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Andris Zeibots 

andristeatra@inbox.lv 

Tuvojoties Apvārsnim 
Drāma 2 cēlienos 

 
Tuvojoties apvārsnim tu kādā punktā piepeši vairs nesaproti savu kustību 

 – kā tā notiek, kur atrodies, nekas vairs nav, kā līdz šim, visapkārt it kā tumsa un 
tomēr it kā tālāko Galaktiku mirdzums...  

To varētu saukt par singularitātes punktu. 
Aiz šī punkta sākas atšķirīgais vai pat vispār neprognozējamais… 

 
Elijs – Austris Pirktiņš 

Ruta jeb Ruērija – Linda Zaksa 
Tiamata, saīsinot Tia – Baiba Jegorova 

Ludvigs – Tiamatas tēvs, prenomenālistu draudzes Priesteris – 
Herberts Kaušs 

Gundega – Tiamatas māte – Kristīne Auzāne  
Obils – Elija brālis – Artūrs Lazdiņš 

Maruta – Ruērijas psihiatre, mazliet citā imidžā  
arī Elija ģimenes ārste – Kitija Mangule 

 
 
 

1. cēliens 
„Pašsuģestijas Sabiedrība” 

 
1. 

 
Kāpņu telpa „Sudraba Strīmera” deju klubā. Skan mūzika. 

Kāpnēs ar ūdens glāzi stāv Ruērija. 
Nāk Elijs. 

 
Elijs. Ruta! Kur tu aizbēgi?  
Ruērija. Tur ir parāk biezs.  
Elijs. Ieraduma lieta!… Nebrīnies, ka zinu tavu vārdu, es dzirdēju – tevi 

pasauca kāda tava paziņa – „Ruta” – es iegaumēju!… Bet mēs ar 
tevi pirms brīža sasveicinājāmies, es jau gribēju stādīties 
priekšā!… Stulbi citādi, ka es zinu, kā tevi sauc, bet tu nezini, kā 
mani! 

Ruērija. Nezinu gan. Ko vēl? 
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Elijs. Nu, neko jau… Pirms brīža gribēju pajautāt: vai mēs gadījumā 
neesam mācījušies vienā skolā? Vai nu mani iespaidojis tavs 
„imidžs”, vai sāk likties, ka esam jau kaut kad tikušies! 

Ruērija. Es te dažreiz ienāku! Bet reti. Man diez ko nepatīk tāds 
„blenderis”, kā šeit! Tevi jau esmu redzējusi. Laikam… 

Elijs. Es te esmu gandrīz katru vakaru. 
Ruērija. Patīk mīcīties tādā barā? 
Elijs. Klubiem labāk, ja vairāk apmeklētāju, kāpēc „Sudraba Šautra” lai 

būtu izņēmums? Dīvaini, ka neesmu tevi ievērojis agrāk… Parasti 
jau klubā viens otru uzreiz pazīst. Vismaz pēc izskata! 

Ruērija. Ievēroju, ka daudzi te sauc viens otru nevis vārdos, bet pēc 
nodarbošanās, vai drīzāk pēc tā, kur katrs mācās: vienu sauc – 
„students”, kādu – „instruktors, cita – bioloģe, vēl blakus dzirdēju 
sakām: „datortehniķis” vai „sisadmins”, arī reklāmists”, „kurjers”, 
„sportists” „aptiekārs”, „servisa čalis”, „advokāts”…  

Elijs. Tiešām? Neesmu manījis! Bet – ja tu saki – tiešām, tā laikam ir! 
Normāli, ka redzi pazīstamu „feisu”, bet patiesībā nemaz nezini, kā 
viņu sauc! Es tā bieži stāvu, vēroju… 

Ruērija. Visa pasaulīte te griežas ap tevi, vai ne? 
Elijs. Vispār, jā! Reāli var sastādīt kaut vai visu profesiju katalogu!… 

Policisti te ir bijuši, vienreiz slēgto vakaru taisīja arī armijnieki… 
Tikai, laikam, „politiķi” vēl nav bijuši. Vismaz man tā liekas. Ja nu 
kāds – pa kluso… Bet gan jau ieradīsies arī „deputāti”, tas ir tikai 
laika jautājums! 

Ruērija. Kā tad tevi sauc, ja jau tu par to iesāki? Dzirdēju: tavs paziņa 
nosauca tevi par „Selfiju”! 

Elijs. Ā, jā, tas bija kāds klasesbiedrs, atcerējās to iesauku… Nē, 
patiesībā esmu vienkārši – Elijs. Tāds Piekrastes svētais!  

Ruērija. Tāds tu neizskaties. 
Elijs. Es tā ceru! Pats sevi arī vairs nefočēju „selfijos”, vairāk citus… Žēl 

fotoaparāts nav līdzi!… Es gribētu uztaisīt tavu portretu… 
Ruērija. Visā tajā burzmā – labi iederies! 
Elijs. Tu gan nē. Tu tā kā no gotu kluba.  
Ruērija. Jā? Es? Nedomāju vis, ka gotu…  
Elijs. Piedod, bet tas ir domāts, kā kompliments! Novērtēju „portreta” 

kadrējumu… 
Ruērija. Te vienmēr tik pārpildīts? 
Elijs. Šajā laikā klubā mēdz sanākt līdz trīssimt apmeklētāju... O!… Tad 

gan var teikt, ka „burzma” – patiešām! Ka „biezs”un „pārpildīts”. 
Šovakar tikai tāda „iešūpošanās” salīdzinājumā ar to, kas notiks 
piektdienas vakarā! 

Ruērija. Izskatās, ka tu te bieži piestaigā! 
Elijs. Vēl vairāk! Es te strādāju. 
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Ruērija. Tiešām? Ne jau nu īpašnieks! 
Elijs. Īpašnieks, nē! Tādu ienākumu man nav. 
Ruērija. Kas tad? 
Elijs. Kas tik viss es neesmu… Pamatā, var teikt: drusku tāds kā 

fotogrāfs, man ir sava maza, mazītiņa studijiņa, tepat šajā ēkā 
ceturtajā stāvā… Bet vakaros drusku piestrādāju te klubā pirmajā 
stāvā „pie cilvēkiem”!… 

Ruērija. Apsardzē taču nē! 
Elijs. Jā un nē... Citi „kontrolieri” stāv pie durvīm „feisiņā”, es vairāk 

maisos pa zāles vidu, uzmanu, lai nesākās grūstīšanās, glavenais, 
lai neparādās „spaisa” vai „zāles” dīleri. Klubs skaitās tīrs no „pūķa 
jājējiem”… Ko nu par mani tik daudz!… Labāk pastāsti, ko tu dari? 

Ruērija. Man ir darbs cietvielu fizikas laboratorijā. Pētu ūdeni. Ūdens 
struktūras. 

Elijs. Ūdeni vēl jāpēta? Neko jau! 
Ruērija. Tā tas ir… Tu pats kā organisms esi septiņdesmit procentus 

ūdens. 
Elijs. Es? Par ko tad tā? 
Ruērija. Kā ikviens. Katrā organismā ir septiņdesmit procentu ūdens. 
Elijs. Septiņdesmit procentu. Tas jau… Nu nezinu!… (Aplūko plaukstu, 

savelk dūrē). No ārpuses nepateiksi! 
Ruērija. Ārpusē viss ir tumšs. 
Elijs. Patīk dzejiskot?… Ūdens tek… Kurš gudrais teica, ka divreiz vienā 

ūdenī nevar iekāpt! Atceries, laikam, kultūras vēsturē kādreiz 
mācīja. Kā viņu sauca? Demokrīts, pareizi! 

Ruērija. Otro reizi nekas nekad nav tāpat. 
Elijs. Kā uz to paskatās!… Ei… Klausies, jūtu, ka sākam braukt ne 

manā līmenī, kaut kā mistiski… Nu!…Jā, es iesāku par klubiņu!… 
Te piektdienas vakaros publika novācās reāli vienā un tā pati! Es 
gandrīz visus varu tev vārdos nosaukt. 

Ruērija. Bet neviens nav tas pats, kāds bija iepriekš. 
Elijs. Nu, varbūt! Nestrīdēšos. Ko tu dzer? Kaut kas caurspīdīgs – tekila, 

šņabis?  
Ruērija. Ūdens. 
Elijs. Ā, tu uzmanies, lai nepazaudētu savus septiņdesmit procentus? 
Ruērija. Zaudējis divus procentus ūdens, tu jau jūti slāpes, desmit 

procentu mazāk un sākas halucinācijas, divpadsmit procentu – 
nāve. 

Elijs. Halucināciju jautājumā – vajadzēs tevi aizturēt! Izklausās pēc 
„pūķa jāšanas” psihadēlijas!… Tas bija joks, nesaspringsti!… Tev 
tagad šeit viss atļauts – „gļuki”, eiforija vai „pilnīgs brīvais lidojums” 
– izvēlies! 

Ruērija. Man nekā tāda nav, vari būt brīvs, kontrolieri! 
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Elijs. Es zinu, ka tev nekā nav! Jo es visu saožu.  
Ruērija. Pašam nav bijis vēlēšanās „pajāt pūķi”? 
Elijs. Es zinu, ar ko tas beidzas! 
 

Dīvaina pauze. Elijs jūt – kaut kas notiek, nesaprot, kas… 
 

Ruērija. Es arī…. 
Elijs. Tu? Kā tu zini? Esi lietojusi? 
Ruērija. Nē. Tas nav svarīgi. 
Elijs. Man vari teikt… Ja es apgalvoju, ka kontrolēju situāciju, tad tiešām 

tā tas arī ir!… Šajā klubā nav neviena cita „zāles dīlera” tāpēc, ka 
vajadzības gadījumā, es esmu tas, kuram jautāt… 

Ruērija. Ko jautāt? 
Elijs. Ja vajag, varu izpalīdzēt! Tikai klusu. Oficiāli strādāju apsardzē. 

Jūti? Es tev uzticos! Katram es vis neatklātu… 
Ruērija. Es nez kāpēc tā arī nodomāju… 
Elijs. Tavs ūdens tagad ir pilnīgi tīrs, bet… ja paņem tableti un uzdzer 

virsū… Kā vampīrs vampīrei garantēju: nekas briesmīgs nenotiks! 
Vienkārši – drusku jautrāks vakars! Un mūzika uzvilks vēl 
jaudīgāk! (Iešūpojas ritmā uz kāpnēm) Tā! Tā un tā! Jūti?… Ja 
iešūpo, cits „fīlings”! 

Ruērija. Tu pats lieto? 
Elijs. Nu, nē! Var tikai vienu – vai nu „turēt sakarus”, vai „gļukot”! Gan to, 

gan pretējo – tā nenotiek! 
Ruērija (salīgojas). Ā… 
Elijs. Kas notika, Ruta? 
Ruērija. Nekas, nekas… apsarg, Elij … galva noreiba… 
Elijs. Iedzer savu ūdeni! 
Ruērija. Ne tagad… Tāda sajūta, ka no ūdens arī noreibu… 
Elijs. Tiešām? Pirmo reizi dzirdu! Tad jau tiešām tev tur ir kaut kas… 
Ruērija. Tikai ūdens. 
Elijs. Labi, ticu. 
Ruērija (lēnām sniedz glāzi). Vari pārbaudīt, Elij! 
Elijs (paņem glāzi). Ja tu tā saki!  
Ruērija. Dzer to… 
Elijs. It kā nemaz negribas… 
Ruērija. Bet tu pārbaudi, vai nav cita viela… 
Elijs (iedzer.) Jā, ūdens. Parastais – naturālis! Tu tagad man esi topā!… 

Ko tik te nav dzēruši, bet ūdeni – lai es nošaujos, ja meloju – ūdeni 
pirmo reizi! 

Ruērija. Dzer. (Skatās tieši, nekustīgu skatienu) 
Elijs. Nu, ja tu saki!  
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Ruērija. Turpu, atpakaļ, atgriešanās, atšķiršanās no iepriekšējā un pretī 
atrašanās, vērpj virpulis, vibrē sienas, citas dienas atgriežas kā 
citādās dienas – ārpusē viss tumšs!… 

Elijs. Ko? Tu kaut ko teici, es nesapratu! 
Ruērija. Dzer… 
Elijs (dzer). Vai visu?… 
Ruērija. Visu. 
Elijs. Kā teiksi… Viss! Gandrīz viss… Vairāk negribu. 
Ruērija. Vai atceries Daini? 
Elijs. Kādu Daini? Nē – neatceros! … Ei!… Tu mani redzi? Kāpēc tu tā 

skaties! Es neesmu neviens Cits…  
Ruērija (skatoties sānis). Tu esi iezīmēts… 
 
Ruērija stingi skatās sānis, Elijs neizpratnē, spokaina pauze. 
 
Elijs. Ko? 
Ruērija. Es atceros. 
Elijs. Es nesaprotu!  
Ruērija. Klusē. Tagad jau klusē. 
Elijs. Pie velna, nē!  
Ruērija. Es jau sen tevi vēroju… 
Elijs. Kā tā!… Mēs tikai šovakar iepazināmies! 
Ruērija. Viņa vairs nav. Dainis ir prom… 
Elijs. Ko tu ar to gribēji teikt? 
Ruērija. Tikai to pašu: „narkotikas”. 
Elijs. Bet es jau teicu – pārspīlēt nevajag… (Ruērija sagumst kā pēc 

pārpūles). Tev slikti? (Ruērija pakrata galvu.) 
Ruērija. Ārpusē viss tumšs. 
Elijs. Varbūt tev izsaukt taksi? 
Ruērija (iesmejas, pārvarot nespēku). Ko vēl ne, vakars tikai tagad 

sākas! 
Elijs. Zini… Nu, labi… Tad – varbūt, man jāiet, tomēr darbs un tādā 

garā!… Vēlāk noiesim lejas zālē pie bāra? 
Ruērija. Es neiešu. (Par glāzi.) Dzersi vēl? 
Elijs. Nē. (Atdod glāzi). Tā tava… (Pieķeras kāpņu margām). Tiešām 

reibst… Vella ūdens!… Nē, ko es muldu, ne jau no ūdens… 
Ruērija. Ne jau no ūdens. (Iedzer ūdeni). Nekādas indes tajā nav! 
Elijs. Es taču nemaz nedomāju… 
Ruērija. Tu domāji gan. 
Elijs. Tu nevari zināt, ko es domāju… 
Ruērija. Zināt nevaru. Es varu redzēt. 
Elijs. Labi, nestrīdos… 
Ruērija. Dainis nomira manā mājā. Viņš nokrita no septītā stāva. 
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Elijs. Tu man to stāsti? Kāpēc? 
Ruērija. Jo cita man neviena nav. Neviena. Nekur. 
Elijs. Skaidrs, es visu sapratu…  
Ruērija. Viņš gulēja uz asfalta salauztiem kauliem, kā maiss… asinīs… 
Elijs. Bija salietojies? 
Ruērija. Ārsti tā teica. Man viņš solīja, ka vairs nekad! 
Elijs. Nu, tādi solījumi no… pati saproti! 
Ruērija. Saprotu. 
Elijs. Ja tavs Dainis… kā lai to saka… prom, tad tu tagad viena? 
Ruērija. Ūdens. Plūst. Mainās. 
Elijs. Es tādā nozīmē, kā – draugs tev ir, Ruta? 
Ruērija (iedzer ūdeni). Es pati esmu cita. Tagad mani sauc Ruērija. Visi 

mainās. Tie, kas atgriežas, vienmēr ir citi! 
Elijs. Tikai ne es. Mani kā nosauca svētā Elija vārdā, tā visu mūžu 

palikšu Elijs un – punkts!  
Ruērija. Tā ir. Punkts. Paliec sveiks! (Dodas prom). 
Elijs. Ei! Tu taču pati tikko teici – vakars nupat tikai iesākās! (Atkal sajūt 

reiboni, Ruērija atskatās). Kaut kas galīgi nav… (Vairākas 
reizes dziļi ieelpo, Ruērija tikmēr prom). Pirmo reizi tā… (Dodas 
augšup pa kāpnēm, apstājas.) Ruta! Tas ūdens tomēr nebija 
parastais ūdens?… (Pārvelk roku pār seju) Labi, muļķības!… 
Iztiksim bez mistikas! 

 
2. 
 

Psihiatres Marutas kabinets. Parādās Ruērija. 
 

Maruta. Labdien, Ruta! Atceraties mani? Esmu Maruta. Kā jūtaties? 
Ruērija. Normā. Man viss ir labi. 
Maruta. Tas ir labi. Esat sūdzējusies par bezmiegu…  
Ruērija. Tagad guļu… Četras stundas vismaz. 
Maruta. Sapņi, kā ar tiem? Vairs nemoka dīvaini tēli? 
Ruērija. Nē. 
Maruta. Pastāstiet, lūdzu, sīkāk par to, kā jūs vakaros aizmiegat, kā rītos 

mostaties? 
Ruērija. Kādēļ tas? Neesmu nekāda apromantizējusies caca... Ko – vai 

skataties uz melnajām drēbēm? Mani jau nosauca par „gotisko”! 
Bet es neesmu… Un… Un guļu normāli, sapnī neko neredzu, rītos 
ceļos… Vienkārši pieceļos un eju. Vienmēr taisni uz priekšu… 
Klausieties!… Es saprotu, ka man obligāti jānāk te pie psihiatra, 
bet… Bet man ir nepatīkami! Šīs sarunas mani uztrauc… 

Maruta. Tieši ar mani runāt negribas? 
Ruērija. Nē, vispār! Negribu, ka mani izprašņā… 
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Maruta. Tad vienkārši pastāstiet pati, ko vēlaties… 
Ruērija. Ko tad? 
Maruta. Piemēram, ko jūs domājāt vakaros gulēt ejot? 
Ruērija. Neatceros. 
Maruta. Tomēr, pamēģiniet atcerēties… Ruta, lūdzu!… Jūs izturaties tik 

noraidoši, un tas mani, atklāti sakot, nedaudz mulsina!  
Ruērija. Noraidoši? Un kā tad citādi cilvēki izturas? Ap jums droši vien 

tikai pieklājīgie, godīgie un laipnie! 
Maruta. Ne vienmēr, tur jums taisnība! 
Ruērija. Protams! Tieši tie, kas izskatās „godīgie” un „laipnie” arī ir 

lielākie nelieši… Mana māsa ar vīru un trim bērniem tagad dzīvo 
Anglijā. Viņu apkrāpa tieši tāds „pieklājīgais” – viņa parakstīja 
kādus tur dokumentus un viss – māja zaudēta! Palika uz ielas! 

Maruta. Kā jums tagad? Dzīvojat viena? 
Ruērija. Labāk tā, nekā ar kādu nolādētu, līdz ausīm smaidošu kretīnu! 
Maruta. Vai nav tā, ka jums reizēm pietrūkst nedaudz ģimenes tuvuma, 

atbalsta?… Mazliet iejūtības? Darbā, kā tur pret jums izturas! 
Ruērija. Vienkārši neievēro. Bet ja ievēro, tad tāpēc, ka kaut ko vajag! 

Bet es nemaz nesūdzos – tā ir pierasts! Darbs, darbs un tam 
atbilstoša rakstura sarunas! 

Maruta. Nejūtaties nogurusi? 
Ruērija. Esmu pieradusi. Ja domājat, ka man ir „izdegšanas sindroms”, 

tad – nekā tāda! Vazājos pa deju klubiem, relaksējos… 
Maruta. Nemēģināt nodibināt attiecības? 
Ruērija. Ar ko tad? 
Maruta. Ar kādu, kas varētu jūs atbalstīt… 
Ruērija. Ne šajos platuma grādos. Māsa stāsta – Anglijā, tur jā, tur 

cilvēki pat pilnīgi nepazīstami uz ielas nomāli izturas viens pret 
otru… Bet te!… Šeit pie mums patiesībā jau – sāksi būt pārmērīgi 
pieklājīgs, nodomās, ka esi krāpnieks, vai arī vienkārši pastulbāks! 

Maruta. Jūs nejūtaties vientuļi ikdienā? 
Ruērija. Nē, nejūtos. Pietiks par to! Jūtos ideāli!… Es jau esmu pabijusi 

psihenē! Vairs negribu tur atgriezties!  
Maruta. Es vēlos jums palīdzēt, esmu ne tikai jūsu ārste, aizmirstiet uz 

brīdi apvainojumus, pastāstiet man visu, it kā mēs būtu labas 
paziņas. Mēs taču jau sen esam pazīstamas, vai nē? 

Ruērija. Jā, pirms trim gadiem tieši pie jums mani atveda psihenē… Kad 
Dainis nokrita!… To es atceros! Viņš bija mans labākais.. nē, mans 
vienīgais draugs, vienīgais no visiem miljardiem cilvēku, no 
miljardu miljardiem dzīvo būtņu…  

Maruta. Bieži viņu atceraties? 
Ruērija. Atceros, kā viņš dūrās, rija tabletes, kā dejoja uz mājas septītā 

stāva palodzes… 
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Maruta. Jūs atkal moka šīs atmiņas. 
Ruērija. Vairs nē. Tagad es zinu, kā no šīm atmiņām tikt vaļā! 
Maruta. Pastāstiet par to, kā jūs to darāt? 
Ruērija. Izdomāju buramvārdus… Un tad manas atmiņas paceļas gaisā, 

lido, šūpojas un… ziniet, zvana! Jā… tās zvana, kā lieli dobji zvani! 
Milzīgi! Kā mēness, kā visa pasaule… Un es šajā debīlajā 
buršanās ķēpā sev atrodu spēkus… 

Maruta. Kādus spēkus? Kā tie izpaužas? 
Ruērija. Tie nomaina mani. Es vairs neesmu Ruta, esmu Ruērija, un 

man mainās valoda un visas domas galvā, un šī jaunā valoda – 
deg, kūp, dūmo, kā smirdīgas miskastes! Tad es jūtu, ka atkal varu 
valdīt pār sevi. Esmu miskastes vecene. Es vairs neraudu nekad. 
It nekad. Esmu Ruērija, man gribas asiņu… 

Maruta. „Ruērija”, es saprotu, vārda rituālā nomaiņa kalpo, kā iniciācijas 
paņēmiens, kā aizsardzība pret pagātnes traumējošo informāciju. 
Taču – kā ar asinīm? Vai tā bija metafora? Tikai tēls? Vai arī tās, 
es domāju – asinis – jūs pievelk vēl citādi?… 

Ruērija. Man vajag asiņu, jo esmu tukša. Manas dzīslas ir aukstas. It kā 
es būtu iekšpusē mirusi, un es neticu vairs nekam izņemot nāvi. 

