
 1 

     

 

Andris ZEIBOTS, andristeatra@inbox.lv 

 

Cilvēku Karš 

 

/dramaturģiskais teksts virtuālai spēlei 
2 daļās/ 

 
Darbojas: 

VIESNĪCNIEKS 
ELDGASTS 

GUSTAVS 
PĒRĻU ZVEJNIECE 

 
 

1.daļa 

 
Nekādam laikmetam nepiederoša grezna viesnīcas istaba. 

 Visu pretējo sienu aizņem milzīgs Hercoga portrets. 
Smagas ceļa somas un apkaltu lādi uz pleca bez īpašām pūlēm ienes 

Viesnīcnieks – ģērbies nevainojami korekti, atlētiska auguma, kaut arī 
jau krietni gados. 

Aiz viņa ienāk kundziski, stilizētās, 
 romantiskā dendija drēbēs tērpies Eldgasts 

 un sulaiņa uzvalkā Gustavs.  
Pēc Eldgasta žesta viesnīcnieks noliek ceļa somas un lādi istabas vidū. 

Istabas atslēgas viņš noliek uz galda. Paklanās. 
 
Viesnīcnieks. Laipni lūgtu aplūkot! Šī ir tā istaba! (Brīdi pauzē, gaida 

sajūsmas reakciju). Tā pati „Hercoga istaba”!... Dižākā viesnīcas 
istaba mūsu novadā, minēta visos reklāmas prospektos! Mūsu 
gods, cienītais kungs, un mūsu lepnums. Es nepārspīlēšu arī 
teikdams – mūsu pilsētiņas patriotiski noskaņotās pilsonības 
svētums! Lūdzu, cienītais kungs, iekārtojieties, mūsu Ideāla, mūsu 
Augstā Hercoga viesnīcā, te jūs varat justies kā mājās, baudīt 
visaugstāko servisu visā mūsu valstī, kā jau teicu, šajā istabā 
ceļojuma laikā pirms sešiem ar pusi gadiem kādreiz apmetās pats 
Lielais Hercogs un Reģenta Kungs (Izslienas pret portretu, brīdi 
sastingst miera stājā) un palika ar mūsu pakalpojumiem ārkārtīgi 
apmierināts, lūk, uzdāvināja pat vienu no saviem parādes 
portretiem, kuru viņš it kā esot vedis dāvināt... tiešām nezinu kam, 
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tas lai paliek valsts noslēpums... bet tomēr esot sastrīdējies vai 
apvainojies uz kādu man nezināmu, jādomā, augsti stāvošu personu 
un vedis jau šo portretu atpakaļ.  

Eldgasts. Saožu melus!... 
Viesnīcnieks (mulsi ieķiķinās.) Kungs ir gaišreģis, burvis... Tad lai iet: kā 

noslēpumu varu atklāt – viņš šo portretu gribēja dāvināt jaunajam 
valsts čempionam boksā un vesera mešanā, taču tas izrādījās 
pārdevies ārzemju sporta klubam... Skandāls! Es to zinu tikai tāpēc, 
ka es esmu bijušais sportists, jaunībā valsts čempions nacionālajos 
sporta veidos – boksā un vesera mešanā, man ir pazīšanās, veci 
sakari un tā tālāk... Ghm!... Lai kā arī tas nebūtu, Hercogs, palicis 
pa nakti šeit viesnīcā, izdomājis portretu dāvināt mums – viesnīcai 
un visai pilsētiņai, kuru daudzi uzskata par vienkāršu ciemu, bet tā 
nav taisnība – mūsu ļaudis kaut arī nabadzīgi, tomēr ir godīgi, zog 
maz un viens otru policijai nenodod, toties ja kas notiek, tad visi 
kopā metas cīņā ar ļauno, raugiet, tā noticis pirms vairākiem 
simtiem gadu, kad pilsētiņā sākušās nejaukas burvestības – te kādu 
nopļauj slimība, te citam lopi krīt, te māja nodeg, vārdu sakot – 
tīrākā pesteļošana. Tad nu visi kādu nakti sanākuši kopā raganu 
medīt... 

Eldgasts. Somas nolikāt? Vai tas nebūtu viss šovakar? 
Viesnīcnieks. Jā, kungs, viss! Piedodiet, aizrunājos... (Pārmetoši, 

demonstratīvi atkal izslienas miera stājā un ilgi, speciāli ilgi atdod 
godu portretam). 

Eldgasts. Tad – ar labu nakti! 
Viesnīcnieks. Ar labu nakti, kungs! 
 

Viesnīcnieks ar cieņu dodas prom, taču neuzdrīkstas iebilst, liekas 
Eldgasta tonis viņu ietekmējis. 

 
Gustavs. Vai man iedegt sveces, kungs? 
Eldgasts. Nevajag. 
Gustavs. Vakariņas? Vīnu? 
Eldgasts. Nē, protams! Es netaisos spēlēt nekādu romantikas maskarādi... 
Gustavs. Kā vēlaties! 
Eldgasts. Šovakar es nepacietīšu nevienu iebildumu. 
Gustavs. Protams, kungs... 
Eldgasts. Es nevaru koncentrēties, domas jūk... 
Gustavs. Vai varu palīdzēt? 
Eldgasts. Jā. Padod zvaniņu! 
Gustavs. Tas ir ieslēgts lādē, atslēga ir pie jums, kungs, es ļoti 

atvainojos... 
Eldgasts (noņem atslēgu ķēdītē no kakla.) Te būs. 
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Gustavs. Pateicos. (Atslēdz lādi, izņem drēbes, dažādus sadzīves 
priekšmetus, daudz grāmatu un visubeidzot zvaniņu.) Tas ir 
zvaniņš... te tas ir... (Pieskandina, paceļ pie auss ieklausās.) Skan 
kā meldiņš „Pārlauztām kājām, pārlauztu muguru”! 

Eldgasts. Kas tā par dziesmu? 
Gustavs. Nav svarīgi, kungs – veca krogus dziesma... 
 
Tālas, līstošas, plūstošas zvanu mūzikas skaņas. Kādā mirklī gleznā izzūd 

Hercoga parādes portrets, parādās Pērļu Zvejniece. Atkal izgaist. 
 
Eldgasts. Dod to šurp! 
Gustavs. Lūdzu, kungs! Te būs... uzmanīgi! 
Eldgasts. Es vēlos pabūt viens, taču varbūt drīz piezvanīšu jums... 
Gustavs. Varbūt tomēr pasūtīt vīnu? 
Eldgasts. Klusē, sulaini! Tikai eksaltēti idioti cenšas beigt dzīvi ar fanfaru 

skaņām vai plīstoša senās Ķīnas porcelāna troksni. Ne jau es. 
Gustavs. Varu saprast, kungs! 
Eldgasts. Vari saprast? Šaubos! Aizgriez taču vienreiz to hercoga 

portretu, nespēju uz to skatīties! Cik bezgaumīgas krāsas, cik 
pretīgas līnijas, viss plakans, bez perspektīvas... Ellišķīga nelietība 
un izsmiekls pasaules vēsturē – saukts – Brīvā hercogiste! Aizvāc! 

Gustavs. Tūlīt... Tomēr... kungs... Ka tik neiznāk nepatikšanas, 
viesnīcnieks no rīta ieraudzīs... šie provinciāļi... ej, sazini, ko 
ātrumā var sadarīt! Dzirdējāt, ko viņš teica par šo istabu – svētums, 
novada lepnums!... Un ir jau ar! Par vienu nakti viesnīcā maksāt 
veselus 750 sudraba dālderus – citviet par to māju var nopirkt... 
Kungs, vai mums tiešām ir līdzi 750 sudraba dālderi? 

Eldgasts. Nē, nav. Taču tam nav nekādas nozīmes. Rīt es jau būšu miris. 
Gustavs. Bet es... kungs?  
Eldgasts. Bet tu ņemsi kājas pār pleciem un bēgsi prom uz kaimiņu Grāfa 

zemēm, tiksi pāri robežai un tur – dari, kā zini... Vai tu jau pagriezi 
portretu ar seju pret sienu? 

Gustavs. Tūlīt, kungs! Jau cenšos! Dīvaini, cik te ir auksts... 
Eldgasts. Ko tu runā? 
Gustavs. Portrets ir noklāts ar sarmu, no šejienes izceļas aukstums! 
Eldgasts. Novāc ātrāk to seju! Šis miroņa ģīmis tiešām saldē... 
 
Gustavs pagriež portretu otrādi, aiz tā izrādās cits portrets – skats jūras 

plašumos – tur laivā Pērļu Zvejniece. 
 
Gustavs. Skat, otrā pusē vēl viena bilde, sieviešu kārtas persona laivā!... 
Eldgasts. Tā var palikt. 
Gustavs. Jums taisnība. Tikai... skatiens gan viņai, vui, šermuļi noskrēja... 
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Eldgasts. Spokains tēls... 
Gustavs (pūš elpu uz rokām). Rokas nosala... 
Eldgasts. Nu jau pietiks! Dodies pie aptiekāra... 
Gustavs. Ja atļausiet, ir dziļa nakts, mans kungs... 
Eldgasts. Tam nav nozīmes. Man vairs nav laika. Lielā Reģenta sarkanie 

jātnieki būs klāt, ja ne rīt no rīta, tad ap pusdienas laiku. (Pēkšņi 
pusčukstus, ļaudamies panikai) Bet varbūt viņi jau ir netālu, 
pavisam netālu, tepat blakus... (Saņemas. Lietišķi.) Tūlīt dodies pie 
aptiekāra! Skriešus! Man vajag visstiprāko indi, tādu kas iedarbojas 
momentā... Skrien! 

Gustavs. Kungs... 
Eldgasts. Nestāvi kā stabs! (Sit plaukstas) Skrien, skrien, skrien, nu, vien-

div-trīs! 
Gustavs. Vai šī inde būtu domāta „katram gadījumam” vai arī jūs, kungs, 

jau galīgi esat izlēmis... beigt dzīvi?... varbūt nesteigties, vēlāk... 
Eldgasts (pārtrauc viņu). Muļķīga runāšana – agrāk, vēlāk... Laika 

plūdumā atsevišķai iezīmei nav nozīmes! Viss beidzas, visas 
iezīmes izdziest haosā... 

Gustavs. Tomēr, kungs! Cilvēks allaž par to vien uztraucas, kā varētu 
pagarināt dzīvi... 

Eldgasts. Pietiks muldēt – es domāju par to, kā saīsināt. Pasteidzies! 
Gustavs. Es gribēju tikai atgādināt kungam iedzert parastās nervus 

stiprinošās zāles, ko izrakstīja Galvaspilsētas ārsts, es jūtu, kungam 
ir grūti sevi savaldīt... Ka neiznāk jāķeras pie kvēpināmā pulvera!... 

Eldgasts. Muļķības!... Kad tu atnesīsi pilienus, kuri kā Indijas odzes 
tvēriens iedarbojas momentā, citas zāles jau būs liekas! 

Gustavs. Tomēr... 
Eldgasts. Vācies nost no manām acīm! 
Gustavs. Un tomēr... 
Eldgasts. Nu, ko? Ko tu tā blenz? Gaidi papildus samaksu par 

pakalpojumu? 
Gustavs. Nē. 
Eldgasts. Ko tu mani hipnotizē? (Pauze.) Tā kā manis drīz nebūs, atklāšu 

tev kādu noslēpumu – visvērtīgākā manta manā lādē ir šīs zvaniņš, 
jo tas ir zelta. Kad manis vairs nebūs, varēsi pievākt zelta zvaniņu 
sev. Vai tas derēs, kā papildus samaksa? 

Gustavs. Kungs! Es nevaru iet pie aptiekāra pavisam tukšā... Man... ja 
atļausiet, sīknaudu tām zālēm, kuras jūs esat nodomājis lietot!... 

Eldgasts. Paņem somā, cik vajag. Ņem visu... Nē! Stop, pagaidi! Visu 
neņem! Kādēļ velti sevī kārdināties?... Paņemsi visu, sagribēsies 
neatgriezties... 

Gustavs. Kā es to uzdrošinātos, kungs!? Esmu bijis un esmu joprojām 
uzticīgs. Patiesi!... 
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Eldgasts. Ņem pusi sudraba dāldera!  
Gustavs. Par to varētu nopirkt veselu spaini indes! 
Eldgasts. Jo labāk. Jo labāk. Un nekavējies. Nerādies nevienam acīs! 

Pašam būs vieglāk pazust... pēc tam... 
Gustavs. Es zvēru, ka visu izpildīšu precīzi... 
Eldgasts. Ak, zvēresti, kā tie mani nogurdina!... 
Gustavs. Es saprotu. 
Eldgasts. Tu saproti? Kā tu to vari saprast? Kā tu vari iedomāties, ka 

saproti? Es pieskaros sev, es sajūtu savas slimības piegriezumu, 
visas vīles, magmas spiedienu, kas mani saplosīs gabalos! Un tu 
saki – „saprotu”! Kā tu to vari saprast? 

Gustavs. Es nojaušu... es it kā elpoju ar jums vienu elpu... dažkārt... 
sevišķi tādā naktīs, kā šī! 

Eldgasts. Muļķības. Tas ir pliks sentiments. 
Gustavs. Jā, kungs! Dažbrīd esmu sentimentāls, ja vēlaties... Tāpēc, ka es 

nespēju iedomāties, kā es viens bez jums...  
Eldgasts. Labi, labi... Bet visu naudu tu varēsi dabūt, kad atgriezīsies ar 

indi.  
Gustavs. Bet ja viņam nebūs? 
Eldgasts. Jābūt! Tev tā inde jādabū, saproti! Manis pēc kaut vai pārgriez 

šim aptiekāram rīkli.  
Gustavs (pārkrustās). Dievs sargi! 
Eldgasts. Nekam vairs nav nozīmes... Atnes man, ko pavēlēju, tad vari 

būt brīvs, pēc tam vari ņemt visu, kas man pieder. Saprati? 
Gustavs. Kādas šausmas!...  
Eldgasts (cieti uzsverot katru vārdu). Nekādu šausmu nav. Atkārto. 
Gustavs. Protams, varbūt arī nav...  
Eldgasts. Domā reāli! 
Gustavs. Es varu mēģināt... 
Eldgasts. Nepareiza atbilde! Ja es saku: „domā reāli”, kas jāatbild? 
Gustavs. Klausos, kungs!  
Eldgasts. Brīnums! Tagad pareizi... 
Gustavs. Domāju reāli! (Aizsteidzas.) 
Eldgasts. „Nekādu šausmu nav”... Kas bija šo vārdu autors? Vairs 

neatceros, neko neatceros, mana atmiņa ir jau mirusi... „Ir tikai 
valodas īpatnības... dažādas diskursa formas... runas veids... 
iztēle...” Ah!... Kā es esmu noguris... 

