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PIRMAIS CĒLIENS.

(Zāle pilī. Zāles dziļumā Meligrana guļ augstas atzveltnes krēslā. Ienāk Meleandrs 
un Selizeta.)

Meleandrs – Lūk Aglavenas vēstule (lasa): “Nenāciet mani sagaidīt. Gaidiet mani tajā 
zālē,  kurā  Jūs  parasti  uzturaties,  līdz  kamēr  pulkstenis  piesaka  atpūtas 
stundu.  Tad  es  nešķitīšu  Jums  sveša.  Rakstu  to  pirms  atstāt  kuģi  kas 
atvedis mani pie Jums. Pārbrauciens bija rēns un rāms, bet, kad es nokāpu 
krastā,  ceļi  izrādījās  lietus  izskaloti.  Droši  vien  saule  norietēs  pirms es 
ieraudzīšu vecās pils torņus, pils – kurā Selizeta apsolīja dot patvērumu 
sava brāļa atraitnei.”

Selizeta –  (plaukšķina) O! Saule jau riet! Paskaties. Viņa, jādomā, jau ir tuvu... Es 
iešu paskatīties.

Meleandrs – (aiztur to ar žestu un turpina lasīt) “... Es esmu redzējusi Jūs tikai reizi, 
Meleandr, pūlī, manu kāzu burzmā, manu nelaimīgo kāzu... Diemžēl! Mēs 
nepamanījām viešņu, kuru nekad neaicina un kura vienmēr ieņem gaidītās 
laimes vietu. Es esmu redzējusi Jūs tikai reizi – nu jau vairāk kā pirms trim 
gadiem; un tomēr, es dodos pie Jums tik uzticības pilna, gluži kā bērnībā 
mēs būtu gulējuši vienā šūpulī...”

  
Selizeta  –  (pagriežas) O! Vecmāmiņa vēl  joprojām guļ!  Vai  pamodināt  viņu,  kad 

ieradīsies Aglavena?

Meleandrs – Jā, viņa to lūdza...

Selizeta – Sirmie mati krīt tai acīs... Viņa šodien ir skumja... Es viņu noskūpstīšu.

Meleandrs  – Uzmanīgi,  nemodini  viņu pirms  laika...  (Turpina lasīt) “Es  esmu tik 
pārliecināta, ka atradīšu Jūsos brāli!.. Mēs gandrīz nemaz nesarunājāmies, 
bet tie nedaudzie, Jūsu izteiktie, vārdi nelīdzinājās tiem, kurus esmu radusi 
dzirdēt no citiem...”

Selizeta – Nelasi tik ātri...

Meleandrs –  (turpina lasīt) “Un es tā steidzos apskaut Selizetu!..  Viņa, jādomā, ir 
labsirdīga un ļoti jauka,- ja jau viņa mīl Jūs un Jūs mīlat viņu! Es mīlēšu 
viņu tā, kā Jūs viņu nekad neesat mīlējis, jo es protu mīlēt vairāk kā Jūs,- 
es daudz esmu pārdzīvojusi...  Bet tagad es priecājos, ka esmu pārcietusi 
daudz bēdu; es dalīšos ar Jums visā, ko gūst skumjās. Man reizēm šķiet, ka 
to meslu ko es esmu maksājusi, pietiks mums trijiem: liktenim nav vairs 
ko pieprasīt un mēs varam cerēt uz laimīgu dzīvi. Mums nebūs citu rūpju, 
kā vien rūpes par laimi.  Jums un man,  kā arī  Selizetai,  spriežot  pēc tā 
nedaudzā, ko Jūs man par viņu stāstījāt; laime rodama tikai labākajā, kas 
mīt mūsu sirdīs. Mums nebūs citu rūpju, kā vien centieni būt pēc iespējas 
labākiem, lai trijatā arvien vairāk mīlētu viens otru; un mēs kļūsim labāki 
pateicoties mūsu mīlas spēkam. Mūsu mīla izgaismos mūs pašus un visu 
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kas mums apkārt tā, ka nepaliks vietas ne bēdām, ne skumjām. Bet ja tās 
tomēr uzdrošināsies atnākt, tad tām būs jākļūst rāmākām, pirms pieklauvēt 
pie mūsu durvīm.”...

(Vienas no durvīm atveras. Ienāk Isalina.)

Isalina – Man ir atslēga, māsiņ, man ir atslēga!...

Meleandrs – Kāda atslēga?

Selizeta – No vecās bākas.

Meleandrs – Es domāju, ka tā ir nozaudēta...

Selizeta – Es pasūtīju citu.

Meleandrs – Būtu labāk, ja tu arī šo pazaudētu...

Selizeta – (apskatot atslēgu) O! cik tā ir liela!... Šī nelīdzinās tai, kuru es pazaudēju...

Isalina  –  Es  biju  tur  klāt,  māsiņ,  kad  to  izmēģināja...  Atslēdza  trīs  reizes,  tad 
aizslēdza...  Šī  slēdz  daudz  labāk  par  veco  atslēgu;  tā  bija  pavisam 
sarūsējusi... Bet pēdējo reizi bija grūti aizvērt durvis, jo vējš grūda tās vaļā 
no iekšpuses... Šovakar ir šausmīgi vējains... Var dzirdēt kā ap torni kliedz 
kaijas, un arī baloži... Tie vēl neguļ...

Selizeta – Tie meklē mani; nu jau vairāk kā divas nedēļas tie nav redzējuši mani tur 
augšā... Es došos turp rīt.

Isalina – Ar mani, māsiņ?

Selizeta – Jā, ja tu tūlīt pat dosies gulēt; aukle gaida tevi... (Isalina aiziet) Vai viņa ir 
skaista?

Meleandrs – Kas?

Selizeta – Aglavena.

Meleandrs – Jā, ļoti skaista...

Selizeta – Kam viņa līdzinās?

Meleandrs – Viņa nav līdzīga citām sievietēm...  Tas vienkārši  ir citāds  skaistums, 
daudz dīvaināks, daudz apgarotāks; skaistums, kas ir it kā daudz plašāks 
un  daudzveidīgāks...  skaistums,  kas  ļauj  izteikties  sirdij,  nekad  to 
nepārtraucot... Turklāt, tu redzēsi, cik neparasti ir viņas mati; tie gluži kā 
piedalās visās viņas domās... Tie smejas vai raud, atkarībā no tā, vai viņa ir 
laimīga, vai skumja, pat tad, kad viņa vēl nezin, vai būt tai priecīgai, vai 
skumt... Nekad dzīvē es neesmu redzējis matus, kuri dzīvotu tik saspringtu 
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dzīvi. Tie vienmēr viņu nodod, ja vien nodot nozīmē atklāt skaistumu kas 
vēlas slēpties; netikumi viņai nepiemīt...

Selizeta – Es zinu, ka es neesmu skaista...

Meleandrs – Tu to neteiksi,  kad viņa būs ar mums. Viņas klātbūtnē ir neiespējami 
izrunāt nepatiesus un liekus vārdus. Viņa slāpē visu, kas nav patiess...

Selizeta – Viņa slāpē visu, kas nav patiess...

Meleandrs – Selizeta?

Selizeta – Meleandr?

Meleandrs – Jau ir pagājuši gandrīz četri gadi, šķiet, kopš mēs dzīvojam kopā...

Selizeta – Vasaras beigās paliks četri gadi.

Meleandrs – Lūk jau četri  gadi,  kopš tu esi  ar mani,  vienmēr ļoti  laba,  mīloša un 
maiga, ar mīļu, pilnīgas laimes, smaidu uz lūpām... Šajos četros gados tu 
ne  pārāk bieži  esi  raudājusi,  vai  ne,  neskaitot  tos  retos  gadījumus,  kad 
aizlidoja  kāds  no  taviem  mīļajiem  putniem,  vai  tevi  mazliet  norāja 
vecmāmiņa,  vai  arī  novīta  tavi  mīļotie  ziedi.  Bet  tad  putni  atgriezās, 
vecmāmiņa  nomierinājās,  ziedi  aizmirsās  un  tu  atkal  ienāci  zālē,  skaļi 
smejoties, un durvis klaudzēja, logi atvērās, lietas krita – tajos brīžos kad 
tu  trausies  man  klēpī  un  skūpstīji  mani,  kā  meitene,  kas  tikko  kā 
atgriezusies no skolas. Šķiet, ka var teikt, - mēs bijām laimīgi; un tomēr es 
sev reizēm jautāju, vai mēs esam bijuši pietiekoši tuvi viens otram šajos 
gados. Vai man nepietika pacietības tev sekot, vai arī tu tiecies skriet pārāk 
ātri  –  nezinu.  Bet  bieži  vien,  kad  es  mēģināju  runāt  ar  tevi,  kā  runāju 
šobrīd, tu, šķita, atsaucies man no citas pasaules malas, kur slēpies man 
nesaprotamu iemeslu dēļ... Vai arī mūsu dvēseles bīstas pārāk nozīmīgas 
un,  vairāk  kā  parastas,  patiesas  mīlestības?  Cik  gan  reižu  mēs 
neuzdrošinājāmies tuvoties tam, kas varēja būt skaists un satuvinātu mūs 
ciešāk par skūpstiem...  Nezinu, kādēļ  šodien es to tik skaidri  apjaušu – 
varbūt  pateicoties  daudz  dīvainākām  atmiņām  par  Aglavenu,  vai  viņas 
vēstulei, vai arī viņas atbraukšanai, kas jau atraisījis kaut ko mūsu sirdīs... 
Mēs, šķiet, mīlējām viens otru visiem cilvēciskas mīlas spēkiem. Bet, kad 
viņa  būs  šeit,  mēs  iemīlēsim  vēl  dziļāk,  iemīlēsim  pavisam savādāk  – 
daudz dziļāk; tu redzēsi... Un lūk tādēļ es tā priecājos par viņas ierašanos... 
Viens es nespēju... Man nav viņas varenības, kaut arī es raugos uz visu 
viņas  acīm.  Viņa  ir  no  tām  būtnēm,  kuras  māk  savienot  sirdis  to 
pirmatnīgumā;  viņas  klātbūtnē  vairs  nejūti  šķēršļus  starp  sevi  un 
patiesumu...

Selizeta – Mīli viņu, ja vēlies. Es aiziešu.

Meleandrs – Selizeta...

Selizeta – Es zinu, ka nesaprotu...
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Meleandrs – Tu saproti, Selizeta. Es zinu, ka tu saproti, kaut arī to neizrādi; tādēļ arī 
es runāju ar tevi par pašu nozīmīgāko. Tevī mīt daudz dziļāka dvēsele nekā 
tā, ko tu man atklāj, - šo otro dvēseli tu nezin kādēļ slēp no manis, kad es 
tevis meklēju... Neraudi, Selizeta, es tev nepārmetu...

Selizeta – Es neraudu. Kādēļ gan man raudāt?

Meleandrs – Bet es gan redzu, kā dreb tavas lūpas.

Selizeta – Es domāju pavisam par ko citu. Vai tā ir tiesa, ka viņa bija ļoti nelaimīga?

Meleandrs – Viņa bija ļoti nelaimīga tava brāļa vainas dēļ...

Selizeta – Varbūt viņa to bija pelnījusi...

Meleandrs – Es nezinu, vai var sieviete pelnīt nelaimi...

Selizeta – Ko viņai mans brālis nodarīja?

Meleandrs – Viņa lūdza neteikt tev to.

Selizeta – Jūs sarakstījāties?

Meleandrs – Jā, mēs pa retam sarakstījāmies.

Selizeta – Tu man to nestāstīji.

Meleandrs – Es tev pāris reižu rādīju viņas vēstules, bet tev neradās vēlme tās lasīt...

Selizeta – Es neatceros.

Meleandrs – Bet es to atceros...

Selizeta – Kur tu redzēji viņu pēdējoreiz?

Meleandrs – Es esmu redzējis viņu tikai reizi, es jau tev teicu, - parkā pie tava brāļa 
pils... Lielu koku paēnā.

Selizeta – Vakarā?

Meleandrs – Jā, vakarā.

Selizeta – Ko viņa tev teica?

Meleandrs – Mēs gandrīz neko nepateicām viens otram. Bet mums kļuva skaidrs, ka 
mūsu abu dzīves tiecas uz vienu mērķi...

Selizeta – Jūs skūpstījāt viens otru?
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Meleandrs – Kad?

Selizeta – Tajā vakarā...

Meleandrs – Jā, šķiroties...

Selizeta – O!

Meleandrs – Es domāju, ka viņa neilgi dzīvos pie mums.

Selizeta – Nē, nē, es gribu, lai viņa paliek... (pagalmā troksnis) Tā ir viņa! (Skrien pie  
loga) Pagalmā lāpas...

(Klusums. Lielās durvis atveras un uz sliekšņa parādās Aglavena. Viņa ienāk nesakot  
ne vārda un dodas pie Selizetas, raugoties uz viņu.)

Meleandrs – Saskūpstieties.

Aglavena  –  Jā.  (Viņa  ilgi  skūpsta  Selizetu,  tad  dodas  pie  Meleandra  kuru  arī  
noskūpsta.) Un jūs arī...

Selizeta – Es pamodināšu vecmāmiņu...

Aglavena – (Raugoties uz Meleandru) Viņa guļ dziļā miegā...

Meleandrs – Viņa guļ gandrīz visu dienu. Viņai ir paralizētas rokas... Pieejiet, viņa 
vēlējās jūs šovakar redzēt...

Aglavena – (Saņem Meligranas roku un pārliecas viņai) Vecmāmiņ...

Meligrana – (Pamostas) Selizeta! (Atver acis) O! Kas jūs esat?

Aglavena – Aglavena.

Meligrana – Man kļuva baisi...

Aglavena – Vai es drīkstu jūs noskūpstīt, vecmāmiņ?

Meligrana – Jūs saucat mani par vecmāmiņu? Es jūs neskaidri redzu... Kas tur, aiz 
jums?

Selizeta – (tuvojoties) Tā esmu es, vecmāmiņ.

Meligrana – Ā! Tu, Selizeta...  Es tevi  neredzēju...  Pietuvini  nedaudz lampu,  mans 
bērns.  (Selizeta pienes lampu un apgaismo Aglavenu. Meligrana raugās  
Aglavenā.) O! Cik jūs esat skaista!..

Aglavena – Vai es drīkstu jūs noskūpstīt, vecmāmiņ?
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Meligrana – Nē, neskūpstiet mani šodien... Man ir sliktāk kā parasti; tikai Selizeta 
prot man pieskarties nenodarot sāpes...

Aglavena – Es arī iemācīšos nenodarīt jums sāpes...

Meligrana – (cieši raugās viņā) Es nezinu, vai ir pieļaujami būt tik skaistai...

Aglavena – Protams, vecmāmiņ, ir jābūt pēc iespējas skaistākam.

Meligrana – Noskūpsti mani, Selizeta, pirms es iemiegu un atstāj lampu... Es redzēju 
dīvainu sapni... 

Selizeta – (atgriežas ar lampu) Piedodiet viņai, viņa ir slima.

Aglavena  –  Ko  lai  viņai  piedod,  Selizeta?  Jūs  pazaudējāt...  Kaut  kas  nokrita  uz 
grīdas... (paceļ atslēgu) O! Kāda dīvaina atslēga!

Selizeta – Tā ir atslēga no mana torņa... Jūs nezināt ko tā atslēdz...

Aglavena – Dīvaina un smaga... Es arī atvedu atslēgu – zelta, jūs to redzēsiet... Nav 
nekā skaistāka par atslēgu, līdz kamēr nezini ko ar to atslēgt...

Selzeta – Jūs to uzzināsiet rīt. Vai jūs pamanījāt, piebraucot, pils galā vecu torni ar 
nobrukušu virsotni?

Aglavena  –  Jā;  es  pamanīju  zem pašām debesīm kaut  kādu  graustu.  Cauri  sienu 
plaisām, bija redzamas zvaigznes.

Selizeta  –  Tas  arī  ir  mans  tornis,  -  sena,  pamesta  bāka.  Neviens  jau  vairs 
neuzdrošinājās  tajā  uzkāpt.  Uz  torni  ved  garš  gaitenis,  kura  atslēgu  es 
atradu... Tad es to pazaudēju... un pasūtīju citu; jo neviens, izņemot mani, 
turp  neiet.  Retumis  Isalina  mani  pavada.  Meleandrs  uzkāpa  tornī  tikai 
reizi: viņam sareiba galva. Tas ir ļoti augsts un no tā paveras plašs skats uz 
jūru. Jūra gandrīz pilnībā ieskauj torni, izņemot to pusi kas pavērsta pret 
pili.  Tā plaisās dzīvo jūras putni. Tie atpazīst  mani un sveic ar skaļiem 
kliedzieniem. Vēl tur mitinās simtiem baložu; tos no turienes padzina, bet 
viņi nevēlas pamest torni un vienmēr atgriežas... Jūs esat nogurusi?

Aglavena – Jā, mazliet, Selizeta. Man bija ilgs pārbrauciens.

Selizeta – Jā, patiesi... Mēs uzkāpsim tornī rīt; šovakar, turklāt, ir stiprs vējš...

(Pauze)

Meleandrs – Cik dīvaini, Aglavena... Es gribēju tik daudz jums teikt... Un lūk, šajās 
pirmajās minūtēs viss noklusa un mēs visi it kā kaut ko gaidām.

Aglavena – Mēs gaidām, lai ierunājas klusēšana...

