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Autors: Andris Zeibots, andristeatra@inbox.lv 
 

Veltīts kolēģim Hermanim,  

jo šis teksts radies  

man kavējoties neauglīgos minējumos 

 par to, kā Hermanis varētu iestudēt „Kīntairas ragu”, 

ja tiešām notiktu, kā iecerēts ... 
 

Ar pseidonīmu Andrievs Timpāns Otrais, tēvs, seniors 

Ardievu T 

 

Viencēliens 
 

Pa skatuvi atvadoties no iemīļotās vietas un priekšmetiem staigā 
Svaistiks- gaismotājs un Parastais Gaismotājs. Viņi ir dziļi aizņemti ar 
sevi, tik reizi pa reizei kaut kam pieskaras, brīžiem sastopas, uzgrūžas ar 
plecu un galvenokārt tajos brīžos iesaistās sarunā. 
 
Svaistiks. Ko? 
Gaismotājs. Ardievu, teātri! 
Svaistiks. Es arī saku. Ardievu. 
Gaismotājs. Te bija mani lukturi. 
Svaistiks. Te bija manas kāpnes. Ā! Tās tepat vēl ir... 
Gaismotājs. Tik daudz gadu... 
Svaistiks. Gadu simtu, var teikt... 
Gaismotājs. Un tagad... 
Svaistiks. Un tagad... 
Gaismotājs. Atnācis Paukšs. Teātra vairs nav. 
 
Uznāk režisors Paukšs. 
 
Paukšs. Labi, sākam. Kuram ir rausītis? 
Svaistiks. Ne man. 
Gaismotājs. Tev bija, es redzēju. 
Svaistiks. Varbūt arī es pats redzēju, bet tagad vairs nav. 
Paukšs. Stop. Bez rausīša nevar. 
 
Klusums. 
 
Paukšs. Nu labi, tad bez rausīša. Teātra vienalga vairs nav. 
Svaistiks. Nav... 
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Gaismotājs. Jā, teātra patiešām vairs nav. 
Svaistiks. Tas ir apkaunojoši. 
Paukšs. Tātad iztiekam bez rausīša. 
Svaistiks. Aha. Iztiekam! Iztiekam! 
Gaismotājs. Lai mani gaisma parauj – iztiekam! 
Paukšs. Labi. Bet tad vajag kādu, kas mirst. 
Svaistiks. Kā mirst? 
Paukšs. Nedabiski. 
Gaismotājs. Nedabiskā nāvē? 
Paukšs. Nē, vienkārši – nedabiski. 
Svaistiks. Kā teātrī? 
Paukšs. Tieši tā. 
 
Sazvērnieciska ķiķināšana. 
 
Svaistiks. Es varētu. 
Gaismotājs. Kāpēc tikai tu? Es arī! 
Svaistiks. Teātra vairs nav. Tātad es varētu mirt. 
Gaismotājs. Tu varētu? Bet es nē? 
Paukšs. Tikai viens varēs mirt. 
Svaistiks. Es tas esmu. 
Gaismotājs. Kas par muļķībām, esmu sešdesmit gadu šeit kopis 

prožektorus! 
Svaistiks. Es esmu ievilcis visus vadus. 
Gaismotājs. Es esmu salicis slēdžus. 
Svaistiks. Pa purnu gribi? 
Gaismotājs. Nē, es tev pajautāšu: vai tu pa purnu gribi? 
Svaistiks. Tu teici pa „pirnu”, tev slikta dikcija! 
Gaismotājs. Tu pats teici pa „pirnu”! Es nesaku pa „pirnu” it nekad! 
Paukšs (atmostas no pārdomām). Nu, vai izlēmāt?  
 
Abi gaismotāji ļoti nicinoši un maksimāli sarkastiski skatās viens uz otru. 
 
Svaistiks. Nu pasaki, mēs gribētu paklausīties! 
Gaismotājs. Tu jau visu izlēmi mūsu vietā, lūdzu, uzstājies! 
Svaistiks. Nē, ko nu, ko nu, kā tad bez tevis, bez klasiķa! 
Gaismotājs. Oi, oi, cik mēs pieticīgi, paši vēl šorīt savu foto līmējām pie 

avīzes zem raksta „Kvēlākie teātra draugi mūsdienās”, bet tagad 
izvairāmies? 

