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darbojas: 

Ceļotājs 

Pārdevējs 

Tūristu Vadonis 

Melnais 

Zilais 

Zaļais 

Sarkanais 

Dzeltenais 

 

(darbojošās personas šajā lugā ikviens var būt gan vīrietis, gan sieviete 

jebkurā kombinācijā) 

(Nodun sliedes. Džinkstoša, lēni dziestoša skaņa. 

 Ir pienācis vilciens un stacijā izkāpuši pasažieri – tūristi ģērbušies visās 

varavīksnes krāsās ar paunām un mugursomām, makšķerēm, gumijas 

laivām un teltīm. 

 Stacijā ir arī kiosks, kurā strādā Suvenīru Pārdevējs. Maliņā sēž Ceļotājs. 

Pirmajā brīdī iespaids ir tāds, ka tas ir ubags, noskrandis, vienā punktā 

vērstu astrālu skatienu. Tūristi priecīgi satraukti skaļi sarunājas, dzied, 

spiedz aiz sajūsmas – visu vienlaicīgi.) 

 

Pārdevējs. Kam skatu kartītes? Kam nozīmītes? Lūdzu! 

Zilais. Vai vietējā produkcija? 

Pārdevējs. Protams. Viss, ko jūs redzat un varat nopirkt, gatavots tepat 

ciematā. 

Sarkanais. Arī skatu kartītes? 

Pārdevējs. Visas. Lūk, kādas vēlaties – mazākas, lielākas, pavisam lielas. 

(Ceļ priekšā, rāda.) Šī ir vislielākā, var teikt, vesela glezna. 

Zaļais. Tas ir Liliju ezers? 



Pārdevējs. Jā gan. Uz katras kartiņas. Viens un tas pats, tikai izmēri dažādi. 

Skatieties, arī uz šīs. 

Melnais. Krāsas ir labas. 

Dzeltenais. Bet nēsāt tās līdzi visā pārgājiena laikā būs neērti, labāk nopirksim 

atpakaļceļā. 

Vadonis. Ņemiet vērā, ka ātri mēs neatgriezīsimies, varbūt pēc nedēļas. 

Sarkanais. Mazā kartiņa netraucēs. Toties, kad nonāksim pie Liliju ezera, to 

uzreiz pazīsim. 

Zaļais. Es to pazīšu arī bez kartiņas. 

Zilais. Liekas, es to pazītu arī tad, ja iepriekš neko nebūtu par to dzirdējis… 

Dzeltenais. Tas nav iespējams. Tas ir pretrunā ar loģiku: neko nevar pazīt, ja 

nekad to neesi redzējis. Pazīt nozīmē atsaukt atmiņā kaut ko līdzīgu un 

salīdzināt. 

Zilais. Citiem nav, bet man ir. 

Zaļais. Manuprāt, nemaz nav tāda cilvēka, kurš ne reizi dzīvē neko nebūtu 

dzirdējis par Liliju ezeru. 

Sarkanais. Vai vismaz redzējis to sapņos. 

Melnais. Es nekad nesapņoju. Man Liliju ezeru parādīja kāds svešs vīrs. Viņš 

to bija uzgleznojis sev uz krekla. Tā arī ir drošāk. 

Sarkanais. Kas ir drošāk? 

Melnais. Sapņi ir apmāns. Bet es sevi kontrolēju. Skatos tikai uz to, kas 

īstenībā ir redzams. (Pārdevējam.) Es pērku šo prospektu ar karti. 

 

(Arī pārējie sastājas rindā un pērk kartiņas, prospektus un pārējos suvenīrus.) 

 

Vadonis. Lūdzu, organizētāk! Pirms piecpadsmit minūtēm mums bija 

paredzēts pusdienot. Mēs kavējamies. Šajā laikā mums jau vajadzēja būt 

pie meža ieloka kvadrātā C-6. Vilciens, tātad, aizkavējās, citādi es to 

nevaru izskaidrot. Bet tagad dosimies ceļā! Dosimies ceļā! 

Ceļotājs. Karsts… Būs negaiss… 

Vadonis. Jūs kaut ko teicāt? 

Ceļotājs. Vai esat kādreiz iekļuvis tumšā tunelī, kurā gāžaties drausmīgā 

ātrumā, arvien ātrāk… bet tālu lejā žilbinoša, brīnišķīga gaisma? 



Vadonis. Esmu dzirdējis. Šādas vīzijas it kā redzot cilvēks tuvu nāvei. Bet ko 

jūs ar to gribējāt teikt? 

Ceļotājs. Nezinu. Būs negaiss, vētra. 

Vadonis. Kāpēc tad barometrs neko tādu neuzrāda? 

Ceļotājs. Tas melo. 

Sarkanais. Vētrasputns noķērcās. 