Meleandrs – Un ko jums tā saka?
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Aglavena  –  Ja  vien  varētu  atkārtot  ko  tā  saka,  tā  jau  vairs  nebūtu  klusēšana, 
Meleandr...  Mēs  izrunājām  tikai  dažus  nevajadzīgus  vārdus,  tos  varētu 
izdomāt  katrs,  -  bet,  neskatoties  uz to,  mēs esam mierīgi  un zinām, ka 
paziņojām viens otram to, kas dārgāks par vārdiem. Mēs atkārtojām dažus 
biklus vārdus, kādus tuvinoties pārmij arī svešinieki, bet kurš gan uzminēs, 
kas notika starp mums; vai ar vienu no šiem vārdiem nav izlemts tas viss 
kam vēl  jānotiek?..  Var  gadīties,  ka  liktenis  mums gatavo neizsakāmo. 
Vienu  es  zinu  skaidri:  mūsu  klusēšana  izteica  man  to,  ka  es  mīlēšu 
Selizetu, kā jaunāko māsu... Tā izskanēja kā kliedziens cauri manai sirdij 
sperot  jau  pirmos  soļus  šajā  zālē;  un  tā  ir  vienīgā  balss  ko  es  skaidri 
izdzirdēju. (Apskauj Selizetu) Kādēļ man tik ļoti gribas jūs mīlēt, Selizeta, 
un kādēļ tā gribas raudāt jūs skūpstot? (Ilgstoši skūpsta viņu) Panāc arī tu, 
Meleandr. (Skūpsta viņu) Varbūt mēs visi gaidījām šo skūpstu. Lai tas ir kā 
zīmogs, kas saliedēs mūsu šīs nakts klusēšanu... (Aiziet.)

OTRAIS CĒLIENS.

PIRMĀ AINA.

Lapene parkā. Ienāk Aglavena un Meleandrs.

Meleandrs – Vēl nav pat astoņas dienas kopš mēs dzīvojam kopā zem viena jumta, bet 
es jau nespēju vairs pieņemt, ka mēs neesam dzimuši vienā šūpulī. Man 
šķiet, ka mēs nekad neesam bijuši šķirti un es tevi esmu iepazinis agrāk 
nekā sevi... Man šķiet, ka tu biji pirms manas eksistences; es izjūtu tavu 
dvēseli dziļāk nekā savu un tu esi man tuvāka nekā es pats sev. Ja man 
teiktu: “Glāb savu dzīvību”, man nāktos glābt tevi, lai izdzīvotu pats... Es 
nemanītu sevi, ja ar mani nebūtu tevis.

Aglavena – To pašu es jūtu pret tevi, Meleandr. Es esmu skaista tikai tad, kad tu esi ar 
mani, un es apzinos savu dvēseli tikai līdzās tev. Es nezinu, vai tu kļūsti 
par  manu  starojumu,  vai  es  tava  gaisma...  Katrs  tavs  smaids,  tava 
klusēšana, vai vārds paverdzina mani ar jaunu krāšņumu... Es jūtu, kā es 
atplaukstu tevī, kā tu atplauksti manī un mēs pastāvīgi atdzimstam viens 
otrā...

Meleandrs – Tikai viens vēl mūs šķir – mūsu izbrīns...

Aglavena – Tā ir taisnība; es dienu un nakti brīnos, ka tāda sirds, kā tava, patiesi 
eksistē.

Meleandrs – Es arī, Aglavena... Man šķiet, ka es sapņoju kad redzu tevi, sapņoju kad 
dzirdu, ka esmu beidzis sapņot, kad tevis vairs nav, ka es pamostos kad 
vairs nedzirdu tevi. Es redzu tevi, dzirdu, pat skūpstu, tajā pat laikā gribot 
no tevis bēgt, lai pēc tam atkal pārliecinātos par tavu eksistenci.

Aglavena – Es arī,  Meleandr.  Kad esmu tev līdzās,  es  tiecos  aiziet,  lai  vēl  tuvāk 
aplūkotu tevi vienatnē; kad esmu viena es tev sekoju, jo es zinu, ka mani 
gaida tava sirds, tūkstošreiz skaistāka nekā es spēju to iedomāties. Nezinu, 
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ko iesākt esot tik laimīgiem, kā mēs: varētu pat teikt, ka esmu nelaimīga 
no laimes pārpilnības...

Meleandrs  –  Kur  biji  tu  visus  šos  gadus,  kurus  mēs  nodzīvojām,  pat  nenojaušot 
vienam par otra eksistenci?..

Aglavena – Es arī par to domāju, Meleandr. Mūsu sirdis runā jau agrāk nekā paveras 
lūpas...

Meleandrs – Bet kad tu runā, man šķiet,  ka tā ir mana paša sirds balss, ko dzirdu 
pirmo reizi...

Aglavena – Arī es, Meleandr, kad runā tu, dzirdu savu sirds balsi; kad es noklustu, es 
dzirdu tavu sirdi...

Meleandrs – Mēs nesam sevī vienu un to pašu pasauli, Aglavena. Dievs ir kļūdījies 
radot no mūsu vienas dvēseles divas dzīvības...

Aglavena – Un tu, Meleandr, kur biji tu visus gadus, kad es gaidīju vientulībā!

Meleandrs – Es biju viens, gaidīju un vairs necerēju.

Aglavena – Arī es gaidīju, vientuļa, bet visu laiku cerēju...

Meleandrs – Kurš gan tev pateica, ka kāds tevi tā gaida?

Aglavena – Neviens neteica; es neko nezināju, ja nu vienīgi to, ka mēs zinām, paši to 
nenojaušot. Nekad neredzējusi es jau pazinu tevi.

Meleandrs – Es nedomāju, ka ar kādu kaut kad būtu noticis tas, kas ar mums un, ka ir 
vēl kāda dzīvība mums līdzīga.

Aglavena – O! Man reizēm šķiet - tas nav iespējams!

Meleandrs – Man arī, Aglavena, un es baidos...

Aglavena – No kā tu baidies? Mēs esam atraduši viens otru. No kā bīties?

Meleandrs – Laimīgam esot visvairāk arī ir jābīstas... Nekas nav tik apdraudēts, kā 
laime; katrs skūpsts spēj pamodināt ienaidnieku... Un ir vēl kas...

Aglavena – Kas?

Meleandrs – Selizeta...

Aglavena – Selizeta?

Meleandrs – Vai tu par viņu esi padomājusi?

Aglavena – Jā.
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Meleandrs – Un tā doma tevi nesatrauc?

Aglavena – Nē, Meleandr.

Meleandrs – Varbūt viņa cietīs...

Aglavena – Bet es taču varu tevi mīlēt kā brāli, Meleandr.

Meleandrs – Un tomēr, ja nu viņa raudās?

Aglavena  –  Viņa  neraudās  ilgi,  ja  celsies  kopā  ar  mums...  Un  kādēļ  gan  viņai 
nepacelties  kopā  ar  mums,  līdz  mīlai  kas  ignorē  nenozīmību?  Viņa  ir 
labāka  nekā  tu  domā,  Meleandr;  mēs  pasniegsim viņai  roku,  viņa  spēs 
panākt  mūs;  un  mums  līdzās  viņa  neraudās...  Viņa  svētīs  mūs  par 
izlietajām asarām, jo asaras ir labdarīgākas par skūpstiem...

Meleandrs – Vai tu domā, ka es varu tevi mīlēt kā māsu, Aglavena?

Aglavena – O!..

Meleandrs – Vai tu domā, ka varēsi mīlēt mani kā brāli, Aglavena?

Aglavena – Tu jautā un es jau vairs nezinu, Meleandr...

Meleandrs – Es tam neticu. Mēs cīnīsimies dienu un nakti, cīnīsimies bez gala: mūsu 
labākie  spēki  kuri,  pateicoties  mīlai,  kļūtu  vēl  vērtīgāki,  taptu  par 
skaistuma un patiesuma dzīlēm, -  izsīks bezjēdzīgā cīņā...  Un jo vairāk 
mēs cīnīsimies, jo skaidrāk ieraudzīsim kā aug mūsu vēlme, kas ar laiku 
kļūs  par  drūmu šķērsli  starp  mums...  Un  viss  labākais  mūsos  mirs  šīs 
vēlmes  dēļ...  Pirmajā  mirklī  šķiet,  ka  tā  visa  pamatā  ir  kaut  kas  ļoti 
nozīmīgs, bet tomēr tas var uz mūžu divām sirdīm laupīt laimes pilnību... 
Kas zina, vai no mūsu skūpsta nepārveidojas zvaigznes un ziedi, ausmas 
un rieti, domas un asaras?... Kas zina, vai pati nakts ir dziļumā salīdzināma 
ar māsas, vai mīļotās skatieniem? Nevajag aizvērt durvis pašu brīnišķāko 
patiesību  priekšā,  Aglavena...  Visa  mūsu  sirds  gaisma  sašķīdīs  pret 
niecīgākajiem meliem... Tu neesi mana māsa un es nespēšu tevi mīlēt kā 
māsu...

Aglavena – Jā, un tu neesi mans brālis. Un tādēļ, varbūt, mums ir arī jācieš...

Meleands – Vai arī tev tīk bezmērķīgas ciešanas?

Aglavena – Nē, Meleandr, man tīk tikai tās ciešanas, kuras es varu noņemt citiem un 
uzņemties sev...

Meleandrs – Kādas gan ciešanas mēs varam pārņemt no citiem, nenogalinot to, kas ir 
labākais mūsos pašos?
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Aglavena – Mēs nezinām, Meleandr, bet mums jārīkojas tā, it kā jau zinātu; un, ja ir  
vajadzīgs, lai mēs kļūdītos, tad lai jau mēs kļūdāmies kaitējot sev...

Meleandrs – Es zinu, Aglavena, - bet ko darīt?

Aglavena – Liktenis savienoja mūs un mēs iepazinām viens otru tā, kā, iespējams, līdz 
šim neviena dzīva radība nav iepazinusi sevi pašu. Mēs mīlam viens otru; 
nekas pasaulē nespēj izdarīt tā, lai es nemīlētu tevi un tu mani.

Meleandrs – Es ticu tam, tā pat kā tu. Es nezinu neko uz pasaules...

Aglavena – Bet  tajā  pat  laikā,  vai  tu  atzītu  mani,  ja  es  radītu  ciešanas  nevainīgai 
būtnei?

Meleandrs – Viņa raudās tikai tādēļ, ka maldās...

Aglavena – Maldīšanās asaras arī ir mokošas...

Meleandrs  –  Tad,  Aglavena,  mums  atliek  vien  bēgt  vienam  no  otra...  Bet  tas  ir 
neiespējami!.. Tas, kas ir tik brīnišķīgs, nav radīts tam, lai mirtu; mums ir 
pienākumi pašiem pret sevi...

Aglavena – Arī es tā domāju,  Meleandr;  mums nevajag bēgt vienam no otra...  Es 
nespēju iedomāties, ka tas viss ir dzimis tādēļ, lai mirtu asarās...

Meleandrs – Neviens nezin kādēļ dzimst mīlestība. Tā gan ir taisnība, ka asaras nekad 
neliek sevi gaidīt...

Aglavena – Bet pagaidām, ja vajadzīgs, lai kāds ciestu, tie būsim mēs... Ir tūkstošiem 
pienākumu, Meleandr; bet es domāju, ka reti kļūdies, kad vēlies noņemt 
ciešanas vājākajam un uzņemties tās sev.

Meleandrs – (Apskauj viņu) Tu esi brīnišķīga, Aglavena...

Aglavena – (Arī apskauj viņu) Es tevi mīlu, Meleandr.

Meleandrs – Vai tu raudi, Aglavena?

Aglavena – Nē, mēs, Meleandr.

Meleandrs – Un mēs abi drebam?

Aglavena – Jā.

(Skūpsta viens otru. Aiz lapenes atskan bēdu pilns kliedziens. redzams kā Selizeta,  
plandošiem matiem, skrien uz pils pusi.)

Meleandrs – Selizeta!..

Aglavena – Jā...
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Meleandrs – Viņa dzirdēja... Un aizskrēja uz pils pusi...

Aglavena – (Rādot uz Selizetas pusi) Ej!.. Ej!..

Meleandrs – Jā... (Viņš metas pakaļ Selizetai. Aglavena, atspiedusies pret koku, klusi  
raud.)

OTRĀ AINA.

(Parka dziļumā akmens sols pie liela baseina. Uz sola guļ Aglavena, apsegusies ar  
šķidrautu. Ienāk Selizeta.)

 
Selizeta – “Selizeta, mazā Selizeta – es nevēlos lai viņa raudātu...” Viņš žēlo mani jo 

vairs nemīl. Un es nemīlu viņu... Viņi domā, ka es būšu pilnīgi mierīga, ka 
atliek  vien  noskūpstīt  mani  raugoties  uz  citu  pusi...  “Selizeta,  mazā 
Selizeta...”  Viņš  to  saka  ārkārtīgi  maigi,  daudz  maigāk  kā  parasti... 
Apskaujot  mani  viņš  raugās  prom,  vai  arī  lūkojas  manī  kā  lūdzot 
piedošanu... Bet kad viņi skūpsta viens otru, man jāslēpjas, it kā es kaut ko 
būtu  nogrēkojusies...  Šovakar  viņi  izgāja  kopā  un  mans  skatiens  tos 
pazaudēja...  “Mazajai  Selizetai”  nav  uzticēts  noslēpums...  ar  viņu  tikai 
jokojas... viņu skūpsta uz pieres... viņai sniedz ziedus un augļus... Sveša 
dāma  protežē  “mazo  Selizetu”...  Viņu  raudot  skūpsta  un  domā: 
“Nabadzīte!  Nu  ko  gan  lai  iesāk...  viņa  neaizies...  bet  viņa  arī  neko 
nepamanīs...”  Un atliek  vien  viņai  aizgriezties,  kā viņi  sadodas  rokās... 
Labi,  pagaidīsim!  Pacietību,  pacietību...  Gan  būs  arī  mazajai  Selizetai 
svētki...  Pagaidām viņa vēl nezina ko iesākt...  bet pacietību,  pacietību – 
gan redzēsim... (Pamana uz sola Aglavenu) Viņi ir šeit!.. Aizmiguši viens 
otra skāvienos!.. Isalina, vecmāmiņ!.. Vajag, lai viņus ierauga!.. Vajag, lai 
to  ierauga!..  Neviens  nenāk...  Es  vienmēr  esmu viena...  Es...  (Tuvojas) 
Viņa  arī  ir  viena...  Vai  tas  ir  Mēness  starojums,  vai  viņas  baltais 
šķidrauts?..  Viņa  guļ...  Ko  es  gribēju  darīt?..  O!  viņa  nezin!..  viņa  ir 
baseina malā; atliek vien pagriezties, lai iekristu ūdenī... Lijis lietus... Viņa 
aptinusi galvu, bet krūtis ir atsegtas... Viņa ir viscaur izmirkusi... viņai ir 
auksti... viņa nezin cik šeit mēdz būt mitrs. Viņa ir pakritusi, vai saslimsi?.. 
O, kā viņa dreb miegā... Es aplikšu viņai savu apmetni. (Apsedz Aglavenu 
ar apmetni un paceļ šķidrautu kas slēpa seju) Viņa dus dziļā miegā... viņa, 
šķiet, ir raudājusi... Un viņa neizskatās priecīga... ne priecīgāka par mani... 
Viņa ir bāla; un viņa raud... Cik viņa ir skaista, kad ir tik bāla... Viņa it kā 
saplūst  ar  Mēness  starojumu...  Nevajag  viņu  tagad  modināt...  viņa  var 
izbīties un iekrist ūdenī... (Lēnām noliecas) Aglavena, Aglavena!... 

Aglavena – (Pamostoties) O! cik gaišs...

Selizeta – Uzmanīgāk, jūs esat baseina malā... Negriezieties, jums sareibs galva...

Aglavena – Kur es esmu?
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Selizeta – Saldūdens baseina malā. Jūs to nezinājāt?.. Jūs atnācāt šurp viena? Ir jābūt 
piesardzīgai. Šī ir bīstama vieta...

Aglavena  –  Es  nezināju...  bija  tumšs...  Es  pamanīju  dižskābaržu  dzīvžogu,  tad 
soliņu... Es biju noskumusi un nogurusi...

Selizeta – Vai jums nav auksti? Ietinieties apmetnī...

Aglavena  –  Kas  tas  par  apmetni?  Tavs,  Selizeta?  Vai  tu  mani  apsedzi  kamēr  es 
gulēju?.. Bet tev pašai ir salti... Nāc, es tevi apsegšu... Tu drebi vairāk kā 
es...  (Pagriežas) O! es redzu... Tagad, kad Mēness ir uzlēcis, ūdens spīd 
starp  divām sienām...  Atlika  vien  pagriezties...  un  to  tu...  (Ilgi  raugās 
Selizetā un skūpsta to) Selizeta...

Selizeta – Iesim prom no šejienes. Te var saķert drudzi...

Aglavena – Nekad nevajag palaist garām tādus mirkļus, Selizeta...  Tie otrreiz vairs 
negadīsies... Es ielūkojos tavā sirdī, Selizeta; tu negribot mīlēji mani...

Selizeta – Mēs saaukstēsimies, Aglavena.

Aglavena – Es lūdzu tevi, Selizeta, nepūlies bēgt kad viss, kas ir dziļi tevī, tiecas pie 
manis...  Vai gan es neredzu tavas pūles? Vai mēs varēsim kaut kad būt 
tuvāk  viena  otrai,  kā  tagad?  Nevajag  izrunāt  bērnišķīgus  vārdus,  kas 
ievainos mūsu nabaga sirdis. Runāsim kā pieaugušie, Selizeta, kā nabaga 
cilvēciskie radījumi,  kas runā kā prot, - ar rokām, acīm, sirdi, - kad tie 
pūlas pateikt ko daudz dziļāku par to, ko var izteikt vārdiem. Tu domā, ka 
es neredzu cik pārpilna ir tava sirds? Piekļaujies man, Selizeta, piekļaujies 
man un ļauj man apskaut tevi; nesatraucies, ja tu nevari man atbildēt ar to 
pašu. Kaut kas tevī runā un es dzirdu to tikpat skaidri kā tu pati.