 
Eldgasts apstaigā istabu, pagrūsta ar kāju ceļa somas, tomēr aizdedz 

sveces, paceļ svečturi, aplūko gleznu. 
 
Eldgasts. Kas tas šeit par tādu spoku!? Jautrā zvejniece liedagā?... Lauku 

viesnīcu banalitātes. Sveika, skaistulīt!... Ar mani ir pavisam 
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bēdīgi, nemaz neskaties tik pavedinoši, muļķe! Esmu ielenkts, 
esmu slims... faktiski, tas ir viens un tas pats... mani meklē... 
(Pārvelk sev ar izplestiem pirkstiem pār krūtīm un vēderam). 
Viscaur mani meklē sarkanie reģenta jātnieki. Ja notvers, mani 
saraustīs gabalos ar četriem zirgiem pilsētas laukumā. Bet es 
netaisos gaidīt! Es pats tikšu galā ar sevi... ar visu sevi, ar visām 
atmiņām, ar visu savu vientulību un... Man nevajag nīderlandiešu 
ārsta padomu eitanāzijai... Es pats sev esmu ārsts. Es pats tikšu 
galā, daiļais kaķa purniņ!... Cik labi, ka tu esi šeit! Skaistums 
nomierina... Es pats to nebūtu iedomājies. Es gribu nomirt mākslas 
brīdī – skatoties uz tevi, klausoties mūziku... Ha!.. Kur gan man 
šeit provinces viesnīcā un vēl pusčetros naktī ziemas laikā atrast 
muzikantus... Muļķības!... Mūzika skanēs man galvā. Es sacerēšu 
tev dzeju, smukumiņ! (Ieskandina zvaniņu.) 

Zvejniece (sakustas gleznas rāmī). Paldies, drūmais svešiniek! 
Eldgasts. Ā! Ā! Nost rēgs! (Metas pie durvīm, pūlas tās atvērt, nespēj.) 
Zvejniece. Nebīsties, mans vārds ir Mare, inkvizīcijas nomocītā un 

noslepkavotā, savas draudzenes Graundas nodotā, noslīcinātā! 
 

Zvaniņš nokrīt zemē, aizripo pa grīdu. 
Eldgasts aprimst raustīt durvis, viņš palēnām nolaižas uz ceļiem. 

Klusums. Viņš uzmanīgi atskatās. 
 
Zvejniece. Vai gan tu nesolīji sacerēt man dzeju? Vai tu tikai pajokoji? 
Eldgasts. Man tagad joki nav prātā... prātā... prātā... es jūku... prātā... Jā. 

to jāatceras – tas viss notiek tikai manā prātā. Tikai manā prātā. 
Īstenībā nekā tāda nav. 

Zvejniece. Vai tad tavs prāts nav īstenībā? 
Eldgasts. Es neklausos! To nav iespējams dzirdēt, tāpēc es neklausos! 
Zvejniece. Saņemies, nebaidies... Esi bruņinieks... Vai tad tevi tik ļoti 

uztrauc tavs prāta stāvoklis?  
Eldgasts. Nevienam par to nav nekādas daļas. Mans prāts ir mans. 
Zvejniece. Ak, tā? 
Eldgasts. Bet tagad mana prāta nav – tas ir sajucis... es runājos ar spoku... 
Zvejniece. Sajucis tu esi, tas tiesa. Kāpēc tu vienkārši nepieņem, ka es 

esmu tavas ģeniālās iztēles sapņu feja, iedvesmas mūza; jā, kāpēc 
tad uzreiz – „rēgs”? Man jau vienalga, bet tev mierīgāk... Nervus 
pažēlo! 

Eldgasts. Nervus? Jā, mani nervi ir sabeigti mūžīgajā skrējienā, no 
bēgšanas, no slēpšanās, no lietu šķirošanas un analīzes, no vienas 
vienīgas vēlēšanās saprast – kas ir šīs lietas, kas tajās noslēpts... 

Zvejniece. Un tagad tev jau sāk spokoties! Tā stunda ir situsi, tavs prāts 
veras vaļā, lai ieraudzīto lietu apslēpto dabu. Tavs prāts uzliesmo! 
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Mirklīga atklāsme sadedzina visus iepriekšējos priekšstatus... 
Kādēļ tu viebies? Vai tu grasies šo prātu lietot vēl daudzus gadus? 

Eldgasts. Gadus? Varbūt vien pāris stundu... ja paveiksies. 
Zvejniece. Es tā arī sapratu. Vai šādā brīdī tu vēlies uzdot jautājumus par 

sava prāta dabu? 
Eldgasts. Tomēr gribētos... jā, pie velna... Kāda atšķirība? Patiesībā man 

jau sen bija jāsajūk prātā. Es esmu nedziedināmi slims.  
Zvejniece. Vai tās nav tikai tavas iedomas? 
Eldgasts. Ja tā būtu! Mani ir notiesājis Hercogs. Arī Reģents mani 

neieredz, lai gan slepeni cenšas atņemt hercogam troni... Reģents 
nav ne labāks, ne sliktāks par hercogu. Viņš saviem zintniekiem 
lika mani nolādēt!  

Zvejniece. Ko tu saki? 
Eldgasts. To sauc par Bruņās un Spīlēs Iekaltā lāstu. Tas izplatās. Lāsts 

sāk nomākt visu dzīvo manī. Es sākumā lādēju visu pasauli un 
austākās sfēras, bet tad metu izaicinājumu. Es nevis samierinājos, 
bet sacēlos pretī!... Es biju gatavs uz visu! Mūžam gatavs, kā 
uzvilkta bulta – atlaid, un sāksies lidojums... Un trieciens! 

Zvejniece. Nemitīgs stress, es saprotu, identitātes krīze... Dīvaini, ko es 
runāju?... Kas tie par jaunlaiku buramvārdiem? 

Eldgasts. Visa sabiedrība pamazām jūk prātā – pašnoliegšanās virzienā... 
tās ir Bruņās un Spīlēs Iekaltā lāsta sekas. Valsts ir slima un izvirst 
melos. Pavalstnieki cieš no vadošās idejas trūkuma, visu kopējā, no 
neirozēm dzimusī un histērijās izplatījusies pašnāvības ideoloģija. 
„Mēs esam mēsli! Mēs neko nespējam! Mūs iekaro, bet mēs 
nevaram pretoties!” – tāds ir šodienas perversais sauklis. Un tā jau 
ir smaga neiroze......  

Zvejniece. Un raganu medības... 
Eldgasts. Tu saprati? 
Zvejniece. Saprotu visu. 
Eldgasts. Tad jau buramvārdi vien būs, vai ne... Es zinu, tu zini... 

(Ieskandina zvaniņu). 
Zvejniece. (iesmejas). Tieši tā! Es šos vārdus zinu tikai tāpēc, ka tu tos 

zini! 
Eldgasts. Nolasi domas? 
Zvejniece. Raganām tā ir pierasta prakse... 
Eldgasts. Un nekas nemainījās... Tomēr – cik negaidīti tas notika! Es 

pēkšņi sajuku prātā, pats to nemanīdams. Vai tā notiek vienmēr?... 
Zvejniece. Nezinu. Kāpēc tu prasi man? 
Eldgasts. Gadījumā, ja tu esi manas bezapziņas rēgs, ak, jā sapratu arī 

tavus iebildumus... teiksim labāk – sūtnis... ja tu esi manas 
bezapziņas sūtne... Tev vajadzētu visu zināt par mani, kā jau tas 
gotiski romantiskai, pārdabiskai būtnei piederas... 
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Zvejniece. Nekas man nepiederas. Esmu pati par sevi.  
Eldgasts. Tāpat kā es. Es arī esmu ideoloģijas upuris. Neredzu izejas. 

 
Klusums. 

 
Eldgasts. Kur viņš kavējas?  
Zvejniece. Tavs draugs? 
Eldgasts. Draugs? Suns ir cilvēka draugs, bet ne jau sulainis. Viņa vārds 

ir Gustavs. Viņam jāatnes man indi. Es te nosprāgšu saproti, 
nosprāgšu runādamies ar tevi, tādu spoku, kā jau jukušam 
pienākas. Neskaties uz mani tā: esmu gluži viduvējs mazohistiskās 
sabiedrības loceklis... Tā arī ir ņaudēšana, vai ne... Ideoloģija ir 
nepārkāpjama – griez to kā gribi – arvien tā pati ideja: 
pašnoliegšanās. Labi! Es arī nepretendēju būt „citādais”. Es tāpat 
kā visi. Banāli nosprāgšu... 

Zvejniece. Tu visu laiku akcentē kādus „pienākuma vārdus” – piederas, 
jābūt, jāatbilst shēmām... Tu tam visam vēl tici? 

Eldgasts. Nezinu, vai ticu. Drīzāk tas ir ieradums. Jā, es atzīstu godīgus 
likumus. Jā, es nevaru ciest netaisnīgas tiesas. Jā, ja vēlies, es visu 
mūžu esmu dzīvojis shēmās un atbilstoši formulām. Kālab tagad 
pēkšņi mainīties? Patiesībā tam nav nozīmes... šāda „jābūtība” – tā 
ir tikai retorika. Īstenībā tas nenozīmē neko. Tā parasti ļaudis runā. 
Kā saka – mūsu pusē... 

Zvejniece. Tomēr ir kaut kas nepārkāpjams. Pasaulē būšana vai nebūšana. 
Eldgasts. Es gribu atcelt šo noteikumu! Sapnī es dažreiz varu piespiest 

vajātājus atkāpties tikai tāpēc, ka es tā vēlos!  
Zvejniece. Vēlies? To es jau esmu aizmirsusi, kas tas ir... 
Eldgasts. Katra kustība notiek tikai tāpēc, ka tu to vēlies! 
Zvejniece. Katra kustība notiek tāpēc, ka pasaule apkārt kustas! 
Eldgasts. Es negribu par to runāt! Ja es runāju par to, kas ir pasaule, tad es 

pavairoju pasauli! Man nav ne mazākās vēlēšanās pavairot kaut ko 
tik pretīgu, aukstu un viscaur pilnīgi melnu... Es gribu vismaz 
aizvietot citu pasauli ar savējo... bet arī tas skan... šausmīgi... 
Debesu spēki! – man ir bail! Es nemitīgi baidos, kopš bērna 
gadiem, kopš pirmo reizi viens pats izgāju ārpus pagalma vārtiem!  

Zvejniece. Es zinu. Tāpēc tu iesāksi karu... 
Eldgasts. Man bail no vardarbības... esmu jūtīgs. 
Zvejniece. Šī iemesla dēļ jau arī iesākas cilvēku kari. 
Eldgasts. Es gribu prom... es negribu te palikt... 
Zvejniece. Bet būs jāpaliek. Tāpat kā man jādzīvo gleznā. Es tur neko 

nevaru grozīt. Tu arī ne. 
Eldgasts. Ja es meditēšu, ja es atvēršu iztēli un domāšu, ka tu vari izkļūt 

ārā, tad tu viegli izkāpsi... 
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Zvejniece. Muļķības. 
Eldgasts. Nāc šurp! 
Zvejniece. Es neklausu pavēlēm. Sen jau, kādus četrus gadsimtus vismaz. 
Eldgasts. Tu vari... Es to jūtu. Katrā ziņā atceries, ja gribēsi tikt ārā, tas ir 

viegli – tikai jāsajūk prātā.  
Zvejniece. Tu mani pamāci? 
Eldgasts. Kā pats sevi! Tikpat labi tu vari pamācīt mani... 
Zvejniece. Protams, es to varu. 
Eldgasts. Tad pamāci mani, kā nomirt nebaidoties no nāves, un pašam 

nemanot... 
Zvejniece. Tev jāmirst... Visiem jāmirst, iespējams pat man... Ko tu tur 

vari padarīt? Kādu dienu atnāks tev pakaļ un piestādīs rēķinu! 
Eldgasts. Esmu nolēmis negaidīt Reģenta sarkanos jātniekus, esmu 

nolēmis negaidīt, kamēr mani saplēš gabalos... Nē! Tāda nāve man 
nepiestāv, esmu aristokrāts, es izvēlos indi – tā ir karaļnamu 
gadsimtiem ilgo nāves alku piepildījums, Bordžiju dzimta un tā 
tālāk – tas ir cēli, tas ir patētiski – izvēlēties indi... taču tu esi 
parasta jūrmalas ragana, tev to nesaprast. 

Zvejniece. Es savu rēķinu jau dabūju un nomaksāju... 
Eldgasts. Es esmu aristokrāts, ja vēlies romantiskais spēks, es pats izvēlos 

maksājuma formu! 
Zvejniece. Likteni neapmānīsi... 
Eldgasts. Pats esmu liktenis. 
Zvejniece. Tu? Tad sagādā sev mieru un laimi... Nevari? 
Eldgasts. Nešķīstā! Ko tu mani tin savos tīmekļos? 
Zvejniece. Es esmu Zvejniece. Es esmu tīmeklī. Tas ir mans veids, kā es 

iedomājos sevi eksistējam. Esmu visur. Esmu tīmeklī. 
Eldgasts. Esmu sajucis prātā, tagad visu redzu... Tu esi krāšņa un 

krāsaina. Tu esi vilinātāja! Šajā apstāklī ir kaut kas perverss! Vai 
tev neliekas, ka tava klātbūtne vien jau ir pamudinājums uz 
pašnāvību? Es jau agrāk esmu redzējis eitanāzijas ekrānus un tie 
visi bija ierīkoti izteikti pelēcīgi, noskranduši pretīgi, necilvēcīgi 
atbaidoši – lai neviens netiktu aicināts sevi... nobeigt... Bet tu esi 
tīrākais eņģelis, modes demonstrētāja, pirmā spožuma zvaigzne! 

Zvejniece. Paldies, glaimotāj! Neaizrijies slavinādams! Taču es tevi nekur 
neaicinu, manis pēc tu vari dzīvot!... 