Svaistiks. Bet mēs... bet mēs... 
Gaismotājs. Mute ciet, ja? 
Svaistiks. Pats tu esi kretīns! 
Gaismotājs. Pats līmēji! 
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Paukšs. Kurš līmēja? Galvenais – ko tieši līmēja? 
Gaismotājs. Nezinu... es tā neteicu. 
Svaistiks. Protams teici. 
Gaismotājs. Tu pirmais teici. 
Svaistiks. Es par sevi atbildu: es neteicu. 
Paukšs. Ļoti slikti sanāk... 
Gaismotājs. Tiešām... 
Svaistiks. Slikti gan... 
Paukšs. Tā iet, ja teātra nav – nav pat, kam nomirt... 
 
Klusums. Sāpīgi šņāc tvaiks kaut kur tālu centrālpakurē. 
 
Svaistiks. Dodiet nazi! Dodiet nazi! 
Gaismotājs. Nē, labāk nedodiet viņam! 
Paukšs. Tā. Labi. 
Svaistiks. Kas labi? 
Gaismotājs. Tiešām – kas? dosiet nazi, vai nedosiet! 
Svaistiks. Tas ir dzīvības vai nāves jautājums. 
Gaismotājs. Jā. Bijis nebijis! 
Paukšs. Nekas, nekas. Viss iet savu gaitu. 
Gaismotājs. Kamēr kādu nodurs pa īstam. 
Svaistiks. Pa īstam? Es tikai tagad sapratu – pa īstam. 
Gaismotājs. Teātra nav. 
Svaistiks. Tad jau pa īstam. 
Gaismotājs. Tā iznāk. 
Svaistiks (Paukšam). Vai tā iznāk? 
Paukšs. Jā. 
Gaismotājs. Vai tā, ka asinis nošķīst? 
Paukšs. Protams. 
Svaistiks. Vai tā, ka policija jāsauc? 
Paukšs. Nē, to mums nebūs jādara. Kāds no publikas jau būs izsaucis. 
Svaistiks. Vismaz labi, ka tā... 
 
Dziļš klusums. Visi staigā pa skatuvi, atvadās no teātra. 
 
Paukšs. Ardievu, teātri. 
Gaismotājs. Man te bija labi. 
Svaistiks. Un man? Vai tad man bija slikti?... 
Gaismotājs. Un tagad – asinis, policija... 
Svaistiks. Realitātes šovs. 
Paukšs. Pilnīgs „realitātes”. 
Gaismotājs. Vajadzētu mums arī pamēģināt realitāti. 
Svaistiks. Tas jau būtu labi, bet teātra vairs nav... 
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Gaismotājs. Nav. Pareizi. Visu laiku aizmirstas. 
Paukšs. Vispār jau varētu pamēģināt citādi. 
Svaistiks. Kā pamēģināt? 
Gaismotājs. Jā, un ko tieši? 
Paukšs. Realitātes šovu. Ja nav teātra, vismaz paākstīsimies. 
Gaismotājs. Forši, ne! 
Svaistiks. A ko es saku! Paākstīties ir „kū-ū-ūl”! 
Gaismotājs. Davai, ākstāmies, davai! 
Svaistiks. Kaut ko salaužam! 
Gaismotājs. Ribas! 
Svaistiks. Vismaz! 
Paukšs. Bet tad vajadzētu timpānu. 
 

Ienāk Timpāns, kurš ir arī šī gabala autors, bet neviens to nezina.  
Un neuzzinās. 

 
Timpāns. Es jau sen esmu klāt. Priecājos iepazīties – Timpāns. 
Gaismotājs. Vai ar „T”? 
Timpāns. Jā, Timpāns ar T. Ardievu T, var teikt... 
Gaismotājs. Ardievu T? 
Svaistiks. Jūs teicāt: ardievu T? 
Timpāns. Es tā teicu, jo T ir saīsinājums no „pilns timpāns”. 
Gaismotājs. Tas ir labi. Tad es arī priecājos iepazīties. Citādi nezinātu par 

ko! 
Timpāns. Ko, par ko? 
Gaismotājs. To, par ko. Priecāties...  
Timpāns. Ak, to par ko es pats? 
Gaismotājs. Dabiski, par to. 
Timpāns. Tas man patīk. Tas man patīk. (Svaistikam). Timpāns. 
Svaistiks. Nē, Svaistiks. 
Timpāns. Jūs domājat? 
Svaistiks. Es zinu. 
Timpāns. Nē, tomēr piedodiet... 
Svaistiks. Es nevaru piedot! 
Timpāns. Kāpēc? 
Svaistiks. Tāpēc, ka es visu mūžu esmu bijis Svaistiks! 
Timpāns. Ak, jūs par sevi. (Apzīmē smieklus ar „hau, hau, hau” 

