
 1 

Andris Zeibots 
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Luga Dramaturgu teātrim 

 
Vēsturiska izziņa: 

„Kafkas dzīves laikā tika izdotas septiņas nelielas grāmatas, viņš atstāja arī trīs 
nepabeigtus romānus un neskaitāmas piezīmju grāmatiņas un dienasgrāmatas, 

kuras mūsu rīcībā nonākušas tikai tāpēc, ka viņa draugs Makss Brods savulaik 

neizpildīja Kafkas lūgumu un tās nesadedzināja.” 

Ričijs Robertsons „Kafka” izd. „¼ Satori”. 2008.g. 10.lpp. 

 
darbojas: 

 
KRISTA – māksliniece-ekstrēmiste 

Un Citi: 
VALLIJA TĪKLIŅA – naktssardze ar šauteni 

MARIONA FILEBLANŠA – prostitūta 
ALEKSANDRA SETJEVSKAJA – kņaziene 
ULRIKA FON NECENBURGA – baronese 

 
Pusnakts. Mēness gaisma klejo pa sienām. 

Muzeja zāle. Pie sienām lielas gleznas – vienā attēlota baronese Ulrika 

fon Necenburga parādes tērpā, otrā – grāfiene Aleksandra 

Setjevskaja nevainības iemiesojums romantiskos plīvuros, trešajā 
– akts, dejotāja Mariona Fileblanša. Visām sava laika 

raksturīgās sejas krāsas. 

Labajā pusē lielās zāles durvis. 

Uz galdiņa senlaicīgs patafons ar plati uz tā. 
Zāles malā pret sienu atspiedusies, snauž naktssardze Valija, viņai 

slimīgi bāla seja, gandrīz zaļa. 

Pie durvīm pienāk Krista, sāk sist pa durvīm, bet necik neskan. Krista 

novelk kurpi un sāk vālēt pa durvīm. Atskan baisi klauvējieni. 
 
Vallija (uztrūkstas). A!... Ko?... Kur es esmu?... Ā, muzejā... Ko es te 

daru?... Pareizi, es te sargāju... Ko es sargāju, pareizi – mākslas 
vērtības, kaut velns tās parautu!... Fu, kāds nelāga sapnis!... Un tik 
auksts, kā, Dievs piedod, kapenēs... 

 
Krista klauvē. 
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Vallija. Nu nav labi... (sauc) Ko vajag? Kas klauvē? 
Krista (gaudo vilkača balsī). Ū-la-lā!!!... ū-la-lā!!!... 
Vallija (pietupstas). Jēziņ!... Nu ir slikti!... Visi svētie un Gunča no 

mazdārziņiem – palīdziet man grēciniecei!...  
 

Atskan tikai viens klauvējiens, jo Kristas kurpei tūlīt pēc pirmā nolūzt 

papēdis. 
 
Krista. Tfu, nolauzu!... 
Vallija. Nemaz nespokojās, jūs tur! Es šaušu virsā!  
Krista. Fak! Papēdi nolauzu!... Ē, tur iekšā!... Laid mani mājās!... Cik ilgi 

tu mani te turēsi ārā? 
Vallija. Neviens tevi nemaz netur! Ej kauč pa gaisu! 
Krista. Ko? Vai tu nedzirdi vai stulba? Ielaid mani, vecā lāpsta! 
Vallija. Kas tu esi? 
Krista. Es? Kā – kas? Krista... „kas”! 
Vallija. Kumējā Krista? Vai tā, kas te muzejā par bildēm atbild? 
Krista. Nē, tā, kura šovakar dzer visādus krūmos dzītus mēslus! Laid taču 

vienreiz iekšā! 
Vallija (iet uzmanīgi atslēdz durvis, sākumā palūr pa spraugu). Ak, tad 

šitā pati Krista... Ko tad tu man saki, ka neesi tā pati? 
Krista. Tu padomā ar savām smadzenēm: vai tad šajā velna pagastā simt 

miljonu kilometru rādiusā vēl var būt kāda cita Krista? Jā, es esmu 
gan Krista, jā, es te restaurēju vecas grabažas, jā, es te dzeru... Un 
naudas man nav... (Iespraucas iekšā). Un kas?... Vispār es te gribu 
dzīvot... 

Vallija. Būtu labāk gājusi mājās... ko muzejā... 
Krista. Nemuldi... pati zinu... Man gribas nosprāgt, bet tu man vēl te stum 

savu morāli!...  
Vallija. Vai tad ir tik slikti? 
Krista. Ē-e... (Atmet ar roku... Pauze) Ko tu te vispār maisies pa naktīm? 

Paskat, lielgabals arī rokā... 
Vallija. Es te strādāju, pelnu naudu. No cilvēka tik daudz arī ir, cik viņš 

nopelna! 
Krista. Naudu? No cilvēka... No cilvēka ir tikdaudz, cik viņš nodzer!... 

(Smejas). 
Vallija. Nebūtu vismaz tā dauzījusies gar durvīm! Nakts laikā! Tā tak 

cilvēks var bikses samaitāt!... Kur pēc tam nakts laikā izmazgāt... 
Krista. Tavas bikses? Manējās man ir kā-ā... (Tausta) Ē!... Kas tad tas?!... 

Kur tās manas bikses palikušas?... E, pofig!... Un... un arī kurpei 
papēdi tevis dēļ nolauzu!... (Aplūko pirkstu). Un arī pirkstu 
saskrāpēju.. tagad asinis tek... 
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Valija. Tas gan nav labi! Parādi! 
Krista. Ko tur rādīt!... 
Valija. Nu, parādi, parādi... tādi sīki ievainojumi var izrādīties dikti 

skādīgi! Var sākties asins saindēšanās... Vajadzētu apsiet, bet nav 
jau ar ko... 

Krista. Iztikšu. Nu, laid vaļā roku! 
Valija. Ļauj! 
Krista. Ko tu darīsi? 
Valija. Vajag netīrumus dabūt nost... Patīrīsim?...  
Krista. Nu, še... 
Valija. Tas ir prātīgi... (Paņem Kristas pirkstu, sūkā). 
Krista. Ko tu dari? Tu zīd manu pirkstu? Dulla, vai? 
Valija. Vajag dezinficēt, tas tikai tavā labā... 
Krista. Tu taču izsūksi man visu alkoholu no asinīm... 
Valija. Būs labi, būs labi... 
Krista (izrauj pirkstu). Pietiek! Ir jau labi... 
Vallija. Fu!...Tu mani atkal sabiedēji, man tagad tiešām jāskrien uz 

tualeti! 
Krista. Ej! Es tev dodu savu svētību!... Ej, sieviete!... 
Vallija (ejot prom, purpina pie sevis). Dzer te muzejā, vazājās pa naktīm, 

māksliniece baigā atradusies!... Kas man... man tagad labi... siltums 
visā miesā...  

 
Krista atver somiņu, atskrūvē blašķi un paņem kārtīgu malku. Iet gar 

gleznām. 
 