Eldgasts. Lai mani uzrauj pie kāķa un sadedzina dzīvu? To tu gribētu? 
Zvejniece. Nē. 
Eldgasts. Tad ko tu gribi? 
Zvejniece. Neko. 
Eldgasts. Tas nevar būt. Tēls gleznā nesāk runāt tāpat vien... Jābūt kādai 

nozīmei! 
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Zvejniece. Paliksim pie tā, ka tu jūc prātā... Pēc tam nekādi izskaidrojumi 
vairs nav nepieciešami – kārtība sajaukta, viss var notikt jebkādā 
veidā un jebkādā secībā... Vai tā nav brīvība, pēc kuras tu vienmēr 
esi tiecies? 

Eldgasts. Labi, paliksim pie tā... „Es jūku prātā” – tiešām, tā ir ļoti laba 
formula, kas daudz ko izskaidro. Ar to var attaisnot arī dažu labu 
perversiju vai noziegumu. Maniaka attaisnojums! Ļoti izdevīgi! Es 
priecājos, ka jūku prātā! Es lidoju sapnī, es dejoju dvēselē! Vienīgi 
muzikantu nav... 

Zvejniece. Kam tev tie? (Smejas.) Gribi mūziku, lūdzu – prātā jukušajam 
viss tiek dots dabiski un vienkārši viņa paša neprātā! (Pamāj, 
atskan stīgu kvarteta mūzika. Viņi klausās). 

Eldgasts. Skaisti! Es klausījos un domāju... ja tu vari izsaukt tik skaistu 
mūziku, izaicināt no sfērām, no paralēlās pasaules, nezinu no 
kurienes vēl... Varbūt tu vari arī mani nobeigt. Ko? Vari? Lūdzu, 
saki, ka vari!... 

Zvejniece. Es varu. 
Eldgasts. Izdari to! Es gribu tūlīt! Es negribu ākstīties ar indi, ar visu šo 

banāli romantisko atribūtiku – vīna kausiem, atvaru rekviēmiem un 
visādām citādām muļķībām. Es gribu uzreiz. Pagriežos – un viss 
jau galā. Pat neesmu pamanījis. Nekad vairs nepamanīšu. Neko 
nekur. Viss... izdarīsi? 

Zvejniece. Tu piemirsi, ko man solīji! 
Eldgasts. Es solīju? Es neko neesmu solījis! 
Zvejniece. Bet dzeja? Tu solīji sacerēt man dzeju! 
Eldgasts. Es ākstījos, es neprotu dzejot! 
Zvejniece. Tu melo. Es jūtu. Tu vienkārši vēlies pakalpojumu, bet 

netaisies maksāt. Tāpēc – es palīdzēšu tev, ja sarunāsim... Taču 
man vajag man veltītu dzejoli. 

Eldgasts. Vai Gustavs drīkst palīdzēt? 
Zvejniece. Vai arī viņš taisās mirt? 
Eldgasts. Nē, sasodīts! Viņš ir jauns un viņam ir paveicies. Starp citu, 

viņš izturas tā it kā Hercoga burvestības uz viņu neattiektos, tā it kā 
viņš sevi uzskatītu par pilnvērtīgu cilvēku, lai gan patiesībā ir 
sulainis... Vai tas nav paradokss? Viņš spēj dzejot, viņš spēj kalpot, 
ja vajadzēs viņš nomaitās aptiekāru, bet indi man dabūs... Cilvēks, 
mīkla... tālab es viņu spēju paciest savā tuvumā, nevienu citu... 

Zvejniece. Jauks zēns. Ļoti žēl! Mirs tas, kurš sacerēs dzeju. 
Eldgasts. Negodīgi! Es faktiski jau esmu beigts cilvēks, jau iepriekš, 

pirms visiem rituāliem, visiem vīna kausiem un gaudām pilnmēnesī 
es jau esmu sevis paša saindēts, es ironizēju, es aprunāju sevi, es 
pats sevi noliedzu un apspļaudu... Esmu ideoloģisks kroplis... Nē, 
jābūt humānākam izteicienos, teiksim – esmu „cilvēks ar īpašām 
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ideoloģiskajām vajadzībām” – sevis pazemotājs invalīds. Esmu 
parastais tautiskais nabadziņš!... Vai pret mani nevajadzētu 
izturēties ar lielāku cieņu? 

Zvejniece. Parastā ikdienišķajā dienā to varētu prasīt. Ne jau nu šonakt... 
Eldgasts. Kas būs šonakt? 
Zvejniece. Karš. 
 

Klusums. 
 
Eldgasts. Labi, sacerēšu tev dzeju. 
Zvejniece. Labu dzeju! 
Eldgasts. „Labu, labu”... Kas to novērtēs? 
Zvejniece. Tu pats. 
Eldgasts. Esmu jau sajucis prātā. Iegrimis paranojā... 
Zvejniece. Iznirsti uz brīdi! 
Eldgasts. Esmu šizofrēniski sašķēlies... 
Zvejniece. Pajautā savam atšķirīgajam „Es”... 
Eldgasts. Nē! Tā neiet! Es netaisos melot savas nāves brīdī. Tas tiešām 

būtu amorāli. 
Zvejniece. Tad dzejo labi! 
Eldgasts. Tas nav iespējams. Es neticu tam. Pietiks! 
Zvejniece. Bet tu pacenties! 
Eldgasts. Principā nav iespējams! Es nespēju sacerēt labu dzeju. 
Zvejniece. Tavas problēmas. 
Eldgasts. Lai ko arī es nesacerētu, es nekad to neuzskatīšu par „labu”, es 

tā neesmu iekārtots, saproti! 
Zvejniece. Miršanai jau arī tu neesi iekārtots. Ja tā paņem... 
Eldgasts. Es sapratu. Tu smejies par mani! Izdevīgi smieties par cilvēku, 

kuru vajā Reģenta sarkanie jātnieki. Tu tur gleznā spokojies, es jau 
netieku tev klāt! Nu, smejies, smejies vien, smejies, hā-hā-hā, es 
piepalīdzēšu tev, maita tu! (Ilgi tver pēc elpas, neatelšas.) 

Zvejniece. Atgriežoties pie prātā jukšanas, ko mēs abi pieņēmām par 
situācijas izskaidrojumu, būtu jādomā, ka esmu tavu slimo 
smadzeņu halucinācija. Tādējādi – es nevaru smieties par tevi 
citādā skaidrojumā, kā vienīgi tajā, ka tu pats smejies. Tu smejies 
par sevi! Un tas ir atļauts. Tu visu mūžu esi sevi apsmējis, ne tikai 
savu dzeju, kuru slepenībā tomēr raksti, slēpdamies no visiem... Tu 
ironizē arī par savu dzīves veidu... 

Eldgasts. Jā, nav ar ko lepoties! Esmu slinks aristokrātisks lopiņš... Starp 
citu, ja ievēroji... es nevienu nevainoju – savu veselību esmu 
sabendējis es pats. 

Zvejniece. Tātad tevī ir arī kāda labā īpašība. 
Eldgasts. Kas gan ir šī labā īpašība? Spēja pašnomērdēties?  
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Zvejniece. Nevienam neuzvelt vainu... 
Eldgasts. Nav jau kam... Te es stāvu. Nav neviena cita. Pat ja gribētu 

kādu vainu uzvelt. 
Zvejniece. Pat sulainim nē? 
Eldgasts. Protams. Viņš atnesīs man indi, vēl iepilinās to vīnā un ar tikpat 

pakalpīgu smaidiņu kā vienmēr pasniegs man kausu – lūdzu, 
kungs, mielojieties!  

Zvejniece. Viņš taču izpildīs pavēli! 
Eldgasts. Tas ir labs attaisnojums. Esmu tādu jau kaut kur dzirdējis. 

Tomēr par šo pakalpojumu viņš drīkstēs pievākt visu, kas manam 
līķim vairs nebūs vajadzīgs. Šīs drēbes. Šos zābakus. Šo cepuri ar 
spalvu... glīta spalva, starp citu... Ar to varētu pamēģināt uzrakstīt 
sonetu... Hmmm... (Aizdomājas.) Vai es vairs atceros soneta 
formulu? Divi četrrindu panti gredzenveida atskaņām, divi 
trīsrindu panti, krusteniskās atskaņas „trīs reiz trīs”, vai tā? 
Neatceros, neko neatceros... 

Zvejniece. Es tev dejošu, iedvesmojies! Tikai ieskandini zvaniņu... 
 

Eldgasts pašķindina zvaniņu, ieklausās, iegrimst sevī. 
 
Eldgasts (kā sapnī). Spokaina mūzika, tāda man patīk... (Paņem 

rakstāmos piederumus un papīra lapu.) 
Zvejniece. Es zinu, kas tev patīk, es lasu tevi kā avīzes rakstu! Tu esi 

primitīvs, kā āda, kaut arī aristokrāts... 
Eldgasts (nomet rakstāmpiederumus). Nolādēts! Tu nojauci man 

iedvesmu! Un tu domā, ka tādas runas man palīdzēs sacerēt dzeju?  
Zvejniece. Neklausies runas, skaties, kā es dejoju! 
Eldgasts. Tad paklusē... Paklusē, nolādēts! Es cenšos... (Zvaniņš tālumā.) 
Zvejniece (dejojot un burdamās). Iedzīvojies manī, iedzīvojies, iegrimsti, 

griezies, saplūsti, iegriezies atvarā velkošā, dzelmē saltajā, dzelošā, 
zaļā, blāzmās mānīgā... 

Eldgasts. Nevienas atskaņas! Pie velna! (Atgrūž papīru un spalvu.) 
Bezjēdzīgi tas viss! Dzeja velk uz priekšu, es pats krītu atpakaļ... 

Zvejniece (iešņācās.) Šķērmais diletants, cilvēks-makulatūra... 
 

Pie durvīm klauvē. 
 
Eldgasts. Kas tur? 
Gustavs. Es esmu, kungs... 
Eldgasts. Tad nāc taču iekšā! Nolādēts, ko tu tur mīcies aiz durvīm?! 
Gustavs (ienācis). Es neuzdrīkstējos...  
Eldgasts. Kas par lietu? Ko tu neuzdrīkstējies? 
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Gustavs. Ienākt istabā... Nedzirdēju zvaniņu... Bez zvaniņa jūs traucēt, 
pats saprotat – var sanākt ziepes... stāvēju ārā. 

Eldgasts. Kāpēc? (Klusums.) Tu saprati jautājumu? 
Gustavs. Esmu vainīgs, piedodiet! 
Eldgasts. Konkrētāk! 
Gustavs. Jā, kungs... 
Eldgasts. Tātad – es atkārtoju – kāpēc? 
Gustavs. Es nespēju izpildīt jūsu pavēli, jo... Tas aptiekārs ir traks! Viņš 

uz mani šāva! Sacēlās milzu troksnis, rēja suņi, no mājām skrēja arī 
kaimiņi ar mēslu dakšām un sētas mietiem. Aptiekārs vēl bļāva: 
„Laupītāji! Laupītāji!” Labi, ka bija tumšs... Labi, ka ielīdu grāvī. 

Eldgasts. Es nesaprotu. Vai tu viņam piedāvāji naudu? 
Gustavs. Es nepaguvu ne iepīkstēties!... 
Eldgasts. Bet vai tu atceries to nakti purvā, kad mums dzinās pakaļ 

Reģenta sarkanie jātnieki? 
Gustavs. Atceros! Kā es to spētu aizmirst, kungs! 
Eldgasts. Vai toreiz nebija tā, ka tu iegāzies purva akacī un sāki slīkt? 
Gustavs. Jā, patiesi... 
Eldgasts. Vai es tevi pametu? 
Gustavs. Nē, mans kungs! Jūs esat cēlsirdīgākais, dievišķākais... 
Eldgasts. Es esmu, protams. Jo es tiešām tevi nepametu, kaut arī jātnieki 

mūs varēja panākt kuru katru mirkli! Es tevi izvilku no akača 
slapju kā bebru. Un tagad tu gribi teikt, ka neesi atnesis man indi? 

Gustavs. Vainīgs... piedošanu... Nositiet mani! Neesmu cienīgs dzīvot! 
Eldgasts. Es nojaušu! Man ir smalka oža uz meliem! Tu atkal gribi mani 

apmānīt? (Satver Gustavu, lauž viņa roku). Man vajag pilnu 
patiesību! Atklātību es gaidu! Atklātību! 

Gustavs. Nē, nē, ko jūs... Roka!... Nevajag, kungs!... 
Eldgasts. Skaties acīs! 
Gustavs. Nevaru, jūs laužat manu roku... 
Eldgasts. Es gaidu patiesību. 
Gustavs. Es pa tumsu uzskrēju virsū kādiem priekšmetiem, spaiņiem vai 

dzelzs gultām pie viņa mājas, tie sāka krist ar šausmīgu troksni... 
Eldgasts. Patiesību! Patiesību runā! Es gaidu pilnīgu atklātību! 
Gustavs. Ko jūs gribat dzirdēt? Es visu pateikšu!... 
Eldgasts. Runā, runā, melīgais suns! Tu gribēji nozagt manu naudu? 
Gustavs. Nē, es taču atnācu atpakaļ, es taču nekad nebūtu... 
Eldgasts. Runā patiesību, nodevēj un nešķīsteni! 
Gustavs. Jā, bet... jūs teicāt, ka nauda un viss pārējais... piederēs man... 

pēc tam, kad jūs – piedodiet... kā saka būsiet „gar zemi”... Es tad 
iedomājos – kam velti tērēties!... Ā, roka, man ir izmežģīta roka!...  

Eldgasts. Tālāk! Turpini! 
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Gustavs. Domāju: tik un tā – kad jūs atradīs nedzīvu, tad ieraudzīs arī 
indes pudelīti un nodomās: ahā, šis pats jau arī būs tas aptiekāra 
slepkava! Jums, protams, vienalga, ko par jums domā, jo – ka jau 
teicu... jūs – gar zemi... Bet man vismaz divas, trīs liekas zelta 
monētas! Mūsu šais trakajos laikos... nav maz, kungs... 

Eldgasts. Labi, apklusti! Tieši tā jau es domāju.... (Palaiž Gustavu vaļā. 
Pauze.) Otrreiz es tevi vairs ārā no purva nevilkšu! (Klusums.) 
Dzejot, proti? 

Gustavs. Drusku protu... 
Eldgasts. Tu atkal jau melo? Un runā skatoties man acīs! Acīs skaties, 

nenovērsies! Un runā nepārtraukti! Neizdomā, runā visu, kas prātā! 
Atklāti, godīgi! Nu! Sāc! 

Gustavs. Es ļoti labi protu dzejot, kungs! Jūs taču zināt, esat pasūtījis man 
kādas rindas, kad vajadzēja doties uz oficiālām pieņemšanām vai 
citāda veida svinībām, apžēlojieties, vai tad neatceraties!... Manas 
dzejas ir pat pārliktas mūzikā un dziesmās un tās labi ļaudis 
dziedājuši visos svētkos priekšpilsētā, kur es agrāk dzīvoju.  

