
Zans Anuijs 

MĒDEJA 

No franču valodas tulkojusi Ieva Lase 



Priekškars atveras*¥z skatuves Medeja un aukle, notupu-

šās pie ores. 

Ho tālienes dzirdama klusināta mūzika,dziesmas«Abas uzmanīgi 

glausās. 

Medeja. ^aimi.Sā «aaarifi» apkārt• 

Aukle* Tur ciematā dzied. ¥arbūt šoaien viņiem svētki. 

Medeja. Es ienīstu viņu svētkus, ienīstu viņu jautrību. 

Aukle. ®as tādēļ, ka mēs neesam šejienietes./Apklust/ 

Pie mums sv&tki ir agrāk, jūnijā.Meitenes tad rotā matus 

ar ziediem, bet jaunekļi notriepj seju sarkanu ar 

pašu asinīs un, saulei lecot,pēc pirmās upurēšanās sāka/) 

cīņa.Cik skaisti ir Kolhīdas jaunekļi, kad tie eīkstāsl 

Medeja. Apklusti! 

Aukle. Pēc tam viņi augu dienu ņemas piejaucēt plēsīgus zvērus. 

Bet vakargB tava tēva pils priekšā tika iedegti 

milzīgi ugunskuri, milzīgi ugunskuri,kuros dzeltenām 

liesmām dega smaržīgas zāles . . .Vai tiešām tu, mīļā 

esi aizmirsusi mūsu zāļu smaržu? 

Mēdeja. Apklusti, apklusti, aukle» 

Aukle. Ai, esmu veca, bet ceļš ir pārāk tāls. Kādēļ, kā& 

dēļ mēs aizbraucām prom,Medej, kādēļ? 

Aukle, Ko tad? 



Mēdeja/kliedz/ .Tādēļ, ka es mīlēju Jāsonu, tādēļ, ka viņa 

dēļ es ap- apzaga pašas tēvu, nogalināju 

brāli.Klusē, aukle,klusēl Kāda jēga bezgala 

atkārtot vienu un to pašu? 

Aukle. Tev bija pils ar zeltītās sienās, bet tagad sēs 

sēžam sakņupušas ,gluži kā divas ubadzes,pie šī 

ugunskura,kas visu laiku dziest» 

Medeja. Aizej pēc žagariem, 

/Aukle pieceļas,nopūšas un aiziet»/ 

Mēde ja/pēkšņi iekliedzas/. Dzirdi l/Pie ceļas/ Kāds nāk 

pa ceļu. 

Aukle/uzmanīgi klausīdamās/. Nē, tas ir vējš. 

/Medeja atkal notupstas«Tālumā vēl(dzirdamas 

dziesmas/. 
triArU-j 

Aukle. Negaidif vairs,kaķīt, tu esi gluži bez spēka. 

Ja tur patiesi ir svētki, tad viņi katrā ziņā ir 

ielūguši Jāsonu. Viņš dejo, tavs Jāsons, dejo 

ar pelasgu meitenēm, bet mēs ar tevi jswlam šeit 

gluži vienas. 

Mēdeja/neskanīgi/ Apklusti, vecāi 

Aukle. Es 

/ pauze. Aukle nometas Četrrāpus, uzpūš uguni. Dzirdama 

mūzika./ 

Medeja/pekšņi/ Vai 

Aukle. Ko? 

Medeja. Šis laimes tvans atplūst pat līdz šejienei, līdz 
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šim pamestajam klajumam.. «Bet taču lika/apmesties tālāi 

no .Viņi baidījās, ka nakt£ mēs 

varētu nozagt viņu vistas./Pieceļas un kljadz/ 

Bet kādēļ viņi dzied un dejo? ^ai tad es dziedu? 

*ai tad es dejoju? 

Aukle* Viņi ir savāsjaājās. Viņu darba diena beigusies» 

/Bridi klusē, tad domīgi/ Vai atceries^ ^alto 

pili cipreSu gatves galāf^ad tu atgriezies no tālās 

izjādes?, Tu atdevi zirgu vergam un meties mīkstajā 

guļvietā? Es/paaicināju meitenes, lai tās tevi no-

mazgā un pārģērbj.Tu biji pavēlniece, valdnieka 

meita, un tevj£ nekas nebija pietiekami skaists. 

No lādēm tika ņematas laukā drānas, bet tu,pčaiīa 

izraudzījies sev tērpu, kamēr tevi ie-

berzēja ar smaržeļļām... 

Mēdeja. Apklusti, mīļā, tu esi pārak liela muļķe. Tu laikam 

domā, ka man ir žēl pils, tērpu, vergu? 

Aukle. No tā laika tikai jābēg un jābēg... 

Mēdeja. Es vienmēr esmu varējusi aizbēgt. 

Aukle. Padzītas,pievij^tas, nicinātas..,Bez dzimtenes, bez 

mājas... 
ti*. 

Mēdeja. Nicitāta^, padzīta^,piefrjata£, bez dzimtenes, 

bez mājas, bet ne vientuļai 

Aukle. Tu arī mani velc sev līdz ...Manos gados $ Kur tu 

pametīsi mani, ja nomiršu? 



Becb^a. Kādā bedre, vai kaut kur ceļaslā, vai nav vienal&a 

kur, vecā; &r£ laani sagaida tāds pats liktenis» 

Ssnu sa&ierinādusies ar to» Bet toties es^eesai 

viena. W 

£ukle. Vi$ā taču tevi paast» Mede^af 

Kedcaa( iekliedzas). Hēl (aastingst) Bairdi? 

Aukle* % 0 ir Ve^š» fās ir svētku atbulsie•J&aoas neat-

grieaSsiea, ari šeštetkar nē. 

Mode ja-. Bet kas viņiem tie par svotkieia? JUs tā ir par 

laiai, kas atpūš ll&s pet šejienei viņu sviedru* 

ska$ā vSa® un ceptas c&ļas esaku? Korintas ļauais, 

kālab aus kliedsat un dejojat? gan lik ^autrj» 

tur šovakar notiek? gani a&scētļifck 

jaanai sirdij . . . Aukle, aukle, man ir tāda sajuta, 

it kā es šovakar ūzm&ē&SLj&m. sāp fca ir bail tāpat 

kā toreis, kad tu palidsēji Ižs&aut sasali no mana 

klēpja«Palldai auklei Mett Seksa kaut kas kustas 

tāpat kā toreiz un tas saka nē šo ļaužu, priekam, 

tas saka 'aē" laiisei. Ja es kliegšu, tu» aizspiedīsi 

san muti ar plaukstu? Ja ©s sākšu trakot, tu taču 

sani saturēsi? Iii neļausi mim mocīties vienai . . . 

G, turi mani, aukle, turi asai aik spēka £ furi u m l 

tā, kā turēji, kad es oiju turi m a l tāpat 

kā tasi vakarā, kad es g a a d v a i nobiru d£emixbā&« 

Vēl šonakt rasn kaut kas jādaeiadē, kaut kas lielāks 

un dzivuks par s&vt īsani pašu, bet es asainu, vai 



¥ 
XBETHT JIH y MEHA CHJI... 

Bne3anH0 exodum MCUibHUK u ocmanasnusaemcH. 
M a JI b HHK. Bbi Me,qea? 
M e A e a (KpuHum). ,11a, roBopH ļKHBeft! Ā y»ce 3Haio. 
M a JI b HHK. MeHfl nocjīaji 5I30H. 
M e jļ e a. OH He BepHeTca? OH paHeH, y6HT? 
M a JIB HHK. OH Beneji cKa3aTb, HTO BH cnaceHbi. 
Me^ea. OH He BepHeTca? 
M a JI H H H K. O H Beneji CKA3ATB, HTO NPNAET. HTO6 BBI ero VK̂ ajiM. 
Me^es. O H HE BEPHETCA? T ^ E OH? 

M a JI b HHK. Y napa. Y KpeoHa. 
M e ji e a. B njieHy? 
M a JI b H H K. HeT. 
M e fl e a (ecKpuKueaem). Ax! 3T O NPA3ZIHECTBO B ero necTb? ROBOPN! Tbi )Ke BHzpmib, a 

Bce 3Haio. B ero necTb? 
M a JI b HHK. Jļa. 
M e jļ e a. HTO >Ke OH c/jejiaji? Hy, roBopn >Ke! Tbi 6e>Kaji, pacKpacHenca, Te6e He 

TepnHTca BepHyTbca xy^a... TaM, BepHO, njiamyT? 
M a JI b H H K. J\dL. 
M e a e a. H nbioT? 
Majib HHK. lIIecTb 6oneK OTKynopHjiH nepea ̂ BopHaM. 
M e a e a. H nrpbi, H xjionyuiKH, H cļjenepBepKH rp03flbaMH B3JieTaioT K He6y. lloToponHCb 

>Ke, MajībHHK. Korzia TH BbinojiHHHib nopyneHHe, CMoaceuib BepHyTbca Tyzja H noBecejiHTbca. 



un pa?iecāties»tiu laaai nepazīsti.^ai tad tev nav vienalga» 

kadu vesti esi san atnesis? &ādēļ j&an© seja 

tev iedveš bailes? fi*u gribi lai pasmaidu? i>uk» 

es jau m ī d u . Tā laikam ir laba vests, ja tur 

de jo..,ilu rima taču, zēn» es tā kā tā visu zinu* 

Zēns* Viņā precas ar Kreūsu, Kreonta neltiu&āzas paredaē-

tas rit ne rīta. 

Mēdeja. ^aldles, zēni fagad ej dejot ar Korintas šeit asu 

Lejo, kaner pietiek spēka, dejo cauru nakti! Bet 

kad kļūsi vecs* atceries» ka tieši tu» un neviens 

cits» atnesi šo vēsti Vedējai, 

2ēns( grasās iet pro&)s ILo lai viņam pasaku? 

Hedeja. 

Zēna. Jāsona&. 

Mede ja* *»aki viņam , ka es tev pateicos, 

(Eēns aiiiiet.) 

MedejaCpēktsņi i£uJLi©dzss): laidies J asonl i&laies Ereonfcl 

Maldies tev, nakta i Pž&iies ju&s visiem! Cik tas 

vienkārši S £sssu atguvusi biīvibui 

Aukle (pienāk tuvais.) ^ana lepnā ērglēns» « u lasa© 

sieva tavas rokas 
Mede ja» Liec mani mierā, boram 'saņ šosejai % n feavl pwiicuLitu-

as 
je&žr-V&lrs nav vajad4Ī@&i % n s u č m nāk pasaulē 

bez tavas palīdzības • • • Šoreiz ia©it©ne. Ai satina 

naida kārei Oik tu neparasta» cik jauka, cik labi 

saaasžo m z ā Belaā meitenei 'l'agad zilēšu vienīgi 

tevi visā pasaulei 

Aukle» *anāc šurp, Medeji 



Medeja(izālējusies visā augumā, sakrustojusi rokas uz krū-

tīm). Liec mani mierā, es klausos. 

