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                                              0. aina 

 

Made: 

Kāpēc tu tik ļoti 

Gribi prom no manis? 

Kāpēc tu atkal izvēlies viņu? 

Kāpēc ne mani?! 

 

Kāpēc ne mani, 

To, kas tevi silda, 

Bet tikai viņu, viņu, viņu -  

Slidenu zaļaci līdaciņu!? 

 

Tev! - 

Tev viņu nenoturēt! 

Nenoķert! 

 

Edgars: 

Jo biežāk, biežāk to teiksi,  

Jo trakāk, trakāk es ķeršu -  

To, kas mani pat saldējot silda, 

Savalda nevaldot, samīļo nemīlot, 

Pieskata neskatot, atbrīvo važojot. 

 

Edgars: 

Bez viņas -  

Es strauta malā slāpēs eju bojā. 

Bez viņas -  

Es purva bridējs ugunī. 

 

Made: 

Dzer, dzer no manis! 

 

Ja vien tu teiksi - 

Kļūšu es par upi tev, nazi tev rokās. 

Ja vien tu teiksi.  

Tik saki man, saki! 
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Edgars: 

Es esmu mēms, 

Kad viņas nav. 

 

Edgars: 

Viss ir sagājis pilnīgās auzās. 

Nē, viss ir sakūlies liriskā sviestā. 

Viss, ko tev devu, bij’ kā ierindas zirgam – 

Izjādes naktī(s), un sienu, un sviedrus. 

 

Made: 

Tavi sviedri lija man acīs - 

Taviem sviedriem tagad es raudu. 

Vienīgais, ko es no tevis gaidu 

Ir mīlas vārdi – Jā, kaut vai par naudu! 

 

Made: 

Un pat ja tu neteiksi mīlu, 

Un pat ja tu klusēsi mūžam, 

Es pati kļūšu par taviem vārdiem. 

 

Es pati kļūšu par taviem vārdiem - 

Vienalga vai svaigiem, vai novazātiem… 

  

Edgars: 

Un tad, kad man pietrūks gaismas, 

Tu kļūsi par sauli man... 

Jā, jā, kā tad! Jā, jā, un ko tālāk? 

Un tad, kad man gribēsies piena, 

Tu kļūsi par manu govi?! 

   

Made: 

Jā, jā! Un es kļūšu, 

Pat ja netici tam.  

 

Edgars: 

Bet man govju pietiek -  



 

4 

 

Es pats esmu vērsis, 

Kurš ņemas ar zirgiem. 

 

Lūk, tādi mēs esam. 

 

Made: 

Tad vērs to par labu! 

 

Edgars: 

Tad pasaki kā! 

Tad iemāci mani! 

Es neesmu pārcilvēks, 

Es tikai vērsis. 

Tik kopā ar Kristīni -  

Pārvērsis. 

 

Made: 

Ja nav tev kā cilvēkam jūtu -  

Tu deri man arī kā vērsis! 

 

Edgars: 

Nē! 

Vērši pēc sevis nesatīra, 

Bet pienotavai ir jābūt tīrai. 

 

Made:  

Ak, Dievs!  

Tik tālu tu, cik tuvu es! 

Kāpēc?! 

 

Edgars: 

Kāpēc, kāpēc – tāpēc! 

Jo bez viņas es esmu  

vien klaboša, vientuļa krogus izkārtne. 

Bez viņas, bez viņas, bez viņas, bez viņas - 

Es slāpes jūtu, bet nespēju dzert. 
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Made: 

Nē, Edgariņ mīļais:  

Es biju izkārtne tev -  

 

Purvā stiegot vēl spīd, 

Vējā ieslēgta krīt -  

Taviem krusas graudiem līdz. 

 

Esmu vitrīna tev -  

Aklam pircējam. 

Es vitrīna -  

Tavā vitrīnā! 

 

Skalo mani ik brīd’, 

Vai smērē, kad tīrs, 

Bet tu skaidri redzi -  

Mans smaids iet bojā. 

 

Edgars: 

Gana mīļā, mani lūgt. 

Gana mani slavēt -  

Tev manā purvā vietas trūkst. 

Man tavā saulē arī.  

 

Vīri, brāļi atbalstiet 

Izslāpušām balsīm! 

Eju Kristīnīti lūgt -  

Nāciet mani balstīt! 

 

Eju Kristīnīti lūgt -  

Mūža mīlu slavēt. 

Gana strauta malā slāpts. 

Gana dzīvi mānīts. 
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                                              1.aina 

 

Vīru koris: 

Kris-tī-ne, Kris-tī-ne,  

Kris-tī-ne, Kris-tī-ne, 

Kris-tī-ne, Kris-tī-ne,  

Kris-tī-ne, Kris-tī-ne. 

  

Augstā, romantiskā balss: 

Es esmu stiprs, 

Es esmu skaists, 

Es esmu izmisis. 

 

Augstā, romantiskā + brutālā, enerģiskā balss: 

Es spēju celt, 

Es spēju nest, 

Es tavas veldzes alkstu. 

 

Vīru koris (+ brīžiem Edgars: 

Viss manā sirdī pārkaltis - 

Es dzeru Kristus asinis. 

Un tā es dzer’(u), lai Dievam neslāpst! 

Un Kristus vietā es purvus brienu! 

Ik nakti - uz dienu. 

Uz veldzi! - Dievs mans tēvs. 

 

Es alkstu kāda, kurš līdzās slāptu, 

Un alkstu kāda, kurš neļauj slāpt. 

Un laikam tā mums arī vajag,  

Ka nav neviena, kurš spēj glāāābt. 

 

Vīri: 

Ko tu dari, ko tu dari?! 

Made reāla un silta! 

Ko var ņemties, ko tu ārdies?! 

Viņām abām tagad sāpēs! 

Nē-nē, nē-nē, nē-nē, nē-nē 
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Edgars: 

Turpmāk visas Mades jūsu! 

Bet man beidzot jāveic tas, 

Ko neviens šeit neuzdrīkstas 

Vēso skaistuli bildināt. 

 

Siltas meitenes postā dzen – 

Nav kas mani atvēsina! 

Kristīnes vēsums - viņas posts – 

Jāņem mums kopā lāsti ir nost. 

 

Vīri: 

Viss sirdī pārkaltis – 

Edgars govi nožņaudzis. 

Viss sirdī pārkaltis – 

Tagad jādzer sausa. 

Aijā, aijā, aijā, ai-jā! 

 

Gana vīri Kristu lūgt, 

Gana vīri gavēt – 

Edgars Kristīnīti plūks. 

Augsto mīlu slavēs! 

Aijā, aijā, aijā, ai-jā! 

 

 Made: 

Tūdaliņ, Edgariņ, 

Ies tā spēlīt pušu. 

Paliec te zābakos, 

Nevis viņas kurpēs! 

 

Edgars: 

Es tev būtu līdzi ņēm’s, 

Bet sen jau man tas zābaks ir pušu. 

 

Vīri: 

Viņš tev būtu līdzi ņēm’s, 
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Bet sen jau viņa zābaks ir pušu. 

 

Made: 

Tad ņem šo striķīti, 

Sien sev to zābaku,                                

Un ejiet abi ellē!                                    

Atvaino, jā es ķēve!                              

Atvaino, bet tevi jāj!                                                              

 

Vīri: 

Vienu rītu skuķi cērtu, 

Otru rītu citu precu. 

Vienu rītu skuķi cērtu, 

Otru rītu citu precu. 

Aijā, aijā, aijā, ai-jā! 

 

Made: 

Un pat ja tu apprecēsi  

Vēso mūdzi Kristīnīti, 

Es tevi neatstāšu! 

Es neatstāšu tevi. 

Bet tevi nevajāšu - 

Es nevajāšu tevi. 

Un tevi neatstāšu - 

Es neatstāšu tevi. 

Braukšu uz citu muižu - 

Kalpone tur tev būšu. 

Uz citu muižu braukšu - 

Es kalpošu tev tā! 

Bet tevi neatstāšu - 

Es neatstāšu tevi. 

Kad tu kļūsi nelaimīgs  

Ar to mūdzi Kristīnīti - 

Es tevi neatstāšu! 

Es neatstāšu tevi. 

Tu atradīsi mani, 

Kā māsu svešumā. 
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Es tevi neatstāšu - 

Es neatstāšu tevi. 

Tev mani neatstāt - 

Nemūžam, mūžam. 

Lai mūdži dzīvo - 

Mūdži mācās, mācās. 

Es tevi neatstāšu - 

Neatstāšu. 

Es neatstāšu tevi - 

Tevi. Tevi. 

Tu mūdzi parādā man - 

Būsi. Būsi. 

Man manu mūdzes mūžu - 

Mūžu. Mūžu. 

Oj, kā tev un man tad sāpēs.   

Oj, oj, kā sāpēs. 

Es tevi neatstāšu - 

Es neatstāšu tevi. 

Es tevi neatstāšu - 

Es neatstāšu tevi. 

Es tevi neatstāšu - 

Es neatstāšu tevi. 

Es tevi neatstāšu - 

Es neatstāšu tevi. 

                 

                                                          2.aina 

 

Viens no vīriem: 

Nekustieties. 

Viņš nāk uz siltumu. 

Viņš tikai apostīs un aizies. 

 

Viens cits no vīriem: 

Sātans! 
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Sievas: 

Baznīcā nāc, vīr, jā. 

Šeit svēts lai sarkanvīns. 

Jā, sarkanas, sarkanas, visas - viņa asinis! 

Un jūs zināt, kā viņu sauc. Jā. 

Un jūs zināt, kā viņu sauc. Jā. 

Jē-aleluja, Zus-aleluja, 

Krist-aleluja, Us-aleluja. 

Aleluja. 

Aleluja! 

 

Sievas un arī Mācītājs: 

Tad nāciet šeit baznīcā, stulbeņi – 

Pārvērst vīnu atpakaļ ūdenī! 

Krogā dzerot jūs sūcat mums asinis, 

Bet vai kāds jums ir to sacījis – 

Kam šīs asinis pieder!? 

Viņa vārdu var baznīcā dzirdēt -  

Jūs tik truli, ka sauksim pa zilbēm: 

Jē-aleluja, Zus-aleluja, 

Krist-aleluja, Us-aleluja. 

Jē-aleluja, Zus-aleluja, (Lūdzu neej / Lūdzu neej) 

Krist-aleluja, Us-aleluja. (Lūdzu neej / Lūdzu neej) 

Aleluja. (Lūdzu neej) 

Aleluja! 

 

Vīri: 

Lūdzu neej! 

Lūdzu neej! 

 

Vīri: 

Ū-ū-ū… 

Ū-ū-ū… 

Ū-ū-ū… 

Ū-ū-ū… 
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Sievas: 

Mēs skaistu rozīt zinām - 

Tā nāk no Kurzemes. 