Zaļais. Drīzāk jau vētras mēslu vabole. 

Vadonis. Ņemiet mugursomas! Jāiet! Jāiet! 

Dzeltenais. Vai kāds neredzēja manu binokli? Man pazudis binoklis! 

Melnais. Tas būs palicis vilcienā. Iztiksi. 

Vadonis. Citreiz jābūt uzmanīgākam! Es taču teicu: pārbaudiet, vai kaut ko 

neaizmirstat. Bet visi tik dzied un dejo. Neviens neklausās! tagad vairs 

neko nevar darīt. Dosimies ceļā! 

 

(Tūristi sakārtojas ceļam un aiziet.) 

 

Ceļotājs. Cik pulkstenis? (Klusums.) Solījumi nepiepildās!  

Pārdevējs. Neliecies ne zinis. 

Ceļotājs. Apnicis… apnicis… 

Pārdevējs. Mēs tur neko nevaram darīt. Dabiski, mēs varam cerēt, kaut gan 

labāk tomēr sevi veltīgi nesatraukt. Šajā brīdī ir klusums, priecājies par 

to pašu. 

Ceļotājs. Karsts. Bet vējš nes drēgnumu. Būs lietus. Tie aizgāja. 

Pārdevējs. Visi aiziet. Nāk un aiziet. Lai iet! Nav vērts brīdināt. Viņi tikai 

pasmietos par mums. Nav vērts palikt par ākstu! 

Ceļotājs. Tā tas ir. Katrs pats grib izmēģināt savu likteni. 

Pārdevējs. Slavējami! Slavējami! Pašu pieredze ir nenovērtējama, es pat 

teiktu – citas pieredzes jau nemaz nav. Sevišķi gadījumos, kad nav 

vairs kam vērtēt. 

Ceļotājs. Visu mūžu es esmu ceļojis, pieredzes kļūst arvien vairāk, tomēr 

nekad iepriekš nevaru pateikt, kas tas būs, ko sastapšu. Un nevaru 

zināt, kur ir labāk – tur kur jau esmu bijis, vai vēl kaut kur citur. Laiks arī 

iet pārāk lēni… Pieredze neatmaksājas. Varbūt nekādas pieredzes 



nemaz nav… Viss mainās… Kāda te pieredze?… Pareizi šie darīja, ka 

smējās… 

Pārdevējs. Tagad jūs pārspīlējat… Neesot pieredzes… Nemaz negribu 

klausīties… tādas muļķības… Sēžu, pārdodu, zinu – sēdēšu, pārdošu 

un zināšu arī turpmāk. 

Ceļotājs. Sēdēt un gaidīt ir stulbi. Viss mainās. Visu laiku atkal jāsāk no gala. 

Iznāk – arvien jāsāk no sākuma gaidīt, sēdēt… 

Pārdevējs. Gudrinieks! Tad nesēdi. Dari kaut ko. Kusties, rīkojies! 

Ceļotājs. Ko tad īsti darīt, kā kustēties? Es esmu ceļotājs. Mans darbs ir ceļot, 

citu neko es neprotu. 

Pārdevējs. Nemanu gan, ka tu kādreiz pieceltos no savas vietas!  

Ceļotājs. Pasaule plūst man cauri, es negribu to apstādināt. 

Pārdevējs. Tas saucas darbs? 

Ceļotājs. Tā ir. 

Pārdevējs. Neko daudz jau nu gan neesi sapelnījis. 

Ceļotājs. Neesmu gan. Bet tu pats? 

Pārdevējs. Es visu mūžu biju skolotājs. Stāstīju, vedu cilvēkus no vietas uz 

vietu, pat tur, kur neviens nekad nav bijis, skaidroju, kas un kāpēc 

notiek tieši tā, kā notiek…  

Ceļotājs. Tagad tu to vairs nedari. 

Pārdevējs. Tagad vairs nē. Kopš skolas vairs nav vajadzīgas, es pārdodu 

suvenīrus, jo kaut kā tomēr jādzīvo. 

Ceļotājs. Es nevaru tā mainīties, es neprotu neko citu, tikai ceļot… 

Pārdevējs. Ja tā paņem, neko īpaši jau mainījies neesmu. Tādā vai citā veidā, 

esmu stāstījis par Liliju ezeru… visi to ir darījuši tā vai citādi, visos 

laikos gudri prāti ir reklamējuši to, vai nolieguši, vai mācījuši citiem to 

sasniegt, vai – izvairīties… Starp citu, tavs vilciens vēl var atnākt. 

Vismaz tā solīja. 

Ceļinieks. Protams, “solīja”… Katru dienu paziņo. 