Aukle. Ha kas tev ifeiek no viņu mūzikas? Dosimies atpakaļl 

Medej&. Jās vairs nedzirdu mūziku. Ss klausos savā naida 

kārē.Ak salamej 0, izšķiestais spēksl Kāda 

vara pār sani bija viņa lielajām» karstajām rokām, 

auklei Pietika viņam ienākt mana tēva pili un 

pieskarties man . . . Pagājuši desmit gadi, un 

Jāsonfe roka atlaiž mani vaļā. Es atkal atrodu 

V 
sevi. ai tas bija sapnis? Me, ne, ta esmu es, 

TT 

Medejs.i Tiksi nu jau vairs es neesmu tā sieviete, 

kas, vīrieša smaržas apskurbusi, gaidot to, guļ 

ka padevīga kuce .Kāds kauns, kauns2 ani vaigi 

deg, aukle tJ^čieīm es padevīgi gaidīju 

viņu, kājas iepletusi, aizvien ar to pašu sajūtu, 

it kā man kaut kas» atņemts, kāds gabals no īsanis^ 

ko viņš varēja dot un ņemt.Šis mans klēpis, kas 

piederēja viņam.Jā, man vajadzēja pakļauties vi-

ņam un smaidīt viņam un rotāties,lai tam patiktu. 

Jo viņš taču ik rītu pameta mani un aiznesa sev 

līdz daļiņu manis, bet es biju kā*//'^^ 

i , vakara viņš atgriezīsies 

un atdos man to. Man vajadzēja -žssgafe zelta aunadu, 

kad tā viņam bija iekārojusies, man vajadzēja iz-

paust visus sava tev® noslēpumus, vajadzēja noga-

lināt savu brāli viņa dēļ un pēc tam, tādai pašai 

noziedzīgai un nožēlojamai kā viņš vajadzēja pavadi 



"U^MO fttutu . U AtUoA. /ZUJlt ; 

/M/l 'v 

Tu taču to zini, vecā, arī tu esi mīlējusi. 

Aukle. Jā, mana vilcene 

Medeja. Es jūtos tā, it kā man būtu kaut kas atņemts. 

Ai,Saule, ja patiesi tu esi sani radījusi — tad 

kādēļ gan tādu? Kādēļ tu esi radījusi mani par 

sievieti? Kādēļ šīs krūtis, šis vājums šī atvērtā 

brūce manā klēpī? Vai jauneklis Medeja nebūtu 

skaists? Tai viņš nebūtu stiprs? Ar «tik stingru 

ķermeni kā akmens, viņš būtu radīts, lai iegūtu 

un pēc tam aizietu, spēcīgs, vesels, neskarts. 

0, ja tad Jāsons būtu mēģinājis nākt un pieskarties 

man ar savām lielajām, briesmīgajām rokāmS ^atram 

no mums — jā gan, katram — rokās būtu duncis 

un stiprākais nogalina otru un atbrīvots aiziet. 

0 , tā būtu bijusi gluži citāda cīņa, nevis tāda, 

kurāalkst iT^īēc^s^sksāeassug - un pat* lūdzies, 

lai tevi ievaino...Sievietel Sievietei Kuņaļ fio 

saujiņas dubļu un vīrieša ribas radīta miesai 

Tīrieša gabaliņš! Padauzai 

Aukle( apkkauj viņu). Tu neesi tāda,M5dejl Tu neesi tādai 

Medeja. Tāda pati kā visas.Tikai vēl gļēvāka, vēl paļāvīgāka 

par citām. Desmit gadusi - êt šovakar tam ir beigas, 

aukle, es esmu atkal Mē^fa. Cik labi 
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ii ukle. U omieriaies^Medoj i 

Mede^a* £e 4&u osau nomierinajusies » esmu kļuvusi sāsa* 

% d z l t aukle t cik klusa es esaut cik jsierlgl 

runāju mirstu* £s palēaaia kaut ko no^ūrainu sevī. 

£s kaut ko nožņaudzu* 

Aukle* Panāc šurpl 2u mani biedē* 

Mēdeja* ti&n ari ir bail*. 

Aukle* Ko viņi tagad ar sauss daris? 

Mēdeja* &as par jautājušu* viņi — ar jāprasa 

sev» ko īsās darīsim ar vieņlemS iSs arī baidos» 

bet ne jau no viņu mūzikas uu kliedzieniem ne ari 

no viņu utainā valdnieka un viņa pavēlēs — es bai-

dos pati no sevis* Jāsoa, tu biji iemidzinājis 

Medeju» bet nu viņa pamostas * Haida kārei Ienaids2 

Milzig&lsf dzīvinošais 

es dzimstu no jauna* 

Aukle* Madeja# viņi padzīs mm* 

Modēja. var būt* 

Aukle» Kur tad aaēs dosimies? 

Medda* Mums» gaļā allaž atradinies kāda zeme šaipus vai 

viņpus dzīves*kur iedēja būs valdniece* Ai mana 

'luss&s valsts* tu esi atgriezusies pie manis l 

Aukle( Jaim}* Atkal bus viss jāvāc kopā* * * 

Pakravāsimies pēc tam, vocāl 

Aukle* pēc t«m? 

dēdēja. Un tu vēj jautā? 
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Aukla. Ko tu gribi darīt, *m Medo ja? 

11$ deja. Sie, to darīju viņu dēļ, tod nodevu tēvu» kad 

nogalināju. arali,l&i varētu bēgt, to, ko es iz-

darīju ar veco ieleju, kad centos palīdzēt 

tSāsomua. kļūt par valdnieku Pēlējs sala, to, ko 

desmitiem reižu esmu darījusi Jāsona dēļ, bet 

sioreia aeidsot, izdarīšu pati sevis dēļi -

Aukle« 2u esi prātu a&udējusii £u nevari to izdarīti ' 

Medeja. Ko es nevaru izdarit? Medeja, pavisam viena, 

paaesta šeit pie ores gluži svešas jūras krastā, • • 

Padzīta, apkaunota^ ienīsta. • .Bet aan tas nav 

sekas* 

(MuZika tālumā skan ak&ļāk) 

(Kliedz apslāpēdami to*) 

•kai viņi dziedi iīai ātrāk nodzied kāssu dziemaui 
i 

£ai žiglāk rotā līgavu tas pili i Līdz laulībā® vēl 

jau vesela diana.G,Jāaon, tu taču pazīsti mani, 

tu zini , kādu aeiteai ieguvi ilolāloā. Ko tu toreiz 

do@āji?&a es raudāsu? m sekoju tev pa asiņaino 

noziegumu ceļu, tātad, lai šķirtos, ari vajadzīgi 

asinis un noziegussi 

Aukle( sētas viņai klāt). Apklusti, apjausti, es tevi 

ludzui Paslēp savas sāpes dziļi sirdī! Paslēp 

savu ienaidu, pacieti Šovakar viņi ir stiprāki 

par iauas. 

Ķēdēja. Un kas par to, auklei 



Aulcle* 'iu atriebsi* &ana vileaue, atriebsi, ©anu vanadziņ* 

Kadreis ari tu padarīsi ļaušu Tīņiem* Bet šeit nes 

neesam nekas. Divas sveazesnieces šai ore, kam 

priekšā aizjūgts vecs zirgs, divas zagles, kas ap-

zog vistu kuti* • «kam pat bērni met ar akseņiem* 

^'a^aidi kaut dienu, kaut ©adu* drīz tu kļūsi pati 

stiprākā* 

Mede ja . Stpiprāka neka Šovakar? dekādi 

Aukla* set ko tu vari izdarīt oai naidīgajā salā? Kolhida 

Ir tālu, koUblda pati tevi padzina* Bet ta^td 
-t/-

sus pasēt ari Jasoas* as tad tev paliek? 

Sēdēja* āu pa^il 

Aukle* Nabadzītei Kreonts ir valdnieks* un šai izmirušajā 

klajam aus pacieta tikai uā«*ēlab, ka viņš to gribēja* 

Pietiek viņam bilst kaut vārdu* dot alai* un viņi 

visi metīsies mm& virsū ar dunčiem un rungām* Viņi 

nositis īsus* 

Mede ja (klusi) *Jā* viņi aosltls sus*Be t būs jau par veļu* 

Aukle( nokrīt viņai pie kājās)* kedej* es esssu veca* bet es 

negribu alrtJSs gāja tev pa pēdāca, es visu paietu 

tevis dēļ* Jā©t pasaulē vel Ir daudz kā jaukas saules 

sasildīts akusuns, uz ^ura var atpūsties, silta vira 

pusdienas, nopelnītie naucias gabali plaukstai īsal-

clņS vīna, kas spirdzina sirdi pirsss gulētiešanas* 

Mede ja ( atgrūž viņu ar kāju, nicīgi)* mirla tādai 
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Vakar arī es gribēju dzīvot, bet ne jau par to patreiz 

ir runa. 

Aukle( ķerdamas viņai ap ceļgaliem). Es gribu dzīvot, 

Medejal 

Medeja. Es zinu, jūs visi gribat dzīvot. Arī Jāsons aiziet 

no mums tādēļ, ka grib dzīvot. 

Aukle( negaidot, ļauni). Tu taču viņu vairs nemīli ,Me dejai 

Tu jau sen vaifcs viņu h«vagas negribi. Ja tik cieši 

jādzīvo kopā vienā orē, tad cilvēks zina visu. 

ui» < : gan InmftMUKakiirH viņšjrirmais kadu vakaru iw 

co teica, ka viņam karsti, ka viņš iznesīs savu 

maisu ēsēr- laukā.Mft žu ļāvi viņam to darīt, un 
icuL/ rcj/LOAd 

es dzirdēju, ka, tEfceaa.c peā/&ttot3(r9 tu- & Ū A & _ . 
iŪ-M <$U±f<Q Miti -

jar&tā&ļrt&tēfB , atvie gl ojbi nopūt ie s^Hogal ina tā vī-
/ JdL 

riesa deļ, kurn t»/iekaro, nevis ta dēļ, kuram ļauj 
4MTCU QLLI10J 

naktī aiziet no gti^vd&t**. 

Mēdeja( satver viņu aiz skausta un strauji pavērš tās seju 
^Uļ/US^ Uij 

uz augšu) JBOCktAsi«rs, sieviete i Tu pārāk daudz zini, 

pārāk daudz fTfiu labi, zīdu tavu pienu un pacietu 

tavas gaudas .Bet tu labi zini, ka ne jau piens 

padarīja Medeju spēcīgu .Es tev neesmu vairāk pa-

teicības parādā kā vžnai kazai,kura'būtu varējusi 

zīst tavas krūtis^"Tagad klausiesl an ir apniku-

šas tavas nemitīgās runas par vecumu, podagru, 

par saulīti uz tavas dapuvušās 

miesas.Ej, vecā,pie saviem traukiem, pie savas slo-
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tas, ej mizo kartupeļus — ka visas citas no tavas sugas, 

Spēle ,kuru mēs uzsākām, nav domāta jumsi Un , ja 

aiz pārskatīš&nāsfneko neapjēgdamžļarī jūs tajā 

aizietu bojā'-nu— ļoti žēl, neko darīt. 