Eldgasts. Precīzāk! Runā skaidri un atklāti! Es neciešu melus! Esmu 
bruņinieks, vells parāvis! Kā tu sevi vērtē? Nu, uz priekšu! Uz 
priekšu! Ko minstinies? 

Gustavs. Es esmu pirmās šķiras dzejnieks!  
Eldgasts. Ko tas nozīmē? Izskaidro teorētiski! 
Gustavs. Pasakiet tikai kādām vajadzībām dzejolis domāts –kāzām, 

bērēm, kristībām, sabiedriskam protestam vai vienkārši iedzeršanai 
un cik garam tam jābūt, par ceturto daļu parastās sudraba monētas 
es to likšu jums priekšā ar visām atskaņām tā, ka pirkstiņus 
aplaizīsiet! Lūk: „ko zinu es, ko zini tu, tam lietojam mēs valodu! 
lai baidās visi, kas ir pret, neviens mūs nevar apturēt! jo-jo, jo-
oho!” 

Eldgasts. Jā, jā... to visu es zinu... Ak, pie velna! Vācies tagad uz savu 
istabu un gaidi, kad saukšu! Es klauvēšu pie sienas, neaizmiedz! 

Gustavs. Klausos, kungs! ( Jau dodas prom.) Velti jūs, kungs, tomēr 
spiedāt mani melot... 

Eldgasts. Nevienu nevar piespiest melot, ja viņš nevēlas. Mani dzenā 
reģenta jātnieki pa visu hercogisti tikai tāpēc, ka negribēju melot. 
Bet tu?  

Gustavs. Jā, ko tad es? 
Eldgasts. Tev es tikai drusku stiprāk piespiedu roku un... viss!... 

Sameloji! 
Gustavs. Es tiešām sameloju. Jo jūs to gribējāt no manis dzirdēt. 
Eldgasts. Es miršu, muļķi, kam man tavi meli... 
Gustavs. Lai mirtu pārāks!... Atvainojiet, kungs, bet es tiešām tā 

domāju... 
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Eldgasts. Vai tad tu sevi ar uzskati par lielu personību? 
Gustavs. Nē, neuzskatu... 
Eldgasts. Nu, lūk! Ideoloģijas puvuma sekas... (Ieklausās.) Kas tur? 

Klusu! Netrokšņo! Stāvi nekustīgi!... 
 

Aiz loga dzirdami satraukta pūļa kliedzieni, šāvieni gaisā. 
 

Eldgasts. Jātnieki? Tik ātri? 
Gustavs. Nē! Tie būs paši vietējie... (Vēro pie loga.) Viņi pulcējas barā! 

Aizdedz lāpas... 
Eldgasts. Nerēgojies tur logā! Nodzēs sveci!  
 

Gustavs steigšus metas pie svecēm – nodzēš. Eldgasts pats uzmanīgi  
paskatās ārā pa aizkaru spraugu. 

 
Gustavs. Viņi tagad nerimsies visu nakti. Aptiekārs, redzams, sacēlis 

kājās visu pilsētiņu... Tagad uz ielas labāk nerādīties, nospārdīs ar 
kājām! Es tādus pazīstu! Spoku mednieki! 

Eldgasts. Province allaž mēģina līdzināties metropolei... 
Gustavs. Cerams, ka šeit mūs nemeklēs. Lai gan – ej nu zini! 
Eldgasts. Varbūt mūs meklēs, bet varbūt arī nemeklēs... katrā ziņā mums 

jārīkojas tā, it kā nekas nebūtu noticis, it kā mēs neko nezinātu... 
Un patiesībā jau nezinām arī. Viņi visi ir vājprātīgie, viņi gan 
noliedz sevi, gan krīt histērijā, taču arī viņiem ir sava loģika... Pēc 
viņu loģikas mēs esam nekaitīgi caurbraucēji... Mums neko nevar 
piesiet. Tātad! Gulēt, izturēties klusu, nomaskēties! Saprati 
uzdevumu? 

Gustavs. Jā, sapratu, kungs! 
Eldgasts. Tūlīt pat dodies uz savu istabu! Liecies gultā, neaizmirsti 

izģērbties. Ja kāds modina, tēlo, ka visu nakti esi gulējis ciešā 
miegā, neko nedzirdēji, neredzēji, nejuti! Vai skaidrs? 

Gustavs. Kā nu nav skaidrs, mans kungs? Kur nu vēl skaidrāk! 
Eldgasts. Tad pazūdi!... Un neaizmirsti zvaniņu! Kolīdz zvanīšu, drāzies 

šurp nomodā vai aizmidzis! Skaidrs? 
Gustavs. Jā gan! Zvaniņš! Lūk, uz galda!  

 
Gustavs prom. Eldgasts paceļ zvaniņu, tas ieskanas, rāmī sakustas 

Zvejniece. Ieskrien Gustavs. 
 

Gustavs. Saucāt, kungs? 
Eldgasts. Pārbaudīju. 
Gustavs. Skaidrs! He, he... „pārlauztām kājām, pārlauztu muguru, dzērājs 

pirtiņā guļ”...Drīkstu iet? 
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Eldgasts. Jā, jā... 
 

Eldgasts ģērbjas, lai ietu gultā, tad atskatās uz portretu. 
 
Eldgasts. Aizgriezies! Es ģērbjos, lai ietu gulēt!  
Zvejniece. Tu man to saki? Man, kas dzīvo šajā viesnīcas numurā jau 60 

gadus? Ak, ko nu... (atmet ar roku) Bez komentāriem!... 
(Aizgriežas.)  

Eldgasts (ielīdis gultā zem segas.) Paldies. Viss kārtībā. Bez 
komentāriem. 

Zvejniece. Kamēr es biju aizgriezusies, man kaut kas ienāca prātā... 
samērā ciniskas pārdomas par cilvēku dabu... Lūk, tu iesāki karu... 

Eldgasts. Tas nebiju es. 
Zvejniece. Protams, ka tu, kurš gan cits... 
Eldgasts. Mans sulainis, viņš... 
Zvejniece. Meli. 
Eldgasts. Es nemaz nevaru samelot – man bail no nepietiesā! 
Zvejniece. Ko tu neteiksi! 
Eldgasts. Vari neteikt! Es tikko iedomājos, ka lai realizētu savus nodomus 

mirt, man pietiktu iziet uz ielas un skaļi iesaukties: „Ej, jūs 
salašņas! Es esmu tas, ko jūs gribat sameklēt!” Taču viņi varētu arī 
mani nenosist. Viņi varētu mani ieslodzīt. Un tad es nobeigtos vai 
nu cietumā vai zem bendes kunga gaļas cirvja... Es to nevēlos. Es 
gribu, lai viss notiek... tīri... Galu galā man dzīve ir bijusi gana 
piedraņķēta – esmu krāpis, blēdījies, nodevis, jā, esmu arī zadzis 
reizi vai divas... Vai gan es nevarētu vēlēties, lai mana nāve ir tīra? 
Nē, tas pat skan pārāk jau patētiski... Nav ticami... labāk teikšu tā: 
vai gan kāds izvēlēsies mirt zem šī ciemata nejēgu zābaku 
spērieniem, kad viņi barā metīsies spārdīt gulošo?... 

 
Šī iztēles aina iedzen viņu šausmu drebuļos. 

 
Eldgasts. Visvairāk man bail, ka neatmodīšos nākošajā dzīvē... 
Zvejniece. Tu jau paskrēji trīs soļus tālāk. Es iedomājos tikai par to: kālab 

tev vairs būtu no kāda vai kādiem jābaidās? No pazemojuma, ka 
tādi necienīgie varētu sabradāt gaišās aristokrātiskās miesas? 

Eldgasts (tēlo, ka saņēmis „vīra dūšu”). Jā. Un kāpēc gan nē? Tiešām, to 
man negribas piedzīvot. 

Zvejniece. Bet krist svētajā krusta karā, tas būtu tev pa prātam? 
Eldgasts. Zināmos apstākļos... neatteiktos! 
Zvejniece (smejas). Pārāk demokrātiski noskaņots tu gan neesi, pat savus 

slepkavas taisies izvēlēties pēc hierarhijas rangiem... Bet es, starp 
citu, esmu zvejniece, zemākās šķiras būtne visā piekrastē... 
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Eldgasts (valdās). Tu labi runā. Sakarīgi. 
Zvejniece. Esmu klausījusies sarunās. Viesnīcā reizēm apmetas ne tikai 

politikas bronzas, skūtgalvji, dzērāji vai naftas karaļi. Gadās arī pa 
kādam dzejniekam... 60 gadu laikā esmu šo to iemācījusies...  

Eldgasts. Jā, gan. Es jūtos izcils. 
Zvejniece. Tomēr ne tik izcils, lai sacerētu man dzeju? 
Eldgasts (uz robežas, lai uzliesmotu). Nē... tik izcils es neesmu... 
Zvejniece. Es tevi nesaprotu! Tad kāds tu galu galā jūties – esi izcils vai 

neesi izcils? 
Eldgasts. Nezinu, nezinu, nezinu... (Kliedz). Nolādētā pasaule! Kaut tu 

izceptos pati savās elles ugunīs! 
Zvejniece. Klusāk...  
Eldgasts. Man bail! 
 
Pie durvīm klauvē. Pēc tam galvu durvju spraugā pabāzīs Viesnīcnieks. 

 
Eldgasts. Vai jau beigas? 
Viesnīcnieks. Lūdzu, saglabāsim mieru, kungi un dāmas! Ārā šķiet 

sākusies revolūcija, bet tā nav viesnīcas administrācijas vaina!... 
(Pazūd.) 

 
Eldgasts. Indes nav... nav iespējams aizbēgt... 
Zvejniece. Dzejojiet. 
Eldgasts. Ak, man tas ne prātā nenāk... 
Zvejniece. Ļoti slikti! Tagad ir pēdējais brīdis... 
Eldgasts. Ciltstēvi, mana tūkstošgadīgā dzimta – iestājieties par mani... 

Glābiet! Glābiet mani... 
Zvejniece. Kā tad īsti ir tajos „mūsu laikos”, tajā mūsdienu sakārtojumā – 

vai dzejnieks ir pasaulei noderīgāka persona par zvejnieku vai arī 
zvejnieks vairāk vajadzīgs? Cik no viena vai otra labuma? 
Dzejnieks un zvejnieks uz ceļa satikās un brīnījās, kur lēksi 
dzejdari? Uz stūra krogu, rakari! bet tu tāds sejā savīties? Pēc 
ļergas pašdzītās!... 

Eldgasts. Dzejai nav pasaules mēru! Tā neatklāsies man.  
Zvejniece. Varbūt tu negribi dzejot tieši man... Es tev nederu? 
Eldgasts. Palīdzēsi man pārraut visas saites ar šo pasauli? Visas!  
Zvejniece. Pat nepamanīsi, ka tas jau būs noticis! 
Eldgasts. Ja nu tu piekrāpsi? 
Zvejniece. Es nepiekrāpšu! 
Eldgasts. Apsolīsies nobeigt mani, pēc tam sāksies runas... morāle... 

ētika.. piesaukts tiks dzīvības svētums... vai tādā garā... 
Zvejniece. Nepiekrāpšu! 
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Eldgasts. Es neticu. Nevienam neticu. Pasaule ir slima, viss civilizācijas 
organisms ir sērgas pārņemts. Ko gan mūsu dienas nozīmē 
zvēresti? Neko! Teju vai visi pēc kārtas melo un krāpj. Un ja pats 
nemelo un nekrāpj, tad klusībā attaisno katrs savas šlakas zagļus un 
krāpniekus – „ak, viņš tikai nabadziņš nospēra divus sētas dēļus 
kaimiņam!”, vai citas šlakas: „ak, viņš tikai nabadziņš nospēra 
divas savrupmājas baltā ezera krastā!”, vai vēl citas šlakas: „ak, 
viņi nabadziņi, tikai iebruka tajā aizjūras zemē ievest kārtību pa 
savām impēriskajām interesēm šajā reģionā ...” Tāpat tiesas vīri un 
tiesas sievas arī žēlīgos tēlo... ko nu žēlīgos – paši jūt, ka daudz 
nemaz neatšķiras no apsūdzētajiem, vienkārši paši nav vēl 
uzķērušies... un tos tiesnešus jau tik viegli arī nav nemaz noķert – 
tie ir mācīti blēži, tie likumus pārzina, katrā laikā izlocīsies!  

Zvejniece. Vai es nāku tevi tiesāt? 
Eldgasts. Tu dzīvo bildē. Ko es tev varēšu padarīt, ja piekrāpsi? 
Zvejniece (brīdi izšķiras, tad izkāpj no gleznas.) Es esmu te... 
Eldgasts. Es jūku arvien smagāk... tomēr pamazām sāku jau pierast. Vai 

jūs nevarējāt brīdināt, ka nāksiet ārā no gleznas, es nebūtu 
izģērbies. 

Zvejniece. Tiešām?  
Eldgasts. Jā. Es esmu tā audzināts. 
Zvejniece. Kas jūs audzinājis? 
Eldgasts. Klostera skolā. 
Zvejniece. Nabadziņš. Tātad nav paveicies. Un par ko tev piespriests 

nāves sods? 
Eldgasts. Ja es to zinātu... Liktens dēļ. 
Zvejniece. Interesanti! Es varētu teikt to pašu... 
Eldgasts. Jums arī piespriests nāves sods? Gleznā? 
Zvejniece. Patiesībā jau izpildīts... bet tas nav svarīgi... 
Eldgasts. Kā nav svarīgi! 
Zvejniece. Mēs šeit esam divi vien, abi notiesāti, neviens nevarētu no 

mums pieprasīt ievērot pilnīgi visas morāles normas, vai nē? 
Eldgasts. Izņemot mūs pašus. 
Zvejniece (iekārtojas blakus gultā.) Ar sevi taču vienmēr var sarunāt... 
Eldgasts. Kants apgalvo, ka tieši ar sevi pašu nevar neko sarunāt, nav 

iespējams pārkāpt, jo tikko pārkāpta maksima, tā izgaist pavisam. 
Morāle nevar būt drusku vai mazliet, tā var būt tikai – „jā” vai 
„nē”. Rīkojies vienmēr tā, lai tavas gribas maksima, jebkurā brīdī 
varētu kalpot par vispārēju likumu. Kategoriskais imperatīvs.  

