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Eldars Čerņickis 

 
Sarmas Nams 

Luga 2 daļās 
 

Darbojas: 
 

Bezpajumtes Jumis  
Aerolinda, māsa Katbellijai un Giganta mīļākā  
Treneris, izpalīdzīgs pragmatiķis savā nozarē  

Gigants, deputāts  
Katbellija, sieva Gigantam un māsa Aerolindai  

Lorija Peone, video operatore, hakere  
Oficiante Ženija  

un  
24 viesi restorānā „Komentusija”  

 
 

1.CĒLIENS 
Bezpajumtes Jumis 

 
1. 
 

Sporta zāle, kurā notiek fitnesa nodarbības.  
Parādās Bezpajumtes Jumis… 

 
Jumis (Trenerim). Puika? Tev nava ko uzpīpēt? 
Treneris. Ko? Bomzis?  Kā tu tiki iekšā? Pa galvu gribi? 
Jumis. Nē, negribu! 
Treneris. Tad lasies! Fu, kā smird! Riebjas ķerties klāt… 
Jumis. Es par smēķi iesāku… 
Treneris. Kas tu tāds esi, ka lien biznesa klases fitnesa zālē? 
Jumis.  Es esmu Bezpajumtes Jumis. Nāku te miskastes apskatīt, vai 

nav, kas dzīvošanai derīgs... Ko uzpīpēt tev? Ko? Nava? 
Treneris. Apsardze! Izmest ārā! Kur apsardze? 
Jumis. Ko tad nu tā kliedz, kāda sardze, mednieki ar bisēm… Pats 

iziešu… Ka nav ko uzpīpēt, tad nava… Ja nava, tad nevajag… 
Treneris. Apsardze! (Skan datora pieejas signāls) Man izsaukums tīklā! 

Kur visi palikuši? Atlaidīšu no darba! Nav neviena kas bomzi 
izsviež pa logu! 
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Jumis. Kāpēc pa logu?… Eju, jau eju… Bālais Advokāts nāks pusnakts 
stundā, lēnprātīgi sagaidīsi… 

 
2.  
 

Tā pati fitnesa zāle.  
Datora izsaukuma signāls pārtrūkst, kad Treneris nodibina sakarus. 

Savāda, zilgani nedzīva gaisma, norobežota, kā ekrāns; vēlāk 
atklāsies, ka šī aina patiesībā ir virtuāla. 

Parādās Aerolinda. 
Abiem ir datori, viņi runā, skatoties ekrānos. 

 
Aerolinda. Jāatzīst man patīk kā izskatās tur jūsu zālē. Plašums. Gaiši. 
Treneris. Te daži tā raujas, ka pēc kārtīgas slodzes melns griežas gar 

acīm. Toties nākošā rītā – pavisam cita lieta: tad jūtams, kā 
organisms kaifo! 

Aerolinda. Aha! Tikai jums jāsaprot, ka es neplānoju ķert nekādus sporta 
laurus un medaļas, netaisos pārsist rekordus, vai iegūt ideālas 
ķermeņa formas! Es vēlos tikai nedaudz izkustēties pēc darba 
birojā, tas arī viss.  

Treneris. Tas ir iespējams! (Pieraksta.) „Netaisās pārsist rekordus”… 
Jūsu vārds bija? 

Aerolinda. Aerolinda, bet mani tuvinieki sauc arī par Airi! 
Treneris. Par airi? Tas nevar būt! Par to, ar ko airē laivu? 
Aerolinda. Nenovirzīsimies. Mana devīze: Nekādu stulbu sacensību! 
Treneris (raksta). „Nekādu stulbu sacensību”… Tikai… Neviens mēs 

sākumā nezinām visas savas slēptās potences! Tāpēc… 
Aerolinda (pārtrauc). Nekādas progresējošas slodzes, tikai līdzsvarā, tas 

ir: visu saprāta robežās, vien tādā mērā, cik nepieciešamas 
veselības uzturēšanai. Par to mans… mecenāts, ar kuru jums jau 
esot bijusi darīšana – tātad Gigants, maksās! Vai tas jums ir 
sarunāts? 

Treneris. Jā. Esiet droša! Mums jau pagājušonedēļ bija tikšanās ar 
Giganta kungu. Pirmā tikšanās… Politikā viņi tur visu darot pirmajā 
un otrajā lasījumā.  

Aerolinda. Viņš nupat caur skaipu atsūtīja ziņu, ka pats arī tūlīt būs klāt 
mūsu video sesijā. Tad arī izskaidros, kas un kā! 

Treneris. Man tāpat ir skaidrs… Tikai… Mazliet pagrieziet kameru, lai 
redzu jūs pilnā augumā. Tā, labi! (Analizē). Komplekcija jums 
nolaista, nav pietiekamas slodzes tonusa uzturēšanai, muskuļi ne 
visai, gurni un viss pārējais arī nošļucis…  

Aerolinda. Iztiksim bez detaļām! 
Treneris. Treneris, tas ir tāpat, kā dakteris! 
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Aerolinda. Man nevajag ārstu, kas izraksta tabletes, nevajag mācītāju, 
kas borēs man kā pareizi dzīvot vai cilts burvi, kas ņemsies mani 
uzlabot kaut vai pa gabalu! Ja man vajadzētu tik radikālas 
izmaiņas, tad es ietu uz plastisko operāciju vai vismaz pie masiera! 
Jūsu gadījumā man nevajag cilvēku, kas dod norādījumus. Man 
vajag, lai kāds speciālists izstrādā nodarbību plānu, kad un kur 
ierasties, kā stiepties, liekties, lēkāt, ko ēst, ko neēst un tādā stilā! 
Neko vairāk! 

Treneris. Kā vēlaties. 
 

3. 
 

Skatoties datora ekrānā, parādās Gigants 
 
Aerolinda (pamāj pret ekrānu). Lūk, arī mans mecenāts! Samaksas 

jautājumos griezieties pie viņa. 
Treneris. Es nenodarbojos ar naudām, es esmu treneris. 
Gigants. Sveicināti, ļaudis! Aira, tev īpašs sveiciens! Kā veicas? 
Aerolinda. Gigant, buča! Es jūtos ceļā uz panākumiem! Tieši tā, kā tu 

teici: mani šeit padarīs par moderno standartu ideālu! 
Gigants. Zinu! Esmu pieslēdzies fitnesa zālei. (Trenerim). Kā jums 

klājas, treneri? 
Treneris. Normāli. 
Gigants. Nenoteikta atbilde? Tātad. Runāsim skaidri! Jūs esat drošs, ka 

spēsiet būt labākais treneris? Man vajag labāko! Es par to 
maksāju. 

Treneris. Es esmu labākais. Man ir četrpadsmit medaļas no… 
Gigants. Tā ir pagātne. Tas ir kas cits.  
Treneris. Nesaprotu, ko tad jums vajag? 
Gigants. Man vajag kvalitāti. Tagad. Šodien un rīt. Nevis aizvakar. Es 

gaidu precīzi aprēķinātu maksimālo rezultātu. Mani neinteresē tas, 
kāds jūs esat bijis vai neesat bijis čempions.  

Treneris. Jā! Es esmu bijis čempions! Es ar to lepojos! 
Gigants. Bet es pirms piecpadsmit gadiem vinnēju lielāko summu valsts 

mēroga izlozē! Tas bija pirms ilga laika! Es ieguldīju šo vinnestu un 
guvu vēl lielāku peļņu! (Paceļ pirkstu) Bet! (Pēc pauzes.) Es 
nelepojos ar to, kas bijis kādreiz!  

Treneris. Nu labi… Kā es varu palīdzēt? 
Gigants. Man jāzina, vai spējat būt šobrīd labākais. Un jo svarīgāk: 

konkrētajā gadījumā – precizēju – manas dārgās Aerolindas 
gadījumā rezultāts ir obligāts! Tātad? 

Aerolinda. Es viņam teicu tieši to pašu! 
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Gigants. Jā, puķīt! Es pabeigšu… Tātad, treneri! Te ir viena nianse. Man 
nevajag teorētisku, bet praktisku atbildi.  Lietosim pietuvinātas, 
teiksim, varbūtības metodes mērījumiem. 

Treneris. To nevar zināt, pirms nav sākts darīt. Kā to var nomērīt? 
Gigants. Labi, pieņemsim. Vismaz šī jau bija sakarīgāka atbilde.  
Treneris. Kad būs, ko mērīt, tad arī mērīsim… 
Gigants. Tieši tā. Vajadzīgi ieejas dati, es saprotu. 
Aerolinda. Nu, tagad pietiks. Gigant, liec manam trenerim mieru! Tu tikai 

piesienies! Man jau tagad patīk! Kā tu domā izmērīt manu „patīk”? 
Gigants. Ar efektivitāti. Tā izpaudīsies tavā emocionālajā skalā. Vērtēsim 

pēc punktu sistēmas: no pavisam slikti līdz augstākajai laimei. 
Aerolinda. Ha! Ja es ko zinātu par „savu laimi”! Ja būtu mērlente ar ko 

salīdzināt!  
Gigants. Tu vērtēsi savas sajūtas. Pirms un pēc – lūk, arī salīdzinājums.  
Aerolinda. Garlaicība ir visa tā jūsu mērīšana! Es rīt būšu jau aizmirsusi, 

kā šodien jutos. 
Gigants. Atgādināšu. (Atkal trenerim) Es tikai prasu pret savu ieguldīto 

materiālo vērtību atbilstošu reālu labumu. Tas nav par daudz. Tas 
ir normāli. Visu labu, treneri! 

 
4. 
 

Gigants (pēkšņi uzsit pa klaviatūras taustiņiem, rēķina). Ak, jā! (Kā būtu 
atcerējies). Vēl viena lieta: trenera personīgā ieinteresētība! 

Aerolinda. Viņš teica, jums viss jau norunāts! 
Gigants. Viss, taču atlikušas dažas nianses. Rēķini! 
Aerolinda. Viņš ar finansēm nenodarbojoties, man teica. 
Gigants. Ar fitnesa firmas kasi nenodarbojās, ar savām paša 

personīgajām naudām – nodarbosies! Eju vēlreiz pie trenera, tu 
izslēdzies no tīkla, es tūlīt. Par summām jārunā ”intīmi”.  

Aerolinda. Intīmi? Kas jums „zilo attiecības” plānojas? 
Gigants. Ak, kungs!... Ko tu vari fantazēt! (pārslēdz programmas). Labāk 

paņem mašīnas atslēgas un noej garāžā, tur sēdies mašīnā, 
tiksimies klātienē restorānā „Komentusijā”. Un nesteidzies. 
Iedarbini motoriņu, lai sildās, ziemas laiks galu galā! Ja esi pirmā 
„Komentusijā”– pagaidi. Nebrauc prom bez manis. 

Aerolinda. Kad es esmu aizbraukusi bez tevis? 
Gigants. Sestdien pēc kluba. 
Aerolinda. Nu, pēc trim kokteiļiem un tavas stulbās greizsirdības 

uzbrauciena! Turklāt tas arī bija virtuālajā realitātē. Mēs jau abi 
klātienē viesnīcas migā sastopamies tikai trešajās un septītajās 
naktīs pēc pusvieniem! 

Gigants. Nesāc atkal. Es, man liekas, toreiz jau atvainojos! 
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Aerolinda. Iebāz dziļi fleškā savu atvainošanos! Par sodu aizvedīsi mani 
svētdien uz Venēciju! 

Gigants. Nevaru. Man ir partijas vadības sēde. Mēs sākam jaunu 
iniciatīvu! Mums jāizvirza stratēģijas! 

Aerolinda. Un restorāns tev nav sēde, sēdēšana, ko tad tu tur darīsi – 
stāvēsi kājās? Vai barosies caur tīklu? 

Gigants. Restorāns, kā zināms, ir īsts, jo jāēd ir pa īstam! Vingrot var 
mājās ieslēdzot tikai datoru, kā tagad mēs te konektējam, bet 
ēšana – svēta lieta – tā virtuāli vēl nenotiek, varbūt pēc gadiem 
desmit! Tāpēc priecāsimies, kamēr esam aci pret aci restorānā 
„Komentusija”! Un par sēdēšanu… Nu, tur es sagaidu jaunu pozu! 

Aerolinda. Brīdinu! Es neesmu mana māsa Katbellija! Esmu vecmodīga. 
Gigants. Es lū-ū-ūdzu! Nekādu uzbraucienu, nekādas atgādināšanas, ka 

esmu precējies ar tavu māsu! Skaidrs? 
Aerolinda. Es vēl nezinu, vai iešu sildīt mašīnu! 
Gigants. Aukstā gultā vēss sekss! 
Aerolinda. Kas te runāja par seksu? 
Gigants. Neviens. Man patiesi ir svarīgas darīšanas! Es atvainojos! 
Aerolinda. Gribi tikt no manis vaļā? 
Gigants. Man pa otru līniju pienāca sponsoru izsaukums! 
Aerolinda. Tad saki saviem biznesmeņiem, lai nekasās, bet pārsūta 

kādus pārdesmit tūkstošus, man tos vajadzēs Venēcijā! Saprati? 
Gigants. Es padomāšu! 
Aerolinda. Man sildīt to mašīnu, vai tu tupēsi kaktā un domāsi? 
Gigants. Sildi. 
Aerolinda. Nu, tad beidzot vismaz kāda jēga piestartēja tavās deputāta 

smadzenēs! Labi, bulli! Gaidu restorānā „Komentusija”.  
 

5. 
 

      Gigants pārslēdzas uz iepriekšējo virtuālo vidi 
 
Treneris. Treneris, klausos! 
Gigants. Treneri, vēl viena lieta! Tas ir nopietni. Runa ir par krietnām 

naudām, vai tu saproti? 
Treneris. Kāda runa! Es esmu pati uzmanība, kungs! 
Gigants. Ironija? 
Treneris. Kas? 
Gigants. Kā – kas? 
Treneris. Ko jūs tur tikko teicāt, es datorzinībās neesmu stiprs, esmu 

dzirdējis, ka esot tāda… „irē… irā…” Nu, tas ko jūs teicāt… Bet… 
Gigants. Ironija. Nekas, aizmirsti! 
Treneris. Es vienmēr esmu gatavs… esmu jūsu rīcībā! Varu salutēt!  
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Gigants. Nevajag. 
Treneris. Tieši tā! Nevajag! Es atvainojos… Ko „nevajag”? 
Gigants. Tagad tā! Klausies un skaties ekrānā labi uzmanīgi! 
Treneris. Jā? 
Gigants. Kurš bija kastrētais lops „bullis” vai „vērsis”? 
Treneris. Ko? Ko jūs jautājāt? 
Gigants. Labi, aizmirsti to arī. Tagad par lietu. 
Treneris. Tieši tā! 
Gigants. Šobrīd ir tāda politiskā situācija, kad nepieciešams vēlētāju 

atbalsts mūsu partijas iniciatīvām! To nevar panākt ar primitīvu 
skaidrošanu! Neviens negrib otrreiz iet skolā! Treneri, vai tu gribi 
vēlreiz iet skolā? 