Maruta. Vai esat domājusi, kā atjaunot savas asinis? 
Ruērija. Es sacerēšu vārdus… Vārdi, kam cilvēks notic, sāk vibrēt, tie 

aug un iedomas kļūst par realitāti! Vārdi ļauj iznirt no Nezināmā it 
visam… Pat vislabākajam draugam, kura vairs nav virs Zemes. 

 
3. 

 
Fotodarbnīca. Elijs rosās ap fotoaparātu uz statīva, uzstāda to. 

Piekārto prožektorus, citas gaismu iekārtas. 
Tieši aparātam pretī gaišs fons, izgaismots. 
Fonā krēsls (kādreiz bijis grezns, tagad noplucis), tam blakus stāv 

modele Tiamata. 
 
Elijs (kārtodams). Tā, gaismas!… Kas mums ar gaismām?… Nu, Tia, 

stāsti, kā tev iet? 
Tiamata. Normāli. Bet kā tev? 
Elijs. Man? (iegrimis darbā)… Kaut kā, nezinu, šodien kaut kāds „vistu 

aklums” uznācis, te redzu, te neredzu vairs neko… Vai tā ir labi? 
Nē! Tā nav labi!… Tev mūzika patīk? 

Tiamata. Jā, bet… Ne visāda… Kāpēc tā jautā? 
Elijs. Tāpat vien, prasu, ienāca prātā!… Gaism-gaism-gaismas, tā, tā, 

tā… Jau drusku labāk… Ko tu pa dienu dari?  
Tiamata. Es mācos. 
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Elijs. Tā… Mācies, saki?… Apsēdies krēslā, Tia. Tā. Visapkārt tumsa… 
Jūties brīvāk, nesasprindzini plecus… Par ko tu mācies, nekad 
neesmu tev pajautājis, nelāgi no manas puses, vai ne? 

Tiamata. Bioloģiju. 
Elijs. O! Re, kā! Man nez kāpēc likās, ka tu esi vairāk iestādījusies uz 

reliģijas zināšanām… Kā to sauc: teoloģiju! 
Tiamata. Vecāki gribēja, bet es izlēmu, ka man labāk… 
Elijs. Kāpēc labāk?… Tā, tā, tā – vēl vairāk atbrīvosimies, plecus vēl 

atlaižam, brīvāk, brīvāk… Bet tu runā! Nepārtrauc runāt, 
neklausies, ko es pats te muldu, tas ir tikai fons – bla-bla-bla… 
Patiesībā… Nē, velns, tā gaisma neder!… Ko es tev jautāju tikko? 

Tiamata. Neatceros. 
Elijs. Ā, bija tā – kāpēc tu izvēlējies tieši bioloģiju, tur par zāli, lapām, 

zvēriem, lopiem? Un nevis Augstākajiem Kosmiskajiem Spēkiem? 
Tiamata. Nerunāsim par to. 
Elijs. Nē, tu nedomā! Mani patiešām interesē! 
Tiamata. Man tā neliekas… 
Elijs. Nu, paklau! Kāpēc uzreiz jāapvainojas? 
Tiamata. Es neapvainojos. Man tikai… man nešķiet pareizi, ko mēs 

darām! 
Elijs. Tiešām? Ko tad mēs te tādu darām?  
Tiamata. Tu varbūt strādā, tu meklē gaismas, meklē formas… Bet es 

nejūtos savā vietā! Man nepatīk būt tikai Ēnai. 
Elijs. Tu neesi „tikai ēna”. Man nevajag tavu kontūru, man vajag tavu 

iekšieni, saproti – tāpēc es te runāju riņķī un apkārt, lai tu domā, lai 
tu atbrīvojies, lai parādās izteiksmes! 

Tiamata (pieceļas). Pagaidi, nefotogrāfē! Kas tad tavuprāt ir ”iekšiene”? 
Tu runā par to kaut kā automātiski, nejauši!… Pēc tam brīnies, ka 
es jūtos neērti!… 

Elijs. Super! Ideāls kadrs! Re, ko nozīmē improvizācija! (Rāda aparātu) 
Nāc, paskaties – kāda ekspresija! Tiešām fantastiski! Neesmu tevī 
vīlies! Es zināju, ka no tevis sanāks kaut kas neiedomājams!… 
Nu? Nāc, taču paskaties, kas tevī par spēku! 

Tiamata (pieiet, paskatās fotoaparāta lodziņā). Tas jau atkal 
nejauši… 

Elijs. To es arī saku – nejaušībā ir visa sāls! Tur lien ārā atšķirīgais, 
saprati, nevis „vienmēr-visur-vienādais”, kas kļūst par likumu, bet 
izņēmums no likuma – neatkārtojamais, atšķirīgais! Tas, kas notiek 
tikai vienreiz un pēc tam to nevar dabūt atpakaļ, jo tas jau ir kļuvis 
cits, kad atgriežas vēl kādreiz! Bet man te ir šī supermašīna (rāda 
fotoaparātu), kas spēj uztaisīt kopiju no atšķirīgā! Ievēro – kopiju! 
Turklāt no atšķirīgā! Nevis tikai līdzīgo, nevis simulakru! Bet tiešām 
pa īstam – atšķirīgo!  
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Tiamata. Un kam tev tas? 
Elijs. Nu… Tāds veids, kā dzīvot patiešām pie sevis, nevis aptuveni, 

nevis nejauši – kā tu saki – bet sajust sevis spējas, paša spēkus… 
(sāk elpot neritmā). Kaut kas…  

Tiamata. Kas tev?… (Palīdzot). Nāc, apsēdies krēslā! 
Elijs (apsēžas). Noliec, lūdzu, aparātu… Uznāca tāds, blin, gurdums, 

kaut kā… Aparātu – liec tur!… Bail, ka neizsviežu no rokām!… 
Nolādēts! (Savelkas ap sevi) 

Tiamata. Kas tev? 
Elijs. Galva!… Ā-āh!… Tā ka ar iesmu iedūra!…  Acīs migl…Mig… la… 
Tiamata. Vajadzētu ārstu! 
Elijs. Nē! Ne… ne… e.. varu paru… runāt… O, vells!  
Tiamata (ņem telefonu). Es zvanu ātrajiem! 
Elijs (patur viņas roku). Nekas, nekas… jau viss… Nomierinies… 
Tiamata. Tas var beigties pavisam nelāgi… (Atkal ķeras piet telefona) 
Elijs (pārtrauc). Nu, beidz, nepiesauc! Neko, lūdzu, nepārspīlēsim!… 

Tas… Tas ir normāli… Es vakar badojos, es reizi mēnesī vienu 
dienu neēdu… Pēc tam otrā dienā mēdz uzkrist reiboņi!… Viss 
kārtībā! Tiešām!… Jau pārgāja! … (Pieceļas.) Redzi? „Rokas 
dejo, kājas dejo, it kā guļot, it kā ejot!” 

Tiamata. Apsēdies! 
Elijs. Es saku ir labi! 
Tiamata. Lūdzu, apsēdies! 
Elijs. Te vispār ir mana studija un es te diktēju… 
Tiamata. Es tikai palūdzu – apsēdies… 
Elijs. Nu, kā tev tīk… (Tiamata uzliek rokas viņam uz pieres). Vismaz 

viens normāls kadrs jau ir izdevis, var arī drusku ierīt ozonu… 
Redzi, tā tur ir kvarca lampa – ražo ozonu! Nē, tieši virsū 
neskaties, pārāk intensīvs starojums!… Tas ir kā Vecajā Derībā – 
uz Dievu Tēvu tieši virsū blenzt nedrīkst, acis var izdegt, vai ne?… 
Kādas tev vēsas rokas…  

Tiamata. Tur runā par Bībeli, bet tev tas skan tukši… Tāpēc labāk 
nerunā… Labāk sēdi mierīgi, ļaujies maniem pirkstiem, tie 
pieskaras tavai pierei un viss. Tā ir vienkāršāk… 

Elijs. Kāpēc lai būtu tēmas, par ko cilvēks, piemēram es – nedrīkstētu 
spriest! Labi, piekrītu, ka neko tur nesajēdzu tavos Svētajos 
Rakstos, bet… 

Tiamata. Ne manos! Es negribu un tāpēc nerunāju to, kas arī man skan 
tukši. Mani vecāki – tā ir cita lieta! Viņiem ir tāda… tāda īpaša 
pieredze, kuras man nav… 

Elijs. Sapratu. Tāpēc tu aizgāji mācīties bioloģiju. 
Tiamata. Jā, tāpēc! 
Elijs. Un kāpēc bija tik grūti to pateikt uzreiz? 
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Tiamata. Tāpēc, ka nepareizajā toņkārtā! 
Elijs. Nesapratu! 
Tiamata. Nezinu, vai sapratīsi… Iepriekš tavs jautājums skanēja greizi… 

Kā šķība nots! Kā neīstais, kaut kā īsta vietā…  
Elijs. Nu, tātad kā simulakrs – tā nosauksim tavu „neīsto”! 
Tiamata. Kaut vai… 
Elijs. Tad… Re, kas nupat ienāca prātā: nekad neesmu jautājis – vai tev 

patīk, ka visi tevi sauc Tia, lai gan patiesībā esi Tiamata? 
Tiamata. Tas neskan neīsti. Arī tā ir dabiski… 
Elijs. Nu, nezinu!… Kāpēc es nejūtu, ka „nepareizā nots”? Šķiet, ka 

nemaz tik stulbs neesmu! 
Tiamata. Tas jau nav no gudrības, bet izjūtas trūkuma…. 
Elijs. Un tagad, kad mēs par to tā spriežam, to visu tā izvērtējam, 

apgrozām, preparējam – tagad ir pareizi?  
Tiamata. Es to negribēju. 
Elijs. Nu, labi – es, es atkal esmu vainīgs!… Bet – pagaidi!…Kā tad to tā 

var noteikt – „īstais, neīstais”? Pēc dzirdes? Un ja man nav 
„muzikālās auss”? Tad es esmu nolādēts gvelzt kaut kādus tekstus 
pa tumsu – tādējādi: vienmēr garām? (Nokrata Tiamatas 
pieskārienu savai pierei) 

Tiamata. Mierīgi, mierīgi… Ļaujies… 
Elijs. Nē, es patiešām gribu saprast! Tu man esi svarīga, tāpēc man ir 

svarīgi zināt – kā ar tevi runāt! 
Tiamata. Es nepratīšu paskaidrot… Klusu!… Ļaujies… 
Elijs. Labi! Bet, ja nerunāsim, tad nekad nenonāksim pie jēgas! (Satver 

Tiamatas rokas, pieceļas). Tu esi varena dziedniece… Es jau 
jūtu, ka atkal varu elpot!… Kāpēc tad nevari paskaidrot? 

Tiamata. Tāpēc, ka cilvēki neļauj sev palīdzēt! Dzīvnieki vienmēr! 
Elijs. Es ļauju… 
Tiamata. Tikai tāpēc, ka... Ka tev liekas – ļaujoties pieskārienam tu 

izdari man kādu pakalpojumu! 
Elijs. O! Jā! Tā ir! Un vai tavs pieskāriens būtu jātulko! 
Tiamata. Nē. Nekas nav jātulko! Palīdzu un viss! 
Elijs. Grūti noticēt. Pagājušajos gadsimtos, varbūt! Bet ne divdesmit 

pirmajā gadsimtā!… Mūsu dienās vienkārši... Tā. Nenotiek… 
Vienmēr ir kāds iemesls, kāds mērķis, kāda viltība… 

Tiamata. Labi… Netici. 
Elijs (pēc pauzes). Nu, ko… Turpināsim to, kāpēc mēs te šodien 

uzsakām šo spēli? Man bija konkrēts mērķis – nofotogrāfēt tevi!… 
Kā būtu, ja mēs pamēģinātu drusku vairāk atklātības? 

Tiamata. Nē, es negribu. 
Elijs. Bet tu jau nemaz nenoklausījies līdz galam! Es nebūt nevēlos, lai 

tu izģērbies pavisam! Piedod, bet tam vajag daudz vairāk iekšējas 
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brīvības… Tu sastingtu kā piemineklis un – ko man ar tādām 
bildēm iesākt? 

Tiamata. Piedod, man jāiet! 
Elijs. Tiamata, ko tu!  
Tiamata. Satiksimies citu reizi! 
Elijs. Pagaidi, tā nevar! Pasaki – es tevi apvainoju? 
Tiamata. Tikai nedaudz, tā… kādu nieku! 
Elijs. Atvaino! 
Tiamata. Būs jau labi, aizmirstam! 
Elijs. Neej prom… Man bija vēl dažas idejas… 
Tiamata. Citreiz. 
Elijs. Labi, citreiz, tikai neapvainojies! 
Tiamata. Nē! Viss kārtībā… (Ātri prom.) 
 

4. 
 
Mājās pie Tiamatas.  
Istabā viņas Tēvs Ludvigs un Māte Gundega. 
Ienāk Tiamata. Dodas pāri visai telpai uz savu istabu. 
 
Gundega. Meitiņ! Tia! 
Tiamata (pagriežas atpakaļ). Jā, mammu! 
Gundega. To man tev nevajadzētu atgādināt! 
Tiamata. Ko tad? 
Gundega. Tu neatceries! Es tev to mācīju, kad vēl tikko sāki staigāt… 
Tiamata. Es aizdomājos, es… Patiešām drusku esmu pārdomās! 
Gundega. Meitiņ, krustu pārmet! Kā ienākam mājās istabā, pateiksimies 

Viņam par mājokli, kurā vienmēr laimīgi atgriežamies! 
Gundega (pārmet krustu). Jā, labi… 
Ludvigs. Tiamata, drīkstu mazliet aizkavēt? 
Tiamata. Jā, tēt! 
Ludvigs. Tu taču šovakar nekur nekur neiesi? 
Tiamata. Es mācīšos. 
Ludvigs. Es tikai gribēju atgādināt, ka mūsu pronomenālistu draudzei 

šovakar ir Sākotnējā Vārda vakars, arī mums ģimenei vajadzētu to 
pavadīt kopā ar mūsu ticības brāļiem un māsām. 

Tiamata. Tēt, tu esi priesteris, tu zini labāk… 
Ludvigs. Tas… Pagaidi, Tiamata!… Kāpēc tu tā saki, it kā norobežotos! 
Tiamata. Es nenorobežojos, tiešām… Bet… Man ir kaut kas jāpārdomā! 

Es šodien sajutu kaut ko… nelāgu! Man ir jāsaprot, kas tas ir… Bet 
es gribu padomāt vienatnē… 

Gundega. Ne jau vienatnē, bet sarunās ar Viņu! 
Tiamata. Jā, mamm, tieši tā! 
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Gundega. Kas ir noticis! 
Tiamata. Nekas! Patiešām nekas! 
Gundega. Lūdzu, pasaki – kas ir noticis! 
Tiamata. Mammu – nekas nav noticis, es apzvēru pie krusta!… Tēt, es 

iešu … 
Ludvigs. Nedrīkstu aizkavēt, mīļā… Meditācija ir svēts rituāls!… Vai 

mēs pēc tam varēsim ar tevi aprunāties? 
Tiamata. Tēt, es gribētu šīs pārdomas paturēt pie sevis! Tas nav tā, kā 

tu domā. Tur nav nekā, ko man vajadzētu tev atklāt grēsūdzē. 
Ludvigs. Ai, meitiņ… Nenorobežojies!… Es lūdzu patiesi – 

nenorobežojies! 
Tiamata. Nē… Viss būs labi! (Aiziet savā istabā). 
Gundega. Man ir nelāgas nojautas… 
Ludvigs. Nekas, nekas, Gundega, būs labi! Cilvēkam ir jāiziet arī 

laicīgajā pasaulē. Tāds ir Viņa pārbaudījums mums visiem! 
Gundega. Pārāk daudz pēdējā laikā šī „laicīguma”! Gan tu vēl 

piedzīvosi… Drīz mājās parādīsies telefoni, datori… Ek… Tu 
nekad neesi bijis pietiekami stingrs tēvs!… Pat tev kabinetā es reiz 
redzēju datoru! 

Ludvigs. Tikai vienu reizi. Tas man bija vajadzīgs, lai sazinātos ar 
ārzemju kolēģiem! 

Gundega. Kā pa telefonu? 
Ludvigs. Jā. 
Gundega. Lai Dievs mūs pasargā no pasaulīgā spēkiem… 
Ludvigs. Es varu tam pretoties, dārgā! Tas ir mans spēks, nevis vājums! 
Gundega. Jā, jā… Tā tu saki, bet… Kad Tiamata ik dienas atkal un atkal 

tiek ierauta ikdienišķo kārdinājumu virpulī?… Tad man tavā vietā 
bija jāuzņemas Sargātājas lomu! Tu esi tik vājš savā 
labsirdībā…Tu būtu viņai ļāvis sazin ko! 

Ludvigs. Turēsimies pie gaismas! Vai gan mūsu mājās kādreiz ir 
iekļuvusi tumsa? 

Gundega. Bet… Kas var zināt?… Pirms pusgada mums nozaga 
svētbildi sudraba kaltā rāmī! Ja jau tādas lietas notiek… 

Ludvigs. Visuaugstais to grēciniekiem nepiedos…  
Gundega. Bet es par mūsu pašu meitu!… Saproti – šodien nav kā citas 

reizes! Es tev saku: šodien nav! Viņai kaut kas ir noticis tāds…  
Ludvigs. Vai gan izejot tumsā, mēs neesam šai tumsai pretim stāvoši… 

Kāds tur brīnums, ka nepieredzējušai dvēselei pielīp kāds nieks… 
Gundega. Ludvig! Tu manī nemaz neklausies! Es jūtu, ka nav labi! 
Ludvigs (pienāk, apskauj Gundegu). Es tev apsolu, ka parunāšu ar 

Tiamatu. 
Gundega. Jau šovakar! 
Ludvigs. Jau šovakar, patiesi! 
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Gundega. Tas labi! (Metot krustus). Man bija tāda sajūta, ka viņa nes 
sev līdzi kādu daļu no… no kāda Mirušā!… Viņas skatiens… 
Uzreiz ienāca prātā: „Tas nav uz labu!”… Saproti, kāpēc es pilnīgi 
sastingu, kad viņa nupat ienāca pa durvīm!… 

Ludviga. Nu, nu, nu… Vēl neko nevar zināt!… Kādreiz saskaroties ar 
kādu stipri ievainoto, mēs paņemam daļu viņa slimības sevī! 
Tāpēc ir lūgšana, tāpēc attīrīšanās!… Bet ne jau mums jābīstas 
ļaunā spēka! Un nevajaga jau arī uzreiz iedomāties to sliktāko! Tā 
mēs izrādām neuzticību Sākotnējam Vārdam…Tas nav labi… 

Gundega. Es taču zinu! Es zinu… Bet… Tagad tu runā tā it kā arī tu 
gribētu norobežoties! Lūk, tas gan nav labi! 

Ludvigs. Nē. Ne tā. Tici man.  
Gundega. Es ticu. Es tikai jūtos kaut kā… Gluži tā it, kā nemaz nebūtu 

Svētki… It kā vajadzētu priecāties, pateikties Viņam Tam 
Visuaugstākajam, bet… Atkal un atkal atgriežas… sliktās ziņas! 

Ludvigs. Nāc, uzliec rokas uz Diženās Grāmatas. Būs labi! 
Gundega. Jā… Tev taisnība! Padoties nedrīkst… (Uzliek rokas uz 

grāmatas). 
Ludvigs. Mēs dzīvojam divdesmit pirmajā gadsimtā… (Sākas Rituāla 

mūzika). Tas ir smagi – smagi noturēt līdzsvarā Gaismu un 
Tumsu, arvien jāmeklē atbalstu tiklab Svētajos Rakstos, Atribūtos, 
kas iemieso To Kungu – mācoties un ļaujoties Priestera balstam! 
Bet tikpat svarīgi ir neiztikt ar Priestera gādību vien, allaž jākrāj 
spēki pašam sevī – turi rokas uz Grāmatas, atjauno spēkus, sieva 
mīļā… Tumsa saskanīgumā ar gaismu – vienmēr viss ir kustībā. 
Kā melodijā – nekad nav apstāšanās, tikai arvien jaunas pasāžas, 
jauni viļņi. Ir divdesmit pirmais gadsimts – daudz jo daudz kas 
jādara katram pašam, priesteris var un arī nevar palīdzēt 
vienmēr… 

Gundega. Patiesi, kā tu saki, patiesi… 
(Iznāk Tiamata, nepamanīta vēro vecāku rituālu). 