(Rupji pagrūž viņu zemē) 

Aukle ( iekliedzas) ^ d e j \ Kāds nāk šurpj 

(Medeja pagriežas.Viņss priekšā, dažu vīru pava-

dībā stāv Kreonts.) 

Kreonets. Tu esi Mēdeja? 

Mideja. Jā. t M J l ^ 

Kreonts. Es esmu šī/ciemata valdnieks. 

Mē^ja. Esi sveicināts. 

Kreonts. Nostāsti par tevi atnākuši līdz mani®. 'lavi 

v 
noziegumi kļuvuši šeit zināmi, akaros tapat ka 

ķu _ 

visās citas salās jaušu' z@me# sievietes ar tiem 

biedē bērnus .Jās dsž«s dienas pacietu tavu 

uzturēšanos šai klajuma, bet tagad tey^Jaiet 

prom. 

Medeja. Ko es esmu nodarījusi Korinta» ļaudīm? Tai esmu 

apzagusi viņu vistu kūtis? viņiem apsprā-

guši lopi? Viii esmu saindējusi viņu avotu», kad 

gāju tur sasit ūdeni ēdienam? 

Kreonts. Pagaidām vēl nē. Bet kādu dienu tu visu to 

vari izdarīt. Ej prom. 

Medeja. Kjpeontl Arī mans tēvs ir valdnieks. 

Kreonts .Es to zinu. Dodies žēloties uz Kolhīdu. 
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Mede ja . Jaki» es tur atgriezīšos .Es vairs ilgāk nebiedēšu 

tava ciemata godājamās sievietes, bet mans zirgs 

vairs nezags tava klajuma lieso zāli «Es atgriezīšos 

Kolhīdā, bet lai uz turieni mani aizved tas, kurš 

mani nolaupīja. 

Kreonts. Ko tu ar to gribi teikt? 

Medeja. Atdod man Jāsonu. 

Kreonts. Jāsons ir mans viesis, viņš ir valdnieka, a«na 
itojtf 

bijušā drauga dēls, un var darīt, ka iaņsš grib. 

Mede ja . Ko tur dzied tavā ciematā? Kādēļ, šī uguņošana, 

šīs dejas .Kādēļ dala vīmi? 4a šī ir pēdējā 

tad"kāīab tavi godīgie korintieši 

neļauj man gulēt?^ 

Kreonts. Es atnācu (te^^^pateikt , Šovakar svmn 

manas raeitas kāzas.Hīt Jāsons dosies laulībā 

ar viņu. 

Medeja. Vēlu tiem abiem ilgu mūžu un lielu laimi l 

Kreonts. Viņi iztiks bez taviem novēlējumiem* 

Medeja. Kādēļ gan tos atraidīt, Kreont? Uzaicini arī mani i/cu Vc/, 
kazas.Iepazīstini ar savu Eu3iturf£ini,/'es varu 

but viņai noderīga. JSs veselus desmit gadus 
VOAM C>iCLutff fcc /LtUtiL/f diuij^ 

biju Jāsona sieva un *taa 
KJDJ 

vfcpcsj&vpsstt to tikai desmit dienas 

Kreonts. I'ieši tādēļ, lai šī sastapsanās nenotiktu, es iCŪtMJ,Kib ļ'ūajffū) 

•fee^pszv^u^atetažfe Korinta, jau šonakt. Sajūdz zirgu, 

savāc mantas; pēc stundas tev jābūt jau aiz robe-

žas.Šie ļaudis tevi pavadīs. 
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^ d e j a * Bet ja es atsakos* Atu^/a/ <to 

Kreonts* Tevis nogalinātā vecā Pēlēja dēli griezās pie 

visiem ausu zemes valdniekiem. Viņi pieprasa tava 

galvu* ^a tu paliksi tat šeit, es tevi izdošu* 

Medeja* "Viņi ir tavi kaimiņi,Viņi ir stipri .Valdnieki 

bieži viens otras, šādi izpalīdz.Eādēļ tu mani neiz-

dod tūlīt? 

fcuiju Ai/ pJ^Julu^- āsons 
lūdza, lai 

JGpCjiiJUk,') ̂  

Medeja. ^tebals JāsonsS Man Jābūt*/(riņam ļ&faižtZig&ži, vai ne? 

Vai tad bus labāk, ja tesālisši spīdzinās mani 

tieši viņa kāzu dienā? fai tu gribi dzirdēt, kā, V 
nedaudz jūdžu attālumā no Korintas, es tiesā jvcļi 

v ^ i g ^ ^ ^ o ^ r ^ ^ v b , kādēļ/^nogalinā^» Pēlēju? Znota 
ifcctīgis y 

dēļ, & t i e s n e š i , jūsu labā kaimiņu 

valdnieka^znota dē$ l &r šo valdnieku jums ir 

vislabākās attiecības* % ^ ^ «f 
AJJt£. CJ/MJU. &JCK& 
/^fa&Jfeva pilī es paguvu iemācīties, ka valdīt 
' dG/O HjC^ojU(LH 

vajag c i t ā d i s a n i ato>Oā& tūlīt* 

Kreonts( drūmi) */Kan to vajadzētu darīt . -Bet es apsolīju 

tevi atbrīvot* $«vā rīcībā ir viena stunda. 

Med§ja( lepni izslej&s viņa priekšā). Krecnt, tu esi vecs* 
f£u valdi jau »en,<iuy esi redzējis ne mazums ļaužu 

un vergu*ri'u pietiekami ilgi esi noņēmies ar šo 

riebīgordarbu. Paraugies man acīs un pazīsti manij 

Es esmu Medeja,Aiēta meita, kurš, ja tas bija nepie-

ciešams, pavēlēja nogalināt ļaudis, kas — vari man 

ticēt — bija daudz mazāk vainīgi par mani. 
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Mēs esam vienas sugas, es esmu ne tām, kas tiesa un 

spriedumus, bet pēc tam tos neatceļ un nepazīst sirds-

apziņas pārmetumus* M F €u nerīkojies kā valdnieks» 

Kreont. Ja tu gribi, lai Jāsons frūtu tavas meitas 
Loc, 

vī/ts, tad ņa&ē&i tūdaļ nogalinat gan mani, gan veceni 
cUtf 

gan mierīgi guļošos bērnus, gan zirgu* -"ai uz-

f/>U * 

ticami! sadidzina visu, kas atrodas šai pa-

mestajā vietā un lai pelnus izkaisa vējā* Lai no /rj 

Medejas paliek pāri tikai liels melns traips uz fesčs-

g&g&fe&čttt*s un teiksma, ar kuru vakaros biedēji Korin-

tas bērnus. 

Medeja. Bet kādēļ tu gribi, lai es>džīvotu? 5e tev, ne san, 

ne Jāsona® nav vajadzīgs, lai es paliktu dzīva M&afo 
i/- četA' 

v1 Jč&C stundttf, tu taču pjsts to zini . 

Kreonts( izvairīgi pamāj ar roku, tad drūmi nosaka). Man 

i izliet asinis. 

Medeja (kliedz). Tad tu esi kļuvis pārāk vecs, lai būtu 

valdnieks! Liec savā vietā dēlu, lai viņš velc še 

darbu, kā pienākas, bet pats ej kop savus vīna dārzus 

un sildies saulē! Vairāk nekam tu nederi! 

Kreonts. Lepnā! fūrija! Tu domā, ka esmu nācis prasīt tev 

padomu? ^ 

Medeja.JTē, žādēļTtu neesi nācis, bet es tomēr 

/ g & d o m / t o v v a r u ^ t ļ j ^ C l e s ^ Tumsai (man 

klust, ja tas ir tavos spēkos .Tas '411* viss. M 
Kreonts. Es apsolīju Jasonam , ka atlaidīšu tevi, nenodarī-
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3i» tev ļauna. 

Medeja( izsmejoši). Henodarījis ļaunai•Sē» nebūs^ kā tu saki, 

Būtu pārāk# jauki, ja mani atlaistu un vēl^ bez 

I , Cl/ h"- ' J ' 

l6i: i pārvēršas par ēnu, par 

lai tā kļūst par liktenīgo kļūdu .Lūk, par to 

domā Jāsons i Viņš var mani piemānīt» var pats 

paslēpties tavā pilī aiz tavu sargu mugurām, 

var rast patvērumu tavas me itas^gkauj ās un pēc 

tavas nāves kļūt par Korintas valdnieku, bet tik 

un tā viņš zina, ka mūsu vārdi ir nesaraujami 

saistīti uz mūžu.Jāsons un Medeja! Tos vairs nevar 

šķirt .Padzen mani, nogalini mani — vienalgal 

Tava meita precas ar mums abiem. Tai tu to gribi 

vai ne, tu ņem mani līdz ar viņu,(Kliedz.) Kreoat! 

Īsi valdnieks! Bari, kas darāmsi padzen Jāsonul 

Tiņš ir līdzdalībnieks visos manos noziegumos. 

Rokas, kuras glāstīs tavas meitas augumu, ir slacī-

tas ar tām pašām asinīm, ar ko aptraipītas manē-

jās «Dod mums abiem stundu laika, pa£ vēl mazāk. 

Mēs esam raduši pēc katra ļauna darba bēgt kopā. 

Es tev zvēru, ka mēs aizvāksimies ātri! 

Kreonts. Nē, brauc viena. 

Mēdeja( negaidīti) Kreont, es tevi nelūgšos«Es to 
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nevaru.Mani ceļgali neprot locīties, jaana balss nevar 

skanēt padevīgi.^et tu esi cilvēcīgs, ja jau 

nevarēji izšķirties sodīt sani ar nāvi* Ne-

pieļauj , ka es aizbraucu vienai Atdod padzī-

tajai atpakaļ gan tās kuģi, gan ceļabiedrus Es 

taču šeit ne ierados vienai Kādēļ tagad tu 

neapejies ar BUKS vienādi? Jāsona dēļ es/ho-

galināju fcrti* PēlejuĻ nedevu tēva, 

brāli, kas nebija vainojams manā bēgšanā* Ms 

piederu Jāsonaa, esmu viņa sieva* un katrs 

mans noziegums ir arī viņa noziegums* 

Kreonts, Tu melo. Es visu sīki noskaidroju* Jāsonu var attafci 

not, ja viņa rīcību aplūko atsevišķi no tavējās* 

Tiesa var viņu aizstavēt.»Ba pat^ esi sevi ap-

traipījusi .Jāsons ir ņg mūsu puses* viņš ir 

dēls vienam ne šejienes valdniekiem* •ž'al ari 
- - " . . . . . . 

jaunībā, tāpat kā daudzi citi, viņš ir izdarīs 

g&s ne mazums imļķību, (tagad viņš ir cilvēks, 

kas doma tapat kā mes* Bet tu esi no tālas 

zemes, (tu ņgesi šeit svešinleee ar savām bur-

vestībām* ar savu naidu. Atgriezies Kolhīdā, 

atrodi savā ailtī kādu vīrieti^ tādu pašu barbara 

kā tu un atstāj mūs zem šīm skaidrajām debesīm, 

šīs Mierīgās jūras krastā — tā ir vienaldzīga 

pret tavjfeām vaimanām un pret tavām/ kaisi ī b āsa.. 

