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MUTABOR 
 
 

vietām smieklīga drāma ar antilugas elementiem 2ās daļās 

 
darbojas: 
 
Dresētājs un Dresētā Govs 
Eda         
Tedis 
PA – puisis ar auto  
Leandra 
Kalifs 
Vezīrs 
Papagailis  

 
Vecumi var būt arī skaitliski savādāki, tomēr tiem jāsaglabā attiecība  

5:3:9:∞∞∞∞ 
   
 

1. daļa 
 
Skatuve iekārtota tā, ka centrā un kreisajā malās ir nosacītas Edas 

un Teda mājas istabas, bet pa labi – iela pie mājas. Taču šīs darbības 
vietas nav it nekā atdalītas. Nosacīti iela arī pašā priekšplānā. 

Vairāk fonā atrodas mākslīga klints 5 līdz 6 m augsta. Pie tās milzu 
izmēru plāksne “Kastīte Nr 1” 

Izrādes sākumā pie šīs klints pienāk speciāli dresēta govs un bez 
alpīnistu aprīkojuma cenšas uzkāpt klintī. 

50 gadus veci 

30 gadus veci 

90 gadus veci 

nenormāli vecs 
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Drošības pasākumu ietvaros, turpat blakus drīkst atrasties govs 
dresētājs, kurš bez vārdiem un skaņām cenšas govi uzmundrināt. Nedrīkst 
arī lopu sist vai citādi fiziski iespaidot, lai neradītu brutālu un varmācīgu 
ainu. (Vienīgi gadījumā, ja govs nokļūtu klints virsotnē ātrāk par 
paredzēto laiku, ir jāsagatavo mehānisms, kas to nogrūž atpakaļ uz 
skatuves grīdas. Pēc tam govs atsāk savu kāpienu atkal no sākuma.) 

Viss minētais notiek nakts vidū.  
Divguļamā gulta. Pie gultas piestiprināta daiļa kokgriezuma 

plāksnīte “Kastīte Nr 2”. Gultas kreisajā pusē aizmigusi Eda. Labajā pusē 
Tedis pussēdus sasprindzināti skatās tieši sev priekšā. Viņa pusē uz 
naktsgaldiņa ir iedegta lampiņa. 

Eda sarosās pa miegam. Atver acis. 
 
Eda. Tu neguli? 
Tedis. Nē. 
Eda. Ko tu domā? 
Tedis. Neko. 
Eda. Jā? (Pauze.) Nu, skaidrs. Tagad es arī neaizmigšu. 
Tedis. Es jau taisījos dzēst nost gaismu. 
Eda. Melo. 
Tedis. Jā, meloju. 
Eda. Cik pulkstenis? 
Tedis. Nezinu. Iešu parunāties ar papagaili. 
Eda. Ej. Tikai neatstāj gaismu ieslēgtu. 
 
Tedis pieceļas. Izslēdz naktslampiņu. Dodas uz blakusistabu. Ieslēdz 

lampu tur. Būrī papagailis, pie būra plāksnīte “Kastīte Nr3”. 
 
Tedis. Man nevajadzēja to tā darīt. Man nevajadzēja to darīt TĀ.  
Papagailis. Tā. Tā. 
Tedis. Es tikai nezinu, kā. 
Papagailis. Tikai neatstāj gaismu ieslēgtu. 
Tedis. Nezinu. 
Papagailis. Cik pulkstenis? 
Tedis. Es meloju. 
Papagailis. Melo. 
Tedis. Es jau taisījos dzēst nost gaismu. 
Papagailis. Tagad es arī neaizmigšu. 
Tedis. Neko. 
Papagailis. Ko tu domā? 
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Tedis. Nē. 
Papagailis. Tu neguli? 
Tedis. Viss ir citādi... Man nevajadzēja to teikt. 
Papagailis. Tev nevajadzēja to darīt. 
Tedis. Nu, labi. Nakts vēl nav beigusies. 
Papagailis. Labi nav. Labi nav. 
 
Kaut kur fonā un/vai cauri skatītāju zālei garām aiziet ārsti. Pēc 

brīža arī zārcinieki, kas aiznes zārku. (Šie nejaušie tēli, kas sagatavos 
Autora bēres, iespējams, varētu parādīties arī pirms izrādes sākuma). 

Tedis izslēdz gaismu istabā ar papagaili un atgriežas gultā. 
 
Eda. Tu esi pārnācis? 
Tedis. Nupat. 
Eda. Ā. Laikam atkal biju iemigusi... 
Tedis. Jā. 
Eda. Tu jau biji pie papagaiļa. 
Tedis. Jā. Nupat kā. 
Eda. Tad jau, droši vien, pagājusi vismaz stunda... 
Tedis. Nē, tikai pāris minūtes. 
Eda. Ā-ā. Bet es jau paspēju noskatīties veselu sapni. Vakar lasīju 

Haufa pasakas. Starp tām arī pasaku par kalifu gandru. Jocīgi, ka sapnī es arī 
sev likos pārvērtusies. Bet par ko, nebija saprotams... 

Tedis. Vai tu vismaz atcerējies burvju vārdu, kas tevi pārvērš atpakaļ? 
Eda. Nē. Neatcerējos. “Mu-mu-mu”, un viss... Bet tad tu atgriezies, 

mani pamodināji un... te nu es esmu. 
Tedis. Man nevajadzēja tā darīt.  
Eda. Nē. Tagad es atkal nez cik ilgi neaizmigšu. 
Tedis. Man nevajadzēja to teikt. 
Eda. Ir jau labi. 
Tedis. Slikti. 
Eda. Vienkārši liksimies un gulēsim tālāk. 
Tedis. Jā, labi. 
Eda. Labu nakti. 
Tedis. Čau, čau... Kāds tad bija tas burvju vārds? 
Eda. Mu-ta-bor. 
Tedis. Ar uzsvaru uz “MU”? 
Eda. Nezinu. Man šķiet, ka uz “TA”. Mu-ta-bor. 
Tedis. Vai “BOR” . Mu-ta-bor. 
Eda. Labāk nesaki. Pārvērtīsies. 
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Tedis. Jā, jā. Vajag uzmanīties. 
Eda. Ar labu nakti. 
Tedis. Labu nakti. 
 
Kreisajā pusē no aizkulises parādās mašīnas purngals. Mašīnas 

numura vietā: “Kastīte Nr 4”. Izkāpj PA (Puisis ar personīgo auto) un 
Leamdra. 

 
PA. Te apstāsimies.  
Leandra. Jā? Kāpēc? 
PA. Man drusku jāieelpo nakts gaiss. 
Leandra. Tu nemaz nelikies tik daudz dzēris. 
PA. Es jau arī nemaz neesmu tik daudz dzēris. 
Leandra. Kad mēs brauksim? 
PA. Kad būšu paelpojis. 
Leandra. Fu. Varēji elpot mašīnā. 
PA. Nē. Pagaidi. Vēl drusku paelposim. 
Leandra. Nu, paelpo, paelpo. Es pa to laiku uzpīpēšu. Cik silta nakts... 

Skaties, zvaigzne krīt! O, vēl viena! Vai tu arī kaut ko vēlējies?  
PA. Sasodīts. Rīt atkal pirmdiena. 
Leandra. Un tad? 
PA. Tas pats, kas katru pirmdienu. 
Leandra. Kas tad? 
PA. Birojs. Telefons. Un pīppauzes. 
Leandra. Gan jau atkal pienāks piektdiena. Labāk kaut ko vēlies, 

kamēr zvaigznīte vēl nav nokritusi... Kāpēc saka, ka cilvēki mirst, kad 
zvaigznes krīt? Varbūt tieši ierodas uz Zemes no Dvēseļu Kalniem debesīs. 
Varbūt katrs cilvēks ir Augstākās varas sūtnis šeit Pasaulē? 

PA. Kas tev? Jocīga paliec? 
Leandra. Nekas. Tāpat muldos... 
PA. Ko tu tur teici par sūtījumu? 
Leandra. Nu... cilvēks varētu būt sūtnis... Neņem galva!... Vienkārši 

sūtnis. 
PA. Sūtījums. Tas ir forši teikts. Tāpēc visi dzīvo kā sadalīti pa 

abonomenta kastītēm... 
Leandra. Un gaida, kad izņems... 
PA. “Izņems”, neuztraucies, izņems tā, ka aknas noslīdēs!... Labi, 

braucam tālāk. 
Leandra. Braucam. 
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Abi iekāpj mašīnā. Mašīnas priekša pazūd aiz kulisēm. Tedis atkal 
iededz naktslampiņu un ieraušas pussēdus. Skatās sev priekšā. 

Uznāk Kalifs un Vezīrs atbilstošos tērpos. Tērpiem jābūt 
naturālistiskiem Bagdādes iedzīvotāju apģērbiem, tie var nebūt pārāk 
krāšņi, ņemot vērā, ka Harūns al Rašids mīlēja pārģērbties, lai nemanāms 
pastaigātos pa Bagdādes ielām. Viņi sarunājas arābu valodā, ļoti sašutuši, 
žestikulē un citādi izpaužas visai neirotiski. Lugas teksts ir tulkojums, kas 
skan speciāli ierīkotos skaļruņos skatītāju zālē. Tulkojums tieši otrādi ir 
ļoti monotons, bet dikcijā skaidrs. 

 
Vezīrs. Man tas viss ļoti izskatās pēc lugas teksta. 
Kalifs. Bet tas nav Pirandello. 
Vezīrs. Tas nav arī Grīnvalda un Melgalves teksts. Nemaz nerunājot 

par Stumbres vai pat Paukša dramaturģiju... 
Kalifs. Tas pat nav postmodernisms... 
Vezīrs. Valsts bibliotēkā tas glabājas plauktā ar nosaukumu “Viss, kas 

palicis pāri”! 
Kalifs. Viss, kas pašam autoram palicis pāri. Vārdu sakot, miskaste... 
Vezīrs. Bet varbūt arī nemaz nav lugas teksts. 
Kalifs. Kālab tad bija to jāmācās no galvas? Kālab tagad jāsaka tieši 

šie vārdi, nevis citi? Un beigu beigās: kāpēc mēs atrodamies svešā 
guļamistabā. 

Vezīrs. Es pieļauju, ka esam sapnis. 
Kalifs. Kas tā par idejām? 
Vezīrs. Piedodiet, o, pavēlniek... 
Kalifs. Es piedodu. Starp citu, kāds sapnis? Šīs jaunās sievietes 

sapnis? 
Vezīrs. Gluži manas domas, o, gaišais valdītāj.  
Kalifs. Meli. Tas bija rakstīts tekstā. Es to iemācījos un tagad saku 

skaļā balsī, publikas priekšā. Nekāda sapņa te nav. 
Vezīrs. Jums atkal taisnība, o, svētītais valdniek! 
Kalifs. Tas ir ļoti muļķīgi: aizsākt lugu, no kuras jau tā nekas nav 

skaidrs, un tūliņ pat to arī iznīcināt ar paralēlo darbību, kas atklāj, ka tā ir 
luga. Ja es sēdētu zālē, es tiešām nezinātu, ko lai domā... 

 
Govs nogāžās no mākslīgās klints, taču aktieriem, kas patreiz 

darbojas, uz to nekādi nav jāreaģē. 
 
Vezīrs. Un vispār nemaz neuznākt uz skatuves, ak, pavēlniek. 
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Kalifs. Un kas mani kaitina visvairāk – ir tas, ka pat saniknoties un 
aiziet mēs drīkstam tikai tad, kad esam sagaidījuši attiecīgu remarku. 

Vezīrs. Tas ir ārkārtīgi pazemojoši. Ārkārtīgi... 
Kalifs. Mutabor! (Abi pamazām izgaist.) 
 
Eda paceļ galvu.  
 
Eda. Ak, dievs... tu vēl sēdi. Cik pulkstens?  
Tedis. Nezinu.  
Eda. Paskaties. 
Tedis. Kāpēc? 
Eda. Jo es gribu zināt, cik šoreiz ilgi gulēju. 
Tedis. Es vēlreiz pieiešu pie papagaiļa. 
Eda. Tu nemaz nedzirdēji, ko es teicu. 
Tedis. Dzirdēju. Ir piecpadsmit pāri trijiem. 
Eda. Šausmas... Bet es atkal sapņoju par kalifu un vezīru... 
 
Tedis izslēdz gaismu. Ieiet pie papagaiļa. 
 
Tedis. Kāpēc es to teicu? Kāpēc man vajadzēja to teikt?  
Papagailis. Ak, Tedi, Tedi.... (Nopūšas.) 
Tedis. Kādēļ tu ar mani tā runā? Kādēļ vienkārši neatkārto iepriekš 

dzirdēto? Vai es vispār vairs esmu? Varbūt esmu vairs tikai tēls pats savā 
izrādē... Un man ir slikti, kad nepasaku iepriekš paredzētos vārdus. Un vēl 
sliktāk, ja nedzirdu no tevis iepriekš paredzētos vārdus.... 

Papagailis. Šausmas. Šausmas. Šausmas. 
Tedis. Cik pulkstens? Papagaili! Es redzu tavas acis – tās... tās taču 

gluži saprātīgas! Tās vairs nav apaļās, bezjēdzīgi duļķainās... Tagad tajās 
mirdz intelekts un dziļas skumjas... 

Papagailis. Ik nakti nāku es, lai satiktos ar tevi un iemiesojies putna 
tēlā spētu izteikt bezgalīgās sāpes, kas pārmāc manu garu ledainajā 
nebūtībā... 

Tedis. Jā, labi. 
Papagailis. Es esmu tava tēva gars, kam miera nav un atpūtas aiz 

mūžu mūžiem, jo tapu nekrietni un nodevīgi nogalēts... 
Tedis. Slikti. 
Papagailis. Tas bija pašā dienas vidū, kad biju rāmi apgūlies pēc 

darba pastā, kur katru rītu sāku pulksten piecos es avīzes un citu pastu 
iznēsāt... Tāds klusums, miers un rāmi sapņi. Šķiet, redzēju es toreiz 
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vilcienu, kas iebrauc Ziemeļblāzmā... Un šajā laikā tēvocis tavs Ēvalds, pie 
manis piezagās un ausi piebāza ar maltu gaļu... 

Tedis. Tev nevajadzēja to teikt. 
Papagailis. Tu nemaz nedzirdēji, ko es teicu. 
Tedis. Sev par nelaimi dzirdēju gan... 
Papagailis. Es pamodos un likās tajā brīdī, ka esmu pēkšņi kļuvis 

kurls un sirds man sāka lēkāt... neizturēja... un plīsa... 
Tedis. Ak! 
Papagailis. Cik pulkstens? 
Tedis. Bet tēvocis jau pats ir miris! Ko man tagad darīt?  
Papagailis. Tev taisnība, ka tēvocis ir miris... un labi iekārtojies viņā 

saulē... Ak, netaisnība, netaisnība, netaisnība! Bet uzklausi: ir viņam dēls, 
kurš pats to nezin, šis dēls ar meiču deju klubā satikto pa pilsētu ar mašīnu 
kā nolādēts uz riņķi maļās... Jo viņam miera nav! Viņš parādus ir ietaisījis. 
Un rīt tam parāds jāatdod, bet naudas taču nav! Tam atrieb – iedod viņam 
naudu...  

Tedis. Es savu naudu? 
Papagailis. Jā. (Ar kāju izvelk no būra skaidām nazi.) Un ņem šo 

nāves rīku – tas tev noderēs... (Sašķiebjas.) Ķerrr... 
Tedis. Kur tu paliki? Kāpēc vaigā tev atkal putna muļķīgais skatiens? 

Nāc atpakaļ! Dzirdi? Nāc atpakaļ! Lūdzu, atgriezies! 
Papagailis. Cik pulkstens? 
Tedis. Lūdzu! Neskaties manī tik stulbi! Lūdzu, atgriezies! 
Papagailis. Cik pulkstens? 
 
Tedis paņem nazi atgriežas guļamistabā. Eda sēž gultā. 
 
Tedis. Tu vēl neguli?  
Eda. Man gribas gulēt, bet nespēju aizmigt. 
Tedis (runā taču viņa domas ir citur). Vienkārši liecies uz sāniem. 

Nekas jau nav noticis... (Nobāž nazi zem gultas.) 
Eda. Man ir tāda sajūta, ka neaizmigšu vairs nekad. 
Tedis. Nu... tas ir pārspīlējums.  
Eda. Zinu, ka pārspīlējums. Bet man ir tāda sajūta. 
Tedis. Kāda sajūta? Ne taču tāda kā slāpst, kad gribas ēst, vai arī 

jūtams izsalkums, kad gribas dzert? 
Eda. Nē, tāda sajūta it kā smadzenēs būtu kas pārtrūcis... Un smagums 

pakrūtē. Un domas visu laiku pie tā... pie “kaut kā” atgriežas. Es ļoti labi ar 
visu savu apziņu punkts punktā saprotu, ka nekas īpašs nav noticis, bet 
sajūta tāda... it kā būtu noticis. 
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Tedis. Vienkārši aizver acis un atslābinies. 
Eda. Un tu? 
Tedis. Ko – es? 
Eda. Kāpēc tu neaizver acis un neatslābinies? 
Tedis. Man vēl par šo to jāpadomā. 
Eda. Par ko? 
Tedis. Es nezinu. Es tik tiešām nezinu. 
Eda. Arī papagailis nezina? 
Tedis. Varbūt nezina. Varbūt zina, bet nesaka. Varbūt saka, bet es 

nesaprotu... 
Eda. Droši vien zina, droši vien tu nesaproti. Vai arī neproti pajautāt. 
Tedis. Jā, es neprotu pajautāt. Ja es prastu pajautāt, tad arī atbilde 

atrastos... 
Eda. Ja es apjaustu savu sajūtu, tad arī aizmigt varētu. 
Tedis. Es domāju, tas ir pavisam kas cits... Tā ir visparastākā neiroze. 
Eda. Nosauksim to tā. Bet man nepaliek vieglāk. Mu-mu-mu... bet 

pārvērsties atpakaļ neizdodas... 
Tedis. Saki “mu-ta-bor”. 
Eda. Kur uzsvars? 
Tedis. Tur jau tā lieta, ka nevar saprast... Pamēģini drīz šā, drīz tā, 

kamēr izdodas... 
Eda. Nezinu gan... 
 
Kreisajā pusē parādās mašīnas priekšgals. Izkāpj PA un Leandra. 
 
Leandra. Skatīsimies gaisā. Neko nerunāsim. Varbūt zvaigzne 

nokritīs vēlreiz... Šādās naktīs zvaigznes krīt kā lietus. Atliek tikai vēlēties, 
vēlēties un vēlēties. Un ja visas vēlēšanās tik tiešām piepildītos, būtu super, 
vai nē?... Kas notika? Kāpēc tu tā stāvi? 

PA. Vienkārši miegu ciet. 
Leandra. Varbūt mums vairs nebraukt tālāk? Vienalga mēs tikai 

riņķojam apkārt pa ielām. Vai ne? Vai varbūt es nesapratu? Vai mēs 
braucam uz kādu noteiktu vietu? 

PA. Ciemos. 
Leandra. Pie kā? 
PA. Pie draugiem. 
Leandra. Vai tas būs labi? Drīz jau pusčetri naktī. Grūti iedomāties 

tādus draugus, pie kuriem var braukt pusčetros no rīta, turklāt naktī uz 
pirmdienu? 
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PA. Es pajokoju. Nekādu draugu man nav. Vienkārši ieradīsimies pie 
kāda uz bērēm – un viss! 

Leandra. Nevaru sagaidīt zvaigznīti... 
PA. Kur tad tev jāsteidzas? 
Leandra. Nezinu. Gribētu iedomāties, bet nevaru... Man varbūt rīt no 

rīta biznesa tikšanās. 
PA. Stulbi. Starp citu, man tik tiešām rīt ir biznesa tikšanās. Bet labāk 

neatgādini man to, nolādēts... (Kliedz.) Uzkarieties jūs visi idioti!... (Pauze.) 
Neizaicini mani!...  

Leandra. Es arī varu sākt kliegt! Vismaz nebaidi mani! 
PA. Klusu... Es tikko valdos... Braucam. 
Leandra. Braucam. Tikai, uz kurieni? Uz bērēm? 
 
Abi prom. Mašīna jau sākusi atpakaļgājienu, kad no labās iesteidzas 

Kalifs un Vezīrs. Viņi māj ar roku mašīnai apstāties, tomēr tā pazūd 
aizkulisēs. Kalifs un Vezīrs joprojām runā arābu valodā. 

 
Kalifs. Tu redzēji? Tu to redzēji!? Viņi aizbrauca ar visu māju... 
Vezīrs. Tas tiešām ir ļoti savādi, mans pavēlniek. Tomēr vēršu jūsu 

uzmanību, ka mēs vēl joprojām darām un runājam tikai tos tekstus, ko esam 
iemācījušies un vairākas reizes iestudējuši režisora vadībā... 

Kalifs. Tu, pīsli! Kālab tev bija man to atgādināt?... Es jau uz mirkli 
biju piemirsis, ka esmu lomā. 

Vezīrs (krīt uz vaiga). Žēlojiet, žēlojiet, o, pavēlniek, kura priekšā 
noliecas mēness un kuram par godu zvaigznes dejo visā Piena Ceļā... Es 
tiešām nebūtu jums to atgādinājis, ja vien jūs pats man nebūtu pavēlējis jums 
atgādināt... Es tā cerēju, ka jūs pats atcerēsieties... 

Kalifs. Celies! Tu neesi vainīgs. Mūs dancina tas nelietis, tas šaitans 
Autors. Gan es viņam tikšu klāt...  

Vezīrs. Ak, mans pavēlniek, kā gan tas iespējams? 
Kalifs. Mums jāpārvēršas par tādiem jauniem cilvēkiem, kādi bija tie 

divi savā mašīnā. protams, viņi ir pilnīgi stulbeņi, kam intelekta pietiek labi, 
ja tikdaudz, lai savā ripojošajā mājā nesajaukta gāzes un bremzes pedāļus, 
bet toties viņiem ir jaunības caururbjošais, visu savā ceļā sagraujošais un pēc 
tem drupu vidū dārzus uzziedinošais spēks. Viņi ir kā uguns, kas pārvērš 
pelnos, bet no pelniem dzemdina brīnumputnu Fēniksu! Tas, protams, viss ir 
muļķības, ko sadomājis Autors. Protams, muļķības! Es esmu tas, kurš zina, 
kā šo pasauli vērst labāku. Esmu diezgan valdījis šajā pasaulē un sapratis 
tikai vienu: ja es pats būtu Autors, tad arī pasaule man būtu daudz godīgāka, 
taisnīgāka... un ļaudis dzīvotu laimē. Tāpēc, idiot, mums jāatjaunojas! 
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Vezīrs. Ak... Tas tomēr ir tik bīstami. Var gadīties, ka mēs pēc tam 
nekad nepārvēršamies atpakaļ. Un kas tad notiks? Psihiatriskā slimnīca un 
trako krekls. Vai pat... jūs jau saprotat... es neuzdrīkstos teikt! 