Treneris. Nekādā gadījumā… 
Gigants. Tātad es varu neskaidrot mūsu partijas programatiskos 

mērķus?... Taču aktuālo cīņu var aprakstīt īsi! Vienkārši, tā lai 
katram skaidrs: mēs prasīsim Saeimas atkāpšanos un jaunas 
vēlēšanas! Vai esat jau bijis parakstīties par jauno iniciatīvu? 

Treneris. Nē. Es tajā vienalga neko nesaprotu. 
Gigants. Tūlīt pat dodies uz parakstu vākšanas vietu! Nekavējoties! 
Treneris. Nevaru, man ir darbs! 
Gigants. Visiem darbs, bet valsti vada zagļi un korumpanti! Viņi tev melo 

acīs skatīdamies, bet tu – kā tu reaģē? 
Treneris. Nuja, ka melo! Es jau visu laiku to saku! 
Gigants. Tad ej pieprasi un Saeimas atlaišanu! Nepieciešamas ārkārtas 

vēlēšanas! Ir jāmainās valsts pārvaldīšanas kārtībai, jāievēl 
beidzot mūsu partiju Nookrātiskās Degsmes partiju! Nookrātija, tā 
ir tāda valsts pārvaldes forma, kas balstās uz zinātniskām atziņām! 
Nekādu murgu, nekādu melu! Tīra zinātne! Būs progress, būs 
labklājība, būs izaugsme! Un laime arī. Un tad tu varēsi beidzot 
justies kā īsts darba darītājs savā valstī! Iesi parakstīties?  

Treneris. Es?... Pēc darba… Jā… 
Gigants. Tagad padomāsim, kā tu varētu palīdzēt konkrēti man … 
Treneris. Būs darīts! Es uztaisīšu jūsu sievu par īstu „odziņu”! 

Nodarbošos papildus, katru dienu, arī svētdienās, ja teiksiet! 
Gigants. Pirmkārt, viņa man nav sieva, otrkārt, svētdienās viņa man 

pašam vajadzīga! Redziet, es tev, treneri, pilnībā uzticos, jo tagad  
tu jau esi manā komandā! Vai ne? 

Treneris. Nu, jā… Esmu. 
Gigants. Nekādas loterijas, tikai sauss aprēķins! 
Treneris. Kā teiksiet! 
Gigants. Tu varētu personīgi man palīdzēt citādi. Klausies… Kā būtu, ja 

mēs pie tevis uzņemtu video rullīti, kurā es ļoti aktīvi trenējos, 
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stādu rekordus, teiksim, ceļu svarus olimpiskā čempiona līmenī un 
tādā garā? 

Treneris. To var! 
Gigants. Un tu apliecināsi, ka esmu šī gada uzvarētājs, lai gan iekšējās, 

firmas līmeņa neoficiālās sacensībās?  
Treneris. Var arī ikgadējās fitnesa klubu… 
Gigants. Nē! To var pārbaudīt! Tie būtu tādi paši meli, kādus grūž tie 

paši tagadējo deputātiņi. Ar ko tad es būtu labāks, ja sāktu 
reklāmu ar melošanu! Nē, pietiks ar firmas līmeni… Tu vienkārši 
kameras priekšā pateiksi, it kā pa jokam, ka esmu „nākošais 
čempions”, esmu progresa iemiesojums… un kaut ko tādā garā! 

Treneris. Nu… Es to pateikšu… Vai mēs būsim vieni paši zālē? 
Gigants. Tikai mani „pī-ār-a” speciālisti. Viņi paši ieteica kaut ko tādu 

noorganizēt! Maksāju tev un visai firmai dubultā, kā par veselu 
gadu treniņu. Tu mani ierakstīsi visos savos uzskaites žurnālos, ka 
esmu gadu trenējies, esmu sasniedzis atbilstošu formu un gandrīz 
jau čempions. Par to es nomaksāšu firmai. Bet dubultās samaksas 
otra puse aizies tev personīgi un skaidrā naudā. Kā tev tas patīk? 

Treneris. Man tas patīk. 
Gigants. Tātad esam gandrīz vienojušies. Atliek tikai ķerties pie konkrēta 

darba! 
Treneris. Kaut tūlīt! 

 
6. 
 

No slēptuves iznāk Katbellija, viņai arī ir dators. 
 
Katbellija. Kas arī bija jāpierāda! Mans vīrs publiski laiž pa kreisi. Un vēl 

taisa sev politisku reklāmu, maita tāds! Ne no kā nav bail! 
 

No citas slēptuves izlien Lorija Peone ar speciālu datoru un 
hakeres aprīkojumā – džemperī līdz ceļiem un viņai 

vidusjostas somās ir visādi daikti 
 
Peone. Labi, man te viss ir fiksēts, visas šodienas sarunas!   
Katbellija. Peone! Mana stunda ir situsi! Es atriebšos. Vai atceries, kā 

mēs ar tevi iznesām cauri visu to neveiksminieku kompāniju tantes 
Anastasijas kāzās? 

Peone. Spēle ar mikrofoniem un ausu telefoniem? 
Katbellija. Jā! Es tēloju gaišreģi, kamēr tu neuzkrītoši vāci informāciju 

svešu sarunu laikā! Pirmajā vakarā es izlikos, ka man sāp galva un 
nerādījos nevienam acīs, daudzi domāja, ka es atbraucu tikai 
otrajā dienā… Un tad! Atceries, kāzu otro dienu? 
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Peone. Tavu maģijas seansu? Bija rēcīgi! Tie toreiz visi gandrīz bikses 
pielika, kad tu sāki viņiem atstāstīt viņu intīmo infu visās detaļās! 

Katbellija. Tieši tā! Tagad mums tas noderēs restorānā „Komentusijā”! 
Tu tur tiksies ar… piemēram, Treneri!... Man tur ir paziņa Oficiante 
Ženija, viņa jūs visus izsēdinās, kur pienākas… Man vēl nav pilnīgi 
skaidra plāna, bet… Es gribu dzirdēt katru vārdu, kad mans 
politiķis un biznesmenis tur šņakarēsies ap manu māsu Airi! 

Peone. Super, man jau sen gribējās izmantot jauno virzītā stara 
mikrofonu. Ar to var kaut pa puskilometru nolasīt, ko runā aiz loga 
divpadsmitajā stāvā! 

Katbellija. Bet – Aira! Tā gan ir kobra, ne māsa! Turklāt viņai tagad arī ir 
abonements tajā pašā fitnesa centrā, kur es jau trīs gadus eju 
staipīties! 

Peone. I nerunā! 
Katbellija. Es pati gribētu ierasties tajā restorānā un sacelt traci… Taču 

tas būtu pārāk sīks prieciņš… Uz īstu atriebību nevelk! Nē, īsta 
atriebība ir ekstāze! 

Peone. Fakts! Nevelk gan. 
Katbellija. Nekas, man ir trenera numurs! Zvanīšu viņam, lai aiziet uz 

„Komentusiju” un tad viņš tur ieraudzīs Aeorolindu un Gigantu, 
kurus abus pazīst, un tad… Man vēl jāpadomā! Pati es nerādīšos, 
teikšu trenerim, ka tu viņu tur gaidi! 

Peone. Es? Tādā krogā? 
Katbellija. Mierīgi! Visus izdevumus es segšu! Galu galā tu es mana 

superīgākā hakere un labākā datorspeciāliste vispār šajā pasaules 
nostūrī! Tai vai citādi, tev jābūt tuvumā, kad viņi tur tusēs un visu 
jāfiksē! Un lai neizskatās dīvaini, ka tu tur viena slaisties pa krogu, 
lai neuzrodas kāds kretīns, kas lien iepazīties un tādā garā, tev 
aizsegam būs treneris. Neuztraucies, viņš ir totāli nekaitīgs tips. 

Peone. Zinu, es tādus „totāli nekaitīgos”! 
Katbellija. Mēs būsim kontaktā, mikrofoni, ausu telefoni – tu to visu labāk 

zini, ko vajag! 
Peone. To vismaz es zinu. Bet par visādiem treneriem… Nu, okei, lai 

paliek! Vienu vakaru jau var notusēt arī ar fitnesa treneri… 
 

7. 
 

Restorāns atpūtas kompleksā „Komentusija”.  
Peone izmēģina savu virzītā stara mikrofonu. 

Pie galdiņiem sēž viesi. Sarunājas.  
 
1.viesis. Oficiante, man laša steiku ar brokoļiem un Ķīnas mērci! 

Liepziedu medus biskvītu. Aveņu un laima limonādi. 
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Oficiante. Klausos, kundze. Būs! 
2.viesis. Topinambūru krēmzupu, labi treknu, ober, vai saprotat – labi 

treknu, Smiltenes cieto sieru un foreļu ikrus – tos uzreiz! Uzreiz! 
Oficiante. Sapratu, kungs, pierakstu: „tos uzreiz!” 
3.viesis. Brieža gaļas sautējumu sarkanvīnā! Tas man, bet sievai – 

melno ķiploku krēmzupu. Un ravioli! Tā… Un šampanieša 
sabajonu desertiņā! 

Oficiante. Ar lielāko prieku!  
4.viesis. Piedzert klāt – trīs šķirņu Buloņas, Santakrusas un Fontaņjas 

vīnus no 1929., 1931. un 1943. gada! 
Oficiante. Jauki! Vai tas būtu viss?  
Viesi. Paldies! Un ātrāk! 
Oficiante. Pierakstu: „ātrāk”. Tā! Būs nekavējoties! Mirklīti! 
5.viesis. Labi, ka te restorānā „Komentusija” pa vecam, mierīgi, sveces 

deg, citādi tur laukā viena vienīga bezjēdzīga šļura, riebjas ārā līst! 
Pie kam ielas nav remontētas jau gadsimtiem ilgi! Teica, būšot jau 
pirms gada! 

6.viesis. Melo visi pēc kārtas, sevišķi sabiedriskajā transportā! Visi to 
vien gaudo, ka progress un labāki laiki nāks! Nekas nenāks! Visa 
šī valsts ir sapuvusi! 

7.viesis. Un ministrijās sēž vieni vienīgi auni un vardes izbolītām acīm! 
Kur tik paskaties, nepārtraukta krāpšana un valsts līmeņa personu 
piesegts bandītisms. 

8.viesis. Valdībai būtu jāstrādā dienu un nakti, lai katrs valsts pilsonis 
gūtu pilnvērtīgu pamatvajadzību nodrošināšanu! Nodokļus būtu 
jāsamazina vismaz par trim ceturtdaļām, lai var elpot! Un kafija, 
starp citu, šodien ir draņķīga… 

9.viesis. Kur tā resnā Oficiante, kur mans laša steiks ar brokoļiem?  
Oficiante. Jau steidzos! 
10.viesis. Pierakstījāt, ka būšot ātri! Sola, bet nepilda! Man visas tās 

reformas līdz kaklam apnikušas!  
11.viesis. Foreļu ikrus tie tur pavāri restorāna virtuvē paši noēduši, tagad 

nav ko nest pasūtītājam! Te tev nu bija: „jau steidzās viņi”! 
nekādas intelektuālas atbildības! Ik uz soļa populistiska blēšana. 

12.viesis. Kāds tiem tur intelekts? Briedi droši vien vēl jāmedī Slīteres 
mežos un divdesmit devītā gada Buloņas vīnu vēl jābrūvē šķūnī 
Iecavā! 

13.viesis. Es viņiem nemaksāšu par tādu apkalpošanu. Tā taču ir 
krāpšana – ēdienkartē rakstīts, ka apkalpos ātri un laipni! Kāds 
ātrums? Ko viņi te sauc par laipnību? Tfu! 

14.viesis. Kamēr cilvēki neies uz restorāna virtuvi un neizmetīs visus tos 
vecos pavāru seskus pa logu ārā, nekas nemainīsies! 
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15.viesis. Godaprāts viņiem ir tukša skaņa! Demokrātijas pabiras, 
liberasti nolādētie, agrāk visus produktus varēja sasautēt kaut vai 
vienā katlā un vienmēr sanāca ideāli delikatesīgi! 

16.viesis. Tauta to necietīs! Ar gumijas zābaku pa purnu tur pie plītīm 
visiem pēc kārtas! Servēt neprot! Naži nav pareizajā pusē… 

17.viesis. Es to pašu saku! Vecie zagļi restorāna vadībā ir jāsauc pie 
atbildības un jāsabāž cietumos! 

18.viesis. Nē! Kastrēt! Lai treknāki, tad varēs šmorēt! Un nebūs tādas 
cenas, kā – paskaties – „menjū” un kuņģī kolapss iestājas! 

19.viesis. Būtu jāliek pie grāvju rakšanas, ja nemāk gatavot. Piedevas 
tās skaitās! 

20.viesis. Kā tad!... Fu, kāda ķēpa, ko man te atnesuši… Aveņu 
limonāde arī galīgi saskābusi. Kāds ārprāts! Nākošreiz, emigrēšu 
uz Jaunzēlandi rakt saknes, uztīšu čalmu un turkošu prom uz 
kebabnīcu, bet pēc tam posīšos pie vjetnamiešiem ēst suni! 

21.viesis. Pasaku viennozīmīgi: vispār te nekad vairs nenākšu 
„Komentusijā”. Nekad! Pilnīgs sviests! Vienīgi ķiploku krēmzupa 
bija tīri tā nekas… Un arī tikai tāpēc, ka es pats šovakar atnācu jau 
izbadējies. 

22.viesis. Es arī te nerādīšos! Jau pirms pieciem gadiem to teicu, bet 
palicis ir tikai vēl sliktāk! Apkalpošana zem katras kritikas! Un vai 
tad tas ir moderns interjers? Te jau visi logi, sienas un griesti kauc 
pēc izmaiņām! Par grīdām un galdiņiem nemaz nerunājot! 

23.viesis. Tikai ārkārtas vēlēšanas! Visi vienoti dosimies uz barikādēm 
pret postu un nabadzību, kādā mūs novedusi līdzšinējā valdīšana! 

24.viesis. Pacelsim glāzes par tautu un tās interesēm!  
Viesi (korī). Pro! Lai dzīvo!  
 

8. 
 

Restorānā „Komentusija” ienāk Gigants un Aerolinda. 
 
