!

Pirmais galminieks.

Nav vainīgs Klotalds! Karalim viņš klausa!

Sigismunds.

Tam jādara tik tas, ko likums liek!

Tāpat ar' Karalis, ja nepaklausa

Viņš likumam, bez soda nepaliek.

Es biju viņa kungs un pavēlnieks,
Bet viņš man pakļauts kalps, mans apakš-

nieks.

K1 ari|n s.

Tas taisnība, ko saka kungs no sevis.
Tiek nekrietni no jums viņš kaitināts!

Pirmais galminieks.

Kas iejaukties tev tiesības ir devis?

Klarins.

Kas devis tiesības? Tās ņēmu pats!

Si gismun ds.

Kas tu tāds esi? Tūdaļ manim saki!
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Klarins.

No visiem ģeķiem esmu lielākais,

Starp gudriniekiem pārgudris es traki,

Starp muļķiem muļķis es Vispārākais!

Sigismunds.

Tu vienīgais še esi man pa prātam,

Pie manis paliec, nepadodies tiem!

Klarins.

Lai apliecinu princim godinātam
Es savu līgsmību par spīti šiem.

PIEKTAIS SKATS.

lepriekšējie. Aleksējs;.

Aleksējs,

(Sigismundu sveicinot.)

Lai svētīta Šī diena, princi spožais,

Kad saulei līdzīgi tu parādies!
Mēs varenie un tautas jūsmojošais

Pulks gavilējam, ka tu ieradies.

Šai brīdī nāk mums sengaidīta balva,

Tāpat kā tev šis brīdis laimi nes.

Kaut poļu kroni iegūst tava galva
Par vēlu, bet to ilgi paturēs!

(Uzliek cepuri.)

Sigismunds.

Lai palīdz Dievs!



53

Aleksējs.
Ka līdz šim nezināji

Tu mani, tikai tas var atvainot

Tev tādu atbildi. Ir laikam vāji

Tev uzskati par galmu. Paziņot
Man ir tas gods par savu augstdzimtību.
Es Maskavijas troņa mantinieks,
Tavs brālēns Aleksējs. Man uzmanību

Sev piemērotu baudīt būtu prieks.

Sigismunds.

Ja vīzdegunīgi tu apsveicienu
Tā manu nicini, tad nākotnē,

Mums sastopoties, izsaukšos arvienu:

Lai parauj velns!

Pirmais galminieks.

Ne kalnu mežotnē

Tu atrodies, bet galmā karaliskā,

Kur princim Aleksējam nākās gods.

Sigismunds.

Bij pretīga man runa princeriskā!
Par nekaunību pienākas tam sods,

Ka apsedza viņš droši galvu savu,

Pirms mājiens nebija no manis dots.

Pirmais galminieks.

Un tomēr iegūtu tu drošu slavu,

Ja princis tiktu labāk ievērots.

Sigismunds.

Še tikdaudz nekaunības vērsts pret mani,
Kur radušies te tādi intrigani!
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SESTAIS SKATS.

lepriekšējie. Estrella.

Estrella.

Lai godam esat, princi, sveicināti!

Lai svētību un slavu tronis rod

No jums! Lai tāļu daudzināti

Tiek jūsu darbi! Lai jums liktens dod

Še valdīt ilgus gadus! Aplaimots
Lai ir ikviens šai zemē! Lai jums gods!

Sigismunds.

(Klarinam.)

Teic, kas tā ir par brīnišķīgu būtni?

Kāds varens spēks ir viņas skaistumam!

Šķiet, debesis to sveic kā dievu sūtni!

Dod zeme godu viņas daiļumam!

Klarins.

To sauc Estrellu. Māsica tā tava.

Sigismunds.

Tavs vēlējums man tiešam laimi dod.

Lai tev un tavam skaistumam skan slava!

Tavs daiļums atbalsi man sirdī rod!

Kā zvaigzne brīnišķīga, žilbinoša,

Šķiet, pašu sauli spēj tu aptumšot!

Tavs maigums ir kā vara pavēloša;

Sniedz roku skūpstam mani aplaimot!

Estrella.

Ir tavu glaimu vara mulsinoša.
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Aleksējs.

(Pie sevis.)

Vai tiešam spēs tā roku labprāt dot?

Tā būtu mana nāvei

Pirmais galminieks.

(Sigismundam.)
Apvainot

Ar tādu rīcību tu princi varil

Sigismunds.

Ko uzdrīksties tu, vergsl Vai nostāties

Man ceļā gribi tu ar visu vari?

Tu sargies!

Pirmais galminieks.

Pienākums mans raudzīties,

Lai likumīgās robežās viss būtu.

Sigismunds.

Tu nekaunībā šeitan izlaidies!

Kas riebjas man, to es pie velna sūtu!

Pirmais galminieks.

Tu noteici, ka likumīgas lietas

Ikvienam pienākums ir aizstāvēt.

Sigismunds.

Un tagad nosaku, ka jums uz vietas

Par nekaunībām nāksies atbildēt.

Ikviens, ko jutīšu es še par slogu,

Bez žēlastības izsviests tiks pa logu!
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Pirmaisgalmi nieks.

Tas inevar notikties ar vīru tādu,

Kas galmā ieņem augstu stāvokli.

Sigismunds.

Ak nevar? Labi, lai tad es jums rādu!

Tad atzīsiet jūs manu viedokli!

(Viņš sagrābj galminieku un uz rokām nes ārā. Citi,

izņemot Alekseju un Estrellu, aizsteidzas viņam

pakaļ un līdz ar to atkal atgriežas.)

SEPTĪTAIS SKATS.

Aleksējs un Estrella. Tūliņ ierodas Sigismunds un

pavadoņi.

Aleksējs.

Dievs žēlīgais! Kas tā par nelietību!

Kas man še jāredz! Kā lai pacieš to!

Estrella.

Tie nāk jau.

Sigismunds.

Viņš ar savu ietiepību

Nav vinnējis. Pa logu atvērto

Kā smilšu maisu nosviedu es viņu!

Aleksējs.

Še tādas briesmu lietas neatzīst.

Tev ieteikt gribu es ar labu ziņu
Būt labākam, lai tevi neienīst.
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Si-gismunds.

Ja princis Aleksējs man savu prātu

Vēl turpmāk tikpat rupji gribēs paust,

Tad pasaku, lai viņu brīdinātu,

Ka [nāksies viņam savu kaklu lauzt.

Aleksējs.

(Aiziet.)

ASTOTAIS SKATS.

lepriekšējie bez Aleksēja. Karalis.

Karalis.

Kas notiek še?

Sigismunds.

Nav vērts par tādu nieku

Te runāti Nosviests lejā tika kāds,
Kas mani šeitan traucēja pārlieku.

Klarins.

(Klusu Sigismundam.)

Tas ir pats Karalis.

Karalis.

Tad nezvērs tāds

Tu esi! Tiklīdz atbrīvots no važām,

Jau slepkavība pirmais darbs ir tavs.

Sigismunds.

Es derību tik vinnēju. Nav bažām

Man jāļaujās! Spēks katram jāzin savs.
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Karalis.

Es ļāvos cerībām, ka tomēr spēsi

Tu mežonīgas tieksmes apslāpēt,

Ka manos nodomos man palīdzēsi.
Bet tagad manim nākas pieredzēt,
Ka tiklīdz brīvību tu esi guvis,

Par briesmonīgu slepkavu jau kļuvisl
Kā gan lai tuvoties es tevim varu,

Kad slepkavības darbs jau padarīts!

Kas gan lai pārvar asins baiļu varu,

Ko iedveš duncis, as'nīm aptraipīts?
Kas atvairīt tur baiļu trīsas spētu,

Kur slepkavības pēdas redzamas?

Kā paciest briesmonību nedzirdētu?!

Kā gribējās man tevi apkampt! Tas

Nu vairs nav iespējams, jo tavas rokas

Man iedveš šausmas, rada sirdī mokas!

Sigismunds.

Bez taviem apkampieniem iztikt varu,

Kā esmu izticis līdz šim bez tiem.

Kā apkampjot lai tādu tēvu skaru,

Kas sliktāks bijis man kā dzīvniekiem!

Kam trūcis tēva sirds un mīlestības,

Kas mani mazu licis ieslodzīt,

Ko aptraipījušas ir noziedzības,
Vēl nekur nedzirdētas! Padarīt

Kas mani gribējis par meža lopu,

Man atņemt cilvēcīgas tiesības,

Lai kauna nāvē tad es aizmirsts topu!

Ne! dēla jūtas nevar gaidīt tas!

Man tāda tēva glāsti maz ko dotu,

Varbūt tik manas mokas pavairotu.
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Karalis.

Kaut nebūtu nemaz es šurpu nācis,

Lai dotu savam dēlam tiesības!

Ak kaut jel nebūtu nekad es sācis

To darīt, kas nu manas cerības

Ir izpostījis galīgi! Un zaimus

No dēla mutes esmu dzirdējis!

Sigismunds.

Es nevaru par to tev veltīt glaimus,
Ka nekrietni tu mani apzadzis,
Ka dzimstot tiesības tu manim devi,

Bet atkal nolaupīji tu man tās!

Par to nu tagad apsūdzu es tevi,
Lai iegūtu, kas manim pienākas.
No dāvātāja aplaupītam kļūt, —

Vai var vēl smieklīgāks par to kas būt?!

Karalis.

Tad tādu tu man rādi pateicību?
Tu, kas nupat vēl biji cietumnieks,

Bet tagad guvis prinča augstdzimtību?

Sigismunds.

Vai par to esmu es tev parādnieks?
Mans tēvs un turklāt karalis tu esi,
Un tāpēc dabīgi man pienākas
Viss spožums, visa vara, ko tu nesi.

Caur dzimšanu ir man šīs tiesības!

Ne pateicība tev no manis nākas,
Jo atzīts esmu es, tavs mantinieks!

Bet tava atbildība tagad sākas,
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Ka tiku turēts es kā cietumnieks!

Par manim ņemto brīvību un godu
Tu nopelnījis esi bargu sodu.

Karalis.

Tu aizraujies no iedomības rēgiem,

Kā ģeķis augstprātīgs tu dižojies!

Bet taisnība ir debess svētiem spēkiem,

Uz tiem es arī gribu atsaukties!

Tev šķiet, ka zini, kas tu esi īsti,

Tev šķiet, ka jau no maldiem vaļā tu,

Ka pārāks tu par citiem, ko tu nīsti, —

Bet uzklausies: Es tevi brīdinu!

Tas viss ir sapnis* kas tev šeitan rādās!

Priekš tevis vērtības tam nav nekādas!

(Aiziet.)

DEVĪTAIS SKATS.

Sigismunds. Klarins. Galminieki.

Sigismunds.
(Pie sevis.)

Vai tiešām muļķīgs sapnis viss še būtu,

Kam īstenību saprāts nepiešķir?
Bet es tak visu redzu, visu jūtu,
Un zinu, kas ir bijis, un kas ir!

(Skaļi.)

Ja kauna jūtas mostas sirdī tavā,

Jo sliktāk ir priekš tevis paša tas!

Bet to, ko apzinos es prātā savā,

To nenomāks man tavas nopūtas,

To neaizbiedēs arī tavi draudi,
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Vienalga man, viai smejies tu vai raudi!

Tu troņa tiesības man nolaupīji,
Un verdzinātājs mans tu taču biji.
No atmiņas to izdzēst nevarēs

Nekas, jo apzinos, kas esmu es!

DESMITAIS SKATS.

lepriekšējie. Rozaura (sievietes tērpā).

Rozaura.

(Pie sevis.)

Man jāatrod Estrella, bet es baidos,

No Aleksēja še man jāvairās.

Ka iekļuvusi esmu grūtos spaidos,
To nedrīkst manīt Aleksējs, ja tas

Te mani sastaptu. Un atriebība

Man jāvalda, — tā Klotalds ieteica.

Man jāciena ir viņa labvēlība,

Viņš manu dzīvību man saglāba.

