
Grigorijs Gorins

TILS
Tautas komēdija 2 daļās pēc flāmu tautas leģendu motīviem

Tulkojusi Evita Mamaja



2

Darbojošās personas

KLĀSS – ogļu pārdevējs
SOTKINA – viņa sieva [izrunā: Sōtkina]
TILS PŪCESSPIEĢELIS – viņu dēls
NELE – viņa līgava
BLONDĀ BETKENA, BRUNETE ANNA – atveido viena aktrise
KATALĪNA – Neles māte
ZIVJU TIRGOTĀJS JOSTS
LAMME GUDZAKS
KALLIKENA – viņa sieva
PREFEKTS
BENDE
MŪKS KORNĒLIUSS
KARALIS FILIPS
MARIJA – karaliene
INKVIZITORS
ORĀNIJAS PRINCIS
GĒZU BRIGADIERIS
RĪZENKRAFTS
ĢENERĀLIS
VECĀ STĪVENA
KROGA SAIMNIEKS
ZIVJU TIRGOTĀJA PĀRINIEKS
GĒZI, ZALDĀTI, MEIČAS, PILSĒTNIEKI UN PILSĒTNIECES, GARI

Flandrija, XVI gadsimts.
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Prologs

Ogļu pārdevēja Klāsa māja. Klāss un Zivju tirgotājs dzer alu un spēlē  
kauliņus.  Skatuves  vidū  ir  Sotkina,  viņa  ir  gaidībās.  Blakus  uz  sola 
Katalīna kapā kāpostus.

Zivju tirgotājs (met kauliņus). Trīs – trīs...

Klāss. Viens tāds īss! (Met kauliņus.) Pieci un seši!

Katalīna (domīgi). Es mīlu dzīvniekus...  Govis,  suņus,  putniņus... 
Mīlu ar visu savu vājo sirdi. Es drīzāk darītu pāri pati sev, nekā viņiem, 
neaizsargātajiem...

Zivju tirgotājs (met kauliņus). Trīs – trīs!...

Klāss. Viens tāds īss!

Zivju tirgotājs. Tu jau to teici...

Klāss. Bet tu tāpat esi īss...

Sotkina (nopūšas). A-ai!

Zivju tirgotājs (atskatās). Jau sākas?

Katalīna. Nē.  Mūsu  puisēns  vēl  guļ.  Viņam vēl  par  agru  iznākt  uz 
dzīves ceļa.

Klāss. Kad tas palaidnis beidzot sasparosies? Cik var vilkt garumā? 
Es zvēru – ja viņš šodien neparādīsies, es līdīšu viņam pakaļ.

Zivju tirgotājs. Nesteidzies. Kāda starpība – šodien vai rīt?
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Klāss. Nē,  nē  –  šodien!  Mani  pilnībā  apmierina  šī  tūkstoš  pieci 
simti  divdesmit  sestā  gada  maija  diena...  Man  ir  vajadzīgs  dēls,  bet 
Flandrijai  vajadzīgs  varonis.  Grieķiem  ir  Hērakls,  angļiem  –  Robins 
Huds, spāņiem – Dons Kihots, un tikai mēs, flāmi, tūkstošiem bezmiega 
nakšu laikā neesam spējuši uztaisīt nevienu varoni. Kauns!

Zivju tirgotājs. Mjā, kaut kā neveikli sanāk... Bet kāpēc tu esi izlēmis, 
ka no tevis – un varonis?!

Klāss. Ir pienācis laiks... Un Katalīnai bija vīzija.

Katalīna. No sākuma rēgi pļāva ļaudis... Uz viņu līķiem dejoja bende. 
Akmens asiņoja deviņus mēnešus, pēc tam pārplīsa... Pēc tam ieraudzīju: 
ir  piedzimuši  divi  zīdaiņi,  viens  Spānijā,  princis  Filips,  otrs  Flandrijā, 
Klāsa  dēls,  ar  iesauku  –  Pūcesspieģelis.  Filips  kļūs  par  bendi,  bet  no 
Pūcesspieģela iznāks izcils balamute un jokupēteris, un viņam būs klejot 
pa balto pasauli,  slavinot  visu labo un skaisto  un pilnā kaklā izsmejot 
muļķību... Un viņš pārstaigās visu pasauli, un nekad nemirs, tāpēc ka viņš 
ir Flandrijas gars.

Klāss. Re, kā! Dzirdēji? Es viņu nosaukšu par Tilu, Tilbertu, kas 
tulkojumā nozīmē „kustīgs” vai „dzīvīgs”. Un viņa slavenie piedzīvojumi 
sāksies jau šodien pat, protams, ja vien māte Sotkina papūlēsies!

Ienāk Bende ar dekrētu.

Bende. Imperatora dekrēts. Klausīsities?

Klāss (vienaldzīgi). Var jau. (Dod Bendem krūzi alus.)

Bende. Paldies, citādi esmu galīgi aizsmacis... Nu, klausieties! „No 
šī brīža kā vispārīgi, tā katram atsevišķi ir noliegts drukāt, lasīt, uzglabāt 
un  izplatīt  rakstus,  grāmatas  un  mācības  no  Mārtina  Lutera,  Johana 
Viklifa, Jana Husa, Padujas Marsīlija, Ekolampadija...”

Klāss. Vai tiešām arī Ekolampadija?
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Bende. Jā.  Arī  Ekolampadija...  kā  arī  Franciska  Lamberta,  Justa 
Jona un Johana Pupera...”

Klāss. Arī Johana Pupera?... Nē! Kā tad var nelasīt Johanu Puperu? 
Es taču bez Pupera esmu kā bez rokām! Kaut ko ar Puperu, brāl, tu būsi 
sajaucis...

Bende. Neko es neesmu sajaucis! Še, lasi pats!...

Klāss. Ko – lasi?! Es neprotu lasīt...

Bende. Ja neproti lasīt – ko tad uztraucies par Puperu?!

Klāss. Labs vārds...

Bende. Nemuļķojies!  Tālāk  seko  pats  interesantākais:  „Tās 
personas,  kas  kritušas  vai  iestigušas  ķecerībā,  tiks  sodītas  ar  nāvi, 
sadedzinot  uz  lēnas  vai  ātras  uguns  –  kā  tiesnesis  nolemj.  Par  citiem 
noziegumiem muižnieki tiks sodīti ar pēršanu, zemnieki – ar pakāršanu, 
bet sievietes – dzīvas ieraktas zemē... Savukārt ziņotājiem viņa vissvētākā 
augstība piešķir trešo daļu no visa, kas piederējis sodītajiem...”

Zivju tirgotājs. Pag,  pag!  Tas  ir  svarīgs  punkts...  Kas  tur  bija  par 
naudu?

Bende. Ziņotājs saņem trešo daļu īpašuma...

Zivju tirgotājs. Interesanti...  (Pieceļas, apstaigā māju, apskata visu.) 
Bet kā, teiksim, dalīt galdu... vai zirgu?

Klāss. Ei, Jost, vai tu esi izlēmis kļūt par ziņotāju?

Zivju tirgotājs. Nu, kāpēc izlēmis?... Tādas lietas neizlemj, tas notiek 
kaut kā pats par sevi... pēc iedvesmas.

Klāss. Tu esi zemisks cilvēks, zivju tirgotāj...



6

Zivju tirgotājs. Ne  jau  es!  Tāds  laiks,  Klās.  Ak  Dievs,  ja  es  būtu 
piedzimis,  teiksim,  renesanses  laikmetā,  es  varbūt  rakstītu  mūziku, 
gleznotu dažādas madonnas. Bet tagad taču ir inkvizīcija! Sārti, bendes 
bluķi... Kur gan te talantīgs cilvēks lai izvēršas? Tāds laiks...

Sotkina (pēkšņi saķer vēderu, kliedz). A-au! A-au!

Visi pielec kājās.

Klāss (priecīgi). Sākas! Tā stunda ir situsi! Nav taisnība, zivju tirgotāj, 
laiks ne pie kā nav vainīgs – tikai cilvēki.  Bet  mums tagad ies jautri. 
Pienācis laiks piedzimt Tilam! (Apskauj sievas vēderu.) Nu, manu puisīt, 
izlauz ar pieri taciņu. Esam tevi nogaidījušies, nonīkuši gaidot... Nu taču. 
Gaismu! Mūziku! Flandrija! Sagaidiet viņu... Tagad tikai viss sāksies!...

Pilns apgaismojums, mūzika, dziesma.

Pirmā daļa.

MĀJA

Katalīna

Dammes  pilsēta.  Lielā  tirgus  laukums  tiesas  ēkas  priekšā.  Mūks 
Kornēliuss pārdod indulgences.

Mūks (gaudulīgi). Pērciet  indulgences.  Kristieši,  pērciet  savu 
grēku  atlaišanu!  Tā  ir  svēta  tirdzniecība.  Par  dažiem  florīniem  jūs 
nokļūsit paradīzē!

Negaidot no tiesas ēkas dzirdams izmisis sievietes kliedziens: „Sāp! Deg!  
Dodiet man indi!... Ai!...” Mūks sabijies pārkrustās. Kliedziens noklust.  
No tiesas ēkas iznāk Bende, Prefekts un Zivju tirgotājs.
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Prefekts (Bendem). Viss! Viņu var laist vaļā. Katalīna nav burve!

Bende (novelkot masku un cimdus). Skaidra  lieta,  prefekta  kungs.  Ja 
viņa  būtu  bijusi  burve,  tad  būtu  atzinusies...  Es  viņu  pacepināju  uz 
uguntiņas pēc labākās sirdsapziņas!

Zivju tirgotājs (domīgi). Ak,  cik  tas  tomēr  ir  nežēlīgi... 
Padzīvojušu sievieti – ar uguni...

Prefekts. Man arī  nav  viegli...  Bet  galu  galā  vajag  taču  noteikt:  ir 
ragana vai nav ragana?

Zivju tirgotājs. Protams, protams... Es ne par to. Es gribēju teikt, ka 
Briges pilsētā to nodara kaut kā humānāk. Sievieti sasien, iemet upē: ja 
nogrimst – tātad nav ragana!

Bende. Mums taču nemaz nav upes.

Zivju tirgotājs (skumji). Jā, jā... Cik tas viss ir nepārdomāti!

Mūks (gaudulīgi). Pērciet indulgences! Pērciet grēku piedošanu!...

Parādās Klāss. Visi steidzīgi saskrien pie viņa.

Prefekts. Nu?... Kā viņa jūtas?...

Klāss. Sieva  aizveda  uz  mājām...  Man  liekas,  ka  Katalīna  ir 
sajukusi prātā.

Zivju tirgotājs. Nabadzīte!... Cik tas viss ir nežēlīgi...

Bende (paved Klāsu malā). Klās, es centos, kā varēju... tā akurātāk...

Klāss (domīgi). Jā, jā, malacis!
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Bende. Zini, kur slēpjas tā viltība – pakulas ir mitras. Dūmu daudz, 
bet uguntiņa ne visai... Un nav arī tik sāpīgi!

Klāss. Jā, jā, paldies! (Dod Bendem naudu.)

Mūks. Pērciet indulgences! Pērciet grēku piedošanu!

Prefekts (izvelk maku). Iedod man, mūk! Lai Tas Kungs piedod mums 
mūsu bardzību! (Pērk indulgenci.)

Klāss (bargi, Zivju tirgotājam). Bet tu, Jost?

Zivju tirgotājs. Ko  tad  es?  Vai  tu  uzskati,  ka  man  jāuzņemas  tas 
grēks?... Klās, es taču neuzstāju uz to, ka viņu vajag spīdzināt!... Es tikai 
gribēju ieviest  skaidrību...  Tu taču pats redzēji:  Katalīna gatavoja kaut 
kādus zāļu novārījumus, visu laiku kaut ko murmināja... Viņai ir bijušas 
vīzijas!... Es taču viņai no sirds, kā kaimiņienei: Katalīna, saku, nevajag 
vīzijas!... Bet viņa neklausa!...  (Nopūšas.) Paldies dievam, ka izrādījās – 
nav ragana!... Bet atpirkties no grēka nekad nav par ļaunu!  (Parakājas 
kabatās.) Klās, vai neaizdosi florīnu?

Klāss (pastiepj maku). Ņem!... Ņem vairākus!

Zivju tirgotājs (ieskatījies makā). No kurienes tev tik daudz naudas?!

Klāss. Neuztraucies,  tā  ir  godīga  nauda!...  Mantojums no mirušā 
brāļa.

Zivju tirgotājs. Kā?  Tavs  brālis...  to  te?  Apsveicu,  Klās...  Pareizāk 
sakot,  jūtu līdzi...  Nu, vārdu sakot,  tu saproti?...  Dažiem gan veicas!... 
Dzīvo, dzīvo – un še tev... nav vairs brāļa! (Pērk indulgenci.)

Prefekts (pienākot pie Klāsa). Ja  satiksi  Katalīnu,  nodod  viņai  manu 
vispatiesāko līdzjūtību...  Vajadzēja  arī  tā  notikt,  ka tieši  šodien,  tirgus 
dienā... Ak! (Nogroza galvu, aiziet.)
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Aiz viņa aiziet Zivju tirgotājs un Bende. Uz skatuves paliek Klāss un 
Mūks.

Lamme

Parādās Lamme. Viņš ved aiz rokas sievu Kallikenu, kas turas pretī.

Kallikena. Nevajag, Lamme, mīļais! Iesim mājās...

Lamme. Nē, lai izšķir mūsu strīdu!... Ja netici man, paklausies gudru 
cilvēku. Re – Klāss! Viņš ir daudz ko piedzīvojis, viņš ir gudrāks.

Kallikena. Kaunies, Lamme!...

Lamme. Nav,  par  ko  kaunēties...  Parasta  lieta...  Klās,  izšķir  mūsu 
strīdu!

Klāss. Sveiks, Lamme! Sveika, Kalikena!

Kallikena. Labdien, Klāsa tēvs... Vediet viņu pie prāta. (Rāda uz vīru.)

Lamme. Nē,  pagaidi...  Ļauj  man  pateikt!...  Klās,  tu  zini,  ka  es 
apprecēju šo sievieti tāpēc, ka viņā iemīlējos. Viņā kurš katrs iemīlēsies, 
ja vien nebūs akls. Paskaties tikai uz šiem sārtajiem vaigiem, uz šo gulbja 
kakliņu,  uz  šiem marmora  pleciņiem,  uz  šīm maigajām krūtīm,  uz  šo 
stingro vēderu, uz šiem varenajiem gurniem, uz šiem apaļajiem celīšiem...

Kallikena (žēli). Lamme!

Lamme. Nepārtrauc  mani!  (Klāsam.) Un  lūk,  kad  es  visu  ŠO 
apprecēju, mana sieva man liedz likumīgos laulību baudījumus, jo kāds 
viņai iegalvojis, ka tas ir grēks!

Mūks. Tev taisnība, mana meita. Tas ir smags grēks!
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Lamme (Mūkam). Neiejaucieties,  svēto  tēv!  (Klāsam.) Vai  nav 
posts?  Katrs  mūks  vai,  nedod  dievs,  einuhs,  obligāti  līdīs  visur  ar 
padomiem jaunlaulātajiem!...  Nu, klausies!  Es viņai  saku:  dārgā sieva, 
Tas Kungs ir mūs radījis par vīrieti un sievieti ne jau tāpēc, lai mēs gultā 
risinātu filozofiskas sarunas! Viņš mūs ir radījis mīlestībai! Bet viņa...

Kallikena. Celibāts  ir  ceļš  uz  pilnību.  Nedomā  par  miesu,  Lamme, 
domā par dvēseli!

Lamme. Mīļā, man ir liela dvēsele, bet miesa – daudz lielāka. Kā lai 
par to nedomā?!

Klāss (pasmaidot). Un vai sen jau jūs par to strīdaties?

Lamme. Kopš pašām kāzām.

Klāss. Nabaga Lamme!  (Kallikenai.) Meitiņ,  kas tev samācīja šīs 
muļķības?

Kallikena. Svēts sludinātājs.

Klāss (nikni). Vecais  āzis!  Vai  viņš  nav iedomājies,  ka  viņa  paša 
nemaz  nebūtu,  ja  kāds  būtu  to  pašu  iegalvojis  viņa  mātei?...  Meitiņ, 
pasaulē nav nekā tīrāka par mīlas grēku... Tu taču mīli Lammi?

Kallikena (kautri). Mīlu.

Klāss. Nu, kā gan var nemīlēt mūsu Lammi? Paskaties tikai uz viņa 
sārtajiem vaidziņiem, uz šo gulbja kakliņu, uz šo vareno vēderu, uz šīm 
līkajām kājām...

Kallikena maigi skatās uz Lammi, Lamme pastiepj viņai pretī rokas,  
Kallikena pasper viņam soli pretim, bet tūlīt pat atlec atpakaļ.

Kallikena. Nē! Nē! Nedrīkst! Es zvērēju svētajai madonnai.
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Lamme (izmisumā). Bet  vispirms tu  zvērēji  man!...  Ak Dievs,  nu, 
kurš vedīs šo sievieti pie prāta?! Tils! Kur ir Tils?!

Klāss. Kaut kur slaistās, velna dēls! Tūlīt jau parādīsies... Sāksies 
tirgus...

Tirgus

Laukumā trokšņaini sarodas pārdevēji, amatnieki, pilsētnieki. Viņu vidū 
atkal ir Zivju tirgotājs un Bende. Troksnis, kņada, dziesmas.

Saimnieks. Alus! Alus! Kurš grib alu? Labs alus!

Daži cilvēki pienāk ar krūzēm. Ar brīkšķi atveras mucas dibens, no tās 
izlec Tils.

Tu?!

Tils. Es.

Saimnieks. Bet alus?

Tils (noglaudot vēderu).  Te iekšā!...  Citādi es būtu aizrijies!...  Ja jums 
nepatīk – varu atdot!...

Saimnieks. Nositīšu! (Dzenas pakaļ Tilam, tas izvairās.)

Klāss. Nedusmojies,  saimniek,  es  samaksāšu.  (Dod  Saimniekam 
naudu. Dusmīgi, Tilam.) Vai tu kādreiz liksies mierā, velna dēls?!

Tils. Neapvainojiet manu tēvu, tēt!

Lamme. Kur tu biji? Es tevi visur izmeklējos...
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Tils. Es jau arī biju visur kur. Dīvaini, ka mēs nesatikāmies...

Zivju tirgotājs. Kad tu vienreiz beigsi, Til?

Tils. Tūlīt pēc nāves!

Bende. Tu piedzīvosi, ka tev vienreiz izraus mēli.

Tils. Lieliski! Mutē paliks vairāk vietas barībai.

Mūks. Nopērc indulgenci, mans dēls! Nopērc grēku piedošanu!

Tils. Lieliska doma. Vai no nākamajiem grēkiem arī var atpirkties?

Mūks. Kaut vai simts gadus uz priekšu.

Tils. Tik  daudz  es  diez  vai  nodzīvošu.  (Izvelk  monētu.) Nomēri  par 
pusstundu, svēto tēv!

Mūks paņem naudu, pasniedz Tilam indulgenci. Tils tūlīt pat izvelk viņam 
no kabatas maku.

Mūks. Pagaidi! Ko tu dari? Manu maku!

Tils  (izvairīdamies).  Šis grēks man ir piedots, mūk. Es esmu atpircies! 
Tas Kungs ir mans liecinieks!

Visi smejas.

Kallikena (žēli). Nevajag, Til! Nesmejies par taisnu cilvēku! Nav labi!

Tils (uzreiz paliek nopietns). Nesmieties?!  Bet  kas tad cits  mums vēl 
atliek,  Kalliken?!  (Nicinoši  pasviež  Mūkam maku.)  Šie  resnvēderainie 
svētuļi ir apsēduši Flandriju kā siseņi! Viņu dēļ ceļu malās ir izaugušas 
karātavas un dūmi smaržo pēc cilvēku gaļas! Spāņi atņem mūsu mājas, 
karalis Filips – makus, inkvizitori – dvēseles, bet mums pat smieties nav 
brīv?! Kas tā par dzīvi?!
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Zivju  tirgotājs (izskrien  priekšā,  paņem  Tilu  pie  rokas). Til,  es  tevi 
lūdzu, ne vārda vairāk! Šeit ir cilvēki! Liecinieki!

Tils. Vai tad man nav taisnība?

Zivju tirgotājs. Atļauj  man kā  vecākam,  kā  mājas  draugam dot  tev 
padomu: nedari tā, Tiliņ!... Par tādiem vārdiem taču uzreiz bāž cietumā!... 
Pažēlo māti, tēvu, mani... Es taču būšu spiests... Ja gribi jokot – joko! Bet 
nopietni – labāk gan nevajag!

Tils. Jā, Jost, protams! Tev, kā vienmēr, ir taisnība!... Jokosim! (Izvelk 
lielu, apaļu rāmi.) Paskatieties, ko es esmu izdomājis. Tas ir spogulis! Te 
katrs  var  sevi  ieraudzīt  no  malas!  Tikai  par  vienu  florīnu  es  sniedzu 
pilnīgu portretisku līdzību!... (Ielien rāmī, dzied.)

[dziesma]

Klāss. Parādi mani, dēliņ!

Tils. Lūdzu. (Dzied, parodējot Klāsu.)

[dziesma]

Zivju tirgotājs (smejoties). Tas ir asprātīgi. Bet mani?

Tils (dzied, parodējot Zivju tirgotāju).

[dziesma]

Zivju tirgotājs (skumji). Asprātīgi... (Aiziet kulisēs.)

Lamme. Til, parādi mani!

Tils (dzied, attēlojot Lammi).

[dziesma]
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Parādās Prefekts un Zivju tirgotājs.

Zivju tirgotājs. Re, paklausieties, prefekta kungs. Gribat, viņš arī jūs 
parādīs?...

Prefekts. Interesanti... Nu, Til, tagad mani...

Tils (pēc neliela šaubu brīža). Nu, ja jūs lūdzat... (Dzied.)

[dziesma]

Prefekts (drūmi). Es kaut kā nesapratu. Kas ar to ir domāts?

Zivju tirgotājs (iztapīgi). Viņš joko... Humors!

Prefekts. „Bučo zem jostasvietas...” Jūs uzskatāt, ka tas ir smieklīgi?!

Tils. Ak, atvainojiet, prefekta kungs, es nezināju, ka jums tas ir nopietni!

Zivju tirgotājs (izmisumā). Til!

Prefekts (drūmi). Es atkal nesapratu, kur tas joks... Nu, jā, starp citu, tas 
nav svarīgi... Bende!

Bende metas pie Tila. Prefekts ar rokas kustību viņu apstādina.

Tagad savukārt pajokoju es!... Bet tālāk, Til Pūcesspieģeli, būs nopietni. 
Katrai pacietībai ir robežas! Es kā Dammes pilsētas prefekts piespriežu 
tev  izraidīšanu!  Tu  iesi  uz  Romu  un  lūgsi  Pāvestam  piedošanu! 
Atgriezīsies, kad būsi pieņēmies prātā! Viss!

Kallikena. Prefekta kungs, piedodiet viņam. Nedusmojieties...

Prefekts. Es nemaz nedusmojos,  mazulīt.  Citādi  viņš tiktu sodīts  ar 
nāvi... (Aiziet.)
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Zivju tirgotājs. Til. Es taču tevi lūdzu, pierunāju... Kāpēc tu mani tā 
moki?! (Noskumis aiziet.)

Klāss (drūmi). Nu,  muļķi,  panāci  savu?  Es  taču  vienmēr  esmu tev 
teicis: nerausti lauvu aiz ūsām!

