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BRITANIKS 
TRAĢĒDIJA 

ĒVALDS V A L T E R S 
TULKOJIS NO FRANČU VALODAS 

NĒRGNS, valdnieka, Agnpmas ū f U 

BRITANIKS, Klaudi ja un Masaliņas delsv 

AGRIPINA, Domi ci ja Euobarbus (Nērona tēva) 
uu Klaudija atraitne. 

JUNINA," Britamka iecerētu, 

BURTJS, Nērona skolotājs. 
NARCISSr Britanika skalo^js. 

ALBINA, Agripīrias uzticības persona-

Sardze. 

Notiek Romā, Nērona pilL 
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I skats, 

Agripīna. Albīna. 

ALBINA. 
Kas tas3 Jūs nākat Šurp, kad Nēron^ atdusas, 
UM gaidat vienatnē līdz pamodīsies tas? 
Pa pili staigājat bez pavadoņa vada, 
Jūs māte cezaramf Vel Us jums cieņu rada? 
Jel ejiet atpakaļ, es Jūdzu, paveiniee! 

AGRIPĪNA. 
Albīna, nevaru iet prom, to vēra Уее. 
Man jāgaida viņš te> kad bēdas гайка sirdi. 
Viņi rūpes dara man, tu saproti un dzirdi: 
Kā paredzēja to, viss arī noticies, 
Pret Britas iku nu ir Neirons nostājies; 
Trūkst ierietība.s tam tin sevi nesavalda, 
No mīlas paguris, ka tirāns tagad valda, 
Tam traucē Brifaniks, tas nobeigt viņu sāks, 
Un sajūtu vienmēr, drīz mana tār fa nāks. 

ALBĪNA. 
Kas, Nērons! Dzemdējot kam dzīvu devāt garu. 
Ko aicinājāt šurp, kam devāt valsti, v«ru? 
Kam t*om atdevāt, kas Klaudij4 dēlam ņemts? 
Šis gods un eēzar'v«rds bi j Eritanikam lemts 
Jūs visu dnrijāt, lai atzinību gūta; 
Tam jāpateicas J Ū T O S . 



AGRIPINA. 
Tam jāpateicas būtu; 

J a viņŽ bū* atzinīgs — to ari padarīs, 
J a nē, tad spriedumu pret mani parakstīs. 

ALBINA. 
Viņš, kundze, nedarīs pret māti nekrietnību. 
Tas pienākumā cēls, ar labu izglītību, 

— Ko Romai devis viņš trīs gada laikā viens — 
No lieliem valdniekiem nav izvedis neviens. 
Un valsti valdīdams, fam citu rūpju nava, 
Lai tikai otgriestos reiz Romas vecā slava. 

, Bet valda viņš kā tēvs. Jo Nērons tikumā — 
i Kaut jauns vēl — ir tas pats, kas Augusts vecumi. 

AGRIPINA. 
Nē, nē, es nemaldos. Tas mani nepārsteidza. 
Viņš, saka, taisnība, ar to kur Augusts beidza; 
Man bail, ka nākotnē var pārmainīties viss, 
Ka nebeidz viņš ar t o . . ^kttr Aupnts iesācis. 
.Viņš velti maskējas, tik skaidri redzn viņu: 
Tāds pali, knTJomicijSj ar mežonīgu dziņu. 

Viņš visai godkārīgs — tā senču asinis — 
Un lepnību turklāt, no manis mantojis. — 
Iet laimīgi vienmēr, kad sākas tirānijā; 
Pie Kaisis. sākumā, jau labklājība bija,*) 
Bet viņa dvēselē kad niknums iezagās 
Valsts labklājība drīz, lūk, šausmās pārvērtā*. 
Ko tad nu nozīmē, ja Nērons uzcītīgi 
Līdz šim ir valdījis, bet beidzas negodīgi? 
Vai Romas zīmogu tik tamdēļ devu tam, 
Lai tautn vadītu kā patīk senātam? 
•) Caīus Caligula. 
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No, tēvijai viņš tēvs, var teikt, ja pats to vēlas, 
Kaut būta tiklai tam pret māti vairāk žēlas. 
Ko tad mēs darīsim, vai var to pateikt kāds, 
Ja kādā dienā te mums notiek atentāts? 
Junīna, Britanniks ir samīlējušies abi, 
Tas vairs nav noslēpums, to zin viņš tīri labi. 
Un šis pats Nērons lūk kam sirdī tikums mīt, 
Janīnu pavēl viņš nakts vidu nolaupīt. 
Vai tas aiz naida tik? vai mīlas? — Viens no divi 
Vai dara prieku tam, tiem postīt abiem dzīvi? 
V a i . . . drīzāk jādomā, lai sods vēl mani skar — 
Tos vienmēr pārstāvu — tamdēļ tiem pāri dar'? 

ALBĪNA. 
Jūs viņus pārstāvat? jāsi 

AGRIPINA. Pagaid, mana dārgā. 
Es viena vainīga pie viņu liktens bargā: 
Ar Britaniku vai tā notikt vaj'dzēja, 
Ka manas gribas dēļ viņš troni zaudēja? 
Janīnas brālis pat, Šiliņus, Oktāviju 
Par sievu gribēia. Kad kāzas izpostīju — 
Viņš nāve aizgāja. To Klaudijs cieni ja, 
Ar lielo Augustu tam dzimta kopēja. 
Te guvis Nērons "viens, bet man kā atalgojums 
Ir jātura starp tiem nu viņu līdzsvarojums. 
Drīz vien var gadīties, to dara Britaniks 
Starp mani — Nēronu ja līdzsvars vajadzīgs. 

ALBINA. 
Ak vail 

AGRIPINA. 
Viņš osta man, kur vētrā piemitīšu. 

Drīz Nērons izsprukt var, ja grožus palaidīšu. 



ALBINA. 
Vai dēla dēļ jums ta, pārlieku raizēties? 

AGRIPINA. 
No viņa bīšos vēl, ja manis nebīsies. 

ALBINA. 
Jūs velti baidaties te nevietā, es jūtu. 
Pret jums nav Nērons tāds kā gribētos. Lai būtni 
Bet viņa pārmaiņā nekas nav redzams mums. 
Starp cēzaru, un jums, tas lūk ir noslēpums. 
Viņš cieņu neņem viens, ko viņam dāvā Roma. 
Pirms rūpējas par to, lai mātei sava loma. 
Viņš savā cēlumā sev nepatur nekā; 
Un Romai jūsu vārds ir tikpat svēts kā ta. — 
Min Oktāviju rets, kas viņa kādreiz bija. 
Pat Augusts Līvijai maz goda parādija. 
Bet Nērons pirmais lūk ir nosacijis tā, 
Lai karavīri jums nu godu parāda. 
Ko vairāk vēlaties par tādu atzinību? 

AGRIPINA. 
Daudz mazāk cienību, bet vairāk uzticību. 
Pašlaik, Albīna, mam pa prātam nav nekas; 
Mans gods, te redzu, aug, bet iespaids mazinās. 
Nē, nē, vairs Nērons mav tik jauns kā kādreiz bija 
Kad manus nodomus bez vārda atbalstīja: 
Viņš atpūtās — bet man? — Par valsti rūpēties! 
Kad liku senātam pils telpā pulcēties, 
Tnr mana klātbūtne vien bija noteicēja. 
Lai gan aiz priekškara tie mani neredzēja. 
Tai laika — grūti teikt, ko Roma gribēja — 
Vēl Nērons noreibis no viņas nebija. 
Tad nāca diena tā, to dienn atminēšos, 
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Kad Nērons pacēlās ar slavu padebešos»,. 
Daudz karaļsūtņi šurp no malu malām nāk, 
Vai visa pasaule nu viņu atzīt sāk. 
Tam līdzās tronī sēst es biju cerējusi, 
Tik mana cerība te mani pievīlusi. — 
Lai būtu iā vai tā, no tālienes jau tas 
Redz mani nākam š u r p . . . tam seja pārmaiņas. 
Jau sirdī sev tūlīt es ļaunu paredzēju, 
Un,, nepateicīgais, ar liekuļotu seju, 
Jau laikus piecēlās, man steidza skūpstu dot, 
No troņa mani prom tik veikli atbīdot. 
Kopš notikuma šī, nu Agripīna viena: 
Bez varas, kritusi, bez prieka katra diena. 
No visa bijušā tik ēnas palika, 
Ja vēl kāds atbalsta, tad Barus, Seneka. 

ALBĪNA. 
Par tādām aizdomām ja pārliecībā esat. 
Kamdēļ tad indi šo jūs savā sirdī nesatī 
Nu raugat parunāt ar eēzaru vismaz. 

AGRIPINA. 
Ar mani nerunā viņš divatā nemaz: 
Ar tautu, atklāti, ir mana pieņemšana. 
Tas noteikts atbildēs, pat savā klusēšanā. 
Stāv divi liecnieki klat vienmēr Nēronam, 
Tie stingri seko tur it visām sarunām. 
Tam arī sekošu, ja manis izvairīsies, 
Un es vēl iegūšu, ja beidzot manis bīsies. — 
Kasi Dzirdu troksni. Nāk, Albīna, ejam nu, 
Pie viņa izpētīt, kas tas par nodomu, 
Kas dvēs'lē slēpjas tam. Un pārsteigumu 
Kas tas. Tur Bums nāk, drošu. 
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II skats. 
Agripma, Barus» Albina. 

BURUS. Jums, kundze, paziņošu — — — 
Man, cēzar' vārdā jums, ir Jādod rīkojums, 
Lai gan tas sākuma var likties pārsteigums, 
Bet darīts — patiesi — tas tiek ar gudru ziņu 
Un cēzars vēlējās, lai saprastu jūs viņu. 

AGRIPINA. 
Tad ejam, ja viņš grib, lai labāk pateic pats. 

BURUS. 
Ir cēzars aizgājis. Tā rīkojums ir tāds: 
Pa durvīm šīm pie tā, vairs netiek pavalstnieki, 
Jau ziņoja kādreiz to abi padomnieki 
Jūs, kundze, atļausiet, ka aizeju tū l ī i 

AGRIPINA. 
Šo augsto lēmumu — ne man to nosodīt. 
J a jums nekas nav pret, es tomēr runāt gribu 
Un vēlētos no jums te skaidra atklātību. 

BURUS. 
Jel teiciet kundze man, es melot nevaru. 

AGRIPINA. 
Vai domājat man slēpt vēl ilgi eēzaru? 
Vai mēs kā naidnieki lai redzamies tik abi? 
Vai tikai tāpēc vien jnms dariju reiz labi, 
Lai mūs ar Nēronu jūs naidā savestn, 
Un jūsu iegribai to beidzot pakļautu? —• 
K ā jums tā Senekam rūp katram, savā ziņā, 
Kā dēla jūtas dzēst, kas atlicies vēl viņā. 
To nepateicīgu man audzināiāt jūs. 
Un tagad sapņojat: jums valstī iespaids būs. 

10 
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Jo vairāk domāju, j o mazāk saprast spēju. 
Bet lai pret Mani tā — — to no jums necerēja. 
Kam vajadzēja man jūs kādreiz ievērot. 
Jums leģiona bi j ' bez goda novecot! 
Mans vārds ap troni vīts, ap seniem pavēlniekiem, 

• Es meita, sieva, māsa, māte valdiniekiem.*) 
( Vai man pa spēkam tas, ko jūs gan domājat, 
, Vai viena varu es pret visiem trijiem stāt? 

Vairs Nērons nava bērns, ir laiks tam pašam valdīt. 
Vai gribat jūs arvien vēl viņa prātu skaldīt! 
Vai nebūtu tam laiks reiz pašam brīvi spriest 
Pēc senču paraugiem, un aizb'ldņus prom sviest. 
Vai Augusts. Tibčrijs — tie priekšzīmīgi abi — 
Vai Ģermaniks, mans tēvs, nav paraugi tam labif 
Kur tādi varoņi, ne mācību dot man, 
Bet ir viens tikums lūk, to varu ieteikt gan: 
Es varu mazākais to pamācīt kā nākas. 
Cik daudz var uzticēt, kur uzticība sākas, 

BURUS. 
Ea vairāk neesmu šai lietā pilnvarots 
Kā pildīt likumu, no cēzara kas dots. 
J a pārmetumus man par viņa darbiem darat, 
Tad jāattaisno viņš negribot. . . Saprast varat, 
Jums gribu atbildat, kā dižens karavīrs 
Kas droši, atklāti dēļ patiesības: mirs: 
Jau sen jūs cēzaru man jaunu uzticējāt, 
Paldies! Mans atzinums! To taču pieņem spējat... 

*) Ģermāni ka meita. Klaudija sieva, Kaligula māsa, 
Nērona māte, un Augusta mazrnazraeltiņa, no mātes 
pases, 

i i 
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B«t vai es solijies to būta attīstīt 
Ka valdnieku, kurš spēj tik vienmēr paklausīt? 
Ne jums шал atbildēt. Май patiesība sava: 
Tas pasaul i vaīdinieks, viņš jūsu dēls vairs «ava. 
Un, kundze, Romas valsts, st@v pirmā viits mums, 
| а и Щ vienalga nav tas gods vai z a u d ē j a , 
j a nmjķi nolēmāt jūs izaudzināt beidzot 
Vai man vai Senekam to vajadzēja veidot? 
Ге droši atrastos kāds galma glaimīgs frants. 
Vai trimdu jāmeklē maz bija koruptantst 
Bijf vergo Klaudijam — vai saskaitīt kāds svētu 
I n r simtiem pieteiktos, lai divus izmeklētu. 
Ar mieru būtu tie, pat godu pārdodot, 
Lai varēta jums dels j a bērns te novecot. -
Kam kundze žēloties, j «s tašu visi eiena, 
Tapat pret valdnieku kā jums nav ifneviena. 
Tik valdnieks, tiesa gan, vairs negrib valsti dot, 
Vienmēr par labu jnms tik mantu pavairot. 
Bet vai ias vajadzīga kamdēļ? Caur atkarību 
Vien gribat saskatīt jās viņā atzinību, 
«Mans mīļais Nēron, dēls, vienmēr man klausīt 

mēdz, 
Tev Augusts paraugam ir tikai vārda pie.» 
Nu, teikšu beidzot jnms ka visa tauta doma: 
Tr īs viri turēja reiz tautu važās Roma,*) 
Tik tikko varēja tā jūgā paelpot, 
Un viņai brīvību tik spēja Nērons dot, 
Ko saku. brīvību, pat atdzimst.. . tikumība, 

*) Paīants, Kalis ts nn Harciss. Visi Klaudija brīv-
laistie. 
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Nav jānes valstij vairs, kā senāk, pārestība. 
Dots tautai Marsa īauks, kur jāvēl priekšstāvji; 
Jļfem eezars vadoņus, kam piekrīt kareivj i ; 
Trasēas, senātā un zobens Korbnīonam, 
Kas vainas tiem? kur lai vēl slavenākas ronam! 
Kar senatoriem smakt bij* tnksnešos arvien 
Tur tagad izraida tik viņu spiegus vien. — 
Lai kādi padomi, ko cēzaram te dodam, 
Ja galu gala tie tik noder viņu godam. 
J a vara cēzaram un Roma brīvībā, 
Pie galma saskaņa, tad viss ir kārtība. 
Bet Nērons, kundze zin, kā rīkoties ar sevit 

Nu paklausu es tam, kam izglītība devis. ' 
Un savus priekštečus tas tiesām respektēs, 
Tas labu dara ta, kā tie, to redzam mēs . 
J a tikai laimīgi Šis tikums iesakņosies, 
Tad spoži nākotnei, var teikt viņš pretī dosies. 