Klarins.

(Sigmundam.)

Teic, princi, kas visvairāk pārsteidz tevi

No visa tā, kas mudž tev apkārt še?

Si gismund s.

Jau sagatavojis uz visu sevi

Es esmu. Man jau viss ir zināms te.

Tak redzama še viena brīnišķība:
Ir maigas sievišķības daiļums tas.

Kaut kur ir teikta tāda pārliecība,
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Ka vīriets skaists pēc Dieva līdzības,
Ka pasauli tas savā garā nesot,

Ka tāpēc krāšņāks tas par visu esot.

Tak manim šķiet, ka nav tas patiesība,
Bet sieviete ir tā, kas krāšņumā
It visu pārspēji Pati dievišķība
Un debesis mirdz viņas skaistumā,
Kam visa pasaule pie kājām liecas

Un krāšņo skaistumu šo pielūgt tiecas,

Rozaura.

(Pie sevis.)

Še princis Sigismunds! Man jāizvairās...

Si g i smund s.

Vai, meitiņ, gribi strauji aizsteigties?
Nē! paliec še, lai manas acis kairās

Redz tavu daiļumu!

(Viņai tuvodamies.)

Vai kļūdīties
Gan varētu?

Rozaura.

(Pie sevis.)
Vai ticēt acīm savām!

Sigismunds.

Šo skaistumu jau esmu redzējis!

Rozaura.

(Pie sevis.)

To redzēju es važās slēgtu stāvam,

Un tagad troni viņš jau ieguvis!
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Si gismund s.

No kapa cēlies, dzīvību sev rodu!

Teic, sieva, kas gan īsti esi tu!

Es visu mīlas cēlumu tev dodu!

Kaut (neredzējis, tevi mīlētu!

Bet tomēr redzējis es esmu tevi

Un ticu, ka man neliegsi tu sevi!?

Sauc sevi vārdā! Teic, kas esi tu!

Rozaura.

(Sāņis.)

Nu jātiek vaļā ir ar viltību.

(Skaļi.)

Es kalpoju Estrellas dāmu skaitā,

Šīs spožās zvaigznes atspulgs niecīgais.

Sigismunds.

Tu esi saule pati savā gaitā!

Ir žilbinošs tavs skaistums liesmainais!

Tā atspulgu Estrellas seja rāda!

Un skaistums visur valdonību stāda!

Tā puķu valstī valda roze skaistā,

Ir dimants kalnu dzīlēs valdinieks;

Tā debess telpā saule gaismu laista,

No viņas siltums nāk un dzīves prieks.
Mīt skaistums visur savā godībā,
Virs zemes še un debess augstumā.
Ka stāvēt varētu tu kalpībā,
Kas karaliene esi skaistumā?!
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VIENPADSMITAIS SKATS.

lepriekšējie. Klotalds (uzmāk un paliek skatuves

dziļumā).

Klotalds.

(Pie sevis.)

Vēl ceru rāmu padarīt es viņu,
Tak audzinājis viņu esmu es.

Kā uzmodināt viņa pašapziņu,

To nezinu. Bet ja nu nelīdzēs

Vairs padoms mans? Bet lielu pārsteigumu

Man sagādā Rozaura. Viņa te!

Sigismunds.
(Rozaurai.)

Tu klusu ciet uz manu jautājumu?
Būs laimes malks man tava atbilde!

Roz aura.

No vārdiem pārpratumu daudz ir nācis,

Maļn tāpēc atļauj labāk noklusēt,

Jo tur, kur saprāts kļūdīties ir sācis,

Var tik ar klusēšanu atbildēt.

(Grib aiziet.)

Sigismunds.
Ne! Projām nesteidzies! Es baudīt gribu

Vēl tavas būtnes daiļo krāšņumu!

Rozaura.

Es tomēr izlūdzos šo žēlastību!

Sigismunds.
Bet aizsteigties ar tādu straujumu —

Tas nozīmē — ne izlūgt žēlastību,

Bet paņemt to!
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Rozaura.

Ja! Mati ir jāņem tā,

Ja negribi man dāvāt augstsirdību.

Sigismunds.

Tikt vardarbībā viegli pārvērsta

Var mana laipnība.

Rozaura.

Tas maz ko līdzēs.

Sigismunds.

Vai līdzēs tas, vai ne, to redzēsim,

Tev tava iebildība nepalīdzēs!
Tad lūkosim, kurš kuru pārspēsim!

Mans lepnums zināms man! Un ko es varu,

To redzēsim. Ar pretošanos tu

Tik izaicini tevi ņemt ar varu!

Pat neiespējamo es varētu

Tā veikt! Te manas spējas apšaubīja
Kāds neticīgais, bet pa logu tas

Ar vienu sviedienu tur laukā bija!
Vai tavas tikumības burvības

Spēs tevi pasargāt, to pārbaudīsim.

Klotalds.

(Pie sevis.)

Tā neprātības aug! Viņš nelaidīs

To prom! Ak Dievs, ko mēs vēl pieredzē-
sim!

Rozaura.

Ir redzams jau, ka tevi nevaldīs

Nekādas atziņas, ne goda jūtas,
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Jo tavā bēdu dzīvē tās nav gūtas!

Ir pareģojums patiesīgs par tevi,

Tas vēstīt zina visu ļaunāko.
Par slepkavu jau padarīji sevi,

Tu tagad varmācībās trakuļo!

Rupjš, cietsirdīgs un mežonīgs, kā lopi,
Pie kuriem dzīvojot tu uzaudzis!

Par elles izdzimumu tagad topi,

Jo ļaunumā tu visus pārspējis!

Sigismunds.
Es visu laipnību tev parādīju,
Lai iznīdētu ļaunās tenkas tās,

Bet ja nu tiešam esmu tāds, kāds biju
Es tenkās iztēlots, tad pienākas
Man visā pilnībā tev pretī stāties.

(Pavadoņiem.)

Jūs ejat prom! Un aizliedzu es jums

Šīm durvīm tuvoties!

(Klarins un citi aiziet.)

Rozaura,

Vairs atgaiņāties

Nav iespējams! Kāds šausmīgs

Ak klausies!

Sigismunds.
Velta tava paļāvība

Uz barbaru, kas līdzīgs nezvēram!

Klotalds.

(Pie sevis.)

Ak, kāda nedzirdēta noziedzība!

Kaut mirtu, pretim jāstājas man tam.

(Skaļi.)

Kungs, savaldies!
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Sigismunds.

Šis nelga atkal stājas

Man ceļā! Vācies labāk projām tu,
Cik vien tev atļauj tavas vecās kājas,
Kamēr tu dzīvs, lai projām aizkļūtu!

Klotalds.

Vēlreiz es ņemu drosmi uzmudināt

Būt laipnākam, ja vēlies paturēt

Tu troni. Valdies. Gribu atgādināt,
Ka rīts var tavus sapņus izklaidēt.

Sigismunds.

Man dusmas vairo manu mežonību.

Lai drošai īstenībai neticotl

Tad mirstot pierādi tu patiesību,

Vai mirsi patiešam, vai sapņojot!

(Rauj dunci.)

Klotalds.

(Nomezdamies ceļos, dunča grūdienu attura.)

Tik tā vēl paglābos no nāves drošas.

Sigismunds.

No asmeņa laid vaļā rokas tu:

Klotalds.

Pirms mani neglābs rokas palīdzošas,
Es nelaidīšu!

Rozaura.

Vai!
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Sigismunds.

Tev pavēlu
Laist vaļā rokās, muļķi nodevīgais!

Ja nelaidīsi, citāds būs tavs sods!

Tu tiksi nožņaugts, nelga nelietīgais!
Tad vari domāt, ka tas nosapņots!

Es atalgošu tavu uzmācību!

(Viņi cīnās.)

Rozaura.

Klotaldu slepkavo! Šurp! Palīdzību!

(Aizsteidzas.)

DIVPADSMITAIS SKATS.

lepriekšējie bez Rozauras. Aleksējs ienāk un no-

stājas starp Sigismundu un Klotaldu, kurš no-

meties ceļos.

Aleksējs.

Tu, princi, kas tik augstā kārtā stāvi,

Ļauj vaļu tādām ļaunām iegribām!
Tik vecam vīram gribi nest tu nāvi?

Bāz makstī dunci!

Sigismunds.
Tam par rupjībām

Ir nāve jāsaņem no manām rokām!

Aleksējs.
Šo viņa sirmo galvu noliekto

Tavs duncis nedrīkst nodot nāves mokāmi

Es tagad esmu te, lai glābtu to!
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Sigismunds.

Tev pašam nāve tad! Par uzmācību,

Par ko tam nāve bija jādabū

No mana dunča, tagad saņem tu!

Aleksējs.

Tad jādomā man ir par aizsardzību.

Kur dzīvība ir sava jāaizstāv,

Tur majestātes aizkaršana nav!

TRĪSPADSMITAIS SKATS.

lepriekšējie. Karalis. Estrella. Galminieki.

Klotalds.

(Aleksejam.)

Kungs, augstais, tevi lūdzu, saudzi viņu!

Karali s.

Kas?! Še es redzu kailus zobenus!

Estrella.

Še prinči kaujas!

Karalis.

Kas? Ar kādu ziņu

Drīkst sarīkot te tādus kautiņus?
Kas te ir noticis?

Aleksējs.
Nekas nav bijis,

Jo pašā sākumā tu ieradies.
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Sigismunds.

Šis vecais daudz ko man ir nodarījis,

Un būtu viņa mūžs te noslēdzies,

Ja jūs te neiejauktos.

Karalis.

Mati sirmie

Vai tevī nemaz nerod cienības?

Klotalds.

Nav mani mati ievērībā pirmie,

Tiem šoreiz nav nekādas vērtības.

Sigismunds.

Tik aušīgas tu prasības te stādi:

Man sirmiem matiem cieņu dāvāt būs?

Šķiet, ka vēl apstākļi var rasties tādi,

Ka man par kāju pameslu tie kļūsi
Tu manī ieaudzēji verga garu,

Par to es tevi bargi sodīt varu.

(Aiziet.)

Karalis.

Lai atvairītu tavu ļaunsirdību,
Tu dziļā miegā tiksi iegremdēts,
Tad atmozdamies, gūsi pārliecību,
Ka viss tavs neprāts sapnī pieredzēts.
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Trešais cēliens

Istaba pilī.

PIRMAIS SKATS.

Estrella. Aleksējs. Pēc tam Rozaura.

Aleksējs.

Ja, daiļā princese, tā ir tās lietas.

Viļ reti nākotne, kad gaidām mēs

Ko ļaunu. Tikai cerībām nav vietas,

Kad labu gaidām.

Estrella.

Vilties (nevarēs

Nekad tāds astrologs, kas tikai ļaulnu

Mums sludināsi Bet vai jums neliekas,

Ka astroloģijai tas dara kaunu,

Jo dzīvē arī labs kās atgadās.

Aleksējs.

Vai mums ar princi līdzīgas nav bažas?

Bij briesmu lietas pareģotas tam, —

Un tiklīdz viņam noņemtas ir važas,

Jau redzam pareģoto notiekam.

Man jūsu spožais gaišums pareģoja
Tik laimi, slavu, dzīves svētību,
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Tad (novērotās zīmes apēnoja

To visu, kā ar ļaunu spītību.
Un tagad nezinu, vai gaidīt manim slavu,

Vai nicināšanu un vienaldzību tavu.

Estrella.

Tie, Aleksēj, ir ļoti smalki glaimi,
Bet vai gan jāpieņem man būtu tie?

Vai devusi nav tevim tavu laimi

Tā dāma, kuras skati gleznotie
Tik mīļi raudzījās no tavām krūtīm,

Kad pirmo reizi redzējāmies mēs?

Un tad nu būtu mēs pie ceļa jūtīm,

Kur viltus prāta glaimi nelīdzēs,

Jo mīlas vekseli var maksāt tikai tas,

Kurš uzņēmies ir mīlas saistības.