Krista. Nu, kas i’, ko, vecās stalažas? Lūrat, ja? Visas rindā – acis uz 

kātiem... Nu, ko tad ieraudzījāt? Ēst gribās? Vai kādu „drinku” no 
manas blašķes? A, vot, šito jums, turklāt ar saskrāpēto pirkstu! 
(Rāda pigu). Un vēl otru reizi šito! (Rāda pigu izgriezusi roku 

neparastā leņķī.) Un vēl trešo pirkstu jums – fak! – plakanās 
plekstes!... Nevaru jūs ciest, visas asinis izsūkušas, restaurē te jūs... 
Vampīrenes!... Man jūsu putekļi līdz kaulam iesūkušies, un arī 
smadzenēs... visur... Es tagad pati jūtos kā tāda vēsture. (Aplūko 

sagriezto pirkstu) Es esmu nosmērējusies ar jūsu nāvi... Esat 
sūdaini uzmālētas!... Haltūra. Bet maksā par jums... cik reizes man 
būtu jānomirst, lai manas gleznas maksātu tikpat?... (Atkal dzer no 

blašķes). Ak, jūs, cūcīgās aizlaiku mātītes! Izņemot tevi plikā – tu 
esi no 20-to gadu bordeļa... O, skat, mūziciņa! (Palaiž patafonu, 

skan mūzika). Forši... (Neveikli dejo). Bet tu esi no 18-tā gadsimta, 
dievgosniņa tāda, izbolījusies muļķe, bē-ē!... (Iebaksta ar pirkstu 

grāfienes Setjevskajas gleznā. Iet tālāk atduras pret baroneses 
fon Necenburgas gleznu). Ā!... Tu gan... tu esi no viduslaikiem... 
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kad visus dedzināja sārtos... Tu te pasaki atklāti, fon Necenburga 
tāda – vai pielaidi uguni kādam raganu sārtām, vai ne-e?... Tagad 
liegsies?... Esi, esi dedzinājusi – pēc acīm redzu! Pēc acīm... Uh, 
sterva!... (Mūzika norimst.) Bet es esmu ragana, es dzeru, un tu 
man neko nevari padarīt!... Saprati?... (Pieiet pie patafona.) Ātri 
gan apklusa... Neriņķo plate, negriežas, pasaule apstājusies, nekas 
nemainās! (Paceļ jaunu plati.) Bet to visu var mainīt radoša 
persona!... Es esmu radoša persona?... (Iedzer no blašķes.) Kāpēc 
neesmu? Esmu!... Lai ripo vēsture, lai atkārtojas... viss atkārtojas... 
Aiz-z-ziet!!! (Palaiž patafonu, skan čērkstoņa, sprakšķi, kam 

cauri laužas Laikmetu Himnas skaņas, līdz ar tām sakustas tēli 
gleznās). 

 
Krista atkal dzer no blašķes. Sagrīļojas, klūp un krīt. 

 
Krista. Es krītu pagātnē... 
 

Mēnesgaisma trauksmaini virmo telpā. Gleznās rosās tēli. 
 
Aleksandra. Ak!... Cik tumšs!... Drūmi, baisi... (Izkāpj no gleznas). 
Mariona. Neņaudi nu, māsiņ! Pamet labāk kādu lupatu – auksts pēc 

velna! Visus šos 44 gadus esmu plika stāvējusi, tā arī nepieradu... 
derētu sasildīties... (Ietinas kādā drapērijā, izkāpj no gleznas, 

drebinās, pieiet pie gulošās Kristas, paceļ viņas blašķi, pakrata). 
Tā jau es domāju – izsūkusi tukšu! Neatstāja ne piliena sasildīties... 
Nekā cita tev nav? 

Ulrika (izkāpj no gleznas). Neskaries tai klāt! Tā ir apsēstā! Es pazīstu 
apsēstās! Viņa ir sātana nagos! 

Mariona. Jā, lamājās viņa pirmklasīgi... Bordelī būtu stāvā sajūsmā! 
Aleksandra (raud). Viņa mani nosauca tādos vārdos... ak, es to nevaru 

izteikt!... Un vēl bakstīja ar pirkstu... man... 
Mariona (piesteidzas, mierina). Ei, ko tu, čabulīt... vai tev jāņem galvā? 
Ulrika. Neraudi! Spriedīsim tiesu. Dzīvs vai nedzīvs, kas aizskar manu 

godu, tiks iznīcināts! 
Aleksandra. Viņa ir tik zemiska, netīra sieva!... 
Ulrika (noliecas pār Kristu). Jā, gan pretīgā lupatlase! Zinu, tev mutē ir 

čūsku mēle! Būtu te klāt mani uzticamie Necenburgu pils 
bruņinieki, viņi tev to grēku ļerpatu izrautu un pienaglotu pie 
pilsētas vārtiem! Neba jau mani vienu tu esi apvainojusi, tu esi 
apvainojusi visu Dieva iedibināto pasaules kārtību! Tādam 
nešķīstam radījumam būs jāmirst. 
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Aleksandra. Es jūtos kā apspļaudīta! Ja to, ko viņa teica par mani, 
dzirdētu papiņš, viņš liktu puišiem šo riebīgo bābu aizvilkt uz kūti 
un ilgi slānītu ar mērcētām rīkstēm!...  

Ulrika. Viņa mirs! Es zvēru, viņa mirs vēl šonakt! Es spriedīšu taisnu 
tiesu! Jūs, jaunkundz, es lūdzu, nešņukstēt! 

Aleksandra. Piedodiet, biju vāja... (Koncentrējas). Mana griba ir 
dzelzs!... 

Mariona. Beidziet nu abas! Cilvēks iereibis, samuldēja... Kas nu tur tik 
īpašs? 

Ulrika. Klusē! Arī tevi, mīļā, kādreiz ķers Dieva sods! Jau divreiz pa 44 
gadiem tu esi rādījusies šajā zālē gluži kaila... Fui! Tas ir grēks!... 
Kaut arī mākslas vārdā kaila miesa būtu piedodama... no tevis 
plūda tāda uguns, kā no elles mutes! (Pārmet krustu). Piedod, ak, 
Kungs!...  

Mariona. Jā, gan, stāvēju te ne jau sava prieka pēc, bet tāpēc, ka mani tā 
uzgleznoja vecais, klibais Žozē! Man no tā visa tika vien pāris 
klientu, kad vecais bija izkarinājis bildīti Monparnasā, kur es kādu 
mēnesi nodirnēju līdzās... nezinu tikai vai glezna bija reklāma man, 
vai – es gleznai... Un vispār, tur jau lielākoties nāca tikai visādi 
idioti mākslinieki un intelektuāļi, kas mani pašu droši vien nemaz 
tur blakus nepamanīja – kā nāca, tā deguns tūlīt bildē iekšā un 
sākās – krāsas, kompozīcija, perspektīva... Nez kas vēl... Tfu!... Par 
francūžiem vēl sevi sauc! 

Aleksandra. Ai... Tu tādā izskatā stāvēji uz ielas? 
Mariona. Tad nē jau, tā gan nedrīkst, žandarmi noķertu viens divi... paši 

visu nakti ņemtu mani priekšā – beigās nesamaksātu ne graša ēnu... 
Nē, es biju apģērbusies, nepiesiesies, bet bildē, jā – tajā gan, pašas 
redzējāt, tur es esmu visa, kā uz paneļa... Lai klients uzreiz redz, 
par ko būs jāmaksā! 

Aleksandra. Es būtu nomirusi aiz kauna... turpat uz vietas... Protams, es 
pazīstu klasikas meistardarbus, tur bieži tiek attēloti neapģērbti 
ķermeņi, bet... lai es pati... Dievs, pasarg!... 

Mariona. Nu, nu... Pierastu, ja būtu vajadzība! 
Ulrika. Dāmas! Apsēdieties! Spriedīsim tiesu! Mums šo neķītro radību 

jāpakar līdz pirmajiem gaiļiem, citādi būs par vēlu! 
Aleksandra (patausta Kristu). Viņa ir silta.. pilna asiņu... Vajag izdarīt tā, 

lai viņa palūdz mani drusku padzert viņas siltuma... 
Ulrika. Lai tik viņa atzīstas... Lai paraksta sev spriedumu... Tad mēs 

tiksim klāt viņas dzīvības sulām! 
 

Nāk Vallija, purpina, kā ierasts naktīs vientulībā, parunāties ar sevi. 
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Vallija. Tad nu gan saķēra griezējs! Itin kā es būtu veļas ziepes 
saēdusies... (Ierauga gleznu dāmas). Vā-i!... Ko tad jūs te, 
cienītās, tā pa tumsu?  

Ulrika. Kalpone, netraucē! Ja nepievaldīsi muti, tevi pakārs! 
Vallija. Mani? Par ko ta’ tā? Es šeitan, vai zināt, kundzīt, strādāju! Man ir 

šautene vis, vienreiz šauju gaisā, otrreiz kājā!  
Ulrika. Noliec to! 
Vallija. Kāpēc? Un vēl man ir jautājums, kā jūs te tikāt iekšā? Kur jūs 

vispār gadījāties?... 
Ulrika (pieiet tuvu klāt). Lai man nav jāatkārto! Noliec. 
Vallija (satrūkusies). Ū... Kādas acis... Nu, labi, labi... (Noliek šauteni). 