ACR1PĪNA. 

Ak tā. Tad nākotne jums rūp, j a nemaldos, 
Un, domājat, bez jums viņš aizies neceļos. 
Bet jūs. ta skolotājs, es pajautāt jums griba: 
Vai nepaskaidrosiet mums viņa tikumību. 
No kura laika viņš ir kļuvis palaidnieks? 
Jumnn nolaupot, vai tur šis tikums lieks? 
Man tā ir asinsrads, to visi taču zina. 
Tas viņa negodu vēl vairāk pastiprina. 
Par ko to apvaino? vai viņa ir kāds spiegs, 
Kas valstij rūpes dar*, kā dažs labs noziedznieks. 
Bez augstprātības tā līdz šim ir izaugoši. 
Kas zin, vai Nēronn maz kādreiz redzējusi. 

15 



Un viņa laimīga, bez šaubām, būta tad, 
J a neredzējusi šā Nerona nekad. 

BURUS. 
To netur' aizdomās, nekas nav kundze, bijis, 
Un cēzars pat līdz šim nav viņu nosodijis. 
Tai pašā pilstelpa — kur viņas senči ar* 
Vēl senāk dzīvoja — tā brīvi justies var. 
Jūs labi saprotat: Tā likumīgi spētu 
Pret valsti nostāties, ja princi apprecētu. 
A r cēznr' asinīm var apvienoties tās, 
Kam cēzars piekrīt pats un droši uzticas. 
Tai Augusts radinieks — tā tad Г pēc patiesības 
Var cēzars rīkoties мо savas brīvas gribas. 

AGRIPĪNA. 
Tad Nērons nolēmis — nu saprotu gan jūs — 
Ka Britauiks nekad Janīnu neiegūs. 
Par velti pūlējos, lai beigtos viņa mokas; 
Par velti dzīties tam pēc izredzētās rokas. 
Ar manu izvēli grib Nērons radīt jums, 
Ko daru viņu dēļ — ka nav mans pienākums. 
Ja Roma priecājas par manu aizgādību, 
Tad grib viņš ceļā stāt ar savu nekaunību. 
Lai! Visa pasaule ar šausmām ieraudzīs, 
Kāds nu mans mīļais dēls ir imperators šis. 
To var viņš. Tomēr es tam sacīšu, lai zina, 
Pirms rīkoras viņš ta lai valsti nostiprina. 
Tas visai nomaļus grib mani nobīdīt. 
Lai vājo iespaidu es varu pārbaudīt, 
Viņš pretī savu liks, tad redzēsim vai svari, 
Kas manu vārdu svērs, tā vārdu iztur arī! 

14 



BURUS. 

Jūs, kundze, aizdomas vienmēr to turat, kol 
Viņš nevar soli spert, ko greizi netulko. 
Un cēzars pacilāts vai domājat, būs ļoti, 
Janīna, Britaniks ja tiktu savienoti? 
Tos — savus naidniekus — jūs gribat, aizstāvot, 
Tik radīt iemeslu, kā dēlu apvainot. 
A r vienu vārdu teikt: vai jnms pa prātam būtu, 
J a Romas valsts pēc tam vēl pārdalīta kļūtu? 
Par velti baiļoties, un pāries uztraukums 
Tik tad j a mierīgi viss noskaidrosies jums. 
Ak, atstājiet jel reiz pārlieko jūtelību. 
Kā mātei pienākas jums rādīt pazemību; 
Ja nevērība bi j pret jums, tad pacieŠiet, 
Bet galms lai atstumtu vēl jūs! — To neticiet. 

AGRIPINA. 
Bet kas tad pārstāvēs, kas Agripīnu godās, 
J a nevērība tam pret savu māti rodas; 
J a Nērons nepielaiž, no sevis projām trenc, 
Un Burus mani pat pie viņa durvīm lenc? 

BURUS. 
Nu, kundze, redzu gan, ka jāpaliek man klusi, 
Ka mana sirsnība te jums ir apnikusi. 
Sīe jūsu sajūtas ir visai netaisnas: 
Jūs vienmēr sajūtat it visur aizdomas. 
Lūk, Britaniks, lai tiek nu mana vieta viņam. 
Jūs varat klausīties: viņš nāk ar b^du ziņām. 
To, kundze, mierināt jūs. Varat pagaidām. 
Jo Cēzars vērību maz parādijis tam. 

1* 



i i i { i t : i 

III skats. 
Agripīnn, Britaniks, Narciss, Albīna. 

AGRIPINA. 
Kur skrienat, princi, tā, it kā no brāzmas nesti. 
Pret saviem naidniekiem jūs cīņā topat vesti? 
Kas jums te meklējams. 

BR1TANĪKS. Kas meklējams te man? 
Viss, kas man zudis reiz, te atrodams, jā gan! 
Šai pilī atvesta ar necieņu Janīna, 
Bars rupji kareivji to ņem nn apcietina. 
Ko gan tur izcieta tās maigā sirds, ak vai! 
Tai vajadzēja būt 110 šausmām pārsteigtai! 
Man viņu atņēma- Lūk cietsirdīga vara! 
šķir sirdis vienotas, kas likstas vieglas dara. 
Nav šaubu, negrib tie, ka bēdās kopīgi 
Viens otram palīdzot mums būto vieglāki. 

AGRIPINA. 
šai lietū skaidrību, tāpat kā jūs, es gribu, 
Jau žēlojos pirms jums par tādu netaisnību. 
Bet nedomājxi vis, ka dusmas vien ko dos 
Un manu viedokli ar jūsu apvienos. 
Te runāt negribu, ne dzirdēt jūsu vaidu. 
Es eju, sekojiet, pie Pallmita jūs gaidu. 

IV skats-
Britaniks, Narciss. 

BRITANIKS. 
Vai, Narcis, varu tā uz viņu palaisties? 
Tā, mani aizstāvot, pret savu dēlu ies? 
Vai nav, ko saki tu, tā pati Agripīna — 

16 
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Ко tēvs reiz precēja — kas mani pazudina? 
Un vajadzēja man, j a ticēt vara fev, 
Maz pamazām tās dēļ vēl troni zaudēt sev. 

NARCISS. 
1 Tas vairs nav svarīgi. Tā arī apvainota, 

Un grib, lai tiktu reiz jums iecerētā dota. 
Ja mērķi vienoti un bēdas kopējas, 
Tad visu panāksiet Pie malas nožēlas? 
Turpret, ja dzirdēs tie jums balsi žēlās lūdzam, 
Un šausmu draudus nē, bet bēdas tikai sūdzam; 
J a jūsu sirdssāpes vien vārdi būs, tikmēr — 
Nav jāšaubas par to — jiis lūgsieties vienmēr. 

BRITAN1KS. 
' Ak, Narcis, saproti. Tu zini, kā to jūtu: 

Vai šinī verdzībā es ilgāk te vēl būtu? 
No valsts vai atteiktos, kas man bi j nolemta. 
Un zudusi, kā šķiet, uz visiem laikiem tā. 
Bet vēl es esmu viens. Un mana tēva draugi 
Tiem esmu vienaldzīgs kā seno dienu augi. 
Tad, mana jaunība. No viņas izvairas 
Tie, kuru sirdis vēl kaut cik man uzticas. 
Kopš gada, apmēram, mazliet es novēroju. 
Ka visur vilšanos vienmēr tik piedzīvoju. 
Nu redzu apkārt sev tik draugus bijušus, 
Kas visur seko man un spiego paslepus. 
Tos Nērons saistījis uz diezgan zemām lomām. 
Tie tirgojas ar to, ar manas dvēslcs domam. 
Ak Narcis, lai nu kā! Tie pārdod katru dien' 
Gan manus vārdus tam, gan manas domas vien. 
Tn zini, sirdī man. kas notiekas — tie arī 
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Kā, Narr.is, liekas tev? 
NARCĪSS. Л! Kādi zemi gari.,. 

Tik tos, kam uzticat, būs izvēlēties jums, 
Maus kungs, tad nezināms būs jūsu noslēpums. 

BKITANIKS. 
Tev, Nareis, taisnība- Tik tāda neticība 
Ir sirdij atklātai kā lēta pamācība, 
Ko ilgi krāpuši. Bet es tev ticu gan, 
Uz tevi paļaujos. Nav draugu vairāk man. 
Man savlaik teica tēvs par tavu uzticību 
No vīĢa brīvlaistiem tev tikai fīcēt gribu. 
Та manī vadiji ar acīm atvērtām 
Un mani sargāji no briesmām draudošām. 
E j palūko, pirms nav šī vētra aprimusies, 
Vai māsu draugiem nav jau drosme pamodusies. 
Tiem runas ieklausies un acis vēro tu, 
Vai varu sagaidīt no viņiem atbalstu. 
Šai pilī sevišķi tu novēro, cik vari, 
Vai NēroTis princesei tik nenodara p ā r i 
Tev jāizzin, vai tai tads slogs ir panesams 
Un satikties ar to man būtu iespējams. 
Tikmēr es aiziešu, kur Agripma #ard«, 
Pie Palanta, ko tēvs reiz arī brīvā laida. 
Nu sekot gribu tai un, lietu apsverot. 
Vel vairāk prasīšu kā viņa spēs man dot. 
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I skats. 

Nērons, Burus, Nareiss, Sardze. 
NERONS. 

Nu, Burus, nebaidies1. Kaut gan tā netaisnība — 
Pret mātes kaprīzēm? — nekāda iecietība! 
Nē, nevēlos te vairs ne ciest, ne uzklausīt 
Šos vīrus muļķīgos, kas grib to aibalstīt. 
Šis Palants pakļaut sev pat Brifanika spēja; 
Ar saviem padomiem te mati saindēja, v 
Tam seko cītīgi, to vien fik paklausa 
Jan pulcējušies tie varbūt pie Paļauta. 
Par daudz, par daudz tas ir, tas iet рйг mēro pāri, 
Tam jāaizbrauc tūlīt, lai pazūd viņš tad ari, 
To gribu! pavēlu! ХЫ iekams diena dziest. 
Lai viļtš nav RomS vairs, to nevaru te ciest, 
šī pavēle — valsis gods. Nu, Barus, ejiet tnrpn! 

(Sardzei-) 
Un ejiet līdzi fam. JTiS, Narcīs, nāciet šurpu. 

II skats. 
Nērons, Nareiss. 

NARCISS-
Gods dieviem, pavēluiek, junīna tagad jums, 
Jums šodien pieder jau šis Romas mantojums. 
Nu skaudi krituši ar tukšu iedomību 
Pie Palanta tie raud par savu bezspēcību 
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Bet ko es redzu. Kas! Tik nelaimīgi jūs. 
Tad Britaniks par jums gan laimīgāks vēl būs. 
To minēt nespēju, ko manas acis vēro. 
Ko skumjas nozīmē ar skatu drūmi sēro? 
Bet laime smaida jums un klausa momenta. 

NĒRONS. 
Ak, Narcisi saproti, es iemīlējos tā — 

NARCISS. 
Jūs? 

NĒRONS. 
Tikko, neilgi. Bet mīlu pamatoti 

Ko saku, mīlu vien? Es dievinu to ļoti. 
NARCISS. 

Junīnu... mīlat? 
NĒRONS. 

j ā . No kādas varas dzīts. 
To šonakt skati j a un viņas bēdas līdz. 
Uz augšu pacēla tā saraudātās acis, 
Tā gaismā mirgo tas, kas tumsā ilgi smacis. 
Bez izrotājumiem kā zieds, kas tikko plauks. 
Tik skaista, vienkārša, pat sapnis nav tik jauks. 
Varbūt man iespaidam bi j ' acumirkļa bailes. 
Vai klaigas, klusums tas. vai ēnas, lāpu gailēs: 
Vai laupītāju bars, vai viņas baiļu skats 
Man šķita pievilcīgs — To nezinu es pats. 
Lai būtu šā vai tā, tai skats tik burvīgs bija, 
Ka gribēju ko teikt, bet balss vairs neklausīja. 
Un pārsteigts paliku tā savā stāvoklī, 
Līdz garām aizveda to viņas miteklī. 
Tad aizgāju es pats ka vientuļš . . . savā daļā. — 
Par velti pūlējos no redzētā tikt vaļā. 
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Man šķita, teicu tai, aiz ilgu svētlaimes, 
Šīs as'ras mīlēšu, tur vainīgs biju es. 
Un vēlāk likās man, ka savu bēdu sūdzu, 
Gan draudus lietoju, gan nopūzdamies lūdzu. — 
Lūk, jauna mīla man, kas pēkšņi pamodās, 
Kas gulēt neļāva, līdz diena ieradās. 
Varbūt mans gars par daudz tik skaistā tēlā slīga. 
Bet viņa rādijās man divkārt pievilcīga. 
Ko saki, Narcis, tu? 

NARCISS. 
Ko pavēlniek ?.. paties. 

Kā varēja tā jums tik ilgi noslēpties-

NERONS. 
Pret mani dusmas tai par brāli, cik es manu, 
Tu zini, Narcis, to, tai atņēmu Silānu. 
Vai savam skaistumam tā skauž — tas pat var but— 
Un eer, ka man . . . nekad . , . tās mīlu neiegūt. 
Ar savām sāpēm vien tā krēslā ietinusies, 
Tr dzimta slavenā tai, liekas, aizmirsusies. 
Tāds savāds tikums, lūk: ir galmam jauns kaut kas. 
Caur pretestību nu man mīlu rada tas. 
Nu saki, Narcis, pats. Ikkatram gods tas būtu 
Un censtos vēl turklāt, lai manu mīlu gūtu, 
Bet viņa izšķiras jau savos ieskatos 
Vēl nezinādama, kā nz to skatīšos; 
Sēd māja, vienatnē ar savn vienkāršību 
Un slavu ieskata kā kādu netiklību. 
Tai vajadzības nav pat zināt, kas es tāds, 
Vai cēzars mīlēt var, vai būtu mīlams pats. 
Nu saki, Britaniks to mīl? 
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NARCISS, 
Viņš man to atzīst, 

jā , cēzar»., 
NERONS. - " 

Vēl tik jauns, vai sevi maz vēl pazīst* 
Vai pazīst nāvekli aiz mīlas burvības? 

NARCISS. 
Ak, valdniek, mīla jau pēc prāta neprasas. 
Tur Šaubu nav, viņš mīl. Un skolots, maigu prāta; 
Tam acis radītas, lai asaras birdinātu. 
Un viņas iegribām tas piemēroties prot, 
Varbūt, ka spējusi tam pārliecību dot. 

ŅERONS. 
Ko saki? Vai ta* tai par viņu tāda vara. 