Rozaura.

(Parādās skatuves dziļumā. leraudzīdamaabus,

pie sevis.)

Nu esmu tagad pati redzējusi,
Nav vairāk man nekā, ko baidīties.

Aleksējs.

Ja ģīmetne tev raizes darījusi,
No tās es tūdaļ gribu atteikties;

Šo bildi drīz tu būsi ieguvusi.
Še pagaidi! Es gribu pasteigties.

(Ro zauru nepamanījis, pie sevis.)

Rozaura, piedod mīlas solījumu!

Kad tronis taisās zust,
Tad mīlai jāapklust!

(Aiziet.)
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OTRAIS SKATS.

Rozaura. Estrella.

Rozaura.

(Tuvojoties, pie sevis.)

Es viņa vārdus labi nedzirdēju,

Jo biju uztraukta.

Estrella.

Tu? Astrida?

Rozaura.

Ja, kuindzene, es jūs te uzmeklēju.

Estrella.

Tu taisni ierodies kā atsaukta.

Rozaura.

Es klausos, princese, ko pavēlēsi.

Estrella.

Ka esmu Aleksēja līgava,

To zini, bet kā viņu novērtēsi,

To lai tev saka tava nojauta.

Starp mums nu radušās ir nesaskaņas,
To iemeslis ir kāda ģīmetne,
Un manī modušās ir šaubu maņas,

Šķiet, tā ir prinča mīlas pagātne.

Šo ģīmetni man princis apsolīja,
Un drīz ar to būs viņš še klāt.

Tas ļoti glaimojoši manim bija,

Bet tagad man ir kauns, jo dāvināt

Es negribētu viņam savu mīlu, —

Bet mīlas upuris grib mīlas ķīlu.
Es atstāt gribu tevi šinī vietā.
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Kad atnāks princis, saņem ģīmetni.
Tu viegli tiksi galā šinī lietā,

Jo zināmi tev mīlas untumi.

Ar veiklību tu esi apveltīta,
Un arī skaista esi tu un glīta.

(Aiziet.)

TREŠAIS SKATS.

Rozaura.

(Viena.)

Ja mīlu nezinātu, labi būtu.

Ko tagad iesākt man? Man jāgaida
Ir tas, no kā man jāvairās! Es jūtu,

Cik grūta loma būs, kas jāpilda.
Šī ģīmetne ir mana, to es zinu.

No piekrāpēja tā man jāsaņem

Un jādod sāncensei, lai apstiprinu
Tai Aleksēja mīlu. Liktens lem

Man apkaunoši sarežģītas gaitas.

Nav ieroču, ar ko man atriebties!

Šis tērps! Par krāšņumu gan mums tas

skaitās,

Bet mūsu nespēks ar to saistījies.

Vai, Klotald, atriebība šāda būtu,

Ko vienreiz manim apsolīju tu?

Varbūt, ka aizbēgot, es vaļā kļūtu?
Kā manim rīkoties, lai sirdi apmāktu?

Un ja viņš tomēr mani uzzinātu,

Ko teikt man tam? Ak debess, palīdzi!
Jau dzirdu viņa soļus! Viņš ir klātu!

Dod drosmi manim, spēkus stiprini!
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CETURTAIS SKATS.

Rozaura. Aleksējs (ar Rozauras ģīmetni).

Aleksējs.

Še, princese, ir bilde apsolītā.
Ak Dievs, ko redzu esi

Rozaura.

Kas pārsteidz jūs?

Aleksējs.

Šī mūsu satikšanās negaidītā!
Rozaurai

Rozaura.

Pārskatīšanās te būs.

Pie karaliskā galma pieskaitīta

Es esmu. Mani sauc par Astridu,

Man nepelnīta cieņa parādīta.

Aleksējs.

Par velti izliecies, Rozaura, tul

Sirds neviļ mani, daiļā Astrida,

Un jūt, ka Rozaura tu esi tā!

Rozaura.

Kungs, mīklaina ir jūsu runa ļoti,
Un tāpēc atbildēt man nenākas.

Bet manim norādījumi ir doti,

Tos pildīt jums un manim pienākās.
Tā ģīmetne, kas tagad jūsu rokās,

Man manai pavēlniecei jānodod.
Es lūdzu ģīmetni!
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Aleksējs.
Tās veltas mokas

Ar izlikšanos. Manī neatrod

Ne pārliecību tas, ne patikšanu.

Rozaura.

Es gaidu ģīmetni, to manim dod.

Aleksējs.

Ja gribi rīkoties ar mānīšanu,

Tad labi: kopija man jānodod.

Bet, Astrida, nes princesei to ziņu,

Ka gribu vairāk vēl tai izpatikt:
Es ceru ļoti iepriecināt viņu

Un oriģinālu tai priekšā likt.

To ļoti labi izpildīt tu vari,

Jo oriģinālu tu sevī nes.

Rozaura.

Man nav nemaz no svara, ko tu dari,

Tavs nodoms savādais te nelīdzēs.

Man tikai attēls jāpaņem no jums,

Ar to būs izpildīts mans uzdevums.

Aleksējs.

Bet ja nu tevim nedošu es viņu?

Rozaura.

(Ķer pēc ģīmetnes.)

Tad tāds tu esi!

Aleksējs.
(Ģīmetni saturēdams.)

Velti nepūlies!
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Roz aura.

To sevim paturēt ar ļaunu ziņu

Tu gribit

Aleksējs.

Šausmīga tu izrādies!

Rozaura.

Tu krāpnieks!

Aleksējs.

Mana mīļā Roza, klusi!

Rozaura.

Nu tavu melību es esmu redzējusi!

(Abi cīnās ap ģīmetni.)

PIEKTAIS SKATS.

lepriekšējie. Estrella.

Estrella.

Astrida! Aleksējs! Ko jūs te darāt?

Aleksējs.

Ak nedienas!

Rozaura.

(Pie sevis.)

Nu, mīla, saņemies,
Dod veiklību! (Skaļi.) No manis dzirdēt varat,,

Kas noticis.
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Aleksējs.
(Klusu Rozaurai.)

Rosaura, savaldies!

Rozaura.

Ka, princese, tu manim pavēlēji,
Es princi še ar bildi gaidīju,
Lai atprasītu to, kā nosacīji,

Un tevim aiznestu un atdotu.

Tā gaidot, nejauši es iedomājos,

Ka klāt man pašai sava ģīmetne.
To paņēmu es rokā, rotaļājos,

Kamēr tā zemē noslīdēja te.

To princis ierodoties ieraudzīja
Un ātri pacēla. Tik liedzās tas

Man atdot ģīmetni. Kas viņam bija
Par nodomu, nav manim nojautas.

Tad atņemt savu ģīmetni ar varu

Es gribēju. Ka patiesība tas,

To viegli pierādīt es varu

Pēc ģīmetnes ar mani līdzības.

Estrella.

Dod bildi šurp! Es apskatīt to gribu
(Paņem ģīmetni.)

Aleksējs.

Še, lūdzu!

Estrella.

Ja, tā glīta izskatās.

Rozaura.

Tā mana ir.
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Estrella.

Šīs bildes piederību

Kas gan lai apstrīda? Tā līdzinās

Uz mata tev.

Rozaura.

To otru prasāt tieši

No viņa.

Estrella.

(Rozaurai.)

Saņem bildi. Vari iet.

Rozaura.

(Sāņis.)

Jau atriebības mezglis velkas cieši,

Man liktenis to palīdzēja siet.

Man bilde rokā. Bet par sirdi savu

Mans asais tērauds pāršķels sirdi tavu!

(Aiziet.)

SESTAIS SKATS.

Estrella. Aleksējs.

Estrella.

Kur otra ģīmetne? To rokās tavās

Es atstāt negribu, kaut tāpēc vien,

Ka iegribās es atzinušies savās;

Lai gan pēc notikušā nepiedien
Ar tevi tikties vēl, vai sarunāties,

Vai kādās citās attiecībās stāties!
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Aleksējs.

Cik ļoti, princese, es tevi cienu

Un vēlos tavu gribu izpildīt...

Estrella.

Kā redzu, melis, krāpnieks tu arvienu!

Vairs negribu es bildi ieraudzīti

Lai nepaliek nekā, ko varējusi

No tevis prasīt vai ar' gribēt esi

(Aiziet.)

Aleksējs.
(Viens.)

Ak, princese, kaut būtu zinājusi,
Cik maz man vainas pie šīs nelaimes!

Kā ierasties Rozaura varējusi

Tik negaidīta šinī brīdī te!

Cik tuvu tā man kādreiz stāvējusi,

Bet nu, kā aizvainota sāncense,

Tā ēnai līdzīgi še klusu staigā,

Un atriebība rēgojas tās vaigā!

Bet saņemies! Kas brīvi izraudzīts,
Lai nelokāmi tiek tas izpildīts!

SEPTĪTAIS SKATS.

Tuksnešaina ainava ar cietokšņa torni, kā pirmā
cēlienā.

Sigismunds.
(Kā sākumā, ādās tērpies, guļ zemē.)

Klotalds.

(Uznāk ar 2 sulaiņiem un Klarinu.)
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Klotalds.

Nu, te viņš atkal varēs pamosties.

Jau diena beidzās. Viņa uzpūtība

Šai dienai līdzi varēs izbeigties.

Sulainis.

(Sigismundam važas uzliekot.)

To ieslēgsim, lai viņa mežonība

Par briesmām citiem nevar izpausties.

Xl ar lifts.

Ak, mīļais princi, guli, cik tik spēji,
Lai dzīves postu neredzētu tu!

Viss greznums, spožums, ko tu pieredzēji,
Tik ēna bijusi, lai noslēptu

Tev tavas īstās bēdu dzīves šausmas.

Klotalds.

Šis puisis varem gudri runāt māk,

Paust domas, par ko citiem nav ne jausmas.
Tam jāapgādā dzīvoklis, kas nāk

Par labu tādai domu pārdrošībai.
Šo zeņķi tūliņ tornī ieslēdzat

Un klusā vientulībā atstājat,

Lai ļauj tad vaļu savai pārgalvībai!

Lai cītīgi tad domas vingrina

Un gudrus atzinumus darina.

Klarins.

Likt tornī mani? Vai jūs nemaldāties?

Ne princis, bet gan Klarins esmu es.

Man tādu godu!? Labāk apskatāties,
Vai jūsu gādība man palīdzēs.
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Lai es nu tagad domām nododoties!

To darījis tak neesmu nekad.

Es, kungi, esmu dumjš. Un izlaboties

Man būtu drošas cerības tik tad,

Ja mani palaistu jūs gluži brīvā.

Ir doma ļoti dziļa vārdā dzīvā,

Kas silti ieteic katram pļēguram
Par sevi pašu nebūt gudrākam.
Vai uzpūšoties kāds var lielāks kļūt?

Lops paliek lops! Tas citād' nevar būt!

Klotalds.

Prom, neprātīgais pļāpa! lemācīsies

Tu mēli valdīt, tornī sēdēdams.

(Sulaiņi aizved Klarinu uz torni.)

ASTOTAIS SKATS.

Klotalds. Sigismunds (gulēdams).

Klotalds.

Pie ļaunā sliktais allaž piesaistīsies,

Tā, lūk, šis nelga, princim glaimodams.

DEVĪTAIS skats.

lepriekšējie. Karalis (vienkāršā tērpā.)

Karalis.

Šurp, Klotald!

Klotalds.

Jūsu Majestāti redzu

Šai neparastā stundā pārģērbtu!
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Karalis.

Šai tērpā savu stāvokli es sedzu.

Es šurpu atnācu, lai redzētu,

Kā nelaimīgam gūsteknim te klājas.
Kur ir viņš?

Klotalds.

Atkal savā nelaimē.

Tam važās atkal rokas ir un kājas.

Lūk, guļ viņš tur, tai tumšā sienmalē.

Karalis.