Selizeta – (Izplūst asarās) Aglavena!..  

Aglavena – Un Aglavena arī raud... Viņa raud jo mīl tevi un arī nezina ko darīt, ko 
teikt...  Lūk,  mēs  esam  vienas,  mana  nabaga  Selizeta,  pavisam  vienas, 
tumsā  piekļāvušās  viena  otrai.  Tagad,  varbūt,  mūsos  izšķiras  rītdienas 
laime  vai  nelaime...  Un neviens  nevar  to  zināt...  Izvaicājot  nākotni,  es 
neatrodu sevī neko, vienīgi asaras... Es uzskatīju sevi par saprātīgāku, bet 
pienāca brīdis, kad kaut kas ir jāuzzina, un tu man esi vairāk nepieciešama, 
nekā es tev... Es raudu un apskauju tevi, lai mēs kopīgi pietuvotos tam, kas 
izšķiras  mūsos,  -  pietuvoties,  cik  vien  iespējams.  Šorīt  es  tev  sagādāju 
sāpes...

Selizeta – Nē, nē... 

Aglavena – Tu šorīt cieti manas vainas dēļ... Bet es nekad vairs negribētu sarūgtināt 
tevi... Es nezinu ko darīt, lai nenodarītu pāri tam ko mīli... Šķiet, ka no tā 
brīža kad kādu iemīli, tu upurē viņu ciešanām kas agrāk viņu neievēroja... 
Tā  lūk  arī  tagad:  tiklīdz  es  sajutu  pret  tevi  visdziļāko  pieķeršanos,  es 
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veltīju  tev  skūpstu,  kas  dzimis  vienīgi  tev  un  jau  liku  tev  liet  pirmās 
asaras...

Selizeta – Es sāku raudāt, Aglavena, bet tas bija nesaprātīgi. Es vairs neraudāšu.

Aglavena  –  Mana  nabaga  Selizeta,  to  nevar  zināt  kad  patiesi  rīkojies  saprātīgi. 
Nevajag sev vaicāt vai raudošie ir saprātīgi, - ir jārīkojas, pēc iespējas tā, 
lai viņi neraudātu.

Selizeta – (Raudot) Aglavena!

Aglavena – Selizeta, tu drebi?

Selizeta – Es nekad vēl nebiju redzējusi tevi aizmigušu.

Aglavena – Tu bieži redzēsi mani aizmigušu, Selizeta.

Selizeta – Un turklāt... man nekad neko īpašu nav teikuši. Neviens... neviens tā nav 
runājis ar mani...

Aglavena – Tu maldies, Selizeta. Tev, visticamāk, teica to pašu ko saka visiem; visi 
runā kad to vēlas un katram ir iespēja saklausīt  īstos vārdus; bet tu vēl 
nemācēji klausīties...

Selizeta – Tas bija kas cits... Nekad, nekad...

Aglavena – Tu neklausījies, Selizeta. Un to ko tu dzirdi tagad, tu uztver ne ar dzirdi; 
ne mani vārdi ir tev saprotam, bet tas, ka es tevi mīlu.

Selizeta – Un es mīlu tevi...

Aglavena – Lūk tādēļ tu klausies un saproti tik labi to, ko es nevaru izteikt... Ne tikai 
mūsu  rokas  šobrīd  ir  savienotas,  mīļā  mazulīte  Selizeta...  Bet  arī 
Meleandrs tevi mīl; kādēļ tu neklausījies viņā?

Selizeta – Viņš nav tāds kā tu, Aglavena...

Aglavena – Viņš ir labāks par mani. Viņš taču daudz reižu ir runājis ar tevi – un 
krietni labāk par mani...

Selizeta  – Nē, nē,  tas ir  kas cits...  redzi,  es nevaru pilnīgi skaidri  pateikt,  kas par 
lietu... Kad viņš ir man līdzās es iegrimstu sevī... Man negribās raudāt. Es 
nevēlos izrādīt, ka saprotu... Es viņu pārāk mīlu...

Aglavena – Runā, runā, Selizeta... Bet es klusi skūpstīšu tevi...

Selizeta – Tas ir tik grūti... Tu nesapratīsi. Es nemāku to izteikt...

Aglavena – Ja nesapratīšu ko tu saki, es sapratīšu, ko stāsta tavas asaras...
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Selizeta – Tad lūk, Aglavena. Es negribu, lai viņš mani mīl kādu citu iemeslu dēļ... Es 
gribu,  lai  viņš mīl  mani manis pašas dēļ...  O! es nespēju izteikties  līdz 
galam... Es negribu, lai viņš mīl mani par to, ka es piekrītu viņam, vai par 
to, ka saprotu viņu... Varētu teikt, ka es esmu greizsirdīga pati uz sevi... 
Vai tu kaut ko saprati, Aglavena?

Aglavena – Tūlīt  pat,  Selizeta,  redzams,  vai  ar  skaidru ūdeni  ir  piepildīta  kristāla 
vāze... Tu baidījies atklāt viņam, cik tu esi brīnišķa... Tu pats bieži vien 
nezini, kādēļ mīlot tevi pārņem šīs bailes... Varbūt tu pārlieku vēlies, lai 
tas  otrs  pats  to  atskārstu...  Bet  šīs  bailes  ir  jāuzveic...  Turklāt...  redzi, 
Selizeta... slēpjoties no citiem, galu galā, nespēj vairs atrast sevi...

Selizeta – Es zinu, Aglavena, ka esmu nesaprātīga. Man gribētos, lai viņš mīl mani, 
pat ja es neko nezinātu, neko nedarītu, neko neredzētu un būtu nekas... Es 
vēlētos,  šķiet,  lai  viņš  mīl  mani,  pat  ja  es  neeksistētu.  Un  es  slēpos, 
slēpos... Gribēju visu paslēpt... Tur nav viņa vainas, Aglavena. Lūk kādēļ 
es biju laimīga, kad viņš skūpstīja mani, paraustot plecus un šūpojot galvu. 
Daudzkārt laimīgāka, nekā tad, kad viņš skūpstīja, sajūsminoties par mani. 
Bet ne jau tā ir jāmīl, Aglavena, vai nav tiesa?

Aglavena  –  Mēs  nezinām  kā  ir  jāmīl,  Selizeta.  Vieni  mīl  tā,  citi  –  savādāk,  un 
mīlestība parādās dažādās izpausmēs, bet tā ir brīnišķa, jo tā ir – mīlestība. 
Tu to aplūko sevī kā kliju, vai savvaļas ērgli būrī. Būris pieder tev, bet 
putns nepieder nevienam. Ar nemieru tu raugies uz to, baro, bet nezini, ko 
tas uzsāks: vai aizlidos, nositīsies pret būra stieplēm, vai iedziedāsies. Vai 
ir kas tāds, vēl tālāks no mums, kā mūsu mīlestība, Selizeta?.. Ir jāgaida un 
jāmācās saprast to.

Selizeta – Tu mīli viņu, Aglavena?

Aglavena – Kuru, Selizeta?

Selizeta – Meleandru.

Aglavena – Kā man viņu nemīlēt?

Selizeta – Bet vai tu viņu mīli tā, kā es mīlu?

Aglavena – Es cenšos mīlēt viņu, kā tevi, Selizeta.

Selizeta – Bet ja nu tu viņu pārlieku iemīlētu?

Aglavena – Man šķiet, ka nevar pārlieku mīlēt, Selizeta.

Selizeta – Bet ja nu viņš mīl tevi vairāk kā mani?

Aglavena – Viņš iemīlēs tevī to, ko mīl manī, - tas ir viens un tas pats. Nav pasaulē 
būtnes, kas tik ļoti līdzinātos man, kā Meleandrs. Kā viņš var nemīlēt tevi, 
ja es tevi mīlu, un kā gan varētu es mīlēt viņu, ja viņš nemīlētu tevi? Tad 
viņš vairs nelīdzinātos ne sev, ne man...
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Selizeta – Manī nav nekā, ko viņš varētu mīlēt... Bet tu zini vairāk, nekā es jebkad 
zināšu, Aglavena...

Aglavena – Noskūpsti mani, Selizeta, un tici man, ka viss ko es zinu nav tā vērts, ko 
tu it kā nezini. Es spēšu atklāt viņam, ka tu esi dziļāka un daiļāka, nekā 
viņš domā...

Selizeta – Tu spēsi izdarīt tā, lai viņš mīlētu mani, kad tu esi šeit?

Aglavena – Ja viņš nemīlēs tevi, tādēļ, ka es esmu šeit, - man nāksies aiziet, Selizeta.

Selizeta – Es negribu, lai tu aizej...

Aglavena – Bet tas būtu nepieciešams, Selizeta. Es nespētu mīlēt...

Selizeta – Tās man būtu vislielākās sirdssāpes, Aglavena...

Aglavena – Iespējams, Selizeta...

Selizeta – O, es sāku tevi iemīlēt, Aglavena!

Aglavena – Es jau sen mīlu tevi, Selizeta.

Selizeta – Bet es – nē; kad es tevi ieraudzīju, es vēl nemīlēju tevi... Bet tad tomēr 
iemīlēju.  Vienu mirkli  es gribēju...  nodarīt  tev ļaunu, ļoti  ļaunu.  Bet es 
nezināju, ka tu esi tāda... tavā vietā es būtu ļauna...

Aglavena  –  Nē,  nē,  Selizeta.  Tu  nebūtu  ļauna,  bet  tu  arī  nesaprastu,  kā  ir  būt 
labsirdīgai un nelaimīgai. Tu domātu, ka tavs pienākums ir būt ļaunai, jo 
tev nebūtu drosmes būt labsirdīgai. Tiem, kas mūs aizskar, tu sākumā vēli 
ļaunu, bet tad, kad ar viņiem atgadās mazākā nelaime, mēs esam gatavi 
atdot tiem visu laimi, kas mums pieder, lai tikai viņi neraudātu. Bet kāpēc 
gan nemīlēt viņus pirms nelaimes? Iemīlot tos agrāk, mēs nekļūdīsimies, jo 
nav pasaulē cilvēka, kurš būtu bezgala laimīgs.

Selizeta – Es gribētu vēl reizi noskūpstīt tevi, Aglavena. Dīvaini, sākumā es nespēju 
tevi skūpstīt. O, es baidījos no tavām lūpām... Nezinu, kādēļ... bet tagad... 
Viņš bieži tevi skūpsta?

Aglavena – Viņš?

Selizeta – Jā. 

Aglavena – Jā, Selizeta, un es viņu arī skūpstu.

Selizeta – Kādēļ?

Aglavena – Ir lietas, kuras var izteikt tikai ar skūpstiem. Pats dziļākais un tīrākais 
plūst no sirds, un to izsaukt spēj tikai skūpsti.
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Selizeta – Skūpsti viņu manā klātbūtnē, Aglavena...

Aglavena – Es viņu vairs neskūpstīšu, ja tu to nevēlies, Selizeta.

Selizeta – (pēkšņi ieraudoties) Skūpsti viņu arī tad kad es neredzu. (Viņa noliecas uz  
Aglavenas pleca un turpina raudāt.)

Aglavena – Neraudi, Selizeta; tu esi labāka par mani un viņu.

Selizeta – Es nezinu, kādēļ es raudu... es neesmu nelaimīga... Es esmu tik laimīga, ka 
pamodināju tevi, Aglavena.

Aglavena – Arī es esmu laimīga,  redzot, ka tu arī esi pamodusies, Selizeta.  Iesim. 
Nevajag pārlieku aizkavēties vietās, kur sirds bijusi tik laimīga, cik vien 
tas cilvēka sirdij ir iespējams. (Apskāvušās aiziet.) 

TREŠĀ AINA.

(Istaba pilī. Dziļumā, ēnā – Meligrana un Selizeta.)

Meligrana – Tev vairs nav spēka, mana nabaga Selizeta, neslēp to: neaizgriez galvu, 
slaukot acis.

Selizeta – Bet es taču tev saku, vecmāmiņ, ka es raudu no laimes...

Meligrana – Tā neraud no laimes...

Selizeta – Nē, raud; lūk, es taču raudu...

Meligrana – Paklausies, Selizeta... Es noklausījos visu, ko tu man teici par Aglavenu. 
Es nemāku runāt kā viņa. Es esmu tikai veca, maz ko zinoša sieviete, bet 
arī es esmu cietusi; tu man esi viena visā pasaulē un es stāvu kapa malā. 
Tās visas, redzi,  ir patiesības, kaut arī,  varbūt, ne tik daiļas,  kā tās, par 
kurām mums stāsta  Aglavena,  bet  arī  pašās  skaistākajās  patiesībās  nav 
vairāk taisnības, kā vienkāršās un vecās patiesībās. Es manu tikai to, mana 
nabaga Selizeta,  ka,  neskatoties  uz smaidiem,  kurus  tu  centies  tēlot,  tu 
nobālē un raudi, tiklīdz iedomājies, ka neviena nav... Nevajag cīnīties pāri 
saviem spēkiem.  Ir  viegli  pateikt,  ka asaras  ir  nesaprātīgas  un neglītas. 
Tikai pietuvinoties dzīves beigām, tu redzi, ka asarām vienmēr ir taisnība. 
Es zinu daudz kā, skaistāka par asarām, un bieži vien būtu labāk neraudāt. 
Bet,  kad vairs  nav spēka pretoties tām, ir  jātic  šo asaru patiesumam; ir 
jāpasaka sev, ka tajās ir vairāk patiesības, nekā pašā daiļākajā, kas šķiet 
augstāks par tām... jo, kā redzi, Selizeta, tas ir liktenis, kas runā ar mūsu 
asarām; tās piezogas acīm no nākotnes dzīlēm.  (Aglavena,  nepamanīta,  
iznāk no zāles dziļuma.) Tu ilgi esi raudājusi, mana nabaga Selizeta, un tu 
labi zini, ka nevari neraudāt. Uz ko tas viss sliecas? Savā kaktā es visu 
esmu pacietīgi apdomājusi un cenšos runāt mierīgi, neskatoties uz to, ka 
man ir sāpīgi redzēt, kā tu bez vainas ciet.  Tamlīdzīgās bēdās nav divu 
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cilvēcīgu risinājumu, un vienai no jums ir jāmirst, vai arī jāaiziet. Un kurai 
gan vēl jāaiziet, ja ne tai, kura ieradās pārāk vēlu?..

Selizeta – Kādēļ gan ne tai, kura ieradās pārāk agri?

Aglavena –  (tuvojoties) Nevar ierasties pārāk agri,  mana nabaga Selizeta...  ierodas 
laikā, un man šķiet, ka vecmāmiņai ir taisnība...

Selizeta – Ja vecmāmiņai ir taisnība, mēs būsim nelaimīgas...

Aglavena – Ja vecmāmiņa kļūdās, mēs arī raudāsim... Ko darīt, Selizeta, diezgan bieži 
atliek  vien  izvēle  kādām  asarām  raudāt.  Un  ja  es  klausītu  vien  savai 
nabaga gudrībai, es teiktu,  ka jāizvēlas  pašas cēlākās,  bet pašas cēlākās 
asaras ir tās, kuras lej tu. Bet nu jau vairākas dienas arī es esmu satraukta. 
Un es sev bieži atkārtoju, ka zem visām patiesībām, kuras var aizsniegt, 
mūsos slēpjas viena vissvarīgākā: tā gaida mūsu dvēseles dzīlēs, kad sitīs 
tās stunda, un nekādi vārdi nespēs izķēmot tās smaidu vai nosusināt acis. 
Es esmu pārliecināta, ka šodien esmu atradusi šo patiesību un tā vadīs mūs 
par spīti visām mūsu pūlēm. Ardievu, Selizeta! Apskauj mani. Par vēlu, 
Meleandrs gaida tevi.

Selizeta – Vai tu nenāksi ar mani viņu noskūpstīt, Aglavena?

Aglavena  –  Es  vairs  neskūpstīšu  viņu,  Selizeta.  Kad  mēs  paliksim  vienas  es 
noskūpstīšu  tevi  un  ar  šo  skūpstu  es  mācēšu  pateikt  viņam  visu,  ko 
vajadzētu, gluži kā es pati viņu skūpstītu.

Selizeta – Kas noticis Aglavena? Tavas acis kvēl... tu kaut ko slēp no manis.

Aglavena – Gluži pretēji, manas acis kvēl, jo es vairs nekā neslēpju, Selizeta. Es tikai 
uzzināju, ka viņš mīl tevi dziļāk, kā pats spēja iedomāties.

Selizeta – Viņš tev to pateica?

Aglavena – Nē; ja viņš man to būtu pateicis, es par to nebūtu tik pārliecināta...

Selizeta – Bet tu? Vai tad viņš tevi nemīl?

Aglavena – Mazāk, kā tevi...

Selizeta – O! Nabaga Aglavena!.. Vai tiešām... Kādēļ gan lai viņš sāktu tevi mazāk 
mīlēt? Ko man darīt, Aglavena? Šovakar tu nedrīksti palikt viena, ja tu esi 
nelaimīga... gribi, es palikšu ar tevi?... Es viņam pateikšu...

Aglavena – Ej,  ej...  steidzies,  Selizeta...  Es nekad nebūšu laimīgāka,  kā šovakar... 
(Viņas klusējot apskaujas un aiziet katra uz savu pusi.)

TREŠAIS CĒLIENS.
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PIRMĀ AINA.
(Parkā. Ienāk Meleandrs un Selizeta.)