Kalifs. Saki skaidri – krematorija un stulbs atvadu rituāls! 
Vezīrs. To teicāt jūs, visvarenais... Es nekad neuzdrošinātos... 
Kalifs. “Neuzdrošinātos, uzdrošinātos!” Izbeidz šīs stulbās runas. Es 

riskētu, ja būtu iespējams.  
Vezīrs. Ak... Tomēr, tomēr... Es nepiedotu sev, ja jūsu gaišajam 

prātam būtu jāsatumst uz laiku laikiem. Jūs esat vienīgais ģeniālais aktieris, 
lai Autors jūs svētī, kuru es pazīstu vaigā un pateicos liktenim, ka man ir 
dota iespēja elpot to pašu gaisu, ko elpojat jūs, manu pavēlniek! 

Kalifs. Es riskētu. Ja vien būtu tāda burvju vara, kas spētu mani 
pārvērst, es pārvērstos. 

Vezīrs. Ceru, ka Visuvarenais to nepieļaus... 
Kalifs. Nedomā kavēt mani – ja es kaut ko vēlos, tad tam ir jānotiek! 
Vezīrs. Kavēt? Ko jūs, godājamais!? Mana laime ir darīt visu, lai jūs 

tiešām pārvērstos, lai atgūtu fiziskos spēkus un garīgo varenību atbilstoši 
jūsu kārtai un cieņai!... 

Kalifs. Tā arī jābūt! Tomēr iesim. Tev būs vēl papildus jāapzvēr 
uzticību šim projektam, jo sākot no šī brīža, es to izsludinu par valsts 
noslēpumu. Tas nozīmē – ne es, ne kāds cits to pieminēt – pat domās – 
nedrīkst nekādā gadījumā. Viss skaidrs? 

Vezīrs. Viss skaidrs, o, cēlais un noslēpumainais... 
 
Abi prom. Eda un Tedis aizmiguši savā istabā. No augšas līdz pat 

gultas galam zemē nolēc spožs pilnmēness un sākas mēness aptumsums, 
nezināmas planētas ēna sāk lēni aizklāt spilgto mēness disku. Kad mēness 
aptumsums sasniedzis savu kulmināciju un pulsē tumšsarkanā ēnojumā, 
Eda aizvērtām acīm paslienas augšup no gultas. 

 
Eda. Dziļi naktī mēness uzņemdamies viens pār sevi laikmetu un 

ļaužu pulka grēkus... klājās karu, mēru, aids’u, inkvizīcijas un badā 
nomirušu tautu asins plūdiem... mira dziesma, mira romāns, mira mirstot 
visa tragēdija... baltās pilsētas un iezilganās lidostas kā puķes klāja lugas 
kapu... mira Autors... saldu miglas viesuļvētras dusu Autor... dārgais Autor... 

Tedis (mēnessērdzīgi mehāniskā dejā pusguļus stāvoklī). Vai jau 
mūsu mīļais Autors gluži miris?... Ak, vai palikusi tikai  saraustīti lugas 
mirstamdrānu auti?... Vai gan Teātris pie savām vēsām akmens sienām 
nepiespiedies, neraud sāļas asaras kā daždien bārenītis?... 
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Eda. Vai gan nātnās biksēs tērpies nabags Kritiķis jau nenāk pāri 
baltam, saltam nokalniņam, plecos nesot paša rokām sanaglotu dēļu zārku?... 

Tedis. Un vai sirds tam nelūst asās zaudējuma sāpēs? 
Eda (iekļaujas dejā, viņa dejo guļus uz skatuves grīdas). Nāciet, 

nāciet bēres svinēt visi lugas personāži, bēru mielasts klāts un sveces 
iedegtas un kapos nerimst zvani... zvani... zvani... 

 
Uznāk Kalifs un Vezīrs melnos turbānos. Joprojām runā arābiski un 

viņu teksti tiek tulkoti. 
 
Vezīrs. Mēs jau nākam, mēs jau ietērpāmies bēru turbānos... 
Kalifs. Līdz dzīlēm melnā krāsā... 
 
Piebrauc mašīna, kā iepriekš parādās tās purngals. Izkāpj PA un 

Leandra, nomainījuši kluba apmeklētāju spilgtos apģērbus pret tumšām 
bērinieku drānām. 

 
PA. Nolādēts, es ceru, tas nevilksies stundām ilgi. Man riebjas visas 

šīs oficiālās mērkaķošanās... 
Leandra (piekļaujas viņa plecam, raud.) Atvaino... nezinu, kas ar 

mani notiek... (Atraujas.) Okei! Tagad atkal viss, okei!... 
PA. Tu to tiešām ņem pārāk nopietni. 
Leandra. Man uz brīdi pēkšņi sāka likties, ka nekad nekas vairs nebūs 

tā, kā agrāk. 
PA. Kas par niekiem. Katru dienu kāds mirst, katru dienu rīko bēres. 
Leandra. Arī mums kādreiz būs. 
PA. Protams. Taču nepārdzīvosim pirms laika. Nu, pasmaidi! 
Leandra. Kaut kā nepieklājīgi. Autors tomēr... un tā tālāk... 
PA. Pasmaidi, pasmaidi. 
Leandra. Ak, Dievs... Man atkal ir šī sajūta... 
PA. Kāda sajūta? 
Leandra. Nē, nē... Padomāsim labāk, vai neesam kaut ko aizmirsuši. 

Piemēram, kabatas lakatiņu... Pag, kur tad mūsu vainags. 
PA. Bagāžniekā. 
Leandra. Velc ārā, tūliņ būs jāiet iekšā. 
 
Eda un Tedis stāv blakus plecu pie pleca tāpat aizvērtām acīm 

naktstērpos. 
 
Eda. Sveicināti. 



 12

Tedis. Sveicināti Leandra un... (Gaida kad viņu iepazīstinās.) 
Leandra. Labvakar... Tas ir mans draugs, nupat iepazināmies deju 

klubā. Tad pēkšņi... Jūs jau saprotat. 
Eda. Piedodiet, ka nesam saģērbušies. Mēs gulējām, kad tas notika. 
Leandra. Protams, protams, Eda, pats par sevi saprotams. 
PA. Man te ir vainags. Varbūt pagaidām varu nolikt kaut kur sānis. 
Tedis. Jā, dodiet. Ienesīšu pie papagaiļa. 
 
Tedis vēl nav prom, kad ienāk Kalifs un Vezīrs, kuri saliek rokas uz 

krūtīm un dziļi palokas. 
 
Kalifs. Atļaujiet man izteikt visdziļāko līdzjūtību visas valsts vārdā un 

manā – personīgi. 
Vezīrs. Visdziļāko. 
Eda. Paldies. 
Tedis. Paldies, apsēdieties kaut kur tepat uz paklāja. 
Kalifs. Paldies. Par mums tagad nerūpējieties. 
Vezīrs. Tiešām. Mēs neesam valsts darbā. 
 
Viesi apsēžas sakrustotām kājām uz paklāja. Tedis novieto vaiņagu 

pie papagaiļa būra. Papagailis ar kāju pagrūž tuvāk uz būra grīdas 
atrodošos vīstokli. 

 
Papagailis. Testaments. Ar atzīmi: nolasīt šonakt. 
Tedis. Vai tas būs ērti, dalīt mantu, kamēr... 
Papagailis. Tāda ir dižā nelaiķa griba. 
Tedis. Tad man to jādara. (Paņem vīstokli.) 
 
Tedis atgriežas pie pārējiem. 
 
Tedis. Cienījamie bēru viesi! Saskaņā ar mūsu dārgā aizgājēja pēdējo 

vēlēšanos, kura man ir svēta, mums kādam jānolasa mūsu dārgā Autora 
testaments. Vai kāds nenolasītu, jo man acis ciet? 

Kalifs (dod zīmi vezīram.) Lasi, tev laba dikcija. 
Vezīrs. Dzirdu un paklausu, o, valdītāj! (Paņem testamentu.) Autors. 

Testaments. Kaut arī tas dažam no klātesošajiem būs liels pārsteigums, 
tomēr Autors būdams pie pilna saprāta, novēl visiem savu lugu personāžiem 
šo lādīti ar smaržvielu, kura viņam patiesībā nemaz nepieder, bet pieder 
pavisam citam autoram vārdā Vilhelms Haufs. Šai smaržvielai pieder burvju 
spējas pārvērst ikvienu par kādu citu un saprast tā valodu, ja iešņauksiet no 
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lādītes, paklanīsieties pret austrumiem un trīs reizes teiksiet: “Mutabor, 
Mutabor Mutabor”. Tomēr sargieties iesmieties laikā, kamēr esat 
pārvērtušies, jo tad burvju vārdu jūs aizmirsīsiet un tādējādi uz visiem 
laikiem paliksiet pilnīgi pārvērstā veidolā. Tā kā pulvera pietiek tikai četriem 
šņaucieniem, tad viegli aprēķināt, ka pārvērsies varēs tikai divi no jums un 
tiem paliks tieši divi šņaucieni, lai varētu atburties atpakaļ. Piedodiet, ka tā. 
Pats savā dzīvē esmu ne reizi vien šņaucis šo pulveri, lai pārvērstos par kādu 
citu – tāda nu ir lugu autora darba specifika... Piezīme: kamēr būsiet 
izlēmuši, kuriem no jums pulveri izmantot, lādīti nododiet manam 
papagailim glabāšanā. Starp citu, pats galvenais – laikā, kad būsiesiet 
iešņaucis pulveri, sargieties sasmieties! Kā zināms, tā var samaitāt jebkuru 
lomu un vajadzēs palikt pārvērstā stāvoklī uz mūžīgiem laikiem, jo līdz ar 
smiešanos jūs aizmirsīsiet burvju vārdu “Mutabor”... Paraksts, datums. Viss.  

 
Klusums. Visi paslepen vēro viens otru. Izņemot, protams, Edu un 

Tedi, jo viņi ir aizmiguši. 
 
Eda. Mums jādara, kā teikts testamentā. Tedi, aiznes lādīti un noliec 

papagaiļa būrī. 
Tedis. Bez šaubām. 
Eda. Pārējos, lūdzam, iebaudīt bēru mielastu. (Paceļ gultas segu, zem 

tās ir klāts galds.) 
Eda. Lūdzu, lūdzu, nekautrējieties! Lūdzu, gultā pie galda. Es vakar 

visu dienu pavadīju gultā, domājot par “ešt”. Ziniet, “ešt” tas ir krūms, esmu 
tikai aizmirsusi, kādā valodā. Vai tas nav dīvaini?... 

PA (Leandrai.) Iznāc ārā... 
Leandra. Vai tagad? 
PA. Jā, tagad. 
Leandra. Neērti. Varbūt pēc brīža. 
PA. Tagad, es saku. Tagad. 
Leandra. Eda, piedod. Mēs tūlīt... 
Eda. Nav problēmu. 
Leandra. Paldies.  
 
Leandra un PA iznāk priekšplānā. 
 
Leandra. Tu gribēji ko teikt? 
PA. Paņem manu roku. 
Leandra. Jā. Kas ir? 
PA. Tu jūti? 
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Leandra. Tavu roku. Jā. 
PA. Man tev kas jāsaka. Nekad to neteiktu cilvēkam, ar kuru esmu 

pirms pāris stundām saticies deju klubā, bet... 
Leandra. Man tu vari teikt. Es esmu fantastiska. Man bieži ir teikuši: 

tu fantastiskā būtne. Nekad nezinu, ko man darīt: lepoties vai apvainoties... 
PA. Jā, nu tāda tu arī izskaties. 
Leandra (atrauj roku). Tas jau skanēja tā, ka man vajadzētu 

apvainoties! 
PA. Nē. Turi manu roku, kad es tev teikšu... Man bail, ka nesajūku 

prātā... Un tad es varu kaut ko nograut vai nogalināt. 
Leandra. Kā tu zini? 
PA. Kad plūdi rauj pušu dambi, viss aiziet pa gaisu... 
Leandra. Tu esi ļoti saspringts, tava roka viegli dreb. Pamēģini 

atslābināties. Ieelpo. 
PA. Tieši to es nevaru. Ak, Dievs, un nerunā par to! Nerunā neko. Es 

jau tā cenšos. Bet baidos, ka ilgi vairs nespēšu.  
Leandra. Vai man ir bail? Liekas, ka drusku ir. Bet, ceru, tevi 

nepārraus tieši bēru mielasta laikā... 
PA. To nevar paredzēt. Vienīgi... ja es tev visu izstāstīšu. 
Leandra. Stāsti, stāsti, ja tā tev kļūst vieglāk. 
PA. Ko nozīmē vieglāk! Kā man var būt vieglāk! Kolīdz to atceros. 

(Saķer galvu rokās.) Glāb mani! Tas sāk jau notikt! 
Leandra. Stāsti ātri! 
PA. Mani rīt nositīs. Es esmu aizņēmies naudu. Daudz. Nolādēts! 

Ārprāts! Ārprāts! Es nevaru to visu atdot. Es nevaru atdot neko. Man nav. Es 
nozagu mašīnu. 

Leandra. Vai to, ar kuru mēs braucām? 
PA. Jā, to pašu! Es dzinu to apkārt pa pilsētu, lai mūs noķer, labāk tad 

lai ieliek cietumā. Vismaz tā uz laiku es varu aizbēgt. Kaut gan tas ir stulbi. 
Viņi mani atradīs arī tur. Visdrīzāk viņi mani tieši tur arī atradīs. Kur citur 
var visvieglāk nomočīt, ja ne cietumā. Es esmu beigts. Varbūt tieši sajukt 
prātā būtu vislabākais... 

Leandra. Mani arī varēja ielikt cietumā? 
PA. Uz brīdi. Kamēr noskaidrotos, ka tu neko nezināji. 
Leandra. Bet ja nenoskaidrotos? 
PA. Kāpēc gan nenoskaidrotos? 
Leandra. Es būtu teikusi, ka visu zināju. 
PA. Kāpēc? 
Leandra. Esmu fantastiska būtne. Es gribu būt tur, kur esi tu. Es 

daudz nedomātu. Es to zinu.  
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PA. Tas nav nopietni. 
Leandra. Man tas ir ļoti nopietni. 
PA. Mēs satusējām deju klubā pirms pāris stundām. 
Leandra. Bet jau tajā pat mirklī, kad tu pie manis pienāci, es zināju, 

ka pasaule ir pagriezusies. Tagad es lidoju tukšumā pavisam citā virzienā. Tā 
tas ir. Es pieņemu, ka tas vienkārši tā ir. Jo skaidri zinu, ka neko nevaru tur 
mainīt. Pasaule aiziet citā virzienā. Un viss.  

PA. Parasti jau nu tā nenotiek. Pasaule nav nekāda tenisa bumbiņa, 
kas trāpa pa sienu un nāk atpakaļ. 

Leandra. Tā notiek! Tā vienkārši notiek! Trāpa pa sienu un nāk 
atpakaļ. Mīlestība ir tenisa spēle, kurā cilvēks ir bumbiņa, kas lido no vienas 
raketes pie otras, kamēr neizlido autā. Piešķil uguni, es gribu uzpīpēt... 

PA. Tu... jā... es arī tevi mīlu. Bet tas taču ir vēl briesmīgāk! Vai tad tu 
nesaproti, ka mani rīt nositīs!? 

Leandra. Tad arī mani nositīs. Es iešu tev līdzi. 
PA. Nē! Nekādā gadījumā. Mēs varam citādi glābties. 
Leandra. Saki, kā? 
PA. Man jāiešņauc no tā pulvera, ko atstājis nelaiķis un jāpārvēršas 

par kādu citu. Par zvēru, par putnu, kaut vai par mēbeli. 
Leandra. Nē, lūdzu! Es gribu, lai tu paliec tāds, kāds esi! 
PA. Klusu! Vai nu līķis vai nomaskējies, kura izvēle ir labāka? 
Leandra. Labāk līķis, nevis kāds cits. 
PA. Bet es taču iekšā būšu tāds pats. Un bez tam man būs šņauciens, 

ar kura palīdzību pēc kāda laika varēšu atburties atpakaļ. Tas izklausās visai 
vājprātīgi, bet kaut kam taču man jātic, jo izejas nav tik un tā... Un vari būs 
droša, ka es jau nu nesmiešos, kamēr būšu pārvērsts... 

Leandra. Tad arī es šņaukšu un pārvērtīšos. Es tik un tā smejos ļoti 
reti... Bet tas nav svarīgi. Lai ko tu nedarītu, es visu darīšu tāpat, kā tu. 
Citādi es nevaru. 

 
Pauze. 
 
PA. Nu, labi, ja citādi tu nevari. Bet tā vai citādi, mums vispirms 

jātiek pie pulvera. Mums to jānozog. 
Leandra. Labāk izstāstīsim viņiem visu. Viņi sapratīs un atdos mums 

pulveri tāpat. 
PA. Tu esi traka, vai? Tad lai labāk mani nosit, nekā es stāstīšu to visu 

vēl kādam citam! 
Leandra. Labi. Nozagsim. Tikai noskūpsti mani. 
PA. Mēs nozagsim. (Viņi skūpstās). 
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Leandra. Nu, redzi, tu jau esi daudz brīvāks. 
PA. Tas tāpēc, ka tu esi tu. Man būtu daudz vieglāk, ja zinātu, ka tu 

nekad nepārvērtīsies. 
Leandra. Nerunā. Protams, es pārvērtīšos. Mutabor. Mutabor... (Viņi 

atkal skūpstās.) 
 
Pie mielasta galda, kamēr PA un Leandra skūpstās. 
 
Tedis. Es lūgtu pacelt glāzes, lai mēs pieminētu mūsu dārgo Autoru, 

kas mūsu dzīvē bijis, ka drīkstu tā izteikties, neaizvietojams. Jo kādēļ gan 
mēs esam šajā vietā, kādēļ mēs vispār esam satikušies? Tas ir tikai un 
vienīgi mūsu dārgā Autora nopelns. Paldies, Autor! Paldies, draugs. Mēs 
nekad tevi neaizmirsīsim... Dusi saldi!... 

Eda. Lai tevi nekad nemoca bezmiegs, dārgais Autor... Jo es zinu, kā 
tas ir. Un kaut arī mans bezmiegs ir tieši tavs nopelns... 

Tedis. Lūdzu, dārgā, tikai nekādu pārmetumu!  
Eda. Nekādā gadījumā! Nekādā gadījumā! Tieši otrādi... Tas man 

bijis pat... kā lai to pasaku...  
Tedis. Labāk nesaki. 
Eda. Jā. Labāk neteikšu... Joprojām domāju par krūmu. Proti: par 

“ešt”... 
Vezīrs. Kas ir “ešt”? 
Eda. Krūms. 
Kalifs (paceļ glāzi, joprojām arābiski). Mūsu Autors bija cilvēks, 

kurš ar savu domu ļāva mums domāt vienoti, neatkarīgi no vecuma, 
dzimuma, mantiskā stāvokļa vai ieņemamā amata. Viņš visu mūžu dienu no 
dienas veltīja visus spēkus mūsu saprašanās veicināšanai.  

 
Govs nogāžas no klints. Nekustas. Dresētājs izdara tai mākslīgo 

elpināšanu. Govs atjēdzas un atkal dodas iekarot virsotni. 
 
Kalifs. Es saku vārdu un jūtu, ka tas auglīgi iekrīt kāda jaunāka 

cilvēka sirdī. Tas ir skaisti. Tas nozīmē, ka mēs spējam sadarboties un 
aktivizēt progresu.  

Vezīrs. Par progresīvu Autoru! 
Kalifs. Es vēl neesmu beidzis! 
Vezīrs. Nedusmojiet pavēlniek, jūsu runa mani tā aizrāva, pacilāja 

manu sirdi tik kvēlām jūtām, ka nespēju atturēties izpaust savu sajūsmu... 
Kalifs. Ne jau par sevi mēs esam pulcējušies sajūsmināties! Mēs 

sajūsmināmies par Autoru, kurš, pat aizejot uz visiem laikiem, īstenībā ir 
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palicis mūsu vidū! Ja tas būtu manā varā, es nešaubīdamies atteiktos no 
pulvera, kas lādītē un kas mūs varētu pārvērst par... Nav svarīgi par ko... 
Taču es labprāt iebērtu pulveri nelaiķa nāsī un viņa vietā pateiktu trīsreiz 
“Mutabor” mākslīgi, izmantojot metodi “no mutes mutē”! 

Vezīrs. Jāklanās arī trīsreiz pret austrumiem. 
Kalifs. Es zinu. Nevajag man atgādināt tā, it kā man jau būtu skleroze 

pēdējā stadijā... Mēs paceltu mūsu cienījamo Autoru no šķirsta un kopējiem 
spēkiem saklanītu viņa miesas pret austrumiem. Jo mēs to varam. Nav tāda 
stīvuma, kuru mēs nevarētu pārvarēt progresa vārdā. Par Autoru un viņa 
ieguldījumu dramaturģijas attīstībā! 

 
Visi svinīgi padzeras no glāzēm. 
 
Kalifs (parausta Tedi aiz piedurknes, tas mēnessērdzīgi lēni noraģē, 

paaicina viņu sānis). Ilgi neesam tikušies. Kā klājas? 
Tedis. Normāli. 
Kalifs. Nu, nu. nu... Šķiet, tev vēl atmiņā tās senās nesaprašanās. Vai 

nu ir īstais laiks atcerēties, kā nu kuro reizi gājis? Tagad, kad visi esam viesi 
mūžības vārtu priekšā... Es nekad neesmu bijis pret tevi. Tieši otrādi: esmu 
rūpējies par valsts labklājību. Nekad neesmu liekuļojis. Arī pats esmu daudz 
ko upurējis no personīgās labklājības... Vai tad mans turbāns ir greznots ar 
pērlēm un dimantiem? Nebūt nē. 