Ak Sigismund, tu brīdī dzimis esi,

Kas bijis mirklis visuļaunākais,
Un tavu moku krusts, ko tagad nesi,

Ir liktenīgi tevim uzliktais

Ar tava izmisušā tēva roku,
Es tavas tumšās dzīves gaitu loku!

(Klotaldam.)

Ej, ir jau laiks, ka modini tu viņu.

Būs mazinājis miegazāļu spēks
Tā rupjā mežonības straujo dziņu,
Kam bija atdevies šis necilvēks.

Sigismunds.

(Sapnī.)

Lai notiek!

Klotalds.

Kungs, tam sapnī kaut kas

rādās.

Karalis.

Tas tiesa, murgo viņš. Nu dzirdēsim,

Kas viņa iedomās tam priekšā stādās.
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Sigismunds.

Šie nelgas! Taisnību mēs panāksim!

Ir visam reizi jātiek atalgotam!
Ir jāmirst Klotaldam! Un Karalim

Būs krist pie manām kājām pazemotaml

Karalis.

Būs manim zemoties pie viņa kājām?!

Klotalds.

Un dzīvību viņš tīko atņemt man.

Karalis.

Būs nicinātam manim būt un vājam?!

Sigismunds.

Jau dzirdu gaviles, un zvani skan,

Steidz mani apsveikt visas zemes tautas.

(Pamostas.)

Kur esmu es? Ak Dievs!

Karalis.

Jau mostās viņš.

Par mani viņam nedrīkst rasties jautas.

Tu paliec še! Ko teiks viņš, nabadziņš,
To novērošu es no blakus telpas.

(Aiziet, bet skatītājiem paliek redzams.)

Si g ismunds. ,

Jau atkal smagās važās esmu es!

Kas notiek še? Sāk manim pietrūkt elpas!
Vai sapnis bijis tas? Vai palīdzēs

Dievs manim atminēt šo mīklu baigo!
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Klotalds.

(Viņam tuvodamies.)

Vai beidzot uzmodies?

Si gismum ds.

Ir agris rīts,

Jau uzlēcošā saule spoži zaigo...

Klotalds.

Tas vakars irt Vēl saules apzeltīts
Ir dabas krāšņais skats. Tu visu dienu,

Kā nedzīvs dziļā miegā gulējis.
Man šķita, brīdi nebiji nevienu

Tu nomodā. Kad tiku runājis
Par karalisko ērgli es ar tevi,
Tu aizmigi. Vai tiešam nemodies

Ne vienu reizi?

Sigismunds.

Nesaprotu sevi,

Vai guļu es, vai esmu atmodies?

Klotalds.

Jel saņemies un saules kvēli vēro.

Sigismunds.

Vēl, Klotald, miega varā esmu es,

Vai saule tā, kas spīd, vai skaudri zvēro

Priekš acīm man kāds rēgs, to nevarēs

Neviens man teikt ar drošu pārliecību.
Šķiet, sapnis tas, kas mani mulsina

Un kairina tik manu iedomību...

Tie spoki ir, kas mani biedināt

Klotalds.

Cik savādi:
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Sigismunds.

Ja tikai sapnis bijis

Viss tas, ko pieredzējis esmu es,

Tad īstens nav nekasi Un pierādījis
Viss pieredzētais tikai to, ka mēs,

Kad domājamies esam modrā garā,

Tik sapņu rēgus redzami Murgojam!

Klotalds.

Ko redzēji, kad biji sapņa varā?

Si gismun ds.

Es sapņa varā?

(Apskata savas važas.)

Tomēr jātic tam.

Šīs važas katras šaubas izklīdina.

Tā ir! Es esmu tikai sapņojis!...

Klotalds.

Teic, ko tu redzēji.

Sigismunds.
Tas nodarbina

Kā varens spēks man domas, palicis

Tas dziļi atmiņā. Ko sapnī pieredzēju,
Vai stāstīt? Ne! Bet šito teikšu gan.

Ne izdibināt es, ne saprast spēju,

Ka rādījies tik dīvains sapnis man.

Es gultā pamodos, kas mirdzēja tik tīri

Kā kalnu sniegs. Ar segām puķainām

Es biju apklāts. Stalti galma vīri

Ap mani stājās, galvām noliektām.

Tie padevību manim liecināja,
Tie mani godāja par karali,
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Ar dziļu godbijību sveicināja

Un gaidīja uz manu pavēli.

Tad dziļais miers, kas manās krūtīs bija,

Par laimes jūsmām strauji pārvērtās,

Un laimīgu, kas mani padarīja,

Tas, Klotald, biji tul

Klotalds.

Kā notikās

Šis gadījums?

Sigismunds.

Līdz šim tu allaž biji
Pret mani nesaudzīgs, pat cietsirdīgs,

Bet tur tu biji mīļš un labvēlīgs

Un pirmais biji tas, kas pastāstīji,

Ka esmu Poļu troņa mantinieks.

Klotalds.

Un, kļuvis lielas tautas pavēlnieks,
Tu laikam piešķīri man skaistu balvu

Par patīkamo ziņu?

Sigismunds.

Nodevējs
Tu manim likies. Un es tavu galvu
Tev noņemt gribēju, kā atriebējs
Pēc tavas dzīvības es divreiz tiecos.

Klotalds.

Tik ļauns pret mani būt tu varēji?

Si gismun ds.

Lai savas straujās tieksmes valdot liecos

Zem taviem padomiem, tu prasīji,
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Kā valdinieks to paciest nevarēju

Un atriebties par to es gribēju,
Bet izdarīt to tomēr nepaspēju,

Jo izrāvies no manām rokām tu.

Tur vienu sievieti tik daiļu, skaistu

Es redzēju un mīlēt tīkoju...

Vēl tagad es pēc viņas skumji kaistu...

Vai arī viņa izgaist varētu?

(Karalis aiziet.)

Klotalds.

let Karalis ar jūtām satrauktām.

Cik viņa žēl!

(Skaļi.)

Pirms miegā grimi tu,

Par karalisko ērgli runājām;

Šķiet, tas par iemeslu būt varētu,

Ka esi sapņojis par valdiniekiem,

Par karaļvalstībām un pavalstniekiem.

Sigismunds,

Tā liekas.

Klotalds.

Sigismund, pat sapņu maldi

Nav attaisnojums ļaunām kaislībām,

Ja noziedzīgas dziņas nesavaldi!

Tev mācas atzinību veltīt tam,
Kas centies kopt un daiļot tavu garu,

Jo arī sapnī jābūt taisnīgam.

(Aiziet.)
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DESMITAIS SKATS.

Sigismunds (viens).

Sigismunds.

Tas taisnībai Un ļauno dziņu varu

Es turpmāk gribu pakļaut saprātam.

Kad atkal sapņu mulsinošā spēle
Man mežonīgas tieksmes kairinās,

Kad karsēs garu godkārības kvēle,

Es tagad zināšu, kā valdīt tās.

Tā būsi Jo esmu guvis pārliecību,
Ka sapņus dēvējam par īstenību!

Ikkatris cilvēks visu savu dzīvi

Šķiet īstenības gaitās staigājam, —

Ka sapņi rotājas ar viņu brīvi,

Tas visu mūžu nenāk prātā tam.

Tik sapņo, cilvēks! Un kad dzīve beidzās,

Tad arī viņa sapņi izgaist steidzās.

Kad sapņo karalis, tad viņam rādās,

Ka visiem pavēl, visu valda tas.

Tam paklausīgi rēgi priekšā stādās

Un pilda visas viņa iegribas,

Bet rūpes laimes mirkļus rūgtus dara,

Līdz viņa sapņus izbeidz nāves vara,

Nav vērts, ka sirds pēc varas baudām kaist,

Jo atmostoties visi sapņi gaist!
Kad sapņo bagātais, tam bagātības
Bez mēra acu priekšā tēlojās;

Cieš sapnī nabagais no nabadzības,

Tam posts un trūkums visur rēgojās.
Kas kādu mīl, kas nīst vai skumji sēro,

Kas slinko, pūlās, steidz, vai kaut ko vēro, —

Tos visus sapņu varas plīvurs sedz, —
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Kas katris ir, to sapinī katris redz,

Lai gan neviens to atzīt vēl nav spējis!

Tā tagad es sev liekos nelaimīgs,
Kas brīvību un varu pazaudējis,
Pirms mirkļiem būdams princis valdonīgs!
Kas gan ir dzīve? — Māņu maldi!

Kas gan ir dzīve? Mulsi saldi!

Tā ainava, kas mainās, traucās, slīd,

Tā malduguns, kas tumšā naktī spīd!

Cik maz var baudu dot mums laimes glāsti,
Kam kaislā steigā visi pakaļ skrien,

Jo visa dzīve ir tik sapņu stāsti, —

Pat paši sapņi ir tik sapnis vien..»
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Ceturtais cēliens

Torņa iekšiene.

PIRMAIS SKATS.

Klarins (viens).

Klarins.

Par savu gudrību nu tornī iekšā!

Bet ja nu es tik gudris nebūtu,

Kas būtu tad, to nestādos sev priekšā.
Kas nēsāt tādu tērpu gribētu
Par nelaimi un postu savā galvā?

Ja, galvā! Sēd tur tava gudrība,
Kā melna tinte asinātā spalvā!
Un miera tevim nav; kā spītība

Tā tevi neatstāj! Nu tagad sēdi

Un izgudro, kā mēli savaldīt.

Bet vai tad šo var sasaistīt ar ķēdi?
Jo gribas taču citiem pastāstīt

No savas gudrības, ko esmu guvis?

Man klusēt jāmācoties? Lūkosim!

Man šķita, ka vēl gudrāks būtu kļuvis

Uz pelēm raugoties un zirnekļiem, —

Tie klusēt prot. Bet es tik badu jūtu,

Ar klusēšanu manim neveicās.

Cik labprāt es ko iebaudījis būtu!

Ko darīt? Klusēšana jāmācās
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Un badošanās spējas jāattīsta,

Tik nedodās man klusēšana nīstā!

(Bungas, trompetes, kliedzieni ārpusē.)

Zaldātu vadonis.

(No ārpuses.)

Tam jābūt še. Šurp, laužat durvis vaļā!
Te jābūt viņam!

Klarins.

Viņam? Kas tas viņš?
Kas velns tur kliedz un klaigā balsī skaļā?!
Par mani kliedz, to pauž mans padomiņš.
Es esot te! Nu ja! Tā ir tā lieta!

Zaldātu vadonis.

Šurp, biedri!

OTRAIS SKATS.

Klarins. Daudzi zaldāti (ielauzās).

Otrs zaldāts.

Palūk viņš!

K1 ari n s.

Dievs, mani sargi!

Visi.

Ak, gaišais kungs!

Klarins.

Kungs? Ai, cik tīkami!

Man tomēr šķiet, ka kaušļi būs tie bargi —
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Zaldātu vadonis.

Kungs, tevi atzīstam par karali

Un zināt negribam to svešinieku,

No Maskavijas šurp kas atnācis,

Lai gūtu Poļu troni sev par prieku.
Par mūsu karali tu piedzimis!

Visi.

Lai augsti dzīvo karalis! Lai dzīvo!

Klarins.

(Pie sevis.)

Bet Dieva vārds, tie ņem to nopietni!

Tā ņirgāšanās nav! Bet jāpiedzīvo,
Ka dīvaini še valda tikumi.

Šķiet, te tāds paradums, ka katru dienu

Jauns karalis te kāds tiek ievelēts.

Kad vakars klāt, to tornī ieslēdz vienu,

Tak vēl nupat tas tika pieredzēts.
Un ja nu šodien mani tie grib vēlēt,

Tad jābūt gatavam šo lomu spēlēt.

Zaldātu vadonis.

Par karali mēs tikai tevi gribam,

Mums netīk Estrella, nedz Aleksējs!

Jau paziņojām par šīm attiecībām,

Kā nākas, tavam tēvam.

Klarin s.

Atkritējs
Ir sodāms katris. Vai tad uzticību

Jūs manam tēvam vairāk neturat?

(Pie sevis.)