Es neko nesaprotu, bet klusēju... Ka tik galva paliek uz pleciem!... 
Ja jūs tā sakāt, tad tā arī jābūt... 

Ulrika. Lielkundze! 
Vallija. Ko ta’? 
Ulrika. Jāsaka: „tā jābūt, lielkundze”! Atkārto! 
Vallija. Tā jābūt, lielkundze... kā jūs sakāt... 
Ulrika. Roku pabučo... 
Vallija. Protams... (Bučo) 
Ulrika. Turpmāk neaizmirsti! 
Vallija. Aha... 
Ulrika. Ko? Tu vēl nesaprati? Kā jāsaka? 
Vallija. Tas ir... es gribēju teikt... „Aha, lielkundze”!... 
Ulrika. Atnes krēslus! Man lielo, ar Necenburgu dzimtas ģerboni. 
Vallija. Aha, kun... tas ir... aha, liel-kundze! (Steigšus prom). 
Aleksandra. Papiņš arī vienmēr teica, pret kalpotājiem jāizturas stingri, 

tas viņu dvēselēm nāk tikai par labu... 
Ulrika. Jā, bērns! Kas pats, grēkā iestidzis, nespēj glābties, to glābsim 

mēs! 
Aleksandra. Jūs sakāt: „bērns”... bet man jau četrreiz 44 gadi... 
Mariona. Labi esi saglabājusies, sirsniņ, jāsaka... Kā mēs visas! Vai man 

kāds dos vairāk par 30? 
Ulrika. Es tik un tā esmu no jums vecākā, man desmit reizes 44 gadi, lai 

gan gleznoja mani tūlīt pēc kāzām. Jā, es esmu valdniece šajā 
novadā, bet pati pils jau izsenis piederējusi baroniem fon 
Necenburgiem! Tā ir mana dzimta. (Dziļš reveranss.) 

Aleksandra. Jūsu labdzimtība! (Reveranss.) 
Mariona (pakniksē). Es gan neesmu nekāda galma dāma... 
Ulrika. Tu, parīziete, drīksti piedalīties tiesā, kā lieciniece. Ja Dievs ir 

ļāvis tev uzturēties mums līdzās ilgu laiku... Joprojām esmu 
renesanses piekritēja... Atkārtoju: kailumu gleznās un skulptūrās 
iedzīvinājuši jau senie grieķi un romieši, iespējams, zināmās 
robežās, tas ir pat kulturāli...  
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Vallija stiepj krēslu ar ģerboni. 

 
Vallija. Es jau nesu! Smags, maita!... Lūk, krēsls, lielkundze!  
Ulrika (apsēžas). Visām krēslus! Veiklāk! 
Vallija (Marionai). Es saprastu – kundzenēm, bet vai man priekš tevis arī 

būs jāstiepj! 
Mariona. Stiep vien, ja jau esi tāda muļķe! Parīziete nekad neko nenestu 

tādām vella aristokrātēm, pat ķeblīti nē! 
Ulrika (Valijai). Ko tu te vēl maisies, draņķa radījums!? 
Mariona (smejas). Laikam slima! 
Vallija. Uh! Tu to vēl pieminēsi! 
Mariona. Aha! Kā tad! Sabijos jau! Nes krēslu! (Sasitot plaukstas). Hop-

hop-hop, skriešus, muļķe! 
 

Vallija rikšiem prom. 
 
Ulrika (Marionai). Pamodini apsūdzēto! 
Mariona. Saki: „lūdzu mīļā Mariona, dvēselīt”, tad es padomāšu! 
Ulrika. Tu pati apjēdz, ko runā? Lai es tevi lūgtos? 
Mariona. Lai es tevi klausītu? Nosauc vienu iemeslu, kāpēc! 
Ulrika. Tā, tā... Tu būsi nākošā apsūdzētā! 
Mariona. Nieki! Tu pati neesi nekāda stiprā un tev aiz muguras nav ne 

armijas, ne policijas. Kā gan tu domā mani piespiest? 
Ulrika. Dievs man palīdzēs! 
Aleksandra. Mums nav tiesību izjaukt pasaules kārtību! Augstākas šķiras 

pavēl, zemākas pakļaujas – tāda ir dabiskā kārtība... 
Mariona (pieslīd blakus Aleksandrai). O! Tu to pateici tik erotiski... Es 

gribu tevi noskūpstīt... Tik ilgi esmu bijusi ieslēgta gleznā! Nāc pie 
manis! Es degu! 

Aleksandra. Nemūžam! Es tevi neskūpstīšu, tas ir netikli, tas ir neķītri, tas 
būtu grēcīgs saldums, ja mūsu miesas sakļautos un saplūstu, ja mēs 
aizmirstos viena otras apskāvienos, glāstītu viena otras kailās, 
karstās miesas un... (Elpa viņai aizraujas) Kas ar mani notiek!?... 
Vai!... Nē! Nē! Nē! (Bēg no Marionas.) Visi svētie, glābiet mani! 

Ulrika (Marionai). Tu spēlējies ar uguni! 
Mariona. Es, cienītā, spēlējos ar īsto varu, kas man patiesi piemīt! Šī 

liesma jau no dzimšanas ir krājusies manī! Tā bijusi apslēpta 
divreiz 44 gadus, un tagad tai ir eksplozijas spēks! Es ar savu uguni 
varu uzlaist gaisā visu šo pili! 

Ulrika. Nu, nu! Mani gan tev nepakļaut!... Tava degošā kailā miesa 
nespēja mani novērst no tikumības domām... (Dziļi ieelpo, 
nomierinās) Nekad!  
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Mariona. Nemaz nevēlos! Tu jau man nepatīc. 
Ulrika. Ak tā!?... Ragana nolādētā! 
 

Nāk Vallija ar krēslu. Noliek to, klanās Aleksandrai. 

 
Vallija. Lūdzu, lūdzu, prieks pakalpot! (Nostājas pieminekļa pozā.) 
Ulrika. Ko stāvi? 
Vallija (rāda uz Marionu). Viņai es nenesīšu! Kaut nošaujiet! 
Ulrika. Pareizi, nenes arī! Tu esi saprātīga kalpone! 
Vallija. Tak jau, lielkundze! (Bučo roku) 
Ulrika. Klausi mani arī turpmāk un tiksi bagātīgi atalgota. (Parāda 

gredzenu pirkstā). Tas ir baronu Necenburgu rubīns. Ja darīsi visu, 
ko es likšu, tas būs tavs! 

Vallija (nokrīt ceļos). Tikai pavēliet! Es kaut pa logu izlekšu, te nav 
augsti, pusotra stāva!... 

Ulrika. Un ja es teikšu – nošauj viņu (Rāda uz Marionu)? 
Vallija. Nu... ja pašaizsardzības nolūkos... var jau!... Par tādu rubīnu, ko 

neizdarīsi... 
Ulrika. Noskūpsti man kāju! 
Vallija. Jā, lūdzu, varenā lielkundze.... (Skūpsta.) 
Ulrika. O, dedzina kā uguns!.... Simtiem gadu gleznas rāmī slāpēta 

uguns... Augstāk! Vēl augstāk... 
Vallija. Gribat lai lienu zem jūsu brokāta brunčiem, lielkundze? 
Ulrika. Visi eņģeļi debesīs, ak, palīdziet! Neļaujiet sadegt elles ugunīs! 
Vallija. Nesapratu... Bučot vēl? 
Ulrika. Jā, jā, tu izvirtusī cūka! (Marionai). Ko skaties, nolādētā? 
Mariona. Tad nu gan nogribējusies! (Nospļaujas.) 
Ulrika. Ak, tu, elles izdzimums! (Vallijai.) Bučo! 
Vallija. Vai tad es ko citu... 
Ulrika. Jā, jā, jā! Vēl, vēl! Es pavēlu! Jūs visas skatieties, kam pieder īstā, 

Dieva dotā vara!... Visas bučosiet man kājas, kad es pavēlēšu! 
(Vallijai.) Tagad pieskaries man vēl augstāk... Jā!!... Jā, tā ir labi... 
Es degu! Jau simtiem gadu esmu viena!... ai!... labi... o-o!... 