Ludvigs. Atrodi Vietu savā dvēselē. Tev jānotur īdzsvars starp Tumsu 
un Gaismu – šis spēku samērs mūsu laikos vienmēr tiek izsists no 
Harmonijas Punkta – melns līdzsvarā baltajam allaž nosveras 
melnā pusē, ak, nedrīkst to pieļaut! Jādabū atpakaļ Vietā svaru 
ass. Tici! Būtiskais ir Vieta – nevis priesteri, nevis grēcinieki, nevis 
svētie, nevis dēmoni – bet Vieta, kuru tie visi cenšas ieņemt – par 
to jādomā, uz to jākoncentrējas. Tikai Vieta ļauj uzturēt līdzsvaru! 

Gundega. Taisnīgi teikts, taisnīgi teikts… Kaut tik mūsu svētbildi 
sudrabkaltajā rāmī Tēvs ļautu mums atgūt… 

Ludvigs. Tā notiks. Tici! Esi tik savā vietā! 
Gundega. Es ticu… Ja vien es sevī patiesi zinātu Vietu… 
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Ludvigs. Šī Vieta ir tavs iekšējais saturs, pasaule, kāda tā plūst cauri 
tavai apziņai– visa dzīvotā un pašlaik dzīvojamā bezgalīgās 
viļņošanās iekšējās pasaulizjūtas kopums, nebeidzamā kustībā 
iešūpoti veselā saprāta apjomi – tiklab eksistences izjūtas kā 
veselā saprāta, vispārpieņemto uzskatu „laukumi” šī apziņas dzīvā 
plāna „ģeogrāfijā”. Jo taču pasaules daudzveidība ir plāna 
principiālā atšķirīgā un atkārtotā sekas… Bezgalīga daudzveidība! 
Nu, sakiet man – kā tādu mutuļojošu jaudu kopumu noturēt 
līdzsvarā, ja netic spēkam, kas piemīt Vienam pār visu. Kā 
noturēties, lai Haoss mūs neaprij!… Saku un atkārtoju, saku un 
piekodinu: tici, ak, tici Vienotajam! 

Gundega. Vienotais visam, visam pāri Vienotais!… Es ticu, ak, es 
patiesi ticu… 

Tiamata (klusu). Lai top līdzsvars!… 
 
 

5. 
 
Mājās pie Obila. Viņa mājās ir daudz grāmatu, maz mēbeļu – viņš ir 

dzejnieks.  
Elijs ienāk pie sava brāļa. Klusums, abi novērtē tikšanos. 
 
Obils. Sveiks, brāli Selfij!  
Elijs. Atcerējies iesauku, Obil? 
Obils. Kā nu ne! Tevi skolā tā vien sauca – es biju Elfijs-brālis, tu brālis-

Selfijs! Bračka, mans atspulgs – mans „elfija selfijs”, spoguļattēla 
„pašportrets”! Vienmēr atcerēšos… Kā tu te gadījies manā pusē? 

Elijs. Tā vienkārši – ienācu! 
Obils. Tad jau kaut kas noticis! Nepatikšanas? 
Elijs. Kāpēc uzreiz nepatikšanas? 
Obils. Kāpēc tad tu būtu nācis pie manis? Reizi pa pieciem gadiem! Ne 

jau nu bez iemesla… Starp citu, piesēdi, jūties, kā mājās! 
Elijs. Nu, labi… Man tiešām ir draņķīgi!… Iedzert nav ko? 
Obils. Pašlaik nav. Biju nolēmis ieturēt pauzi… Jau trīs nedēļas dzīvoju 

pilnīgi svēts, liec kaut vai rāmī un izkarini krustcelēs!… Bet es jau 
varu aiziet pakaļ, tikai… 

Elijs. Kas, tikai? 
Obils. Piedod, bet nav naudas – dzīvoju svilpodams! 
Elijs. Panti nerakstās? 
Obils. „Rakstās, nerakstās”, kur tu esi dzirdējis, ka dzejnieks spējīgs 

izdzīvot no rakstīšanas vien! Visi ir vēl kaut kas – tulkotāji, 
redaktori, kaut vai literatūrzinātnieki…  
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Elijs. „Kompjūteristi”, „reklāmisti”, „kurjeri”, „aptieķnieki” – viss profesiju 
katalogs – tikai „politiķu” vēl nav! 

Obils. Kur nav? 
Elijs. Deju klubā. 
Obils. Neticās, ka nav? Man tā liekas: gan jau kāds ir, vismaz bija 

jābūt… Vara visur ir klāt! Ja ne citādi, tad ķer kaifu no savas 
pašapziņas!… Ko?… Tā ir „selfij”? 

Elijs. Labi, par to varu… Es tikai atcerējos, kādā sarunā jau vienreiz 
dzirdēju: visapkārt visa pasaule griežas ap mani… Kā tad tu bez 
naudas? Nekur nestrādā? 

Obils. Kā gadās. 
Elijs, Tagad tāds periods, kad negadās, dzejniek? 
Obils. Tu par to?… Zini, ko es tev teikšu! Var jau būt, ka senos laikos no 

dzejas darba vien pietika iztikšanai, varbūt Ziedonim vai Vācietim 
sanāca dienišķai iztikai, bet ne jau nu šodien… Ej, bet – ko tad tu 
tā pie manis uz „baļļuku” – tu taču deju klubā par brīvu vari liet 
iekšā līdz tek pa ausīm ārā!… Priekš kā tev es? 

Elijs. Brālis esi… 
Obils. Labi, labi… Es jau arī saku: ierausim, kā radinikeiem 

pieklājas…Es taču neteicu: ej prom! Es neteicu: ej uz savu klubu 
un lieto tur!  

Elijs. Nu, nu – tur es esmu darbā, neko tur nemaz nedrīkstu pat paostīt, 
kur nu vēl „pa ausīm” lai tek! 

Obils. Es tādā vietā nevarētu. No tikiem līdz tikiem, turklāt vēl sausā 
jāiztiek… Tad jau labāk uztaisi mājas lapu, liec iekšā visādu 
vēmienu, lai ļaudis „laiko” un griez „koinu”! 

Elijs. Visi nav dzejnieki! Tad aizskriesi? Re, piečuks – pietiks? 
Obils. Nu, par tādu naudu! Var pat tīri normālu paņemt… 
Elijs. Es zinu. Neesmu jau galīgs atturībnieks.  
Obils. Nu, kas jau „Selfijus” fočē! Kas klubiņā ražo par ārāmetēju… 
Elijs. Bet ko tie, kas krāmē savu „fekāliju” tīklos, „koinu” griež, tiem jau 

arī vajadzētu pietikt! 
Obils. Nē, nē… Fekālija par vāju! Nav tās smakas, ko vajag publikai… 
Elijs. Labi, labi! Ej vienreiz! Nekāds ārāmetējs arī es neesmu un par 

„selfiju” jau esmu aizmirsis!… 
Obils. Labs ir, pēc tam izstāstīsi, ko tu vēl „esi aizmirsis”! Es ātri – 

„točkiņa” tepat pāri ielai, divus soļus uz ziemeļiem! (Prom). 
Elijs. Skriešus!… Ko bračka lasa? (Pie grāmatplaukta) Čestertons, 

zinu, Umberto Eko, dzirdēts ir, o, Gēte „Fausts”, pavisam daudz 
dzirdēts, lasīts nav, skat, Raiņa tulkojumā… Viss jau okei, brāļa 
kungs… Kur paša dzeja?… 

 
6. 
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Elijs iegrimst domās. Atmiņu aina 
Parādās Maruta kā ģimenes ārste. 

 
Maruta. Sveicināti! 
Elijs (iet viņai pretīm). Sveiki, dakter! 
Maruta. Sēdieties. Tā… Paskatīsimies „slimības vēsturē”, sen neesat 

bijis pie mums. Kas vainas? 
Elijs. Galva reibst, šorīt vispār – līdz vemšanai… Reāli laidu podā… Un 

dažkārt stipras galvassāpes!  
Maruta. Bieži. 
Elijs. Katru dienu, arī naktīs… 
Maruta. Jau sen? 
Elijs. Kopš pagājušās nedēļas. Agrāk nebiju manījis… Dažbrīd šķiet, ka 

deguna priekšā gaišs, bet tālāk – nekā nav – tikai tumsa! Citubrīd 
acīs it kā miglojas, attēls pēkšņi dubultojas…  

Maruta. Tā? Redzes traucējumi?… Kā ar kustībām, jūtaties brīvi? Varat 
pielikt pirkstu, piemēram, pie apakšlūpas? 

Elijs. Jā, bez problēmām! (Nodemonstrē). Tik traki jau atkal nav… 
Tiesa dažbrīd šķiet, ka nevaru vairs parunāt… Tā kā tāds… Es 
nezinu – stosteklis, vai! 

Maruta. Sāpes galvā? Kur tieši, norādiet kurā galvas rajonā? Varat 
pateikt? 

Elijs. Ziniet, kad uznāk, nevar vairs saprast kur tieši… Tad šķiet, ka visu 
skalpu nes nost! 

Maruta. Analīzes sen nav veiktas… Izmērīsim asinsspiedienu! Atlokiet 
piedurkni… 

Elijs. Man dažbrīd ir tā it kā es pēkšņi zaudētu savu „es”… Paliek tikai 
nedzīva tukša telpa ap mani, kurā kustas – kaut kas kustas, bet 
nekam nav… dzīvības… Kā to paskaidrot?… Nē, ziniet, visapkārt 
ir tikai fiziska dzīvotspēja – kā saka –  bet nekam nav „dvēseles”! 
Tikai kustīgi ērmi. Izgaismoti. Un es pats arī viens no tiem… 

Maruta. Vai tas jūs biedē? 
Elijs. Pats nezinu… Bet, ja jau nav dvēseles, tad… Tad jau ikvienu var 

nogalināt un nekas īpašs nenotiks… Šādas domas mani uztrauc! 
Maruta. Es jūs saprotu. 
Elijs. Diez vai… 
    

7. 
 

Atskan Obila balss. Maruta prom. Elijs pieceļas. 
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Obils. Deputāts grib balsot „par”, bet kvoruma nav šovakar… Tā nu 
sanāk trāpīties, ka jāiet dzert un lāpīties! 

 
Elijs paiet viņam pretī. 

 
Elijs. Ko tu kliedz pa visu māju? 
Obils. Te man tādi kaimiņi, viņiem baigi nepatīk, ka es rīkoju „baļļukus”, 

tad viņi dauza pa sienām un griestiem! Es tikai devu zīmi, ka „atkal 
sākās” – lai gatavojas! Vismaz paņem slotu pa rokai! 

Elijs. Patīk tāda „sliktā zēna” poza, ko? 
Obils. Ne jau pats labprātīgi to ieņēmu. Tā nenotiek. Mani pamazām 

tajā ielika!… Bet – „pa lielam” – ko es?… Es tikai ieleju, nekādu 
pretenziju! Ir jāsaprot, ka visu dzīvi, visu, kas galvā, visu, kas 
ķermenī un visvairāk visu, kas starp kājām regulē gēnu 
programas. Nav svarīgi vai mēs kāds kaut ko varam vairāk, vai 
nevaram, zinām vairāk vai nezinam – tam absolūti nav nekādas 
nozīmes! Viss ir determinēts! Viss ir iepriekš noteikts tavā 
programā – ļaujies un miers! 

Elijs. Tad ņemam iekšā! 
Obils. Ņemam! Uz tavu veselību, kā teica senos laikos, mūsu pašu 

fāters! 
Elijs. Vispār jau uzminēji… 
Obils. Ko tieši?  
Elijs. Par veselību. 
Obils. Par veselību? 
Elijs. Jā.  
Obils. Nu? 
Elijs. E, ko tur… Lej vēl vienu! 
Obils. Pagaidi… Kaut kas baigi nopietns? 
Elijs. Velns viņu zina… Biju pie dakterienes. Sūta uz papildus analīzēm. 

Galvā varot būt audzējs.  
Obils. Izklausās nopietni… 
Elijs. Man arī šķiet, ka nopietni! Lej vēl vienu! 
Obils. Klausies! Varbūt tu nemaz nedrīksti…  
Elijs. Ta’ labi, nenosprāgšu jau tūlīt tev acu priekšā, nebaidies, lej! Ja 

vecākais bračka saka, lej, tad drīkst! 
Obils. Divus gadus vecākais, neko jau baigā gadu starpība! 
Elijs. Tu ko blenz, neesmu jau vēl spoks! Kādreiz, kad būšu – gaidi 

ciemos – rudens naktī pie loga – tuk, tuk – mirušie nāk… 
Obils. Jā, spoks tu tāds… Tu mani tiešām drusku… nošokēji ar šo 

paziņojumu! Audzējs nav joki… Ņem, tagad lej pats… 
Elijs (paņem pudeli). Kas tad tev? Ticība neatļauj slimniekiem ieliet? 
Obils. Taisnajā zarnā man tava ticība… Vienkārši… 
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Elijs, Labi, nesaki neko. Es redzu, ka esmu tevi izsities no rāmjiem. 
Patiesībā jau nekas vēl nav noticis. Kā jaut teicu: papildus analīzes 
un visa tā draņķība! Nu, nestāvi ar tādu ģīmi, kā bikses pielicis!  

Obils. Ta’ labi! Es jau neko… 
Elijs. Redzu, kā – „neko”! Aiziet, vēl pa vienam! Tagad uz tavu veselību! 
Obils. Stop! Tikai ne tādā kontekstā… 
Elijs. Kāda tad? 
Obils. Nu… Nelāgi izklausās tas „tagad” pirms „uz tavu”… Man vēl – tfu, 

tfu, tfu – nekas nav pieķēris!… 
Elijs. Nu, skaidrs! Cik tu gadus jau met katru dienu? Tā runā, ka tādiem 

kovbojiem, nekad nekas nelīp! 
Obils. Nu, vienalga! Labāk, zini – dzeram uz manu kaimiņu veselību! 
Elijs (smejas). Ā! Sapratu! Gribi to nelaimi novirzīt saviem nedraugiem! 

Neesi kaut kā palicis drusku māņticīgs, ko?  
Obils. Skaidrs, ka nē! 
Elijs. Nu, nu, nesaki, nesaki! Ja nu tomēr…Piemērus gribi? Vai spļauj 

pār plecu, kad kaķis pārskrien pār ceļu? Sasistu spoguli tūlīt nes 
ārā no mājas uz izmet miskastē neskatoties? 

Obils. Nemaz jau tā neņirdz! Ko var zināt – ja nu tev arī lāsts uzlikts? 
Elijs. Ko? 
Obils. Viss ir iespējams… Pat mūsdienās! Es zinu, ko tu teiksi: nav 

nekādi viduslaiki, raganas visas jau sārtā nodedzinātas… Tikai nez 
kāpēc ļaudis tam visam pievērš īpašu uzmanību! Nē, visi jau vienā 
mutē brēc, ka netic! Nu, ja, nu, ja! Tā tāda kā papildus 
„aizsardzība” – neticēt!… Bet vajag tikai kādai „tārpveidīgai” domai 
iesēsties galvā un tā tur perinās, rušinās, tu viņu dzen prom – bet 
neapzinātajai domai tikai to vien vajag – tādi prāta sašutuma pilni 
kliedzieni tikai dod „tārpa domai” papildus enerģiju. Un aiziet! Un 
aiziet! Un kādā brīdī jau ir par vēlu! 

Elijs. Es atcerējos! Ruērija … Viņa toreiz bija klubā! Viņai bija, kā to 
sauca… „Strukturētais ūdens”. Un kad es iedzēru… (Uzlec kājās) 
Nē, pie velna! Tas taču pilnīgs sviests, reāls idiotisms! Un kāpēc 
viņai mani burt? Sava prieka pēc, vai?  

Obils. Nekad neesi viņai neko nodarījis? Padomā vien… Varbūt šī bija 
tevī ieķērusies, kas zina… 

Elijs. Viss! Muti ciet!  Es vairs neko negribu par to dzirdēt! Murgi kaut 
kādi! 

Obils. Es tikai pateicu savus novērojumus! Tu tāds izskaties, kā noburts.  
Elijs. Es teicu: piever žaunas! Un tagad tas jau ir nopietni! Labāk salej… 
Obils. Es, bračkiņ, varu, protams, saliet, bet kaut kā savādi sanāk – tu 

desmit gadus neliecies par mani ne zinis! Nerādies! Un tikai tagad, 
kad sajuti, ka „tārpi” jau rindā pēc tevis stāv, tad tu beidzot esi klāt! 
Nu, super!… Pie tēva un pamātes uz Liepāju netaisies?… Varbūt, 
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ka vajag pie sencīšiem! Tā visu laiku, kamēr dzīvīte bija vienā 
keksā, tad – kas tā ģimene, ko viņiem no manis vajag, bet kolīdz… 

 
Elijs sit Obilam. 

 
Elijs. Es brīdināju, lai tu apklusti… 
Obils. Zini, ko!… Es tev pretī nedošu, nav jau saldie bērnības gadi… 

Vienkārši, ņem savu dzeramo un tinies! 
Elijs. Piedod… Man… Tiešām nevajag dzert… Un vispār! Viss kaut kā… 

Ne tā… Es negribēju palaist rokas! Nervi ar tiem veselības sūdiem 
tagad galīgi čupā. Negaidīti uzkrita! Visu laiku nekas – te bāc! – 
papildus pārbaudes, audzējs… Piedod! 

Obils. Nē, nu labi… Aizmirsts! 
Elijs. Pastāsti labāk, ko tu raksti. 
Obils. Neko pēdējā laikā uzrakstījis neesmu… Nebija neviena, kas 

iedod pa purnu, un ieliek atpakaļ sliedēs! 
Elijs. Tad – vēl pa vienam! 
Obils. Jā, ielej… 
Elijs. Par visādiem murgiem, iedzeram, ja? Par mur-mur-mur-

murgiem!… Debesu Tēvs!… Esmu jau galīgi pillā… No divām 
glāzēm…Tu zini – es tā padomāju – var jau būt, ka visas cilvēku 
darbības jomas, par kurām mums nav zināšanu šķiet maģiskas… 
Nu, tāda kā buršanās! Piemēram: servisa tehniķis ielien zem 
„kapota”, tur kaut ko pavāra pa iekšu un – viss kārtībā! Motors 
atkal strādā! Viņam tā ir ikdiena, zināšanas – man tas šķiet kā 
murgaina pesteļošana, kaut kāda ņemšanās ap nolādētu ūdeni, 
kurā ierunāti buramvārdi… 

Obils. Aha! To sauc par „apvārdoto ūdeni”! Runā, ka tiem, kas tic, šīs 
pesteļošanās arī palīdz! Es domāju, ka tie ir parastie „pīļu mēsli”. 
Zināšanas neko nedod, tu vari justies baigais „zinātnieks un 
pētnieks”, bet patiesībā esi tas pats vecais labais mērkaķu tēvs, 
kas savu paša gēnu dzīts uzlīdis kokā, kur viņam tās pašas gēnu 
programas aizmālējušas acis ar ilūziju, ka viņš nez kā tur nāvīgi 
kontrolē teritoriju! (Smejas). 

Elijs. Droši vien tā arī ir… Neviens ne velna nevar zināt, kam lai 
patiesībā tic! Ar prātu, tīri racionāli, jau var nosegt visu tam „fišku 
aparātam” neskaidro… Uztaisīt savā domāšanā tādu kā reālā 
patvertni, kā komuflāžas tērpu! 

Obils. Slēpties no sevis, tas ir normāli un cilvēciski! Es dzeru! 
Elijs. Lai notiek! Lai viss notiek, kā programēts! Pro! 
 

8. 
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Ārstes Marutas kabinets. 
Ienāk Elijs. 

 
Elijs. Sveicināti! Mani nosūtīja pie jums. (Sniedz dokumentus, izrakstu 

no slimības vēstures) Mani pārbauda, vai galvā nav… kaut kāds 
audzējs. Staigāju tagad pēc kārtas pie visiem speciālistiem. 
Analīzes, tur… Vairāki izmeklējumi… Tai skaitā pie psihiatra. 

Maruta (lasot informāciju). Es saprotu. Lūdzu! (Norāda Elijam 
apsēsties, vēro, kā viņš reaģē uz šādu nekonkrētu 
norādījumu). 

Elijs (apsēžas.) Ja tur rakstīts redzes traucējumi, arī runas… Tas tikai 
brīžiem. Un man šķiet pārspīlēts… Es tikai – kad galva sāk 
sāpēt… Tad arī aizgāju pie sava ģimenes ārsta. Un pēc tā – 
sākās!… Katru dienu kāda izmeklēšana... 

Maruta. Pašlaik tātad varat runāt brīvi… 
Elijs. Es saku – kad galva sāp. Tad… Vispār viss kļūst tā dīvaini… 

Gaidu, ka kaut kas notiks. Pats nezinu, kas... 
Maruta. Bailes? 
Elijs. Nu… Jā, tā var teikt… 
Maruta. Vai kādas konkrētas domas jūs biedē? Vai tēli?  
Elijs. Nē. Viss kopā. Nenoteikti… Esmu uz ielas, vai teiksim sērfoju tīklā. 

Un tad… Galva sāp. Un es iedomājos – tagad viss! Notiks kaut 
kas… neparedzēts. Nezinu kas! Nokritīšu turpat uz vietas 
bezsamaņā, vai varbūt uz ielas sāks šaut, kāda mašīna iebrauks 
cilvēku drūzmā – es tiešām nezinu, kas viss pasaulē nenotiek! 