Pārdevējs. Nu, netici, netici, ja negribi… Sēdi, pūsti… Nevienam jau nav par 

tevi jārūpējas, ja pats to negribi… 

Ceļinieks. Es neprasu, lai par mani rūpējas. Es gaidu vilcienu. (Skatās sānis.) 

Kā liekas, viņi jau atgriežas! 

Pārdevējs. Tik ātri? 



Ceļotājs. Redzams, tādi enerģiski gadījušies… Ātri soļo… ar dziesmām… 

 

(Uznāk Tūristi no pretējās puses tai, kurp viņi aizgāja.) 

 

Zilais. Skatieties! Tā taču stacija, kurā mēs nesen izkāpām! 

Sarkanais. Patiešām! Te, skatieties, tas pats uzraksts “Liliju ezera stacija”! 

Dzeltenais. Vadoni, kur tu mūs ved? 

Vadonis. Jā… tā tas ir… Kļūda aprēķinos. Bet ko tad jūs? Visi klusē! Kāpēc 

tad neaizrādījāt, gudrinieki? Hmm… Kaut kur mežā esam nepareizi 

nogriezušies. 

Melnais. Pēc manas kartes viss bija pareizi. 

Zaļais. Met ārā savu karti! 

Melnais. Tu man nebrūc virsū! Es to karti pirku tepat kioskā. Pretenzijas, 

lūdzu, adresēt tur tam vecim. 

Zaļais. Pašam vajag skatīties, ko pērc. Es, piemēram, nopirku nozīmīti. 

Vadonis (pēta karti). Kaut kas tomēr nav… kā vajag… Karte te nav vainīga… 

Tā nevar būt nepareiza, tai ir augstākās kvalitātes zīme, tā ir pati 

labākā karte kopš gadsimta sākuma… Daudzkārt uzlabota un 

papildināta… Jocīgi… Pirmo reizi tik neglīti kļūdījos. Kartes lasīšana 

vienmēr bijusi mana stiprā puse, savā kursā es topogrāfijas zinībās biju 

labākais, allaž saņēmu visaugstākās atzīmes… Atestāts man ir līdzi…  

Sarkanais. Ticam, ticam, nevajag rādīt. 

Vadonis. Skatieties! 

Tūristi. Jā. Augsts novērtējums! 

Vadonis. Nu tātad… Tātad… Uzmanību! Klausieties visi, lai nav jāatkārto!… 

Gadījums ir teorētiski neiespējams, tomēr tas noticis, tātad… kaut ko 

neesam ņēmuši vērā pietiekami koncentrējot uzmanību… 

Zilais. Es visu laiku koncentrējos! Bet tu pats? Vai tu vispār kādreiz esi vadījis 

grupu? 

Vadītājs. Neuztraucieties! Esmu. Un ne reizi vien. Divas reizes pat esmu 

piedalījies starptautiskās sacensībās, turklāt esmu arī apbalvots – lūk, 

diploms! 

Sarkanais. Nerādiet, mēs ticam! 



Vadītājs. Nē. Visi apskatiet! Lūdzu!… Visi redzēja? Labi. Atgriezīsimies pie 

kartes. Sasprindziniet savu atmiņu, pārbaudīsim, vai ir noticis tā, kā es 

atceros, vai kaut kā savādāk… Skatieties kartē!… Mēs izgājām uz 

rietumiem pa ceļu, kas nobērts ar izdedžiem – uz kartes tas atzīmēts 

šeit! Tālāk gājām pāri pakalnam. Pa labi palika krūmājs, pa kreisi – 

nokaltuši koki. 

Dzeltenais. Atceros! Tie bija gluži kaili, bez mizas, visi aizvilkti ar tīmekļiem un 

plēksnēm. 

Vadītājs. Teicami! Tālāk – sabrukušas dzirnavas… 

Melnais. Nuja, manā kartē arī ir dzirnavas! 

Dzeltenais. Vēl tagad ausīs skan nešķīstā čīkstoņa, it kā kauli rīvētos cits gar 

citu… tā griezās vecie ūdensrati… 

Vadonis. Pēc tam ceļš strauji pagriezās un mēs nonācām mežā. Nogājām 

tūkstoš soļu pa meža ceļu, tad sākās purvs un vecais zaru pinumu ceļš 

pāri tam… 

Sarkanais. Pirmo reizi redzēju tik indīgi zaļas dūņas… 

Zilais. Un smirdoņa! Un burbuļi – atceries? Un gāzes strūklakas, kas ik brīdi 

izšāvās no purva! 

Melnais. Un miglas strēles plūda… 

Vadonis. Turpināsim. Skatieties kartē! Kad tikām pāri purvam, nonācām 

smilšainā klajumā. Tur stāvēja piemineklis Bez Nosaukuma. Re, arī 

kartē rakstīts: “Piemineklis Bez Nosaukuma”. 