Kas šinī puisī sēd par Velnišķību?



94

Zaldātu vadonis*

Jūs mūsu uzticību pārprotat

Klarins.

Vai uzticība tā? Tad piedot varu.

Zaldātu vadonis.

Nāc, augstais princi, savā valstībā!

(Zaldātiem.)

„Sveiks Sigismund" nu saucat jūs ar sparu!

Visi.

Lai dzīvo Sigismunds!

Klarins.

Tie līgsmībā
Par Sigismundu kādu mani saukā!

Bet kāpēc? Kāds gan pamats būtu tam?

Šķiet, ieradies es zemē brīnumjaukā,
Kur katram princim, tikko izceptam,
Dod vārdu Sigismunds kā pirmo balvu,

Bet karalim ar kroni apsedz galvu.

TREŠAIS SKATS.

lepriekšējie. Sigismunds.

Si gismun ds.

Es dzirdēju, jūs Sigismundu saucāt.

Klarins.

Nu manai valdonībai beigas klāt!
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Zaldātu vadonis.

Kas notiek? Jūs te laikam lietas jaucat!

Kas ir te Sigismunds, to uzzināt

Es tūliņ gribu!

Si gismum ds.

Sigismunds es esu.

Otrs zaldāts.

(Klarinam.)

Tu muļķa blēdis, esi gribējis
Par princi Sigismundu kļūt!

Klarins.

Vai nesu

Es atbildību, ka tu apsveicis
Par Sigismundu mani? Man tas prieku
Nekādu nedara. Es vēlētos

To dot tev atpakaļ, kā krāmu lieku.

(Aiziet.)

Zaldātu vadonis.

Sveiks, Sigismund, tu princi, neredzētais!

Sveiks esi še, kā mūsu valdinieks!

Tev solam uzticību, izredzētais,

Tu būsi mūsu kungs un pavēlnieks!
Tavs vecais tēvs bij nobažījies ļoti,
Ka izpildīsies zvaigžņu vēstījums,
Ka viņa sirmie mati apkaunoti
No tevis tiks. Tāpēc bij rīkojums
Likt tornī tevi, tiklīdz dzimis būsi.

Tēvs Aleksējam, tavam brālēnam,

Grib tagad Poļu troni dot, bet kļūsi
Tik tu par karali. Mēs aicinām

Mums līdzi nākt pie tavas tautas,
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Kas svešu pavēlnieku negrib ciest,

Ko nemulsina likfeņdraudu jautas,

Kas tavas lietas grib par labu griezti

Mēs tevi meklējām un nācām šurpu,

Lai būtu tevim spēks, ko cīņā laist.

Cik plīvo karogu! Lūk, raugies turpu!

Šie brašie pulki tur pēc cīņām kaist.

Nāc! Brīvība un tronis tevi gaida,
Tev tavi pulki apsveicienus raida!

Balsis.

(Ārpusē.)

Lai dzīvo Sigismunds! Lai dzīvo, dzīvo! —

Zaldātu vadonis.

Lūk, karogi pa visām malām plīvo!

Sigismunds.

Vai kārdināt jūs mani, debess spēki?
Vai vēl reiz sapņu laimi manim dot

Jūs gribat? Spožie karaļgalma svēki

Vai atkal atjaunosies? Piedzīvot

Vai atkal nāksies majestātes varu

Un izbaudīt to visā spožumā?

Tad redzēt gaistam to, kā gaismas staru,

Kā miglas rēgu vēja dzestrumā?

Vai gan vēl reiz lai ticību es rodu

Šiem mulsu māņiem, kas te parādās?
Nē! Patikšanu tur vairs neatrodu,

Tie sapņu rēgi, kas man uzmācās.

Prom vācaties ņo manis, mulsu tēli,

Jūs esat tik kāds pakaļķēmojums!
Tāpat var vēja pūsma žūžot žēli,

Nav izskata, nedz runas skaņu jums.
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Es negribu, lai melu laimes maldi

Man dotu karalisku augstību!

Priekš kam man māņu sapņojumi saldi

Par kaislībām, par varu, greznību,
Kad visam tam ir tikai mulsu daba,

Kad viss tas, sapņiem gaistot, līdzi gaist?

Nē! To es negribu. Cik arī laba

Nav jūsu gādība priekš manis; laist,

Lai atkal valda apmulsums par mani, —

Ne! To tik ne! No manis projām jūs!

Zaldātu vadonis.

Kungs, princi gaišais, vai tu nenomani,

Cik aplaimoti kara pulki būs,

Kad vadību par tiem tu ņemsi rokā?

Tie grib tev. klausīt.

Sigismunds.

Sapnī redzēts, tas

Viss ir un pārdzīvots, kā burvju lokā;

No jauna tas viss atkal uzmācās.

Zaldātu vadonis.

Pauž dažreiz nojauta par lielām lietām,

Tās tavas nojautas, ko redzēji
Tu sapnī.

Sigismunds.
(Pēc pauzes, kā murgojot.)

Nojautas par lielām lietām?

Tas tiešām tā var būt. Un brīnišķi,
Cik cieši dzīve var ar sapņiem jaukties,
Ka atšķirt tos vairs māva iespējams.
Lai notiek, mana sirds! Steidz traukties

Tu sapņu gaitās! Un kas izbaudāms*
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To baudi tu ar tādu apzinību,
Ka reiz ino sapņiem šiem būs jāmostās;

Ka visu varu, spēku, varenību

Mēs tikai sapņojam; ka aizdotas

Mums tik uz īsu brīdi dzīves baudas,

Ko dzīves valdinieks reiz atprasīs.

Tad drosmi, uzņēmību, cik tik jaudas,
Līdz kamēr sapņu mulsi izgaisīs!

(Pēc pauzes, nostādamies savu zaldātu vidū.)

Jums, pavalstniekiem, saku pateicību,
Ka uzticību manim parādāt!
Es attaisnošu jūsu pārliecību,
Ka esmu īstais vīrs, ko aicināt.

No svešas kalpības jūs būsiet brīvi!

Bez kavēšanās cīņu sāksim mēs

Ar manu veco tēvu. Jūsu dzīvi

Es padarīšu gaišu. Palīdzēs

Mums debess spēki, un, kā pareģots,
Mans tēvs būs uzvarēts un pazemots!

Zaldāti.

Lai dzīvo mūsu karalis! Lai dzīvo!

Sigismuinds.

Šurp ieročus! Lai sākam cīņu sīvo!

(Apstādamies, pie sevis.)

Bet ja inu agrāk mani sapņi beidzās,
Pirms mani nodomi ir izvesti?

Nav labi, ja kāds tūliņ izpaust steidzas

Tos nodomus, kas tik ko nojausti.
(Nes ieročus un noņem Sigismundam važas.)

Visi.

Lai dzīvo Sigismunds!
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CETURTAIS SKATS.

lepriekšējie. Klotalds.

Klotalds.

Ak, debess spēki!

Te plašu sacelšanos redzu es.

Sigismunds.

Tu, Klotald?

Klotalds.

Augstais princi!

(Pie sevis,)

Mani grēki
Nu manim jāizpērk.

Sigismumd s.

Šķiet, izredzes

Tās labas, ka še sastopu es tevi.

Klotalds.

(Mezdamies ceļos.)

Priekš tevis, māvi gaidot, zemojos.

Sigismunds.
(Pēc pauzes, to pieceļot.)

Nē! Celies! Mācības, ko tu man devi,

Nav aizmirstas. Tās labi atminos.

Mans vadītājs tu manās gaitās būsi

Uz laimi spožu! Mana sirds to jūt.

Klotalds.

Ko saki tu?
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Sigismumd s.

Tu pārliecību gūsi,

Ka visi sapņojam, ka taisnīgs būt

Es gribu arī sapņos, valdīt sevi,

Tev atzinību dot un nesāpināt tevi.

Klotalds.

Ja, gaišais princi, tu tā tiešam domā,

Tad atļauj arī man būt taisnīgam.

Nav pieņemama man tā goda loma,

Ko gribi uzlikt man, jo zvērastam,

Ko esmu nodevis es tēvam tavam,

Ir vēl par mani noteicošais spēks.
Es gribu klausīt valdiniekam savam,

Pret tavu tēvu iet man būtu grēks.
Ne tavas pavēles es klausīt varu,

Nedz padomus pret manu kungu sniegt.

Ar nāvi sodi mani, ja es daru

Ne to, ko vēlies.

(Nometas ceļos.)

Sigismunds.

Un tu drīksti liegt
Man pakalpojumus, ko prasu?

(Pie sevis savaldīdamies, klusi.)

Tu mana sirds! Tik sapnis vien ir tas,

Kas tevi pārbauda? Jau pāraugusi
Ir mana apziņa tās kaislības,

Kas musina uz sliktiem, ļauniem darbiem

Es negribu, lai dotais solījums

Tev atgādināts tiktu vārdiem skarbiem.

(Pēc pauzes, skaļi.)

Mān jāuzslavē ir tavs godīgums,
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Ej atpakaļ pie pavēlnieka sava,

Ej, kalpo tam, kā pienākums tev vēli

Klotalds.

Reiz algu iegūs augstsirdība tava.

(Aiziet.)

Sigismunds.

Mēs kara laukā satiksimies vēl.

PIEKTAIS SKATS.

Sigismunds. Zaldāti.

Sigismunds.

Mēs iegūt troni ejam. Nemodini

Tu mani, liktenīgais spēks, ja zini,

Ka tikai sapņoju. Bet īstenību

Ja redzu es, tad parādību
Šo ļauj man modrā prātā izbaudīt

Un nodomātos darbus padarīt!

Vai redzu sapņus es, vai īstenību,

Vienalga! Allaž taisnīgs gribu būt!

Es būšu priecīgs, baudot patiesību,
Ar sapņu darbiem gribu laimīgs kļūt,

Jo zināšu, ka labs ir tas, ko veicis,

Ka vārdus taisnīgus es visiem teicis.

Lai bungas rīb! Lai ienaidnieki trīc!

Drīz varonīgais darbs būs padarīts!

(Bungas un trompetes, visi aiziet.)
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SESTAIS SKATS.

Istaba karaļa pilī. Klotalds (steigdamies), Ro-

zaura (to aizturot).

Rozaura.

Jel vienu acu mirkli tikai gaidi!

Klotalds.

Ne, ne! Pie karaļa man jāsteidzas.

Rozaura.

Tik grūtā brīdī mani projām raidi,

Vai manā nelaimē man jābeidzas?

Klotalds.

Tad saki drīz, kas ir!

Rozaura.

No Aleksēja

Man šinī tērpa bija jāslēpj ās,

To padoms tavs un saprāts pavēlēja.
Tu biji tas, kas toreiz solījās
Pie Aleksēja atriebt manu kaunu

Tāpēc ar' vairījos no viņa es.

Klotalds.

To visu zinu, bet ko teiksi jaunu?

Rozaura.

Aiz nejaušības satikāmies mēs.

Viņš atcerējās izbaudīto laimi...

Bet šodien vēl, Estrellu satiekot,
Tiks parkā šķiesti mīlas melu glaimi.
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Klotalds.

Un tad?

Rozaura.

Vai varu es, to apzinot,

Vairs valdīt savas atriebības jūtas!

Ar mani runāt, redzēt, mīlināt!...

Un kad šīs uzmanības zīmes gūtas,

Tad bezkaunīgi mani nonievāt!

Priekš manām acīm mīlas skatus rīkot,

No manas pretinieces glāstus tīkot?

Un kad man krūtīs atriebība kvēlo,

Viņš vēsiem skatiem vienaldzību tēlo.

Klotalds.

Bērns, apmierinies! Saki, ko lai daru?

Rozaura.

Ko solīji, tas tev nu jāpilda!
Tik to tev tagad atgādināt varu.

Lūk, paraugies! Še dārza atslēga,
Kur piesmējēju tu man liki gaidīt
Un solīji tam dunci krūtīs raidīt.

Klotalds.