Selizeta – Piedod, Meleandr, tu gribēji pabūt viens. Tu vienmēr kļūsti skumjš, kad 
esmu tev līdzās...  Bet es tūlīt  aiziešu...  Es nāku no Aglavenas istabas... 
viņa  jau  guļ.  Es  noskūpstīju  viņu  uz  lūpām.  Zvaigznes  izgaismo viņas 
gultu,  bet  viņa  nepamodās...  Es  aizkavēšu  tevi  tikai  uz  brīdi.  Tad  mēs 
dosimies  viņu  modināt,  jo  viņa  miegā  raud...  Viena  es  neuzdrošinājos 
modināt viņu... Es vēlētos ar tevi par kaut ko parunāt... Vēl nezinu, vai es 
kļūdos, vai nē, un labi tas, vai slikti... Es nevaru to jautāt Aglavenai; tu 
piedosi man, ja es kļūdos...

Meleandrs – Kas noticis,  Selizeta? Iesim pie soliņa. Sēdies man klēpī.  Es glāstīšu 
tavus  matus.  Tu mani  neredzēsi  un tev nebūs bail...  Man šķiet,  ka tevi 
nomāc kas ļoti smags...

Selizeta – Kaut kas smags nomāc mani... manu sirdi... un kaut kas atklāja man... to... 
ko vēl nezinu... Bet tagad es esmu daudz laimīgāka, kā tolaik, kad nekas 
nenomāca manu sirdi...

Meleandrs – Tu ļoti esi mainījusies,  Selizeta...  Arī man ir jāaprunājas ar tevi...  Es 
neatpazīstu  tavu seju,  tavu vaigu sārtums neatdzīvojas  pat  pēc  maniem 
skūpstiem... Agrāk tu smējies, kad es tevi tā skūpstīju...

Selizeta – Agrāk es biežāk smējos, Meleandr, bet tagad es esmu daudz laimīgāka...

Meleandrs – Nezinu, Selizeta... Bieži vien dvēselei šķiet, ka tā ir laimīga, kad sirds 
vairs nespēj ciest... Bet lai nu tas paliek; saki man, kas tevi šodien nomāc.

Selizeta – Aglavena dodas prom...

Meleandrs – Aglavena? Viņa tev to teica?

Selizeta – Jā...

Meleandrs – Kad?.. Un kādēļ viņa aiziet?

Selizeta – To viņa nepateica... Bet nav šaubu, ka viņa aiziet. Viņa ir izlēmusi, ka tā 
vajag... Lūk tādēļ es jautāju tev, vai labāk neaiziet man.

Meleandrs – Tev, Selizeta? Bet kas ir noticis?..

Selizeta  – Nekas nav noticis,  Meleandr,  un,  es tevi  lūdzu,  nesaki  Aglavenai,  viņa 
raudās...  Redzi,  Meleandr,  es  arī  domāju,  kamēr  jūs  bijāt  kopā,  bet  es 
paliku  pie  vecmāmiņas...  Kad  jūs  atgriezāties  tādi  laimīgi,  tik 
satuvinājušies, ka visi nevilšus pieklusa jums tuvojoties, es teicu sev: es 
esmu nelaimīga, nožēlojama radība, kas nekad nespēs viņiem sekot... Bet 
jūs vienmēr bijāt tik labsirdīgi pret mani, ka es pārāk vēlu to sapratu... jūs 
bieži  aicinājāt  mani  sev  līdz,  redzot,  cik  man  ir  skumji...  Tad,  kad  es 
pavadīju jūs, jūs šķitāt jautrāki kā parasti, bet jūsu dvēseles jau bija vairs 
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ne tik laimīgas, un es jutos starp jums, kā svešiniece, kurai salst... Lai gan 
tajā visā nebija ne jūsu vainas, ne manas... Es zinu, ka nespēju saprast... 
kaut arī vajag saprast...

Meleandrs – Mīļā, mīļā un labā Selizeta! Aglavenai ir taisnība, es nezināju cik tu esi 
brīnišķa... Bet ko, kā tev šķiet, tu nesaproti? Vai gan tu domā, ka mums ir 
saprotams tas,  kas ir  nesaprotams tev? Diemžēl!  Mana nabaga Selizeta, 
visdziļākajās dzīlēs atšķirību ir tik maz, un tu nekad nezini, kādēļ mīli... 
Bet ja tu spēji pateikt to, ko tu tagad pateici, tev nav nepieciešams saprast; 
es vienīgais līdz šim nesapratu...

Selizeta – Nē, nē, tā tevī runā labsirdība, mans nabaga Meleandr... es zinu, kādai man 
jābūt, bet nekad es nespēšu kļūt tāda, kā jūs...

Meleandrs – Es neatpazīstu tevi, Selizeta. Es nekad nevarēju iedomāties... Kad tu šādi 
runā, man šķiet, ka tu esi nolaidusies no debesīm...

Selizeta – Es nācu no Aglavenas, Meleandr...

Meleandrs  – Mēs visi  esam Aglavenas  ietekmē,  mans bērns.  Tiem kas  iepazinuši 
skaistumu, cita avota nav... Bet vai tiešām tu domā, ka atšķirība ir tik liela 
starp tavu un Aglavenas dvēseli?

Selizeta – Ļoti liela, Meleandr.

Meleandrs  –  Es  tā  nedomāju,  Selizeta...  Un  es  arvien  vairāk  un  vairāk  par  to 
pārliecinos,  nu  beidzot  saskatot,  kas  slēpās  aiz  taviem  bērnišķīgajiem 
smiekliem...  Sirdi, kura spēj sevi atklāt,  nav grūti saprast. Bet vajadzētu 
atcerēties,  ka  sirdis,  kas  nemāk  sevi  atklāt,  ir  tikpat  brīnišķas...  Vēl 
brīnišķākas, varbūt, jo neapzinās sevis...

Selizeta – Nē, nē. Lai kā arī es necenstos, tas nebūs tas, Meleandr... Ja es rīkojos tā, kā 
tev patīk, tad tikai atdarinot Aglavenu...

Meleandrs – Selizeta...

Selizeta  –  O! Meleandr...  Tas  nav pārmetums...  Es  vairs  neesmu agrākā,  es  vairs 
nevienam  nepārmetīšu...  Es  pati  nezinu,  kas  mani  tā  pārmainījis.  Es 
neticētu, ja man vēl pavisam nesen būtu teikuši, ka es būšu laimīga no tā, 
kas  mani  skumdina,  un,  ka  pienāks  diena,  kad  es  skūpstīšu  uz  lūpām 
sievieti, kuru tu mīli... Bet nu tas tā ir noticis...

Meleandrs – Es nezinu, ko debesis pieprasīs cilvēkam, sniedzot tam tādu laimi.

Selizeta – Es esmu tikai maza, nožēlojama radība, Meleandr, bet arī man gribētos kļūt 
brīnišķai, gribētos, lai arī mani mīlētu, raudot, kā raudi tu, raugoties viņā.

Meleandrs – Par ko tu runā?

Selizeta – Es runāju par to, par kuru tu domā kad klusē...
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Meleandrs – Tavā tuvumā es domāju par viņu, līdzās viņai – esmu pārpilns domām 
par tevi...

Selizeta – Es skaidri redzēju, ka tas nav viens un tas pats, ka tās nav tādas pat asaras, 
Meleandr.  Tās  nāk no dziļākām dzīlēm,  nekā  žēlums,  un  es  zinu  -  tās 
aizmirst nevar... Tu saki, ka mīli mani, lai es tā neskumtu, bet tu nekad 
nespēsi pateikt man to, ko saki Aglavenai...

Meleandrs – Es nezinu, vai es varētu pateikt tev to pašu, Selizeta. Nekad tu nesaki 
tieši to ko gribētu. Vēloties pateikt kaut ko būtisku tam ko mīli, tu atbildi 
tikai uz jautājumiem, kas nesasniedz dzirdi... bet jautājumi, kurus uzdod 
sirds,  nekad nemēdz  būt  vienādi...  Lūk kādēļ  mūsu vārdi  izmainās  bez 
mūsu ziņas... Bet tavas bērnišķīgās sirds jautājumi, mana Selizeta, ir tikpat 
brīnišķi, kā Aglavenas jautājumi... Tie plūst tikai no citas gultnes, tas arī 
viss... Tādēļ neraizējies, Selizeta...  Nevajag skaust sirdij...  Vai tiešām tu 
domā, ka es nerunāju ar tevi šobrīd tā, kā runātu ar Aglavenu? Vai tiešām 
tu domā, ka kādam var izteikt vairāk nekā es saku tev?.. O, mana brīnišķā 
Selizeta! Ja eņģelis nolaistos no debesīm manos apskāvienos un ieņemtu 
tavu vietu, es nespētu tam atklāt savu sirdi vienkāršāk un dziļāk, kā atklāju 
to  tev...  Un  visu,  ko  vēl  varētu  pateikt,  nevar  pateikt  uz  zemes... 
Pagaidīsim, Selizeta. Vai aizies, vai neaizies Aglavena, to zina tikai viņa 
vien;  viņa  nekļūdās...  Bet,  aizejot  vai  paliekot,  viņa  atklāja  man  tavu 
krāšņumu un iemācīja mani mīlēt tevi tā, kā vēl nebija man pa spēkam... 
Katrā gadījumā, Selizeta, ja nepieciešams, lai kāds raudātu, tā nebūsi tu... 
Un turklāt,  vai  gan  tu  domā,  ka  mēs  būtu  laimīgi,  ja  tu  aizietu,  mans 
bērns?.. Vai gan tu domā, ka laime, balstīta uz tādas tīras, tādas maigas, 
nevainīgas būtnes, kā tu, ciešanām, būtu ilgstoša un mūsu cienīga?.. Vai 
tiešām tev šķiet, ka es varētu skūpstīt Aglavenu un viņa spētu mīlēt mani, 
ja kāds no mums gribētu pieņemt šādu laimi? Mēs mīlam viens otru mūsu 
nolūku krāšņumā un šķīstībā... Un mūsu ceļā tu vienmēr esi kopā ar mums. 
Un jau kopš kāda laika, pateicoties tev, mēs nespējam mīlēt  viens otru, 
neredzot tevi... Panāc, sniedz man savas lūpas... Es skūpstu tavu dvēseli, 
Selizeta... Iesim, jau pusnakts... Paskatīsimies, vai viņas dusā vēl joprojām 
raud Aglavenas sapņojums. (Apskāvušies aiziet.) 

OTRĀ AINA.
(Istaba pilī. Ienāk Aglavena un Meleandrs.)

Aglavena – Tu dzirdi kā aizveras durvis? 

Meleandrs – Jā.

Aglavena – Tā ir Selizeta... Viņa sadzirdēja un grib atstāt mūs divatā...

Meleandrs – Viņa man teica, ka no rīta kāps savā tornī. Viņai esot stāstīts par lielu, 
dīvainu putnu...
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Aglavena – Viņa bija šeit, es par to esmu pārliecināta; visa istaba gluži kā gaida viņas 
atgriešanos...  Paskaties  uz  rokdarbu  piederumiem,  ko  viņa  atstājusi  uz 
palodzes... lūk zīda šķetere, zelta un sudraba diegi, krelles, dārgakmeņi...

Meleandrs – Un te lūk viņas gredzens, kurā iegravēti mūsu vārdi... Lūk vijolītes, lūk 
viņas lakats... (Viņš ņem lakatu, un pieskāries tam, nodreb.) O!.. 

Aglavena – Kas notika?

Meleandrs – (padod tai lakatu) Paraugi...

Aglavena – O!..

Meleandrs – Tas saglabājis mums viņas asaru siltumu...

Aglavena – Redzi, Meleandr... kopš tā laika, kad viņa vairs pati neko nesaka, visas 
lietas, viņas vietā, atgādina man, ka ir laiks...  (Ņem lakatu) Dod man to, 
Meleandr...  Nabaga mazais liecinieks visam, ko slēpj no mums! ir jābūt 
mirušam, lai nesaprastu tevi...

Meleandrs – Aglavena... (Grib viņu noskūpstīt.)

Aglavena  –  Neskūpsti  mani...  Mīli  viņu,  Meleandr...  Man ir  sāpīgi  un  vienlaikus 
līksmi, ka viņa, ciešot, kļūst vēl brīnišķāka.

Meleandrs – Es nezinu pat ko domāt, mana Aglavena... Reizēm man šķiet, ka es mīlu 
viņu gandrīz tāpat kā tevi; reizēm - it kā pat vairāk, kā tevi, tādēļ, ka viņa 
ir  tālāk  no  manis  un  kļuvusi  neizskaidrojamāka...  Bet  atliek  vien  man 
ieraudzīt  tevi  un  viss  ap  viņu  kļūst  blāvs;  es  vairs  viņu  neredzu...  Un 
tomēr, ja es viņu zaudētu, es nevarētu skūpstīt tevi neskumstot...

Aglavena – Es zinu, ka tu mīli viņu, Meleandr. Lūk kādēļ man jāaiziet...

Meleandrs – Bet es varu mīlēt viņu tikai tevī, Aglavena. Kad tevis nebūs man līdzās, 
es vairs viņu nemīlēšu.

Aglavena – Es zinu, ka tu viņu mīli, Meleandr, zinu to tik noteikti, ka reizēm nespēju 
noturēties,  lai  nekļūtu  greizsirdīga  pret  nabaga  mazulīti...  Nevajag  tev 
mani uzskatīt par nevainojamu... Ja Selizeta vairs nav tā, kas šķita, tad arī 
es esmu mainījusies, dzīvojot starp jums... Es ierados šeit pārlieku gudra; 
es biju pārliecināta, ka skaistumam nav jāuztraucas par asarām kas tā dēļ 
lietas;  es  domāju,  ka labsirdībai  nav citas  vadītājas,  vien gudrība...  Bet 
tagad  es  uzzināju,  ka  labsirdībai  nav  jābūt  gudrai,  ka  labāk  tai  būt 
cilvēcīgai  un  neprātīgai...  Es  uzskatīju  sevi  par  pašu  skaistāko sievieti; 
tagad es zinu, ka pašas niecīgākās radības ir brīnišķākas par mani, - un tās 
nezina, ka ir brīnišķas... Raugoties uz Selizetu, es sev nepārtraukti vaicāju, 
vai  tas,  ko  viņa  savā  bērnišķajā  dvēselē  dara  taustoties,  nav  tīrāks  un 
nozīmīgāks  pret  visu,  ko  varētu  izdarīt  es.  Domājot  par  viņu,  sirds 
dziļumos es redzu, ka viņa ir neizsakāmi brīnišķa, Meleandr. Viņai atliek 
vien  noliekties,  lai  atrastu  neiespējamus  dārgumus  savā  sirdī.  Un  viņa 
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atdod  tos,  nežēlojot,  kā  aklā,  kura  nezina,  ka  viņas  plaukstas  pilnas 
dārgakmeņiem.

Meleandrs – Cik tas ir dīvaini, Aglavena... Kad tu man stāsti par viņu, es sajūsminos 
tikai par tevi un arvien vairāk mīlu tevi... Nekas pasaulē nespēj novērst to, 
ka viss labais, ko tu stāsti par viņu, neatgrieztos pie tevis. Un, ja pats Dievs 
iestātos par viņu, es nevarētu mīlēt viņu tā, kā tevi...

Aglavena – Tā ir mīlestības netaisnība, Meleandr; ja tu slavētu savu brāli, es zinu, tu 
arī pats kļūtu brīnišķāks. Es gribētu tevi skūpstīt un raudāt, Meleandr... Vai 
tiešām nav iespējams nemīlēt vienam otru, kad mīli?..

Meleandrs  –  Nav  iespējams,  Aglavena...  Tikko  kā,  runājot  ar  Selizetu,  es  par  to 
pārliecinājos. Es jutu, ka mīlestība nav atkarīga ne no tā, ko mēs runājām, 
ne tā, ko mēs domājām.

Aglavena – Kad es ierados, man viss šķita iespējams. Es cerēju, ka neviens necietīs... 
Tikai  tagad  es  redzu,  ka  dzīve  nepakļaujas  mūsu  pašiem  labākajiem 
nodomiem. Tajā pat laikā es zinu, ka atliek vien man būt kopā ar tevi, kā 
tūlīt pat citi no tā cietīs, un es vairs nebūšu tava, tu nebūsi mans, un mūsu 
mīlestība jau vairs nebūs iepriekšējā...

Meleandrs – Iespējams, ka tā ir taisnība, Aglavena. Bet vai gan mēs nebūtu tiesīgi?

Aglavena – O, Meleandr, būt tiesīgiem – kāda niecīga privilēģija; man šķiet, ka labāk 
pašam visu dzīvi kļūdīties nekā likt raudāt tiem, kuriem nav taisnība. Es 
zinu  visu,  ko  var  iebilst,  bet  kādēļ  runāt,  kad  nekam  nav  pa  spēkam 
izmainīt  visdziļāko  patiesību,  kura  neatbalsta  mūsu  pašus  brīnišķākos 
vārdus?  Uzklausīsim  tikai  to,  kam  sveši  ir  vārdi.  Par  spīti  runām  un 
rīcībām,  mūsu  dzīvi  vada  tikai  lietu  vienkāršais  sākums;  tu  vienmēr 
maldies, ja nostājies pret to, kas ir vienkāršs. Kas zina, kādu iemeslu dēļ 
mēs satikāmies pārāk vēlu; kas uzdrošināsies pateikt, ka liktenis nav tas 
pats kas Providence... Es tagad paklausu tavai sirdij un manai, un viss, ko 
mēs  varam  pateikt,  neizmainīs  to  vienkāršo  un  saprātīgo  mūsu  sirds 
lēmumu...  Šobrīd mēs esam tik  saprātīgi,  mans nabaga Meleandr,  un ja 
kāds mūs nejauši noklausītos, tad teiktu: “Viņi mīl viens otru pārāk vēsi 
vai arī nezina, kas tas ir patiesa mīla” – Tādēļ, ka mēs mīlam viens otru tā, 
kā pat nenojauš tie, kas mīl pavirši...

Meleandrs – (Skūpsta viņu) Es mīlu tevi, mana Aglavena; tikai šāda mīla ir brīnišķa.