Tils. Tēvs, es labprātāk viņu nevis raustītu, bet gan cepinātu!

Visi izklīst. Uz skatuves ir Tils. Parādās Nele.

Atvadīšanās.

Nele. Til! (Asarās metas viņam ap kaklu.)

Tils (glāsta viņas matus). Neraudi, Nele, nevajag! Viņi vienalga nespēs 
novērtēt šo pilsētas laukuma visskaistāko strūklaku.

Nele. Nejūtīgais! Pamet mani uz veselu gadu, bet varbūt pat diviem...

Tils. Ko lai dara, mīļā? Labāk šķirti brīvībā, nekā kopā cietumā.

Nele. Bet vai tu par mani padomāji?

Tils. Padomāju! Zvēru pie savas dzīvības, ka padomāju!... Kad es sāku 
prefektam dziedāt to kupleju, es nodomāju: „Nele! Tev nāksies šķirties no 
Neles!” Bet tūlīt  pēc tam es nodomāju – ja es nobīšos un nedziedāšu, 
mana Nele mani vairs nemīlēs.

Nele. Ak kungs, kāpēc man tā neveicas? Visas meitenes iemīlas klusos, 
strādīgos puišos, nodibina ģimeni, viņiem ir bērni un svētdienās viņi kopā 
bauda saules rietu... Vienīgi man par vīru tiks klaidonis un āksts.

Tils (maigi). Nele, vīrus neizvēlas. Vīrs ir Dieva krusts,  kas jums 
jānes kaklā visu mūžu.
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Nele (stingri). Kur tu šodien biji?

Tils (nedaudz sastomās). Es neatceros.

Nele. Tu esi redzēts mežā ar kaut kādu itāļu mamzeli.

Tils. Ko es ar viņu tur būtu darījis? Es nezinu ne vārda itāliski...

Nele (izmisumā). Til, kāpēc tu mani māni?!

Tils. Nele, es savā sirdī esmu uzticīgs tev!... Nu, tikai neraudi... Es tev 
visu paskaidrošu. Es tevi meklēju kopš paša rīta. Bet pēc tam satiku uz 
ielas to itālieti, kura, starp citu, bija ļoti līdzīga tev. Es pat nodomāju: „Tā 
ir Nele!” Bet pēc tam, kad mēs gājām uz birztalu, es jau skaidri sapratu, 
ka tā nav Nele. Es pat nodomāju: „Kā var šo salmu maisu noturēt par 
Neli? Viņa taču pat ne tuvu nelīdzinās manai Nelei...”

Nele (smaidot caur asarām). Kā tu zini,  kāda es esmu?...  Tu taču ne 
reizi neesi mani vedis uz birztalu...

Tils. Mēs  tur  iesim,  mana  mīļā.  Bet  pagaidām  ļauj  man  izbaudīt 
gaidīšanu...

Nele (nopūšas). Labi.  Man  tagad  jāiet  mājās.  (Pasniedz  Tilam 
maišeli.) Es  tev  sagatavoju  kaut  ko  ceļam...  Ardievu,  Til.  Vai  tu  ceļā 
uzvedīsies prātīgi?

Tils. Nē!

Nele. Vai tu nesāksi meklēt ķildas un ākstīties?

Tils. Sākšu!

Nele. Vai tu neplītēsi katrā traktierī, kas trāpīsies ceļā?

Tils. Plītēšu!
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Nele. Nu,  paldies  dievam,  tad  es  par  tevi  esmu  droša.  Ardievu! 
(Pagriežas un iet.)

Tils pavada viņu ar maigu acu skatu.

Tils. Nele!

Viņa atskatās.

Apsoli man: ja es nomiršu, tu neraudāsi pie mana kapa!

Nele (valdot asaras). I prātā nenāk...

Tils. Un tūlīt pat apprecēsies.

Nele. Ar pirmo pretimnācēju!

Tils. Paldies!

Nele aiziet. Parādās Sotkina un Klāss. Pieiet pie Tila.

Klāss. Atvadīsimies, dēls!

Sotkina (apskauj Tilu). Sargi sevi, Til.

Tils. Sargi sevi, mamm!

Klāss. Piesēdīsim un padomāsim pirms ceļa.

Tils. Piesēdīsim!

Visi apsēžas, katrs domā par ko citu.

Sotkina (domā). Cik ātri mans puisēns ir kļuvis pieaudzis! Vēl vakar es 
viņu baroju ar karotīti un viņš gulēja manās rokās, bet šodien viņš aiziet... 
Kungs, dāvā man drīzāk mazdēlu, es tik ļoti skumstu pēc mazā Tila...
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Klāss (domā).Velnēns tāds, cik gan ļoti viņš līdzinās man! Tikpat skaists 
kā es un neglīts kā es... Viņš ir mans turpinājums! Es esmu visbagātākais 
cilvēks pasaulē – man ir divas dzīves...

Tils (domā). Nabaga vecīši. Kāpēc mēs par viņiem domājam tikai 
tad,  kad  atvadāmies?...  Viņi  taču  par  mums  domā visu  laiku.  Ja  mēs 
sasitamies – viņiem sāp,  ja mēs slimojam – viņiem ir drudzis...  Vajag 
biežāk atvadīties no saviem tuviniekiem. Mēs aizejam no viņiem reti, bet 
viņi no mums – katru dienu...

Klāss (pieceļas). Nu, viss! Uz redzēšanos, dēls! (Apskauj Tilu.)

Tils. Galvu augšā,  tēvs! Nav ko pinkšķēt!...  Tu taču paliec mājās par 
vecāko.  (Apskauj māti.) Neraudi,  mamm! Man ir  garas kājas,  es vienā 
mirklī  aizskriešu līdz Romai un būšu atpakaļ!...  Ejiet  mājās, sāciet  jau 
klāt galdu...

Klāss un Sotkina aiziet. Parādās raudošais Lamme.

Kas tad atkal noticis?

Lamme šņukstot atsien sainīti, izvelk pudeli vīna, desu, sāk ēst.

Ko tu kauc? Vai tad ēdienā par maz sāls?

Lamme. Til, viņa aizgāja no manis! Viņa mani pameta... Ak kungs, 
par  ko  tu  mani  tā  sodi?  (Iedzer.) Tas  nelietīgais  mūks  viņu  aizveda! 
(Pielec kājās.) Iedod man nazi, es uzšķērdīšu viņa resno vēderu!

Tils pasniedz Lammem nazi, tas to paņem, sāk griezt desu.

Cik viņa bija laipna, viegla kā pūciņa, maiga... Til, gribi desiņu?... Viņa 
man gatavoja visgaršīgākās pusdienas pasaulē!... Un vēl viņa dziedāja... 
Kā cīrulītis... Mīļā Kallikena, kur tu esi? (Iedzer.)

Tils. Vajag viņu meklēt!
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Lamme. Es jau arī meklēju.

Tils. Glāzes dibenā?

Lamme. Es nezinu, kur iet... Tas mūks ir paslēpis viņu klosterī vai, 
nedod dievs, kapu velvē... (Pielec kājās.) Til, dod man cirvi, es sacirtīšu 
viņu sīkos gabaliņos!

Tils. Man nav  cirvja...  Un  tu  esi  apēdis  visus  gabaliņus!...  Nāc  man 
līdzi!

Lamme. Kāpēc man jāiet  tev līdzi?!  Man ir  jāmeklē sieva,  bet  tev 
jāiet uz Romu.

Tils. Visi ceļi ved uz Romu – tātad mums ir pa ceļam... Un, pie tam, 
man ir pilns maišelis ar ēdamo...

Lamme (iepriecināti). Ko  tad  tu  klusēji?...  Protams,  ka  mums ir  pa 
ceļam. (Pastiepjas pēc maišeļa.)

Tils. Nē! Pacieties!

Lamme. Ir laiks pusdienot.

Tils. Pusdienas  jānopelna  ar  kājām...  Ejam!  (Pārsviež  maišeli  pār 
plecu.)

Lamme (nopūšas). Ejam! Bet man tev jāsaka, ka vēderā pārnēsāt 
barību ir daudz ērtāk, nekā uz pleciem...

Un viņi aiziet pa ceļu, dziedot dziesmu.

TILA CEĻA DZIESMA

[dziesma]
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Filips

Karaļa Filipa Otrā guļamistaba.
Pa labi – alkovs, kurā atlaidusies karaliene Marija. Pats Filips sēž 

krēslā, viņam līdzās ir Inkvizitors ar papīru mapi. Viņu priekšā galma 
gleznotājs demonstrē gleznas.

Filips (ieskatās gleznā).Šī ir tīri laba...  (Apskata tuvāk, noraidoši purina 
galvu.) Nē. Neaizkustina... Aizvākt!

Gleznotājs nomaina gleznu.

Marija (no alkova, tvīksmes pilna). Jūsu augstība, man zūd spēki.

Filips (neapmierināti). Pagaidiet,  Marija.  Es  neesmu  gatavs. 
(Inkvizitoram.) Nu, tad kas tiek runāts?

Inkvizitors. Par ko, jūsu majestāte?

Filips. Par mani.

Inkvizitors. Tiek runāts viss kas, jūsu majestāte, un galvenokārt – 
zaimojoši minējumi attiecībā uz jūsu personu.

Filips. Piemēram?

Inkvizitors. Anglijā  runā,  ka  jūs  esat  tēva  slepkava  un  sātana 
kalps, Francijā – ka esat sadists un bende, Vācijā – tirāns un asinssūcējs...

Filips. Lēnāk, lēnāk, mans draugs...
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Inkvizitors. Īrijā  ir  uztaisīta  vara  gravīra,  kurā  jūs  esat  attēlots, 
spēlējot uz kaķu klavesīna, kurus jūs turat aiz astēm...

Filips. Kas par niekiem! Tās bija bērnišķīgas draiskulības...

Inkvizitors. Īpaši  bīstama  situācija  ir  Flandrijā.  Tur  katrā  mājā 
perinās  ķecerība.  Par  mūkiem  ņirgājas,  baznīcām  nemaksā  nodokli, 
mežos ir parādījušies gēzi...

Filips. Kas?

Inkvizitors. Gēzi! Ubagi un laupītāji, jūsu majestāte! Viņi nogalina 
spāņu zaldātus, aplaupa klosterus, pieprasa Flandrijas atdalīšanos. Viņu 
pusē ir daļa muižniecības ar Orānijas princi priekšgalā...

Marija (tvīksmes pilna). Nāciet pie manis, jūsu majestāte. Es degu... Es 
jūtu, ka mēs šonakt uzdāvināsim Spānijai troņmantnieku.

Filips. Marija, to jūs man apsolījāt jau pagājušajā mēnesī. Es jums 
noticēju – un viss velti!

Marija. Šodien  jūsu  centība  nebūs  velta!  Es  to  jūtu  ar  visu  savu 
miesu.

Filips. Bet  es  pagaidām  ne.  (Ieskatās  kārtējā  gleznā.) Nē,  nav 
interesanti...  Aizvākt!  (Inkvizitoram.) Garlaicīgas  gleznas,  garlaicīgi 
jaunumi, jūsu eminence! Mani ienīst visa pasaule, bet man ir garlaicīgi tai 
atbildēt ar to pašu... Ko darīt?

Inkvizitors. Ticīgi kalpot baznīcai!

Filips. Es esmu vairāk romietis nekā pats Pāvests un katoliskāks par 
Vispasaules koncilu. Un kas par to? Vai tad reformatoru skaits no tā ir 
mazinājies?

Inkvizitors. Jāsūta uz Flandriju vairāk zaldātu.
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Filips. Vairāk zaldātu – vairāk gēzu. Spēks rada pretspēku. Viltība 
rada viltību... Cik mēs maksājam ziņu pienesējiem?

Inkvizitors. Trešdaļu ar nāvi sodītā īpašuma...

Filips. Jādod puse!

Inkvizitors. Puse ziņu pienesējam, puse karalim – kas tad paliks 
baznīcai, jūsu majestāte?

Filips. Ideja.  Kas  var  būt  dārgāks  par  ideju?...  Jūs  iznīcināsit 
ķecerus nesavtīgi, tas atstās labu iespaidu uz cilvēku prātiem...

Inkvizitors. Bet karalis?

Filips. Karalis nevar atļauties būt nesavtīgs, viņam ir pārāk daudz 
parādu... Un es esmu noguris no idejām, es vēlos tikai vienu – kārtību! 
Gribu, lai strādnieks klausītu saimnieku, saimnieks – prefektu, prefekts – 
karali!  Es vēlos kārtību! Naktī – miegs,  pa dienu – darbs, svētdienā – 
mise... Nekādu noviržu!... Viss pārējais nāk no velna. (Pielec kājās, sāk 
nervozi staigāt pa zāli.) Kārtību. Nepaklausīgos – uz sārta! Dievs mani ir 
nolicis  sekot  kārtībai,  un  es  izpildu  savu  misiju...  (Izstiepj  rokas  pret  
debesīm.)  Kungs,  stiprini  manu  dvēseli  un  miesu...  Dod  man  spēku, 
Kungs, dod man spēku!... (Apņēmīgi dodas uz alkovu.)

Inkvizitors. Jūsu majestāte...

Filips. Nē, nē, tagad netraucējiet mani!... (Lien gultā.)

Aptumsums.

Arests

Atkal ogļu pārdevēja Klāsa māja. Sotkina, Katalīna, mazliet nostāk – 
Nele. Nele klusi dzied.
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NELES DZIESMIŅA

[dziesma]

Katalīna (ar rokām apķērusi galvu, murmina). Sāp! Dvēsele grib tikt 
laukā!... Hans, mans mīļais Hans, brauc ātrāk... Kur tu esi, mans jaukais 
līgavaini? Mans melnais bruņiniek?... Trīsreiz trīs – deviņi, svēts skaitlis. 
Kuram naktī spīd acis, tas redz apslēpto...

Sotkina (nopūšas). Dievs, glāb vājprātīgo!... Nele, ko viņa sauc?...

Nele. Nezinu.

Katalīna. Hanss  ir  labs.  Nele  ir  ļauna...  Kāpēc  tu  aiztraucies, 
sirdsmīļais Hans?... Aukstas rokas, aukstas kājas, karsta sirds.

Nele. Man no viņas bail...

Sotkina. Nebaidies, meitiņ, neprātīgie nemēdz būt ļauni...

Ienāk Klāss.

Klāss. Sievietes,  es  jums atnesu  ziņu no Tila!  (Izvelk  nodriskātu 
zābaku.) Man to nodeva svētceļnieks, kurš viņu saticis Itālijā.

Sotkina (apskatot zābaku). Ko nozīmē šis sūtījums?

Klāss. Tas nozīmē, ka viņš ir nogājis pusi no ceļa! Tas nozīmē, ka 
viņš drīz atgriezīsies – žigli! Tas nozīmē, ka ir jāklāj galds, jo zābaks grib 
ēst!...

Nele. Vai ar vārdiem viņš neko nelika pateikt?

Klāss. Kā nu ne! Viņš lika pateikt, ka mīl Neli, ka atceras par Neli, 
ka ilgojas pēc savas mīļās Neles...
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Nele. Tas nebija Tils!

Klāss. Tas bija Tils! Viņš sēdēja krogā, un viņam klēpī bija branga 
blondīne!

Nele. Jā, tad tas ir viņš.

Sotkina (vīram). Kāpēc tu viņai stāsti tādas lietas?

Nele. Nē, nē, nekas... Es vienalga viņu gaidīšu un mīlēšu.

Sotkina. Pareizi, meitiņ! Mīli viņu... Viņam ir laba sirds.

Nele (ļauni). Laba  priekš  visiem,  izņemot  mani!  Priekš  manis 
viņam ir viltīgas acis un gari zobi, kurus viņš atņirdz. Priekš manis viņam 
ir  melīgi  vārdi  un  resnu  blondīņu  smaka,  ar  kuru  viņš  ir  viscaur 
piesūcies!...  Lai  tikai  pamēģina  atgriezties!  Lai  tikai  pienāk  pļaukas 
attālumā!...

Klāss (jautri). Tā viņam vajag, nelietim!... Bet es vēl palīdzēšu! Mēs 
jau nu viņam pārskaitīsim visas ribas!...

Nele. Un iespļaušu!  Iespļaušu  tieši  viņa  bezkaunīgajā  ģīmī!...  Bet  pēc 
tam aiziešu ar pirmo puisi, kuru satikšu uz ielas!

Sotkina (maigi). Cik kaislīgi tu viņu ienīsti, meitiņ! Cik viņš ir laimīgs, 
mans Tils!

Atveras durvis, ienāk Bende.

Bende. Laba diena, saimnieki!

Katalīna (pielec kājās, sāk svaidīties pa istabu). Uguns!  Sāp!... 
Nevajag!... Hans, mīļais Hans, glāb mani!...

Klāss (apsēdina viņu). Nu,  nu,  dumjā,  ko  tu  izbijies?  Tas  taču  ir 
bende!... (Bendem.) Nāc iekšā, sēdies. Tagad ir pusdienu laiks...
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Bende (apsēžoties). Pusdienas  nevajag,  saimniek,  bet  ja  varētu 
vīniņu...

Klāss. Pareizi gan... (Ielej sev un Bendem vīnu.) Nu, kā iet?

Bende. Paldies dievam, viss pa vecam...

Klāss. Droši vien nogursti?

Bende. Kā tad savādāk! Visu dienu uz kājām... Bet dažreiz arī naktī, 
ja  steidzama lieta...  Paklau...  (Sastomās.) Saimniek,  bet  es taču arī  pie 
tevis kādā lietā...

Klāss. Runā! (Ielej krūzē.)

Bende. Viegli pateikt – runā...  (Iedzer.) Nu, Klās, vārdu sakot, par 
tevi ir pienestas ziņas.

Klāss (saglabājot mieru). Redz, kā! Un kas tad ir tajās ziņās?

Bende. Nu, kā parasti – tu, tā teikt, esot ķeceris!... Izsmej baznīcu, 
nozākā svētbildes... Un tādā garā! Brālis, tā teikt, tev esot protestants.

Klāss. Viņš ir miris.

Bende. Bet mantojums palika tev...  Tātad iznāk tas pats!...  Nu, es 
jau arī sīkumus nemaz nezinu. Prefekts pavēlēja tevi, tā teikt, arestēt...

Klāss. Tā.

Bende. Viņš gribēja zaldātus, bet es saku – nevajag... Labāk jau es 
pats atvedīšu. Paldies dievam, tik daudz gadu esam pazīstami!... Nu, tā!...

Klāss. Vismaz vēl vienu reizi iedzert ir laiks?

Bende. Pats par sevi saprotams. Pagaidīšu!



26

Klāss un Bende klusējot dzer. Sotkina un Nele ar šausmām viņus vēro.

Klāss. Izskatās, ka mieži šogad labi padevušies, ko?

Bende. Šķiet, ka labi. Ja tikai maijā neaizlīs...

Klāss. Solīja siltu maiju...

Bende. Aprīlis bija auksts – tātad maijs būs silts.

Klāss (domīgi). Silts... (Pieceļas.) Nu, ejam!

Bende. Te vēl tāda lieta... Klās, man taču jāatved tevi sasietu. (Izvelk  
virvi.)

Klāss. Ko vajag, to vajag... (Aizliek rokas aiz muguras.)

Bende. Nē taču, var arī priekšā... Būs ērtāk.  (Sāk siet Klāsu.) Nav 
liela gudrība, bet rokām tomēr vieglāk. Virvi arī es paņēmu nevaskotu, lai 
negriežas ādā...

Sotkina (negaidot atskan garš kliedziens). A-a-aai!  Kāpēc?!  (Nokrīt  
vīra priekšā zemē, ķer viņu aiz kājām.) Kāpēc?! Laidiet viņu!

Bende (samulsis). Nevajag, saimniecīt, nevajag! Viss nokārtosies!

Katalīna  (pielec kājās, sāk skraidīt pa istabu). Uguns! Uguns! Dvēsele 
grib tikt laukā! Pārcērtiet galvu!...

Klāss. Celies augšā, Sotkin! Celies augšā!

Nele (mierinot). Sotkin, nevajag. Celieties augšā. Viss būs labi. Viņiem 
nav tiesību!

Sotkina (apskauj vīru). Neaizej!... Kāpēc?... Lai ņem arī mani!
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Klāss. Sotkin, mani atlaidīs, tu redzēsi...  (Uzbļauj Bendem.) Ko tu 
stāvi?! Ved ātrāk, muļķi!

Bende. Ko tad es? Vai tad manī ir tā vaina? (Velk nost Sotkinu.) Paej 
nost, saimniec! Nu, kas tie par cilvēkiem? Gribi kā labāk, bet sanāk, re, 
kā! Ejam, ejam, saimniek!...

Izved Klāsu, viņam pakaļ izskrien Sotkina un Nele.

Katalīna (klejo pa istabu, murmina). Dzert!...  Dzert!...  Karsti!... 
Uguns!...

Ienāk Zivju tirgotājs, Katalīna metas pie viņa.

Hans! Mans mīļais Hans!... Beidzot tu esi atnācis!

Zivju tirgotājs (atvirza viņu nost). Katalīna,  es  taču  lūdzu  mani  tā 
nesaukt.

Katalīna. Kāpēc, mīļais?...  Tu vairs nemīli savu meiteni?...  Nepamet 
mani, Hans.

Zivju tirgotājs. Es  nepametu,  nomierinies...  (Apskatās  apkārt.)  Kur 
tad visi palikuši?... Vai viņu jau aizveda?

Katalīna. Cik tu esi bāls, manu Hans, cik skaists... Un melnas acis, un 
asi pieši... Man galvā ir uguns, izcērt caurumiņu...

Zivju tirgotājs. Pagaidi!  (Apsēdina  viņu  uz  sola.) Paklausies, 
Katalīna...

Katalīna. Vai tu mani mīli?...

Zivju tirgotājs. Mīlu, mīlu...

Katalīna. Vai tu esi mans Hanss, mans melnais bruņinieks?
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Zivju tirgotājs. Jā,  jā...  Katalīna,  nomierinies,  tev  jāzina,  kur  Klāss 
slēpj naudu. Tas ir ļoti svarīgi... Naudu, ko viņam atstāja brālis.

Katalīna. Es nezinu, mīļais. Es pameklēšu... Vai gribi, es tev atradīšu 
apslēpto mantu?... Tur, kur zied lazdu krūms, tur ir aprakta manta... Hans, 
es zinu, kur aug lazdu krūms... Pagaidīsim vasaru...

Zivju tirgotājs (nepacietīgi). Kāds  tam  sakars  ar  lazdu  krūmu?... 
Nauda ir te, mājā...

Atveras durvis. Nele ieved raudošo Sotkinu.
Pauze.

Nele. Ārā no šejienes!

Katalīna. Nevajag! Hanss ir labs, Nele – ļauna...

Zivju tirgotājs. Sotkin,  es  zinu,  cik tev grūti,  bet  saproti  arī  mani... 
Viss vēl var nokārtoties, ja vien Klāss vaļsirdīgi atzīsies un jūs atdosit 
visu naudu... Es atnācu to pateikt, jo mīlu jūs visus tāpat kā agrāk...

