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ALFRĒDS ŽARĪ
IBl-KARALIS
No franču valodas tulkojis Uldis Krastiņš
Drāma prozā piecos cēlienos. Pilnībā atjaunota sākotnējā veidā tā,
kā to spēlēja leļļu izrādē Phinansu teātri 1888. gadā.

ŠI grāmata veltīta Marselam Švobam.
Šitentā Ibī tēvs pašūpoja savējo bumbieri, kas turplikām no angļiem tika godināts
par Šekspīru, un zem šī vārda viņš ir saskrīvējis daudzas smukas tragoedijas.
FILIPA DIMĀ ilustrācijas
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ALFRĒDA ŽARĪ PATAFIZISKA
BIOGRĀFIJĀ
„Lielais dramatisko konsultāciju kabinets plaši atver
jums savas bīstamās durvis."
Saris Giivēls. Ievads grāmatai „ Viss Ibī"
Alfrēds Žarī (Alfred Jarry) dzimis 1873. gada 8. scptcmbrf Lavalā,
Bretaņā.
Pirmie dzfvcs gadi: aktīvi laiž siekalu burbuļus, taisa autiņos un apgūst
dzimto franču valodu. Tālāk seko neizbēgamie skolas gadi, kur A. Ž . iegūst
pirmās prēmijas matemātikā, angļu un latīņu valodā.
1888. gadā 15 gadu vecumā (s'ic!) uzraksta IBĪ-KARALI
{UBUROI)
— drāmu piecos cēlienos prozā.
1890. gadā dodas uz Parfzi, kur iestājas Ecole Normale Stipērieure. 1896.
gadā IBI-KARAĻA pirmuzvedums teātrī. Paceļas priekškars, atskan Ibī
tēva pirmā replika — SūRdi! (McrdRe!) — un 'publika saprot: TAS IR
SKANDĀLS! — un attiecīgi reaģē.
Žarībraukā ar velosipēdu, apmeklē fizkultūras zāles, šauda ar revolveri,
lieto alkoholu, kas tam patiesi garšo, un ēteri, kas iemidzina, tik jauki

smaržo un ko var lietot kā traipu tīrīšanas līdzekli. Naktis paiet kafejnīcās
kopā ar sliktu kompāniju — A n d r ē Salmonu, Anrī Tulūzu-Lotrcku, Gij1
omu Apolinēru.
Pēc nepārbaudītiem datiem, tieši tad Doktors Viljams Elsons, A. Žarī
darba JStirmale" varonis, veic savu filantropisko atklājumu — padara
ūdensvada ūdeni dzeršanai nederīgu, to lietot var tikai tualetē, jo vienīgais
higiēniskais dzēriens ir spirts! V a r b ū t vēl — absints, kam krāsas uzlabošanai piejauktas pāris piles sarkanas tintes... Sievietes? Jā, labprāt! Un
lielos d a u d z u m o s ! Kā l i e c j n a M a d a m e Rac/ulde, literārā žurnālaMercure
de France izdevēja sieva, Ž a r ī ir kļuvis Le surmale des lettres (literatūras
supervīrietis).
Garām slīd la belle ēpoque, Ž a r ī turpina rakstīt savu Ibī ciklu, dzejoļus,
prozu. Absints, ēteris, vientulība, slava.
Pēdējie mūža gadi paiet, sacenšotiesar ātrvilcienu. Protams, uzvar Žarī,
vilcienam sadeg visi vagoni, kurtuve vairs nespēj uzņemt toniku, lokomotīve saplok kā gaisa balons, un uz sava piecriteņu velosipēda 1907. gada 1.
novembrī, 34 gadu vecumā, Alfrēds Ž a r ī uzbrauc debesīs! īsi pirms tam
viņš vēl palūdz zobu bakstāmo — stils tiek izturēts...
Skan aplausi, viņu sagaida R a b l ē un Šekspīrs, uz koka velosipēda pretī
brauc Jēzus.

Post seriptum I
Sēkla ir iesēta un, ar absintu bagāti laistīta, dod augļus. Pēc I Pasaules
kara pasaulē nāk un žagojas dadaisms, kafejnīcās un žurnālos huligāniski
uzvedas sirreālisms. Pēc II Pasaules kara (cik ērti hronoloģijai!) ar patafiziku nodarbojas Borī Viāns. ScmjuelsBckets un Ežēns Joneskopat saņem
Nobela prēmijas, izknibinājuši dažas rozīnes n o A. Ž a r ī ceptā kliņģera.
Vienmēr, kad kādā pasaules nostūrī sūRdi jau smeļas mutē, piem.',
Polija 1956., Čchoslovakijā 1968., uz teātra skatuves uznāk Ibī tēvs un
pasludina — SūRdi!
Līdz šim Latvijā A. Ž a r ī nav tulkots — laikam pārāk esam pieraduši pie
sūRdu smakas un to pat nemanām...
Bet — N E B Ū T U POLIJAS, J A N E B Ū T U P O Ļ U !

Post seriptum II
Patafizika ir zinātne, kas pēla likumus un likumības izņēmumu pasaulē
un izskaidro to Visumu, kas papildina mūsējo.
Patafizika ir ceļojums uz kāpostu lapas, ceļojums telpā bez jebkādiem
mērinstrumentiem.
Patafizika ir jauna fizikas nozare, ko spēj saprast jebkurš, kas skolā kaut
ko ir mācījies.

(Informācija par patafiziku pēc Charles Grivel ievada Tout Ubu)
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LK C O M M A N D A N T

IBĪ MATE. Tu varētu dabūt arī lietussargu un garu, līdz
potītēm sniedzošos apmetni.
IBĪ TEVS. Ak! Es padodos kārdinājumam. Sūrdu velns,
Velna sūrdi, ja es viņu reiz satikšu nomaļā meža nostūri, tad
vienu brītiņu viņš pastenēs.

PIRMĀ AINA
IBĪ TĒVS, IBĪ MĀTE
IBĪ TĒVS. Sūrds!
IBI MĀTE. Ak! cik skaisti, Ibl tēv, jūs būtum viens gauži liels
dauzoņa.
IBĪ TEVS. Ka es tevim nenositu, Ibī māt!
IBI MATE. Nevis mani, Ibī tēv, bet vienu citu vajadzētu
nosist^
IBĪ TEVS. Pie maniem zaļajiem puņķiem, es neko nesaprotu.
IBI MATE. Kā tad tā, Ibī tēv, jūs būtum apmierināts ar savu
dzī_vi?_
IBI TEVS. Pie maniem zaļajiem puņķiem, sūrds, kundze, tik
tiešām es esmu apmierināts. Pietiktu pat, ja būtu mazāk:
dragūnu kapteinis, karaļa Vcnccslava uzticamais virsnieks,
apbalvots ar Polijas Sarkanā Ērgļa ordeni, turklāt bijis Aragonas karalis, ko tad vēl jūs gribat?
IBI MATE. Kā tad tā! Jūs bijāt Aragonas karalis, bet tagad
apmierināties ar to, ka komandējat parādēs piecdesmit ar
cūku duramiem tuteņiem bruņotus sulaiņus, kaut gan Aragonas troņa vietā jūs uz sava ķobja varētu nēsāt Polijas
troni?_
IBI TEVS. Ak! Ibī māt, es neko nesaprotu, ko tu man saki.
IBĪ MĀTE. Tu esi tik stulbs!
IBI TEVS. Pie maniem zaļajiem puņķiem, karalis Venceslavs taču vēl ir pavisam dzīvs; un pat ja pieņemsim, ka viņš
nomirst, vai tad viņam nav vesels bars bērnu?
IBI MATE. Kas tad tev liedz nogalināt visu ģimeni un
ieņemt viņu vietu?
*
IBĪ TEVS. Ak! Ibī māt, jūs mani apvainojat, un es jūs tūdaļ
nosautēšu.
IBĪ MATE. Vai! Manu nelaimīgo nabadziņ, ja tu mani
nosautēsi, kas tad lāpīs tavu cauro bikšu dibenu?
IBI TEVS. Nu tiešām! Kas tad būs? Vai tad man nav tāds
pats dibens kā visiem citiem?
IBI MATE. Ja es būtu tavā vietā, tad gribētu šo dibenu
novietot uz troņa. Tu varētu neskaitāmas reizes vairot savas
bagātības, jo bieži mieloties ar cūkas desu un braukāt apkārt
ar kaneti.
IBĪ TEVS. Ja es būtu karalis, tad liktu sev uztaisīt tādu lielu
kapuci, kāda man bija Aragonā un ko tie sasodītie spāņi
man nekaunīgi nozaga.

IBI MATE. Ak! Jauki, Ibī tēv, nu tu runā kā īsts vīrietis.
IBĪ TĒVS. Ui, nē! Lai es, dragūnu kapteinis, noslepkavotu
Polijas karali! Tad jau labāk mirt!
IBĪ MĀTE (sāņus). Ui! Sūrds! (Skaļi.) Tad tu paliksi pliks
kā žurka, Ibī tēv?
IBI TEVS. Misiņvēdcrs, pie maniem zaļajiem puņķiem,
labāk būt plikam kā liesai un drosmīgai žurkai nekā bagātam kā ļaunam un nobarotam kaķim.
IBĪ MĀTE. Un kapteinis? Un lietussargs? Un lielā kapuce?
IBĪ TEVS. Nu un tad, Ibī māt?
Aiziet, aizcirzdams durvis.
IBĪ MĀTE (palikusi viena). Āāā, sūrds, viņš turējās stingri,
bet — hāā! — sūrds, liekas, es viņu tomēr iekustināju. Ar
Dieva un pašas palīgu pēc astoņām dienām es varbūt būšu
Polijas karaliene.
OTRĀ AINA
Uz skatuves istaba ļbītē\>a mājā, kur uzklāts bagāts galds.
IBĪ TEVS, IBĪ MATE
IBĪ MĀTE. Vai! Mūsu viesi stipri kavējas.
IBĪ TEVS. Jā, pie maniem zaļajiem puņķiem. Es mirstu no
bada. Ibī māt, tu šodien izskaties tik neglīta. Vai tāpēc, ka
būs ciemiņi?
IBĪ MĀTE (paraustotplecus). Sūrds.
IBĪ TĒVS (paņemot ceptu cāli). Klau, esmu izsalcis. Es
iekodīšu šo putnu. Tas, šķiet, ir cālis. Nav slikts.
IBĪ MATE. Ko tu dari, nelaimīgais? Ko ēdīs mūsu viesi?
IBI TEVS. Viņiem paliks pietiekami daudz. Es vairs neko
neaiztikšu. Ibī māt, paraugies taču pa logu, vai nenāk viesi.
IBI MATE (aiziedama pie loga). Nevienu neredz.
Pa to laiku Ibī tē\'s nočiepj gabaliņu teļa ciskas.
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IBĪ MATE. Ak! Rc, kur nāk kapteinis Bordlrs ar saviem
vīriem. Ko tu tur ēd, Ibī tev?
IBĪ TEVS. Neko, drusku teļa ciskiņas.
IBĪ MATE. Ak! Ciskiņa! Ciskiņa! Ciskiņa! Viņš ir apēdis
ciskiņu! Pailgā!
IBI TEVS. Pie maniem zaļajiem puņķiem, es tev izduršu
acis.
Atveras duivis.
T R E Š Ā AINA
IBĪ TĒVS, IBĪ MĀTE, KAPTEINIS BORDĪRS UN VIŅA
VĪRI
IBĪ MĀTE. Labdien, kungi, mēs jūs ar nepacietību gaidījām. Sēdieties.
KAPTEINIS BORDĪRS. Labdien, kundze. Bet kur tad Ibī
tēvs?_
IBI TEVS. Rc! Re! Pie joda, pie maniem zaļajiem puņķiem,
es tomēr esmu diezgan resns.
Visi apsēžos.
IBĪ TEVS. Ak, vē! drusku, un būtu ielauzis savu krēslu.
KAPTEINIS BORDĪRS. Ak! Ibī māt! Ko labu jūs mums
šodien pasniegsiet?
IBĪ MĀTE. Lūk, ēdienkarte.
IBI TEVS. O! Tas mani interesē.
IBI MATE. Zupa poļu gaumē, žirkīņu ribiņas, teļa gaļa,
cālis, suņa aknu pastēte, tītara tūplītis, Šarlote krievu
gaumē...
IBI TEVS. Nu jau pietiks, man šķiet. Vai ir vēl kaut kas?
IBI MATE (turpinādama). Saldējums, salāti, augļi, deserts,
vārīta gaļa, topinambūri, puķukāposti ar sūrdiem.
IBĪ TEVS. Ei, ei! Vai tu mani turi par Ķīnas imperatoru,
atļaudamās tādus izdevumus?
IBĪ MATE. Neklausieties viņu, viņš ir muļķis.
IBĪ TEVS. Ai, kā es uzasināšu zobus pret taviem stilbiem.
IBĪ MATE. Labāk ēd, Ibī tēv. Lūk, poļu zupiņa.
IBĪ TEVS. Jupis, ciktā ir riebīga.
KAPTEINIS BORDĪRS. Tā tiešām nav laba.
IBI MATE. Ak jūs, arābu varza, ko jums vajag?
IBI TEVS (piesizdams pie pieres). O! Man ir ideja. Es tūdaļ
atgriezīšos.
Viiiš aiziet.
IBĪ MĀTE. Kungi, nogaršojiet teļa gaļu.
KAPTEINIS BORDĪRS. Tā ir ļoti garšīga, nu gan pietiks.
IBĪ MATE. Tagad nogaršojiet tūpļus.
KAPTEINIS BORDĪRS-Smalki, smalki! Lai dzīvo Ibī māte!
VISI. Lai dzīvo Ibī māte.
IBĪ TEVS (atgriezdamies). Tūlīt jūs kliegsiet — lai dzīvo Ibī
tēvs.
Viņš tur rokā no vienas vietas izvilktus brunčus', tad met tos
uz dzīni galda.
IBĪ MĀTE. Nožēlojamais, ko tu dari?
IBI TEVS. Nogaršojiet drusciņ.
Daži nogaršo un saindējušies nokrīt gar zemu
IBĪ TEVS. Ibī māt, pasniedz man žirkīņu ribiņas, es visus
pacienāšu.
IBI MATE. Lūk, te tās būs.
* Franču tekstā: balfli innomabk — tualetes birste; rotir le balai
— izlaidīgi dzīvot (burtiski: cept birsti). Lai saglabātu kādas gastronomiskas asociācijas, latviešu valodā birste pārvērtusies par „no
vienas vietas izvilktiem brunčiem", no kuriem varētu pagatavot

brunčūdcni. (Tulk. piez.)