Aglavena – (Savukārt skūpsta viņu) Es mīlu tevi, mans Meleandr; tikai šāda mīla ir 
pastāvīga. (Pauze)

Meleandrs – Saki man, Aglavena... Vai tu esi domājusi kāda būs mūsu dzīve, kad mēs 
šķirsimies un kad no mūsu lielās mīlas pāri paliks tikai niecīgas atmiņas, 
kurām būs  pakāpeniski  jāizzūd,  tāpat  kā  citām atmiņām?  Ko es  darīšu 
nākošgad bez tevis? Ko darīsi  tu? Mēs skumsim dienām un mēnešiem, 
tukšumā sniedzoties viens pēc otra... Es negribu raudāt, bet iedomājoties 
vien par nākotni mums jāpieplok vienam pie otra tā, lai sirdis pārstāj auļot. 
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Mēs varam, cik vien gribam, solīties mīlēt viens otru, par spīti gadiem, par 
spīti  mežiem un jūrām,  kas  nogulsies  starp  mums.  Ir  daudzi  acumirkļi 
mūsu  nabaga  dzīvē,  kad  atmiņas,  pat  pašas  maigākās,  nespēj  mierināt 
pārlieku ilgā atšķirtībā...

Aglavena – Es zinu, Meleandr, ka mierini sevi tikai vārdos, kad, neredzot viens otru, 
saki,  ka  mīli...  Tagad  mēs  varam  būt  laimīgi;  tad,  droši  vien,  būsim 
nelaimīgi. Un tomēr mēs abi jūtam, ka tas ko es daru, ir nepieciešams. Tu 
ilgi  raudāsi,  es  raudāšu  mūžīgi,  tādēļ,  ka  par  maz  ir  zināt,  ka  rīkojies 
cēlsirdīgi,  lai  aizliegtu asarām sariesties acīs.  Un tomēr,  ja tu arī  zinātu 
vārdu, kas, neko nemainot, piespiestu mani palikt, tu tomēr to neizrunātu... 
Ja mūsu mīla ir savādāka, kā citiem ļaudīm, tad mums lemts ciest, un ciest 
slepenībā no citiem... Balvu nebūs, mans nabaga Meleandr, bet mēs tās arī 
negaidām...

(Aiziet.)

TREŠĀ AINA.

(Torņa pakājē. Ienāk Aglavena un Meleandrs.)

Aglavena – Es tikko kā redzēju viņu torņa augšā, kaiju ielenktu, tās spalgi klaigāja. 
Nu jau divas – trīs dienas viņa turp vien dodas. Es nespēju izteikt, cik ļoti 
tas  reizēm  mani  biedē.  Turklāt  viņa  liekas  vairāk  satraukta  un  mazāk 
skumja. Tā vien šķiet, ka viņas mazajā sirdī kaut kas briest...

Meleandrs – Man šķiet, ka viņa atkal atgriežas pie iepriekšējās Selizetas dzīves. Vai 
tu pamanīji,  ka viņa dzied un ir gluži kā atdzīvojusies?..  Viņa iznāk pie 
mums,  izstarojot  negaidītu  gaismu.  Vai  nebūtu  labāk noklusēt  par  tavu 
aizbraukšanu,  līdz  kamēr  viņa  kļūs  mierīgāka,  un  nogaidīt,  kamēr  viņā 
notiekošās iekšējās pārmaiņas beidzas?..

Aglavena – Nē, es vēlos viņai pateikt šodien pat...

Meleandrs – Kā tu viņai to pateiksi? Vai tu nebaidies, ka bērns, kurš jau kļuvis mums 
tuvs un kurš, neskatoties uz savām asarām, dzīvo tikai ar domām par tevi, 
cietīs, ja tu aiziesi? Cietīs tik pat dziļi, kā ciestu tu pati, ja brīnišķāka būtne 
par tevi, upurētu sevi tevis dēļ, sevis necienīgas.

Aglavena – Mums nav tiesību apspriest cita likteni, Meleandr... Un turklāt, paliekot 
šeit, es pārstāšu būt tik pat brīnišķa, kā šis bērns, bet es izvēlos būt brīnišķa 
tālumā no tevis, nekā mazāk brīnišķa tavos apskāvienos. Tu nemīlēsi mani, 
ja es nebūšu brīnišķa. Tāpat es domāju ko viņai pateikt. Sākumā es gribēju 
samelot, lai viņa neciestu... Nesmaidi, mans Meleandr. Tiesa, es tik maz 
līdzinos parastai sievietei, un tu, droši vien, nespēji iedomāties, ka arī es 
pārvaldu visas sieviešu viltības un māku melot tāpat kā manas māsas, kad 
mīla pieprasa melus. Es grasījos viņai teikt, ka vairs nemīlu tevi, ka esmu 
kļūdījusies,  ka  arī  tu  mani  vairs  nemīli.  Turklāt  es  gribēju  pateikt  vēl 
tūkstošiem  sīkumu,  kas  pazemotu  mani  viņas  acīs  un  tādā  pat  mērā 
mazinātu viņas nožēlu. Bet es jutu, ka raugoties viņas lielajās, skaidrajās 
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acīs nav iespējams melot. Vai gan labāk nav raudāt cēlsirdīgas rīcības dēļ, 
nekā priecāties par to, kas ne ar ko nebagātina dvēseli. Klausies... Lūk viņa 
kāpj lejā pa kāpnēm un dzied... Ej, Meleandr, man jārunā ar viņu divatā: 
viņa atklāj man to, ko vēl nevar pateikt tev. Turklāt patiesība nokāpj no 
debesīm visā tās krāšņumā tikai starp divām būtnēm.

(Meleandrs aiziet. Klusums, tad dzirdama Selizetas balss, kas pakāpeniski tuvojas.)

Selizetas balss – Kad līgavainis aizgāja
                           (Durvis klusi aizdarot)
                           Kad līgavainis aizgāja,
                           Līgava pasmaidīja...

                           Kad līgavainis atnāca
                          (Lampada jau ir izdegusi)
                           Kad līgavainis atnāca,
                           Jau cita tur sēdēja...

                           Un es redzēju nāvi
                           (Viņa dvēsele cieta)
                           Un es redzēju nāvi,
                           Kas klusējot gaidīja...

(Ienāk Selizeta)
 
Aglavena – O! Selizeta, cik skaidras ir tavas acis, cik plaši tās atvērtas!

Selizeta – Tas tādēļ, ka man radās brīnišķa doma, Aglavena...

Aglavena – Uztici man to, Selizeta; labu domu nevajag slēpt; tā priecē visu pasauli...

Selizeta – Pagaidām vēl es tev to nevaru teikt, Aglavena...

Aglavena – Un tomēr pastāsti man, Selizeta. Varbūt es tev palīdzēšu...

Selizeta – Tas arī mani nomāc, Aglavena; es gribētu atklāt kādam... viena es nezinu... 
bet, līdzko izteikta, mana doma zaudēs brīnišķumu.

Aglavena – Es, nezinu, kas tas varētu būt, Selizeta. Bet man šķiet, ka brīnišķa doma 
kļūst vēl brīnišķāka, kad par to sajūsminās citi...

Selizeta – Redzi, Aglavena!..  Arī “mazajai  Selizetai” ir noslēpums, kuru viņa spēs 
nosargāt... Bet ko gan tu darītu mazās Selizetas vietā, ja cita Aglavena, vēl 
brīnišķāka par tevi, negaidīti ierastos skūpstīt Meleandru?

Aglavena – Man šķiet, es censtos būt laimīga, - gluži kā kāds cits būtu ienesis istabā 
vairāk gaismas. Censtos mīlēt viņu, kā tu mīli mani, Selizeta!..

Selizeta – Vai tu nekļūtu greizsirdīga?
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Aglavena  –  Es  nezinu,  Selizeta...  Var  būt,  sirdsdziļumos  un  uz  mirkli...  Bet  es 
saprastu, ka tas nav labi un pacenstos kļūt laimīga...

Selizeta – Es esmu uz laimes sliekšņa, Aglavena...

Aglavena – Tev nav jābūt nelaimīgai ne mirkli, Selizeta...

Selizeta – Es būtu pavisam laimīga, ja zinātu, ka mana doma ir laba...

Aglavena – Kādēļ lai tā nebūtu laba, ja tā dara tevi laimīgu?..

Selizeta – To ir tik grūti zināt, Aglavena, es esmu pavisam viena...

Aglavena – Kādēļ tev to nepateikt man? Es esmu pārliecināta, ka varēšu tev palīdzēt...

Selizeta – Jā, jā, tu man palīdzētu... bet es gribu, lai tu palīdzi, pati to nezinot...

Aglavena – Tu vēlies kaut ko slēpt no manis, Selizeta?

Seleizeta – Es kaut ko slēpju no tevis, bet tas atklāsies tev, kad kļūs brīnišķs...

Aglavena – Un kad tas kļūs brīnišķs?

Selizeta – Kad es zināšu... kad es zināšu... Un “mazā Selizeta” arī var būt brīnišķa... 
Lūk tad tu redzēsi, redzēsi... O! jūs abi tad mani mīlēsiet vēl vairāk!..

Aglavena – Vai gan var tevi vēl vairāk mīlēt, Selizeta?..

Selizeta – Kā es gan gribētu zināt, ko tu iesāktu manā vietā!..

Aglavena – Es tev pateikšu, Selizeta...

Selizeta – Ja es atklātu tev manu noslēpumu, tad tas vairs nebūtu tas un tu nevarētu 
man pateikt patiesību.

Aglavena – Vai tad es vienmēr nerunāju patiesību?

Selizeta – Jā, es zinu; bet tu nevarētu to pateikt...

Aglavena – Kāda tu šodien esi dīvaina, Selizeta! Esi piesardzīga, tu vari kļūdīties...

Selizeta – Nē, nē! Ļauj man tevi noskūpstīt, Aglavena... Jo biežāk es tevi skūpstīšu, jo 
vairāk būšu pārliecināta, ka nekļūdīšos.

Aglavena – Es nekad neesmu redzējusi tev tik skaidras acis, kā šodien, mana mazā 
Selizeta... Tava sirds ir gluži kā apskurbusi...

Selizeta – Arī tavas acis ir skaidrākas kā parasti, Aglavena, bet tu neskaties manī...

Aglavena – Man arī gribētos tev ko pateikt, Selizeta...
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Selizeta – Ko, Aglavena?.. Tu izskaties neizlēmīga... Varbūt, tas ir tas pats?..

Aglavena – Kas “tas pats”, Selizeta?

Selizeta – Nekas, nekas... Es tikai tā pat pļāpāju... Bet saki man, kas ir tas?..

Aglavena  –  Es  baidos  tevi  skumdināt,  Selizeta,  kaut  arī  būtībā  tev  vajadzētu 
priecāties...

Selizeta – Es vairs nekad neraudāšu, Aglavena...

Aglavena – (Saņem viņas roku) Ko tas nozīmē, Selizeta? Tu to pateici dīvainā tonī...

Selizeta – Nē, nē... Es vairs neraudāšu, tas arī viss; vai tad tas nav dabiski?

Aglavena – Ļauj man ieskatīties tev acīs...

Selizeta – Skaties, skaties... Ko tu tajās redzi?

Aglavena – Netaisni saka, ka cilvēka dvēsele atklājas, raugoties tam acīs. Tā, gluži 
pretēji, slēpjas. Kad, neuzdrošinoties izteikt savas bažas, es gremdēju savu 
skatienu tavu acu dzidrajās dzīlēs, man šķiet, ka, atbildes vietā uz manu 
jautājumu, tās pašas kautri vaicā: “Ko tu redzi ?” (Pauze)

Selizeta – Aglavena?..

Aglavena – Selizeta?..

Selizeta – Ko tu gribēji man teikt?...

Aglavena – Nāc, es tevi apskaušu, mazā Selizeta, es gandrīz vai atņēmu tev visu, kas 
tev pieder...

Selizeta – Tu esi noskumusi, Aglavena?..

Aglavena – Nē, es neesmu skumja, jo tu drīz būsi laimīga...

Selizeta – Tavās acīs ir lielas asaras un es vēlos tās nosusināt...

Aglavena – Nerūpējies, mana Selizeta. Ja tu sāktu raudāt, es nosusinātu tavas asaras 
pirms savām... Apsēdīsimies šeit torņa pakājē, un ļauj man tevi noskūpstīt 
vēl ciešāk, kā tajā vakarā, kad mēs runājām pirmo reizi... Vai atceries to 
vakaru, to ūdenstilpni? Ir pagājis vairāk kā mēnesis, Selizeta; daudz kas ir 
miris, daudz kas dzimis, un sirds redz skaidrāk. Sniedz man savas lūpas, 
Selizeta, lai es varētu tās noskūpstīt ar tik dziļām jūtām, kādām vien var 
skūpstīt  viens mirstīgais  otru...  Mums vairs nebūs tādu mirkļu,  jo rīt  es 
dodos prom; un viss, kas notiek pēdējo reizi, mūsu nabaga sirdij šķiet dziļš 
un nozīmīgs...
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Selizeta – Tu rīt aizej?

Aglavena – Jā,  rīt,  Selizeta.  To es arī  tev gribēju paziņot...  Sākumā es domāju to 
noslēpt no tevis un pat samelot, lai pasargātu tevi no skumjām... Bet tu esi 
tik brīnišķa un mana mīla pret tevi tik bezgalliela, ka nav manos spēkos 
nosargāt tevi no ciešanām, kas tevi pietuvinās vēl vairāk mums... Turklāt, 
kad  ļaudis  ir  sākuši  dzīvot  patiesi,  kā  mēs  šos  trīs  mēnešus,  atiecības 
mainās, un vairs jau nav iespējams melot... Domājot par tevi es jutu, ka tas 
nav iespējams... Lūk kādēļ es saku tev, lai tu zinātu, ka es ciešu aizejot, un 
lai tu arī kaut ko upurētu. Mēs visi trīs upurējam kam tādam, kam nav pat 
vārda, bet kas ir stiprāks par mums... Vai tas nav dīvaini, Selizeta? Es mīlu 
tevi, mīlu Meleandru. Meleandrs mīl mani; viņš mīl arī tevi, tu mīli mūs 
abus,  -  bet  diemžēl  mēs  nevaram  kļūt  laimīgi  trijatā,  jo  laiks  šādai 
vienotībai vēl nav pienācis... Es aizeju un lūdzu tevi pieņemt manu upuri 
tā, kā es tev to pasniedzu... Pieņemot to, mana Selizeta, tu rīkosies tik pat 
krietni, kā es, un tavs upuris, iespējams, būs lielāks kā mans. Jo tas, kam 
upurē, nav tik laimīgs, kā tas, kas nes upuri... Es tevi mīlu, Selizeta, un 
vēlos pēc iespējas ciešāk apskaut tevi...  Vai tev nešķiet,  tagad, kad mēs 
apskaujamies, esot vienkāršākās sirds patiesības pilnas, vai tev nešķiet, ka 
mēs pieskaramies kaut kam, kas ir daudz lielāks par mums?

Selizeta – Nebrauc rīt prom, Aglavena!..

Aglavena – Kādēļ ne rīt, ja ir jāizbrauc?..

Selizeta – Es lūdzu tevi, neaizbrauc pirms es tev visu atklāju...

Aglavena – Vai tu drīz atklāsi?

Selizeta – Jā, tagad esmu par to pārliecināta...  Vai Meleandrs zina to, ko tu tagad 
teici?

Aglavena – Jā.

Selizeta – Es jau vairs neesmu tik skumja, Aglavena...

Aglavena – Ko gan tu darītu, Selizeta, ja es būtu aizgājusi neko nesakot?

Selizeta – Es tev sekotu un atvestu tevi atpakaļ, Aglavena...

Aglavena – Bet ja nu tu mani neatrastu?

Selizeta – Es meklētu visu mūžu, Aglavena... 

Aglavena – Es bīstos, kaut tik tu neaizietu agrāk par mani. Vai tas nav tas, ko tu esi 
iecerējusi?

Selizeta – Tā būtu nelaimīga doma, bet mana doma ir laimīga, Aglavena... Sākumā es 
domāju aiziet, nesakot ne vārda, bet tagad...
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Aglavena – Tagad tu neaiziesi?

Selizeta – Nē, nē, Aglavena. Es neatstāšu pili...

Aglavena – Tu man to apsoli ar vieglu sirdi?

Selizeta – Jā, Aglavena. Zvēru pie savas dvēseles glābiņa...

Aglavena – Vai nebūtu gan labāk, ja es vispār nebūtu te ieradusies...

Selizeta  –  Ja  tu  nebūtu  ienākusi  manā  dzīvē,  es  nekad  nebūtu  ne  laimīga,  ne 
nelaimīga. Es būtu nekas...

Aglavena – Kas to lai zina, vai mums ir tiesības modināt guļošos? It īpaši, ja viņu 
dusa ir tik nevainīga un maiga...

Selizeta – Ir jābūt tiesībām, Aglavena, jo viņi paši vairs nevēlas iemigt... Man gribas 
paslēpties no kauna domājot par tiem laikiem, kad es neko neredzēju... Es 
skūpstīju Meleandru, kā akla, un neko nezināju... Vai gan tā mana vaina, 
ka es biju tāda niecība?.. Bet tagad... Pagājušo nakti es raudzījos kā viņš 
guļ... un tad... Vai drīkstu tev to teikt, Aglavena?...

Aglavena – (Skūpsta viņu) Selizeta, mīļā Selizeta...  

Selizeta – Un tad es, pamodinājusi, noskūpstīju viņu... Tajā pat laikā aiz loga debess 
zilgmē es redzēju zvaigznes. Šķita, ka visas šīs zvaigznes ir nolaidušās, lai 
radītu debesis manā dvēselē!.. O! Aglavena! tu nekad neuzzināsi, jo tu jau 
to zināji agrāk... Spēt atvērtām acīm pateikt “es tevi mīlu” tam, kuru mīli... 
Es saprotu... Es nezinu, kādēļ man visu laiku gribas aiziet vai nomirt... Es 
esmu laimīga... un gribētu mirt, lai kļūtu vēl laimīgāka...