Melnais. Pareizi, pareizi, gluži kā manā kartē! 

Vadonis. Tad – jājautā – kas par lietu? Tālāk taču gājām tikai taisni, pa 

vienīgo ceļu, garām pamestam ciemam… 

Sarkanais (Dzeltenajam). Skat!… Es tur ielīdu vienā mājā… atradu sudraba 

karoti… 

Dzeltenais. Vairāk tur nekā nebija? 

Sarkanais. Nepaguvu apskatīties. Jūs jau visi skrējāt kā traki. 

Dzeltenais. Vajadzēs izdomāt, kā apstāties tur, kad būsim nākošreiz… 

Vadonis. Pēc tam nogājām gar grants karjeru, tad gar vecu kapsētu. 

Zaļais. Vējš svilpoja zvanu tornī, brokāta auduma skrandas plivinājās 

dzīvžoga krūmos… 



Vadonis. Gājām garām smiltīs ieputināties betona bunkuriem, tad – pāri šim 

strautam… Dzelzs strautam… jā… Un… 

Melnais. Un kas tālāk? 

Zilais. Tas pats. Esam atkal stacijā… 

Dzeltenais. Jā, te nu mēs tiešām esam. 

Melnais. Dīvaini. Manā kartē… 

Zaļais. Es tev teicu – met ārā! 

Melnais. Nemetīšu. Viss ir pareizi, bet… kāpēc mēs atkal esam stacijā? 

Vadonis. Labi. Ja viss ir pareizi, tad noticis kaut kas tāds, ko nevaram 

izskaidrot šobrīd, bet varēsim vēlāk, kad pārdomāsim notikušo daudz 

rūpīgāk. Izskaidrojumam ir jābūt, to saka loģika. Tātad – jāsāk visu no 

sākuma. Dosimies ceļā! Jau tā esam krietni aizkavējušies, pusdienu 

laiks sen jau garām, tāpēc pasteigsimies, lai pagūtu pie Liliju ezera uz 

vakariņām. 

Pārdevējs. Laimīgu ceļu! Lai labāk sokas gājiens, uzlikšu jums jautru mūziku, 

man vēl saglabājusies viena plate no veciem laikiem! 

 

(Plate briesmīgi čirkst. Skan spokaini optimistisks maršs. Diktors līksmā balsī 

paziņo: “Strauji mēs virzāmies uz priekšu! Vēl par desmit soļiem tuvāk 

Liliju ezeram! Ciemata ļaudis, apsveicu jūs! Lai mūžam griežas mūsu 

dzirnavas! Urrā!” 

Tūristu grupa aiziet. ) 

 

Ceļotājs. Izslēdz to! 

Pārdevējs. Citas plates man nav. 

Ceļotājs. Paldies Dievam! 

Pārdevējs. Manā laikā šo plati spēlēja katru svētdienu, bet svētku dienās 

divreiz! 

Ceļotājs. Citos trakonamos dejas bija tikai trešdienās… 

Pārdevējs. Šoreiz viņi aizgāja vēl straujākā solī, nekā iepriekšējo reizi. 

Ceļotājs. Ātrāk atgriezīsies. 

Pārdevējs. Jā. Nolikšu plati tepat pa rokai, nebūs jāmeklē. 

Ceļotājs. Tu nedomā, ka vajadzēja viņus atturēt? 

Pārdevējs. Neizdotos. Man ir pieredze… 



Ceļotājs. Varbūt, bet varējām pamēģināt… 

Pārdevējs. Jā, tev jau laika diezgan! 

Ceļotājs. Bet viņiem varbūt nav tik daudz… 

Pārdevējs. Laika nav, toties ir enerģijas papilnam. Viņi var kustēties, viņi iet ar 

dziesmu, bet tam kurš kustās un dzied, vienmēr ir vieglāk. Es kaut kur 

to lasīju. Izklausās ticami. Un vispār – cilvēks tad jūtas laimīgs! 

Ceļotājs. Es zinu. Ja man būtu kāda vēlēšanās kustēties, es arī justos laimīgs. 

Taču man jāceļo… 

Pārdevējs. Kāpēc? 

Ceļotājs. Nezinu. Nevaru apstādināt pasauli, kas plūst man cauri… 

Pārdevējs. Nevari? 

Ceļotājs. Es gribu ceļot. Man vajag. 

Pārdevējs. Obligāti, vai? Nemaz nav tik obligāti. Celies, un ej prom. Tu taču 

patiesībā to vien vēlies! 

Ceļotājs. Es? 

Pārdevējs. Nestrīdēsimies. Es to zinu. 

Ceļotājs. Neviens nevar zināt labāk par mani pašu. 

Pārdevējs. Atzīsties sev… Tu gribi aiziet. 

Ceļotājs. Nē, nē. 