Mariona Nolādēts! Trakā aristokrāte!... (Aleksandrai). Es arī vairs nevaru 
izturēt! Ko mēs vēl gaidām? 

Aleksandra. Nē, nekad! Netuvojies! 
Mariona. Izbeidz! Tu esi tāds kārumiņš... mana daiļā nāra... 
Aleksandra. Nē! Es te teicu! (Izvelk nazi.) Ja tuvosies, es noduršos! 
Mariona. Nelauzies, skaistulīt... Man zem šī apmetņa nekā nav!... 
Aleksandra (uzkāpj uz krēsla, no augšas). Netuvojies! Šo persiešu 

jaunavas kinžalu dāvāja man māte. Es esmu zvērējusi to pielietot, 
ja nelaime gadīsies!... 
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Mariona. Ei, uzmanīgi ar nažiem!... Ellišķīgas sievietes – tu un tava 
māte!... Labi, labi, nesaspringsti... Es atkāpjos! 

Aleksandra. Paldies, māmiņ, ka pasargāji!... 
Mariona. Taisni rokas nolaižas, kur tu tāda muļķe esi gadījusies! 
Aleksandra. Esmu šķīsta! 
 

Visas pievēršas Aleksandrai. 
 
Aleksandra. Jā, gan!  
Mariona. Tad var saprast... Pirmā reize ir visgrūtākā... Zinu no pieredzes. 
Ulrika (ar kāju atgrūž Valliju). Ej nost!... Man tagad kauns par sevi! 

Dievs, piedod man... Es esmu tik vāja! 
Vallija. Es jau neko... Pati taču paģērējāt!... 
Ulrika. Es izpirkšu savus grēkus ar to, ka mēs tiesāsim noziedznieci 

sevišķi stingri! Mēs viņu varbūt arī spīdzināsim!... (Vallijai.) Esi 
gatava? 

Vallija. Es? Ko tādu?... 
Ulrika. Vai tev ir kādi moku rīki? 
Vallija. Man?... Nu... Es nezinu... Man ir „fastumgēls” pret reimatismu un 

vecs velosipēds... Ja jūs tos domājāt... 
Ulrika. Stulbā lauciniece, kas tad tie par moku rīkiem! 
Vallija. Jā? Aizbrauciet ar to grabažu 5 kilometri līdz veikalam un 

atpakaļ, tad redzēsiet!... Es, protams, atvainojos, lielkundze... 
(Pēkšņi). Pagaidiet! Atcerējos! Muzejā taču bija... tādas kā 
skrūvspīles, no jūsu laikiem, vai kas... 

Ulrika. Ļoti labi! Nes šurp! 
Mariona. Paga, paga! Tā nu nenotiks! Kamēr es te esmu, nekādi 

viduslaiku jociņi cauri neies! 
Vallija. Man maksā, es daru! (Prom.) 
Mariona (pie Kristas.) Ei! Celies! Nav ko gulēt! Tev jāpazūd, turklāt ātri! 

Kad ķersies klāt ar skrūvspīlēm, tad būs par vēlu! 
 

Krista sakustas. Lēni uzraušas pussēdus. 
 
Krista. O, kā galva sāp!... Vai man koks uz galvas uzkritis, vai?... 

(Ierauga dāmas.) Vai jūs man iebliezāt? Nolādēts! Kas jūs esat? 
Ulrika. Gan iepazīsi. 
Aleksandra. Es ar viņu nerunāšu. Pat neskatīšos virsū. Man ir pretīgi! 
Mariona. Mēs esam no gleznām, mīļumiņ! Man gan tur gleznā nekā 

nebija mugurā, bet ieskaties vērīgāk... 
Krista. No gleznām?... Tu esi tas šausmīgi slikti uzmālētais akts? 
Mariona. Piedod, kāpēc tad slikti? 
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Krista. Ar tādām nenormālām krāsām – vai tad tā ir miesas krāsa? Uz ceļa 
sabraukts maiss ar sūdiem izskatītos labāk! 

Mariona. Ak, tāda tu esi! Nu, tad lai tevi spīdzina ar! Tiešām esi godam 
nopelnījusi! 

Krista (aizrāpo sānis).. Esmu sajukusi prātā. Dzeršana. Tas viss no 
dzeršanas. Es jau to nojautu. Stop! Ja jau esmu sajukusi prātā, tad 
jāsāk domāt loģiski... Kā te lai padomā, ja galva tā sāp... Tātad... 
Kas ir tātad?... Vai es viņas redzu? Jā, es viņas redzu. Vai tas var 
būt? Nē, tas nevar būt nekad... Vai es viņas redzu tukšā telpā, vai 
arī telpa man rādās? Ja man rādās telpa, tad kur es esmu 
patiesībā?... 

 
Nāk Vallija, nes skrūvspīles. 

 
Vallija. Palūk, lielkundze, kādas brangas skrūvspīles! 
Ulrika. Sasien noziedzniecei rokas! 
Vallija, Ar ko, lielkundze? 
Ulrika. Vienalga ar ko! 
Vallija. Es ar zeķi, man cita nekā nav! (Velk nost zeķubikses). 
Ulrika. Labi.  
Vallija (dodas pie Kristas). Piedod, māksliniec, tā nu ir iznācis, bet man 

tev jāsasien rokas ar zeķi!  
Krista. Vai tu šeit patiešām esi, vai arī tu man tikai rādies iztēlē? 
Vallija (sien Kristai rokas). Rādos, nu kā tad, ka rādos... Tā mēs tevi 

sasiesim!... Vai nav par stipru? 
Krista. Nē, ciešami... Bet kāda vella pēc tu man sasēji rokas? 
Vallija. Oi, ja tu zinātu! Te tādas lietas šonakt notiek! Ar to jau vēl 

nebeigsies, tici man, vajadzēs tevi vēl iespiest skrūvspīlēs... 
Ulrika. Uzliec viņas kājai skrūvspīles! 
Vallija. Kurā vietā? 
Ulrika. Uz potītes, muļķe! Vai tu pirmo reizi spīdzināšanā piedalies, vai? 
Vallija. Kā lai jums saka... (Nes skrūvspīles. Kristai.) Tu nedusmojies, 

bet... man arī jāizdzīvo... saproti mani pareizi, man nav nekādu 
ļaunu nodomu... 

Krista. Ko tu dari, nenormālā? 
Vallija. Jā „muļķe”, ja, „nenormālā”, lai ir kā jūs sakāt, bet man ir 

jāizdzīvo un tieši tas ir normāli... 
Krista (sabijusies). Ei, tiešām! Ko tu dari? 
Vallija. Tu taču redzi, skrūvēju tev kāju skrūvspīlēs... 
Krista. Bet man sāp! 
Vallija. Ko tad es varu darīt!? Viena pavēl, otrai sāp, abet es pa vidu, es 

parastā tauta, es vienmēr tā vainīgā! 
Ulrika. Skrūvē! Skrūvē ciešāk!  
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Krista. Izbeidz! Izbeidz! 
Mariona. Ei! Nu, jau tiešām pietiek... Žēl taču tās sīkās žūpiņas!... 
Aleksandra. Netraucējiet. Ejiet prom. 
Mariona. Kāpēc tā, sasodīts? 
 

Krista vaid arvien skaļāk. 
 
Aleksandra. Ja vēl nav skaidrs, nāksies pateikt tieši – jūs esat netīra 

būtne. Man šķiet pat runājot ar jums es notraipos... 
Mariona. Tiešām? Mocīt cilvēkus tā jums skaitās tīrība? 
Aleksandra. Tā ir tiesa un taisnība. 
Mariona. Ak, tā? Arī tu attaisno inkvizīcijas varmācību? Vai tad neesi no 

citiem laikiem? 
Aleksandra. Es to daru tādēļ, ka tas ir mans morāles pienākums – un tam 

nav vajadzīgi ne iemesli, ne cēloņi! 
 

Krista kliedz. 
 
Ulrika (ar žestu aptur Valliju, kas griež skrūvspīles). Jā! Tagad ir labi. 

Lai tā paliek! Sākam tiesas sēdi! (Aleksandrai). Jūs es palūgšu 
pierakstīt protokolā visu augstās tiesvedības gaitu, jo nešaubos, ka 
esat izglītota jauna dāma, tāpat kā es, un tāpēc gribu cerēt, ka protat 
rakstīt! 