Zvejniece. Klusē... nefilozofē... Klau! Kas notiek? Tu bēdz no manis? 
Eldgasts. Es palūgšu! Es tiešām ļoti palūgšu! 
Zvejniece. Varbūt tu esi devis celibāta zvērestu savai sektai? 
Eldgasts. Nē, es esmu citādi slims. 



 19

Zvejniece. Tātad morālists? 
Eldgasts. Esmu spiests jūs lūgt vairāk man netuvoties, šajā gultas malā 

vairs nav vietas, es izkritīšu... 
Zvejniece. Tiešām tu mani pārsteidz! Es savā dzīvē esmu pazinusi pāris 

desmitus klostera skolas beidzēju un tie visi bija pļēguri un 
dauzoņas! 

Eldgasts. Tikai ne es. Es dzejoju... 
Zvejniece. Arī dzejniekus es pazīstu. Dzērāji un skandālisti, viens tā 

parotaļājās ar uguni, ka nodedzināja pusi Romas! Bet Roma nav 
nekāda mazā pilsēta. 

Eldgasts. Neesmu dzejnieks. Tikai dzejoju... 
Zvejniece (izkāpj no gultas). Muļķi! Es nemaz nekāroju tavas 

„nevainības”, man ar to nebūtu, ko iesākt – mani taču nav. Tomēr 
es gribu vienu – atzīsti mani! Atzīsti mani! Liecini manu realitāti, 
vismaz sajūsminies par mani un es tiešām tev došu vētras spēku, ar 
kuru var vienā mirklī nojaukt visu šo nekam nederīgo sīko pilsēteli 
ar tās nejēgām iedzīvotājiem! Tu būtu jaunais hercoga reģents... 
Tev piederētu tāda naida spēks, kas mirklī sašķaidītu gabalos visus 
tavus vajātājus – tikai slavini mani, saceri man dzeju, apdziedi 
mani!  

Eldgasts. Nebūtība ir tik garlaicīga?  
Zvejniece. Drīz uzzināsi... Tu taču taisies izbeigt dzīvi tieši šonakt, vai 

tad nē? 
Eldgasts. Tās ir bailes, kas rada šo halucināciju... Tevi. 
Zvejniece. Mani? Halucināciju? Izvēlies kādu vienu variantu... kas esi tu 

pats: būtne pasaulē vai kāds pārmūžīgs Demiurgs ar šodienai radītu 
pasauli sevī? 

Eldgasts. Runa nav par mani, bet... ja tu esi mans bezapziņas radījums, 
rēgs, ķēms, iedomu tēls... un sekss ar tevi būtu tā it kā... es pats ar 
sevi nodarbotos... 

 Zvejniece. Arī pareizi! Tikai to es biju mazliet piemirsusi. Tātad esam 
vienojušies: manis nav... 

 
Klusums. 

 
Eldgasts. Es, protams, atvainojos!... (Dziļi ieelpo.) 
Zvejniece. Izbeidz! 
Eldgasts. Varbūt man nevajadzēja... 
Zvejniece. Nē, tā ir patiesība, par patiesību neapvainojas!... 
Eldgasts. Tomēr... man ļoti neērti... es izturējos... 
Zvejniece. Ko niekus! Turpiniet tik kultivēt savu aristokrātiskā 

vientuļnieka, savu revolucionārā romantiķa paštēlu! Būs labi! Tiesa 
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nevienam no tā nebūs nekāda labuma, bet tas jau tāds nieks... 
galvenais, ka labi izskatās... Cēli izskatās! Svēti izskatās!  

Eldgasts. Dievs mans liecinieks, es tiešām... 
Zvejniece. Neaizmirstiet pārmest krustu! 
Eldgasts. Ak... esmu tik briesmīgi noguris... Varbūt nomaitāsiet mani 

tūlīt? Ļoti lūdzu... Man sāp, viss sāp!... Reģenta sarkanie jātnieki 
tūlīt būs klāt! Būs klāt! Klāt! Klāt! Jau klāt! (Lēkmes aina.) 

Zvejniece. Ej! Kas jums notiek? Ei! 
Eldgasts. Lūdzu, nomaitājiet mani! Zvaniņš! Kur ir zvaniņš!... 
Zvejniece (sit ar svečturi pie sienas). Kalpotāj! Sulaini, Gustav! Steidzies 

šurp! 
Eldgasts. Dzeju! Jums vajag nolādētā dzeju? Jā, klausieties dzeju, tikai 

tūlīt pat nomaitājiet mani! Tūlīt, tūlīt būs! Lūk: „Pārlauztām kājām, 
pārlauztu muguru, slinkais dēls, dzērājs, pirtiņā guļ, viss ir tik 
klusu, viss ir klusu, laiki stāv savā kustībā baisā... gaisā...” 
Nejēdzība! Tā ir nejēdzība... Ārprāts! Neplosiet mani gabalos! Ak, 
Dievs! Dzeja! Būs dzeja! 

 
Sarkanas gaismas plīvuri šļācas pār istabu kā asinis. 

Zvejniece nepārtrauc klauvēt pie sienas. 
 
Zvejniece. Ei, mosties taču, te cilvēks mirst! 
Eldgasts. Ātrāk... kādu pantmēru... klasisku, kaut „balto pantu”, vienalga 

kādu! Viss melnbalts! Viss pelēks! Viss deg melnām un pelēkām 
liesmām!... 

 
Iesteidzas Gustavs garā naktskreklā, viņam ir kvēpināmais trauks, kurš 

tūlīt tiek uzstādīts, aizdedzināts, plūst rožaini, spilgtas krāsas dūmi. 
Eldgasts aizrijas no dūmiem, klepo, Gustavs viņu atbalsta, 

pamazām notumst. 
 

Zvejniece. Kāds jauks kvēpināmais trauks, es tādu jau esmu kaut kur 
redzējusi... Atceros! Aptiekārs man tādu rādīja, tas bija jau sen, 
viņš tajos laikos ar indīgiem dūmiem svēpēja čūskas purvā. Es arī 
šeit tumsā iemācījos nelielu burvestību, kas tavu kvēpināmo zāli 
padarītu iznīcinošu, tu varētu aizmirdzināt visus savus ienaidniekus 
visur pasaulē un valdīt, valdīt viens pats! Nevēlies šādu spēku? 

Gustavs. Citreiz! Tagad paklusē, man nav laika! 
Zvejniece. Tikai saceri man dzeju... 
Gustavs. Klusē!... Ai, ai, kungs... Kāpēc nepašķindinājāt zvaniņu, es būtu 

ātrāk pamodies, es būtu drīzāk klāt un mēs varbūt apturētu mūsu 
lēkmi ar parastajiem pulverīšiem vai pilieniem... Fu, šie dūmi... 
Pats tos vienmēr sarijos un... krītu, krītu... krītu... 
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Istabā lien milzīgas baltas ķirzakas ar gaišzilām acīm, skraida, lēkā, met 

kūleņus, spēlējas tievi un gari mazuļi kurpēs uz atsperītēm. 
Gleznas rāmī mainās sejas un laikmetu ainas. 

Klusums. 
Eldgasts guļ gultā kā vaska lelle, Pērļu Zvejniece ir atpakaļ gleznā. 

Gustavs viens pats sēž priekšplānā. 
 

Gustavs. Jāizvēdina telpu... te jau nav ko elpot... (Atver logu.)  
 

Ārpusē kliedzieni un dobjas zvanu skaņas. 
 

Gustavs. Inkvizīcijas zvans. Kādu sodīs. Iezīmēs ar Dieva soda zīmi, kā 
spitālīgo... 

Zvejniece (rāmī). Nāve nāk... 
Gustavs. Kaut nu izdotos tikt prom ar veselu ādu... Kaut gan... Roku man 

jau izmežģīja pats kungs. Ah, sāp, nolādētā...  
Zvejniece. Nevajadzēja melot! 
Gustavs. Melot! Tieši melus jau man nācās izdomāt, citādi viņš man 

pavisam atplēstu visus locekļus... Kungs ir tāds – viņam vajag 
dzīvot iedomātā nodevības un ļaunuma pasaulē. Ja es nebūtu 
iedomājies samelot, ka vēlēju viņam ļaunu, viņš nekad man 
nenoticētu. Bet tā – palaida vaļā! Vismaz visu roku nenorāva... 
(Pēkšņi atjēdz.) Kas runā? Tu? Tu... kura esi tajā gleznā? Vai arī es 
sapņoju? Vai es esmu aizmidzis? 

Zvejniece. Tieši otrādi: es taču tevi pamodināju, kad kungam sākās 
lēkme! Ko brīnies? 

Gustavs. Nu, labi... un tad? 
Zvejniece. Nekas vairāk... 
 
Pauze. Gustavs vairākas reizes aizmiedz un atver acis, nekas nemainās. 

 
Gustavs. Labi. Tas ir sapnis. Es zinu. Tā ir mana virtuālā spēle. Iztēlojos: 

šajā spēlē es esmu autors, varu izvēlēties, kas tālāk notiks... Es 
iedomājos sevi sēžam pie datora un sitam pa taustiņiem. Man 
nepatīk tas, ko esmu uzrakstījis. Tā ir patiesība, bet man nepatīk... 
Vienkārši – kādā brīdī tam bija jānotiek, man jāatzīstas, esmu 
izlicies. Neviens nelauza man roku, es to pats iedomājos... Jā, 
stulbi, protams... Ko lai daru šajā sapnī? Es paskatos ekrānā! 

Zvejniece. Esmu tepat. 
Gustavs. Es redzu. Runā. 
Zvejniece. Kādreiz dzīvē es biju ragana, mans vārds pasaulē bija Mare, 

mammas Marīte. Nodeva mani draudzene „uz mūžu”, vārdā 
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Graunda. Inkvizīcija noģērēja man ādu no muguras, sadedzināja ar 
dzelžiem manas kājas. Tad izdzina ārā – pūlim saplosīšanai... 
Satrakojies bars – līdzīgi tam, kas trako šonakt tur ārā – iedzina 
mani jūrā. Viņi mani nelaida ārā. Viņi ielenca mani savās laivās un 
sita ar ķekšiem. Viņi saplosīja manu ķermeni, viņi noslīcināja 
mani! Tagad es krāju enerģiju, lai spētu atriebties... 

Gustavs. Acis grauž – tas nozīmē: es pārāk ilgi esmu sēdējis pie ekrāna. 
Vai es spēlēju pats sevi? Vai es pārtopu tajā, ko spēlēju? Vai tēls 
spēlē ar mani, vai es ar tēlu – nesaprotu... 

Zvejniece. Es nebiju ragana, bet tāda kļuvu, kad mani par to padarīja šie 
stulbie, fanātiski noskaņotie ļaudis. Tu gribi manas spējas? Saceri 
man dzeju. 

Gustavs (iztrūkstas). Kādu dzeju? 
Zvejniece. Tādu, kādu solīja sacerēt tavs kungs. 
Gustavs. Viņš? Viņš nespētu salikt kopā trīs vārdus ritmā, kur nu vēl 

piemeklēt atskaņas... 
Zvejniece. Tad papūlieties tu. 
Gustavs. Vai tu viņu padarīji tādu?  
Zvejniece. Tieši otrādi. Viņš alka saņemt nāvi no manām rokām.  
Gustavs. Ticu! Tam es ticu! (Paslepen.) Viņš tak arī man ir uzmācies pa 

šo līniju, viņš man citkārt saka: „tu nodur mani”, „tu nogrūd mani 
no augstas kraujas”... Pats nevar, pašam bail... Bet es taču arī 
neiešu uzņemties tādu grēku kā cilvēka nokaušana. Te nu es viņam 
stāvu pretī, kā klints! Nē – es saku – dariet ar mani, ko gribat... 
neķeršos klāt!... 

Zvejniece. Gan jau tu melo tagad... 
Gustavs. Jā, nu... tā varbūt es neteicu, bet neesmu arī viņam roku pielicis. 
Zvejniece. Tas labi! 
Gustavs. Tā teica jau mans vecais tēvs: Nebaidieties, jūs sīkie zaglēni, 

man, viņš teica, ar ētiku viss ir kārtībā, ja es pats zogu, tad daudz! 
Zvejniece. Tas ir pretīgi. 
Gustavs. Liec manu veco mierā. Viņš bija kārtīgs vecis – zaga, bet visu 

atstāja ģimenē! 
Zvejniece. Kāpēc gan es tevī klausos? 
Gustavs. Es arī nesaprotu – kāpēc es tā stāvu un viens pats runājos ar 

uzzīmētu bildi... 
Zvejniece. Piesargies!  
Gustavs. Ko es tādu izdarīju? 
Zvejniece. Klusē, sulaini, kad ar tevi nerunā! 
Gustavs. Jāsaka, arī jūsu apģērbs neliecina nez par kādu augsto kārtu! 
Zvejniece (spokaini izstiepj roku ārpus gleznas). Tu mani sāc kaitināt! 
Gustavs (ziņkārīgi, ārkārtīga entuziasma pārņemts). O! Paskat tik! Kā tev 

tas izdevās! Vai tu visa vari izlīst ārā? 
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Zvejniece. Klusu! 
Gustavs. Nē! Klausies, iztaisi vēlreiz šo triku... man patika! Pie viena – 

atvainojiet, ka uzrunāju jūs uz „tu”, kundze! Bet man tas šķita gluži 
kā cirka triks, un visus cirka aktierus es uzrunāju uz „tu”! Ļoti 
atvainojos, tiešām! Esmu sajūsmā!... 

 
Zvejniece pārskaitusies klusē. 

Tajā brīdī gultā somnambuliski sakustas Eldgasts. Kaut ko 
murmina miegā. 

Pēkšņā vētras brāzmā vaļējās loga rūtis triecas pret sienu. 
Ārā kliedz: „Ū-Ū-Ī, Dieva iezīmētais nāk! Ū-Ū-Ī, Dieva iezīmētais nāk, 

dodiet ceļu lāsta nesējam, laidiet garām spitālīgo! Ū-Ū-Ī...” 
 
Gustavs (rosās ap guļvietu). Jā, kungs! Atļausiet palīdzēt, kungs? Vai 

pacelt jums galvu augstāk, kungs? 
Eldgasts. Kad tas reiz beigsies? Mans Dievs, kad tas vienreiz izbeigsies! 

Es vairs nevaru... Man ir apnicis, man ir pretīgi, man vairs nav 
spēka bēgt no Reģenta sarkanajiem jātniekiem, esmu noguris, 
noguris... Kalps! Nožņaudz mani tūlīt! Nosmacē! 