Mede ja (brīdi klusē). Labi, es pametīšu tavu valsti.Bet sani 

bērni? Kā bērni tie ir? Grēka vai Jāsona bērni? 
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Kreonts. Jāsons domā, ka viņi tevi tikai apgrūt 

Atstāj tos mums. Viņi uzaugs pie manis p i l i . Ap-

solu tev, ka rūpēšos par viņiem* 

Ķēde ja ( bikli) .^an būtu vēlreiz jāpateicas jum», vai ne tā? 

Jūs esat cilvēcīgi, vēl vairāk * jums sveša ienaids, 

jūs ̂ esat taisnīgi* 

m m m m » m m pateicību pi* sevi». Brauc prom. 

Stunda jau. tūdaļ būs galā, un , kad mēness būs 

augstu, tad tevi šeit^sviens nespēs aizstāvēt. 

Jg 
Medeja. la i cik mežonīgs, skarbs un neizprotams būtu s 

i no Ķtvm- cs ^ pjfc* : 

Kaukazs, /ari tur, Kreont.f tāpat kā vism?,r~aāte 

sev piekļauj bērnus . . . arī meža z v ē r i . & n i 
- . . yft 

bērni guļ — lūk, tur. Kliedzieni* tumsā 

mirgojošas lāpas* svešas roka», kuras tos satver 

un atrauj no māžes — vai ta nav pārāk dārga 

maksa par viņ«B^nožiegumiem? ©od man laiku līdz 

rītam! Bo rīta e» to» pamodināšu* kā parasts, un 

aizsūtīšu pie tevis. Tici Mēdejai, valdnieki 

Viņi vēl nepagūs izgaist ©eļa pagriezienā, kad e» 

jau aizbraukšu* 

Kreonts( kādu laiku noraugās viņā, tad negaidīti), ^a i 

notiek» i (Aci» no Mede jas nenolai-

dis, drūmi piebilst.) Aolmredast, es 

vecs . . .V^ela nakts ir pārāk ilgs laiks tev. ^a šo 

laiku tu vari pastrādāt /dučiem^noziegumu J^an ne-

vajadzētu izpildīt tavu lūgumu...Bet arī es esmu 

daudz nogalināji», Mēdeja. Iekarotajos ciematos, 
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kur es izrāvos priekšgala saviem piedzērušajiem karavīriem* 

es nogalināju bērnus . r & r visu to es dāvinu 
/od tMgļTj , 

liktenim tavu mazuļu netraucētu @iegu^l»ai lik-

tenis, ja vēlas* Izmanto šo dāvanu un pazudina 

mani* Pāvu ļaušu paVadīts* aiziet prom^ 

(Līdz ko viņš vairs nav redzams, Medeja» seja 

pārvērsa», un Viņa ar spļāvienu pavadot Kreontu, 

s uz uz mani. 

Būs liktenim mazliet jāpiepalīdzJ fu, vecais lauva 
fOM ījMjivt M^vjmiJ^j 

asi 

nu 
h4I/< 

savus nagus» ga 

ŠSS 

bēr-

%.j ka vakaros* 

kad paliec viens tukšajā pilī un domā par tiem, 

ko esi slepkavojis^tev kļūst nelabi ap dūšu, Bet 

tur7 vecais plēsoņa vainojams tavs kuņģis.Hekas 

cits. Ēd putriņu, dzer pulverīšus un nejūties 

aizkustināts par savu krietnumu, jo vecais 

Kreonts, kuru tu pats tik labi pazīsti — 

š±s būtībā gadīgo , bet neizprotamo cilvēku 

— arī tomēr ir nogalinājis krietni daudz nevainīgo 
; [ĢUkjĻ 

dienās, kad/vēl bija veseli 

Vilki nogalina savus nespēcīgos ciltsbrāļus, lai 
- _ ifj 

aiztaupītu, tiem atmiņas par pagātni par vēlu 

nākušas nožēlas i e c e r i , ka tas tev ies secen, 

KreontS Esmu Mēde ja — vec© krokodilt S5E^SB33u-xisu 

a arī dievi uzķertos uz tavas makšķeres f <ku 

es visu skaidri^ls pazīstu ir labo, ir 



ļauno. Es zinu,ka jamaksā skaidrā nauda,ka ikviens sitiens 

ir noderīgs un zinu, ka nevilcinoties ir jffaujas 

pašam uz sevi .Bet ta kā tavas (asinis /atsalušasj ja 
7 7Clc? fjOjCt£tXr[t4*r ji*-' 

tavi i dzīvības spēki) izsīkusit/ļa^ža* 
u • ' ' 

gļēv*, ka uzdāvināji man veselu nakti» tad tu 

samaksāsi par tol(Skaļ4 uzsauc auklei)4vāc visu 

kopā, vecāS Paņem katlu, novāc gultas» aizjūdz 

Jāsons. Kurp tu dodies? 

Medģja( pagriezusies pret viņu). Es bēgu, Jāsonl Es bēgu. 
•MCUĶJ \taj ncw metaj 1CLUAJ 

*tetr k&ē jāpamet iesildīta vieta. Tik*i 
ļcuuu 

ieme£.s šoreiz e&fts. Līdz šim es bēgu tevis dēļ. 

Jāsons. 1s sekoju viņiem. Es nogaidīju, līdz viņi aiziet, 

lai tiktos ar tevi vienatnē. _ e/ 

Medja. Vai tad tu gribi man vēl kaut ko teikt? 

Jāsons* Tu nojaut to? ^atrā gadījumā esmu ar mieru 

uzklausīt visu» ko tu vēlies pateikt man pirms 

aiz braukšanas. 

Medeja. Un tev nav bail? 

Jāsons* Ir^OA/. 

Ķēde ja .Ļauj man paskatīties uz tevi. Es tevi mīlējuj 

Desmit gadus es gulēju tev blakus. Vai es esmu 

novecojusi tāpat kā tu »Jāson? 

Jāsons. Jā. r̂-*t£WQ 
Medeja. Es atkal redzu tevi stāvam priekšā, kā toreiz 



•Jto jfiJuJ, Itcu 

pirmajā naktī Kolhīdā, Va i^CastujāSaa tainais varonis» kas 

nokāpa no t?as izlutinātais bērns,kurš iekāroja 

zelta aunādu un kura nāvi es nevarēju p ieļauj 

mmm biji tu? 

Jāsons. Jā, tas biju es* 

Medeja. Man vajadzēja toreiz pasēst tevi vienu cīņā ar 

vēršiem, vienu cīņā ar milžiem, kas pilnā 

apbruņojumā izauga no zemes, un vienu cīņā ar pūķi* 

kurš sargāja aunādu. 7 
— - — ' <7-

Jasons. Varbūt. 
hJft, 

Mede ja. WtXAjM*&&igtL*.. Oik ērta būtu bijusi pasaule bez 

JāsonaI 

Jāsona. Un pasaule bez Medejasf Ss arī par to esmu sapņojis* 

Medeja. p A s a u i ē ir gan Jāsons, gan Medo ja un ar 

pasauli jāsamierinās, kāda nu tā pastfcv. Un velti 

tu lūik palīdzību savam sievas tēvam, lai viņa ļau*r 

dis aizved aani līdz robežai.Iu zini, kat mūs nespēs 

šķirt ne viena ne vairākas jūras .Kādēļ tu neļāvi 

viņas aani nogalināt? 

Jāsons* Tādēļ , ka tu iMk ilgus gadus esi bijusi mana sieva, 

Medej.Sādēļ , ka es mīlēju tevi. 

Medeja. Un tagad ea vairs neesmu tava sieva? 

Jāsons. ftē. 

Medeja. laimīgais Jāsons, ticis vaļā no Medej&s. Kas tad tevi 

atbrīvoja no viņas ? jf&l pēkšņā iemīlēšanas šajā 
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mazajā Korintas zostiņā, viņas jaunā ķseriaeņa skāņā smaržā, 

viņas cieši sakļautie jaunavīgie ceļgali? 

Jāsons, He. 

Medeja. Kas tad? 

Jāsons. Tu pati, 

(Pauze .Viņi stāv pretim viens otram un cieši 

raugās .Pēkšņi Mšdeja iekliedzas.) 

Medeja. Tu nekad nekļūsi brīvs,Jāson! Mēdeja vienmēr būs 

tava sieva. Tu vari mani padzīt, nožņaugt šai 

paša mirklī, ja tev kļūs neizturami mani kliedzieni, 

bet Medeja nekad, nekad vairs neizzudīs tev no atmi-

ņas I Paveries manā sejā,kur tu saskati vienīgi ienai-
<#04fiuaj ioj/u 

du, ieurbies tanī ar savu naidu. Laiks un ļr nrnrnr var 

šo seju izķēmot, netikums var tanī atstāt pēdas, 

reiz tā kļūs par pretīga» vecenes seju, kas visiem 

iedvesīs šausmas, bet tu» tu līdz pat mūža galam 

joprojām redzēsi tanī Medejas vaibstus! 

Jāsons. Nē. Es tos aizmirsīšu. 

Medeja. Tu tā domā? Tu raudzīsies citās acīs, tu dzersi 

baudu no citām lūpām, tu apmierinā*i»kur pagadās, 

savas sīkās vīrieša kaislībiņas.O, vari būt drošs, 

tev Atagatj? piederēs citas dievietes, tev tādu būs 

tūkstošiem,tev, kurš vairs nevari paciest vienu. 

Bet tu mūžīgi meklēsi viņu acīs asnu acu atspulgu, 

viņu lūpās manu lūpu garšu, viņu ķermeņu smaržā— 

Medejas smaržu! 