Mēs skaistu rozīt zinām - 

Tā nāk no Kurzemes. 

Piedod Dievs par mūsu trauslo kristietību, 

Bet mēs latvietes pret tevi ciešam mīlu. 

 

Mēs skaistu rozīt zinām - 

Tā nāk no Kurzemes. 

Mēs skaistu rozīt zinām - 

Tā nāk no Kurzemes. 

Nešaubies par viņu Pūres draudze - 

Viņa nekad mūs neatstās. 

 

Mēs krietnu rozīt zinām –         (Mana vaina, mana vaina, mana vaina.) 

Tā nāk no Kurzemes,                (Mana vaina, mana vaina, mana vaina.)  

Un mūsu Pūres draudzi             (Mana vaina, mana vaina, mana vaina.) 

Nekad tā neatstās.                     (Mana vaina, mana vaina, mana vaina.) 

 

Edgars: 

Mana vaina, mana vaina, mana vaina. 

Mana vaina, mana vaina, mana vaina. 

 

Sievas: 

Tu gribi viņu precēt, 

Bet tas nav iespējams - 

Ar tevi viņai grūti! 

Nāc, atsakies, ja kaut ko jūti. 

 

Vīri: 

Eu, lai tas Dievs,  

Nu ielej mums ar’ no sava kausa! 

Eu, lai tas Dievs,  

Nu ielej ar’ mums no sava kausa! 
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Kristīne: 

Es skaistu, skaistu rozīt zinu - 

Tā ziedēt zied iekš Kurzemes. 

Es skaistu, skaistu rozīt zinu - 

Tā ziedēt zied iekš Kurzemes. 

Paskaties saulē caur baznīcas vitrāžām - 

Tu neredzi sauli, un tāpēc ej ārā! 

Vai zaudēt man sauli ar tevi caur sevi, 

Vai labāk kā Sīzifa akmenim - turpināt būt?! 

 

Paskaties saulē bez forsētām kaislībām - 

Tu netici saulei un netiec tu ārā. 

Vai zaudēt man sauli ar tevi caur sevi?! 

Vai labāk sev klusai un laimīgai - turpināt būt?! 

        

Jo man pie pakaļas ir tavi kaifi. 

Jā, tie ir skaisti. Tie tiešām ir skaisti! 

Bet, kad spainis man aizbēg un slota aizmieg - 

Tik ļoti tu man ar sevi saisties. 

 

3. aina 

 

Barons: 

Noķeriet mani! 

Noķeriet mani! 

Noķeriet mani! 

. . . . . . . . . utt. 

 

Ballīte, ballīte. Das fest, das fest.  

 

Fišvagar… 

Fišvagar… 

Ballīte! 

Fišvagar! 

Trīs, četri! 
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Barons: 

Eu! Tu! Fišvagar! Gottverdammt! 

Kur ir visi mani viesi?! 

 

Fišvagars: 

Beidzot jūsu viesi dārzā 

Nogrābuši Kristīnīti! 

Tagad viņi bauru skuķim 

Māca vācu deju – čik, čik. 

 

Barons: 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Saki, lai to dara iekšā! 

 

Fišvagars: 

Nē, Kristīnei no jums ir kauns, 

Kopš tā jūsu Edgariņu 

Atšujot(i) apkaunoja. 

 

Barons: 

Saki, ka es esmu priecīgs – 

Edgariņam viņa neder. 

 

Fišvagars: 

Nu, un?! Un, tad?! 

Nu, un?! Un, tad?! 

?. . . . . . . . . . . . . . . 

 

Barons: 

Edgaram ir augsti ideāli - 

Viņš sev vēlas smalku dāmu. 

Tādu, kura pati. 

Kurai mati bāli. 

Tādu jautru. Tādu siltu. 
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Vācu jaunskungi (Kristīnei):  

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Und das heist – Kristīne! 

Und das heist – Kristīne! 

 

Vācu jaunskungi + Barons (Kristīnei): 

Viņam augsti ideāli. 

Viņš sev vēlas smalku dāmu - 

Tādu, kurai mati bāli. 

Tādu jautru. Tādu siltu. 

 

Roze tu, kas zemē vārtās - 

Edgars tevi sauc par krīzi. 

Viņš no latvju bauru kārtas - 

Meklē tevī baronesi! 

 

Vācu jaunskungi + Barons + Fišvagars (Kristīnei):  

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad 

Tavām darba zirga kājām 

Skaistie stilbi sarkanzili! 

Kaunies tu no savām kājām - 

Gaidot princi govju kūtī.  

 

Kur tu iesi, kur tu glābsies?! 

Aizbēgusi, kur tu liksies?! 

Vai uz savu pili skriesi - 
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Slīcināsies govju sūdos?! 

 

Viens no jaunskungiem: 

Estētiski, tīri un glīti - 

Jāpotē latviešu ābelei 

Virsū ir vācu bumbierīši! 

 

Vācu jaunskungi + Barons + Fišvagars: 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Und das heist – Kristīne! 

Und das heist – Kristīne! 

Und das heist – Kristīne! (Potēs tas, kurš mani precēs.) 

Und das heist – Kristīne! (Re, cik man vēl brīvu pirkstu!) 

 

Kristīne: 

Potēs tas, kurš mani precēs. 

Re, cik man vēl brīvu pirkstu! 

 

Tas pats viens no jaunskungiem: 

Man vaj’g redzēt, kur šī dzīvo! 

Laižam, laižam, lai pie viņas… 

Barons: 

Kristīne ir mājas nēģer’s, 

Un pa kūtīm nevazājas! 

 

Vācu jaunskungi + Barons + Fišvagars:   

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 
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Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

Nu, tad! 

                                                  

4. aina 

 

Vešerienes un Māte: 

Edgars tāds muļķis, 

Edgars tāds maita. 

Viņa tik tīra, 

Viņa tik skaista. 

Edgars ir dzīvnieks, 

No kura baisi. 

Viņa tik tīra, 

Viņa tik skaista. 

   

Aiz upītes daudzas meitas - 

Baltajāmi galviņāmi. 

Hēi, ēi, raidaidā - 

Baltajāmi galviņāmi. 

Nejāj šurpu cauras naktis - 

Nesviedrē kumeliņu! 

Hēi, ēi, raidaidā - 

Nesviedrē kumeliņu! 

 

Nebrīnies, Kristīnīt - 

Dzīve ir dzīve. 

Lai! Lai! Lai 

To meitenes zinām. 

Neraudi, Kristīnīt - 

Ne to tu mīli! 

Lai! Lai! Lai! 

Laid Edgaru projām. 

 

Kristīnīte - melngalvīte! 

Tā nav tava līgaviņa! 
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Hēi, ēi, raidaidā - 

Tā nav tava līgaviņa! 

Nejāj vairāk karstas naktis - 

Nesviedrē kumeliņu! 

Hēi, ēi, raidaidā - 

Nesviedrē kumeliņu! 

 

Ņemam akmeņus rokās un velējam, velējam. 

Akmeņi, mīļās, mūs nenodos, nenodos. 

Akmeņus rokās un velējam, velējam. 

Akmeņi, mīļās, mūs uzlabos, uzlabos. 

 

Made: 

Edgariņ, mīļais, es zviedzu, zviedzu - 

Dod tagad auzas, un sienu, un sviedrus. 

Edgariņ, mīļais, es zviedzu, zviedzu - 

Zviedz arī tu, un kļūs viegli, tik viegli. 

 

Edgars: 

Zviegtin zviegs latvju zirgi Pīterā – Smoļnijā.  

Zviegtin zviegs latvju zirgi Eiropā – Ženēvā. 

Zviegtin zviegs latvju zirgi Sidnejstrīt - Londonā. 

Zviegtin zviegs latvju zirgi Eindhoven - Holandē. 

 

Vešerienes un Māte: 

Kristīnīte - melngalvīte! 

Tā nav tava līgaviņa! 

Hēi, ēi, raidaidā - 

Tā nav tava līgaviņa! 

Nejāj vairāk karstas naktis - 

Nesviedrē kumeliņu! 

Hēi, ēi, raidaidā - 

Nesviedrē kumeliņu! 

 

Barons: 

Kur ir mans Edgars?! 

Kur ir mans zirgs?! 
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Kur ir mans Edgars?! 

Kur ir mans zirgs?! 

 

Fišvagars, Mācītājs, Kristīne: 

Kur barona Edgars?! 

Kur barona zirgs?! 

Kur ir barona Edgars?! 

Kur ir barona zirgs?! 

      

Barons: 

Kur ir mans Edgars?! 

Kur ir mans zirgs?! 

Kur ir mans Edgars?! 

Kur ir mans zirgs?! 

 

Vešerienes: 

Kur barona Edgars?! 

Kur barona zirgs?! 

Kur ir barona Edgars?! 

Kur ir barona zirgs?! 

 

Edgars: 

Roze mana, pletne mana - 

Nāc ar mani tautiņās! 

Nē! 

Nē! 

       

Zied pletnīte - rūgti ziedi - 

Neņem mani tautiņās. 

Nē! 

Nē! 

 

Māte: 

Akmentiņ, Akmentiņ, Akmentiņ, ak! 

Vešerienes: 

Ak, ak, Akmentiņ. 

Akmentiņš: 
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Jā. Jā. Jā. Jā. 

Nu, dāmas, kas jums te notiek?! 

Vešerienes un Māte: 

Mūsu muižā bez pārmaiņām. 

Akmentiņš: 

Bet man jauna draudzene ir – 

Viņa turpmāk strādās pie jums. 

(Nu,) Vai jūs viņu pieņemsiet?! 

Puiši, vediet viņu iekšā! 

Māte un vešerienes: 

Akmentiņ, Akmentiņ, Akmentiņ, ak! 

Ak, ak, Akmentiņ. 

Jā. Jā. Jā. Jā. 

Nu, dāmas, kas mums te notiek?! 

Jā. Jā. Jā. Jā. 

Re, dāmas, kas mums te notiek!!! 

Akmentiņš: 

Kristīnes mamm! Kristīnes mamm! 

Tas jums, par tik skaistām acīm. 

Jā. Jā. Jā. Jā. 

Jā. Jā. Jā. Jā. 

Māte: 

Akmentiņ, Akmentiņ, Akmentiņ, ak! 

Ak, ak, Akmentiņ. 

Jā. Jā. Jā. Jā. 

Nu, dāmas, kas mums te notiek?! 

Vešerienes: 

Akmens, māja, mazulīt(i)s – 

Viens, divi, trīs! 

Akmens, māja, mazulīt(i)s – 

Viens, divi, trīs! 

Akmens, māja, mazulīt(i)s – 

Viens, divi, trīs! 

