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Žurku Stabulnieks 
 

Pasaka komēdija 
 

Darbojas: 
 

Žurku Stabulnieks 
Janīna 
Evelīna 
Konīna 

Fransīna 
Žurku Karaliene Līna, kas viena pati sastāv no sešām 

žurkām 
 
 

Kāda jauka diena Žurku Pilsētā. 
Žurkas dodas uz darbu. Priekšplānā apstājas gaidot autobusu 

Janīna un Evelīna. 
 
Janīna. Ak, Evelīna… Ja tu zinātu, kādu sapni es redzēju pagājušo 

nakti… 
Evelīna. Tavs sapnis, Janīna, kuru tu redzēji, nav nekas salīdzinot 

ar sapni, kādu es redzēju pagājušo nakti! 
Janīna. Kā tev nav kauna, Evelīna, tu pat nenoklausījies manu 

sapni! 
Evelīna. Tāpēc, ka tavs sapnis nekādi nevar būt burvīgāks par 

manu sapni… 
 

Pieskrien Konīna. 
 
Konīna. Ak, jūs žurkas! Kā jūs varat dzīvot jūsu vienmuļās 

grauzēju dzīves, es vairs nesaprotu! 
Janīna. Es varu, jo redzēju sapni… 
Evelīna. Sapni, kuru redzēju es nepārspēj neviens sapnis visā 

pasaulē! 
Konīna. Jūs mierīgi varat uzskatīt, ka nekad mūžā neesat 

sapņojušas! 
Janīna. Kā tā? 
Evelīna. Pati nesaproti, ko runā, tu žurka Konīna… 
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Konīna. Es ļoti labi saprotu, jo esmu redzējusi varenāko sapni visā 
Kosmosā! 

Janīna. Tu? 
Evelīna. Smieklīgi… 

Dejā griežas Fransīna. 
 
Fransīna. Ak, jūs nelaimīgās žurkas! 
Janīna. Kas tai uznācis! 
Evelīna. Būs indi saēdusies, mūsu valstī uz katra stūra mētājās 

saindēts siers vai speķis, vai… saindēts sekss! 
Konīna. Ārprāts!... Fransīna, tu pati drīz nobeigsies! Tomēr mūs tu 

sauc par nelaimīgām! 
Fransīna. Ja jūs zinātu to, ko zinu es, tad nepīkstētu! 
Janīna. Tev steigšus jāizskalo kuņģis!  
Evelīna. Ļoti ātri, es gribētu teikt! 
Konīna. Jo izskatās, ka pati drīz pārstāsi pīkstēt… 
Fransīna. Muļķes! 
Janīna. Ak tā! 
Evelīna. Es jau gribēju just līdzi tai saindētajai! 
Konīna. Aizmirsīsim viņu! 
Janīna. Tiešam! Man taču jāpastāsta jums sapni! 
Evelīna. Es! Es pirmā stāstīšu sapni! 
Konīna. Ko jūs izdomājat! Man sapnis ir… 
Fransīna. Vai jūs runājat par sapni, kuru es redzēju šonakt? 
Janīna. Tu? 
Evelīna. Vai tad viņa vispār redz sapņus! 
Konīna. Tādas žurkas, kā viņa, guļ pilnīgā tumsā un neredz neko! 
Fransīna. Es redzēju Stabulnieku! 
Visas. Ko??? 
Janīna. Kā tas iespējams, ja es to redzēju! 
Evelīna. Tas ir mans sapnis! 
Konīna. Jūs! Riebīgās žurkas! Jūs nozagāt manu sapni! 
Fransīna. Viņš bija tērpts viss baltā! 
 

Nāk Žurku Stabulnieks. 
 
Janīna. Viņš nāca pa mūsu ielu! 
Evelīna. Lūk, no turienes! 
Konīna. Ai!... Nāk… Tas ir viņš… 
Fransīna. Mans Dievs!… Tiešām tas ir Stabulnieks… 
 

Žurku Stabulnieks pienāk klāt, pieliecas sveicinot. 
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Janīna. Ko viņš dara, Evelīna? 
Evelīna. Kāpēc viņš tā staipās, Konīna? 
Konīna. Varbūt viņam ir krampji, Fransīna? 
Fransīna. Nē, izskatās pēc gremošanas traucējumiem… viņš būs 

aprijis veselu zeķi vienā gabalā… es zinu, man tā gadījās, tik 
tiešām, Janīna… pagājušogad… 