Jāsons» V i s u to» n o kā es vēlos aizbēgti 

M & e j a . 3>avs prāts» tavs netīrais vīrieša prāts» v a r to 

vēlēties» bet pašas negribot tavas apmulsušās 

rokas saiets tumsā meklēs šajos svešajos ķermeņos» 

meklēs Sēdējas audušā auguma apveidus 1-rāts tev 

iestāstīs» ka šis svešās ir tūkstošreiz skaistākas 

un jaunākas«Tikai tad neaizver acis» Jāsan 

ne uz sdrkli neļaujies ilūzijāmi Tev par spīti tavas 

stūrgalvīgas rokas meklēs ierasto vietu savas sievas 

auguma-* «Un galu galā, lai cik jaunu Modēju, kas kaut 

kādi atgādinas tev ieto, dalītu gr tevi tavu veča 

guļvietu tanī laikā, k&ā es kļūšu veca un pārvērtī-

šos par kauliem un ādu, ik reizes, kad tu pieskarsies 

tikko jaušamam gurna izliekumam» lielākam vai mazākam 

apaļumam, tavu pagurušo roku mūžam jaunie pirksti 

atcerēsies Jiīedeju un brīnīsies, kā sī te nav viņa. 

iiocērt sev rokas» Jāson, nocērt tās tūlīt» vai arī 

apmaini tās ar jaunām, ja gribi mīlēti 

Jāspns. ^ai tiesām tu domā, ka es tevi pametu tādēļ» ka &sk-

lēju jaunu mīlestību ? Vai tiesās tu domā, kts es gribi 

visu sākt no gala? Es ienīstu ne tikai tevi» es ienīsi 
V ' * " " " " ' 1 " " " ' M ^ M i t H m m m M ^ o m * * * ^ ^ 

ailestibul 

(fauze. Viņi raugās viens otrā) 

Uzdēja. Uz kurieni tu gribi mani aizdzīt? Kurp aizsūtat? 

Uz EolM.au pie tēva?Līdz laukiem, kas slacīti 

i i' 
J 
i 
I 
I j 



sāna brāļa s imi? Tu dzen asni prom. . .bz kādām mm&m 

pavēlēsi dotie© be& tevis? Uz kādām brīvām 

jūrām? *arbut uz l cnta juras caurumu., to es 

peldēju aiz tevis, kas tevis dēļ meloju, mānīju 

un zagu? Varbūt uz Lēmu, kur ®anl nekad neaiz-

sirsis? us Te sālīju, kur aani gaida, lai atriebtu 

par v&lsnieka nāvi, kuru es nogalināju tevis dēļ? 

Visus šos ceļus, ko ©s pavāru tev pati sev ©&nu 

«lēgusi,issmu Medeja, kam uzkrauta āaumm un noziegi*-

BU nasta.Tu vari aani aizmirst, bet citi nav mml 

aiznirsuši.O, kādas neērtības tev sagādā tavs biju-

šais biedrs r vai ne? *agaa tu pats sapratīsi^ ka 

vajadzēja ļaut Kreontam mani nobeigt. 

Jāsons. ižs tevi glābšu. 

Medeja* Tu mani glābsi? Bet ko tad? So nolietoto ģindeni 

Mede ju, kas nolemta mūžīga klaiņošana Kopā ar skum-

4ām un naidu? Tu pametīsi viņai gaoalu maizes, dosi 

pajumti, lai viņa kaut kur vienā miera noveco un lai 

par viņu vairs nedzird runājam. • .-Kādēļ tu esi tik 

gļēvs» Jāson? kādēļ tu nevelc visu līdz galam? 

Ir tikai viena vieta un viens mājoklis,kur fesdeja 

apklusis* iu gribi, lai es iegūstu mieru, citādi 

tev nebūs dzīves. dāvini man so aleru*$j un 

pasaki kreontam, ka piekriti. Tas bus tikai viens 

mokos® mirklis«Tu šodien jau nogalināji Medeju* 

Tu to labi zini,tiedej* ir mirusi. Vai tad ieaut 

kas ©ainisies no tā, ja vēl saasliet būs jāizlej 

viņas asiņu? x eļ^e, ko tūdaļ noslaucīs no zemes, 
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seja» ko izkropļos prieiia»uāves grimase» ķermenis, ko ap-

raks kaut kāda bedrē... tfa viss* Izoaidz»Jasonl 

Misa nav spēka ilgāk gaidīt*&j un pasaki Kreontam* 

Jāsoas* X<ē* 

M©deja( maigāk)* iiauēļ ne? tavuprāt ir briesmīgāk, j& plo-

sa āda uu. rausta ķenmni gabalos? 

Jasass* i.» aegirbu t«*vas nāves* 3%va nāve — ari tā vēl 

esi to* £.s gribu aizmiršanos un mieru* 

Medejsu 2?ev nekad to nebūs, Jāsonl fu tos pazaudēji tanī 

vakarā ilolkldās mežā* kad apskāvi sani* Dzīva vai 

mirusi,fcedeja ir šeit, viņa ir nomoda par tavu 

prieku, par tavu. «;ieru* Sarunu, ko tu uzsāki ar viņu 

pārtrauks vienīgi tava nāve* Mīlestības m maigus® 

pilnos vārdus noi»iaījuši aizvainotai ua ķildas* 

'«tagad tu ienīsti mani, nu lai , tomēr, tāpat kā 

seaāk, tu arvien vel runa ar Medeju* Pasaule tev 

uz mūžīgiem laikiem ir iemiesojusies .^«aejal_ 

Jāsoas. Sfataa tev pasaule bija iemiesojusies Jāsonā? 

iS&fctfa* Jā. 

Jāsoas* Cik ātri tu aizmirsti $ fis neatnācu tādēļ lai pēaējo 

reizi uzsāktu *imeaes ķiluu, bet saki,kurš pirmais 

pausta guļvietu, kas aus saistīja — kā tu uoaā — 

uz mužlgiea laikiem? Kurš pirmais atļāva ©vasām 

rokām pieskarties savam augumam,kurs sajuta uz 

sevis cita vīrieša 

Mēdeja. issl 

fasons* £s domāju, ka tu neesi aizmirsusi to, kādēļ mēs 

bēgām no Maksas. 

ssf^JsV 



Mitēja* i'U saki. ieslīdot no maā® ro&ām, kaut arī Ik 

nakti tavs augums gulēja uz Manējā* bet savā iztēlē 

savā netīrajā vīrieša iztēlē l —tu jau paslepu© 

neklāji citu baudu bez «žanis.Un, tiesa* tad es pa-

centos piraaa bēgi no tevis, 

Jāsons* Cik izdevīgs vārds — bēgt**» 

lodeja. Acīmredzot ne pārāk ja jau es to nev&rēju.ianī 

pašā mrklī ct» ienīdu šīs roka©* so svešo &saržu 

un pat to oaudu»kuru tu man vairs nedevi*.. Es palī-

dzēju tev nogalināt viņu, es tev tud&ļ pateicu. Es 

kļušu par tava nozieguma līuzdalxbni@cl«&s nodevu 

viņu* Vai tu esi aizmirsis to vaje&ru, k&a es teicus 

nEj» viņš ir tur* tu vari viņu saķerti" 

Jāsons» ^ekad vaira nepiemini šo v&karui 

Medeja* S&i vakarā es izdarīju divkāršu nelietību, vai 

nav tiesa? Bet tu m&ni nicināji, tu mani ienīdi 

ar visiem spēki«m*Un no tevia es nevarēju neko 

vairāk gaidīt ka vieni&i aukstu skatienu — un tomor 

es lūdzu tevi» tieši tevi* lai tu ņem mani sev līda. . . 

Bet viņš bija skaists, mmm gams no Maksas i xa 

zini*Jāsoa» viņš bija jauns un viņš mīlēja mani* 

Jāsons* Kaoēļ tad tu napatsiši, lai viņš nogalina mani? 

ifiagad es gulētu tālu no tevis» ar mani beigas* 

Medeja * Ss nevarēju. Es biju pielipusi, gluži kā muša, 



tava ieaaid4 Un sau atkal kapā ar tevi bija jādodas 

ceļā, bet otrā dienā man atkal vajadzēja pieglaus-

ties tavam garlaikotajam augumam, lai varētu 

aizmigt.Vai tu domā, ka es nenicināju pati sevi? 

Sukituškārt vairāk nekā tu 1 Viena palikusi, es 

gaudoju spoguļa priekšā, es skrāpēju sevi ar 

nagiem par to, ka es kā tāda kuņa atgriezos savā 

migā»-.dzīvnieki» tie aizmirst, tie vismaz pamet 

cits citu, kad iekāre zūd. . . Bet es taču tevi 

pazīstu» Korintas meiteņu pavedēji Bs tevi pa* 

zistu kā savus piecus pirkstus, es zinu visu, ko 

tu spēj dot»..un tomēr, kā radzi, vēl esmu šeit» 

Jāsons* Vai tu nepārsteidzies, likd&ma nogalināt savu ganu? 

Sēdēja( strauji)» J3& izmēģināju vēl, Jāson» vai tad tu to 

nezināji? Pēc viņa to pašu es vēl izmēģināju ar 

c i t i e m e s nevarēju i »»• 

C^atize») 

Jāsons .(negaidīt i ) M e d e j a ».» 

Modēja^ izslējusies viņa ^riekšā, nikni)» ks tev aizliedzu 

žēlot mani i 

Jāsons. Bet nicināt atļauj? &aoaga Medeja, tu esi pavisam 

apmulsusi! ilaoaga iiaaeja, kam pasaule iemiesojusies 

tikai Medejā! iu aroši vari aizliegt sevi žēlot» 

i'evi neviens seksa nežēlos un ari es nevarētu 

to darīt pat tad, ja šodien pirmoreiz butu ozirdē-
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jis tavā dzīves stāstu.¥lrietis Jāsons tevi nosoda 

gluži tāpat kā citi vīrieši.Un s^riedusss ir 

pateikts uz visiem laikiem,Bede jal Tas tomēr ir 

skaists vārds • Tas piederēs tikai tev vienai 

šai pasaulē «Lepnā, ^aalēp tai tumšajā kfcktā,kur tu 

glabā savus priekus, paslēp arī šo: ze©es virsū 

nekad vairs nebūs citu Medeju. Mātes nekad neno-

sauks savas meitas šai vārdā.Tu paliksi vienīgā 

Medeja kopš ci brīža uz visiem laikiem* 

Medeja. Jo labāki 

Jāsons» Jo labāki Izslejies, sažņaudz dūres, spļauj, aīdi 

kājām! Jo vairāk būs tādu, kas tevi nosodīs, kas 
* 

tevī neieredzēs, jo labāk, vai ne tā? Jo plašāks 

kļūs Šo ļaužu oitt»i— loks ap tevi, jo vientuļāka 

tu būsi, jo vairāk tev sāpēs, jo labāk tas būs, 

jo virāk tu varēsi ienīst. Sfu lai, bet Šovakar 

tu neesi gluži viena un jo ļaunāk tev . . . Man, kurš 

vairāk par visiem Ir cietis tevis dēļ, man kuru 

tu starp visiem esi izraudzījusies, lai plosītu, man 

tevis žēl. 

Medeja. Esuzdrošiniesi 

Jāsons-. fcan tevis žēl,Mede ja.Tu pazīsti vienīgi sevi, 

tu vari dot tikai tādēļ ,1ai gutu, san Sēl tevis 

tādēļ ,ka tu u2 mūžīgiem laikie® esi piekalta sevf 

isa esi ieslēgta savā pasaulē. 