Gigants. Jautrība sit maksimāli augstu vilni!  
Aerolinda. Vai šodien iebraucis kāds ārzemju vēstnieks, ka tāda 

sajūsma? 
Gigants. Nav ne jausmas… Tas varētu būt arī man par godu!... Redzi, 

kā uz mani blenž. Apskauž! 
Aerolinda. Kurš blenž? 
Gigants. Visi! Izliekas, ka baigi aizņemti ar saviem pasūtījumiem, bet 

patiesībā slepeni lūr uz mani. 
Aerolinda (paskatās visapkārt). Tu domā? 
Gigants. Esmu pārliecināts. Viņi zina, ka šai rīšanai pa smalkiem 

krogiem būs beigas, kad ievēlēs mani! Tāpēc ņirdz zobus un 
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skrāpē galda apakšu! Zina, ka izvedīšu viņus tīros ūdeņos! Būs 
jāatskaitās par visām finansēm, ko sasūkušies pa nelegālām 
šeftēm. Pirmais darbs, ar ko sākšu – būs uzcelt katrā lielākā 
pilsētā jaunu cietumu! 

Aerolinda. Sīki plēsonīši, to es redzu. Bet man neizskatās, ka viņi mūs 
ievēro! Nē, aizņemti ar sevi! Neliekas ne zinis. 

 
9. 
 

Ienāk Bezpajumtes Jumis, lēni aplūko apkārtni, iet paskatās vai 
kaut kas nemētājās uz grīdas, tad apstājās aiz Giganta. 

 
Jumis. Puika! Nava uzpīpēt? Baigi gribas! 
Viesi ( cits caur citu). Bomzis! Kā tas te iekļuvis? Kāda pretīga smaka! 

Kas te notiek! Cilvēkiem paēst vairs nav vietas! 
Aerolinda (Jumim). Nebūs tev nekādas pīpēšanas! Vācies prom! 
Jumis. Ko tu brēc? Es varu aiziet, kas man… 
 

Uzskrien Oficiante. 
 
Oficiante. Ārprāts! Kurš ielaida to mēslu restorānā!? Policiju! Policiju! 
Viesi (korī). Policiju! Policiju! Policiju! (Virs trim galdiem pieceļas šlipsēs 

tērpti demonstranti ar plakātiem: „Bomžiem nav vietas mūsu 
sabiedrībā!”, „Uzmanību indīgas gāzes!” „Lasies cūka – nesmirdi!”) 

Oficiante (grābj aiz rokas Jumi). Tu nedzirdi – lasies ārā! Vai arī es tevi 
nositīšu! 

Jumis. Bālais Advokāts nāks pusnakts stundā, jautās: vai tu godīga biji? 
Oficiante. Es? Godīga? Vai viņš nav jucis? 
Gigants (skaļi). Stop! (Klusums.) Maksāju četrus piecsimtniekus! 

(Oficiantei, čukstus) Tas tikai avansā… saproti? (Skaļi.) Oficiante, 
šo te pilsoni smacīgajā kurtkā un izjukušajos gumijniekos tūlīt pat 
nomazgāt restorāna tualetē! Kurtku izsviest mēslos, sameklēt 
pieklājīgāku apģērbu un kurpes! Rēķinu par šo pakalpojumu – 
man! Sākumam, avanss!  

 
Atver superbiezu kabatas portfeli, skaita no žūkšņa, pasniedz. 

 
Oficiante (paņēmusi naudu). Mums ir dušas! Nesen ievilkām… 
Gigants. Jo labāk! Tātad – šo pilsoni dušā, pēc tam saķemmēt un 

apģērbt. Atvest šurp. Un pelnutrauku sagādājiet, lai viņš var pīpēt. 
Oficiante. Tas ir… iekšā restorāna telpās nedrīkst… Tas ir aizliegts! 
Gigants. Skaidrs, ka aizliegts. Cik jāmaksā, Ženij? 
Oficiante. Vēl tikpat. Tad lai pīpē, kur grib. 
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Jumis. A pa priekšu pīpēt, bet visu pārējo pēc tam? Tā nevar? 
Gigants. Nē. Vispirms duša, apģērbs. Pēc tam pie galda. Uz priekšu! 

(iesmejas). Bālais Advokāts… Kas tas tāds? Nāve, vai? 
Jumis. Nē, nu normāli!... Vai es kādam uzprasījos?... Man te nemaz nav 

forši… Re, kā tie boķē! … Acis izlidos rasolā!... Bālais Advokāts 
visiem pajautās – skatījāties? Bet vai redzējāt? 

Aerolinda. Ne, patiesi, tas jau ir par daudz! Tu taču netaisies sēdēt ar 
mani pie tā paša galda, kur sēž bomzis! 

Gigants. Tā vajag. 
Aerolinda. Tad es eju prom. 
Gigants (satver viņas roku). Valdies! 
Aerolinda. Nespied roku! Citādi celšos un iešu! 
Gigants. Nekādā gadījumā. Tu ne tikai neiesi prom, bet vēl piezvanīsi 

paziņām no preses un pasauksi žurnālistus, lai atbrauc un to visu 
iefilmē! Par to tev, viedpulkstenīt – nedēļa Venēcijā!  

Aerolinda. Divas nedēļas – viena nedēļa Venēcijā, otra Nicā. Ar 
finansiālu atbalstu, lai varu uzspēlēt kazino! 

Gigants. Nekādu problēmu. Sēdies, vieducīt. (Oficiantei un Jumim) Bet 
jūs – darbojieties, darbojieties! 

Jumis. Viena smēķa dēļ! Tāds cirks! Nē, nu…  
Gigants. Redzi, draugs! Iedomājies vienu pavisam vienkāršu lietu – tu 

esi vinnējis loterijā šodien! Kādas sajūtas? 
Jumis. Sviests, totālais!  
 

Abi prom. 
 

Gigants. Viņam nav sajūtu! 
Aerolinda. Nav arī loterijas. Es nekad nespēlēju. Mana māsa teica, un 

viņa tādas lietas saprot – ka tas ir stulbi – iegrūst naudu 
pasākumā, kurā pēc varbūtības teorijas lielākas šanses ir 
paspēlēt, nekā vinnēt!  

Gigants. Bet es vienmēr vinnēju! Vienmēr! Es esmu ārpus varbūtības!  
Aerolinda. Tad jau sanāk, ka es arī vinnēju vienmēr… Vai ne? 
Gigants. Dārgā! Zvani presei! 
 

Katbellija sūta gaismas un skaņu signālu Peonei 
 
Katbellija. Peone, ātri piesakies par žurnālisti, tad varēsi sēdēt blakus 

manam jukušajam vīram un dzimtas nodevējai māsai! 
Peone. Bet kā tad Treneris, kuru tu pati ielūdzi, lai viņš man pakavē 

laiku, kamēr es uzņemu video un ierakstu skaņu no Giganta 
sarunām? 

Katbellija. Pie velna Treneri! Ir iespēja tikt šiem klāt!  
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Peone. Bet ja tas Treneris atnāk tūlīt pat! 
Katbellija. Neuztraucies, es viņu pārtveršu! Notēlo žurnālisti, es tev saku! 
Peone. Ko tāda dara… Nemaz nezinu… 
Katbellija. Nestreso! Visu pateikšu priekšā! Tikai skaļrunīšu pogas iebāz 

ausīs dziļāk! Lai nepamana! 
 
 
 

10. 
 

Peone (pienāk pie galda, parāda virziena mikrofona). Esmu žurnāliste! 
Vai drīkstu uzzināt, kas te notiek? 

Gigants. Kādu televīziju jūs pārstāvat? 
Katbellija (saka priekšā). Kanālu „Atklātība Plus”! 
Peone (skaļi). Kanālu „Atklātība”. (Uguņojot smaidā) „Plus”. 
Gigants. Kur jūsu kameras?  
Peone (rāda ieslēgtu telefonu ar video ieraksta funkciju). Lūk! 
Gigants. Ar to pietiks? 
Peone. Protams! Publika būs ekstāzē! Jo nenoteiktāks kadrs, jo lielāka 

ticamība! Bet skaņas ieraksts tāds, ka aplaizīsieties klauoties! 
Tātad – kas šeit tikko notika? 

Gigants. Atcerējos no senākiem laikiem vienu tādu mākslas projektu, 
kurā kāds bezpajumtnieks tika izstādīts kā intelektuālis... Visi 
noticēja. Bet man nav prātā taisīt ķēmošanos tādā garā! (Izslejas, 
vēsta visai zālei, tomēr pagriezies pret Peones ieslēgto video 
ierīci) Es patiesi gribu palīdzēt ikvienam mūsu valsts 
nabadzīgajam. Tāda ir mana tuvojošos ārkārtas vēlēšanu 
programma: ikvienam trūkumcietējam pārticīgu dzīvi! Es to 
panākšu! Lai cik man tas personiski izmaksātu! 

 
Restorāns aplaudē. 

Izskrien Oficiante pirtnieces skatā ar dvieli pār plecu, arī aplaudē, 
pēc tam tikpat sprauni polkas solī aizlēkšo atpakaļ, dvielis 

vien noplīvo. 
 
Peone. Brīnišķīgi! 
Katbellija. Paprasi, lai stāda priekšā savu „pavadoni”! Ha! Atriebība ir 

ekstāze! 
Peone (Aerolindai). Kā lūdzu jūs sauktos? 
Gigants (īpaši pārliecinoši). Tā ir mana sieva Katbellija. Dārgā, 

sasveicinies ar mūsu tautu, ar mīļajiem televīzijas skatītājiem! 
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Aerolinda tēlo augsta ranga politiķa dzīvesbiedri. Smaida, māj ar 
roku, pieticīgi nolaiž acis. 

 
Katbellija. Neticu savām ausīm! Viņš manu māsu nosauc par mani visas 

pasaules priekšā! Nelietīgais cūka! Viņus abus derētu izpeldināt 
sērskābē! 

Peone. Ko man teikt? 
Katbellija. Pagaidi!... Man jāiedzer nervu zāles! Citādi rodas maniakāla 

vēlēšanās iziet uz ielas un nosist pirmo pretimnācēju! Vai varbūt 
labāk uzspridzināt veselu trolejbusu? 

Peone (paklusu). To es neteikšu! 
Gigants. Ko tieši? 
Peone. Ē… Ko tieši jūs jautājat? 
Gigants. Es nesapratu? Ko jūs neteiksiet mikrofonā? 
Peone. Nu… Nu… Es tātad! (izmisīgi izvelk no auss telefona skaļrunīša 

pogu parāda). Redziet! 
Gigants. Kas tas ir? Vai viss jau iet ēterā? 
Katbellija. Muļķe! Saki, ka vēl tikai ieraksts, kaut kādā ierakstu studijā, 

vēlāk samontēs! Nu, neklusē, bietē! 
Peone (ar platu smaidu). Caur šo ausu telefonu es dzirdu, ko man 

norāda ierakstu studijā. Manas televīzijas režisors man dod 
ieteikumus, kā smalkāk izcelt jūsu stāju, jūsu figūru, Giganta 
kungs… Piekodināja, lai nemēģinu izokšķerēt neko sliktu par jums 
un jūsu mīlošo sievu! 

Katbellija. Peone, valdies! Es tev arī rīkli pārkodīšu!  
Gigants. Tieši tā, režisoram taisnība! Jo mūsu devīze ir godīgums, 

atklātība un taisnīgums visiem vēlētājiem laiku laikos!  
Katbellija. Intervē! Ātri paprasi kaut ko!  
Peone. Ko? 
Katbellija. Par bērnību, jebkādu „figņu”, ko tie žurnālisti parasti prasa! 
Peone (skaļi Gigantam). Cienījamais deputāt, pastāstiet kaut ko par 

savu bērnību! 
Gigants. Labprāt!... Esmu dzimis valsts ziemeļos, pilsētā pie jūras, bet 

ne tik lielā kā Ventspils, drusku mazākā, tomēr es vienmēr esmu 
aizrautīgi vēlējies lai saule virs mūsu mīļajām senču iekoptajām 
druvām nekad nenoriet, lai zvejas vīri lasi ceļ un dejās un 
dziesmās tauta zeļ!… 

 

Tālākais Giganta stāstījums aiziet dziļi fonā, dzirdams 

tikai, ko mikrofonos runā Katbellija un Peone 
 



15 
 

Katbellija. Tālāk neklausies, tikai smaidi un izliecies, ka visam tici! Te 
viņš, protams, lej tīru sīrupu! Nekādos ziemeļos viņš dzimis nav, 
bet gan lūžņainā „hruščovkā” tepat vecajā Zolitūdē, un vispār – ja 
pastāv tāda garīga kaite, kura spiež nepārtraukti melot masu 
mēdijiem, tad mans sasodītais vīrs šajā psihenē ir pacients numur 
viens! Es vēl nezinu, kā tieši atriebšos… Bet dažas idejas jau 
rosās! Tu tikai filmē, ieraksti visu, pilnīgi visu! Izlikšu viņa melīgo 
purnu visos sociālajos tīklos! 

Peone. Viņš tūlīt būs sagudrojis Vladimira Ļeņina propagandas un 
komunistiskās audzināšanas mēroga personības izaugsmes 
vēsturi! Jau ticis līdz vidusskolai. Un cik ilgi viņš tā gāzīs? 

Katbellija. Kaut visu dienu! Esmu jau dzirdējusi viņa atrunas: „es 
nemeloju, es tikai saku to, ko tauta no manis grib dzirdēt”!  

Peone. Ko lai tālāk prasa? 
Katbellija. Prasi lai izstāsta, kas mainīsies, kad viņu ievēlēs! Tad gan 

varēsim pārzviegties klausoties!... Un ja iepriekšējā muldēšana bija 
izdomājumi inerces pēc, tad šie te – kuri attiecas uz viņa partijas 
programmu – būs speciāli sacerēts „buļļa mēsls”, kā pareizi tādos 
gadījumos norāda amerikāņi!... Labi! Es eju ganīt treneri, lai viņš 
pie tevis neiešūpojās nelaikā! 

 
11. 

 
Treneris nāk uz restorānu, viņu pie ieejas pārtver Katbellija. 

 
Katbellija. Treneri? Tas tiešām esat jūs? 
Treneris. Es, jā… 
Katbellija. Zinu! Tādus kā jūs ne ar vienu citu sajaukt nav iespējams! 
Treneris. Ak, tā? 
Katbellija. Patiesi! Man nez kāpēc gribas jūs saukt uz „tu” it kā mēs jau 

gadiem ilgi būtu pazīstami. Varbūt pat pirms dzimšanas! Varbūt 
iepriekšējā dzīvē… 

Treneris. Tas ir – kā?  
Katbellija. Ak, neklausieties, tas tikai tāds izteiciens… Es to saku tikai 

tāpēc, lai tu… Redziet, man taisni nepārvarami velk tevi saukt… 
Tu. Vai tas nebūs pārāk liels etiķetes pārkāpums, treneri? 