IBĪ TĒVS. Vācieties visi ārā! Kapteini Bordlr, man ar jums
ir jārunā.
PĀRĒJIE. Vai! Mēs neesam paēduši.
IBĪ TĒVS. Kā, jūs neesat paēduši! Arā, visi ārā! Bordlr,
palieciet.
Neviens nekust ne no vietas.
IBĪ TĒVS. Jūs vēl neesat aizgājuši? Pie maniem zaļajiem
puņķiem, es jūs nositišu ar žirkīņu ribiņām.
Viņš met tās.
VISI. Ai! Vai! Pailgā! Aizstāvēsimies! Nelaime! Es esmu
beigts^
IBĪ TEVS.Sūrds, sūrds, sūrds. Ārā! Tūlīt jūs man redzēsiet.
VISI. Glābjas, kas var! Nožēlojamais Ibī tēvs! Nodevējs,
plikadīda un skandālists!
IBĪ TĒVS. Āā! Beidzot aizgājuši. Varu uzelpot, bet es esmu
tik slikti paēdis. Nāciet, Bordīr.
Viņi aiziet kopā ar Iln māti
CETURTĀ AINA
IBĪ TĒVS, IBĪ MĀTE, BORDĪRS
IBĪ TĒVS. Nu tā, kaptein, vai jūs labi paēdāt?
KAPTEINIS BORDĪRS. Ļoti labi, kungs, izņemot sūrdus.
IBĪ TEVS. Ak! Sūrdi nebija slikti.
IBI MATE. Par gaumi nestrīdas.
IBĪ TEVS. Kapteini Bordīr, esmu nolēmis jūs iecelt par
Lietuvas hercogu.
KAPTEINIS BORDĪRS. Kā, man šķita, jūs esat liels plikadīda, Ibī tēv.
IBĪ TEVS. Ja jums nav nekas pretī, pēc dažām dienām es
būšu Polijas valdnieks.

KAPTEINIS BORDĪRS. Jūs gribat nogalināt Venceslavu?
IBI TEVS. Viņš nav dumjš. Ak, šis viltnieks, viņš ir uzminējis.
KAPTEINIS BORDĪRS. Ja runa ir par Venceslava nogalināšanu, es esmu par. Esmu viņam nāvīgs ienaidnieks un ar
saviem vīriem nākšu talkā.
IBĪ TEVS (metas viņam virsū, lai apkamptu). Ai! Ai! Es jūs
tā mīlu, Bordlr.
KAPTEINIS BORDĪRS. Ei! Jūs smirdat, Ibī tēv. Vai tad jūs
nekad nemazgājaties?

IBĪ TEVS. Rcli.
IBĪ MATE. Nekad!
IBĪ TEVS. Es tev tūlīt uzkāpšu.
IBĪ MATE. Resnais sūrds.
IBĪ TEVS. Ejiet, Bordīr, mēs esam beiguši. Bet, pie maniem
zaļajiem puņķiem, zvēru pie Ibī mātes, es jūs pataisīšu par
Lietuvas hercogu.
IBĪ MATE. Bet...
IBI TEVS. Apklusti, mans maigais bērns...
Visi aiziet

IBĪ TEVS. Jā, noteikti, skaidrs, ka es nosprāgšu. Kas notiks
ar Ibī māti?
KARALIS. Mēs par viņu parūpēsimies.
IBĪ TĒVS. Jūs tomēr esat pārāk labsirdīgs. (Aiziet.) Jā, bet
tevi, karali Vcnceslav, nogalinās tik un tā.
SEPTĪTĀ AINA
Ibī mājā.
ŠĶĒLUMS, Ģ E R B O N I S , LENTĪTE, IBĪ TEVS, IBĪ
MATE, SAZVERNIEKI UN ZALDATI, KAPTEINIS
BORDĪRS

PIEKTĀ AINA
IBĪ TĒVS, IBĪ MĀTE, VĒSTNESIS

IBĪ TĒVS. Tā! Mani draugi, ir beidzamais laiks izstrādāt
sazvērestības plānu. Izsakiet katrs savas domas. Vispirms es
izteikšu savas, ja atļausit.
KAPTEINIS BORDĪRS. Runājiet, Ibī tēv.
IBI TEVS. Un tā, mani draugi, pēc manām domām, karali
vajag noindēt, piejaucot arsēnu viņa brokastīm. Kad viņš
gribēs ko iekost, tad būs beigts, un es tādējādi kļūšu karalis.
VISI. Fui, mērkaķis!
IBĪ TĒVS. Ak, jums nepatīk? Nu, tad lai Bordīrs izklāsta
savu viedokli.
KAPTEINIS BORDĪRS. Man liekas, viņam vajag cirst ar
vienu lielu zobenu tā, lai viņu pāršķeltu no galvas līdz
jostasvietai.
VISI. Jā! Lūk, kurš ir cēls un drosmīgs.
IBĪ TĒVS. Un ja nu viņš sāk spārdīties? Man tagad nāk
prātā, ka viņš uz parādēm velk ar dzelzi apkaltus zābakus,
no kuriem dikti sāp. Ja tā, tad vajadzētu skriet jūs atmaskot,
lai tiktu ārā no šīs netīrās afēras, un rādās, ka par to es varētu
dabūt labu naudiņu.
IBI MATE. Ak! Nodevējs, gļēvulis, zemisks un truls sīkstulis.
VISI. Kauns Ibī tēvam!
IBĪ 1EVS. Ei! Kungi, liecieties mierā, ja negribat apmeklēt
manu maisu. Galu galā es esmu gatavs riskēt jūsu labā. Bet
tev, Bordīr, jāuzņemas pārcirst karali uz pusēm.
KAPTEINIS BORDĪRS. Vai nebūtu labāk, ja mēs visi mestos viņam virsū kliegdami un brēkdami? Tad mums rastos
iespēja iesaistīt savā pusē karaspēku.
IBI TEVS. Nu tad tā. Es centīšos uzkāpt viņam uz kājām,
viņš pretosies, bet es viņam tad teikšu — SURDS — un jūs,
izdzirduši šo signālu, metīsieties viņam virsū.
IBĪ MATE. Jā, un tiklīdz viņš būs beigts, tu dabūsi viņa zizli
un kroni.
KAPTEINIS BORDĪRS. Un es ar saviem vīriem notveršu
karaļaģimeni.
IBI TEVS. Jā, un īpašu uzmanību es iesaku pievērst jaunajam Pedislavam.
\riņi aiziet.
IBĪ TĒVS (skriedams pakaļ un likdams atgriezties). Kungi,
mēs aizmirsām par kādu pilnīgi nepieciešamu ceremoniju —
mums jāzvēr, ka cīnīsimies drosmīgi.
KAPTEINIS BORDĪRS. Ko nu mēs iesāksim? Mums taču
nav mācītāja.
IBĪ TEVS. Ibī māte viņu aizvietos.
VISI. Labi, lai tā būtu.
IBĪ TEVS.Tad jūs pa īstam zvērat nogalināt karali?
VISI. Jā, mēs zvēram. Lai dzīvo Ibī tēvs!

IBĪ TEVS. Kungs, ko jūs vēlaties? Vācieties, jūs mani nogurdināt.
VESTNESIS. Kungs, jūs aicina karalis.
Virtš aiziet.
IBĪ TEVS. Ak! Sūrds, pie visuaugstā raga, pie maniem
zaļajiem puņķiem, es esmu atmaskots, man nocirtīs galvu!
Vaimandieniņ! Vaimandieniņ!
IBI MĀTE. Kāds lupata! Un laiks negaida.
IBĪ TEVS. O! Man ir ideja: es teikšu, ka tie ir Ibī māte un
Bordīrs.
IBĪ MĀTE. Ak, tu resnais I.T., ja tu to izdarīsi...
IBĪ TEVS. Hā! Tā arī darīsim.
Aiziet.
V
_
—
IBI MATE (skriedama viņam nopakaļ). Ei! Ibī tev, es tev
iedošu cūkas desu.
Aiziet._
IBĪ TEVS (no kulisēm.). Ak! Sūrds! Pati tu esi cūkas desa.
SESTĀ AINA
Karaļa pilī.
KARALIS VENCESLAVS, SAVU V I R S N I E K U IELENKTS; BORDĪRS; KARAĻA DELI - BOLESLAVS,
VLADISLAVS UN PEDISLAVS, vēlāk IBĪ
IBĪ TEVS (nākot iekšā). Vai! Jūs zināt, tas neesmu es, tā ir
Ibī māte un Bordīrs.
KARALIS. Kas tev lēcies, Ibī tēv?
BORDĪRS. Viņš ir pārāk daudz dzēris.
KARALIS. Tāpat kā es šorīt.
IBI TEVS. Jā, es esmu pillā, jo izdzēru pārāk daudz franču
vīna.
KARALIS. Ibī tēv, es gribu tevi atalgot par daudzajiem
pakalpojumiem, ko tu man esi sniedzis kā dragūnu kapteinis, un es šodien tevi ieceļu par Sandomiras grāfu.
IBĪ TEVS. O! Venceslava kungs, nezinu, kā jums pateikties.
KARALIS. Nepateicies, Ibī tēv, un esi rīt no rīta lielajā
parādē.
IBĪ TEVS. Es būšu, bet pieņemiet visžēlīgi šo mazo stabulīti.
Pasniedz karalim stabulīti
KARALIS. Ko tad es darīšu ar stabulīti? Es to atdošu
Pedislavam.
JAUNAIS PEDISLAVS. Viņš ir stulbs, šis Ibī tēvs.
IBI TEVS. Un tagad es tinu makšķeres. (Pagriezdamies
nokrit.) UjJ Ai! Palīgā! Pie maniem zaļajiem puņķiem, man
ir pārplīsusi zarna un bundzulis pagalam.
KARALIS (pieceldamies). Ibī tēv, vai ar jums kas slikts
noticis?

PIRMĀ CĒLIENA BEIGAS
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O T R Ā AINA
Parāžu laukums.
POLIJAS ARMIJA, KARALIS, BOLESLAVS, VLADISLAVS, IBĪ TEVS, KAPTEINIS BORDĪRS UN VIŅA VĪRI,
ŠĶĒLUMS, ĢERBONIS, LENTĪTE

OTRAIS CELIENS
PIRMĀ AINA
Karaļa pilī.
VENCESLAVS, K A R A L I E N E R O Z Ā M I C E , BOLESLAVS, VLADISLAVS UN PEDISLAVS
KARALIS. Pedislava kungs, jūs šorīt bijāt ļoti rupjš pret Ibī
kungu, manu uzticamo bruņinieku un Sandomiras grāfu.
Tāpēc es jums aizliedzu piedalīties parādē.
KARALIENE. Bet, Venceslav, tev nekad nebūs par daudz
aizstāvju.
KARALIS. Kundze, es nekad neatceļu savus lēmumus. Jūs
mani nogurdināt ar savām blēņām.
JAUNAIS PEDISLAVS. Es pakļaujos, tēva kungs.
KARALIENE. Galu galā, augstība, jūs joprojām gribat iet
uz to parādi?
KARALIS. Kāpēc gan ne, kundze?
KARALIENE. Bet es vēlreiz atkārtoju, ka redzēju sapnī,
kā viņš jums belž ar savu kaujas vāli un iemet Vislā un kā
tas ērglis, kas ir Polijas ģerbonī, uzliek viņam kroni uz
galvas.
KARALIS. Kam?
KARALIENE. Ibī tēvam.
KARALIS. Kādi murgi! D c Ibī kungs ir jo augstdzimtīgs
vīrs, kas ļautu sevi saraustīt gabalos, lai tikai man pakalpotu.
KARALIENE UN PEDISLAVS. Kādi maldi.
KARALIS. Apklustict,jaunais mērkaķi. Un lai jums, kundze, parādītu, cik maz es baidos no Ibī kunga, es iešu uz
parādi tāpat, bez zobena un jelkāda ieroča.
KARALIENE. Liktenīga neuzmanība, dzīvu es jūs vairs
neredzēšu.
KARALIS. Nāciet, Vladislav, nāciet, Boleslav.
Viņi aiziet. Karaliene un Pedislavs pieiet pie loga.
KARALIENE UN PEDISLAVS. Lai Dievs un svētais Nikolajs jūs sargā.
KARALIENE. Pcdislav, nāciet ar mani uz kapelu, lūgsim
par jūsu tēvu un brāļiem.

KARALIS. Labdzimtība Ibī tēv, nāciet šurp ar savu svītu,
un inspicēsim karapulkus.
IBĪ TĒVS (savējiem). Visiem uzmanību. (Karalim.) Mēs
ejam, kungs, mēs ejam.
Iln cilvēki aplenc karali.
KARALIS. Ak! Lūk, Dancigas jātnieku gvardes pulks. Viņi
ir tik smuki, nu tiešām.
IBĪ TĒVS. Jums tā šķiet? Man viņi liekas nožēlojami. Paskatieties uz šito. (Zaldātam.) Cik ilgi tu neesi mazgājies,
ērmīgais pretckli?
KARALIS. Bet šis zaldāts taču ir ļoti tīrs. Kas jums lēcies,
Ibī tēv?
IBĪ TEVS. Lūk, kas.
Uzkāpj karalim uz kājas.
KARALIS. Nožēlojamais!
IBĪ TĒVS. SūRDS. Šurp, mani ļaudis!
BORDĪRS. ūrā! Uz priekšu!
Visi sit karali, viens Mietspraudis uzsprāgst.
KARALIS. Vai! Palīgā! Svētā Jaunava, es esmu beigts.
BOLESLAVS (Vladislavam). Kas te notiek? Pie ieročiem!
IBI TEVS. Ak! Man ir kronis! Tagad ķerieties pie pārējiem.
KAPTEINIS BORDĪRS. Cui, ņemiet ciet nodevējus!!!
Karaļa dēli metas bēgt, visi dzenas viņiem pakaļ.
TREŠĀ AINA
KARALIENE UN PEDISLAVS
KARALIENE. Beidzot es sāku nomierināties.
PEDISLAVS. Jums nav no kā baidīties.
Ārptisē šausmīgs troksnis.
PEDISLAVS. Vai! Kas tad tas? Abiem maniem brāļiem
brūk virsū Ibī tēvs ar saviem vīriem.
KARALIENE. Ak, mans Dievs! Svētā Jaunava, viņi atkāpjas, viņi zaudē.
PEDISLAVS. Visa armija seko Ibī tēvam. Karali vairs neredz. Šausmas! Palīgā!
KARALIENE. Boleslavs ir miris! Viņš ir nošauts.
PEDISLAVS. Ei! (\1adislavs pagriežas.) Aizstāvies! Urā,
Vladislav!
KARALIENE. Vai! Viņš ir aplenkts.
PEDISLAVS. Ar viņu ir cauri. Bordīrs nupat viņu pāršķēla
uz pusēm kā desas luņķi.
KARALIENE. Ak vai! Viņi nāk iekšā pilī, viņi kāpj augšā
pa trepēm.
Troksnis kļūst skaļāks.
KARALIENE UN PEDISLAVS (uz ceļiem). Mans Dievs,
aizstāvi mūs!
PEDISLAVS. Ak! Šis Ibī tēvs! Neģēlis, nožēlojamais blēdis,
ja viņš nonāktu manās rokās...
CETURTĀ AINA
TIE PAŠI
Duivis izlauztas. IBĪ TEVS un viņa saniknotie vīri nāk iekšā.
IBĪ TEVS. Ei! Pcdislav, ko tu gribēji ar mani darīt?