Tedis. Ko jūs vēlaties? 
Kalifs. Izlīgumu. Nedomā, ka man bija viegli arī toreiz pirms 

piecpadsmit gadiem sākt tiesāties pret tevi. Taču es sapratu vienu: tautai bija 
nepieciešama osta... Nācās upurēt tavu māju. Cik nervu es toreiz 
nepazaudēju. 

Tedis. Toties, cik procentu no investīciju miljoniem neievācāt... 
Kalifs. Tas nav tik vienkārši... Tas nav tik vienkārši... Īstenībā mans 

ieguvums tur nepavisam nav mērāms ne tūkstošos, pat ne simtos, bet... Tas ir 
sarežģīti! Ostu pārvalda investors. Atklāti sakot, mēs tikām brutāli apkrāpti. 
Upuri esam mēs visi. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka bijām pārāk godīgi... To es varu 
teikt, bez sirdsapziņas pārmetumiem. Jo kurš no mūsu šīsdienas valsts 
vadītājiem rīkotos tik demokrātiski, kā es – kurš no viņiem pārģērbtos 
parasta cilvēka drānās un kopā ar savu uzticamo vezīru dotos Bagdādes 
ielās, lai iepazītu tautas dzīvi pašos tās pamatos?  

Tedis. Nezinu, kurš. 
Kalifs. Bet es pateikšu – neviens! Visiem rūp tikai personīgie krēsli, 

personīgie konti bankās un vesels bars viegli vadāmu pakalpiņu, kuru 
uzdevums ir dziļi klanīties, kad šefs slapji nosprauslojās... Es taču tāds 
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neesmu. Es esmu gatavs cīnīties par katru pēdējo dervišu, kas savu 
nelaimīgo dzīvīti pavada kamieļu stallī, apgrauzdams mizu no kamieļu 
barībai paredzētajiem vītola krūmiem... Kāpēc? Tāpēc, ka sirds dziļumos es 
jūtu – viņš ir mans brālis, mans tuvākais radinieks... (Noslauka asaras.) 
Zvēru pie Dramaturga bārdas un Autora piemiņas! (Nošņauc degunu halāta 
stūrī.) Tāpēc... piedod man, ja kādreiz dzīvē esmu nejauši tevi sāpinājis... 

Tedis. Es piedodu. 
Kalifs. Paldies! Ļauj man tevi apskaut! (Abi apskaujas, brīdi tā stāv.) 
Tedis. Būs jau labi... 
Kalifs. Tai pat laikā mēs nedrīkstam pasīvi paļauties uz likteni. Kaut 

vai tai pašā jautājumā par burvju lādīti un šņaucamo pulveri... Te es gribētu 
uzklausīt tavas domas: kā mums vajadzētu izmantot šādu necerētu balvu? 

Tedis. Atklāti sakot, šo lādīti es vairāk uztveru simboliskā nozīmē, jo 
neticu nekādām vārdošanām, burvestībām, uzliktiem lāstiem un vēl jo mazāk 
ticu pārvērtībām... 

 
Nodziest visas gaismas. Uz skatuves neliels sajukums. No tālplāna 

uz priekšu ar iedegtu sveci nāk Govs Dresētājs, apstājas priekšplānā. 
 
Dresētājs. Mums jāatvainojas par tehniskajiem traucējumiem. Pēc 

mirkļa viss tiks savests kārtībā. Paši zināt, cik teātrim un vispār kultūrai tiek 
no valsts budžeta... Tā nu, redziet, elektriskās instalācijas vecas, labi ka vēl 
pati ēka nav nosvilusi... (Aizkulisēs ar jautājošu žestu.) Tūlīt, vēl mirkli 
pacietības... Starp citu, šajā lugā tieši šī ir gluži kā nolādēta vieta! Kolīdz 
mēs tiekam līdz iepriekšējam tekstam, obligāti kaut kas notiek. Pat it kā 
aukstāk kļuva... Tas gan nenozīmē, ka te spokotos, vai kas tamlīdzīgs, 
vienkārši sakritība... Ģenerālmēģinājumā man pašam virsū uzkrita govs. 
Paldies Dievam, tiku cauri ar pāris zilumiem, kāja tikai drusku stīva, bet 
ārsts teica... 

 
Iedegas gaisma. Dresētājs veikli aizmanās līdz savai vietai tālplānā. 

Govs turpina kāpt klintī. 
 
Tedis. Atklāti sakot, šo lādīti es vairāk uztveru simboliskā nozīmē, jo 

neticu nekādām vārdošanām, burvestībām, uzliktiem lāstiem un jo mazāk 
ticu pārvērtībām... 

Kalifs. Jā, mistika, sapņi... he-he-he... Un tomēr nenoliegsim, ka šai 
lādītei tomēr ir kāda vērtība... Kā piemiņas zīmei, kā kultūras reliktam... Vai 
jums nešķiet, ka šādai relikvijai vajadzētu glabāties kādā muzejā? Lūk, tā 
būtu reāla burvestība – tautas atmiņas brīnums... 
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Tedis. Tiešām, nezinu. Domāju, mēs to izlemsim, kad būsim visi 
kopā. 

Kalifs. Protams. Tā būs vislabāk. 
 
Abi atgriežas pie gultas-galda. 
 
Eda. Dārgais, mēs tevi jau vairs necerējām sagaidīt. Lilijas sāk vīst un 

sudrablietas sūbēt.  
Tedis. Mēs pārrunājām testamenta jautājumus. 
PA. Ko tad nospriedāt? 
Tedis. Vienkārši pārrunājām. 
PA. Tā vienkārši? 
Tedis. Krustdēl, ko tu gribi ar to teikt? 
PA. Vai es būtu tas krustdēls? 
Tedis. Jā, jā... tavs tēvs ar manu tēvu bija tādi kā brāļi... Neko par to 

nezināji? Viņiem bija... (zīmīgi) kopīgas naudas lietas... 
PA. Nē. Neko par to nezinu. Arī negribu zināt. 
Tedis. Ko tad tu gribētu? 
PA. Gribu ar kādu sadzert. Citādi viss ir kulē. (Leandrai.) Aizteci uz 

mašīnu, tur jābūt vēl vienai puspudelei Beilija. 
Leandra. Man jāiet uz tavu mašīnu? 
PA. Tad aiziešu pats. 
Eda. Nekur taču nav jāiet. Mēs visu esam sagādājuši. Tedi, paskaties 

skapītī. 
Kalifs (bez kāda ievada, kā turpinādams iesāktu domu). Cilvēka 

dzīve ir kā zari vējā – ja vājš, ne lapa nesakustās, taču stiprā brāzienā lūzt. 
Bet īsta vētra lauž pašā saknē. Par to derētu padomāt. Lūk, zvaigznes debesīs 
mirdz. Vai jūs domājāt, ka nejauši? Visam ir savs nolūks. Kāpēc gan vējš 
neaizpūš visas zvaigznes? Kāds ir bijis Autora nolūks, ka viņš man licis to 
sacīt un, pats galvenais, kāpēc viņš radījis zvaigžņoto debesi... Kāpēc? Vai 
esat kādreiz aizdomājušies? 

Vezīrs. Un kādēļ mēs pārvēršamies!? Kādēļ “mutabor? 
Kalifs. Tu atkal steidzies, mans draugs. 
Vezīrs. Piedodiet, valdītāj... 
Kalifs. Mūsu nelaime ir tā, ka mēs visi mūždien steidzamies un 

pārlēcam pāri vairākiem jēdzieniski svarīgiem posmiem savā tieksmē 
saprast... Saprast Autora nolūkus. Bet varbūt mūsu dzīve ir par īsu, lai 
nonāktu pie patiesības...  

Vezīrs. Patiesi! Es kādreiz domāju – ja man būtu dots dzīvot divreiz 
garāku apzinīgo mūžu... 
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Kalifs. Tu atkal steidzies.... 
Vezīrs. Ak, piedodiet, piedodiet... Es jau klusēju, klusēju... 
Kalifs (vēršas pie PA.) Kādas ir jūsu domas, jaunais cilvēk?  
PA. Tas ir bullšits. 
Kalifs. Ak, jūs... jūs, “jaunais cilvēk”... Kas gan jūs esat? Niecība. Jūs 

esat neglābjams. Jūs... Jūs pat neapjaušat, ka savā niekkalbja prātiņā, 
nostājaties pret visu zvaigžņoto debesi! Tur gaismas stariem ir ierakstīta visa 
civilizācijas vēsture, tur ir viss, kas bijis pirms, tur nolasāms viss, kas vēl 
tikai būs, un ik mirklis bezgalības dzīves tur ir iemūžināts gaismas kodā un 
lido izplatījumā jau miljardiem gadu un tas nezudīs nekad. Par ko jūs 
domājat, cilvēki? Un vai jūs vispār domājat? Vai maz apjēdzat, ka mūsu 
eksistence, pati mūsu pasaule, viss Universs ir prātam neaptverams brīnums? 
Ko jūs par to zināt? Tikai to, ka pats personīgi esat nācis pasaulē pateicoties 
neparastai sakritībai, ko var aprēķināt ar varbūtības stipri niecīgu procentu. 
Bet vai kāds ir padomājis, cik reizes, cik sekstiljonu sekstiljonajā pakāpē un 
šīs skaitlis vēl sekstiljons reižu celts sekstiljonajā pakāpē – tik reižu 
vajadzēja uzsprāgt Visuma pirmdīglim un atkal sarauties punktā pirms 
sprādziena rezultātā vienreiz visi elementi sakristu tā, lai izveidotos tāda 
pasaule kā šī? Lūk, kur niecīgs varbūtības procents. Lūk, kur brīnums! Tādai 
iespējai, ka sprādziena rezultātā visi elementi sakristu tādā kārtībā, lai no tā 
rastos Mersedess – cik niecīgai varbūtībai tai jābūt... Tik niecīgai, ka 
gribēdami to aprakstīt, mums būtu jāsāk ar nulli, komats un jāturpina rakstīt 
aiz komata tik daudz nuļļu, cik var sarakstīt no šejienes līdz Andromēdas 
miglājam! Tik neaptverami izcila ir pasaule un tik neiedomājami izcils ir 
katrs cilvēks tajā! Taču jūs to neesat sapratis arī tagad, kad es to skaidroju. 
Cik jūs esat neiedomājami nožēlojams... 

 
Skaļš blīkšķis aizkulisēs. Visi skatās turp. 
 
Tedis. Kas tur notika? 
Vezīrs. Liekas, kaut kas apgāzās.  
PA. Govs? 
Kalifs. Nē, Govs vēl lien klintī. 
Vezīrs. Tas būs vai nu skapis, vai ugunsdzēsējs. 
Leandra. Pagaidiet! Tas troksnis... Man kaut kas ienāca prātā... Tas ir 

briesmīgi... 
Eda. Kas ir briesmīgi? 
Leandra. Es tikai uz mirkli iedomājos... Varbūt Autors grib kādu no 

mums nogalināt... Tiešām nezinu, kāpēc man tas ienāca prātā. 
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Kalifs. Tas ir iespējams. Nav tāda autora, kurš ne reizes nebūtu 
mēģinājis nobeigt kādu savu varoni. Es nesaku, ka par to būtu jāliek 
cietumā, taču naudas sodus derētu ieviest... 

 
 Klusums. 
 
PA (klusu, Leandrai). Tu ko? Gribi teikt, ka tas pulveris ir indīgs? 
Leandra. Nē, nē... es nezinu... 
PA. Lai arī. Kaut ātrāk. Es vairs nevaru. Lai nošauj, nosit vai noindē, 

vienalga. 
Leandra. Lūdzu, nesaki tā! 
PA. Labi, labi... Es vairs nevaru to izturēt. Es pamazām jūku nost. 
Leandra. Es tevi izglābšu. 
PA. Kādā veidā? 
Leandra. Vēl nezinu. Spēks tikai lēni lēni pulsē uz iekšu. Tas ir 

saspiests kā zvaigznē. Spožā punktā. Es to jūtu tālu, dziļi aiz acs. Tur. Spēks 
gatavojas sprādzienam. Un tas atbrīvosies un... Tad es tevi izglābšu. 

PA. Kas, tu esi citplanētiete, vai? 
Leandra. Nē. Liekas, ka nē. 
PA (satver viņas roku). Ei? Tu vēl šajā dimensijā? 
Leandra. Nedusmo... Turi mani cieši, lai kas arī notiktu... 
PA. Protams. 
Leandra. Lai kas, lai kas arī notiktu! Tu dzirdi? 
PA. Jā. Nu, dabiski. 
Leandra. Tu zvēri? 
PA. Es zvēru. 
Leandra. Apskauj vēl... 
 
Kalifs noklausījies sarunu. Pie Vezīra. 
 
Kalifs. Man ir savāda nojauta.  
Vezīrs. Jā, mans pavēlniek? 
Kalifs. Autors ir miris. Bet var piedzimt cits Autors... Esi uzmanīgs. 

Paseko tiem diviem. (Norāda uz Leandru un PA). Starp citu, piezani 
drošības dienastam, noskaidro par šo jauno cilvēku, vai kāds grib viņu 
novākt. Un ja grib, tad kāpēc.  

Vezīrs. Protams, pavēlniek. 
Kalifs. Un dari to ātrāk nekā iespējams. Var gadīties, ka Mutabor 

pulveri iegūt ar vienkāršu pārliecināšanu neizdosies. Un kaut arī man 
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ārkārtīgi nepatīk izmantot varu, kaut arī pretinieks pirmajā acu uzmetienā 
nešķiet vērā ņemams... Jāsagatavojas uz visu. 

Vezīrs. Es jūs pilnīgi saprotu, pavēlniek. Vai nu pirmā reize... 
 
Kalifs dod zīmi. Vezīrs pazūd sānis. 
 
PA (Leandrai).  Vai nu tu esi citplanētiete, vai nē, bet mums jārīkojas 

ātri, mums jādomā vienā virzienā, un nedrīkst pieļaut tik stulbu 
nesaprašanos, kā pirms brīža! 

Leandra. Es tevi saprotu. 
PA. Neko tu nesaproti! Tad, kad es teicu, lai tu aizej pie mašīnas pēc 

puspudeles Beilija, tev vajadzēja tūlīt iet... Tev vajadzēja apskriet mājai no 
otras puses un caur logu ielīst blakus istabā, kur atrodas pulveris. Tev 
vajadzēja savākt pulveri un noslēpt kaut kur mašīnā. Tad mēs pēc pāris 
minūtēm, būtu noslīdējuši sānis un lieta būtu darīta. 

Leandra. Bet ja logs būtu ciet? 
PA. Tad tev vajadzētu no mašīnas paņemt kādu laužamu instrumentu 

un to atmūķēt vaļā. Tas taču pats par sevi saprotams! 
Leandra. Labi, es to izdarīšu tagad. 
PA. Tagad jau par vēlu. Sasodītais perdelis Kalifs, šķiet, ir kaut ko 

uzodis... Ne jau velti viņi abi ar savu Vezīru aizdomīgi sašņācās savā starp 
kā tāds kobru midzenis... Viņi kaut ko perina. 

Leandra. Viņi vienkārši ir veci valsts darbinieki. Tādiem allaž kaut 
kas šķiet aiz ādas... Visiem karaļiem un prezidentiem jau piedzimstot sejas ir 
blēdīgas – viņi tikai izskatās labsirdīgi, nevainīgi un sirdsšķīsti, tāpat kā 
kaķi. Tā ir viņu daba. Par to nevar apvainoties. Nav iespējams godīgs 
politiķis – tas būtu tikpat kā vilks veģetārietis... 

PA. Šoreiz nav tik vienkārši. Es jūtu... 
Laeandra. Varbūt aizmirsīsim visu un iesim mājās. 
PA. Mājās? Kādās mājās? Tur, kur es dzīvoju, tagad jau gaida algotņi 

ar uzvilktiem šaujamajiem. Es nedrīkstu nekur uzkavēties ilgāk par piecām 
minūtēm... Viņi mani atradīs visur... Bet tagad klausies uzmanīgi: drīz 
sāksies bēru ceremonijas Sensenais Ugunsiegūšanas rituāls. Kamēr visi 
ākstīsies ap rituālu, kamēr visi būs transā – tu izzagsies no šīs istabas un 
iekļūsi blakus istabā pie pulvera! Saprati. Es visu laiku kontrolēšu situāciju 
un vajadzības gadījumā viņus aizkavēšu. Es aizkavēšu. Vari būt droša. Man 
nav, ko zaudēt. 

 
Tedis pakāpjas uz gultas. 
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Tedis. Mīļie pakaļpalicēji. Mums vēl jāgodina mirušais Autors, veicot 
Seno Ugunsiegūšanas rituālu... Lūdzu visus sasēsties aplī. Lai tie, kas 
nomodā ieslīgst transā, bet tie, kas aizmiguši mostas... Lūdzu, dārgie viesi! 
(Visi sasēžas aplī.) Eda, lūdzu ienes mātišķo spilvenu! 

Eda. Es nesu mātišķo spilvenu vārdā Urvaši. Es to nolieku apļa vidū 
un daru tajā Vulvas dobumu. 

Tedis. Dobums un ugunszars. Rīvēsim un darīsim uguni. 
 
Klātesošie ar pirkstu pieskaras deniņiem un veic urbjošas kustības. 

Visi pamazām ieslīgst transā.  
 
Eda. Purūruvas mosties! Purūruvas celies! Uzplauksti 

ugunsiegūstamais zars! Kas miris lai atdzimst, kas atdzimis, lai vairojas 
jaunai nāvei! 

Tedis (piepeši atmostas, iekliedzas.) Ā!! Kur es esmu!? Kas te 
notiek!? Eda! Eda!!! Ko šie cilvēki dara mūsu guļamistabā? 

Eda (atver acis.) Ak Dievs, vai tu vari nekliegt... Beidzot, liekas, biju 
iemigusi. Kā tu varēji mani modināt! Tu zini, cik man grūti aizmigt... (Par 
klātesošajiem.) Un kas tie tādi? 

Tedis. Nolādēts! Ja es to zinātu... Es atkal esmu kaut ko sastrādājis pa 
miegam. Bet ko? 

Eda. To taču nevar neatcerēties. 
Tedis. Var. Es varu. (Savelkas kamolā). Kaut ko es esmu izdarījis, 

kaut ko es esmu izdarījis!... Ārprāts! Ko es atkal esmu izdarījis? Ko? Kāpēc 
man to vajadzēja TĀ... Neko neatceros. Un tā vienmēr – murgs, murgs, 
murgs. Kad tas reiz beigsies... 

Eda. Gan jau būs labi. Būs labi. Viņi nekustas, tu redzi. Viņi guļ. 
Tedis. Nē, nebūs labi nekad, nekad... Ko viņi tagad dara? 
Eda. Guļ. 
Tedis. Kādas šausmas... 
Eda. Nu, nu... Varbūt viss būs labi... Aizej parunā ar papagaili. 
Tedis. Negribu. Kāpēc šie cilvēki guļ? 
Eda. Es nezinu. Bet kad viņi atjēgsies, tad aizies mājās. 
Tedis. Šo es pazīstu – tas ir mana tēvoča Ēvalda dēls. Ko viņš te dara? 

Pēc visa, ko viņa dzimums nodarījis mūsu dzimtai. Es varētu... Ak Dievs! 
Kas man nāk prātā... Tas ir ārprāts. 

Eda. Vislielākais ārprāts ir tas, ka tu mani pamodināji. Tagad es līdz 
pašam rītam vairs neaizmigšu. 

Tedis. Vai tik es jau neesmu sajucis... 
Eda. Tad jau man arī jābūt jukušai. 
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Tedis. Tu neesi? 
Eda. Protams, nē. Mani sagrauž bezmiegs. Tas ir daudz ļaunāk. 
Tedis. Es tomēr iešu pie papagaiļa... 
 
Viņš ieiet blakusistabā. Ieslēdz tur gaismu. Sabrūk pie Papagaiļa 

būra. 
 
Tedis. Man ir slikti. Man ir slikti. Man riebjas šī pasaule... Man ir 

pretīga tava pasaule, Autor... Lūdzu, radi man citu pasauli, Autor. Kaut vai 
no alus putām uz galda... 

Papagailis. Tu brīnies kādēļ tev tik grūti sadzīvot ar sevi? 
Tedis. Jā, grūti. Nezinu, par ko man uzlikts lāsts... 
Papagailis. Jā, lāsts, tas tiešām asins lāsts, to Ēvalds – tēvocis tavs 

nodarījis tavam tēvam un visai tavai dzimtai tagad nebūs mūžam miera. Tu 
locīsies, tu mētāsies no sienas sienā, tu murgos grimsi arvien dziļāk, līdz 
nebūs tava roka atriebusi slepakavam. Vai vismaz viņa dēlam... 

Tedis. Viņš ir tepat blakus... Guļ...  
Papagailis. Nē! Tagad nē. Jo viņš ir dziļi transā. Viņš līdz ar citiem 

ļaudīm iegrimis ir pašā senākajā – par Ugunsiegūšanas rituālu sauktā 
pirmatnēja arhetipa mūžīgajā plūsmā. Vai tā būs atriebe, ja šajā brīdī tu viņu 
aizvadīsi mūžīgajās sfērās, kur viņš taps svētlaimīgs un atbrīvots un svētīts 
jaunai pārdzimšanai? Nē, nē! Tev jānogaida tādu brīdi, kad viņš ar izvirtību 
nodarbosies, vai spirta dzērienu ar negausību baudīs, vai zagļa ķetnu stieps 
pēc iekārotas mantas... Tad esi klāt. Tad dari savu pienākumu. Un tapsi 
atpestīts uz visiem taviem pēcnācēju mūžiem. 

Tedis. Bet līdz tam laikam!? Ko man darīt tagad, tagad!? Es vairs 
nevaru dzīvot. Patiesi nevaru... 

 
Papagailis ar kāju piestumj viņam tuvāk kārbiņu ar pulveri. 
 
Tedis. Kas tas ir? 
Papagailis. Atbrīvošanās.  
Tedis. Narkotika? 
Papagailis. Pa daļai. Narkotika ir nieks salīdzinot ar šo. Šajā kārbiņā 

ir daudz reizes efektīvāks līdzeklis. Īstenībā tas padarīs tevi par kādu citu uz 
ļoti, ļoti ilgu laiku. Neviena narkotika to nespēj nodarīt tik ātri un tik perfekti 
– pats sevi nepazīsi spogulī... Paldies, Autoram – viņš dod tev izvēli.  