Aleksandra. Man nav papīra, barones! 
Ulrika (Vallijai). Kāpēc tiesai nav papīra? Vai tev pašai neuzlikt spīles? 
Vallija. Neviens jau neteica... 
Ulrika. Ātri. Papīru un zoss spalvu. Un tinti neaizmirsti. 
Vallija. Jā, es jau skrienu... Paga, kur lai es to visu ņemu?... Papīrs un 

parastā lodīšu pildspalva neder? 
Aleksandra. Ak, nabaga bābiņ, ja vien es ar to varu rakstīt, tad vienalga! 
Vallija (promejot, sevī). Uzreiz būtu teikušas – papīru un lodeni, ja tā 

riktīgi pateiktu, es atnestu, man nav grūti, bet vajag pateikt, ka var 
saprast, citādi kur te zoss un kur te tinte, veikalā i tur neatradīsies... 

Krista. Mani tiesās? 
Ulrika. Jā gan. 
Krista. Un par ko? 
Ulrika. Par necieņas grēku. 
Krista. Kas tas tāds? 
Ulrika. Nezini? 
Krista. Man galva sāp... viss sāp... kas tās par nolādētām skrūvspīlēm?... 
Ulrika. Tas ir tikai taisnīgi. Vara apvalda trakojošus nejēgas. Tu tāda esi. 
Krista. Jūs esat manas halucinācijas! Tu tur no tās gleznas. Un jūs abas 

arī. Jūs esat mana šizofrēnija. Galu galā jūs esat mirušas jau sen.  
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Ulrika. Tikai no tava nīcīgā skata punkta. Tikai mūžīgi atkārtotas ikdienas 
priekšā... Raugi, es šeit esmu Dieva izvēlētā augstākā lemt tiesīgā 
būtne, man piemīt dabiskais un politiskais ķermenis, dabiskais – lai 
ir iznīcīgs, bet politiskais – mūžīgs! 

Mariona. Neaizrunājies jau nu galīgi auzās! Kāds tev vairs „dabiskais 
ķermenis” – spoks tu esi!... 

Ulrika. Esmu svētītā vara. Un svētītās varas zaimošana tiks atmaksāta ar 
šķēpu un liesmām! 

 
Salts klusums. 

 
Krista. Vai dzīvos var tiesāt mirušie? 
Ulrika. O!... Nevar vēl zināt, vai mēs še esam pagātne... Varbūt 

nākotne!... Tu itin drīz būsi nodzērusi savu jaunību, pēc tam jau 
vairs daudz neatliks... Bet mēs joprojām būsim zelta kroņa cilts. 
Tikpat varenas, kā simtiem gadu... Tevis nebūsi. Tevi neviens 
gleznā neiedzīvinās. 

Krista. To tu gan pateici... Redzu, ka proti iekost līdz kaula smadzenēm, 
žurka... Tu zini, ka es pati esmu māksliniece, zini ko man tas 
nozīmē! 

Ulrika. Es vienmēr tevi uzvarēšu. Manas saknes turas dižākos laikos. Jūsu 
laiks ir prasto ļaužu laiks. 

Aleksandra. Īsts smerdeļu laiks! 
 

Pusskriešus atgriežas Vallija ar rakstāmpiederumiem. 

Sniedz tos Aleksandrai. Tā iesit viņai. 
 
Vallija. Au! Jaunkundz, par ko mani sist!? 
Aleksandra. Paklanies, kad sniedz man pakalpojumu! 
Vallija. Nu, kaut trīsreiz, bet var taču pateikt, kāpēc uzreiz kauties! 
Aleksandra. Muti ciet! 
Vallija (parausta plecus, noiet sānis) Klusēju jau, klusēju... 
Krista. Nu, ko jums vajag no manis? Es te esmu, visa jūsu priekšā – 

tiesājiet, apsaukājiet... Nu, ko vēl jums vajag? 
Ulrika. Kā tevi sauc, nelietīgā ragana? 
Krista. Neesmu nekāda ragana, bet sauc mani Krista... 
Ulrika. Tu nes mūsu Dieva Dēla vārdu? 
Krista. To mani sencīši izdomājuši... Ne jau es pati... 
Ulrika. No kurienes tu esi dzimusi? 
Krista. Ja nu par to vaicā, tad no Rīgas... Esmu māksliniece, un šeit es 

esmu tikai pārpratuma pēc... Nolādēts, kāja taču sāp!... 
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Ulrika. Krista no Rīgas, vai atzīsti sevi par vainīgu augstāko kārtu 
personu apvainošanā ar vārdiem un darbiem un tādējādi Dieva 
iedibinātās kārtības zaimošanā? 

Krista. Kā vēlies!... 
Ulrika. Atzīsti? Vai neatzīsti? 
Mariona. Neatzīsti, trakā, neatzīsti! 
Aleksandra. Klusumu tiesas zālē! 
Ulrika. Kāpēc gan, dārgā?... Tur tā ir mūsu vienīgā lieciniece, lai runā 

vien... Viņas teikto vārdu žēlsirdības un taisnīguma garā būs 
jāuzklausa! 

Mariona. Zinu es jūsu taisnīgumu... par žēlsirdību nemaz nerunāsim... 
Ulrika. Apsūdzētā, ko teiksi? 
Krista. Drīkst es padomāšu? 
Ulrika. Domā! Domāt, tās ir tavas tiesības. Bet ne ilgi! Pēc brīža 

piegriezīsim spīles vēl ciešāk... Līdz kauli sāks krakšķēt un 
šķelties!... 

Aleksandra. Es pierakstīšu, ka veselīgu pārdomu brīdim tiesājamai tiek 
dota atelpa no mokām... 

Krista (Marionai). Ko man darīt? Pasaki, tu vienīgā te esi sakarīga! 
Mariona. Galvenais neatzīsties! Tas taču vēl ļaunāk, nekā aicināt vampīru 

pie sevis mājās... Ja atzīsi sevi par vainīgu, viņas tev pārkodīs 
dzīslas un turpinās dzīvot no tavām dzīvības sulām! 

Krista. Es to jau nojautu... Paga, paga! Bet, ko tad tu? Pati nemaz negribi 
asinis iesūkt? 

Mariona. Ē... mazulīt manu... neslēpšu... ja tu tagad atzīsies grēkā un ļausi 
mums brīvu vaļu, es jau nu netēlošu tikumīgo Žaklīnu un malā 
nestāvēšu... Dzeršu tevi, ka šļakstēs vien, tici man!...  

Krista. Ko tad tu tā man visu uzreiz izstāsti? Drusku tomēr arī pašai 
gribas par svēto pazīmēties, vai ne? 

Mariona. Zini... kaut arī tu esi sīka priekšpilsētas mauķele, turklāt stulba 
kā sapīpējies ķīnietis – tu man patīc vairāk nekā tās uzpūstās 
aristokrātes!...  

Krista. Tu tiešām nemelo? Saki visu... 
Mariona. Mēs visas esam ilgu laiku nostāvējušas sastingušas nekustīgā 

pozā, gadiem ilgi, notirpušiem locekļiem, bet verdošām asinīm, tā 
mūsu uguns mūs dedzināja no iekšpuses... Tāda ir tā elle... Tāpēc 
jau viņas tevi tā spīdzina – pašas atriebjas par savām mocībām... 
Galu galā es jau arī neesmu labāka, ik pa brīdim galvā nāk domas, 
kā es tevi apskautu, un tu mani arī – kailu!... Lūk, tā ir patiesība!... 
Tagad domā par mani, ko gribi! 

Krista. Tā var būt... 
Ulrika. Pārdomu laiks iztecējis! Ragana, runā patiesību! 
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Krista. Ja esmu kādu apvainojusi... atvainojos!... Bet ļaunu nolūku man 
nav bijis... 

Ulrika. O, nē! Ar atvainošanos nepietiks! Tad jau arī varētu noslepkavot 
cilvēku un teikt: piedodiet, tā sanāca, es atvainojos! Te nodarījums 
ir pat smagāks nekā slepkavība – tu, zvērģīmis, zaimoji Dievu, kad 
ar vārdiem un izdarībām dumpojies pret augstāko kārtu!  