Gustavs (portretam) Un tā visu laiku! Ko te lai atbild? Ka neesmu nekāds 
slepkava! 

Eldgasts. Es pavēlu! Nogalini mani! 
Gustavs. Kungs!... Mirstiet jau nu pats... 
 

Ārā uz ielas troksnis vēl pieaudzis, nedabiski brēcieni, niknuma 
kliedzieni, spiedzieni, vaimanas, lāpu uguņu plandīšana aiz loga. 

Kaut kur šķind izsisti stikli. 
 Pie durvīm klauvē, ātri ielūkojas Viesnīcnieks, 

runā pa pusei ārpus durvīm. 
 
Viesnīcnieks. Cienījamie viesi! Mēs, viesnīcas darbinieki kontrolējam 

situāciju! Uztraukumam nav nekāda pamata, tur ārā uz ielas tā nav 
revolūcija, tas nav arī dumpis, neliela sabiedriska viļņošanās, tā to 
varētu nosaukt... Neslēpšu kādu svarīgu informāciju, ko mans 
pienākums liek paziņot: šonakt pilsētiņā atkal parādījies Melnais 
Sirds Plēsējs – briesmonis, sātana izdzimums, slepkava maniaks, 
kurš uzrodas reizi pa deviņiem gadiem... kā leģenda vēsta – 
raganisku pesteļu rezultātā... jo sensenos laikos pilsētiņā sākušās 
nejaukas burvestības – te kādu nopļauj slimība, te citam lopi krīt, te 
māja nodeg, vārdu sakot – tīrākā pesteļošana. Tad nu visi kādu 
nakti sanākuši kopā raganu medīt... 

Gustavs. Mīļais saimniek, vai tiešām jūs neredzat, ka kungam slikti! 
Viesnīcnieks. Kas vainas? Nobūrums? 
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Gustavs. Slimība! Vienkārši slimība! 
Viesnīcnieks. Vajadzētu saukt ārstu, taču ārsts mums ir vienlaikus 

aptieķnieks, bet tieši tam aptieķniekam jau šonakt arī tik tikko visas 
asinis neizsūktas – Melnais Sirds Plēsējs, viņš saka, esot bijis jau 
divu soļu attālumā, labi, ka paguvis izšaut, tad briesmonis pazudis 
grāvī, itin kā zemē ielīdis... Tūlīt visa pilsētiņa sacelta kājās ar 
trauksmes zvanu. Visi – liels vai mazs devušies vajāt slepkavu. Ja 
atradīs uzspraudīs uz mieta! 

Gustavs. Tā viņam vajag! Tā viņam vajag! 
Viesnīcnieks. Man gan šķiet, ka viņu nenotvers – tā ir elles radība, kad es 

jums saku... 
Gustavs. Drīzāk gan, ka elles... tā izklausās. 
Viesnīcnieks (pagājies tuvāk gultai). Bet kungs patiesi nelāgi izskatās, 

gluži kā vaska lelle... Ka zinātu, kādas zāles dot... Varbūt patiesi iet 
sameklēt un atsaukt aptieķnieku? 

Gustavs. Viņš būs aizņemts! Viņam taču jānoķer briesmonis... Ko es 
gribēju jautāt; vai viņš to briesmoni redzēja arī... kā saka, vaigā? 

Viesnīcnieks. Esot redzējis! Tīrākais elles izdzimums, acis kvēlo sarkanās 
elles ugunīs, deguns līks un spalvains, mute kā ar nazi iešņāpta – 
taisna, plata, ilknis rēgojas... Apakšējais žoklis (demonstrē) – šitā – 
izvirzīts uz priekšu!  

Gustavs. Šitā? 
Viesnīcnieks. Taisni tā! 
Gustavs. Jā! Un vēl ilknis? Tiešām... izklausās baisi... 
Viesnīcnieks. Tāpēc jau es saku – šonakt ārā uz ielas labāk nerādīties, ej 

sazini, pa tumsu var arī nosist ar mietiem – ļaudis satraukti... Būtu 
devies meklēt kungam ārstu, bet – tādā naktī! Kur tu vari iziet! 
(Pagriežas, lai dotos prom, ievēro bildi.) Augstais Dievs! Hercoga 
portrets izgaisis! Tur tagad ragana! Tie taču pesteļi... Jūs redzat? 
Jūs redzat? 

Gustavs. Šausmas! 
Viesnīcnieks. Ragana ir atgriezusies! Šo istabu ir jāizkvēpina ar vīraku, ar 

baznīcas svecēm, ar svētīto ūdeni! Jābēg! Jums jābēg! Svētītā 
istaba apgānīta – ātri, steidzieties prom! 

Gustavs. Mans kungs ir slims, viņu nedrīkst kustināt! 
Viesnīcnieks. Kā jūs nesaprotat? Tāpēc jau kungs saslima, ka tas... tas 

elles nezvērs ir parādījies! Svētuma apgānītāja, mušu ķēniņiene! Es 
tev!... (Metas pret portretu.) 

Gustavs. Neaiztieciet! Labāk neaiztieciet bildi! Ka neiznāk vēl trakāk! 
Viesnīcnieks. Taisnība, taisnība... Dievs augstais, palīdzi grēciniekam!... 

Var iznākt vēl trakāk... Jā, jā, jā... ātri, ātri pēc eksorcista... ļaunais 
jāizdzen... (Dodas prom.) 
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Gustavs. Pagaidiet! Jūs sauksiet svešus cilvēkus? (Aizsteidzas viņam 
priekšā durvīm.) Lūdzu, neatstājiet mani vienu... Mani noburs! 

Viesnīcnieks. Nost! Jābēg! 
Gustavs. Bet es? 
Viesnīcnieks. Bet jūs? 
Gustavs. Jā! Kā ar mani? 
Viesnīcnieks. Laid taču! 
Gustavs. Kurš ir saimnieks jūs vai es? 
Viesnīcnieks. Saimnieks? Es esmu... 
Gustavs. Tad turieties, kā saimniekam pieklājas! 
Viesnīcnieks. Kā tēvi un vectēvi? 
Gustavs. Tieši tā! 
Viesnīcnieks. Jā, bet... es arī nevaru... redziet... Man bija tāda doma: jūsu 

slimo kungu būtu jādabū prom drošā vietā! Es pieņēmu lēmumu, 
ka skriešu meklēšu palīgus... 

Gustavs. Nevajag palīgus! Labāk pašam krist ceļos svētās ikonas priekšā 
un lūgt Pestītāju, lai nāk palīgā! Citu nevienu nesauciet... Lūdzu! 

Viesnīcnieks. Jā, jā, jā! Es vienmēr esmu savā postenī! 
Gustavs. Nekavējieties... Jūs man esat simpātisks, saimniek! 
Viesnīcnieks. Jūs man arī, jaunais kungs! Es centīšos... 
Gustavs. Būs labi! 
Viesnīcnieks. Labi! Turieties! Gaidiet! Es tiešām metīšos ceļos svētbildes 

priekšā!... Visuaugstais mūs neatstās nelaimē... Drīz palīdzība būs 
klāt! (Klusu). Tomēr teikšu jums atklāti – šonakt nekāda ticība 
vairs nelīdzēs! Palūgsim Dievu, sliktāk jau nebūs, taču cerēt nav uz 
ko... elles neradījumi ir laukā... zem jebkuras virskārtas guļ 
ļaunums un iznīcība! Dzirdiet kā ļaudis ārā kauc, gluži kā tādi rēgu 
vilki, kā asiņu izbadējušies vampīri... Visas lietas serdē beigtas! 
Pāri palikušas tikai krāsainas izkārtnes, tikai nosaukumu šiltītes 
vien... Mieriniet sevi ar cerību uz labāko! Bet pārāk daudz vis 
neceriet... nav tie laiki!... (Izlavās pa durvīm). 

Gustavs (nošļūk uz grīdas.) Tās ir beigas! Viņi mani piebendēs! 
Zvejniece. Stulbeni, vienkārši apgriez portretu otrādi... viesnīcnieks 

domās, ka ir pārskatījies, vai arī, ka burvestības beigušās... 
Gustavs. Pareizi, kundze! Tā ir jādara! Tā ir jādara!... Bet pārak daudz 

gan nav, ko cerēt, tā arī liela patiesība... Es vēl nepadošos... Gan 
jau es vēl parosīšos! 

 
Eldgasts pieceļas gultā sēdus. 

 
Eldgasts. Kāpēc tumsa? Kur zvaniņš! Ei, dodiet manu zelta zvaniņu... 

Man bail! Man ir bail! Es negribu mirt, Dievs, Dievs... Ko lai es 
daru? Kur man atrast zvaniņu?... 
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Loga aile uzplaukst sarkanajā ugunsgrēku atblāzmā. 

 
 
 
 

 
2.daļa 

 
Tumsa. Tad loga aile uzplaukst sarkanajā ugunsgrēku atblāzmā. 

Eldgasts guļ savā gultā, nemierīgi, murgos brīžiem iekliedzas, mētā 
rokas, slienas it kā gribēdams uzlēkt stāvus... 

Aiz logiem trako liesmas, kliedzieni, atskan šāvieni. Gustavs, kurš 
iesnaudies gulējis uz galda uztrūkstas. Brīdi viņš panikā „tausta” 

acīm apkārtni neaptverot, kur nonācis. Tad lēnām apjauš sevi. 
Atceras, kas notiek ārā uz ielas... 

 
Gustavs. Kā viņi tur smilkst, kā tādi suņi... Šauj arī... 
Eldgasts. Man slāpst! Kāpēc tāda tumsa, vai es esmu jau miris? Vai esmu 

ellē?... Atnesiet kāds padzerties! Atnesiet indi! 
Gustavs. Esmu šeit, kungs. Viss kārtībā. Dzeriet, lūk, no kausa... 
Eldgasts. Ā, labi... Vismaz mirkli ir labi... 
Gustavs. Nu, re – tā jau es teicu – būs labi! Vismaz mirkli būs labi... 
Eldgasts. Mani meklē? 
Gustavs. Vēl nē, kungs... 
Eldgasts. Kas tad tur ārā tā kliedz? 
Gustavs. Kā jau visos laikos pierasts – burvjus un raganas medī. Svētums 

apgānīts, maniaks brīvībā, jā, teiksim, viņiem vienmēr ir 
problēmas, bet kā lai es tagad izdzīvoju... Vai tad es to visu 
uzsāku? Vai man tas bija vajadzīgs? Skaidri un gaiši: vajadzētu 
bēgt, mans kungs – to es gribēju teikt... 

Eldgasts. Klusu! Tu saņemsi kompensāciju – visas manas lietas! 
Gustavs. Lietas! Mani to dēļ nositīs ar mietiem! Man bail!  
Eldgasts. Bailes ir nieks, bailes ir normāla psihes reakcija uz nedabisku 

situāciju... bet vai tad dzīvošana pasaulē vairs ir dabiska? 
Gustavs. Mans kungs, nezaimojiet! 
Eldgasts. Nieki, es nedzīvoju dabiski jau kopš sešu gadu vecuma... bet tu 

– nezaimojiet... Visa dzīve man ir zaimi paši par sevi! 
Gustavs. Lūk, lūk, kungs, un jūs vēl brīnāties, kāpēc jūtaties slims... 
Eldgasts. Kas tad? 
Gustavs. Tas Visuaugstais nekad neļaujas apsmieties, arī mācītājs tā 

teica... 
Eldgasts. Es tagad esmu tavs mācītājs. Klausi mani. Dod indi. 
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Gustavs. Es uzstājīgi lūdzu: nezaimojiet! 
Eldgasts. Tu sacelies pret mani? Negribi vairs kalpot?  
Gustavs. Nē, kungs... tomēr... Bailes un Debesis pār mani... Kaut kā 

negodīgi – es vienīgais gribu dzīvot, gribu normāli dzīvot, kā 
vienkāršs cilvēks, bet – man neļauj! Es saprotu tā, ka hercogam 
hercoga problēmas, valstij valsts problēmas... Jūs esat aristokrāts, 
jūsu romantiskais protests pret hercogistes iekārtu, es saprotu... Bet 
ko no manis var gribēt? 

Eldgasts. Uzticību. Šo tikumu visi tagad aizmirsuši. 
Gustavs. Kāpēc jūs šim tikumam izvēlējāties tieši mani, kungs? 
Eldgasts. Citi cilvēki mani nomāc. Tu esi tik stulbs, ka mani nenomāc... 

Tu esi cildens savā stulbumā. 
Gustavs. Nu, paldies, kungs! Novērtējāt manu centību! 
Eldgasts. Es mirstu, man nav nozīmes liekuļot. Tu esi cildens, aizmirsti 

pārējo... 
Gustavs. Jā, gan, kungs... tagad „aizmirsti”... 
Eldgasts. Esi cildens. 
Gustavs. Var jau mēģināt, bet tieši tāpēc, ka esmu tāds kāds esmu, nav 

patīkami neko tādu uzklausīt... Kāpēc jums šķiet, ka esmu stulbs? 
Eldgasts. Tāpēc, ka tu nemaz nevēlies būt tikumīgs, bet esi... 
Gustavs. Līdz šim es domāju, ka tādi ir visi cilvēki visā pasaulē. 
Eldgasts. Nē. Nav. Tikai paši stulbākie. Un, protams, arī cildenie... dižie... 
Gustavs. Ak, ko nu par mani... Viss ir vienkārši – man no pasaules vajag 

tikai tikdaudz, lai tā liek man mieru, lai man ir savas mājas un kāds 
cilvēks, ar kuru pavadīt ikdienu... Es neesmu nekāds revolucionārs! 
Man nav ne mazākās vēlēšanās „padarīt pasauli labāku”, jo 
vienīgais, ko parastais cilvēks var izdarīt, tas ir cerēt, ka tā rīt 
nekļūs sliktāka. Lai gan – ko var zināt! 

Eldgasts. Pretīgi klausīties! Sīkbūtnes filozofija... tiesa gan jāatzīst: 
cildenas sīkbūtnes. 

Gustavs. Es patiesi esmu sīkbūtne, kungs... Kas notiktu, ja es tagad izietu 
ārā uz ielas? Nepagūtu ne nožāvāties, kā būtu jau nosists beigts! 
Bet kāpēc? Par ko? Tāpēc, ka šajā pilsētiņā ļaudis sadomājuši 
izķert visus maniakus un uzskata – labāk apsist piecsimt nejaušus 
garāmgājējus, nekā palaist garām vienu maniaku... 