Tev tavu godu atdot apsolīju,

Tas tiesa ir, kaut arī maksātu

Tas viņa dzīvību. Bet toreiz biju
Es neatkarīgs. To tak zini tu,
Ka viņš bij tas, kas mani atpestīja
No Sigismunda asinskārības.

Viņš mani izglāba, tā padarīja

Par savu parādnieku mani tas.
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Vai varu tagad viņa navi tīkot

Un atriebības slazdus viņam rīkot?

Rozaura.

Tu augstsirdību parādā man esi,

Pēc augstsirdības vīrs ir vērtējams.

U|n attaisnot tu sevi nevarēsi

Ar to, ka, briesmas kādreiz vairīdams,

No nāves Aleksējs ir glābis tevi.

Klotalds.

Es tomēr aizbildināt gribu sevi.

Ceļ katra vīra godu augstsirdība,
Ko darbos tas ir spējis pierādīt;
Bet līdzvērtīga tai ir pateicība,
Kad augstsirdībai tā par balvu krīt.

Rozaura.

Tad tīksminies ar augstsirdību tavu,

Ko devi man, nav pateicības vērts:

Bez goda liki vilkt man dzīvi savu, —

Tavs vīra pienākums ir viegli svērts.

Klotalds.

Bērins, atmet iegribas, kas nepildāmas!

Vai neredzi, ka jukas valsti grauj,
Ka brāļu karš to dziļā postā rauj,

Ka ļaužu kaislības nav savaldāmas?

Vai goda vīrs, kas es, kā vasals dzimis,

Šo postu drīkstu ļauni pavairot,
Pirms sacelšanās nemiers vēl nav rimis?

Ar nepateicību vai sirmos matus

Lai aptraipu? Vai atdot varēšu
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Es godu tev, ja kauninošus skatus

Uz savu galvu pats es vērsīšu?

Es atriebt tevi nevaru. Bet klausi:

Man kāda patversme ir zināma.

Ja turpu aizsūtīt tu sevi ļausi,
Būs mīļa gādība tev ronama.

Tur atradīsi mieru, cienīšanu,
Tur godbijīgi tiksi uzņemta.

Nu pārdomā šīs lietas izšķiršanu,

Par svētību lai tevim izkrīt tā.

Ļauj, mīļais bērns, lai turp es tevi sūtu!

To pašu teiktu es, ja tēvs tavs būtu.

Rozaura.

Nav tēva man. Nav manim arī drauga,

Kas aizstāvētu mani nestundā,

Kad mani piesmej, kaunā iegrūst rauga,

Kad mocos sievišķīgā vājībā.
Man asaras jau saēdušas acis,

Kas tagad būs, to mani darbi sacīs.

(Grib iet.)

Klotalds.

(To aizturot.)

Ko, Rozaura, tu darīt gribi, saki!

Rozaura.

Es nogalināt gribu krāpnieku.

Klotalds.

Kā vari murgos aizrauties tik traki!

Tas kļūs Estrellas vīrs, uz kuru tu

Vērst gribi tavas atriebības sodu.
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Rozaura.

Nemūžam nekļūs viņš Estrellas vīrs!

Klotalds.

Uz spēli liec tu dzīvību un godu!

Rozaura.

Gods zaudēts. Dzīvība? Tas nieks ir tīrs!

Klotalds.

Un kāds tavs mērķis?

Rozaura.

Mirt par savu godu!

Klotalds.

Jel lūko iet pa ceļiem labākiem!

R o zaura.

Es ceļa labāka vairs neatrodu,

Uz bojāeju ved ikviens no tiem!

(Aiziet.)

Klotalds.

Ja nevari vairs bēdās valdīt sevi,

Ņem mani līdz, lai mirstu līdz ar tevi!

(Steidzas tai pakaļ.)

SEPTĪTAIS skats.

Karalis, Aleksējs un galminieki (uznāk no otras

puses).

Karalis.

(Kādam galminiekam.)

Šķiet, Klotalds aizsteidzās. Šurp saucat viņu!
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Kāds otrs galminieks.
(Aizsteidzas.)

Aleksējs.

Cik nedzirdētas lietas! Noziegums!

Karalis.

Kad trako zirgs, kas spēs ar pavedienu
To savaldīt? Vai straumes pārplūdums
Ir aizturams ar steigā celtu sienu?

Vai kalna lavinei kāds pretosies,

Kas, lejup šļācot, nomaitā ikvienu?

Tak noturēt to drīzāk izdosies,

Kā tautu savaldīt, kas sacēlusies.

Aleksējs.

Tam iemeslis tik niecīgs gadījums,

Un tagad dumpošanās iesākusies!

Karalis.

No partijām nāk naids un uztraukums,
Tās musina un kūda ļaužu prātus.

Jau cīņas saucieni it visur skan;

Drīz redzēsim še ļaudis pulcinātus

Ap Sigismundu. Būs vēl jāredz man,

Ka vedīs Aleksējs tos kara gaitās

Un viņu uzticību tronim maitās.

Šie ļaudis tronim uzticīgi bija,

Bij padevības zvērasts viņiem svēts;

Par atkritējiem naids tos padarīja,
Nu kārtība un miers ir apdraudēts.
Tie savus pienākumus aizmirsuši,
Tie tagad kūdītājiem pakaļ skrien,
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Jau baros tie ap mums ir sanākuši.
Uz varas darbiem viņi lauzās, lien.

Aleksējs.

Kungs, tu man lielu godu parādīji,

Te bija manim līgsmība un prieks;
Pat Poļu troni tu man apsolīji,

Es esmu aplaimots tavs parādnieks!

Ko tava laipnā karaļsirds man gādā,

Papriekšu man ir jānopelna tas!

Tev tava tauta pretošanos rāda*

Ar apspiešanu tam ir jābeidzas!

Ļauj manim uzbrukt dumpinieku bariem!

Es piespiedīšu viņus piekāpties!
Kad sveiks mūs rīts ar sārtas saules

stariem,

Tavs liktenis un mans būs mainījies!

(lenāk kāds virsnieks unklusu Aleksejam ko ziņo.)

Karalis.

(Dziļās pārdomās; pēc īsas pauzes.)

Nav liktenīgās gaitas atvairāmas,

Un bīstami ir iepriekš zināt tās.

Ar spītēšanu nav tās izmaināmas:

No briesmām bēgot — briesmām uzdūrās!

Kas jācieš man, tas netiks atvieglots,

Mans posts ir manis paša gatavots.
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ASTOTAIS SKATS.

lepriekšējie. Estrella (jātnieces tērpā ar vairā-

kiem sulaiņiem).

Estrella.

Ja vilcināsies apspiest nemierniekus,

Ja savai varai nepakļausi tos,

Tad drīz par vēlu būsi Un dumpiniekus
Šos redzēsi tad baros uztrauktos

Te sirojam, kā zvērus asinskāros,

Tad posts un briesmas drīz vien valdīs še!

Aleksējs.

Neviens še pārsteigumus nenovēros:

Par nāvi lielāks ļaunums nedraud te.

Estrella.

Jau visā valstī sacelšanās plaša,
Jau visur trako naids, plūst asinis,

Kas nedrebētu, nav neviena paša,
Par postažu tas valsti padarīs.

Aleksējs.

(Pavadoņiem.)

Šurp zirgu! Kaujas gars lai pār mums valdai

Lai šķēpi ienaidnieku galvas skalda!

DEVĪTAIS SKATS.

lepriekšējie. Klotalds.

Karalis.

Vai, Klotald, redzēji tu manu dēlu?
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Klotalds.

Man Dievam jāpateicas, ka es dzīvs

Še ierados, kaut arī stipri vēlu.

Tavs dēls inav ieslēgts tornī vairs, bet brīvs;

To atbrīvoja satrakotā tauta.

No cietuma tiklīdz bij laukā tas,

Viņš zvērēja, ka tagad būšot rauta

Tā vara, kas tam ļaunas ciešanas

Tik nežēlīgi esot gādājusi.

Viņš būšot patiesības liecinieks,

Ko liktenīga vara noteikusi.

Viņš tagad esot lietu pavēlnieks.

Karalis.

Man nesat šķēpu!

(Kalpi atnes ieročus Aleksejam.)

Dēlam noziedzīgam
Ar savām rokām varu atņemšu!

Ja būt man zināšanās nevarīgam

Bij lemts, tad, šķēpu rokās, varēšu

Es sargāt apdraudēto Poļu troni

Un cīnīties par savu karaļkroni!

(Viņam pasniedz ieročus.)

Estrella.

Man šķēpu! Šķēpu man! Es cīņā gribu!

Bellona*) esmu es! Mans vārds lai dod

Mums spēku, drošsirdību, izturību,

Kas pretiniekus cīņā neatrod.

Ar Minervu mēs spēsim sacensties,

Ko veiksim, par to visi brīnīsies!

(Visi apbruņojas un aiziet ar troksni ieročus žvadzinot.)

*) Bellona, arī Duellona — romiešu kara dieve, Marsa masa

vai meita.
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Piektais cēliens

Mežains kalnājs.

PIRMAIS SKATS.

Kareiviska mūzika. Sigismunda kareivji iet pār

skatuvi. Sigismunds, savu virsnieku ielenkts, stāv

paaugstinātā vietā. Starp viņiem Klarins.

Sigismunds.

(Kad jau dažas kareivju grupas pagājušas garam.)

Ja vecā Roma mani ieraudzītu,

Ar cīņas trofejām kas stāvu še,

Tā prieka jūsmās mani apskatītu

Un brīnītos par to, kas notiek te.

Tā savas senās varonības rotas

Še redzētu nu atkal atjaunotas.
Kāds savāds nezvērs, tuksnesī kas audzis,

Še kara spēka pulkus sveicina,

Ko pretim uzvarām viņš cīņā saucis,

Kas sev vairs pretiniekus nezina.

Bet valdi, gars mans, lepno lidojumu,

Uz kuru slavas kāre tevi trauc,

Un neaizmirsti gudro atzinumu,
Ka tikai sapņu rēgi tevi sauc.

Ja zemāk vērtēsi, ko esi guvis,
Tad nebūs žēl, kad tas būs sapnis kļuvis?.
(Viņš atsēžas uz akmeņa. Trompetes pūtiens.)
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Klarins.

Kungs, paskaties, kas jāj tur zirgā ātrā!

Kāds savāds, apbrīnojams radījums!

Šķiet, nav no zemes smaguma vēl skārta

Šī būtne kustīgā. Kā lidojums ,
Tās gaita lokās brīvi vieglā gaisā.

Tā kāda sieviete! Lūk, raugies turp!

Tās matus vējiņš rotādamies raisa,

Jau savu zirgu viņa vada šurp!

Sigismunds.

No viņas spožuma es apburts stāvu.

Klarins.

Rozaura tā!

(Viņš steidzas tai pretim.)

Sigismunds.

Rozaura! Dīvaini!

Jau esmu redzējis tās skaisto stāvu.

Vēl skaistāka tā tagad! Brīnišķi!

OTRAIS SKATS.

Sigismunds. Rozaura (mētelī ar šķēpu un dunci).

Klarins.

Rozaura.

Ak, augstsirdīgais Sigismund, es lūdzos;

No tevis aizsardzību, atbalstu.

Kā nelaimīga sieva es tev sūdzos,

Dod patvērumu man! To zini tu,

Ka divi vārdi vīra augstsirdību
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Var allaž viņa krūtīs modināt, —

Tie: sieviete ar viņas nevarību

Un nelaimīgā, — tie spēj modināt

Uz cēliem darbiem cēla vīra sirdi.

Sigismunds.

Kas, brīnišķīgā būtne, esi tu?

Vai manu kaislo jautājumu dzirdi?

Kas esi, teic, lai tevi zinātu!

Jau trešo reizi ieraugu es tevi,

Bet katru reizi citā izskatā.

Par vīrieti tu vari pārvērst sevi,

Tad būt kā sieva visā skaistumā,

Tu tagad savieno šīs būtnes abas

Kā karavīrs, kā sieviete pēc dabas.