Krista. Neko es tādu nedarīju? Jā, biju dzērusi... muļķojos... 
Ulrika. Lieciniece. 
Mariona. Nu, ko? 
Ulrika. Tiesas priekšā apliecini, ka redzēji un dzirdēji, ko šī nožēlojamā 

neliete teica un darīja šajā zālē mūsu portretu priekšā. 
Mariona. Nu, jā... Aizgriezties jau nevarēju! Kā stāvēju plika, tā arī... 
Ulrika. Pastāsti, ko tu dzirdēji un redzēji!  
Mariona. Nu, labi, nosauca mani un jūs par vecām grabažām jeb kaut kā 

tamlīdzīgi... es neapvainojos!... Muļķe paliek muļķe, kas tur ko 
apvainoties... 

Ulrika. Kas tas bija par sātanisku žestu ko tu redzēji? 
Mariona. Ar pirkstiem kaut kā... 
Ulrika. Apsūdzētā! Kādu žestu tu rādīji? 
Krista. Nu, pigu... Es vēlreiz saku, piedodiet!... ka tā iznāca... 
Ulrika. Tātad tu atzīsti, ka rādīji sātaniskus žestus! 
Krista. Kāpēc uzreiz tik skarbi? Tas nemaz nav... Tikai parasta 

mērkaķošanās... Atzīstu, jā – diezgan stulbs žests... Nu, lūdzu, 
atvainojiet! Es tā vairs nedarīšu... 

Ulrika. Ja atzīsti, saki: „jā”! 
Mariona. Nesaki – būsi pagalam! 
Krista. Mūsdienās visi tā runā un pigu parādīt... varēja vēl trakāk 

parādīt... 
Ulrika. Tātad tu labi pārzini sātaniskus rituālus un viņu zīmes? 
Krista. Tā visi dara... uz ielas pat... 
Aleksandra. Es esmu pierakstījusi visu, ko tu teici! Redzi, te uz lapas! 

Atliek vienīgi vārds: „JĀ”. Vai tu saki „JĀ”? 
 

Klusums. 
 
Aleksandra (pie Ulrikas). Liekas ar skrūvspīlēm būs par maz, šī ir visai 

bīstama dumpiniece... 
Ulrika. Ko jūs ieteiktu, mīļā jumprava? 
Aleksandra. Varbūt ieliet rīklē mazliet kausētas alvas? 
Ulrika. Jā, mīlulīt... Bet mums vajag dzirdēt viņas „jā” vārdu! 
Aleksandra. Viņa parakstīsies uz tiesas sprieduma, ar to pietiks!  
Ulrika. Ja vien šī kustoņu dvēsele prot rakstīt!... 
Aleksandra. Pajautāsim... 
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Ulrika. Vai tu proti rakstīt, riebekle? 
Krista. Nē, neprotu... 
Ulrika. Tad uzvelc krustu. 
Krista. Neprotu! 
Ulrika (Vallijai). Bende! 
Vallija. Vai es? 
Ulrika. Kura tad vēl? Tu, tu! Pievelc skrūvspīles! 
Krista. Nevajag! Lūdzu! 
Valija. Kā man norāda, tā es rosos... esmu parasts ikdienas cilvēks... ja 

man saka – tu esi bende, tad arī esmu bende... ko es varu līdzēt?... 
saproti, ja man tā saka, man jādara... 

Mariona (palaiž patafonu). Dejas ar izģērbšanos! 
 

Skan Likteņu Himna. 

 
Ulrika. Kas tās par skaņām? Aicinošas... It kā būtu kur jāsteidzas... 

Pagātnē... 
Mariona. Varbūt nākotnē? 
Aleksandra. O, skaņas! Cik briesmīgas! Ir kā alu laikmeta puspērtiķu 

kaucieni... Nevajag! Man galva reibst! Es ģībšu! 
Ulrika (apvēdina Aleksandru ar mutautiņu). Dārgā, kas jums!... 

Klusumu! KLU-SU-MU! 
Mariona. Tagad nekāda klusuma nebūs! Ir mans laiks! Tā skan 

divdesmitais gadsimts! (Dejo.) Nāciet šurp! Sirreālistiskā deja 
„Pirmatnējo Dziņu Atbrīvošana”... (Paceļ Kristu, tā vaimanādama 

dejo ar kāju skrūvspīlēs, Mariona dejas laikā skrūvspīles noņem). 
Bēdz ātrāk, es viņas aizturēšu! 

Krista. Nevaru paskriet... man kāja... laikam salauzta! 
Mariona. Atver iztēli un skrien! Nu – divdesmitais gadsimts! Tu taču esi 

dzimusi divdesmitajā – sirreālisma gadsimtā! Pārvērties, izgaisti! 
Krista. Esmu dzimusi, bet dzīvoju divdesmit pirmajā... un viduslaikos... 
Mariona. Kur tavs sapnis? 
Krista. Es jau neguļu... 
Mariona. Tad ātrāk aizmiedz, velns tevi rāvis! 
Krista. Kā? 
Mariona. Stāvus! 
Krista. Kāpēc? 
Mariona. Tāpēc, ka viss ir apgriežams! Kas ir prātā, tas ir pasaulē un 

otrādi – kā taurenis sapnī un sapnis taurenī – atceries seno 
austrumu leģendu!... Nu! Cīnies taču! 

Krista. Es nevaru... es neprotu... vairs neprotu... alkohols... un... 
Mariona. Ātrāk! Tūlīt jau būs par vēlu – viduslaiki jau atkal slienās kājās! 
Krista. Pamāci mani! 
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Mariona. Esi vienatnē, pilnīgā vientulībā ar sevi, meditē, sapņo! 
Koncentrējies! Un lido! 

Krista. Nevaru... lai koncentrētos vajag mieru! 
Mariona. Nē, vajag gribēt! 
Krista. Ne jau mūsdienās... Mūsdienās tāda spēka vairs nav nevienam... 
Mariona. Bet tur – pagātnē – atliku likām! (Rāda uz Ulriku un 

Aleksandru). Lai uzslietu raganu sārtu pietiekami!... 
 

Aleksandra norauj patafonu zemē.  
Mūzika beidzas ar griezīgu palēninošos skreču. 

 
Aleksandra. Man atkal viss kārtībā. Es tiku galā. Manī plūst dzimtas 

spēks! Es to jūtu! 
Ulrika. Par to es nemaz nešaubījos, jaunkundz! 
Valija (slepus Ulrikai). Ziņoju! Franču padauza noņēma raganai spīles! 
Ulrika. Tad uzliec atpakaļ! Pratināšana vēl nav beigusies! 
 

Valija ar spīlēm tuvojas Kristai. Tā gribētu bēgt, taču nevar, viņa 

pieķeras pie Marionas, glābiņu meklējot... 

 
Mariona (Kristai). Nu, nu, miers, miers, būs labi... Es esmu ar tevi...  
Krista. Cik ilgi... 
Mariona. Vai tu vispār kaut kam tici? 
Krista. Nē!! Visas ticības sen bankrotējušas... Bet tās, kas vēl darbojas, ir 

tikai biznesa projekti! 
Mariona. Un tava māksla? 
Krista. Es tikai restaurēju... 
Mariona. Kāpēc? 
Krista. Bez iemesla. 
Mariona. Tad jau gan... Tad tev nevar palīdzēt... 
Krista. Jā, nevar, nevar! Māksla!... Alkoholisms!... Kāda atšķirība – tā 

pati atkarība, tas pats lāstiem apkrautā liktenis! 
Ulrika. Kas par vājprātīgu runāšanu! 
Krista. Vājprātīgu? Vai neatceraties savus „radītājus”? Kurš no viņiem 

bija... ha-ha... es neteikšu laimīgs – kuram no viņiem bija kaut 
ilūzija, ka viņi dzīvo normāla cilvēka dzīvi? (Pauze). Viņus 
neieredzēja, viņus nodeva draugi – atcerieties rakstnieku Kafku, 
kuram viņa „draugs” Makss Brods bija apsolījis sadedzināt viņa 
manuskriptus... Makss Brods neizpildīja rakstnieka lūgumu... 