Aglavena – Ir bīstami domāt par nāvi, kad esi pārāk laimīgs. Vai man atzīties tev?.. 
Vienu mirkli man kļuva baisi, ka doma, par kuru tu runāji...

Selizeta – Jā...

Aglavena – Es baidījos, lai tikai tā nebūtu doma par nāvi...

Selizeta – Nebaidies, Aglavena! Tā būtu muļķīga bērnišķība...

Aglavena  –  Jā,  tā  būtu  aklu  siržu  cienīga  doma,  siržu  kas  nespēj  pierādīt  savu 
mīlestību citādi, kā vienīgi ar nāvi... Bet kad mīli, ir jādzīvo; jo vairāk mīli, 
jo lielāka vajadzība dzīvot... Un turklāt es zināju, ka tu pārlieku mūs mīli, 
lai  tā izpaustos tava mīlestība.  Jo, ja vien kāds vēlētos darīt nelaimīgus 
divus cilvēkus, viņš nevarētu rīkoties cietsirdīgāk, kā nostādot starp tiem 
nevainīgas būtnes nāvi...

Selizeta – Vai vēlies, lai arī es, savukārt, atzītos tev, Aglavena?
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Aglavena – Ir jāatzīstas visā, tā kā es atzinos tev, Selizeta... Ir tik labi kad starp divām 
būtnēm nav nekā, pat ziediņa, aiz kura spētu paslēpties doma kurā nevar 
dalīties...

Selizeta – Vienu mirkli es gribēju...

Aglavena – Mirt?

Selizeta – Jā, pirms... bet es tūlīt pat teicu sev to, ko tikko kā teici tu; un tad es atradu 
citu...

Aglavena – Ko tu atradi?

Selizeta – O! pavisam ko citu,  vērstu uz dzīvi...  Bet vēl nav laiks to pateikt...  Tu 
redzēsi...  Es  skūpstu  tevi,  Aglavena...  Es  nezinu,  kas  ar  mani  notiek... 
Mana sirds gluži kā... vai tu to teici?.. gluži kā apreibusi... Nu beidzot es 
zinu, ko tu darītu manā vietā... (Aiziet, apskāvušās.) 

CETURTAIS CĒLIENS

PIRMĀ AINA.
(Terase, izvirzīta virs jūras. Aglavena un Selizeta ienāk un dodas viena otrai pretī.)

Aglavena – Virs jūras kāpj saule, Selizeta. Vai redzi mierīgo un dziļo viļņu prieku? 
Vai tev nešķiet, ka tu tagad esi viena pasaulē, svaiguma un ausmas dzidrā 
klusuma ieskauta,  un  katrs  tavs  vārds  saistīts  ar  šo  ausmu?  Diena  būs 
neparasti skaidra, Selizeta. Vai man šodien doties prom? 

Selizeta – Nē, nē, neaizbrauc...

Aglavena – Cik tu esi brīnišķa... Tu kļūsti brīnišķāka ar katru ausmu, Selizeta... Vai tu 
man  nepastāstīsi,  kas  tevi  tā  izmaina,  lai  arī  es  varētu  piedalīties  šajā 
metamorfozē, pirms doties prom?.. Vai tava sirds ir nevainības apreibusi, 
vai arī tu esi lūgusi Dievu, kuru es nemanu, vai arī tu esi iemīlējusi,  kā 
nekad līdz šim?

Selizeta – Jā, man šķiet, ka es mīlu vairāk, Aglavena...

Aglavena – Es iznācu tev pretī, jo pamanīju tevi pa savas istabas logu... Es izbijos, 
Selizeta... Tu noliecies, tu pārliecies pāri vecajai nogruvušajai torņa augšas 
sienai... Uz brīdi man šķita, ka akmeņi sakustējās... Es nobālēju un saltums 
pārskrēja manam augumam... Es jutu, ka mana sirds izrausies no manām 
krūtīm. Pirmo reizi es sajutu uz lūpām dzīves garšu... vai – kas to lai zina – 
varbūt,  nāves...  Es  atvēru  logu  un ilgi  saucu,  lai  brīdinātu  tevi,  bet  tu 
nesaprati... Neizaicini viltīgo likteni. Ko tu darīji tur, augšā? Lūk jau trešo 
reizi  es redzu tevi tur...  Tavas rokas, šķita,  skrāpēja akmeņus...  Kas tas 
bija, Selizeta? Tu gluži kā meklēji kaut ko tukšumā...
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Selizeta – Es patiešām meklēju...Vai tad tu nezini?.. Bet nebaidies; nav par ko bīties...  
Mans vecais tornis ir stiprāks, nekā šķiet, un pārdzīvos mūs visus... Nu un 
kam gan tas traucē? Tas nevienam nav darījis ļauna. Es zinu labāk kā citi, 
ka nav iespējams akmeņus izkustināt... Bet vai tu to neredzēji?.. Tu nezini, 
kas notiek tikai dažu soļu attālumā no tevis?.. Jau piecas vai sešas dienas, 
pie mums atlido nezināms putns, kas nenoguris met lokus ap manu torni... 
Tam ir zaļi spārni, bet tik bāli-zaļā krāsā, ka to nav iespējams ne ar ko 
izskaidrot... Un nav iespējams izskaidrot arī to, ka tas aug ar katru dienu... 
Neviens nespēja man pateikt no kurienes tas radies... Man šķiet, ka tas ir 
novijis sev ligzdu sienas plaisā. Tieši zem tās vietas, kur tu mani redzēji...

Aglavena – Vai šī lielā, apzeltītā atslēga, ar kuru tu spēlējies, - tā ir no torņa?..

Selizeta – Protams. Atceries, tā nokrita tajā dienā, kad tu atbrauci...

Aglavena – Dod to man...

Selizeta – Kam tev tā?

Aglavena – Man gribētos, lai tā būtu pie manis līdz manai aizbraukšanai...

Selizeta – Kādēļ, Aglavena?

Aglavena  –  Es  pati  nezinu  kādēļ...  Nekāp  vairs  tornī  līdz  manai  aizbraukšanai, 
Selizeta, un nedomā vairs par putnu ar zaļajiem spārniem. Es redzēju sliktu 
sapni, kurā tas bija iejaukts...

Selizeta – Ņem atslēgu, Aglavena... Man tā nav vajadzīga... Tā ir ļoti smaga.

Aglavena – Tā patiešām ir smaga.

Selizeta – Noskūpsti mani, Aglavena... Es tevi sarūgtināju?

Aglavena – Nē, vēl pagaidām tu nevienu neesi sarūgtinājusi...  Tavas acis ir pilnas 
asaru...

Selizeta – Tas ir no tā, ka es, tevi skūpstot, lūkojos saulē... Noskūpsti mani vēl reizi... 
Es  došos  pie  Meleandra;  viņš  teica,  ka  agri  celšoties...  Uz redzēšanos, 
Aglavena...

Aglavena – (Lēnām) Uz redzēšanos, Selizeta... (Selizeta aiziet. Aglavena nogaida līdz  
kamēr  viņa  aiziet,  tad  pieiet  pie  terases  malas,  brīdi  raugās  uz  zeltīto  
atslēgu un tad ar asu kustību aizsviež to tālu jūrā. Tad aiziet.)

OTRĀ AINA.

(Istaba pilī. Dziļumā redzama guļošā Meligrana. Ienāk Selizeta, turot pie rokas 
Isalinu.)
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Selizeta  –  Vispirms  mēs  noskūpstīsim  vecmāmiņu;  kurš  viņu  skūpstīs,  kad  mēs 
aiziesim? – bet viņai ir nepieciešami skūpsti, tāpat kā citiem... Bet nesaki 
neko... Aglavena paņēma atslēgu no mūsu torņa, jo viņa baidījās. Bet es 
atradu otru, to, kuru uzskatīja par pazudušu... Mēs varēsim uzkāpt tornī tā, 
ka neviens nezinās, es noķeršu zaļo putnu...

Isalina – Un tu man to dosi?

Selizeta  –  Došu,  ja  tu  nevienam  neteiksi...  Pielūko...  Es  tūlīt  pamodināšu 
vecmāmiņu... Vai es izskatos bēdīga, Isalina?

Isalina – Ko man teikt, lai tu kļūtu priecīga, māsiņ?

Selizeta – Saki taisnību... Nedrīkst, lai vecmāmiņa domātu, ka es esmu nelaimīga... Jo 
bieži, kad pats esi ļoti laimīgs, ļaudis kļūdās un domā, ka tu raudi... Vai 
nav manāms, ka esmu raudājusi?

Isalina – Ļauj man palūkoties, māsiņ...

Selizeta – Nekas nav redzams?

Isalina – Pieliecies vēl mazliet, māsiņ...

Selizeta – Pagaidi, es pacelšu tevi un noskūpstīšu... Tu neredzi?

Isalina – Nekad nevar droši zināt, kad tu raudi, māsiņ. Tu raudi tik klusu... 

Selizeta – Bet es nemaz neraudāju... Droši vien, acī iekļuva puteklītis vai kaut kas 
cits, ko nevar pamanīt. Un vēl atceries: kad šodien bez manis tev jautās: 
”Ko viņa teica,  ko darīja  un vai bija bāla un noskumusi?”,  tad nevajag 
uzreiz atbildēt, ja redzi, ka apkārtējie ir izbiedēti un bāli... Ir jāsaka, ka es 
šķitu  priecīga:  jo  patiesi  –  es  visu laiku  smaidu...  Nekad nevajag  slēpt 
patiesību... Tagad būsim saprātīgas: es pieeju pie vecmāmiņas... O! cik ļoti 
viņa  ir  vientuļa!  (Tuvojas  Meligranai  un  ilgi  skūpsta  to.) Vecmāmiņ!.. 
(Meligrana nepamostas.) Tā esmu es, vecmāmiņ... Viņa guļ dziļā miegā... 
Vecmāmiņ, es atnācu atvadīties no tevis...

Meligrana – (pamostoties) Ā! tā esi tu, Selizeta?..

Selizeta  –  Jā,  vecmāmiņ.  Mēs  ar  Isalinu  atnācām  noskūpstīt  tevi.  Mēs  dosimies 
pastaigāties...

Meligrana – Kurp jūs dosieties?

Selizeta  –  Vēl  nezinu,  mēs  dosimies  tālāk  kā  parasti...  Agrāk  par  pievakari  mēs 
neatgriezīsimies...  Vai  tev  ir  viss,  kas  nepieciešams,  vecmāmiņ?.. 
Aglavena atnāks, manā vietā, tevi pieskatīt... Vai vēlies, es sakārtošu tavu 
spilvenu, pirms aizeju?.. Tikai es māku piepacelt tevi, nenodarot sāpes. Bet 
Aglavena iemācīsies... Viņa ir tik labsirdīga, ka visu sapratīs, ja vien ļausi 
viņai tevi pieskatīt... Vai vēlies, es viņu pasaukšu?
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Meligrana – Nē, nē, es pagulēšu līdz tavai atnākšanai.

Selizeta – Ardievu, vecmāmiņ, ardievu...

Meligrana – Uz redzēšanos, Selizeta, atgriezies līdz naktij... (Selizeta steidzīgi aiziet,  
aizvedot Isalinu pie rokas.)

  
TREŠĀ AINA.

(Gaitenis pilī. Meleandrs sastop Selizetu, kura ved pie rokas Isalinu.)

Meleandrs – Kurp tu steidzies, Selizeta?

Selizeta – Nekur, Meleandr... Mēs meklējam ēnas...

Meleandrs  –  Patiesi,  akmeņi  šodien  šķiet  kā  izkausēti  sienu  kalvē,  jūra  gluži  kā 
liesmojošs  ezers,  un  pat  mūžīgais  mežu  dzestrums  atgādina  vēsumu 
ugunskura  ēnā.  Bet  saule  ir  gluži  kā  nikna  lauva,  kas  aprij  diženās 
debesis...  Noskūpsti  mani,  Selizeta;  tavi  skūpsti  –  tas  ir  vienīgais,  kas 
mums atlicis no rīta rasas... 

Selizeta – Nav man laika. Mani gaida. Tu noskūpstīsi mani šovakar.

Meleandrs – Kas tev noticis, Selizeta?

Selizeta – Nekas, nekas – tas tūlīt pāries!..

Meleandrs – Ko tu runā?

Selizeta – Neko, neko... Noskūpsti mani ātrāk... (Kaislīgi skūpsta viņu.)

Meleandrs – O!.. man uz lūpām ir asinis...

Selizeta – Kas?

Meleandrs – Man uz lūpām ir asinis... Tavi skaistie zobiņi ievainoja mani, Selizeta...

Selizeta – O! es esmu maza... es esmu maza vilcene... Tev sāp, Meleandr?..

Meleandrs – Gluži pretēji... Nekas... pāries...

Selizeta – O! es esmu maza... es esmu maza vilcene... Cik pulkstenis?

Meleandrs – Drīz būs dienas vidus.

Selizeta  –  Dienas  vidus?  Man  nav  laika...  mani  gaida,  gaida...  Ardievu,  mans 
Meleandr.
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Meleandrs – Selizeta, Selizeta, kurp tu dodies?

Selizeta – (Steidzīgi, ar Isalinu, attālinās un dzied.) 
                           Kad līgavainis aizgāja
                           (Durvis klusi aizdarot)
                           Kad līgavainis aizgāja,
                           Līgava pasmaidīja...
(Meleandrs viņai seko, tad aiziet.)

CETURTĀ AINA.

(Torņa augšā. Ienāk Selizeta un Isalina.)

Selizeta – Beidzot mēs esam pašā torņa virsotnē, Isalina. Tagad ir jāizlemj, ko darīt... 
O, kāda skaidra diena... cik gaišs uz zemes un pāri jūrai! Kādēļ šī diena ir 
brīnišķāka par visām dienām pasaulē?..

Isalina – Kur gan ir zaļais putns?

Selizeta  – Šeit,  bet  tas  vēl  nav redzams...  Mēs tūdaļ  nolieksimies  pāri  sienai,  bet 
vispirms paraugies šurp... Lūk redzama visa pils ar pagalmiem, dārziem un 
mežu... visi ziedi ir saplaukuši baseinu malās... O! cik zāle šodien ir zaļa... 
Bet es nekur nemanu Aglavenu... Redzi... lūk tur ir Meleandrs. Viņš gaida 
viņu... Pieliecies, paslēpsimies, nevajag, lai viņi mūs šeit ierauga... Viņi ir 
baseina malā; tur es pamodināju Aglavenu...

Isalina – Māsiņ, māsiņ, paraugies tur! Es redzu dārznieku; viņš stāda ziedus ap māju.

Selizeta – Tu redzēsi kā tie izaugs un izplauks, Isalina, un tu plūksi tās man... Iesim, 
iesim, es vairs nespēju... Paraugies šurp. No šejienes redzams tikai jūras 
klajums...  (Viņas  pāriet  uz  citu  torņa  pusi.) Arī  jūra  šodien  ir  pārāk 
brīnišķa... Nekur nav atrodams skumjš nostūris... Jūra ir tik brīnišķa, tik 
zaļa un tik dziļa, ka grūti izlemt...  Un tas viss, Isalina, netraucēs viņam 
smaidīt  līdz vakaram...  Vai redzi kā viļņi veļas uz krastu?..  Es nespēju, 
nespēju,  es  tev  saku!..  Ziedi  un jūra  atturēja  mani...  Es  nekad nespēšu 
izdarīt to dienā.

Isalina – O! lūk kaijas, māsiņ! Kaijas atlidojušas!.. O! cik to ir daudz! Divi tūkstoši!..

Selizeta – Tās atlidojušas no jūras... Varētu padomāt, ka tās atlidojušas ar ziņām...

Isalina  –  Nē,  nē,  tās  atlidojušas  ar  zivi,  māsiņ...  Bet  sienu spraugās  kliedz  putnu 
mazuļi... Viņu loms ir lielāks par pašām... Lūk, lūk, redzi... lielā nes zuti... 
Neredzi?.. Lūk tā, tā... Viņas to jau ir apēdušas un to arī... Bet lielās neko 
neēd...  Lūk  vēl,  redzi?..  Lielā  neko nav atstājusi  sev...  Vai  tā  ir  māte, 
māsiņ?

Selizeta – Ko es pateicu vecmāmiņai, Isalina?

34



Isalina – Kādēļ tu raudi, māsiņ?

Selizeta – Es neraudu, Isalina; es domāju, domāju... Vai es noskūpstīju vecmāmiņu 
pirms promiešanas?

Isalina – Jā, tu noskūpstīji viņu, promejot.

Selizeta – Cik reižu?

Isalina – Vienu reizi, māsiņ; mēs steidzāmies.

Selizeta – Šķiet, es nebiju pietiekami maiga pret viņu...

Isalina – Mēs šausmīgi steidzāmies, māsiņ...

Selizeta  – Nē,  nē,  es  nevaru...  Viņa paliks  pavisam viena,  Isalina,  un  to  vien  tik 
atcerēsies... Redzi, kad aizejot no ļaudīm atvadās ne tik maigi, kā parasti, 
viņi domā, ka viņus nemīlēja. Bet tas nav pareizi, gluži pretēji – tu baidies 
būt  maiga  tieši  tādēļ,  ka  pārāk  mīli...  Ir  taisnība,  ka  tādos  gadījumos 
kļūdies... Lai cik arī pēc tam palicēji nenodzīvotu, - kaut arī tie dzīvotu 
tūkstoš gadus, - tomēr tie atcerēsies pēdējo izteikto vārdu. Es to zinu – kad 
māte aizgāja, viņa pēdējā brīdī neuzsmaidīja man, un es vienmēr redzu, ka 
viņa man nesmaida... Visa pārējā dzīve gluži kā netiek ņemta vērā... Bet ko 
es teicu par Aglavenu?.. Neatceros... Ir vēlreiz jāsatiek vecmāmiņa... Viņi – 
tā ir cita lieta. Tas viss viņiem... un nevajag, lai viņi zinātu... bet viņa ir 
pavisam viena, un ne viņas dēļ es uzkāpu tornī un nokāpšu... Tu saproti, ka 
tā nedrīkst... Iesim, iesim; noskūpstīsim viņu ciešāk... (Aiziet)

PIEKTĀ AINA.