PEDISLAVS. Lai slavēts Dievs! Es aizstāvēšu māti līdz
nāvei!_Pirmo, kas spers kaut soli, es nogalināšu.
IBI TEVS. Vai! Bordīr, man bail! Ļaujiet man iet.
KĀDS ZALDATS. Pedislav, padodies.
JAUNAIS PEDISLAVS. Saņem, neģēli! Te tev būs!
iPāršķeļ viņam galvaskausu.
KARALIENE. Turies, Pedislav, turies!
VAIRAKI VIRI (tuvojas). Pedislav, mēs tev apsolām saglabāt dzīvību.
PEDISLAVS. Nelieši, alusmucas, algotie mērkaķi!
Ar zobam rokā viņš griežas kā vilciņš, radīdams veselu līķu
kaudzi
IBĪ TEVS. O! Man tomēr izdosies novest to lietu līdzgalam.
PEDISLAVS. Māt, bēdz pa slepenajām kāpnēm.
KARALIENE. Un tu, mans dēls, un tu?
PEDISLAVS. Es tev sekošu.
IBI TEVS.Mēģiniet notvert karalieni. Ak! Viņa ir prom. Ak
tu, nožēlojamā!...
Viņš iet pie Pedislava.
PEDISLAVS. Ak! Lai slavēts Dievs! Es atriebšos! (Viriš
uzšķērž tam burtci ar briesmomgu zobena cirtienu.) Māt, es
eju.
Viņš aiziet pa slepenajām kāpnēm.
PIEKTĀ AINA
Ala kalnos.
Ienāk JAUNAIS PEDISLAVS, viņam seko ROZĀMICE.
PEDISLAVS. Šeit mēs būsim drošībā.
KARALIENE. Jā, es ceru! Pedislav, atbalsti mani!
Viņa nokrīt sniegā.
PEDISLAVS. Vai! Kas tev noticis, māt?KARALIENE. Esmu ļoti slima, tici man, Pedislav. Man
atlicis dzīvot ne vairāk kā divas stundas:
PEDISLAVS. Ak! Vai tu esi saaukstējusies?
KARALIENE. Tu domā, ka es varu izturēt tik daudzus
triecienus? Karalis nogalināts, mūsu ģimene izputināta, un
tu, mans augstdzimušais bērns, esi spiests ķerties pie zobena, slēpties kalnos kā kontrabandists.
PEDISLAVS. Un kas pie tā vainīgs, mans Dievs! Kas? Tā
niecība Ibī tēvs, diez no kurienes uzradies avantūrists, pretīgais izvirtulis, kaunu zaudējušais klaidonis. Un, kad es
iedomājos, ka mans tēvs viņu apbalvoja un padarīja par
grāfu, bet nākamajā dienā tam nelietim nav kauna pacelt
roku pret savu labdari.
KARALIENE. Ak, Pedislav! Kad es atceros, cik laimīgi mēs
bijām pirms šī Ibī tēva ierašanās! Bet tagad, ak vai! Viss ir
mainījies!
PEDISLAVS. Ko lai dara! Saglabāsim cerību un nekad
neatteiksimies no mūsu tiesībām.
KARALIENE. Es tev to novēlu, mans mīļais bērns, kaut gan
es šo laimīgo dienu nekad nepieredzēšu.
PEDISLAVS. Vai! Kas tev kaiš? Viņa paliek bāla, viņa krīt,
palīgā! Bet es esmu tuksnesī! Ak, mans Dievs! Viņas sirds
vairs nepukst. Viņa ir mirusi! Vai tas ir iespējams? Vēl viens
Ibī tēva upuris! (Paslēpj seju plaukstās un raud.) Ak, mans
Dievs! Cik skumji ir palikt vienam pašam četrpadsmit gadu
vecumā, kad priekšā stāv briesmīga atriebība.
Viņš nonāk aizvien stiprākā izmisumā.
Pa to laiku alā ienāk Venceslava, Boleslava, Vladislava, Rozāmices Eh-ēseles. Viņu senči piepilda visu alti. Visvecākais
pienāk pie Pedislava un maigi viņu modina.

PEDISLAVS. Ei! Ko es redzu? Visa mana ģimene, mani
senči... Kas tie par brīnumiem?
ĒNA. Iegaumē, Pedislav, ka savas dzīves laikā es biju
Kēnigsbergas valdnieks Matiass, mūsu dzimtas radītājs
un pirmais karalis. Es tev uzlieku par pienākumu atriebties. (Pasniedz lielu zobenu.) Un lai šim zobenam nav
miera, kamēr tas nebūs nonāvējis uzurpatoru.
Visi pazūd, un Pedislavs paliek viens ekstāzē'.
SESTĀ AINA
Katvļa pili
IBĪ TĒVS, IBI MĀTE, KAPTEINIS BORDĪRS
IBl TĒVS. Nē, es negribu! Vai jūs gribat mani izputināt
šiem ākostiem par prieku?
KAPTEINIS BORDIRS. Bet, Ibī tev, vai tad jūs neredzat,
ka tauta gaida dāvanas sakarā ar priecīgo notikumu?
IBĪ MĀTE. Ja tu neizdalīsi gaļu un zeltu, tevi gāzīs divu
stundu laikā.
IBĪ TEVS Gaļu var! Zeltu ne! Nokaujiet trīs vecus zirgus,
ar to tiem mērkaķiem pietiks.
IBĪ MĀTE. Pats tu esi mērkaķis! Kur tādi lopi rodas?
IBĪ TEVS. Es jums vēlreiz saku, es gribu palikt bagāts, es
nešķiršos ne no viena sū.
IBĪ MĀTE. Kad tavās rokās ir visi Polijas dārgumi...
KAPTEINIS BORDIRS. Jā, es zinu, ka kapelā ir milzu
bagātības, mēs izdalīsim tās.
IBI TEVS. Tu nožēlosi, ja to izdarīsi!
KAPTEINIS BORDĪRS. Bet, Ibī tēv, ja tu nedosi dāvanas,
tauta negribēs maksāt nodokļus.
IBĪ TĒVS. Patiesi?
IBĪMATE. Jā, jā!
IBI TEVS. Nu, tad es visam piekrītu. Izdāļājiet trīs miljonus,
izcepiet simt piecdesmit vēršu un aitu, un es dabūšu vel
vairāk.
Viņi aiziet.

SEPTĪTĀ AINA
Pils pagalmu piepilda TAUTA. _ IBĪ TĒVS ar kroni galvā, IBĪ MATE, KAPTEINIS BORDĪRS, SULAIŅI ar gaļu
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TAUTA. Lai dzīvo karalis! Lai dzīvo karalis! Urā!
IBĪ TEVS (mezdams zeltu). Ņemiet, te būs visiem. Man jau
nav nekāda prieka jums dot naudu, bet Ibī māte tā gribēja.
Vismaz tad nu apsoliet kārtīgi maksāt nodoklus.
VISI. Jā, jā!
KAPTEINIS BORDĪRS.Skat, Ibī māt, viņi plēšas par zeltu.
Kāda cīņa!
IBIMATE. Tiešām, briesmīgi. Fui! Re, kur vienam jau paurī
caurums.
IBĪ TEVS. Kāda skaista izrāde! Atnesiet vēl zeltu.
KAPTEINIS BORDĪRS. Kā būtu, ja mēs sarīkotu skriešanos? _
IBĪ TEVS. Jā, tā ir laba doma. (Tautai.) Mani draugi, redziet, tajā kastē ir trīs simti tūkstošu zelta monētu, labas
proves poļu nauda. Tic, kuri grib skriet, lai nostājas pagalma
viņā galā. Kad cs pavicināšu savu kabatlakatiņu, jūs sāksiet
skriet, un pirmais dabūs visu kasti. Tie, kuri zaudēs, mierinājumam saņems šo otru kasti, ko varēs sadalīt savā starpā.
VISI. Jā! Lai dzīvo Ibī tēvs! Kāds labs karalis! Vcnceslava
laikā tā nebija.
IBĪ TEVS. Viens, divi, trīs! Gatavi?
VISI. Jā! Jā!
IBĪ TEVS. Starts!
Skrien klupdami krizdami. Kliedzieni un kņada.
KAPTEINIS BORDĪRS. Vini tuvojas! Viņi tuvojas!
IBĪ TEVS. Vai! Pirmais atpaliek.
IBĪ MATE. Nē, viņš atkal ir priekšā.
KAPTEINIS BORDĪRS. Vai! Viņš zaudē, viņš zaudē! Finišs! Otrais!
Pirmais paliek otrais.
VISI. Lai dzīvo Mišcls Fjodorovičs! Lai dzīvo Mišels Fjodorovičs!
MIŠELS FJODOROVIČS. Augstība, es tiešām nezinu, kā
pateikties Jūsu Majestātei...
IBI TEVS. Ak, mans dārgais draugs, nieki. Ņem savu kasti,
Mišcl; un jūs sadaliet otru, ņemiet katrs pa monētai, kamēr
kaste tukša.
VISI.J_.ai dzīvo Mišcls Fjodorovičs! Lai dzīvo Ibī tēvs!
IBI TEVS. Un jūs, mani draugi, nāciet pusdienot. Es šodien
jums atveru pils durvis, man būs liels gods jūs uzņemt pie
sava galda.
TAUTA. Ejam! Ejam! Lai dzīvo Ibī tēvs! Viņš ir viscēlākais
valdnieks!
Viņi ieiet pilī. Dzirdams orģijas troksnis, kas nenorimst līdz
nākamajam ritam. Priekškars.

PIRMĀ AINA
Pilī.
IBĪ TEVS, IBĪ MATE
IBĪ TĒVS. Pie maniem zaļajiem puņķiem, cs esmu šīs zemes
karalis. Esmu jau dabūjis slimu kuņģi, un tūdaļ man atnesīs
lielo kapuci.
IBĪ MĀTE. No kā tā ir, Ibī tēv? Kaut arī esam valdnieki,
mums jābūt taupīgiem.
IBĪ TĒVS. Cicnmātīt, tā ir no aitādas, ar sprādzīti un suņa
ādas lentīti.
IBI MATE. Cik skaisti, bet vel skaistāk ir būt karalim.
IBĪ TEVS. Jā, tev taisnība, Ibī māt.
IBĪ MĀTE. Mēs esam lielu pateicību parādā Lietuvas hercogam.
IBĪ TEVS. Kas tas tāds?
IBI MATE. Nu, kapteinis Bordīrs!
IBĪ TEVS. Žēlo, Ibī māt, nekad nepiemini šo ākostu. Tagad,
kad viņš man vairs nav vajadzīgs, viņš var izsliet vēderu, cik
tīk, bct hcrcogisti nedabūs.
IBĪ M_ATE. Tu alojies, Ibī tēv, viņš nostāsies pret tevi.
IBĪ TEVS. Ak, man ļoti žēl šo cilvēciņu, bet man viņš rūp
tikpat daudz kā Pcdislavs.
IBI MATE. Klau, tev šķiet, tu esi ticis galā ar Pcdislavu?
IBI TEVS- Protams, tas ir finansu zobens! Ko tad viņš,
četrpadsmit gadu vecs mērkaķis, man var izdarīt?
IBĪ MĀTE. Ibī tēv, klausies, ko cs tev saku. Tici man, labāk
centies pielabināt Pcdislavu.
IBĪ TEVS. Atkal dot naudu? Nu nē, pagaidiet! Jūs jau man
izšķērdējāt divdesmit divus miljonus.
IBĪ MĀTE. Dari, kā gribi, Ibī tēv, bet viņš tevi nosautēs.
IBĪ TEVS. Labi, būsim kopā vienā katliņā.
IBI MATE. Es tev vēlreiz saku, esmu pārliecināta, ka jaunais Pcdislavs uzvarēs, jo taisnība ir viņa pusē.
IBĪ TEVS. Ak, tu slampa! Ar ko tad netaisnība sliktāka par •
taisnību? Ak! Tu mani apvaino, Ibī māt, cs tevi saplēsīšu
mazos gabaliņos.
Ibī māte bēg no Iln tēva, kurš viņai dzenas pakaļ.
OTRĀ AINA
Lielā pils zāle.
IBĪ TĒVS, IBĪ MĀTE, VIRSNIEKI UN ZALDATI, ŠĶĒL U M S , Ģ E R B O N I S , L E N T Ī T E , VAŽAS IEKALTI
AUGSTMAŅI, FINANSISTI, TIESNEŠI, SEKRETĀRI