Sadēja. Pataupi pie savīs savu žēluau! arī ievainota 

Medeja vēl ir _bīstama.Labāk .aizstāvi&st-

Jāsona. Tu izskaties kā zvēriņš »r uzšķērstu vēderu, kas 

pidamles savās iekšās vēl pretojas un pieliec 
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galvuf lai asus bruktu iemi^iekasi* 

Ižedaja* Jāsan, ļauni klāj 3® taeenieka®, a&s at^kjas 

iežēloties* nevis tur gatavībā savu ieroci» Tu zini, 

uz ico es vēl esmu spējīga? 

Jāsoas. Jā* es to zinu» 

Medeja* l*tt zini, ka es neatmaigšu, ka nepieļaušu žēlumam 

pēaēja mirklī pieveikt sevi i vienreiz vien 

tu esi redzējis, ka es nepadevos un riskēju ar 

visu pat nieks» dēļ» 

Jāsoas* Jā* 

Mēdeja* l'sd KO tu īsti gribi? iiāudļ esi atnācis, lai visu 

sarežģītu ar savu zēlušu? īu taču zini, ka esmu 

aekrsetaa*^s nodevu tevi, gluži tāpat kā citus* 

Īss varu darīt vienīgi ļaunu, ost tu to vairs nespēj 

paciest, tu nojaut, kads noziegums man padoma* 
c 

Piesargies* Atkāpies* ^auc pllgāl Hseraugies mana 

tāl Labāk aizsargājies* 

Jāsoas* Mēi 

Medeja* issmu Medejai Modējai tu esi to aizmirsis? 

Medeja, kas tev vienmēr d=,rīj osi tikai kaunu.iis 

ieleju, mānīju, zagu, es esmu netīra* Manis dēļ 

tev jābēg un it viss ap tevi ir asinīm aptraipīts* 

iSs esmu tava aelaiea, «Jason» es t&vg sērga, tavs 

kraupis. E& esmu tava pazudinātā jaunība, tavs 

izpostītais pavards, tavs kLaiņotāja mūžs, t«va 
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Vientulība» tava Jkatuapilnā ik te» esmu visi tavi 

ne tīries» darbi, visas tavas netīrās tiesas, 

iia — lepnums» pašmīlība» izvirtīoa, netikums» 

noziegums .Ko manis si&ird Jāsan, smirdi 

Visi bīstas no manis» atkāpjas manā priekšā» 

Tu taču s*ini» īsas es S S K U * £ & S viss» ka mani 

sagaida pagrimums» ļauns» pretīgs vecuma. 

Ks esmu mantojus;i» kas vien pasaulē ir tumšs 

un zemisks» ja tu to sini» tad kādēļ tu 

vēl ®izvien noraugies ss&nī tā? negribu 

tava isaigumai j&a negribu tavu labo skātienu* 

( liedz) labeid*» iabeids, Jason» vai arī es 

tevi tūdaļ nogalināšu» lai tu vair^, nerau-

dai tos m*uiī tai 

Jāsons( maigi). Varbūt» Medeja» tas būtu pats labākais. 

i&šdejaC raugās uz viņu» vienkārši) ižē,te«i es nenogali-

nāšu* 

Jaaons( pienāk viņai klāt un aaņem viņu aiz rokas), Tad 

uzklausi jaaniJea nevaru tevi aizkavēt būt 

tādai» kāda tu esi . ižs nevaru tevi aizkavēt 

darīt ci&iem to ļaunaau» ko tu nes sevī. 

Starp citu» kauliņi jau ir mesti* Arī šie 

asatrīsi«Sala strīdi tāpat kā visi citi 

ir atrisināmi* Droši vien kāds jau zina 

ar *o tas viss beigsies. Es nevaru neko 
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aizkavēt. Vienīgais» ko varu darīt — tas ir , notēlot 

līcis galam to lamu, kāda kopa mūžības kritusi 

man par daļu.siot kaut reisi mūža es varu visu 

pateikt«liesa, vārdiem gan nav nozīmes, tomēr 

tiem ir jāizskan. Un » ja man šovakar būtu 

lemts atrasties šīs traģēdijas uturu vidū, tad 

grību mirt, savu vārdu šķīstīts* Nākumā Medeja, 

es tevi mīlēju tā, kā vīrietis mīl slāvisti* 

fi'u protams, pazīsti vienīgi šādu mīlestību, bet 

es tev devu kaut ko vairāk nekā vīrieša aīlestī— 

bu.Sli» varbūt to pat nenojauti,J3s mi£& tevi kā 

bērns mātē, kura to laiž p«saulē*llgu laiku 

tu biji EESS usimtene, m&na gaisma, tu biji 

gaiss, ko es elpoju» ūdens, kas nepieciešams 

dzīvībai, tu biji mana dienišķā maize. 

Kad es ieguvu tevi koibīdā, tu biji tikai 

skaistāka un nepakļāvīgāka laeitene par citam, 

es tevi iekaroju un aizveuu līdz tāpat kā zelta 

aunādn«Bs tevi aizveou līuz kopā ar tava tēva zel 

lai tevi tāpat kā šo zelta ātrāk izšķērdēta» 

lai bezrūpīgi izlietotu tevi.K&i šī tfāsona tev 

žēl? Bet mm taču» a.i oievi» vēl bija māns kuņģis 

mani uzticamie bie<iri»m»ni gaidīja jauni piedzīvo 

jimai...aākumaMeuaj®, es tevi mīlēju tāpat kā tu 
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mani: es rēķinājos tikai ar sevi .Visa pasaule man bija 

ietverta Jāšanā» viņa priekā, viņa vīrišķībā, 

viņa spēkā, Viņa alkās. Bet ja nu mēs abi 

bijām alkatīgi tad reiz vienam no mums vajadzē-

ja aprīt otru/Bet kādu vakaru — šis vakars ne ar 

ko neatšķīrās no citiem tu, gluži ka /meitene, 

aizmigi pie galda, atspiedusi galvu man uz 

pleca.Tieši tai vakarā, kad tu, iespējams, biji 

vienkārši nogurmsi(^notālā ceļa, es pēkšņi 

sajutu , ka man ir pienākums rūpēties par te V i . 

Mirkli pirms tam^ es/^biju Jāsons, man šai 

pasaulē eksistēja tikai mana bauda un nekas 

cits.Bet pietika tev apklust, pietika tavai 

galvai noslīdēt uz mana pleca, un tā»viss 

beidzās...Vispskārt ļaudis joprojām tērgāja 

un smējās, bet es jau vairs nebiju kopā ar vifciea. 

auneklis Jāsons bija miris»Ss kļuvu par tavu 

tēvu, par tavu māti, uz aana pleca atdusējās 

iemigušās Medejas galva, -̂ et kādas domas rosījās 

tavā mazajā sievietes galvā, kamēr es rūpīgi 

balstīju tevi? Es tevi aiznesu uz mūsu 

guļvietu, bet tanī naktī es tevi neieguvu, es 

pat neiekāroju tevi Jis tikai raudzījos, kā tu 

guli.Nakts bija aierīga, mēs bijā» krietni vien 

apsteigusi tava tēva sūtītos vajātājus, mani 

htu oO jOCT 

I&LU fU 



apbruņotie všap biedri s«rgā$a mus, bet es tomēr neuzdroši-

nājos aizvērt acis .Visu to nakti es tevi, Mode-

ma sargāju, pats neminu #. no kā. 

Ito rīta mēs atkal devāmies ceļā» un die-nas 

aizsteidzās, līdzīgas cita citai, bet £nmasss 

šie puiši, kas pēc pirms sauciena bija sekojuši 

man sve^&jās jūrās» sis Kolhīdas jauneJtļi, kas 

pēc viena mana rokas mājiens. š i ģ a : . , . . m & v t & s & i 

ar saviem trauslajiem ieročiem 

bi«ja gatavi mesties Virsu briesmoņiem, sāka 

izjust bailes,.Viņi saprot**, ka vairs neesmu ! t 

viņu vadonis, ka tagad, kad es biju atradis & 

tevi, es viņus vairs nekur nevedīšu.Biedru skatie 

ai kļuva s&simji ua varbūt pat nicīgi, taču viņi 

san nepārmeta neko. &ēs sadalījām zeltu un viņi 

mis pameta. Un tad pasaule ieguvas savu īsto 

veidu, tsou, kādu es cerēju paturēt līdz mdža 

g«lam.i-wsaule Dija iemiesojusies Medeja. 

Vai tiešām tu esi aizmirsusi šo laiku, kad m 

neko ne uzsākām visos bez otra, kao mēs dalījā-

mies ikvienā uossā? Mēs aijasa divi biedri ciņa ai 

dzīvi» kas sļuv» «izviea grūtākā., divi mazi brā^ 

kuri ,piedurknes atrotījuši, nes savu nastu, so-

ļojot plecu pie pleca, abi gluži vienlīdzīgi» 

gatavi sagaidīt visu, pat nāvi, un bez liekiem, 

vārdiem viņi visu dalīja līdzīgās daļās: gan 
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gan nogurumu, gan pudeli vīna pie galda, bet sadursmēs 

ikviens cīnījās ar savu dunci.ks būtu tevi 

apkaunojis, ja grūta pārgājienā pastieptu 

tev roku, ja piedāvātu tev savu palīdzību. 

Nu Jāsons vadīja tikai vienu n&zu. argonautu, 

^rauslu, kam mati paslēpti zem lakatiņa, kas 
4-

ar gaišām acīm-raugās taisni uz priekšas tu biji 

aans mazais karapulks, bet ar to es būtu varē-

jis iekarot visu pasauli f . . . Pat piraajā rītā 

uz kuģa *Argo" ar saviem trīsdesmit kuģiniekiem, 

es nejutos tik stiprs. Bst vakaros» atpūtas 

vietās, kad kareivis un pulkvedis līdzās viens 

otram izģērbās tie pārsteigti atklāja, ka vienā-

di tērpi sedz kā vīrieti, tā sievieti^un^jBal-e— 

\ 

rvU 

ja viens otru . . . 

Lai arī tagad ,M5dej&, mēs esam nelaimīgi, 

lai arī mēs mokām viens otru un ciešam . . . 

bet šīs dienas bija kā dāvana sausis,. un tās 
r - " " " " -

nekad nevar aptraipīt ne kauns, ne asinis . , , 

set tad mazais karaiīrs atguva savu sie-

j 

c j vietes seju, un pulkvedim arī vajadzēja atkal 

kļūt par vīrieti, un tad mēs sākām sagādāt viens 

otram ciešanas.Pa ielu gāja citas meitenes 

un. es nevarēju vien beigt noraudzīties viņās, 

3Ss pirmo reizi izbrīnējies izdzirdu — cik 

aizrautīgi tu smejies, runājot ar citiem vī~ 



riešiem, un tad ieradās soli. Sālāmā pinaie. Tie ilgi 

segoja mum gluži kā indīgs rāpulis, aēs no-

vērsāmiea ao tiem» nespēdami raudzīties tiem sals* 

Un tad tu saeloji vēl un vēl, ar katru dienu vai-

rāk un vairāk. Bet naktīs, kad sēs klusu ciešot 

atdevāmies viens otram, kaunēdamies, ka mūsu 

ķameņi vēl joprojām palikusi līdzzinātāji* šo 

• rāpuļu oars ņudzēja un tvanēja ap mums tumsā* 

Susu ienaids, laikam, dsima. kādā no šīm -skavām, 

žmrāBt trūka maiguma, un kopa tā laiks mēs bēgām 

trijatās tu, es un susu ienaids starp mums. Bet 

kādēļ gan jārunā par to, kas ir airis? Hans ie-

naids ari ir miris . . . 