Maruta. Jūs satrauc notikumi pasaulē? Šķiet, ka tas var notikt arī ar 
jums? 

Elijs. Varbūt… Bet agrāk tā nebija. Tad es neko tādu pat neiedomājos… 
Tā vispār ir kaut kāda mistika. Dzīvoju, nekas, tad pēkšņi – 
audzējs! Kaut kā galvā nesavienojas… 

Maruta. Kā tas ir „nesavienojas”? 
Elijs. Nezinu. Ar prātu it kā visu apjēdzu… Bet vienalga! Nevaru 

noticēt… Viss notika pārāk ātri… 
Maruta. Sākās tas droši vien jau pirms vairākiem gadiem. Jūs to 

nemanījāt uzreiz. Biežāk nogurums, varbūt sliktāk guļat, varbūt vēl 
kāds ikdienā neievērots sindroms… Tieši sāpes jau neparādās 
uzreiz.  

Elijs. Man bija tā, ka vienā vakarā – tiešām! 
Maruta. Nu, ja… Kāds stress, kāda nejaušība, uztraukums, 

pārdzīvojums – vienalga kas – pēkšņi palaiž it kā starteri un tad jūs 
sākat just, ka process sākas. 

Elijs. Es atceros to brīdi. Deju klubā uz kāpnēm… Dakter, jūs taču 
neticat burvestībām, vai ne? 
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Maruta. Es droši zinu, ka tās nepastāv. 
Elijs. Saprotu… Es arī domāju, ka nekā tāda nav... Ir kaut kas 

cits…Laikam, es pats sevi noskaņoju, lai noticētu… Kā to sauc? 
Maruta. Pašsuģestija. 
Elijs. Tikai biežāk es sevi suģestēju, lai nenoticētu kaut kam. Labāk 

pārliecināt sevi, ka ka jānotiek sliktākajam!… Bet tā jau visi sevi 
suģestē!… 

Maruta. Varbūt… Jūs sakāt: labāk nenoticēt? Lai nebūtu jāpieviļas? 
Elijs. Apmēram tā. Pieredze māca… 
Maruta. Pārbaudiet, kā būtu ar pozitīvu domāšanu. Experto credo. 
Elijs. Nesanāk. Esmu mēģinājis, bet tas šķiet kaut kā idiotiski… Pasaule 

ir citāda. Nekā pozitīva tajā, kas notiek ar mani, nav. 
Maruta. Varbūt tā tikai mūsu sabiedrībā! Citur pasaulē visi vienā balsī 

apgalvo, ka ir gluži pretēji – ja ticēsi, ka veiksies, ja smaidīsi… 
Elijs. Esmu gan mēģinājis ticēt, gan smaidīt pa visu ģīmi… Dakter! 

Mūsu mežā tas nestrādā! Esmu pieredzējis, ka pēc tam uz mani 
skatās ar aizdomām… Parastais pretimnācējs uzreiz domā, ka 
man kaut ko no viņa vajag! Bet ja man patiesi kādreiz vajag 
palīdzību, tad izvairās! 

Maruta. Esat mēģinājis pats palīdzēt? 
Elijs. Tā… sīkumos… Jo arī tad, ja kāds nāk palīgā – arī pret tādu rīcību 

pie mums uztver ar aizdomām! „Ko gan viņš tā cenšas, laikam, 
taisās apkrāpt!” 

Maruta. Bet varbūt nevajag uzspiest savu palīdzību?  
Elijs. Es neprotu saskatīt atšķirību niansēs… Manā uztverē: vai nu 

palīdzi, vai nepalīdzi! 
Maruta. Pamēģiniet paspēlēties… Kādreiz rītausmā uzsmaidiet saulai, 

vai vienkārši gaismai logā, izliecieties, ka palīdzat dienai iesākties! 
Elijs. Diez vai, dakter! Es protams, atvainojos, jo nezinu, kā un ko 

ārstē… Bet izklausās jau nu galīgi stulbi!… 
Maruta. Tad es jums ieteiktu vienkārši palasīt kādu „galīgi stulbu” 

grāmatu, kādreiz tas palīdz… 
Elijs. Psiholoģijas?  
Maruta. Ko, lūdzu? 
Elijs. Vai tā būtu kāda psiholoģijas grāmata, ko man jālasa? Parastos 

stāstiņus es nevaru ciest, dzeju vispār…  
Maruta. Kā jūs to domājat „psiholoģijas”? 
Elijs. Nu… No sērijas „Kā pozitīvi mainīties uz augšu!”, „Kā kļūt 

miljonāram nedēļas laikā” – un tādā garā? 
Maruta. Tā īsti nav psiholoģija… Es šoreiz domāju zinātni, nevis 

populārās ilūzijas. 
Elijs. Labi. Es pamēģināšu… 
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9. 
Elijs savā fotodarbnīcā. Sēž krēslā. Nekustība… 

Iztālēm parādās Tiamata. 
Elijs satrūkstas. 

 
Elijs. Ei! (ātri dodas pie plaukta kaut ko paņem no tā, nospiež kādu 

slēdzi) Kas tur ir!? 
Tiamata. Es… 
Elijs. Kas „es”? Ruta? Jeb kā tevi tagad sauc – Ruērija? 
Tiamata. Nē… tā esmu es Tia. 
Elijs. Ā?… Jā, piedod, aizdomājos… 
Tiamata. Nekas īpašs. 
Elijs. Ko tu gribēji? Vai tiešām mums uz šovakaru bija sarunāta sesija? 
Tiamata. Sesija? Nu, jā, „fotosesija”, tā to sauc. Nē, es… 
Elijs. Kas tad? 
Tiamata. Gribēju pajautāt, kā tu jūties? 
Elijs. Atklāti?… Draņķīgāk diez vai būtu iespējams. 
Tiamata. Galva sāp? 
Elijs. Nu, jā, taisnība! Tad būtu vēl sūdaināk. Bet šobrīd – ne pārāk… 

Drusku jūtu smagumu , bet var pieciest… Ir bijis arī ļaunāk. 
Tiamata. Es varētu atkal pielikt rokas tev pie pieres. 
Elijs. Tu nebaidies? 
Tiamata. No kā? 
Elijs. Man šodien paziņoja skaidri un gaiši – galvā patiešam ir audzējs. 

Un ilgi vairs nav atlicis! Tad nu… zini, ko es domāju? 
Tiamata. Ko tad? 
Elijs. Ka man tagad viss ir atļauts! Es varētu pat sākt slepkavot… Man 

vienmēr bijis interesanti pārdomāt – kā būtu, ja es kļūtu sērijveida 
slepkava?… Opiņās, ko?… Vajag taču tikai sākt, vai nē! Izdomāt 
kādu māksliniecisku zīmi, simbolu, kas mani pārstāv iepretim 
visam tam marasmātiskajam Likumam un sasvīdušajai Kārtībai… 
(Smejas ilgi). Un pat, ja mani pieķertu! Es viņiem pateiktu: „Čaļi, 
jūs nolaidāt drusku garām ar visu savu detektīvu centību un 
morāles kategorisko imperatīvu – es tik un tā nosprāgšu ātrāk 
nekā jūs pagūsiet mani notiesāt…” Kādu simbolu tu man ieteiktu? 
Padomāsim kopīgi? Tad tu būsi slepkavas-maniaka līdzdalībniece!  

Tiamata. Tu gribi mani apvainot? Tu to gribi? 
Elijs. Vai tad neizklausījās kā sentimentāls pastāstiņš? Var jau būt, ka 

vairāk velk uz šausmeni… Bet apvainot!… Viss atkarīgs, ko par to 
saka mūsu psihes pamatos iemitinājušies dzīļu tārpi – zini, zem 
okeāna līmeņa, vairāku kilometru dziļumā baisākajā ūdens masu 
spiedienā dzīvo tādi kā zemūdens lenteņi… Tā varētu izskatīties 
„gēnu programas” – kā zem tonnām smagu okeāna blāķu 
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spiediena, kas piezogas apziņas virskārtas iemītniekiem un ielien 
viņos, sāk sūkt viņus… Par sūkšanos, starp citu… Pamēģināsim? 

Tiamata. Nē! 
Elijs. Kāpēc tad nāci, ja ne noķert īpašu kaifu – sekss ar kādu, kas jau 

pa pusei beigts! 
Tiamata. Nē! Netuvojies! … (Pauze). Es nenācu tāpēc! Mani nomāca 

žēlums… Es zinu, ka cilvēkus nedrīkst žēlot, viņi to nepieņem, viņi 
sāk izturēties naidīgi, zinu, tu arī dusmosies, bet neko nespēju sev 
padarīt! Man tevis ir žēl…  

Elijs. Ak, tā… Kā tas viss ierakstās manā slepkavas-maniaka stāstā? 
Varbūt nemaz nav tik neparasti? Par tādu seksu ir vismaz 
dzirdēts… Laikam, marķīzs Sads, vai ne? 

Tiamata. Būs labāk, ja es iešu! 
Elijs. Labi! Pagaidi!… Nedusmojies!… Vispār jau es arī nedaru neko 

citu, kā vien žēloju sevi… No otras puses – kādu izklaidēšanos vēl 
kāds var piedāvāt tādam, kāds esmu es tagad… 

Tiamata. Vai tev būtu vieglāk, ja es patiesi tev atdotos? 
Elijs. Tas nav jautājums, kas jāizsaka skaļi! 
Tiamata. Zinu, ka esmu naiva muļķe, skolā mani sauca par „sektanti”! 

Mani vecāki mani tādu gribēja un tāda es esmu izaugusi…  
Elijs. Bet tu esi citāda… 
Jamaina. Kāda? 
Elijs. Sākumā man arī šķita – tikai dievgosniņa… Neslēpšu, ka mani tas 

kaitināja, kā jau citādais. Gribēju tevi drusku pavest, neslēpšu!… 
Tā bija. Bet tagad… Kaut kas tevī ir tāds, nevaru izteikt skaidros 
vārdos… Kāda man galīgi nesaprotama „gēnu programa”… 

Tiamata. Ja kaut kas iesēžas galvā un to bieži atkārto, tad tas tiešām 
kļūst par īstenību… 

Elijs. Arī izveseļošanās?  
Tiamata. Bija tāda filma „Likteņdzirnas”, tur cilvēki izārstējās no vēža, 

viņiem bija savs rituāls – dziedāt mežā, vēlāk atguva redzi arī akla 
meitene… Vajag tikai uzticēties! 

Elijs. Kam? 
Tiamata. Tajā filmā svētceļotāji gāja uz Aglonu… Un… Piedzīvoja 

atklāsmi! Visu sajuta un tāpēc arī spēja viens otru dziedināt!… 
Elijs. Paldies! Viss! Tālāk vari neturpināt! Es zinu, ka mūsu psihē ir arī 

programa, kas liek pieņemt ārpuspasaulīgus spēkus, okei, okei! 
Bet tas nav par mani! Ja arī es dabūju savu audzēju tāpēc, ka 
noticēju… Tas ir nē! – nevis es noticēju, bet kaut kas manī pats no 
sevis noticējās… Kā tev patīk vārdiņš: „noticējās”?… Bet, ja arī ir 
kaut kas procesējies manī, ir kaut kas „noticējies”, tad ne jau 
Augstākie Kosmiskie Spēki tie ir! 

Tiamata. To tu nevari zināt. 



25 
 

Elijs. Tagad varu. Esmu jau pa pusei kapsētā, redzu viņpasauli!… Un 
tur ir liels akmens miglā, uz kura rakstīts mans liktenis: ticu 
ļaunajam!… Man tāda programa, un – lai tā būtu! Es esmu tāds 
dzimis! Es varu pakļauties tikai programai, kas atzīst lāstu un tādā 
garā… Vari paraudāt par mani, ja vēlies!… Bet patiesībā nav vērts, 
jo es taču esmu tāds maita!  

Tiamata. Jā, manis tev nevajag žēlošanai, tu tiešām pats tiec veiksmīgi 
galā… 

Elijs. Ko es dzirdu no „sektantes”, skanēja jau gluži indīgi! Pienācīgi 
trenējoties, no tevis sanāks vēl labu labā čūska! (Paņem kaut ko 
zem sevis). Bet varbūt arī nesanāks… Man te ir tāds priekšmets… 
Uzmini, kas tas ir? 

Tiamata. Negribu minēt… 
Elijs. O! Neatsaki uzreiz! Ja uzminēsi, varbūt es mainīšu savus grēcīgos 

nodomus… Atceries, es teicu: ja es būtu slepkava-maniaks, man 
vajadzētu kādu zīmi, kādu simbolu, kaut ko tādu, kas pilnībā 
apraksta mani, manas spējas, manas vēlēšanās – manu Sapni! 
Sapņa simbols ir vajadzīgs! Super Sapņa Tēls!… Skaties – tur!… 
Tumsa visapkārt un tajā līķis, manis pašrocīgi nogalināts, bet pāri 
tam Simbols! Brīnišķīgs, mirdzošs – dižens kā Piemineklis man 
totālam jaunās, digitālās pasaules simulakram, spokam vai pseido-
romantiķim, patiesībā – pilnīgam kretīnam pēc dabas un raganas 
lāstiem apkrautajam!… Nu, mini, atmini manu mīklu!… 

Tiamata. Vai tas ir nazis? 
Elijs. Jā!… (Izvelk nazi). Es šodien gāju pa pilsētu domāju: „kam man 

nauda”, kāda velna pēc man kaut kādi uzkrājumi… Labāk nopirkšu 
kaut ko „dvēselei”! Vai iedomāties – es tieši tā arī formulēju: „kaut 
ko dvēselei”, pat vairākas reizes atkārtoju šo frāzi pie sevis, kamēr 
tā zaudēja katru jēgu un smējos: „kaut ko dvēselei” – superīgi… 
Un es iegāju medību piederumu veikaliņā un nopirku šo nazi. Ar to 
es sākšu nogalināt… 

Tiamata. Tev vajadzēja simbolu. Labi, es kaut ko atcerējos… Kādeiz 
bērnībā tēvs rudenī bija atradis mūsu dārzā ezi un ienesa istabā. 
Mēs bijām nolēmuši viņu paturēt uz visu ziemu. Zem manas gultas 
ierīkojām viņam migu… Mamma gan uztraucās, ka smirdēšot, bet 
es uzstāju!… Es gribēju, lai man visu ziemu ir ezis zem gultas… 
Viņš tur gulēs ziemas miegā. Es gulēšu savā gultā pāri viņa migai, 
kā ziemas sniegs, kā... sargātāja… Un mēs varbūt redzēsim vienu 
un to pašu sapni… Un tad es patiešām kādu nakti ieraudzīju „eža 
sapni”… 

Elijs. Skan dīvaini! Turpini… 
Tiamata. Tajā sapnī es atrados klajumā, vējš dzenāja smiltis, un 

sākumā šķita, ka tur nekā nav… tad es manīju, ka man ir daudzas 
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daudzas rokas ar pirkstiem tieviem kā adatas un es tajā sapnī 
sapratu, ka esmu dīvains cilvēk-ezis, vienmēr esmu tāda bijusi… 
Man vajadzēja ar saviem tievajiem daudzajiem pirkstiem satvert 
kādus klajumā lidojošus priekšmetus – avīžu lapas, kartes, 
zibatmiņas plāksnītes, mirgojošas lidojumā cita aiz citas, pat 
telefona signālus – planējošus gaisā un spilgtus kā jāntārpiņi 
tumsā, nulles un vieniniekus no visas pasaules… jā, es zināju, ka 
viss klajums ir pārpildīts ar pasaules attēliem, kurus ķēru, cik 
spēju, bet nespēju notvert, jo tiklīdz bija tverams kāds priekšmets 
vienas rokas tievajos pirkstos tā uzreiz parādījās jau cits 
priekšmets, arī obligāti notverams… Es jutu, ka sastingstu, es 
nespēju vairs sekot visam, kas lidoja ap mani klajuma vējā. Es biju 
kā autisks bērns, kuram pāri gāžas jutekļu informācijas straumes, 
katrs jutekliskais impulss vienlīdz svarīgs, kā visi citi, bet 
nedarbojas uztveres koncentrēšanās spēja, es nespēju pievērsties 
kaut kam vienam… Tāpēc es aizvēru acis un ierāvos stūrī. Es 
teicu sev: palikšu te visu ziemu…  

Elijs. Kas tā ir – līdzība par moderno informācijas pasauli, kas slīcina 
cilvēci digitālās informācijas plūdos? Iznāk, ka mēs esam tāda 
„autiskā sabiedrība”, kura nav rīcībspējīga, jo viss ir vienlīdz 
svarīgs un viss ir milzīgos apjomos. Vai tā? Tad jau mēs neesam 
tālu līdz manai slepkavas-maniaka īpašajai zīmei… Nazi tu 
uzminēji ideāli, tagad vēl atliek dēmoniskā zīme… Nu, mini!… 

Tiamata. Es vairs nespēju… Nemoki mani! 
Elijs. Man tas ir svarīgi… Saproti! 
Tiamata. Prožektors. Kvarca lampa… Atceros tu teici reiz… 
Elijs. O, interesanti!… Pie katra jauna sērijas līķa vienmēr atrodas 

kvarca lampa, kas mironi spilgti izgaismo! Nav slikti, bet man ir kas 
labāks! (Satver Tiamatas plecus, pagriež viņu pret istabas 
kaktu). Skaties! Ko tu redzi! 

Tiamata. Es neredzu neko. 
Elijs. Nē, tu redzi! Tu to redzi! Tu redzi mūsu laikmeta slepkavas –

manika simbolu! Nu? Kas tas ir? 
Tiamata. Neredzu! 
Elijs. Bet tevi toties redz Visi! … (Rāda). Tā ir video kamera! Īstenākais 

visu simbolu simbols un laikmeta tēls numur Viens! Tā ieraksta 
visu, kas šeit notiek… Es to ieslēdzu, kad paņēmu nazi no plaukta 
– tikko tu ienāci!… Es būšu visā pasaulē skatītākais slepkava-
maniaks! Videorullītis tūlīt pat aizies internetā! Visi redzēs, kā es 
tevi nogalinu un atsauksies uz to „laik, laik, laik”… Saproti, ko tas 
nozīmē? 

Tiamata. Jā, tas nozīmē „patīk”! 
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Elijs. Ne tikai viens vien „patīk”, bet „patīk” atkārtots miljoniem reižu! 
Visā pasaulē! Es būšu slepkava-maniaks, kurš tīklā ataino savas 
slepkavības! Tāds ir mūsu laikmets! Autiskais patikšanas „Laik”- 
laikmets! (Paceļ nazi). 

 
 
 

2. cēliens 
„Programētā sabiedrība” 

 
1. 

Mats matā atkārtojas iepriekšējā cēliena beigas. 
 

Tiamata. Es neredzu neko. 
Elijs. Nē, tu redzi! Tu to redzi! Tu redzi mūsu laikmeta slepkavas –

manika simbolu! Nu? Kas tas ir? 
Tiamata. Neredzu! 
Elijs. Bet tevi toties redz Visi! … (Rāda). Tā ir video kamera! īstenākais 

visu simbolu simbols un laikmeta tēls numur Viens! Tā ieraksta 
visu, kas šeit notiek… Es to ieslēdzu, kad paņēmu nazi no plaukta 
– tikko tu ienāci!… Es būšu visā pasaulē skatītākais slepkava-
maniaks! Videorullītis tūlīt pat aizies internetā! Visi redzēs, kā es 
tevi nogalinu un atsauksies uz to „laik, laik, laik”… Saproti, ko tas 
nozīmē? 

Tiamata. Jā, tas nozīmē „patīk”! 
Elijs. Ne tikai viens vien „patīk”, bet „patīk” atkārtots miljoniem reižu! 

Visā pasaulē! Es būšu slepkava-maniaks, kurš tīklā ataino savas 
slepkavības! Tāds ir mūsu laikmets! Autiskais patikšanas „Laik”- 
laikmets! (Paceļ nazi). 

Tiamata. Pietiek! Tu pārkāp robežas! 
 

Pauze. 
 

Elijs. Jā. Vismaz cenšos. Kas cits atliek manā stāvoklī! Gribi teikt, ka 
nemaz nenobijies? 

Tiamata. Es nobijos! Jā, es nobijos, ja tu to gribi dzirdēt! Lai gan prāts 
man visu laiku teica, ka tā ir tikai spēle. Tu gribi būt redzams pats 
sev, tu izturies priekš sevis kā Cits, lai samierinātos ar… 

Elijs (pēc īsākas pauzes). Nu saki vien! 
Tiamata. Nē, jo tad es arī pārkāptu robežas… 
Elijs. Tev tiešām šķiet, ka tās ir tik svarīgas? Tu gribēji teikt „manu 

slimību” – kas tur sevišķs… 
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Tiamata. Man tās ir svarīgas, šīs robežas. Un patiesi vienalga, vai tās 
radījusi audzināšana, gēnu kods vai… vai kas cits! 

Elijs. Kāpēc tu izvairies nosaukt Dieva vārdu, kāpēc saki „kas cits”? Man 
tas būtu saprotami, bet… 

Tiamata. Par to tu nedrīksti spriest! 
Elijs. Kāpēc tad tā? Neesmu jau stulbāks, nekā… 
Tiamata. Tas nemaz nav gudrības jautājums! 
Elijs. Kāds tad? 
Tiamata. Tikai ne saprašanas, tā ir nojausma… 
Elijs. Neticu! Muļķības, kāda vēl „nojausma”. 
Tiamata. Jā, patiesi! Neapspriedīsim. Lai paliek, kā ir!  
Elijs. Nu, labi, Tia… Patiesībā jau es tīri labi saprotu, kāpēc tu tā 

reaģē... Es rīkojos idiotiski… Es nolikšu nazi, labi? 
Tiamata. Jā, noliec… Man vēl joprojām bail. 
Elijs. Es pat pieļauju, ka pats esmu agrāk – vēl vakar – rīkojies tikpat 

reaktīvi, kā tu nupat! Es tāpat pēkšņi uzliesmoju, pats nzinot, no 
kā!… Tas notika, kad mans brālis kādā sarunā „pārkāpa 
robežas”… Es viņam vienkārši sadevu pa muti! Kāpēc tu man 
neiegāzi pa seju, kad es sāku ākstīties ar to nazi? 