Tedis. Tas padarīs mani par citu? 
Papagailis. Jā. Pilnīgi citu. Tev nepatīk, kas tu esi. Tu apskaud 

jebkuru, kas nav tāds, kā tu. Tev riebjas pasaule, kurā tu dzīvo. Tad mainies. 
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Mutabor! Šņauciens. Trīs reizes paklanies pret austrumiem. Un tu jau esi 
brīvs no sevis. 

Tedis. Jā! Jā! Paldies tev! 
Papagailis (pavelk kārbiņu atpakaļ.) Un visu savu dzimtu nodosi? 

Kas atriebs tēva nāvi? 
 
Pauze. 
 
Tedis. Es nācu pie tevis, lai tu sniegtu man drusku miera dvēselei. Bet 

tu padarīji manu likteni vēl simtkārt ļaunāku...  
Papagailis. Tāds pienākums. Tu arī – ej un dari tālāk s a v u 

pienākumu! 
 
Tedis dodas atpakaļ uz guļamistabu, taču pusceļā apstājas, iegrimst 

domās. 
 
PA (čukstus). Leandra, hei! Tu dzirdi? Kas tev ir? Tu pa īstam esi 

transā, ko?... Hei!... Tu stulba paliec, vai?... Nesajēdz, tagad ir īstais brīdis... 
Mēs palaidīsim garām, mosties. Dzirdi, tu muļķe! Mosties taču! 

Leandra (transā.) Es mīlu tevi... Iemīlēju tikko sastapu deju zālē. Tas 
bija kā vilnis. Gaismas enerģijas vilnis... Es piepeši pārvērtos... 

PA. Ko? 
Leandra. Noskūpsti mani. Lai vilnis mani nes. 
PA. Okei, tikai mosties... 
Leandra. Noskūpsti... 
PA. Sasodīts, vispirms atmosties! Atmosties! Tāda izdevība mums 

otrreiz vairs nenospīdēs... Nu!... 
Leandra. Es tevi nekad nelaidīšu prom no sevis, mīļais... 
 
Priekšplānā iznāk Dresētājs. 
 
Dresētājs. Piedodiet, ka pārtraucām romantisko ainu. Runa ir par 

nejaušībām lugas izrādes gaitā. Nupat no zāles paziņoja, ka skatītājam 
astotajā rindā izbēgusi ragainā purva odze. Ja kāds atrod, lūdzu, atnesiet un 
atdodiet īpašniekam, jo šo dzīvnieku jābaro ļoti precīzos laikos – tieši pēc 
piecpadsmit minūtēm. Pele jau ir sagatavota. Esiet ļoti iejūtīgi! Tieši šo 
barošanas laiku precizitātes dēļ minētam skatītājam reti, kad izdodas 
apmeklēt teātri, tomēr, ja tas notiek, tad viņš ņem gan čūsku, gan barību 
līdzi. (Saviļņošanās zālē.) Nesajauciet zālē izvilktos pirotehnikas kabeļus ar 
purva odzi – tas, kas kustoties pieskārās jūsu kājām, varbūt, ir vienkārši 
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kabelis. Tie bunduļi, kas izvietoti visā zālē ir pirotehnikas lādiņi. Mums zālē 
vēlāk paredzēta neliela uguņošana, būs interesanti. Katrā ziņā kopējā 
sprādzienu jauda nesasniegs pat ne 75 procentus no jaudas, kas nepieciešama 
universālveikala uzspridzināšanai. (Aizmanās atpakaļ tālplānā, kur govs 
joprojām kāpj klintī.) 

 
PA (uzmanīgi atsvabinas no Leandras apskāvieniem). Nu, tad velns 

tevi rāvis, sapņainā kaza! (Zogas uz blakusistabu, izvairas, lai viņu 
nepamanītu Tedis, kaut arī tas dziļi iegrimis sevī neliekas ne zinis par to, 
kas notiek apkārt.) 

 
Rūpīgi nopētījis apkārtni, PA virzās uz Papagaiļa būra pusi, kur 

pamanījis kārbiņu. Iebāž roku, lai to paņemtu. Papagailis uzliek savu 
nagaino kāju viņam uz rokas, piespiež. 

 
PA. Stulbais, tu spalvainais! Laid vaļā! Noraušu cekulu! 
Papagailis (īsteni papagailiski). Kažiņš grib sē-ē-ēklas! 
PA. Klusu!... Klusu, putniņ, draņķīt nolādētais... 
Papagailis. Jūs man muti neaizbāzīsiet! Man ir vārda brīvība! Man ir 

vārda brīvība! 
Vezīrs (piezogas PA, uzliek roku uz pleca, vairs nerunā arābiski). 

Zagt nav labi, mans dēls! 
PA. Nost! 
Vezīrs. Nav labi arī aizņemties naudu un neatdot. Nav labi 

piesavināties svešas mašīnas. Un vissliktākais ir izvairīties no likumīgā 
parāda piedzinējiem, kuri, starp citu, mazliet bruņojušies ar vairākiem 
šaujamieročiem meklē tevi pa visu pilsētu... 

PA. Nošausi? 
Vezīrs. Es? Nekādā gadījumā. Es pārstāvu likumīgo varu. 
PA. Tad jau jums mani jāaizstāv... 
Vezīrs. Nezinu gan, nezinu... Kā gan es varu aizstāvēt cilvēku, kas 

iejaukts tik daudzos krimināli šaubīgos darījumos. 
PA. Lūdzu. Vismaz nerunājiet skaļi, jo... (Norāda uz Tedi.) 
Vezīrs. Viņš nedzird. Viņš ir pārāk nodarbināts ar savu iekšējo dzīvi. 

Lūk! Pārbaudīsim! (Sasit plaukstas, Tedis paceļ acis). 
Tedis. Šis pienākums, šī mana smagā nasta, ko likten’s man ir 

uzkrāvis daudz nerūpēdamies par to, vai spēju pavilkt, kā saimnieks 
nelietīgs, kas uzkrauj savam zirgam vissmagāko no vezumiem, bet nebaro, 
pat nesola, ka baros... tik mielo sitieniem un rupjām lamām... dzen mani 
izmisumā – visus spēkus izsūcošā, bez cerībām, bez mirkļa atelpas kā 
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mirēju, kam drausma slimība uz krūtīm spiež dvašu ciet, velk rāvā melnajā, 
arvienu un arvienu dziļāk... Ak, izmisums! Ak, melnā bezcerība! Kaut 
pusnodedzis sveces gals, kaut tas man gadītos pa rokai, kur pieķerties, kā 
slīcējam, kas salmu kampj, kā klupušam uz ielas aizlauzts lietussargs vien 
rokā, ar ko tas mēģina vēl atvairīt, tik īsu mirkli apturēt to tramvaju, kas 
virsū drāžas un tūlīt, tūlīt sašķels dzīvu miesu gabalos vēl krampjos 
lēkājošos... 

Vezīrs. Viss kārtībā. Viņš ir transā. Mēs abi pazīstam šo vieglas 
komas stāvokli – cilvēks ar problēmām, vai nē? 

PA. Ko jūs gribat? 
Vezīrs. Neko īpašu. Pabrīdināt.  
PA. Es jau esmu brīdināts. 
Vezīrs. Vēl nē. Jo tu vēl neesi sapratis. Cik klases tu esi beidzis? 

 PA. Es studēju... Bet pametu. 
Vezīrs. Tad es runāšu ar tevi, kā saprātīgu cilvēku. 
PA. Jā... man arī nav izejas... 
Vezīrs. Taisnība. Tad klausies. Tavas personīgās problēmas ir tikai 

tavas personīgās problēmas, vai nē? Man gar to nav nekādas daļas, vai nē? 
Es par tām nejauši uzzināju, bet tūlīt pat aizmirsu. Parādi, reketi, krimināla 
rakstura rēķinu kārtošana. Tas uz mani neattiecas. Bet!... Uz mani attiecas 
viss, kas aizskar sabiedriskās intereses... Tu seko? 

PA. Jā. Droši vien. 
Vezīrs. Ļoti labi. Tad, lūk, mantiņa, pēc kuras tu nesen izstiepi garu 

roku, tur tā mantiņa – būrī, tā ir sabiedrisks īpašums. Tas paredzēts 
sabiedriskai lietošanai. Vai saprati? 

PA. Vai tad es neesmu sabiedrība? 
Vezīrs. Nē. Tu neesi. Paskaties visapkārt – vai tu redzi sabiedrību? Nē, 

tu redzi ļaudis, kas iedomājās sevi kā sabiedrību.... Lai gan patiesībā 
sabiedrība mazliet, bet tikai mazliet, esmu, piemēram, es. Kāpēc? Tāpēc, ka 
esmu kalifam tuvu stāvoša persona. Un tagad – uzmanību! – to tev būs 
jāielāgo. Kopumā, globāli ņemot, – sabiedrība ir mūsu kalifs... Vai tu domā 
karalis Luijs pirmais teica vārdus: “Valsts, tas esmu es.” Nē. Pirmais to teica 
kalifs. Varbūt vēl pirms viņa to teica vīrs, kas pasaulē iedibināja varu. 
Pirmais neandertālietis, kas nogrābis otru neandertālieti aiz rīkles teica: “Es 
esmu spēks! Es esmu vara! Es esmu tava sabiedrība, un man pieder tā tiesa 
un taisnība!”... Vai labi saprati? 

PA. Jā. 
Vezīrs. Tad atceries: sabiedrība ir ļaudis, kam pieder vara. Visi pārējie 

ir indivīdi: katrs pats personīgi ar savām problēmām. Es zinu, tev ir 
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problēmas. Risini tās. Bet ne jau uz sabiedrības rēķina!... Demokrātija nav 
visatļautība... Nav gan. Nav gan!... Nu ko... Vairs nezagsi? 

PA. Nē. 
Vezīrs. Tas ir labi. Nezodz vis... Starp citu, es tev neticu, bet labi, ka 

esi sācis domāt.  
PA. Jā, es izdomāju. Es izdomāju, ka man vienalga, kas ir sabiedrība, 

kas nav! Zinu tikai vienu – mani taisās piebeigt – neko zaudēt daudz nevaru, 
toties es varu arī kādu nožņaugt, pirms nošauj mani! Es sākšu ar tevi. Tevi 
pirmo. Jo tu vislabāk runā... 

Vezīrs. Man nav izdevīgs skandāls. Taču, ja nekas cits neatliks – viens 
sauciens un tu neizdzīvosi pat ne tik, cik laika vajag, lai ierautu elpu... Mēs 
ar kalifu gan mīlam paklejot tautas vidū pārģērbušies par vienkāršajiem 
pilsētniekiem, taču nav jau tā, ka mūs neapsargātu speciāli cilvēki...  

PA. Blefo! Blefo, lops! (Grābj Vezīru pie rīkles.) 
Papagailis. He-he-he! Pašnāvnieks!... Mēness uzlēc, miglā acis sedz, 

pašnāvnieks zem tramvaja lec... 
Tedis (mēnessērdzīgi atkārto). ... zem tramvaja lec... 
PA. Klusu, stulbais putns! 
Papagailis. Stulbais gan, bet asinis redzējis... Tramvajs. Kliedziens. 

Asiņaini gaļas gabali uz ielas... 
Tedis. ... gabali uz ielas... 
PA (atlaiž vezīru.) Murgi... 
Vezīrs. Turpinot sarunu par tevi. Kā redzi esmu pilnīgi atklāts, jo tu 

vienalga esi nolemts... Tomēr! Cerība ir varena lieta! Uz šīs dīvainās dabas 
parādības – sauktas par cerību – ir pastāvējušas un šobrīd pastāv ne viena 
vien valsts un valdība... Tomēr personīgi tev arī gluži viss nav zaudēts. Kas 
zina, ja būsi uzmanīgs, ja būsi vērīgs, ja būsi... veiksmīgs... Vari arī izdzīvot. 
Pamet te visu. Laidies uz ārzemēm. Aprocies, pasēdi klusu... Viss vēl var 
beigties labi. 

PA. Varbūt... 
Vezīrs. Bet tagad iesim pie citiem un rādīsim priecīgu seju!  
PA. Ja jau esi tik varens... Ko tad runā ar mani, tādu niecību? 
Vezīrs. Pulveris. “Mutabor” padara tevi cik necik nozīmīgu. 

Informācija arī ir spēks. Tādā kārtā šoreiz ir iegadījies, ka arī tev pieder kāda 
akcija no varas sabiedriskā uzņēmuma. (Smaida. Tēlo anglisku akcentu). 
Jūsu ceļš, kungs, turp! Lūdzu, es aiz jums! 

 
Abi atgriežas guļamistabā. 
 
Eda (Vezīram). Vai Tedi, manu vīru, neredzējāt? 
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Vezīrs. Viņš aizlūdz par nelaimīgajiem... Tūlīt nāks. 
Eda. Viņš? Tiešām lūdz Dievu? 
Vezīrs. Nē. Viņš lūdz sevi, daiļā saimniec... 
 
Kalifs un Leandra mostas no transa. 
Vezīrs klanīdamies apsveic Kalifu ar atgriešanos no transa. Abi 

noiet sānis un sačukstās. 
 
Leandra. Es redzēju gaismu! (Pie PA.) Es redzēju gaismu! Es tagad 

zinu, viss būs labi, mīļais... 
PA. Tu netracini mani! 
Leandra. Kas tev? 
PA. Kas man? Kas man? Es esmu iedzīts vājprātā... Man uzdod 

jautājumus! Man māca dzīvot! Mani grib iznīcināt. 
Leandra. Nevajag... es esmu pie tevis. 
PA. Tu esi! Un tad, ka tu esi? Tev, muļķei, nāve ir abstrakcija, kaut 

kas tāds... nu, kaut kas “tāds”... kā kosīnuss kvadrātā... Bet man tā ir te – pie 
rīkles. Jau paņēmusi. Jau tur ciet. Ko tu blenz!? Velns, ko tu tā blenz uz 
mani!? 

Leandra. Nezinu. Vienkārši, mīlu. 
PA. Idiote... 
Leandra. Klusu, klusu... 
PA. Vienalga, idiote... 
Leandra. Atbalsties pret mani. 
PA. Ko? Kas tad tu esi par tādu spēku – “valsts tā esmu es” – vai kā 

savādāk? 
Leandra. Es esmu vienkārši – es. Un esmu tev vajadzīga. Saki, es 

esmu tev vajadzīga? 
PA. Jā, esi... esi... 
Leandra. Labi. Tad labi. 
PA. Bet, kad tev vajadzēja aiziet nospert pulveri, tad tu vis nebiji, tad 

tu biji “atrubonā”... 
Leandra. Pulveris – tie ir mēsli. Mēs paslēpsimies no visiem, būsim 

tikai divi – kaut vai ielīdīsim pupas pākstī. 
PA. Man tagad nav laika minēt mīklas. Ja tev ir reāls priekšlikums, ko 

darīt, tad saki! 
Leandra. Vispirms, uzticies man. Esi pilnīgi brīvs! Saki sev: es 

uzticos Leandrai, jo viņa mani mīl. Un pasaulē viss būs iespējams. 
 
Klusums. 
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PA. Tu zini, ko man darīt? 
Leandra. Jā. Tagad zinu. 
PA. Bez “gļukiem”? Reāli? 
Leandra. Jā. 
 
Klusums. 
 
PA. Nu? Tātad? 
Leandra. Iesim tur, pavisam projām... 
PA. Kur? 
Leandra (rāda skatītāju zālē.) Aizvērsim acis un iesim cauri sienai... 

Tur – aiz ceturtās sienas, tur būs liela zāle un tumsa, bet tas tikai uz vienu īsu 
brīdi... tad mēs atvērsim durvis un nonāksim brīvos gaiteņos... 

PA. Nolādēts! Es jau zināju, ka tā būs atkal kāda šizofrēnija! Ja 
pareizi sapratu, tu iesaki palēkt zem tramvaja? 

Leandra. Nē, taču! To vajag sajust! Tas ir tepat blakus! Tikai jāsper 
solis un mēs būsim tajā pasaulē. Tikai nebaidies no tumsas sākumā. Tad mēs 
nokļūsim tur... Tur – brīvajos gaiteņos. Bet arī tās vēl nav beigas. Mēs 
atvērsim pēdējās durvis un pavērsies laukums... savāds laukums, vai iela ar 
daudzām automašīnām un mirdzēs lampas virs ielas... Un pat ja garām ies 
tramvajs, tas nebūs bīstams – tas būs draudzīgs tramvajs... ar diviem 
vagoniem.... Un turpat otrpus ielas meža ielokā būs arī mūsu mājas – 
priedeskoka sienām un lieliem ziliem logiem, un neviena cita visā pasaulē... 

PA. Labi. Skaidrs. Es uz tevi nedusmojos. Katrs dara, ko spēj. Bet 
man tagad nav laika sapņot par Alīsi Brīnumzemē, Pīteru Penu 
Nekurnekadijā un par Sindbadu pie Ciklopiem... Man jādabū pulveris. Lūk, 
kas ir reāli. Tas ir tepat blakus – papagaiļa būrī. Domā par to. Domā, ja gribi 
palīdzēt, vai arī tinies un netraucē...  

Leandra. Tu atsakies no izejas? 
PA. No tādas? Protams. Es cīnīšos. Esmu iedzīts, kā žurka stūrī. Un 

tad žurka kļūst traka!  
 
Atgriežas Tedis. 
 
Eda. Te tu esi. Es jau sāku uztraukties. Nāc. Mums jāsāk Otrās Mātes 

un Pārdzimšanas rituāls. 
Tedis. Piedod. Biju aizdomājies. Klausījos, kā čīkst grīda... Dzirdi? 

(Pačīkstina ar kāju.) 
Eda. Es dzirdu. 
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Tedis. Jūti? 
Eda. Es jūtu... Mēmais runā ar mums. Tā bija vēsts, vai nē? 
Tedis. Tā bija vēsts. Tuvojas laika cilpa. Viss atkārtosies. 
Eda (visiem). Dārgie bēru viesi! Mēmais Autors runās ar mums – 

tuvojas laika cilpa... Tad arī uzzināsim, kā izlietot Mutabor pulveri. 
Kalifs (atkal arābiski, ar tulkojumu). Jauki! Brīnišķīgi! Ikviens no 

mums tic Autora balsij, ikviens to ir dzirdējis un mācījies tulkot... Ja atļauts, 
teikšu nelielu runu. 

Vezīrs. O, visuaugstais, visuskaidrais valdniek, teic mums, teic mums 
patiesību, jo tikai kristāltīrā ezera spogulī pasaule atmirdz tās īstajās krāsās 
un pat slepenajās norisēs! Tu esi tīrākais starp spoguļiem! Tavas lūpas atklās 
mums īsto, neizskaistināto un tomēr visdziļāko jēgu: kā dzīvot. Kā būt. Kurp 
mēs ejam. Un kas ar mums notiks... 

Kalifs. Jā. Es to spēju. Klausieties, mani bērni!  
 
No tālplāna uz priekšu pieklibojot nāk Govs un sāk dejot. Tai seko 

Dresētājs. 
 
Dresētājs. Kaut Govs ir kritusi no augstās klints simt tūkstoš reižu 

vēsturiskos brīžos, tā tomēr cēlusies, lai atkal sniegtu nesasniedzamo, ak, 
virsotni, kas pāri likteņiem un karaļvalstīm zaigo! 

Govs (dejojot). Jā gan, jā gan! 
Kalifs (piebiedrojas Govs dejai). Es dziļi cienu Autoru, kas liek man 

sacīt šādus vārdus, jo kur gan lielāks gods, kā tas – būt viņa ēnai – te zemes 
virsū, kur nekas bez Viņa ziņas vis nevar notikt – tā tas bijis, ir un būs uz 
laikiem mūžu mūžos! Ir tikai Autors, tikai Autors, mani draugi, un Režisors 
ir viņa pravietis! 

Govs (dejojot.) Jā gan, jā gan! Vien Autors liek man dejot, kaut arī 
esmu sasitusi kāju, arvienu kāpjot klintī, krītot lejā un nesaprotot, kāpēc man 
to vajag darīt...  

Dresētājs. Šai pasaulē, kas milzum liela ir un sarežģīta, protams, ne 
tikai man, bet pašai Svētai Govij daudz kas liekas neizprotams! 

Kalifs (dejojot arvien pieaugošā tempā). Jel sakiet, vai gan tā ir 
valdnieka vai prezidenta vaina, ka pasaule tik dīvaina un brīnumaina? Vai 
prezidents un karalis ir kaut kas īpašs? Liekas, ka tā ir, jo par viņu raksta 
avīzēs, piemin vēsturē un viņu lamā krodziņos... Bet vai gan ikviens cilvēks 
nav kaut kas īpašs un neatkārtojams, kam nevar piemērot vidējā statistiskā 
cilvēka abstraktos parametrus? Pieņemsim, ka esmu lielas valsts izvēlēts 
pārstāvis veikt labus darbus mani ievēlējušo cilvēku labā. Lūk, pieņemsim, 
cilvēks ir atnācis uz teātri un vēlas iepazīties ar mani. Esmu ar mieru. Jo 



 32

vēlos būt ideāls valdnieks. Es patērēšu kādu nedēļu, lai pavirši iepazītos ar 
katru, bet varbūt man būs jāpatērē gads vai divi, vai desmit gadi, lai skaidri 
saprastu, kas katram unikālajam un vienreizīgajam cilvēkam visvairāk dzīvē 
nepieciešams... Taču tas vēl nav viss. Šim cilvēkam, kas atnācis uz teātri ir 
arī radi, draugi un paziņas, kas varbūt nemaz neatnāca uz teātri, bet palika 
mājās... Vai gan cilvēks, kas nav atnācis uz teātri, kas ir palicis mājās, nav 
tikpat īpašs un neatkārtojams, kā tas, kurš uz teātri atnāca? Tātad man būs 
jāpatērē vēl desmit, simts un tūkstoš gadu, lai iepazītu visus, kas palika 
mājās... Jo tikai tā es varu cerēt, ka spēšu valdīt, ņemot vērā ikviena cilvēka 
vajadzības, vēlmes, sapņus un pat mistiskās nojausmas! Draugi, man ir 
vajadzīgs laiks, lai iepazītu visus cilvēkus, proti, katru atsevišķi, katru pēc 
būtības, lai tik tiešām es kļūtu ideāls valdnieks un lai tad mūsu valstī iestātos 
zelta laikmets. Es vēl tāds neesmu, atzīstos... Bet es vēlos pārvērsties par 
tādu. Esmu valdnieks, kam Autors ir Otrā Māte, esmu nolēmis Pārdzimt šajā 
sensenā rituāla apritē. “Mutabor”! “Mutabor” ir mana devīze! Paldies, ka 
uzklausījāt manu garo, bet dziļas sāpes caurausto runu. Paldies! (Dejojot 
paguris noslīgst uz ceļiem, Vezīrs viņu atbalsta.) 