Mariona. Toties mēs tagad varam lasīt Kafkas darbus!  
Ulrika. Šis rakstnieks dzimis daudz vēlāk pēc manas nāves, bet es tomēr 

esmu viņu dzirdējusi! Tā būtu nelaime visai pasaules kultūrai, ja 
Brods būtu izpildījis Kafkas novēlējumu... 
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Krista (ļoti lēnām). Bet Kafku toreiz atkal piečakarēja... Pat pēc nāves... 
 

Klusums. 

 

Ulrika (Valijai). Neliec viņai tās spīles... 
Valija. Kā pavēlat!... 
Aleksandra. Es ierosinu... būsim savstarpēji laipnas, dāmas... mēs taču 

esam sievietes, mūsu maigums ir mūsu spēks!... Ne jau dzelzs 
ieroči mums jācilā, bet...  

Ulrika. Labprāt piekristu tev, bērns!... Tomēr šī nākotnes pasaule ir tāda, 
kāda tā ir. Mēs esam vienas tajā! 

Aleksandra. Varbūt mūsu idejas bija pārlieku skarbas?... Varbūt jāļauj 
dzimtcilvēkiem drusku vairāk brīvības? 

Ulrika. Tiešām? Kāpēc? Tas ir bīstami... iedod velnam mazo pirkstiņu... 
Aleksandra. Un viņš pats palūgs mūs nobaudīt viņa asinis... 
Ulrika. Vai tieši otrādi – sasūksies mūsējās! 
Aleksandra. Jūs domājāt franču revolūciju?... Nē, nē... No savām 

dabiskajām, Dieva piešķirtajām tiesībām mēs neatkāpsimies! 
Ulrika. Vai mums būtu jālūdzas, lai noziedzniece atzīstas? 
Aleksandra. Es tikai gribu saprast. Saprast, kāpēc viņa liedzas atzīt 

acīmredzamas patiesības!  
Ulrika. Sātans dīda! 
Aleksandra. Varbūt... Bet varbūt vajadzīga iejūtība un sirsnīga 

līdzdalība... (Pienāk pie Kristas). Labdien, ē... Kā jūs uzrunāt? 
Krista. Labāk nekādi... Man jau tā kāja lauzta! 
Aleksandra. Vēlos parunāt ar jums filozofiski... 
Krista. Es saprotu, ir īstais brīdis. 
Aleksandra. Vai jums tiešām nav nekādu ideālu? Nekādas tieksmes pēc 

labā un skaistā? 
Krista. Nē. Man ir tieksmes pēc steidzamas medicīniskas palīdzības... 
Aleksandra. Jūs liekas nesaprotat par ko ir runa... 
Krista. Saprotu. Bet kāds labajam un skaistajam sakars ar mani? Es 

domāju, ka būšu neatkarīga gleznotāja... Ha, „neatkarīga”!... Tā 
rezultātā esmu mākslas masonu ložai nepiederīga muļķe. 
Nosprāgšu te pusceļā starp muzeju un ļergas „točku”...  

Aleksandra. Kādu mākslas darbu tad jūs esat uzgleznojusi? 
Krista. Vecu sievieti ar šauteni... Lūk, to tur! (Norāda uz Valiju). 
Aleksandra. Kāpēc viņu? 
Krista. Tāpēc, ka tāda ir mana reālā pasaule... Jūs jau esat tikai 

izskaistināta pagātne... Bet tā ir mana nākotne. Māksla jau mirusi. 
Ulrika. Jau par šiem vārdiem viņa ir pelnījusi, lai viņai salauž visas kājas! 
Aleksandra (apiet apkārt Valijai, vērtē). Nav jau nekāds meistardarbs... 

Vecie meistari, kas gleznoja mūs – pavisam cita lieta... 
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Ulrika. Klasika, dārgā!... (Uz Valiju) Bet tas tur ir nieka ķēpājums! 
Valija. Nē... piedodiet... Ja par mani te iet runa, tad tiešām – mani interesē 

vairāk, ko es rīt ēdīšu, nekā tas, ko rīt kāds uzmālēs uz sienas... 
Krista (iesmejas). Dzirdējāt, freilenes? Vai jūsu laikos neviens tā 

nedomāja? 
Aleksandra. Zemākās šķiras, neizglītotie prāti varbūt arī tā domāja... Bet 

Dieva patiesība vienmēr iet vienā vilnī ar apgaismotu prātu 
spēkiem!  

Krista. Ā! Tos dažus miljardus ikdienišķo rūpju nomākto idiotu 
neņemsim galvā, ja? 

Ulrika (sarkastiski). Nē, ziniet, labāk pieskaitīsim vēl tos dažus miljardus 
karsto zemju mērkaķu barus, kas lēkā pa kokiem un arī pēc 
mākslas nekāro! Padod tik banānu! 

Aleksandra. Lūdzu, nestrīdēsimies... Īsta māksla gan vienmēr izraisa 
strīdus... Tomēr! (Sasmaidās ar Ulriku). Mēs atzīstam tavus 
panākumus! Jā, tā ir taisnība! (Ar žestu pret Valiju) Tava glezna ir 
balvas vērta! 

Krista. Kas tad nu? Tā pēkšņi? 
Aleksandra. Mēs tevi tikai pārbaudījām... 
Ulrika. Tā bija iniciācija pirms iesvētīšanas augstmaņu kārtā... 
Krista. Ak, tā... 
Aleksandra. Tagad mūsu uzdevums ir tevi iesvētīt par mākslas aristokrāti! 

Formāli – tev būtu jāpiesakās par pretendenti... 
Ulrika. Citādi mēs nevaram sākt ceremoniju. 
Krista. Nu... 
Aleksandra. Palūdz un mēs tevi iesvētīsim... (Noņem savu medaljonu, 

rāda Kristai) Lūk, Ģēnija medaljons! Tava Mūžības balva! 
 

Pauze. 
 
Ulrika. Vai paraksties šeit... 
 

Pauze. 
 
Mariona. Ko niekus! Māksla interesē tikai māksliniekus. Parastiem 

pilsoņiem vairāk rūp, kur un ar ko viņiem nodrāzties – vēlams – 
perversā veidā... Lai protestētu pret iedibinātās laulības bezcerīgo 
garlaicību!... (Kristai.) Bēdz taču, stulbā! 

Krista. Mani apbalvos! 
Mariona. Tevi pielabina! Tevi iemānīs slazdā, kā tu nesaproti! 
Ulrika. Sātana runas! 
Mariona. Nu un lai... Es taču tāpat kā jūs esmu mūžīgi iesprostota gleznā 

– vai gan mēs visas tur neesam – ellē? 
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Ulrika. Lai arī esam grēkojušas, mums ir cerības, ka mūsu gleznas reiz 
kāds sadedzinās un mūs atbrīvos, bet tevi – nekad! Nolādu! (Spļauj 

uz Marionu). 
Mariona. Muļķe! Ko tad tu vari nolādēt! Tev taču pašai sen vairs miesas 

nav... Bet vēlmes – tās palikušas! 
Ulrika. Tu mani nevari apvainot, nešķīstā! Tu mirsi un mirsi mūžīgi, 

pretīgā izvirtule! 
Mariona. Nezinu gan... kā būs. Un no kā tas atkarīgs... No kāda maniaka 

ar sērskābi – atnāks uzgāzīs skābi gleznai... un beigas mokām... 
Valija (norāda uz Kristu). Es esmu atkarīga no viņas... Pati uzgleznoja, 

pati iznīcinās... es jūtu!  
Krista. Tu to gribētu? 
Valija. Nezinu... varbūt šī elle beigsies, sāksies cita... 
Krista (tausta kāju). Jā, skrūvspīļu pasaulē diezgan... 
Aleksandra. Tāda ir audzināšana. Pēc tam pateiksi paldies, ka atvērām 

acis uz bezgala skaistās pasaules brīnumiem! Uz paradīzi zemes 
virsū! Kamēr tu noliedz visu, kas skaists un labs, tev pašai miera 
un laimes nebūs! Tevī būs tikai netīrība un ķīmiskas vielas, kas 
rada nedabiskas baudas izjūtas... 