Tiamata. Neesmu pieradusi. Bet kāpēc tu darīji tāpat kā viņš, ja jau zini, 
ka tas ir nepatīkami? 

Elijs. Jā, tu laikam uzminēji – es spēlējos, spēlēju Citu…  
Tiamata. Neizskatījās pēc spēles! 
Elijs. Es… Es uz brīdi kļuvu Cits… Mans brālis ir tāds ķēms, ka 

vienkārši muld, kas ienāk prātā, viņš tā attaisno savi „nepieņemtā 
dzejnieka likteni” – kā nu ne – viņš cieš par savu it kā 
„patiesīgumu”. Par uzdrošināšanos teikt, kas ienāk prātā! un tāpēc 
arī bieži noraujas pa seju… 

Tiamata. Daži cilvēki tā patiesi dzīvo, neko neslēpjot! 
Elijs. Jā, jā, esmu dzirdējis šo frāzi: „Esmu tāds, kāds esmu!” It kā mēs 

ikviens par sevi tā nedomātu. Bet domājot – izgaismojam tikai 
sevis simulkaru! 

Tiamata. Kā masku? 
Elijs. Kā kopiju. Bet tikai tādu kopiju, kam ir tikai ārišķīgās pazīmes… 
Tiamata. Es tāda jūtos… 
Elijs. Tu?… Nu, nē… Es par ko citu. 
Tiamata. Bet tavs brālis? Ko viņš tādu pateica? 
Elijs. Tu tiešām to gribi dzirdēt? 
Tiamata. Ja tu gribētu, tu pastāstītu… Bet es sapratīšu, ja tu… 
Elijs. Tu gribi to zināt? 
Tiamata. Nē. Tagad vairs nē. Es redzu, ka tas ir kaut kas pārāk 

sāpīgs… 
Elijs. Tomēr tu gribēji to no manis izdabūt? 
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Tiamata. Ne jau ziņkārības dēļ!… Es gribētu palīdzēt… Atrast tev 
Harmonijas punktu… Nevis lai līstu tavā dvēselē, kas man patiesi 
nepieklājas, ja tu to domā!… 

Elijs. Es nemaz nedomāju tā… Nu, labi… Brālis man pārmeta, ka esmu 
aizmirsis ģimeni, piesauca „ģimeniskās jūtas”, skaidrs, ka ar to 
viņš domāja sevi… Es tiešām esmu vainīgs! Bračka ir alkoholiķis, 
man diez ko nepatika viņu satikt tādu – allaž pa pusei „komā”… 
Bet… Bet tad viņš pieminēja manu tēvu un pamāti… Viņš labi 
zināja, maita, to pašu, ko zinu es… Mūsu mamma izdarīja 
pašnāvību, kad tēvs aizgāja pie tās otras! Viņa arī bija ticīgā, 
turklāt ļoti… tāda pārliecināta, nu, labi gandrīz fanātiķe… Un… Un 
tad visa mazpilsēta, tu zini, kādas ir mazpilsētas – viens otru 
pazīst – visi par viņu smējās, turklāt visriebīgākajā veidā – 
apmēram tā, ka – „paskat, Dieva kaza, kā tad tā, kur tavi Svētie, 
kāpēc šie neved veci atpakaļ mājās?” Nu, un mamma neizturēja… 
Jo… Viņa reiz teica, nekad neaizmirsīšu: „Ja tādi ir pārbaudījumi, 
ko mums uzliek Debesu vara, tad – lai notiek – es tos 
neizturēšu…” Un viņa izdarīja ļaunāko… Viņa izdarīja to, ko 
nekādā gadījumā nedrīkst darīt ticīgais – atņemt sev dzīvību… Tas 
bija izmisums. Un tas bija protests. Tēvs pie tā bija vainīgs, 
neviens cits. Tāpat kā tā sieviete, kas ievācās mūsu mājās, uzreiz 
otrajā dienā pēc mammas bērēm. Tad es pateicu tēvam, kas viņš 
ir. Un es aizgāju pavisam. Prom. Mamma mūs abus ar brāli arī 
audzināja tāpat kā tevi – ticības garā… Bet pēc tā, kas notika ar 
viņu, ar manu māti, es visu to noliku malā. Es teicu: nē! Ja tādi ir 
pārbaudījumi, tad arī es negribu šādā eksāmenā vilkt jautājumus… 
nekādu atbilžu man nav!… Neieskaitīts, svēto kungi, rakstiet uzreiz 
– neieskaitīts! 

Tiamata. Es atnācu, jo gribēju palīdzēt… Tagad redzu, ka tu to nevēlies! 
Piedod, es kļūdījos! Lai tev veicas… 

Elijs. Pagaidi!… Neej vēl prom… Ja jau tik tālu esmu garīgi atkailinājies, 
tad… Viena atzīšanās vairāk, vai mazāk!… Pēc mātes nāves es 
zināju, ka nekad neprecēšos. Manī arī ir kaut kas no tēva, es zinu! 
Bet es nekad nespētu riskēt saistīties ar cilvēku… ar sievieti, ja 
kaut vai tikai procenta simtā daļa varbūtības manī kaut pašā 
sasmirdušākajā bezapziņas kaktā, kaut vai visstulbākajā sapnī 
apgalvotu, ka es varētu izrīkoties tāpat, kā mans tēvs… Un tā 
sieviete, ko es būtu pametis… Ja viņa izdarītu to pašu, ko 
mamma…. Man būtu jāpakaras!… Tāpēc, kad tu atnāci šovakar, 
es centos atturēt tevi saistīties ar mani, vai saproti… Es esmu pa 
pusei mironis, patiesi! Es gribēju tikai pierādīt, kāds esmu kretīns, 
lai tev pāriet katra visniecīgākā vēlēšanās saistīties, ja gadījumā… 
Nu, tu saproti!… Bet visas tās runas par seksu, par sūkšanos, par 
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Sadu un kas tur vēl netika samuldēts, viss tas teātris par slepkavu-
maniaku… Es tiešām gribēju, lai tu atjēdzies, pat lai nobīsties un 
bēdz! Lai nekad vairs neatgriezies! Kamēr es… Un… Un, lūdzu, 
tagad tiešām ej prom! 

Tiamata. Nemoki sevi. Es negribu tevi apprecēt. Es atnākšu citreiz… 
(Prom). 

 
2. 
 

Psihiatres Marutas kabinets. 
Ienāk Elijs. 

 
Maruta. Sveicināti, Elij! 
Elijs. Jūs mani atceraties? 
Maruta. Jūs bijāt pie manis vēl tikai pagājušnedēļ un jums ir gana 

zīmīgs vārds… 
Elijs. Mana mamma bija ticīga. Tāpēc, laikam… Cerēja, ka izaugšu 

pravietis. 
Maruta. Tāds, kurš pašķir ūdeņus, tāds, kurš visu sabiedrību izved no 

posta? 
Elijs. To varētu jums atbildēt mana mamma, bet viņas vairs nav… 
Maruta. Man žēl… Piedodiet! 
Elijs. Nē, taču… Es gribētu sevī spējas paveikt brīnumus. 
Maruta. Un? Vai izdodas? 
Elijs. Ko? Būt par pravieti?… Nedomāju gan. Mūsdienās visi pravieši 

stāv piketos un komentē čatos. Es nepiederu ne vieniem, ne 
otriem. 

Maruta. Katram savas „brīnumu paveikt” iespējas… 
Elijs. Kā to saprast? 
Maruta. Jautājums ir par to, kā cilvēks tiek galā ar savu pasauli… 
Elijs. Ar savu likteni? 
Maruta. Ne visai zinātniski precīzi, bet – var teikt arī tā! 
Elijs. Lai gan viss jau ieprogramēts gēnos! 
Maruta. Vai tiešām viss? Tad visam jābūt determinētam – tas ir iepriekš 

noteiktam! 
Elijs. Tieši tā. 
Maruta. Ja cilvēks vadītos tikai pēc sajūtas, tad vabūt! Taču ir arī gribas 

spēks, kas ļauj veikt darbības nevis pakļaujoties sajūtām, bet itin 
bieži – kā par spīti!… Man bija paciente, kurai es biju ļoti 
nepatīkams sarunu biedrs – tā patiesi ir – mūsu sajūtas norobežo 
mūs no dažiem cilvēkiem, bet mēs tācu varam sevi apvaldīt un 
izturēties pieklājīgi! Jūs apgalvojāt, ka badojaties reizi nedēļā – vai 
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tad jūs tādā gadījumā nepretojaties neapzinātas programas 
prasībai tūlīt pat sākt ēst! Taču jūs spējat pretoties!  

Elijs. Ak, es neko daudz nezinu par šīm programām, bet tās ir it kā 
vairākas – vispārējās un individuālās, un tās var nonākt 
pretrunās… Jā, kaut kam es spēju pretoties, bet ne tuvu ne visam! 

Maruta. Kas jūs īsti nomoka? Vai esat par to domājis? 
Elijs. Tur jūsu papīros jābūt rakstītam, ka man ir konstatēts audzējs 

galvā. Brutālāk būtu ierakstīt: „vēzis”, „kancer”, „puvušas 
smadzenes” vēl kaut kā… Brīnums būtu, ja es to uzņemtu 
vienaldzīgi!  

Maruta. Mūsdienu medicīna veic brīnumus, bet es nerunāšu par to. Ir 
iespējams, ka ļaudis izārstējas vēl senākiem līdzekļiem…  

Elijs. Kādiem? 
Maruta. Esiet dzirdējis par „placebo” efektu? Par „attīrīšanās rituāliem”. 

Faktiski, par to, ka ķermenis spēj ārstēt pats sevi, ja vien tam 
stingri piekodina tiešām glābt sevi, nevis pretēji – padoties! 

Elijs. Aha! Man kāda paziņa pavisam nesen kaut ko ierunājās par šo 
tēmu: Streiča „likteņdzirnas” un tādā garā… Es noskatījos to filmu. 
Es tam neticu. Mistika nedarbojas. 

Maruta. Tiešām? Un kā jūs izskaidrosiet digitālās virtualitātes iespaidu 
uz cilvēku apziņu. Kā jūs to nosauktu? 

Elijs. Tur nav nekā mistiska. Vienkārši ciparu plūsma. 
Maruta. Bet iespaids? Tas nohipnotizē vienā mirklī un visus. Man arī 

tagad ir mājas lapa „feisbukā”… Vai man to vajag? Jā, reizēm 
ieskatos! Bet es zinu cilvēkus, kuri tajā un tamlīdzīgās aplikācijās 
dzīvo visu dienu, katru brīvu brīdi un zog pat laiku, kas būtu jāvelta 
kādām vērtīgākām sev atvēlētā laika nodarbēm… 

Elijs. Interesanti, ko par to saka „gēnu programas”, mūsu stulbās dzīves 
ikdienišķās vajadzības pārvaldošais bio-intelekts? 

Maruta. Jā! Es arī gribētu to zināt! Tikai interesantais, ziņkāri 
pievelkošais, kā programas dabisko izziņu veicinošais, jo vairāk 
informācijas, jo drošāk, jo vairāk iespēju izdzīvot! Nezināmais 
izraisa bailes tieši tā paša iemesla dēļ – informācijas trūkums ir 
bīstams. Bet šajā aplikācijas atkārtošanās ciklā pat nav ne 
jausmas no izziņas, tieši otrādi – tiek meklēt arvien tas pats, kas 
jau zināms – tā ir ilūzijas veicināšana – tā ir fiktīva drošības sajūta 
– lai tik nekas nemainītos, lai tik viss paliktu, kā vienmēr… Tā 
pirmatnējais trusis slēpās savā alā, kur labāk, lai viss ir kā 
vienmēr! Viņš – tāds trusis – būtu ideāls televīzijas seriālu skatītājs 
– tāds, kuram neko jaunu nevajag, tikai mūžīgu atkārtošanos, 
nemitīgu tā atgādinājumu, ko viņš jau zina… 

Elijs. Kāda manai slimībai gar to daļa? Es zinu, ka mans gals tuvojas, 
es zinu, ka tas notiks drīz! Es gan gribētu to „mūžīgo 
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atkārtošanos”! Es iesēstos savā dīvānā un tūkstoš gadu no vietas 
skatītos tikai un vienīgi seriālus. Kaut vai visu laiku vienu un to 
pašu sēriju! Lai es jūtos kā trusis, kā lapsa, kā kurmis, kā pēdējais 
nožēlojamais tārps savā apakšzemes ejā… Tik un tā – ticiet – man 
citu neko nevajadzētu!… Bet kāds tur miers, kāda ala… Mani velk 
ārdīt un graut! Patiesi – es jūku prātā… Es nobiedēju kādu savu 
draudzeni, es draudēju viņai ar nazi… Un par ko? Tikai par to, ka 
viņa atnāca man kaut kā palīdzēt… Bet es zināju, ka man nevar 
palīdzēt neviens, ka tas viss ir stulbi, bezcerīgi un… Un jebkura 
palīdzība ir tikai ilūzija! Varbūt viņai nemaz nevajadzēja man 
palīdzēt, bet pašai sev! Viņa gribēja priekš sevis izlikties „ļoti labā”, 
„briesmīgi gādīgā”, kāda nolādēta „māte Terēze”!… Tas mani tā 
saniknoja… Es, dakter, atnācu pie jums, lai jūs pateiktu patiesību, 
lai jūs skaidri un gaiši man tieši acīs iespertu kā ar kājas papēdi – 
sakiet, man nepārprotami un skaidri: „Elij, tu neesi glābjams! Tu 
nomirsi! Tu nomirsi beigts! Tu būsi tikai truls līķis, stīvs matērijas 
gabals – smirdoša maita! Sakiet man to, dakter! Esmu 
sagatavojies… Lūdzu!… 

Maruta. Elij! Drusku – ļaujiet! Mirkli, ja drīkstu lūgt… Man tīri tehniski 
jāpārbauda jūsu asinspiediens. Tā ir parasta procedūra. Bez kādas 
nozīmes. Vai drīkstu? 

Elijs. Nesapratu! Ko jūs atbildējāt? 
Maruta. Vienkārši uzticieties! Nav garantijas, ka zāles visos gadījumos 

palīdzēs. Taču pietiek kaut ar pāris procentu veiksmes un… 
Elijs. Uzticēties var tikai tad, ja esi gatavs zaudēt! Un es esmu.  
Maruta. Lūdzu, necentieties uzspiest sev domu, ka „esat zaudētājs”! 
Elijs. Kā tad citādi mani lai sauc? Vai tad daudziem ir tāds… tāds 

liktenis? 
Maruta. Nav svarīgi, vai daudziem. Svarīgi ir tas, ka – tieši jūsu 

vienīgais, neatkārtojamais liktenis ir tāds, kāds tas ir. Te neder 
nekādi salīdzinājumi ar Citiem!… 

 
Pauze. 

 
Elijs. Jā, saprotu… Es atkal atļāvos ne to… Kļūstu kaut kāds apdauzīts 

histēriķis… 
Maruta. Nē, viss normāli! Es te savā kabinetā esmu tiešām piedzīvojusi 

īstu histērijas lēkmi, ar krišanu zemē, putām uz lūpām, krampjiem 
– vārdu sakot – pilnu ainu… 

Elijs. Man var palīdzēt? 
Maruta. Protams. Jo es redzu, ka jūsu apziņa cīnās, nevis padodas! 

Jums tas varbūt nešķiet svarīgi, bet no speciālista viedokļa 
raugoties – piedodiet! – tieši tas, kas vajadzīgs! 
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Elijs. Es tā nejūtos… Nu, labi… Vienalga, paldies!… 
 

3. 
 

Cietvielu fizikas laboratorija institūtā.  
Ruērija tagad ir ģērbusies baltā halātā, viņai vairs nav acu ēnojuma 

un melni krāsoto lūpu kā deju kluba apmeklējuma laikā. 
Elijs stāv gaitenī. Ruērija paiet garām. 

 
Elijs. Sveika. 
Ruērija. Jā? Jūs kādu meklējat. 
Elijs. Jā. Tevi. 
Ruērija. Mani? Cik interesanti! 
Elijs. Tātad neatceries? 
Ruērija. Kas man būtu jāatceras? Jūs droši zināt, kur esat atnācis. Te ir 

institūta Cietvielu laboratorija. Un nepiederošiem… vai man 
turpināt? 

Elijs. Pirms pāris nedēļām mēs tikāmies „Sudraba Strīmera” deju klubā. 
Ruērija. Paklausieties! Es apmeklēju daudzus klubus, es tur satieku 

sasodīti daudz dažādu cilvēku, es neatceros no viņiem nevienu! 
Tagad esmu darbā! Darbs nozīmē to, ka daži no mums strādā! 
Tāpēc – visu gaišu un savāciet no šejienes savas ķidas! 

Elijs. Te tu pēti savu ūdeni? 
Ruērija. Klau, es negribētu ākstīties ar apsardzes saukšanu! Pats 

atradīsi izeju? 
Elijs. Tu nobūri mani ar savu ūdeni. Es mirstu. 
Ruērija. Jucis, vai? 
Elijs. Man tagad ir audzējs galvā. Klau, man nav citas izejas, kā lūgt: ja 

tu to izdarījis, tad tev jāzina arī pretējās – kādas dziedināšanas 
burvestības… Izdziedē mani! Es neesmu tev neko sliktu nodarījis! 
Kaut arī tu esi ragana, zini melo maģiju, bet pat tādā gadījumā tev 
jābūt kādam noteiktam iemeslam vēlēt man ļaunu! Es nesaprotu, 
kāpēc tu gribi mani nonāvēt? Par ko tu man to?… 

Ruērija. Tagad atcerējos… Tu esi tas narkotirgonītis… 
Elijs. Pie velna! Kāds vēl… Es…  
Ruērija. Vai negribi man pārdot kādu „spaisu”, kaut ko iešņaukt, aprīt vai 

varbūt uzreiz duramu vēnā? 
Elijs. Es neko netirgoju! Vienkārši – tas bija tikai tāds pastulbs 

„laušanas” gājiens, iepazinos ar jauku „goteni”, drusku pietēloju 
„slikto zēnu”, iedomājos – tas būs tavā stilā – nāves zāles, visāda 
draņķība un tamlīdzīgi… Tu nopietni iedomājies, ka es esmu 
„dīlers”?… Vai tāpēc tu mani?… 
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Ruērija. Un ja es teiktu – jā, gribu tavus psihadēliskos sūdus! Kur tu tos 
dabūtu? 

Elijs. Es nezinu! Baļļukā – ko nesamuld! Vienkārši kaut kā izgrozītos! 
Tādos brīžos visi tikai maļ kaut ko „kreizu” un neko nedomā! Un arī 
„čiksas” parastu visu saprot – tāda spēle, tādi noteikumi! 

Ruērija. Es vairs neesmu „čiksa”. Nevienam. Mans draugs bija 
narkomāns, viņš kādā savas „nāves dejas” laikā nokrita no septītā 
stāva. Es noskrēju lejā – tas vairs nebija cilvēks, tas bija asiņains 
gaļas gabals, mans Dainis… Un tu tagad saki – spēle, 
noteikumi?… Tu to man saki?!… 

Elijs. Jā… es jutu, ka esam līdzīgi… 
Ruērija. Ko tu ar to domā? 
Elijs. Esmu pašnāvnieces dēls. Bet neapspriedīsim to! 
Ruērija. Tu? Tu zini, kā tas ir… ja tuvs cilvēks… 
Elijs. Zinu. Es negribētu to zināt. Bet zinu. 
Ruērija. Un es tevi nolādēju, jo domāju… 
Elijs. Skaidrs… Tev bija jāatriebjas… 
Ruērija. Nē! Nē! Es neticu!… Neizliecies, ka kaut ko saproti! Nāve 

izskatās kā maiss ar asinīm… Tām nav krāsas, tā drīzāk ir 
melnas… Visa iela nāves notecējusi, nekādu krāsu. Vairs nekad. 
Es redzu tikai melno un balto un pelēko. 

Elijs. Tieši to jau es saprotu. Man atlikuši pāris mēnešu. Tad…  
 

Pauze. 
 
Ruērija. Vai tu toreiz man teici, kā tevi sauc? 
Elijs. Teicu, ka „rajona vietējais svētais” vai kaut ko tādu. Es parasti tā 

atbildu. Pēc tam nosaucu vārdu – Elijs. 
Ruērija. Kaunies no sava vārda? 
Elijs. It kā nē. Bet. Nezinu. 
Ruērija. Jūties situācijas upuris? Vecāki negribēja, bet padarīja tevi par 

tavas sociālās vides apsmieklu? 
Elijs. Tuvu tam. Kaut gan… Reti kurš vispār zina, ka šim vārdam ir kāda 

atsauce uz Bībeli… Klases biedri jau nu noteikti nezināja! Bet viņi 
nolasīja manu nedrošību iepazīstoties! „Ahā!” viņu intuīcijas 
iesaucās, „Ja jau nedrošs, tātad vainīgs!”… Kaut kā tā. 