Pārdevējs. Mūs neviens cits nedzird. Vai tev nav vienalga, ja tā ir patiesība? 

Atzīsties. Būs vieglāk sadzīvot pašam ar sevi. Neuzmāksies melnas 

domas… Gribi tikt prom? Gribi? 

 

(Pauze.) 

 

Ceļotājs. Locītavas sāp. Varbūt esmu slims? 

Pārdevējs. Gribi, es pateikšu līdzekli, kā tikt prom? 

Ceļotājs. Klausos ārkārtīgi uzmanīgi. Pie mums reanimācijā visi guļ ar 

vislielāko uzmanību! 

Pārdevējs. Es nejokoju. 

Ceļotājs. Tad sakiet, velns parāvis! 

Pārdevējs. Līdzekļu ir daudz. 

Ceļotājs. Pirms gulētiešanas pietiks ar vienu. 



Pārdevējs. Visnekaitīgākais ir šāds: uzspridziniet dzelzceļu, vismaz nolieciet 

uz sliedēm lielu akmeni, lai nākošais vilciens noiet grāvī. Tad jums 

noteikti atbrauks pakaļ. Protams, vajadzēs vēl izlocīties, visu noliegt, 

melot kā sunim… varbūt noticēs. Ja nenoticēs, nekas nemainīsies – jūs 

sēdēsiet tāpat kā tagad un skatīsies kaut kur nebūtībā… 

Ceļotājs. Ieslēgts. 

Pārdevējs. Kāda starpība. 

Ceļotājs. Tāda, ka nespēšu ne par ko citu domāt, kā vien par to: kā tikt ārā. 

Pasaule cauri vairs neplūdīs, es pārstāšu būt ceļotājs, es būšu 

ieslodzītais.  

Pārdevējs. Ja nepierādīs, neieslēgs. 

Ceļotājs. Pierādīs. Es nekad neko neslēpju. 

Pārdevējs. Neko? Tiešām? 

Ceļotājs. Tikai to, kas es esmu. Nevis to, ko esmu darījis. Tā ir milzīga 

starpība, jo tas, kas es esmu – tā ir mana iekšējā pasaule, nevienam 

tur nav jālien… Ko esmu darījis, to es neslēpju. 

Pārdevējs. Tad sēdi vien, kā sēdējis. 

Ceļotājs. Kāpēc tu brīžiem saki man “tu”, bet citā brīdī “jūs”. 

Pārdevējs. Lai nebūtu jāatceras, kas mēs esam patiesībā…. 

Ceļotājs. Es atkal dzirdu balsis, laikam, atgriežas… 

Pārdevējs. Nāk, jau nāk… 

 

(No pretējās puses nāk Tūristi.) 

 

Zilais. Velns parāvis! Klāt atkal esam… 

Melnais. Nolādēts! Nolādēts! 

 

(Klusums.) 

 

Vadonis. Es jūku prātā… ja vien jau neesmu sajucis… ja vien tas nav 

sapnis… mēs visi… Mēs visi taču sekojām kartei. 

Zilais. Kolektīva vadība.  

Sarkanais. Cūku būšana. 

Dzeltenais. Krāpšana! Mūs vienkārši taisa par idiotiem! 



Melnais. Kas taisa? Parādiet, nožņaugšu! 

Zaļais. Es gribu ēst. 

Zilais. Aizbāzīsim viņam rīkli ar tām kartēm! Cik var čakarēt smadzenes! 

Vadonis. Es čakarēju? Visiem bija kartes! 

Sarkanais. Dedzināt kartes! 

Zaļais. Visas kartes! 

Melnais. Dedzināt kiosku! 

 

(Visi kliedz: “Dedzināt!”) 

 

Pārdevējs. Atkal jau sākas… Varbūt uzlikt plati? 

Ceļotājs. Labāk nevajag… Nositīs… 

 

(Kliedzot, rībinot kājām, svilpjot, gaudojot Tūristi uzbrūk Vadonim, izrauj tam 

karti, veic dedzināšanas rituālu. Kamēr karte deg, ekstāze arvien 

pieaug. Beidzot visi metas pie kioska, salauž to, sabradā suvenīrus, 

saplēš prospektus un skatu kartes. Pārdevēju spārda kājām.) 

 

Ceļotājs. Ko jūs darāt? Jūs viņu nositīsiet! Es zinu! Es zinu ceļu! 

 

(Klusums.) 

 

Pārdevējs (pieceļas pussēdus). Es jau teicu: ja nenotiek kustības, cilvēks 

laimīgs nejūtas… 

Zaļais. Man liekas, te kāds teica, ka zinot ceļu uz Liliju ezeru!… 

Sarkanais. Ja viņš ir vietējais, tad droši vien zina. 

Zilais. Bez kartēm, sapratāt, bez kartēm! 