Akmens, māja, mazulīt(i)s – 

Viens, divi, trīs! 
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Barons, Edgars, Mācītājs: 

Uz krodziņu ceļš ir slidens, 

Baznīcas ceļš ir grubuļains. 

Kur lai braucam!? Kur lai braucam!? 

Kur lai braucam!? Kur mums braukt!!! 

Fišvagars: 

Barona kungs, es tā nevar’ – 

Edgars mani nerespektē! 

Barons, Edgars, Mācītājs: 

U-uz krodziņu ceļš ir slidens, 

Baznīcas ceļš ir grubuļains. 

Kur lai braucam!? Kur lai braucam!? 

Kur lai braucam!? Kur mums braukt!!! 

Fišvagars: 

Es tā vairāk nevar’ strādāt! 

Baron, viņš mani neciena!  

Māte: 

Mīļās sievas, glābiet veļu! 

 

Barons, Mācītājs: 

Uz krodziņu ceļš ir slidens, 

Baznīcas ceļš ir grubuļains. 

Kur lai braucam!? Kur lai braucam!? 

Kur lai braucam!? Kur mums braukt!!! 

Akmentiņš: 

Ceļš pie manis ir(a) līdzens, 

Jo mans ceļš ir nogruntēts. 

 

Mācītājs: 

Oj, kā jums nu abiem sāpēs. 

Oj, oj, kā sāpēs. 
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                                                           5. aina 

 

Edgars: 

Es veru 

Sev pirkstus durvīs. 

Taj’s durvīs no bezizejas – 

Es tavus soļus dzeru, dzeru, dzeru. 

Es nožēlas veru – tās kaklā likšu, 

Bet tik un tā, tik un tā – tevi nenopirkšu. 

 

Gar krauju.  

Gar krauju krastu. 

Gar krauju virs bezdibeņa - 

Es savus zirgus dzenu, dzenu, dzenu. 

Nu, lēkšojiet zirgi, jūs aizā dzīšu! 

Ar pakaviem! Pakaviem sevi nospārdīšu! 

 

Ne tavējs, ne savējs – es tukšuma guvējs. 

Ne siltāks, ne maigāks – es nebūšu vairāk. 

Ne tuvāks, ne tālāks – es netieku ārā. 

Tu netiec, te iekšā – es netieku ārā! 

 

Es trakul’s, es jājējs, es savrupi gājējs, 

Es kentaurs, es žokejs. Man aplausi – trofejs. 

Es spēlmans, es dzērājs, es meiteņu ēdājs - 

Es jātnieks bez galvas. Un galvenās balvas. 

 

Purva rāvu nu zirgs met man sejā - 

Kristīne divričos aizdevās ceļā. 

Čirkstot, kā pakavu, grauž akmentiņš - 

Kāpēc ne es, un kāpēc tad viņš?! 

          

Es veru                                                   (Nejāj tik dziļi, nelien tik dziļi!) 

Sev pirkstus durvīs. 

Taj’s durvīs no bezizejas –                    (Tie Dieva zirgi - Tā kunga zirgi.)  

Es tavus soļus dzeru, dzeru, dzeru. 

Es nožēlas veru – tās kaklā likšu,          (Ne tu to vēlies, ne to tu gribi!) 

Bet tik un tā, tik un tā – tevi nenopirkšu.(Tie Dieva kunga - Tā kunga zirgi.) 
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Gar krauju.                                              (Nejāj tik dziļi, nelien tik dziļi!) 

Gar krauju krastu. 

Gar krauju virs bezdibeņa -                     (Tie Dieva zirgi - Tā kunga zirgi.) 

Es savus zirgus dzenu, dzenu, dzenu. 

Nu, lēkšojiet zirgi, jūs aizā dzīšu!            (Ne tu to vēlies, ne to tu gribi!) 

Ar pakaviem! Pakaviem sevi nospārdīšu! (Tie Dieva kunga - Tā kunga             

                                                                                                          zirgi.) 

Sievas (dzied paralēli Edgaram): 

Nejāj tik dziļi, nelien tik dziļi! 

Tie Dieva zirgi - Tā kunga zirgi.  

Ne tu to vēlies, ne to tu gribi! 

Tie Dieva kunga - Tā kunga zirgi. 

 

Edgars: 

Norijot kauna purvaino rāvu, 

Lūdzos es - Mīļotā, nebrauc par tālu! 

Kāršu kavā nu trūkst vienas kārts - 

Tās, bez kuras dzīvei… Dzīvei ir vāks. 

 

Vakara vārdi šorīt par blāvu – 

Kāpēc nav istabās spogul’s no māla?! 

Skatos acīs sev – viss tagad blāvs! 

Tāds, lūk, tagad, manai dzīvei ir vārds. 

 

Made (a capella):  

Viņa ir mauka, tu pareizi dari. 

 

Edgars (a capella): 

Ja būtu mauka, tad būtu ar mani.  

                                                   

                                                              6. aina 

Akmentiņš: 

Edgari nāks un Edgari aizjās - 

Netici zelta zirgam, kurš baidās. 

Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 
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Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 

 

Vīru koris: 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

 

Akmentiņš: 

Viņš baidās - dzīves un atbildības. 

Baidās, kā skuķis no grūtniecības. 

Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 

 

Mēs raksim jaunas dzimtenes laukus - 

Kaļot no akmens gan maizi, gan taukus. 

Vērtīsim mūsu akmeņus zeltā - 

Laimīgi kopā, viens otra elpā. 

 

Vīru koris: 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

 

Akmentiņš: 

Domas par Edgaru neļauj tev domāt. 

Viņš mīkstais vasks, bet akmens tev’ mīlēs! 

Ja pieder tev mīla, kā ūdens un gaiss - 

Tad akmeņu dārzs ir(a) nākamais. 

Liec savas bēdas zem akmentiņa - 

Turpmāk, lai bēdas ir manā ziņā. 
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Vīru koris: 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

 

Akmentiņš: 

Neļaušu es tev kā oglājā krist - 

Tev smaidīt lemts, un neizsamist! 

Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 

Akmeņi paliek. 

 

Vīru koris (a capella): 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

Akmeņi, akmeņi, akmeņi paliek. 

 

Kristīne (a capella): 

Ļaujiet mirkli iziet dārzā – 

Viena elpa jā (cezūra) ievelk… 

 

Māte: 

Nu re, mēs tomēr jums kāzas dzersim! 

Akmentiņš: 

Nē, vēl es viņas jā vārdu gaidu. 

Vīri, sievas: 

Precēties vajag rīt – citādi noskaudīs! 

Baznīcā vaj’g jau rīt – citādi nolaupīs! 

 

 



 

25 

 

Māte: 

Mēs norunāsim, bet viņa darīs! 

Akmentiņš: 

Mums abiem vaj’g tam vēl nedaudz laika! 

 

Koris: 

Bet, kāzas vajag rīt – citādi noskaudīs! 

To darīt vajag rīt – citādi nolaupīs! 

 

Akmentiņš: 

Cilvēki runās, ka gaida bērnu! 

Cilvēki runā - naudas dēļ viņa… 

 

Koris: 

Ieņemt tad vajag rīt – citādi noskaudīs! 

Bez naudas vajag rīt – tad viņi apklusīs! 

 

Māte: 

Man vienalga, ko viņi runā! 

Paliek tik tas, ko mēs paveikuši - 

Kāzu kleitu šūt savai meitai, 

Un savam bērniņam bērnus auklēt. 

 

Koris: 

Valodas apklusīs, spriedumi izbeigsies! 

Tāpēc, to vajag rīt! Kristīne piekritīs. 

 

Māte: 

Kristīnīt, brauc droši mājās, jo -  

Es šeit palikšu simt-punkt! 

Mēlē kožot paraudāšu, u-un  

Ceru laimē aizbrauks jumts. 

 

Kristīne: 

Liecies mierā, cik var ņemties! Tas – 

Gredzens jāatdod tev būs! 

Raudāt varēs pēc kāzām - 
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Gredzens nav vēl notikums! 

 

Māte: 

Manī sieva iznīkusi -  

Tāda kādreiz biju es. 

Nu tā līst man caur acīm ārā - 

Dārzā zied vien vējgriezes. 

 

Kristīnīt, dzer maigo laimi, 

Kamēr Edgars vien sīvo dzer. 

Steidzies neizniekot daili, ņem 

Akmens nama durvis ver. 

 

Kristīne: 

Tavu laimi neizjusto 

Var caur mani izdzīvot, 

Bet ja kāds meitu dod pret māju - 

Dieva priekšā ko tas dod?! 

 

Alkatīga mīlestība - 

Sievas grēks visrūgtākais. 

Tik, ja sirdi dod pret sirdi - 

Mātes rūgtums meitā gaist. 

 

Māte: 

Kliegtin kliedz, ja viņu mīli! 

Klusi kliegts ir liels nekas. 

Meitiņ, kliedz, lai pati dzirdi! 

Laime tas ir kliedzošs fakts. 

 

Kristīne: 

Akmentiņ, es tevi mīlu! 

Tikai, dod man dienas trīs. 

Dienā tevi iemīlēju…  

Trešā - rokas ligzdu vīs.  
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Māte: 

Izkūkos dzeguzīte - 

Sievas un Māte: 

-izkūkos  

Manu meitu tautiņās - tautiņās. 

 

Māte: 

Dod māmiņ, nu es iešu - 

Sievas un Māte: 

- tautiņās! 

Viņš sēdēja kumeļā - kumeļā, 

Tā daiļā valodiņa - sirsniņā. 

 

Māte: 

Mana meita kājiņām - 

Sievas un Māte: 

- nestaigās! 

Ziemu sēdēs kamanās - kamanās, 

Vasar’ ziedu laiviņā - laiviņā. 

 

Barons: 

Uzmanību dāmas! Te tūlīt tiks 

Izdarīts pats pirmais skaņu ieraksts 

Kurzemes guberņas vēsturē, 

Bet jūs tik dziediet, dziediet un dziediet! 

 

Fišvagars: 

Barona kungs, barona kungs! Baron! 

 

Kristīne precas ar Akmentiņu, 

Un Edgars atkal trako ar zirgiem! 

Viņš dauza galvu pret visiem žogiem – 

Kas ar tiem dulliem latviešiem notiek?! 
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7. aina 

 

Barons:  

Tad-kad latvieti netur - 

Mācītājs: 

Uz zemākā līmeņa! 

Barons:  

Tad-kad latvietim parāda - 

Mācītājs:  

Mākslu un kultūru! 

Barons:  

Tad-tāds latvietis spējīgs -  

Mācītājs:  

Saprast un novērtēt! 

Barons:  

Tad-tāds latvietis spējīgs  -  

Mācītājs:  

Uz visaugstāko mākslu! 

 

Barons:  

Tad–tāds latvietis noder -  

Mācītājs:  

Jā, pat zinātņu laukā! 