elsieniem). Es atkal par sevi. 
Gaismotājs. Mēs visi vienmēr tikai par sevi. 
Paukšs. Izņemot mani. Es esmu Paukšs. Es par visiem. 
Timpāns. Priecājos!  
Paukšs. Priecājieties, priecājieties, kamēr esmu dzīvs. 
Timpāns. Es ne par to. Ardievu T... Es par to, ka – Timpāns. 
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Paukšs. Katram sava nelaime... 
Timpāns. Tiešām?  
Paukšs. Es domāju gan. 
Timpāns. Jā. Tā varētu būt. Mani vienmēr ir situši. 
Paukšs. Protams, jūs taču esat Timpāns... 
Timpāns. Tā jau ir... bet sāpīgi vienalga... 
Svaistiks. Nu... bet ja uzmanīgi... 
Timpāns. Traumas. Visam seko traumas... ardievu T... un trauma... 
 
Pauze. 
 
Gaismotājs (lietišķi). Un kad mēs viņu sitīsim? 
Paukšs. Tikko sāksies šovs, tā sitīsim. 
Svaistiks. Kad tad tas sāksies? 
Paukšs. Tikko teātris būs beigts pavisam, tad arī sāksim. 
Timpāns. Man jau dikti mīļš tas teātris... 
Svaistiks. Nē, nē – mēs tomēr sitīsim! 
Gaismotājs. Sitīsim, sitīsim! 
Timpāns. Ko tur var darīt... liktenis... es tikai gribēju... 
Svaistiks. Ko? 
Gaismotājs. Saki ātri, jāsāk sist. 
Timpāns. Es ātri, es ātri, es ātri, es ātri... 
Svaistiks. Nu! 
Gaismotājs. NU!!! 
Timpāns. Padodos. Es nezinu... 
Paukšs. Ziniet, jā. Tā būs labi. Vismaz pagaidām – un ardievu... 
Timpāns. Kā man neveicas... 
 
Paukšs enerģiski pārstaigā skatuvi. 
 
Paukšs. Tā! Un tā! Un tieši tā! Ardievu – tas ir centrs. Ardievu – tā ir ass! 

Visas zemeslodes ass! Ardievu Ass! Ardievu Lode!... Skaisti... 
 
Visi māj piekrītoši. 
 
Paukšs. Un tātad... Kamēr vēl bija teātris, timpānu sita, bet tagad, kad 

teātra vairs nav, jo ir atnācis Paukšs... (Svaistikam). Nu, ko brīnies, 
es esmu atnācis!...  

Svaistiks. Ā... pats par sevi... protams... 
Paukšs. Jā, te esmu es! (Iebiksta sev.) Te šajā vietā. Kā Ass. 
Gaismotājs. Šajā vietā... vietā... 
Paukšs. Esmu atnācis. Kā Lode. Un teātris – puff!... 
Svaistiks. Tā ir ļoti laba doma!  
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Gaismotājs. Es to pierakstīšu. 
Paukšs. Jūs paši to sen jau pateicāt, pirms es vēl nebiju uznācis. 
Svaistiks. Tu, re, ko... 
Gaismotājs. Paši pateicām, bet nepamanījām... 
Svaistiks. Tikai īsts ģēnijs var pateikt to, ko visi redz, bet neievēro! 
Gaismotājs. Kā šajā gadījumā! 
Paukšs. Nepielaizieties!  
Gaismotājs. Ko jūs... 
Svaistiks. Nekādā gadījumā... 
Paukšs. Tomēr runāt nevienam nav aizliegts – demokrātija. Tātad... kur es 

paliku? 
Svaistiks. Jūs man jautājāt: ko brīnies? 
Paukšs. Labi. nu, un ko tu teici? 
Svaistiks. Teicu, ka tā ir laba doma. 
Paukšs. Tu tā teici? 
Svaistiks. Jā. 
Paukšs. Skaties man acīs! 
Svaistiks. Jā... 
Paukšs. Nenovērsies! 
Svaistiks. Jā! Jā!  
Paukšs. Tu melo! 
Svaistiks. Protams... 
 