Vezīrs. Gribētos atzīmēt, ka visucēlais un visugodājamais šos vārdus 
teica paša Autora iedvesmots! Autora griba ir pavēstīta tautai! Autors vēlas, 
lai Mutabor pulveris tiktu nodots valsts augstāko amatpersonu rīcībā, lai 
tādējādi to varētu izlietot progresa un visas tautas labā! Paldies par 
uzmanību. Lūdzu, izteikties pārējos. 

Tedis (svinīgi.) Lai notiek Autora prāts! Ienest kārbiņu ar Mutabor 
pulveri! (No blakusistabas ar visu būri nāk Papagailis.) 

PA. Autors to negribēja, sapratāt! Izbeidziet melot! Izbeidziet, 
izbeidziet!... Miroņu modinātāji! Krāni! Stulbie meļi, riebekļi! Zāģi mugurā! 

Leandra. Nāc, iesim, iesim prom! 
PA. Kur? Kur iet? 
Leandra. Nāc... (Aizsedz seju.) Nesit man! 
PA. Visi ienaidnieki! Ienīstu, leprainie suņi, ienīstu visus!... 
Tedis. Klusu! Tava elpa vien visu apkārt saindē! 
PA. Ak, mana saindē? Bet jūsu – smird, smird kā glumš sprāgonis! 

Tur zem gultas tev nav kāds sprāgonis? 
Tedis. Tu esi slepkava, tāpat kā tavs tēvs. 
PA. Es esmu, protams! (Apgāž būri ar visu Papagaili.) 
Papagailis. Kažiņš grib uz kā-ā-ājām! Kažiņam nepatī-ī-īk gulēt uz 

sāniem! 
PA. Anarhija! Kretīnus ziepēs! (Paceļ kārbiņu ar pulveri.) Nu, 

atņem’ man kāds! 
Kalifs (Vezīram). Izsauc ātrās reaģēšanas vienību! 
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Tedis. Es pats tikšu galā. Man jau gadiem ilgi, šo gadījumu gaidot, 
paslēpts... (Palien zem gultas, saslienas, viņam rokā nazis.) Tagad man būs 
miers...  

Eda. Vīrs, atmosties! Vai tu atkal murgo? Ko tu dari ar nazi? Tu taču 
negriezīsi cilvēkam, tu esi inteliģents cilvēks! 

Tedis. Griezīšu, griezīšu... un kā vēl!... 
PA. Ā... labi... es nolikšu kastīti, tu noliec nazi... 
Tedis. Nāc cīnies, nomazgāsim tēvu grēkus asinīs... 
PA. Jā, pateici... Tu ar nazi... Es ar ko? Ar pirkstu? Redzi, es nolieku 

to draņķa pulveri zemē... (Dara to.) 
Kalifs (Vezīram). Pagaidi! Nesauc vienību! Izskatās, ka lieta 

nokārtosies pati no sevis... 
Tedis. Lai mostas visi senču gari, no kapa ārā kāpj un neredzami 

noskatīties nāk, lai vēro klusi, rāmi, taisnīgi lai iztiesā – kas cīņā stāsies 
dzimtas godu aizstāvot un tēviem nodarīto atriebt dosies – vai tam būs 
zaudēt cīņā? Tam būs noasiņot? Ja tā lems liktens, labi – lai tā būtu – bet tad 
jau arī man vairs negribas virs zemes dzīvot... 

 
Kamēr Tedis runā un vicinās ar nazi, pie kārbiņas pienāk Govs un 

dūšīgi iešņauc pulveri. Kad visi to ievēro, ir jau par vēlu. 
 
Govs (trīsreiz klanās pret austrumiem). Mutabor! Mutabor! Mutabor! 

(Noškaudās.) 
 
Sagāžas klints dekorācija skatuves tālplānā. Visa skatuve pilna 

putekļiem. Kad putekļi izklīst, skatuves vidū stāv žilbinoši skaista sieviete 
daļēji govs ādas apvalkā. Viņa atbrīvojas no šī apvalka, paliek bikini 
peldkostīmā, galvā viņai sudraba kronītis ar ragiem, bet pāri krūtīm goda 
lenta ar uzrakstu “MIS GOVS UNIVERSUM” 

 
 
 

PRIEKŠKARS 1.daļas beigas 
 
 
 
 
 
 
 



 34

 
 
 
 

2. daļa 
 

Skatuves iekārtojumā kopš iepriekšējās daļas nekas nav mainījies, 
vienīgi tālplānā, tur kur agrāk bija klints, tagad ir līdzīgas formas 
veidojums – vējdzirnavas ar klimatisko apstākļu paplucinātiem spārniem.  

Visas darbojošās personas tajās pat vietās, kur pirms starpbrīža. 
Govs daiļavas izskatā klīst pa skatuvi un priecājās par jebko, kas 

gadās tai pa skatienam un tvērienam. 
 
Govs. Cik skaista ir pasaule! Tā ir dziļas jēgas pārpilna un kopumā 

nozīmīga, jā gan, es to redzu – vēl vairāk – es jūtu Universa klātbūtni un tai 
pat laikā – katra, patiesi, ik katra sīkākā lietiņa kaut ko nozīmē! Lūk, gulta – 
tas ir sens miega simbols... Šeit būris – vai gan tas nenozīmē stingrus 
nepārkāpjamus dabas un sabiedrības likumus un norunas?... Viss vienās 
kastītēs! Burvīgi! Un kas tas? Kāds interesants priekšmets bez nosaukuma 
un pavisam sašķiebts, kas tas varētu būt? Cik daudz mūsu dzīvē tepat blakus 
ir neatklātu noslēpumu! Katrs sīkums uzrunā mani un vieš manā sirdī 
neparastas noskaņas: es jūtu dvēselē lielu un gaišu laimi. Patiesi! Kāda laime 
ir dzīvot pasaulē! Kā gan es agrāk varēju vienkārši maut uz to visu? Jūstos 
kā intelektuāli atdzimusi. O-o! Cik jaukas čības pie gultas! 

 
Visi pārējie vēro viņu šokēti. Tedis attopas pirmais, ievēro savā rokā 

nazi, ar riebumu to nosviež. 
 
Govs(Edai). Vai jūs šeit dzīvojat? 
Eda (vēsi). Protams. 
Govs. Labdien jums cienījamā dāma! (Tedim). Labu dienu arī jums, 

godātais kungs! 
Tedis. Hmm... Nu, sveiki... 
 
Dresētājs nesakot ne vārda aiziet uz tālplānu. Tur čīkstot sāk 

griezties vējdzirnavu spārni. Dresētājs stāv. Tad sper soli uz priekšu. 
Vējdzirnavu spārns trāpa viņam un nogāž no kājām. Dresētājs skaļi vaid. 
Vēlāk Dresētājs šo dīvaino triku izpildīs vēl vairākas reizes no dažādām 
pozām un pakāpjoties uz dažādiem priekšmetiem. 
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Eda (pacēlusi kārbiņu). Te vēl ir mazliet pulvera... (Visi, izņemot 

Govi, sanāk apskatīties.) Ne vairāk, kā vienam šņaucienam. 
Tedis. Vairāk kā vienai pārvērtībai nepietiks. 
Kalifs. Tas ir interesanti. Ļoti interesanti. Jo kāda lieta retāka, jo 

vērtīgāka... 
Vezīrs. Ko mēs darīsim ar Govi, o, visuaugstais valdniek? Tas taču ir 

kaut kas neiedomājams: ja katrs ar varu mēģinās piekļūt visas sabiedrības 
labumiem un sabiedrība uz to nereaģēs – tā taču būs anarhija! Tā to atstāt 
nedrīkst! 

Kalifs. Bez šaubām, nokausim! Taču vēlāk. Man ir kāda ideja... Šī 
radība man jau sāk patikt. Viņu varētu apmācīt par tīri pieņemamu “public 
relations” speciālisti... Pavēro, padomā! 

Vezīrs. Dzirdu un paklausu, o pavēlniek!  
Kalifs. Viņa arī labi izskatās pati. Dažreiz pieņemot ārzemju viesus, es 

nožēloju, ka manā harēmā nav nevienas reprezentatīvas būtnes. Bet tas ir cits 
jautājums, būtnēm ir pavisam citi uzdevumi, un tā tālāk. 

Vezīrs. Protams, citi, mans kungs. Es taču pirms kļūt par jūsu vezīru 
ilgu laiku biju virseinuhs... Kam gan to labāk zināt par mani! 

Kalifs. Jā, zinu! Tas ir labi, tas ir pareizi. Bet varbūt nepieciešamas 
jaunas vēsmas arī harēmā. 

Vezīrs. Protams, o visu gaišais un kārdinošais! 
 
Vezīrs dodas novērot Govi. Turpmāk neatkāpjas no viņas ne soli. 
 
Govs. Gaismu! Vēl vairāk gaismas! Es gribu dzīvot tīrā un gaišā 

pasaulē! Es mīlu gaismu un cilvēkus...  
Eda (aiz muguras). Man riebjas cilv... radības, kas pievāc 

koplietošanas mantas un vēl smaida savus eņģeļu smaidus! Un runā tā, ka 
pat ekstrasenss neko nevar saprast... Pretīgi! 

Govs. Kungi! Cik jūs šodien labi izskatāties? (PA). Vai esat 
kinoaktieris? Vai hokejists? Vai varbūt dzejnieks? 

PA. Es? (Viņam holēriskās dabas ietekmē asinis jau sāk “vārīties”.) 
Tu man to saki, govs tāda? Nospēri visu, ko varēji man nospert, un tagad 
ņirdz man acīs, ja?! 

Govs. Jūs esat ļoti, ļoti viegli ievainojams cilvēks – bet ar skaidru 
dvēseli! Es to redzu... 

PA. Ādu noraušu... (Paceļ nomesto nazi.) 
Leandra. Lūdzu, nē! Tagad, nē... Atdod man nazi!... (Apskauj PA). 
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PA. Man pofig, kāda viņa izskatās – pēc govs vai pēc reklāmas staba! 
Izdauzīšu to tukšo pauri! Sagriezīšu! Un – laid mani vaļā! Neturi taču man 
rokas, velns ar ārā! (Raujas ārā no apskāvieniem. Viņam tas izdodas). 

 
Šajā brīdī PA pārtrauc savu ārdīšanos pusceļā. Noliek nazi zemē. 

Vēršas pie publikas. 
 
PA. Cienījamie klātesošie! Atvainojamies par pauzi. Šajā brīdī mēs 

aktieri esam nolēmuši protestēt pret mūsu zemajām algām un nenormēto 
darba dienu. Un kā savu protesta formu esam izvēlējušies piketu. Lūdzu, 
iznest plakātus! 

 
Kāds no teātra tehniskajiem darbiniekiem iznes plakātus. Visas 

izrādē darbojošās personas nostājas vienā rindā skatuves priekšā un tur 
plakātus. Tajos teksti “Mēs spēlējam kalifus, bet dzīvojam kā derviši!” 
“Visi vēlas dzīvot gaismā. Kāpēc valdība mūs grib iedzīt pagrīdē!?” 
“Premjera kungs! Mums gribas ēst, no aplausiem vien nepaēdīsi!” 
“Saeima spēlē teātri un saņem lielas algas, mēs profesionālie aktieri 
spēlējam labāk, taču nesaņemam neko!” “Tēlojam ekstrasensus, bet savu 
rītdienu prognozēt nespējam!” “Lūdzam steidzīgi izlemt mūsu likteņus – 
mums nepieciešams valsts Deus ex machine!” 

 
Tedis. Šovakar streiks ilgs 2 minūtes. Šajā laikā mēs neteiksim ne 

vārda latviski! 
 
Visi klusu, drusku draudīgi dzied kādu anglisku dziesmiņu, 

piemēram, Bītlu “Yellow Submarine”. 
 
Tedis. Paldies! Pikets ir beidzies. Lūdzu aiznest plakātus. (Tā arī 

notiek. Visas darbojošās personas ieņem tās pašas vietas un pozas, kādas 
tām bija pirms piketa.) 

 
PA atkal raujas ārā no Leandras apskāvieniem. Izraujas. Leandra 

pagūst krītot saķert PA aiz kājām. Viņš arī krīt. Un iesper Leandrai. 
Klusums. 
Leandra raud. 
 
Kalifs (nostājas PA priekšā). Kas te notiek, jaunais cilvēk!? 
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PA. Nolādēts!... Šķiet, es biju mazliet zaudējis saprātu. Stulbi... turklāt 
bērēs. Man kaut kas pēkšņi iesitās... uzliesmoja tieši smadzenēs... kā 
sprādziens... 

Tedis. Tā bija mana vaina! Mana! Es... nazis ir mans – atzīstos! Tas 
bija nepiedodami... turklāt bērēs... Mana aura ir sabojāta!... 

Eda. Dārgais... Neviens, kā liekas, tevi nevaino. Tā nav tava vaina, bet 
apstākļu sagadīšanās. 

PA (pie Leandras). Ko es esmu sadarījis?... 
Leandra. Tas nekas. Tas nekas. Nekas jau nav noticis. 
Vezīrs. Atvainojiet, drīkstu paskatīties, vai nav kaut kas lauzts. Man ir 

medicīniska izglītība – kalpojot par virseinuhu tas bija profesionāli 
nepieciešams priekšnoteikums – vismaz feldšera grāds... 

Leandra. Man nekas nekaiš. 
Vezīrs. Domāju, ka tā ir taisnība. Varbūt neliels kaula plīsums. Tas 

sadzīs. Harēmā esmu piedzīvojis daudz nopietnākus gadījumus, taču 
vienmēr viss beidzās laimīgi. 

Leandra (PA). Nedusmojies uz mani... piedod, neredzu tavu seju... 
liekas esmu drusku zaudējusi redzi. Tikai mazliet – ar vienu aci... 

Kalifs (runājot cieši vēro PA). Kā arī tas nebūtu, es gribu visus 
brīdināt: vardarbību savā valstī es nepieļaušu. Manā pārziņā ir varas 
struktūras, kas ātri tiks galā ar jebkuru incidentu un visiem tā izraisītājiem 
elementiem... nākošreiz pietiks ar vissīkāko dusmu izpausmi vienalga kādā 
formā. Vai izsakos pietiekami skaidri? 

PA. Es sapratu. 
Kalifs (Tedim.) Tieši tas pats attiecas arī uz visiem pārējiem. 

Neskatoties uz to, ka esat namatēvs – atcerēsimies! – nazi izvilkāt tieši jūs, 
cienījamais! 

Tedis. Es nožēloju... nožēloju... 
Kalifs. Es ceru. 
Govs. Cik tas ir taisnīgi! Gaisma ieplūst manī un paceļ mani, es jūtos 

kā lidojumā! Kungi un dāmas – es atbalstu jūsu centienus pēc veselīgākām 
un skaidrākām sabiedriskām attiecībām! Jūs esat civilizācijas labākie 
pārstāvji, jūs esat drošības un tikumu sargi! Jūsu sejas mirdz atbildībā. 

PA.  Ko? Kas man ir? Ko viņa tur runā?.. Kur mana seja?  
Leandra. Viss ir labi. Tev ir seja, es tikai nepamanīju. Būs labi! 
PA. Ko tu muldi!... Man nav izejas... 
Leandra. Es esmu te. Pie tevis. 
PA. Tagad man nav izejas... Es zinu... Viņi turēs šo pulveri aiz 

atslēgas... Kur tas palika?... Jau noslēpts?... 
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Tedis noslēpis nazi, tagad nožēlo grēkus. Viņš ir apklājies ar palagu 
un nometies ceļos sit pieri pret grīdu. 

 
Tedis. Mana vaina! Mana vaina! Ak, Autor! Tavu pīšļu priekšā! Mana 

mūžīgā, neizpērkamā vaina! Manis dēļ gāja zudumā dārgais pulveris! 
Sabiedrība manis dēļ zaudēja šo dārgumu! Viss zudis! Viss sašņaukts govij 
purnā!... Ak, vai! Mana drausmīgā, drausmīgā vaina!... 

Eda. Tu esi to izpircis ar nožēlu. Kaut gan patiesībā tu nemaz neesi 
vainīgs... Paliec nu mierā... 

Tedis (ar katru atkārtojumu jauns būkšķis pret grīdu). Esmu... 
esmu... esmu... vainīgs! 

Eda. Nē, Tedi. Normāla sagadīšanās neparedzamos apstākļos. 
Tedis. Vienmēr visu var novelt uz apstākļiem. Nē! Ja esmu godīgs, tad 

man jāsaņem sabiedrības nopēlums.  
Eda. Ak, nu, nomierinies. 
Tedis. Es nedrīkstu nomierināties. Man ir rūgta pieredze. Uzklausiet 

manu publisko grēksūdzi, dāmas un kungi! 
Kalifs. Neuztraucieties tik ļoti. Sabiedrība jūs saprot un nebūt 

neapsūdz. Mēs visi jūtamies... hmm... neparasti... 
Tedis (grēksūdzes varā). Reiz, kad vēl mācījos otrajā klasē, es 

uzrakstīju uz tāfeles nepieklājīgu vārdu. Proti, vārdu “dzimumattiecības” tā 
vulgārajā formā. Mani, bez šaubām, nosūdzēja klases biedri. Uz skolu tika 
ataicināti tēvs un māte. Mēs visi sapulcējāmies direktora kabinetā. Viņi mani 
izprašņāja, ko esmu domājis rakstot klasē uz tāfeles tādu vārdu un beigās 
nosprieda, ka es nebūt neesmu seksuāli - maniakāli noskaņots, vienkārši, 
pats nesaprotu, ko esmu uzrakstījis. Atceros direktors tā arī teica: ka nevienu 
nevar sodīt, ja šis viens īstenībā neapzinās, ko dara. Kopš tā laika es bieži 
atļāvos šo un to, kā iepriekš, neapzinoties, ko daru. Līdz kamēr mani 
pārņēma apskaidrība, ka dziļākajā būtībā apzinos gan... Tas notika 
pagājušgad pārpildītā trolejbusā, kur biju sabiedriski piespiests kādai 
sevišķi... (Paskatās uz Edu.)  

Eda. Turpini vien. Kaut gan es jau sapratu, ko tu gribēji teikt. Tā bija 
kāda govs, kas līdzīga mūsu Govij. 

Govs. Cik skaista ir tāda atlupušas krāsas strēle uz sen nekrāsotas 
grīdas! To nespētu iztēloties neviens mākslinieks! Brīnišķīgi! 

Eda. Viņa bija bija līdzīga! Es to redzu ar visiem saviem ekstrasensās 
dvēseles spēkiem! Teikšu atklāti: Govs jūs esat cūka! 

Tedis. Patiesi – tā bija... Bet tad man nāca apskaidrība: nevar lietot 
“dzimumattiecības” vulgārajā formā, nesaņemot nosodījumu. Tas maitā 
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vispirms tikai auru, pēc tam visu karmu. To es pasaku atklāti. Un ja būs 
nepieciešams, tad publicēšu, šo savu grēksūdzi presē. 

Vezīrs. Domāju, tādās galējībās mums nebūs jānonāk. 
Tedis. Jūs mani nesaprotat! Neviens mani nesaprot! Nesaņēmis 

nosodījumu, es nespēšu tālāk dzīvot, kā sabiedriska būtne. Mani nomocīs, 
mani nograuzīs vainas sajūta... 

Kalifs. Ja jums no tā vieglāk – tad mēs jūs nosodām! 
Tedis. Tas ir formāli... Tas neaiziet līdz sirdij. Tātad: paldies par 

pūlēm, tomēr tas man nepalīdzēs. Man nepieciešams reāls – kaut arī smags, 
taču taisnīgs sods par savu nesavaldību... 

Kalifs. Labi, cienītais, es padomāšu. 
Tedis. Lūdzu, padomājiet! Un labi būtu, ja sods mani pārsteigtu brīdī, 

kad es to nemaz negaidīšu. Citādi es jūtos pats sev ienaidnieks!... Vēlreiz 
gribu uzsvērt – lai trieciens būtu man pilnīgs pārsteigums, brīdī, kad liksies – 
esmu jau aizmirsis savu pārkāpumu!... 

Kalifs. To es apsolu. 
Tedis. Paldies. 
 
Šajā brīdī atskan izmisīgs Papagaiļa ķērciens. Viņš ir atguvis 

samaņu pēc kritiena. 
 
Papagailis. Kur es atrodos? Kas es esmu? Vai biju zaudējis 

samaņu?... Un galu galā... Vai būri pacelt neviens neiedomāsies? Man jau 
atkal ir slikta dūša guļot uz sāniem! Es vemšu! Vai jūs tiešām gribat, lai 
papagailis apvemjas? Tas taču ir neiedomājami! 

Vezīrs. Kārbiņu vajadzēja sargāt. Visugaišais valdniek, vēršu 
uzmanību arī uz to, ka zināma putna izcelsmes persona ļoti nolaidīgi pildīja 
savus sarga pienākumus! 

Papagailis. Man nodevīgi uzbruka! Es zaudēju samaņu, esmu 
cietušais! Esmu uzbrukuma upuris! Mani nedrīkst vainot! 

Kalifs. Tā ir tiesa. (Pagriežas pret PA.) Lūk, indivīds, ar kuru viss 
iesākās! Nedomājiet, ka esam jau visu aizmirsuši. Ir nodarījumi, kuri 
neaizmirstas un kurus nepiedod. 

Vezīrs. Krimināls nodarījums, turklāt noziedznieks ir pieķerts 
nozieguma vietā, o, diženākais starp diženajiem! Te būs prokuratūrai darbs. 

PA. Lieciet mani cietumā, vēlāk, bet tagad – lieciet man mieru! 
Leandra. Pasaki taču viņiem, ka tevi vajā noziedznieki! Pasaki, lai 

viņi zina... Viņš ir upuris... vēl vairāk upuris nekā jūs visi kopā! Aizstāviet 
mūs, ja esat vara! 
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Vezīrs. Nepiekrītu. Katrai varas struktūrai ir savi uzdevumi. Ja kādu 
atsevišķu personu arī vajā kādi “noslēpumaini spēki”, protams, ja tas nav 
izdomājums, tad tā vienalga ir privāta lieta, kurā mūsu augstais un 
visugaišais valdītājs pats personīgi neiedziļināsies, priekš tā ir dienesti, kam 
ar to jānodarbojas! Lūdzu – ejiet uz policiju, iesniedziet ziņojumu, kuru 
izskatīs kompetenti darbinieki! 