Rozaura.

Tad klausies, princi! Mani dzemdējusi
Ir kāda augstdzimusi sieviete,

Kas Maskavijas galmā kalpojusi.
Tur gadījusies viņas nelaime:

Kāds augstāks kungs bij viņu iemīļojis

Ar viltus mīlu, tā kā senatnē,

Kad skaistu zemes meitu iekārojis

Bij kāds no Dieviem. Savā nelaimē

Tā toreiz pamesta ar' mana māte tika:

To kaunā atstāja tās pavedējs
Un aizejot tai šķēpu ķīlā lika,

Šis šķēps būs tagad viņas atriebējs!

Sigismunds.

Vai sievas skaistumu tā algot klājās?



114

Rozaura.

Šīs viltus mīlas auglis esmu es.

No mātes iedzimušās jūtas vājās

Ir vainīgas pie manas nelaimes.

Man maz ko teikt par manu kaunu, bēdām:

Mans dižais augstdzimušais pavedējs,

Kam šurpu sekoju pa viņa pēdām,
Ir Maskavijas princis Aleksējsl

Sigismunds.

Tad Aleksējs šis nelietis!

Rozaura.

Viņš bija

Tas godavīrs, kas godu ņēma man.

Viņš visu aizmirsis, ko apsolīja,
Bet viņa zvērasts man vēl ausīs skan.

Kā gaisa tālēs dziest un izgaist skaņas,
Tā viņa mīlas siltums izdzisa,

Tam radušās bij varaskāres maņas,

To Poļu zemes tronis pievilka.
Grib gūt Estrellu viņš par dzīves biedri,

Lai Poļu karaļkronis tiktu tam.

To redzot, manim plūda kauna sviedri,

Jo biju pamesta es negodam.
Es izmisumam tomēr nepadevos,
Bet steidzos Aleksējam pēdas dzīt,

Uz Poliju es tāpēc šurpu devos,

Jo cerēju te viņu ieraudzīt.

Es domāju vēl uzsildīt tā mīlu,
No jauna viņa sirdi iemantot.

Ja ne! laist darbā mana tēva ķīlu
Un atriebības dūrienu tam dot.
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Šurp devos pārgalvīgā uzņēmībā,
Kā vīriets ģērbusies še ierados.

Zirgs toreiz nevaidamā trakulībā

Ar mani skrēja. Un kad atģidos,
Tad tuvu kādu torni ieraudzīju, —

Tur pirmo reizi tevi redzēju.
Es noteikumus pārkāpusi biju,
Kas drošu nāvi manim atnestu;

Pie galma Klotalds mani nogādāja,
Tur dzīvoju es viņa sargāta.
Bet tagad mana apsardzība vāja, —

Viņš princi Alekseju uzskata

Par savu likumīgo pavēlnieku
Un par Estrellas vīru nākošo.

Viņš ieteic man, lai tagad mierā lieku

Es Aleksēju, manis ienīsto,

Jo valdiniekam savam atriebties

Vairs neklājoties, nedz ar' pretoties.

Sigismunds.
Ak tā!

Rozaura.

Es esmu šurpu atnākusi

Sniegt roku tev, lai cīņā vienotā

To atriebtu, ko esmu pārcietusi.
Uz priekšu, princi! Tavā vadībā

Mēs iznīcināsim to apvienību,
Kas tev, kā man grib kaunu nodarīt.

Grib tevim ņemt tie valsti, valdonību,
Man iemīļotu vīru nolaupīt.
Ka sieviete es tevi uzaicinu

Par mana goda atriebēju būt.

Kā vīra simbols tevi uzmudinu
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Par Poļu troņa ieguvēju kļūti
Kā sieviete es aizkustināt gribu
Ar maigumu tev jūtas labākās,
Kā vīra simbols, drosmi, izturību

Tev gribu iedvest cīņās karstākās.

Ja man tu draudēji ar mīlestību,

Tev, vīrietim, ar nāvi draudu esi

Ja apsmiesi man godu, paļāvību,
Šis šķēps būs tas, kas tevi nonāvēs,!

Sigismunds.
(Pie sevis.)

Ak debess spēks! Ja tiešam sapņos( klīstu,

Dod drīzāk ataust manai apziņai!

Šis labirints, kā ejas nepazīstu,

Liek ļaunus slazdus manai vājībai!

Ja tikai sapnī karalis es bijis,
Kā spētu tad šī daiļā sieviete

To, ko šis brīnumsapnis parādījis,
Tik nemaldīgi atkārtot man te?

Bet ja nu tā ir tiešā īstenība,

Kāpēc es atzinis par sapni to?

Vai augstība un gods ir iedomība,

Kas viegli sajaucās ar sapņoto?

Un beidzot nezini, kas īstenība

Un kas ir sasapņotā parādība!

Ro zaura.

Mans augstais valdniek!

Si g ismumd s.

Ja! Tā tiešam rādās!

Ja majestāte, augstība un gods
Ir fantoms, kam nav vērtības nekādas,



117

Tad jāizmanto mirklis, kas ir dots!

Ja sapnis gatavo mums mīlas baudas,

Kāpēc gan sevim tad šīs baudas liegt?
Tad baudīt, baudīt visu, cik tik jaudas,
It visu, ko tik sapņojums var sniegti

Rozaura daiļā karsē manas jūtas,

Tā manā varā tagad atrodas,

Būs taču manas baudas tās, kas gūtas

Kaut sapnī murgojot. Lai notiekas!

Lauz, mīla, goda bausli iedomāto,

Lauz uzticības bausli svētāko,
Lai sapņojam par laimi daudzināto

Un sapņu reibonī lai baudām to!

Lai laimes ziedi, ko mums sapņi kaisīs,

Par sāpju ērkšķiem kļūst, kad sapņi gaisīs!

Rozaura.

(Pie sevis.)

Ko runā viņš? Ko sapņojot tas prāto?

Kā liekas, viņš neko ne dzird, ne redz.

Ar garu, nevaldāmi pacilāto,

Viņš skatus met, kas ļaunas dzirkstis, dedz.

Sigismunds.

Par sāpēm laime top! Tā pats es sevi

Ar saviem prātojumiem apgāžu.

Vai tieksmes šīs, ko, debess, tu man devi,

Nav tikai pārbaudījums? Nojaušu,
Ka liesma šī pēc īsa brīža gaisīs,
Tik pelnu puteklīšus atstājot.
Būs rūgtums tik, ko gūtās baudas raisīs,

Kad atjēgšos es, sapņiem izgaistot.
Tad labāk meklēšu es paliekošo,
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No mūžības kam ilgstošs kronis dots;

Tad arī gūšu slavu nevīstošo,

Tad laimes brīdis netiks izsapņots.

Rozaura zaudējusi godu savu,

Ir firsta pienākums to viņai dot,
Bet nevis laupīt to ar viltus slavu!

Es gribu atkarot Rozauras godu,
Pirms vēl es manim lemto troni rodu.

Tev jāuzmana savas kairās dziņas,
Tavs vīra pienākums ir valdīt viņas.

(Viņš strauji pagriežas pret saviem pulkiem.)

Rozaura.

Tu aizgriezies tik vienaldzīgi, strauji?
Neviena mierinoša vārda man!

Pat cerības man lolot nepielauji!
Vai ir tas iespējams, ka neatskan

No tavām stīvām lūpām pat ne zaimi?

Tu pat ar savu seju novērsies?

Sig ismuinds.

Tev tavās bēdās nevar līdzēt glaimi!
Kā nicināšana tie izliksies.

Ja gribi baudīt manu līdzjūtību,
No cietsirdības tad man jāvadās!

Ja mani vārdi liedz tev pakalpību,
Tad mani darbi to tev sagādās.
Tavs skaistums tas, ko cīņai upurēju,

Es atgūt tevim tavu godu eju.

(Zaldātiem.)

Lai bungas rīb, lai vēsta cīņas steigas,

Es gribu uzvarēt, pirms dienai pienāks

beigas!
(Viņš ar saviem kareivjiem aiziet.)
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TREŠAIS SKATS.

Rozaura (viena).

Rozaura.

Cik dīvaina ir viņa rīkošanās!

Vai naids, vai mīlestība vada to?

Vai cerēt man, vai bij tā izlikšanās,

Kad viņš ar skatu skumji dzirkstošo

Man vārdus pēdējos tik mīļi teica?

Šīs mēmās gaitas? Kā man saprast tās?

Šis sapnis nomodā man nepateica,

Kur sasapņotās ainas nobeidzās.

Šķiet, kāda burvība to važās saista,
— Viņš bēg no tās, kaut liekas būt tā skaista.

(Viņa paliek domās nogrimusi.)

CETURTAIS SKATS.

Rozaura. Klarins (tuvojas viņai).

Klarins.

Vai, jaunkundze, tev tuvoties es varu?

Rozaura.

Tu še? Bet kur tik ilgi biji tu?

Klarins.

Vai tiešam zināms tevim nav, ko daru?

Tad nebūs slikti, ja tev pastāstu.

Es klejoju pa pilsētām, pa laukiem,

Pie galma biju diezgan ieredzēts,

Tas nepatika maniem draugiem jaukiem,
Aiz naida tornī tiku iespundēts.
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Man sakumā-tur'klājās diezgan slikti,

Bij arī badoties tur jāmācās
Un jāmocās ar prātniecību dikti.

Caur draugiem atbrīvoties paveicās.

Tiem gribējās, lai karalis es būtu,

Bet ir tak katram sava paša prāts!

let kaujās! Lai par slepkavu es kļūtu!
Priekš tā es neesmu dzīvē aicināts!

(Dzirdami bungu dārdi.)

Rozaura.

Rīb bungas! Ko gan tas lai nozīmētu?

Klarins.

(Tālumā raudzīdamies.)

Pie pils! To ielenc! Tur jau vaļā iet!

Tur skaudri uzbrūk! Lūk, jau ielauž sētu,

Grib tur no iekšas grupa laukā skriet.

Nu kaujas tie ar nedzirdētu sparu.

let slikti mūsējiem! Tie atkāpjas.
Tiem nāksies laikam visiem izlaist garu,
Kas Sigismunda pusē cīnījās.

Rozaura.

Ak, kāpēc es še stāvu nevarīgi,
Kad jābūt manim bij pie sāniem tam!

Ņem drosmi, Sigismund, cērt varonīgi,

Jo klausa pasaule tik dūšīgam!

(Viņa aizsteidzās.)

Balsis.

Sveiks, karali, sveiks!

Citas balsis.

Brīvība lai dzīvo!
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Klarins.

(Viens.)

Tur brīvība un karalis! Lai dzīvo vien,

Cik var un grib tie baudīt dzīvi brīvo.

Par visu to man gluži maza bēda,

Ja paliek man šis drošais laukumiņš,

Ja inetiek ņemta man no tā ne pēda.
Pavisam netīk man tas jandāliņš,
Kas vaļā iet pa visām malu malām.

No tā es labprāt gribu novērsties

Un neitrāls turēties līdz pašam galam,
Kā Nērons gribu dzīvē raudzīties,

Bez mīkstas līdzjūtības un bez kreņķiem.

Bij gudris viņš, lai saka kāds ko grib!
No klusa stūrīša uz trakiem zeņķiem
Es skatīšos. Lai ieroči tiem zib!

Še nevaru nemūžam nāvē krist!

Pats labu knipi varu nāvei sist!

(Noslēpjas.)

PIEKTAIS SKATS.

īss kautiņš. Pēc tam nāk Karalis, Estrella, Alek-

sējs un Klotalds (bēgdami).

Karalis.

Vai ir kāds karalis vēl nelaimīgāks bijis?

Vai vajāts ticis vēl kāds tēvs kā es?

Klotalds.

Viņš mūsu pulkus tā ir sabaidījis,
Ka visi bēg. Vairs nelīdz pavēles.
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Aleksējs.

Ak debesis, jau uzvar nodevēji!

Karalis.