(Istaba pilī. Meligrana guļ. Ienāk Selizeta un Isalina.)

Selizeta – (modina Meligranu) Vecmāmiņ...

Meligrana – Nu beidzot tu atgriezies, Selizeta... Es tevi jau tik ilgi gaidu...

Selizeta – Piedod man, vecmāmiņ. Es, šķiet, nebiju pietiekoši maiga pret tevi...

Meligrana – Nē, nē, mana Selizeta, tu biji ļoti maiga... Kas noticis? Tevi kaut kas ir 
izbiedējis?

Selizeta – Nē, vecmāmiņ, mani nekas nav izbiedējis; bet es tik ļoti vēlos tev pateikt,  
ka es tevi mīlu...

Meligrana – Es to zinu, Selizeta; tu ne reizi vien esi pierādījusi man savu mīlestību. 
Un es nekad neesmu šaubījusies...

Selizeta – Protams, vecmāmiņ. Bet es pati līdz šim nezināju...
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Meligrana – Panāc tuvāk, mans bērns. Es nevaru apskaut tos, ko mīlu; manas rokas 
neklausa man... Noskūpsti mani divas reizes – par sevi un par mani... Tu 
šodien esi tāda dīvaina, Selizeta. Vai tad tu nezināji, ka mīli mani?

Selizeta – Nē, nē, es zināju. Bet reizēm ilgi zini, neapzinoties... Un pēkšņi tu saki sev, 
ka tu neesi bijusi labsirdīga, ka varēja izdarīt vairāk un vajadzēja savādāk 
mīlēt... Tad gribas no jauna paust savu mīlestību, kamēr vēl nav par vēlu... 
Man nav ne tēva, ne mātes, vecmāmiņ, un es būtu aizmirsusi, ko nozīmē 
māte,  ja  nebūtu  tevis.  Tu  nepameti  savu mazo  Selizetu,  un  es  biju  tik 
laimīga, zinot, pie kā es varu doties kad skumu...

Meligrana – Nu ko tu, Selizeta! Tā biji tu, kas nepameta mani...

Selizeta – Nē, vecmāmiņ, nē... Tā biji tu, kas neaizgāja no manis...

Meligrana – Tev šodien ir dziļdomīgs izskats, Selizeta, un, tomēr, man nešķiet, ka tu 
esi skumja...

Selizeta – Es vienmēr esmu bijusi tik laimīga, vecmāmiņ. Taču tagad es zinu, kāda 
var būt laime...

Meligrana – Vai tas nav tādēļ, ka tu to esi pazaudējusi, Selizeta?

Selizeta – Gluži pretēji, es, šķiet, esmu to atradusi, vecmāmiņ... Bet tu, vecmāmiņ, esi 
bijusi laimīga?

Meligrana – Kad, Selizeta?

Selizeta – Agrākos laikos, vecmāmiņ!

Meligrana – Par kādiem laikiem tu runā, mans bērns?

Selizeta – Par pagājušiem laikiem, vecmāmiņ...

Meligrana – Manā dzīvē ir bijušas arī skumjas dienas, mans bērns, kā visiem šajā 
pasaulē.  Bet  es  varu  teikt,  ka  esmu  bijusi  laimīga,  jo  tu  nekad  neesi 
atstājusi mūsu namu...

Selizeta – Tā nedrīkst, ka laime būtu atkarīga no tā, vecmāmiņ... Tātad, bez manis tev 
nav laimes?

Meligrana – Tu varēsi būt laimīga arī kad manis nebūs, mans bērns... Tev tik daudz kā 
paliks dzīvē pēc manis.

Selizeta – Bet ja nebūšu es, tev paliks Aglavena, vecmāmiņ.

Meligrana – Viņa nekad nav gulējusi man klēpī, Selizeta...

Selizeta – Un tomēr mīli viņu, vecmāmiņ...
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Meligrana – Es mīlu, jo tu viņu mīli, mans bērns.

Selizeta – Viņu ir jāmīl īpaši, par to, ka tā bija viņa kas atnesa man laimi... Viņa ir tik 
brīnišķa, vecmāmiņ, ka kopš tā laika, kad viņas skaistums atvērās manai 
sirdij, man asaras nenožūst no acīm.

Meligrana – Kādas tev ir karstas rokas, Selizeta...

Selizeta – Tas ir no tā, ka es esmu pārlieku laimīga, vecmāmiņ.
 
Meligrana – Es mīlu tevi, Selizeta...

Selizeta – Vai es esmu tevi kādreiz sarūgtinājusi, vecmāmiņ?

Meligrana – Nespēju atcerēties, mans bērns...

Selizeta – Nē, nē, atceries... Vienmēr sarūgtini tos, ko mīli. Bet tev ir man jāpasaka, 
kad es vissāpīgāk esmu tevi sarūgtinājusi...

Meligrana – Tu mani sarūgtināji tikai tad, kad raudāji. Bet tā nav tava vaina. Tas arī ir 
viss, ko varu atcerēties.

Selizeta – Vairs jau tu neredzēsi manas asaras, vecmāmiņ...

Meligrana – Ak, Selizeta, laime te atnāk, te aiziet, gluži kā svārsts torņa pulkstenī, un 
tādēļ raudāt vajag pēc iespējas vēlāk...

Selizeta – Tev taisnība, vecmāmiņ... Un kad laime atgriezīsies pie jums, pie viņiem 
abiem un pie tevis, tu sapulcēsi viņus vakarā pie sevis un pastāstīsi tiem 
pasaku par mazu meiteni...

Meligrana – Ko tu runā, Selizeta?

Selizeta – Neko, neko, vecmāmiņ, es sapņoju par to laiku, kad biju vēl maza...

Meligrana – Arī es bieži domāju par to laiku, manu meitiņ... Tad es nebiju slima un 
varēju  nēsāt  tevi  uz rokām vai  skriet  kopā ar  tevi...  Tu aizgāji,  atnāci, 
smējies zālēs vai atvēri durvis un izbiedēta sauci: “Viņa nāk, nāk, viņa ir 
klāt!”.  Neviens  nezināja,  par  ko  tu  runā  tik  izbiedēta.  Tu  arī  pati  to 
nezināji.  Un es,  izliekoties  tēloju  šausmas,  devos tev  līdzi  pa  garajiem 
gaiteņiem, līdz ieejai dārzā... Tie visi bija sīkumi, mans bērns, un ne ar ko 
tie  nebeidzās,  bet  mēs  sapratām  viena  otru  un  smaidījām  visu  dienu. 
Pateicoties tev es otrreiz kļuvu māte, kad jau biju zaudējusi skaistumu. Ar 
laiku arī tu uzzināsi, ka sieviete nekad nepiekūst būt māte un, ka viņa ir 
gatava auklēt pašu nāvi, ja vien tā ieritinātos viņas klēpī... Bet viss maz 
pamazām pāriet, Selizeta, un mazuļi izaug...

Selizeta – Es zinu, vecmāmiņ; arī ciešanas atnāk un aiziet... Bet skaistums paliek un 
nes laimi citiem.
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Meligrana – Kas tev to teica, mans bērns?

Selizeta – To visu man teica Aglavena, vecmāmiņ...

Meligrana – Kā mirdz tavas acis, Selizeta...

Selizeta – (apslāpējot raudas) Tas ir no tā, ka es mīlu visu pasauli, vecmāmiņ...

Meligrana – Tu, šķiet, raudi, mans bērns...

Selizeta – Nē, nē, es neraudu... bet ja arī mazliet raudu, tad tas ir no prieka...

Meligrana – Apskauj mani, Selizeta, apskauj mani ciešāk un paliec man līdzās...

Isalina – Māsiņ, es gribu, lai vecmāmiņa noskūpsta arī mani.

Selizeta – (Uzmanīgi atvirza nost Isalinu) Nē, nē, Isalina, lai vecmāmiņa skūpsta tikai 
mani...  Drīz  pienāks  diena,  kad  viņa  skūpstīs  tikai  tevi...  Ardievu, 
vecmāmiņ, ardievu...

Meligrana – Selizeta!.. kas tas bija?.. kurp tu?

Selizeta – (Atbrīvojoties) Ardievu, vecmāmiņ, ardievu...

Meligrana – Selizeta, paliec... Es negribu. Neaizej... (Velti pūlas piecelties un izstiept  
rokas.) Es nevaru, nevaru... Tu redzi, Selizeta... 

Selizeta – Arī es nevaru, vecmāmiņ... Ardievu, dusi šonakt saldi, un lai nerādās tev 
slikti sapņi... Ardievu, vecmāmiņ, ardievu!.. (Steidzīgi aiziet un aizvelk aiz  
rokas Isalinu)

Meligrana – Selizeta!.. Selizeta!.. (Biezējošā tumsā dzirdamas viņas raudas.)

SESTĀ AINA.

(Gaitenis pilī. Ienāk Selizeta, vedot aiz rokas Isalinu. Pamanījusi pretī nākošo
Aglavenu, viņa ar Isalinu slēpjas aiz kolonas.) 

Aglavena – (tuvojoties) Tā esi tu, Selizeta? Kādēļ tu slēpies?

Selizeta – Es pati nezinu, Aglavena. Es domāju, ka tu gribi būt viena.

Aglavena – Kurp tu dodies, Selizeta? Lūk arī mazā Isalina, kas viltīgi raugās manī. 
Jūs esat kaut ko nodomājušas?

Selizeta – Jā, es esmu devusi solījumu, kuru man jāizpilda.

Aglavena – Kurp tu ved Selizetu, Isalina? (Isalina neatbild.) Tu negribi teikt? Bet ja 
nu es skūpstīšu tevi tik ilgi, kamēr tu pateiksi?
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Selizeta – O! viņa māk glabāt noslēpumu, kā pieaugušais.

Aglavena  –  Tu  esi  šausmīgi  bāla,  Selizeta,  -  vai  arī  tas  tā  tikai  šķiet  pievakares 
gaismā?

Selizeta – Es gribētu tevi noskūpstīt, Aglavena. (Ilgstoši skūpstās.)

Aglavena – O! kādas tev šodien laipnas un maigas lūpas, Selizeta!..

Selizeta – Arī tev, Aglavena... Tagad es esmu daudz laimīgāka. Tavas lūpas dod man 
spēku.

Aglavena – Tu staro kā svētbildes liesmiņa, Selizeta.

Selizeta – Tu neesi tikusies ar vecmāmiņu?

Aglavena – Nē. Vai man aiziet pie viņas?

Selizeta – Nē, nē, nevajag; viņa tagad guļ. Tu devies pie Meleandra?

Aglavena – Jā, un tu, Selizeta?

Selizeta – Kad satiksi, noskūpsti viņu no mans... Es esmu laimīga no domas, ka tu 
skūpstīsi viņu, kad manis nebūs... Es tā mīlu jūs, ka būtu greizsirdīga, ja 
viņš neskūpstītu tevi...

Aglavena – Tu kļūsti arvien brīnišķāka, Selizeta...

Selizeta – O! Kad tu jau ko zini, tas ir tik viegli, Aglavena. Bet vai gan tu neredzi, ka 
Isalina  kļūst  nepacietīga?  Viņa  velk  mani  aiz  rokas.  Ardievu,  mana 
Aglavena,  tu  vēl  mani  redzēsi...  (Iziet  ar  Isalinu.  Dzirdams  kā  viņa  
attālinoties dzied.)                           Kad līgavainis atnāca

                                                                           (Lampada jau ir izdegusi)
                                                                           Kad līgavainis atnāca,
                                                                           Jau cita tur sēdēja,
Un es redzēju... ā!.. ā... Ā!.. (Negaidot dziedāšana noklust. Aglavena aiziet.)

SEPTĪTĀ AINA.

(Torņa augšā. Ienāk Selizeta un Isalina.)

Selizeta – Tā stunda ir situsi, mana mazā Isalina. Es vairs neatgriezīšos un viņiem 
nesmaidīšu... Auksti ir tornī. Kā laistās viļņi saulrietā... Tas tādēļ, ka vējš 
pūš no ziemeļiem. Nav redzami ziedi, nav dzirdami ļaudis... tagad ir daudz 
skumjāk, nekā bija no rīta...

Isalina – Bet putns? Kur tas ir palicis?
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Selizeta – Ir jāpagaida, līdz kamēr saule nolaidīsies pašās jūras dzīlēs un pie horizonta 
pazudīs jebkāda gaisma, - tas bīstas gaismas. Tas un saule nekad vēl nav 
tikušies...

Isalina – Bet ja parādīsies zvaigznes, māsiņ?

Selizeta  –  Ja  parādīsies  zvaigznes?  (Raugās  debesīs.) Pagaidām  vēl  debesīs  nav 
zvaigznes, bet tās ir gatavas iznirt no visām pusēm. Ir jāpasteidzas; kad tās 
parādīsies, būs vēl baismāk...

Isalina – Man salst, māsiņ.

Selizeta  – Apsēdīsimies  šeit,  iepretim sienai,  tā  pasargās  mūs no vēja.  Redzi,  cik 
lēnām aizslīd saule? Kad tā paslēpsies, es paskatīšos. Es ietīšu tevi savā 
baltajā šallē; man tā vairs nav vajadzīga.

Isalina – Tu skūpsti mani pārlieku cieši, māsiņ.

Selizeta – Tas tādēļ,  ka es esmu pārlieku laimīga,  Isalina. Es nekad neesmu bijusi 
laimīgāka,  kā  šodien.  Paskaties  tā  labi  uz  mani.  Vai  gan  es  neesmu 
skaistāka kā parasti? Es smaidu un jūtu to... Bet tu, tu man neatsmaidi.

Isalina – Nē. Tu runā pārāk ātri, māsiņ.

Selizeta – Patiešām? Tas tādēļ, ka es steidzos.

Isalina – Jā, un tu plūkā manus ziedus.

Selizeta – Kādus ziedus? O! šos... Es aizmirsu, ka tie ir tavi.

Isalina – Bet es negribu, ka tu raudi, māsiņ.

Selizeta  – Es neraudu, mana mazā Isalina.  Nedomā, lūdzu, ka es raudu. Tev tikai 
šķiet, ka es raudu; patiesībā es smaidu.

Isalina – Bet kādēļ tavas acis kļūst tādas, it kā tās raudātu?

Selizeta – Es nevaru zināt visu, ko dara manas acis. Bet atceries labi: ja tu kādam 
pateiksi, ka es likos tev skumja, tu tiksi bargi sodīta...

Isalina – Kādēļ?

Selizeta – Tu kaut kad uzzināsi iemeslu. Un nejautā man. Tu esi maza meitene, kura 
nevar saprast visu, ko saprot citi. Arī es tavā vecumā neko nesapratu, pat 
vēl ilgi pēc tam... Es daru te to, te citu, - bet būtiskākais nepavisam nav tas 
ko tu pamani. Es nevaru neko pateikt, Isalina, bet ir jāpasaka, jo skumji ir 
kaut ko zināt vienai...

Isalina – Saule jau gandrīz vairs nav redzama, māsiņ...
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Selizeta – Pagaidi, vēl pagaidi, Isalina. Saule aiziet un tuvojas kaut kas cits. Un manas 
acis  visu redz skaidrāk,  jo tuvāk tas nāk...  Es nezinu vai labi to darīju, 
ņemot tevi līdzi uz torni; bet vajadzēja taču, lai kāds būtu šeit man līdzās; 
to laimes vārdā, kuri gribēs visu uzzināt, vajag, lai tie neko neuzzinātu... 
Visu ko es runāju, māsiņ, tu tagad nesapratīsi. Bet pienāks diena, kad tu 
sapratīsi visu, kad ieraudzīsi visu, ko nepamani tagad, kaut arī redzi. Tad 
tu kļūsi skumja un nespēsi aizmirst to, ko tavas nabaga acis tūdaļ ieraudzīs. 
Bet tev ir jāskatās, nesaprotot, lai arī citi nesaprastu. Kad kļūsi vecāka, tu 
nespēsi  valdīt  asaras  –  šīs  atmiņas  nomāks  tevi  visu  mūžu.  Lūk  tādēļ 
šodien, kad tu nesaproti, es lūdzu tevi piedot man tās ciešanas, kas atnāks, 
kad tu visu sapratīsi...

Isalina – Putnu bars atgriežas, māsiņ...

Selizeta – Tie arī rīt atgriezīsies, Isalina.

Isalina – Jā, māsiņ...

Selizeta – Un rīt dziedās putni...

Isalina – Jā, māsiņ...

Selizeta – Un rīt plauks ziedi...

Isalina – Jā, jā, māsiņ...

Selizeta – O, kādēļ tai jābūt tai, kura jaunāka?..

Isalina – Atlikusi vien maza sārta svītriņa, māsiņ.

Selizeta  –  Tev  taisnība.  Ir  laiks...  Tu  pati  skubini  mani.  Arī  zvaigznes  kļūst 
nepacietīgas... Ardievu, mana Isalina, es esmu ļoti, ļoti laimīga.

Isalina – Es arī, māsiņ. Ātrāk, tūlīt parādīsies zvaigznes!...