Leandra. Viņi necels ne ausi! Bet slepkavas varbūt jau ir tepat 
blakus... 

Vezīrs. Katrs mīl pārspīlēt savas personīgās problēmas. Bet par valsti 
kopumā, kas domās? 

PA. Apklustiet... Ļaujiet vismaz pēdējo reizi mierīgi paskatīties, kā 
Govs laiza lustru... 

Papagailis. Bet vai būri kāds pacels?... Citādi es atkal zaudēšu 
samaņu! Divas reizes pēc kārtas – tas taču par daudz!... 

Kalifs. Jā, patiešām... Paceliet viņu! Nevaru noskatīties, kā tas nabaga 
putns vemj. 

 
Visi barā dodas pacelt būri, kādu brīdi sajukums. 
 
Kalifs. Kas attiecas uz atlikušo pulvera devu – iepriekšējais lēmums 

paliek spēkā, respektīvi, tas tiks izlietots sabiedrības interesēs. Vezīr, 
nogādājiet pulveri drošā un apsargātā vietā – valsts seifā. 

Vezīrs. Kas tad tas!? Ā-ā!!... Te – šajā vietā uz grīdas – bija kārbiņa ar 
pulveri! Kur tā ir? 

 
Visi atnāk aplūkot vietu, kur agrāk bija kārbiņa, arī novēmies 

Papagailis izbāž galvu caur būra restēm. 
Klusums. 
 
Kalifs. Situācija ir ļoti nopietna. Šis nodarījums jau ir ārkārtīgi 

bīstams. Vēršu jūsu uzmanību, ka atkārtoti nolaupīts visas sabiedrības 
īpašums – slepens preperāts... Skaidrs, ka notiks izmeklēšana. No šejienes 
neviens neizies.  

Vezīrs. Ir aizdomas, ka darbojas organizētu noziedznieku banda. 
Kalifs. Varētu būt iejaukti ārvalstu specdienesti... 
Vezīrs. Mums jālūdz cienījamo Papagaili uzņemties šo lietu. 
Kalifs. Es piekrītu. 
Papagailis. Vai apvainojumi par nolaidīgu kārbiņas apsargāšanu tiks 

noņemti? 
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Kalifs. Protams. Tas taču pats par sevi saprotams. Valstī izsludinu 
ārkārtas stāvokli. Tādā stāvoklī parastā tiesiskā kārtība var tikt mainīta. 

Papagailis. Labi. Es uzņemšos šīs lietas izmeklēšnu. Bet tad man 
jāizkļūst no būra... 

Kalifs. Bez šaubām. (Tedim.) Jūs saprotat, ka šis nav īstais brīdis, kad 
ievērot visas konvencijas... 

Eda. Mēs piekrītam. Tas ir mūsu pašu interesēs, vai nē? Valstī ir 
karš... Tedi. Tu dzirdi? Visiem jābūt savās vietās. Izlaid Papagaili. 

Tedis. Jā. Protams, protams... (Atver būri, izlaiž Papagaili.) 
Papagailis. Uff... Labs laiciņš... Bet kā es esmu novēmies, šausmas... 
Eda. Ja neiebilstat, es varētu jūs notīrīt ar līdzekli “Cibomena Golka”. 
Papagailis. Jā, lūdzu, drusku varētu...  
 
Šajā vietā sāk skanēt jautra mūzika. Nolaižas sponsoru reklāmas 

plakāti: “Līdzeklis CIBOMENA GOLKA – papagailis zina, kas tam 
vajadzīgs! Miesiski un garīgi! Attīries ar CIBOMENA GOLKA!” 

 
Tedis un Eda. Mēnessērdzīgie un ekstrasensi saka – jā! –  Cibomena 

Golka! 
Kalifs un Vezīrs. Valsts un sabiedriskie darbinieki saka – super! – 

Cibomena Golka! 
Leandra un PA. Visi jauni ļaudis spēka gados saka – vienmēr tikai! – 

Cibomena Golka! 
Govs un Papagailis. Un pat dzīvnieki un putni saka – mēs to gribam! 

– Cibomena Golka! 
 
Sāk skanēt melodija polkas ritmos, visi lēc polku – pa pāriem, bet 

savādākā kārtībā – Tedis ar Govi, Eda ar PA, Vezīrs ar Leandru un Kalifs 
ar Papagaili. Pēc tam mainās ar partneriem. 

 
Visi korī. Vai novēmies? Tad attīries ar Cibomena Golka – efektīvi 

katru dienu – prāta skaidrībai un morāles tīrībai! 
 
Reklāmas pauze beidzas. 
 
Papagailis. Vēl izmeklēšanai man būs nepieciešama atsevišķa telpa 

un sēkliņas, apmēram trīs ar pusi kilogramu. 
Kalifs (Vezīram.) Nokārtot! 
Vezīrs. Dzirdu un paklausu, o, manu acu gaišum! Eju uz diennakts 

sēklu veikalu. (Prom.) 
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Eda. Par telpu runājot... Domāju, ka gultā jums būs visērtāk. Mēs ar 
vīru tur parasti uzturamies – faktiski – mūsu dzīvoklī citas noderīgākas 
telpas vai vietas nemaz nebūs... 

Papagailis. Paldies. Būs pietiekami labi. (Iekāpj gultā.) Lūdzu, 
paaiciniet jauno cilvēku, kas atbrauca ar mašīnu! 

PA. Mani. Kāpēc tad tieši mani? 
Papagailis. Nu, ar kādu taču ir jāsāk. 
PA. Tad arī sāciet ar “kādu”, nevis ar mani! 
Papagailis. Jūsu izturēšanās kļūst visai aizdomīga. 
PA. Labi. Iešu... Pofig... 
Papagailis. Ļoti labi, kungs. Lūdzu gultā! 
PA. Nekas. Man ir labi tepat. 
Papagailis. Vai esat iesaistījies kādā partijā? 
PA. Ko? 
Papagailis. Vai tad jautājums bija tik nesaprotams? 
PA. Kāda jums daļa... Nu, neesmu nekādās partijās... 
Papagailis. Kāpēc tā? 
PA. Tāpēc, ka man pietiek savu problēmu. 
Papagailis. Piemēram, kādas... (Pauze.) Neatbildiet, ja nevēlaties. 

Taču jūsu problēmas, kā šķiet, liek jums darboties... sacīsim maigi – 
kriminālā virzienā. Jūs taču bijāt tas, kurš pirms pusstundas mēģināja ar 
spēku iegūt pulveri. Vai būs nepieklājīgi, ja palūgšu jūs izkratīt kabatas? 

PA. Nav man tava smirdīgā pulvera! (Izgriež kabatas.)  
Papagailis. Un kā būtu ar nelielu izģērbšanos? Kaut gan – saprotu – 

tas būtu veltīgi. Neviens paņemto pulveri pie sevis neturēs, vai nē... 
PA. Skaidrs, ka tādu idiotu jūs neatradīsiet. 
Papagailis. Tādu neatradīšu. Bet varbūt citādu?  
PA. Man tagad piesienās tāpēc, ka es apgāzu būri! Tā ir, vai ne? 
Papagailis. Nē. Vai jums ir bailes? 
PA. Ko?! 
Papagailis. Nesteidzieties. Padomājiet. Autors ir miris. Neviens jums 

nepārmetīs... 
PA. Neko nesaprotu. Ko tu gribi no manis? 
Papagailis. Zināt patiesību... Vai jūs tiešām baidāties, vai varbūt pats 

esat autora baiļu sindroms? 
PA. Kas ir sindroms? 
Papagailis. Ak, tas tikai tāds vārds... Nekas īpaši svarīgs... 
PA. Tad ko tu muldi, ka nevar saprast?... Velns parāvis! Tu centies 

mani sapīt, lai pēc tam piesietu man tā draņķīgā pulvera zādzību! Fuck, tevi, 
smirdīgais lops ar spārniem!... Neko es neesmu ņēmis!... 



 43

Papagailis. Tas tā varētu būt... tā tiešām varētu būt... 
PA. Kas varētu būt? Tas, ka es esmu zaglis? 
Papagailis. Absolūti nē... Vēl pēdējais jautājums: kur jūs atradāties 

brīdī, kad pazuda pulveris? 
PA. Kurā brīdī? Kā tad es varu zināt, kad tas pazuda... 
Papagailis. Paldies. Varbūt arī nezināt, varbūt... Pagaidām man 

jautājumu nav... Paaiciniet pie manis gultā jauno dāmu, ar kuru kopā 
atbraucāt.  

 
Pauze. 
 
PA. Var jau... (Atgriežas pie pārējiem.) 
Leandra. Nu, kā gāja? 
PA. Ienīstu... 
Leandra. Tu taču neesi vainīgs! 
PA. Kam tas interesē! Ja vajadzēs kādu iesēdināt, tad es būšu 

pirmais... Starp citu, tevi sauc pie Papagaiļa. Ej. 
Leandra. Jā. Es viņam pateikšu! (Dodas gultā.) 
Papagailis. Lūdzu, iekārtojieties ērtāk. Paņemiet šo spilvenu. Nu, 

lūdzu, nekautrējieties. Man patīk ērti iekārtoties, kad jūtu, ka nāksies risināt 
smagas intelektuālas problēmas. Bet – nerunāsim par mani, vai nē? Kā 
jūtaties? 

Leandra. Riebīgi. 
Papagailis. Vai kaulu plīsums jau sadzija? 
Leandra. Nē. Vēl sāp. 
Papagailis. Vai jūs bieži konfliktējat ar savu draugu? 
Leandra. Mēs nekonfliktējam. Tā ir dzīve. Vienkārši dzīve. Jums 

jābeidz savas paranoiskās aizdomas – viņš neko nav ņēmis... 
Papagailis. Es taču neteicu, ka ir ņēmis... To teicāt jūs. 
Leandra. Nē! Nē! Es tā neteicu! Riebīgi meli! 
Papagailis. Pieņemsim, ka neteicāt. Pieņemsim. Jo tik tiešām – kāda 

tam nozīme. Es taču tik un tā uzzināšu patiesību... Vai tad nevar iedomāties, 
es uzsveru, vienkārši – fantāzijas ietvaros iztēloties, ka jums abiem jaunas 
dzīves uzsākšanai itin labi noderētu tāds pulveris. 

Leandra. Viņam ir jānoslēpjas. Citādi viņu nošaus... 
Papagailis. Bet pašai? Vai jums ne uz brīdi neienāca prātā izmantot 

Mutabor pulveri pašai? Tikai godīgi. Redziet, Autors ir miris... varbūt jūs 
neemaz neesat tik ļoti jūs pati... tikai Autora seksuāla fantāzija par padevīgu 
draudzeni, kas aiz mīlestības upurējas viņa labā... un pat mazina bailes no 
nezināmas... no iespējamas vardarbības... Tā taču varētu būt? 
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Leandra. Es nezinu. Es esmu tikai es pati... 
Papagailis. Varbūt... varbūt, ka esat...  
Leandra. Jā, atzīstos... Man ienāca prātā paņemt pulveri sev... Jo... 

Putnam to nesaprast...  
Papagailis. Es jau arī nesaprotu, tā ka runājiet vien, atvieglojiet savu 

nastu...  
Leandra. Viņš mani nemīl. Viņam vajag tādu izskatīgu... kā govs. Es 

arī gribētu līdzināties govij... Tikai nesāciet uzreiz domāt, ka es biju tā, kas 
savāca šo pulveri. Ja arī būtu savākusi, tad ne jau priekš sevis! Bet es tik un 
tā neesmu to pat redzējusi... Kāpēc neviens neuzbrūk govij? Nebūtu tā viņa, 
tad sen jau sēdētu cietumā... Tas nav taisnīgi! 

Papagailis. Kāpēc jūs vispār šeit atbraucāt? 
Leandra. Tāpat. Uz Autora bērēm. Kaut kur taču vajadzēja palikt. Un 

satiku... viņu... 
Papagailis. Bet par pulveri neko iepriekš nezinājāt? 
Leandra. Nē. 
Papagailis. Bet viņš? 
Leandra. Arī viņš nezināja. 
Papagailis. Tiešām? Vai viņš teica, ka neko nezina par pulveri, pirms 

vēl to ieraudzīja šeit? Pirms vēl tika nolasīts Autora testaments... 
Leandra. Nē. Neteica neko.  
Papagailis. Kāpēc tad jūs tik droši apgalvojat, ka viņš iepriekš neko 

nezināja? 
Leandra. Es sajutu. 
Papagailis. Varbūt arī sajutāt... varbūt... Paldies! Tagad paaiciniet 

valsts pirmo personu – Kalifu. 
Leandra. Labi. Tikai izbeidziet mums uzbāzties ar savām stulbajām 

aizdomām! 
Papagailis. Varbūt. Viss iespējams. Lūdzu, paaiciniet. 
Leandra (nokāpj no gultas). Kalif, tagad jūs. Jūsu rinda. 
Kalifs. Es pats esmu rinda. 
Papagailis. Piedodiet, visuaugstais, ka paaicināju jūs tikai kā trešo. 

Tomēr mums detektīviem ir savas metodes – visaizdomīgākos pa priekšu. 
Kalifs. Es nedusmojos. Turpiniet veikt savus pienākumus. Uzdodiet 

jautājumus. Esmu gatavs uz tiem atbildēt, ja vien tas nebūs valsts 
noslēpums. 

Papagailis. Visu augstais... vai jūs zināt, kur mēs atrodamies? Ceru, 
tas neaatiecas uz valsts noslēpumu? 

Kalifs. Nezinu, kur mēs esam, taču domāju, visdrīzāk, kādā sapnī. 
Papagailis. Tiešām? Kāpēc gan? Kas jums tā liek domāt? 
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Kalifs. Mēs uzrodamies ne no kurienes un rīkojamies atbilstoši kāda 
nezināma prāta diktātam.  

Papagailis. Man arī bērnībā bija tēvs un māte... Uztveriet to, kā joku. 
Patiesībā, man ir sava īpaša teorija... Šķiet, Autors pats ir bijis drusku 
samulsis, kad ļāva mums parādīties šajā pasaulē... 

Kalifs. Tiešām? 
Papagailis. Kā jums pašam šķiet, vai pārstāvat Autora jau iegūtās 

popularitātes apziņu vai tieši otrādi – slepenas tieksmes pēc varas? 
Kalifs. Muļķīgs jautājums. Ja es tiešām būtu radījums, kā jūs 

izsakāties, kā gan es spētu kontrolēt pašu radītāju? 
Papagailis. Hmm... Tieši to es pašlaik cenšos darīt. Ja nelietojam 

apzīmējumu “kontrolēt”, ja pieļaujam tik vien kā vēlēšanos “analizēt”... 
Kalifs. Es labprāt maskējos, kad izeju tautās... Vai drīkstu neatbildēt 

uz pēdējo jautājumu? 
Papagailis. Arī tā ir savā ziņā atbilde. 
Kalifs. Protams, man bieži uzmācās doma: kas tad pašlaik notiek? Tā 

ir realitāte, vai tomēr nav?  
Papagailis. Ļoti zīmīgi! 
Kalifs. Es pieskaros sev – redziet! – es pieskaros jūsu spārnam, 

detektīv, un jūtu – tas ir materiāls. Tā ir viela! Es esmu nomodā, es to 
apzinos. Tātad realitāte. 

Papagailis. Bet šaubas vienalga pastāv, vai nē? 
Kalifs. Tieši tā. Kaut kas liek domāt: tā tomēr nevar un nevar būt 

realitāte... Nevar... būt... To es jau pirms pāris stundām liku saprast savam 
vezīram. Viņš var apliecināt. Jo vienlaikus ar to, ka jūtos reāls, es paskatos 
apkārt... Savādi, vai nē... te nekas nav dabisks – viss uzbūvēts no finiera un 
apvilkts ar apgleznotu audumu. Nevienā reālā dzīvoklī tā nav. Dzīvokļa, 
saprotiet, es domāju, mums labi zināmā dzīvokļa, pareizāk – it kā reāla 
dzīvokļa abstrakcija taču ir pilnīgi citāda... 

Papagailis. Brīnum precīzi teikts, visuaugstais. Esmu apmēram 25 
gadus nodzīvojis Purciema sērijveida dzīvoklī... Tomēr: vai izejot no tā būtu 
jāsecina, ka mūsu rīcībai šajā pasaulē nav nekādas jēgas? 

Kalifs. O-o... (Nopūšas.) Atzīstos... Jūs mani pieķērāt... Nu, ko, lai 
dara. Protams, es atzīšos. Tas nebūs viegli... Tomēr ceru, ka mana atzīšanās 
paliks starp mums – galu galā jūs kā detektīvs pārstāvat vienlaikus gan ārstu, 
gan mācītāju... 

Papagailis. Visnotaļ! Jūs varat paļauties uz to, ka ārpus šīs gultas 
nekāda informācija neizplatīsies. Tātad. Atzīstieties, visuaugstais. 
Atvieglojiet savu sirdsapziņu. 
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Kalifs. Atzīstos... Un tas ir nopietni... Es nesaprotu, kā valstij un pat 
valsts varai ir iespējama jel kāda jēga. Es nesaprotu, kāda jēga ir varai 
vispār... Nu, labi... Lai tā būtu kaut vai Autora panākumu iedvestā vara pār 
cilvēku prātiem... Saka, ka tāda esot... Bet es to nesaprotu!... Ne šajā, ne citā 
pasaulē. Viss ietverts neapjaušamu spēļu neizdibināmos noteikumos, kurus 
mēs katrs personīgi pieņemam zināšanai, kaut kādu savādu iemeslu dēļ, 
tomēr šo noteikumu nozīmi nezinām. Taču gandrīz  visi ar nelielām ierunām 
atbalstām šādu pasaules kārtību. Ko es lai saku? Jāpieņem, ka tas ir labi tā, 
kā ir... Man personīgi nebūtu, ko iebilst, ja tā tiešām būtu... Jo citādi mana 
valdīšana nemaz nebūtu iespējama un pati valsts diez vai spētu pastāvēt. 
(Čukstus.) Atzīstos – nekad neesmu sapratis, kāpēc citi cilvēki manī vispār 
klausās... 

 
Pauze. Papagailis šīs atzīšanās aizkustināts ar spārnu notrauš 

asaru. Kalifs pārdzīvo savas grēksūdzes izraisīto katarsi. 
 
Papagailis. Tomēr – runājot konkrēti par pulveri – kura ietekmē 

notiek pārvērtības... Jūs tomēr vēlējāties to iegūt, vai nē?  
Kalifs. Nē. 
Papagailis. Hmm... Man, protams, nav iemeslu jums neticēt 

visucienījamais... Arī psiholoģisku motīvu dēļ jūs to nekārojāt, vai nē? 
Teiksim, lai pārvērstos par gluži citu valdnieku, tādu, kas justos tiesīgs 
pavēlēt un vadīt valsti bez kādiem kompleksiem... Varbūt gribējāt 
pārvērsties par... par tādu pārcilvēku? 

Kalifs. Nē. Es nezinu... Cik es pazīstu visādus valdniekus – un viņiem 
nevienam nav nekādu kompleksu... Neviena vietā negribētos būt. Un 
Padujas hercoga vietā nepavisam nē. Starp mums: viņš ir alkoholiķis... 

Papagailis. Kāpēc tad pulveris jums šķiet tik vērtīgs? Konkrēti jums? 
Kalifs. Kāpēc?... Nu, tas taču pats par sevi... Tāpēc jau tas ir vērtīgs, 

ka vērtīgs un pat ļoti vērtīgs! No valstiskā viedokļa – vismaz 
atomelektrostacijas nozīmē, ja gribam salīdzināt nozīmīgākos 
tautsaimniecības objektus, samērojot to praktisko pielietojumu un 
vajadzību... vajadzību... 

Papagailis. Vajadzību, pēc kā? 
Kalifs. Es pakonsultēšos ar speciālistiem... Tad atbildēšu uz šo 

jautājumu. 
Papagailis. Tātad valsts šādu preperātu labprāt ņemtu savā ziņā. 
Kalifs. Tas jau tika izdarīts, līdz brīdim, kad to nolaupīja nezināms 

ļaundaris. 
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Papagailis. Atvainojiet, visugodājamis, par nākošo jautājumu. Tas būs 
tikai formāls jautājums, kuru esmu spiests uzdot tiesvedības birokrātijas dēļ, 
nekādā gadījumā ne tāpēc, ka varētu pat uz mirkli šaubīties par atbildi... 
Tiešām atvainojos... Jautājums ir sekojošs. Ja jums būtu iespēja izlietot 
pulveri savām vajadzībām un tikai savām – apejot valsti. Vai jūs izmantotu 
šādu iespēju? 

Kalifs. Nē. Es pirmkārt un galvenokārt, kā arī pilnīgi nesavtīgi, 
rūpējos nevis par sevi, bet par visas tautas labklājību. 

Papagailis. Paldies, visugodājamais. Tas arī ir tas, ko es vēlējos 
dzirdēt. Ja iespējams, ja jūs nejustos apgrūtināts un ja tas atbilst jūsu 
ieņemam stāvoklim un tā tālāk... lūdzu jūs, izdarīt nelielu, nebūtisku 
pakalpojumu – paaiciniet Vezīru. Vai varbūt tomēr man pašam... 

Kalifs. Man tas nesagādās nekādas pūles. (Dodas ārā. Ar rokas 
mājienu norāda Vezīram, kur tam jāiet.) 

Vezīrs. Jā, visugodājamais... tikai... (Izmisīgi žestikulē). 
Kalifs. Kas par lietu? 
Vezīrs. Gumija pārtrūka... Es nevaru pakustēt – nokritīs bikses. 

Steidzīgi vajadzīgas izmaiņas izrādes gaitā – lai Papagailis iznāk pie manis... 
Kalifs. Aha... (Dodas atpakaļ pie gultas.)  
Papagailis (ne pa jokam pārsteigts.) Ā... Bet... Kas par lietu?... 
Kalifs. Nuja... Bet... Būs jāiziet ārā pie Vezīra. 
Papagailis. Man? 
Kalifs. Viņam gumija pārtrūka. 
Papagailis (atkal lomā). Es jūs sapratu, o visu zvaigžņu pavēlniek! Es 

tūlīt došos pie Vezīra! (Nokāpj no gultas.) Taču... tagad... pielāgojoties 
jaunajiem apstākļiem neviens nedrīkst klausīties, ko mēs runāsim! (Paskatās 
skatītāju zālē.) Tas attiecas uz visiem. 