Sotkina! Esi nolādēts!...  Lai neviens mācītājs neatlaiž tavus grēkus! 
Lai grēksūdze tev kļūst par mokām, bet sakraments – par indi! Lai cukurs 
tev garšo pēc sāls, vērša gaļa – pēc sprāguša suņa, maize – pēc pelniem! 
Lai saule tev kļūst par ledus gabalu, bet sniegs – par elles uguni! Lai tavi 
bērni  piedzimst  par  kropļiem!  Lai  viņiem būtu  mērkaķa  ķermenis  un 
cūkas  purns!  Esi  trīskārt  nolādēts,  nodevēj!  Lai  sāpes,  asaras un vaidi 
būtu tava daļa gan šajā pasaulē, gan arī tajā!... Lai velni plēš tavu dvēseli 
gabalos,  bet tavs kaps kļūst  par vietu atkritumiem!...  Un lai kūtsmēslu 
tārpi sadod tev pēc nopelniem. Esi nolādēts! (Raudot apsēžas uz sola.)

Zivju tirgotājs (skumji). Cik tas  viss  ir  cietsirdīgi...  Bet  es  uz tevi  pat 
neturu ļaunu prātu... (Aiziet.)

Katalīna (staigā pa istabu, murmina). Pa pļavu tek strautiņš, dzidrs 
avotiņš...  Ūdens tajā ir  labs,  auksts...  Dievs un eņģeļi  sēž paradīzē,  ēd 
ābolīšus... Trīsreiz trīs – deviņi, svēts skaitlis...
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Aptumsums

Blondīne

Ar jautru dziesmiņu uz skatuves izbrauc Tils un Lamme. Apstājas pie 
kādas mājas sētas.

Lamme. Til, es esmu noguris. Ir tik grūti nēsāt apkārt tukšu vēderu... 
Vabūt palūgsim te ēdamo.

Tils. Kauns, mans draugs! Ēdienu var nopirkt, iemainīt, nozagt, bet ne 
jau nu lūgt. Mēs neesam ubagi, mēs esam trūcīgi!

Lamme (pieiet pie sētas, ieskatās pa spraugu). Smaržo  pēc  ceptas 
jēra gaļas... Bet mērce – ar tomātiem un ķiplokiem... Vajadzētu vēl pielikt 
saberztu kanēli... Tas ir barbarisms – gatavot mērci un nepielikt kanēli!... 
(Ieskatās.) Tur ir saimniece... (Kliedz.) Ei! Meitenīt! Ei!

Virs sētas parādās Blondīnes galva.

Blondīne. Ko bļauj? Kas es tev par meiteni?

Tils. Cienītā, neapvainojieties uz manu draugu. Viņam vienmēr kaut kas 
tāds izsprūk...

Blondīne. Jūs esat klaidoņi?

Tils. Mēs esam svētceļnieki, cienītā. Mēs gājām uz Romu un tikāmies ar 
Pāvestu.

Blondīne (neticīgi). Nu gan melo!... Un ko tad jums Pāvests teica?

Tils. Viņš  teica:  „Mani  bērni,  ja  jūs  ceļā  satiksit  apetītlīgu  blondīni 
vārdā...” Kā jūs sauc, cienītā?
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Blondīne. Betkena.

Tils. „...  blondīni vārdā Betkena,  sakiet  viņai,  lai  viņa jūs paēdina un 
izguldina”.

Blondīne. Nu gan melo! Kā tad Pāvests par mani zina?

Tils. Jūs taču zināt par Pāvestu – kāpēc gan Pāvestam nezināt par jums?

Blondīne. Pļāpa. Vismaz nauda jums ir?

Lamme. Muļķe. Ja mums būtu nauda, vai tad mēs ar tevi runātu...

Tils (tēlotā neapmierinātībā). Ko?!  Tu  uzdrošinājies?...  Tu  apvainoji 
manu Betkenu?! Tūlīt līs asinis! (Metas virsū Lammem.)

Blondīne (izskrien ārpus sētas). Ē-ē,  izbeidziet!  (Saķer  Tilu  aiz  
rokas.) Tu viņu nogalināsi!

Tils. Un ne vienu reizi vien!  (Lammem.) Taisies, ka pazūdi! Ej, ķeries 
pie jēra gaļas, nelieti! Un pamēģini tikai neielikt mērcē kanēli!...

Lamme steidzīgi nozūd aiz sētas.

Blondīne. Cik tu esi straujš!...

Tils. Kad dara pāri man tuvai sievietei...

Blondīne (pārtrauc). Nu  gan  melo!  Tuvai...  Tu  mani  pirmo  reizi 
redzi...

Tils. Bet  sapnī?...  Es  tevi  tik  daudz  reižu  esmu  redzējis  sapnī...  Un 
vakar,  pēc  pusdienām...  Mēs  ar  tevi  sēdējām  tuvu,  tuvu...  (Apsēdina 
Blondīni, apskauj viņu.) Mana roka bija tev uz pleca, tava maigā galviņa 
– uz manējā... Un tu čukstēji...
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Blondīne (tvīkst). Ko tad?

Tils. Tu čukstēji: „Til, mīļais Til, es tik sen tevi gaidu...”

Blondīne (atkārto Neles balsī). Til, mīļais Til, es tik sen tevi gaidu...

Tils. „Manas acis ir piekusušas raudzīties uz ceļu...”

Blondīne. Manas acis ir piekusušas raudzīties uz ceļu...

Tils. „Mana sirds ir sarāvusies kamoliņā...”

Blondīne. Mana sirds ir sarāvusies kamoliņā...

Tils. „Kad tu atnāksi pie savas Neles?...”

Blondīne. Mani sauc Betkena.

Tils. Nestrīdies, mīļā, es zinu labāk... (Apskauj viņu.)

Parādās divi spāņu zaldāti. Viens no viņiem pieskaras Tila plecam.

Zaldāts. Til Pūcesspieģeli!

Tils (neapmierināti). Jūs taču redzat, ka cilvēks ir aizņemts!

Zaldāts. Piecelies, suns, kad ar tevi runā spānis!

Tils negribot pieceļas.

Rokas virs galvas! Pagriezies! (Apmeklē Tilu.)

Tils. Tikai nekutiniet, man ļoti kut...

Zaldāts. Tūlīt tev vairs smiekli nenāks! Ejam! (Grūž mugurā.)

Tils. Varbūt pateiksit – uz kurieni?
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Zaldāts. Redzēsi! Aizpogājies...

Tils (savedot sevi kārtībā). Pardon!  (Aizpogā  apģērbu.  Blondīnei.) 
Nē, nē, cienītā, jūs neģērbieties, es drīz atgriezīšos...

Zaldāts (ar izsmieklu). Važās!

Tils (Blondīnei). Nebaidies, dūjiņ, visu jau važās nesaslēgs...

Parādās Lamme.

Lamme. Cepetis  ir  gatavs!  (Ierauga  zaldātus.)  Ak  kungs,  atkal 
nepaēdīsim...

Zaldāts (Tilam). Tas ērms ir kopā ar tevi?

Tils. Ar mani.

Zaldāts (Lammem). Nāc tu arī!

Blondīne (it kā tikko būtu sapratusi, kas notiek, sāk vaimanāt). Ai, 
pažēlojiet viņu... Viņš ir labs... (Skaļi raud.) Viņš ir labs!

Zaldāti aizved Tilu un Lammi.

Viņa majestātes portrets

Zāle karaļa Filipa Otrā pilī. Karalis Filips un karaliene Marija spēlē 
kauliņus.

Filips (met kauliņus). Trīs – trīs...

Marija. Viens tāds īss... (Met kauliņus.) Seši – seši.
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Filips (met kauliņus). Ai, velns, atkal nepaveicās.

Marija. Es vinnēju, Filip! (Stiepj viņam pretī rokas.)

Filips (nopūšas). Jā, jā.  (Apskauj Mariju, vienaldzīgi skūpsta, tā apvij  
rokas viņam apkārt. Filips izraujas.) Nevajag.

Marija (aizvainoti). Kāpēc  jūs  esat  tik  vēss  pret  mani,  jūsu 
majestāte? Kam jūs sargājat savu kaisli: princesei Ebolī? Vai kādai galma 
padauzai?!

Filips. Fī, Marija, kas tie par izteicieniem?

Marija. Filip, es jūs mīlu!

Filips. Jūs tik bieži par to runājat, ka es sāku šaubīties.

Marija. Es jums daudzas reizes esmu pierādījusi savas jūtas.

Filips. Jūtas  nav teorēma,  tām nav vajadzīgi  pierādījumi...  Tās ir 
redzamas. Vai arī ir redzams, ka to nav...

Marija. Tātad jūs neticat mīlestībai?

Filips (saviebjas). Elkdievībai?  Visas  šīs  Afrodītes,  Mēdejas  –  tā  ir 
elkdievība. Primitīvi elki ceļā uz patiesu dievību...

Marija. Kāpēc tad jūs mani apprecējāt, Filip?

Filips. Spānijas dēļ. Mantinieka dēļ. Tautas dēļ. Viss citiem, Marija, 
paši sev mēs tikai slimojam un mirstam...

Ienāk zaldāts.

Zaldāts. Mēs viņu atvedām, jūsu majestāte.
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Filips. Labi. Lai ienāk.

Otrs zaldāts ieved Tilu.

Tavs vārds?

Tils. Tils Pūcesspieģelis.

Filips. Pūcessp... Grūti izrunāt.

Tils. Ļoti grūti, jūsu majestāte, tāpēc sauciet mani vienkārši „ei tu”!...

Filips. Tu esi āksts?

Tils. Mazlietiņ.  Bez  tam  es  vēl  esmu  dakteris,  muzikants  un 
mākslinieks.

Filips. Tu biji tas, kurš uzzīmēja manu portretu uz pilsētas sienas? 
Ar ēzeļa ausīm?...

Tils. Es, jūsu majestāte!

Marija. Bezkauņa!

Filips. Nejaucieties, Marija. (Tilam.) Kāpēc tu atzinies? Vai tev nav 
bail mirt?

Tils. Ir bail, jūsu majestāte. Bet man ir aizdomas, ka agri vai vēlu tas 
notiks.

Filips. Starp  citu,  portrets  nav  slikts...  Košas  krāsas,  brīva  līnija. 
Jūtama flāmu skola...  Paklausies,  ei  tu,  vai  tu  varētu  izpildīt  nopietnu 
pasūtījumu?

Tils. Man katrs darbs ir nopietns!

Filips. Bet šis būs īpašs pasūtījums. Un dārgi apmaksāts...
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Tils. O, mani pārņem iedvesma! Kas man jāattēlo?

Filips. Mani un man tuvu stāvošas personas...

Tils. Dabiskā lielumā?

Filips (saviebjas). Pamēģini  mirkli  paturēt  pie  sevis  asprātības...  Tu 
saproti, ka galmā ir pietiekami daudz pazīstamu gleznotāju, bet es gribu, 
lai  mani  uzzīmē  flāms...  Es  šo  gleznu  uzdāvināšu  Flandrijai.  Lai  tā 
ierauga mani ar tavām acīm... Es saprotu, ka dvēselē tu mani ienīsti, bet, 
ja tu esi īsts mākslinieks, tu nedrīksti grēkot pret patiesību...  Man taču 
nav ēzeļa ausis, un es neesmu līdzīgs sātanam... Un es esmu labs – es tevi 
nesodu ar nāvi, bet dodu pagodinošu darbu... Un runāju ar tevi kā līdzīgs 
ar līdzīgu...

Tils. Es to novērtēju, jūsu majestāte.

Filips. Melo.  Varbūt  vēlāk  kaut  kad  arī  novērtēsi,  bet  pagaidām 
nemelo... Labāk pasaki – kā tu iedomājies iecerētās gleznas kompozīciju? 
Es gribu, lai tā patīk taviem tautiešiem.

Tils. Kuras no tuvu stāvošajām personām jūs gribat tur ievietot?

Filips. Karalieni,  lielinkvizitoru,  hercogu Albu,  dažus  prinčus,  nu 
un... Ko tu ieteiktu?

Tils. Kurtus!

Filips. Ko?

Tils. Kurtus – suņus, jūsu majestāte... Daži kurti ļoti izdaiļos audeklu. 
Pirmkārt, Flandrijā mīl dzīvniekus, otrkārt, kurti ir jūsu visuzticamākie 
līdzgaitnieki, viņi netīko pēc jūsu vietas... Atvainojiet!

Filips. Turpini!
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Tils. Karalieni Mariju es attēlotu profilā, viņa ir tik daiļa, ka nav vērts 
flāmiem rādīt viņu visu, pietiks ar pusi...

Marija. Filip, viņš ņirgājas!

Filips (Tilam). Turpini.

Tils. Lielinkvizitoru es attēlotu no mugurpuses: viņa paša drošības labā 
nevajadzētu, lai flāmi atceras viņa seju. Hercogu Albu, kuru pie mums 
tautā  mīļi  saukā  par  „asiņaino”,  es  attēlotu  nosacītā  manierē  –  mazs 
pauguriņš, krustiņš un uzraksts „Alba”!

Marija. Vai viņš vienreiz izbeigs?!

Filips (Tilam). Bet mani?

Tils. Jūs, jūsu majestāte, es ieteiktu zīmēt kā mazu bērniņu ar blondiem 
matiņiem un zilām actiņām. Tādā veidā mēs flāmus pārliecināsim, ka arī 
jūs esat cilvēks, ka arī jūs kādreiz māte ir dzemdējusi un dziedājusi jums 
šūpuļdziesmas...

Filips (apņēmīgi pieceļas, pieiet pie Tila). Kāpēc? Kāpēc tu tā izturies? 
Tagad man nav citas izejas...

Tils. Es zinu, jūsu majestāte, bet neko nevaru sev padarīt.

Filips (ļauni). Uts!  Un  visa  jūsu  Flandrija  ir  uts  uz  Tā  Kunga 
ķermeņa!  Ar  jums  neko  nav  iespējams  sarunāt,  jūs  ir  jāizdedzina  kā 
mājas, ko skāris mēris! (Kliedz.) Zaldāt, uz ceļiem viņu!

Pieskrien zaldāts, nogrūž Tilu uz ceļiem.

Nazi!

Zaldāts izvelk nazi, pieliek Tilam pie rīkles.

Tūlīt tevi šeit nokaus kā vistu...
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Marija (šausmās). Filip, atļaujiet man iziet!

Filips. Palieciet, Marija! Jūs esat karaliene, esat vīrišķīga!  (Tilam.) 
Lūdzies! Lūdzies žēlastību, draņķi!

Tils. Jūs vienalga neizpildīsit manu pēdējo lūgumu!

Filips. Prasi! Uz nāvi notiesātā pēdējo gribu es izpildīšu.

Tils. Tas nav jūsu varā!

Filips. Tu nezini manas varas robežas, muļķi! Prasi!

Tils. Karaļa vārds?

Filips. Karaļa vārds.

Tils. Jūsu  majestāte,  noskūpstiet  mani  uz  mutes,  ar  kuru  es  nerunāju 
flāmu valodā!

Marija Fū! (Aizsedz seju ar rokām.)

Filips (pēc pauzes). Bravo!  (Aplaudē.) Bravo!  (Zaldātam.) Atlaist 
viņu! (Met Tilam maku.) Ārā no šejienes, āksts! Tu mani izklaidēji. Un es 
tevi pārspēju viltībā. Tu gribēji nomirt kā varonis, bet es tev liku palikt 
par klaunu!... Ej un pasaki saviem līdzpilsoņiem, ka karalis Filips Otrais 
ir tik varens, ka var ne tikai sodīt ar nāvi, bet arī piedot... Ārā!

Zaldāts aizved Tilu.

Marija (pieiet pie Filipa, pieskaras viņa rokai). Cik  jūs  esat 
augstsirdīgs, jūsu majestāte...

Filips (iebļaujas). Apklusti!  Muļķe!  (Skumji.) Apskauj  mani,  manu 
meitenīt, man ir bail...
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Aptumsums

Nāvessods

Skaļi un trauksmaini skan pilsētas zvans. Laukumā pilsētas tiesas nama 
priekšā ir novietots paaugstinājums, kas ved augšup uz soda vietu 

skatuves dziļumā.
Parādās Inkvizitors. Prefekts, tiesneši apsēžas paaugstinājuma priekšā.  
Viņus aplenc pilsētnieku pūlis. Zaldāts un Bende ieved sasaistīto Klāsu, 

viņa seja un rokas ir savainotas un redzami asins izplūdumi pēc 
spīdzināšanas.

Katalīna (izskrienot priekšā). Saulīt!  Balto  saulīt!  Šodien  ir  jautri 
svētki. Trīsreiz trīs – svēts skaitlis! (Apsēžas.)

Prefekts. Sākas pēdējā sēde ogļu pārdevēja Klāsa, dzimuša Dammē, 
Sotkinas,  dzimušas  Jostensā,  vīra  lietā.  Piecu  dienu  laikā  tiesa  viņa 
eminences lielinkvizitora, prefekta un divu inkvizīcijas izvēlētu tiesnešu 
sastāvā ir izskatījusi augstāk minētā Klāsa noziegumus un nolēmusi:
Pirmkārt. Ogļu pārdevējs Klāss jau sen ir slepeni atstājis svētās Romas 
baznīcas klēpi, kritis ķecerībā, teicis zaimojošas runas par Dievu, par viņa 
vietnieku  Romas  Pāvestu  un  svētbildēm,  saucot  tās  par  „nešķīstiem 
elkiem”. (Pārkrustās.)
Otrkārt. Ogļu pārdevējs Klāss ir uzturējis pastāvīgu saikni ar savu brāli, 
protestantu un ķeceri, bet pēc viņa nāves pieņēmis no viņa mantojumu, 
kuru  atteicies  atdot  karaļa  un  baznīcas  īpašumā,  kā  tas  pēc  likuma 
pienākas. Par visu to ir liecinājis ziņu pienesējs, kura vārdu tiesa apņemas 
glabāt  noslēpumā,  bet  nāves  soda  piespriešanas  gadījumā atdot  viņam 
pusi ar nāves sodu notiesātā īpašuma.

Klāss (Zivju tirgotājam). Zivju tirgotāj, nepriecājies! Tu neatradīsi manu 
naudu!

Zivju tirgotājs. Kāds tam sakars ar naudu, Klās? Cik slikti gan tu par 
mani domā!...
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Inkvizitors. Ogļu pārdevēj, tev ir aizliegts sarunāties. Atbildi tikai 
uz tiesas jautājumiem: vai tu atzīsti sevi par vainīgu?

Klāss. Man jau to jautāja spīdzināšanā, jūsu eminence.

Inkvizitors. Atbildi  tagad.  Vai tu uzskati  katoļticību par  vienīgo 
pareizo un svēto?

Klāss. Nē! Katram ir tiesības uz savu ticību.

Inkvizitors. Vai  tu  uzskati  Romas  pāvestu  par  Dieva  vietnieku 
zemes virsū?

Klāss. Jā!  Tādā  mērā,  kādā  katrs  cilvēks  ir  Dieva  vietnieks,  ne 
vairāk.

Inkvizitors. Vai tu tici svētajai Jaunavai Marijai, Jēzum Kristum – 
Dieva Dēlam?

Klāss. Ticu. Ticu Marijai, galdnieka Jāzepa sievai, ticu viņu dēlam, 
kam Jēzus vārdā, tādam pašam cilvēkam, kā es un mans dēls, ticu viņa 
godīgumam un labestībai, lepojos ar to nelokāmību, ar kādu viņš pieņēma 
savu nāvi.

Inkvizitors (Prefektam). Es domāju, ka nav jēgas turpināt nopratināšanu. 
Noziedznieks  to  izmanto,  lai  sludinātu  savus  maldus.  Var  pasludināt 
spriedumu.

Prefekts. Vēl  mirkli,  jūsu  eminence...  (Vēršoties  pie  Klāsa.) Ogļu 
pārdevēj, mēs viens otru pazīstam daudzus gadus, man ir sāpīgi, ka tu tik 
dziļi esi iestidzis ķecerībā... Vēl ir laiks, pavisam nedaudz laika nožēlot 
savus grēkus.

Klāss. Man nav vajadzīgs laiks grēku nožēlai, prefekta kungs, man 
ir bijis daudz laika pārdomām...



40

Prefekts (zaldātiem). Atvediet Sotkinu!

Klāss. Es iebilstu! Mani jau daudzas dienas ir spīdzinājuši... Nāves 
soda dienā jums nav tiesību!

Zaldāts un Nele ieved Sotkinu.

Prefekts. Sieviete! Es vēršos pie tavas sirds, pie tavas mīlestības. Te ir 
tavs vīrs.  Viņu tūlīt  sadedzinās,  ja  viņš nenožēlos savus grēkus...  Saki 
viņam!

Sotkina. Ko?

Prefekts. Tu pati zini... Atrodi vārdus!

Sotkina. Mēs esam nodzīvojuši kopā divdesmit piecus gadus, prefekta 
kungs, pa šo laiku mēs esam iemācījušies saprast viens otru klusējot...

Klāss. Paldies, Sotkin.

Prefekts. Tu  neesi  sieviete!  Jūs  neesat  cilvēki!  Jums  sirds  vietā  ir 
akmeņi!

Klāss. Netici  viņam,  sieva!...  Es  pazīstu  tavu  sirdi  –  otras  tādas 
pasaulē nav... Pēc nāves es apmetīšos tur, un man būs labi...

Sotkina (maigi, vīram). Mans skaistais... Mēs drīz tiksimies.

Klāss. Mēs nešķirsimies, mīļā... Mums ir Tils!

Inkvizitors (pieceļas, lasa spriedumu). „Svētās  inkvizīcijas  tiesa, 
piedaloties Dammes pilsētas maģistrātam, izskatījusi atkritēja Klāsa lietu, 
atzīst  viņu  par  vainīgu  ķecerībā  un  sakaros  ar  ķeceriem  un  piespriež 
viņam sadedzināšanu rātes priekšā uz lēnas uguns!”

Satraukums pūlī.
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Balsis no pūļa. Kauns!
- Tas nav taisnīgi!
- Nedrīkst mocīt cilvēku!...

Prefekts (pielec kājās). Jūsu  eminence,  es  protestēju!  Klāss  ir 
noziedznieks, bet viņš ir godīgi dzīvojis un godīgi strādājis. Pilsētā viņu 
mīlēja un cienīja. Es kā maģistrāta pārstāvis pieprasu sadedzināšanu uz 
ātras uguns! Baznīcai ir jābūt humānai, jūsu eminence!

Balsis no pūļa. Pareizi!
- Uz ātras!
- Nedrīkst mocīt cilvēku!

Inkvizitors. Ja viņš nedomā par savu dvēseli, lai cieš viņa miesa! 
Inkvizīcijas tiesa pieprasa lēnu uguni!

Balsis no pūļa. Ļaužu mocītāji!
- Vai tad tā drīkst?!

No pūļa izlec Kroga saimnieks.

Kroga saimnieks. Jūsu  eminence!  Atļaujiet  pateikt.  Es  esmu 
vienkāršs cilvēks, un visi mēs te esam vienkārši cilvēki, bet tā nedrīkst, 
jūsu eminence...  Viņš, ogļu pārdevējs,  vienmēr izturējās pret visiem ar 
cieņu... Neņēma ne graša pa virsu... Vai tad mēs esam zvēri?... Uz ātras!...

Prefekts. Jūsu eminence, es neuzņemot atbildību par kārtību pilsētā!

Inkvizitors (sačukstējies ar tiesnešiem). Labi!  Tiesa  ņem  vērā 
pilsētnieku lūgumu. Klāss tiks sadedzināts uz ātras uguns!

Balsis no pūļa. Lūk, tā ir cita lieta!
- Citādi – uz lēnas!...
- Re, ko izdomājuši!