NARCISS, 
To, valdniek, nezinu. Tik teikšu, kā tas dara: 
Kad prom tas iet no pils — tā viņam nievājums — 
Viņš sirdī rigiiimu nes līdz, k,o slēpa jums. 
Te. galmā, viss tam rieb — nav prāta pateicība — 
Jāt sevi verdzībā, skauž jūsu varenība; 
Un skumju nemierā tas jūtas pazudis, 
Janīnu sastopot — ir labi atkal viss. 

NĒRONS. 
Bits divkārt nelaimīgs, ja tas tai patikt spētu. 
Šīs dnsmas nožēlos, kaut pats to negribētu. 
Ja topu greizsirdīgs — lai sodu saņem tas. 

NARCISS, 
Ak, cēzar, vai TIU vērts? No kā jums jābīstas, 
Junīna patikt var tik viņam, kad viņš lūdzas 
Un as'ras birdinot, par sava dzīvi sūdzas. 
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Bet šodien, pavēlniek, tai acis atdarās; 
Kad skata spožumu, no jums kas parādās. 
Ir maz gan varoņu, kam diadēma zvīļo, 
Tos tauta nepazīst, starp tiem ir viņas mīļo. 
Kad skata spožumu, no jums kas parādās. 
Ar savu laipnībn, ja skatu pametat. 
Kad viņa redzēs jūs šai slavas varenībā. 
Jums tūlīt atzīsies tā savā nespēcībā. 
Ak, nešaubieties vairs, šo sirdi iegīīt var: 
Tik pavēliet, lai mīl; un tiksiet mīlēts ar'. 

NE ROKS. 

Cik daudz gan rīipes man, kaut no tām izkļūt 
spētu. 

Vai, kādas neveiksmes. 

NARCISS. 
Kas jūs te atturētu? 

NĒR#NS. 
Kas? Māte, Oktāvija, Burus, Seneka 
Man laba nevēlēs pat Roma te nekā. 
Pret Oktāvija man ir atlicies maz jātu, 
Ja saista mani kas tas jaunība tā būtu. 
Bet mani nomāc, lūk. šīs as'ras paslēpās 
Ko šad tad vēroju, kad skat? sastopas, 
Ak vai, šī laulība! Ja kāds Šo smago svaru 
Reiz noņemtu ko man lūk uzspieda ar varu. 
Nu pati debess jau šķiet viņu nosodām, 
Tā četras gadus redz sev laimi nenākam; 

' Jo dievi nevērtē tās guļu tādā godā I • . 
Lūk. tāpēc, Narcis, tā ir kritusi kā sodā: 
Par velti gaida valsts, jo nenāk mantinieks. 
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NARCI5S. 
Ko gaidai, pavēlniek, aa šķiricties! tas nieks. 
Ir -valsts, ir jūsu sirds šo Oktāvija soda, 
Lūk, Augusts Līviju — kad viņā mīla moda — 
Caur divkārt šķiršanos par sieva ņc-ma klāt 
Un pateicoties tam, jūs galmā iekļāvāt. 
Tāpat ar Tibērijs, kas viņa dzimtā tika, 
Pat savai meitai tai ar varš šķirties lika. 
Jūs vienīgais līdz šsra pret savu iegribu 
Šķirt sievu nedrīkstat, lai gūtu patiku. 

NĒRON3. 
Vai nepazīsti vēl šo stingro AgHpīim? 
Man mīla jānomāc, kad pamanu lai saiņo. 
Par svētām tiesībām ,par Ok i avij и stāv, 
Ja saistījuši raiis — vairs iebildumu nav! 
Tik saņemt rājienu no tās kā nakas varu 
Par nepateicību vēl pamācību garu. 
No kļthna stāvokļa kā izeju, rast mums? 

JVARCĪSS. " ' i:.....:.:::,.:..;.:::..::,::. ..! ,•;:>':.::. •> ,.••:>• ^ j .:jj; •• 
Vai eēzars neesat. Tai paklausīt būs junls; 
Vai ilgi skatīsim, ka drebat viņas priekšā? -
Valsts lietus vadat jās, tai nebūs Jaukties iekšā. 
Vai baidatšes no t ā s ī . . Tas nevar but par ko! 
Jūs tikko padzināt, Šo visuvareno 
Jūs zināt — Paļautu, kas viņu atbalsti ja. 

NĒRONS. 
Es pavēlēju gan, to padzina, tā bija; 
Un tavus padomus te varu attaisnot. 
Tai pālos pretī stāt un triecienu reiz dot. 
Tev teikšu atklāti: man sirds bez kādas rosmes, 
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Tiklīdz ta ierodas — man pretoties nav drosmes. 
Līdss šim tai padevos, nu gribu uzvarēti 
Kaut varētu es reiz šo gribu paturēt; 
Kaut pateikt varētu tai reiz ar spraigu dziņu, 
Kas man ir padomā, ko domāju par viņu. 
Bet beidzot izgaist man šis nodoms arī drīz, 
Mans gars top apstulbots, pret viņas garu trīs 
Bet neatkarību — to gan sev atkaroju. 
No viņas izvairos, pat bieži apvainoju; 
Uažr< iz to kaitinu, kad viņa uztraucas, 
Lai manis izsargās tāpat kā es no tās, — 
Nu, Narcis, ej, tev laiksl ir spriests atliku likām 
Var likties aizdomīgs tu savam Britanikam. 

NARCISS. 
Ak nē, mans pavēlniek, viņš jau maa uzticas. 
Še ierasties pie jums man pavēlēja tas, 
Lai izpētot šo to, kas attiecas uz viņu, 
Un iegūt no jums cer caur mani kādu ziņa. 
Viņš savu daiļavu tik labprāt redzētu. 
Ka gaidīt gaida iast lai viņam līdzētu. 

NERONS, 
Nu, janku ziņu nes, tam nebās ilgi gaidīt, 
Junīnu redzēs viņš. 

NARCISS. 
To labāk projām raidīt, 

NERONS. 
Man savi nolūki, lai tūlīt ierodas, 
Šo prieku tad viņš man jo dārgi samaksās. 
Ja gribi palielies, ka ne to darīt liku 
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Uņ Viņam paskaidro, ka "es pat pievilts tiku 
Caur tavu 'veiklību. Tur atver, mierā stāt! 
Pēc Britaņika ej, lai tūlīt b i tu klāt. 

III skats. 

Nērons, Junīņa. 

NERONS. 
Ko kundze, baidaties. Kam sejā līksme dzēstai 
Vai manas acis jums ko visai ļaunu vēsta. 

JUNĪNA. 
Pie viltus manierēm man, valdniek, nepierast, 
Ne jūs te cerēju, bet Oktāvijn rast. 

NERONS. 
To, kundze, zinu es, te nava vietā glaimi, 
Skauž jūsu daiļums man pret Oktāvijas laimi. 

JUNĪNA. 
Ak, valdniek — 

NERONS. 
Domājāt, ka Oklāvija hus 

Šai telpā viena tik, lai sagaidītu jūs? 
JUNĪNA. 

Kam savas bēdas gan lai kādam citam sūdzu? 
Ja ir kāds pārkāpums, es piedošanu hldzu. 
Jums jāzin ir, par ko man sodu spriedīsiet, 
Es liīdzu, pavēlniek, ja zināt — pasakiet 

NERONS. 
Tas, kundze, nieka sods, es vainoju kā pratu: 
Kā varējāt man s lēpt . . . tik ilgi savu skatu? 
Vai debess devusi jums ir šo skaistumu. 
Lai viņu saņemtu un tamdēļ apraktu? 
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'Z .- J'Vfļš: " . • . 
Lai tikai Britaniks bez bailēm mīlu justu 
Un jūsu daiļumu, kas manam acīm zustu? 
Kāpēc no godības līdz šim jūs izbēgat 
Un mani atstumat bez žēlastības pati 
Tik neļaunojieties, man, kundze sāka stāstīt, 
Jums iedrošinājies viņš savas jūtas klāstīt. 
Es pielaist varētu — kaut sevi mierinot — 
Ka tikai gribējāt jūs viņam paglaimot; 
Ne atļāvāt, lai mīl, ne arī mīlat viņu, 
Pirms tikāt skaidrībā par atklātības miņu. 

JUNĪNA. 
Ak, eēzar, nav man te jums noslēpjams nekas, 
Viņš uzticēja gan man savas sirdslietas, 
Ko varu lepoties man augsta dzimta bija 
Par viņas atliekām nu mani padarija. 
Mēs augām laimīgi, varbūt viņš atminas, 
Ka tika sen man lemts. Tā tēvs to vēlējās, 
Viņš tēvu paklausa (es mīlu viņu pati), 
Un drīkstu sacīt vēl, pat jūs un jūsu mati 
Jums mērķi kopēji, tie vienoties jums ļaus. 

NERONS. 
Man, kundze, mērķis — mans, un māfei atkal savs. 
Te nerunāsim vairs par tēvu Agripīnu, 
Tie nenorādīs man, es rīkojos kā zinu. 
Man atbildēt par jums, man vienam, piedodiet 
Caur manu izvēli jūs vīru dabūsiet. 

JUNĪNA. 
Ja lemsiet, pavēlniek, šai lieta kaut ko iaunu, 
Tad nodarīsiet jūs vēl manai dzimtai kaunu. 

NERONS. 
Ai, kundze, nē, šis vīrs — par fo var parunāt — 
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Var jūsu senčiem gan bez kauna līdzi stāt; 
Jums nebūs jānosarkst, gan viņa īnīiā sveiksiet, 

J UN INA. 
Un, kas tad, valdniek m a n . . . tas būtu? 

NĒRONS. 
Es. Ko teiksiet? 

JUNlNA. 
Jūs? 

NĒRONS. 
Dotu es labprāt jūs, kundze, citam kam, 

j a zinātu, ka stāv kāds pāri Nēronam. 
Jā. Ilgi pārliku, pirms kaut ko nolemt spēju. 
Jau galmu, Romu, es pat valsti pārmeklēju. 
Jo vairāk meklēju un meklēju arvien — 
Kam varu uzticēt šo dārgnmu drīz vien 
Jo vairāk redzēju, ka cēzars vien tik cienīgs 
Ir jūsu daiļumam. Šo laimi gūs viņš vienīgs. 
Man ir jūs jāuztic, kam rokā vara, balsts; 
Kam Roma dota : ŠĪ ' ̂ ISJMSI uiles valsts. 
Jūs pati sacijāt, ja gan, jau tad, kad augāt; 
Jūs Klaudijs nolēmis bij' savam dēlam. Raugat! 
Tai laikā domāja, ka viņš būs valdi nieks, 
Un valsti iemantos kā vienīgs mantinieks. — 
Bi j ' dieviem citāds prāts. Vai kāds tiem pretī stāja? 
Un tāpēc arī jums šis gods nu secen gāja. 
Bet līdz šat dienai pat man visai maz ir dots, 
Ja paliek jūsu skats no manīs nošķirots, 
Vai rūpēs, darbībā tik vien sev prieku rastu, 
Ja jūsu daiļumā es veldzi neatrastu. 
Ak dienas vienmuļās! šīs dienas nāk nn iet, 
Jel atpūsties pie jums man taču atļaujiet. 
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Un es un visa valsts par jums tik labu sacīs 
Lai Oktāvija nav jums vairs kā dadzis acīs, 
Drīz izšķirsimies mēs un būšu brīvs no tās-
Pret šādu laulību jau dievi saceļas. 
Jel, kundze, apsveriet, un padomājiet pati 
Vai cienīgāks jums es, vai kāda prinča skati: 
Vai cienīgs iegūt viņš šīs acis burvīgās. 
Vai cienīgāka valsts, kas nu jums pienākam? 

JUNINA. 
Man, eēzar, jābrīnās, un brīnos vēl arvienu: 
Es pilī atrodos, nu tikai vienu dienu, 
Kā noziedzniecei man te bija ierasties 
Ar īielām izbailēm jums acīs rādīties — 
Vai būtu vafinīgn? par to vēl šaubās cietu — 
Bet pēkšņi . . . piedāvā man Oktāvijas vietu.. 
Es uzdrošinos teikt, ka tomēr nepelnu 
Ne tādu godu sev, ne tādo necieņu. 
Nu vai tad pielaižat jūs manī tādu gribu. 
Kas pamest nelaimē var savu tikumībn? 
Kas agri redzēja sev dzimtu izmirstam; 
Kas mita pakrēslī ar savām ciešanām. 
Lai es no tumšās nakts, kur ilgi viena gāju, 
Nu tagad piepeši lai pasaul's priekšā stāju. 
Man acis notālēm šī z a i g a . . . apstulbo. 
Bez tam, juras cita ir, kas labāk panes to. 

NĒRONS. 
Es jums jau sacīju, no tās nu šķirties gribu, 
jūs labāk atmetiet šīs bailes, neticību 
Un mann izvēli ne akli nosodiet. 
Man atbildēt par jums. Jūs tikai piekrītiet. 
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Jums dzimta slavena, es godam viņu minu • 
Un cieniet manu līdz to arī atgādinu — 
Tik slavas ietērpu, to cēzars grib jums dot. 
Ja nepiekritīsiet — jums būs to nožēlot. 

JUNĪNA. 
Zin debess, pavēlniek, ko manas jūtas rāda: 
Pēc slavas nedzenos, pēs goda, itnekāda; 
To zinu, kāds jums gods; to protu novērtēt, 
Bet lai man līdzi stāt, šo zaigu izturēt — 
Gan būtu jākaunas, ka man ir tāda slava, 
Ko eītam atņemu. Vai noziegums tas nava? 

NERONS. 
Jūs rūpējaties daudz par citiem, ka man šķiet, 
Šī lielā draudzība, vairs nevar tālāk iet. 
Bet neglaimosim vairs, lai stāv šī mistēri ja. . . 
Par masu mīļāks vēl, kā liekas, brālis bija 
Un tad vēl Br i taniks . , , kas z i n . . . 

JUNĪNA. 
Viņš patīk man-

To nedomāju slēpt, mans pavēlniek, in гап. 
Man jāteic atklāti — es drusciņ pakautrīga, 
Bet ia kaut kas pie sirds, nav mute atturīga: 
Kā lai to zinātu, ne galmā dzīvojot. 
Ka veiklas manieres te niiksies pielietot. 
Jau ilei atnakaļ es mīlu Britaniku. 
Vēl tas bi i ' troņmantnieks, kad viņam lemta tikn. 
Bet viņu liktenis, lūk. vienu pameta. 
No troņa aizc'ot, kad slava izgaisa 
Viņš krita nelaimē, no pils to proiīīm dzina; 
Mums tik daudz kopēja. To sajuta Tnnīna. 
Jums, līdz ko vēlaties — viss piepildās tikmēr, 
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Un dzirdi dienas rit, gan izpriecās vienmēr; 
Jums ir, lūk, Romas -valsts kā avotplūsme raitā. 
Vien' otra bēda maz to traucēs viņas gaitā, 
tin visa pasaule par to vien rūpējas, 
Kā jums tik izpatikt, lai viņus atceras. 
Bet Britaniks ir viens, tam skumjas augu dienu, 
Viņš savā likteni redz tikai mani vienu; 
Tam bauda vienīgā — tik skumjas, atmiņas, 
Un savā nelaimē tas dažreiz aizmirstas. 