Barons:  

Jo-kad latvieti netur - 

Mācītājs:  

Uz zemākā līmeņa! 

Barons:  

Jo-kad latvieti netur - 

Mācītājs:  

Uz zemākā līmeņa! 

Barons:  

Jo-kad latvieti netur - 

Mācītājs:  

Uz zemākā līmeņa! 

Barons:  

Jo-kad latvieti netur - 
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(griezīga, zāģējoša stīgu frāze) 

(griezīga, zāģējoša stīgu frāze) 

(griezīga, zāģējoša stīgu frāze) 

(griezīga, zāģējoša stīgu frāze) 

Mācītājs:  

Viņš kļūst asprātīgs, attapīgs, goddevīgs, noderīgs. 

Barons:  

Viņš kļūst kodolīgs, omulīgs, labsirdīgs, dievbijīgs. 

Mācītājs:  

Viņš kļūst rotaļīgs, atjautīgs, zobgalīgs, jokdarīgs. 

Barons:  

Viņš kļūst savdabīgs, izdarīgs, godkārīgs, mērķtiecīgs, 

Mācītājs:  

Ja vien tam ir –  

Barons:  

Kaut nedaudz brīva laika! 

Mācītājs:  

Ja vien tam ir –  

Barons:  

Kaut nedaudz brīva laika! 

Mācītājs:  

Ja vien tam ir -  

Barons:  

Kaut nedaudz brīva laika! 

Mācītājs:  

Ja vien tam ir -  

Barons:  

Kaut nedaudz brīva laika! 

Mācītājs:  

Ja vien tam ir -  

Barons:  

Kaut nedaudz brīva laika! 

Barons, Mācītājs (kopā):  

Un iespēja būt! 

Barons, Mācītājs (kopā):  

Un iespēja būt! 
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Māte: 

Saule mēness līgava - 

Sievas un Māte: 

- līgaviņ’ 

Brida nakti un dienu - izbrida. 

Mēnesim simtiem zirgu – debesīs. 

Nu, drīz saule zirgā jās - laulībās. 

 

Barons:  

Tad-viņš līdzībās runā -  

Mācītājs:  

Tā-kā-tāds austrumnieks! 

Barons:  

Tad-viņš gleznaini atstāsta -  

Mācītājs:  

No-no-no-no-notikušo! 

Barons:  

No jūriņas - 

Mācītājs:  

Izpeldēja  

Barons:  

Div' dzelteni – 

Mācītājs:  

Kumeliņi -  

Barons:  

Vienam bija – 

Mācītājs:  

Zelta sedli,  

Barons:  

Otram zīda - 

Mācītājs:  

Iemauktiņi. 

Barons:  

Un latvieši tad pārvēršas -  

Mācītājs:  

Nav vairāk viņa, viņš! 
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Barons:  

Tad viņa viņam –  

Mācītājs:  

Saulīte, 

Barons:  

Viņš viņai –  

Mācītājs:  

Mēnestiņs! 

Barons:  

Ja vien tam ir –  

Mācītājs:  

Kaut nedaudz brīva laika!  

Barons:  

Ja vien tam ir –  

Mācītājs:  

Kaut nedaudz brīva laika!  

Barons, Mācītājs (kopā):  

Un iespēja būt! 

Barons, Mācītājs (kopā):  

Un iespēja būt! 

 

Māte: 

Grūt’ man bija kalnā kāpt - 

Sievas un Māte: 

- kalniņā! 

Pret saulīti skatīties - actiņās. 

Grūt’ man tev atsacīt - Akmentiņ. 

 

Barons:  

Bet, viņu talants - 

Mācītājs:  

Tiem nedara labu. 

Barons:  

Bet, viņu talants - 

Mācītājs:  

Tiem nodara postu. 
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Barons:  

Lopiski dzert - 

Mācītājs:  

Ir viss, ko viņš vēlas. 

Barons:  

Netikt pērtam - 

Mācītājs:  

Ir viss viņa gods. 

Barons:  

Viss viņa stāvoklis -  

Mācītājs:  

Paisums un bēgums, 

Barons:  

Riebums pret kungu - 

Mācītājs:  

Un pa-pa-pazemība.  

Barons:  

Viņš maldas pa dzīvi 

Mācītājs:  

Un nezin citas drosmes, 

Barons:  

Kā-mugurā spļaut - 

Mācītājs:  

Lie-lie-lie-lie-lielkungam. 

Barons:  

Kā-mugurā spļaut - 

Mācītājs:  

Lie-lie-lie-lie-lielkungam. 

Barons:  

Kā-mugurā spļaut - 

Mācītājs:  

Lie-lie-lie-lie-lielkungam. 

Barons:  

Ja latvietis vēlas 

Mācītājs:  

Būt dzērājs un blēdis,  
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Barons:  

Tad tādas ir viņa - 

Barons, Mācītājs (kopā):  

Tiesības būt! 

Mācītājs:  

Tad tādas ir viņa - 

Barons, Mācītājs (kopā):  

Tiesības būt! 

Barons:  

Tad tādas ir viņa - 

Barons, Mācītājs (kopā):  

Tiesības būt! 

Mācītājs:  

Tad tādas ir viņa - 

Barons, Mācītājs (kopā):  

Tiesības būt! 

 

Māte: 

Izkūkos dzeguzīte - 

Sievas un Māte: 

– izkūkos  

Manu meitu tautiņās - tautiņās. 

 

Barons: 

Nu, vai tev izdevās?! 

Viss ir ruļļos?! 

 

Fišvagars: 

Man viss rullē, 

Gotlība kungs! 

 

Barons: 

Dullais beidz! 

Mani nevajadzēja! 

Fišiņ, beidz, 

Jo man ir kauns! 

 



 

34 

 

Mācītājs: 

Edgar, tu piedod man, 

Bet viņa zin(a), 

Ko viņa dara! 

 

8. aina 

 

Edgars:  

Bez tevis dzīve viebjas man. 

Ir jābūt diviem, lai rastos piens. 

Tu man grūti nāc, bet krūtis negrib ciest - 

Zirgs ņem barjeru, pat ja ir ciet. 

 

Sit mani krogā nu, sit mani krustā - 

Es vienmēr pilns. Līdz krīt vai nostāv. 

Nezvēri krustam, neprasi Kristum! 

Mana valgā Kristīnīt - 

Nevar nemīlēt vai mīlēt tik pa druskai! 

 

Nevar nemīlēt vai mīlēt tik pa druskai - 

Var tikai klaipiem, un tad caur visu dzīv'. 

Re, mana galva aug - 

Tur rodas karalauks! 

 

Tev trūkst drosmes, tik asaras rit. 

Es skaitu pa vienai - tik cik, cik, cik....  

Tik, cik viegli  

Tev man neatbildēt - 

Tik grūti būs mūžam šo atbildi slēpt. 

Bēgt un slēpties, kā pūcītei dienā. 

Svešu svaru just šūnā ik vienā. 

Nezvēri krustam, neprasi Kristum -  

Mana valgā Kristīnīt! 

Mīla mana mīla aug - 

Rodas slāpēts karaspēks.  
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Edgars, sievas un vīri: 

Tev vajag valgmi, tev vajag valgmi, 

Tev vajag valgmi, bet kurš to dos?!  

Tev vajag valgmi, tev vajag valgmi, 

Tev vajag valgmi, bet kurš to dos?!  

Tev vajag valgmi, tev vajag valgmi, 

Tev vajag valgmi, bet kurš to dos?!  

 

Edgars: 

Tu strauta malā slāpes ciet. 

Tu purva bridējs ugunī. 

Tu strauta malā slāpes ciet. 

Tu purva bridējs ugunī. 

 

Kristīne:  

Šodien māju sakārtoju. 

Šodien mammu samīļoju. 

Šodien veļu izmazgāju.  

Savu dzīvi balināju. 

 

Šodien skaļi čalināju. 

Šodien galvu vēdināju. 

Šodien mazliet paceļoju - 

Labo slavu atjaunoju. 

 

Šodien mammu aplaimoju. 

Šodien sevi samīļoju. 

Šodien visu apvienoju -  

Savu dzīvi sakārtoju. 

 

Edgars: 

Labrīt, tev mīļo Kristīnīt! 

Tev beidzot ausa gaisma!  

Bet kāpēc tavi vaigi deg, ja tu vairs - 

Neesi saslimusi?! 
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Es atzīšos, tev mīļotā, 

Es sen ar tevi slimstu. 

Gan iemīlu, gan ienīstu - 

Un tā no jauna dzimstu! 

 

Kristīne: 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a  

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

 

Edgars: 

Ņem nost to akmens gredzentiņ', 

Un met to tālu viļņos! 

Viņš nav’a tas, ko saglabās. Neglabās! - 

Ne dzejoļos, ne ciļņos! 

 

Kristīne: 

Kā solījumus atsijāt –  

Gan tukšos, gan tos pilnos?! 

Deg vaigi ļaužu valodās! 

Pie vaigiem tagad sildos. 

 

Kristīne un Edgars: 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a  

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 

Ā-a-ā-a-a 
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Edgars:  

Tik tuvu tu, tik tuva man. 

Kristīne:  

Tu brien uz citu pusi! 

Edgars:  

Es mūžam tevi mīlēšu. 

Kristīne:  

Es mūžam mīlējusi.  

 

9. aina 

 

Edgars:  

Kristīnīt mīļā, tu dari mani. 

 

Kristīne:  

Edgariņ mīļais, tu manī vēl skani. 

 

Edgars:  

Kristīnīt mīļā, tu manī vēl skani. 

 

Kristīne:  

Edgariņ mīļais, tu manī jau skani. 

 

Edgars:  

Dienu no dienas man cerības devi - 

No nakts uz nakti es darīšu tevi. 

 

Kristīne:  

Nakti un tevi, mūs abus un sevi. 

 

Kristīne un Edgars:  

Nakti un tevi, mūs abus un sevi. 

                                           

Kristīne:  

Labrīt! 
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Edgars:  

Labvakar! 

 

Kristīne un Edgars:  

Kur esi tu? 

 

Edgars:  

Labvakar! 

 

Kristīne:  

Labrīt! 

 

Kristīne un Edgars:  

Kur biji tu? 

 

Kristīne:  

Labvakar! 

 

Edgars:  

Labvakar! 

 

Kristīne un Edgars:  

Lūk, esam mēs!  

 

Edgars:  

Labrīt! 

 

Kristīne:  

Labrīt! 

 

Kristīne un Edgars:  

Lūk, tādi mēs! 

 

Kristīne un Edgars: 

Mūsu mīla tērpjas neredzamās krāsās. 

Mūsu mīla atkal uzticas sev.   

Mūsu mīla tērpjas neredzamās krāsās. 
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Mūsu mīla atkal uzticas sev. 

 

Edgars:  

Dienu no dienas man cerības devi - 

No nakts uz nakti es darīšu tevi. 