Ulrika (pieaugošā ekstāzē). Jā! Jā! Jā!... Neizturamas, nedabiskas baudas! 
Mariona. Nolādēts! Tam nevar pretoties! (Kristai) Piedod, dārgā! Tāda ir 

mākslas darbu elle! (Piesteidzas Kristai klāt, skūpsta, apskauj.) 
Ulrika. Dievs! Dievs, piedod! Ā-ā! (Ārprātā uzbrūk Aleksandrai, abas 

apskaujas, dejo mežonīgas kaisles dzītas). 
 

Lezbas salas kaisles orģiju aina. Valija viena pati priekšplānā. 
 
Valija. Ko tad man tagad darīt? Ja pāra nav... Ar šauteni, vai?... Ja jau 

esmu mūsdienīgais mākslas darbs... kāpēc ne?... (Nopūšas.) 
 

Pēc laika visas aprimst. Miers. Klusums. 
 
Krista. Es laikam jūku prātā... Vai arī – esmu jau sajukusi... Varbūt jau 

sen... Bērnībā es iztēlojos pasaules, kurās vēlētos dzīvot un centos 
tās uzzīmēt. Manas pasaules... Manas pasaules... Un tad, nelaimīgā 
kārtā, bet varbūt gluži dabiskā, man pēkšņi radās muļķīga ideja – 
parādīt šīs pasaules Citiem... Un kas notika? Šie Citi iestāstīja man, 
ka manas pasaules neeksistē... Šie Citi bija ļoti autoritatīvas 
personas – vecāki, skolotāji un pat mani tuvākie draugi... Nu, tad es 
noticēju, ka manas pasaules neeksistē. Tad man jau bija padsmit 
gadu. Un es sāku tēlot Citiem „pasauli, kurā man ir slikti”, lai viņi 
saņemtos un kaut ko izlabotu. Bet neviens neko nelaboja. Tieši 
otrādi, tagad Citi pārmeta man, ka es „nomelnojot īsto pasauli”... 
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Tiesa, tagad gan Cita domas dalījās! Daži mani draugi mani 
slavēja, teica: tā ir pareizi, tā vajag... Lielais Cits izrādījās 
sašķēlies, sadalījies strīdniekos... Tagad man bija jāizvēlas, ar kuru 
nošķelto Citu draudzēties... Bet visa šī izvēles situācija jau bija 
nenormāla... jo es nemanot jau pati biju pārvērtusies par Citu. Mani 
tagad vairs nesauc Krista, es pat neesmu Kafkas ēna, es esmu Cita. 
Un man vairs nav savas pasaules... Lūk, tā...  

Mariona. Ar mani bija tāpat – es arī bērnībā ticēju īstai, skaistai 
mīlestībai... bet nokļuvu bordelī... 

Ulrika. Es mīlēju labo Dieviņu, es mīlēju savu vectētiņu – bīskapu, kurš 
man likās – tā varētu izskatīties pats Jēzus vecumdienās... Dievs 
piedod, bērna iedomām... Es no sirds mīlēju Dieva Dēlu... Bet 
baisas nakts tieksmes iedzina mani grēkā... 

Aleksandra. Es ticēju, ka sabiedrība ir laba, ka to vada cēli prāti – gudri 
un pareizi... Es domāju: man tikai pašai jāatrod vieta šajā 
cilvēcisko attiecību templī un būs labi... Es cerēju sasniegt augstu 
stāvokli un tāpēc allaž klausīju skolotājiem, vecākiem un 
priekšniecībai... Taču, kad beidzot atradu savu vietu sabiedrībā, 
izrādījās, ka tā ir tā pati nebrīve, tā pati garīgā vergošana... tirgoņu 
nelietībai un varas bonzu muļķībai... 

Valija. Es kādreiz domāju – dzīvošu kopā ar dabu, kā puķes zied, kā koki 
plaukst, kā upes plūst – un būšu laimīga un pasaulē viss būs labi... 
Nekā!... Notika, kā jau daudzām noticis un notiek vēl joprojām! Tā, 
pa vienkāršo!... Apprecēju kaimiņu puisi... Izrādījās dzērājs. Tagad 
dzīvoju, kā mūžīgā fabrikā – apkārt dzelži, izdedži, eļļas un 
nenormāls troksnis... 

Mariona (Kristai). Atbrīvo mani, negribu vairs atpakaļ gleznā... 
Ulrika. Jā... sadedzini... mūsu dvēselēm vajag mieru... 
Krista. Es te esmu nolīgta restaurēt, nevis dedzināt... 
Aleksandra (nopūšas). Aizmirsti šos noteikumus... Tāpat kā man nav 

vairs spēka tos nest, atbrīvojies tu arī... 
Krista. Pēc tam mani sauks par maniaku! 
Valija. Lai sauc, tev nav vienalga, ko saka Citi? 
Krista. Tevi arī dedzināt? Pašai savu gleznojumu? 
Valija. Droši zini, ka tavu? Varbūt es pati uzgleznojos... 
Krista. Kā tad man jūs... es nesaprotu... dedzināt? 
Ulrika. Mēs sakrausimies kaudzē, tu tikai pielaid liesmu... 
Valija. Šautenē ir pulveris – ātri uzliesmos... 
Aleksandra. Lūdzu... 
Mariona. Izdarīsi, māsiņ? 
Krista. Ja tā... lai tad būtu... 
 

Klusums.  
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Visas dāmas sakraujas kaudzē – Valija pašā apakšā. Tumsa. 

Sprādziens. Liesmas. 

 
Krista (kliedz tumsā). Lai nolādēts Makss Brods, kurš nodeva Kafku! 

Viņa dēļ pasaulē vairs nav ticības, ka pēc mūsu nāves testaments 
tiks izpildīts!... Lāsts, Brodam! Lāsts, Brodam! 

 

Brīdi klusums. 

Tad tumsā atskan balss: „Piecelties, tiesa nāk!” 

Kad iedegas gaismas, Ulrika ir tiesneses tērpā, Valija un Aleksandra – 

policistu tērpos, viņas apsargā Kristu. Turpat tiesas zālē arī ārste 

psihiatre – Mariona. 

 
Tiesnese (beidz lasīt spriedumu) ...pamatojoties uz tiesas medicīniskās 

ekspertīzes slēdzienu, tiesa uzskata apsūdzēto par nepieskaitāmu, 
tādējādi nodarītajā noziegumā – muzeja gleznu dedzināšanā – reāls 
sods viņai netiek piespriests. Tā vietā nozīmēta piespiedu ārstēšana 
slēgta tipa psihoneiroloģiskajā slimnīcā! Spriedums ir galīgs un 
nav pārsūdzams! 

Psihiatre (pienāk pie Kristas). Lūdzu, jums jānāk man līdzi! 
Krista. Tātad es esmu traka? 
Psihiatre. Ko jūs? Jums tikai jāatpūšas... 
Krista. Bet Citi tā saka... 
Psihiatre. Te ir svarīgi, kā to pareizi formulē... Teiksim, jūsu dvēsele 

tiešām ir mazliet nevesela, bet – ko gan varēja gaidīt, pēc tik 
ilgstošas alkohola lietošanas?... Jūs taču saprotat? 

Krista. Jā. To es saprotu.  
Psihiatre. Tas ka jūs dedzinājāt muzejā gleznas...  
Krista. Es tikai piepildīju Kafkas sapni – es sadedzināju savus Sfērām 

nozagtos darbus, gan savus gleznojumus, gan restaurētos... 
Psihiatre. Mums abām vēl būs laika to pārrunāt... Vispirms gan jums būs 

jāiemācās nedzīvot ne pagātnē, ne nākotnē, bet tieši tagadnē.  
Krista. Jāmācās... atkal... 
Psihiatre. Jā gan. Bet ne uzreiz. Visu pēc kārtas... 
Krista. Kad es piedzimšu otrreiz, es atmodīšos uz planētas, kur nav 

nekādas mākslas un nav neviena Cita... 
  
Abas lēnām iet prom policistu pavadībā. Kristai pie kājas atkal 

skrūvspīles, ejot tās klaudz uz grīdas... 

Patafons griežas tukšgaitā. 
 

Priekškars 
 