NERONS. 
Visvairāk apskaužu šīs atmiņas, šo baudu, 
Gan viņš man samaksās ar savu dzīves jaudu. 
Es tomēr nolēmu, spriest jauku sodu tam: 
Drīz, kundze, redzēsiet, to šurpu atnākam. 

JUNĪNA, 
Ka jums lai pateicos par tādu cēlsirdībn. 

NERONS. 
Tam aizliegt varētu te ienākt, ja vien gribu, 
Bet, kundze, vēlētos, uz briesmām aizrādīt. 
J a naidu domās tas pret mani izrādīt: 
Lai labāk tad viņš pats ar jūsu muti zina — 
Kas mīļa bija reiz, bet nu to pazudina. 
Jus viņu padzeniet, lai tas jums vienaldzīgs. 
Lai nedomā, ka es pret viņu greizsirdīgs. 
To atstumdama jūs nz sevi vainu ņemsiet. 
Vai runāt — klusu ciest — vienalga kā to lemsiet 
Caur jūsu vēsumu, vismaz lai saprotas, 

citnr jāpārnes tā jutas, cerība*. 
JUNTNA. 

Es! Tādu spriednmn lai viņam pasacītu-
Man mute zvērēja tam tflkstoŠkārt ko citu. 
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i'ri j a pat varētu ko tadu izdarīt, 
Ak, valdniek, acis man jau liegsies paklausīt. 

NĒRONS. 
Te kauikur noslēpšos un pats jūs novērošu-
Sev mīlu aizlicdziet, I о padomu jums došu. 
Man jūsu sarunas te nebūs noslēpums, 
Pat skatu dzirdēšu, kas mēms var likties jums. 
Caur žestu, nopūtu, ja mīlu parādīsiet 
Viņš zudis būs tūlīt, ja teikto nepildīsiet. 

JUNĪNA. 
Ak vai! Ja drīkstu lūgt es, valdniek, sev kaut ko, 
Tad atļaujiet nekad vairs neredzēt man to. 

IV skats. 
Nērons, Juiiīna, Nareiss, 

NARCISS. 
Grib satikt princesi mans kungs. To ielaidīšu? 
Nāk Šurpu tas. 

NĒRONS. 
Lai nāk! 

JUNĪNA. 
Ak vai! 

NĒRONS. 
Jūs pametīšu. 

ViņŠ savu likteni caur jums, ne mani gūs. 
Jūs viņu redzēsiet, es redzēšu te jūs 

V skats. 
Junīna. Nareiss. 

JUNĪNA. 
Pie sava kunga skrien, lai viņu atrunātu, 
Ak, Narcis dārgais; teic... Par vēlu, tas jau klātu. 
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VI skats. 
Junīna, Narciss, Britaniks 

BRITANIKS. 
Ak laime kiida man, kad redzu atkal jūs! 
Ar jums nu parunāt man salda bauda būs. 
Bet šinī laimē tā no raizēm tirdīts tieku, 
Kaut atkal redzot jus man dvēs'Ie sajūt prieku. 
Vai man jūs nolaupīt un slepus ceļus iet, 
Lai laimi saņemtu, ko man reiz dāvāsiet? 
VaH kāda nakts! kāds rīts! Vai briesmoņus ar 

spējāt 
Ar as'rām atbruņot, ko šinī vietā lējāt? 
Ko lai es iesāktu? Bi j ' likteņrokās nirt, 
Kas nevēlēja man šo prieku par jums mirt. 
Vai radāt klusībā man kādu pārmetumu, 
Kad briesmās nokļuvāt caur pēkšņu gadījumu? 
Ak dārgā princese, vai kāds man prasīja, 
Par jums ko izcietu, ko tas man maksāja... 
Jūs nesākāt nekā? Kāds ledus . , , sastingumā. 
Man piedod jūsu skats, pēc mana atzinuma. 
Mēs vieni: runājiet. Mums naidnieks apmānīts 
Un citur aizkavēts, tas man tā aizrādīts. 
Nu steigsim izlietot šo reto izdevību. 

JUNĪNA. 
šai telpā varat mīt ar lielu varenību: 
Mans kungs, šīm sienam acs var arī būt vēl tad 
Un cēzars neaiziet no šejienes nekad. 

BRITANIKS. 
No kura laika tad jums tādas bailes ausa? 
Tā vergu sajūta! tai mīla nepaklausa. 
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Kas dvējrlei nolicis? J ā s vienmēr zvērējāt, 
Ka iVērons apskaudīs šo mūsu mīlu pat, 
Nu pietici bailes prom, kas velti sevi tirdīs, 

j".'ns dzisušas vēi krietno ļatiž» s i r d i j 
Ikkatru satņmf- līdz šis zemais notikums, 
Un -Agripīna jau pat uzstājas par mums. 
Caur viņa rtelbo ir apkaunota R o m a . . . 

JlIN'iNA. 
Mans kungs, ko runājat! Tā nava jūsu doma, 
jūs atzināties man kādreiz, vai tūkstoškārt. 
Ka visa Roma nn to slavē vienuprāt: 
JŪS minējāt vienmēr to cēlā goda lietā. 
Nav šaubu, sāpes tās. kas runa j i s u vietā 

BR1TANIK5. 
Nu. . , jūsu valoda .jģ — tā pārsteidz, atzīstu. 
Jās nemeklēju vis. lai viņu slavēto, 

šo laiku izraudzīt: ar mukām viņn spēju! 
Bet mirklī, kas tik dārgs nn maui pamūea, 
K ā slavēt naidnieku, kādēļ man jācieš tā! 
Kas jūs tā pārvērta tik īsā laika sprīdī,-
Ko! jāsu skats pat klus pret mani šinī brīdī. 
Ko redzu? baidalies? skats mans jums nepatīk? 
Vai būtu riebīgs es? Jums Nērons labāk tīk? 
A! Ja tas būtu tā!. . Es lūdza debess vārdā, 
Tad šaubas gaisiniet, kas fnsmi dvēsli ārda. 
Nti sakiet. Atmiņa par mani pagaist sāk? 

JUNTNA, 
Ak, aizejiet, man kungs, tur imperators nāk. 

BRĪTANTKS. 
Man kāds padomu tu tagad, Nareis, dotu. . . 
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VII skats,. 
Nērons, Janīna, Narcise, 

NEBONS, 
Ņu( kundze,.^ 

JUNINA. 
Pavēlu i ek, nekā vairs nesaprotu. 

Viss izdarīts ka teikts. Tad aiztaupiet man ar ' 
ēīs asaros vismaz, bez liecniekicm, ja var. 

VIII skats. 

Nērons, Nareīss, 

NERONS, 
Ko, Narcis, redzēji? Nu mrīa tam pagalam — 
Tā tomēr turēja šo norunu līdz galam, 
Bet sāncensi tā mīl, kā man to nezināt. 
Nekas! Man bauda būs to tagad sāpināt. 
Man gaužam bija prieks, kad novēroju viņu. 
Tas šaubijās no sirds par savu daiļaviņu. 
Nn Brifaniks, kā Šķiet, grib tevi sagaidīt 
Ar jaunām aizdomām steidz viņu pamocīt. 
Taī laikā, kad tā raud par viņn ilgu slāpēs, 
Liec viņam samaksai jo dārgi paša sāpes. 

NARCISS (viens), 
Nuf Narcis, otro reiz tev laime pretim tranc. 
Vai klausīt negribi kad viņa tevi sauc. — — 
Līdz galam sekosim! Sīs pavēles — man glaimi. 
Lai nelaimīgie zud ja iegūstam tik laimi. 
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T R E Š A I S C Ē L I E N S 

Nērons, Barus. 

BURUS. 
Jā, Paļauts paklausīs. 

NĒBONS. 
Un mana māte cā? 

kādām acīm tā to lietu uzņēma Г 
BURUS, 

Ak nešaubies vis, šis trieciens viņu vajā. 
Un pārmetumos drīz tai ciešanas nāks klajā, 
Tā savā trauksmē jau sāk vairāk aizrauties; 
Pie sīkām lietiņām mēdz bieži apstāties. 

NĒRONS. 
Ko! domājat, ka būs tā spējīga — 

BURUS. 
Kas zina. 

Vienmēr ir bīstama, mans valdniek, Agripīna. 
Valsts, visi kareivji tās cilti taēu zin, 
Un Ģermaniks — tās tēvs — to godam Roma min; 
Tā to lūk apziņas. — Jūs zināt viņas drosmi 
Un tāpēc bīstama caur divkārtīgu rosmi. 
Tā jās to atbalstāt pret sevi naidu viest; 
Pret sevi ieročus jūs paši ļaujat griest. 

NĒRONS. 
Esf 
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BURUS. 
Jā, mans valdniek, jā. Jums mīla iet par tālu.. 

NERONS. 
Nu saprotu jūs gan. šai slimībai nav zāļu, 
j a sirds to pavēlēs — vēl tālāk viņa ies. 
Reiz jāmīl taču man. 

BURUS. 
Jūs iedomājaties. 

Jā , valdniek, tā ir gan. Bez kādu pretestību 
Jūs jūtat slimību kā nenovēršamību. 
Tāpēc, lūk, jūsu sirds ta nocietinās pat, 
Ka savu naidnieku nu saprast negribat, — 
J a paraudzīties jums uz pirmiem gadiem tiktos, 
Kad godam valdījāt, tad atmiņa jums liktos, 
Ka Oktavija nav ar savu tiklību 
To izpelnijusies, lai viņu atstumtu. 
Jums tāpēc derētu Janīnas izvairīties, 
Sev daždien aizliedziet pēc viņus acīm dzīties. 
Tai mīla liela cik, kaut sirdi saistīt var, 
J a negribēsiet jūs, tad nemīlēsiet ar\ 

NERONS. 
Es, Buras, piekristu te jums. ja rnna būtu 
Par mūsu kareivjiem, ko niknā kaujā sūtu, 
Vai atkal senātā, j a kopā vajag stāt 
Un visai mierīgi valsts lietas iztirzāt. 
Uz jums tad balstītos, jo pieredze jums liela, 
Bet mīla, ticiet man — — pavisam cita viela. 
Es, protams, varētu ar mazu grūtību 
Tūlīt jūs pazemot ar savu stingrību 
Ardievu 1 mokas man, ja neredzu Junīnu. 
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II skats. 

BURUS. 
Nn beidzot parādās tā sirds. To tagad zinu, 
Šis zvērs reiz izlikās no manis apvaldīts 
Nu ticis brīvībā no saites atraisīt. 
Kur trakās dziņas to var novest, kādā vietā! 
Ak dievi! padomu jel dodiet Šinī lietā! 
Daudz maz vēl varētu man līdzēt Seneka 
Tik tas no Romas prom, ka nezina nekā. 
Ja Agripīnas glāsts, kaut kā to mēģinātu. . . 
Par c i l vēku , . . Nu lūk! Par laimi tā jau klātu. 

III skats. 
Agripīna, Burus, Albīna. 

AGRĪPĪNA. 
Nu, Burus, maldijos vēl savās aizdomās, 
Kur jūsu lekcijas nu visuslavenās! 
Tiek Palants izsūtīts, tas tam par pateicību. 
Ka jūsu Nēronam viņš deva palīdzību. 
Kā zināt, Klaudijs tik no viņa ietekmēts, 
Ar mieru bij', ka dēls man tika adoptēts. 
Un viņa sieva vēl nu saņcensi sev guva, 
Tiek Nērons atbrīvots no pienākuma tuva. 
Nu, priecājieties līdz, jūs tribūns — padomnieks, 
Kas reiz man izlikās kā glaimu ienaidnieks. 
Nn patapdami pats tam sirdī sējat glaimus, 
Pret sievu necieņu, pret māli rod viņš zaimus. 

BURUS. 
Par agru, kundze, jums, vēl mani pavainot, 
Viņš nedara nekā, ko nevar attaisnot. 
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j o trimda Paļautam ir tikai taisna lieta, 
Par augstprātību tam ir ierādīta vieta. 
To cēzars ne labprāt vēl izdarīja tā, 
Kā prasija viss galms jau ilgi klusībā. 
Viss cits ir kārtojams, ko dusmoties par lieku, 
Un Oktāvijai skats var atkal starot prieku. 
Ar mīļu sajuta, ja naidu izbeigsiet, 
Daudz ātrāk vīru jās tai atgriest varēsiet, 
Jo draudi, vaimanas to vairāk saniknotu, 

AGRIFīNA. 
Man muti aizdarīt, jūs labprāt pakalpotu! 
Mans klusums, redzēju, jums reizēm bija skarbs 
Ne visai cienijāt, kas bi j ' mans roku darbs. 
Te tik daudz jāsaka, man Paļauts nav no svara, 
Būs diezgan citi vēl, kas manu darbu dara, 
Jo Britaniks jau to sāk jaust maz pamazām, 
Ka vaina piekrīt man, ko nodariju tam. 
Jus nešaubieties vairs, pie armijas nu steigšu, 
Par viņa likteni tur karavīriem teikšu; 
Tie gribēs līdzi man šo kļūdu izlabot, 
Jo cēzardēlam vien būs Romas valsti dot 
Kas viņam pienākas, ko kādreiz atņemt likām. 
Tie mani paklausīs, es meita Ģermāni kam. 
Bez tam tie uzzinās, ka Nērons balstīts tiek 
No Senekas tik tā, kā tribūns Barus liek. — 
Jus pati atsaucu, kad abi trimdā bijāt, 
Nu acu priekšā man te varu sadalījāt. 
Es aprādīšu tiem: te kopējs noziegums. 
Tie ceļu atradīs, kas ejams būtu mums. 
Valsts vara necietis, tai atgūt savu врёки! 
Es visur atzīšos: par jūsn zemo dēku. 
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Par tautas rugtumu! par trimdu! slepkavām! 
Par indi — 

BURUS, 
Neticēs šīm jūsu valodām. 

Tie pratīs atspēkot §o ziņojumu plašu, 
Kur liecnieks uztraucies un vainos sevi pašu. — 
Šo lietu izvedot pats pirmais biju klāt, 
Kad zvērēju toreiz es jūsu pusē stāt. 
Nemaz te neskumšu par savu pienākumu. 
Viņš, kundze, tēva dēls, kas guvis mantojumu. 
Kad Klaudijs nolēma to beidzot adoptēt, 
Tad īstam dēlam šķiet, bij ' valsti apstrīdēt. 
Valsts varbūt vēlējas; tas labāk noderēja 
Tāpat kā Tibērijs, ko Augusts adoptēja, 
Un jaunais Agripa, kas bija asinsrads — 
Pie troņa netika, lai kā tur censtos pats. 
Ar stipriem pamatiem šī vara dibināta; 
Šobaltdien nevar kļūt no jums tā vājināta. 
Un, j a man atļauts teikt, tad gan šis pasākums 
Drīz cietīs neveiksmi, šī griba zudīs jums. 
Man darbs ir turpināms, ko sāku, tāpēc eju. 

IV skats. 
Agripīna, Albīna. 