Eldgasts. Vai tad aizmirsi, kā tev gāja pie aptiekāra? Tu jau arī esi tas 
maniaks, ko visi ķer!  

Gustavs. Bet kāpēc? Tāpēc, ka gribēju jums izpalīdzēt! 
Eldgasts. Man nāk smiekli, bet nevaru pasmieties – kaut kas iekšā sāp!... 

Vai es krītot neesmu pārrāvis kādu dzīslu? 
Gustavs. Nē, kungs! Jūsu dzīslas ir kārtībā... 
Eldgasts. Te tu maldies! Nekas man nav kārtībā!  
Gustavs. Tomēr... es nesaprotu, kāpēc mani grib nosist... 
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Eldgasts. Tāpēc, ka tu kalpo man, jo tev tas ir izdevīgi! 
Gustavs. Izdevīgi? Es vienkārši negribēju jūs atstāt vienu jūsu slimībā... 
Eldgasts. Jā? Tiešām? Bet kurš bija rakājies manos dokumentos pēc tam, 

kad es pirms nedēļas devos pie notāra mainīt savu testamentu? 
Gustavs. Es nē! 
Eldgasts. Kas tad? Vairāk te tuvumā nav. Es skaidri atceros dokumentu 

kārtību lādītē. Tā bija sajaukta. Kurš tos sajauca?  
Gustavs. Kā es varu zināt... neesmu tur tuvumā bijis... 
Eldgasts. Atkal melo! Tu tos sajauci, jo gribēji zināt, vai tavs vārds ir 

testamentā! 
Gustavs. Vai tad ir? 
Eldgasts. Vai tad tu nezini? Ak, Dievs! Kad es tev vienreiz spēšu iedzīt 

tavā nolādētajā paurī taisnības mīlestību! Kad tu sāksi runāt atklāti, 
to pašu, ko domāt?  

Gustavs. Nezinu. Taču tā ir taisnība – es katru dienu lūdzu Dievu, kaut 
viss ātrāk beigtos un es varētu sākt normālu dzīvi! 

Eldgasts. Noindē mani, būsi brīvs. 
Gustavs. Nevaru... Jūs izglābāt mani purvā... 
Eldgasts. Tāpēc jau tu nebūsi brīvs, ka nevari... siekalu biedēklis!... fu, 

pretīgi uz tevi skatīties! 
Gustavs. Es visu laiku domāju, ka esmu brīvs tieši tāpēc, ka nevaru 

nevienu nobendēt... 
Eldgasts. Esi filosofiju salasījies? Nav nekā sliktāka, kā kalps, kas 

iedomājas filosofēt! 
Gustavs. Jūs esat kungs, jūs nevarat mani apvainot, jo mēs dzīvojam katrs 

savā pasaulē... 
Eldgasts. Atkal meli! 
Gustavs. Nu un tad, ka meli? Es tā dzīvoju... 
Eldgasts. Īstenībā tev vajadzētu iet tur ārā piedalīties dedzināšanā un 

grautiņos! Tad es saprastu, ka tu vismaz mēģini būt brīvs, bet tā... 
tfu!... sīkbūtne, nekas vairāk... (Tver pie kakla, viņam trūkst elpas.) 
Nolādēts! Atkal lēkme!... O, kad tas reiz beigsies!... (Krampji.) 

Gustavs. Kungs! Kas jums? Atkal jau... Kas šis par vakaru, jums kungs, 
nelaimīgs... Ātrāk zāles, lūdzu, kungs! Lūdzu! Dzeriet zāles! Nu 
taču! 

Eldgasts. Gribu mirt! Reģenta suņi mani plēš! Ej prom! 
Gustavs. Nē, lūdzu! 
Eldgasts. Beigas ir tuvu, lēkmes seko cita citai... Tu nesajēdz? Kā teica 

dakteris – kad lēkmes vairs nevarēs apturēt, kad tās sekos viena 
otrai – tad būs beigas!... Beigas! Ak, Dievs! Beigas! 

Gustavs. Nerunājiet, kungs, dzeriet! Es jums saku – aprijiet šo pulverīti! 
Eldgasts. Vācies prom! Esmu iezīmēts, mani nevar glābt! 
Gustavs. Nekur neiešu! Pulverīti! Aprijiet! Nu! 
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Eldgasts. Es pavēlu – ej prom! 
Gustavs. Nekā tamlīdzīga. (Nogāž Eldgastu uz muguras un ar varu 

iebaro pulverīti.) 
Eldgasts. Suns! Nolādētais sulaiņa cūka! Es tev rīkli pārplēsīšu! Es tev 

zarnas izritināšu, nelieti! Acis izraušu!... Ā! 
Gustavs. Mieru, mieru... Būs labi!... guliet, nekustieties, nelamājieties, 

jums tas ir kaitīgi... 
Eldgasts. Gan es tevi dabūšu rokā, maita!...  
Gustavs. Kas nu mani, ko nedabūt, tepat jau vien esmu... 
Eldgasts. Roku pārlauzīšu! 
Gustavs. Dariet, ko gribat, bet es jūs izglābšu tieši tāpat, kā purvā jūs 

izglābāt mani! Dots pret dotu! 
Eldgasts. Odzes izdzimums! 
Gustavs. Guliet mierīgi... lūdzu, kungs! Jums jāpaguļ... Rīt arī vēl diena, 

roku man lauzīsiet rīt no rīta... 
Eldgasts. Jāpaguļ! Visa civilizācija ir sērgas pārņemta, civilizācija vēlas 

beigt savu eksistenci globālā suicīdā, tās morālais ķermenis jau 
miris... Tā ir paranoja, tikumību tā ķer vispirms... Jāpaguļ!... Re, kā 
ārā visa debess krāsojas sarkana, tur jau sākuši dedzināt mājas, 
šurpu drāžas sarkanie jātnieki... Es neizliešu asinis, nekad neizliešu 
asinis, pat savējās nē, tas nav cēli, asinis ir netīras, riebīgs, 
plebejisks fizioloģiskais šķidrums... dodiet man indi, lai es 
aizmiegu rāmi un klusi, cildeni... Jāpaguļ, jāpaguļ... jāpaguļ... 
Cildeni sapņi... cildeni... (Aizmieg.) 

 
Pa durvīm tajā pat brīdī „iegāžas” piedzēries Viesnīcnieks, viņam rokās 

atvērta pudele, visa korektā stāja un ietērps pagalam, 
jo viņš ir izmisumā... 

 
Viesnīcnieks. Es esmu pagalam!... Vai es vispār esmu?  
Gustavs. Klusāk, kungs tikko aizmiga! 
Viesnīcnieks. Viņš aizmiga, protams, visi drīkst gulēt, bet es? Kā ir ar 

mani? Manā viesnīcā iemitinājies nelabais gars... Vai es varu to 
kādam teikt? Nevienam!... (Satver Gustavu aiz atlokiem). Tu 
neteiksi nevienam, nevienam?... Lūdzu! Lūdzu, nesaki!... 
Iedzersim!... man ir šitas, redzi kā klunkšķ... Bet tu nesaki 
nevienam, citādi es esmu pagalam... 

Gustavs. Es neteikšu, tikai neplēsiet man drēbes! 
Viesnīcnieks. Tu atraidi mani? 
Gustavs. Ko tas nozīmē? 
Viesnīcnieks. Es nevienam nevaru neko teikt – sadedzinās... Mani pašu 

un... Nodedzinās māju... Viņi tur lasās baros! Viņi meklē, ko 
dedzināt! Visu manu viesnīcu, visu nosvilinās ar uguni... pa tīro, 
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bet... ko es iesākšu bez viesnīcas? Es taču neko citu neprotu – esmu 
bijušais sportists lodes grūšanas un vesera mešanas čempions un 
vēl viesnīcnieks – un tikai! Vairāk nekas es neesmu!... Tad jau 
labāk, lai ir nelabais, lai viņš te dzīvo, vietas pietiek... Dzersim uz 
nelabā veselību! Dzer! Nu, dzer taču! Tu mani nicini? 

Gustavs. Klusu, klusu... Iesim uz savu istabu, lēnām, mierīgi, bez 
stresiem. Vienu solīti, otru... Re, kā mēs labi ejam!... 

Viesnīcnieks. Viņi nodedzinās visu pa tīro! 
Gustavs. Nu, bet – ko darīt? Tādi viņi ir? 
Viesnīcnieks. Ko tad darīt? Vai man sēdēt un noskatīties, kā visa tā 

pasaule, kuru esmu pazinis lēnām iet bojā?...  
Gustavs. Pasaule ir tāda, kā tu par to domā... Domā skaisti! 
Viesnīcnieks Skaisti! Domā, tu saki... lai es domāju... lai es domāju 

„skaisti”! (Histēriski smejas). Tu man patīc! Tu man baigi patīc, tu 
neesi nelabais, tu esi normāls džeks!... Es jūtu, ka mūs sadedzinās 
kopā, vienā krāsnī sabāzīs – tevi un mani – nē, tu nestrīdies – tā 
būs!... Tādi viņi ir! 

Gustavs. Būs. Fakts, ka būs! Pilnīgi noteikti sadedzinās... 
Viesnīcnieks. Un vai jūs, jaunie, vispār zināt, kas es esmu? Es esmu 

bijušais valsts čempions boksā un vesera mešanā!... Man ir zelta 
medaļas... daudz... pilns naktsskapītis! Ja... Tu dzirdi, ja? Tu 
saproti? Es tas esmu – čempions! Tavs čempions... septiņdesmit 
trešajā es aizmetu veseri... tālāk par visiem... prom... tālumā, 
saprati!... 

Gustavs. Viss ir labi, visi kādreiz bijuši čempioni... visiem gribas gulēt... 
Viesnīcnieks. Es gribu cīnīties pret visu ļauno, bet kā es to lai izdara, ja tā 

dēļ taisnības cīnītāji, ar kuriem kopā es gribu iznīdēt ļauno, tieši 
tāpēc nodedzinās manu māju... lai ļauno izkvēpinātu! Bet mani 
pašu taču izkvēpinās – lūk, par ko neviens nepadomās!... Mani – 
līdz ar visu ļauno! Nav taisnīgi!... Par ko tad mani? 

Gustavs. Tā tas ir vienmēr. Vienmēr, jā gan... 
Viesnīcnieks. Jūs mani nicināt, jo man kaut kas pieder, kaut kas fiziski 

taustāms, bet jums nav nekā, tāpēc jūs mani ienīstat... Cēlie 
idioti!... Bet es dzeru!... Skaitiet klunkšķus!... (Paceļ pudeli, 
dzer.)Viens! Divi! Trīs!... Seši! Sešpadsmit!... (Atsedz gurnu.) Bet 
es nēsāju štrumbantes! Lūk! 

Gustavs. Perverss esat? 
Viesnīcnieks. Nē, tieši jūs esat perverss! Jums nav nekā taustāma, ar 

rokām taustāma!... Nelieši, jūs, bez mīlestības dzīvotāji!... (Krīt uz 
mutes.) 

 
Portrets pagriežas, tajā Pērļu Zvejniece. 
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Zvejniece. Ar to vien cilvēku kari nebeigsies! Kārtība ir tāda: sākumā visi 
dodas vienotā cīņā pret ļaunajiem gariem, kuri izrādās paslēpušies, 
tad sākas strīdi, kur tos ļaunos garus meklēt un kuras mājas 
dedzināt. Pēc tam, kad vieniem nodedzinātas mājas, tie vieni jau 
uzskata tos otrus par ļaunajiem un sāk šaut virsū, bet otrie, 
savukārt, guvuši taustāmus pierādījumus, ka pirmie tik tiešām ir 
bijuši ļaunie, kālab mājas nodedzinātas visnotaļ taisnīgi, nu šauj 
pretī šāvējiem, kas no paša sākuma jau domā, ka šauj pretī tiem, 
kas šāva virsū... Pa burzmu nošauj kādu trešo, kas vienkārši gājis 
garām.  

Gustavs. Šī trešā – nevainīgā – skatupunkts ir pats svarīgākais... 
Zvejniece. Ko tu teici? 
Gustavs. Būtiskais ir trešā – nevainīgā – spriedums par to, kas notiek... Es 

iedomājos par varoņiem. Vai modernajā karā ir varoņi? Es domāja 
gan, ka nav. Tie izzuda līdz ar laiku, kad cilvēki juta līdzi tāda 
romantiskā piegriezuma ākstiem, kā mans kungs... (Eldgasts 
iegārdzās.) Klusu, klusu, mans kungs, piedodiet, neesmu jums to 
nekad atklāti teicis: jūs esat cēls, bet es neesmu... Un to es jums arī 
nekad neteikšu, jo jūs reiz izglābāt mani – par šo romantisko žestu 
esat pelnījis nekad neuzzināt patiesību... Vēlreiz atvainojos! 

Zvejniece. Iedomājies sevi žēlot, ja? (Gleznas rāmis sāk lidot pa telpu.) 
Bet vai tev neienāk prātā, ka tu esi tik laimīgs, ka vari mīlēt, ka tev 
ir iespējas mīlēt! Jo tev ir miesas apvalks?  

Gustavs. Novalkāts. Pāršūts no mana kunga vecā ķermeņa... 
Zvejniece. Ņirgājies? 
Gustavs. Aiz skumjām... 
Zvejniece. Melo, jo tu esi sulainis, sīkbūtne... 
Gustavs. Esmu tāds, kādu autors mani gribēja redzēt... 
Zvejniece. Sīks miesās, cēls slepenībā... Tev neizdodas iemiesot šo 

formulu. 
Gustavs. Tāds esmu radīts. Iecerēts kā cēlais un tīrais, bet... no dabas 

sīkbūtne... (Notver un aptur apkārt lidojošo gleznas rāmi, uz brīdi 
„ietveras tajā kā rēgs”). 

Zvejniece. Kļūda... 
Gustavs. Jā, droši vien – pēc autora ģīmja un līdzības, viņš gribēja, lai 

šausmīgi baidos no nāves, es baidos, gribēja, lai neticu mana kunga 
cēlajiem žestiem, vispār, lai neticu varoņiem – es arī tiešām 
neticu... Patiesībā, neticēju vēl pirms autora iejaukšanās... bet tas 
nav svarīgi... 

Zvejniece. Radītājs vainīgs... ai, ai... pie visa vainīgs radītājs... 
Gustavs. Kas tad uzsāka šo karu? 
Zvejniece. Tu. 
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Gustavs. Ko niekus... es netaisos uzturēt šo mītu, ka viss, kas noticis šajā 
virtuālajā pasaulē, tiešām ir noticis. nav nekā tāda. Tā ir slimīgas 
iztēles kļūda.  