OTRĀ CĒLIENA BEIGAS

IBĪ TEVS. Atnesiet man augstmaņiem domāto lādi, āķi,
dunci un grāmatu! Pēc tam lieciet ievest augstmaņus.
Augstmaņus brutāli iegrūž.
IBĪ MĀTE. Esi žēlsirdīgs, valdies, Ibī tēv.
IBĪ TEVS. Man ir tas gods jums paziņot, ka ar nolūku vairot
karaļvalsts bagātību es likšu iznīdēt visus augstmaņus un
piesavināties viņu īpašumus.
AUGSTMAŅI. Šausmas! Palīgā, tauta! Palīgā, karavīri!
IBI TEVS. Atvediet pirmo augstmani un pasniedziet āķi.
Tos, kuriem tiks piespriests nāvessods, es iegrūdīšu lūkā, un
viņi nokritīs pazemē, kur atrodas Cūku kniebjamā istaba un
Dārgumu kambaris. Tur viņiem sašķaidīs smadzenes.
(Augstmanim.) Kas tu esi, ākost?
AUGSTMANIS. Vitcnpiskas grāfs.
IBĪ TEVS. Kādi ir tavi ienākumi?
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AUGSTMANIS. Trīs miljoni krāmlāru.
IBĪ TEVS. Vainīgs!
Uzsprauž uz āķa un iegrūž caurumā.
IBI M_ATE. Kāda nešķista mežonība!
IBI TEVS. Otrais augstmani, kas tu esi? (Augstmanis neatbild.) Vai tu, ākost, atbildēsi?
AUGSTMANIS. Pozenas lielhercogs.
IBĪ TEVS. Lieliski! Lieliski! Viss skaidrs. Lūkā. Trešais
augstmani, kas tu tāds esi? Tev ir netīra galva.
AUGSTMANIS. Kurzemes, Rīgas, Rēvelcs un Mitavas hercogs. _
IBI TĒVS. Ļoti labi! Ļoti labi! Vairāk tev nekā nav?
AUGSTMANIS. Nekā.
IBĪ TEVS. Nu, tad lūkā. Ceturtais augstmani, kas tu esi?
AUGSTMANIS. Podoļas princis.
IBI TEVS. Kādi ir tavi ienākumi?
AUGSTMANIS. Esmu izputējis.
IBĪ TEVS. Par tādu sliktu ziņu — lūkā. Piektais augstmani,
kas tu esi?
AUGSTMANIS. Tornas markgrāfs, Polockas victvaldis.
IBI TEVS. Diez kas nav. Vairāk tev nekā nav?
AUGSTMANIS. Ar to man pietika.
IBĪ TEVS. Labi! Labāk maz nekā nekas. Lūkā. Ko tu tur
čamarē, Ibī māt?
IBI MATE. Tu esi pārāk ļauns, Ibī tēv.
IBĪ TEVS. Ak! Es vairoju savas bagātības. Es likšu sarakstīt
M A N U īpašumu M A N U sarakstu. Sekrctār, nolasiet
MANU īpašumu M A N U sarakstu.
SEKRETĀRS. Sandomiras grāfiste.
IBI TEVS 1 Sāc ar hcrcogistēm, stulbais sakārni!
SEKRETĀRS. Podoļas hercogiste, Pozenas liclhcrcogiste,
Kurzemes hercogiste, Sandomiras grāfiste, Vitcnpiskas
grāfiste, Polockas kņaziste, Tornas markgrāristc.
IBĪ TEVS 1 Un vēl?
SEKRETĀRS. Viss.
IBI TEVS. Kā viss? Nu labi, nu tad,Augstmaņi, uz priekšu,
un, tā kā es nekad nebeigšu vairot savas bagātības, tad es
likšu nokaut visus Augstmaņus un iegūšu visu viņu atstāto
mantību. Aiziet, grūdiet Augstmaņus lūkā.
Grūž Augstmaņus lūkā.
Pasteidzieties, ātrāk, tagad es gribu taisīt likumus.
VAIRAKI. Nu tik būs.
IBI TEVS. Vispirms es izdarīšu reformas tieslietās, bet pēc
tam ķersimies pie finansēm.
VAIRAKI TIESNEŠI. Mēs iebilstam pret jebkurām izmaiņām.

IBI TEVS. Sūrds. Pirmām kārtām, tiesnešiem vairs nemaksās algu.
TIESNEŠI. No kā tad mēs dzīvosim? Mēs esam trūcīgi.
IBĪ TEVS. Jūs saņemsiet tos naudas sodus, ko paši piespriedīsiet, un to ļautiņu īpašumus, ko notiesāsiet uz nāvi.
VIENS NO TIESNEŠIEM. Šausmas.
OTRS. Neģēlība.
TRESAIS. Skandāls.
CETURTAIS. Nekrietnība.
VISI. Mēs atsakāmies spriest tiesu šādos apstākļos.
IBĪ TĒVS. Tiesnešus - lūkā!
Viņi veltīgi pretojas.
IBĪ MĀTE. Ei, ko tu dari, Ibī tēv? Kas tagad spriedīs tiesu?
IBĪ TEVS. Pavci! Es. Tu redzēsi, ies kā pa sviestu.
IBĪ MATE. Jā, nu tik būs.
IBI TEVS. Apklusti, ākostenc. Tagad, kungi, ķersimies pie
finansēm.
FINANSISTI. Neko nevajag mainīt.
IBĪ TEVS. Kā, bet es gribu visu mainīt. Vispirms es gribu
paturēt sev pusi no nodokļiem.
FINANSISTI. Par pieticību viņu nevarēs apvainot.
IBĪ TEVS. Kungi, mēs uzliksim desmit procentu nodokli
īpašumam, citu — tirdzniecībai un rūpniecībai, trešo —
laulībām un ceturto — par miršanu, katru piecpadsmit
franku apmērā.
PIRMAIS FINANSISTS. Bet tas ir stulbi, Ibī tēv.
OTRAIS FINANSISTS. Tas ir absurds.
TREŠAIS FINANSISTS. Tas nav nc cepts, ne vārīts.
IBI TEVS. Jūs ņirgājaties par mani! Finansistus — lūkā.
Finansistus iegrūž lūkā.
IBĪ MĀTE. Bet, Ibī tēv, kas tu par karali, tu apkauj visu
tautu._
IBĪ TEVS. Ek, sūrds!
IBI MATE. Vairāk taisnas tiesas, vairāk finanšu.
IBĪ TEVS. Tev nav no kā bīties, mans maigais.bērns, es pats
apstaigāšu visus ciemus un iekasēšu visus nodokļus.
TREŠĀ AINA
Zemnieku māja Varšavas apkaimē
Sapulcējušies vairāki zemnieki.
KĀDS ZEMNIEKS {ienākot). Vai zināt pēdējos jaunumus?
Karalis ir beigts, tāpat ari hercogi, bet jaunais Pedislavs ar
savu māti ir paslēpies kalnos. Un Ibī tēvs sagrābis troni.
CITS. Man ir vēl citas ziņas. Es esmu no Krakovas, es tur
redzēju, kā aizved trīssimt augstmaņu un piecsimt tiesnešu
līķus, un rādās, ka nodokļi dubultosies un Ibī tēvs tos nāks
iekasēt pats.
VISI. Ak Dievs! Kas nu būs? Ibī tēvs ir pretīgs mērkaķis, un
viņa ģimene, kā runā, ir atbaidoša.
KĀDS ZEMNIEKS. Pag, klausieties: vai jums nešķiet, ka
kāds klauvē?
KĀDA BALSS (no āipuses). Bunčradziņ! Atveriet, pie sūrdiem, pie svētā Jāņa, pie svētā Pētera un svētā Nikolaja.
Atveriet, finansu zobens, finansu rags, es nāku pēc nodokļiem.
Durvis tiek izlauztas, Ibī ienāk kopā ar Badakāšiem.
C E T U R T Ā AINA
ZEMNIEKI, IBĪ TĒVS
IBĪ TEVS. Kurš no jums ir visvecākais? (Viens no zemniekiem panākas uz priekšu.) Kā tevi sauc?

i"
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BORDĪRS. Augstība, piedodiet, mani pret paša gribu iesaisZEMNIEKS. Staņislavs Leščiņskis.
IBĪ TEVS. Nu tā, bunčradziņ, klausies uzmanīgi, citādi šie tīja Ibī tēvs.
ALEKSEJS. Vai! Riebīgais melis. Galu galā, ko jūs gribat?
kungi tev nogriezis aisis. Tu mani klausīsies vai ne?
BORDĪRS. Ibī. tēvs lika mani ieslodzīt cietumā it kā par
STAŅISLAVS. Bet jūsu Augstība vel neko nav teikusi.
IBI TEVS. Ko, es runāju jau veselu stundu. Tu domā, ka es piedalīšanos sazvērestībā, bet man izdevās izbēgt un es jāju
te esmu atnācis salmus kulstīt?
piecas dienas un piecas naktis cauri stepei, lai izlūgtos Jūsu
STAŅJSLAVS. Es nebūt tā nedomāju.
augstsirdīgo žēlastību.
IBI TEVS. Es tikko tev teicu, pavēlēju un norādīju, ka tev ALEKSEJS. Kāda ir tavas padevības ķīla?
nekavējoties ir jāsataisa un jāatklāj tavas finanses, pretējā BORDĪRS. Mans daudzpieredzējušais zobens un detalizēts
gadījumā tevi nogalinās. Uz priekšu, finansu baukuji, brau- Tornas pilsētas plāns.
ciet iekšā ar phinansu braucināmo.
ALEKSEJS. Es pieņemu zobenu, bet, pie svētā Jura, sadedziAtnes braucināmo.
niet šo plānu, es negribu gūt uzvaru, pateicoties nodevībai.
STAŅISLAVS. Augstība, mums listē ir ierakstīti tikai simt BORDĪRS. Viens no Venceslava dēliem, jaunais Pedislavs,
piecdesmit divi krāmlāri, kurus mēs jau esam nomaksājuši vēl ir dzīvs, es darīšu visu, kas manos spēkos, lai atjaunotu
viņa tiesības.
vēl pirms sešām nedēļām uz Matīšiem.
IBĪ TEVS. Tas ir ļoti iespējams, bet es nomainīju valdību un ALEKSEJS. Kāda dienesta pakāpe tev bija poļu armijā?
liku nodrukāt avīzē, ka visi pašreizējie nodokļi palielinās BORDĪRS. Es komandēju Viļņas 5. dragūnu pulku un rotu,
divas reizes, bet nākamie — trīs reizes. Sādā vīzē es ātri kas bija pakļauta tieši Ibī tēvam.
palikšu bagāts, tad es visus nogalināšu un aiziešu.
ALEKSEJS. Labi, es tevi ieceļu par 10. Kazaku pulka jauZEMNIEKI. Ibī kungs, žēlojiet, esiet iecietīgs pret mums. nāko leitnantu, un piesargies, ja tu mani nodosi. Ja cīnīsies
Mēs esam nabaga pilsoņi.
krietni, tiksi atalgots.
IBĪ TEVS. Nospļauties. Maksājiet.
BORDĪRS. Lai nu kā, bet drosmes man netrūkst, Augstība.
ZEMNIEKI. Mēs nevaram, mēs jau samaksājām.
ALEKSEJS. Labi, pazūdi no manām acīm.
IBĪ TEVS. Maksājiet! Vai arī is jūs spīdzināšu un iebāzīšu Viņš aiziet.
savā maisā, bet pēc tam nocirtīšu kaklu un galvu! Bunčradziņ, es varbūt tomēr esmu karalis!
SEPTĪTĀ AINA
V5SI. Ak, tā! Pie ieročiem! Lai dzīvo Pedislavs, kuram Dievs IBĪ Sēžu zāle.
lēmis būt par Polijas un Lietuvas karali.
IBĪ TEVS, IBĪ MATE, PHINANSU PADOMNIEKI
IBĪ TEVS. Uz priekšu, Finansu kungi, izpildiet savu pienākumu.
IBĪ TĒVS. Kungi, sēde ir atklāta, un pacentieties mierīgi
Sākas cīņa, māja sagrūst, un vecais Staņislavs aizbēg pāii visu noklausīties. Vispirms aplūkosim finansu lietas, bet pēc
laukiem. Ibī paliek savākt finanses.
tam parunāsim par vienu sistēmu, ko esmu izdomājis laba
laika vai lietus izsaukšanai.
PIEKTĀ AINA
PADOMNIEKS. Burvīgi, Ibī tēv.
IBĪ MATE. Cik viņš ir dumjš.
Kazernāts Tomas nocietinājumos.
IBI TEVS. Mana sūrdu kundze, piesargieties, jo es necietīšu
BORDĪRS, iekalts važās; IBĪ TĒVS
jūsu muļķības. Tātad es teicu, kungi, ar finansēm iet ciešami.
Ievērojams skaits suņu ar visām savām zeķēm katru ritu
IBĪ TEVS. Ai, pilsoni, re kā, tu gribēji, lai es tev maksāju to, nonāk uz ielas, un mietsprauži ir tādi malači. Visur to vien
kas tev pienākas, bet tad tu sadumpojies, jo es negribēju redz kā nodedzinātas mājas un ļaudis, kas sagumuši zem
maksāt, un kūdīji uz sacelšanos, bet nu esi saņemts ciet. mūsu phinansu nastas.
Ragu finanses, tas ir tik labi nostrādāts, ka tev pašam va- PADOMNIEKS. Un, Ibī kungs, vai jaunie nodokļi ienāk
jadzētu dikti patikt.
labi?
BORDĪRS. Piesargieties, Ibī tēv. Pa piecām dienām, kamēr IBI MATE. Nebūt ne. Laulību nodoklis ieņemts tikai 11 su,
jūs esat karalis, jūs esat izdarījis tik daudz slepkavību, ka kaut arī Ibī tēvs joprojām mēģina piespiest cilvēkus preParadīzē nepietiktu svēto, lai pienācīgi jūs sodītu. Karaļa un cēties^
augstmaņu asinis brēc pēc atriebības, un viņu balss tiks IBI TEVS. Finansu zobens, mana bunča radziņš, mana fiuzklausīta.
nansistes kundze, man ir aisis, lai runātu, un jums mute, lai
IBI TEVS. Ak, mans mīļais draugs, j ums gan ir lokana mēle. mani klausītos. (Smiekli.) Laikam ne. Jūs man visu saputroEs nešaubos, ka gadījumā, ja jūs izbēgtu, tad sataisītu lielas jāt, un jūsu dēļ es esmu tik stulbs. Bet pie Ibī raga! (Ienāk
nepatikšanas, bet es tomēr nedomāju, ka Tornas kazemāti ziņnesis.) Nu, kas tad vēl? Vācies, mērkaķi, vai arī es tevi
būtu palaiduši kādu no tos apciemojušajiem godavīriem. iebāzīšu maisā, pirms tam nocērtot galvu un izmežģījot kājas.
Tāpēc arlabunakti, dusiet saldi un mierīgi, kaut ari peles te IDĪ MĀTE. Ak! Viņš ir prom, bet re, kur vēstule.
lec polku uz nebēdu.
IBI TEVS. Lasi. Šķiet, es zaudēju prātu vai arī vairs neprotu
Aiziet. Dienderi aizslēdz visas durvis.
lasīt. Pasteidzies, ākoste, tā būs no Bordīra.
IBĪ MĀTE. Tiešām. Viņš raksta, ka cars uzņēmis ļoti labi
SESTĀ AINA
un ka iekaros Valsti, lai atjaunotu Pedislava tiesības, un tevi
nogalinās.
Pils Maska vā.
IMPERATORS ALEKSEJS UN VINA GALMS, BOR- IBĪ TĒVS. Ha! Ha! Man bail! Ha! Es mirstu. Ak, es nabadziņš. Kas nu būs, Dieviņ tētīt? Šis ļaunais cilvēks mani
DĪRS
nogalinās. Svētais Anton un visi svētie, aizstāviet mani, es
CARS ALEKSEJS. Vai jūs bijāt tas nekrietnais avantūrists, jums došu phinanses un dedzināšu svecītes pārjums. Kungs,
kas nu būs?
kas nonāvēja mūsu brālēnu Venceslavu?
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māte nosarkst un nolaiž acis.) Nu, tad lai atved citu lopu, bet
ar kājām es neiešu, bunčradziņ.
Atved milzīgu zirgu.
I BĪ TĒVS. Es kāpju augšā. Ak, drīzāk jāapsēžas! J o es tūdaļ
kritīšu. (Zirgs sākiet.) Ui! Apturiet to manu lopu, Dievs tētītj
es tūliņ nokritīšu un būšu beigts!!!
IBĪ MATE. Viņš tik tiešām ir stulbs. Ak, viņš ir augšā! Bet
nu ir zemē.
IBĪ TEVS. Pie fizikas ragiem, es esmu pa pusei beigts! Bet,
vienalga, es dodos karā un visus nogalināšu. Piesargās, kas
nesolos taisni uz priekšu. Is vins ieliks savā maisā, izmežģīšu
degunu un zobus un izraušu mēli.
IBI MĀTE. Labu veiksmi, Ibī kungs.
IBĪ TEVS. Es aizmirsu pateikt, ka nododu tev vadības
grožus. Es pats uzņemos finansu lietas, jo ļaunāk tev, ja tu
mani apzodz. Par palīgu es tev dodu Mictspraudi Šķēlumu.
Ar Dievu, Ibī māt.
IBI MATE. Ar Dievu, Ibī tēv. Noteikti nogalini caru.
IBĪ TĒVS. Visādā ziņā. Izmežģīšu degunu un zobus, izraušu
mēli un ar mazo koka spieķīti izbakstīšu aisis.
Annija aiziet fanfaru skaņu pavadījumā.
IBĪ MĀTE (palikusi viena).
Tagad, kad resnais ampelmanis ir prom, mēģināsim nokārtot savas lietas — nogalināt Pedislavu un pievākt bagātības.