 

Kristīne:  

Nakti un tevi, mūs abus un sevi. 

 

Kristīne un Edgars:  

Nakti un tevi, mūs abus un sevi. 

  

    

                                    

                                       OTRAIS CĒLIENS 

 

                                                1. AINA 

 

Saucēja: 

 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

Vīri un sievas: 

 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

Saucēja: 

 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

Koris: 

 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa kareivi gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris (piedziedājums): 
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 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

           Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa jūrnieku gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: Piedziedājums 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa mūku gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: Piedziedājums 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa vasaru gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: Piedziedājums 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa zvejnieku gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: Piedziedājums 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s  

           Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa klaidoni gaidīja. 
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 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: Piedziedājums 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa katordznieku gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: Piedziedājums 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa saulrietu gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: Piedziedājums 

 

Saucēja: 

 Tas sārtais pīlādzīt’s 

 Pār kraujiņu pārkāries - 

 Tā meitiņa bērniņu gaidīja. 

 Tā meitiņa nesagaidīja. 

Koris: 

 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

 Roc, meitiņ, roc! 

                                                   

 

                                                   2. AINA 

 

Barons: 

 Mana mazā un drosmīgā arāju tauta - 

 Dievs dod, kā kartupeļi lai vairojas nauda! 

 

Barons: 

 Nevajag, nevajag - jums mellas mutes. 
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Koris: 

          Dievs dod, dievs dod, dievs dod, dievs dod! 

Barons: 

 Bučojiet vagaram - tas viņu stutēs! 

 

Koris: 

        Dievs dod, Dievs - dod! 

        Dievs dod, Dievs - dod! 

 

Barons: 

 Redz, kā mans mīlulīt’s pielikts pie darba! 

 Piespieda kāds, vai dēļ lielākas algas?! 

 

Edgars: 

 Nē, es pats pieteicos, Gotlība kungs. 

 Jā, uz algu es ceru, bet vairs ne no jums! 

 

Barons: 

 Nu, skaties, skaties, ka nepārpūlies! 

 Pabeigsi šeit, un uz stalli ej tūlīt! 

 Nācu tev vaicāt, kādus zirgus rīt jūgsi?! 

 

Edgars: 

           Es vēl nezinu! Bet priekš kam jums tas ir jāzin’?!  

 

Barons: 

           Jāpievelk uzvalks ar tās krāsas hūti! 

 

Edgars: 

 Baltie būs skaistāki,  

          bet melnie ir svaigāki… 

 

Barons (Fišvagaram): 

 Labs ir, tie uzvalki jāpaņem vairāki! 

 

Koris: 

          Dievs dod, dievs dod, dievs dod, dievs dod! 
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Barons : 

 Vai baltos vai melnos - pats izdomāšu! 

Fišvagars: 

 Labāk tad visus jums izgludināšu! 

 

Barons: 

 Nēēē!!! Rīt to krāsu es pats izdomāšu! 

Edgars : 

 Vai arī zebras es uzaicināšu! 

Edgars: 

            Bet, rīt to krāsu tu pats izdomāsi! 

Barons: 

            Vai arī zebras tu uzaicināsi! 

 

Fišvagars: 

 Ha-ha-ha-ha - Joks. Nu, joks taču! Joks! 

Barons: 

 Saki, ko vajag, ja tu tā man joko! 

 Es nedzirdu! Ko?! 

 

Edgars: 

 Barona kungs, man lūgums ir tas pats – 

- Jā, zinu, ka ar jums tā nepiedien… - 

 Bet gribu beidzot es dabūt to algu, 

 Kas visus gadus pie jums tur krājas! 

 

Barons : 

 Nu, re - 

 Tu spēlmanis, tu dzērājs - meiteņu ēdājs! 

 

Edgars: 

 Nē, Gotlība kungs, es precēties gribu, 

 Un pierādīt savu mīlestību! 

 Kaut nauda nav galvenais, mūsuprāt - 

 Tik līdzeklis, kā tikt māmuļai klāt. 
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Barons : 

 Nu, nu, Edgariņ, cik tad tev tur sanāk? 

 

Barons: 

 Fišvagar, paskaties portfelī manā! 

 (Edgaram) 

          Ņem droši visu un… 

 Pārējo rīt! 

 

Edgars: 

 Paldies dievam, 

 Paldies kungs! 

 Paldies dievam, 

 Paldies Jums! 

 

Barons: 

 Gott ist Liebe - 

 Gott liebt dich. 

 Gott liebt mušas 

 - tiš, tiš, tiš!  

                                                           

                                                          3. AINA 

 

Dravnieks (zem maskas Akmentiņš): 

 Sveicināti, jūs zemes rukši! - 

 Man zelta bites ir pazudušas! 

 

Saucēja: 

 Ēi, pasistais cilvēk, ko tu te dari?! 

 Bites sen guļ - ej tu izgulies arī! 

 

Dravnieks (zem maskas Akmentiņš): 

 Manai bitei nakts vēl ir diena. 

 Mana bite neguļ pat ziemā! 

 

Saucēja: 

 Ēi, pasistais cilvēk, tev žvingulis elpā! 
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 Paskaidro, kā var būt bite no zelta! 

 

Dravnieks (zem maskas Akmentiņš): 

 Parasta bite, bet zelts labi skan. 

 Jā, mana bite neguļ nekad! 

 Bite, mana zelta bite, 

 Bite tā, kas nedzeļ citiem, 

 Bite, bite, bite, bite, 

 Bite, bite, kas tev šite?! 

           

Māte: 

 ĀRPRĀTS! Jūs šitā mūs nebaidat! 

 Eu, bet pēc šņabja jūs nesmirdat! 

 

Sievas: 

 Nu ja, nu ja! Eu, nevar būt! 

 Bez šņabja šitā atlaist ir grūt’! 

Akmentiņš (smejoties): 

 Es tak nav dzēris - es svētdienu gaidu! 

 Tad varēs ieraut pa ilgāku laiku. 

 

Māte: 

 Nu, ja pēc baznīcas un tikai drusku - 

 Tur es nekā, tad es stāvu klusu. 

 

Kristīne: 

 Nu re, māmiņ - tā tētim viss sākās! - 

 Dažreiz un svētdien no baznīcas nākot…  

 Ja dažreiz un svētdien, tad pēc baznīcas var?! 

 

Māte: 

 Tu tagad ne tēti, bet mani aizskar! 

 Ir daži, kas var un daži - nekad! 

 Tu pati to zini! Teiksi, nē?! Jā, kā tad! 

 

Akmentiņš: 

 Tam ar baznīcu nav nekāds sakars - 
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 Vienkārši svētdien ir saulstāvju vakars… 

            

Māte: 

 Liecies tu mierā, un tālāk no grēka! - 

 Nesaki - svinu es pagānu svētkus! 

 

Akmentiņš: 

 Neticiet katram viltus kristiešu sviestam! 

 Pagānu svētki nav pretrunā Dievam! 

          Graudus mēs sējam un tupeņus rokam, 

 Sulu pat urbjam no bērzu kokiem - 

 Visu mēs darām pēc pagānu svētkiem, 

 Un nevis baznīcas pieregulētiem. 

 

Māte: 

 Man strīdiem par vēlu ir šovakar! 

 Un jūs vēl tik gudrs, ka nošauties var. 

 Lai dieviņš stāv klāt, un lai labi klājas - 

 Meitiņ, atsveicinies, un mums jāiet mājās. 

 

Kristīne: 

 Mammīte mīļā, man melna mute. 

 Man melna mute un smaidi no koka - 

 Viņam no manis būs skābi vaigi, 

 Viņam no manis būs melnas rokas. 

 

Akmentiņš: 

 Baltrocim melnas rokas ir gods. 

 Nu, pazuda bites! - Tāpēc pienākas sods?! 

 

Akmentiņš: 

 Man barona kungs ir jāsatiek! 

            

Māte: 

 Viņš bija, bet nu jau gulēt iet. 

 Es ceru, nekas slikts nav noticies? 
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          (Kristīnei)  

          Re, tevis dēļ viņš beidzot noģērbsies! 

 

Akmentiņš: 

 Nē! Gribu atpirkt es vēl nedaudz zemes, 

 Jo jūsu muižai tā naudu nenes - 

 Barons ir šobrīd parādos, 

 Tāpēc domāju, viņš to lēti pārdos. 

 

Māte: 

 Barons no rīta šķiet projām brauc! 

 

Akmentiņš: 

 Kad atbrauks, tad nopirkšu, ko tur daudz. 

 Ne tāpēc es nācu – Nu ko es te muldu! 

 Es nācu, lai abas jūs ciemos lūgtu - 

 Pie manis pēc baznīcas saulstāvjus svinēt! 

 

Māte: 

 Bet protams, ka brauksim! Ko citu mums darīt?! 

 Nu, Kristīnīt, pasaki beidzot tu arī! 

 

Kristīne: 

 Jā, mammīte mīļā, vaj’g Kristīnei pašai, 

 Nu, beidzot, ko pašai ar pasacīt! 

 

          Jā, Akmentiņ mīļais. Jā, Akmentiņ dārgais – es teikšu! 

 Es dienas atliku, sakot, ka rīt. 

 Es centos tev rakstīt, ka veltīgi mānos - 

 Re, pirksti vēl zīmuli meklējot trīc, 

 Bet dīvaini vārdi galvā man vārās! 

 Man bail bija viņus tev uzrakstīt. 

 Ir pēdējais brīdis teikt to, ko domā - 

 Jo ilgi es abus mūs pusvārdos pinu! 

 Tik ilgi mūs kopbildē zīmēju logā… 

 Tik ilgi, līdz sevi tur neatpazinu… 
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Akmentiņš: 

 Tad pasaki man, 

 Cik ilgi vēl gaidīt?! 

 Tad pasaki, kur 

 Esmu kļūdījies… 

 

Kristīne (Akmentiņam): 

 Nē! Lūdzu, šai mirklī nepārtrauc mani. Tev lūdzu! 

 Ko jūtu pret tevi, vēlos pasacīt skaļi! 

 

Kristīne un sievas:  

          Un paklusē mammīt, tā nav tava daļa - 

 Es pirmo reiz’ mūžā runāju skaļi! 

 

Kristīne:  

          Tu iejūtīgs biji, tu maigs esi bijis,  

 Un skūpsti tavi skāruši vien…  

          Vien raupjo plaukstu locītavas, 

 Bet kamēr vien maigums starp mums vēl nav miris – 

 Es lūdzu, apstājies! Atbrīvo mūs. 

 

Kristīne un sievas:         

          Es lūdzu, atbrīvo abus mūs.  

 

Akmentiņš: 

           Bet Kristīn… 

 

Kristīne: 

           Lūdzu, šajā mirklī nepārtrauc mani - 

 Tu savā mājā katrai lietai rodi viņas vietu - 

 Pat gaisma harmoniskām krāsām veras logos! 