Treneris. Mani visi sauc uz tu, es vispār nesaprotu, kam tāds „jūs” ir 
vajadzīgs! 

Katbellija. Lūk! Tieši tā! Sauciet arī mani uz „tu”! Nu? 
Treneris. Ko? 
Katbellija. Sauciet mani uz tu, sakiet kaut ko, jebko, visu ko, tikai sauciet 

mani uz „tu”! 
Treneris. Es tomēr… Kā tad es lai saku jums visu ko un jebko?  
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Katbellija. Ir tikai viena frāze, ko tu man nedrīksti teikt, treneri! Un šī 
frāze skan: „Esmu tavs tēvs un esmu jau agrāk novērojis, ka tu 
mana meita meita nevēlies stāties ar mani dialogā!” To 
nepārtraukti skandināja mans papiņš. Un es šīs frāzes dēļ kādreiz 
ienīdu visus vīriešu visā pasaulē. „Stāties dialogā” – cik tas pretīgi 
skan! Vēl ļaunāk, nekā „stāties attiecībās”. 

Treneris. Es jau nemaz neteicu, ka gribu ar jums stāties attiecībās! 
Katbellija. Man ir garlaicīgi, treneri! Vispār jau dzīve pati par sevi ir viena 

nemitīgi ellīga garlaikošanās… Tev tā nešķiet? Piemēram, kur tu 
tikko gāji? 

Treneris. Uz restorānu! Jūs taču man zvanījāt un teicāt, ka tur mani 
gaidīs jauna dāma ar mikrofonu… Varbūt nointervēs! Tā jūs teicāt! 

Katbellija. Pirmkārt, mēs norunājām, ka teiksiet man „tu”! Lūdzu! Es 
gaidu „tu”! 

Treneris. Tu. 
Katbellija. Un tagad to pašu teikumu, tikai ar „tu”. 
Treneris. Kādu teikumu? Es jau aizmirsu! 
Katbellija. Ak, kungs debesīs! Nu, labi! Aizmirsi, nav svarīgi! Galvenais, 

ko es gribēju pateikt: tā biju es, kas tevi aicināja uz restorāna. Tikai 
drusku pieslēpu savu identitāti… Sievišķīgas piesardzības dēļ! Es 
vispār esmu ļoti piesardzīga un kautrīga. Vai ne? 

Treneris. Es nezinu. 
Katbellija. Tu proti arī citus vārdus, izņemot: „es nezinu”, „nē” un „ko?” 
Treneris. Protu. 
Katbellija. Tad pasaki man tos, citādi atkal kļūst garlaicīgi. 
Treneris. Nu… Bet… Kādus vārdus? 
Katbellija. Kā es izskatos? 
Treneris. Labi. 
Katbellija. Treneri, tu mani sāc kaitināt! Un garlaikot! Saproti? Nav nekā 

ļaunāka par garlaicību. Ja nu vienīgi sekss pienākuma pēc! 
Treneris. Man nav nekāda tāda… pienākuma. 
Katbellija. Skaidrs, ka nav! Citādi es ar tevi tik ilgi nerunātu pa tukšo! 

Pretīgā daba ir ierīkojusi dažādus mehānismus, kā pakļaut dzīvas 
būtnes savai varmācīgajai ietekmei. Tāpēc es uzskatu, ka 
vienīgais ceļš, kā pārvarēt garlaicību, ir darboties pretī dabas 
audzinoši obligātajiem noteikumiem.  

Treneris. Kā tas ir? 
Katbellija. Sekss bez iemesla ir viens no tādiem garlaicības 

pārvarēšanas mēģinājumiem! Treneri? Kā tu novērtētu seksu bez 
jebkāda dabas diktēta iemesla? Vienkārši tādēļ, ka tas ir kaut kas 
galīgi pretīgs, turklāt vēl vēlu vakarā pilsētas centrā, turklāt vēl 
stāvvietā novietotā mašīnā uz pakaļējā sēdekļa? 

Treneris. Es to novērtēju… Velns zina, kā es to novērtēju! 
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Katbellija. Treneri, tu vispār spēj pasmaidīt? Vai arī „kačājot” citus 
muskuļus, tev sejas smaidā savilcējs galīgi atrofējies? 

Treneris. Nemaz nav atrofējies! 
Katbellija. Tad ejam uz manu mašīnu un tu man tur fitnesa paņēmieniem 

nodemonstrēsi, kā pareizi jāsmaida! Bet man – atriebība ir 
ekstāze! 

 
 

12. 
 

Sāk skanēt mūzika, restorāna viesi dodas dejot imitējot senos 
laikos un nesenos modernos – vieni dejo klasiskā pārī kā deju 
konkursā, citi apķērušies, saspiedušies „prižimalkinā”, vēl citi 

dejo roķīgā stilā, citi breikdansā, vēl citi šodienīgi modīgās 
formās. 

Gigants turpina intervēties. 
Un tad ienāk Jumis, saģērbts, safrizēts un gandrīz nepazīstams. 

Viņu pavada Oficiante. Dejotāji apstājās pārbrīnījušies 
 

Oficiante (Gigantam). Lūdzu, jūsu pasūtījums! (Norāda uz Jumi.) Jauns 
uzvalks, kaklasaite, bikses, modernas kurpes, jauna frizūra un 
galvenais – nomazgāts pilnībā, no muguras un tās lejasdaļas vien 
noņēmām sešus kilogramus dubļu! 

Gigants. Jā, es redzu, ka jūsu firma tiešām garantē kvalitāti!  
Oficiante. Rēķins, lūdzu! (pasniedz uz paplātes) 
Jumis. Man uzpīpēt, kā bija runāts!... 
Peone (ierauga Jumi). Ai!... Cik… (Uz mirkli paģībst, atkrīt krēslā). 
Katbellija (uz datoru). Peone, bilde pazuda! Kas tur notiek? 
Gigants. Kas jums, žurnālistes jaunkundz?  
Oficiante. Vai veselības problēmas? Vai izsaukt ātros? 
Peone (pa pusei atjēgusies). Nē, nevajag… Es tikai… Tikai… 
Jumis. Skaistums bojā skaidro saprātu… 
Peone. Jūs domājat?... Skaistums… Tā par mani nekad neviens vēl nav 

teicis… Jūs tiešām esat pārliecināts? 
Jumis. Nē, neesmu pārliecināts ne par ko un nedomāju neko. Tāpēc ka, 

es gribu pīpēt… 
Oficiante (Gigantam konfidenciāli). Kungs! Es… Es vienmēr būšu jūsu! 

Ja vēl vēl vajag kaut kā pakalpot! 
Gigants. Es padomāšu! Uzticamus cilvēkus tāpat kā ienaidniekus vajag 

vienmēr paturēt pie sevis! 
Katbellija (uz datoru) Protams! Jo „uzticams cilvēks” tas pats ienaidnieks 

vien ir, tikai labi apmaksāts. 



18 
 

Gigants (apskata Oficiantes iesniegto rēķinu.) Aero… Tas ir tfu!.. gribēju 
teikt: dārgā sieva, liekas ka tavs Venēcijas ceļojums nākošmēnes 
būs jāatliek! 

Aerolinda. Kā tā! Kas vēl nebūs! Tā nebija runāts! 
Gigants. Pēc tam, mīļā, (lēni ar uzsvaru:) pēc tam! (Satver viņas roku). 
Aerolinda. Nespied roku! 
Gigants. Bet tu klusē! 
Aerolinda. Bet tu nespied! 
Jumis. Jūs teicāt, ka tā esot jūsu sieva? 
Gigants. Jā, un tad?... 
Jumis. Ā, nesen esat precējušies? 
Gigants. Nē, sen! Jau divpadsmit gadus. 
Jumis. Un vēl joprojām sēžat pie galda sadevušies rociņās! Fantastika! 
Gigants (Peonei) Stop! Šo nerakstiet video! 
Katbellija (sēdus palēkdamās). Raksti, raksti, raksti! Tas ir tas, ko vajag! 
Peone. Varu arī nerakstīt! (Izliekas, ka izslēdz telefonu) 
Katbellija. Ko tu dari, frīkā! Filmē! 
Peona. Neuztraucies… Es tikai izlikos, ka izslēdzu!... 
Gigants (Jumim). Lūdzu, sēdieties! Kā jums vārdā? 
Jumis. Esmu Jumis. Bet par to uzpīpēt… 
Gigants. Kas jūs būtu pēc profesijas? 
Jumis. Nu… Daudz kas esmu bijis. Sākumā studēju filosofiju, pēc tam 

mani izmeta, kā nesekmīgo, kādu laiku biju sētnieks Pļavniekos, 
biļešu kontrolieris, esmu bijis arī krāvējs lielveikalā, bet arī no 
visām tām darba vietām mani izmeta. Tieši tāpat: kā nesekmīgo. 
Mēģināju dzejot, jā, tas man sākumā izdevās! Manī jau kopš 
bērnības mājo iztēles spējas, gluži kā vesels teātris galvā! Vai 
kino! Un es runāju ar aktieriem savās izrādēs. Es saceru kino, kurā 
valoda spēlē spēles. Vēl tagad nesaprotu, kāpēc visi saka 
„ledusskapis”, lai gan poētiski labāk skan un jēdzīgāk saprotams 
būtu: sarmas nams. „Sarmasnams.” Un tā nu tas iet! Sarmasnamā 
savā ziņā ir forši – nekas nemainās! Ārpusē visi viens otru lamā, 
vemj cits uz citu, un ir jau pieraduši, ka nolej ar sūdiem. Vienīgi es 
sēžu Sarmasnamā. Jā! Kopš mani reāli pasūtīja dēt, es vairs nekur 
neko nemēģinu. Un man patīk, ka mani ignorē, ka mani nepieņem 
apvemšanai! Tāds jau ir tas Sarmasnams! Superīgi, mierīgi… 
Miskastes pa rokai. 

Gigants. Kāpēc? Tas taču ir absurdi! 
Peone (kūst). Cik skaisti: sarmas nams!  
Jumis. Tas ir nerviem veselīgāk! Labāk, lai mani lamā un nogāž ar 

sūdiem par to, ka es nekā nedaru. Nevis par to, ka daru un 
cenšos! Vai pareizāk: agrāk darīju un centos… Ja tad mani lamā 
un nolej, tad nu gan tur nav nekā veselīga! 
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Gigants. Tā nu gan nav tiesa! Pasaulē tomēr valda taisnīgums! Ikviens 
saņem pēc nopelniem! 

Jumis. Tas tā varbūt ir jūsu elitārajā pasaulē, kur valda godaprāts un 
patiesīgums, bet ne jau manā klaidoņu un izdzīvošanas pasaulē, 
kurā valda – miskastes un meli! 

Peone. Pie gudri! Cik brīnišķīgs ir šis daiļais bomzis! Patiesi! Manā 
pasaulē arī valda „miskastes un meli”! 

Katbellija. Neizgudro! 
Peone. Kas man ko izgudrot? Kas ir, tas ir. 
Gigants. Jūs sakāt: „manā pasaulē, jūsu pasaulē”… Vai tad ir dažādas 

pasaules? 
Jumis. Vai tad nē? 
Gigants. Nē! Un es pierādīšu, ka tā nav! (Peonei.) Ieslēdziet video! 

(Jumim) Šobrīd jūs atkal esat pieņemts darbā. 
Jumis. Kādā darbā? Par ko? 
Gigants. Par „pozitīvo piemēru”. 
Jumis. Un kas tādam jādara? 
Gigants. Jābūt masu mēdiju redzes lokā. Jādemonstrē izaugsme no 

zemākajiem slāņiem līdz virsotnēm. Jābūt tautas labklājības 
augšupejas un vispārēja progresa iemiesojumam! 

Jumis. Ā, nu… To es varu. Es kādreiz zināju arī populāru popsa 
dziesmiņu no tā.. aizmirsu, kā viņu sauca… repertuāra… Vai 
nodziedāt?  

Gigants. Nē. 
Jumis. Saprotu! Nevajag dziedāt, nedziedāšu. 
Gigants. Nemēģiniet izrādīties, kā kaut kas īpašs! Esiet vienkāršs un 

parasts ikdienas pilsonis. Nesāciet domāt, ka esat kaut kas jauns 
un nebijis pasaulē! Tādu piemēru katrā laikmetā ir bijis simtiem, 
kad varens valdnieks reklāmas nolūkos aplaimo kādu ikdienišķu 
personu.  

Jumis. Tādu, kā mani! 
Gigants. Tieši tādu, kā jūs! Un šie gadījumi jau neskaitāmas reizes 

aprakstīti presē (uzsmaida Peonei, kura atsmaida pretī). Un 
iemiesoti literāros un mākslas darbos… 

Jumis. Aha! Kādos? 
Gigants. Nav svarīgi kādos! Nu, kaut vai – Vecā Stendera Žūpu Bērtulis, 

sīkpilsonis muižniekos, un tādā garā… Bet jums tādi smalkumi 
nepavisam nav jāzina. 

Jumis. Nava gan! Man patīk teikt „nava”, tā prasa poēzijas iekšējie 
ritmi… Būtu papīrs un rakstāmais, es atkal sāktu sacerēt dzeju. 

Gigants. Praktiski nekam nederīga ideja! Tā jūsu poēzija nevienam 
(parodē) „nava” vajadzīga. Bet reklāma noderēs. 
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Jumis. Skaidrs! Kāpēc ne? Es jau varu nospēlēt arī kādu lomu, kā preču 
pārdošanas izrādē. „Hei, Jūs! Vai zināt, ko jaunu? Es labprāt 
gribētu pagulēt uz šosejas. Bet man vienam ir garlaicīgi. Labāk, ja 
blakus gulētu Maita! Pērciet svaigu Maitu, kungi un dāmas, atvesta 
nesen sabraukta tikko no lielā ceļa! Maita ir baigi cool”. Kā patika? 
Tas jums nav nekāds šlāgeris, tas ir reklāmas kampaņas devītais 
vilnis! Kā pie amerikāņiem! 

Gigants. Nevajag pie amerikāņiem. Jums neviens nav jākopē. Jums 
vispār neko nav jāzina. Galvenais – esiet „jūs pats”, esiet dabisks. 
Esiet saprotams masām! Un loteriju jums nemaz nevajadzēs, jūs 
tāpat būsiet vinnētājs! Viemēr! 

Jumis. Nu… Bet kā būtu tagad uzpīpēt? 
Gigants. Protams! Lūdzu! 
 

Oficiante pieskrien, piešķiļ uguni. 
 
Jumis (aizsmēķējis cigareti, svētlaimē, progresīvā kāpinājumā:) Lūk! Lūk! 