 
Papagailis dodas pie Vezīra un seko nopratināšanas aina. Abi 

sarunājas, žestikulē, tomēr skaļi nav dzirdams ne vārds. Aptuveni var 
spriest, ka Vezīrs apgalvo – “neko neesmu redzējis, neko neesmu dzirdējis, 
neko nezinu”. 

 
Papagailis. Pateicos par vērtīgo informāciju. Kā nākošo uz 

guļamistabu palūgšu jūs, cienītā. (Norāda uz Edu.) 
Eda. Es nāku... 
Papagailis. Lūdzu, ieņemiet vietu. 
Eda. Vai drīkstu pāriet pretējā pusē. Es esmu pieradusi – tajā pusē... 
Papagailis. Samainīsimies, ja vēlaties. 
Eda. Jā, tā būs labāk. Otrā pusē, man nedarbojas parasensorie jutekļi... 
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Papagailis (kad samainījušies gultā vietām). Tagad ir labi? 
Eda. Jā. tagad es atkal jūtos iešūpota vienā frekvencē ar majas plīvura 

viļņiem. 
Papagailis. Ekstrasenss izmeklēšanā var būt ārkārtīgi noderīgs. Bieži 

vien – citas iespējas nemaz nav... Vai drīkstu jūs lūgt sasprindzināties un 
domās atjaunot pulvera pazušanas brīdi? Tad mēs varēsim noteikt iespējamo 
vainīgo – varbūt jūs to ieraudzīsiet pilnīgi skaidri! 

Eda. Es mēģināšu... es neko neapsolu... tikai pamēģināšu... 
Papagailis. Esiet tik laipna! 
Eda. Es jau mēģinu... Es jau diferencējos fluīdu plūsmās un virpuļos, 

jau izvirstu telpā, laiks iet atpakaļ... (Gaismas maiņas, efekti, dūmi un visa 
pieejamā pirotehnika iet vaļā.) 

 
Pēkšņi visas darbojošās personas atkal dejo polku zem reklāmas 

plakāta “Attīries ar CIBOMENA GOLKA” 
 
Eda. Nē! Nē! Tas bija agrāk! Tas bija pirms tam!... 
 
Atkal efekti un dūmi. Tagad visas darbojošās personas izvietojušās 

kā teātra darbinieku piketā un dzied “Yellow submarine” 
 
Eda. Tas notika tad... (Atkrīt ģībonī.) 
Papagailis. Fui... Ja piketa laikā tādas lietas... Tad jau laikam ir 

sanācis drusku amorāli... Taču ne aktieri, ne dramaturgi – neviens jau nav 
nekādi eņģeļi... kā saka... Tādi kādi nu esam, tādi arī tiešām mēs esam... 
Neņemiet ļaunā! (Pabāž galvu gar gultas galu, Tedim). Palūgšu tagad jūs. 
Jūsu dzīves draudzene mazliet atpūšas... 

Tedis. Trijatā te nav īsti, kur apgriezties. 
Papagailis. Ja neiebilstat, pacelsim jūsu sievu nost no šīs gultas. Tā 

būs pat labāk. Mums te kārtojamas savas vīru darīšanas. 
Tedis. Trīs, četri! (Abi novieto Edu blakus gultai.) Vai man tagad 

jāatzīstas? 
Papagailis. Tas būtu ļoti vēlams! 
Tedis. Esmu zaudējis visu savu morāli... Es neizpildīju savu 

pienākumu. Es esmu vainīgs tavā priekš tēva gars. Jo nespēju es paveikt 
atriebības aktu... Es mēģināju, taču... neesmu tāds cilvēks. Varmācība man ir 
pretīga. Tavs dāvātais nazis man nenoderēja... (Paliecas zem gultas.) Tas ir 
tur... Esmu vainīgs, esmu nožēlojams savas dzimtas nodevējs... Man atliek 
tikai izdarīt pašnāvību...  
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Papagailis. Nomierinies, dēls! Tu vēl vari pamēģināt ar naudas 
piedāvājumu – vai to tu jau biji aizmirsis? 

Tedis. Es tikai... Nav jau man nemaz tik daudz tās naudas, lai aizdotu 
svešiem... Viņš taču man neatdos atpakaļ! Bez tam – tas vairāk izskatās pēc 
prēmijas piešķiršanas, nevis normālas atriebības... 

Papagailis. Ir teorija, ka atriebties var arīdzan pagriežot otru vaigu. 
Tedis. Tā ir cita lieta! Dabūt pa vaigu – labi! Bet ne jau maksāt par to. 
Papagailis. Tas ir augstākais upuris. Tad tava dvēsele būs glābta! Un 

vainas apziņa vairs nemocīs. Tu būsi ziedojies – tātad atbrīvojies.  
Tedis. Mana dvēsele būtu glābta arī bez naudas izdošanas... ja vien 

man būtu tas burvju pulveris... Es pārvērstos par eņģeļveida būtni bez 
jebkādiem pienākumiem attiecībā uz iepriekšējo paaudžu nodarījumiem. 
Taču arī šī iespēja nu ir vējā... 

Papagailis. Tātad tev tā preperāta nav. Vai tiesa, ka nav? 
Tedis. Tu taču zini, ka nē – tēva gars... tev kā jau garam, kā 

transcendentālai personai tas būtu jāzina pašam pirmajam. 
Papagailis. Es jau arī zinu. Bet vai tad pajautāt nedrīkst?... Kā jums 

šķiet, vai būtu iespējams, ka jūsu tēvs ir mūsu godājamais, tagad jau aizsaulē 
aizgājušais Autors? 

Tedis. Man tēvs? Kā tad tā?... 
Papagailis. Vai arī jūs esat dārgā Autora tēvs? 
Tedis. Ak, Dievs... Nemokiet mani – es nezinu... 
Papagailis. Tomēr bēres sarīkojāt pie sevis, savā dzīvoklī... dīvaini, 

vai nē... It kā Autors jums būtu kāds radinieks... Un vēl, kas mani mulsina: 
kādēļ visā šajā pasākumā ar Autora bērēm bija jāiejauc dramaturgam 
Šekspīram nosperto ainu ar tēva garu un princi – vai jūs kāds princis, vai es 
kāds gars?... 

Tedis. Nejautājiet. Es to nespēju aptvert. Brīžiem jūtos it lā man 
nebūtu sava prāta, tikai ārprāts... 

Papagailis. Tikai ārprāts. Hmm... Kaut kas ārpus prāta... Tas ir 
interesanti.  

Tedis. Interesanti, interesanti... (Izmisīgi.) Lūdzu, lieciet taču man 
mieru! Mieru! Mieru! Mieru!... 

 
Eda lēni mostas. 
 
Papagailis. Piedodiet. 
Tedis. Droši vien spoks esmu es pats. Nevis tēva gars. 
Papagailis. Nu, nu... Būs labi, būs labi...  
Tedis. Es esmu. Es esmu spoks. 
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Papagailis. Kurš gan tāds nav?... Šeit, tur tumsā mums priekšā – spoki 
ir visur... Vai nu tādēļ jākrīt izmisumā... 

Tedis. Ne jau izmisumā... Es to nespēju izskaidrot... piedodiet. 
Papagailis. Neviens to nespēj izskaidrot. Bet dzīvo. 
Tedis. Vienkārši dzīvo? 
Papagailis. Jā, vienkārši dzīvo un par to nedomā.  
Tedis. Jā, jā... Kāpēc nedomā? 
Papagailis. Es varētu jautāt: kāpēc gan būtu jādomā par to, kas nav? 
Eda. Vai, vai, manu dārgo detektīv, atbildiet tagad pats uz vienu 

jautājumu: vai kāds šajā pasaulē spēj veikt psihoanalītisku pētījumu sev 
pašam? (Iesmejas.) Ko nevar nopirkt, to taisa pats... Vai ne? 

Papagailis. Autoris ir miris. Nav, kam pajautāt... 
Eda. Nu, redziet! Jo Autors ir miris. Un nav, kam pajautāt. 
Tedis. Mums it nekad to neuzzināt... 
Papagailis. Varbūt nekad. Taču man ir dots uzdevums atklāt pulvera 

pazušanas iemeslus, vai nē? Jo vajag mums šo un vajag mums to, taču 
vispirmām kārtām mums vajag VAINĪGO!... 

Vezīrs (iznāk priekšplānā.) Cienījamā publika, aicinām jūs piedalīties 
tautas dejā, kas saucas “Vajag mums šo un vajag mums to, taču vispirmām 
kārtām mums vajag Vainīgo”. Varat palikt savā vietā un vienkārši sist 
plaukstas vai cilāt rokas dažādos virzienos, netraucējot apkārtējiem. Varat 
arī rībināt ar kājām, vai klusu un pieklājīgi svilpt. Varat atslābināt 
kaklasaites un krūšturus, varat noņemt brilles un atslābt pavisam. Jūsu 
uzmanībai sabiedrībā ļoti populārā un ikdienā plaši pazīstamā deja: “Vajag 
mums šo un vajag mums to, bet vispirmām kārtām – vainīgo!” 

Papagailis. Bet kamēr visi dejos, es papagailis, pakustināšu savas 
pelēkās šūniņas... Piedodiet, ka aizkavēju dejas sākšanos, bet lai produktīvāk 
kustinātu savas pelēkās šūniņas, palūgšu lielu gabalu papīra, krāsainus 
floumāsterus un... manas sēkliņas... Kažiņš grib sē-ēkliņas!... (Eda sagādā 
prasīto.) 

 
Skan svinīga mūzika. Darbojošās personas izkārtojas pa pāriem un 

ļoti estētiski daiļi un morāli tikumiski dejo populāro deju.  
Vienīgais PA jūtami nervozē un aizvien vairāk saspringst. 
 
Govs. Sapnis turpinas... 
Leandra (PA). Citur būtu interesantāk, vai nē? 
PA. Es esmu ieslēgts. Ieslēgts debilo palātā. Man nav kur iet. Tu 

nesaproti? 
Leandra. Es saprotu. 
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PA. Šaubos... 
Govs. Visi, visi, visi, visa pasaule – klausies! Paldies tev, labā 

pasaule! Es taču lidoju, es patiesi lidoju! Tas bija skaisti! 
PA (mēdās). Ska-aisti!... Šitās govs dēļ mūs te tagad pratina! 
Leandra. Zagle govs! 
Govs. Skaņu straumes, gaismas vēji – skaisti, skaisti, skaisti. (Tedim, 

kas gadās pa rokai). Cilvēki ir laimīgi, mīl viens otru un priecājas – kā man 
patīk būt cilvēkam! 

Tedis. Es nezinu... man kaut kā... sāpīgi, grūti iedziļināties... 
Govs (noskūpsta Tedi). Tā! Cilvēki tā mīl viens otru, vai nē!? 
Tedis. Bet... es tiešām... negaidīju... 
Kalifs. Pārlieku liela demokrātija nenāk par labu morālei. 
Vezīrs. Jums visugodājamais, visu Visuma zvaigžņu cēlais pavēlniek, 

zvanīja no Ministru kabineta un lūdza padomu, kā rīkoties... 
Kalifs. Lai viņi tiek galā paši ar savām problēmām. Es nevaru viens 

nodarboties ar visām problēmām šajā valstī!  
Vezīrs. Protams. Bet – lika saprast, ka tā ir starptautiska problēma... 
Kalifs. Pulveris! Man vajadzīgs pulveris! Tā ir šī brīža aktuālākā 

starptautiskā problēma. 
Eda. Pasaule to vien dara, kā pārkāpj mūsu dvēseļu tiesības! Mūs 

morāli pazemo! Senos laikos būtu darījuši tā: apkrautu govi ar grēkiem un 
palaistu tuksnesī! Lai iet un smird, lai smird! 

Vezīrs. Lūdzu, ne tik rupji! Bez tam tuvumā nav nekāda tuksneša – te 
ir apdzīvota vieta ar ļaužu mājām, valsts iestādēm, sabiedrisko transportu un 
visādu citādu kultūras labumu klāstu! Esiet taču biedriskāki un civilizētāki! 

PA. Kam vajadzīgi tavi tizlie kultūras labumi? 
Kalifs. Jaunais cilvēk, jaunais cilvēk! 
PA. Ko? Nu, ko vajag? Kas tu par valdnieku, ja nespēj nevienu 

aizsargāt?... Bet ko tur nu daudz par mani!... Mēsls es esmu, un par tādu 
mani uzskata – okei! Bet tu jau nekod arī savas valsts lietas! Ha!... Īstenībā, 
uz valsti tev uzspļaut!... Ko tad tu man soli vēl nez kādus kultūras labumus – 
kas tie tādi ir, ko!?... Bullšits, lūk, kas tas ir... Ej, atsūkā savus labumus!... 

Kalifs (Vezīram). Nokārto šo problēmu. 
Vezīrs. Piezvanīšu. 
Tedis. Es zinu. Govs ir visa ļaunuma cēlonis! Tāpēc mums valstī 

neiet, tāpēc mums jaunieši tik rupji un cilvēki dzīvo nabadzībā! Netiklība – 
ar to viss sākas! 

Eda (Tedim pār plecu). Tu labāk paklusē. Pats pēc viņas savās 
neķītrajās fantāzijās tā vien siekalojies! Kā nav kauna, cilvēkam, kurš lielāko 
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pusi dzīves jau aizvadījis... daudzus no šiem gadiem pat laulībā... Kā tu 
tagad vari skatīties man acīs!? Riebīgi, riebīgi tas ir, un perversi!... 

Tedis. Kāpēc tu man tā?...  
Eda. Tāpēc. 
Govs. Ko jūs mani pētat? Jums nav labi? Nejūtaties drošībā? Jūs moka 

slikts garastāvoklis? Jūs dzirdat balsis? Jūs nespējat sevi pārvarēt – jūs 
baidāties no tukšas telpas, no tumsas, no pretējā dzimuma, no kastrācijas... 
No kā jūs visi baidāties tik skaistā novakarē?... Dzi, zvaigznes šalc... 

Eda. Viņa ņirgājas! 
Leandra. Augstprātīgā, slimīgi augstprātīgā govs! 
PA. Maita...  
Leandra. Lūdzu nevajag, tu viss trīci... 
PA. Nav ko mani regulēt! Esmu mironis! (Rāda uz Kalifu un Vezīru). 

Tie mani saraus gabalos. 
Leandra. Nē, nē... viņi ir valdnieki, viņi palīdzēs. 
PA. Stulbā! 
Leandra. Atkal spersi ar kāju? 
PA. Atšujies!... Okei. Labi. Esmu mierīgs. Tikai nevajag man staigāt 

pakaļ kā bērnudārza auklei un muldēt garām... Jā? 
Leandra. Es taču... Piedod... 
Govs. Kas jūs vispār esat? Esiet taču dabiskāki, esiet – jūs paši! 
Kalifs. Mēs esam dabiski. Vienkārši mums ir katram sava loma 

sabiedrībā. Tas nav tik vienkārši, kā ierasties pasaulē pirmo dienu, 
sajūsmināties par sevi, nostāties pret sabiedrību un neargumentēti nosodīt! 

Govs. Sabiedrībā? Lomas? Vai tad jūs esat sacerēti? 
Vezīrs. Var teikt arī tā.  
Tedis. Kaut arī Autors ir miris... 
Govs. Miris... Sabiedrība ir mirusi? 
Kalifs. Nē! Sabiedrība ir dzīva.  Sabiedrība ir plaukstošs organisms. 

Sabiedrība savā ziņā ir mūžīga... Tas, protams, Govij par sarežģītu. Bet ja arī 
nesaproti, tad vismaz atceries no galvas: viss tieši otrādi – Autors ir miris. 
Autors ir nomiris, zem zemes, un nevis sabiedrība! Sabiedrība nemaz nevar 
nomirt. Tad pasaule beigtu eksistēt. Sabiedrība nav Autors, tāpat kā Autors 
nav sabiedrība. Dzīve nav luga. Un Govs nav cilvēks. Patiesi, tas nav viens 
un tas pats. 

Govs. Kāpēc tad šis Autors nomira? 
 
Pauze. 
 
Kalifs. Laikam pats tā gribēja... 
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Govs. Bet vai tas nav muļķīgi? Dzīvē taču tik daudz skaistā un labā! 
PA. Es viņu tūliņ nokaušu, to mājlopu!... 
Eda. Ja jau esi tik tīra un skaista, Govs, tad uzņemies mūsu grēkus!  
Tedis. Govs! Ej tuksnesī! 
Visi. Govs, ej tuksnesī! 
Govs. Jūs man esat apnikuši. Kur ir tas tuksnesis? Vai tur arī ir tikpat 

skaisti? Vai tuksnesis arī ir uzzīmēts? Vai tam ir dēļu grīda, kā šeit? 
Eda. Tur būs vēl skaistāk! Stājieties aplī! Tumsu no augšas! Tumsas 

prožektoru no augšas!  
 
Nolaižas stanga ar prožektoriem, kas sakūst kopā un izveido 

lunkanu, dzīvam organismam līdzīgu tumsu izstarojošu snuķi. Tumsas 
strāvojums apklāj Govi, viņa kļūst neredzama. 

 
Govs (sauc no tumsas). Labi. Tad es iešu tuksnesī... 
Vezīrs. Visuaugstais, vai jūsu dižākajam no... 
Kalifs. Bez daiļrunības. Tuvāk sabiedrībai, tuvāk pie vienkāršā 

cilvēka! 
Vezīrs. Piedodiet, ak... Vai jūsu interese par šo... būtni... 
Kalifs. Man viņa NEKAD nav interesējusi. 
Vezīrs. Protams, o, gaismas avots tumsas dzelmē!... tas ir – pilsoni 

valdniek!... Vai tā būs labi, ja es jūs saukšu par “pilsoni valdnieku”. 
Kalifs (atkal pāriet uz arābu valodu un pieslēdzas tulks). Jā, tā mēs 

vislabāk sapratīsimies ar savu tautu. 
Eda. Nosviedīsim savus grēkus! Ešt! Nosviest grēkus – tas ir EŠT! Es 

atcerējos šo vārdu – tas nozīmē “krūms” un tas nozīmē “nosviest grēkus”! 
Tedis. Ešt? Kāds sakars starp krūmu un grēku? 
Eda. Klusu! Tam nav nozīmes. Mums ir jāpaceļ rokas. Stājieties aplī, 

paceliet rokas un sakiet “Ešt!” 
Papagailis (piepeši iekliedzas). Es zinu! Es zinu! Es atrisināju! 
Eda. Klusēt visiem! Muti ciet, putns! Neviens nedrīkst izdvest ne 

skaņas! Ir jādomā tikai “ešt” un jāsaka tikai “ešt”. Ešt tas ir skrāpis, kas 
nodzen grēku no dvēseles, tā ir pirts solota, kas šaustot izdabū grēku no 
visām miesas un dvēseles porām. Sakiet – Ešt! Kas grib pamest savus grēkus 
Govij, lai nerunā citus vārdus, tikai “Ešt!” 

Papagailis. Ešt! 
Kalifs un Vezīrs (oficiālā tonī.) Ešt. 
Leandra. Ešt, ešt, ešt!... 
PA. Kas ir – sastulbuši esat? 
Eda. Klusē. Saki tikai “ešt”. 
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PA. Prātā nenāk. 
Eda. Tad tu paturēsi savus grēkus sevī! Vai to tu gribi? 
PA. Jā, gribu! Jo man – pofig! Man labāk patīk mani grēki, nekā jūsu 

kretīniskā šķīstība... baigā šķīstība! – paskatieties uz sevi – paši esat 
sasmirduši kā nolādēti seski... Lieciet taču mieru tai radībai, tai Govij! Nu, 
un kas ka viņa pirmo dienu pasaulē? Ko salīdāt virsū, kā tādas ērces... 
Šķīstību viņiem!... kādu šķīstību var izdabūt no jūsu trauklupatu dvēselēm? 
Tad jau stacijas mazutā starp sliedēm varētu audzēt citronkociņus... 
Vājprātīgie... 

Eda. Ej prom. Ja gribi būt netīrs, tad paliec tāds. Mēs teiksim Ešt! 
Visi. Ešt! Ešt! 
Eda. Stājieties aplī... nē, nepieskarieties viens otram... tikai aplī, 

paceltām rokām... pareizā aplī... pareizā aplī, bet nepieskaroties... 
Leandra (PA, kurš stāv sānis). Ko man darīt? 
PA. Kā es varu zināt? 
Leandra. Kā tu gribētu, lai es daru? 
PA. Nekā. Man vienalga. Pati esi cilvēks, pati izlem. 
Leandra. Jā. Tev vienalga. Tu sper man ar kāju. Lai tā būtu. Grēkus 

es atstāšu Govij. To gribu es. Es esmu cilvēks. Ešt! 
PA. Davai, davai... 
Papagailis (pievienojas pārējiem plivinot spārnus). Ešt! Kažiņš 

sēkliņas vairs negrib, Kažiņš grib “ešt”!... 
Eda. Vēl pareizākā aplī!... Pilnīgi pareizā aplī, absolūti pareizā aplī... 

Aplī, aplī... Tagad šūpojieties – uz pirkstgaliem un... lejā, uz pirkstgaliem un 
– lejā.... Domājiet grēkus! Domājiet skaļi visus savus grēkus...  

 
No visām pusēm arvien pieaugošā skaļumā sāk virpuļot grēku 

piesaucošo personāžu balsis ierakstā, tās pārklājas vienā Apslēpto Moku 
un Kauna vilnī. 

Paši personāži nekustīgi, kliedz tikai viņu domas. 
Tās pamazām pārņem sānis nogājušo PA, viņš neiztur, metas uz 

priekšu un viens pats balsī izkliedz savu grēksūdzi, taču pārējo personu 
skanošās domas ir tik spēcīgas, ka PA balss nemaz nav dzirdama... 

 
Eda. Domājiet grēkus... lai grēki sakrīt lejup... lejup pašās pēdās... 