Raitā un elso.
IBĪ MATE. Ir tikai viena izeja.
IBĪ TEVS. Kāda, mana mīlā?
IBĪ MATE. Karš!
VISI. Lai slavēts Dievs! Cik cēli!
IBI TEVS. Jā, bet es atkal saņemšu triecienus.
PIRMAIS PADOMNIEKS. Steigsimies, steigsimies organizēt armiju.
OTRAIS. Un savākt provīziju.
TREŠAIS. Un sagatavot artilēriju un nostiprināt cietokšņus.
CETURTAIS. Un paņemt naudu armijai.
IBĪ TEVS. Ak! Nē, pagaidiet! Es tevi nogalināšu. Es negribu
dot naudu. Kas vēl nebūs! Agrāk es saņēmu algu par karošanu, bet tagad man pašam vajadzēs maksāt. Nē, pie maniem zaļajiem puņķiem, karosim, ja jau jums tā sagribējies,
bet ncizdosim ne sū.
VISI. Lai dzīvo karš!
ASTOTĀ AINA
Karaspēka nometne pie Varšavas.
ZALDĀTI UN MIETSPRAUŽI. Lai dzīvo Polija! Lai dzīvo
Ibī tēvs!
IBĪ TEVS. Ak! Ibī māt, dod manas bruņas un mazo koka
spieķīti. Es esmu tā apkrāvies, ka nevarēšu paskriet, ja man
dzīsies pakaļ.

TREŠĀ CĒLIENA BEIGAS

IBĪ MATE. Fui, gļēvulis.
IBI TEVS. Re, kur sūrdu zobens, kas slīd laukā, un finansu
āķis, kas neturas... Es nekad netikšu galā, krievi nāk virsū,
un viņi grib mani nogalināt.
KADS ZALDĀTS. Jūsu augstība, jums tūlīt nokritīs aisu
griežamās šķēres.

CETURTAIS CELIENS
PIRMĀ AINA
IBĪ TEVS. Is tivi nogalināšu ar sūrdu āķi un ģīmja griežamo.
IBĪ MĀTE. Cik viņš ir skaists savās bruņās un ķiveri galvā —
kāapbruņots citrons.
IBĪ TEVS. Nu, tagad es kāpšu zirgā. Atvediet, kungi, phinansu zirgu.
IBI MATE. Ibī tēv, zirgs tevi vairs nepanesīs, viņš piecas
dicnasjieko nav ēdis un tikko velk dzīvību.
IBĪ TĒVS. Viņam nav nekādas vainas. Man katru dienu
vajadzēja izdot 12 sū priekš šīs ķēves, un viņa nevar mani
panest. Jūs jokojat, pie Ibī raga, vai arī mani apzogat? (Iln

Seno Polijas karaļu kapenes Varšavas katedrālē.
IBĪ MĀTE. Kur tad ir tās bagātības? Nekur zem grīdas
nevar saklausīt dobju skaņu. Es taču noskaitīju trīspadsmit
flīzes no Vladislava Lielā kapa un tad virzījos gar sienu, bet
nekā nav. Mani būs piemānījuši. Tomēr zem šīs flīzes vajag
būt tukšumam. Pie darba, Ibī māt. Nebaidies un ccl nost šo
akmens plāksni. Tā turas stingri. Paņemsim un liksim lietā
finansu āķi.Tā! Lūk, zelts starp karaļu kauliem. Liekam visu
mūsu maisā iekšā! Vai! Kas tas par troksni? Vai šajos
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senajos mūros būtu arī kāda dzīva radība? Nē, nekā nav,
steigsimies. Ņemam visu. Labāk šo naudu izvilkt dienas
gaismā nekā atstāt starp mirušiem karaļiem. Liekam atpakaļ akmeni. Klau! Atkal šis troksnis. Šī vieta manī izraisa
dīvainas bailes. Pārējo zeltu paņemšu citreiz, rīt atnākšu
atkal.
BALSS (no Jāņa Zigismunda kapa). Nekad, Ibī māt.
Paķēmsi nozagto zeltīt, Ibī māte. pa galvu pa kaklu aizskrien
pa slepenajām duivīm..

Polijā, tad ar fizikas zinātnes un mūsu padomnieku gara
gaismas palīdzību izgudrosim ratus ar vēja motoru, ar ko
varēsim transportēt visu mūsu armiju.
LENTĪTE. Lūk, steidzas Nikolajs Renskis.
IBĪ TEVS. Kas šim zēnam atgadījies?
RENSKIS. Viss pagalam. Augstība, poļi sacēlušies, Šķēlums nogalināts, un Ibī māte aizbēgusi kalnos.

OTRĀ AINA
Laukums Varšavā.
PEDISLAVS AR SAVIEM PIEKRITĒJIEM, TAUTA UN
KARAVĪRI
PEDISLAVS. Uz priekšu, mani draugi! Lai dzīvo VcncesJavs un Polija! Vecais nelietis Ibī tēvs ir prom, palikusi tikai
ragana Ibī māte ar savu Mictspraudi. Es uzņemos jūs vadīt
un atjaunot manu tēvu dzimtas tiesības.
VISI. Lai dzīvo Pcdislavs!
PEDISLAVS. Un mēs atcelsim visus tos no'dokļus, ko ieviesa briesmonis Ibī tēvs.
VISI. Urā! Uz priekšu! Skrienam uz pili un sitam nost to
izdzimteni.
PEDISLAVS. Lūk, kur uz lieveņa Ibī māte ar saviem sargkareivjiem.
IBĪ MĀTE. Ko jūs vēlaties, kungi? Ak, tas taču Pcdislavs.
Pūlis met akmeņus.
PIRMAIS SARGKAREIVIS. Visas rūtis izdauzītas.
OTRAIS SARGKAREIVIS. Svētais Juri, cs esmu nogalināts.
TREŠAIS SARGKAREIVIS. Ragu milti, es mirstu.
PEDISLAVS. Metiet akmeņus, mani draugi.
MIETSPRAUDIS ŠĶĒLUMS. Hāā! Tā viņiem!
Iz\'elk pistoli un metas virsū, izraisot šaušalīgu slaktiņu.
PEDISLAVS. Cīnies ar mani! Aizstāvies, gļēvais ērms!
Cīnās.
ŠĶĒLUMS. Es esīrfu beigts!
PEDISLAVS. Uzvara, mani draugi! Ņemiet cict Ibī māli!
Dzirdamas taures skaņas.
PEDISLAVS. Re, kur nāk Augstmaņi. Skrienam, ķeram
ļauno harpiju!
VISI. Pa to laiku nožņaugsim veco bandītu!
Iln māte bēg, un visi poļi viņai dzenas pakaļ. Šāvieni un
akmeņu kivsa.

IBĪ TĒVS. Naktsputns, nelaimes lops, zeķainā pūce. Kur tu
izraki šīs blēņas? Atkal! Un kas to izdarīja? Deru, ka Pcdislavs. No kurienes tu nāc?
RENSKIS. No Varšavas, jūsu žēlīgā augstība.
IBI TEVS. Manu sūrdu zēn, ja es tev ticētu, tad pavēlētu
visai armijai iet atpakaļ. Bet, zēnišķā augstība, uz taviem
pleciem ir vairāk spalvu nekā smadzeņu un tu šīs muļķības
esi nosapņojis. Ej uz priekšējo līniju, manu puisīt, mums
drīz būs jāizklupinās ar ieročiem, kā ar phinansu, tā ar
fizikas sūrdiem.
ĢENERĀLIS LASI. Ibī tēv, vai jūs ielejā neredzat krievus?
IBĪ TEVS. Tiešām, krievi! Esmu ķezā. Ja vēl būtu iespēja
aizlaisties, bet kur nu, mēs ieņemam augstieni un būsim labs
mērķis visiem viņu triccicnicm.
ARMUA. Krievi! Ienaidnieks!
IBĪ TĒVS. Uz priekšu, kungi, ieņemsim kaujas pozīcijas.
Mēs nebūsim muļķi un paliksim uz pakalna, lejā nekāpsim.
Es būšu vidū kā dzīva citadele, un jūs pārējie riņķosiet man
apkārt. Es jums ieteiktu pielādēt šautenes līdz pēdējai
iespējai, jo ar 8 lodēm var nogalēt 8 krievus, kuri tad vairs
nebūs man uz kakla. Kājniekus mēs noliksim pakalna piekājē, lai viņi sagaida krievus un tos pa druskai nogalina, aiz
viņiem — kavalēriju, lai sēj sajukumu, bet artilēriju — šeit
pie vēja dzirnavām, lai šauj visam tam baram virsū. Bet mēs
nostiprināsimies dzirnavās un šausim no logiem ar phinansu pistoli, kamēr durvīs iebāzīsim fizisko nūju, un, kam
sagribētos nākt iekšā, lai piesargās no sūrdu āķa!!!
VIRSNIEKI. Visas pavēles, Ibī augstība, tiks izpildītas.
IBĪ TĒVS. Ek! Viss iet kā pa sviestu, mēs uzvarēsim. Cik
pulkstenis?
ĢENERĀLIS LASI. Vienpadsmit.
IBĪ TEVS. Nu, tad ejam ēst, jo līdz pusdienas laikam krievi
ncuzbruks. Pasakiet zaldātiem, Ģenerāļa Augstība, lai viņi
nokārtojas un nodzied Finansu Dziesmu.

TREŠĀ AINA
Polijasannijapārgājienā
Ukrainā.
IBI TEVS. Ragu milti, dieviņ, kājiņ, goves piere! Mēs aiziesim postā, jo mirstam no slāpēm un esam tik ļoti noguruši.
Zaldāta augstība, esiet tik laipns un atnesiet finansu ķiveri,
bet jūs, Ulān, paņemiet sūrdu šķēres un fizisko nūju, lai
atvieglotu mūsu personas ciešanas, jo, es atkārtoju, mēs
esam ļoti piekusuši.
Zaldāti izpilda prasīto.
ĢERBONIS. Hm! Kungiņ! Dīvaini, ka krievi nenāk.
IBI TEVS. Ļoti žēl, ka mūsu finansiālais stāvoklis neatļauj
iegādāties mūsu stāvoklim atbilstošu ekipāžu, jo, baidīdamies samaitāt aizjūgu, mēs visu ceļu nogājām kājām, vilkdami zirgu aiz iemauktiem. Bet, kad mēs atgriezīsimies
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Lasī aiziet.
ZALDATI UN MIETSPRAUŽI. Lai dzīvo Ibī tēvs, mūsu
izcilais finansists! Bļcm, bļcm, bļcm; bļcm, bļcm, bļcm;
bļcm, bļcm, bļcbļcm!
IBĪ TEVS. Kas par brašuļiem, kā viņi man patīk. (Krievu
lielgabala lode sadragā vienu dzirnavu spārnu.) Vai! Man bail.
Dieviņ Tētīt, es esmu beigts! Nē, tomēr nē, nekā man nav.
CETURTĀ AINA
TIE PAŠI, KĀDS KAPTEINIS, vēlāk KRIEVU ARMIJA