Paukšs depresijā. Apsēžas kaktā, skumst. 
 
Paukšs. Ar ko man jāstrādā... 
Gaismotājs. Bet es teicu, ka pierakstīšu. 
Svaistiks. Bet jūs iepriekš teicāt, ka nevar pielaizīt. 
Paukšs. Pielaizīt? Ar laizīšanu? Cik stulbi... 
Svaistiks. Pats teicāt... 
Paukšs. Nevar būt. Es tā nekad nesaku. 
Gaismotājs. Nē, teicāt! Un mēs visi teicām, ka nekādā gadījumā nevar. 
Svaistiks. Un pēc tam jūs teicāt, ka runāt aizliegts nebūšot, kamēr vēl nav 

demokrātijas... 
Gaismotājs. Un tad jūs teicāt: šitā gan – te es paliku! 
Svaistiks. Un man bija jāsaprot, kāpēc es brīnos? 
Gaismotājs. Jā, kāpēc ir tāds psihofizisks akts. 
Paukšs. Akts? Vai es teicu akts? 
Visi pārējie. Jā. 
Paukšs. Jums es vairs neticu. (Timpānam.) Vai es tiešām tā teicu? 
Timpāns (kautrīgi pamāj piekrītoši.) 
Paukšs. Es teicu „akts”? Ar meitenēm? 
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Meitenes no aizkulisēm: „Mēs esam šeit!” 
 
Paukšs. Es neko neteicu. 
 
Meitenes: „Žēl gan!...” 
 
Paukšs. Tomēr arī jums derētu zināt, ka teātra vairs nav. Tāpēc neviens 

vairs nesaprot, ko saka. Un nesaprot, ko dzird! 
 
Meitenes: „Ko viņš saka... nejaukais!...” 
 
Paukšs. Mutes ciet! Sākas realitāte. No šī brīža. 
Gaismotājs. No šī paša? 
Paukšs. Jā, kad teikšu „trīs”. 
Svaistiks. Ļoti laba ideja. Jāpieraksta: „trīs”... 
Gaismotājs. Man arī jāpieraksta. Cik tur bija? 
Svaistiks. Trīs. 
Gaismotājs. Kā tu rakstīji ar cipariem vai burtiem? 
Svaistiks. Ar zvaigznītēm! 
Gaismotājs. Kā pin-kodā? 
Svaistiks. Pinkas, minkas... notikās... nogāzās un sarāvās... 
Paukšs (neauglīgi sapņojot, kā to mēdz darīt lugas autors). Cik labi! tāds 

klusums... pat meitenes vairs nedzird kliedzam... 
Svaistiks. Vai realitāte jau sākusies? 
Paukšs. Priekš kā tev tas?... 
Svaistiks. Nezinu... 
Gaismotājs. Es zinu!... lai sāktos šovs... 
Svaistiks. Jā. 
Gaismotājs. Realitātes, es gribētu teikt, šovs! 
Svaistiks. Mums tika apsolīts. 
Gaismotājs. Jā. Oficiāli pieteikts! 
Svaistiks. Protams. 
Timpāns. Es ļoti atvainojos... Vai tad par mani jau visi ir aizmirsuši? Es 

tomēr gribētu zināt... Vai mani sitīs? 
 
Paukšs sasparojas, nomet ”sapņu plīvurus”, kļūst atkal darbīgs un 
radošs. 
 
Paukšs. Trīs. 
Svaistiks. Ko? 
Paukšs. Teicu: trīs! 
Gaismotājs. Ko viņš teica? 
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Meitenes aiz pārsteiguma pat pabāž galva no aizkulisēm. 
 
Paukšs. Trīs! Es teicu... 
Svaistiks. Vai tas ir no kādas reklāmas? 
Gaismotājs. Šķiet, mums nav sponsoru. 
Svaistiks. Nekad nav bijis. 
Gaismotājs. Nulle-sponsors! 
Svaistiks. Tāpēc arī teātris nomira... 
Paukšs. Ardievu teātri!... Trīs!!!... 
Visi (meitenes ieskaitot). Ardievu, teātri!... 
Gaismotājs. Tu biji labs. 
Svaistiks. Tu biji „savējais”. 
Paukšs. Mums patika. 
Visi. Trīs!!! Ardievu, trīs... Ardievu, T! Ardievu, T!... 
 