Ešt! Ešt!... vēl zemāk... grēki ir smagi, tie sakrīt lejup... Ešt! Ešt! Grēki sakrīt 
lejup... Tagad novelciet kurpes, novelciet visu no kājām... visu ar visiem 
grēkiem, kas sakrituši lejup – ešt! ešt! ešt!... kurpes pagrieziet ar atveri pret 
tumsas stabu... pagrieziet pret tumsas stabu, kurā ir Govs... Ešt! Sauciet Ešt! 
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Visi sauc “Ešt”, sākumā cits caur citu, sāk kustību pa apli, 
pamazām novienojoties ritmā, kliedz, kliedz līdz ekstāzei, līdz spēku 
izsīkumam. Un tad tumsu starojošais ķermenis krampjaini noraustas, 
pieplok pie stangas, kura aizslīd augšup. 

Tumsa izgaist. 
Govs atkal centrā. Taču tagad tā ir kļuvusi par vecu, nejauku 

raganu, lupatainās drēbēs, pufaikā, no kuras kumšķiem ārā lien vate, 
krāsu aiz netīrumiem zaudējušā adītā cepurē. Viņa no galvas līdz kājām ir 
apklāta gļotām un asinīm. 

Grēkiem apkrautā Govs lēnām kāpj lejup no skatuves un iet cauri 
skatītāju zālei uz izeju. Nekur nepieskaras, pil gļotas, atveras ārdurvis. 
Govs prom. 

 
Tedis. Ar mani ir kaut kas noticis... Mana vainas sajūta... tās vairs 

nav... Es esmu viens ar sevi... 
PA. Nu? Palika vieglāk, ko? Varēs atkal grēkot no jauna... 
Eda. Piedosim šim muļķītim, viņš nesajēdz, ko runā. 
PA. Piedodiet vien, jūs... Es, tātad, varu iet. 
Kalifs. Esmu gatavs piedot. Ej! 
Vezīrs (arābiski). Atvainojiet, bet specvienība jau ir ceļā! 
Kalifs (arābiski). Ļoti labi. Teksts par piedošanu bija domāts 

publicitātei.  
Vezīrs (arābiski). Es tā arī sapratu, pilsoni valdniek. 
Kalifs. Es teicu – “ej” filosofiskā nozīmē, kā apliecinājumu tam, ka 

esam atbrīvojušies no grēkiem. Tomēr mums jāuzklausa detektīva sniegtais 
problēmas risinājums... tā teikt: laicīgais spriedums. Dievam Dieva tiesu, bet 
cilvēkiem – atbilstoši kodeksam... 

Eda. Cienījamais Papagaili, tagad, kad esam kolektīvi attīrījušies, mēs 
esam gatavi uzklausīt visu patiesību. 

PA. Idiņi! Ko jūs darīsiet, ja kāds būs savu grēku uzkrāvis Govij? Kā 
tad jūs viņu tagad bezgrēcīgu un nevainīgu iesēdināsiet? 

Kalifs. Tas lai paliek kompetentu valsts iestāžu ziņā. Viss norisināsies 
likumīgā kārtībā. 

PA. Aha, likumīgā... caur tiesām, ja?... zinu jau... 
Vezīrs. Jā. Noziedznieku mēs tiesāsim, neatkarīgi no tā vai viņš vai 

viņa būs savus grēkus uzkrāvis Govij, vai nē. Jāmaksā arī par grēkiem, kas 
pastrādāti pirms attīrīšanās. Jo likums neparedz nekādu citu attīrīšanos, kā 
vienīgi izciešot sodu atbilstoši kriminālkodeksam. 

PA. Bet ja nu vainīga būs Govs? Tā tagad prom tuksnesī ar visiem 
saviem grēkiem! 
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Kalifs. Neuztraucieties! Tik tālu viņa nebūs tikusi. Labi, ja pāris 
kvartālu uz dienvidiem – es pieņemu, ka uz tuksneša pusi viņa gāja dienvidu 
virzienā. Tas varētu būt uz /reālas apdzīvotas vietas nosaukums/ pusi. 

Vezīrs (arābiski). Mūsu novērotāji ziņo, ka tiešām /vieta/ virzienā. 
PA. Par visu ir padomāts, ja? 
Kalifs. Protams, manu zēn... 
PA. Protams, maķ-tavu zēn... 
Papagailis. Es esmu gatavs atklāt visu patiesību. Atnesiet, lūdzu, 

manu krāsaino shēmu no gultas. (Tedis aiziet un atnes). Paldies. Jūs, 
dabiski, gribēsiet zināt, kas tas par zīmējumu un kā tas mums varētu palīdzēt 
izmeklēšanā. Paskaidrošu pēc brīža... Sākšu ar to, ka izmeklēšanas gaitā es 
centos noteikt reālo notikumu secību, un tā ir sekojoša: vispirms nomira 
Autors, pēc tam pazuda pulveris. Vai starp šie diviem notikumiem ir kāda 
saistība? Protams. Ja Autors nebūtu nomiris, tad pulveri viņš mums 
testamentā nenovēlētu un nebūtu nekādu uztraukumu. Tomēr Autors to 
novēlēja tieši mums. Viņa smadzenēs dzima šis plāns. Un šeit es esmu 
uzzīmējis mūsu Autora smadzenes šķērsgriezumā. (Izklāj papīra loksni. 
Tedis dodas palīgā – viņš paceļ gultu uz gala un pie gultas top piesprausta 
šī shēma.) Kāpēc man tas likās interesanti? To var atbildēt paskatoties uz 
mums visiem – kas mēs tādi esam. Reālas būtnes? Daļēji, jā. Bet kāpēc tad 
mēs te atrodamies – šajā telpā, kas vienlaikus ir tikpat dabiska, cik 
pārdabiska? Šī vide, kur mēs atrodamies, taču ir... hmm... maigi izsakoties 
drusku savāda, vai nē... 

Kalifs. Velns ar ārā, es to sev prasu visu mūžu nemitīgi, kopš 
sešpadsmit gadu vecuma, kad vēl gāju skolā!... Kas mēs esam? Kur mēs 
esam? Kāpēc mēs te esam? 

Papagailis. No kurienes esam nākuši, uz kurieni dodamies? Labs 
jautājums – vecs jautājums... Neesam jau pirmie, kas ap to nopūlas... Un 
tomēr: konkrēti mums, konkrēti šobrīd minētais jautājums ir aktuāls, kā vēl 
nekad. Patiesībā, tajā ieslēpta visa šī nozieguma sakne un varbūt arī no tā 
bija atkarīgs manas detektīva problēmas atrisinājums...  

Vezīrs. Vai zaglis ir starp mums? 
Papagailis. Visu pēc kārtas. Soli pa solim – tas ir galvenais 

noziegumu atklājēju likums... Un tātad – šeit mēs redzam Autora smadzenes 
šķērsgriezumā. Nosacīti, protams. 

Eda. Protams.  
PA. Ko tas sprāgoņas putns velk garumā? Tāpat jau zināms, ka viņš 

visu šo lietu piesies man!  
Leandra. Es ceru, ka nē, es ceru... 
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Papagailis. Es izdarīju grandiozu atklājumu! Mēs esam tik neparasti 
tāpēc, ka vispirms bijām TUR. (Iebaksta ar spārnu shēmā.) Un tikai pēc 
tam nonācām ŠEIT, kur pašlaik arī tiešām atrodamies... 

Kalifs (parausta plecus). Nu, tas vēl ir jāpierāda... 
Papagailis. Labi. Pierādīšu. Nopratināšanas gaitā nebija grūti 

noskaidrot, ka no mums visiem neviens nav zadzis pulveri. Tas arī būtu 
muļķīgi – nozagt un kaut kur slēpt, kaut gan pulvera izmantošana un viens 
vienīgs vārdiņš “MUTABOR” tūlīt pat uz vietas ļautu zaglim pazust no 
mūsu redzes loka – vienkārši – kļūt par citu un tādējādi izvairīties no 
jebkuras atbildības. 

Kalifs. Es protestēju! Es personīgi to netaisījos izmantot, jo tas ir visas 
valsts, visas tautas īpašums! 

Vezīrs. Neviens valstiski domājošs pilsonis tik negodīgi nerīkotos! Es 
arī nē. 

Papagailis. Atcerēsimies, ka runa ir par zagli. Tātad jau iepriekš 
skaidri zināms: viņš ne tuvu nebūtu rīkojies sabiedrības interesēs, vai nē? 

Kalifs. Loģiski. 
Papagailis. Loģiski. Ja neviens no mums šo pulveri nav zadzis, kas 

tad atliek... Tikai pats Autors, kurš izplānoja un arī noveda līdz galam savu 
iecerēto plānu.  

Kalifs. Skaidrs. Mēs tikai esam veltīgi kavējuši savu laiku, kas būtu 
produktīvi izmantojams, lai vērstu par labu nebūšanas visā valstī. Mēs te visi 
dirnam, kūkojam, sēžam vai staigājam – bet nestrādā taču neviens.  

Vezīrs. Pēc tam šis pats Autors mums pārmetīs, ka pietiekoši 
nerūpējamies par tautas labklājību. Cik negodīgi!  

Leandra. Kāpēc? Kāpēc ar vienu roku dot, ar ņemt atpakaļ? 
Papagailis.  Nezinu... Lai radītu pasauli, kurā šobrīd atrodamies... 
PA. Galīga debilitāte! Priekš kā tad bija jārada tāda pasaule, kurā nav 

nekādas jēgas? 
 
Klusums. 
 
Tedis. Man ir slikti... Man ir vēl sliktāk, kā iepriekš! Es nevaru 

noslēpties. Mana pasaule ir zudusi. Tā ir mirusi. Es gribu atpakaļ savus 
grēkus... Man ar tiem bija labi!... Es biju pieradis. 

Eda. Ko tu runā, dārgais? 
Tedis. Es nezinu, ko runāju... es nezinu, ko daru... Es gribēju atriebt 

sava tēva nomaitāšanu – visiem atriebt – līdz septītajam augumam... Bet 
tagad man vairs nav... nekā... Nekādu cerību! Es esmu samīdīts. Es esmu 
iznīcināts! 



 58

Eda. Nomierinies, nomierinies... Viss būs labi... Redzi, taču – 
noskaidrojām, ka nekādas jēgas nav, tad arī nav, par ko pārdzīvot... Autors 
vainīgs. Viņš mūs ir tādus radījis. Tas arī viss... 

Tedis. Es negribu dzīvot. Es neko vairs nesaprotu... Man bija mana 
dzīve, mana puskrēsla, mana sapratne, mana vaina un mana nelaime, es to 
jutu, es mocījos, taču es spēju būt Es... bet tagad visas manas sajūtas brēc: 
tas ir slikti! slikti! tas viss ir nepareizi! es jūku prātā... 

Kalifs. Cienītais! Tā ir tikai mirkļa vājums. Nakti izgulēsieties, rīt 
pamodīsieties, uzlēks rīta saule – un atkal viss būs labi! 

Tedis. Ko jūs gribat? Kāpēc esat tā saģērbies? 
Vezīrs. Kas jums? Kalifu – mūsu diženo valdnieku vairs nepazīstat!? 
Tedis (ar pirkstu iebaksta krūtīs PA). Bet jūs es gribēju nodurt... 

Savādi... Neatceraties, kāpēc? 
PA. Tu esi nojūdzies! 
Tedis (Leandrai). Tu mīli?... Es to jūtu. Kuru tu mīli? 
Eda. Paskaties uz mani! Seko manu roku kustībām! Tu atbrīvojies, tu 

atslābinies, vēl vairāk atslābinies... 
Tedis. Nē. Es esmu nomodā. Tagad pirmo reizi, esmu nomodā. 
Eda. Atbrīvojies!... 
Tedis. Es negribu atbrīvoties. Es neticu Autoram. Nav nekāda Autora.  
Eda (eskaltēti). Ir! Autors eksistē mums pašiem neaptverams! Tevī, 

tāpat kā ikvienā no mums, ir kāds augstāks Es, kas tevi rada. Ikvienā Autorā 
dziļi ir ieslēpts viņu pašu, visu viņa pasauli Radošais Autoru Autors... Tas 
rada tevi un tas zina jēgu, kāpēc tu esi tieši šajā pasaulē! Un Tas zina, kāpēc 
šī pasaule ir tieši tāda, kāda tā ir!... 

Tedis. Nē! Ej nost, ragana!  
Eda. Es esmu tava sieva. 
Tedis. Tu neesi mana sieva. Es esmu pārvērties! Mutabor! 
Leandra. Viņš ir pārvērties.  
Eda. Tiešām pārvērties! Ak, Dievs... 
PA. Vai tad viņš bija tas, kurš nospēra to draņķa pulveri? 
Tedis. Pulveri... Es esmu Autors. Kam man kaut kāds mēsla 

pulveris?... Jā, tagad es pats esmu Autors. Atstājiet mani vienu. Es gribu 
sevi... pabeigt. Savu pasauli...  

Eda. Palīdziet! Viņš ir zaudējis prātu. Viņam ir paranoja. Viņš var sev 
kaut ko nodarīt! 

Vezīrs (Kalifam). Vajadzētu šo cilvēku sasiet, kamēr ierodas ārsts... 
Kalifs. Man vajadzētu iet prom. Šeit notiek tādas lietas, kas varētu 

kaitēt manam tēlam... un visas valsts tēlam starptautiskajā arēnā... 
Vezīrs. Vienkārši nenormāls... 
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Kalifs. Bet ja nu reāli Autors?... Nenormālā radīta pasaule... kā mēs 
tajā dzīvosim? Vai sapratāt!?... 

 
Klusums. Visi atkāpjas no Teda, kā no sērgas apsēsta. 
 
Eda. Mēs negribam mainīt pasauli, kādu esam sev radījuši... 
Tedis. Viss... Barjeras ir lauztas... (Dziļi ievelk elpu). Mutabor! Ēnas 

nāk pasaulē. Inde un iznīcība – visapkārt...  
 
Visapkārt kabeļi un vadi pārvēršas čūskās. Uz katru Teda elpas 

vilcienu čūskas stiepjas augšup un atkal noplok. 
 
Leandra (pie PA). Jābēg! 
PA. Nost! Tagad katrs glābj pats sevi! 
Leandra. Es zinu... ja ir, ko glābt... 
Tedis (paceļ čūsku rokās). Kādas spilgtas krāsas, mirdzums! Tās 

elektrizē mani. Mirklis uz robežas, vai nē? (Spēlējas ar rāpuli). 
Parotaļāsimies. (Rāda čūsku citiem). Kurš noķers? 

Kalifs. Mums to visu nevajag! Mums ir sava reāla pasaule, mēs tajā 
jūtamies labāk vai sliktāk, bet tā ir mūsu pasaule!  

Tedis (pasmaida). Ak tā?... Nu tad pamēģiniet izkļūt ārā... 
 
Ilga pauze. Leandra tuvojas Tedim. Atņem viņam čūsku. 
 
Leandra. Ko gan tu gribi panākt? Nekas jau nemainīsies – tik vien, kā 

ši mana pasaule ies bojā. 
Tedis. Maz? 
Leandra. Ja nu tā jau ir beigta? (Aizmet rāpuli pār plecu.) 
Tedis. Tik vienkārši? Pasaule sagrūst – un viss? Tikai tāds sīkums? 
Leandra. Jā, vienkārši. 
Tedis. Cik tev gadu. 
Leandra. Daudz. 
Tedis. Un tev nav bail? 
Leandra. Bailes ir viss, kas man ir... 
Tedis. Tu visu laiku uzsver vārdu “Ir”. 
Leandra. Ne es. Kāds lielāks Es, kas rada manu pasauli. Tas grib savu 

pasauli paturēt. Tāpēc melo. Es zinu, ka Tas melo. Es pati esmu pagātne, 
esmu objektīva. (Visiem.) Ejiet. Mesa beigusies – atmiņas paveic visu. 

 
Klusums. 
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PA. Tad, čau! 
Kalifs (Vezīram, arābiski). Specvienība vēl nav klāt? 
Vezīrs (tāpat). Nē. Kavējas. 
Kalifs. Es viņiem pagonas noraušu! (PA.) Pagaidiet! Viss vēl nav 

noskaidrots! 
PA (dodas prom). Tad skaidrojiet, kamēr pakaļa nokritīs. (Aiziet, 

iekāpj  mašīnā, iedarbina to.) 
Papagailis (piepeši iebrēca, kā aizkauts). Kažiņš negrib nekādas 

čūskas! Kažiņš grib sē-ēkliņu! 
Eda. Nebrēc! Muļļa, ne detektīvs. 
Leandra. Bet es? viņa?... Pagaidi... Lūdzu, pagaidi!... Neatstāj mani, 

neatstāj viņu vienu!... Kā?... Nu, kā... Kur man iet? Ak, muļķīgi... Viņa ir 
šeit, šī viņa esmu es, viņa ir dzīva!... (Metas pie mašīnas.) 

 
Mašīna pēkšņi strauji pasitas atpakaļgaitā un notriec Leandru. 

Nokauc riepas, uzņemot startu no vietas. Mašīna pazūd. 
Pēc mirkļa atskan šāviens. Vēl viens un vēl. 
Nokaucas riepas, mašīnas avārijas troksnis. 
Klusums. Leandra guļ nekustīgi. 
 
Kalifs. Interesanti, kas tur šāva – mūsu specvienība vai mafija? 
Vezīrs. Tūlīt noskaidrošu, pilsoni valdniek! 
Kalifs. Pagaidi! To vēlāk. (Tedim un Edai.) Es vēlētos, lai jūs 

nevienam neizpaustu, ka es un mans padomnieks piedalījāmies šajās 
absurdajās bērēs. Tāpat arī jūsu rituālos, un, protams, mēs nebijām klāt 
jaunās dāmas, droši vien, pašnāvības brīdī.  

Vezīrs. Sliecos domāt, ka tā bija tīša uzbraukšana, pilsoni valdniek! 
Kalifs. Nav svarīgi, mēs tur nebijām klāt. Protams, man personīgi būtu 

vienalga, ko par mani runā, taču kā valsts amatpersonai man – tāpat kā 
manam padomniekam – ir nepieciešams rūpēties par savu autoritāti, sevišķi 
ārzemju kolēģu acīs. Nepārspīlēšu sacīdams, ka no tā atkarīga visas mūsu 
valsts militārā un ekonomiskā drošība. Vienā vārdā: no tā atkarīga mūsu 
reputācija starptautiskā mērogā... Vai sapratāt? 

Tedis. Es sapratu. Valsts intereses, tas ir svarīgi... 
Eda. Mēs sapratām... Mēs nevienam neko neteiksim, pat ja mūs 

nohipnotizētu. 
Kalifs. Tas ir labi. Mans padomnieks kontrolēs jūsu izteicienus un 

rīcību tagad un turpmāk. Kā redzat, es neko neslēpju! 
Eda. Mūs izsekos? 
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Vezīrs. Tikai drusku pakontrolēs... 
Eda. Labi. Mēs jau tik un tā neko daudz nedarām... un gandrīz nekur 

neejam. (Tedim.) Vai nē? 
 
Tedis neatbild. Iet apgulstas. 
 
Eda. Mēs dzīvojam astrālos laukos... paralēlajā realitātē... 
Vezīrs. Varat būt droši, ka es jūs izkontrolēšu arī tur. 
Eda. Jā, tā būs labāk. 
Vezīrs. Un valstij drošāk. 
Kalifs. Man prieks, ka mēs sapratāmies praktiski ideāli. Visu labu! 

(Pirms aizgājuši, arābiski Vezīram). Liec novērot šo vīrieti, kurš uzdevās 
par Autoru – viņam ir nenoliedzami maniakālas tieksmes... 

 
Abi ar Vezīru aiziet. 
 
Eda (norāda uz Leandru). Nabadzīte, viņa tur guļ... 
Tedis. Tā ir mana vaina... mana vaina... 
Eda (klusu, vairāk pie sevis). Kas neredz, tas redz. Tā ir bijis. Tas 

atkal parādās. Klusums ir rīks... (Pauze). Sitiens ir kritiens, klusums ir 
piecelšanās. Ritms ir gaita virs zemes un debesīs... (Pauze). Ritms ir slāpes. 
Laiks ir vējš. Vējš ir daudz. Maz ir saistviela. Telpa ir atbalss. Visums ir 
saskaņa... (Pauze.) Lai viņa guļ. 

 
Pie Leandras pienāk Dresētājs. 
 
Dresētājs. Piedod, es slikti tevi sargāju, biju aizņemts, lēkdams uz 

dzirnavu spārniem. 
Leandra. Vai tad tev – eņģelim – nav savu spārnu? 
Dresētājs. Es tos nelietoju, es meklēju spārnus citur – kā visi radītāji. 

beigu beigās kaut kas tomēr sanāk... (Viņš ver dzirnavas un klinti kā milzu 
vārtus, aiz kuriem melnas debesis.) 

Leandra. Ver, bet neatver – jo dzirdi klusu elpu, to nedrīkst notraukt 
no tumsas aiz durvīm... Tumsa bez elpas ir tik skumja, skumja, skumja... 

Dresētājs. Pasmejies. Vēl ir kāda iespēja... 
Leandra. Negribu. 
Dresētājs. Es tev kaut ko parādīšu – tad tu smiesies! (Atver plaukstu, 

tajā ir kārbiņa ar Mutabor pulveri.) Redzi, šo? Es piekrāpu visus – tai 
skaitā arī pašu Autoru. Es nospēru šo pulveri tajā brīdī, kad visi mītiņoja un 
cilāja visādas problēmas, piemēram, par dzīves jēgu – ak, Dievs cik banāli... 
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Es gribu reiz izdarīt savu eņģeļa darbu kārtīgi... Lūdzu, ievelc šo pulveri un 
saki “Mutabor” – tu atdzīvosies un viss sāksies no gala. 

Leandra. Atkal no gala? Nu nē. Visu mūžu es uztraucos par savu 
miesu, ka tik tai kaut kas nenotiek. Nu ir miers. Nu ir viegli. Čau, čau!... 
Patirini labāk kāju. (Smejas.) Pavirpini asti. (Smejas.) Izboli acis. (Smejas). 
Paldies, tu biji man labs sargeņģelis, kaut arī biji pārāk aizņemts ar klinti un 
dzirnavām, bet es jau saprotu – gribas taisīt mākslu, tad citam laika 
neatliek... Nu, labi. Attā... Tiksimies sfērās!... 

 
Leandra aiziet līdz atvērtajām debesīm, pārkāpj apvāršņa malu un 

pazūd. 
Nokrīt tikai viena zvaigzne. Taču tā krīt ilgi atstājot aiz sevis 

gaismas svītru. 
 
 Tedis un Eda pat nepamozdamies. 
 
Eda. Tu guli? 
Tedis. Jā. 
Eda. Un ko tu domā? 
Tedis. Neko. 
 
   Priekškars. 