Melnais. Lai aizved mūs, bez visām šīm melīgajām kartēm. 

Pārdevējs. Kartes ir pareizas. 

Melnais. Ko tu neteiksi: “pareizas”! 

Dzeltenais. Vēl gribi norauties? 

Pārdevējs. Pasaule varbūt nav pareiza, bet tur es neesmu vainīgs. 

Zilais. Viņš par mums smejas. 

Sarkanais. Maita! Brīnos, kāpēc nenositām uzreiz! 



Pārdevējs. Nosists vai nenosists, es nevaru atbildēt par pasaules iekārtojumu. 

Bet kartes ir pareizas, tā mani mācīja skolā, tā es mācīju, kamēr biju 

skolotājs… 

Vadonis. Nekādu skolu vairs nav. 

Pārdevējs. Es zinu.  

Vadonis. Tātad muļķības esat mācījies. Muļķības esat mācījis. 

Pārdevējs. Var jau būt. To tagad vairs nevar pārbaudīt… 

Zilais. Tad turi muti. Mums vajag skaidrību! 

Melnais. Kurš kliedza, ka zinot ceļu? 

Ceļotājs. Es.  

Sarkanais. Vai tāds liliju ezers vispār ir? 

Ceļotājs. Ir. 

Pārdevējs. Nezinu gan… 

Ceļotājs. Ir, es saku. Es zinu. Esmu ceļotājs. 

Zilais. Ko tad tu uzreiz neteici? Dzirdējāt? Beidzot viens atradās. kurš zina 

Liliju ezeru. 

Zaļais. Vismaz viens profesionāls cilvēks… 

Dzeltenais. Aizvediet mūs uz turieni. 

Sarkanais. Lūdzu… Apnicis dzīvot neziņā… 

Melnais. Apnikuši velti solījumi… Ja vajag, samaksāsim! 

Dzeltenais. Man, pieņemsim ir sudraba karote, varu arī samaksāt. 

Sarkanais. Divas. Divas karotes. Varbūt pat divas sudraba karotes, mēs vēl 

droši nezinām… 

Zaļais. Kas mums tagad jādara, jāstājas kolonā, jāsāk dziesmu? 

Ceļotājs. Jāgaida vilciens. 

Vadonis. Kam tad tas? Mēs jau esam atbraukuši! Te ir stacija, te rakstīts “Liliju 

ezera stacija”. Kur tad vēl jābrauc? 

Ceļotājs. Jāatgriežas. 

Melnais. Pie kā? 

Sarkanais. Atpakaļ mājās? Ko viņš muld! 

Zilais. Man šķiet viņš ir nenormāls… 

Dzeltenais. Man arī. 

Ceļotājs. Jūtat kāda nekustība. Gaiss kļūst arvien smagāks. Būs negaiss. 

Vadonis. Tas nekas. Mēs esam pieraduši! 



 

(Visi sauc cits caur citu: Jā! Pieraduši! Mēs nebaidāmies!”) 

Ceļotājs. Bet vai jūs nepārsteidza tas, ka visā apkārtnē nesastapāt nevienu 

cilvēku? 

Zilais. Nesastapām. 

Dzeltenais. Neviena. 

Sarkanais. Kur tad viņi palikuši? 

Ceļotājs. Aizgāja uz Liliju ezeru. 

Zaļais. Un… kā tad… Nav atgriezušies? 

Ceļotājs. Dažs reizēm atgriežas. Tāpat kā jūs. Citi iet ilgi… Jo lielāka 

pieredze, jo plašāks loks. 

Dzeltenais. Iespējams, tur ir tik labi, ka nevienam ne prātā nenāk atgriezties… 

Ceļotājs. Var jau būt. Kas attiecas uz mani, es jau sen gaidu, kad varēšu 

atgriezties. Esmu ceļotājs, mans loks ir vislielākais. 

Melnais. Būtu vienkārši kāpis vilcienā un braucis. Naudas nav? 

Ceļotājs. Vilciena nav. 

Zilais. Kā – nav? Ar ko tad mēs atbraucām? 

Ceļotājs. Sliedes iet tikai vienā virzienā. (Met akmentiņu, sliede džinkst.) 

Dzirdiet? (Sliedes skaņa atkārtojas kā pulksteņa sitienu skaņas, kas 

lēni dziest.) 

Sarkanais. Mums jāiet uz Liliju ezeru. Neatgriezīsimies taču pie kartēm un 

citiem meliem! 

Zilais. Šaubu nav! 

 

(Piekrītoša murdoņa: šaubu nav) 

 

Pārdevējs. Jūs man kaut ko atgādinājāt. Manos laikos bija tāda plate, kurā 

bija tāda dziesma “Šaubu nav”. Griezās uz riņķi, visu laiku tie paši 

vārdi: “Šaubu nav”. Nez kur tagad man tā plate palikusi?… 

Melnais. Tu tur labāk paklusē! 