Lūk! … Mans sapnis ir piepildījies! 
Viņš tai laikā milzīgā baudījumā ievelk un izpūš dūmus.  

Peone ir sajūsmā Jumi. Tā, ka atkal noģībst. 
 
Gigants. Redzat! Mana politiķa harizma ir tik žilbinoša! Žurnālistes ģībst 

interviju laikā ar Mani! 
 

1.daļas beigas 

 

2.CĒLIENS 
Kastrācija 

 
1. 

 
Fitnesa Centrs, tajā Treneris un Aerolinda, viņa vingro īpašā 

sektorā, kur velk krosovera troses guļot uz svaru sola. 
 
Aerolinda. Treneri, kā man padodas? 
Treneris. Jums sanāk viss: tiklab elementārais fitness, bodifitness un pat 

bikini fitness! Jums ir dabiskas spējas! 
Aerolinda. Dabiskas? (Vingro). Kas tas par stulbu izteicienu, mūsu 

laikos, kad mākslīgais intelekts nosaka ikvienu domu, ikvienu 
kustību, uff… (Atkal atsāk vingrot) pat nožāvāties nav iespējams, 
ja tas netiek atbilstoši nopludināts sociālajos tīklos!  
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Treneris. O, es zinu! Dabiskais ir pretīgs, kā saka kāda mana laba… 
paziņa… Arī bodifitnesa meistariene!  

Aerolinda. Labāka nekā es? 
Treneris. Nu, ja tā padomā… Ja paņemtu tā… ja paņemtu citādi… Kas 

zina, kas zina? 
Aerolinda. Treneri, jūs reizēm esat glums zutis!  
Treneris. Reizēm! Un ja vēl uz automašīnas pakaļējā sēdekļa un ja vēl 

pilsētas centrā pusnaktī… Jā, tad es arī esmu! 
Aerolinda. Nesapratu! Kas tie par mājieniem! 
Treneris. Ē… Vienkārši atcerējos. Bet tas bija sen. Pirms nedēļas. Ar 

kādu dāmu.  
Aerolinda. Es viņu pazīstu? 
Treneris. Nekādā gadījumā!... Viņa… Viņa bija… bija vispār angliete… 

Vai spāniete… 
Aerolinda. Un jums ar viņu bija – vārdu sakot: „breksits”.  
Treneris. O, jā! Pat vairāki. Mēs tur… 
Aerolinda. Pietiek! Nekādu atmiņu! Man pašai personīgas pieredzes 

sakarā pilnīgi pietiek ar divas tonnas smagu, nobarotu deputātu. 
Viss… Turpinu nodarbību! Nu? Aiziet, aiziet! Dodiet norādījumus, 
kas man vēl jādara tajā tur bikini fitnesa shēmā! 

 
2. 

Ierodas Gigants. Aiz viņa labi ģērbies Jumis. 
Aiz viņiem seko Peone un Oficiante, kas tagad apģērbusies 

operatora palīdzes tērpā. Trosēs no augšas nolaižas 
prožektori un kameras. 

 
Gigants. Hei, dāmas! Kā veicas?  
Peone. Mēs ar asistenti esam gatavas ķerties pie darba! Kas jāfilmē? 
Oficiante (Gigantam). Vēlreiz grandioza, vārdos neizsakāma ir mana 

pateicība, ka pieņēmāt komandā, cienījamais politiķi! Uzticamie 
cilvēki – tie esam mēs, jūsu ideju cīnītāju priekšpulks, jūsu gvarde! 

Gigants (atvairās). Labi, labi… Pie lietas! 
Oficiante. Pie lietas! Paldies, milzu paldies, un pie lietas! 
Gigants. (Aerolindai) Šodienai tev pietiks cīpslu stiepšanas, dārgā! 

Tagad mans uznāciens. Reklāmas filmēšana! 
Aerolinda. Tavs laiks taču pēc tikai pēc pusotras stundas. 
Gigants. Izmainījās grafiks! Neko darīt, pasākumi, konferences, 

intervijas – lielā politika! Nākas pielāgoties. Atpūties, viss būs labi! 
Aerolinda. Nu labi! Kā teiksi. 
Gigants (Peonei). Jūsu darbs! 
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Peone (trenerim). Sveicināti, esmu reklāmas kampaņas video speciāliste 
Peone. Mēs izmantosim šo pašu trenažieri, kur staipījās tā jaunā 
dāma! 

Aerolinda. Es palūgšu! 
Gigants. Dārgā, lūdzu! Tas bija tikai tāds māksliniecisko aprindu ļaužu 

izteiciens, viņi ir ciniķi un rupekļi visi no vienas vietas, sevišķi tie, 
kuri strādā reklāmas jomā… Nedusmojies, nav laika! Jātaisa video 
klips! Ej nu tagad dušās! 

Aerolinda. Nekur neiešu! Gribu paskatīties! 
Gigants. Oke-e-ei! (Peonei). Varam turpināt! 
Peone. Vārdu sakot, Gigants apgulsies tur. Jūs treneri pasniegsiet 

viņam svaru stieni, uz kura būs uzkrautas visas tās svaru  ripas – 
maksimālais svars, kādu pats varat pastiept. To uzliksiet Gigantam 
uz krūtīm. Tad paņemsim tuvplānu, tikai Giganta seju, un viņš 
pateiks frāzi, ko sacerējis dzejnieks… Kā bija frāze? 

Jumis. „Jāceļ ir spēka zars, un to Latvija var!”  
Peone. Tieši tā: „var!” Te būs montāžas vieta. Tad ripas noņemsim un 

paliks tikai pliks stienis, ko cilāt. Tālāk filmēsim, kā Gigants cilā 
stieni. Ripas – atkal pilnu komplektu uzmontēsim pēc tam, lai 
izskatās, ka mūsu varonis ceļ maksimālo svaru! 

Gigants. Cik reizes būs jāceļ? 
Peone. Cik reizes pats spēsiet uzspiest tukšu stieni! 
Gigants. Kā tas simbolizēs Latviju? 
Peone. Ripas, kas tur būs uz stieņa aplīmēsim ar karoga krāsām. Katra 

ripa viens karogs. Izskatīsies, ka jūs cilājat visu valsti! 
Gigants. Nemaz nav slikta iecere! Man ir jābūt vēstures svara cēlājam! 

Aiziet! Treneri – stieni šurp! Jumi, līmē karoga krāsas uz svaru 
ripām. 

Jumis. Kā tad tie apaļie papīra karogi lips? 
Peone (demonstrē uzlīmes tipa karoga apli). Tiem jau ir uzklāta lipīga 

viela, tikai atliek noplēst caurspīdīgo sedzēju plēvi, tāpat kā no 
ledusskapja uzlīmēm un piespiest! 

Jumis. Sarmas namam! 
Peone. Kas tas? Ā, atcerējos – ledusskapis ir sarmas nams! Tu teici 

restorānā tovakar, kad es tevi vedu uz viesnīcu, un kad mēs 
numuriņā… Jā, jā… Sarmas nama karoga uzlīmes tev rokā, 
darbojies! Aplīmē svaru ripas! Piespied apaļumiem savu spēcīgo 
plaukstu! Tu to spēj, es zinu: „spēka zars”… Es zinu pavisam 
noteikti! 

Jumis. Mēģināšu… (pēta un groza uzlīmi) … Stulba būšana… 
Oficiante. Labāk es! Dodiet, kungs! Man lips korektāk! 
Peone. Jā! Patiesi! Tev mana operatora palīdze pedantiskāks tvēriens! 
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Gigants (novērtē līmējumu). Bet vai tā karoga uzlīme neizskatās pēc 
ceļa zīmes „iebraukt aizliegts”? Man nepatiktu šādas asociācijas! 

Peone. Šajā video filmas ekrāna attēla fonā plandīsies īstie valsts 
karogi, tie neļaus rasties greizām asociācijām! 

Gigants. Vai man būs tur jāguļas ar pliku torsu? 
Peone. M-m-m… Labāk nē! Uzvelkam treniņu jaku, to vieglāk no 

iekšpuses izpolsterēt, lai izskatās… Vārdu sakot, lai izskatās! 
Gigants. Mjā… Nu, labi! Mēģināsim!... Nu? Ko blenžam mutes vaļā? 

Mēģināsim, es teicu! Aiziet! 
 

3. 
 

Sastopas Katbellija un Aerolinda. Abas smaida gaiši un laimīgi. 
 

Katbellija. Vai, Aira, mīļā! Sveika, māsiņ! Cik ilgi neesam tikušās! 
Aerolinda. Ak, Kate, dārgumiņ! Kāds prieks tevi redzēt! 
Katbellija. Kā man patīk tevi saukt kā bērnībā – Aira? 
Aerolinda. Un tevi – Kate? Daiļi skan, bez lieka pompa! 
Katbellija. Tu, kā vienmēr, pa straumei lidojošā – „aero”! 
Aerolinda. Tu, kā vienmēr, Kat-kate – griezēja, operētāja un 

preparētāja? 
Katbellija. Ak, mīļa sirds… No kurienes tu nāc? 
Aerolinda. Biju fitnesa centrā, pastaipījos mazliet. 
Katbellija. Ko tu saki? Es tieši dodos uz savu treniņu. 
Aerolinda. Pareizi, tu taču arī sporto!  
Katbellija. Kā nu ne! Jārūpējas par savu izskatu!  
Aerolinda. Nu, jā! Tu taču esi topošā deputāta sieva! Esmu dzirdējusi, ka 

tavs vīrs mudina atlaist Saeimu un pats grasās startēt 
pārvēlēšanās! Man liekas, ka viņa partija jau pagājušo reizi 
mēģināja, tikai kaut kas nogāja šķērsām… 

Katbellija. Jā, patiesi, viņus toreiz neievēlēja. Tikai trīs ar pusi procentus 
balsu savāca…  

Aerolinda. Kad šoreiz visi paraksti būs savākti un šī Saeima atlaista, tad 
es noteikti balsošu par Giganta partiju. Jūsu ģimenei noteikti ir 
jānāk pie varas mūsu valstī! 

Katbellija. Cerēsim, Aira! 
Aerolinda. Tu jau zini, ka es tev to no sirds novēlu, Kate! 
Katbellija. Ak, protams! Mūsu ģimene vienmēr ir godājusi savējo ļaužu 

saticību un vienotību! 
Aerolinda. Tad uz tikšanos svinībās par godu ievēlēšanai! 
Katbellija. Atā, dārgā! Tiksimies! (Paņem telefonu, zvana). Peone? 
Peone. Jā. 
Katbellija. Vai kameru uzstādīji? 
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Peone. Tieši pret to pašu trenažieri, kurā ākstījās Gigants mūsu 
reklāmas filmā. Tu zini, viņš tukšu stieni spēja uzspiest tikai četras 
reizes! 

Katbellija. Zinu. Labāk par tevi. Nenokavē ierakstu, būs rēcīgi, kā es tur 
pakūleņošu ar treneri… Čau! Atriebība ir ekstāze! 

 
4. 

 
Peone un Jumis divvientulībā. Peone aizver datoru. 

 
Peone. Katbellija ir traka palikusi… Izdomājusi pārgulēt ar treneri tieši uz 

tā paša trenažiera, kur mēs filmējām Giganta svarcelšanas 
feikus… (Pieglaužas Jumim) Turklāt vēl grib to ierakstīt! Cik 
nenormālai jābūt greizsirdībai, lai kāda sieva filmētu pati savu 
ņemšanos ar mīļāko… (Jumis viņu apskauj, skūpsta) 

Jumis. Droši vien taisās nograut Gigantam viņa reklāmas kampaņu. 
Varbūt ne tikai, varbūt arī kastrēt sava politikas pīlāra fallisko 
pašapziņu! Un to var saprast! Gigants visai lecīgi un demonstratīvi 
pārspīlēja savu falliskās personas tiesības un varas nesēja lomu! 
Katbellija šim politikas manekenam ierādīs viņa vietu skatlogā. Un 
priekš Giganta tā būs simboliska kastrācija! 

Peone. Tu domā viņa atļausies? Operēt un preparēt? 
Jumis. Simt punktu! Tad, kad Gigants palaidīs savu „svarcelšanu karoga 

krāsās”, tā uzreiz Katbellija tam pretī sociālajos tīklos – re, kā tas 
notiek, tajā pašā skatā un tām pašām krāsu uzlīmēm virs 
guļvietas! Varbūt trenera vietā iemontēs pašu iesvīdušo Giganta 
ģīmi, galīgi sarkanu, ar kādu viņš cilāja stieni… Var taču samontēt 
tādu filmu? 

Peone. Vispār jau nav nemaz tik grūti, tikai jābūt labai programmai…  
Jumis. Tad arī mana Giganta apmaksātā dzīve viesnīcā būs galā… 
Peone. Tu nāksi pie manis? 
Jumis. Tu droši zini? 
Peone. Drošāk nemēdz būt! 
Jumis. Jā… Patiesi! Es tikai neesmu nekam tā īsti derīgs, neko neprotu, 

nekur nestrādāju… 
Peone. Liecies mierā! Es visu sagādāšu… Paklau, bet tā Katbellija… 

Tad jau viņa patiesi ir jukusi!  
Jumis. Piekrītu! Nojaukt savam vīram politisko karjeru! Izkastrēt viņam 

pjedestāla pakāpiena vietu sociālajā hierarhijā! Tā taču vecim 
baigākā trauma!  

Peone. Viņš viņu nožņaugs ar dvieli… 
 

Abi glāsta viens otru. 



25 
 

 
Peone. Bet tev gan – skatos – vienaldzīga tava vieta hierarhijā? 
Jumis. Es pārvaru dievišķoto Oidipu ar viņa paša likumu spēku. Es 

atceļu tēva simbolus un savietoju tur savējos. Esmu Narciss. 
Peone. Tas nozīmē, ka gaidīt no tevis pieklājību un nerakstītos cilvēku 

saskarsmes likumus būtu lieka greznība? 
Jumis. Mēģināsim ieviest paši savus likumus! 
Peone. Vai mēs to jau nedarām? 
Jumis. Vai tas vēl jājautā?  
Peone. Mums nē… Es tikai domāju, kā tas būs, kad Katbellija guldīs 

savu Gigantu uz operāciju galda… Derētu būt klāt… Man patīk 
novērot traumas, tas ir tik dramatiski un tik seksīgi! 

 
Abi apskaujas, elso. 

 
Jumis. Trauma visiem! Tiem, kas traumē, tiem, kas tiek traumēti, tiem, 

kas novēro… Bet tas, kuru galu galā nenožņaugs, tam varbūt 
paveiksies izlauzties brīvībā. Revolūcija. Jā, tā tas vienmēr notiek. 
Sacelšanās vienmēr ir traumatiska, vistīrākā veselības bojāšana. 
Tā tev nav muskuļu pumpēšana komforta apstākļos… Tā ir 
pamošanās sarmas namā! 