ALBĪNA. 
Ko i^dzu, kundze, jūs, ar dusmu pilnu seju! 
Kaut imperators to tik nepamanītu, 

AGRIPTNA. 
Kaut parādīties pats viņš tagad varēta! 

ALBĪNA. 
Nu beidziet dusmoties, es lūdzu debess vārdā, 
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Kas citu rupju dēļ lai sevi mieru ārda! 
Sev katrs tavakais, vai māsa, brālis tas; 
Lai cēzars rīkojas, kā viņam palīkas. 

ACRIPINA, 
Ko, vni tad neredzi, kur tagad Agripīna? 
Te rasta saņeense, kas viņu pazemina. 
J a neizjaukšu to, kas pašlaik notiekas -
Mans iespaids pazudīs, vairs nebūšu nekas. 
Маг; cienīta līdz šim te tika Oktāvija, 
liii iespaids galmā tai pavisam niecīgs bija, 
Mau piederēja tik līdz Šim kā cieņa, gods 
No mirstīgiem, kas man ar prieku tika dots. 
Bet nu, ī i k , eēzaru ir saMiļusi cita 
Ka sievai — mīļākai bus vieta ierādīta. 
Te piešos goda dēļ, lai maksa tas vai cik, 
Nu augļus Ievāks tā par skaistām acīm tik. 
Un tad vēl manis bēg n r nekantrību tiesa .. 
Albīna^ vai kā kremt šī doma. kā es cieša! 
Man butu jālūdzas, lai soda debesīs; 
Lai nepateicīgais Lilk viņa sāncensis. 

V skats. 
BrHaniks, Agripīna, Nareiss, Albīna. 

BRĪTAMKS. 
Ir naidnieks uzvarams, to, kundze, droši jūtu, 
Šai lieta kopīgā mēs krietnus draugus gātu. 
Tie draugi jums, kiī man, Un visi paslēpām — 
Tai laikā, kad mēs te par yeīti gaudo iam 
Un dusmu satraukti par zemo netaisnību — 
Pie Nareisa tie bij ' mati izteikt līdzjūtību. 
Vel Neronfi nav līdz šim Jumnu ieguvis. — 
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Tās nodevības dēļ mau masu pametis' 
J a domājat v ē ļ tā kā pirmīt pār l i eto 
Tad zvēras tla uzejam drīz rāsim citu v i e t u 

r Paizons, Pļauts . . 
A G R I P Ī N A . 

Ka* ч т » D • K o ' s a k « t jS&r 
* P a i z 0 t t 8 ' ПьиЩ jfe I i ei asaugst d z i и . 

B R Ī T A N I K S . U B A S F 

Nē ns Н J J k a d s Pārkāpums. 
л « a a u d z m a n i i 
r J X J n u r e i z e s s t a i inusi , 
Tad nebaidieties vairs. Ar jūsu saprata 
Bus netaisnību veikt, ko i J ^ i e t f 

A G R I P I N A , 

MēTvisu 1n» a ļ d Q m a S Ī P ī * ^ ' a s neticība! 
Ko J РаП®1ГГШ a r apzinību. 
Ko teicu - paliek tā. Lai cik h,m e „ „ -т • , 
Bej paliek spēkā ^ k 0 

VioJ l l T S f f i ? n ° kvēla, 
rV i r u e g S V a i a g r i t a s ' vēlu. 
! Г \ a r u ' ffifllK«mu es gribu mēģināt 

J a ne, tad stasfeu tās bēdas, cik tr* j e a d a S , 

лrditvtj. Gribu nu pie viņa ierasties-
Jnms dodu padomu: no viņa vairīties' 
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VI skats. 
Britaniks, Narciss. 

BRITANIKS 
Vai tikai, Narcis, in pret mani atklāts biji? 
Vai tam var noticēt, ko tikko pastāstīji? 

NARCISS. 
Nu ja, mans kungs. Bet šeit nav īstā vieta intīms 
Dot paskaidrojumus, kāds ir šis noslēpums. 
Nu, ejam. Gaidat ko? 

BRITANIKS. 
Ak, Narcis . , . ko es gaidu. 

Ak -a i ! 
NARCISS. 

BRITANIKS. 
Nu pasakiet. 

Pie viņas domas raidu. 
Es redzet gribu — — — 

NARCISS. 
Koī 

BRITANIKS. 
Man jānosarkst, jā gan, 

Es redzēt gr ibētu. . . kas bi j reiz mīļa man. 
NARCISS. 

Vai domājat, ka tā jums būs vēl uzticīga? 
AGRTPt&A. 

Nē, Narcis» neticu: tā mīla noziedzīga, 
To tagad nicinu, bet jūtu negribot, 
Ka шаля sirds par maz spēj viņu nopulgot 
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Un šinīs maldos pat sirds visa viņas pusē, 
Tai piedod, attaisno nn stūrgalvīgi klusē. 
Es beidzot gribētu šo neticību veikt; 
To ienīst gribētu un savu mīlu beigt. — 
Kas ticēt varēja, ka tādas lielas jūtas, 
Kas dvēs'lē mita tai pat bērnībā jau gūtas, 
No pirmā iespaida var slava valdzināt. 
Un viss kas bija dārgs kā nieku nozākāt. 

NARCISS. 
Kas zina, vai tik tā nav sava prātā klusi, 
Kā Iegūt valdnieku, šo domu lolojusi. 
Ir jādomā, ka tā no viņa paslēpās, 
Lai drīzāk cēzars pats tad pameklē pēc tās. 
Tas viņu satrauca, šī doma pielaižama: 
To patīk uzvarēt, kas uava uzvarama. 

BRITAN1KS. 
Nn . . . vai tad nevaru. . . to redzēt? 

NARCISS. 
Ak. nu ko! 

Tā pašlaik tīksminās ar jauno mīļāko. 
BRITAMKS. 

N u ī . . . ejam, Narcis, tad. Kas tas, ko redzu? 
Viņa! 

NARCISS (pie .sevis). 
Ak dievi! cēzaram nu jānes man šī ziņa. 

VII skats, 
junīna, Britaniks. 

JUNINA. 
Ak, princi, aizejiet, no briesmām glābieties; 
Ka uzticīga jums, ir Nērons uztraucies. 



No viņa izbēg», tas mani nemanīja 
f m r u m > Pn&oik ar sara māti bija 

4 Г Т J " i ' l t i a n a Ardievu Glabājiet 
1 " « " - - ж taigām, kad mani iegūsiet 
„ M r d ) ar irnu jūsu tēlu, 
Neviens to neatņems. 

BRITAN/KS. l a s , kundze, jau par vēlu, 
Man ātrāk jāpazūd, j ā s tikai vēlaties 
g u jaunai mīlai var it brīvi nodolies, 
-^av manā tuvumā te visai parocīgi 
g> larn). izbaudīt, tas nebūs cilvēcīgi 
Nn, iešu ari 6 ' 

JUNTNA. 

BRĪTANfKS. М й 1 1 " * И | В е г И ^ * " * 
Tad nedzeniet vismaz bez paskaidrojuma, 
fcs Jaimi gribu tik, par eifn neiet runa 
Ar sevi mierā būt kā nolems to Fortūna. 
Vai Ы Jus varēja valsts greznums apstulbot _ 
Jtemt manai māsai to, kas jums var baudu doi 
Jus norādījāt man kādreiz uz citu pusi; 
Vfu savu nodomn nu esat panākusi? 
Ne. Velreiz atzīstos, man slava - ifnekas, 
J a Щ tas nelaimes - sirdssāpēm tas par maz 
ļ s redzu nodarīts man tik dandz netaisnības, 
K* jndoma tas nāk no dieva līdzdalības 
Jftn tik daudz izrietu, vēl viņiem nepietiek 

a i Z E f i ! ^tat vēl jūs l | nekas vairs neatliek. 
JUMNA. 

Naks brīdis laimīgāks, to izskaidrot es gribu, 
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Tad nozel osi ef j ū s v ē i 
PaiSInilr - У я ū e ' ic ibe. 

" о Щ ^ М ^ ^ * * * m 
m iagad ejiet p , 0 7 " и Ш 

Mūs Nērons vēroja Ш ^ ^ ^ J ē t . 
BRITANIKS p l f i ž e i e a spēlēt. 

Ko. Mežonis? 
JUŅINA, 

J a S e n a t m t u , vai paglābt jās kādsspēta 
Tad žēlastību jūs p r e * s e v i nePedzētn ' 

В RITA NĪ KS 

S ^ S I S № N ē r o n s vērojat 
r ī l , } S i m m m varēia 

^ Ь vīru, kas Г ^ Ш 
V « tad bez valodas ir gluži mēma mīla 

J U M N A 

£ Pūlēm S S * * * * 
Ka es ;us gribēju pie citām domānT vadīt 
No jusu skata es «г pūlēm v a i r ī j a ' 
Pec jūsu skafa tik vienmēr es meklējos' 

mīt, ш mokas! sirds v ^ s t ā i a , 

Bet 
Еч nipmīf k d f t r £ ' maksāta' 
Jo 3 t \ an neif,ios drolb 
Jo spefeja, ka «ķfet, ne visai pietiekoši. 
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Un bāla palika no bailēm piere man, 
Ka jutu balsī sev ka ciešanas tur skan. 
To Nērons dusmās redz tūlīt viņš nāks, tā Iķit4 
Man pārmest viltību, tā sirdī nepiemita; 
Sev aizliegt pūlējos gan velti mīlu tad _ 
Kaut ne mīlējusi es jūs no sirds nekad! 
Viņš zin, ka mīlējām vīns otru — laime mūsu — 
Zin manas jūtas viņš ne sliktāki kā jūsu 
No Šejienes iet prom, jās vēlreiz palūgšu. 
j a tiklu brīvībā, jums vairāk pateikšu, 
Vel citu lietu daudz par kurām būs mums runa 

В RITA NĪKS, 
jau dzirdēju par daudz, nekas nav jāpārrunā. 
Es ticu, protams, juras; tāpat kā sev. Mau prieks! 
Ak mana laime! Sirds! pret jums es noziedznieks. 

(Ceļos.) 
To visu izpirkšu, j a piedot man vēl varat! 

JUNīNA, 
Lūk šurpu nāk! Ak vai! Tas cēzarsī Ko jus daratl 

ГШ skats. 

Nērons, Brifaniks, Juetna* 

NĒRONS, 
Nu, prīnei, turpiniet! ja jauki spēlēt prot, 
Tad jauki izskatās tā ceļos nokrītot. 
Щ, kundze, atzīstu tik daiļu iznesību, 
Bet velētos es gan sev mazu atzinību: 
Šī vieta radija jums tādu iespēju, 
Lai viņā izteiktu tik jauku sajutu. 
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BRITANIKS 

kaut ko sevišķa maQ taču nerāda. 
NĒRONS. 

Vai viņa nerāda bez tam vēl jum,, ko citu, 
Ka mani respektēt, lai stingri paklausītu? 

B RITA NĪKS, 
Tā neredzēju vis mūs abus izaugam, 
Jus dižojamies te un mani paklansam; 
Та nesagaidīja, ka īiktens griba vēlēs, 
Ka Domicija dēls pret mani kungu spēlēs. 

NĒRONS. 

J m tagad paklausat, kā man bij paklausīt. 
Ja jus vel neesat šo lietu sspratnšj, 
i«d nāksies pamācīt pirms esat pieauguši 

BRITANIKS. 
Bet kas tad pamācīs? 

NĒRONS. 

BRITANIKS. N H ' R ° m * V i S a 

Ak Roma! Tur nu gan jums likumīgais balsti: 

к Г ы Л 1 Г * ! е S , r d ī * s ' « spēku: K f l trimda, šķiršanās ar laupīšanas dēku 
NĒRONS. 

Nu, Roma nedalas ar jūsu ieskatiem, 
Та nezin, te nekā no maniem nodomiem 
To prasu ir no jums. 

49 



BRITANIKS. 
Nu, ko tā domā — zinu. 

NERONS. 
Bet vismaz klusu cieš. To gan Jums atgādinu. 

BRITANIKS. 
Tad Nērons nolēmis, ka klusēt labāk tam. . . 

NERONS. 
Šīs runas klausoties var apnikt Nēronam. 

BRITANIKS. 
Ikviens bās nelaimīgs, j a vadot valsti svaidas. 

NERONS. 
Vai laimīgs — nelaimīgs, ja tikai manis baidas-

BRITANIKS. 
Es nepietiekoši Junīnu pazītu, 
J a ticētu, ka tā šai lietā piekristu. 

NERONS. 
Ja iegūt neprotu vēl viņas mīlestību. 
Gan sodīt pratīšu es jūsu nekantrību. 

BRITANIKS. 
Lai! soda nebaidos. Man briesmas vienīgās — 
Tik t a d . . . j a tiktu nīsts no savas dārgākās. 

NERONS. 
To arī vēlaties. Tas viss, ko pateikt varu. 

BRITANIKS. 
Je viņa mani mīl — lī mīla dod man sparu. 

NERONS. 
Jūs viņai patīkot, es varu pasacīt. 

BRITANIKS. 
Es vismaz neprotu šos vārdus izlobīt. 
Vai labāk nebūtu, j a tā to pasacītu, 
Un mana klātbūtnē, lai muti atdarītu?.. 
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. NERONS. 
Nu saprota jūs gan. Eil Sardzei 

JUNĪNA. 
Ko jūs! Kas! 

Viņš tikai greizsirdīgs, bet jūsu brālis tas! 
Ak vai! simts nelaimes tam dzīvi rūgtināja, 
Vai viņa laime jums pie sirds tik ļoti gāja. 
Ak, valdniek, atļaujiet ,lai būtu miers starp тшн*» 
Es atteikšos no ta un līdz ar to no jums. 
Naids tūlīt Izgaisīs, kad paliksiet jūs vieni. 
Es kļūšu, ja tā lemts, par Vestas priesterieni 
Ak neapstrīdiet vairs man gribn pēdējo: 
Jums abiem jutas liegt, kas dieviem jāziedo. 

NERONS. 
Šo pēkšņo nodomu, jums, kundze, lolot velti. 
Ei, sardze; paklausiet! to vediet viņas teltf. 
Un Britanikn to pie masas ievietot! 

BRITANIKS. 
Ta ' tā lūk laimi prot sev Nērons iekarot 

JUNĪNA. 
Mans princi, rimstiet jel ! mums jāiet sāpju taka 

NERONS. 
Nu, sardze! Dzirdējāt. Vai lai jnms vēlreiz saka. 

IX skats. 

Nērons, Burus. 

BURUS. 
Ko redzu! Debesi 

NERONS (neredz Burusn.) 
Tā. Tiem sāpes dubultas, 
Ķļ 



e n т ж г i г ( i 

Es tagad saprotu, kā roku darbs ir tas, 
Lūk AgripLna tā, kas viņus kopā sauca, 
Tai laika viņa man ar tenkām prātu jauca, 
Lai beidzot panāktu, kas viņai prieku dar, 

(Pamana Burusu.) 
J a manu māti vēl te pili atrast var, 
Tad, Burus, pavēlu; lai viņu apcietina. 
T&i sardzi pielieciet, Par ko? — lai pati zina. 

BURUS. 
Ak cēzarl Vai nu t ā . . . pret māti 

NĒRONS. 
Izpildiet! 