Dzeltenais. Klausieties! Es sapratu! Viņi visi melo… Viņi neko nezina. Viņiem 

tikai rēgojās… Ja viņi zinātu, kur ir Liliju ezers, tad sen jau būtu 

aizgājuši pie tā… 

Zaļais. Pareizi. 



Zilais. Kā tad ir, ceļotāj? 

Sarkanais. Tu vēl prasi – pēc acīm redzams, ka neko nezina! 

Zaļais. Velta laika šķiešana! Viss! Vairs nepaļausimies uz visādiem 

paštaisītiem vadoņiem. Ejam paši! 

Zilais. Skaidrs! Sēž vienā pozā un fantazē! Ejam paši! 

Ceļotājs. Es zinu, kas notiks ar jums. 

Dzeltenais. Kas tad? 

Ceļotājs. Tu iemaldīsies krītošo koku mežā. Kaitīgo tārpu plīvuri aizvilks tev 

acis, tu nepamanīsi lūztošu zaru, tas tevi nospiedīs… Bet tu paslīdēsi 

pie dzirnavu dīķa, rats tevi samals… Tu iegāzīsies purva dūņās un 

akacis tevi ievilks… Tu klajumā smiltīs uzkāpsi indīgai čūskai… Tu 

nositīsies vējā un smilšu putekļos ceļu neredzēdams, iegāzīsies atvērtā 

betona bunkura lūkā… Tevi saplosīs miroņi, neviens neatgriezīsies… 

Zilais. Jucis… Viņš ir paranoiķis. 

Sarkanais. Vai nevajadzētu arī šo te drusku samīcīt? 

Melnais. Nesmērē rokas, pats izjuks… 

Ceļotājs. Palieciet. Negaiss nāk. 

Vadonis. Debesīs nav ne mākoņa. Ejam! 

 

(Tūristi atkal dodas prom. Vadonis šoreiz pats pēdējais, ar nelielu atrāvienu 

no pārējās grupas.) 

 

Pārdevējs (grib piecelties, neizdodas).  Sasodīts, laikam, kāja lauzta. 

Ceļotājs. Nekusties. 

Pārdevējs. Tā nevar. Jāsavāc preces, kas nav saplēstas galīgi… 

Ceļotājs. Es palīdzēšu. Paliec vietā. 

Pārdevējs. Tu kustēsies no vietas? Nu gan, brīnumi… (Ceļotājs neatbild, sāk 

uzlasīt izmētātās mantas.) Vai tā arī notiks, kā tu viņiem teici, ka visi… 

mirs?… 

Ceļotājs. Nezinu. Man bija nojauta. 

Pārdevējs. Tikai nojauta? 

Ceļotājs. Jā. 

Pārdevējs. Tu tikai meloji. 

Ceļotājs. Nē, es nojautu. 



Pārdevējs. Vai tev ir nojauta, kad es varēšu kustēties? Ja viņi vēlreiz 

atgriezīsies, noteikti nositīs… 

Ceļotājs. Nevajadzēja ar viņiem ielaisties. 

Pārdevējs. Es jau neielaidos. Viss sākās ar karti. Vai tad es varēju 

zināt, ka šī karte ir nederīga? Man bija jāpārdod, jo es esmu pārdevējs, 

man ir jādzīvo…  

Ceļotājs. Kāds būtu vainīgs jebkurā gadījumā… 

Pārdevējs (satver lauzto kāju). Nevajag izdarīt kustības, nevajag… 

 

(Iztālēm atskan kliedziens. Nodun sliedes skaņai pamazām 

dziestot 

Piepeši iešalcās koki, vēja brāziens sagriež smiltis virpulī. Arvien 

pieaugoša vēja kaucieni.) 

 

Ceļotājs. Negaiss ir klāt. (Izlaiž no rokām salasītās mantas.) Mums 

jānoslēpjas stacijā. 

Pārdevējs. Te nav, kur noslēpties, nekādas stacijas nav, tikai klaja 

vieta. Mums jātiek līdz ciematam, tas gan ir pamests, taču tur vēl ir 

saglabājušās mājas. Mums jātiek līdz mājai. Palīdzi man, atbalsti mani. 

Ceļotājs. Es atbalstīšu. Tomēr mums jāpaliek šeit. 

Pārdevējs. Te nevar. Stacija nevar būt mājas! 

Ceļotājs. Man ir jāpaliek… Jā, es zinu – pieredze… Pieredze saka, 

ka vilcieni nekad neatgriežas, neesmu jau traks, es zinu. Taču ja aiziešu, 

mani visu mūžu mocīs nolādētas šaubas, ka varbūt esmu palaidis garām to 

vienīgo reizi, kad… tomēr atgriežas… Es zinu, ka tā nemēdz būt, bet 

šaubas ir stiprākas – tā ir bijis, es atceros. 