Klāss. Es jums pateicos, prefekta kungs. (Paklanās pūlim.) Paldies 
jums, tautieši! Paldies, ka grūtā brīdī palīdzējāt savam ogļu pārdevējam... 



42

Tagad es mierīgi aizlidošu no jums, kā dzirkstelīte... Bet manas ogles vēl 
ilgi kvēlos, un jūs, sēžot pie kamīna, vēl ilgi atcerēsities Klāsa tētiņu un 
sildīsities viņa siltumā... Brālīši, es jums teikšu tikai vienu – man jūsu 
žēl! Es aizeju – bet jums te jāpaliek. Es nomiršu uzreiz – bet jums nāksies 
mirt katru dienu no bailēm. Tā ir lēna nāve, lēnāka nekā uz vislēnākās 
uguns!... Un jūs vēl ilgi centīsities neskatīties cits citam acīs, jo tur būs 
tukšums, acīs, nekā cita, izņemot bailes... Jūs nevarat saprast, cik viegli ir 
tad, kad izpurini no sevis šīs bailes... Es izpurināju – un viss, un tagad 
esmu kā putns... Un ja patiešām ir taisnība, ka debesīs ir Dievs, tad mēs 
tiksimies ar Viņu kā līdzīgs ar līdzīgu. Viņš ir brīvs, un es esmu brīvs! Un 
mēs apskausimies ar Viņu kā brāļi un aiziesim pa mākoņiem... Un mums 
nebūs  baiļu,  kas  velk  lejup...  Ardievu,  brāļi!  Neņemiet  ļaunā,  ka  uz 
atvadām saku jums rūgtus vārdus – no saldiem pirms nāves metas slikta 
dūša...

Bende (aizskar Klāsa roku). Iesim, saimniek.

Klāss. Iesim, draugs!... Nu, nekautrējies! Darbs ir darbs!

Bende un Klāss kopā kāpj uz paaugstinājuma. Skumji dārd zvans. Ar 
jautru dziesmiņu parādās Tils un Lamme.

Tils (jautri). Oho!  Cik  daudz  ļaužu!  Ievelc  vēderu,  Lamme,  mums 
sagatavojuši krāšņu tikšanos! Sveiki, tautieši!

Pūlis pašķiras, Tils redz tēvu.

Tēvs! (Pieskrien pie tēva, tas viņu apskauj.)

Klāss. Tomēr  paspēji,  velnēns  tāds!  Bet  es  domāju,  ka 
neatvadīsimies.

Tils. Kāpēc viņi tevi tā, tēvs?

Klāss. Par visu, dēliņ. Par visu uzreiz...  Bet zini, es viņiem te uz 
atvadām pateicu pāris vārdus... Lai padomā!... Kaut kā apnicis jokoties. 



43

Pateicu – un punkts!.. Nu, nu, tikai bez asarām!... Tu, pat maziņš būdams, 
neraudāji, bet tagad, skat, kas par lamzaku... Kā tu mēdzi dziedāt:

[dziesma]

Aiziet aiz paaugstinājuma malas. Zvana zvani, un iedegas sārta liesmas.

Zivju tirgotājs

Visi ir nokrituši ceļos, skaita lūgšanas. Zvanu skaņas. No sārta atspīd 
spilgta uguns.

Katalīna (skatoties debesīs). Zvaniņi,  zvaniņi!...  Kāpēc  tu  raudi, 
Dieviņ? Vai tev ir skumīgi?...

Uz paaugstinājuma parādās Bende, tuvojas pūlim.

Bende (pārkrustoties). Viss!... Viņa mokas ir beigušās!

Inkvizitors (pieceļas kājās, pārkrustās). Pieņem,  Kungs, 
apmaldījušos dvēseli.

Zivju tirgotājs (pieceļas kājās, pārkrustās). Piedod mums, grēciniekiem! 
(Pieiet pie Inkvizitora.) Jūsu eminence, man pie jums ir kāds lūgums...

Inkvizitors. Ne tagad, mans draugs. Vēlāk!

Zivju tirgotājs. Es gribētu jums izsūdzēt grēkus! Tikai jums!...

Inkvizitors. Vai jūs uzskatāt, ka man tas ir liels gods? Es esmu ļoti 
aizņemts, balodīt... (Aiziet.)

Zivju tirgotājs (pieiet pie Prefekta). Prefekta  kungs,  lai  nebūtu 
nevajadzīgu baumu, es atsakos no savas Klāsa mantojuma daļas!...
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Prefekts. Tā ir tava darīšana.

Zivju tirgotājs. Es nododu šo naudu Dammes pilsētai. Varu nākt klajā 
ar publisku paziņojumu!

Prefekts (saviebjoties). Pietiks paziņojumu, Jost!... Atpūties!... (Aiziet.)

Zivju tirgotājs (iet pie Bendes). Paklausies!...

Bende (ļauni). Atšujies, maita!

Zivju tirgotājs (vēršoties pie pūļa). Mūk, paklausies... Ei, aldari...

Visi no viņa novēršas.

Bende (pieiet pie Sotkinas). Māt, es te, tā teikt, atnesu tev...  (Viņam 
plaukstās ir pelnu saujiņa.) Viņa sirds, tā teikt... Pelni.

Sotkina (ieber pelnus relikviju maisiņā, pieiet pie dēla). Ņem,  Til,  tie 
vēl ir silti... (Uzkar viņam relikviju maisiņu uz krūtīm.) Lūk, tā... Tagad tā 
pukst... (Klusējot atiet malā.)

Bende. Eh, nu gan ir pavisam nelāgi! Mēs ar viņu bijām draugi...

Zivju tirgotājs (pieiet pie Tila). Tiliņ, es gribētu ar tevi parunāt...

Tils neatbildot izvelk nazi, sper soli pretī.

Ko?... Tu mani?...

Bende (vēršoties pie visiem). Nu, kaimiņi, iesim mājās?

Zivju tirgotājs (kāpjas atpakaļ no naža). Viņš  mani  nogalinās!  Mani 
grib nogalināt!...
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Bende (vēršoties pie pūļa). Iesim mājās, brālīši! Te tiks galā arī bez 
jums...

Visi izklīst. Laukums kļūst tukšs, tikai Katalīna ar neprātīgu smaidu vēro 
notiekošo. Zivju tirgotājs metas pie viņas.

Zivju tirgotājs. Katalīna, glāb mani!

Katalīna. Hans,  mans labais,  cik tu tagad esi smukiņš!...  Aizlidosim 
projām, labi?

Zivju tirgotājs (novēršas no viņas, iet pretim Tilam, nokrīt ceļos). Til, 
pažēlo mani!

Tils. Nē!

Zivju tirgotājs (nolemti). Nu, tad nogalini! Nogalini vecu cilvēku... 
Man arī  ir  apnicis  dzīvot.  Mēs esam necilvēki,  mēs  esam sliktāki  par 
zvēriem!... Mēs nepazīstam žēlsirdības... Atrieb tēvu, nogalini nevainīgu! 
Tagad  es  esmu  gatavs  nāvei...  Tikai  mirkli  pagaidi...  Tūlīt  es  tev 
palīdzēšu! (Izvelk tumšu lakatu, aizsien sev acis.) Lūk, tā... Tagad tev būs 
vieglāk...  Es  neredzu  tavas  acis,  un  tu  ar  mierīgu  sirdsapziņu  vari 
pārgriezt man rīkli... Es atceros tavas acis, kad tu biji bērns... Es stāvēju 
pie gultas, kad Sotkina dzemdēja, viņa kliedza, bet es glāstīju viņas galvu 
un sacīju: „Mierīgāk, mīļā, būs labs puika”... Nodur mani, Til!... Tas ir tik 
vienkārši – nodurt cilvēku... Mēs negribam saprast citus! Ir tik ērti ar nazi 
atrisināt  visus jautājumus...  Es aizrīšos ar asinīm, bet  tu izpildīsi  goda 
pienākumu... Un kaimiņi teiks: „Malacis, atrieba tēvu!”

Tils. Aizveries, Jūda!

Zivju tirgotājs. Jā, es mīlu Klāsu, bet Jūda mīlēja Kristu. Kā neviens, 
vairāk par visiem. Visi viņu noliedza un paslēpās, bet Jūda cieta. Un nav 
vēl zināms, kuram bija grūtāk: krustā sistajam vai nolādētajam... Nu, ko 
tu vilcinies?...  Es ziņoju par tavu tēvu. Es nedomāju, ka viņu sodīs ar 
nāvi,  bet  skaidri  zināju,  ka ar  mani  par  to  norēķināsies...  Visapkārt  ir 
naids un atriebība!... Man ir bail! Ak Kungs, kāpēc es dzīvoju tagad, šajā 
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laikā, nevis agrāk vai pēc tam?! Mani moka bezmiegs, Til... Es domāju, 
domāju... Nogalini taču mani!... Mani ir nomocījušas domas, un es vēlos 
mieru!...

Tils. Riebeklis! (Pasper Zivju tirgotāju ar kāju, nomet nazi.)

Zivju tirgotājs (noņem apsēju). Cik tu esi labs... Atsities tēvā. Arī 
viņš  uz  mani  nedusmojās...  Par  to  es  jūs  visus  mīlu  un  aicinu  dzīvot 
taisnprātīgi... Un es panākšu savu, Til!... Pat tad, ja man nāksies ziņot par 
visu pasauli... (Aiziet.)

Katalīna (domīgi). Hanss  ir  labs,  Tils  ir  labs.  Visi  ir  labi... 
Apsēdies, atpūties... Vai gribi, nodziedāšu tev dziesmiņu?

Parādās Nele.

Nele. Vai tu mani sauci?

Tils. Nē.

Nele. Es dzirdēju, kā tu kliedzi...

Tils. Es nevienu nesaucu, Nele. Es gribu būt viens...

Nele. Labi, labi, tādēļ jau es atnācu pie tevis... (Apsēžas blakus.) Nevajag 
kliegt, Til, nevajag... Kliedzot nevienam nepalīdzēsi...

Tils (uzliek roku uz relikviju maisiņa). Tie vēl ir silti.

Nele. Dedzina ādu...

Katalīna. Klāss  ir  laimīgs...  Viņš  jau  ir  novilcis  savu  ķermeni,  un 
viņam ir viegli...

Tils. Apklustiet visi!
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Nele. Vai tu sarunājies ar tēvu?... Piedod mums... Mēs netraucēsim... Jūs 
tik ilgi neesat redzējušies... (Pieiet pie Katalīnas.) Mamm, iedod mums to 
ūdeni...

Katalīna (pasniedz krūku). Muļķīši!... Cik grūti jūs viens otru mīlat... 
Visu gribat pēc sava prāta,  pēc sava...  Bet viss jau sen ir  izdomāts un 
nolikts... Tu un viņš! Viņa un tu! Un jums kopā ir labi. Bet Dieviņam ir 
slikti – viņš ir vientuļš...

Nele (pasniedz krūku Tilam). Iedzer, Til. Tev ir jāaizmirstas...

Katalīna. Iedzer  meža  ūdentiņu.  Es  pati  to  savācu.  Tās  ir  akmeņu 
asaras, mākoņu rasa... Iedzer – apreibsi!

Tils iedzer malku.

Salidos gari... Nodziedās dziesmiņu!... Tils ir labs. Nele ir laba, gari ir 
labi...

Dziest gaisma. Sākas garu sabats.

Sabats

It kā būtu izkāpuši no Goijas ofortiem, uz skatuves mežonīgā dejā 
uzbrāžas gari, spīganas, briesmoņi. Ierauj Tilu un Neli dēmoniskā riņķa 

dancī, pārmāc ar savu dziesmu.

Gari. Cilvēki! Šeit ir cilvēki!... Laipni lūdzam, zemes tārpi! Vai jūs vēl 
neesat  visus  sadedzinājuši?  Vai  kāds  vēl  ir  palicis  iekuram?  Ei,  kam 
vajadzīgs puišelis ar meiču?!

Nele. Til, man ir bail!

Tils. Nebaidies, Nele... Es esmu te... es viņiem pajautāšu!
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Gari. Jautā, mēs atbildēsim...

Tils. Jūs, bezmiesīgie! Ja jūs patiešām esat virs mums, atbildiet: kāpēc 
man jādzīvo?

Pirmais gars (pielec pie Tila, paņem viņu zem rokas). Dumjš 
jautājums, manu zēn. Pašā jautājumā ir paslēpta atbilde. Kāpēc jādzīvo?... 
Lūdzu, nevajag!... Tu taču nelūdzies tikt dzīvē, tevi daba izgrūda ar galvu 
pa priekšu. Bet tagad tu esi pieaudzis un pats vari izlemt... Kāpēc dzīvot, 
ja  var  nomirt?...  Un  tad  vairs  nebūs  neviena  jautājuma.  Un  nebūs  ne 
sāpju,  ne  ilgu...  Tikai  telpa!...  Izlem,  puisīt,  izlem.  Jo,  kā  saka  Gēte: 
„Kamēr tevī nebūs šo bojāejas alku, šo – nomirsti un atjaunojies, tu esi 
tikai drūms viesis tumšās zemes virsū...”

Tils. Jā. Jā! Nomirsti un atjaunojies! (Izvelk nazi.)

Nele (metas pie viņa). Til!  Bet  es?...  Bet  mūsu bērni,  kuru nav? Bet 
mūsu mazbērni, kuru nav?... Netici viņam!... Ir jādzīvo, jādzīvo!

Tils. Kāpēc?

Nele. Lai dzīvotu!

Otrais gars (pieskrien pie Tila). Meitenei  ir  pilnīga  taisnība. 
Jādzīvo,  lai  dzīvotu...  Tā ir  augstākā jēga!  Ēst,  gulēt,  vairoties...  Tā ir 
daba! Kāpēc mēs kaunamies?... Alnis nekaunas, lauva nekaunas, vai tad 
cilvēks ir dumjāks?... Uzcelt māju, audzināt pēcnācējus, iet pēc barības, 
mazgāties upē... Laime?

Tils. Laime!

Otrais gars. Un ēst karstu zupu. Un uzdzert virsū aukstu alu... Un 
sēdēt  pie  silta  kamīna...  Un,  ar  kruķi  pabikstot  pelnus,  atcerēties  par 
tētiņu! (Smejoties atskrien malā.) 

Tils. Vācies prom!
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Trešais gars (saķer Tilu aiz rokas). Ko  tu  klausies,  neprātīgais!  Vai 
gan  tu,  apvainotais,  drīksti  meklēt  mieru?...  Dzīves  jēga  ir  atriebība! 
Visiem atriebties! Vienmēr!... Uz dunku atbildēt ar pļauku, uz sitienu – ar 
desmit. Asinis nomazgāt ar asinīm! Tu esi viens, visi ir pret tevi! Atrieb!

Tils. Klāsa pelni pukst pie manas sirds!

Trešais gars. Atriebies par viņu! Visapkārt ir nodevēji! Es došu tev 
padomu: sākumā nogalini māti!

Tils (atsprāgst atpakaļ). Ko?!

Trešais gars. Viņa ir nodevusi tēvu: viņš ir miris, bet viņa – dzīva! 
(Smejoties paskrien malā.)

Nele (kliedz). Til, bēgsim prom no šejienes!... Dod man roku!

Tils. Es visus ienīstu!

Nele. Arī mani?

Tils. Arī tevi!

Gari gavilējot aplenc Neli.

Gari. Meitenīt! Labo meitenīt, nāc pie mums!... (Norauj viņai apģērbu.) 
Paspēlēsim! Paspēlēsimies!... Kurš no mums tev pirmais patīk?... Ko?... 
Mēs esam jautri puiši!...

Nele. Til! Nepamet mani!... (Izraujas no garu apskāvieniem.) Es baidos... 
Kā es bez tevis, mans mīļotais?...  Man ir bail... Es negribu būt viena... 
Pažēlo mani, lūdzu!

Tils. Piedod. (Apskauj viņu.) Es pats nezinu, ko runāju...

Nele (noklāj viņa seju ar skūpstiem). Mans labais. Paldies, mans kungs... 
Nu, nu, nebaidies! Es esmu ar tevi!...  Es esmu stipra, Til, es tevis dēļ 
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visiem acis  izskrāpēšu...  Lūk,  tā!  Nomierinies,  mīļais.  Pacieties...  Viss 
nokārtosies.  Apskauj mani ciešāk...  Ja vēlies – paraudi!  Nekaunies,  es 
sapratīšu... Apsēdies ar mani... Lūk, tā, mans mīļais, lūk, tā... Tūlīt būs 
labi... Nebaidies, tas ir reibonis, tas pāries...

Gari klusējot atkāpjas. Tils un Nele guļ viens otra apskāvienos. Katalīna 
pieiet pie viņiem.

Katalīna. Vai tu esi laimīgs, Til?

Tils. Jā.

Katalīna (pēkšņi kļūst ļauna). Tātad  tu  esi  nomierinājies?... 
Apmierinājies? Mīkstčaulis!...  Pierimis pie siltām krūtīm, apslienājies... 
Visi  jūs esat  vienādi!  Izpūš no sevis varoņus,  bet  paši  ir  taisīti  no tās 
pašas gaļas, no kuras taisa kuiļus!... Tu neesi Flandrijas gars – tu esi tās 
nepiedienīgais  troksnis!...  Es spļauju uz tevi!  Spļauju uz visām savām 
cerībām... Dievs, es Tev pateicos, ka esi mani padarījis vājprātīgu, tā man 
ir vieglāk dzīvot uz šīs zemes!...

Katalīna aiziet. Tils un Nele paliek vieni.

Nele. Nedusmojies uz viņu, Til. Pažēlo viņu...

Tils. Es viņu apskaužu.

Nele. Viss būs labi...

Tils (domīgi). Diemžēl, jā. (Pieskaras relikviju maisiņam.) Tie jau ir 
atdzisuši, Nele... Pavisam auksti...
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Otrā daļa

DZIMTENE

Klusēšana

Ir pagājušas četrdesmit dienas. Ogļu dedzinātāja Klāsa māja. Visi  
gatavojas ogļu dedzinātāja piemiņas vakaram: Sotkina rosās 

saimniecībā, Nele viņai palīdz, pat Tils vienaldzīgi kapā kāpostus,  
Katalīna sukājas spoguļa priekšā.

Katalīna. Nele, vai drīkst, es aplikšu tavas sarkanās krelles? Sarkanas 
krelles, balti mati – skaisti!

Sotkina. Tas  ir  grēks,  Katalīna!  Grēks  vecai  sievietei  uzposties  kā 
meitenei...

Katalīna. Šodien es laulājos. Hanss būs melnā kamzolī, bet es – baltā 
kleitā... Un mēs dosim zvērestu altāra priekšā!

Nele. Ko tu izdomā, mamm? Kāds altāris? Nav nekāda Hansa...

Katalīna (iesmejas). Muļķīte...  (Tilam.) Til,  vai  tu  būsi  vedējtēvs 
manās kāzās?

Tils klusē.

Nele (Katalīnai.) Neuzbāzies  viņam...  (Pieiet  pie  Tila,  paņem no viņa 
sakapātos  kāpostus,  nošmaukstina  viņu  uz  vaiga.) Re,  kāds  malacis! 
Tagad uzkodu pietiks visiem viesiem...

Tils vienaldzīgi klusē.
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Sotkina. Jāaiziet līdz bodniekam nopirkt šķiņķi...  (Tilam.) Dēliņ, vai 
atļausi man paņemt vēl mazliet no tās naudas?...

Tils klusē.

Tomēr – piemiņas mielasts... Nav labi, ja galds nabadzīgs...

Tils klusē.

Nu, paldies... (Lien slēptuvē, paņem naudu.)

Nele. Sotkin, vajadzētu paslēpt naudu citā vietā... Ieliec tajā slēptuvē, pie 
akas.

Sotkina. Arī šeit neviens neatradīs...

Tils (domīgi). Būšu, ko tur...

Sotkina. Ko tu, dēliņ?

Tils. Būšu vedējtēvs...

Nošūpojot galvu, Sotkina aiziet. Parādās Lamme ar zosi padusē.

Lamme (nometot zosi uz galda). Sveicināti!  Re,  ko  dabūju! 
Uzcepsim un piepildīsim ar sutinātiem ābolīšiem! Vai ne, draugs? (Uzsit  
Tilam uz pleca, tas vienaldzīgi klusē.) Vai tev garšo zoss gaļiņa?...

Nele. Paldies, Lamme.

Lamme. Nav  par  ko!...  Es  to  zostēviņu  jau  sen  biju  noskatījis... 
Nelietis, peld peļķē un gāgina... Es domāju: nu, labi, labi, gāgini vien! Ar 
vīnu  papeldēsi  vēl  labāk...  Pareizi,  krustmāt  Katalīna?  (Apskata 
Katalīnu.) Ko viņa tā pucējas?...

Nele (izsmējīgi). Sataisījusies precēties!
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Lamme. Redz,  kā?  Nu  ko,  ir  jau  arī  laiks...  (Piesēžas  pie  Tila.) 
Paklau,  Til,  te  briest  viena  tāda  lieta...  Nākamnedēļ  Amsterdamā  būs 
gadatirgus. Svētki! Nu, lūk, un viņi, tā teikt, lūdza, lai arī tu atbrauc...

Nele. Priekš kam tad tā?

Lamme. Atceries, pie mums tirgū viņš dziedāja dziesmiņu? „Es esmu 
resnais Lamme, visu dienu gatavs sēdēt un likt ribās...” Tāda smieklīga 
dziesmiņa... Nu, lūdz nodziedāt! Apsolīja labi samaksāt...

Nele. Par to jau reiz samaksāja ar izraidīšanu...

Lamme. Nu,  ko  tur  salīdzināt  mūs  ar  Amsterdamu?  Galvaspilsēta, 
kulturāla pilsēta! Protams, vārdus tur vajag pielabot... Lai nebūtu ļauni, tā 
– labestīgi... Bet jokot tur var. Jokot ir atļauts. Kā tu, Til?

Tils klusē.

Apsolīja  divsimt  florīnu...  Nauda!...  Viņiem  tur  būs  vesels  teātris... 
Čigāni, lāči... Mūsu zivju tirgotājs spēlēs uz mandolīnas...

Nele. Kas?

Lamme. Zivju  tirgotājs!...  (Sastomās.) Maita,  protams,  bet  tā 
iemācījies strinkšķināt uz mandolīnas!...

Nele. Vai  tu  esi  pie  pilna prāta?...  Par  ko tu runā?!  Lai  Tils  un zivju 
tirgotājs – kopā?...

Lamme. Ko „kopā”? Katrs par sevi... Un bez tam, tas taču ir darbs. 
Maz  kas  notiek...  Re,  es  cirkā  redzēju:  cūka  ar  vilku  rija  no  vienas 
bļodas...

Tils (domīgi). Ar āboliem, saki?

Lamme. Kurš?
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Tils. Zoss.

Lamme (iepriecināti). Ar  āboliem!  Sutinātiem...  Bet  pašu  –  cepties! 
(Pauze.) Tad ko lai es saku amsterdamiešiem?

Tils klusē.

Nu, pareizi vien ir! Es jau pats gribēju viņus pasūtīt tālāk, tikai nolēmu 
vispirms apspriesties ar tevi... Tā! (Sastomās.) Varbūt iesim iedzert, ko?

Nele. Nu, kur lai viņš tāds iet?... Redzi, ka cilvēks nav savā ādā...

Lamme. Tāpēc jau es arī saucu... Gribēju izklaidēt!...

Katalīna. Lamme ir labs...