IBĪ TEVS. Es jau redzu, es vairs nevaru, es esmu nospārdīts,
es gribētu apsēsties zemē. Ak, mana pudele!
ĢENERĀLIS LASĪ. Ejiet un paņemiet cara pudeli, Ibī tēv.
IBĪ TĒVS. EhL Tūliņ pat! Aidā! Sūrdu zoben, dari savu
darbu, un tu, finansu āķi, arī nepaliec nopakaļus. Lai fiziskā
nūja jo naski sacenšas ar mazo koka spieķīti par to godu
nogalināt, izurbināt un iznīdēt Maskavas imperatoru. Uz
priekšu, Finansu zirga kungs.
Metas virsū caram.
KĀDS KRIEVU VIRSNIEKS. Uzmanieties, Majestāte! .
IBĪ TEVS. Muti ciet! Oi! Ai! Ui! Bet tomēr. Ui! Piedodiet,
kungs, lieciet mani mierā. Oi! Es to nedarīju tīšām.
Viņš bēg, cars metas pakaļ.
IBI TEVS. Svētā Jaunava, tas trakais mani vajā! Ko tad nu
es izdarīju, mans Dievs. Ā, labi, vēl jātiek pāri grāvim. Ak,
viņu es jūtu aizmugurē un grāvi — priekšā! Drosmi,
aizvērsim acis!
Viņš pārlec grāvim pāri, bet cars tajā iekiil.
CARS. Jauki, esmu iekritis!
POLIS. Urā! Cars ir nogāzies!
IBĪ TEVS. Ak! Gandrīz vai bail pat paskatīties! Iekšā ir. Āā!
Burvīgi, nu gan krāmēsim. Uz priekšu, poļi, no visa spēka,
viņam, nabagam, ir smuka muguriņa! Es neuzdrošinos pat
skatīties! Un mūsu pareģojums tomēr ir pilnībā piepildījies,
fiziskā nūja ir darījusi brīnumus, un nevienam nerodas ne
vismazākās šaubas, ka es viņu būtu galīgi nogalinājis, ja vien
neizsakāmas šaušalas nebūtu apturējušas un savaldījušas
mūsu drosmi. Bet mums pēkšņi vajadzēja griezt kažokam
otru pusi, un mūsu glābiņš brja mūsu jāšanas prasmē, tāpat
mūsu finansu zirga kāju stiprumā — viņš ir tikpat ņiprs, cik
stiprs, un viņa vieglums līdzvērtīgs zviegumam, kā arī dziļajā
bedrē, kas veiksmīgi patrāpījās zem kājām mūsu dižā Phinansista ienaidniekam. Tas tik ir jauki, bet neviens jau mani
neklausās. Kas tad tas, viņi nāk atkal!
Kiiau dragūni uzbrūk un atbrīvo caru.
ĢENERĀLIS LASĪ. Šoreiz būs jālaižas lapās.
IBĪ TEVS. Ak! Re, cik labs iemesls izlocīt kājas. Nu tad,
poļu kungi, uz priekšu. Vai drīzāk — uz atpakaļu!
POĻI.Jjlābjas, kas var!

KAPTEINIS (ienākdams). Ibī kungs, krievi uzbrūk.
IBĪ TEVS. Nu, un ko tad tu gribi, lai es daru? Es viņiem to
neesmu lļcis. Finansu Kungi, būs tomēr jāgatavojas kaujai.
ĢENERĀLIS LASĪ. Otra lode!
IBĪ TEVS. Ak! Es vairs nevaru. Te līst svina un dzelzs lietus,
kas varētu kaitēt mūsu augstajai personai. Kāpjam lejā.
Visi skiiešus metas lejup. Sākusies kauja. Viņi pazūd dūmu
mutuļos pakalna piekājē.
KADS KRIEVS (cirzdams ar zobenu). Par Dievu un caru!
RENSKIS. Vai! Es esmu miris.
IBI TEVS. Uz priekšu! Tūlīt tu man dabūsi, cienīts kungs,
jo tu man izdarīji sāpīgi, vai dzirdi? Alusmuca! Un tava
plinte nemaz nešauj.
KRIEVS. Nu, jūs man redzēsiet!
Sauj uz viņu ar m-olveii.
IBĪ TEVS. Ai! Ui! Es esmu ievainots, es esmu sazēvelēts, es
esmu izcaurumots, es esmu apstāvēts, es esmu apglabāts.
Ui, bet tomēr! Aā! Rokā ir. (Viņš to sit un plēš.) Te tev būs!
Vai tu vēj tā darīsi?
ĢENERĀLIS LASĪ. Uz priekšu, ar pilnu krūti pāri grāvim.
Uzvarj būs mūsu.
IBĪ TEVS. Tu domā? Pagaidām es uz savas pieres vairāk
jūtu punu, nevis la_uru vainagu.
KRIEVU KAVALĒRISTI. Urā! Atbrīvot vietu caram!
Ierodas cars Bordīra pavadībā. Bordīrs pārģērbies tā, lai viņu
nepazītu.
KADS POLIS. Vai! Dievs Tētīt! Glābjas, kas var, re, kur
cars!
IBI TEVS. Ejam! Cik daudz ļaužu, kā viņi bēg, kāda
burzma, kā lai tieku ārā no šīs ķezas? (Viņu grūsta.) Ak, ei
CITS POLIS. Ak, Dievs! Viņš nāk pāri grāvim.
tu, uzmanīgāk vai arī tu izbaudīsi, uz kādiem resniem darVEL CITS POLIS. Pin Paf! Un vella leitnants jau noslakbiem ir spējīgs mūsu dižais Phinansists. Ak, viņš ir projām,
tējis četrus gabalus.
glābsimies labi aši, kamēr Lasī mūs neredz.
BORDĪRS. Ak! Jūs vēl neesat beiguši! Saņem, Jan Sobeski,
Aiziet, pēc tam redzams, kā cara annija dzenas pakaļ poļiem.
te tev būs! (Viņš to nogalina.) Tagad nākamie!
Nomaitā vēl vietui poli.
IBĪ TEVS. Uz priekšu, mani draugi. Ņemiet ciet šo plikatu! PIEKTĀ AINA
Maskaviešus — kompotā! Mēs uzvarēsim. Lai dzīvo Sarkanais ērglis!
Zemnīca Lietuvā. Snieg.
VISI. Uz priekšu! Urā! Dieviņ kājin! Ņemiet ciet šo lielo
IBĪ TĒVS, ĢERBONIS, LENTĪTE
blēdi. _
IBI TEVS. Ak, laiks pēc suņa, tāds sals, ka zaķim acis
BORDĪRS. Pie svētā Jura, es esmu kritis.
sprāgst laukā un dižais Finansists stipri cieš!
IBĪ TEVS. A, tas esi tu, Bordīr! Ak! Mans draugs! Mēs visi
ĢERBONIS. Ei! Ibī kungiņ, vai esat atguvies no savām
esam aplam laimīgi, ka esam tevi atkal satikuši. Es tevi
bailēm un bēgšanas?
izcepināšu uz mazas uguns. Finansu kungi, iekuriet uguni.
IBI TEVS. Jā! Man vairs nav baiļu, bet es vēl esmu bēgošs.
Ai! Vai! Ai! Es esmu beigts. Man ir trāpījuši vismaz ar
LENTĪTEfj(7/7«5-J. Kāds cūka!
lielgabalu. Ak! Mans Dievs, piedodiet manus grēkus. Jā, tas
IBĪ TĒVS. Ei, jūsu augstība Lentītes kungs, kā klājas jūsu
ir bijis vismaz lielgabala šāviens.
aisij?
BORDĪRS. Tas bija no pistoles, kas pielādēta ar pulveri.
; LENTĪTE. Tik labi, kungiņ, cik labi vien var klāties, tad kad
IBI TEVS. Ak, tu vēl ņirgāsies par mani! Atkal! Apslukte- 1 klājas slikti. Šamā sakarēbā svins to velk pie zemes, un es
rēsim!
lodi nevarēju dabūt ārā.
Viriš metas tam virsū un sit, un plēš.
IBI TEVS. Skat, cik labi nostrādāts! Tu pats arī vienmēr
ĢENERĀLIS LASĪ. Ibī tēv, mēs visur virzāmies uz priekšu.
gribēji citus slānīt. Tāpat es izrādīju vislielāko drosmi un,
14

sevi nepakļaujot briesmām, pats savām rociņām nogalināju
četrus ienaidniekus, nemaz neskaitot tos, kuri j au bija beigti
un kurus mēs beigās piebeidzām.
LENTĪTE. Vai jūs, Ģerboni, zināt, kas noticis ar mazo
Renski?
ĢERBONIS. Viņš dabūja lodi pierē.
IBĪ TEVS. Tāpat kā magonīti un pienenīti visā krāšņumā
nopļauj nežēlīgā pļāvēja nežēlīgā izkapts, kuras asmens
pļauj bez kādas žēlastības — tāpat ari mazo Renski ir
piemeklējis magonītes liktenis, kaut gan viņš cīnījās varonīgi, tomēr krievu bija pārāk daudz...
ĢERBONIS un LENTĪTE. Ei, kungin!
ATBALSS. He-hei!
ĢERBONIS. Kas tas ir? Ņemam mūsu dūčus.
IBI TEVS. Vai! Nē! Par piemēru, atkal krievi, varu derēt!
Man pietiek! Un galu galā tas ir tik vienkārši, ja viņi mani
noķers, is vins iebāzīs maisā.

SESTĀ AINA
TIE PAŠI. Ienāk lācis.
LENTĪTE. Ei, Finansu kungiņ!
IBI TEVS. O! Skat, kāds maziņš vavītis! Vai, cik viņš ir
smukiņš.
ĢERBONIS. Piesargieties! Ak, kāds milzīgs lācis — šurp
manas_patronas!
IBĪ TEVS. Lācis! Ak, kāds mežonīgs zvērs! Ai, viņš mani,
nabadziņu, apēdīs! Dievs, stāvi man klāt! Nē, Lentīte viņu
ķer rokā. Ak! Varu uzelpot.
Lācis metas virsū Lentītei Ģerbonis tam uzbrūk ar dunci. Iln
paglābjas uz klints.
LENTĪTE. Šurp, Ģerboni! Šurp! Palīgā, Ibī kungiņ!
IBI TEVS. Nekā nebija! Tiec vien galā pats, draudziņ, mēs
pa to laiku noskaitīsim tēvreizi. Katram savs laiks būt apēstam.
ĢERBONIS. Kārtībā, es viņu turu.
LENTĪTE. Stingrāk, draugs, viņš jau palaiž vaļīgāk.
IBI TEVS. Sanctificetur nomen tuum.
LENTĪTE. Gļēvulis!
ĢERBONIS. Ai! Viņš man kož! Ak Kungs, glābiet mūs, es
esmu beigts.
IBI TEVS. Fiat voluntas tua!
LENTĪTE. Āā! Man izdevās viņu ievainot.
ĢERBONIS. Urā! Viņš zaudē asinis.
Staip Mietspraužu kliedzieniem lācis kauc aiz sāpēm, un Ibī
turpina murmināt.
LENTĪTE. Turi stingri, un es krāmēšu ar savu eksplozīvo
dūri. _
IBI TEVS. Panēm nostrum quotidianum da nobis hodie.
ĢERBONIS. Vai iekrāmēji? Es vairs nevaru.
IBĪ TEVS. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
LENTĪTE. Āā! Kārtībā!
Atskan sprādziens, un lācis nokrīt beigts.
ĢERBONIS un LENTĪTE. Uzvara!
IBI TEVS. Sed libera nos a malo. Amen. Tad beidzot viņš
ir beigts? Tad es varu nokāpt no savas klints?
ĢERBONIS (ar nicinājumu). Cik vien vēlaties.
IBĪ TEVS (kāpdams zemē). Jūs varat būt lepni — ja jūs vēl
esat dzīvi un mīdāt Lietuvas sniegu, tad tikai pateicoties dižā
Finansista ekstraordinārajām spējām. Šis cēlais labdaris
nopūlējās, pārmocījās un izbļāva rīkli, kad skaitīja tēvreizi,
lai jūs glābtu, un viņš ar tādu pašu drosmi vicināja lūgšanu
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spirituālo zobiņu, kā jūs, šeit klātesošais Mietspraudi Ģerboni, veikli vicinājāt savu eksplozīvo dūri. Mūsu pašuzupurēšanās sniedzās vēl tālāk, jo mēs bez kādas vilcināšanās
uzkāpām uz jo augstas klints, lai mūsu lūgšanas ātrāk nonāktu debesīs.
ĢERBONIS. Sasodītais ēzelis!
IBI TEVS. Vai, kāds liels lops. Pateicoties man, jums būs
vakariņas. Kāds vēders, kungi! Grieķi tajā justos labāk nekā
koka zirgā, un daudz netrūka, mīļie draugi, ka mēs paši
savām acīm būtu pārbaudījuši tā ietilpību.
ĢERBONIS. Es mirstu no bada. Ko ēdīsim?
LENTĪTE. Lāci!
IBĪ TEVS. Ak, nabaga ļautiņi, vai tad jūs viņu ēdīsiet jēlu?
Mums taču nav ar ko iekurināt uguni.
ĢERBONIS. Bet mūsu kramenīcas?
IBI TEVS. Klau, patiesi. U n man liekas, netālu no šejienes
ir mežs, kur jābūt sausiem zariem. Ejiet pameklējiet, jūsu
Lentītes augstība.
Lentīte aiziet pa sniegu.
ĢERBONIS. Un tagad, Jūsu augstība Ibī, sacērtiet lāci.
IBI TEVS. Nu nē! Viņš vēl nav beigts. Tā kā tu jau esi pa
pusei apēsts un visās maliņās sakosts, tad tas ir īstais
darbiņš tev. Es tikmēr iekurināšu uguni, kamēr viņš atnes
malku.
Ģerbonis sāk dalīt lāci.
IBĪ TEVS. Ei, uzmanies! Viņš sakustējās.
ĢERBONIS. Bet, Jūsu augstība Ibī, viņš jau ir pavisam
auksts^
IBĪ TEVS. Zēl, labāk būtu ēst viņu siltu. Dižajam Finansistam samaitāsies vēders.
ĢERBONIS (sāņus). Tas ir pretīgi. (Skaļu) Palīdziet druskuLIbī^kungs, es viens netieku galā.
IBĪ TĒVS. Nē, man nav jaudas kaut ko darīt! Es taču esmu
gluži piekusis!
LENTĪTE (atgriezdamies). Kāds sniegs, mani draugi, kā
Kastīlijā vai Ziemeļpolā. Sāk krēslot. Pēc stundas būs pavisam tumšs. Steigsimies, kamēr var redzēt.
IBĪ TEVS. Jā, vai dzirdi, Ģerboni? Pasteidzieties, jūs abi!
Uzduriet zvēru uz iesma, izcepiet zvēru, es taču esmu izsalcis!
ĢERBONIS. Nē, tas ir par daudz galu galā. Vai nu strādā,
vai nedabūsi nekā, dzirdi, tu, izēdāj?
IBĪ TEVS. Ak, man vienalga, tikpat labi es būtu ēdis jēlu, re
nu, iekritāt gan. Un vispār man nāk miegs.
LENTĪTE. Ko lai dara, Ģerboni? Taisīsim vakariņas vieni
paši. Viņš nedabūs. Viss. Vai arī dosim viņam kaulus.
ĢERBONIS. Labi. Re, uguns jau kuras.
IBI TEVS. Vai, cik labi, tagad ir silts. Bet visur krievi. Kas
par bēgšanu, ak Dievs! Ai, ai, ai!
Aizmidzis nokrīt gar zemi
LENTĪTE. Es gribētu zināt, vai tas ir taisnība, ko teica
Renskis — vai Ibī māte tiešām ir gāzta no troņa. Tas nav
nekas neiespējams.
ĢERBONIS. Labāk ēdīsim vakariņas.
LENTĪTE. Nē, mums jāparunā par svarīgākām lietām. Es
domāju, ka būtu jāpārbauda šīs ziņas.
ĢERBONIS. Patiesi, vai pametam Ibī tēvu vai ari paliekam
kopā ar viņu?
LENTĪTE. Rīts gudrāks par vakaru. Gulēsim, tad jau rit
redzēsim, ko darīt.
ĢERBONIS. Nē, aiziet labāk būtu pa nakti.
LENTĪTE. Nu, tad ejam.
Aiziet.