Stabulnieks. Labdien, cienījamās žurkas! 
Janīna. Ko viņš teica? 
Evelīna. Nav ne jausmas, viņš pīkst kādā svešā valodā… 
Konīna. Man liekas, viņš grib mirt… 
Fransīna. Manuprāt, tieši otrādi, viņš grib nodarboties ar dzimtas 

turpināšanu… 
Stabulnieks (izteikti, un žestikulējot) Piedodiet, es nesapratu… 

Es nerunāju žurciski… 
Janīna. Cik žēl, ka nevar saprast, ko viņš man saka… 
Evelīna. Vispār jau viņš to teica man! 
Konīna. Cik jūs esat riebīgas, žurkas! Stabulnieks skatās uz mani! 
Fransīna. Kā tad! Uz tevi! Ir nu gan tur, ko redzēt! 
Stabulnieks (izteikti). Kā es varētu nokļūt viesnīcā „Pie Astes”? 
Janīna. Es tomēr neko nesaprotu! 
Evelīna. Ja atklāti, tad man jau kļūst mazliet garlaicīgi… 
Konīna. Cik žēl… pirmajā acu uzmetienā likās… 
Fransīna. Ai, cik skumji, sapnī viņš man teica tādus 

komplimentus… 
Visas (noelšoties). Ā-ai… sapnī… 
Janīna. Ak, pareizi! Es taču jums neizstāstīju sapni! 
Evelīna. Nē, es neizstāstīju savējo! 
Konīna. Pagaidiet, pagaidiet, es taču pirmā taisījos stāstīt! 
Fransīna. Nekādā gadījumā! Kad es šorīt teicu, ka izstāstīšu jums 

visām savu sapni, tu vēl nebiji pat pamodusies! 
Stabulnieks. Vai mani kāds dzird? 
Janīna (Stabulniekam). Lūdzu, paejiet nostāk! 
Evelīna. Jūs taču traucējat stāstīt sapni! 
Konīna. Cik uzmācīgs svešinieks! 
Fransīna. Viņi visi ir tādi!... Prom! Prom! 
Visas (pret Stabulnieku). Prom! Ātri! 
Stabulnieks. Kur jūs sakāt ir viesnīca? 
Visas. Prom! 
Stabulnieks. Ā, uz to pusi, ja? 
Visas Prom! 
Stabulnieks. Liels paldies! Tā žurku valoda nav nemaz tik grūta, ja 

tikai runā lēnām… (Dodas prom, mājot sveicienus) 
Janīna. Vui, cik pretīgi, kā viņām priekškāja raustās… 
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Evelīna. Noteikti viņš ir slims… vai nenormāls… 
Konīna. Vai tas nav lipīgi? 
Fransīna. Ieelpojiet dziļi, aizturiet elpu un brīdi tā stāviet… 
Janīna. Kāpēc? 
Fransīna. Tad visādi sveši mikrobi nosprāgs! 
Evelīna. Ā!! 
Konīna. Tas ir gudri, žurkas!  
Fransīna. Ieelpojiet! Trīs, četri! Turiet elpu! (Ar rokām aizsedz 

muti). 
 

Visas ievelk elpu, rokas sedz mutes un visas tā stāv 
piepūtušās.  

Atkal nāk Stabulnieks. 
 
Stabulnieks. Es liekas neatradu pareizo ceļu uz viesnīcu… Kaut kā 

nomaldījos… 
 

Žurkas izpūš elpu. 
 
Janīna. Cik uzmācīgs svešinieks! 
Evelīna. Kā viņš nesaprot, ka mums ir pašām savas darīšanas! 
Konīna. Es jau sen būtu izstāstījusi sapni, taču mani visu laiku 

pārtrauc! 
Fransīna. Ignorēsim viņu! 
Stabulnieks. Gribētu precizēt… 

Viņu ignorē. 
Stabulnieks. Ja es ietu tajā virzienā… 

Viņu vēl vairāk ignorē. 
Stabulnieks. Vai es nonāktu viesnīcā? 

Klusums. 
Stabulnieks. Ko?... (Pauze.) M—hm… Es labāk iešu uz otru pusi! 
Janīna. Aizvilkās! 
Evelīna. Nē, skaties! 
Konīna. Nāk atkal atpakaļ! 
Fransīna. Kaut kāds ārprāts! Tas taču nav paciešams! 
 

Stabulnieks atgriežas. 
 
Stabulnieks. Es saprotu, ka jums nav laika, bet man tomēr gribētos 

palūgt! 
Janīna. Evelīna, man ir tāda sajūta, ka par mums ņirgājas! 
Evelīna. Konīna, tu dzirdēji, turklāt kaut kāds smirdošs 