Es, Burus, nezinu, par ko jūs domājiet, 
Bet vairāk dienas jau, ja izpildīt ko lieku, 
Jūs darat nelabprāt, man rādāt pretinieku. 
Nu saku: atbildiet, kāds jūsu pienākums! 
J a nē, cits atbildēs par māti un par jums! 
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I skats. 

Agripīna, Barus. 
BURUS. 

Jā, kundze, domājiet, kā labāk aizsargāties, 
Jo cēzars drīzi vien pats grib jums prelī stāties, , , 
jūs lika aizturēt, tas bij* mans uzdevums. 
Varbūt, ka tikai grib viņš parunāt ar jums. 
Lai nn tas būtu kā. Es padomu jums dotu: 
Tik se-vi nerādiet no viņa aizvainotu. 
Jūs drīzāk domājiet, kā viņam roku dot, 
Un, sevi aizstāvot, to, kundze, nevainot, 
jūs redzat: tikai to, to vienu Romā cienām, 
Lai gan viņš jūsu dēls, valsts vara viņam vienam. 
Viņš imperators ir jums gluži tā ka mums, 
Un varu, zinām to, pat saņēma no jums. 
Jo skatoties pēc tā, pret viņu kāda būsiet; 
Jūs tādu atbalstu tad arī galmā gūsiet. 
J a viņu atbalstat — joms atbalsts arī būs, 
Lūk, imperators pats. 

AGRIPĪNA. 
Tad atstājiet nu mūs. 

II skats. 
Agripīna, Nērons, 

AGRIPĪNA (atsēstas.) 
Nu, Nēron, nāciet šurp un sēdiet sav i vieta. 
Jums došu skaidrībn šai aizdomīgā lietā» 
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Ь ад ШАШ varēja pret jums tā nomelnot I 
- visa dariju - no griba noskaidrot: 

Jf»s tagad- vnldat B e t . . . pēc patiesības būtu -
1чл itkun» nekad fm valsi i neiegūta. 
Щ ж п ы т -mantoju gan Romas tiesības, 
Bet šim nozīme tas nebūtu nekas. 
Kad Klaudijs zaudēja reiz māti Britanikam, 
Tad viņam vietnieces tur bij atlika likām: 
to iegūt vēlejās vai visas brīvlaistās. 
Tur bija vesels bars, jā, daiļa daiļākas 
Es vēlējos % gūt, jau loloju šo doma. 
Ka jnms uz troņa tikt, lai iegūtu Ц Roma. 
bs pazemojos ta, ka lūdzu Paļautam. 
Lai tas par labu man ko saka Klaudijam. 
Щ vaidziņajn es tik ļoti valdinieku 
Tam glāstus dāvājot, lai iemīļota tieku. 
B e t . . . dzimtas apinis, kas mums ir kopčjas, 
To atbaidīja lik no guļas netiklas: 
Es brāļa meita tam, te senāts protestēja. 
To apklusināju. Jauns likums tad nu spēja 
Tikt gulta Klaudiju nn klēpī Romu mani 
Man daudz tas nozīmē, bet jums tas tukši skan. 
Es liknmīgi j ā s šai dzimtā ievadīju. 
Щ viņa meitu jnms par sievu apsolīju. 
Sīīānus redzēdams, ka iecerētā zūd, 
Sev galu darīja, kad nevar mīlu gūt. 
Bet vēl tas visai maz. Kā sava paša dēlu 
Jau Klaudijs ieskatīt sāk vairāk audžudēlu. 
Un šis pats Palants gan būs pateicības vērts, 
Ka jūs ka audžudēls reiz tikāt adoptēts. 
Jus Nērons tikāt sankts. tm augsta vara dota, 
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Tā vfņam dzīvojot vēl tika pamatota. 
Tos laikus pārdomā ikkatrs vienatnē, 
Ka savus nodomos jau kalu pagātnē. 
Ka Britanikam krist - tā bija mana māka, 
Gan teva draugi tam D a slepam kUrnē* sāka 
Met zeltu apsolot, es dažus pieveicu, 
T i 3 t neatlaidīgo,s, tos trimda aiztriecu. 
Uz maniem lūgumiem tad Klaudijs iecietīgi 
No visiem tika brīvs, kas princim padevīgi, 
Tie rūpējas pār to, it visur pabalstot, 
Kā tam uz troni tikt, kā ceļu atbrīvot 
Lai nokārtotos viss. vēl fflāk/tad-es, gāja, 
Un pati fltradii tām cita skolotāju. 
Kas attiecas nz jums - f a ' tur man, laimējas 
Rast audzinātājus, kas fibmā 
Pret baumām, intrigām, pret visu kurla biju, 
No trimdas, armijas es vīrus izraudzīja: 

T~WltMT ļļļi -eMrar.-M :r — d t 'i:::̂ :: K^'ķ "ЧМЗЦ, n.ā ari ОёПёД». 
Valsts vēlāk.. . cienija šo vīru tiklību. Щ 
Ta! laiki izšķiedis bij' Klaudijs bagātības, 

.Ko^labāku par':;lo; neviens nav'..atradis.' 
Laļ tautu pievērst jums, to arī darīt liku, 
Lai dieviņātn jūs kā saviaik Ģtermantku; 
Uz mūžu- acis vērt jau: Klaudijs taisijās, " 
Tās bija .sen jauf.cjei bet beidzot ..atvērās. 
Viņš kļūdu saprata, ko ragti •.nožēloja, 
Un savam dēlam pats to lieta izskaidroja, 
Par vēlu atjēdzas tas draugus vākti8 Jā gan 
Jo viņa sardze, pils un gulta __ viss bij*' man. 



Pēc tam kad paliku te viena noteicēja, 
Tas mirstot dzīvi sev bez augļiem novērtēja. 
Lai lietu saglabātu man bij ko padomāt, 
No dēla žēlabām, kā viņu pasargāt. — 
Viņš nomira. Un t a d . . . sev sirdī kaunu jaudu. 
Bet visai Romai vēl šo ziņu neizpaudu. 
Tai laikā slepeni es lūdzu Burusu, 
Pie armijas lai steidz jums prasīt zvērestu; 
Jūs tikāt nometnē ar labām zīmēm vesti, 
Kad Romā upuri jau dieviem tika nesti, 
Es pūli liku traukt, lai dievus aizlūgto 
Un slimo valdnieku lai dara veselu. . . 
Tad leģioni tie, kas bij ' man uzticīgi. 
Vien jūs kā cēzaru tie sveica padevīgi. 
Un, pūlis redzēdams, ka valdnieks ir jau beigts, 
To tūlīt saprata, ka likteņvārds jums teikts. 
Es brīvi atzīstos, bez bieda un bez valga 
Lūk tāds mans noziegums un kāda nu man alga! 
Es augļus jutu maz par maniem pūliņiem! 
Un atzinības bij . . . ja daudz — pārs mēnešiem» 
Tā māca jus, varbūt, tāpēc to labāk padzit, 
Jo nevajadzēs tad jau turpmāk mani pazīt. 
tin Būrus, Seneka, kas redz jums aizdomas, 
Рат neuzticību nu lasa lekcijas. 
Svin tagad uzvaru šie abi skolotāji. 
Tos tikai mīlat jūs, kas glaimus teic jums klajt: 
Kā Otons, Senecīns — viss baudītāju bars, 
To pati redzēju — pret viņiem: cieņa! gars! 
Bet mani nicināt?.. Šīs jūtas daudz par krasu . . . 
Un tāpēc vietā ir, ka skaidrību jums prasu. 
{Man jāgriežas pie jums, ja patiesības gribu.) 
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Bet atbildējāt vēl ar jauna nekrietnību: 
Es jūsu brāli reiz jau soliju Janīnai, 
Tie priecājas, ka tas pa prātam Agri pinni. 
Bet jūs ko darijāt? Janīnu nolaupot, 
Sev tikai gribējāt jūs viņa izmantot. 
Es redzu jūsu sirds nu padzen Oktavijn 
No gultas, kuru tai reiz pati norādija; 
Es redzu, Paļauts prom, jums brālis atrestēts. 
Pat manu br īv ību . . . Nekas juras vairs nav svēts. 
Pret mani rokas jau pat Buras pacelt spēja. 
Jums pārliecība ir, ka esmu nodevēja; 
Nav cita mērķa jums, kā mani apvainot. 
Tā t a d . . . vai paspēju nu se/i attaisnot. 

NĒRONS. 
Es atminos vienmēr, Caur jums uz troni tiku 
Un vēl reiz sacīšu — ja jums tik neapnīku — 
Jūs, kundze, varat gan uz mani paļauties. 
Par savu laipnību pēc darba atpūsties. 
Tur jūsu žēlabām un valodām jau spēja 
Pat visi noticēt, kas tikai sadzirdēji. 
Ko teicu jau kādreiz, to teikšu vēl (s'arp mums): 
Mans vārds kā izkārtne tik bija vaj'dzīgs jnuis. 
Sāk runāt, ka tik maz tai atzinības dodu 
Par tādiem pūliņiem, kas deva man šo goda: 
*Ko dēls te atļaujas, vai tas nav noliegums? 
Tā viņu kronēja un tai kāds algo jums.' 
Vai vara nav tik tam no v i ņ a s . . . žēlastības?» 
Līdz šim es dariju, kā šķiet, pēc jūsu gribas, 
Bet nav man patikas jūs turpmāk uzk'ausit, 
Jo taisaties nu reiz man varu atprasīt. 
Jo Romai vaj 'dzīgs kungs, bet nevis kundze kāde 
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Jau nemiers pamanams, mans gļēvums to tik rada. 
ir tauta nemierā, ir senāts uztraucies, 
Ka jOsu vadībai vienmēr es padevies 
Bet Klaudijs mirdams vēl caur jums to paziņoja. 
Ka valdīt Nēronam, kas Romu iemantoja 
Vai Simtreiz redzējāt bi j ' dusmas kareivjiem. 
Kad garām jāiet jums ar saviem karogiem 
Par tadu necieņu tie visi apvainoti; 
Tiek pelti varoņi, kas viņos atveidoti; 

r f J 1 ' U n P ā F ē j i e " e m ] ldz< - spēj klausīties: 
=Ja valdīt nevar ta, ta' fūlīt žēloties'. 
Ar Brjlaniku jūs pret mani esat — zinu, 
Jūs viņu spēcināt, tam apsolot Junīnu. 
Un abi cerējāt, jums Patents roku dos. -
Neka vēī nejauzdams, es mierīgs atpūtos 
Jiis dusmās redzēja pie karavīriem skrienam, 
Lai viņas pakļautu un BrUanīkam vienam 
Jau troksnis nometnē drīz bija nokļuvis. 

ACRIPINA. 
Es! Nepateicīgais! Lai valdnieks botu Šis?! 
Es kādu stāvokli, vai kādu godu putu? 
Tik savai rīcībai par apsmieklu vien bīlfu. 
Te galmā stāsta jums par mani nezin ko, 
Uz katru soli шал te seko, apvaino. 
J a imperators pats pret savu māti stājas, 
Ka tad lai viņai tur starp svešiniekiem klājas. 
Tie man šo rosību ne fikdaudz pārmetīs, 
So manu nopelnu — tas jan bus izgaisis — 
Kā noziegumus jums. Un jSsii dzīvi minot, 
Tos pati pielaidu jau iepriekš par tiem zinot 
Jus mani rtekrapsiet, šo viltu zinu gan, 

Jūš nepateicīgais! vienmēr tāds bijāt шал-
Jan pat no bērnības jus mana glāstu maigu 
Ne labprāt p.eņēmāt, kad skāru jūsu vaigu 
Jus bijāt cietsirdīgs, p S t g l ā s t s j ū s n e v e i ļ ? ' 
Un beidzot mana sirds jūs arī pBmeta. 
Ak nelaimīgā es! Vai man par kādu sodu 
Tads jānes te ir slogs? I( visur šķēršļus rodu. 
O, debesī Viens man dēls, kas tagad notiekas! 
Ja tev ko lūdzu reiz - tam bija tikai tas. 
Ir bailes, sirdsēstus, ir briesmas pārvarēju 
To visu pārcietu tik šausmas neredzēju 
So lāstu, kurš jau mākt bi j ' mani pasācis. 
Es darīju, ko var: jūs vaidat, tas ir viss - __ 
Nu iedrošināties pat brīvību man laupīt) 
Ja vēl ko vēlaties - kam dzīvību man taupīt 
J a mana nave vien tik tautu nesatrauc, 
Ka viņa beidzot jus pēc norēķina sauc 

NĒRONS-
Nu labi, sakiet ar, ko vēlaties. Es dodu. 

AGRIPHNfA. 
Pirms apmelotājus - tiem visiem bargu sodu 
U i turpmāk Bntamks kā draugs jums iepatīk, 
Lai viru izvēlas Junīna, kā tai tīk. 
Lai Paļauts atbrīvots tāpat kā viņi divi 
Man kairā laikā te pie jums ļaut ienākt brīvi. 

{Pamana Bulņsu.ļ 
Lai tas pats Burus lūk, kas noklausas mūs tur, 
Pie jusu durvīm te vairs mani neaiztur 

NĒRONS. 
No Šīs dienas, ikbrīd, jums manu atzinību, 
Man sšrdi aizskarat ar tādu varenību: 



Nu svētu sarunas nn attiecības šīs 
Jo mūsu draudzība tas atkal iesildīs 
Ko Paļauts darīji, j ņ Ш p a f i e k ; g o d u 

A r Br.tan.ku nn es mieru saderēšu-
Lm mana mīla gaist, es atsakos, tas nieks, 
J W — musa tiesnesis un arī liecinieks 
Nu ejiet, izdariet jūs manam brālim' p « . 

« « « I Paklausīt un savai mātei Wku. 

Ш skats, 

Nērons, Būrus. 
BUKUS. 

Ak cēzar, lai šis miers jums godu vaiņago. 
Ka brīnumu izrādē man jūtas ielīksmo! 
Kndreiz - jau zinai gan - e s p f i f s t a m p r e ļ ī faij 

No viņas draudzības jūs vienmēr iba ir i jn 
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Jūs drīzāk vaiubžn, bet neglaimošu vis-
Ar manu māti jūs te veicāt vienu grību, -
Та, naidu paturēt pret manu miermīlību 
Bet, Mekas, uzvaru par agru viņai sveikt,' 
] a skūpsta sāncensi, lai labāk viņu veikt 

BŪRUS 
Ko va ldniek . , , j ū s . . . 

NĒRONS. 

rji , . , T « Tā gals bez kāda vaida, 
2. m a m «brīvos ло Agripīnas naida. 
Kamēr vien dzīvo tas - p a pusei dzīvoju, 
Jo viņa mani mac ar manu nīdēju, 

« 

Es nedomāju vis, ka viņa izbeigs lietu 
Un citreiz piesolīs tam droši manu vietu 

BURUS. 
Ak viņa, domājat, pie tā nu sūdzēsies? 