Mede ja ( klusi). Ja tas, par ko mē& runājām» ir jau miris, 

tad kādēļ ,Jāson, mēs abi tā ciešam? 

Jāsons. Tādēļ » ka pasaulē viss ozimst mokās un arī 

nomirst mokas. 

Medeja. ^ai tu cieti? 

Jāsons. Jā. 

MdeJa*BarīdaEia to» ko es darīju» es nebiju laimīgāka 

par tevi, 

Jāsons. To es zinu* 

(Pauze) 

Medeja( dobļl) JLādeļ taa tu tīk ilgi paliki kopā ar mani? 

Jāsons (pamādams) && tevi mīlēju,Mede ja. 3s mīlēju ©-osu 
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trako dzīvi *i£s mīlēju noziegumus un piedzīvojumus kopā 

ar tavi» Miliju susu glāstus — Šīs netīrās 

riebīgās cīņas, Mīlēju to kopīgo līdzdali— 

b&s apziņu,kuru mēs atguvās vakaros, kad 

noguruši, mēs pajūgs stūri gālāmies savā migā* 

E® mīlēju tavu tumšo pasauli, tavu drosiai, 

tavu duiapīgumu, tavu tuvo draudzību ar briesmām 

un nāvi, mīlēju t&vaa trakās alkas visu iz-

postīt JS&, tāpat kā tu, ticēju, ka mūžīgi vajag 

iegūt un cīnīti©®, ka visa lr atļauts, 

Mēdeja. Bet šovakar tu vairs netici tas? 

Jāsons, ižē. lagad es gribu tikai pieņemt. 

Medeja • Pieņemt? 

Jāsons* Ss gribu kļūt padevīgs*Bs ^ribu, lai pasaule, 

šis haoss,kuram cauri tu ža&ui vedi pie rokas, 

beidzot iegūtu skaidrus apveidus* Protams, tev bija 

taisnība, kad tu sacīji, ka pasaulē nav nedz saprā-

ta, nedz gaissaas, nedz miera, k4 visur jarākņājas 

ar asiņainām rokam, ka jažņauds un ka viss ko 

izdevies sagrābt atkal jāaet prom* Bet tagad es 

gribu apstāties, es gribu kļūt par cilvēku un, 

varbūt, bez jebkādām ilūzijām tāpat kā tie, kurus 

sēs nicinājām, nodarooties ar to, ar ko nodar— 

mans tēvs un viņa tēvs un visi tie , kas pirms 

aJī^^ /^of,® c\ 

*:<r / - J C n / ^ • ' 



pieņēmis! šo dzīvi tādā, kāda ta ir im raudzījušies 
to/ 

uz daudz vienkāršāk nekā «ēs * •* Es gribu 

ša isaosa a® vims@M vidu atbrīvot vietiņu 

cilvēkam* 

Medeja* Ua tu donā, ka varēsi to izdarīt? 

Jāsoas. lināju, ka oez tevis, bez tavas indes, ko mmi 

diendienā vajadzēja azert, es to spēšu» 

ižti&i^a* ssauis? Tātad tu.vari iedegāties pasauli bes 

sānis? 

Jāsons» B» visiem spēkiem centīšos to darīt» Es vairs 

neesnai tīk 4auns, lai cie®tu»Ko šim plosošām 

jseetrunam, no šis elles, no šīs brūcēm es atra-

dīšu pašu vienkāršāko patvērumi, kādu izdomājuši 

cilvēki,lai varētu dzīvots es tās atvairīšu* 

Mēdeja. Tu runā aierīgi, Jāsoa, fest tavi vārdi ir š^useiīgi 

Cik pašpārliecināts tu eail Cik stiprs • 

Jāsons» Jā, es esmu stiprs» 

M&deja» 0 , Ābela cilts, taisnīgo cilts, bagāto cilts, 

cik aierigi jus runājat l ir gan labi, d^but savā 

pusē debesis un piedevās arī sargus,'vai ne? 

Ir labi kāda jauka dienā sākt dessat tā, kā doaāja 

tavs tēvs un vectēvs, kā dcaaaja visi i-ie, īsam 

ao laika gals bijusi taisnībai Ir labi but krietnam 

eēlaa, godiga»l tin tas viss notiek pēkšņi, pats 

ao sevis, tas atnāk lies ar pil®) nogurumi, ar pir 
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sajās rieva», tiklīdz uzrodas nauda, saisties taču 

spēli» Jāsom» izdari so gājienu, eg&l * jā"t 

im• oagatftvoel11 tz&v S l i t a s vscusadienas tu 

sev gatavo, 

Jāsons, gājienu es gribēju izdarīt kopā ar tevi» 

Medej&JSs būtu Atdevis visu, l $ i ©es novecotu 

abi kopā» plecu pie pleca,mierīgā pasaulē, 

āet tu asu negribēji to, 

liedēja* &ē* 

Jāsons, -lurpini savu ceļu i Kiņķo p®ti ap sevi, plomi 

savu miesu, apber sevi sitieniem, nicini, apvai-

no, nogalini, noraidi visu ko tu nevari pie-

ņemt. Bet es atsakos no tā. Man pietiek. Es 

pieņem so skietaao sieru aešauoīgi un apņēsigi, 

kā reiz, kopā ar tevi, es atteicos no tā, Bet» 

ja vēl ir jācīnās» tad tagad es cinīšos tieši 

par šo s^ietaiaīott» pazemīgi &&Jj&iatījies pie 

tās trauslās sienas ko D U Š U uzcēlis paŠ4 roka» 

un aas stāv starp j&^ni un bezjēdzīgo nebūtību. 

(£auze,) 

Un galu galā» droei vien tas arī nozīmē -

- būt ciivēkagi, 

^ d a j a , Nesaucies «ISson» Sagad fcu esi cilvēks, 

Jāsons. Kopā ar šo vārdu es pieņemu tavu nīcinājušu, 

(Pieceļas) 



ir saista .Ne tik skaista, kāda biji tu, 

kad parādījies san tanī pirmajā vakarā KoX~ 

hīdā, un es viņu nekad aeaālēšu tā, kā salēju 

viņa ir nevainīga, viņa ir vienkārša, 

Ir g&aidra.Tūdaļ rīta saules staros Oaitī 

bērnu svītas pavadītu es bez smaida sa-

ņemšu ne tēva un mātes rokās* Mo viņas biklo» 

jaunavīgo pirkstu pieskārieniem es gaidu pade-

vību un aizmiršanos* Un — ja vien dievi te 

gribēs — es galdu tieši to» ko tu visvairāk 

neieredzi pasaulē» to» kas stāv nebeidzami tāl 

no tevis : laimi» nožēlojamu laimi* 

c čukstus)* £aimi , , « 
< * 

(Pauze) 

Viņa runā pusbalsī, padevīgi» nekustēdamās) 

Jāson» to ir grūti, gandrīz neiespējami pateikt 

% n trūkst elpas» man kduns . . . wai tu man ticē-

ja es teiktu »ka tagad gribu kopīgi ar tevi 

Bēdināt to uzsākt, 

ifē. 

JÊ o klusuma brīža) IVv būtu taisnība. 
mes/ 

PaVS parastajā balsī) Tātad viens otram 

«*am pateikuši visu» vai ne? 

Tu pateici visu. Tu esi šķīstījies .Tagad tu vari 

iet* .Ardievu» Jāsonl 



āsons* Ar*iievutiied©ja»£& tev nevaru teikts esi XaJU> 

, alga*ksi tāda - kāda esi —- esi tu pati* 

(Ai siet*) 

Medeja ( atkal čukstus) .Viņu laime **» (Pēkšņi 

Izslējās un kliedz nopakaļ aizejošas 

Jāsonam) * 

JāaonI Neaizej tai Atgriezies! ^ssaue 

kaut ko 1 Sāc šaubīties, jūti sāpes! 

Jāaun, es tevi lūdzu, lai kaut uz Sirkli 

tavās els pazib «.psulsums vai šaubas — 

ua mēs būsim glābti* 

(Skrien pakaļ viņam, tad apstājas *^auc • ) 

Jāson, tev taisnība, tu esi krietns, tu esi 

taisnīga un par visu aušu mūžos atbildēšu 

es viena* Ast kaut mirkli, vienu Īsu mirkli 

sāc šauoities•Atgriezies, varbūt tas būs 

mans glābiņš! (Viņas rokam gurdi noslīd* 

Jāsons, droši vien, jau tālu*&edeja sauc citā 

balsī) 

Aukle* 

(i arēnās aukle*) 

Drīz uaausīs gaisma «Pamodini bērnus, ietērp tos 

svētku drānās *&& gribu, lai viņi aiznes kreonta 

meitai manu kāzu dāvanu* 



II* Javu Nabadzīte, kas tad tev ir palicis 

P ko dāvināt? 
ppfe . 

eja«Slēptuvē Ir aelna kastīte«kuru es atvedu līdz ko 

EolMdas.^taee tol 

Le. Tu aizliedzi tai pieskarties Jt-at Jāsoas ļ p 
nedrīkstēja ziaāt, ka tāda ir* fisMS -v . . . 