ārzemnieks! 
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Konīna. Vēl viens vārds un es pārkodīšu viņam rīkli, Fransīna! 
Fransīna. Katra divas reizes, ne mazāk, vai ne, Janīna?! 
Stabulnieks. Mani ir uzaicinājusi pati Karaliene! Vai to jūs vismaz 

saprotat! 
Janīna. Nez no kurienes tie svešie te salīduši! 
Evelīna. Kļūst jo dienas, jo nekaunīgāki! 
Konīna. Viņi mums noēd visu sieru! 
Fransīna. Viņi samaitā mūsu bērnus! 
Stabulnieks. Es esmu apsolījis karalienes pilī koncertu! Lūk, 

skatieties, tā ir mana stabule. Es to pūšu! 
Janīna. Viss, man pietiek! Viņš mums rāda vidējo pirkstu! (ieņem 

kaujas pozu) 
Evelīna. Viņš  arī man parādīja nepieklājīgu žestu? Nu, viss! Es ilgi 

cietos, to būs jāatzīst ikvienam! (ieņem kaujas pozu) 
Konīna. Gribu asinis! (blakus pārējām) 
Fransīna. Uz priekšu! Sitiet svešo!  

Žurkas metas uz priekšu un nogāž Stabulnieku. 
 

Stabulnieks. Ko jūs darāt!... Trakas esat!... Nē!... Nē!!... Nē!!!... 
 

Burzma, tad visas atkāpjas. 
Brīdi klusums. Žurkas atkal tuvojas no visām pusēm un 

aposta guļošo Stabulnieku. 
 
Janīna. Re… tagad nekustās… 
Evelīna. Noteikti izliekas… 
Konīna. Es tik maigi kodu!... 
Fransīna. Jā, jā, un ar salauztu mugurkaulu daudzi vēl gadiem ilgi 

dzīvo… 
Janīna. Šis guļ mums par spīti… 
Evelīna. Meklē lētus efektus – paskat vien, kā asinis tecina… 
Konīna. Man personīgi nospļauties, viens ārzemnieks vairāk vai 

mazāk! 
Fransīna. Sevišķi, ja neprot runāt! 
Janīna. Žurku valodā runā vismaz 300 miljardi pasaules 

iedzīvotāju! 300 miljardi, jūs saprotat! Tas ir piecdesmit 
reizes vairāk nekā tādu „stabulnieku”! 

Evelīna. Laiks būtu visiem iemācīties! Ja katram „stabulniekam” 
apkārt ir piecdesmit žurkas, kā var gribēt, lai visas 
piecdesmit neko nesaprot! 

Konīna. Bet, ja negrib mācīties, lai nosprāgst! 
Fransīna. Tā viņam vajag! 
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Fanfaras. Nāk Žurku Karaliene Līna, kas viena pati sastāv no 
sešām žurkām. 

 
Līna. Man ziņoja, ka esot ieradies mūsu dārgais viesis Žurku 

Stabulnieks! 
Janīna. Jā, Karalien… 
Evelīna. Viņš ir te… 
Konīna. Gribu precizēt – viņš tur guļ… 
Fransīna. Nolikās atpūsties… 
Līna. Kas tad tas? Izskatās, kā beigts! 
Janīna. Man tagad arī izskatās, Karalien… 
Evelīna. Kas to būtu domājis, Karalien… 
Konīna. Tiešām, Karalien, tā ir necieņa, nomirt jūsu acu priekšā… 
Fransīna. Vienkārši trūkst vārdu, kāds kauns, Karalien… 
Līna. Viņam vajadzēja šovakar uzstāties ar koncertu! Ak, vai! 

Koncerts nenotiks… 
Janīna. Cik skumji… 
Evelīna. Es raudu… 
Konīna. Mēs noliecam galvas agri no mums aizgājušā ģēnija 

priekšā… 
Fransīna. Apglabāsim viņu skaisti! Tā kā žurkas to prot! 
Līna. Pavēlu sagatavot visu bērēm. No šīs dienas viņš būs mūsu 

elks! 
Janīna. Mēs viņu dievināsim! 
Evelīna. Mēs viņu nēsāsim uz rokām! 
Konīna. Mēs viņam ziedosim savas žurku dvēseles! 
Fransīna. Mēs viņam veltīsim visus mūsu sapņus! 
Visas. Jā! Sapņus! Es stāstīšu pirmā! 
Līna. Mieru žurkas. Salieciet astes čupā. Es vilkšu vienu. Kurai 

aste būs pacelta gaisā, tā sāks stāstīt savu sapni! 
 

Līna saņem ķepā visu pārējo astes, kas saliktas pušķī,  
izvēlas vienu un parausta. 

 
Janīna (iebrēcas). Varējāt arī tik stipri neraut! Tā jau var bez astes 

kaula palikt!... 
Līna. Nekas, nekas, godīga izloze ir svarīgāka par astes kaulu… 

Stāsti sapni tu pirmā. 
 
Rituāls, kura laikā Stabulnieks darbojas līdzi žurku sapņiem. 