Lamme. Labs,  krustmāmiņ...  Tikai  no  tā  labuma  man  pašam  ir 
sliktāk...  Šodien  atskrien  kaut  kāds  puišelis,  kliedz:  „Onkulīt,  palīdzi! 
Mans tēvs kaujas ar kaimiņu!” Nu, es iespraucos kautiņā, kliedzu: „Bet 
kurš ir tavs tēvs?” Viņš bļauj: „Par to jau arī viņi kaujas!...”

Tils (apņēmīgi pieceļas). Tikai daudz, labi?

Lamme. Ko?

Tils. Daudz iedzersim, labi?

Lamme (iepriecināts). Protams, ka daudz... Maz var arī mājās... Ejam, 
draugs!

Tils un Lamme aiziet. Atskan pūces kliedziens. Katalīna pielec kājās, sāk 
skraidīt pa istabu.

Katalīna. Viņš lido pie manis, mans Hanss!... Tūlīt tas notiks...

Nele (izbijusies). Ko tu gaidi?
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Katalīna. Neko, neko... Ej savā istabā, meitiņ, es vēlāk pasaukšu...

Nele grib iet ārā uz ielas. Katalīna satver viņu aiz rokas.

Nē,  nē!  Nedrīkst!  Hanss  sadusmosies...  Ej  apgulies,  Nele,  paguli...  Es 
pamodināšu, kad viss notiks...  (Gandrīz ar varu aizvelk Neli uz blakus  
istabu.)  Meitiņ,  neskumdini  savu  mammu...  Mammai  šodien  ir  laime! 
Ej!...

Pūces kliedziens.

Laulības

Parādās Zivju tirgotājs ar Pārinieku. Zivju tirgotājam mugurā ir melns 
kamzolis, seja nosmērēta ar miltiem, iezīmētas acis. Rokās – mandolīna.

Zivju tirgotājs. Nu, lūk, esam klāt. (Apskatās apkārt.) Neviens neredzēs!

Pārinieks. Man kaut kā baisi, Jost.

Zivju tirgotājs. Es esmu Hanss! Sauc mani pareizi... Un nedrebi! Mēs 
neesam zagļi – mēs esam velni!

Pārinieks (pārkrustoties). Nejoko tā! Grēks!

Zivju tirgotājs. Šis grēks taps piedots!... Lai uzveiktu sātanu, es esmu ar 
mieru pats kļūt par elles izdzimumu... (Izvelk spoguli, iezīmē sev stiprāk 
acis,  pielīmē  degunu.) Lūk,  tā!...  Briesmīgi?!  Aha!...  Cik  muļķīgi  ir 
iekārtoti  cilvēki!  Ja  tev  būs  nazis  vai  cirvis,  no  tevis  nebaidīsies,  bet 
uztaisi mazliet garāku degunu, izboli acis, atņirdz zobus – un iedvesīsi 
šausmas!...

Pārinieks. Bet ja nu kāds atnāk?
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Zivju tirgotājs. Nebaidies... Viņa solīja būt viena... Varbūt tikai Nele? 
Vai gribi jauniņo, ko?.. Gribi, pēc acīm redzu... Tikai nekautrējies!... Es 
tagad esmu sapratis: kautrība šajā dzīvē ir ļaunākais no trūkumiem. Es 
dzīvoju pazemīgi, cietu cilvēku dēļ – un, lūk, viņi mani nolādēja!... Bet 
tagad viņi mani atcerēsies ilgi. Pietiek aizstāvēties – ir laiks uzbrukt!... 
(Dzied romanci.)

MELNĀ BRUŅINIEKA ROMANCE

[dziesma]

Parādās Katalīna baltā laulību kleitā.

Katalīna. Es esmu te, mans Hans!

Zivju tirgotājs. Ak,  šis  brīnišķais  mirklis!  Lai  zvaigznes  uz  visiem 
laikiem pazūd no debesīm, lai ķēmīgais mēness paslēpj savu bālo vaigu 
mākoņu plīvurā! Katalīna ir šeit – un visiem citiem spīdekļiem ir kauns 
parādīties līdzās viņai!...

Katalīna. Cik tu esi skaists! Cik tava balss ir dzidra! Droši vien eņģelis 
tev iemācīja tā runāt...

Zivju tirgotājs. Jā, eņģelis, taču ne tas, kurš debesīs, bet gan tas, kurš 
pazemē.  Visi  viņu sauc  par  sātanu,  bet  viņš  ir  tāds  pats  eņģelis,  tikai 
melns...  Viņš nolādēja  dienu,  bet  viņš izdomāja nakti...  Un visu gaisu 
aizkrāsoja  ar  melnu  krāsu,  lai  paslēptu  slepkavības  un  mīlestību... 
(Pastiepj viņai pretī rokas.) Meitenīt, šodien ir mūsu nakts... Šodien mūsu 
likteņi savienosies...

Katalīna. Cik es esmu laimīga, mīļais... Tikai saki, ka mīli mani.

Zivju tirgotājs. Mīlu.

Katalīna. Nesteidzies atbildēt... Paskaties uz mani: es esmu veca.
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Zivju tirgotājs. Meli!  Tu  esi  pati  jaunākā  no  visām  pasaules 
meitenēm!

Pārinieks ķiķina.

Katalīna (ieraugot Pārinieku). Kas ir tev līdzi, Hans?

Zivju tirgotājs. Tas,  kurš  mūsu  savienību  padarīs  likumīgu...  Dod 
savu roku, mana sieva...  (Nometas ar Katalīnu ceļos Pārinieka priekšā.) 
Svēto tēv, savieno mūs! Dod savu svētību mīlestībai, dzīvei un nāvei!

Pārinieks (izstiepj pār viņiem rokas). Dieva vergs Hans, vai tu ņem par 
sievu Katalīnu ar tīru sirdi?

Zivju tirgotājs. Jā.

Pārinieks. Dieva  verdzene  Katalīna,  vai  tu  ņem  par  vīru  Hansu  ar 
mīlestību?

Katalīna. Jā!

Pārinieks. Vai  jūs  esat  gatavi  ziedot  sātanam  izpirkumu  par  savu 
savienību?

Zivju tirgotājs. Jā! Visu, kas man pieder, - viņam! (Izber no kabatas 
naudu.)

Pārinieks (Katalīnai). Un tu, mana meita?

Katalīna. Man nekā nav.

Zivju tirgotājs (apskaujot viņu). Atdod  viņam  visu,  Katalīna! 
Atdod...

Katalīna. Man patiešām nav, mīļais...

Zivju tirgotājs. Bet mājās?
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Katalīna. Mājās ir paslēpta Klāsa nauda... Bet to nedrīkst aiztikt... Tas 
ir noslēpums!...

Zivju tirgotājs (pieceļas kājās). Ardievu!  (Pāriniekam.) Piedod 
man, svēto tēv! Piedod, ka es tevi pierunāju veikt apkaunojošu darbu... Es 
domāju,  ka  ņemu  par  dzīvesbiedri  mīlošu  dvēseli,  bet  esmu  sildījis 
čūsku...

Katalīna. Neaizej, mīļotais!

Zivju tirgotājs. Nost,  melīgais izdzimums!...  Svešs noslēpums tev ir 
dārgāks par savējo!... Klāss uzņēmās smagu grēku, paslēpjot mantojumu, 
viņa lolojums šo grēku palielina, bet tu viņiem izdabā... Ardievu!

Katalīna. Mans mīļais Hansiņ... Nepamet savu meitenīti...

Zivju tirgotājs. Paskaties  spogulī,  vecene!...  Aptausti  pati  savu 
ļengano ādu, paskaties uz saviem šķidrajiem matiem...  Tikai nešķīstais 
spēks uz mirkli atgriež tev jaunību, bet tu pat negribi par to maksāt?!

Katalīna. Es  baidos...  Tils  mani  nogalinās!...  Klāss  nomira, 
nepateicis... Es nezinu, kur ir slēptuve...

Zivju tirgotājs (apskauj viņu). Pameklē, mīļā... Tava mīlestība parādīs... 
Tādā  veidā  sātans  tev  sūta  pārbaudījumu...  To  vajag  izturēt...  Dodies, 
dodies!...

Katalīna (padodoties). Nele izdzirdēs!

Zivju tirgotājs (Pāriniekam). Ej, tiec galā ar meiču!

Katalīna (izbiedēti). Nevajag!

Zivju tirgotājs. Nebaidies, nebaidies... Viņš novērsīs viņas uzmanību!

Pārinieks ieslīd mājā.
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Ejam  arī  mēs...  (Ieved  Katalīnu  mājā.) Meklē,  meklē,  dūjiņ...  Tas  ir 
paslēpts kaut kur tepat... Bet es tev pagaidām runāšu mīlas vārdus... „Šajā 
baltajā  pasaulē  nav nekā spēcīgāka  un spilgtāka  par  karsto  uguni,  kas 
iedegas manā sirdī, kad tevi es redzu...” Re, skaties šeit, mīļā. Varbūt tas 
ir paslēpts sienā?... Vai arī tur, aiz mucas?... „Kāda laime – noslīkt tavu 
mirdzošo acu zīlīšu dzelmēs, pašās tavu dziļo acu dzīlēs...” Re, tur stūrī 
kaut  kas pamirdzēja...  Ne tas?...  Atceries,  dūjiņ,  -  kur viņi to noslēpa, 
ko?... „Prieka stundā un nāves mirklī mīļotās vārdu es atkārtošu!...”

Aiz sienas dzirdams cīņas troksnis, kliedziens.

Nedrebi, mīļā... Viss būs labi... Tavs Hanss ir ar tevi!... „Mana mīla, mans 
vaids, mana elpa – viss tevis dēļ, viss tikai tevis dēļ...”

Katalīna (izvelk no slēptuves naudu). Re!  Ņem,  mīļotais!  (Nokrīt  
bezsamaņā.)

Ieskrien asiņojošs Pārinieks.

Pārinieks (šņukstot). Viņa man ar nazi... Kuce tāda!

Zivju tirgotājs (noliecas pār Katalīnu). Piedod  man,  dūjiņ!... 
Piedod!... (Naidīgi apskatās apkārt.) Svētā ģimenīte! Cik daudz ļaunuma 
no viņu tikumības!...

Pārinieks. Bēgam prom... Kāds nāk!.. Nu, nospļaujies par to veceni!

Zivju tirgotājs. Klusē,  nelieti!  Es  atvados  no  sievas...  (Skūpsta 
Katalīnu, aizbēg kopā ar Pārinieku.)

Ieskrien Nele, viņas kleita ir saplēsta, seja saskrāpēta. Noliecas pār 
Katalīnu. Aiz skatuves kliedzieni: „Stāvi! Turi viņus!...” Ieskrien 

satrauktie Tils un Lamme.

Ļauna dziesma.
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Katalīna (atgūstoties). Hans, mīļotais!... Kur tu esi?

Tils (nikni). Kas šeit bija? Es jautāju...

Nele. Nezinu.

Tils. Nezini?

Nele. Nezinu... Divi melnā... Viens ielauzās pie manis guļamistabā...

Tils. Nezini! (Pieiet, iesit viņai pļauku.) Piesedz krūtis, līgava!

Katalīna. Nesit viņai! Es biju tā, kas atdeva naudu Hansam!

Tils metas pie slēptuves.

Hanss samaksāja izpirkumu sātanam, un es būšu jauna...

Tils (atsvešināti). Mūs ir apzaguši, tēvs! (Tuvojas Katalīnai.)

Lamme aizšķērso viņam ceļu.

Lamme. Pagaidi! Jātiek skaidrībā!

Tils. Tēvs  sadega  –  nepateica...  Māti  spīdzināja!  Un  tagad  šī  vecā 
padauza ar savu meitiņu...

Nele (pieiet pie Tila, iecērt viņam pļauku). Nu,  Til!  Kliedz!  Sit!  Karo! 
Ar sievišķiem tev labi sanāk!...

Lamme. Nomierinies, draugs... Tā nedrīkst!

Tils (Lammem). Tu tagad stāvi klusu! Tava daļa ir rīt zosis un audzēt 
vēderu!  Kur  ir  tava  sieva?...  Vairs  neskumsti?  Nomierinājies?  Un  kā 
vēl!... Viņa droši vien ir apprecējusi spāņu kavalēristu eskadru. Lai ņem 
Neli par draudzeni, divatā būs jautrāk!...
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Lamme. Tad tāds tu esi kļuvis?

Tils. Neesmu kļuvis.  Mani padarīja!...  Četrdesmit dienas es stiepju šo 
māju uz muguras kā gliemezis... Četrdesmit dienas man sit pa pauri ar 
vārdiem...  Lūk,  jau  rīkojam  piemiņas  mielastu.  Sacepuši  pīrāgus!... 
„Nāciet,  labie  ļaudis,  iedzersim,  iekodīsim par  ogļu pārdevēja  dvēseli! 
Bet dēliņš jums nodziedās dziesmiņu!... Izmetīs kādu joku! Viņš tagad ir 
saimnieks. Kā lācis sēž savā alā, pārlaiž ziemu!” Ne velna! Tik un tā suņi 
pēc smakas atrada!... Tukšs mājā! Malacis, Katalīna, notrieci naudiņu... 
Devi man mācību!... Tā man arī vajag!... Ja Dievs ir radījis tevi par aitu, 
nav ko apvainoties,  ka cērp.  Tikai  es  vēl  nesteigšos  blēt.  Man pietiks 
spēka  paņemt  pasauli  pie  rīkles  un  sapurināt,  lai  būtu  vieglāk  elpot... 
Klāsa pelni atkal klauvē pie manas sirds! Tie ir karsti, apdedzina ādu!... 
Tagad ir karsti laiki, kā tēva pelni!... Un man nebūs miera, kamēr dūmos 
sārti,  un mums nebūs laimes,  kamēr  dārzos katrā  ābelē,  uz  katra  zara 
neizaugs pa spānietim... Ceļā, Lamme! Mūs gaida...

Lamme. Ejam, draugs!

Tils. Ardievu, Nele!... Nepiemini ar ļaunu!... Tas Kungs ir radījis mani 
par vīrieti, bet ne par vīru, savukārt sievietēm devis svārkus ne jau tādēļ, 
lai mēs zem tiem slēptos!...

Lamme. Pareizi, Til! Kauns mums karot ar sievišķiem...

Tils (pēkšņi skumji). Muļķis! Ar sievišķiem ir visgrūtāk... Vieglāk ar 
spāniešiem...

TILA ĻAUNĀ DZIESMA

Gēzi

Ar skaļu zaldātu dziesmu pa skatuvi maršē gēzi – meža laupītāji,  
Orānijas prinča armija. Viņiem pievienojušies Tils ar Lammi; Tilam 
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zobena vietā ir slota. Vienību komandē Brigadieris. Šeit ir arī vācu 
virsnieks Rīzenkrafts.

Brigadieris.Vienība, mierā!  (Pieiet pie Rīzenkrafta.)  Rīzenkrafta kungs, 
gēzu vienība mācībām nostādīta.

Rīzenkrafts (nicinoši apskatot gēzus). Tā  nebūt  vienība,  tas  būt 
pūlis! (Iet gar ierindu.) Švah! Zēr švah! (Apstājas pie Lammes.) Tas kas 
būt?

Brigadieris. Jauniesauktais, Rīzenkrafta kungs. Šorīt atnāca!

Rīzenkrafts (Lammem). O main gott, kāds vēders!... Karā nedrīkst tāds 
vēders!

Lamme. Atvainojos, virsnieka kungs, tas man ir vēl no miera laikiem!

Rīzenkrafts. Klusēt! Gulties!

Lamme. Kāpēc?

Rīzenkrafts. Apgulties!

Lamme apguļas.

Celties! Aufštein!

Lamme. Jūs taču likāt apgulties?

Rīzenkrafts. Celties!

Lamme pieceļas.

Gulties!

Lamme apguļas.
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Celties!

Lamme (aizelsies). Nē,  tā  neies  cauri,  virsnieka  kungs!  Jūs 
izvēlieties kaut ko vienu: vai nu gulēt, vai stāvēt...

Rīzenkrafts. Klusēt,  nejēga!  (Visiem.) Jūs  esat  cūkas!  Netīri, 
smirdīgi flāmi!

Tils. Mierīgāk, mierīgāk, virsnieka kungs! Citādi mēs arī jūs paostīsim.

Rīzenkrafts. Kas tas tāds? (Rāda uz slotu.) Kas tas būt?!

Tils. Mans zobens!

Rīzenkrafts. Zobens?! Tu būt smieties?! (Izrauj savu zobenu.) Tad 
aizsargājies!... Es tev iztaisīšu caurums!

Tils (atkāpjoties). Tas nav nepieciešams, virsnieka kungs. Man to tāpat 
pietiek!

Rīzenkrafts metas virsū Tilam, tas atkaujas ar slotu.

Lamme. Kas tas ir,  brālīši?...  Viņš taču to nogalinās! Tā nedrīkst... 
(Metas pie kaušļiem.)

Gēzi viņu aiztur.

Brigadieris. Nelien! Tavs draudziņš pats ir vainīgs...

Lamme. Es taču uztraucos par virsnieku.

Tils nosviež gar zemi Rīzenkraftu, baksta viņam ar slotu degunā.

Tils. Vai  nevēlēsities  papusdienot  ar  svaigu  pirtsslotu,  Rīzenkrafta 
kungs?!

Parādās Orānijas princis.
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Orānijas princis. Pārtraukt! Kas te notiek?!

Tils (atlaižot Rīzenkraftu). Atvainojiet,  jūsu  augstība.  Mums  ir 
taktiskas nodarbības...

Rīzenkrafts (pieceļoties).  Es atsakos komandēt šī banda!

Orānijas princis. Par to jūs saņemat naudu, Rīzenkraft!

Rīzenkrafts. Es atsacīties nauda... Es nevaru vadīt ganāmpulku. Es 
neesmu gans – es esmu vācu virsnieks! (Aiziet.)

Orānijas princis (Tilam). Tavs vārds?

Tils. Tils Pūcesspieģelis, jūsu augstība!

Orānijas princis. Āksts?

Tils. Tieši tā!...

Orānijas princis. Ir  jāzina  brīdis,  kad  jokot!  Tu  esi  izdarījis  smagu 
noziegumu un tiksi sodīts pēc kara likumiem. (Brigadierim.) Nošaut!

Tils. Jūsu augstība, viņš pirmais sāka... Viņš teica: „smirdīgie flāmi”...

Orānijas princis (neklausoties viņā). Tēmēt, zaldāti!

Zaldāti paceļ ieročus.

Tils. Viņš teica: „Netīrie, smirdīgie flāmi”...

Orānijas princis (Tilam). Tev bija jāpacieš!

Tils. Es jau paciestu, jūsu augstība, taču es padomāju: un ja nu pēkšņi 
viņš domā jūs?!
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Orānijas princis. Zaldāti! Uguni!!

Zaldāti noklikšķina šauteņu gaiļus.

Kas ir?

Brigadieris. Mums beigušās patronas... Jau vakar kaujas laikā...

Orānijas princis. Paņemt arsenālā!

Brigadieris. Arsenāls ir aizslēgts.

Orānijas princis. Kur ir komandants?

Brigadieris. Nogalināts, jūsu augstība!

Orānijas princis. Nozīmēt jaunu!

Brigadieris. Jauns ir nozīmēts!

Orānijas princis. Kur tad viņš ir?

Brigadieris. Aizgāja apglabāt veco!...

Orānijas princis. Nekavējoties atvest!

Brigadieris. Tagad jau tikai „atnest”, jūsu augstība. Viņš iedzēra, 
pieminot aizgājušo!

Orānijas princis (satracināts). Uzlauzt arsenālu!!!

Brigadieris. Klausos!  (Gēziem.)  Vienība,  uz  labo,  soļos,  marš! 
(Aizved gēzus.)

Tils paliek.
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Orānijas princis. Kauns! Tā nav armija! Stulbu lauķu bars!... Jums pretī 
ir  regulārais  karaspēks.  Apmācīts,  labi  apgādāts.  Bet  mums  ir  viena 
šautene uz trijiem, un arī tā pati nav pielādēta!... Es esmu spiests aicināt 
algotņus, esmu spiests maksāt viņiem zeltā, bet jūs, tā vietā, lai mācītos 
no viņiem kara mākslu, sitat viņiem ar pirtsslotām pa seju! Kauns!

Tils. Es esmu gatavs viņam atvainoties!

Orānijas princis. Klusēt! Pēc piecām minūtēm tevi nošaus.

Tils. Tad man nav jāklusē. Man ir svarīgs paziņojums, jūsu augstība: šo 
trešdien spāņi sāks uzbrukumu.

Orānijas princis. No kurienes tu to zini?

Tils. Es  lavījos  pie  jums  divas  nedēļas  pa  ienaidnieka  ieņemto 
teritoriju...  Šeit pie Māsas upes Filips ir sapulcējis lielu karaspēku, bet 
pajūgi  ar  proviantu  ir  iestrēguši  aizmugurē  pie  Briges...  Lai  novērstu 
zaldātu domas no ēdiena, karalis trešdien sāks uzbrukumu.

Orānijas princis. Bet kāpēc tieši trešdien?

Tils. Ceturtdienās  virsniekiem maksā algu.  Filips  ir  skops!  Viņš sūtīs 
viņus kaujā trešdien, lai ieekonomētu uz kritušajiem.

Orānijas princis. Tad kāpēc ne pirmdienā vai otrdienā?

Tils. Spāņi ir ticīgi cilvēki, jūsu augstība. Viņiem nepatīk karot svētkos. 
Bet  pirmdien  ir  svētā  Antonija  diena,  otrdien  –  svētā  Marka  diena, 
ceturtdien – svētā Lukas diena!... Brīva paliek tikai trešdiena...

Orānijas princis. Saprātīgi!... Bet cik apmēram zaldātu ir Filipam?

Tils. Seši tūkstoši divi simti četrdesmit seši cilvēki, jūsu augstība!

Orānijas princis. Vai tu viņus skaitīji?
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Tils. Nē!  Izskaitļoju...  Spāņu  karaspēka  novietojumā  ieradās  vairāki 
bordeļi ar meičām. Es pārskaitīju meičas, sareizināju ar normu, izdarīju 
labojumus saskaņā ar temperamentu un dabūju vajadzīgo skaitli!...

Orānijas princis. Malacis!... Varbūt tu zini arī lielgabalu skaitu?

Tils. Tieši tā! Trīsdesmit trīs! Turklāt pieci ieroči bija salūzuši, bet es tos 
salaboju.

Orānijas princis. Kāpēc?

Tils. Tagad viņi šaus pretējā virzienā!...

Orānijas princis. Bravo!... Tu esi teicams karavīrs, Til... Bet tu esi slikts 
zaldāts! Tu esi pārkāpis disciplīnu un diemžēl tevi ir jāsoda...

Tils. Es esmu gatavs mirt, jūsu augstība! Jo vairāk tāpēc, ka spāņi par 
manu  galvu  ir  izsludinājuši  divsimt  florīnu,  jūs  varēsit  tos  dabūt  un 
samaksāt algu Rīzenkraftam...

Orānijas princis. Bezkauņa!  Tu  aizmirsties!...  (Mierīgi.) Es  visu 
sapratu, Pūcesspieģeli, tu esi bīstams cilvēks! Lai kur tu arī atrastos, tu 
nes  sev  līdzi  jukas  un  sabrukumu,  tāpēc  mums  būs  labāk,  ja  tu  būsi 
ienaidnieka armijā!

Parādās gēzi un Brigadieris.

Brigadieris. Šautenes ir pielādētas!