Ruērija. Tad atceries – nevienu nevar noburt, nevienam nevar neko 
iedvest, ja viņš pats to sevī „neiebur” un „neiedveš”! Tāpēc – ja 
gribi sauc mani par raganu, es tikai priecāšos – gotiskais imidžs 
mani netraucē… Bet… Tu jau pats visu… pareizāk nevis „tu pats”, 
bet tava prāta bezapziņa izdarīja visu manā vietā!  
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Elijs. Atveseļo mani. Liec, lai „es pats” visu izdaru… lai noticu kaut 
kādām smirdīgām burvestībām, hipnozei un citiem murgainiem 
pesteļiem! Izdari to! Man cits neviens nevar palīdzēt… 

Ruērija. Bet es jau arī to neizdarīju. To izdarīja mans naids pret 
„narkodīleriem” par kādu tevi uzskatīju… 

Elijs. Tātad – nekādu cerību… Nu, skaidrs!… Ardievu! (Iet prom). 
Ruērija. Pagaidi! 
Elijs. Jā? 
Ruērija. Pamēģināt jau var… 
Elijs. Paldies… Bet te vairs neko nevar līdzēt. Tu mani pārliecināji, un 

es sapratu, ka reāli patiešām neticu šādiem mēģinājumiem. Es 
zinu, ka esmu idiots, bet nākot šurp iedomājos – „ja nu viņa tik 
tiešām ir īsta ragana”… Atvaino! Tikai murgi! Tas aiz izmisuma… 
Kad sāk sāpēt galva, esmu gatavs noticēt jebkam! Pilnīgi visam…  

Ruērija. Klausies!… Es tev gribu pateikt… Tam tiešām nav nekādu citu 
iemeslu, kā vien… Vārdu sakot, es pati esmu galīgi nojūgusies, eju 
pie ārstiem un tādā garā. Es… Es vienu brīdi tevī klausoties 
nožēloju. Un sadomājos nezin ko… Es tiešām jutu, ka varu tevi 
noburt, tas ir – atburt atpakaļ… Es jaucos, es putrojos, saprotu, 
esmu šiza! Es… bet tas nav iespējams, saproti! Tu pareizi teici: tas 
nav iespējams. Pasaki to vēlreiz! 

Elijs. Ja tu vēlies. Es saku: „tas nav iespējams”. 
Ruērija. Jā. Nav iespējams! Jo… Jo… Kā lai to savāc ar prātu… Pagaidi 

– tūlīt… Mēs ar tevi esam pārāk tuvu, pārāk identiski savās gēnu 
koda vadītajās bezapziņas laboratorijās. Mūsu gēni veic līdzīgus 
eksperimentus, mūsu DNS kā ģenerāļi dod līdzīgas pavēles 
saviem nervu „karavīriņiem”, emociju „šāvējiem”, emociju 
„spridzinātājiem”...  Tu saproti? Vai tu saproti?  

Elijs. Iespējams. 
Ruērija. Tie „karavīriņi”… Jā, tie arī krīt kaujās tāpēc, ka „vajag” – abiem 

mums vienādi saprotamu iemeslu dēļ… Mūsu konkurējošo 
laboratoriju izmēģinājuma dzīvnieki – psihes elementi – jūtas, 
domas, uzmanība vai, teiksim, atmiņa dezorientējas… Un… un iet 
bojā šajā kaujas laukā pārāk vienādi, lai mēs spētu viens otram 
palīdzēt… Mums vajag blakus kaut kādus Citus – „tēvus un 
mātes”, vai vismaz „bērnus” viens otram, vienam „meitu”, otrai – 
„dēlu”, mēs nesaderam, kā „mīļākie”, jo abi tādi jau esam – tie, 
tāpatīgie – es-Anima un es-Animuss paši sevī! 

Elijs. Izklausās, kā atzīšanās romantiskās jūtās… Nē, tas jau normāli – 
gēnu kods un tā tālāk!… 

 
Mirklīga pauze. Ruērija kā sastingusi. 
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Ruērija. Ej pie velna, idiot! Un nerādies vairs manā tuvumā! Nekad!  
 

Ruērija pusskriešus prom. 
 
Elijs. Es pacentīšos!… Bet, laikam, uzminēju… Vai arī – viņa tiešām 

gribēja palīdzēt, bet es atkal aizvainoju… Esmu nolādēts stulbenis! 
Man ir jāsmierinās. Lai arī esmu traks, man tomēr ir jāatrod veids, 
kā neatgrūzt cilvēkus, kuri sniedz roku…  

 
4. 

 
Mājās pie Ludviga, Gundegas un Tiamatas. Ģimene ir mājās. Viņi 

klausās pa radio programmu ticīgajiem, skan baznīcas 
mūzika. 

Durvju zvans. 
 
Ludvigs. Tiamata, bērns, aizej paskaties, kas atnācis… 
 
Ludvigs nogriež mūziku klusāk. Tiamata dodas atvērt. Ienāk Elijs. 
 
 Elijs. Labvakar! 
Ludvigs. Vai esat darīšanās? 
Tiamata. Tas ir pie manis, tēt! 
Elijs. Nē, es laikam tomēr darīšanās… Es gribētu pieņemt ticību! 
Ludvigs. Tā? 
Elijs. Negribu slēpt – tiešām, kad nomira mana mamma, es toreiz 

nolēmu, ka nekad nesaistīšos ar reliģiju… Es tā domāju toreiz! Bet 
pagājuši nakti, es domāju, daudz domāju… 

Laudvigs. Jums jāsaprot, jaunais cilvēk, ka ticības izvēle nav spēlīte, ko 
spēlē – piemēram –  politiķi… Sak, vienā komandā nesanāca 
vinnēt, iesaistīšos citā! Un tā viņi klejo no vienas pārliecības uz 
citu… Te tā nav!… Bet… Dieva dēļ, tikai nedomājiet, ka es vēlos 
jūs atrunāt spert pareizu soli! Nē! Nē, tādu grēku es, Dievs pasargi 
– neuzņemtos nekad!… Tikai jūsu balss neskan gluži 
pārliecināta… 

Elijs. Es visu saprotu… Es tiešam esmu… Esmu absolūti pārliecināts, 
ka man tas jādara! Ja jūs mani atraidīsiet – es… Man nebūs, kur 
iet! Es negribu citur… 

Gundega. Vai, jaunais cilvēk, protams, protams, nāciet taču tālāk, 
apsēdieties, lūdzu! Esat laipni gaidīts! Šaubas māc… Tas viss no 
laicīgām ierašām, tas izzudīs, izgaisīs, kā migla un tad jūsu acīm 
atklāsies pavisam cita Pasaule!… Mūsu draudze gan sanāk kopā 
svētdienās, kā ierasts un kā māca Svētie Raksti… Taču varam 
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aprunāties arī tūlīt – tas allaž ir jauki! Tēvs, ko tu tik noraidošs, 
iepazīsties taču ar viesi! 

Ludvigs. Jā, patiesi, atvainojiet… Tik negaidīta ir jūsu vizīte mājās… 
Esmu Tēvs Ludvigs, Sākotnējā Vārda draudzes priesteris, mana 
sieva – Gundega… Un Tiamata, nu, jūs jau domājams esat 
pazīstami! 

Tiamata. Jā, esam… 
Ludvigs. Vai drīkstu, ko vaicāt? 
Elijs. Jā, protams, visu… 
Ludvigs. Kas jūs pamudinājis, kā es saprotu, pēc nopietnām 

pārdomām, spert šo nozīmīgo soli? 
Elijs. Manī ir slimība. Nāvējoša slimība. Nezinu, cik vairs atlicis, tāpēc… 
Ludvigs. Saprotu, saprotu… 
Gundega. Vai manu dieniņ… Slimība… Taču Dievs ir žēlsirdīgs! Ticiet, 

dēls, un brīnumi notiks! Patiesi! Ja ir ticība, viss ir iespējams! 
Elijs. Es varu aiziet no dzīves kuru katru brīdi. Es lūdzu jūs, priesteri, 

iesvētiet mani un… Es arī darīšu visu, kas pieder rituālam. 
Gundega. No kurienes jūs būtu, dēliņ? 
Elijs. No Piekrastes. Mana mamma bija ticīgā, gāja baznīcā… Viņa… 

viņa ir mirusi. 
Gundega. Ā… Ak, no Piekrastes… Tad jau tur esat tradicionālisti. Mēs 

gan pieturamies pie īstās ticības! Vai tā tev derēs? 
Elijs. Jā. Esmu izlēmis. 
Ludvigs. Tā gan nav ierastā kārtība. Mēs iesvētām Dieva bērnus 

svētdienās visas draudzes klātbūtnē… Tam jānotiek Dieva namā! 
Svēto relikviju un altāra priekšā… Jums būtu jāpastudē arī Svētie 
Raksti, lai dotos ticībā apzinīgi un ar godu! Piedodiet… nezinu, ko 
varu līdzēt!… 

Elijs. Saprotu… Paldies, ka uzklausījāt! Taču es tiešām nezinu, vai man 
vairs atlicis tik daudz laika – mācīties, gaidīt...  

Tiamata. Tā taču nedrīkst!… Tēt, tu sākumā gribēji palīdzēt, tad 
pārdomāji, mamm, lūdzu, uzklausi… Citādi – es jūs nesaprotu! 

Gundega. Nekas jau nav… Tēvam tikai jāpārliecinas! Tā nav ikdienas 
izvēle – gribu ieiet ciemos – ieeju, gribu palikt mājās – palieku! Te 
viss mūžs likts svaru kausos! 

Elijs. Taisnība… Piedodiet, ka traucēju! (Pagriežas, lai ietu) 
Ludvigs. Pagaidiet, jaunais cilvēk!… Laiks ir mūsu visu cilvēku, visas 

grēcīgās pasaules Tēva rokās! Daudzkārt cilvēks domā – es daru 
visu pareizi – viss būs labi, bet – nē, nav labi! Nereti gadās, ka 
priekšraksti tikai sataisa veltīgus šķēršļus tad, kad būtu vienkārši 
jāpaļaujas! Ja Viņš būs jūs izvēlējies, Viņš neļaus jums aiziet pirms 
esat tuvojies visā pazemībā! 
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Gundega. Priekšraksti rada kārtību! Tēvs, tu tagad runā neapdomīgi! 
Sākotnējā Vārda draudze balstās uz pašu pamatu, uz visa sākumu 
nevis paķer no vidus, skaidro, kā ienāk prātā, kā to dara 
tradicionālisti Piekrastē! 

Ludvigs. Tiesa, mēs neesam tradicionālā ticības draudze, esam 
Sākotnējā Vārda Glabātāji, taču cilvēki mainās… Dēls, tu drīksti 
būt kopā ar mums, neviens lai netiek atraidīts, kas meklē 
Sākotnējo Vārdu… Nav manā varā un nav arī vēlēšanās atstumt 
nevienu, kas gribētu nokļūt izredzēto vidū… Var jau būt, ka varu 
jums palīdzēt, ja jūs tiešām no visas sirds vēlaties tuvoties 
Visaugstajam! Taču tas nebūs īstais iesvētību sakraments – es 
tikai jūs… aicināšu sekot! 

Elijs. Es zinu. Es to vēlos. 
Ludvigs. Kāpēc? 
Elijs. Mani nekas nevar glābt, vienīgi brīnums…  
Ludvigs. Saprotu! Es tad nu mēģināšu jūs ievest neofīta – jaunā ticības 

piekritēja – kārtā, tādējādi tuvināt īstai, pilnīgai un tradīciju 
apgarotai rituālai iesvētīšanai… Harmonijas punkts… Tas ir solis, 
tikai neliels solis pretī Gaismai, taču reizēm – tāda ir Augstāko 
Kosmisko Spēku griba, kuru apstrīdēt mums nepieklājas un nav arī 
jēgas… 

Gundega. Tas nu nav vis pēc priekšrakstiem! 
Tiamata. Mammu! Cilvēkam steidzami vajadzīga palīdzība! Vai tad, kad 

tu ej aprūpēt vecus un slimus, vai tad tu meklē priekšrakstus, ja 
rodas krīzes situācija! 

Gundega. Es vienmēr daru tā, kā ir jābūt! Dievs mani vada! 
Elijs. Palīdziet… 
Ludvigs. Visapkārt ir tumsa. Taču Dievs ir visuvarens, Viņš saviem 

Vārdiem iededz gaismu mūsu ceļā, lai mēs ietu pa to un 
nenomaldītos. (Gundega nokrīt ceļos. Pēc brīža arī Tiamata. 
Tad viņiem piebeidrojas Elijs.) Ticības Vārdi ir Augstāko 
Kosmisko Spēku savākšanās un saskares brīnuma zīmes, tie ir kā 
telpas vietas, brīnumainie Harmonijas Punkti, kuros viss esošais 
tēlojas saskanīgi, lido augšup un nolaižas lejup mūsu prātos un 
pārņem tos iededzot Gaismā. Lai atmirdz Tavs prāts, dēls, kad tu 
tuvojies Visuaugstajam Tēvam un Viņa Sākotnējam Vārdam! Lai 
tavas domas kļūst spēka līnijas, kas vada tevi turpmāk un neļauj 
nomaldīties! Lai plūst tavas jūtas straumēs un krājas Okeānā, kam 
ir Seja – mūsu Tēva cilvēka acīm neaplūkojamais, taču jūtām 
taustāmais veidols! Šajā Sejā nav nekā nedz mainīga, nedz 
sastinguša – tā mūžīgi top un jau ir bijusi vienmēr! Ne katram tā 
atklājas, tikai tiem, kuri jūt dziļi un patiesi! Lai esi svētīts, dēls! 
Kāds ir tavs vārds? 
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Elijs. Mani sauc Elijs. 
Ludvigs. Tas ir labs vārds. Esi svētīts, Elij! Ko varēju tev līdzēt, esmu 

jau paveicis, tālāk tevi nesīs lūgšanu nama un tās draudzes 
kopība, tavas paša lūgšanas un ticība! (Paņem Svēto Rakstu 
grāmatu). Liec roku uz Sākotnējā Vārda Rakstiem! (Elijs 
paklausa). Tomēr atceries, ka šī ir tikai mana svētība tev, tā nav 
gluži īsta prenomenālistu draudzes sakrāla iesvētīšana, kuru jāveic 
noteiktā kārtībā un visu ticības brāļu atbalstītai savstarpējībā un 
kopībā, vienotā lūgšanā un pazemībā Dieva Mūsu Tēva priekšā! 
Apliecini arī tu saviem vārdiem, ka tici Sākotnējam Vārdam! 

Elijs. Es ticu… Es gribētu ticēt… 
Gundega. Ko jūs!… Nedrīkst šaubīties tādā brīdī! Nedrīkst pieļaut 

iespēju, ir jābūt pavisam un galīgi savā paļāvībā! Tikai tad brīnumi 
notiks! Tad kalni pārvietosies un pat debesis nonāks zemes virsū! 

Elijs. Es tikai cenšos būt godīgs. 
Gundega. Kas tas par godu!… Mūslaiku gods! Vai tā to sauc! Vai tam 

vairs kāda nozīme zemes virsū! Nebrīnītos, ka par „godīgiem” sevi 
sauc pat tie, kuri zaga mūsu svētbildi!… 

Elijs. Es neesmu neko zadzis! 
Gundega. Tad pieņēmis svētību, nemet to nost! Vai tas nav viens un tas 

pats! 
Ludvigs. Ir jau gana, māt! Un melot patiesi nevajag! 
Gundega. Ceļos krītot pieņemt Priestera svētību, un turpat uz vietas 

atsakoties – vai tie nav visļaunākie meli! 
Ludvigs. Tas ir labi, dēls! Jo tu vari apmānīt cilvēku, to gan, taču ne jau 

Visaugstāko, jo viņš zina visas tavas domas! 
Elijs. No tā es patiesībā baidos! (Gundegai). Izlūdzos arī jūsu 

piedošanu… 
 

Gundega pienāk un noskūpsta Eliju uz pieres. 
 
Gundega. Būs labi! Tici! Stipri tici, un būs labi! Es zinu, ko saku, es pati 

esmu bijusi nevesala… Ārsti mani apbēdināja, apgalvoja, ka man 
nekad nebūs bērnu, bet pareģoja viņi pa savam… Taču es lūdzos 
To Kungu un visi ārstu  briesmu vārdi izrādījās tukša gaisa kulšana 
– pelni vējā, nekas vairāk. Jo redz, kur ir pierādījums! Te viņa ir – 
mana meita, Tia!  

Ludvigs. Patiesi, tā tas ir!… Esi stiprs, puisīt! Tagad tevi aizsargā milzu 
spēki, kam vara pieder un robežu nav! 

Gundega. Stingra ticība! Tikai un vienīgi stingra prenomenālistu ticība 
mums palīdzēs, kā Sākotnējā Vārda absolūtisms, nevis Piekrastes 
tradicionālistu šūpošanās vaļīgās eņģēs – kā būs, tā būs, te vieni 
laiki, te citi – Svētos Vārdus tur tulko pa savam, tulko, kā ienāk 
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prātā!… Lai pasarga, Dievs!… Jo tā ir zaimošana nevis ticība, 
zaimošana, nekas cits! 

 
Ludvigs pārmet krustu Elijam, svētījot uzliek roku viņam uz pieres.  

Tad abi ar Gundegu dodas prom. 
 
Elijs. Paldies! Es tiešām jūtos labāk! 
Ludvigs. Pateicies Tam Kungam! Tā būs pareizāk! (Gundegai). Nāc, 

māt… Man tev, kas sakāms… 
Gundega. Bet Tiamata? Viņa lai paliek? 
Ludvigs. Viņa ir pieaugusi! Viņa zinās!… 
Gundega. Meitiņ, ilgi nerunā, labi?… Es iznākšu pie tevis! 
 

Abi prom. 
 

5. 
 
Psihiatres Marutas kabinets. Pie viņas ir Ruērija. 
 
Ruērija. Parunājiet ar mani, dakter, parunājiet mazliet!… Citādi man 

atkal liekas, ka jūdzos no prāta… 
Maruta. Protams! Jūs kaut kas nomāc, vai nē? 
Ruērija. Es vairs neticu nekam… Agrāk es domāju, ka strādājot 

laboratorijā stingri balstoties uz pētījumu faktiem, droši zinu 
patiesību… 

Maruta. Kāpēc jūs tagad domājat citādi? 
Ruērija. Es zinu, ka mūsu prātu, mūsu jūtas, mūsu uzvedību, visus 

ķermeniskos procesus vada tikai un vienīgi gēni, un tātad mēs paši 
esam laboratorijas izmēģinājuma dzīvnieki, nekas vairāk… Un tad 
es pēkšņi sapratu, ka… Es nevaru būt droša, ka fakts, kuru es 
uzskatu par faktu tiešām ir patiess, tiešām ir reāls!… Patiesi! Tā 
var būt vienkārša ilūzija – gēnu programai ir vajadzīgs, lai es tā 
ticētu kāda fakta realitātei, lai es domātu ka tāda ir patiesība… Kas 
notiek ārpus jutekļiem? Neviens nezina! Varbūt jau nervu galu 
receptori uztver nepareizu signālu, varbūt tas izmainās pa „ceļam” 
uz smadzenēm vai varbūt ilūzija rodas pašā pēdējā fāzē – impulsa 
„atšifrēšanas” gaitā… Es varbūt nemaz neredzu to, ko es redzu, 
vai arī redzu, sajūtu to… deformētu. 

Maruta. Tāpēc taču ir jūsu kolēģi, kuri var pārbaudīt jūsu pētījumus… 
Ruērija. Gēnu programas darbojas arī „kolektīvajā režīmā”, kā grupas 

solidaritātes apliecinātājas. Varbūt mēs visi pārāk vēlamies, lai 
kāds fakts būtu patiesība, un, paši to neapzinoties, ļaujamies 
cilvēcei „nepieciešamajiem” maldiem… 
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Maruta. Visi? Visā pasaulē? Vai tas ir ticams? 
Ruērija. Kas zina… Ir taču globāli izplatīts tāds „skaisto cilvēku” malds – 

ja kāds tiek uzskatīts par īpaši glītu, tad viņam pat tiesas spriedumi 
mīkstinās, viņam daudz lielākas iespējas tikt augšā pa karjeras 
kāpnēm… Tas taču ir izpētīts un zināms, kaut vai – Artūra Utināna 
grāmatā par DNS matrici un cilvēka uzvedību, tieši tur minēts: 
„skaistā cilvēka fenomena” piemērs ir atzīmēts kā pasaulē 
pārliecinoši pierādīts fakts… 

Maruta. Ja jau tā, tad arī tie varētu būt „kolektīvie maldi”! 
Ruērija. Tieši to jau es saku! Jebkas var būt „kaut kas Cits”!… Ilūzija… 

Spoki… Visas reliģijas – visas ideoloģijas, visas zināšanas – tāpat 
kā citas „lielās patiesības” ir fantoms, krāsaina migla… Ticēt nevar 
nekam. 

Maruta. Es tomēr ieteiktu turpināt balstīties uz drošām zināšanām. 
Ruērija. Pat ja arī katru atsevišķu faktu varētu uzskatīt par patiesu – no 

pētījumiem sastādītās sistēmas nekad tādas nav. Jo Gēdels jau 
pagājušā gadsimta vidū pierādīja, ka neviena sistēma nespēj droši 
pierādīt savu patiesumu ar pašas šīs sistēmas līdzekļiem… Tātad 
– ir jātic, ieklausieties: j ā t i c tam, ka viss tavā sistēmā ir pareizi… 
Bet kur ir ticība, aiz tā jau atkal spokojas gēnu programas… 

Maruta. Padomāsim… Kā jums šķiet, ja jau vienalga neko droši zināt 
nevar, neko nevar mainīt tādā pasaules kārtībā, vai tad ir vērts 
uztraukties? 