Ir šādās kaujās nodevēji tie,

Kas, cīņu zaudējuši, bēg, kā vēji.

Mēs esam uzvarētie, vajātie!

Vēl izbēgt lūkosim no dēla rokām,

Kas Poļu troni manim atņēmis.

(Atskan šāviens.)

Klarins.

(Izlec no savas paslēptuves.)

Ak debess, palīdzat!

Karalis.

Ar nāves mokām

Te cīnās ievainots kāds kareivis.

Kas ir viņš tāds? Tam seja asiņaina.

Klarins.

Ir mana nāve mana paša vaina,

Nav man ko cerēt, nav ko vēlēties,

No nāves bēgdams esmu to še guvis!

Vai tiešām vietas nav, kur paslēpties,

Ja liktenim par upuri kāds kļuvis?
Un arī visi jūs? Vai vaļā tiksiet

No nāves baigās varas nolemtās?

Nē! Necerat, jūs dzīvi nepaliksiet,

Ja mirt pēc Dieva ziņas pienākās.

(Krīt atpakaļ aiz skatuves.)

Karalis.

Lūk raugaties! Jūs nāvē ejat droši,

Ja tāds ir Dieva nelokāmais prāts!
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Nav mušu prātojumi noteicoši.

(Uz Klarinu rādīdams.)

Ar līķa vaibstiem tiek tas sludināts,

Kas te pie mūsu kājām nāvē kritis;

No nāves slēpjoties, tas nāves ķerts,.
Aiz paša vainas nelaimīgs es ticis,

No ciešanām un mokām esmu tverts.

Es valsti sargādams, to postā licis,

Kam nodomājis biju atņemt troni,
Tam tagad pats es esmu devis kroni.

Klotalds.

Gan zina liktenis ikvienu eju,
Lai tvertu to, kas domā noslēpties,
Gūt pārliecību tomēr nevarēju
Ka vajag' tīši viņam atdoties.

Kāds arī liktenīgais lēmums būtu,

Tev tomēr jādomā par glābšanos 1

Aleksējs.

Mans augstais Ķēniņ, saņemiesl Es jūtu,
Ka uzņēmība brīvību tev dos.

Tur biezoknī es manu zirgu kādu,
Ar viņu drošā vietā tiksi tu.

Mēs ceļu sargāsim. Ar rīkošanos šādu

Tu savu mērķi droši sasniegtu!

Karalis.

Ja mirt man šinī vietā Dievs būs licis,
Tad gribu te es nāvi sagaidīt
Un redzēt pats, kas man par daļu ticis.

Kas manim lemts, to gribu piepildīt.
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SESTAIS SKATS.

lepriekšējie. Sigismunds. Rozaura. Zaldāti un

pavadoņi.

Sigismunds.

(Savējiem.)

Še pārmeklējat katru krūmu, koku,

Te kalnos karalis ir noslēpies!

Klotalds.

Kungs, bēdz!

Karalis.

Kāpēc lai likteņvaras roku

Es atvairu?

(Viņš tuvojas Sigismundam.)

Aleksējs.

Ko gribi uzņemties?

Karalis.

Ļauj, hercog!

Klotalds.

Augstais kungs, ko darīt tīko?

Karalis.

Kas jādara, to darīt gribu es.

(Sigismundam.)

Tu, princi, savus kaujas spēkus rīko,

Lai mani meklētu. To nevaj'dzēs:
Es esmu karalis, un te es stāvu,

Priekš tevis esmu gatavs zemoties,

(Taisās mesties ceļos. Aleksējs un Klotalds viņu attura.)
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Pie zemes noliekt savu veco stāvu,

Lai spētu tu ar kāju atspiesties

Uz manas galvas balto matu klāju.
Es esmu kritis, lai nu celtos tu

Un kaunā pazemotu mani vāju,

Lai karaļmēteli man norautu.

Ņem, dragā manu scepteri un kroni,

Ņem manu godu, atņem cieņu man

Un saņem dzimto Poļu zemes troni, —

Tā manas dzīves likteņlēmums skan.

Nu izpildīts ir likteņvaras likums,

Lai tagad notiek debess spriedums svēts!

Sigismunds.

Lai slavināts top Poļu galma tikums!

Nu klausāties, kas tiek jums pavēlēts!
Ne debesis ir tās, kas maldos tinas,

Ne zvaigznes tās, kas maldu ziņas sniedz,

Bet alojās tik tas, kas neapzinās,
Ka debess noslēpumus liktens liedz

Ar prātu zīlēt cilvēcīgi vājo.

Tur aizliegts ceļš, kur patiesība mājo!

Ko tēvs bij saskatījis zvaigžņu gaitās,

Bij viņa paša dzīves kļūdas tās!

Viņš gribēja, lai man piar vainu skaitās

Tas, kas nu liktenīgi notikās

Caur viņa iejaukšanos debess lietās,

Bet tas ar debess plānu nesaietās!

Kas likteņvarai pretešķības dara,

Ceļ nenojaustus spēkus darbībā.

Snauž jūras lēnā vēsmā vētras vara,

Snauž slepkavība šķēpā mierīgā.

Tā mežonība, varmācība, briesmas
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Snauž nemanāmi krūtīs cilvēkam.

Dedz tikai tas šo ļauno dziņu liesmas,

Kas iedomājas viņas apspiežam

Ar netaisnīgiem līdzekļiem un naidu.

Tēvs savu likteni tā veidojis,
Ka skatāms tas ar līdzjūtīgu smaidu;

Pat visusmieklīgākais noticis!

Pie manām kājām savus ceļus loka

Tēvs! Valdinieks! Tas viss ir piepildīts,*
Ko nolikusi liktenīgā roka,

Viss tēva maldu ceļš nu parādīts.
Cik arī necentās viņš vadīt lietas,

Bij velta visa viņa cenšanās!

Un ja nu viņam bija rokas sietas,
Kas garā liels un gudris skaitījās,
Vai iet pret likteni lai es tad spētu,
Kas esmu nepiedzīvojis un jauns?

Ne, sacelties pret to es nevarētu,

Nav debess prāts un taisnais nodoms ļauns!

(Nometās ceļos.)

Tēvs! Karali! Sniedz manim savu roku!

Es tavā varā tagad atdomos

Un tavā priekšā savus ceļus loku!

Ir bijis debess taisnos nodomos,

Lai tu no tādiem murgiem vaļā kļūtu,
Ka likteņceļus vari grozīt tu.

Es sevi vainīgu priekš tevis jūtu,
Še gaidu, lai tu mani sodītu!

Karalis.

(Viņu uzceļot.)

Mans dēls! Mans dēls! Jau otru reizi manu

Es savā sirdī tavu cēlumu!
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Tu esi firsts! Tev atzinību manu

Es liecinu ar skumju žēlumu,

Ka tu no manis tikdaudz ļauna guvis.

Tu pušķojams ar lauriem skaistākiem!

Par uzvarētāju tu esi kļuvis
Ar saviem darbiem, cēliem, dižaniem!

Visi.

Lai dzīvo Sigismunds! Lai augsti dzīvo!

Sigismunds.

Mans šķēps vēl dažu cīņu izcīnīs!

Un kamēr baudīšu es dzīvi brīvo,

Tas jaunus laurus cīņās nopelnīs.

Bet šinī brīdī man ir jāizcīna

Ar sevi cīņa visulielākā!

Cik grūta tā, to mana sirds tik zina.

Nāc šurp, Rozaura, visudaiļākā!

Nāc, Aleksēj, un saņem viņas roku,

Pie viņas goda esi vainīgs tu!

Es uzaicinu tevi...

Aleksējs.

Viņas moku

Es nenoliedzu un tās ciešanu!

Es atzīstos, ka man ir pienākumi,
Ka mīlas liesma nav vēl dzisuši,

Bet galmā pastāvošie paradumi...

Es esmu firsts. Bet no kā dzimusi,

Rozaura nezina...

Klotalds.

Bet es to zinu!

Tās dzīslās dižciltīgas asinis
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Ne sliktākas kā tavas! Uzaicinu

Es tevi cīnīties! Tas pierādīs...
Bet diezgan! Viņas tēvs, tas esmu es,

Kas viņas godu tagad aizstāvēs!

Aleksējs.

Tu, Klotald?

Klotalds.

Turēt to kā noslēpumu
Es gribēju. Es klusu gaidītu,
Līdz viņa sava goda atguvumu
Pie cēla vīra sāniem sasniegtu, —

Bet tagad es še skaļi apliecinu,
Ka Rozaura ir bērns mans miesīgais!

Aleksējs.

Es tagad visu patiesību zinu.

Ar prieku izpildīts tiks solītais!

Rozaura daiļā, bildināt vai varu

Es tevi? Vai tu gribi mana kļūt?

Sigismunds.

Un lai es netaisnību nenodaru

Nekam, kas Šinī brīdī prieku jūt,

Tad jārūpējas, lai Estrella skaistā

Pēc pazaudētā prinča neskumtu,
Kas mīļi viņas maigās jūtas saista.

Par vīru lai tā princi iegūtu,
Kas zemāks nebūtu par Aleksēju,
Par to es tagad gribu gādāt pats.

Griez šurp, Estrella, savu daiļo seju!

Lai top tavs skaistums mīļi slavināts!
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Sniedz roku man! Es tevi uzaicinu!

Nāc uzticībā mani aplaimot!

Estrella.

Mans valdiniek, es skaļi apliecinu,
Ka tava augstsirdība negaidot

Liek manim pašai kaunēties par sevi.

Sigismunds.

Un, Klotald, tu, kas mani skoloji,

Man zināšanu bagātību devi,

Kas savus pienākumus pildīji

Un biji tēvam uzticīgs arvienu,

Dot gribētu tev algu augstāko!

Kā draugu labāko es tevi cienu!

(Apkampj to.)

Zaldātu vadonis.

Ja augstsirdīgi tā tu algo to,

Kas labuma tik maz ir tevim devis,

Teic, kāda alga mani sagaida,
Kas tikdaudz esmu darījis priekš tevis?

Ir sacelšanās manis rīkota.

Es atdevu tev nolaupīto godu,
Par karali tu esi padarīts!

Sigismunds.

Es tavā rīcībā to torni dodu,

Kur, važās slēgts, es biju ieslodzīts,

To vari ņemt kā algu, vai kā sodu,

Jo sodāms ir tavs darbs, kas padarīts.

Būs tevim arī laba apsardzība,



130

Lai neiedomātos tu kādreiz bēgti

Kad galā novesta ir nodevība,

Mēdz nodevējus drošās vazās slēgt

Prom vediet tol

(Viņu aizved.)

Karalis.

Ar neviltotu prieku,

Mans dēls, es tavos darbos noraugos;!

Rozaura.

Cik gudri, apbrīnojami pārlieku

Tu, princi, rīkojies!

Aleksējs.

Es priecājos

Par pārvērtībām, kas tik brīnišķīgi

Mums, princi cēlais, tevi devušas.

Tu uzstājies tik braši, vīrišķīgi,
Ka mums par tevi tikai jābrīnās!

Sigismunds.

Tā gudrība, tā augstā tikumība,

Ko jūs te vienā balsī slavināt,

Ir sapņos iemantota pamācība.
Ujn kas no jums lai spētu liecināt,

Ka manu sapņu murgi ir jau galā?
Varbūt joprojām sapņi turpinās,
Ujn esam kādā brīnumjūras salā,

Kur iedomātā dzīve risinās.

Bet brīdis nāks, kad mūsu sapņi "beigsies.
Kad samurgotie rēgi izgaist steigsies.
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Un ja es drošu pārliecību gūtu,
Ka īsto dzīvi tagad redzu es,

Tad viena lieta tomēr ir, ko jūtu,
Ko šaubas izklaidēt vairs nevarēs:

Es zinu to, ka dzīves krāšņais košums

Ar sapņiem aizmirstībā aizlidos,
Tik mūsu labo, cēlo darbu spožums

Priekš laiku laikiem skaistas teikas dos.
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