Selizeta – Neraizējies, Isalina, tās jau mani vairs neredzēs... Ej un apsēdies tajā stūrī. 
Ļauj, es sasiešu šalles galus tev uz krūtīm; vējš ir tik ass. Tu taču mani 
mīli?..  Nē,  nē,  neatbildi,  es  zinu...  Es  piestumšu  šos  četrus  milzīgos 
akmeņus, lai tu nevarētu pieiet tai lielajai spraugai pa kuru es izsniegšos. 
Ja tu mani vairs neredzēsi, nebaidies; tas nozīmēs, ka man nācās nokāpt pa 
otru pusi. Negaidi un kāp viena pa akmens kāpnēm. Bet galvenais, neej pie 
sienas, neskaties lejā... Tu neko neieraudzīsi, un tevi sodīs. Es gaidīšu tevi 
lejā. Noskūpsti mani, Isalina... Vai pateiksi vecmāmiņai...

Isalina – Ko pateikt, māsiņ?

Selizeta – Neko, neko... Man šķita, ka es kaut ko aizmirsu. (Viņa pieiet pie sagrautās  
sienas jūras pusē un izliecas pa spraugu) O! jūra šķiet auksta un dziļa. 

Isalina – Māsiņ?..
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Selizeta – Tas ir šeit... Es to redzu... Nekusties...

Isalina – Kur tas ir?..

Selizeta – Pagaidi... pagaidi... Jānoliecas zemāk... Isalina, Isalina!.. akmeņi slīd!.. Es 
krītu!.. O!..

(Daļa sienas brūk. Dzirdams kritiena troksnis un vārs sāpju kliedziens, tad ilgs  
klusums.)

Isalina – (Raudot pieceļas) Māsiņ!.. māsiņ!.. Kur tu esi?.. Man ir bail, māsiņ!.. (Raud 
viena torņa augšā.)

PIEKTAIS CĒLIENS.

PIRMĀ AINA.

(Gaitenis pilī. Ienāk Aglavena un Meleandrs.)

Meleandrs  – Viņa tikko kā aizmiga;  bet  visas manas  lūgšanas  nespēja  izspiest  no 
ārstiem ne cerīga vārda; tie aizgāja...  Viņa nokrita smiltīs,  ko jūras vējš 
šovakar sadzinis torņa piekājē – gluži kā tīšām, lai maigāk viņu pieņemtu. 
Tur viņu arī atrada kalpones, kad tu gribēji iet tai pretī pa ceļu uz ciemu. 
Nav redzamas nekādas  rētas,  viņas  nabaga ķermenis  nav skarts,  bet  no 
mutes  bez  mitas  tek  asinis...  Kad  viņa  atvēra  acis,  tad  klusējot  man 
uzsmaidīja.

Aglavena – Bet Isalina? Ko saka Isalina? Man teica, ka tā ir bijusi ar viņu...

Meleandrs  – Es viņai  jautāju.  Viņu atrada torņa augšā – drebošu no aukstuma un 
bailēm.  Viņa,  raudot,  atkārto,  ka  atvērās  siena,  tobrīd  kad  Selizeta 
pieliekusies,  lai  notvertu  garām  lidojošu  putnu.  Kad  es  viņu  šodien 
pēcpusdien satiku, šajā gaitenī, - šeit, starp šīm divām kolonnām, - viņa 
man šķita mazāk skumja, kā parasti. “Viņa man šķita mazāk skumja, kā 
parasti!..” Vai šie vārdi nenosoda mūs abus? Viss, ko viņa mums sacīja, 
viss,  ko  darīja,  tagad  izaug  manā  sirdī  kā  drausmīgas  aizdomas,  kas 
sadragās manu dzīvi! Mīlestība ir tik pat nežēlīga kā naids. Es vairs neticu, 
neticu!..  Visas  manas  bēdas  ir  pārvērtušās  riebumā!  Es  uzspļauju 
skaistumam, kas sagādā ciešanas! Uzspļauju prātam, kas tiecas būt pārāk 
brīnišķs! Uzspļauju liktenim,  kas nekā neatzīst!  Uzspļauju vārdiem, kas 
apmāna mūsos slēpto zvēru! Uzspļauju dzīvei, kas neieklausās dzīvē!..

Aglavena – Meleandr...

Meleandrs – Ko tu no manis gribi?

Aglavena – Iesim, iesim. Es gribu viņu redzēt. Tas nav iespējams... Vajag uzzināt... 
Viņa to nedarīja tīšām. Viņa nevarēja to izdarīt, jo tad...
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Meleandrs – Kas tad?

Aglavena – Ir jāuzzina. Iesim, iesim. Vienalga kā... Viņai būtu bijis pārlieku jācieš, lai 
nonāktu pie tā!.. Ja tas ir tā, es nevaru... (Ātri aizved viņu.)

OTRĀ AINA.

(Selizetas istaba. Selizeta guļ gultā. Ienāk Aglavena un Meleandrs.)

Selizeta –  (Nedaudz paceļoties.) Tā esi tu, Aglavena? Tu, Meleandr? Es gaidīju jūs 
abus, lai kļūtu laimīga...

Meleandrs – (Raudot metas pie gultas.) Selizeta!..

Selizeta – Kas ar jums noticis?.. Jūs abi raudat?

Aglavena – Selizeta! Selizeta!.. Ko tu izdarīji? Es nespēju sev piedot...

Selizeta – Kas tev noticis, Aglavena?.. Tu esi tāda kā satraukta... Vai tad es izdarīju 
ko tādu, kas tevi apbēdina?

Aglavena – Nē, nē, mana nabaga Selizeta... Ne tu radi ciešanas: tā esmu es, kas nes 
sev līdzi nāvi... Tā esmu es kas neizdarīja to, ko vajadzēja izdarīt...

Selizeta – Es nesaprotu, Aglavena... Kas gan ir noticis?

Aglavena – Man to vajadzēja zināt, Selizeta. Un, man šķiet, es zināju... tajā dienā, kad 
mēs runājām ar tevi. Jau vairāk kā nedēļu manā sirdī neapklust kāda balss, 
bet es nezināju ko darīt, nevarēju neko atrast, kad pats vienkāršākais vārds, 
ko varētu pateikt pats vienkāršākais cilvēks, glābtu tavu dvēseli,  kas tik 
kaismīgi tiecas pēc dzīves...

Selizeta – Ko tad tu zināji?

Aglavena  – Tajā  dienā,  kad  tu  stāstīji  par  savu domu,  Selizeta...  Un šorīt  un vēl 
dienā... Man vajadzēja piekļaut tevi pie sirds, pirms tava doma vēl nebija 
iekritusi starp mums, kā norauts vīnoga ķekars... Man vajadzēja iesniegt 
savas rokas tev sirdī, lai uzmeklētu nāvi; es taču jutu, ka tā tur dzīvo... 
Man vajadzēja ar mīlestības spēku izraut kaut ko no tavas sirsniņas... Es 
taču neko neizdarīju.  Es skatījos,  neko nesaredzot lai  gan redzot visu!.. 
Pēdējā ciema meita zinātu, kādiem skūpstiem glābt mūsu dzīvi!.. Es biju 
nepiedodami bailīga, vai arī nepiedodami akla!.. Varbūt, pirmo reizi mūžā 
es, kā bērns, bēgu no patiesības!.. Es vairs neuzdrošinos ieskatīties sevī... 
Piedod man, Selizeta; es vairs nekad nebūšu laimīga...

Selizeta – Es galvoju, ka es nesaprotu.
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Aglavena – Nebēdz arī  tu no patiesības...  Tu redzi,  kas var notikt,  ja neieklausies 
iekšējā balsī...

Selizeta – Ko tad tev sacīja iekšējā balss?

Aglavena – Tā dienu un nakti man apgalvoja, ka tu meklē nāvi...

Selizeta – Es to nemeklēju, Aglavena...  Tā pati atrada mani, kaut arī es negāju tai 
pretīm...

Aglavena – Tā ilgi nogaida... Tu redzi, ka tā tevi nemeklēja un pat bēga no tevis, kad 
tu dzinies tai pakaļ.

Selizeta – Nē, nē, Aglavena... Tā tikai gaida, lai tu kļūtu krietni laimīgāka...

Aglavena – Tai ilgi nāksies gaidīt, mana labā Selizeta...

Selizeta – Es priecājos, ka tu tūlīt pat atnāci, Aglavena. Es jūtu, ka neilgi saglabāšu 
apziņu... Kaut kas nedaudz aizmiglo manu skatienu... Bet tas, ko es tūlīt 
pateikšu...  Es  pati  nezinu,  ko  pateikšu...  Jo  pirms  nāves  ienāk  prātā 
dīvainas domas... Es jau reiz redzēju nāvi... Tagad ir mana kārta... Tādēļ 
nepievērs uzmanību tam, ko es pateikšu vēlāk... Bet tagad es apzinos, ko 
runāju. Un tikai tas tev jāatceras... Tu, šķiet, šaubies, Aglavena?..

Aglavena – Par ko, Selizeta?

Selizeta – Vai tu tici tam, ka...?

Aglavena – Jā...

Selizeta – Tu tici tam, ka es netīšām nokritu?

Aglavena – Es par to esmu pārliecināta, Selizeta.

Selizeta  – Runā, ka nedrīkst  melot  pirms nāves, Aglavena.  Lūk tādēļ  es gribu tev 
pateikt patiesību...

Aglavena – Es zinu, ka tu mūs tik ļoti mīli, lai tev būtu drosmes to pateikt...

Selizeta – Es nokritu netīšām, Aglavena. Vai tu raudi, Meleandr?

Aglavena – Uzklausi arī tu mani, Selizeta... Mēs taču zinām patiesību... Ja es tagad 
jautāju, tad ne tādēļ, ka šaubos. Bet es gribētu, lai arī tev nebūtu šaubas... 
Mana nabaga mazā Selizeta, es metos tavā priekšā ceļos tādēļ, ka tu esi tik 
brīnišķa...  Tu  izdarīji  pašu  brīnišķāko,  ko  spēj  tikai  mīlestība,  kad  tā 
kļūdās... Tagad es tevi lūdzu, rīkojies vēl brīnišķāk citas mīlas vārdā, mīlas 
– kura nekļūdās... Tavās lūpās glabājas visas mūsu dzīves miers.

Selizeta – Par kādu mieru tu runā, Aglavena?
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Aglavena – Par ļoti sēru un ļoti dziļu mieru, Selizeta.

Selizeta  –  Kā  gan  es  varu  dot  jums  tādu  dziļu  mieru,  Aglavena?  Es  nezinu,  no 
kurienes to smelt sevī...

Aglavena – Atliek vien vienkārši pateikt, ka tu gribēji nomirt mūsu laimei...

Selizeta – Es gribētu to pateikt, Aglavena, bet tas nav iespējams; tā nav taisnība. Vai 
tiešām tu domā, ka ir iespējams mirstot melot?

Alavena  –  Es  lūdzu  tevi,  Selizeta,  nedomā par  nāvi...  Es  apskauju  tevi.  Es  esmu 
gatava iepūst tevī savu dzīvību. Ir neiespējami tev mirt, kad tava dvēsele 
saplūdusi ar manu dzīvo elpu. Mans dievs, ko man darīt, lai noturētu tavu 
dzīvību! Es vēl varētu saprast šos tavus melus skatoties nāvei sejā, bet tā ir 
tālu no mums. Tā ir dzīvība kas pieprasa patiesību... Ir vajadzīga visa tavas 
brīnišķās mīlestības patiesība, lai mēs vēl vairāk mīlētu tevi. Nesaki: “nē”. 
Nešūpo galvu, mana Selizeta. Tu labi zini, ka es, tā runājot, nekļūdos...

Selizeta – Tu tomēr kļūdies, Aglavena.

Alavena – Tātad, mēs raudāsim šķirti viens no otra!..

Selizeta – Kādēļ tu netici, ka tā ir taisnība?

Aglavena  –  Tādēļ,  ka  katrs  tavs  vārds,  katra  tava  kustība  pierādītu  pretējo  pat 
zīdainim.

Selizeta – Ko es teicu? Ko es darīju?

Aglavena – Kādēļ tu gāji atvadīties no vecmāmiņas?

Selizeta – Es atvados no viņas vienmēr, kad aizeju.

Aglavena – Kādēļ... Jā, kādēļ notika viss, kas notika, Selizeta? Vai nav nicināmi tā 
nopratināt nāves klātbūtnē? Un kad tik skaidri zini, ka vienīgā patiesība ir 
šeit, pa rokai, pie pašas sirds!

Selizeta – Man šķita, ka es esmu laimīga,  bet tu mani apbēdini ar savām šaubām, 
Aglavena... Ko man darīt, lai tu vairs nešaubītos?

Aglavena – Tikai pateikt patiesību, Selizeta...

Selizeta – Kādu patiesību gan tu gribi, Aglavena?

Aglavena – Tā biju es kas tevi pagrūda, pati to neapzinoties...

Selizeta – Nē, nē, Aglavena; neviens mani negrūda.
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Aglavena – Pietiek viena vārda,  lai  padarītu gaišu visu dzīvi.  Es uz ceļiem stāvot 
lūdzu  tevi  pateikt  to  nelaimīgo  vārdu...  Pasaki  man  čukstus,  ja  vēlies, 
padod zīmi ar acīm... Pat Meleandrs nekad to neuzzinās...

Meleandrs – Aglavenai ir taisnība, Selzeta... Arī es to lūdzu...

Selizeta – Es nokritu, noliecoties...

Aglavena – Tu bieži man vaicāji, ko gan es darītu tavā vietā...

Selizeta – Es nokritu, noliecoties...

Aglavena – Vai tu saproti, kādēļ es tā tincinu?

Selizeta – Jā, jā. Es skaidri zinu, ka tas būtu bijis lieliski. Bet tā nebija...

Aglavena  –  (Raudot.) O,  Dievs,  cik  mēs  esam zemiski  to  priekšā,  kas  mīl  savā 
vienkāršībā!

Selizeta – Aglavena!

Aglavena – Selizeta!... kas tev notika?.. Tu kļūsti bāla... Tu ciet, tev sliktāk?..

Selizeta – Nē... Es ciešu no prieka... O, kā tu raudi, Meleandr...

Meleandrs – Selizeta!...

Selizeta – Neraudi, mans nabaga Meleandr... Mēs tikai tagad visi mīlam viens otru... 
Nav  iemesla  raudāt...  Jūs  tūlīt  redzēsiet,  kā  es  jums  smaidīšu,  kad 
nomiršu...  Jūs  neticēsiet,  ka  es  esmu mirusi,  tik  laimīga  es  izskatīšos... 
Kurš smaida pēc nāves, tas ir laimīgs līdz galam... Es nesaprotu, kā gan es, 
tāda nožēlojama, spēju ietilpināt tik lielu paradīzi savā sirdī. Un brīžiem 
man  ir  bail  aiziet,  neskatoties  uz  visu  svētlaimi...  Kā?  Tu  arī  raudi, 
Aglavena? Vai tad tu neredzi, ka tā ir laime?..

Aglavena – Dāvā mums dziļu mieru, Selizeta.

Selizeta – Es atgriezīšu tev mieru, ko tu man devi, Aglavena...

Aglavena – Tu varētu man to dot, bet nedod...

Selizeta – Turklāt miers, ko ieguvu es, ir tik dziļš, Aglavena...

Aglavena – (raudot) Pats Kungs atzītu savu vainu pret tevi, mīļā Selizeta...

Selizeta  –  (balsij  mainoties.) Kādēļ  tu  aizej,  vaicāja  man vecmāmiņa:  kādēļ  aizej, 
mans bērns? Tādēļ,  ka es atradu atslēgu, vecmāmiņ, tādēļ,  ka es atradu 
atslēgu...

Aglavena – Selizeta!...
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Selizeta  –  (Atgūst  sajēgu)  Isalina?...  Ko  es  teicu?..  Saki,  ko  es  pateicu...  Tā  nav 
taisnība... Es tevi brīdināju...

Aglavena – Tu neko, neko nepateici... Nemoki sevi, mana nabaga Selizeta...

Selizeta  – Es tevi  brīdināju...  Viss,  ko es,  varbūt,  tagad pateikšu,  nebūs taisnība... 
Jums  mani  jāatvaino;  mana  dvēsele  kļūst  tik  vāra...  es  stāstīju  par 
vecmāmiņu?

Aglavena – Jā...

Selizeta  –  Jā,  man  gribējās  pateikt...  Viņu  ir  jāpaceļ,  nepieskaroties  rokām...  Es 
gribēju tev to iemācīt, bet laiks neļāva... O! piesargies, Aglavena!

Aglavena – (Satraukta) Kas notika, kas tev notika, Selizeta?..

Selizeta – Nekas, nekas... jau pārgāja... Man šķita, ka es jau vairs nerunāju taisnību...

Aglavena – Es vairs nevaicāšu, Selizeta...

Selizeta – Aizspied man muti  ar roku, Aglavena,  kad es sākšu runāt nepatiesību...  
Apsoli, apsoli, es tevi lūdzu!..

Aglavena – Apsolu, Selizeta...

Selizeta  –  (Meleandram) Man viņai  jāpasaka  pāris  vārdu,  Meleandr...  (Meleandrs 
klusi iziet.) Viņš ir noskumis, ļoti noskumis... Tu pateiksi viņam kaut kad, 
vēlāk, kad nāks aizmirstība... Aizspied man muti, Aglavena... es pārlieku 
ciešu...

Aglavena – Saki, saki, Selizeta...

Selizeta – Es aizmirsu visu, ko gribēju teikt... tā nebija taisnība tie bija meli... Uzliec 
man roku arī uz acīm, Aglavena... Tev tās būs jāaizver, tā kā tu tās atvēri... 
Patiesība, patiesība...

Aglavena – Selizeta?

Selizeta – (Ļoti vāri) Es.. es nokritu, noliecoties... (Mirst) 

Aglavena – (Sauc, raudot) Meleandr!..

Meleandrs – (Raudot, krīt pie Selizetas auguma) Selizeta!..
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