Pauze. 
 
Gaismotājs. Un tas bija viss realitātes šovs? 
Paukšs. Jā, vairāk jēgas tur nemaz nevajag. 
Gaismotājs. Būtu pat kaitīgi. 
Svaistiks. Kam? 
Gaismotājs. Realitātei. 
Paukšs. Jā. Tā tas ir. 
Timpāns. Nu... es teiktu... man patika... nevienu nesita... un tādā garā... 
Visi (arī meitenes parādās no aizkulisēm). Cik stulbi... 
Timpāns. Nav stulbi! Citādi – visur tikai vardarbība un vardarbība... 
Visi. Un tad? 
Timpāns. Apnīk... 
Visi. Tad jāiet mājās, vai? 
Paukšs. Pagaidiet, pagaidiet! Ar to jau vēl nekas nebeidzas.  
Svaistiks. Kas tad vēl? 
Paukšs. Kā jau teicu, visiem būs jāmirst. 
Gaismotājs. Pa īstam? 
Paukšs. Protams, kā jau realitātes šovā. 
Svaistiks. Ļoti labi! Manī atkal atgriežas interese! 
Paukšs. Dabiski. Tūlīt skatītāju zālē ienesīs sveces. Jo skatītāji mums 

piebiedrosies. 
Timpāns. Beidzot sitīs ne tikai mani vienu! 
Svaistiks. Ko vajadzēs, to sitīs. 
Timpāns. Taču mazāk vardarbības, ja sit visus... ja sit vienu, tad 

vardarbības ir vairāk... to es zinu no pieredzes. 
Paukšs. Nekādu diskusiju. 
Timpāns. Sākas realitāte... 
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Paukšs. Jā. Realitāte sākas! Sveces skatītāju zālē! (Kalpotāji svinīgi ienes 
sveces.) Būs jāmirst. 

Visi. Būs jāmirst. 
Paukšs. Teātris ir miris. Mēs visi sekosim. Lūdzu, pēdējā rindā, 

apsēdieties. Nav jēgas. Durvis vienalga tiks slēgtas. 
Gaismotājs. Slēgtas. Es jau noslēdzu! Sekosim... 
Visi. Sekosim! Sekosim! T ir beigts! Mēs sekosim! 
Timpāns (savā nodabā, nebeidz līksmot). Kā man tas patīk... citādi visu 

laiku sit tikai kādu vienu... nebija godīgi... bet te: Realitāte!... 
visiem jāmirst... Tas ir forši! 

Paukšs. Lūdzu, nevienam neuztraukties! Vairs nav vērts. 
Gaismotājs. Dziesmiņa nodziedāta. 
Svaistiks. Atmetīsim pedāļus. 
Timpāns. Izpūtīsim dvašu. 
Gaismotājs. Notirināsim pakaļkājas. 
Svaistiks. Atsaldēsimies galīgi... 
Timpāns. Ē... ē... meitenes, padodiet kāda „sinonīmu vārdnīcu”!... 
 
Meitenes melnos plīvuros nes sinonīmu vārdnīcu, rituāli kustās, lasa: 
„Izdzist... aiziet mūžībā... šķirties no dzīves... stāties Dieva priekšā... beigt 
savas zemes gaitas... beigt ciest... nolikt galvu... aiziet pie veļiem... 
nodziedāt dziesmu...” (arvien atkārto šos tekstus un vēl papildina ar 
jauniem sinonīmiem)... 
 
Gaismotājs. Kļūst auksti... 
Svaistiks. Noklājas tumsa... 
Timpāns. Atskan pretīga mūzika... 
Paukšs. Ko tad jūs domājāt nākdami uz mirušu teātri? Domājāt, ka 

dzīvosiet mūžīgi?... 
Visi citi. Ko? Tā domājāt? 
 

Skatītāju zālē panika. Jukas, kliedzieni. Arto „nežēlīgā teātra” rituāli. 
Vaimanas. Brēka. Kritieni. 

Tā tupinās labu laiku. Kamēr visi beigti. 
 
 

Autors konkrētas funkcijas veikšanai vienīgais palicis pusdzīvs, un tikai 
tālab, ka nav vairs neviena cita, kas to varētu izdarīt, spiests 

aizvilkt priekškaru. Līdz ar to iestājas totāls: 
Priekškars. 