Peone. Manā galvā tas nelien… Tomēr, ir pārāk sīkmanīgi tā atspēlēties 
ar video seksa ierakstu. Nav revolūcijas vēriena! 

Jumis. Mūsdienu cilvēks nemaz necenšas tik ļoti izplesties ap sevi… 
Vēriens rodas sociālajos tīklos. Un ja kādam gribas pierādīt 
neatkarību, viņš to digitalizē? Tu taču zini: modernajos laikos tikai 
tādas revolūcijas vien ir iespējamas! 

 
5. 

 
Katbellija un treneris fitnesa centrā. 

 
Katbellija. Treneri? Šodien politiskās izvirtības filmu uzņēma pie šī 

trenažiera? 
Treneris. Taisni pie tā paša. 
Katbellija. Vai tev šajā filmā nebija savas lomas? 
Treneris. Nē, nu… Gandrīz nekādas. Tikai beigās man intervijā bija 

jāpasaka viens teksts, kuru es iemācījos no galvas… 
Katbellija. Cik interesanti! Un ko tu tur teici?... Izmēģināsim!... Tā! Es 

būšu intervētāja, es tev piegrūžu mikrofonu pie mutes un tu saki 
savu tekstu… Aiziet! Saki! 

Treneris. Bet es jau gandrīz aizmirsu. 
Katbellija. Tas nekas! Saki, ko atceries! 
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Treneris. Bet tas bija kaut kāds galīgs sviests… 
Katbellija. Nu, nekavējies! Sviests, krējums, paniņas – gāz visu ārā! 

Mikrofons ir ieslēgts! Runā! 
Treneris (nomokās, pūloties atcerēties). Ē-m… ē-m… Mūsu fitnesa 

centru… cienījamais Giganta kungs, visiem labi pazīstams… ē-
m… tautas izvēlēts priekšstāvis un godīgas… ē-m… kaut kā tur… 
kaut kas tur… Gigants, kungs Gigants, Giganta kungs apmeklē 
mūsu centru jau desmit gadus… meli, protams… Bet man jāsaka: 
„Un ir guvis arī starptautiskus panākumus”… ē-m… es pats 
nesaprotu, kas tie par „starptautiskiem panākumiem”… 
Bodibildingā, vai? Nesaprotu... Vēl man bija jāsaka: „Un es zinu, 
ka viņa potenciāls ir milzīgs!”... Es to neizdomāju, tas bija 
uzrakstīts priekšā!… „Un viņš ar stingru gribu, godīgu darbu un 
neatslābstošu uzcītību spēj panākt visu! Pilnīgi visu un visiem, 
tautas un valsts interesēs!”… Tā kaut kā!... 

Katbellija. Tiešām sviests! Nu, labi… Tagad paklausies treneri! Es tev 
iemācīšu vienu burvju vārdu… 

Treneris. Burvju? Man? Vārdu? 
Katbellija. Jā. Tālu ziemeļos, aiz polārā loka dzīvo inuītu sarmaskoitu 

cilts. Tur vienai sievai ir vesels pulks poliandrisko vīru. Un viņi 
nebučojās, lai aukstumā nesasalst kopā, bet berzējās ar 
deguniem. Viņiem tur ir tik auksts un dzīvo viņi ledus mājā, kas ir 
tīrākais ledusskapis, tur viņi nekad nenoģērbjas, pat gulēt ejot. Bet 
viņiem ir pieņemts tā – klausies uzmanīgi! Ja sarmaskoitu sieviete 
pienāk pie kāda sarmaskoitu vīrieša un pasaka burvju vārdu „laija -
vaija”, tad tas nozīmē, ka viņa grib seksu un vīrietim to tūlīt, tajā 
pašā momentā, jāsniedz, pretējā gadījumā visa cilts to 
sarmaskoitu vīrieti izbaros leduslāčiem! Saprati, treneri? 

Treneris. Sapratu. 
Katbellija. Un nekādas atrunas nelīdz. Kā burvju vārds, tā uzreiz – aiziet! 

Pie viņiem ledusskapī seksam ir jānotiek turpat uz vietas, kur stāv. 
Piemēram, tur uz tā trenažiera, tādi ir cilts paradumi! 

Treneris. Tu arī esi no tās cilts? 
Katbellija. Protams. Atceries burvju vārdu? 
Treneris. Ē-m… Laija-vaija… 
Katbellija. Nevis „ē-m -laija-vaija bet vienkārši – „laija-vaija”! 
Treneris. Vai tu jau to pateici? 
Katbellija. Dabiski! Man liekas, ka jau reizes trīs vai četras! 
Treneris (sāk izģērbties, kamēr paliek sarkanos pantalonos pāri ceļiem). 

Labi, sapratu! Trīs vai četras! To mēs pagūsim līdz hokejam, zini: 
šodien pa televizoru hokejs, negribētu nokavēt…  

Katbellija. Tad nevelc garumā! Un tur uz trenažiera! Laija-vaija! 
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6. 
 
 „Komantusijas” atpūtas kompleksa filiāle, kurā ieradušies klienti. 

 
1.klients. Es jau kuro reizi pasūtu „laija-vaija”, bet nav nevienas 

Oficiantes! 
Oficiante. Esmu šeit! Kādu „laija-vaija” jūs vēlētos?  
2. klients. Ātro, un pie izlietnes. Pie tam, lai ir atgriezts krāns un ūdens 

tek pilnā sparā! Visu laiku! Pierakstījāt? 
Oficiante. Pierakstīju! Būs! Pavārs jau sācis gatavot izlietni. 
3. klients. Man „laija-vaija” pagrabā saslēgtam kāpurķēdēs, tieši kā no 

traktora. Vai vēl labāk kāpurķēdēs no tanka. Bet jaunākā modeļa, 
kāds tikai nesen izmēģināts kaujas mācībās! 

Oficiante. Tieši tāds mums ir – pa taisno no poligona. Apkalpotāji jau 
ņem nost ķēdes! Tikai mirklīti jāuzgaida. 

4. klients. Es vēlētos „laija-vaija” ar kādu ļoti kaulainu Oficianti, kura būtu 
ar ģindeņa masku, pati ģērbusies nāves apmetnī un ar izkapti. Šim 
„laija-vaija” pasākumam ir jānotiek kapličā un ideālā gadījumā 
mīksti izpolsterētā un atvērtā zārkā!  

Oficiante. Mēs sniedzam arī šādus ekskluzīvus pakalpojumus. Viena no 
Oficiantēm jau grimējas nāves izskatā un velk mugurā pelēku 
speciāli nodriskotu apmetni ar stilīgu kapuci. Vēl tikai pēdējie 
mākslas otas triepieni un „laija-vaija” a la morte būs jūsu rīcībā!  

5. klients. Kaut drīzāk sāktos ārkārtas vēlēšanas! Uzskatu, ka 
nākamajam valsts poliandram jābūt tādam, kurš izdarītu visu 
nepieciešamo, lai beidzot laija-vaija, piepildītos pilnā mērā un pilnā 
apjomā bez kādas izlocīšanās, ka atkal „galva sāp” un „kājā 
krampis”! 

6. klients. Mūsējiem vēl tūkstoš gadu būtu jāaug līdz tādam 
apkalpošanas servisam, kas atšķiras ar iejūtīgu prasmi parādīt 
īpašas laija-vaija nianses, kuras citi kompleksās atpūtas dienesti 
ignorē pilnībā! Objektīva klientu vajadzību izpēte un drosmīgs 
piedāvājums pakalpojumu klāstā – tāds ir katra progresīva 
pasaules atpūtas kompleksa mērķis. Bet tādi kā vietējie apkalpotāji 
to nesasniegs nekad! Šasijas tiem ir par zemu! 

7. klients. Ko ņaudiet sociālistiskā seksa piekritēji! Gribat atpakaļ valstī, 
kur seksa vispār nebija? 

8. klients. Nekas tāds nav vajadzīgs, ir vajadzīga tikai elementāra 
sajēga, kas ir grēks un ar ko tas draud! 

9. klients. Grēks ir spēks! 
10. klients. Vai tiešām neviens nesaprot, ka šīs te laija-vaija iestādes ir 

domātas, lai personīgi izsekotu jūsu ikdienas gaitas, ielīstu jūsu 
gultās un ja paveicas arī jūsu stulbajās galvās! 
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11. klients. Galvenā ir digitalizētā datu bāze, kurā visi poliandriskie 
elementi būs iekšā un vēl plus - ģenētiskā karte, kura arī drīz būs 
gatava lietošanai! Tad jūs vēl paseksosiet, nelaimīgie! 

12. klients. Jau tagad te jāsēž un stundām jāgaida, kamēr apkalpojošais 
personāls beidzot izblusosies un sāks strādāt! 

13. klients. Personāls, šmersonāls! Viņi visi jau ir medicīnisko iestāžu 
uzskaitē un tur būs arī te salīdušie klienti, sevišķi tie, kas te gaudo 
visskaļāk! 

14. klients. Valdošās iestādes neko nespēj darīt, lai vienreiz izsvēpētu 
šīs ērmu un puvekļu bedres! 

15. klients. Paši ir tādu vietu klienti, tas taču skaidrs! 
16. klients. Sveiciens troļļu mūļiem, kuri vaimanā par nepietiekamu 

apkalpošanu! Labāk būtu sargājuši un uzlabojuši paši savu 
potenci! 

17. klients. Dzert vajag mazāk, būs lielāks ņiprums zem deķa! Un laija-
vaija karsēs uz nebēdu! 

18. klients. Ko tu murgo, idiot? Runājiet beidzot cilvēciski skaidru valodu: 
sekss ir sekss, nevis „laija-vaija”, ne stārķis, ne biešu lauks, kur 
bērnus atrod! Tikai valodu čakarē, debīlie! 

19. klients. Tu jau te virsgudrinieks esi tāds plekste ar fašista ūsiņām! 
20. klients. Pats tu esi veļas mašīnā izgriezts sarkano zvaigžņu deķis! 
21. klients. Labāk pieturi žaunas, kretīn! 
22. klients. Vienmēr atradīsies kāds aizliedzējs! Dzīvo dabu sadomājuši 

aizliegt! Vēl būtu jāierobežo saules spīdēšana, lietus līšana un vēja 
pūšana. Ja nebūtu stundām jāgaida rindā, es neteiktu ne vārda! 

23. klients. Ir tikai viens ceļš – ņemt rokā un iet masīvi šturmēt valsts 
iestāžu durvis, kamēr visi kafijas strēbēji un puņķa staipītāji ierēdņi 
nogāžas bezsamaņā! Laija-vaija – devīze katram, kas spējīgs! 

24. klients. Pacelsim glāzes par tautu un tās interesēm!  
Klienti (korī). Pro! Lai dzīvo!  
 

7. 
 

Katbellija ienāk guļamistabā, kur slaistās viņas vīrs Gigants. 
 
Katbellija. Es neatrodu bufetes plauktā nervus nomierinošās tabletes! 

Pat baldriānu pilienu vairs nav! Kur tie ir? 
Gigants. Tu taču nedomā, ka es tev tos visus esmu izdzēris! 
Katbellija. Kas tad vēl nāk uz mūsu mājām nomierinošas tabletes rīt? 
Gigants. Un kas tev vispār par uztraukumiem? 
Katbellija. Neizliecies, ka tev par mani kāda daļa! 
Gigants. Vai tad nav? 
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Katbellija. Mums jau sev ir tikai preču-naudas attiecības. Un tagad nu ir 
pienācis brīdis, kad mani šantažē! Bet tev jau dabiski nospļauties! 

Gigants. Šantažē? Ar ko tad tevi var šantažēt? 
Katbellija. Ar video materiālu, kuru draud ielikt sociālajos tīklos, ja es 

nesamaksāšu divsimt tūkstošus! 
Gigants. Stop! Tas jau ir nopietni! Kas tas par materiālu? 
Katbellija. To tu negribēsi zināt! 
Gigants. Pie velna, gribēšu gan! Vai tu nesaproti, ka man pašlaik 

kampaņa iet pilnā sparā un nekāds „melnais materiāls” nav 
vajadzīgs, vai tas attiecas personīgi uz mani, vai manu sievu! Kas 
tur ir tajā materiālā?  

Katbellija. Ja apsolīsi samaksāt izspiedējam, pateikšu! 
Gigants. Nē, dārgā! Būs otrādi! Vispirms – kas ir uzfilmēts? 
Katbellija. Attiecības. Ar fitnesa treneri. 
Gigants. Nolādēts! Nolādēts! Nolādēts! Vai tu traka esi? Ārprāts, par ko 

man tāds lāsts! Tāda neuzticība! 
Katbellija. Tikai mirklīga aizraušanās! 
Gigants. Mirklīga! Tas nav attaisnojums negodīgai rīcībai! Meli un 

nodevība manā mājā! Vietā no kurienes gribēju sākt jauna tipa 
politiku – tādu, kurā patiesais un atbildības sajūta ir sakrālas 
vērtības – kā Dieva altāris, kā svētbilde! 

Katbellija. To es varu saprast… Ja jau tu esi tik tīrs un svēts… 
Gigants. Es esmu! Un es lepojos ar šīm vērtībām! Tie ir simboli, kas liek 

mums vienoties kā tautai un izgaismo mērķi, kas kopīgi 
jāsasniedz! Bet ko dari tu? Tu esi simbola iznīcinātāja un svētuma 
apgānītāja! Tu man esi pretīga, sieva! 

Katbellija. Tev arī nevajag ieņemt kādas nervu zālītes? 
Gigants. Klusē, nekrietnā! Tu grauj mūsu kopdzīves pamatus tieši tajā 

laikā, kad es visas sabiedrības līmenī cenšos aizstāvēt ģimeniskās 
vērtības un morāles normas! Kas tās par nolādētām intrigām? 

Katbellija. Manas intrigas ir ‘fui”, nevaru nepiekrist! Bet… ko tu tagad pēc 
tādas tribīnes cienīgas runas teiksi par savējām? 

Gigants. Man nekādu intrigu nav! Esmu atklāts! Esmu neapšaubāmi 
godīgs! 

Katbellija. Kā tad? Un Aerolinda, mana māsa! Ha!  
Gigants. Tava māsa? Tu ko?... Neko par to nezinu, viņa ir tikai atsevišķa 

mūsu partijas sektora, proti, Pierīgas rajona valdes sekretāre, un 
reizēm mēs dodamies uz restorānu apspriest radušās aktuālas 
problēmas politikas jomā!  

Katbellija. Ak tā gan? (Ieslēdz telefonu un paceļ gaisā.) 
 