 
Janīna. Es sapņoju, ka eju pāri ziedošiem pakalniem, kur visās 

malās deg ugunskuri un sauc šo vietu par Getliņiem. Esmu 
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ģērbusies greznās drēbēs un brīnišķīgi smaržoju pēc maitas. 
Te pēkšņi redzu, man pretī nāk viņš. Es nokautrējos un 
skatos sānis, kur guļ kāds līķis… Bet Stabulnieks paņem 
manu roku savējā… Un viņš man saka… 

Stabulnieks. Ak, daiļā žurka, Janīna! 
Janīna. Es izliekos, ka nesaprotu. Jautāju: vai jūs ar mani runājat? 
Stabulnieks. Jā, ar jums, brīnum maigā žurka! Esmu jums 

sacerējis mūziku. Gribu, lai jūs to noklausāties… 
Līna. Ak, speķi tu augstais, cik skaisti! 
Evelīna. Es tieši pusnaktī, dziļā miegā sapnī redzēju, ka peldu pāri 

okeānam diženā sarūsējušā kuģī, kas sāk grimt vienkārši 
tāpat vien. Un te pēkšņi skatos – man tuvojas pats kuģa 
kapteinis. Un viņš man saka… 

Stabulnieks. Ak, daiļā žurka, Evelīna! 
Evelīna. Es ievaidos, es elpoju dziļi un izjusti. Jautāju: vai jūs ar 

mani runājat? 
Stabulnieks. Jā, ar jums, brīnum maigā grauzēja! Es esmu 

kapteinis un palikšu uz grimstošā kuģa pats pēdējais. Pirmās 
kuģi lai pamet žurkas, jo jūs esat daudz vērtīgākas par mums 
neciliem kuģu kapteiņiem. Un kamēr jūs glābsieties, es 
spēlēšu jums mūziku! 

Līna. Ak, speķi tu augstais, cik skaisti! 
Konīna. Toties es redzēju sapnī, ka esmu nonākusi gleznu galerijā 

un mani no visām pusēm apņem māksla, tas nozīmē, siera 
skulptūras. Un es jau sāku pamazām tās grauzt. Te pēkšņi 
redzu, man tuvojas mākslinieks. Viņš skūpsta mani un 
saka… 

Stabulnieks. Ak, daiļā žurka, Konīna! 
Konīna. Es jūtos šausmīgi pārsteigta, aiz pārsteiguma sāku grauzt 

sieru arvien ātrāk un ātrāk, jo tā neviens vēl mani nav 
skūpstījis! Jautāju: vai jūs mani skūpstāt? 

Stabulnieks. Jā, es jūs skūpstu, brīnum maigā žurka! Esmu 
mākslinieks un skūpstīt žurku man ir liels pagodinājums un 
bezgalīga laime! Esmu jums arī sacerējis mūziku. Gribu, lai 
jūs to noklausāties… 

Līna. Ak, speķi tu augstais, cik skaisti! 
Fransīna. Mans sapnis bija pavisam savādāks. Es stāvēju baznīcā 

pilnīgi plika, kā jau baznīcas žurka. Un man bija liels miers 
dvēselē. Bet te pēkšņi ieraudzīju, ka man tuvojas pats 
Apollons ar savām pārnēsājamām elektriskajām ērģelēm. Un 
viņš man saka: 

Stabulnieks. Ak, kailā žurka, Fransīna, mana mīļotā! 
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Fransīna. Es jutos ārkārtīgi neērti un tāpēc ielēcu baznīcas 
ziedojumu traukā, kur paslēpos starp monētām. Un no 
turienes es jautāju: vai jūs negribētu drusku ziedot žurku 
dziedniecībai pret astes uzpampšanu? Un viņš atbildēja… 

Stabulnieks. Neko tādu es negribu, tikai to vien, kā mazliet 
uzspēlēt manu mūzikas instrumentu, lai jums tīkamāk gulēt 
ziedojumu traukā starp monētām!...  

Līna. Ak, speķi tu augstais, cik skaisti! 
 

Žurkas izkārtojas gājienam, ratiņos stumj Stabulnieka 
mirstīgās atliekas, pa priekšu nes viņa portretu, viņa 

stabuli uz atsevišķa spilventiņa un vairākus sēru 
vaiņagus. 

 
Janīna. Mēs ejam tev līdzi, ak, Stabulniek!  
Evelīna. Mēs ejam uz labāku pasauli!  
 

Noklāj Stabulnieku ar vainagiem, stabuli ieliek viņa rokās uz 
krūtīm 

 un aizdedz sveces. 
 

Konīna. Kādēļ tu mūs atstāji, ak, Stabulniek!  
Fransīna. Mēs nekad neaizmirsīsim tavu mūziku, mēs to spēlēsim 

ik dienas, ik naktis, gan saules staros, gan zvaigžņu lietū!  
Līna. Tu esi mūsu elks! 
Visas kopā. Tu esi mūsu elks! 
 
 

Priekškars 