SEPTĪTĀ AINA

augstākā izpausme. Viņš, nabaga zēns, būtu ļāvis sevi pārcirst uz pusēm manis dēļ. To pierāda tas, ka Pcdislavs viņu
sacirta četros gabalos. Šņik, šņak — paukš! Ak, es laikam
mirstu! Pēc tam cs tātad bēgu, un man pakaļ dzenas satrakots pūlis. Es pametu pili, nonāku līdz Vislai, bet visus tiltus
apsargā. Es peldu pāri, cerēdama tikt vaļā no vajātājiem.
No visurienes pulcējas augstmaņi un dzenas man pakaļ. Es
tūkstoš reižu gandrīz dabūju galu, kad nonācu niknu poļu
ielenkumā, kuri gribēja mani nokaut. Es viņus tomēr apmānīju, un pēc četru dienu bēguļošanas pa manas bijušās
karaļvalsts sniegiem esmu atradusi patvērumu šeit. Četras
dienas neesmu ne ēdusi, ne dzērusi. Pcdislavs jau bija tik
tuvu... Beidzot esmu glābta. Ak, cs mirstu no pārguruma un
aukstuma. Tomēr gribētos zināt, kas noticis ar manu resno
vēja slotu, tas ir, manu cienīto vīriņu. Viņa finanses gan
esmu pievākuši. Krāmlārus nozagu. Apvcdu ap stūri. Un
viņa finansu zirgs mira aiz bada, jo nabaga lopiņš auzas jau
nu bieži neredzēja. Vai, kas par dēku! Bet ak vai, esmu
pazaudējusi visas bagātības! Tās palika Varšavā, un katrs
var tās^ pievākt.

IBĪ (runā pa miegam). Ai, Krievu dragūniskā augstība,
uzmanīgi, nešaujiet šeit, te ir cilvēki. Ak, re, kur Bordīrs!
Cik viņš ir slikts, kā tāds lācis. Un Pcdislavs, kas man brūk
virsū! Lācis, lācis! Ak, nu ir virsū! Cik viņš ir smags, Dievs
Tētīl! Es vairs nejaudāju! Ej prom, Pedislav! Vai tu dzirdi,
jocīgs, vai, esi? Un re, kur Rcnskis un cars! Vai, viņi man
sitīs! Arī Ibītc! Kur tu dabūji visu šo zeltu? Tu, nožēlojamā,
esi pievākuši zeltu, tu esi rakņājusies pa manu kapu Varšavas katedrālē, sekojot Mēness stariem. Es jau sen esmu
miris,! Pcdislavs mani nogalināja, un mani apglabāja Varšavā blakus Vladislavam Lielajam, un arī Krakovā, blakus
Jānim Zigismundam, un arī Tomā, kazemātā kopā ar Bordīru! Atkal viņš. Prom, nolādētais lāci. Tu esi līdzīgs Bordīram. Vai dzirdi, Sātana izdzimums? Nē, viņš nedzird, Mietsprauži viņam nogriezuši aisis. Sašķaidiet smadzenes, nogagalinict, nogrieziet aisis, izraujiet finanses un izdzeriet līdz
nāvei, tāda ir Mictspraužu dzīve, tāda ir dižā Finansista
laime.
Apklust un guļ.

IBĪ TEVS (mozdamies). Ķeriet Ibī māti, grieziet nost aisis!
IBĪ MATE. Ak Dievs! Kur cs esmu? Es zaudēju galvu. Ak,
nē, Kungs!
Ibī tēvs guļ blakām man,
Slava Dieviņam lai skan.
Iztaisīšos par labiņu. Nu, manu resno mīļumiņ, vai tu labi
čučēji?

CETURTĀ CĒLIENA BEIGAS

A C T £
IBI TEVS. Ļoti slikti! Lācis bija ļoti ciets! Horiandricši*
cīnījās pret kurdamoniešiem, un horiandricši rija un aprija
kurdamoniešus, kad uzausīs gaisma, jūs paši redzēsiet, vai
dzirdat, cienītie Mictsprauži?
IBĪ MĀTE. Ko viņš tur murkšķ? Viņš ir palicis vēl stulbāks.
Uz ko_nu viņš ir meties?
IBĪ TĒVS. Lentīte, Ģerboni, atbildiet, atsaucieties, sūrda
brāļi! Kur jūs esat? Ak, man bail! Beidzot kaut ko saka. Kas
to teica? Šķiet, ka tas nav lācis. Sūrds! Kur ir mani sērkociņi? Ak, cs tos pazaudēju kaujā.
IBĪ MĀTE (sāņus). Izmantosim šo situāciju un tumsu, lai
notēlotu pārdabisku parādību. Izspiedīsim no viņa solījumu
piedot mūsu zādzības.

PIEKTAIS CELIENS
PIRMĀ AINA
Nakts._
IBĪ TEVS gul
Ienāk IBI MATE, bet viņu neierauga.
Pilnīga tumsa.
IBĪ MĀTE. Beidzot esmu drošībā. Es te esmu viena, bet tā
arī labāk, kas tas bija par traku stiepienu — četrās dienās
cauri visai Polijai. Visas nelaimes man uzbrukušas reizē.
Tiklīdz tas vecais ēzelis bija projām, tā es gāju uz kapenēm
pēc mantas. Drīz vien Pcdislavs ar saviem nenormālajiem
mani gandrīz nomētāja akmeņiem. Tad es pazaudēju savu
bruņinieku Mictspraudi Šķēlumu, kuram es biju tā iepatikusies, ka viņš ģība no sajūsmas, mani ieraudzīdams, un kā
man apgalvoja — pat neredzēdams, un tā jau ir maiguma

* Izkropļoti: Ilorāciji — sena romiešu patriciešu dzimta. 7. gs.
p.m.ē., kad notika cīņas p a r v a r u Lavijā, šīs dzimtas trīni uzvarēja
Kuriāciju dzimtas trīņus. (Tulk. piez.).
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IBl TEVS. Bet pie svētā Antonija! Viņš runā. Dieviņ kājiņ!
Es gribu, lai mani pakar!
IBĪ MATE (ntpjā balsī). Jā, Ibī kungs, tiešām runā, un
ercenģeļa pastardienas bazūne, kas no pelniem un pīšļiem
cels augšā mirušos, neskanēs citādi! Ieklausieties šai bargajā balsī. Tas ir svētais Gabriēls, kas jums sniegs jo noderīgus
padomus.
IBĪ TEVS. Ak tā, tiešām!
IBI MATE. Nepārtrauciet mani, citādāk būs klusums, ko es
uztaisīšu no tava taukāna.
IBĪ TEVS. Ak, mans punkulis! Es apklustu, es vairs nesaku
neviena vārda. Turpiniet, Parādības kundze!
IBI MATE. Mēs teicām, Ibī tēv, ka jūs esat resns mīļumiņš!
IBĪ TEVS. Ļoti resns, tiešām, tā ir taisnība.
IBĪ MATE. Pie velna, apklustiet taču!
IBĪ TEVS. Vai! Eņģeļi taču nelamājas!
IBI MATE (sāņus). Sūrds! (Turpina.) Vai jūs esat precējies,
Ibī kungs?
IBĪ TEVS. Jā, ar vienu kašķīgu veceni!
IBI MATE. Jūs gribējāt teikt, ka viņa ir šarmanta sieviete.
IBĪ TEVS. Šausmone. Viņai visās malās aug nagi, tā ka
nezini, kur pieķerties.
IBĪ MATE. Vajag ar maigumu, Ibī augstība, tad jūs
redzēsiet, ka viņa ir vismaz tāda pati kā Kapujas Venēra.
IBĪ TEVS. Kā jūs teicāt, kas ir pujis?
IBĪ MATE. Jūs jau neklausāties, Ibī kungs, saspicējiet ausis.
(Sāņus.) Steigsimies, drīz ausīs gaisma. Ibī kungs, jūsu sieva
ir valdzinoša un burvīga, viņai nav neviena paša trūkuma.
IBĪ TEVS. Jūs kļūdāties, nav neviena paša trūkuma, kura
viņai nebūtu.
IBI MATE. Klusu! Jūsu sieva nav jūs krāpusi!
IBĪ TEVS. Es gribētu redzēt to, kurš viņā varētu iemīlēties.
Viņa ir īsta harpija!
IBI MATE. Viņa nedzer!
IBĪ TEVS. Kopš es atņēmu pagraba atslēgas. Pirms tam
septiņos no rīta viņa jau bija raibām acīm un sasmaržojusies
ar sīvo. Tagad viņa iesmaržojas ar aromātisko heliotropu un
vairs tik slikti neož. Bet man vienalga. Taču tagad es pats
esmu raibām acīm!
IBI MATE. Dumjš cilvēks! Jūsu sieva nav ņēmusi jūsu zeltu.
IBĪ TEVS. Nē, tie nu gan ir joki!
IBI MATE. Viņa nav aiztikusi ne sū!
IBI TEVS. Ir liecinieks — mūsu cēlais un nelaimīgais Phinansu zirgs, kurš karaceļos šķērsoja visu Ukrainu, kaut gan
nebija barots veselus trīs mēnešus. Nabaga dzīvnieks gāja
bojā, savu pienākumu pildīdams!
IBI MATE. Tie ir salti meli, jums ir paraugsieva, bet pats
jūs esat briesmonis.
IBI TEVS. Tā ir tīra patiesība. Mana sieva ir blēde, bet jūs —
muļķadesa!
IBĪ MĀTE. Piesargieties, Ibī tēv.
IBI TEVS. Ak jā, es aizmirsu, ar ko runāju. Nē, es jau neko
nesakuj
IBI īVIATE. Jūs nogalinājāt Venceslavu.
IBI TEVS. Es nekādā gadījumā neesmu vainīgs. Ibī māte tā
gribēja.
IBI MATE. Jūs likāt nonāvēt Boleslavu un Vladislavu.
IBI TEVS. Tā viņiem vajadzēja! Viņi gribēja mani piekaut!
IBI MATE. Jūs nepildījāt Bordīram doto solījumu un likāt
viņu nogalināt.
IBI TEVS. Man iabāk patīk, ja Lietuvā valdp es, nevis viņš.
Pagaidām gan ne viens, ne otrs. Tā ka jūs redzat, ka es
neesmu vainīgs.