 Kā tā var būt, ka acis neredz tikai vienu – 

 

Kristīne un sievas:  

          Es esmu bezkrāsa, kas tavā namā neiederas. 
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Akmentiņš: 

 Tu redzēsi, kā manas rasas lāses gaismu lauzīs, 

 Un beidzot īstās krāsas iemirdzēsies bezkrāsā! 

 Tad pašai tev un man… Visiem skaudīs - 

 Cik krāšņi kopā dzīvosim… 

           Tad pašai, man un visiem skaudīs - 

           Cik krāšņi dzīvosim mūžībā. 

 

Kristīne: 

 Bet kad naktīs nekautrīgi augļu koki - 

Kristīne un sievas:  

          Bez atbildes, bez atbildes! 

 

Kristīne: 

- Šņāks, skrāpēsies un klauvēs tavā logā. Tavā! 

Kristīne un sievas:  

          Bez atbildes, bez atbildes! 

 

Kristīne: 

- Tu atzīsies, ka neesmu tev piemērota – 

Kristīne un sievas: 

 Ne tava es, ne tava es! 

 

Kristīne: 

 Tad tavās lūpās, tavās acīs, tavās krūtīs (Ne tava es, ne tava es!) 

 Sāks uzplaukt drudžains apjukums, (Ne tava es, ne tava es!) 

 Un ābeļziedu vējš no tavām acīm smaidu pūtīs :  (Ne tava es, ne tava es!) 

 

 : Es un šī meitene - tas nav par mums. 

 

Akmentiņš : 

 Tad nežēlīgā, pasaki man priekšā - 

 Ko tagad lai tev atbildu?! 

  

Kristīne: 

 Nekad, nekad, nekad tu vairs nebūsi mana, 

 Nekad, nekad, nekad es nebūšu tavs - 
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 Lai viņas purva ziedi uzplaukst citās vietās - 

 Šis tukšais lauks ir viņas ardievas. 

 

Akmentiņš: 

 Nekad, nekad, nekad tu vairs nebūsi mana, 

          Nekad, nekad, nekad es nebūšu tavs - 

 Lai viņas purva ziedi uzplaukst citās vietās - 

 Šis tukšais lauks ir viņas ardievas. 

 

                                                         

                                                    4. AINA 

                                                  

Māte (Edgaram): 

Ej nost no viņas! Nost! Ej, atkāpies tu čūskulēn!  

 Ar saviem spitālīgā pirkstiem manu bērnu 

 Tu negrābstīsi, necilvēk!                 

Viss, kam tu pieskaries, tas tūlīt sapūst - 

 Viss, ko tu noplūc - asiņo. 

 Tā sapūs tevis raktie kartupeļi - 

 Tev šeit vairs neizlūgties it neko! 

            

           Pirms savu muti, savas rokas valdu…  

 

Edgars: 

 Tu beidzot redzi, arī man ir nauda. 

 

Māte: 

 Ej tagad tur, kur viņu iztērē! 

 

Edgars: 

 Es arī beidzot varu nopirkt zemi. 

 

Māte: 

 Zvērs, aizrijies! Es saku nē un nē un nē… 

 

Edgars: 

 Nu tagad viss ir jūsu rokās… 
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Māte: 

 Klāt grēka naudai neskaršos! 

 

Edgars: 

 Jo arī Kristīne dēļ jūsu lāstiem mokās! 

 

Māte:  

 Tu domā, meitu pārdošu par naudu?! 

 Tu domā tāpēc - linu dvieļos tinu?! 

 Tu domā tāpēc - miega nepazinu, 

 Un krējumu no barona es zagu!? 

 

 Ar miesu istabenes vietu nopelnīju! 

 Ar nagiem skrāpēju sev seju, rokas, kaklu - 

 Līdz viņas tēvu-varmāku no muižas izraidīja… 

 Tu domā, naudas dēļ....? 

 

 Nē, necilvēk, dēļ cilvēcīgas dzīves! - 

 Lai līdzās viņai dzīvotu es laimes gadus. 

 Un tāpēc atsakies, ja esi spējīgs mīlēt - 

 Tfu - tev sejā, tu necilvēk – tfu! 

 

 Lai manas siekalas tev acis izēd - 

 Lai tavas acis neredz viņu vairs. 

 Lai izpūst smadzenes un sejā paliek rētas - 

 Tfu, necilvēk! Tfu, necilvēk! 

 

Kristīne: 

 Tu pati netici, ko šobrīd runā - 

 Viens otra cienīgi, nu tagad jūs. 

 Vai kāds grib dzirdēt arī manas domas… 

 

Māte: 

 Tu paklusē – 
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Edgars (Kristīnei): 

  - Es pateicos… 

 

 Māte: 

 Tu domā, dzērājs spējīgs ārstēt sevi?! 

 Tu domā, nauda viņu izārstēs?! 

 Būs nauda, ko tu naivprātīgā ceri - 

 Tad nevis pudeli, bet tevi iemīlēs?! 

 

Kristīne: 

              Bet viņš jau vairākus mēnešus nedzer! 

 

Māte (Edgaram): 

            Nedzer kaut gadu, kaut piecus nedzer – 

            Līdz garām brauksi tu dzertuvei – 

            Katra pudele sadzirdēs tevi, 

            Katra sauks tevi Kristīnes balsī! 

 

          Tad led-auksti nektāri zeltainām krāsām,  

 Ik reizi sapnī līs kristāla kausos. 

 Tie dancos-ņirbuļos dimanta lāsēm, 

 Un neprāta murgos tu vaidēsi – dzert! 

 

 Un pienāks brīdis - tev paslīdēs kāja, 

 Ne pašā purvā - vien purva malā. 

 Ne visu kausu, tik lāsītes dažas -  

 Un atkal metīsies tu akacī! 

 

 Kā nebūtu dzēris tu tūkstošiem gadu… 

 

Edgars: 

 Tu vari man ticēt, vai neticēt. 

 Tu vari pacelt, vai nepacelt, 

 Bet nauda, ko sviežu, tā paliks pie tevis - 

 Līdz Kristīnei būšu jāvārdu devis! 

  

         Nu pēkšņi tu, grēc’niece, kļuvusi taisna - 
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 (agresīvi sūtot uz poda) 

 Ej, izlīmē sienas - būs dievnamā gaisma! 

 

Kristīne: 

 Es ticu, ka var visu izrunāt! 

 

Edgars: 

 Vēl vakar varbūt, vēl vakar labprāt, 

 Bet šobrīd ik vārds ir tā novazāts, 

 Ka vienīgais, kā var šo ārprātu glābt - 

 Ir rīkoties beidzot - pēc tam parunāt. 

           Un tāpēc uz krogu! Uz krogu es eju! 

 Ja neticat, varu pat gadu tur dzīvot - 

 Un līksmot un nedzert! 

 Un svinēt un nedzert! 

 

 Jo dzert bija kaprīze, Kristīnes māt, 

 Bet tagad man kaprīze - dzīvot ne-pālā! 

 

Kristīne: 

 Kas svešai mātei tev jāpierāda?! 

 

Edgars: 

 Ir! Ir! Jums bail?! Nu, nevar būt! Tiešām?! 

 Tāpēc jums bail, ka uz krogu es eju - 

 Necilvēks beidzot būs cilvēka sejā!? 

          Nu, varu krogā pat gadus dzīvot – 

          Līksmot un nedzert, nē, svinēt un nedzert! 

          Līksmot, jo dzert bija kaprīze mana - 

          Bet nu, jauna kaprīze – dzīvot o-pā-lā! 

      

Māte: 

 Edgar, tas nav šobrīd nepieciešams. 

 

Edgars:  

           Paldies manas dāmas! Bij’ jautri! Attā!  

 



 

54 

 

                                                     5. AINA 

Visi krogus vīri: 

 Š-š-š-š… 

Divi, kas satiekas: 

 Eu! 

Visi krogus vīri: 

 Š-š-š-š… 

 

Visi krogus vīri: 

 Sub sole nihil perfectum 

  (Zem saules nekas nav nevainojams) 

 Mens sana in corpore sano  

          Domus propia - domus optima 

  (Nekur nav tik labi, kā mājās) 

 Super (super) omnia veritas 

  (Patiesība augstāka par visu) 

 De gustibus non disputandum 

 Regula nulla sine exception(e) 

  (Nav likuma bez izņēmuma) 

 Vox populi - vox Dei 

 Stultorum infinitus est numerus 

  (Muļķu ir bezgalīgi daudz)  

 

Made: 

 Un ko mans jaunskungs šodien vēlas? 

Edgars: 

 Jaunskungs vēlas kungu ēdienu - 

 Dārgāko…(Visi: Oooo! Made: Āāāā!) ko te var pasūtīt! 

Made: 

 Oooo! 

Visi: 

 Āāāā! 

Made: 

 Jaunskungs vēlas kungu ēdienu. 

 Ēdiens jums būs, un tad vēl kaut ko…? 

Edgars: 

 Jaunskungs vēlas kungu ēdienu - 
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 Par vēl kaut ko labāk nesapņo! 

            

Fišvagars: 

 Jāā! 

Pretspēlētājs: 

 Nēē! 

Visi: 

 Koo?! 

           Ēēē! 

 

Pretspēlētājs: 

 Es tomēr gribu atspēlēties -  

 Lūdzu, man atļauj uz parāda! 

Visi: 

 Ēēē! 

           Nēē! 

Fišvagars: 

 Nēēē, uz parāda es nederu - 

 Tikai, ja bučo man zābaku! 

Visi: 

 Ooo! 

          Ooo!  

          Āāā! 

          Āāā! 

Visi: 

 Š-š-š-š-š-š-š…  

Visi: 

 Ūūū! 

 Oooj! 

 

Fišvagars: 

 Nu, kurš būs nākamais spēlētājs?! 

Visi: 

 Ēēē! 

           Nēēē! 

Fišvagars: 

 Latvieši! Tiešām visiem ir bail?! 
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Visi: 

          Eeu! 

 Eeu! 

           Eeu! 

           Eeu! 

Edgars: 

 Pakaļu viņam vēl nobučo! 

 Paejiet malā - es spēlēšu! 

Visi: 

 Ooo! 

Visi: 

 Š-š-š-š… 

 

Made: 

 Edgariņ, nespēlējies ar velnu - 

 Viņš ir sātans, viņš vienmēr vinnē! 

 Tici man, šis nav īstais laiks vēl! 

 Tici man, šis nav īstais laiks! 

           Vēl! 

Visi: 

          Ēēē!  

 Ēēē! 

          Ēēē! 

          Ēēē! 

          Ēēē! 

          Ēēē! 

 

Edgars: 

 Sātan! 