Atskan ieraksts no pirmā cēliena: 
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……………….Aerolinda. Kad es esmu aizbraukusi bez tevis? 
Gigants. Sestdien pēc kluba. 

Aerolinda. Nu, pēc trim kokteiļiem un tavas stulbās greizsirdības 
uzbrauciena! Turklāt tas arī bija virtuālajā realitātē. Mēs jau abi 
klātienē viesnīcas migā sastopamies tikai trešajās un septītajās 

naktīs pēc pusvieniem! 
Gigants. Nesāc atkal. Es, man liekas, toreiz jau atvainojos! 

Aerolinda. Iebāz dziļi fleškā savu atvainošanos! Par sodu aizvedīsi 
mani svētdien uz Venēciju!............................................. 

 
Katbellija izslēdz telefonu. 

 
Katbellija. Nu? 
Gigants. Ko nu? 
Katbellija. Ko teiksi? 
Gigants. Safabricējums! 
 

Katbellija atver datoru, rāda video ierakstu: 
 
……Aerolinda. Tad saki saviem biznesmeņiem, lai nekasās, bet pārsūta 

kādus pārdesmit tūkstošus, man tos vajadzēs Venēcijā! Saprati? 
Gigants. Es padomāšu! ……….    ……………….. 

 
Katbellija. Venēcija! Aira laidīs uz Venēciju par tavu naudu! Ha!  
Gigants. Nekur viņa nelaidīs! Es to teicu tikai, lai atkratītos! 
 

Katbellija pārslēdz failus, atskan un rāda: 
 
………………………Aerolinda. Divas nedēļas – viena nedēļa Venēcijā, 

otra Nicā. Ar finansiālu atbalstu, lai varu uzspēlēt kazino! 
Gigants. Nekādu problēmu. Sēdies, vieducīt.  ……………….. 

 
Katbellija. Un tagad pats labākais! Kā tu stādi Airu priekšā žurnālistei! 

 
Pārslēdz failus: 

………………Gigants (īpaši pārliecinoši). Tā ir mana sieva Katbellija. 
Dārgā, sasveicinies ar mūsu tautu, ar mīļajiem televīzijas 
skatītājiem! 

 
Katbellija. Arī blefs, jā? Ha! Tas ir ierakstīts intervijā!  
Gigants. Nu, jā… Nosaucu viņu par tevi tīri aiz inerces, lai nebūtu lieki 

jāskaidro, kas, kur, kāpēc sēžu restorānā ar tavu māsu Aerolindu. 
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Esat pietiekami līdzīgas, lai reportāžā neviens svešais 
nepamanītu… 

Katbellija. Mēs esot līdzīgas? Mēs ar Airu? Vai tu jau galīgi esi savas 
brilles aizdzēris? Un pēc tā visa viņš vēl man sāks lasīt morāli, ka 
es esmu vienā raundā sagrēkojusi ar fitnesa treneri, kurš tiešām ir 
normāls mīlnieks un miesās arī – samērā atlētisks un nevis tāds 
sprāgoņa kā tu, kas pāris reižu nespēj uzdabūt stieni gaisā, turklāt 
guļot uz muguras! 

Gigants. Nekas no tā visa nedrīkst parādīties masu medijos! Vai tu to 
saproti? 

Katbellija. Jā, es to saprotu! Un tāpēc man vajag nervus nomierinošās 
zāles, lai mazinātu stresu. Jo es nezinu, ko darīt, ja šantāžisti 
tiešām ieliks to video, kur es ar treneri…  

Gigants. Dod paskatīties! 
Katbellija. Interesē? 
Gigants. Dod! Lai es zinu, par ko tas maita treneris jānoslīcina zem 

Vanšu tilta! 
Katbellija. Nesapņo! Viņš tevi ar vienu roku pārlauzīs uz pusēm! 
Gigants. Es pats nemaz nedomāju viņu slīcināt. Priekš tā man ir 

apsardzes firma. Katram savs darbs darāms. 
Katbellija. Treneris ir tikai nejaušs upuris. Es viņu piespiedu. 
Gigants. Kā tad vecene var piespiest veci gulties viņai virsū, ja tas vecis 

to negrib? 
Katbellija. Laija-vaija! Tas ir tāds hipnozes paņēmiens ziemeļu tautu 

šamaniskajās gudrībās. Es to pieprotu. 
Gigants. Ā… Tad man tevi nevis kādu citu būtu jāslīcina, tu saki? 
Katbellija. Bet ja nu arī šo mūsu sarunu kāds ieraksta? 
Gigants. Kas pie velna tā par pasauli, kurā tevi kontrolē no visiem 

kaktiem? Pat guļamistabā… 
Katbellija. Ja taisies būt populāra persona, būs jāpacieš! Un to naudu, 

ko tu biji atlicis Airas braucienam uz Venēciju un Nicu, tu maksāsi 
šantāžistam, lai tavas sievas video ar treneri nenonāk blakus 
tavam reklāmas rullītim, kurā tu tēlo nez kādu vareno stieņa 
spiedēju! Bet nervus nomierinošās zāles es beidzot atradu, tās 
izrādījās tepat mana halāta kabatā (Izvelk un parāda iepakojumu.) 

Gigants. Es padomāšu. 
Katbellija. Labi, tu padomā gan! 

 
8. 

 
Jumis un Peone. Viņi pamostas pēc kopā pavadītas nakts. 

 
Peone. Jumi! (Laimīgi). Kāds rīts! 
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Jumis (atsvešināti). Kāds? 
Peone. Jauks, muļķi! (Pauze.) Kas tev notika? 
Jumis. Nezinu. 
Peone. Saki skaidri! Tagad mums abiem noteikumi ir tādi: jāsaka visu un 

neko neslēpjot! Un tā nav politiķu muldēšana par „sabiedrisko 
atklātību”. Tu dzirdi? 

Jumis. Es dzirdu… Man tomēr tev jāsaka: es pilnīgi noteikti neesmu 
ideāls mīļākais… 

Peone. Tu bijis fantastisks! Lūdzu – nemainies! Nekad! 
Jumis. Es zinu, tu gribi man teikt komplimentu, bet… Problēma ir tāda, 

ka es nekad neesmu bijis iederīgs šajā pasaulē. Un vēl sliktāk: 
tāds es pats sev arī patīku! 

Peone. Kad es vakar tevi ieraudzīju… Es nesapratu, kas ar mani notiek, 
jo tu izskatījies tik atbaidošs. Bet tad, kad tu pārvērties… 

Jumis. Tad, kad restorāns mani iedzina dušā un nomazgāja! 
Peone, kad tevi nomazgāja un apģērba, es piepeši skaidri zināju, ka tu 

esi mans… Mans īstais… Cik nelāgi skan, it kā tu man piederētu… 
Kaut es varētu izteikt, kā jutos! 

Jumis. Tu gribi simbolizēt? Necenties… Man kādreiz senāk bija draugs, 
kurš aizrāvās ar filosofiju un mani arī allaž vilka savos nebeidzamo 
jautājumu plūdos… Tad, lūk, es to saki tāpēc, ka viņš zināja, kas 
es esmu. Viņš bija intelektuālis. Es esmu pseido intelektuālis, tāds, 
kurš nedzīvo kultūras simbolos, bet vējo starp tiem, plivinās 
biezoknī, rēgojas miglā.  

Peone. Tu teici, ka esi mācījies filosofiju, es atceros! 
Jumis. Nē, es neesmu, mans draugs mani izmantoja kā savas 

intelektuālās spēles trenažieri. Un man tas patika. Es arī šo to 
apguvu no tā, ko viņš man skaidroja… Ne vairāk! Jo es nebūtu 
spējis neko iemācīties.  

Peone. Kāpēc? Tu taču esi iemācījies! 
Jumis. Es esmu tikai smieklīgs atdarinātājs čata komentētāju līmenī. 
Peone. Tu man neesi atdarinātājs! Nesaprotu! Un nejūtu tā! Tātad tā 

nav. Un tā ir mana filosofija: ja es nejūtu un nesaprotu, tad – tā 
nav! 

Jumis. Tev jāzina arī, no kurienes es nāku… Es reiz mitinājos namā, 
kuru vēlāk nojauca kā dzīvošanai bīstamu…. Tēvu vispār neesmu 
pazinis, tātad mana drauga pieminētais Oidipa komplekss ar mani 
ir izrīkojies visai dīvaini – metaforiskā Tēva nāve mani ir 
apsteigusi, pirms sāku atšķirt Tēva vārdu… Un mana māte mani 
uzturēja tikai nosacīti. Viņa vienmēr man rēgojās caur pudeles 
stiklu. Sākumā es vēl kliedzu: „Nē! Neļaujiet viņai dzert!” Pēc tam 
es apklusu. 
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Peone. Mīļais, aizmirsti to visu, tu esi pie manis! Tikai pie manis. 
Pagātne ir nogrimusi pagājušajā naktī. Viss!  

Jumis. Nelaime tā, ka es tomēr jūtos neglābjami sasaistīts gan ar tēvu, 
gan māti… Bet ja sastaptu tēvu, droši vien arī viņam man būtu 
jākliedz: „Neļaujiet viņam dzert! Nē!” 

Peone. Tu pats taču nedzer, vai ne? 
Jumis. Es esmu tukšā simbols. Man neviens neko nav nodarījis. Tā bija 

izvēle! Pats gribēju palikt uz ielas, tiešām tur arī nonācu… Vietā, 
kur noteikumi ir tikai izjūtās, nevis kultūras simbolu režģī. Es 
negribēju palikt simbolu šizofrēniskajā labirintā vai zvēru dārzā 
būrī… Esmu atceltais likums. Tas, kurš labprātīgi noslēpies no 
kultūras pasaules starptelpā, krēslas telpā, sarmas namā, kaut kur 
tur, kur it kā esmu produkts, kuru vērts uzglabāt, it kā neesmu.  

Peone. Tu noteikti esi! Tici! Tici taču man! Es to zinu skaidri, es vari 
ielauzties jebkurā datorā, nu, labi, gandrīz jebkurā, un es iekļūstu 
arī tavā domāšanā un zinu: tev tikai jānotic un mēs būsim abi savā 
pasaulē. Un viss pārējais, to kaut kad vēlāk… 

Jumis. Es esmu vienmēr vēlāk…  
Peone. Tu runā un runā… Tā tas var turpināties bezgalīgi!... Bet… (Pēc 

pauzes.) Tagad es sapratu! Tu mani atraidi! Tu visu to sacerēji 
tikai, lai tiktu no manis vaļā! 

Jumis. Nē. 
Peone. Tad pārdomā visu vēlreiz! Man jāiet! 
Jumis. Pagaidi, vēl nē… 
Peone. Kad būsi pārdomājis! Čau! (Dodas prom) 
Jumis. Es nemaz nezinu, kur tevi meklēt… 
Peone. Ja vajadzēs, atradīsi! Tagad patiešām – viss! (Prom) 
 

9. 
 

Tas pats viesnīcas numuriņš vēlāk.  
Tajā ir Jumis.  

Ienāk Gigants, kuram rokā kristāla puķu vāze, līdz malām piepildīta 
ar konjaku. Viņš grīļojas, izberzē acis. 

 
Gigants. Sveiks! Es atnācu pie tevis… Vienkārši izstāstīt tev dažas 

lietas. Nevis, lai žēlotos, priekš tā viss jau sen ir nokavēts… Tikai 
interesanti, ko tu teiksi…  

Jumis. Tev pamatīga glāze. Pēc smaržas – ļerga, vai ne? 
Gigants. Pats tu esi „ļerga”. Tas ir franču konjaks, vāzē te… (pašūpo 

dziru)… sagāja veselas divas pudeles, katra maksāja divsimt eiro, 
bet tā, protams, ir stulba piebilde. Pēc inerces, kā agrāk… Paņēmu 
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līniju un velku! Velku… Muldu kaut kādu lielīgu žvankstu! Nu, un 
kas, ka divsimt… Patiesībā… Man te vēl tāda mapīte līdzi! 

Jumis. Tikai ne par darbu, tu jau tā esi pievilcis mūli, ka tūlīt aizmigsi! 
Gigants. Neticēsi, bet neesmu vēl ņēmis iekšā ne piliena. Tās ir manas 

sievas Katbellijas nervu zāles, kas tā darbojas…  
Jumis. Un tu sarijies zāles vēl grasies gāzt iekšā konjaku! Traks esi? 
Gigants. Nieki! Tu vispār zini, kas es esmu?... Paklausies uzmanīgi. Man 

kādam bija tas jāizstāsta, bet es nevaru iedomāties nevienu citu 
izņemot tevi… Jau toreiz, kad tu ienāci restorānā smirdošs, kā 
maita un paprasīji uzpīpēt, es iedomājos, ka tikai tādam, kā tu es 
varētu visu izstāstīt… 

Jumis. Stāsti! Tikai to mantu noliec tālāk prom – tur uz nakts skapīša! 
Gigants. Lai paliek! Man būs vieglāk stāstīt ar vāzi rokā… 
Jumis. Bet varbūt vispirms izgulēties un tad no rīta to runāšanu! Es 

zvēru, klausīšos uzmanīgi! Bet tagad kaut kā dīvaini paliek… 
Gigants. Kas tev dīvaini? Nekas nav dīvaini. Patiesībā… Laikam ir gan 

tomēr… ne tā, kā visiem. Kā parastais tipāžs ieiet politikā? Ar 
pazīšanos, ar izrādīšanos, ar izlaistām iekšām… Vieni grib „padarīt 
pasauli labāku”, citi „pacelt savas partijas ideoloģiju reliģijas 
līmenī”, vēl citi izdomājuši, ka tā var uzvārīties… Bet vai man kaut 
kas tāds būtu svarīgs?... Pasauli es pārtaisīt neceru, ideoloģijas ir 
pamatā tikai reklāmas sirēnu gaudošana, bet pelnīt es… Jau esmu 
sarijies, ko spējis. Man bija daļa nelegālajā tirgus biznesā pie 
spirtiem un smēķiem, jā, sākumā bija baigi jautri – tā bija spēle, 
kurš vairāk ierīs! Pēc tam sāka pamazām apnikt… Nemaz nebija 
tik krimināla tā darīšana, jo vara uz visu skatījās žāvādamās…  

Jumis. Tev arī palika garlaicīgi? 
Gigants. Vēl trakāk! Es sajutu, ka gribu izstrādāt tādu numuru, ka pašam 

kājas notrīc! Lai bango adrenalīns! Saproti? 
Jumis. Ne īpaši varu iejusties caur sajūtām, bet tā – ar prātu, varbūt arī 

sajēdzu… Laikam tevī iekustējās kaut kāds maniaka impulss! 
Gigants. Tieši tā – maniaka! Un es zinu, kad tas sākās… Tas sākās tajā 

brīdī, kad s vinnēju loterijā! 
Jumis. Tu tiešām vinnēji? Tā nav alegorija? 
Gigants. Nē. Patiesība. Es toreiz sajuku pavisam. Es ieguldīju firmā, 

kurā toreiz strādāju par vienkāršu ierēdnīti. Atkal vinnēju. Es 
vinnēju nenormāli! Es kļuvu Maniaks-Vinnētājs! (Smejas).  