Orānijas princis. Lieliski. Zaldāti, Pūcesspieģelis ir pārkāpis disciplīnu, 
un viņš ir jāsoda, bet viņš ir paveicis varoņdarbu, un viņš ir jāapbalvo. 
Apvienojot  to  visu,  es  esmu  izlēmis  nozīmēt  Pūcesspieģeli  par  Briles 
pilsētas komandantu!

Tils. Jūsu augstība, bet tur tagad ir spāņi!



68

Orānijas princis. Tas uz mani neattiecas...  Ķeries pie savu pienākumu 
pildīšanas!

Tils. Atkal aizmugurē?... Nē. Kāda velna pēc es slapstījos divas nedēļas, 
lai nokļūtu pie jums, ja man tūlīt pat jāvelkas atpakaļ?...

Orānijas princis. Atkal nepaklausība?! Zaldāti! Pacelt šautenes!

Tils. Labi. Esmu ar mieru.

Orānijas princis. Augstāk  šautenes...  Vēl  augstāk!  Salūtu  par  godu 
Briles komandantam! Uguni!...

Ģenerāļa cietoksnis

Briles pilsēta. Krasta apsardzes komandiera ģenerāļa de Lumesa pils.  
Zālē ir ģenerāļa sieva Anna, mīlīga brunete. Ieskrien Ģenerālis, viņš ir 

halātā, naktsmicē, ļoti satraukts.

Anna. Kas noticis, ģenerāli?

Ģenerālis. Karalis! Viņa majestāte...  (Skraida pa zāli.)  Velns parāvis, 
kur ir mans mundieris?

Anna. Es to atdevu kalpiem iztīrīt!

Ģenerālis. Lai nekavējoties atnes! Karalis! Pats karalis apbraukā Briles 
ostu!  Pašlaik  viņš  tuvojas  mums!...  Ak  Dievs,  kur  gan  ir  zobens?... 
(Paskatās  pa logu.) Viņš  nāk.  Bet  es  esmu tādā paskatā...  Anna!  Kas 
tagad būs?! Nelieši! Mani taču neviens nebrīdināja...

Anna. Saņemiet sevi rokās! Es tūlīt atsūtīšu kalpu... (Aiziet.)

Atveras durvis, strauji ienāk Filips. Viņš ir acīmredzami sadusmots.
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Ģenerālis. Jūsu majestāte... (Godbijīgi paklanās.)

Filips. Kas jūs tāds?!

Ģenerālis. Krasta apsardzes priekšnieks ģenerālis de Lumess.

Filips. Ģenerālis?! Bet es domāju, ka atslēdznieks!... Vai provizors.

Ģenerālis. Jūsu majestāte, man nepaziņoja... Es nebiju gatavs...

Filips. Bet vai gēzi jums paziņos par uzbrukumu?! Kauns! Ir karš! 
Mums pretī ir labi apgādāta armija, bet komandieris pēc pusdienām guļ!...

Parādās Kalps ar mundieri.

Apģērbieties. Kauns uz jums skatīties!...

Ģenerālis steidzīgi apģērbjas. Viņa mundieris ir apkārts ar ordeņiem un 
krustiem.

Daudz dzelžu uz krūtīm, ģenerāl! Nāksies pusi noņemt, lai būtu vieglāk 
stāvēt  karaļa  priekšā!...  Vecais  ēzelis!  Par  ko  jūs  esat  pārvērtis  krasta 
apsardzi?!  Es  šķērsoju  visu  ostu  –  un  neviena  lielgabala,  nevienas 
mortīras!... Neviena cietokšņa pie apvāršņa!

Ģenerālis. Es esmu laimīgs, jūsu majestāte!

Filips. Ko?!

Ģenerālis. Laimīgs,  jūsu majestāte!  Ja pat jūsu asā redze nepamanīja 
krasta lielgabalus, tātad tie ir droši noslēpti... Atļausit pieiet pie kartes, 
jūsu  majestāte...  (Izpleš  karti.) Lūk,  krasta  apsardzes  slepenā  shēma... 
Praktiski katra ostas colla ir zem apšaudes...  Pat šeit, uz katras saliņas, 
stāv  lielgabali,  bet  viss  ir  rūpīgi  noslēpts...  Ja  Orānijas  princis  nosūtīs 
spiegus, viņi neieraudzīs neko, izņemot akmeņus un piekrastes smiltis...

Filips (atmaigstot). Nu ko, tas visu izmaina...
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Ģenerālis. Šīs slēptuves mēs cēlām veselu gadu, jūsu majestāte. Osta ir 
pārvērsta par slazdu. Kad gēzu kuģi uzdrošināsies tuvoties Brilei, mēs tos 
pielaidīsim pie paša krasta, bet pēc tam apšaudīsim no četrām pusēm!

Filips. Tīri labi!... Un tomēr, ģenerāl, jums jāsaprot manas dusmas: 
kad karalis inspicē karaspēku, komandierim ir jāuzņem viņš kā pienākas!

Ģenerālis. Pilnīgi  pareizi,  jūsu  majestāte!...  Bet,  ja  es  spēju  tīri  labi 
paslēpt lielgabalus, tad jūs vēl prasmīgāk noslēpāt savu atbraukšanu!...

Filips. Labi!  Uzskatīsim,  ka  esam  apmainījušies  ar 
komplimentiem... Pavēliet pasniegt vīnu!... Es esmu noguris!

Ģenerālis. Klausos. (Sasit plaukstas.)

Parādās kalpi ar paplātēm. Kopā ar viņiem ienāk Anna; viņa ir elegantā 
kara kostīmā, ar zobenu, uz krūtīm – kaujas krusts.

Anna (paklanoties). Man ir laime jūs redzēt, jūsu majestāte!

Filips. Ak Dievs, cik burvīgi! (Ģenerālim.) Jūsu meita?

Ģenerālis. Sieva, jūsu majestāte!

Filips. Žēl!... Vienalga – burvīga amazone!... (Rāda uz krustu.) Vai 
tas ir rotājums?

Anna. Tas ir kaujas krusts, jūsu majestāte!

Ģenerālis. Viņa  ir  to  nopelnījusi...  Pirms  diviem  mēnešiem  mūsu 
karietei uzbruka gēzi, un Anna pašrocīgi divus nošāva!

Filips. Bravo.  Es  jūs  apsveicu,  kundze!  (Uzliek  roku  uz  krusta.) 
Valkājiet to ar lepnumu! Jūs esat to nopelnījusi... Sievietes, kuras kalpo 
karalim, ir tie paši zaldāti!
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Anna. Tieši tā, jūsu majestāte!

Filips (nenoņemot roku no viņas krūtīm). Es  jums  novēlu  jaunus 
varoņdarbus!  Lai  šeit...  šeit...  atmirdz  jauni  apbalvojumi!  (Ģenerālim.) 
Jums ir brīnišķīga meita, ģenerāl!

Ģenerālis. Sieva, jūsu majestāte!

Filips (negribot novāc roku). Es atceros... Ielejiet vīnu!

Kalpi piepilda glāzes.

Par jums, ģenerāli, par jums, kundze, par karalisti!

Visi iedzer. Parādās Zaldāts, pieiet pie Ģenerāļa, kaut ko čukst viņam 
ausī.

Ģenerālis (Zaldātam). Ar to es nodarbošos vēlāk!

Filips. Kas ir?

Ģenerālis. Atveduši pārbēdzēju no gēzu armijas, jūsu majestāte.

Filips. Steidzami jānopratina! Ejiet, ģenerāl!

Ģenerālis. Vai gan es varu jūsu personas sabiedrību mainīt pret...

Filips (pārtraucot). Vispirms  –  darbs!  Ejiet,  ģenerāl,  bet  es 
pagaidām šeit papļāpāšu ar jūsu apburošo meitu.

Ģenerālis (žēlabaini). Sievu...

Filips. Nu, nu, nestrīdēsimies... Ejiet!

Ģenerālis aiziet, Filips piebīda sev otru krēslu.

Apsēdieties!
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Anna. Es uzskatu par pagodinājumu stāvēt sava karaļa priekšā!

Filips. Nu,  nu...  Citādi  patiešām  liksit  man  noticēt,  ka  jūs  esat 
zaldāts... Sēdieties!  (Apsēdina viņu, uzliek roku uz pleca.) Ak Dievs, ko 
gan  ar  mums  visiem  dara  šis  karš!  Pat  izskatīgām  sievietēm  nākas 
ziedoties, veikt kaujas varoņdarbus...

Anna. Nu, tas nepavisam neizskatījās tik varonīgi, jūsu majestāte.

Filips. Es jau ne par to... Es par jūsu laulību! Iziet par sievu pie tik 
noplukuša večuka... Lūk, varoņdarbs! Viņam droši vien pat rokas trīc... 
(Apskauj viņu.)

Anna (atvirzās). Nevajag, jūsu majestāte!

Filips (sapīcis). Nu,  lūk...  „Nevajag”!...  Kā  kaut  kas  –  uzreiz 
„nevajag”!... (Atkal apskauj.) Nu, no kā tu baidies, muļķīt?... Tu taču esi 
drosmīga... Izstāsti, kā tu nošāvi divus laupītājus, ko?

Anna. Man nebija izvēles, jūsu majestāte, viņi centās mani apskaut!

Filips (atlec nost). Nekauņa. Tu runā pretī karalim!

Anna. Piedodiet man, jūsu majestāte, es esmu uzticama kalpone, es 
mīlu savu karali...

Filips. Tad kas par lietu?

Anna. ... un karalieni Mariju!

Filips (ļauni). Briesmone!  Es  viņu  ienīstu!...  Auksts  krupis!... 
(Žēlabaini.) Es esmu nelaimīgs laulības dzīvē, Anna... Man nav jūtu pret 
viņu.  Nu,  pažēlo  taču  mani...  Es  pavēlu!  (Atkal  viņu  apskauj.) Tev ir 
jāizpilda karaļa vēlmes! Tu esi zaldāts! Mierā!!

Ieskrien Ģenerālis.
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Ģenerālis. Jūsu majestāte!

Filips (dusmīgi). Kāpēc jūs ieskrējāt?

Ģenerālis. Pārbēdzējs paziņoja ļoti svarīgas ziņas! Es domāju...

Filips (neapmierināti). Nelaikā  domājāt,  ģenerāl!  (Nomierinājies.) 
Labi! Ievediet pārbēdzēju... (Apsēžas krēslā.)

Zaldāti ieved Zivju tirgotāju.

Zivju tirgotājs (paklanoties karalim). Jūsu augstība...

Ģenerālis (izlabo). ...”Jūsu  majestāte”...  Tavā  priekšā  ir  Spānijas 
karalis.

Zivju tirgotājs (nokrīt ceļos). Piedodiet, jūsu majestāte... Nepazinu. Es 
esmu redzējis jūsu seju tikai uz naudas, un arī tad profilā...

Filips. Kas tu tāds esi?

Zivju tirgotājs. Tirgotājs.  Zivju  tirgotājs  Josts  Greipstuners  no 
Dammes pilsētas.

Filips. Flāms?

Zivju tirgotājs. Diemžēl.

Filips. Nav labi kaunēties no savas nācijas...

Zivju tirgotājs. Mana nācija ir iestigusi ķecerībā un brāļu karos... Mēs 
vairojam laupītājus un klaidoņus. Vai es varu pēc tā visa lepoties ar savu 
izcelsmi?

Filips. Nu, nu...  Neuzstāšu. Ar kādām ziņām tad tu esi pie mums 
ieradies, zivju tirgotāj?
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Zivju tirgotājs. Es atnācu no Orānijas prinča karaspēka izvietojuma. 
Pirms trim dienām gēzu kuģi pacēla buras un sāka virzīties uz Māsas, 
Šeldas un Zeider-Zē grīvu. Viņi peld uz jūru, jūsu majestāte. Pēc dažām 
dienām dosies triecienuzbrukumā Brilei.

Filips. To jau varēja gaidīt... Kas vēl?

Zivju tirgotājs. Otrā  ziņa  varētu  likties  nebūtiska,  bet  es  jums 
apgalvoju, ka tā ir ne mazāk svarīga, kā pirmā: uz Brili ir nosūtīts tāds 
Tils Pūcesspieģelis...

Filips. Āksts?

Zivju tirgotājs. Tas ir ļoti bīstams cilvēks, jūsu majestāte...

Filips. Es jau arī saku, ka āksts!!

Zivju tirgotājs. Nav  izslēgts,  ka  Orānijas  princis  viņam  ir  uzdevis 
sagatavot kuģu uzņemšanu.

Filips (Ģenerālim). Pūcesspieģeli noķert un sodīt ar nāvi!

Zivju tirgotājs. Jūsu majestāte, lūdzu uzticēt to man.

Filips (neapmierināti). Kāpēc tāda centība?

Zivju tirgotājs. Viņš ir  viltīgs un nenotverams. Es taču pazīstu viņu 
pēc izskata... Bez tam, man ar viņu kārtojami savi rēķini...

Filips. Bet kāpēc man būtu tev jātic?! Varbūt tu vispār esi ar viņu 
uz vienu roku? Kur ir pierādījumi?

Zivju tirgotājs. Es esmu pārliecināts  katolis,  jūsu  majestāte.  To var 
apliecināt  viņa eminence inkvizitors.  Es ziņoju par  Tila  tēvu,  un viņu 
sadedzināja. To apstiprinās jebkurš cilvēks Dammē. Tila ģimene paslēpa 
naudu pārmeklēšanas  laikā,  bet  es  iekļuvu mājā un to  paņēmu...  (Bāž 
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roku azotē, izvelk piestūķētu maku.) Šī puse pieder karalim, es to atnesu 
jums! Mani  mēģināja nogalināt,  es  esmu izraidīts un nolādēts!...  Viss! 
Citu pierādījumu man nav.

Filips. Ar to pietiek... Labi! Es tev uzticu organizēt Pūcesspieģeļa 
arestu!... Ņem zaldātus, spiegus, ziņotājus... Nu, tu jau labāk zini! Ej!

Zivju tirgotājs. Es jums pateicos, jūsu majestāte.

Filips (pasper ar kāju maku). Naudu ņem sev.

Zivju tirgotājs. Nē, nē, jūsu majestāte... Tā ir jūsu daļa!

Filips (pēkšņi sāk kliegt). Izbeigt  tirgošanos!...  Te nav tirgus!  Ārā 
no šejienes!!!

Zivju tirgotājs paceļ maku, aiziet.

Velns  zina,  ar  ko  gan  tik  nenākas  pīties  šajā  karā!...  Ienaidnieki  ir 
plukatas, draugi – padibenes!... Kas tā par nāciju? Patiešām, viņi visi ir 
jāizdedzina... Visi! Lai cik tas būtu nežēlīgi, bet visi! Pat bērni! Jo, ja vien 
Flandrijā paliks kaut vai viens zēns un viena meitene, tad viss sāksies no 
gala... (Annai.) Vai tad tā nav, kundze?!

Anna. Man ir grūti spriest, jūsu majestāte, - es esmu flāmiete!

Filips. Ak, tā?... Tad re, no kurienes jūsos ir šī nordiskā cietsirdība, 
šī  ziemeļnieciskā  nepieejamība?...  Es  jūs  apsveicu,  ģenerāl!  Jums  ir 
apslēpti ne tikai lielgabali, bet arī dzīvesbiedre.

Ģenerālis. Anna ir īstena katoliete, jūsu majestāte! Viņas dvēsele pieder 
Spānijai!

Filips. Dvēsele – Spānijai, bet miesa – jums... (Iesmejas, bet uzreiz  
apraujas.)  Man nu gan ir  jociņi...  Šajos pārgājienos esmu pilnīgi sācis 
līdzināties rupjam zaldātam... Ardievu! (Aiziet, Ģenerāļa pavadīts.)
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Palikusi viena, Anna izrauj zobenu un vairākas reizes ar naidu cērt  
gaisu, pēc tam negaidīti iešņukstas un apsēžas uz sola. Visu to vēro Tils,  

kurš parādās logā.

Tils. Bravo, kundze! Tā viņiem vajag...

Anna. Kas jūs esat?

Tils. Garāmgājējs.

Anna. Ko jums vajag?

Tils. Es meklēju pretējo ielas pusi... Nepateiksit, kur tā ir?

Anna (rāda). Tur.

Tils. Dīvaini. Es tur biju, man teica, ka šeit... (Ielien pa logu.)

Anna (izrauj pistoli). Ne no vietas!

Tils. Uzmanīgāk, kundze! Jūs varat trāpīt sirdī, bet tā pieder jums!

Anna. Es skaitu līdz trīs: ja jūs nepateiksit, kas jūs esat...

Tils (pārtrauc). Iemīlējies!  Parasts  iemīlējies – vai  tiešām tas uzreiz 
nav redzams? Jau otro nedēļu es jums sekoju pa pilsētu, skrienu pakaļ 
jūsu  karietei,  klaiņoju  zem jūsu  balkona.  Kāpēc  jūs  mani  neievērojat? 
Kāpēc neatbildat uz manām vēstulēm?

Anna. Es neesmu saņēmusi nekādas vēstules!

Tils. Vai tiešām tās nav pienākušas? Dīvaini... Uz konverta es norādīju 
adresi:  „Visskaistākajai  sievietei  Brilē”...  Tā  droši  vien  bija  kļūda. 
Vajadzēja rakstīt: „Visbrīnišķīgākajai sievietei Flandrijā”...

Anna. Nedomājiet, ka es padošos šiem rupjajiem glaimiem!
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Tils. Bet jūs pamēģiniet, kundze. Tas ir tik patīkami. Mēs esam sākuši 
neuzticēties cits cita vārdiem un aizmirstam, ka daži no tiem mēdz būt  
patiesi!... Vai tad jūs nepieļaujat, ka kāds jūsu dēļ var pazaudēt galvu?... 
Vai tad jūs neesat patiesas mīlas cienīga?

Anna. To es neesmu teikusi. Bet kā jūs pierādīsit, ka esat tas, par 
ko uzdodaties?

Tils. Kā vien vēlaties! (Tuvojas viņai.)

Anna. Ne no vietas! Pierādiet bez rokām!...

Tils. Labi...  Pamēģināsim,  kaut  arī  jūs  man  atņemat  ļoti  pārliecinošu 
argumentu... Es iemīlējos jūsos no pirmā skatiena. Ieraudzīju uz ielas – 
un apstulbu...

Anna. Vai ar jums tā bieži notiek?

Tils. Bieži, kundze. Bet tas nenozīmē, ka es esmu vieglprātīgas dabas. 
Pareizāk būtu teikt – es esmu meklētājs!... Cilvēkam ir jāiemīlas daudzas 
reizes, lai iemīlētu tikai vienu sievieti...

Anna (ironiski). Un šī sieviete būtu es?... Ak dievs, kāpēc es klausos 
visus šos murgus? Kāpēc jūs nenošauju vai nepadzenu?

Tils. Tāpēc, ka jūs to nevēlaties... Jūs vēlaties, lai es palieku un runāju... 
Var  jau cīnīties  ar  šo  vēlmi,  bet  muļķīgi...  Visu dzīvi  mēs  cīnāmies... 
Cīnāmies ar ienaidniekiem, cīnāmies ar stihiju, - vismaz ar sevi ir jādzīvo 
mierā...

Anna. Ko jūs gribat no manis?

Tils. Ko gan iemīlējies var gribēt no mīļotās?... Neko. Tikai būt blakus, 
tikai redzēt seju, dzirdēt balsi... (Apsēžas blakus.) Lūk, tā... Runā, mīļotā, 
runā...

Anna. Ko?
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Tils. Vai  tu  esi  aizmirsusi?...  Nevar  būt!...  Katru nakti  tu  atkārto  šos 
vārdus... „Til, mīļais Til, es tik sen tevi gaidu...”

Anna (Neles balsī). Til, mīļais Til, es tik sen tevi gaidu...

Tils. „Manas acis ir piekusušas raudzīties uz ceļu...”

Anna. Manas acis ir piekusušas raudzīties uz ceļu...

Tils. „Mana sirds ir sarāvusies kamoliņā...”

Anna. Mana sirds ir sarāvusies kamoliņā...

Tils. „Kad tu atnāksi pie savas Neles?”

Anna. Mani sauc Anna.

Tils. Nestrīdies, mīļā, es zinu labāk...

Pauze.

Anna. Tu jau aizej?

Tils. Jā. Man ir laiks. Jau aust gaisma...

Anna. Paliec vēl mazliet...

Tils. Nevaru...

Anna. Vai tu atgriezīsies?

Tils. Nē. Nedusmojies.

Anna. Es to zināju. Es vienalga tevi gaidīšu...

Tils. Ardievu...
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Anna. Paņem karti. Tu taču nāci pēc tās, Pūcesspieģeli?

Tils. Jā...  Laikam...  Tagad es vairs nezinu.  (Paņem karti.) Vienalga – 
viss, ko es teicu, ir taisnība!

Anna. Protams, mīļais... Ej!

Tils aiziet. Anna aizdomājusies sēž krēslā. Ieskrien Zivju tirgotājs.

Zivju tirgotājs. Tas ir Tils. Es redzēju, kā viņš pārlēca pāri sētai. Vai 
viņš šeit bija? (Annai.) Kundze, es jautāju jums: vai viņš šeit bija vai ne?

Anna. Arī es to gribētu zināt... (Aiziet.)

Zivju tirgotājs (iznāk avanscēnā).

[dziesma]

(Saviebjas.) Slikta dzeja, Jost! „Sekot pa pēdām... pēdās”...  Kaut kādas 
blēņas!  Dievs  nav  tev  piešķīris  dzejnieka  dāvanas...  (Paceļ  acis  pret  
debesīm.) Tu vispār neesi  dāsns pret  mani,  Kungs...  Tu neesi piešķīris 
man talantu. Un esi piešķīris saprātu: es visu saprotu un neko nemāku. 
Tas nav taisnīgi. Es Tev uzticīgi un taisnīgi kalpoju, nododu ugunij tavus 
ienaidniekus,  bet  Tu  esi  vienaldzīgs  pret  manām  pūlēm...  Es  esmu 
noguris, Dievs! Neļauj mani apvainot! Nevienam! Pat karalim! Es esmu 
Tev atdevis visu: māju, dzimteni, draugus!... Es prasu kaut pretī!... Kaut 
vienu smaidu...  Citādi  es neizturēšu! Mani  spēki  izsīkst,  un,  ja  Tu esi 
mani nolādējis, es Tev atbildēšu ar to pašu! Esi nolādēts, Dievs! (Nokrīt  
ceļos.) Piedod  man,  Dievs,  piedod...  Es  pats  nesaprotu,  ko  runāju... 
Nepamet  mani,  Dievs,  piedod...  Nepamet  mani!  Es  nepārdzīvošu 
vientulību... (Klusi lūdzas.)

Satumsums
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Forts

Viens no Briles pilsētas ostas fortiem.
Uz skatuves ir daži spāņu zaldāti un Kaprālis. Strauji ienāk virsnieks 

-algotnis Rīzenkrafts.

Kaprālis. Vienība, mierā!  (Pieiet pie Rīzenkrafta.)  Rīzenkrafta kungs, 
spāņu karaspēka priekšposteņa sardzes vienība apmācībai nostādīta!

Rīzenkrafts (neapmierināti apskatot ierindu). Švah!  Zēr  švah!  Tas 
nebūt vienība, tas būt pūlis...

Kaprālis. Tieši tā, virsnieka kungs!

Parādās Tils, viņš ir ģērbies spāņu armijas zaldāta formā.