NĒRONS. 
Vairs viņu nebīšos pirms diena izbeigsies 

BURUS. 
Bet kas par iemeslu? Vai atļauts jautāt nava 

NĒRONS. 
Kas? Dzīve, drošība un mana mīla, slava 

BURUS. 
Ko sacīt man par to, šīs domas briesmīgīīs 
Nekad jums, cēzar, vē! nav sirdī viesušās. 
No jusu mutes! vai! Vai maz to varu saprast! 
tlņ paši jūs ar to tik viegli varat aprast? 
Jel iedomājieties tās brāļa asinis! 
Būs Nērons valdīdams vēl sirdi aizmetis. . . 
Ko sacīs tad par jums, par to jūs padomājiet. 

NĒRONS. 
Jā! slavas pagātne, tā mani saista. Stājiet! 
Man mīla jāsaprot, kas manu skatu sien, 
Kā laifues dāvājums, kam jāizgaist arvien! 
Man jārīkojas tā, lai citiem bauda tiktu. 
Vai esmu eēzars tik. lai viņiem izpatiktu? 

BURUS. 
Un vai tas nava daudz? Jel ticiet, pavēlnīek, 
Jums laime jāsajūt, ka tautai labums tiek. 
J ā s esat pavēlnieks, tad izvēlēties varat, 
J ā s tikli valdījāt līdz šim — tā turpmāk darat. 
Jo ceļš ir iezīmēts, ja tikai gribēsiet 
No tikumības vien uz tikumību iet. 
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Bet glaimotājiem te, ja turpmāk paklausīsiet — 
No nozieguma jūs uz noziegumu iesiet. 
Ja tapsiet nežēlīgs, tāds arī paliksiet; 
No rokam asinis jūs as'nīs mazgāsiet. 
Būs miris Britauiks. . . nu kas jums paliks pāri? 
Tā draugos izsauksiet jūs atriebības kāri. 
Tos atkal sodīsiet — Tiem savkārt radīsies, 
Kas viņus aizstāvēs un meklēs atriebties. 

J ū s dedzat и&цд ijjĻo-nodzēsLneva rēsiet. 
Vai visā pasaulē maz draugu iegūt spēsiet. 
Vienmēr tik baidīties dot sodu parakstus 
Un visus ieskatīt kā savus naidniekus. 
Uz jūsu bērnību te aizrādīt vēl gribu: 
Vai kādreiz ienīdāt jūs cita nevainību? 
Vai labo aizmirsāt, kas bērna mājoja? 
Un kādā pilnībā jums dienas ritēja! 
Cik patīkami nest ir domu sirdi savā: 
tīt visur mani mīl un svētību man dāvā. 
Pret mani nav neviens, kas varbūt uztraueas, 
Ne debess nesajūt pret mani asaras. 
Man citu naids nekad vēl neapēno vaigu, 
Sev apkārt lidojam tik redzu gara zaigu.» 
Tāds bijāt jūs kādreiz, ak dievi! bet kāds nu? 
Par visu vērtējāt jūs augstāk dzīvību: 
Es atminos kādreiz, kad senāts taisnīgs bija 
Un kādu nelieti uz nāvi nosodija. 
Par cietsirdīgu tad jūs tiesu vainojāt, 
Un savu parakstu tai ilgi nedevāt. 
Jus vilcinājāties, jo dzīvi jutāt svētu, 
Un tad jūs sacījāt: «kaut rakstīt nemācētu!» 
Vai ticat man vai nē. ia nodoms jums ir tāds — 
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Es nāve aizietu ao briesmām pasargāts. 
Ne man to pieredzēt, tas man par lielu kauna, 
Ja izdarīsiet jūs šo noziegumu |aunn. 

(Pie Nērona kājām.) 
Es gatavs, pavēlniek, lūk nesaku neko, 
Man izraut pavēliet šo sirdi jūtīgo. 
Nu sauciet neliešus, kas jās uz ļaunu kūda, 
Lai savu māku tie vispirms pie manis r ā d a . . . 
Es redzu asaras veic manu valdnieku; 
Nu redzu mostamies tam atkal tikumu. 
J a varat nosauciet šo mošķi — zemo garu, 
Kas iespaidoja jūs uz zemiskāko varu. — 
Vai varu brāli saukt, lai mieru salīkstat? 

NĒRONS. 
Ko prasat j ū s . . . 

BURUS. 
Viņš nav, nav nīdis jūs nekad, 

Jums, valdniek, samelots par viņa nodevību. 
Es atbildēju jums par viņa nevainību. 
Nu skrēju paziņot šo prieka ziņu tam. 

NERONS. 
Jūs abi uzgaidiet pie manis pagaidām. 

IV skats. 

Nērons, Nareiss. 
NARCISS. 

Mans valdniek, viss ir veikts. Ir inde gatavota. 
Kas droši nonāvē, No Lokustas tā dota. 
To sieva slavenā man spēja pierādīt, 
Tā vergam iedeva — tas bija beigts tūlīt. 
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Šķēps nav tik noderīgs, ja kādam galu taisa, 
Kā jaunā mdc šī, ko viņas roka maiga. 

NĒRONS, 
Ak, Narcis, pietiek man. Par pūlēm pateicos. 
Par to vairs nerunāt, es vairs to nevēlos. 

NARCISS. 
Ko! Britanikam.. . jūs — vai naids jau 

secen gājis? 
Bet aizsarg - — — 

NERONS. 
Narcis, jā. Starp mums nu miers ir stājis. 
NARCISS. 

To traucēt negribu, man jāpilda, ko liek. 
Bet viņu ieslodzīt jūs likāt, pavēlniek! 
Šis apvainojums tam vēl ilgi sirdī risīs, 
Pat nava domājams, ka tas ar laiku dzisīs: 
Tas beidzot uzzinās, ko gribēju tam dot, 
Ka pavēlējāt jās tam indi gatavot. 
Vai dievi pasargāt 110 likteņa to spētu? 
Varbūt viņš dzīvi pats jums turpmāk apdraudētu? 

NĒRONS. 
Par to lai atbild viņš. Man paliek tīra sirds. 

NARCISS. 
Junīnas kāzu tē rps? . . . Lai viņam tā tad mirdz! 
Vai viņam nesīsiet šo upuri jūs arī? 

NERONS. 
Nu lai! kaut arī tā, kā gribi saprast vari. 
Es galvu nelauzu, viņš vairs nav naidnieks man. 

NARCISS. 
Tad savu panāca nu Agripīna gan — 
Ko kādreiz solija, to tagad viņa veica. 
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NERONS. 
Ko domā tu ar to.... Ko viņa kādreiz teica? 

NARCISS. 
Pavisam atklāti ar to tā lieli jās. 

NERONS. _ _ 
Ar ko! 

NARCISS, 
Ja tā uz jums kaut mirkli paskatas — 

Ar dusmu sajūtu vai lielu varenību — 
Tad padodaties tai ar klusu iecietību. 
Jūs pirmais priecāj'ties, ka tāds ir iznākums. 
Vēl esat laimīgi, ka viņa piedod jums, 

NERONS. 
Bet, Narcis, pasaki, ko gribi tu lai daru? 
Es viņu nosodīt bez piespiešanas varu, 
Tās nekautrību vien ja varu pamatot — 
Tai.nāktos mūžīgi šos vārdus nožēlot. 
Bet ko tad pasaule par mani sacīs tādu? • — 
Tu gribi iedvesmot, lai tirandarbus rādu. 
Tos Roma dzēsusi, ja valdīja reiz kāds. 
Un es kā indētājs lai tiktu slavināts? 
Mans vārds tad slepkavām kļūs daudzināts kā 

tikums. 
NARCISS. 

Vai citu kaprizes jums, cēzar, īr kāds likums? 
Vai iedomājaties, ka vienreiz aprims tās? 
Uz citu spriedām i em vai maz jums jāklausās? 
Vai jūsu iegribai dēļ tāda nieka stāties? 
Tad būsiet vienīgais, kurš tā ko vēlējaties. 
Ak, valdniek, romiešus ted nepazīstat jūs. 
Nē, nē, tik sarunās tie atturīgi būs, 
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bet domās: - baidaties, j a respektējat baru, 
Jo tada rīcība jums pamazina varu, 
Tie pieraduši tā jau ilgi jūgā 
Un roku dievina, kas viņus tura ciet 
Tie centīsies arvien jums izdabāt, es deru. 
SOS vergus Tibērijs jau cieta pār par mēra 
3 P a t s i i l k parveidols šai varā aizgūtā. 
Ko Klaudijs deva man, kad laida brīvībā-
П е т padetibu lauzt - pēc tam, kad galmā t i k u -
Vai simtreiz gribēju, bet es tiem neapnikt*. 
Caur noindēšanu vai traipu iegūsiet? 
Tik brālim lieciet mirt un māsu pa metiet, 
tn Romas aliariem būs upurs bagātīgi. 
Gan sodu radīsim, kaut viņi nevainīgi. 
UN abi divi tad jums mieru atnesīs. 
Ja dienas nebaltās tos melnā segā tīs 

NĒRONS, 

Ak Narcis, vēlreiz t e v . . . es vairs to nedarīšu, 
To teicu Burusam un vārdu nelauzīšu. 
Es negribu to vairs pret sevi noskaņot Щ 
Dot viņam ieročus, ko sevi apkarot. 
Uz viņa saprāta es paļaujos, tu dzirdi, 
Un viņā neklausos ar vienaldzību sirdi. 

NARCISS. 
Ko Burus māca jumsi Y a i viņš maz doma ta. 
Ar veiklu sapratu sev cieņu saglabā. 
Yel vairāk: visi tie, kas balsta viņa gribu, 
Caur jusu rīcību tad jutīs pazemību. 
Tad būsiet atbrīvots un piespiedīsiet jūs 
Šos kungus lielīgos kā viņi spieda mūs. 
Ko! Vai tad nezināt, ka tie jūs paļā jnši. 
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Jus neesot nemaz valsts varai piedzimuši. 
«Tas dara tikai to, ko raksta priekšā tam 
Jrāts pakļauts - Senekam en d^ēs'le Būrušam 
Par iedomību pat kā cēlāka vairs ī ^ a 
Un zirgu skrejā tam ir mērķis tikai slava, 
Grib iegūt godalgu, kaut necienīgi tas. 
Un romiešiem viņš pat kā aktiers uzstājas; 
Pie visam izrādēm viņš teātri pats klātu, 
Ar dziesmām uzstājas, lai tik to dievinātu'. 
Un visi kareivji, pa laikam, ka nu var 
Ar saviem applausiem tad neskopojas ar,» 
Tos apklusmat jūs vai negribat ar varu? 

NĒRONS. 
Nāc, Narcis. padomāt, ko lai ar viņiem daru. 

6? 
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I skats. 

Britaniks. Juiiīua, 

BRITANIKS. 
J a Nērons, j a nudien — vai to maz jauda kāds! 
Pie sevis aicinaj grib apskaut mani pats. 
Pils jaunatni vēi viņš pie sevis uzaicina 
Un dzīrēs jautrajās nu pieriidīs, lai zina, 
Ka zudis ienaids mums. Caur savu zvēresti 
Par jaunu iesildīs tas mūsu draudzību. 
Viņa savu mīlu dzēš, kas pulsa naida mokās, 
Un manu likteni tas nodod jūsu rokās. 
Kaut senču mantiju te zaudēju, nu ko! — 
Kaut pašam jāredz man, ka viņš grezno to — 
Bei no tā mirkļa pat, kad jūsu mīlu jūtu, 
Man slava niecīga, lai savu laimi gūtn. 
No sirds tam atzīšos, ka visu piedodu; 
Nav man ko nožēlot, tam slavu atstāju. 
Neviena mūs neizšķirs vairs turpmāk. Apburoši! 
Jā. Tagad varu jau te uzlūkot jūs droši, 
šīs acis lemtas nav ne skumjam, teroram. 
Tās dāvāja man valsts un cēzars. — Slava tam! — 
Bet, mīļā, kas ta' t a s . . . jums kādas bailes būtu? 
Es jūsmoju te viens — jūs mnlstnt. skaidri jūtu. 
Pa laikam jūsu skats uz augšu paceļas 
Un dziļu skumju pilns tur ilgi norangas. 
Vai baidaties? 
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JUNĪNA. 
Man bail. Bet pati nesaprotu.., 

BR1TAN1KS. 
Vai mani mīlat vēl? 

JUNĪNA. 
Vai?,.. Dzīvību jums dotul 

BKĪTAN1KS. 
Jo Nērons netraucēs vairs mūsu laimi nu. 

JUNĪNA. 
Vai varat atbildēt par viņa sirsnību? 

BRITAN1KS. 
Vai domājat, ka tas vēl naidu paturēja? 

JUNĪNA. 
Jums mirt, jo mani mīl, pats man to apzvērēja.. 
No manis izvairas, 1as tagad meklē j ū s . , . 
"Vai tāda pārmaiņa tik īsā laikā būs. 

В RITA NIKS. 
šī pārmaiņa tam nāk caur Agripīnas darbu. 
Tā juta, ka mans gals tai darīs dzīvi skarbu, 
Par labu nāca mums, ka godkārīgs tai prāts. 
Un lielais ienaidnieks nu tādēļ pieveikts pats. 
Tā likās atklāta* es ticu viņas ziņām; 
Es ticu Ru rūsam, kaut skolotājs tas viņam. 
Tāpat kā ticu sev. Man pārliecība teic: 
Ja nīst, tad atklāti, ja nē — naids jāizbeidz. 

JUNĪNA. 
Ak princi! vļņļi sev kā pielīdzināt spējat? 
Kā katram sava sirds — tā savus ceļus ejat. 
Maz Nērons pazīstams man tikpat kā šī pils, 
Bet ja man j ā s a k a . . . Ak vai! Te katru vils, 
Cik tālu viss no tā, ko runā te, ko domā: 
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Те mute, dvēsele — ikkatra sava lomā! 
Ar kāda prieku tie te jūtas nopulgo. 
Ak! Tādā miteklī mums abiem jādzīvo! 

BRITANIKS, 
Nu pielaidīsim, lai! Tam viltība ir sava. 
Jums bail no Nērona. Vai viņam bailes n a v » f . . 
Uz nelietībām vairs tas taču neieies, 
Te senāts varētu ar tautu sacelties. 
Tas atzinies jau ir, ka nepaitiess reiz bija, 
Šo kluso nozēlu pat Nareiss pamani ja, 
Viņš pastāstīs ir jums, kā tas bij panākams. . . 

JUNĪNA. 
Vai Nareiss liekas jums tik brīvi uzticams? 

BRITANIKS. 
Bet kāpēc domājat, lai neticu tam brīvi? 

JUNĪNA. 
Te, princi, runa iet, par jūsu paša dzīvi, 
Man viss ir aizdomīgs: es baidos visa kā: 
Es baidos nelaimes, es baidos Nērona. 
1 Tan tumša nojauta. Ko lai te pareģojam. 
Es negribētu laist vairs jūs no sevis projām, 
Kant šīs pats miers, kas jums ir dvēselē pamatam. 
Jums ceļn brīvotu no daudzām lamatām, 
J a Nērons dusmotos par mūsu laimi svētu, 
Kaut nakti izraudzīt viņš atriebībai spētu. 
Bet ja viņš, redzot man, jums nāvi gatavo 
Un runāju ar jums šo reizi pēdējo!, . . 
Mans princi! 