Pārdevējs. Jūs negribat man palīdzēt! 

Ceļotājs. Ak, nē! Es gribu! 

Pārdevējs. Meli, atkal meli – karte meli, stacija meli, jūsu absurdās idejas – tie 

ir meli, meli, meli! Es negribu iet bojā melu dēļ, sapratāt! 



Ceļotājs. Liliju ezers paliks, pat ja vētra noslaucīs pilnīgi visu, arī mūs. 

Pārdevējs. Varbūt arī Liliju ezers ir meli… 

Ceļotājs. Varbūt. Drīzāk ka arī Liliju ezers ir tikai meli. Taču es nevaru aiziet. 

Pārdevējs. Slepkava! Tu esi pašnāvnieks un slepkava! Man to vajadzēja 

saprast jau sen. Tu esi nekustīgs, ļaunprātīgi nekustīgs, truls akmens 

gabals… dzīvība no tevis jau sen izkūpējusi bezjēgas aptuvenībā, 

sadomātos ceļojumos, paša sacerētajos murgos… Nosprāgsti savā 

sapnī! 

 

(Kliedziens iztālēm. Virpulis nes pa gaisu dažādus priekšmetus.) 

 

Ceļotājs. Pieploc zemei. Vienalga par vēlu bēgt. 

Pārdevējs. Tagad par vēlu! Eh! Tagad par vēlu!… 

 

(Gaiss top gandrīz šķidrs, tikai zaļa, virpuļojoša straume.) 

 

Ceļotājs. Redzi to mākoni!? Mākonis nolaižas, virpulis nes mākoni, 

un tas laižas lejup. 

Pārdevējs. Ko tas nozīmē? 

Ceļotājs. Ezers debesīs. 

Pārdevējs. Kas debesīs? 

Ceļotājs. Viesulis ir uzsūcis Liliju ezeru un nes to pa gaisu… 

 

(No gaisa krīt liliju ziedi, virpuļo vējā. Vējš rauj sev līdzi arī Ceļotāju 

un Pārdevēju, viņi tagad ir ezerā, ap viņiem zibsnī ziedi. 

Pēkšņi tumsa un klusums. Puskrēsla. Ceļotājs un Pārdevējs nolipuši 

ziediem centrā. 

Vadonis nāk viens.) 

Vadonis. Ei, jūs pārdevēji, tirgotāji, kur var dabūt to, kā pasaulē vairs 

nav? Sakiet man, es samaksāšu… 



Ceļotājs. Ne jau šeit. 

Vadonis. Žurka. Žurka aizskrēja!… 

Pārdevējs. Žurkas izdzīvoja. 

Vadonis. Neciešu žurkas. 

Ceļotājs. Nekas. Viņas jau arī mūs necieš… 

Vadonis. Mēs vismaz bijām cilvēki. 

Ceļotājs. Tikai nezinājām, kur iet. 

Pārdevējs. Bet kad uzzinājām, tad kājas jau bija salauztas… 

Ceļotājs. Bet žurkas zina. 

Vadonis. Neciešu žurkas… neciešu!… (Sabrūk.) 

Pārdevējs. Iesim prom. Tūlīt žurkas būs klāt, tās viņu apēdīs. Es to 

negribu redzēt. 

Ceļotājs. Tā jau ir. (Palīdz Pārdevējam pieslieties kājās, abi klibo 

prom.) 

 

(Sāk skanēt sliedes džinkstoņa, pārtop savdabīgā “viena 

instrumenta mūzikā”. Vilciena pienākšanas troksnis.) 

 

Pārdevējs. Skatieties! Neticami! Vilciens… Mans Dievs, vilciens, kas 

atgriežas… 

Ceļotājs. Tas nevar būt. 

Pārdevējs. Skrien! Ātrāk! Tu vēl vari pagūt! 

Ceļotājs. Droši vien varu. 

Pārdevējs. Ko tad tu stāvi? Par mani tev nav jāuztraucas! Steidzies 

taču! 

Ceļotājs. Tu tā saki… (Norāda uz gulošo Vadoni, kuru apsēdis žurku 

bars, plosa.) 

Pārdevējs. Lai arī tā. Skrien, skrien! Vilciens jau pienācis, gaida! 



Ceļotājs. Nav nozīmes. Visām šīm kustībām. Iesim tālāk… 

Pārdevējs. Kur iesim? 

Ceļotājs. Nezinu… 

 

(Vilciens aiziet. Pārdevējs, Ceļotāja atbalstīts, klibo prom.) 

 

 

Priekškars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