Tils. Kaprāļa kungs, atļausit stāties ierindā?!

Rīzenkrafts (ieraugot Tilu). Kas tas būt?

Kaprālis. Jauniņais,  virsnieka  kungs!  Šorīt  nozīmēts  pie  mums 
sardzē...

Rīzenkrafts. Jauniņais... O main gott!... Tas taču... tas...

Tils (pārtrauc). Kaprāļa kungs, atļausit vērsties pie virsnieka kunga?

Rīzenkrafts. Es gribu viņiem pateikt, ka tu kalpot gēziem!

Tils. Jūs arī kalpojāt gēziem, vai tad ne?

Rīzenkrafts (nobijies). Tā bija kļūda. Es nodot gēzus...

Tils. Es arī nodot gēzus...

Rīzenkrafts. Tagad es kalpoju Spānijai...
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Tils. Es arī...

Rīzenkrafts. Tu melo!

Tils. Tu arī melo! (Ļauni.) Izbeigsim šo tirgu, Rīzenkrafta kungs! Mums 
abiem būtu labāk klusēt... Citādi nošaus, turklāt jūs – vispirms!... Gūt?

Rīzenkrafts. Gūt! Nostāties ierindā...

Tils nostājas ierindā.

Vienība, sākait apmācības! Uz vietas soļos, marš! Viens-divi, viens-divi...

Tils. Kaprāļa kungs, atļausit vērsties pie virsnieka kunga?

Kaprālis. Vērsieties!

Tils. Virsnieka kungs, vai varētu jūs vēl uz mirkli? (Paņem Rīzenkraftu 
zem  rokas,  paved  malā.) Rīzenkrafta  kungs,  mani  neapmierina  šī 
mīdīšanās uz vietas.

Rīzenkrafts. Kas par lieta?!

Tils. Vajag, lai jūs aizvestu zaldātus kaut kur patālāk. Man ir jāpaliek 
šeit vienam... Steidzami!

Rīzenkrafts (sašutis). Tu man pavēl?!

Tils. Jā! Ja jums dzīvība dārga... Ja jau reiz kalpojat gan mūsējiem, gan 
jūsējiem, tad vismaz atpelniet savu naudu... (Iekliedzas.) Izpildīt!

Rīzenkrafts (sasit papēžus). Javōl!  (Zaldātiem.) Vienība,  uz  labo! 
Skriešus soļos, marš!

Kaprālis. Virsnieka kungs, mums nav tiesību pamest fortu.

Rīzenkrafts. Neapspriest.
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Kaprālis. Virsnieka kungs, te ir krasta apsardzes robeža. Šeit...

Rīzenkrafts (pārtrauc). Klusēt! Jūs esat netīri, smirdīgi spāņi... (Tilam.) 
Tu apsargāsi priekšposteni! (Zaldātiem.) Uz priekšu!

Vienība aiziet.

O, tas nebūt karš, tas būt trakonams! (Aiziet.)

Tils stājas sardzē. Strauji ienāk ģenerālis de Lumess.

Ģenerālis. Sargs!

Tils. Es!

Ģenerālis. Ko stāvi kā stabs? Kāpēc neprasi paroli?

Tils. Es jūs tāpat pazinu, jūsu augstība!

Ģenerālis. Vienalga, tev katram ir jāprasa parole.

Tils. Klausos! (Paceļ ieroci.) Parole?

Ģenerālis (saminstinās). Nu, lūk...  Tagad es to aizmirsu...  Labi,  nolaid 
šauteni! Vai te nebija nepiederošas personas?

Tils. Izņemot jūs – neviena!

Ģenerālis. Es neesmu nepiederoša persona, nejēga!

Tils. Tieši tā. Jūs esat savējais!

Ģenerālis. Zinu bez tevis... Kur ir vienība?

Tils. Aizgāja uz ierindas apmācību.
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Ģenerālis. Aizgāja?... Vai viņi ir pie pilna prāta?!

Tils. Nevaru  zināt!  Rīzenkrafta  kungs  aizveda  viņus  pārgājienā  gar 
krastu.

Ģenerālis. Šādā laikā?... Idioti!... Te ir aizsardzības priekšējā līnija, te ir 
pieeja  Brilei...  Velns  viņu  zina,  kas  tas  ir!...  Lauķi!...  Man  ir  jāaicina 
algotņi,  man  jāmaksā  viņiem  zeltā,  bet  viņi  vissaspīlētākajā  brīdī 
nodarbojas ar dresūru!... Ik brīdi var sākties uzbrukums... (Ieskatās tālē.) 
Kas tur ir?

Tils. Nevaru zināt!

Ģenerālis. Tur pavīdēja ēnas... Tas var būt gēzu avangards!

Tils. Tūlīt pārbaudīsim! (Kliedz.) Ei, gēzi! Vai tie esat jūs?... Atsaucas! 
Aū!

Ģenerālis. Ko tu bļauj, idiots!... Nu, lūk... Viņi pazuda.

Tils. Tas nozīmē, ka tie nav gēzi, jūsu augstība. Citādi viņi atsauktos.

Ģenerālis. Muļķis! No kurienes gan manā armijā ir tādi zaldāti? Es tev 
jautāju: no kurienes tu esi, kretīn?

Tils. No Barselonas.

Ģenerālis (pēkšņi kļūst laipnāks). Oi, velns, es arī no Barselonas! Vai 
sen no turienes?

Tils. Tikai nedēļu, jūsu augstība!

Ģenerālis. Nu, un kas tur ir? Kā?

Tils. Tur tagad ir pavasaris!

Ģenerālis. Pats zinu! Ja te ir pavasaris, tad arī tur ir pavasaris.
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Tils. Nekādi ne! Tur ir citādāks pavasaris!... Zied kastaņas... Ienākušās 
pirmās zemenes...

Ģenerālis. Zemenes?...  (Skumji  nopūšas.) Ak,  Barselona,  Barselona... 
Cik gadus es jau tur neesmu bijis, ak Kungs!... Nu, izstāsti, puis, kas tur 
ir?... Kāda dzīve?

Tils (mazliet samulsis). Nu,  tā,  jūsu  augstība,  viss  pa  vecam... 
Barselonieši pastaigājas... ar barselonietēm... Bērni skraida... barselonīši...

Ģenerālis (sapņaini). Jā,  jā!...  Bet  virs  svētā  Franciska  pieminekļa 
lido baloži...

Tils. Lido, jūsu augstība!... Bet dažreiz pat nolaižas...

Ģenerālis. Tā, tā...  (Nopūšas.) Bet šeit tikai karš un karš... Un nav tam 
gala. Kāds velns mūs atdzinis uz šo ziemeļu zemi, zaldāt?

Tils. Nevaru zināt!

Ģenerālis (skumji). Es arī ne... (Uzreiz kļūst stingrs.) Atlikt sarunas! 
Tu apsargā mūsu aizsardzības pašu priekšējo robežu! Te ir ieeja ostā. Turi 
acis vaļā!

Tils. Tieši tā! Turēšu!

Ģenerālis (skumji). Tad tu saki, ka zemenes jau ir ienākušās?

Tils. Pilnā sparā, jūsu augstība!

Ģenerālis. Nu, nu... Sargi sevi, muļķīt! (Aiziet.)

Tils domīgi raugās viņam pakaļ. Parādās daži gēzi. Viens no viņiem 
piezogas klāt Tilam, atvēzējas ar nūju.
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Tils (nepagriezies). Uzmanīgāk, draugs! Ielauzīsi galvu, bet pēc tam 
nāksies atbildēt!

Gēzs. Tils!  Puiši,  tas  ir  Tils!...  (Kliedz.) Jūsu  augstība,  te  ir 
Pūcesspieģelis!

Strauji ienāk Orānijas princis.

Tils. Jūsu augstība, Briles komandants jūs sveic pie pieejas pilsētai!

Orānijas princis. Es tevi izvirzu apbalvojumam!

Tils. Paldies!  Dažas  mučeles  vīna man nekaitēs...  (Izvelk  karti.) Šī  ir 
krasta apsardzes karte, jūsu augstība. Tā jums palīdzēs izvadīt kuģus uz 
ostu...

Orānijas princis. Tu tos izvadīsi!

Tils. Nē. Man ir jāatgriežas pilsētā... Man ir jāatrod Lamme!

Orānijas princis. Velns viņu rāvis, to Lammi!

Tils. Viņš ir mans draugs!

Orānijas princis. Ir  muļķīgi  riskēt  ar  savu  dzīvību  uzvaras 
priekšvakarā...

Tils. Muļķīgi!... Bet viņš ir mans draugs!

Viens no gēziem. Kur tu viņu naktī meklēsi?... Viņš droši vien pašlaik 
dzer kādā zaņķī...

Tils. Drauga dēļ es esmu gatavs doties pat uz turieni...

Satumsums
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Zaņķis

Vecās Stīvenas iestādījums. Dažas meitenes ar sudraba riņķīšiem uz 
kreisās piedurknes – viņu nepiedienīgā amata zīme – dzied dziesmiņu.

MEIČU DZIESMA

[dziesma]

Ienāk Zivju tirgotājs un Stīvena.

Zivju tirgotājs. Es jūs sveicu, Ievas meitas, Amūra kalpones, cilvēku 
dzimuma kārdinātājas!

Stīvena (vēršoties pie meičām un it kā pārtulkojot Zivju tirgotāja vārdus  
viņām saprotamā valodā). Kungs saka: „Sveikas, meitenes!”

Zivju tirgotājs. Karalis  un  svētā  inkvizīcija  jums  uztic  svarīgu  un 
atbildīgu uzdevumu...

Stīvena. „Būs darbiņš”...

Zivju tirgotājs. Pilsētā  ir  parādījies  bīstams  noziedznieks,  gēzs  Tils 
Pūcesspieģelis.

Stīvena. „Klients”!

Zivju tirgotājs. Viņš ir gara auguma...

Stīvena. „Dakts”.

Zivju tirgotājs. Tumšiem matiem un pievilcīgu ārieni.
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Stīvena. „Brunets - smukulītis”...

Zivju tirgotājs. Viņš ir jāatrod...

Stīvena. „Pievilkt pie kāķa”...

Zivju tirgotājs. Jāsavaldzina...

Stīvena. „Jāpielīmē”...

Zivju tirgotājs. Jāiemāna šeit!

Stīvena. „Jāpiežmiedz”...

Zivju tirgotājs. Pārējo izdarīs mani cilvēki...

Stīvena. „Kaķi”...

Zivju tirgotājs. Viss skaidrs?

Kāda no meičām. Cik uzvāramies?

Stīvena (Zivju tirgotājam). Meitenes interesējas par godalgu.

Zivju tirgotājs. Trīssimt florīnu!

Stīvena (meičām). Simts monētas!

Zivju tirgotājs. Es taču teicu, ka trīssimt!

Stīvena. Bet es sadalīju: simts – viņām, simts – man, simts – jums.

Zivju tirgotājs (skumīgi). Nu,  tagad  es  esmu  arī  suteners.  (Atkal  
vēršas pie debesīm.)  Kur gan ir robeža, Dievs?...  (Meičām.) Nu tā, pie 
darba! Stiepiet šurp visus aizdomīgos... Labāk noķert simt Pūcesspieģeļu, 
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nekā  palaist  garām vienu!  Uz priekšu,  sātana  meitas!  Lai  Dievs  jums 
palīdz!...

Meičas izklīst. Zivju tirgotājs aiziet. Parādās mūks Kornēliuss, viņš ved 
pie rokas Kallikenu.

Kallikena. Atlaidiet mani, svēto tēv. Labāk nomirt...

Kornēliuss. To tu vienmēr paspēsi, mana meita... Nebaidies!  (Stīvenai.) 
Saimniec, es atvedu pie jums nomaldījušos aitiņu.

Stīvena. Redzu!  (Kritiski  apskata  Kallikenu.)  Kaut  kā  pēdējā  laikā 
jums ir galīgi nekur neliekama prece.

Kallikena. Es baidos... Laidiet mani.

Kornēliuss. Mana  meita,  lai  nokļūtu  paradīzē,  ir  jāiziet  cauri  visām 
pasaules  grūtībām...  Šīs  ir  pēdējās...  (Stīvenai.)  Kāpēc  „nekur 
neliekama”? Pat ļoti liekama...

Stīvena. Tieva!

Kornēliuss. Gaumes ir dažādas...

Stīvena. Tagad ir vairāk iecienījuši apaļīgās...

Kornēliuss. Mode tik ātri mainās...

Stīvena. Labi. Došu simt florīnu.

Kornēliuss. Bīsties Dieva! Piecsimt!

Stīvena. Dievu  nav  ko  jaukt  iekšā  mūsu  lietās...  Simt  divdesmit 
piecus!

Kornēliuss. Grēks! Tā ir cena par govi, nevis par cilvēku... Četrsimt...
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Stīvena. Ar  govi  ir  mazāk  raižu:  nevajag  ne  ģērbt,  ne  apaut,  ne 
sukāt... Simt piecdesmit!

Kornēliuss. Tu  tikai  paskaties  uz  viņu...  Viņai  ir  Madonnas  smaids. 
(Kallikenai.) Pasmaidi, mana meita...

Kallikena (raudot). Svēto tēv, es neizturēšu...

Kornēliuss. Bet balss? Tik maiga balss...

Stīvena. Divsimt – un punkts!

Kornēliuss. Nu, uzmet pa virsu kaut pussimtu!...  Viņa taču zina latīņu 
valodu!

Stīvena. Tas mums nav vajadzīgs... Divsimt! Vai arī vediet viņu uz 
klosteri...

Kornēliuss (nopūšas). Labi.  Sarunājuši!  (Kallikenai.) Mana  meita, 
tagad šī sieviete ir tava kundze. Kalpo viņai uzticīgi, noej Magdalēnas 
ceļu  –  un  tu  kļūsi  par  svēto...  (Stīvenai.)  Stīvena,  tu  nedari  pāri  šim 
bērnam,.

Stīvena. Labi.  (Kallikenai,  asi.) Nu,  noslauki  asaras,  muļķe!  Marš, 
augšā! Pārģērbies, uzmālējies... Tūlīt nāks viesi!

Kallikena aiziet.

Mīlēšu viņu kā pašas meitu, svēto tēv!

Kornēliuss. Paldies par to. Tagad mana sirds ir mierīga... (Aiziet.)

Atveras durvis, viena no meičām ievelk pretojošos Lammi.

Meiča. Nu, iesim, skaistulīt! Kaut uz stundiņu...

Lamme. Lūdzu, liec mani mierā! Man tas galīgi nav vajadzīgs...
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Meiča. Te ir  labi,  te  ir  jautri...  (Stīvenai.) Saimniec, pierunā viesi 
palikt!

Stīvena (klusi, Meičai). Kāda  velna  pēc  tu  viņu  atvedi?  Tika  taču 
pateikts: gara auguma, tievs, brunets. Bet šim viss ir otrādi!

Meiča (klusi). Izskatās, ka viņš ir no gēziem... Viņš pazīst Tilu...

Stīvena (klusi). Labi,  tiksim  skaidrībā.  (Lammem.) Neapvaino  mūs, 
kungs. Paliec, papriecājies...

Lamme. Man tas nav vajadzīgs. Es esmu precējies!

Stīvena. Nu,  uz  tavu  veselību.  Es  tevi  neaicinu  laulāties...  Manas 
meitenes ģimenes nejauc, tā mums ir svēta lieta... Ģimenes izjauc godīgas 
sievietes – viņas lien dvēselē un arī naudu prasa vairāk...

Lamme. Man nav vajadzīgas tavas meitenes! Es mīlu tikai savu sievu 
un nevienu citu.

Stīvena. Kas tad tā tava sieva ir par tādu īpašu putnu?

Lamme. Man ir brīnišķīga sieva... Maiga, slaida, gaišmataina... Otras 
tādas pasaulē nav.

Stīvena. Piemeklēsim!

Lamme. Apklusti,  vecā  netikle!...  Neuzdrošinies  aizskart  svētas 
lietas!

Stīvena. Nu, vismaz paēst tu pie mums vari?

Lamme. Pavakariņot varētu... Iedzeršu alu... Bet vairāk neko!
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Stīvena. Paldies  par  to  pašu.  Nāc,  lūdzu,  iekšā...  (Aizved  viņu  aiz 
aizslietņa,  apsēdina pie galda.)  Lūk, te ir  ērti,  neviens netraucēs...  Bet 
meiteni es tev tomēr atsūtīšu...

Lamme. Es teicu, ka nevajag!

Stīvena. Viņa  ietilpst  vakariņu  cenā...  Atsūtīšu  atbilstoši  tavai 
gaumei: slaidu, gaišmatainu...

Lamme. Man vienalga. Es viņai pat pirkstu nepieduršu!

Stīvena. Kā zini! Katram viesim ir savas kaprīzes...

Stīvena iziet no aizslietņa, viņai pretī nāk Kallikena. Viņa jau ir apģērbta 
tāpat, kā visas iestādījuma meičas.

Jaunā, ej pie viesa! (Klusi.) Pamēģini atkost...

Kallikena. Ko?

Stīvena. Iesaisti  viņu  sarunā,  saprati?  Uzzini,  kas  viņš  tāds,  no 
kurienes... Vai nav no gēziem?

Kallikena. Es nemācēšu.

Stīvena. Mācēsi!...  Un nedrebi kā apšu lapa...  Viesiem tas nepatīk! 
(Iestumj viņu aiz aizslietņa.)

Lamme (ieraugot Kallikenu). Tu?!  (Metas  pie  viņas,  apber  viņu  ar 
skūpstiem.)

Kallikena klusi raud.
Stīvena ieklausās, ziņkārīgi ieskatās aiz aizslietņa, redz Lammi un 

Kallikenu vienu otra apskāvienos.

Stīvena (pavīpsnājot). Nu,  re...  Bet  teica:  pat  pirkstu  nepieduršu!... 
Viņi visi ir vienādi... Sākumā burkšķ, bet pēc tam dzīšus neaizdzīsi...
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Ieskrien Tils.

Tils (pieiet pie Lammes, aizskar viņa plecu). Paklausies, draugs!

Lamme (iepriecināts). Tu! Es tā priecājos, ka tu atnāci!

Tils. Klusu! Mēs esam slazdā!

Lamme. Til,  es  satiku  Kallikenu...  Viņa  ir  te,  mana  sieva  ir  šajā 
mājā!...

Tils. Atradis, par ko priecāties!... Bēgam!

Lamme. Viņa ir  tikpat tīra,  kā agrāk.  Neuzdrošinies par viņu slikti 
domāt!

Tils. Es nedomāju par viņu slikti, es domāju, kā neatstāt viņu atraitnēs. 
Attopies beidzot!... Šis midzenis ir lamatas! Ņem Kallikenu, un bēgam no 
šejienes...

Kallikena. Viņi mūs nelaidīs, Til! Pie ieejas stāv zaldāti...

Parādās Stīvena, pieiet pie Tila.

Stīvena. Sēdieties, kungs. Tūlīt jums atnesīs vīnu. Vai jums iepatikās 
šī, vai arī pasaukt citu meiteni?

Tils. Citu. Pareizāk sakot, citas... Sauc visas, vecene!

Stīvena. Visas? Vai nepārpūlēsies? Es baidos par tavu dzīvību!

Tils. Nekas. No visiem pašnāvības veidiem šis ir vispatīkamākais. Sauc!

Stīvena. Kā  zini...  (Kliedz.) Meitenes!  Ejiet  pie  viesa.  (Klusi,  
Kallikenai.) Tas  ir  Pūcesspieģelis!  Nenolaid  no  viņa  acis.  Es  atvedīšu 
zivju tirgotāju... (Aiziet.)
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Parādās meitenes, aplenc Tilu, skeptiski viņu apskata, ķiķina.

Tils. Sievietes! Parunāsim par augstām lietām...

Meitenes. Fu!  Pļāpa!...  Tas  taču  ir  sludinātājs...  Bet  teica,  ka  būs 
mīlestība...

Tils. Mīlestība būs, bet savā laikā... Parunāsim par dvēseli... Vai jums ir 
kāds senlolots sapnis?

Kāda no meitenēm. Ir.

Tils. Kāds?

Meitene. Izgulēties.

Tils. Tas ir  nepiepildāms sapnis! Parunāsim par normāliem sapņiem... 
Vai jūs gribētu apprecēties?

Meitene. Kurš  tad  mūs  ņems?  Par  velti  mēs  nevienam  neesam 
vajadzīgas, tikai par naudu...

Tils. Nav tiesa! Vairāki tūkstoši līgavaiņu ar cīņām laužas pie jums cauri 
visai Flandrijai. Tie ir gēzi! Jauni, braši, neprecēti... Viņi sūtīja mani, lai 
piedāvātu jums roku un sirdi...

Kāda no meičām. Neticiet viņam – viņš ir spiegs.

Tils. Muļķīte,  es  esmu  saprecinātājs!  Es  esmu  nācis  nokārtot  jūsu 
likteni... Pietiks strādāt saimnieces labā! Padzīvosim priekš sevis!

Kāda no meičām. Viņš melo... Lai pierāda!

Tils. Ek,  sievietes,  savā  iestādījumā  jūs  esat  kļuvušas  par  pilnīgām 
mežonēm un atradinājušās ticēt cilvēkiem... Labi, es tūlīt jums pierādīšu! 
(Rāda uz Lammi.) Lūk,  tas ir  viens no mūsu brašajiem puišiem! Viņš 
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atnāca  uz  jūsu  iestādījumu,  viņam  iepatikās  kāda  no  meitenēm  un... 
Lamme, vai tu esi ar mieru viņu precēt?

Lamme. Jā!

Tils (Kallikenai). Meitenīt, vai tu precēsi šo skaistuli?

Kallikena. Jā!

Tils. Viens liktenis nokārtots... Kura nākošā?

Meitenes. Es!... Es!... Es!...

Tils. Nestrīdieties. Piemeklēsim katrai pēc viņas gaumes... Nedzērājus, 
strādīgus, blondīnus un brunetus... Ir tikai vēl kāda lieta. Rītausmā jūsu 
līgavaiņi  dosies  kaujā!  Mēs  dosimies  uzbrukumā  Brilei!...  Daudzi  var 
nolikt savas galvas, ja vien jūs nepalīdzēsit! Meitenes, būtu muļķīgi kļūt 
par atraitnēm pirms kāzām!

Meitene. Ko mums darīt? Saki!

Tils. Ja  katra  no  jums iemānītu  uz  nakti  pa  vienam krasta  apsardzes 
spāņu virsniekam, gēzu kuģiem būtu vieglāk nokļūt līdz mērķim!

Kāda no meičām. Bet ko par to teiks mūsu vīri?

Tils. Viņi piedos šo pēdējo grēku! Un bez tam – mīlestība ar ienaidnieku 
nav mīlestība! Tā ir atriebība!

Meitenes. Mēs esam ar mieru!

Tils. Tad uz priekšu, jauniesauktās!

Atveras durvis, ieskrien zaldāti, Stīvena, Zivju tirgotājs.

Zivju tirgotājs. Stāt, Til! Tu esi aplenkts!
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Tils. Atkal tu? Ek, žēl, ka es toreiz tevi nenovācu, zivju tirgotāj... (Izrauj 
zobenu.)

Kāda no meičām. Til, skrien pie loga! Tur ir slepenā eja!...

Tils gāž solus, galdus, atkaujas no zaldātiem. Meitenes viņam palīdz. Tils 
uzlec uz palodzes. Šajā brīdī Zivju tirgotājs pieskrien pie Kallikenas,  

pieliek viņai pie rīkles nazi.