Jumis. Neteiksim, ka tevi varētu apsveikt ar tādu spēles ”laimi”… 
Gigants. Es metos politikā nepavisam nekāda cita iemesla dēļ, bet tikai 

un vienīgi tādēļ, ka tā ir mana maniakālā nojūgšanās kaislība! Tu 
sasodīti precīzi noķēri! Pats es nebūtu to tik izcili aprakstījis! Es 
gāju politikā kā uz noziegumu, es lauzos, plēsos, šķēlu un dūru… 
Bet tajā pat laikā, kā īsts maniaks neapzināti vēlējos, lai mani 
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atmasko, lai mani aptur, lai izsit no sliedēm, lai pārrauj man dzīslas 
un… Lai galā seko liels auksts, izteikti „ledusskapīgs” miers. 

Jumis. Es to saucu „Sarmas Nams”. 
Gigants. Tā ir. Es taisīju kaut kādas maniakālas pašatmaskošanās 

izrādes – labi zināju, ka sieva mani atmaskos, bet salaidu ar viņas 
māsu, publiski turklāt saucot māsu manas sievas vārdā! Jo tā bija 
zīme, aicinājums – noķeriet taču vienreiz mani! Saslēdziet un 
nometiet no tilta… Nekas nenotika! Mani reitingi turpina augt… Ja 
tā sasodītā Saeimas atlaišanas kampaņa izdosies… Trakie 
Sarmas Nama sasaldētās gaļas gabali – speķīši, nierītes, kauliņi, 
cīpslas un ribiņas – visi ar balsošanas tiesībām patiešām varētu 
vēl ņemt un mani ievēlēt… Tāda ir pasaule! To ko tu negribi, to tu 
dabū! 

Jumis. Man arī tā nesen gadījās! Dabūju numuriņu viesnīcā, pasi un 
jaunas tupeles!  

Gigants. Vēl vairāk! Es te mapītē atnesu savu testamentu. Vēl šodien 
biju pie notāra un skaidri un gaiši to visu nokāroju, parakstīju un 
vēl liecinieki parakstījās un advokāts un apakšā vēl kaut kādu 
zīmogu uzsita – dokuments ir kārtībā! 

Jumis. Nu, apsveicu! Lai gan… Varbūt testamenta gadījumā būtu 
jāsaka: cik žēl? 

Gigants. Puse manas mantas ir novēlēta tev. 
Jumis. Opā! Man? 
Gigants. Esmu maniaks, varu atļauties tādu greznību… 
Jumis. Nu… Un kas tajā pusē ietilpst? 
Gigants. Divstāvu vasarnīca Jūrmalā. Mana mašīna. Bankā četrsimt 

tūkstoši. Ko teiksi? 
Jumis. Tā jau var sirds apstāties! Paldies Kosmosam, ka tu vēl esi tīri 

dzīvīgs un tik ātri man tas mantojums uz galvas neuzkritīs! 
Gigants. Nu! Kas zina… Jāgaida varbūt nemaz nebūs tik ilgi… Pietiks, ja 

mēs par abiem izdzersim šo te vāzi! Es pirmais sākšu, jo galu galā 
tās tomēr ir manas bēres… (Ceļ vāzi, lai dzertu). 

Jumis. Ei, pagaidi! Kas vēl nebūs? Tu taisies beigt dzīvi pašnāvībā, bet 
es lai justos pie tā vainīgs? To tev vajag? 

Gigants. Atzīšos. Vajag. Bet toties, kas par naudu tev pienāksies. Un 
neviena kriminālizmeklēšana tevi par vainīgo neatzīs! Ekspertīze 
skaidri un gaiši parādīs, ka esmu rijis zāles un uzdzēris virsū 
krietnu šļuku dārga franču konjaka… Tu te pagadījies līdzās tīri 
nejauši! Vai ne? 

Jumis. Nu nē!... Es, protams esmu liels maita, es droši vien vēl smirdu, 
jo pirms mani neierāva dušā „Komentusijas” Oficiante, nebiju 
mazgājies kādus gadus divu, ja ne visus trīs… Tomēr… Tas jau nu 
ir gājiens tā, it kā tu gribētu mani izkastrēt vai vismaz nolikt mani 
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savā maniaka vietā… Tas ir tāds simboliskais „aira nodošanas” 
rituāls, kā vienā vecā pasakā – Elles Upes Pārcēlājam ir jāieliek 
airis kāda rokās, tad šis jaunais „pārcēlājs” turpinās vergot 
iepriekšējā laivinieka vietā… Es neesmu ar mieru! 

Gigants. Pārāk ilgi nelauzies. Ja man apniks, es piezvanīšu advokātam 
un jauno testamentu atcelšu. Tad stāsies spēkā iepriekšējais 
testaments un visu paņems Katbellija! Tad abas ar māsu varēs 
braukt ratā – viena uz Nicu, otra uz Venēciju!... 

Jumis. Zvani.  
Gigants. Es zvanīšu un tu nedabūsi neko!... Zvanīt? Lai Bālais Advokāts 

ierodas pusnakts stundā? 
 

Ilga pauze. 
 
Jumis. Kāpēc tad nezvani? 
Gigants. Tu nopietni? 
Jumis. Pavisam nopietni. Zvani. 
Gigants. Tev patīk būt bomzim? Kāpēc? 
Jumis. Nav jau tā, ka patiktu, bet… Domājot tikai ar prātu viss ir tā kā tu 

saki. Iztēle arī sāk mālēt paradīzes mākoņus. Sajūtas dragā, kā 
afrikāņu bungas: „vajag, jā, vajag, jā, vajag, vajag, vajag tā”! Tikai 
intuīcija… Lūk, intuīcija kaut kā nekad ne ar ko nav ar mieru, allaž 
tikai iebilst!... 

Gigants. Reāls „džeks” būtu nospļāvies par intuīciju! Tu (rāda skatītāju 
zālē) izej tu ārā un uzprasi visiem pēc kārtas: vai viņi ņemtu četrus 
simtus tūkstošus, vāģīti un vasarnīcu pie jūras par neko? Nav 
jāsaspringst pat ne tik, cik odu uz pieres nosist!... Tikai 
pusstundiņu, stundiņu jāpagaida, kamēr es izriju šo te vāzi un 
apguļos… Viss! Vairāk nekas nav jādara! Ej! Paprasi tur ārā! Un ja 
kāds pateiks to pašu ko, tu… Tad pasaule būs jau tiktāl atsaldēta, 
ka nekādu „sarmas namu” nebūs vairs jāieslēdz! 

Jumis. Jā, bet tie, kas tur ārā nav klaidoņi, viņi mazgājās un neviens 
nedzīvo uz ielas vai stacijas tualetē! 

Gigants. Tieši tā! Tāpēc – velns tevi rāvis – sāc dzīvot, kā cilvēks! 
Jumis. Nu… bet es taču zinu, ka esmu psihs! 
Gigants. Izskatās, ka vēl lielāks nekā es… 
Jumis. Liec to vāzi nost. Okei? 
Gigants. Cik tu tomēr esi stulbs idiņš! Es vēl saprastu, ja būtu kāds 

apdauzīts romantiķis, kaut kāds mūks, kas vazājās apkārt un 
pārtiek no žēlastības… Vai varbūt tu esi tāds? 

Jumis. Ja arī kaut kādā nozīmē esmu, tad Kosmosam un Visa 
Radītājam tomēr neticu. Piedod, ja vari… 

Gigants. Ko tev vajag? Tu pats sajēdz, jampampiņ? 
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Jumis. Patiesībā, ne visai… Taču zinu, ka manis teikto vai darīto 
vienalga katrs iztulkos pa savam.  

Gigants. Pēc visiem saprotamas domāšanas, jā!  
Jumis. Bet es gribu, lai mana apziņa darbojas tādā kā harmonijā… Lai 

neesmu truls prāta shēmotājs, kā materiālists, lai neesmu 
aizdvesies intuitīvists kā reliģisks sektants, lai neesmu tikai 
dzīvniecisks sajūtu mednieks starp „labi” un „nav labi”, ja turklāt 
vienmēr var būt „vēl sliktāk” un „vēl labāk”… Un lai es neesmu 
mistiķis, kā intuitīvists…  

Gigants. Bet vai tu apjēdz, ka deviņas desmitdaļas no tevis teiktā, es 
nesaprotu! Un tevi tāpat nesapratīs arī deviņas desmitdaļas 
sabiedrības! Varu derēt, ka nesapratīs! 

Jumis. Nav svarīgi… Gribu tikai aizmirst šo visu „Es būšanu” un karu 
pret „Citiem”, un lai saprotami vai nesaprotami, bet sevī plūsmoju 
pilnīgas apziņas jaudās… Ļaužu garīgajai pasaulei jau arī ir savas 
trenažieru zāles. Sektantiskais intelektuālis, kas savā garā 
noņemas tikai ar prātu vien un ignorē iztēli, intuīciju un sajūtas, 
tāds zīmju meistars visu mūžu pavada pliku shēmu trenažieru 
zālē! Viņš nemitīgi un trakā uzcītībā pumpē prāta formulas un 
loģikas ķēdes, lai pēc tam var iziet uz skatuves un izdemonstrēties 
no panckām laukā! Ja tādam tipāžam, nākušam kā no lielveikala, 
tu prasītu, vai viņš grib tavu mantojumu, tad viss būtu kārtībā. Ar 
mani – atvaino! – nekas nesanāks… Es taču dzīvoju uz ielas. Un 
tāpēc paspēlēju vienmēr, arī tad, kad vinnēju! 

 
10. 

 
Atsprāgst durvis ielaužas ballītes viesu tērpos ģērbušās Katbellija, 

Aerolinda, Oficiante Ženija, arī Treneris un Peone. 
 
Visi korī. Pārsteigums! 
Katbellija. Ē, paskat! Viņiem ir ko iedzert! Metiet man ar vāzi! (Satver un 

dzer no vāzes) Ekstāze!... Vēl foršāk nekā atriebība! 
Aerolinda. Dod man arī, gribu kārtīgi piesūkties, esmu astoņkājene, zaļa 

un gluma astoņkājene lagūnas vidū! Dodiet man sūkt nākošajai! 
Oficiante. Man līdzi ir uzkodas no „Komentusijas” – lūk, laša steiks ar 

brokoļiem un Ķīnas mērci! 
Treneris (piebalso). O-o! Liepziedu medus biskvīts, aveņu un laima 

limonāde uzdzeršanai pēc konjakiem! 
Oficiante. Tāpat arī topinambūru krēmzupa, Smiltenes cietais siers un 

foreļu ikri! Speciāli izlepušajiem: brieža gaļas sautējums 
sarkanvīnā un melno ķiploku krēmzupa. Visbeidzot: šampanieša 
sabajons desertiņā! 
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Katbellija. Kas viņa tas par papīru, dod palasīt! O, dzeja! Tā taču 
vistīrākā dzeja! (Pakāpjas uz krēsla) Klausieties!  

Treneris. Visi klusu! Baudīsim mākslu! 
 

Katbellija lasa ritmiski, kā dzeju. 
 

Katbellija.                Es, zemāk parakstījies Jānis Gigants, 
kam deklarētā dzīvesvieta Rīgā,  

ir Siksasupes ielā 303, bet dzīvoklis ir 6,  
ar testamentu novēlu šeit sekojošo: 

 
tam manam draugam Jumim, dzīvojošam Rīgā,  

Zemtiltes ielā 1,  man piederošu zemes īpašumu Jūrmalā,  
un četrus simtus tūkstošus, jā, eiro  

un manu mašīnu Toijota Land Kruīzer. 
 

Bet manai sievai Katbellijai Gigantei  
(tai dzimušai kā Murkšķei), dzīvojošai Rīgā,  

Ai, Stiksasupes dzīvokli ar mēbelēm  
un dzīvoklīša iekārtu it visu;  

kā arī visu mantu pārējo, kas manā nāves dienā  
man piederēs un uz ko tiesības pēc likuma man būs  

un  
arī to, ko nākamībā varētu es iegūt,  

kā arī visas pārējās, ak, savas likumīgās tiesības, jā gan! 
 

Šo testamentu esmu uzrakstījis pašrocīgi, tā jēgu pilnībā es izprotu. 
Jā gan! 

Hei, Rīgā, 2022. gada 15. maijā 
Un apzīmogots paraksts apakšā stāv: 

Jānis Gigants  

Jumis. Es gribētu uzpīpēt! Vai kādam ir cigarete? 

No visām pusēm viņam sniedz paciņas ar cigaretēm.  
Jumis uzšķiļ šķiltavas un aizpīpē. 

Tad vēlreiz piešķiļ uguni un pielaiž to testamenta lapai.  
Tā aizdegas un sadeg. 

 
Gigants. Bravo! Uz to noteikti jāiedzer! Kur mana konjaka vāze? 
Oficiante. Lūdzu, kungs! (Pasniedz vāzi). 
Gigants. Paldies! Jūs esat tik laipna! 
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Oficiante. Prieks pakalpot! Vienmēr un visos gadījumos! 
Gigants. Tas ir pareizi, dārgā!... Un tagad es no vāzes! (Satver, dzer). 
Visi (izņemot Jumi, korī). Tukšu, tukšu, tukšu dzer!  
Jumis  (kliedz šai laikā). Nedodiet viņam dzert! Nē! 
 

Visi smejas, kā par labu joku, aplausi, sajūsma.  
Peone, pavelk Jumi sānis. 

 
Peone. Jumi, izejam uz balkona… 
Jumis. Kāpēc uz balkona? 
Peone. Tāpēc, ka „laija-vaija”, lūk kāpēc!  
Jumis. Peone, paklausies… 
Peone. Un lai es nedzirdētu nekādus iebildumus! Ziemeļos inuītu 

sarmaskoitu ciltī tas būtu pret noteikumiem! Jā? 
Jumis. Laikam jau… Kā teiksi, mīļā!… 

 
Viņi dodas caur plīvuriem tajā virzienā, kur zibsnī pilsētas reklāmu 

gaismas un dimd mašīnu plūsma. 
 

Gigants. Bālais advokāts nāks pusnakts stundā… Es viņu sagaidīšu jau 
aizmidzis… 

 
Gigants, aiziet gultā un apguļas. 

 
 

Priekškars 
 

Rīga, 2019. 