BR JTANIKS. 
Neraudiet Ak mana m ī ļ ā . . . dārgā! 

Jau tiktāl jfi.su sirds nu mani mī! un sargā! 
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Ko! palūkojieties, št diena! zaigo viss! 
tai dienā Nērons mums tik labu padarīs. 
Tur būšu tikai nieks, jo visi redzēs viņa * 
Kas! dzīrēs iesāks viņš ar mani zemu cīņu! 
Tas nepielaidis to — nekad! es neticu — 
Lai valsti zaudētu ar tādu rīcību, 
Nu beidziet as'ras liet, es viņas apturēšu — 
Drīz būšu atpakaļ, tad bažas izklaidēšu. 
Un turpmāk, paredzu, būs laimes dienas mums. 
Ardievu. Aizeju. Ir manu sirds ar jums, 
Un tur ar jaunatni es jūtas nedalīšu — 
Tik savu daiļāko it visur ieraudzīšu. 
Ardievu. 

JUNINA. 
Pr inc i . . . 

BRITANIĶS. 
Laiks. Tie gaida, vajag iet, 

JUNINA. 
Kamēr jūs aicina vismaz, vēl pagaidiet. 

П skats. 
Agripīna. Britaniks. Janīna. 

A G RIPINA. 
Ko gaidāt, princi vēl? nu ātrāk pasteidzieties! 
Būs Nērons nemierā, ja ilgi kavēsieties; 
Tur visi gaida jūs, ikkatrs dalībnieks, 
Lai redz jiīs izlīgstam. Par to būs visiem prieks. 
Nu ej iet ,i nelaupiet šo prieku viņu sejām, 
Bet mēs ar princesi pie Oktavijas ejam. 

BRĪTANĪKS. 
Janīna, daiļākā, man māsa gaida, steidzi 
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To skūpstiet, mieriniet/ lai bēdāties tā beidz. 
Tiklīdz ko varēšu pie jums te atkal steigšu, 
Tad, kundze, ari jums par pūlēm paldies teikšu. V 

III skats. 
Agripīna, Jnnīna. 

ACRIPINA. 
Kam skats jums apēnots, vai jūtat žēlabas? 
Varbūt ka maldos tik, bet man tā izliekas. 
Kāds tam ir iemesls, vai pajautāt es varu? 
Vai šaubaties par to, ka jums tik labu daru? 

JUNINA. 
Kaut prātu mierināt es drīzi varētu, 
Tas būtu algojums, ko šodien izcietu. 
Man bi ja prieku jaust, kad lielā laime nāca, 
Bet skaudrā nojauta man tūlīt sirdi māca: 
Te galmā viltība tā mīt pa parastam 
Un bailes, bailes vien Šķiet mīlu pavadam. 

AGRIPĪNA. 
Nu pietiek. Runāju. Viss nokārtots šai lietā. 
Un saku atklāti; nav bailes te vairs vieta. 
Par mieru atbildu, tas tagad paliekošs, 

' To Nērons galvoja, tā vārds man visai drošs. 
Vai! kaut jūs zinātu, ar kādu aizgrābtību 
Tas turēt solījās rei^ doto apņēmību. 
Viņš mani apskava, tam sirds no prieka kaist, 
Ja, negribēja vairs no sevis projām laist, 
Tam liega sajūta uz pieres parodijas, 
No slepus nolūkiem pavisam atsacijīīs. 
Tas bij mans mīļais dēls. kā oilkāH pazemīgs, 
Kas mātei nožēlo, ka bijis cietsirdīgs. 

73 



Bet svarīgi pēc tam tfilīt man pretī stājas 
Kā valdnieks, gribēdams, lai mātei labi klājas1. 
A r cēlsirdību tā nu manās rokas liek. 
Šo likteņgribu tā, ka visiem labums tiek, 
Nē, sava ticiba mums viņam jāparāda, 
Vairs viņa dvēselē nav nelietība tāda. 
Un māsu naidnieki, kas izmantoja to, 
Redz: viņš mums labvēlīgs — tas viņus apkauno. 
Bet viņiem tas par maz. Ka vara zūd — tie zina' 
Nu Roma vēlreiz jūt, kas tāda Agripīna! 
Jau tagad nomānāms, kā par to priecājas. 
Nu. Nekavēsimies, ir tomēr jāsteidzas 
Pie Oktavijas prom, pirms uznāk dienas dziesa. 
Mums diena laimīga, ir tai lai sava tiesa. 
Kas tas par troksni tur? Kaut kas tur atkal būs 

JUNINA. 
Ak dievi, sargājiet jel Britaniku jūs! 

IV skats. 

Agripīna, Junīna, Burus. 

AGRIPINA. 
Kur skrienat, Burus, fā? Vai lielas gaužam gas 

BURUS. 
Ir, kundze, noticis Nu Britanikam be 

JUNĪNA. 
Mans princi] 

AGRIPINA. 
Beigas? Kā . . . 

BURUS. 
Vai arī miris jau. 
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JUNĪNA. 
Jās, kundze» piedodiet . . . man pacietības nav, 
Es gribu palīdzēt, ja nē — tam Ildzi eju. 

V skats. 
Agripīna, Burue. 

AGRĪPINA. 
A, kādas šausmas tāst 

BURUS. 
To skatīt nevarēju. 

Man, kuudze, jāatstāj kā galms, tā pavēlnieks 
AGRIPĪNA. 

Ko! brālim dzīvība tam laupīt bija nieks' 
BURUS. 

Viņš savu nodomu ar viltu ievadija, 
Līdz Britaniku tas pie sevis ieraudzīja 
To tūlīt apskāva, bet pēkšņi apklusa . . . 
T a d . . . cēzars kausu tam pats pirmais pacēla, 
«šo dienu nobeigsim, jo labākas gan alku 
Un kausu paceļu, lai dzerta miera malku. 
Šai mirklī svinīgā es dievus piesaucu, 
Lai viņi atbalsta nu māsu vienību.» 
Šo pašu zvērestu ir princis pasaeija 
Un kausu satvēra, ko Narciss piepildija. 
Tiktikko pieskārās pie kausa lūpas tam 
Tik drošu nāvi šķēps pat nenestu, nekam 
Tas pēkšņi grīļojās, kad acīs gaisa zaiga, 
Un guļas noslīga, bez dzīvības uz vaiga. 
Jūs paši varat spriest, pēc tam kas notika: 
Daudz viesu sāka kliegt ar šausmām aizbēga. 
Tik tie, kas pilī jan ir vairāk pieraduši, 
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Tie likās cēzaru jo labāk sapratuši — 
Viņš tomēr pieliecas, kar nokritis bij tas, 
Nekāda izbrīna tam acīs nelikās. 
Viņš teica: «Nelaime да vienreiz notikusi, 
Kas viņu bieži vien kā bērnu vajājusi.» 
Un velti izlikās mums Narciss noskumis, 
Pa slepam priecājās vēl zemais rāpulis. 
Bet mani nosodīt var cēzars, ja to vēlas, 
No telpas riebīgās prom steidzu, prom, nav žēlas! 
Kur vieta slepkavam, tur nav man sirdij balsts. 
Tik žēl man • . . Br i taniks . . . ir cēzars, visa valsts. 

AGRIPINA 
Lūk, viņš, jūs redzēsiet nu kā es viņu veikšu. 

VI skats. 
Agripīna, Nērons, Burns, Narciss, 

NERONS. {Pamana māti.) 
Ak dievi! 

AGRIPINA. 
Pagaidiet! Es dažus vārdus teikšu: 

Ir miris Britaniks, jums jauna ziņa būs — 
Un zinn slepkavu. 

NERONS. 
Kas, kundze tas? 

AGRIPINA. 
Tas — jūs. 

NERONS. 
Uz mani aizdomas. Lūk! parasta juras aina! 
Pie visām nelaimēm ir tikai mana vaina. 
Ja klausītos es jūs — pēc jūsn valodām — 
Tad galu darīju savlaik pat Klaudijam. 
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Un viņa dēls juras dārgs» tā gals nu sirdi moka. 
Vai es iai atbildu, ko dara likteņroka? 

A , 
Nē, ne. Bet Britaniks . . . ar indi nomira: 
Tā Narcisroka bij, no jums tik vadīta. 

NERONS. 
Bet kas tad, kundze, jūs uz tādām domām vada Г 

NARCISS. 
Vai, valdniek, aizdomas jums kādu traipu rada? 
Jo, kundze, Britaniks, bij kaitīgs nemanot, 
Ko varējāt kādreiz jus pati nožēlot. 
Viņš, protams, teica jums: «Junīnu vien es gribu.» 
Bet beidzot sodītu jūs par šo labdarību. 
Tam apvainota sirds, par pagātni tā sāp. 
Un tāpēc domā viņš: ko piekrāpt vari — krāp. 
Jums pašai nezinot jau tiktens pakalpoja 
Un sazvērnieku šo ar nāvi atalgoja. 
Nu cēzars drošībā, es uzticīgs tik tam. — 
Kam, kundze, nožēlas jus veltāt naidniekam 
Ar citiem nekrietniem, kas tagad vienā barā? 

AGRIPlNA. 
Tik, Nēron, turpini uz priekšu tādā garā, 
Tu sevi apzīmē ar darbu slaveni; 
Šis darbs nav pēdējais, uz priekšu! Turpini! 
Pie brāļa asinīm tu noziedzību sāki, 
Pie mātes — paredzu — tu beigsi, nu jau māki. 
Tu mani nicini no sirds, jā, zinu to, 
No manas gādības nu sevi atbrīvo! 
Ar manu nāvi tu vis mieru neiegūsi. 
Kad miršu, _nedom.iL k ^ f u ļauJleLniē būsi. 
Tik tiešām sakn to, ka dzimi kā mans dēls, 
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It visur vienumēr tev rēgosies mans tē ls . . . 
Jo varmācība tev māks vairāk sirdsapziņu, 
Jo veldzēt gribēsi vēl savu barbardziņu; 
Tavs trakums nerimsies, kas tevi aizrāvis, 
Un liesi katru dien' tu citu asinis. 
Bet, ceru, debesis — tām nastu smagu devi — 
Pie taviem upuriem reiz pieskaitīs ir tev i . . , 
Un manas asinis, kad būsi lējis tu, 
Gan pats tad būsi spiests, lai savas izlietu. 
Ir nākotnē tavs vārds tik izpelnīsies lāstu; 
No visiem briesmoņiem visbriesmīgāko stā-vtu. 
Nu luk, to mana sirds tev pareģot var gan. 
Ardievu. Varat iet, 

NERONS. 
Tu, Narcis, seko man, 

VII skats. 
Agripfna, Burus. 

AGRIPINA. 
Ak dievi! Nnrcisu kādč} es paklausīju, 
Bet sūdzējos par jums. Cik netaisnīga biju! 
Vai redzējāt, ka skats tam drausmi zvēroja, 
Kad, naidu sajūtot, no manis aizgāja? 
Tā ir, tas padarīts. Vai zvērs vairs mierā mitīs, 
Viņā savā trakumā vispirms uz mani kritīs. 
Pēc tam. kā vērojams, nāks jūsu kārta, šķiet. 

BURUS. 
Ak, manu dienu skaits, jau tā par tālu iet. 
Lai dievi dod, ka tas ar savām briesmu rokām 
Nu mani atbrīvo no šīs pasaules mokām! 
Tas nevarētu rast man algu labāku, 
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Ko nelaimīga valsts man kādreiz maksāta. 
Nav tik šis noziegums, kas mani apbēdina, 
Viņš sirdi skaudībā pret brāli nocietina. 
Nu, kundze, jāsaka, kas man tā sāpēja: 
Tik vienaldzīgi viņš to mirstam skati j a ; 
Šis cietsirdību skats! Kā ļaunu garu kūdīts. 
Lūk, tirans-noziedznieks, šķiet, bērnībā jau rūdīts. 
Lai paņem dzīvību šim audzinātājam, 
Jo esmu nelaimīgs, to pateikt varu tam. 
Es neizvairīšos no viņa soda barga. 
To neieredzu vairs, man pēkšņa nāve dārga. 

VIII skats. 
Agripina, Burus, Albīna. 

ALBINA. 
Ak, valdniece, mans kungs, jel steidziet palīgā! 
Un glābsim cēzaru 110 gala briesmīgā: 
Jumim atstāj to. Viņš ļoti satraukts bija. 

AGRĪFINA. 
Ko! Viņa pati sev jau galu padari ja? 

ALBĪNA. 
Ne, sāpes cēzaram uz mūžu saguda-
Bez nāves mirusi nu viņam jau ir tā. — 
No telpas ārā kļūt, kā zināt, viņa bijās, 
Tā tad lūk izlikās, ka iet pie Oktāvijas, 
Bet mazliet g ā j u s i . . . pa labi nogriezās. 
Ar uzmanību es nu sekoju pēc tīšs. 
No pils tā iznāca ar skatu mulsi — žēlu , . , 
Vispirms pie Augusta — jā — uzlūkoja tēlu — 
Un ce|os nokrita, tam kājas apskāva. 
Pie aukstā marmora tā gauži r audā ja . . . 
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«Ak, valdniek», Шея Ы ,• 
J e l savus pēcteču Л и L S ū d * a ' " 
Т л . VALČUS tu nepamet, e s 1плУ11 
J e . t«va pilsleJpā, шН slepkava!- t * ' 
Tavs pēcfeeis ir beigts, k a 5 \ * T t * 5 tu 
Pec viņa nav e s l Q „ z ļ m a n 

Tapee nu ziedošos tik dieviem T n * • 

P lielās bēdas Hdz , r b k a / k V f r T - ^ ' 

1 ad viņa paņēnp un templī ievadija, 
Kur mušu jaunavas palaikam i z A d z i i a 
ļ * ļvet ļ p a p tor fte mūžam neap L T * 

slava mūžīgi, Ш ī l l i I S U d i e v i ^ S k ' 

S t & j ^ f ^ p a r teja, 
j n u SHķera fas rokam neķītrām 
Vnatgribēja to pūlim s a t r u n a m 
5 ? Ж ^ ! 1 1 P«f ķermeni t & ļ » . 
īfn a s i n s nekriefnā Jnnīnu a p r i j a . -

g a i j v a m liktenim tur viņu pameta. £ 

Та" iet ь Г Р , 1 Г f f l ¥ ™ 1 '-Ida. 
i « .ci bez nodoma, skats nedrošs, samulsis 

Л 1 - Ы . kaut mirkļi debesis ' 
īr ta*«d ļābaidas, viņš i z m i s t a spētu ' 

Ja j u s to afsfajat bez mīeriMSjnmn -
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Viņš sāpēs izdarīs kaut ko bez apdoma 

'AGRIPINA.. 
m _ B ū s viņam īstā vieta 
Nu, Buras, ejam tad, lai abi lūkojam, 
Vai sirdsapeg j a t p Ē e tādam parmai ņ ā r a f 

Tam citus ceļas iet vai vēlēs dievu griba 

BŪRUS. 
Kaut būtu pēdējā šī viņa ļaundarība' 

B e i g a s . 
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