Ruērija. Tikai tik daudz, ka nekam cilvēku darbībās nav īsti jēgas – viss 
iepriekš nolemts…  

Maruta. Un ja nu tā nav? Ja nu brīvā griba tomēr pastāv? 
Ruērija. Es gribētu, lai tā būtu. Taču… 
Maruta. Tomēr! Es domāju, ka pārbaudīt var visu! Modernajā pasaulē 

taču eksistē arī globālā informācijas telpa, kas arvien paplašinās… 
Ruērija. Un arvien vairāk gāž pasaules Gara izgāztuvēs tonnām 

neuzticamas informācijas! Un visi rakņājās pa miskastēm, rokās 
tajās, es arī – es taču arī esmu miskastniece!… Un tā visi 
pamazām pierod melot, jau atzīst, ka drīkst manipulēt, lai valdītu, 
nav nemaz tik slikti un tādā garā!… Nē, nu nav jau patīkama 
mums nepatiesība, bet miskaste ir miskaste… Tā kā nepareizi, ka 
tā velkas visur līdzi, bet tad mēs nodomājam – ē! – nav tik traki! Ja 
dzīve iet uz augšu – kādas problēmas!… Un tā soli pa solim… Es 
taču pati arī meloju! Es meloju sev katru dienu… 

Maruta. Jā? Pastāstiet. Ko jūs ar to gribējāt teikt? 
Ruērija. Es zinu, ka esmu slepkava… Es nejauši iedvesu kādam 

cilvēkam, ka viņš ir slims, neglābjami slims. Un tagad man vairs 
nav miera!… 

Maruta. Tā… Nav miera? Kā tas izpaužas? 
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Ruērija. Es par to domāju nepārtraukti, es nespēju no tā atiet malā, es 
ne mirkli vairs nespēju aizmirst, ka esmu nogalinājusi… Lai gan 
zinu, ko jūs teiksiet – tas nebija apzināti!… Prāts man arī visu laiku 
to apgalvo! Jā! Jā! Jā!… „Nebija, nebija apzināti!”… Ellē šos 
prātīgos secinājumus! Jo… jo taču… kādas tai… tai dziļākajai, tai 
klusi čukstošajai zināšanai daļas gar prāta centieniem mani 
attaisnot!… Un dziļākās intuīcijas balsis man saka: „Tu esi 
slepkava!”  

Maruta. Balsis? 
Ruērija. Tas ir metaforiski teikts… Es neesmu šiza, tās balsis neskan 

man ausīs kā… kā halucinācijas! Es tikai tās nojaušu, tās arī ir 
„domas”, „domu tēli”… Un es vairs nezinu, ko darīt… Es pat 
padzinu cilvēku, kurš bija atnācis man lūgt palīdzību… 

Maruta. Kāpēc? 
Ruērija. Jo tieši viņu es nogalināju. Un tagad man jāsajūtas gluži kā 

detektīvam, kurš izmeklē paša paveikto slepkavību… 
 

6. 
 

Atkal mājās pie Tiamatas. Viņa un Elijs blakus. 
 
Elijs. Tu nosodi mani? 
Tiamata. Vai tad es to drīkstu? Kā mani audzināja, tā es domāju… jā, tā 

ir… Tā ar savu vecāku domāšanu esmu nodzīvojusi līdz šai 
dienai… Nerunāsim par to, nevajag!  

Elijs. Un tomēr – kas notika? Es taču redzu, tu… Tev nepatika tas, ko 
es uzņēmos rituāla laikā! 

Tiamata. Viss kārtībā. 
Elijs. Man daudz nav atlicis… 
Tiamata. Izbeidz! 
Elijs. Bet tā ir patiesība! 
Tiamata. Es nevaru būt tavā vietā, nezinu, kā justos, nezinu, ko varētu 

domāt… Tāpēc… Lūdzu, ej! 
Elijs. Tu padzen mani? 
Tiamata. Nē, man tikai gribas palikt vienai. 
Elijs. Es taču redzu, ka noticis kaut kas… Bet kas? 
Tiamata. Elij, pietiek, es taču lūdzu! 
Elijs. Ja tev nepatika tas, kas notika, tad… Kāpēc tu nedevi man kādu 

zīmi, kaut vienu zilbi? Es teiktu tavam tēvam, ka… Nezinu, ko 
teiktu! Droši vien to, ka „neesmu cienīgs”… 

Tiamata. Vienalga viss būtu meli! 
Elijs. Tu tiešām domā, ka es… Bet kāpēc man pāris mēnešu pirms… 

Kāpēc man tā būtu jāmelo? 
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Tiamata. Es nezinu. 
Elijs. Tu gaidīji no manis ko citu? Kādu varonīgu sevis apliecinājumu?  
 

Pauze. 
 
Elijs. Es uzminēju? 
Tiamata. Jā. Bet tam nav nozīmes. Cilvēks ir tikai cilvēks – to es saku 

pirmkārt par sevi… Esmu tik ilgi dzīvojusi vecāku radītajā pasaulē, 
ka vairs nezinu… Es tikai naivi iedomājos, ka tu spēsi mani no šīs 
pasaules… Ak, es nesaku, ka ticēt ir slikti!… Es tikai esmu tā 
sapinusies, ka vairs nespēju saprast, ko īsti vēlos… Tu tur neesi 
vainīgs!… Es pati. Es pati ar sevi netieku galā! 

Elijs. Dīvaini, ka tu mani izvēlējies par savu varoni… Lai nu kas, bet es 
neesmu ne gudrs, ne spēcīgs!… Tagad to redzu skaidrāk kā 
jebkad!… Laikam jau manos gēnos ir rakstīts, ka manas dabiskās 
kopības saites ar citiem cilvēkiem ir sarautas, es esmu viens, un 
man jau rēgojas, ka visi mēs dzīvojam katrs atsevišķi!… To sauc 
par psiholoģisko projekciju – savas kaites vispārināt uz citiem!… 
Es nezinu… Varbūt man vajadzētu vispār nolīst kādā alā, 
paslēpties mežā, vai vienkārši neiet vairs ārā no mājas. Tas būtu 
godīgi... Bet es tikai jaucu galvu pats sev, arī tev un… tagad arī 
taviem vecākiem! Piedod!  

Tiamata. Ko es tev varu piedot! Par kādu mežu tu runā?… Man tante kā 
lielu noslēpumu reiz pastāstīja, ka mans vectēva tēvs ir pēc kara 
palicis slēpties mežā, ka otrs mans vectēvs – manas mammas 
tēvs – viņu esot nodevis tā laika valdīšanai un viņš sagūstīts!… Ja 
kādam ir izdedzināti gēni, tad tā esmu es!  

Elijs. Vai tu zini, kādēļ viņš tā darīja? 
Tiamata. Nē. Es nezinu… Tante teica, lai glābtu pats savu ģimeni.  
Elijs. Kādā veidā? 
Tiamata. Es nezinu… Runā jau, ka viņš pats pieteicies palīdzēt, lai 

mežā palikušo varētu dabūt pāri robežai un izglābt… Taču 
īstenībā, viņš…  

Elijs. Un tavi vecāki tomēr apprecējās pēc visa tā? 
Tiamata. Viņi jau, droši vien, nezināja… Un pat ja būtu zinājuši!… Vai 

tas ko mainītu?…  
Elijs. Tikai nesaki, kā parasti tādos gadījumos: „tādi bija laiki”… 
Tiamata. Es to nezinu. Es to nevaru zināt. Ne jau man tiesāt!…  
Elijs. Mani drīkst… Esmu rīkojies, kā jucis – pēc principa – „ja nekas cits 

nepalīdz, varbūt svētie vārdi palīdzēs…”  
Tiamata.Tas ir saprotami. 
Elijs. Nē, tas ir riebīgi… Pats tikai tagad apjēdzu… 
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Tiamata. Ne man tevi jātiesā! Ne tevi!… Ne katrs mūsdienās spiests 
cīnīties, kā tu... lai izdzīvotu… tieši burtiskā nozīmē. 

Elijs. Tas nedod tiesības nodot pārliecību… 
Tiamata. Kādu? Kādu pārliecību? 
Elijs. Ka nevaru patiesi ticēt, bet liekuļoju… 
Tiamata. Tu cīnies… Tad nešķiro līdzekļus labākos vai sliktākos!… 
Elijs. Kādēļ tu mani tā aizstāvi! 
Tiamata. Gribu palīdzēt… 
Elijs. Bet nevajag!… Un ar meliem neko nevar notīrīt! Nekādu liekulību! 
Tiamata. Nevajag… Es sapratu… paklusēsim… 

 
Brīdi pauze. Tad Elijs to atkal strauji pārtrauc. 

  
Elijs. Katram ir tiesības vērtēt citus… Tādas ir mūsu gēnu programas. 

Ja dzīvojam kopā, blakus un esam savstarpēji atkarīgi, tad jātiesā! 
Tad tu drīksti mani… 

Tiamata. Es to nevēlos… 
Elijs. Bet man vajag saņemt pēc nopelniem! Man vajag! Nolādēts, man 

to patiesi vajag! 
Tiamata. Vai gan tiesneši jūtas bez vainas? 
Elijs. Tu mani vainojot nesasmērēsies… Ne tādā saistībā… 
Tiamata. Kādā tad? Ja jau ir Augstāki Spēki, tad saistības nemaz nevar 

būt dažādas… Tikai katrs cilvēks sevī atsevišķi un Dievs. Bet ne 
jau Ticība kā valstība, kā sistēma, kas klāj pasauli, kurā man 
jāieiet.Tieši tas absolūtais noteikums, kuru es jau kādu laiku vairs 
nespēju panest… Ieejot pasaulē, kuru visdrīzāk es nemaz 
nepazīstu, varu tikai lūgt skaidrību… Bet ne jau būt par soģi – ne 
saviem vecvecākiem, ne arī tev!… Nevienam… Tikai atklāsmi es 
vēlos… Tuvojoties apvārsnim. 

Elijs. Pat ja apvārsnis būtu tikai mans nelaimīgais cilvēka ķermenis un 
domājošas smadzenes? 

Tiamata. Ne tā… Es esmu no vecākiem mācījusies skaitīt lūgšanas un 
apbrīnot svētbildes… Tomēr tagad esmu apjēgusi pavisam ko citu, 
nekā viņi būtu vēlējušies... Es tagad zinu, ka mana ticība nevar būt 
ne iemācīta, ne ieaudzināta, nedz iepriekš aprakstīta cilvēku 
radītās zīmēs.  

Elijs. Ko tad mēs tikko darījām? Kas tas bija, ko tavs tēvs manī 
iedvesa? 

Tiamata. Nezinu… Varbūt tu pats sev gribēji ko iedvest?… Es zinu… 
Nē, nevis zinu, bet nojaušu, lūk, ko: ticība nevar būt ietverta tēlos, 
rituālos, relikvijās vai efektos! Es to varu piedzīvot tikai sevī, ārpus 
redzamā dzirdamā, ārpus jebkādām sajūtām… Tikai un vienīgi… 
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kādā apvāršņa tuvošanās iespējā… Tikai tā… Kā ikviens no 
mums…  

Pauze. 
 
Elijs. Tagad laikam saprotu… Piedod!… Tavi vecāki uztrauksies, ka 

mēs tik ilgi runājam… Es viņiem nodarīju pāri! Tā nedrīkst ar 
cilvēkiem viņu ticībā… Un man… Man patiešām jāiet… 

Tiamata. Jā. 
Elijs. Paliec sveika!… 
Tiamata. Jā… Sveiks! 

Elijs prom. 
 

7. 
 

Ienāk Gundega. 
 
Gundega. Tia, mīļais bērns! Kā tu vari būt tik neuzmanīga! Vai tiešām tu 

nesaproti, kas ir tavs tēvs, un kādu augstu stāvokli viņš ieņem? Vai 
tiešām tu vari būt tik vieglprātīga, vai grūti saprast, ka vispirms 
vajadzētu pārrunāt ar mums tik nopietnas izvēles!…  

Tiamata. Kāds izvēles, māmiņ, es nesaprotu! 
Gundega. Svētīt kādu ticībā bez altāra, bez relikvijām, bez draudzes 

brāļu atbalsta!… Pēkšņi mājās… kā… kā… es nezinu… it kā tā 
būtu tikai spēle! Tas jau robežojas ar grēku!  

Tiamata. Es nezināju, ko viņš izlēmis… Un pat ja zinātu!… Vai tad drīkst 
atstumt cilvēku, kurš vēlas sekot Sākotnējam Vārdam! 

Gundega. Bet viņš ir piekrastnieks, viņš piederējis jau agrāk citai 
baznīcai! Vai tas vēl par maz? 

Tiamata. Nezinu, mamm, es tikai jūtu… 
Gundega. Tas labi, meit, ka tu seko jūtām!… Bet ne jau kuru katru 

Visuaugstais pieņem savā tuvumā,nekādi jau ne tos Romas ticības 
kalpus, kuri reiz senos laikos ieradās mūsu zemē ar uguni un 
zobenu, neba nu īstajiem Dieva vārdiem, bet gan viltus runām un 
viltus lēnprātībā! Tie, kuru dēļ pirms daudziem gadsimtiem tautai  
zuda mūsu patiesā ticība Sākotnējam Vārdam un ienāca Romas 
vara! Un tās varas priekšā klanījās Kaupo un citi nodevēji, pirmkārt 
jau tie no Piekrastes barbariem! Tie, kuru dēļ pār mūsu zemi ir 
nācis mūžam liesmojošs Dieva lāsts, un tālab tautai arī bijis 
jāvergo un jāpazemojas septiņus gadsimtus! Tālab arī vēlāk un 
visos laikos pašu ļaudis cits citu nodeva te kungiem, te vagariem, 
te svešajiem varmākām!… Tāpēc arī katrs cilvēks noslēdzās savā 
lāstā kā sevis paša otrajā dabā! Un vēl mūsu dienās viņu pēcteči 
dveš pār mums savas sagrozītās pļāpas, indē prātus un kā uz 
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moka rata spīdzina patiesās, tās visgaišākās jūtas, ārda šīs zemes 
mīlestības tīrās saknes pret dzimto vietu! 

Tiamata. Vai viss ierakstīts jau mūsu liktenī? Kā gēnu kodā? 
Gundega. Nezinu par kodu, nezinu, kas tie „tavi gēni”, bet nepiekrītu arī 

tam, ka grēkus var izpirkt septiņās paaudzēs! Nē, neba septiņās 
vien, kā viņi māca pēc saviem rakstiem! Nepavisam ne jau 
septiņās, bet daudz daudz ilgāk… Varbūt pat mūžīgi, līdz kamēr 
visa tauta atjēgsies! Pirms neatgriezīsimies pie patiesā, vienīgā un 
sākotnējā Vārda! 

 
Ienāk Ludvigs. 

 
Ludvigs. Nesatiecies ar šo cilvēku vairs, Tiamata, es tevi lūdzu! Viņš ir 

viltus cietējs! Uz brīdi gan aizmigloja manu skatu, taču pārdomājis 
es redzu viņu, kāds viņš ir! Bezdvēseles briesmonis, tikai 
krāpnieks vien!  

Gundega. Kā tad, kad svētā vara nāca pār viņu – uzreiz sāka 
izgrozīties, izlocīties – sak, „melot negriboties” – re, kāds 
attaisnojums savai jau tik jaunos gados iepuvušajai dvēselei! Cik 
netīri! 

Tiamata. Es taču nevaru apsolīt, ka ne ar vienu vairsnesatikšos, tad jau 
es nedrīkstētu iziet no mājas! Vai gan jūs gribat man aizliegt 
draudzēties un piedalīties laicīgos pasākumos, kā bērnībā? Es 
taču nekur negāju jūsu aizliegumu dēļ! Bet vai tiešām tagad arī? 

Ludvigs. Kas tad ir mainījies, meit? 
Tiamata. Esmu pieaugusi, gribu izlemt savu dzīvi! 
Gundega. Un vai tas ir labi? Nevis paļauties Žēlastībai, bet censties 

valdīt, iedibināt sava egoisma varu? Kā Niče teica par varaskāri! 
Un kur pats nonāca – pie atziņas, ka „Dievs viņa miris”! 

Ludvigs. Tev jāprot atšķirt labi cilvēki no ļauniem! Tu to vēl neproti! 
Tiamata. Vai tiešām? Vai patiesi tā jūs, mani vecāki, sakāt? Mana 

dabiskā izvēle neko nenozīmē? Nekas nekad nav labi! Es nespēju 
pat normāli sarunāties ar cilvēkiem… 

Gundega. Un nevajag arī! Tavi ticības brāļi un māsas ir tavi īstie cilvēki!  
Tiamata. Bet citi? Ko gan tie noziegušies, ka jūs viņus tā ienīstat?  
Ludvigs. Neienīstam! Tikai nožēlojam viņu vietā! 
Tiamata. Ak, tie ir tikai jēdzieni, tā nosaukt, vai citādi! Bet viņi nemaz 

nav vainīgi, ja arī nesaprot… 
Gundega. Kā nav vainīgi? Ko tu runā! Kāpēc tam valstī tāda nabadzība, 

kāpēc cilvēki bēg uz ārzemēm? Vai gan no laba prāta kāds 
atsacīsies no dzimtās zemes, no pašu valodas! Nē, tā ir kopējā 
vaina – neapmeklēt dievnamus, nelūgties un nenožēlot! Tikai raust 
savu labumu, tikai krāpties un izlocīties starp patiesībām!  
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Tiamata. Viņi tikai vēlas dzīvot un dara to labāk vai sliktāk pēc savas 
izpratnes… Ja, daudzi nesaka patiesību, taču tā viņi cenšas 
piepildīt savas dzīves ar kādu viņiem saprotamu jēgu un vērtībām! 

Gundega. Tia, negrēko! Kādām „vērtībām”, ak Kungs!… Lai es vairs 
nedzirdētu tādus zaimu vārdus no paša meitas mutes! Sākotnējais 
Vārds nosaka: ir tikai viena Patiesība un to sauc vienā Vārdā! Cita 
runāšana ir vieni vienīgi meli un zaimošana! 

Tiamata. Man ir grūti… Es neko vairs nesaprotu, palīdziet – tēvs un 
māte, lūdzu! 

Ludvigs. Kā lai tev palīdzu, ja tu neuzklausi, bet strīdies pretī? 
Gundega. Padomā labi, meitiņ! Tā tumsība jau tev no prāta maldiem! 

Ak, padomā labi! Un lūdzies! Lūdzies dienu un nakti, kamēr tev 
atkal atveras gaisma! Lai uzaust rīts! 

Tiamata. Es mēģināšu! 
Ludvigs. Nevis mēģināt vajag, bet cītīgi darīt! Ar spēku, ar 

piespiešanos, ar ticību gaismai! 
Tiamata. Man tagad jāsaka, kā Elijam… Es negribu melot!… Vairs 

neesmu bērns, pasaule jau manā priekšā ir atklājusies arī citāda, 
nekā jūs, mani vecāki, mācījāt! Tā ir citāda tagad. Un tā prasa, lai 
meklēju jaunus vārdus… Ak, es īsti līdz galam vēl nesaprotu – 
kādus! 

Gundega. Tik tālu nu esam! 
Ludvigs. Tu meklē patiesību, šaubies, lai tā būtu, meit… Tomēr apsoli 

man vienu!… Tu nesāksi ticēt uz vārda nevienam pirmajam 
pretimnācējam!  

Tiamata. Es neticēšu. Bet arī nevairīšos! 
Gundega. Kā es gribētu ticēt, ka Visuaugstais vadīs tevi, mīļo meitiņ… 

Kā es gribētu ticēt! 
Tiamata. Tad tici, mamm! Tici arī tu… 
Gundega. Ak, ko nu…Sākotnējam Vārdam ticot šaubīties nedrīkst, tas 

būtu grēks, turpretī uzticēties cilvēkam bez apdoma būtu 
pārsteidzīgi…Ja jau nelietīgie klaidoņi pat no Sākotnējā Vārda 
Nama izzog svētbildi! Tēvs bija pārlieku žēlsirdīgs – nenolādēja 
zagļus! Bet vajadzēja lāstu! Vajadzēja lāstu! 

Ludvigs. Gana, māt… Ne par to ir runa… Jābūt lēnprātīgākiem… 
Gundega. Piedod, piedod… Taisnība… Pati sevī vairs nezinu, vai varu 

droši ticēt… Pēc tādiem Piekrastniekiem, pie viņu greizajām 
dvēselēm, viltus runām, kas zina, jau sākšu sevi vainot, ka 
neesmu savu meitu labi audzinājusi!… 

Ludvigs. Meitiņ, mātei taisnība!… Piekrastnieku runām nav svara, tās ir 
pelavas vēja… Vismaz tik daudz atceries! Un – lai miers tavā sirdī 
un gaišums prātā! 

Tiamata. Es ceru uz skaidrību ejot pasaulē… Nezināmajam tuvojoties… 
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Ludvigs. Pasaule ir tumsas pārņemta! Tur skaidrību tu neiegūsi… 
Tiamata. Es tomēr pamēģināšu… Kā atklāsmi!… Tuvojoties apvārsnim! 
Gundega. Vai tu spēsi? Vai tik tu spēsi, bērns… Vai labāk nav 

samierināties un paļauties uz Dieva žēlastību? 
Tiamata. Man jāspēj… Lai arī es zinu, ka nevaru dzīvot ticībā, kā 

mūžīgā saullēktā… piedodiet tēvs un māt, iespējams ir – tikai 
tuvoties apvārsnim! 