 Es kādu rītu ieraudzīju 

 Sātana ģīmi spogulī - JĀ! JĀ! 

 Es Sātanam pavaicāju - EU! EU! 

Visi: 

 Sātan! 

Edgars: 

 Kāds ir šorīt laiks aiz loga – EEEEU! 
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Visi: 

 Sātan! 

Edgars: 

 Uuuun Sātans man atbildēja - EU! 

 Tavs laiks ir tāds, cik tev to vajag! 

Visi: 

 Sātan! 

Edgars : 

          EEEEU! 

          Mans laiks ir tāds, cik man to vajag! 

Visi: 

 Š-š-š-š…  

 

Edgars: 

 Ooo! 

 

Visi:  

 Bēē! 

 

Visi: 

 EDGAR! 

 

Visi: 

 Š-š-š-š…  

 

Edgars: 

 SĀTAN! 

 Es tev’ bez drēbēm nospēlēšu! 

 Es tevi pliku nospēlēšu! 

Visi: 

 SĀTAN! 

Edgars: 

 Lai redz katrs tavu āža kāju! 

 Lai redz tavu sātana asti! 

Visi: 

 Nēē! 
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Visi (uz priekšu izstiepušies): 

 Š-š-š-š… 

 

Visi: 

 Ēēē! 

 Būū! 

 

Visi: 

 Jāā! 

           Jāā! ...  

Made: 

 Edgariņ, mīļais, tik’ nesit! 

Visi: 

           Jāā! 

Made: 

 Pātagu atņem, jā, bet nesit! 

 Citādi barons tev’ atlaidīs! 

Visi: 

 Nēē! 

           Nēē! 

           Nēē! 

 

Edgars: 

 Viņš - barona pātaga vārga, 

 Bet es Tā kunga pirmais jājējs! 

 Mani zirgi jums pārāk ātri - 

 Pamēģiniet nu mani noskriet! 

Visi: 

 Koo?! 

 Nēē! 

           Š-š-š-š… 

 

Visi: 

         …Š-š-š-š… 

Akmentiņš: 

 Nēē! 
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Akmentiņš: 

 Saki, guberņas pirmais jājējs?! 

 Saki, meiteņu visurgājējs?! 

 Mani zirgi ir tik pat labi - 

 Ejam jāties! Tagad! Un abi! 

 SĀTAN! 

Visi: 

 Ooo! 

           Ooo! 

 

Edgars: 

 Bet uz ātrumu vai uz prasmi?! 

Akmentiņš : 

 Īsts vīrietis izvēlas drosmi! 

Visi: 

 Ūūūū! 

           Ūūūū! 

 

Akmentiņš: 

 Tas, kurš pirmais bremzēs pie kraujas - 

 Zaudēs godu un mazliet naudas, 

 Bet tas, kurš pēdējais apstāsies - 

 Vinnēs un varbūt nositīsies! 

Visi: 

 Āāā! 

 

Made: 

 Edgar, tu neproti apstāties! 

Visi: 

 Āāā! 

Made: 

 Edgariņ, nē! Tu nositīsies! 

Visi: 

 Ēēē! 

Made: 

 Nēē, nēē, nēē… 
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Edgars: 

 Es esmu meistars tā pacensties, 

 Ka skuķi lūdzas man  - apstājies! 

Visi: 

 Jēē! Jēē! … 

Made: 

 Nēē! Nēē! ... 

Visi: 

 … Jēē! Jēē! … 

 

Visi: 

 Vou-vou-vou-vou… 

 Vou-vou-vou-vou… 

           Ugunī! 

 

Visi: 

 Vou-vou-vou-vou… 

 

Visi: 

 Āāā! 

 Nēē! 

 

Made: 

 Oi-oi-oi  

Made + 2.piedziedātājs: 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Jai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai vai 

Made: 

 Jai! 

Piedziedātājs: 

 Oo! 

Made: 

 Vai-vai! 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Oi-jai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai vai 



 

61 

 

2.piedziedātājs: 

 Oi-jai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai vai 

Visi: 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Jai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai vai 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Jai-vai-vai-vai-vai 

 Oi-jai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai vai 

 

                                                     

                                                   6. AINA 

 

Edgars: 

 Kristīnīt, es krītu tevi mīlot… 

 

Vīru koris: 

 Zirgs ira beigts, nē! Zirgs ira beigts! 

 Edgars ir dzīvs vēl! Edgars pusdzīvs! 

Vīri un sievas: 

 Zirgs ira beigts, nē! Zirgs ira beigts! 

 Edgars ir dzīvs vēl! Edgars pusdzīvs! 

 

Made: 

 Nekā, ko just. Nekā nejūtu. Nemaz. 

 Nositos tavā sirdī, bet vēl dzīvoju. 

 Tāpēc to neizrunāt, tāpēc to nevajag. 

  

          Kā lai ticu, ka manī esi miris?! 

 Pat, ja kopā mums būtu tik’ viena sirds - 

 Vienalga pirksti tam baidās noticēt. 

 

 Vēl nopūtās manī ilgi dzīvosi - 

 Man piederēs tikai manas ieelpas. 

 Nu, jāmācās jaunu mīlu pieelpot. 
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          Lai nākamā slīkst tagad tavās rokās! 

 Lai nākamajai tu vari sacīt, jā! - 

 Nāc, cita meitene un mokies! 

 Nāc, cita meitene un locies! 

 

 Par rasu top, skalo uguni purvā! 

 Man nav vairs asaru, viss lēni noplok. 

 Es beidzot atkal esmu dzīva. 

 Es beidzot atkal esmu tīra. 

 

                                                         

                                                   7. AINA 

 

Barons: 

 Nē, Dievs, nē, lūdzu, nē! 

 Nē, Dievs, nē, lūdzu, nē! 

 Warum, warum Gott! 

 Warum, warum! 

 Beigts nu mans puisītis, 

 Mans puisīt’s nu ir beigts. 

 Puisīt’s, kurš nesa man zelta olas. 

 Puisīt’s, kurš, puisīt’s, kurš, puisīt’s… Ed-gar! 

Mācītājs: 

 Nē, šoreiz tā nav Dieva roka. 

 Nē, šoreiz tas ir Sātana pirksts. 

 

Barons: 

 Belcebul, Cebul, Belcīti … 

 Belcīti manu . . . 

          Belcīti, Belcīti Belcebul! 

Mācītājs: 

 Nē, šoreiz tā nav Dieva roka. 

 Nē, šoreiz tas ir Sātana pirksts. 

 

Barons: 

 Tu Edgar, tu staļļabērn, smirdi pēc nāves, 

 Bet kāpēc mans Belcebuls, rītausmas eņģel’s?!? 



 

63 

 

 Tevi kranci, var katra vecene dzemdēt,  

 Bet mani zirgi ir kā aristokrāti. 

Mācītājs: 

 Nē, šoreiz tā nav Dieva roka. 

 Nē, šoreiz tas ir Sātana pirksts. 

 

Barons: 

 Es dāvāju viņam liepziedu iemauktus, 

 Jā, es viņam ahāta pakavus pirku, 

 Es bužināju viņa nerātnās krēpes - 

 Sāp, jo mans dūkainītis tagad ir miris. 

Mācītājs: 

 Nē, šoreiz tā nav Dieva roka. 

 Nē, šoreiz tas ir Sātana pirksts. 

 

Barons: 

 Belcebul, Cebul, Belcīti … 

 Belcīti manu . . . 

          Belcīti, Belcīti, Belcebul! 

           

          (Edgaram) 

          Eh, žēl man, ka nav mums vairs dzimtļaužu laiki - 

 Eh, dzīvam tad ādu es tev nodīrātu. 

           (Belcītim) 

 Ak, kāpēc es tevi šonakt nepaslēpu?!? 

 Tad vilkaču sumpurn’s tevi nezudinātu! 

 

Barons: 

 Edgar, tu esi izraidīts uz mūžu. (Nē, šoreiz tā nav Dieva roka) 

Mācītājs: 

 Nē, šoreiz tā nav Dieva roka. (Edgar, tu esi izraidīts uz mūžu) 

 Nē, šoreiz tas ir Sātana pirksts. 
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                                                          8. AINA 

 

Kristīne: 

 Tā tu negulies, tev tur sāpēs! 

Edgars: 

 Mazāk sāpīgs kļūs pazemojums! 

 Ej nu mājās, un savāc savas mantas - 

 Es gribu tikt no šejienes projām. 

   Es gribu tikt no šejienes prom! 

   

 Mammai saki, lai neuztraucas - 

 Ātri citur dabūšu vietu! 

 Citur muižkungi rindās stāvēs - 

 Tad viņa varēs pārbraukt pie mums! 

 

Kristīne: 

 Nē, piedod, man bail ir doties tev līdzi. 

 Edgar, man vienmēr ar tevi ir labi, 

 Bet mūžam mūs pārtrauc kaut kādas ziepes, 

 Un mūžam būs skuķi, kas kārsies tev kaklā - 

 Alks iedzert no tava žokeja kausa - 

 Es redzot to kļūstu nedroši sausa! 

           Žēl ir to mirkļu no pēdējā gada, 

           Kurus mēs pasējām papardēs,   

 Bet nespēšu dzīvot mūžīgās bailēs - 

 No spriedzes smaidot mans naktstauriņš mirst. 

 Zini, ka ilgi vēl dzīvosi manī, 

 Taču piena - kā nav man, tā nav. 

 

           Pirms gada teici, ka darīsi mani - 

 Cerēju, likās, ka manī jau skani - 

 Tik pat neskarti zem nabas pukst rēta - 

 Joprojām tukša un neizravēta. 

 

 Smilts smilšu pulkstenī tik dzīvi kustas - 

 Bet ja smiltis tur jau ir nomirušas?! 

 Pietiek sev melot! Mans laiks nav vairs burvis - 
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 Mani gurni sāk iesprūst tavās durvīs! 

 

 Jā, gurni resnē no neveiktām izvēlēm - 

 Dupsis nogurst divos dažādos krēslos. 

 Es no šīs neziņas gurstu un baidos - 

 Ir lietas, kas labojot salūst vēl vairāk. 

 

Es no šīs neziņas gurstu un baidos - 

 Ir lietas, kas labojot salūst vēl vairāk. 

Es no šīs apziņas gurstu un baidos. 

 

Made: 

 Liku sirdi bērza saknē, 

 Pāri jāju bezzirgā. 

 Pāri jāju bezzirgā - 

 Lai no sirdes sulas birst. 

 

                                                      

                                                       9.  AINA 

 

Koris: 

 Uzkāp, meitiņ, kalniņā, paraugies lejiņā - 

 Vai jau jāj, vai jau brauc tavas sirds mīļotais? 

 Atklāj, melngalvīt, cik dieniņas viņu mīli?! 