IBĪ MATE. Tādējādi jūs attaisnojat visas savas ļaundarības.
IBĪ TEVS. Kādas? Es esmu cieši nolēmis kļūt par svēto, es
gribu būt bīskaps un vēlos, lai manu vārdu ieraksta kalendārā.
IBI MATE. Vajag piedot Ibī mātei, ka viņa ir nozagusi
drusku naudas.
IBĪ TEVS. Nūja! Es piedošu tad, kad viņa būs visu atdevusi,
nopērta un būs atdzīvinājusi manu finansu zirgu.
IBĪ MĀTE. Viņš ir nojūdzies ar to savu zirgu! Ak, es esmu
pazudusi, diena jau aust.
IBĪ TEVS. Esmu ļoti priecīgs, jo tagad droši zinu, ka mana
dārgā sieviņa mani apzaga. Tagad es to zinu no drošiem
avotiem. Ornnis a Deo scientia, kas nozīmē: Omnis — visas;
a Deo — zināšanas; scientia — nāk no Dieva. Lūk, kāds ir
fenomena izskaidrojums. Bet Parādības kundze vairs neko
nesaka. Kā es varētu viņu uzmundrināt? Tas, ko viņa teica,
bija ļoti interesanti. Re, paliek gaišs! Ak, Kungs, pie mana
finansu zirga, tā ir Ibī māte!
IBI MĀTE (nekaunīgi).Tas nav tiesa, es tevi ekskomunicēšu._
IBĪ TEVS. Ak, maita!
IBĪ MĀTE. Kāda bezkaunība.
IBI TEVS. Ak, tas nu ir par daudz. Es ļoti labi redzu, ka tā
esi tu, stulbā kašķe! Kāda velna pēc tu te esi atvilkusies?
IBĪ MĀTE. Šķēlums ir pagalam, un poļi mani padzina.
IBĪ TEVS. Bet mani padzina krievi — labi ļaudis vienmēr
sastopvisādas nelaimes.
IBI MATE. Saki labāk, kāvienā laba ļaude ir sastapusi vienu
ēzeli!
IBĪ TĒVS. Ak tā, nu labi, tagad viņa sastaps pleznkāji.
Viņš met viņai virsū lāci
IBĪ MATE (nogāzdamās no lāča svara). Ak, augstais Dievs!
Kādas šausmas! Ak, es mirstu! Man nav elpas! Viņš man
kož! Viņš mani aprij! Viņš mani sagremo!
IBĪ TĒVS. Viņš ir beigts! Cik smieklīgi. Ei, bet patiešām
varbūt ka nav! Ak, Kungs! Nē, viņš nav beigts, bēgam. (Atkal
uzkāpj uz klints.) Pater noster qui es...
IBĪ MATE (atbrīvodamās no lāča). Klau, kur viņš ir?
IBĪ TĒVS. Ak, Kungs! Atkal viņa! Nav nekādu iespēju
atbrīvoties no šīs stulbās radības. Vai tas lācis ir beigts?
IBĪ MĀTE. Protams, stulbais ēzeli, viņš jau ir pavisam
atdzisis. Kā viņš te ir gadījies?
IBĪ TĒVS (samulsis). Es nezinu. Ak, es nezinu. Viņš gribēja
apēst Ģerboni un Lentīti, bet es viņu nogalināju, triekdams
Pater Noster.
IBI MĀTE. Ģerbonis, Lentīte, Pater Noster. Ko tas viss
nozīmē? Pie finansēm, viņš ir sajucis!
IBĪ TEVS. Tā arī ir, kā es saku. Un tu esi idiote, mana
taukāne!
IBI MATE, Stāsti, kas noticis, Ibī tēv.
IBĪ TEVS. Ak, sasodīts, nē! Tas ir pārāk garš stāsts. Es zinu
tikai to, ka, par spīti manai neapstrīdamajai drosmei, visi
mani ir situši.
IBI MATE. Kā, vai tad poļi arī?
IBI TEVS. Viņi kliedza: „Lai dzīvo Venceslavs un Pedislavs." Es domāju, ka viņi grib mani saraut gabalos. Vai!
Nenormālie! Un pēc tam viņi nogalināja Renski!
IBI MATE. Tas mani neinteresē! Tu jau zini, ka Pedislavs
nogalināja Mietspraudi Šķēlumu!
IBĪ TĒVS. Tas mani neinteresē! Un tad viņi nogalināja
nabaga Lasī!
IBI MATE. Tas mani neinteresē!
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IBI TEVS. Ak, nu labi, nāc šurp maita! Meties ceļos tava
kunga priekšā. (Viņš to sagrābj un nospiež uz ceļiem.) Tev tiks
izpildīts nā vessods.
IBĪ MĀTE. Ho, ho, Ibī kungs!
IBĪ TEVS. O! O! O! Nu, tu beidzi? Es sāku: deguna izmežģīšana, matu izraušana, aisu izbakslīšana ar mazo koka
spieķīti, smadzeņu izvilkšana caur kāju pēdām, dibena saplosīšana, mugurkaula smadzeņu daļēja vai pilnīga izņemšana (ja vien tā varētu izskaust bezmugurkaulību), neaizmirstot peldpūšļa saduršanu un atkārtotu galvas nociršanu Jānim Kristītājam, viss tas balstās uz ļoti svētajiem
Rakstiem, kā Veco, tā Jauno Derību, sastādījis, izlabojis un
uzlabojis jūsu dižais Finansists. Kā patīk, muļķadesa?
Viriš to rauj un plēš.
IBĪ MĀTE. Apžēlojieties, Ibī kungs!
Skaļš troksnis pie ieejas alā.
OTRĀ AINA
TIE PAŠI, PEDISLAVS
Kopā ar zaldātiem metas iekšā alā.
PEDISLAVS. Uz priekšu, mani draugi! Lai dzīvo Polija!
IBĪ TEVS. O! O! Pagaidi drusku, poļudesa. Pagaidi, kamēr
es būšu pabeidzis ar kundzi — manu otro pusi.
PEDISLAVS (sizdams). Saņem zaķapastala, lupatlasi,
draņķi,Jbezdicvi, musulmani!
IBĪ TEVS (pretodamies). Saņem, Poļudesājs, dzērājs,
izdzimtenājs, huzardājs, tatarājs, pārgudrājs, ošņātājs,
glūnētājs, provincētājs, komunistājs!
IBI MATĒ (atī sizdama viņu). Saņem! Gļēvulis, sivēnulis,
nodevulis, ākstulis, māneklis, netīrelis, mīkstelis!
Zaldān metas virsū ibistiem, kuri braši aizstāvas.
IBI TEVS. Ak Dievs! Kādi triecieni!
IBI MĀTE. Ar kājām, poļu kungi.
IBI TEVS. Pie maniem zaļajiem puņķiem, vai beigu beigās
tas vienreiz beigsies? Vēl viens. Ak, ja te būtu mans phinansu zirgs!
PEDISLAVS. Sitict, sitiet taču!
BALSS NO ĀRPUSES. Lai dzīvo Ibja tēvs, mūsu dižais
Finansists!
IBĪ TEVS.Āā! Viņi ir klāt. Urā! Re, kur Ibī tēvi. Uzpriekšu,
nāciet, jūs mums esat vajadzīgi, Finansu kungi!
Atnāk Mietsprauži, kuri metas iekšā ļaužu mudžeklī.
LENTĪTE. Poļi, uz priekšu, uz durvīm!
ĢERBONIS. Hci, mēs atkal esam satikušies, Finansu kungiņ. Uz priekšu, grūdiet stiprāk, tieciet pie durvīm, jātiek
ārpusē, un tad jau būs tik vien tā darba kā ņemt kājas pār
plcciejn.
IBĪ TEVS. O! To es protu. Vai, kā viņš sit.
PEDISLAVS. Ak Dievs, es esmu ievainots!
STAŅISLAVS LEŠČIŅSKIS. Sīkums, augstība.
PEDISLAVS. Jā, esmu tikai apdullināts.
JANS SOBESKIS. Sitiet, sitiet, tie lupatlaši laužas pie durvīm.
LENTĪTE. Mēs tuvojamies, ejiet tik līdzi pūlim. Šamā sakarēbā es jau redzu debesis.
ĢERBONIS. Drosmi, Ibī augstība!
IBI TEVS. Ak, es pietaisīju bikses. Uz priekšu, bunčradziņ!
Nogaliniet, izasiņojiet, nodīrājiet, slepkavojiet, pie Ibī raga!
Ak, viņu paliek mazāk!
LENTĪTE. Palikuši tikai divi durvju sargi.
IBI TEVS (tos noslaktējot ar lāča sitieniem). Viens un divi!
Uf, esmu ārā! Bēgam! Ei, jūs tur, aši nāciet līdzi!
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TREŠĀ AINA
Uz skatuves apsnigusi Livonijas ainava.
IBĪSTT un viņu pakaļskrējēji bēg.
IBĪ TEVS. Vai, es ceru, ka viņi mums vairs nedzenas pakaļ.
IBĪ MĀTE. Jā, Pedislavs ir aizgājis uz kronēšanu.
IBĪ TĒVS. Es viņu nemaz neapskaužu tā kroņa dēļ.
IBĪ MATE. Ļoti prātīgi, Ibī tēv.
Abi izgaist tālumā.
CETURTĀ AINA
Kuģa klājs. Kuģis pilnā gaitā iet uz Baltijas jūru.
Uz klāja IBĪ TEVS un visa viņa banda.
KOMANDIERIS. Ak, kas par spirgtu brīzi!
IBI TEVS. Tas ir fakts, ka mēs traucamies ar brīnumainu
ātrumu. Mēs ejam ar ātrumu vismaz miljons mezglu stundā,
un šie mezgli ir tik labi, ka nemaz ncatsienas. Un, tiesa kas
tiesa, vējš mums pūš no muguras.
ĢERBONIS. Kāds nožēlojams stulbenis.
Atskan skaļi smiekli, kuģis sasveras uz sāniem.
IBĪ TĒVS! Ui! Ai! Dievs! Mēs esam apgāzušies. Viss ir
ačgārni, tavs kuģis nokritīs.
KOMANDIERIS. Visi zemvējā, uzvelciet foku!
IBI TEVS. Vai, nē taču! Ncdrūzmējieties visi vienā pusē!
Tas ir bīstami. Iedomājieties — ja nu vējš maina virzienu,
tad visi noiesim dibenā un zivis mūs apēdīs.
KOMANDIERIS. Negrieziet krastā, nostipriniet buras!
IBI TEVS. Jā! Jā! Atgriežamies! Es tā steidzos! Grieziet,
vai dzirdat! Tā ir tava vaina, kaptciņlops, ka mēs neatgriežamies. Mums vajadzēja atgriezties! Eēē, es komandēšu,
tagad cs! Pagriezt otru bortu! Ar Dicvpal. Izmest enkuru,
mainīt halzi, kreisā halze, labā halze. Pacelt buras, nolaist
buras, stūri augšā, stūri apakšā, stūri uz sāniem. Redziet,
cik labi iznāk. Brauciet cauri peļķei, un viss būs kārtībā.
Visi lokās no smiekliem, vējš pieņemas spēkā.
KOMANDIERIS. Nolaist lielo foku, ierēvēt maršu!
IBI TEVS. Nav slikti, paUīri labi! Vai dzirdat, Ekipāžas
kungs? Laidiet šurp lielo dogu un ierīvējiet kvasu.
Daži krīt gar zemi no smiekliem. Klāju pārskalo vilnis.
IBĪ TĒVS. Vai! Kādi plūdi! Jā, tā tiek pildītas mūsu dotās
pavēles.
IBĪ MATE un ĢERBONIS. Cik jauki ir kuģot!
Pāršļācas otrs vilnis.
ĢERBONIS (slapjš). Sargieties no Sātana un viņa sārņiem.
IBĪ TEVS. Zēna augstība, atnesiet mums dzert.
Visi dzer.
IBĪ MĀTE. Ak, es tā priecājos, ka mēs drīz atkal redzēsim
mīļo Franciju, vecos draugus un mūsu Mondragonas* pili.
IBI TEVS. Jā, drīz mēs tur būsim. Nu jau mēs esam pfe
Helsingēras pils.
ĢERBONIS. No domas, ka drīz atkal redzēšu Spāniju,
manī atgriežas agrākais možums.
LENTĪTE. Jā, un mēs apžilbināsim mūsu tautiešus, stāstīdami par saviem brīnumainajiem piedzīvojumiem.
IBĪ TĒVS. O, jā, protams! Un es Parīzē likšu sevi dēvēt par
Dižo Finansistu.
IBI MĀTE. Tieši tā! Vai! Kāds grūdiens!
LENTĪTE. Tas nekas, mēs pabraucām garām Helsingēras
zemes ragam.

* Mondragona atrodas Francijas dienvidos. (Tulk.

piez.)

Dclveri abi, kam zapte uz vaigiem,
Papīra rozumus vicina naigi,
Iebirst tie ratos mums blakus kā spaļi,
Laižam uz Plaucēto ielu mēs skaļi.
Kopā ar citiem pie barjeras gāžamies,
Pļaukas mums štrunts, pašā priekšā kad bāžamies.
Augšā akmeņu krāvumā vienmēr es lienu,
Nošķiest stulmeņus asinīm netīk nudien.

ĢERBONIS. Un tagad mūsu varenais kuģis pilnā ātrumā
traucas pa Ziemeļjūras drūmajiem viļņiem.
IBI TEVS. Niknā un nelaipnā jūra apskalo zemi, ko dēvē
par Vāciju, jo tās iedzīvotāji vāc vāciņu kolekcijas.
IBI MATE. Tā tik ir erudīcija! Tā esot ļoti skaista zeme.
IBĪ TEVS. Ak, kungi, nekur nav tik skaisti kā Polijā! Ja
nebūtu Polijas, nebūtu arī poļu!
BEIGAS

Paskat, paskat, kā mašīna griežas,
Paskat, smadzenes laukā kā spiežas,
Paskat, Rantjē lai neapmiežas.
(Koiis) Hcijā, heisā, ragi dirsā, Ibī tēvs lai dzīvo sveiks!
Svaigo smadzeņu receklis apšļāc mūs aši,
Zeņķi rij tās, un izbailēs drebam mēs paši,
Redzot Mictspraudi dūci kratām kā traku,
Rupji gānoties, palaižot nelabu smaku.
Te pēkšņi pie mašīnas pamanu vienu
Blēžģīmi redzētu, šķiet, kādu dienu.
Klau, mūli, tavs saimnieks ir paradis laupīt!
Tu apzagi mani, ne man tevi taupīt.
Paskat, paskat, kā mašīna griežas,
Paskat, smadzenes laukā kā spiežas,
Paskat, Rantjē lai neapmiežas.
(Koris) Hcijā, hcisā, ragi dirsā, Ibī tēvs lai dzīvo sveiks!
Pēkšņi jūtu, ka vecā mani aiz piedurknes rauj,
Tagad rādi, ko vari, muļķadesa man bļauj,
Viņam šņukurā krietnu govspļeku bāz!
Ašāk, ašāk, kamēr Mictspraudis neskatās!
Lieliskā prātula kolīdz man celta bij' priekšā,
Vīra dūšu tūdaļ es saņēmu riekšās.
Rantjē es ar sūrdu vislielāko brāžu,
Bet Mictspraudim tas uz deguna gāžas.

Un nu, tā kā jus esat vērīgi klausījušies un bijuši rātni, mes
Jums nodziedāsim

Paskat, paskat, kā mašīna griežas,
Paskat, smadzenes laukā kā spiežas,
Paskat, Rantjē lai neapmiežas.
(Koris) Hcijā, hcisā, ragi dirsā, Ibī tēvs lai dzīvo sveiks!

DZIESMIŅU PAR SMADZEŅU
SĶAIDIŠANU*
Galdnieks es biju ar rocību lielu
Visu Svētajo draudzē, Marsa laukuma ielā,
Par modisti strādāja laulcne mana
Mums vienādiņ bij' visa kā gana.
Svētku dienās ikreiz, kad vien saulīte spīd,
Tērpus ērmīgi glaunos ejam pasaulei izrādīt.
Smadzcņšķaidi — īstu atpūtu garam
Plaucētā ielā mēs apskatīt varam.

Pāri barjerai mani pārsviež uz pēdām
Pūlis asinskārs, grūsta un dunkā bez bēdām,
Un es metos ar galvu pa priekšu
Melnā bezgala caurumā iekšā,
No kura vairs nepārnāk mājās.
Lūk, kā notiek, ja pastaigājas
Pa Plaucēto ielu, ar smadzeņu šķaidīšanu tīksminājās,
Dodas uz Cūku kniebjamo vai Mauc — žņaudz:
Dzīvs aiziet, mājās nogalināts brauc.

Paskat, paskat, kā mašīna griežas,
Paskat, smadzenes laukā kā spiežas,
Paskat, Rantjē lai neapmiežas!

Paskat, paskat, kā mašīna griežas,
Paskat, smadzenes laukā kā spiežas.
Paskat, Rantjē lai neapmiežas.
(Koris) Heijā, heisā, ragi dirsā, Ibī tēvs lai dzīvo sveiks!

(Koris) Hcijā, hcisā, ragi dirsā, Ibī tēvs lai dzīvo sveiks!
* Atdzejojusi Regīna Olšcvska.
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