Zivju tirgotājs. Til! Paskaties!

Visi pamirst.

Vēl viena kustība – un es pārgriezīšu šai meičai rīkli... Zvēru, ka es to 
izdarīšu! Til, pietiks glābt pašam sevi, izglāb cita dvēseli...

Kallikena. Bēdz, Til! Nevajag mani žēlot...

Lamme. Neaiztieciet  viņu!  (Metas  pie  Kallikenas,  viņu  sagrābj  
zaldāti.)

Zivju tirgotājs. Es duršu, Til!

Tils. Tavi noteikumi?

Zivju tirgotājs. Tu paliec – viņa aiziet.

Tils. Nē! Es palieku – viņi visi ir brīvi!

Zivju tirgotājs. Ar mieru!

Lamme. Ne par ko! Labāk nomirt visiem!

Tils. Visiem mirt ir muļķīgi, Lamme... Desmit dzīves – tik daudz par 
mani vēl nekad nav piedāvāts!... Ejiet prom!...  (Iekliedzas.) Ejiet prom, 
kaut velns jūs būtu rāvis!
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Visi izklīst. Tils nomet zobenu.

Uz priekšu, zaldāti!

Zaldāti viņu saķer, sasien.

Zivju tirgotājs. Viss, puisīt! Tagad tās patiešām ir beigas!

Tils. Tad kāpēc tu tā drebi, zivju tirgotāj?

Satumsums

Nakts pirms nāvessoda

Cietuma kamera, kurā ieslodzīts Tils. Restes. Pustumsa. Klusums.

Tils (pastaigā pa kameru, izmēģina, cik stipras ir restes, kliedz kādam 
tumsā). Ei! Atsaucies! Ei, zaldāt!

Balss no kulisēm: „Ar nāviniekiem sarunāties ir aizliegts”.

Tils. Kāpēc?...  Ei!...  (Ieklausās.) Klusē?  Velti!  Vēlāk  gribēsi  ar  mani 
papļāpāt, bet būs par vēlu... Nu, ja negribi – nevajag... (Klusi dzied.) „Ai, 
Tili-tili Til – dziedāsim un priecāsimies, ai, Tili-tili Til...”

Balss no kulisēm: „Dziedāt ir aizliegts!”

Velns,  kas  par  lietu,  viss  aizliegts...  Vai  domāt  drīkst?  Ei,  zaldāt,  vai 
domāt drīkst?

Balss no kulisēm: „Nezinu”.

Nu,  aizej  pie  priekšniecības,  noskaidro!...  (Apsēžas,  aizdomājas.  Viņa 
iztēlē parādās Klāss.) Sveiks, tēv!
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Klāss. Es atnācu tevi pavadīt.

Tils. Tu gribēji teikt – sagaidīt?

Klāss. Es saku to, ko saku... Es atnācu atvadīties...

Tils. Nedzen velnu! Mēs drīz redzēsimies...  Ej,  sagatavo man debesīs 
kādu mīkstāku mākonīti...

Klāss. Til, man tev ir sliktas ziņas: tur nekā nav!... Ne paradīzes, ne 
elles... Nekā! Tikai tukšums un klusums.

Tils. Nemuļķojies!...  Kaut  kam  taču  ir  jābūt...  Tu  varbūt  dzērumā 
nesaskatīji?

Klāss. Es nejokoju...  Izrādās,  dēliņ, ka mēs dzīvojam tikai te,  uz 
zemes.  Gan  dzīves  laikā,  gan  pēc  nāves...  Un  es  dzīvoju  tikai  tavās 
atmiņās. Ja nebūs tevis – nebūs arī manis... Tāpēc atvadīsimies!

Tils. Kas tev padomā?... Tu esi atnācis mani pārbaudīt: vai es nesākšu 
turēties pie dzīves?... Vai domāji, ka sākšu vārtīties pa grīdu un kaukt kā 
suns?...

Klāss. Tikai pamēģini!

Tils. Ak, vecais blēdis!... Vai tiešām tu šaubījies par mani? Es taču bez 
tevis zinu, ka tur nekā nav. Ja tajā saulē būtu labāk, nekā šajā, tad šeit 
neviena nepaliktu!... Tā ka tu velti uztraucies: es zinu, ko es daru!

Klāss. Klausies, Til, es neatnācu tāpēc, lai salauztu tavu gribu, bet... 
Kā lai  tev to  paskaidro? Sanāk muļķīgi:  es  sadegu – domāju,  ka tava 
dzīve  izveidosies  savādāk...  Bet  tev  ir  tieši  tas  pats!  Un  tam  nav 
paredzams gals... Un mēs visi mirstam, mirstam... Bet mirt taču ir pats 
pēdējais, ko var darīt...

Tila iztēlē parādās karalis Filips.
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Filips. Večukam ir taisnība!

Tils. Es jūs neesmu saucis, jūsu majestāte...

Filips. Bet tu padomāji par mani?

Tils. Šādos brīžos galvā vienmēr lien visādi nieki!...

Filips. Tu paklausies, Til, paklausies... Nesteidzies pārtraukt! Tu ej 
uz ešafotu bez šaubu ēnas un naivi iedomājies, ka tur ir kāda jēga... Bet ja 
nu jēga ir  tikai tavā turpmākajā dzīvē?...  Tu esi mākslinieks, tu varētu 
uzgleznot  apbrīnojamas  gleznas,  kuras,  iespējams,  padarītu  tavu vārdu 
slavenu gadsimtiem ilgi...  Salīdzini!  Izsver!...  Kas  ir  vērtīgāk cilvēcei: 
mākslinieks Pūcesspieģelis vai bezvārda āksts, kurš sodīts ar nāvi Filipa 
Otrā laikā?...

Tils (nepacietīgi). Jūsu majestāte...

Filips. Pagaidi!  Noklausies  līdz  galam...  Tu  man  atriebies  par 
nogalinātajiem tautiešiem, par nodedzinātajām mājām... Bet padomā: ja 
nu tā visa ir daba? Tu taču nejūti naidu pret zemestrīci vai vulkāna lavas 
izvirdumu?  Arī  tad  cilvēki  iet  bojā...  Nu,  un  tad?  Daba  iznīcinot 
atjaunojas... Arī karaļus ir radījusi daba... Tad par ko gan tu mani ienīsti? 
Un  vispār,  ko  tu  par  mani  zini?...  Par  manām  domām?  Par  manām 
bezmiega  naktīm?  Par  manām  ciešanām?...  Kāpēc  gan  mums 
nepacensties vienam otru saprast?

Tils. Tāpēc, ka tas nav iespējams!

Filips. Bet kāpēc?!

Tils. Tāpēc, ka uz simt jūsu jautājumiem es pretī uzdošu simt savējos!... 
Ko mums darīt ar tēva pelniem, jūsu majestāte? Ko mums darīt ar desmit 
tūkstoš hugenotiem, kas nogalināti Bērtuļa naktī? Ko mums darīt ar to 
bērnu, kurš tonakt piedzima un vēl nebija ne katolis,  ne hugenots,  bet 
kuru  sadedzināja  līdz  ar  viņiem?!  Kamēr  jūs  neatbildēsit  uz  maniem 
jautājumiem, es nesākšu apdomāt jūsējos! Un man nospļauties par to, ka 
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jūs  ir  radījusi  daba.  Es  ienīstu  arī  dabu,  kad  tā  sēj  nāvi...  Kādreiz  es 
norēķināšos arī ar vulkāniem, pagaidām vienkārši man rokas par īsām!... 
Tāpēc nemeklējiet manī līdzjūtību, jūsu majestāte!... Ejiet prom! Ja Dievs 
dos, viss būs labi!...

Filips aiziet.

Klāss. Tu viņam vareni iebelzi!

Tils. Nē, tēvs,  slikti...  Es nepateicu pat  trešdaļu no tā,  ko vajadzēja... 
Vārdi! Es nevaru atrast vārdus...

Klāss. Nē, pamatīgi... Es tā nevarētu... Kā kaut kas, es uzreiz maucu 
pa purnu! Un strīdam beigas!

Tils. Tagad ir  citi laiki, tēvs.  Tagad ir  jāmauc nevis pa purnu, bet pa 
smadzenēm! Bet tam ir vajadzīgi vārdi...

Klāss. Nu, tad pasaki arī man kaut ko uz atvadām...

Tils. Labi... (Pauze.) Paklusēsim.

Klāss. Paklusēsim.  Tu  neuztraucies  par  mani,  dēliņ.  Manis  vairs 
nav.

Klāss aiziet. Viņa vietā Tila iztēlē parādās Nele. Lai gan pagaidām tā 
nav Nele – tā ir Blondīne, ar kuru Tils ir kādreiz ticies.

Tils. Sveika, Nele!

Nele-Blondīne. Kāpēc tu samelojies? Teici – drīz atgriezīšos, bet pats 
neatgriezies. Bet es kā muļķe gaidu, gaidu...

Tils. Es gāju pie tevis, mīļā, bet uz ceļiem ir tik daudz kara.

Nele-Blondīne. Bet  es  gaidu,  gaidu...  Teici,  ka  Pāvests  it  kā  esot 
stāstījis par mani, teici, ka es tev it kā sapņos rādoties...
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Tils. Tas viss ir taisnība.

Nele-Blondīne. Mani nāca izdot pie vīra. Es domāju, ka tas esi tu, bet 
tiklīdz piekritu – redzu, ka nē... Un tā es tikai gaidu, gaidu...

Blondīne pazūd. Viņas vietā parādās Anna.

Nele-Anna. Til, vai tu atradi ielas pretējo pusi?

Tils. Nē. Vēl joprojām meklēju...

Nele-Anna. Es arī meklēju... Es aizbēgu no mājām, Til... Apskrēju visu 
pilsētu, visas ielu pretējās puses, visu Flandriju.

Anna pazūd. Tagad Nele ir Nele.

Tils. Nu, beidzot mēs satikāmies, Nele!

Nele (ļauni). Beidzot!...  Un vienmēr!...  Pat  tavās  domās  es  esmu 
pēdējā vietā!

Tils. Tā  nav  taisnība,  Nele!  Tu  vienmēr  esi  pirmajā  vietā,  vienkārši 
mana galva ir novietota ar pakausi uz priekšu!... Klausies, Nele, man tev 
jāpasaka kāda ļoti svarīga lieta: es tevi ļoti mīlu!... Es esmu simt reižu tev 
teicis  šos  vārdus,  bet  izrādījās,  ka  tā  tas  patiešām  arī  ir...  Re,  cik 
interesanti!... Vai tu man tici?

Nele. Ticu.  Tikai  mums  visu  laiku  nesaskan...  Te  es  tevi  tikai  gaidu, 
gaidu, te skraidu tev pakaļ pa visu Flandriju...

Tils. Protams, nesaskan. Bet kāpēc mums visam jāsaskan? Ar ko mēs 
esam sliktāki par citiem?...

Nele. Til,  mīļais  Til,  es  tik  sen tevi  gaidu...  Manas  acis  ir  piekusušas 
raudzīties uz ceļu... Mana sirds ir sarāvusies kamoliņā... Iesim mājās, Til!
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Tils. Jā. Jā. Tūlīt!

Nele. Vai tu atkal mānies?

Dzirdama žvadzoņa, atverot durvis.

Tils. Nē. Patiešām! Tūlīt, tikai... man te ir viena neliela darīšana... Bet 
tas nebūs ilgi!... Ardievu!

Nele pazūd. Kamerā ienāk Bende.

Bende. Es atnācu pēc tevis. Skaiti lūgšanu, puis.

Tils. Nav jēgas. Dievs Kungs flāmu valodu nesaprot.

Bende. Nu, kā zini...

Tils. Ko tribunāls nolēma: bendes bluķis vai cilpa? 

Bende. Sārts!

Tils. Nu, ko... Šo taciņu man jau tēvs iestaigājis. Ejam!

Bende (izvelk acu apsēju). Es aizsiešu tev acis.

Tils. Tas nav taisnīgi. Es arī gribu paskatīties uz savu nāves sodu!

Bende. Nav pieņemts!  (Pieiet pie Tila, ieskatās viņam sejā.) Velns 
parāvis,  tas  taču  ir  Klāsa  dēls!...  Sveiks,  Til!  Es  tevi  tumsā  nemaz 
nepazinu...  (Noņem  masku.) Pazīsti?  Tas  taču  esmu  es  –  bende  no 
Dammes!

Tils. Pazinu, pazinu. Nebļausties!

Bende (priecīgi). Ir nu gan satikšanās!... Bet mani šodien izsauc, saka: 
sodīsi  ar nāvi gēzu!...  Nu, kas tad man: ja gēzu, tad gēzu!... Bet tas ir 
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mūsu Tils. Ir nu gan būšana!...  Sveiks, draugs, man ir liels prieks tevi 
redzēt!

Tils. Man arī!

Bende. Bet es tumsā dzirdu – pazīstama balss...  Domāju – kuram 
gan tā pieder? Bet tas esi tu! Nu, lūk!... (Aizdomājas.)

Tils. Vai tu sen jau te strādā?

Bende. Nē. Tikai trešo dienu... Zini, Til, kad es aizvadīju tavu tēvu, 
man salūza  visa  dzīve...  Aizgāju  no Dammes.  Savācu visu  ģimeni  un 
aizgāju... Jutu, ka vairāk nevaru pazudināt cilvēkus... Pļāvu sienu, nolīgu 
par krāvēju... par ganu... Tikai kā no tā tagad izdzīvosi?... Man taču ir trīs 
bērni,  Til!...  Vecākajam  ir  septiņi  gadi...  Iedzersim,  Til,  ko?  (Izvelk 
blašķi.) Par tavu veiksmi! (Iemalko.)

Tils. Paldies! Lai arī tev tāpat paveicas!

Bende (turpinot stāstu). Nu,  lūk.  Es  pamētājos,  pamētājos  –  un 
nenoturējos... Atnāku uz Brili, dzirdu: spāņiem ir vajadzīgs eksekutors... 
Es  jau  pat  nezināju,  kas  tas  tāds  ir  –  „eksekutors”...  Domāju,  ka  pa 
galdniecības līniju... Bet tas atkal ir, tā teikt, bende... Nu, velns jūs rāvis, 
es domāju, mazliet pastrādāšu, sakrāšu naudiņu, un viss! Iešu pensijā!...

Tils. Cik tad par mani dos?

Bende. Divus simtus!

Tils. Normāli! Pēc šodienas cenām pat labi... Nopirksi sievai kažoku...

Bende (iemalko no blašķes). Iztiks.  Es,  Til,  esmu nolēmis  celt  māju. 
Īstu guļbūvi ar dakstiņu jumtu.

Tils. Mājai  ar  mani  nepietiks.  Vajadzēs  vēl  cilvēkus  desmit:  dakstiņi 
tagad ir dārgi...
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Bende. Dārgi!...  (Iemalko,  aizdomājas.) „Eksekutors”!  Re,  kādu 
vārdu  izdomājuši,  maitas...  Ek,  Til,  man  it  īpaši  riebj,  ka  es  kalpoju 
spāņiem...  Kad  strādāju  savējiem  –  vēl  nekas,  bet  spāņiem  –  sanāk 
pavisam draņķīgi... (Pastiepjas pēc blašķes.)

Tils (aptur). Pietiks!  Jau  tā  esi  pielējies...  Neaizvedīsi  mani  līdz 
vajadzīgajai vietai.

Bende. Nekas... Es tagad skaidrā uz ešafota nekāpju.

Tils. Nu, kā zini... Ejam! Rītausmā gēzi ielauzīsies pilsētā... Nepaspēsi 
sapelnīt dakstiņiem.

Bende. Tu ņirgājies?

Tils. Ko tad man – raudāt par tevi?...

Bende. Zini,  Til,  es  pats  labprāt  padotos  gēziem, tikai  baidos,  ka 
nesapratīs un pakārs...

Tils. Pilnīgi iespējams!

Bende. Mani uztrauc ne jau tas, ka pakārs, bet tas, ka neuzklausīs! 
Bet varbūt es esmu jūsu pusē?... Re, jūs sakāvāt spāņus, viņi skumst – bet 
es  priecājos...  Es  vispār  šad  tad  mēdzu  būt  jautrs...  Tādus  jociņus 
izstrādāju  –  tu  noelstos  vien!...  Reiz  pārģērbos  par  spānieti...  ieliku 
auskaru... un saku vienam zaldātam: nāc šurp! Nāc!... Viņš pienāca, bet es 
viņam  ar  kastaņetēm  pa  degunu!  (Ķiķina.)  Re,  kāds  es  varu  būt!... 
Paklausies, vai gribi, mēs viņus visus apvedīsim ap stūri?...  (Norauj no 
sevis bendes tērpu.)  Tūlīt tu nomirsi no smiekliem par to, ko es esmu 
izdomājis...  Dod man savu mici...  Dod,  nebaidies...  (Uzliek  Tila  āksta 
cepuri.)  O!... Tagad es it kā esmu tu!  (Smejas.) Bet tu apģērbies manās 
drēbēs... Un iesim!... Viņi taču padomās, ka soda tevi, bet patiesībā tas 
nebūsi tu... Tie tik būs smiekli!...

Troksnis. Skatuves dziļumā parādās Zivju tirgotājs. Viņam rokās ir 
pistole.
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Zivju tirgotājs. Pilsētā ir gēzi! Til, tev atkal ir paveicies!... Priecājies! 
(Izšauj Bendem mugurā.) Viss! Es izpildu spriedumu!

Bende (Tilam). Re, viens muļķis jau sajauca!  (Nokrīt.) Par to es tevi 
mīlu, Til, - ar tevi vienmēr ir jautri! (Mirst.)

Zivju tirgotājs (pieskrien pie Bendes). Es  izpildīju  Dieva  gribu: 
Tils Pūcesspieģelis ir miris!

Tils. Tils Pūcesspieģelis ir dzīvs!

Zivju tirgotājs (izmisumā). Tas nevar būt!

Tils. Flandrijā viss var būt!

Zivju tirgotājs šauj tieši uz Tilu. Tils neskarts iet uz izeju.

Nu, re... Tu atkal man netici...

Zivju tirgotājs atkal šauj uz Tilu. Tils ir neskarts.

Ai,  kā  tev  neveicas,  zivju  tirgotāj...  Tu  esi  netalantīgs  cilvēks.  Pat 
slepkavībai tev pietrūkst talanta. (Aiziet.)

Zivju tirgotājs. Vai  tu  atkal  smejies  par  mani,  Dievs?!  Man  ir 
iesmērētas  tukšas  patronas...  (Izšauj  uz  sevi.)  Nē!  Īstas...  Atvaino... 
(Mirst.)

Epilogs

Uz tukšas skatuves sēž Tils un Lamme, domīgi raugās zālē.

Lamme. Til, neklusē... Runā kaut ko, labi?...
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Tils. Ko?

Lamme. Ko  gribi!...  Runā  kaut  kādus  vārdus...  Citādi  es  jūtos 
neomulīgi, kad tu klusē... Galvā lien visādas blēņas.

Tils. Es esmu dzīvs, Lamme, dzīvs! Cik reizes tas jāatkārto?

Lamme. Es jau saprotu, bet tomēr... Tu taču gulēji uz zemes. Kad mēs 
ielauzāmies cietumā, tu gulēji zemē...

Tils. Nu, gulēju...

Lamme. Kāpēc?

Tils. Apkārt šāva... Ko tur stāvēt?

Lamme. Es noliecos pie tevis, bet tu neelpoji!

Tils. Es tikai pajokoju.

Lamme. Til, tavi jociņi ir pavisam bezgaumīgi!... Kā bija agrāk – tu 
uzsēdies uz ēzeļa ar pakaļu uz priekšu vai, atceries, tirgū dziedāji „Seglos 
neievietojas  viņa  lielais  kakls!”...  Tas  tik  bija  kaut  kas!  Tas  visus 
uzjautrināja. Bet te pēkšņi guli... Pār tevi plīvo karogi. Orānijas princis 
saka runu, bet tu pat nepakusties...

Tils. Aizklausījos. Viņš tik skaisti runāja: „Tils ir Flandrijas gars. Lielais 
gēzs Pūcesspieģelis!”...

Lamme. Nu,  tas  pats  par  sevi...  Kaut  ko  tādu  par  sevi  katram  ir 
patīkami paklausīties... Nu, bet pēc tam?...

Tils. Kas pēc tam?

Lamme. Kāpēc tevi pēc tam pārsedza ar apmetni?

Tils. Bija auksti...
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Lamme. Nu, bet kāpēc tu piekriti bērēm?

Tils. Puiši  pierunāja...  Kā  nekā  –  bēru  mielasts...  Orānijas  princis 
uzsauca sešas mucas vīna... Nevar tak laist labumu vējā?

Lamme. Protams...  Labi  izpriecājāmies...  (Dusmīgi.) Un tomēr  žēl! 
Tagad izstreb to visu!... Daudzi taču tiešām domā, ka tevis nav. Runā, ka 
nolēmuši  tev  celt  pieminekli...  Es  tikai  nezinu  –  kur.  Vieni  saka,  ka 
Amsterdamā, otri – Brilē, bet trešie – šeit, pie ceļa... Aculiecinieki visu 
laiku strīdas, kam tu dotu priekšroku... Kur tu pats gribētu?

Tils. Es personiski esmu par Amsterdamu.

Lamme. Es arī... Ja jau piekrist, tad galvaspilsētā... (Dusmīgi.) Izbeidz 
muļķoties, Til! Parādies!... Aiziesim uz maģistrātu, vai, vai arī vienkārši 
uz laukumu. Izej,  iesaucies:  „Re,  kur es  esmu!” Noticēs taču,  nav jau 
akli...

Tils. Protams... Bet, no otras puses - kāpēc traucēt cilvēkus? Visi jau ir 
pieraduši pie domas, ka manis nav... Tagad nav īstais laiks, Lamme!

Lamme. Tu gan esi stūrgalvīgs! Nu, kā gribi... Tikai ar mani neklusē! 
Runā par kaut ko!...

Tils. Pietiek runāt.  Drīz sanāks cilvēki,  bet mums nekas nav gatavs... 
Ķeramies pie lietas!...

Divatā viņi paceļ lielu koka krustu, novieto skatuves vidū.

Lamme. Tā...  Nekas!...  Ek,  vajadzētu  uzrakstu...  „Šeit  atdusas 
Flandrijas gara pīšļi...” Nē! „Pīšļu gars...” Fu, sajuka!

Tils. Pie velna tos uzrakstus...  (Uzkar uz krusta savu āksta cepuri.)  Tā 
būs skaidrāk!
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Cits pēc cita parādās draugi, Tila cīņu biedri, tuvinieki, skumīgi apsēžas 
ap krustu, noliec galvas.

Lamme. Til!  Bet  varbūt  ir  laiks  parādīties?!  Visi  taču  ir 
sapulcējušies... Pašā laikā!

Tils. Vēl  nav  laiks,  Lamme.  Mans  laiks  pienāks...  Zini,  Lamme,  kad 
valda miers un klusums, kad viss ir labi, varbūt es nemaz neesmu ļoti 
vajadzīgs. Bet, ja notiks kāda nelaime, briesmas... tad es parādīšos! Tad 
es patiešām parādīšos!... (Sāk klusi dziedāt.)

Kur gan
ir mani kalpi, mana svīta, pāži, sargi, zirgi, hercogienes?

Tu nebaidies: cilvēki izdzirdēs! Nav taču kurli!... (Skaļi dzied.)

[dziesma]

Priekškars