Ija» Bes liekās runa», veca, saaeklg to i ^aa vairs 

fiav laiks tevi kl*usīties.fagad jārīkojas 
R - ' V * 

- tfreusaogi ātrl*Atdod kastīti dēsalem un pavadi vi-

| 9us līdz tai vietai, ao kurienes redzas» pilsēta, 

la^viņi pavaicā, kur atrodas valdnieka pils, lai 

saka, ks aes līgavai savas mātes Medejas kāsu Klfe • 

I dāvanu., ."-«i viņi nodod kastīti tieši rokās 11-

V guva i ua lai griežas atpakaļ.* 

.{4ukle pa aud .Pēc brlSja iznāk kopa ar bšraies) 

mllkusi viena)* Jā , Ksde4%, tigad tev jabut tādi 

kāda 4m e s i ^ i DzlvSis milzīgais bries 

tu rāpies virsā, ta &aai laizi , au ņeasi&a; 

h&onakt es piederu tev» es ssaiu tav4 sieva. Uāc 

asni, plosi «sani uzbriesti manā klēpi, deasini 

Stenil Mm4zi, es sanesu tevi,es palīdzu tev, es 



m n f l M i S ar vi-si sāv® lielā, apalvtinā ķ$£mņ 
lllip--

ggagum* mžņi^iāz m&ai sīvās rupjgjās ķetnās,. ; 

es neslāpstu t&va žissi&akusajā alpā.Mid*ot es 

Es «©Ssos* es aulus tuJoSs Ir manas kā-

jgail Ss «sku galvojusi vienīgi t-4d©ļf lai sa-

g&i^ftm «0.&& nakti «r 

balets, cl§as 4m- kliedzienu pilnā 

'Se&tiif 2vSrl vāji cits cii'u- mi nogalini! fis 

īgi fesdbdai ļaudis sauc par 

*4iKfcfci B#erķ*&s.t jūtu Songkt pimoreis 

setjsirdu Jus; dUlļauoe ags^os, aalē, kcKos, 

i * » as»®»*** muku d%STs&3s tek vienāds asia&sj 

ttSgto svēri, šv^ucUejl, mani brāļi a&ās^sļ 

ir ta<& pats «vērs kā jās, i&pafc kā jus 

'^išet Hedej-st gās b^udu un &o^aiīsāWpie ķlgjiiBs 

-^Netim m tā llds pāsai tusslbas robežai un a&l-

' ZŠzm mrSru gtdodas cits cita» un paša lai-

:'%ogalina cits citu* 0 , ŠSs atirta zvērii l&edeja 



-

I r jāšu vldS 

cilti*kcpa &r jums es 

Sāpat kā 

jpfiî ĝ-Bsa s© tuss^o 

es esmu jūsl Vis®, Mm S&&3M 

;Uupijum uti — tā ir 

c šurp)» keciej» bērsi droši vien 

114a pilij —pilsētā sacēlies liels 

Sesinuj kāāe la? t@vs 

jau Visur* S a 

•'JSa l£i bēgtiil es jau atrast®» 

es lai •pāp^imsātma par &o skatu* 

Atskries sēms*) 

si? Tik atsJL? 
Jl̂ p 

lldttl» kur- bija saltā issūtS i » dārgs 



Hpt 
Wm 

MM 

I 

^ I d » Kreāsa apliku dāv&ias un kā slņkārlgs 

'••pieskrēja pie spoguļa, viņas valgi kļuva bāli» 

JtrfieJDdams d^cusmlgās mokās, viņa nokrita* 

sejč kļuva pretfg? ^iz sāpēsi*** 

i)* J>ret%a? fretlgg kā pati nāve» 

- .. 

llteSP 

£r»omta, gribēja pie-eelt, noraut plīvuru 

«otu, , kās neg&ltmāja viņa meitu», bet» 

Iēo viņS pieak^ārās, ari pat© nobālēja 

-«©03*11®Jās.Uft tad? aiž, sāpēm kaitiedsms 

m& bruka* viņi gi4 blakus, viņu āslvīss 

tm viņi r^&tas peie^šnāves krampjos» un ne« 

iie iedrīkstas tuvoties viņiem* $et klīst 

» ka. indi esi. afcsCtljusi tu*. Viri ķērās 

īļlle uft 4uo61em, viņi skt-iea ēurp* Ss 

jtilteMaēs p irmaisj itp^gusi ne vārda bilst 

* £tt4lszu>jusut Medeja i 

! C 

tS» V^iTti * pgLdlcs! 

Idles» 

žaucfejusi 

gmle , ndoeiek tirgu» no Mede 



š: mt&at tfi&l SVētkU U^UnskUTU M 

vele t 

siai* isav®, aave ir viegla «Seko man vecā, 

redzes! vlev vairs nevajadzēs vazāt savus 

ssposos kaulus ua valdSt*£eid£Ot tu 

beidzot tev bils aebeidzaisi svētkiļ 

vsid)#Ss aagfii}U*Me dejai Es gribu 

tev nav apnicis vazāt nāvi sev līdz? 

ien oērai ua izbijusies pieglaužas Me— 

) « Av tie esat jūsi Jūs izbīdāties? 

ļaudis» kas skrien ua kliedz, ua zvaua 

2udaļ viss apklusis* 

•Bērnu actiņas — lasatiņsai Mazi 

zvēriņi ar cilvēku galvām! *ai juias salst? 

4 u » pāries ātri tikšu. galu.'Iik 

Isa jus Ir izarlaitiss acpagusiet, M nav© 

Mm acls**« (Apelļo bērnus) 

lai jus ao&Icrinu, lai es uz mirkli 



m 

4ūsu mazos siltos ķsEKseniznm «Ir- labi 

i, tad vairs nav ©&il.*»āi mazās» ©11-

tas kas mākušas no wm& klēpja» k&m 

sīkst 4z£vot un būt laimīgas» (Pēkšņi kliedz) 

J*ūk» tavs ģimene» maigi apvienota» 

tiešām tev neradīsies jautā-» 

vai tad ari ftteds ja» ari viņa netiecas pēc 

un ne va inīb.s . v a 1 tad ari viņa ne Initu gri— 

|usi ticēt mi aut uzticīga »l»n k$d tu sajutīsi 

bet tavas ciešanas 

un tās ilgs līdz pat nāvei—— padomā par 

ļm. reiz semes virsu dzīvoja meitene kēueja— 

> jpasiga un skaidra* $%. mazā »msigā idedeja 

& tās otras Radējas sirdiAdoaā* ka viņa ci— 
i,?.*' ~ • •• 

viesa pati» visu ne saprasta» bez .jebkāda 

un fea tieši tā bija tavs īstā sievai 

Jāson» man butu gribējies» lai tas tā 

mušām un Īsi viss sūtu kl pasakās • • « 

es gribu vēl Šai pēdējā mirkli, es 

tikpat stipri kā hēmibā*l&i viss butu 

un labestiba.šet šķistajai Mšdejai bija 

kļūt par laupījumu» par cīņas vietu* Citas 

sīkākas vai nenozīmīgākas var izslīdēt c*,uri 



līda klusiem ūdeņiem vai duņām§ sīkas 

sivfciņas dievi aeai4Jtiek.Het dēdēja bija pārāk 

iekārojama nedījusasJ viņa iestrēga tīklos* % 

4au katru dienu dieviem gadās tāds veiksme <— 

pie tiekas^! stipra dvēsele t kas var kļūt par 

par viņu pretīgo rotaļu*¥iņi nosvieda 

us lāpstiņās un noraugās kā es pretojos! 

Neraugies Jāson kopā ar viņiem Medej&s pēdējās 

trīsās! Man vel jānogalina Nevainība, kas palē-

pusies tajā masa3ā meitenē un šajos divos silta-

jos sānis pašos baiiņos.tievi tur augšā gaida 

šīs asinis, viņi vairs nespēj ilgāk gaidīt* 

(Aizved bērnus» orē») 

Māciet aaaie, neuai<&tlesl aea^iet» es juzturu 9 

glāstu un mēs visi trīs dosiiaies mājās . 

paliek tukšs*xad usnāk aukle *Viņas 

skraida kā vajātm svērām) 

Mēdejal Eeaejal Kur -tu esi? 

(Pakāpjas atpakaļ un vēlreiz sauc) kēdējai 

(Liesmas *pņ*m skatuvi, ore dej liesmās «ātri 

usnāk Jāsons, viņam seko apbruņoti ļaudis*) 

āpdsēsiet ugunij Grābiet viņu cieti 

isbāsusi galvu pa ores īoasiņu,klieds) Benāe 

klāt,JasonS Aizliedz viņiem tuvoties! 

&ur bērai? 

vēlreis, lai es varu labi ieskatīties tavās 



-

0 
c 

(Klieds) 

¥iņi ir mirusi* aasonl Viņi abi ir nogalināti un pirms 

tu spersi kaut soli, sis pssts asaeas skars 

arī mani* Tagati es esmu gtguvusi gaa scepteri, 

gaa brāli, gan ievu un salta «unāri* atkal ir Kolfcīdā 

&& esmu atguvusi dzimteni au jaunavību,ko tu 

nolaupīsi• Asidsot es esmu MScseja us visiem l&i— 

kiemi Pai'ugie© asni, «Jasoa, ĵ irms tu paliec viens 

ģai saprātīgajā pasaulē, ieskaties lasi 1 Ar ila 

pašām rokas, es pieskaros tev, vēsināju tēva karsto 

pieri, tās pa^as <kega glāstot tēvā audumu» && liku 

tev raudāt, es liku tev slietara«*gies sava &a— 

s&4a brālī, s^vā sievai ara ugies tajos, tā esmu 

es i ļa esmu es — briesmīga Hēdejsl bet tagad pamēdi 

ai ais&irat mnil 

(leaur aunci sev krūtis un ie&rīt liesmas, k§s 

jaunu spe&u ipņa^ ori.) 

li»cat»( ar rokgs kustību ai vaira ļaudis, grasās «es-

ties pie orus,mierīgi) • Ja, es tevi 

«ā, es 4sīvo«u uti p§r sjpīti asiņainajās 

kdoik% tu asi ^t^fca^usi m«*a lidinās, manā ceļā, rit 

es pacietīgi no jauna liafc savai no-

tēlojamai cilvēk^ celtnei, aem vieaadctaī^ jiem 

dievu skatieniem* 

(Pagriežas xjrat s^vi^m 4.$eL.lsu) 



J*ņt viena no jupas stās « s ^ a ē ļsde kamēr viss par-

vērša® pelna, kņmer sadeg" pē<3ējais Meaiejās 

Pārējie sekojiet m u lieli. Mz pili , ^agjid ir jaasivo, 

jānoare^ina Kartība, j^i^aoē likusiJkeriaLai un no 

jauna bez je'bkackā» il&gijām ir jāceļ mm& 

rata pasaule, ^ura jģļg&iidk 

(Aiziet ļau<ii«), 

(U^ skatuve» .p&li^ viepa targsfYiņs ēiž. v<2ig4 

t@b@ka% ku^Ķiti un no&iajas &Qr4žē pie liesjoo-

još&s ores.Ucašk gutle ua bikli ao&ežgs viņam 

liekas.Au®>t r I is . ) 

kokle» Viņiem v^irs nebija laika uajci&uislfc mani.Un toioēr 

gribēju ut ko pat^-kt. pēc riis , 

vira k^f'i,^ un jānesas ^ul^s.^ejl j.r 

fod var mlerigU «u-rkiiti 

p^Sildei^ics saulīte» u» miaot Saknes. 

Ifn fc-^d kf'L U b i , jG Udodas aam^lpt !&ew<>* 

K34U î cH v&r I edar i «fulcifu Vuru» 

l i e l i e t S^siide- ietsas. € ēe Z-ūpu 

un maags* t ^u ius ..Psc īsa^&ga v«l<j vai 

Vov&vlļr. srar n^iiefc p3Ku-«**yč1 

k ^ M ^ l e m m , Un ^4d j&u Kl&k ^kieknir 

liec 14a fSulet- . . 