 Todien iemīlēju, kad dārzam garām jāja. 

             Dārzu ravēju, pilnu sārtu magoņu - 

 Divas vaigos dedzu, acis slēpu pazarē. 

 Tam tiks magonītes, kurš caur žogu ieraudzīs. 

 Tam tiks acu gunis, kurš brien cauri pazarēm. 

             Pazarē tupot, strazda dziesmu izdzirdēju - 

 Paraugies tu putniņ, kur ir mans jājējiņš! 

 Es tas esmu - es putniņš, es tavs jājējiņš. 

 Es pie tevis sen jau jāju, nu jāšu dārzā! 

             Citam lai skuķu daudz - visas baltām galviņām. 

 Man viena melngalvīte - tā būs mana līgaviņa. 

 Augas naktis jādams, tur sviedrēšu kumeļu! 

 Tur sviedrēšu kumeliņu, magoņu sārtā. 
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Kristīne: 

 Beidzot tik viegli, tik viegli, tik viegli! 

Kristīne un Akmentiņš: 

          Mūsu mīla tērpjas smieklos un priekā. 

 Mūsu mīla, tas ir uzsmaidīt sev. 

 Mūsu mīla, tas ir uzelpot sev.  

 

Koris: 

 Citam lai skuķu daudz - visas baltām galviņām. 

 Man viena melngalvīte - tā būs mana līgaviņa. 

 Augas naktis jādams, tur sviedrēšu kumeļu! 

 Tur sviedrēšu kumeliņu, magoņu sārtā. 

 Uzkāp, meitiņ, kalniņā, paraugies lejiņā - 

 Vai jau jāj, vai jau brauc tavas sirds mīļotais? 

 Atklāj, melngalvīt, cik dieniņas viņu mīli?! 

 Todien iemīlēju, kad dārzam garām jāja. 

             Dārzu ravēju, pilnu sārtu magoņu - 

 Divas vaigos dedzu, acis slēpu pazarē. 

 Tam tiks magonītes, kurš caur žogu ieraudzīs. 

 Tam tiks acu gunis, kurš brien cauri pazarēm. 

             Pazarē tupot, strazda dziesmu izdzirdēju - 

 Paraugies tu putniņ, kur ir mans jājējiņš! 

 Es tas esmu - es putniņš, es tavs jājējiņš. 

 Es pie tevis sen jau jāju, nu jāšu dārzā! 

 

Solo balss: 

 Kur gan tu, muļķīte, agrāk biji?! 

 Kāpēc tik ilgi, skaistule, domāji?! 

 Savas baltās rociņas lauzīji - 

 Uguni aizkrāsnē gaidīdama. 

            

Kristīne: 

 Nē, nē, asaru naktīm, nē - nopūtām! 

Kristīne un Akmentiņš: 

           Mūsu mīla tērpjas smieklos un priekā. 

 Mūsu mīla tērpjas krāsās un liesmās. 
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           Mūsu mīla - tas ir uzelpot sev.  

 

Koris: 

             Dārzu ravēju, pilnu sārtu magoņu - 

 Divas vaigos dedzu, acis slēpu pazarē. 

 Tam tiks magonītes, kurš caur žogu ieraudzīs. 

 Tam tiks acu gunis, kurš brien cauri pazarēm. 

             Pazarē tupot, strazda dziesmu izdzirdēju - 

 Paraugies tu putniņ, kur ir mans jājējiņš! 

 Es tas esmu - es putniņš, es tavs jājējiņš. 

 Es pie tevis sen jau jāju, nu jāšu dārzā! 

 Citam lai skuķu daudz - visas baltām galviņām. 

 Man viena melngalvīte - tā būs mana līgaviņa. 

 Augas naktis jādams, tur sviedrēšu kumeļu! 

 Tur sviedrēšu kumeliņu, magoņu sārtā. 

 Uzkāp, meitiņ, kalniņā, paraugies lejiņā - 

 Vai jau jāj, vai jau brauc tavas sirds mīļotais? 

 Atklāj, melngalvīt, cik dieniņas viņu mīli?! 

 Todien iemīlēju, kad dārzam garām jāja. 

 

Kristīne: 

 Kur gan es, muļķīte, agrāk biju?! 

 Kāpēc tik ilgi, skaistule, domāju?! 

 Savas baltās rociņas lauzīju - 

 Uguni aizkrāsnē gaidīdama. 

 

Kristīne un Akmentiņš: 

 Mūsu mīla tērpjas smieklos un priekā. 

 Mūsu mīla, tas ir uzsmaidīt sev. 

 Mūsu mīla tērpjas krāsās un liesmās. 

 Mūsu mīla, tas ir uzelpot sev. 

 

10.  AINA 

 

Koris: smejas gavilē. 

Vīri: svilpj dziesmas ritmā. 

Sievas: “ī-ī-ī-ī-i!” 
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Viena sieva: “Raidaidā, raidaidā, raidaidā, raidaidā!” 

 

Mācītājs: 

 Klāt lielā diena, klāt lielā diena! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Mācītājs: 

 Tā Kunga kalps nāks nu augšāmcelties! 

Koris: 

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Mācītājs: 

 Kristīne - vistiņa Rīgā brauca! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Mācītājs: 

 Nu vedīs mājās zelta oliņas! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Akmentiņš: 

 Nu, kurš Rīgas viesus vairs negaida?! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Kristīne: 

 Kurš teica, ka nebūsim atpakaļ?! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 
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           Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Māte: 

 Klusu! 

(mūzika un dziedājums apraujas pusvārdā) 

 Lūk, kā mana meita to nokārto! 

(nākamie trīs teksti vienlaicīgi tiek atkārtoti uz riņķi) 

Pirmais koris: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Otrais koris: 

 Lūk, mana meita, lielo dienu - raidaidā! 

Māte: 

 Tā mana meita! 

 

Akmentiņš: 

 Klusu! 

Kristīne: 

 Mēs tagad iesim, noliksim mantas! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Akmentiņš: 

 Un tad nāksim ar jums kopā svinēt! 

Koris:  

 Lielo dienu jā lielo dienu! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Mācītājs:   

 Saullēktā visi iesim olas spert! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 

Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

Mācītājs: 

 Svēto ūdeni, nevis šņabi dzert! 

Koris:  

 Lielā diena klāt lielā diena! 
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Dažas meitenes: 

 Raidaidā, raidaidā, to dari, to! 

 

Fišvagars (Edgaram): 

         Ja tu esi tik stiprs, tad pacel.         

 

Fišvagars: 

 Puiši, metiet viņu ārāāāāāāāā…! 

Mācītājs: 

 Stāviet! Nē! Šie ir kristiešu svētki! 

Visi: 

 Lielā diena, lielā diena! 

Mācītājs: 

 Nedrīkst nevienu šodien dzīt projām! 

Visi: 

 Nedrīkst, nedrīkst - lielā diena! 

 Nedrīkst, nedrīkst - lielā diena! 

Barons: 

 Edgariņ, kur tad tu tagad dzīvo? 

Edgars: 

 Pie dārga kunga Vidzemē. 

 Mēs esam šeit tikai cauri braucot. 

Barons: 

 Apsveicu! Kur tad viņš tagad ir?! 

           Kur viņš ir?! Es labprāt iepazītos. 

Edgars: 

 Jūs gan esat ātri man atraduši 

 Skaistus aizvietotājus. 

Barons: 

   Kur viņš ir? 

Rindiņa bez teksta: 

             Edgars skatās uz Kristīni. 

 

Edgars: 

 Kā tev (?nu?) iet? Vai viss ir labi? 

Rindiņa bez teksta: 

             Kristīne klusē. 
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Rindiņa bez teksta: 

              Kristīne smejas. 

 

Kristīne: 

 Es beidzot esmu brīva no tevis - 

           Tik viegli, tik viegli, tik viegli, tik! 

 

Kristīne: 

 Tik viegla, tik viegla, tik viegla, tik! 

 Tik viegla, tik viegla, (tik viegla) tik vie…! 

Mācītājs: 

 Tagad nu gan, piekaujiet, nositiet! 

 Viņš vairs nav nekāds kristietis. 

 

Fišvagars: 

 Neļaujiet viņam tik vienkārši aiziet! 

 

Akmentiņš: 

 Kristīn, vai tev viss ir labi? 

 

Akmentiņš: 

 Es tevi pagaidīšu pie upes. 

                                                 

Trausla, klusināta sievietes balss: 

 Izkūkos dzeguzīte - izkūkos 

 Mūsu meitu tautiņās - tautiņās. 

                                                    

                                              

                                                   11. AINA 

 

Māte: 

 Saule mēness līgava - līgaviņ’ 

 Brida nakti un dienu - 

Visas sievas: 

 - izbrida. 

Visas sievas: 

 Mēnesim simtiem zirgu - debesīs, 
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 Nu, drīz saule zirgā jās - laulībās. 

 

Māte: 

 Dod māmiņ, nu es iešu - 

Māte un dažas no sievām: 

 - tautiņās! 

Visas sievas: 

 Viņš sēdēja kumeļā - kumeļā, 

Sievas un vīri: 

 Tā daiļā valodiņa sirsniņā. 

 

Māte: 

 Grūt’ man bija kalnā kāpt - 

Māte un dažas no sievām: 

 - kalniņā! 

Visas sievas: 

 Pret saulīti skatīties - actiņās. 

Sievas un vīri: 

 Grūt’ man tev atsacīt - bāleliņ. 

 

Māte: 

         Mana sieva kājiņām - 

Māte un dažas no sievām: 

 - nestaigās! 

Visas sievas: 

 Ziemu sēdēs kamanās - kamanās, 

Sievas un vīri: 

 Vasar’ ziedu laiviņā - laiviņā. 

 

Mācītājs: 

 Ja spētu runāt es eņģeļu mēlēs, 

 Un mantību nabagiem izdalītu, 

 Lai beidzot kalnus tad iestumtu jūrā - 

 Bez tavas mīlas es būtu nekas. 

 

Mācītājs: 

 Bez tevis es būtu vien skanošs varš. 
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 Bez tavas mīlas - vien šķindošs zvārgul’s. 

Edgars: 

 Bez tevis es akls vienradzis purvā. 

 Vien šķindoša dievnama izkārtne. 

 

Edgars: 

 Bez tevis es uguns ēna spogulī, 

 Un neskaitāmi tumsas kilometri. 

 Bez tevis, bez tevis, bez tevis, bez tevis - 

 Es slāpes ciešu, bet nespēju dzert. 

         AIZIET! 

 

Edgars: 

 Aiziet! Bez tevis! 

 Es strauta malā slāpēs eju bojā! 

Edgars un Kristīne: 

 Bez tevis es purva bridējs ugunī! 

 Es strauta malā slāpēs eju bojā - 

 Bez tevis, es purva bridējs ugunī. 

 

 

 