 
8. 

 
Maruta viņas kabinetā. Pie viņas Elijs. 

 
Maruta. Elij, sveiks! Kā šodien jūtaties? 
Elijs. Šodien? Šķiet, normāli. Aizgāju no darba. Tur jau bija uzzinājuši, 

ka esmu slims… Nu, vārdu sakot, palūdza, pieklājīgi. 
Maruta. Man likās, ka esat fotogrāfs. Vai es kļūdos?  
Elijs. Nē, es… Es biju darbā deju klubā „Sudraba Šautra”… Protams, 

pats es tiešām vairāk jūtos kā fotogrāfs, tikai mani šajā amatā 
nevienam nevajag. Pārsvarā noņemos savam priekam! 

Maruta. Saprotu… Nezinu, vai bijusī darba vieta reaģēja adekvāti! 
Elijs. Nē, normāli, es taču pats jau gribēju no turienes iet prom, viņi tikai 

pasteidzās pirmie… Dakter, es lasīju jūsu ieteiktās grāmatas… 
Maruta. Ļoti labi! Vai ir interesanti? 
Elijs. Jā! Un es iedomājos: kāpēc nekad agrāk par to neinteresējos.Tas 

viss ir tāda kā milzu celtne… Nē, drīzāk, kā pilsēta! Shēma pie 
shēmas, modelis pie modeļa, krāvumi, konstrukcijas, kaudžu 
kaudzēm, dažreiz visas šīs shēmas savienojas sistēmās, kā 
debesskrāpji, bet citreiz – darbojas atšķirti – kā mašīnas drāžas pa 
ielām, tur luksofori, sarkanās gaismas – tad stop! Un atkal kustība, 
nebeidzama kustība…  

Maruta. Jūs tiešām tā jūtaties? 
Elijs. Nu, jā… Izlasījis pāris grāmatu, izpaužos te tā, it kā veselu 

bibiliotēku! 
Maruta. Ne tajā nozīmē? Bez ironijas. Tas jūs iedvesmo? 
Elijs. Nezinu, vai iedvesmo… Laikam jau šaubos! Jo šī Superpilsēta ir 

nolemta kaut kādai Varai, kādai nolādētai Ilūzijai – iedomām par 
pasaules kārtību, kurai – ja godīgi – es diez ko neticu! Kārtība ir 
iluzora, nekas manā dzīvē nepierāda, ka sadomātās shēmas 
tiešām var paglābt… Vismaz sagādāt kādu nieku drošības sajūtas! 
Nekā tamlīdzīga – aiz tā visa ir neesamība – bezgalīgais 
kosmiskais Haoss!…  

Maruta. Jūs nemaz neesat tālu no patiesības. Evolūcijas psiholoģija 
mūs māca, ka visu psihisko procesu, tātad arī domāšanas pamatā 
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darbojas miljoniem gadu laikā attīstījušās gēnu programas, tās 
nosaka, tās vada, regulē mūsu uzvedību – ar pozitīvajām izjūtām 
vada mūs – tā dari, tā ir labi! Bet negatīvās emocijas attur mūs no 
kādas rīcības! Šīs gēnu programas kādai sugai, tostarp cilvēkiem, 
patiesībā visiem primātiem, ir, kā saka, „pašūtas” pēc vienota 
izmēra. Tomēr ir arī individuālas programas. 

Elijs. Es saprotu, kas tās par programām… Mūsu tādi paši vispārīgākie 
uzskati…  

Maruta. Bezapziņa. Arī ideoloģijas sistēmas. 
Elijs. Jā, ideoloģijas! Tās darbojas tieši tā! Tās arī atšķiras! Vienam 

cilvēkam liekas – es domāju tā, un kā citādi vispār var domāt? Ja 
kāds domā citādi, tad viņš domā aplami, viņš melo! Tas nevar būt, 
kā viņš domā, kam viņš tic – tas vienkārši nav iespējams! 
Nenormāli! Nereāli!  

Maruta. Vai jūs jūtaties atšķirīgs? 
Elijs. Nē… Manuprāt, esmu visparastākais pilsētas puika… Jau kopš 

bērnības biju paklausīgs. Senči teica tā ir apreizi, es to visu 
apguvu un tā tas iet… 

Maruta. Kāpēc jums tomēr liekas, ka jūsu gēnu programas pieprasa no 
jums kādu uzvedības vai domāšanas veidu, kas nav īsti – tā, kā 
„pieņemts”, kā ir definēts „normās” un tamlīdzīgi? 

Elijs. Man reizēm šķiet, ka tas, kas skaitās Reālais nav „īsts”… Kaut 
kādi valstiski pasākumi, nacionalitāte, vēsturiskas norises, kaut 
kādi ideāli!… Tas viss izskatās safantazēts, kaut gan… Ja 
padomātu… (Pēc pauzes.) Kā jūs teicāt… tās „ģenētiskās 
programas” mūs cilvēkus ar emociju buldozeriem, ar spiedienu, ar 
varu spiež pieņemt visu šo fantāziju mākoni kā patiesību. Kā 
realitāti!… Un tur nav nekādu romantisko jūtu – viens vienīgs 
„gēnu programas” diktāts. Reāla diktatūra! Mūsos pašos iekšā – 
nevajag nekādus personības kultus vai reliģiskus supersimbolus – 
tikai „gēnu” vadība, mūs rausta aiz kloķiem, mēs kā roboti 
sekojam!… Kādu dienu nav ēsts – gēnu programa parauj kloķi – 
tev ir slikti no bada sajūtas, tev vajag mesties pie rīšanas – rij, 
nelaimīgais! Vajag pāroties – tas pats – gēni nospiež „sarkano 
pogu” un – aiziet! Kāda pie velna vēl romantika!… Saprotat? 

Maruta. Ļoti labi saprotu. Varat nosaukt kādu konkrētāku piemēru? 
Elijs. Ģimenes kopība, piemēram! Tas, ka mēs varam viens otra dzīvēs 

būt līdzdalīgi, pilnībā paļauties… Es pavisam nesen biju pie sava 
jaunākā brāļa, ilgi nebiju viņu saticis, viņš dzer, man tas riebjas… 
Nu, jā… Mēs tā sēžam pievakarē… Un pēkšņi vienā mirklī man 
nezin kas uznāca un es iegāzu viņam pa seju… Saprotiet, es 
nemaz neesmu agresīvs pēc dabas!… Es it kā … nejutos „es pats” 
tobrīd… Bija tā it kā es būtu ārpus visām pasaules robežām, 
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ģimeniskajām, nacionalitātes, cilvēciskuma galu galā… Pilnīgs 
aptumsums!… Nē!… Deguna priekšā it kā gaisma, bet tumsa 
visapkārt… Laikam, jau aizgāja ne pa tēmu! 

Maruta. Turpiniet, turpiniet… Viss ir „pa tēmu”! 
Elijs. Nu, jā… Un tad es sapratu, ka patiesībā tikai esmu safantazējies, 

sabūvējis „aplikācijas” savā kompītī – tādas normālās gatavu 
uzskatu un ideālo struktūru formas, veselu kaudzi, veselu pilsētu, 
kā jau divdesmit pirmajā gadsimtā pieņemts. Esmu pa daļai 
mākslīgais intelekts, nolādētas ilūzijas par to, kāds „es esmu”, 
kādu „mani visi redz”, un tādā garā… Īstenībā es sapratu, ka ne 
sūda neko nezinu ne par sevi, ne par savu tā saucamo „dabu”!… 
Kaut kāds nolādēts audzējs visu laiku ir sēdējis man galvā, ēdis 
manas smadzenes, bet es – neko!… Man nebija ne jausmas… 

Maruta. Jūs teicāt, ka esat arī fotogrāfs… Kaut kādā nozīmē 
mākslinieks? Vai ne? 

Elijs. Droši vien. 
Maruta. Vai jūsuprāt arī māksla ir „gēnu diktāts”? 
Elijs. Jā… Es par to padomāšu… Kaut gan šo to var izdarīt arī pretēji 

emocionālajam spiedienam… Pateikt: es gribu un darīšu citādi!… 
Tas ir kā badošanās dienās… es reizēm paņemu kādu dienu bez 
ēšanas… 

Maruta. Kāpēc? 
Elijs. Nu… Man ir drusku tendence uz aptaukošanos, tātad laikam jau 

veselības dēļ… Un arī galva pēc tam labāk strādā! 
Maruta. Jā, piedodiet, turpiniet šo piemēru par varasgribas izpausmi 

„badošanās” dienu laikā… 
Elijs. Es tad pieņemu, ka „gēnu spiediens” ir sliktā zīme, nepareizā 

emocija, es tam nolieku pretī savu gribu „darīšu tā”! Un iztieku bez 
ēšanas... Tas nozīmē, ka ne jau vienmēr „sajūtas”, ko sūta „gēnu 
programas” regulē mūsu rīcību… Ir iespējams rīkoties arī pretēji 
šīs „diktatūras” pavēlēm… 

Maruta. Vai nebūtu labāk noslēgt mierīgas līdzāspastāvēšanas līgumu? 
Elijs. Ar gēniem? Ar evolūciju? 
Maruta. Un kāpēc gan nē? Ja tas viss ir mūsu dvēselēs? 
Elijs. Es nezinu… Man vēl daudz par to jādomā… 
 

9. 
 

Mājās pie Ruērijas. Viņa sēž uz grīdas, skatās vienā punktā. 
Uz galda atvērts portatīvais dators. 

Klauvē ilgi, Ruērija nereaģē. 
Ienāk Elijs. 
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Elijs. Ruta! Es ienācu… Tev durvis vaļā! (Klusums. Ruērija skatās 
prom.) Tu dzirdi? (Klusums.) Biju pie tevis laboratorijā, tur teica, 
tu vairs nenākot darbā! Zvanījuši, telefons neatbild, uz e-pastu arī 
tu nereaģē… Kas noticis? 

Ruērija (skatās sānis, tādā pat tonī, kā atbalss)… Kas noticis?… 
Elijs. Neviens nezina, kur tu esi? Tavi darba biedri domājuši pat policijai 

ziņot! Vai vismaz pašiem aizbraukt noskaidrot! Ja jau tā… Es 
tāpēc pieteicos… Viņi man iedeva tavu adresi. Nu? (Pieskaras 
Ruērijas plecam, viņa asi atraujas, kā apdedzināta). Kas tev? 

Ruērija. Kodīšu! Tu esi gaļa! 
Elijs. Tā… Tu pazīsti mani, es esmu Elijs! 
Ruērija. Saplosīt. Asinis padzert. Vēl nav nakts. 
Elijs. Tev būtu jāpaklausās… Es saprotu, tu esi cita tagad… Bet man 

kļuva vieglāk, kad es aizgāju pie priestera Ludviga un viņš mani 
svētīja!… 

Ruērija. Priesteris? Ludvigs! Tas ir vārds, tas ir vārds – tur! (Rāda uz 
atvērtu pārnēsājamo datoru). 

Elijs. Tas nevar būt, viņiem nav datoru, viņi neatzīst modernās 
tehnoloģijas. Visa ģimene klausās tikai radio… Tikai kādu vienu 
noteiktu kristīgo raidstaciju, arī tikai tāpēc, ka tajā skan baznīcas 
mūzika, tradicionālo ticīgo runas viņi nepanes. 

Ruērija (smejas it kā bez balss). Viņš visus nolād! Priesteris Ludvigs 
nolād visus… visus… Arī zvērus (aplaizās), kas dzer asinis, arī 
lopus… Tu esi nolādēts lops! (Smejas skaļi ārprātā). Priesteris 
Ludvigs tevi nolād! 

Elijs. Tas nevar būt! Viņa sieva Gundega, tā gan ir asāka, bet Ludvigs 
ļoti rāms un miermīlīgs… Viņš nevienu cilvēku nekad nenolādētu, 
kur nu vēl čata komentāros! 

Ruērija. Viņš plosa! Esmu Dainis, zvērs, kuru sauc Dainis, es lidoju 
lidojumā virs ielas, es „jāju pūķi”!… 

Elijs (pieiet pie datora). Tiešām čatā ir tāds niks Priesteris Ludvigs. Bet 
nav jau zvanīts, ka tieši viņš to visu raksta… Nu, jā… (Lasa no 
ekrāna). „Nolādētie tradicionālisti, Piekrastes slimās žurkas, kaut 
jūs aizrītos savās asinīs, jūs sagandējāt ticību, jūs turpiniet to darīt 
vēl šo baltu dienu! Ja es tiktu jums klāt – nožņaugtu visus pa 
vienam! Ne ar roku – Vārds jūs sagraus!” 

Ruērija. Aizrītos asinīs! Tumsa. Apkārt tumšs… 
Elijs. Viņa terminoloģija: „ te – tradicionālisti, te arī – Piekrastes 

„nepareizie” ticīgie, jā, arī slavenais – „vārds”… Es to jau esmu 
dzirdējis no jums, prenomenālistu Priesteri Ludvig. Un no jūsu 
sievas Gundegas! Vēl vakar dzirdēju… 

Ruērija. Aizrītos asinīs, saka Priesteris Ludvigs! Nožņaugtu pa vienam! 
Dziesmu jādzied pretējā virzienā, dziesmai jāiet atpakaļ! (Pēkšņi 
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uzbrūk Elijam, viņš atvairās, Ruērija pakrīt uz grīdas, skatās 
sānis). Siti dzīvniekam? Siti, ja? 

Elijs (raksta komentārā). „Te… kā man nosaukties šajos komentāros… 
zinu!… Te Neofīts. Rakstu: „Priesteri, vai tu maz apjēdz, ka pats 
tagad vairo lāstus pasaulē?” 

Ruērija. Dzīvnieki nenolād!… Dzīvnieki neatraida palīdzību!… Kāpēc siti 
dzīvniekam? 

Elijs. Ā!… Tad, lūk, kā… Priesteris Ludvigs atbildēja: „Kas balstīs 
nodevējus, kas sniegs viņiem roku – tas lai nosprāgst pats! Ja 
nesapratīs, ko nozīmē – nosprāgt kā trakam sunim uz lielceļa, es 
palīdzēšu!”… Viss skaidrs par jūsu lāstiem, Tiamatas tēv Ludvig!… 
Jums pat ir savs dators, negaidīju... Nu, labi, kāpēc arī nē – 
divdesmitpirmajā gadsimtā!… Man vismaz skaidrs, ka vairs nav 
jāturpina šīs sarunas tīklā… Tās patiesi izplata lāstus! 

Ruērija. Man ir tādi vārdi, kurus es izdomāju, lai nolādētu… Es tos 
ierunāju ūdenī… Es tos iedevu dzert „pūķa zāļu” tirgonim… Un 
viņam iemetās augonis galvā! Liels, zaļš, strutains augonis! Gribi 
dzirdēt? 

Elijs. Gribu. Jo toreiz, kad šis lāsts uz mani iedarbojās, es tos vārdus 
nedzirdēju… 

Ruērija. Ārpusē ir tumšs, ārpusē ir tumšs, ārpusē ir tumšs!… (Smejas.) 
Tagad tev arī augonis galvā!… Dabūji? Dabūji, ja?… Siti 
dzīvniekam, tā tev vajag! 

Elijs. Smieklīgākais, ka vēl vakar biju pie šī Priestera Ludviga un viņš 
mani svētīja… Un es jutos tik brīvs, es šķitu jau… Savējais viņu 
draudzē! Kāds no kopības… 

Ruērija. Es gribu kost, bet nedrīkst! Kā tad tā: gribas, nedrīkst, nāve, 
laime, viss vienā laikā… Aizved arī mani pie kopības! Priesteris 
Ludvigs mani ieslēgs pagrabā, baros pie ķēdes un tur sēdēšu kā 
pūķim pieklājas…  

Ruērija. Aizved mani pagrabā! Es izpirkšu! 
Elijs. Ko tu izpirksi? 
Ruērija. Visu ļaunumu! Visu! Es tevi nobūru un tu nobeigsies! Vai tu 

negribi man atriebties! 
Elijs. Par daudz goda… Turklāt audzējs tā neparādās ne dienas, ne 

mēneša, pat ne gada laikā… Tas perinās ilgāk… Es zinu, tu tikai 
pievērsi tam uzmanību…  

Ruērija. Nē! Nē! Es tā biju! Es to izzīdu no apburtā ūdens, es to 
iestādīju tev smadzenēs! Es zinu! 

Elijs. Lāsti paši par sevi ir tukša skaņa… Tie sāk strādāt tikai tad, ja pats 
„lāsta objekts” ļauj tiem darboties… Vienīgi tad! Tāpat kā 
hipnoze… Var nohipnotizēt tikai tos, kuri, paši to ar prātu 
neaptverot, gluži neapzināti grib būt nohipnotizēti! 
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Ruērija. Muldoņa!… Apburtais ūdens tiešām darbojas! (Smejas.) Tu 
mani nesapiņķerēsi savos glumajos teikumos!… Ārpusē ir tumsa!  

Elijs. Es pats ar savām mācītajām smadzenēm neticu burvestībām, bet 
prāts tur neko neizšķir… Ja apziņas dzīles iekustēsies apslēpta 
vēlme pretī kādai burvestībai, tad tā nostrādās… Vai arī tu gribēsi, 
bet vēlme nenostrādās!… Tā bija, re, Priesterim viņa brīnums 
neizdevās… 

Ruērija. Izdodas melnais! Baltais sēž pie ķēdes! 
Elijs. Brauksim labāk pie Marutas, manu dakteri tā sauc… Viņa tiešām ir 

saprātīga! Un var palīdzēt! 
Ruērija. Viņa pieslēgs mani pie ķēdes? Jā, jā, jā!  
Elijs. Tu varēsi viņai to pajautāt. Nāc, iesim… 
Ruērija. Ārsti tikai nogalina. Man vajag pirms tam… Izpirkt! 
Elijs. Es arī vēl vakar tā domāju… ka Priesteris dos man iespēju!… Nē, 

nē… Ne divdesmitpirmajā gadsimtā, kad visi visus redz vienotā 
tīklā… Ir noskaidrots: tieši viņš neko nedos. Tieši šis Priesteris – 
nē!… Vai arī kādam citam, ne man… Viens ir skaidrs! Viņu klosterī 
man nav, ko darīt!  

Ruērija. Pagrabā! Ieslēdzies pagrabā. Pie ķēdes! 
Elijs. Iesim… Izstāsti visu Marutai… Viņa zinās. 
 

Nāk Maruta un paņem zem rokas Ruēriju. Aizved. 
 

Fināla aina. 
 

Ruērija kā miskastniece staigā un rakņājas kādā miskastē. 
Elijs kā piktētājs nodūris galvu sēž ielas malā, pret plecu viņam 

atbalstīts plakāts: „SAUDZĒ DZĪVNIEKU! DZĪVNIEKS IR 
GUDRĀKS PAR CILVĒKU! DZĪVNIEKS NEATRAIDA 

PALĪDZĪBU!”  
Pārējie personāži tagad kā garāmgājēji ielās. 

 
Maruta (garāmejot, izlasa plakātu). Nav tādu gudro un vareno, kam 

man vajadzētu ļaut sev palīdzēt! Diemžēl! Tādu nav! Vai arī 
precīzāk – ne mūsu sabiedrībā… 

Obils (piedzēries, izsmejoši). Nu, nu! Palīdzība! Kāda, nafig, palīdzība! 
Un kādā naudā? Ko?… Pats laikam sazīmēji savas naudas, 
palīdzētājs tu sasmirdušais! 

Ludvigs. Zinām, mēs šos te „labdarus”, „tautas pārstāvjus”! Jā! Visus 
oligarhus, visus varas vīrus un viņu kalpus! Ko tie var līdzēt?… Ak, 
jā! Zinu gan: vispirms apzog, pēc tam „palīdz”! Ja visa valsts 
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nebūtu nolaista līdz pēdējai nabadzībai, līdz prātā sajukšanai – 
nevienam nevajadzētu arī nekādas palīdzības! 

Elijs (paceļ galvu, uzsmaida). Skat, atkal rīts!… Vēl viena diena, ko 
varu pavadīt pasaulē!… Gandrīz neticami… 

Gundega (padzen viņu prom). Lasies, lasies, ko tu man te sēdi caurām 
dienām ielas malā – ceļā, kur cilvēki nāk uz garīgām sanāksmēm! 
Tu dzirdi, vācies prom! Svētdienā nāc, tad noziedos kāds arī tev!… 
Bet tagad ej mājās!… Miera nav no tādiem piekrastniekiem, 
tradicionālistu ticības saduļķotām dvēselēm!… Jūs, netīrie klaidoņi, 
jau esat reiz nozaguši Sākotnējā Vārda namā relikvijas, kas 
diendienā varētu slavināt… (Lēni paceļot rokas pret debesīm) 
Visvienīgo… Diženo … Svēto…  

Ruērija. Es izpirkšu… Mūrējiet mani pagrabā!… 
Tiamata. Cik skumji… Jo es nezinu neko par uzticēšanos, nezinu, ko 

spēju panākt… Bet man ir jāsaglabā cerību! Es zinu, ka piedzīvošu 
atklāsmi, tuvošos apvārsnim… Visu sapratīšu!… Un tad, es 
CERU… es spēšu palīdzēt! 

 
 

Priekškars. 
 