Zvejniece. Tu neko nevari darīt? 
Gustavs. Nezinu. Bet es netaisos kultivēt mītu. Jo mīts jau ir kara auglīgā 

augsne... Es vienkārši redzu ekrānu un šajā ekrānā pasaule karo... 
Stulbi tas ir! Jo Autors pats neprot karot... un es arī neprotu, mēs 
visi mākam tikai spaidīt pogas, mākam „spēlēt kariņu”... Un man 
kļūst baisi... 

 
Kara trokšņi deformējas, saplūst kompozīcijā, kļūst teju vai par melodiju, 

dejo Karojošo Ēnas pa sienām, Eldgasts dejo tām līdzi... 
 
Zvejniece. Var jau būt... Varbūt viss ir nenopietni... 
Gustavs. Viss nenopietni?... (Kliedz pret debesīm.) Dievs, atjauno mani 

kā cilvēku! Atdari mani atpakaļ, atdod man cilvēka dabu, Dievs! 
 

Atjaunojas naturālie grautiņa trokšņi. 
 
Gustavs. Iezīmē mani Dievs, dari mani kaut mazliet cildenu... 
Zvejniece. Nav cildenā laiks... tavs gadsimts nav Cēlais Gadsimts, 

tavējais ir cits. 
Gustavs. Atgriez mani cildenajā. 
Zvejniece. Tev nevar būt tādu domu, cildeno domu tev nevar būt, tavs 

laiks tādas domas nepieļauj, visas cēlās domas tevī top sakropļotas. 
Gustavs. Pārlauztām kājām, pārlauztu muguru... 
Zvejniece. Paskaties pa logu: tagad tur viss vārās, skat, tur laukuma vidū, 

kur slējās piemineklis, kas tagad nogāzts, kapos, tur kopiņas 
izmīdītas, krusti nolauzti, baznīcas vitrāžu logi izsisti, redzi – visi 
sit uz visām pusēm, kas pagadās pa rokai, to sit, panika un 
šizofrēnija – tāda ir tā „kara māksla”... Nav karojis, saki? Vai tam 
vairs ir nozīme, kad redzi, jau notiek, jau sākas slaktēšanās, kad 
visi sajukuši, un nevar vairs saprast, kurš uz kuru šauj. Kad jau ir 
iestājies Haoss...  

 
Eldgasts murgojot kliedz un svaidās. 

 
Gustavs. Kā murgos – lūk, mans kungs – viņš karo... 
Zvejniece. Viņš cīnās ar sava tīmekļa ekrānu... 
Gustavs. Kā es. Kā visi. 
Zvejniece. Kā dzīvie. 
Gustavs. Jā, ragana portretā... Kāpēc tu atkal uzrunā mani?  
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Zvejniece. Tagad tik atjēdzies? Un visu šo laiku? Vai tad tu domāji, ka 
sarunājies pats ar sevi? 

Gustavs. Tev vajadzētu būt kunga Eldgasta rēgam, nevis manējam, bet 
viņš guļ, vai ne? 

Zvejniece. Viņš cīnās ar uguni degošā mājā... Viņš smok dūmos, no 
visām pusēm brāžas virsū karstuma viļņi un tvans, sprāgst stikli, 
gāžas degošas sijas, pulkstens iet atpakaļ, liesmojot pa gaisu lido 
drēbes, krekli, spilveni, galdauti, aizkars viļņo zāles zaļu liesmu 
apņemts, grīda kvēlo kā viena vesela ogle, uzpūš vējš, ogle 
iezvērojas... 

Gustavs. Tu runā tā ir kā visu redzētu. 
Zvejniece. Es arī redzu. 
Gustavs. Arī to, kas tur ārā notiek redzi? 
Zvejniece. Redzu! Viņi tagad šauj viens uz otru. Līķi guļ uz ielām, uz 

māju lieveņiem un peld pilsētas kanālā. Dažas mājas jau deg, citām 
pūlis taisās pielaist uguni, bet māju saimnieki tās aizsargā un šauj 
uz uzbrucējiem. Tie arī šauj. Visi tagad šauj. Asinīm noplūdušu 
seju kāda veca sieviete sēž atbalstījusies pret sētu... nogāžas uz 
sāniem mirusi. Lode ķer kādu riteņbraucēju, tas krīt, velosipēda 
pakaļējais ritenis džinkstēdams griežas tukšgaitā... 

Gustavs. Mēs pa to laiku guļam, kā svētlaimīgie! Vajadzētu ieročus... 
Citādi – nokaus kā lopiņus. Vai varbūt tu domā, ka viesnīcai klāt 
neķersies? 

Zvejniece. Es nezinu. 
Gustavs. Tev vienalga, skaidrs! 
Zvejniece. Man ir auksti, tik auksti, ka nespēju jūsu citu vietā dzīvot! 
Gustavs. Vismaz pasaki, ko lai dara! 
Zvejniece. Tas ir karš – no visām melnajām pati spēcīgākā burvestība, es 

tur varu neko ne saprast, ne grozīt... 
Gustavs. Vajadzētu slēpties... slēpties... 
 

Viņš atrauj vaļā skapi, no tā izgāžas daudz tukšu pudeļu un aizmidzis 
Viesnīcnieks, tagad izģērbies puskails, kājās zeķes ar štrumbantēm. 

Brīdi klusums. 
 
Gustavs. Skaidrs... visi narkozē... 
Zvejniece. Padodies. 
Gustavs. Nē, man tikai jāpadomā... 
Zvejniece. Tad bēdz. 
Gustavs. Es nepametīšu kungu. 
Zvejniece. Tu esi tik uzticams? 
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Gustavs. Nē. es esmu tik spītīgs. Lai mani kaut uz mieta uzdur, es esmu 
nolēmis, ka kungu nepametīšu. Jo vairāk tāpēc, ka manis dēļ sākās 
tas viss tur ārā. 

Zvejniece. Tas viss saucas raganu medības un tas ir sācies jau sen jo 
senajos laikos, patiesībā, nekad nav beidzies, tikai dažkārt pierimis 
– kāda var būt tava vaina, tu – ikdienišķā dvēsele – esi un būsi visā 
lielajā kara burvestībā tikai kāda nejaušība, varbūt iemesls kādam 
atsevišķam notikumam... ne jau nu Cilvēku Karam. Tur tu nevari 
būt iemesls, to iesākuši kādi lielāki spēki... 

Gustavs. Kas tie par spēkiem? 
Zvejniece. Gan uzzināsi... karš nebeidzas. 
Gustavs. Sasodīts! Ko tad viņi īsti grib? 
Zvejniece. Nokļūt centrālajā laukumā, pašā centrā, tur ļumēdami ar visām 

savām treknajām miesām uzsvempties uz pjedestāla, no kura 
pieņemt parādi un noskatīties kā vienu vai otru nepaklausīgo 
sarausta gabalos ar četriem zirgiem... Visi grib Centrā. Dzirdi kā 
viņi tur gaudo! 

Gustavs. Es neprasu tieši par viņiem, es prasu par cilvēkiem, kas dodas 
karot – ko viņi grib? Kas ir viņu karš? 

Zvejniece. Atriebība.  
Gustavs. Kam atriebība? 
Zvejniece. Tam, ka nepiepildījās viņu sapnis, jelkāds sapnis, kas 

nepiepildījās ir gluži labs iemesls karam... jo sapņa piepildījums – 
tas ir patvērums. Patvērums, kura nav – tā ir netaisnība. Un 
netaisnības dēļ sākas visi kari... Ar vai bez iemesla... Ak, ko es 
runāju – iemeslu jau var atrast vienmēr, iemeslu ir neskaitāmi 
daudz, katram savs karš... 

Gustavs. Es negribu karu, kungs arī negrib karu. O, viņš pat publiski 
uzspļāva hercoga krūšutēlam, kad mūsu valsts iesaistījās karā... 
Tāpēc mūs dzenā. Tieši mums taču nav patvēruma! Mūs nemitīgi 
vajā Reģenta sarkanie jātnieki... 

Zvejniece. Tava kunga patvērums ir viņa aristokrātisms, viņš tajā jūtas 
mājās un sasniedzis savu zvaigzni, arī tu esi atradis mājvietu savā 
uzticībā – es zinu: tas ir bezjēdzīgi, bet toties cilvēciski. Kara 
sākums būtu tad ja jūs zaudētu patvērumu... jums rastos vēlēšanās 
iznīcināt visu citu patvērumus, lai atjaunotos vienlīdzība... Lai 
rodas sabrukums, lai nekur nav vietas, kur paglābties, lai visi dabū 
just to, ko jūt tas, kurš izdzīts no mājām, tas, kam atņemts 
patvērums – tātad – lai sākas karš! 

Gustavs. Tu runā par sevi? 
Zvejniece. Uzminēji? 
Gustavs. Sajutu... 
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Zvejniece. Jā, gan. Nāve tas ir visa iespējamā patvēruma zaudējums, tas ir 
kara sākums, ikviens, kurš teju jau mirst ir gatavs sākt karu!... Man 
ir auksti. Es gribu, lai viņi nogalina viens otru, lai... viņi uzzina, ko 
nozīmē būt mirušam... 

 
Ārā spalgi kliedz un dēmonu nebalsīs gaudo karotāji. 

 
Gustavs. Bet tu esi mirusi, tu esi prom no tā visa? 
Zvejniece. Jā. Esmu prom. Šeit aiz gleznas man ir neliela skārda kārbiņa 

– tajā ir viegli aizkvēpināms pulveris... aizdedzini to un visi 
karotāji aizmigs uz visiem laikiem... 

Gustavs. Indīgās gāzes. 
Zvejniece. Pēdējais līdzeklis. 
Gustavs. Tātad tu... joprojām nes ļaunumu... 
Zvejniece. Kas to saka? Karš nebūt nav ļaunums – vienkārši dabisks solis 

pasaulē iekšā... 
Gustavs. Spoku pasaulē. 
Zvejniece. Es darinu karu caur dzīvajiem. Ar tavām rokām, ar tavu prātu. 
Gustavs. Atkāpies! Pazūdi! 
Zvejniece. Nē, nē... 
Gustavs. Es mēģinu iztēloties dzelmes aukstumu, kurā tu atrodies... 

Vienalga, lai ko es spētu iztēloties, joprojām klausos tevī un 
domāju: kā tu jūties tur iekšā gleznā? 

Zvejniece. Tu tiešām gribi zināt? Bet mirt negribi? 
Gustavs. Nē. es gribu zināt iepriekš. 
Zvejniece. Kā visi. 
Gustavs. Tu teici – auksti... kā tas ir? 
Zvejniece. Labāk to nezināt. 
Gustavs. Labāk, sliktāk... es tomēr gribētu uzzināt... Kā tu tur nonāci? 
Zvejniece. Ciema inkvizitori saplūda visi vienā barā, metās man virsū un 

noslīcināja mani. Viņi gribēja pārbaudīt, vai esmu ragana. Vai nu 
noslīkšu vai nenoslīkšu... Es noslīku. Pēc viņu pašu izdomātājiem 
spēles likumiem no tā būtu jāsecina, ka esmu bijusi nevainīga, bet 
neviens jau nenoticēja. Viņi baidījās no raganām vairāk nekā viņu 
prāts ļāva atzīt!... Tad es pa otru pusi laikam un telpai atgriezos 
viesnīcā... kādreiz tā bija dzīvojamā māja, agrāk arī mana māja. 
Mūsu ģimeni izkāva... visus... Jā, bet es atgriezos... Cilvēki, kurus 
nogalina citi cilvēki savos karos, atgriežas kokos, akmeņos, mājās 
vai tiltos... reti, bet gadās, ka viens otrs atgriežas zvaigznē. Es 
paliku šajā sienā, melnbaltā aukstuma pasaulē. Kad te uzlika bildi, 
es pārcēlos uz nāvi tajā... 

Gustavs. Kā saprast: „pārcēlies uz nāvi tajā”? 
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Zvejniece. Nebūtu vietā teikt – „pārcēlos uz dzīvi tajā”... Man nemitīgi 
salst, man nemitīgi trūkst elpas... To tu nespēsi saprast. Tu vēl esi 
dzīvs, tu vēl esi ierauts karā... 

Gustavs. Es tomēr nesapratu, kas ir karš... 
Zvejniece. Pati dzīvošana. 
 

Klusums. 
 
Gustavs. Tad, kad tevi nogalināja. Vai toreiz arī bija karš? 
Zvejniece. Jā. 
Gustavs. Viņi gribēja atņemt tev patvērumu? 
Zvejniece. Man bija ticība. Tas bija mans patvērums. Savas iedomātās 

ticības dēļ viņi nogalināja mani. Fanātiķis jau nav pārmēru ticīgs 
cilvēks, fanātiķis ir tas, kurš cenšas apklusināt savas šaubas Ticības 
priekšā un tāpēc vienmēr histēriski pārspīlē savas ticības 
apliecinājumu. Viņi visi bija fanātiķi, viņi baidījās būt neticīgi, 
viņiem nebija patvēruma, tāpēc viņi atriebās man... 

Gustavs. Arī tie tur ārā ir tādi pat fanātiķi... 
Zvejniece. Cilvēku karš nebeidzas nekad.  
Gustavs. Kādreiz taču beigsies. 
Zvejniece. Karš ir noburts. Tiklīdz kāds atrod sev patvērumu, tā sāk just, 

ka patvērums atkal gaist...  
Gustavs. Nav nekā pamatīga, nekā pastāvīga? 
Zvejniece. Ne šajā pilsētā... šī pilsēta ir noburta – tiklīdz patvērums šķiet 

atrasts, nāk citi un to sagrauj... 
Gustavs. Nav cerību? 
Zvejniece. Nē. Burvestībā ierīkots ir tā, ka dzīvošana ir nemitīgu 

sadursmju virkne, spēcīgu sadursmju virkne, jā, tieši sadursme, 
tieši sacīkste uztur dzīvot gribu – tādējādi dzīvot spēcīgi nozīmē, 
graut patvērumu, nevis celt. Dzīvot spēcīgi! Dzīvot attīstībā! Šis 
tārps ložņā visā pasaules organismā, tas ir sātaniski iemānīts, 
iestrādāts pat dabas likumos, paša Lucifera iedomāts, tāpēc tas 
pastāvēs mūžīgi mūžam... 

Gustavs. Bet ja es tomēr negribu cīkstēties? Es gribu noslēpties... 
Zvejnieks. Fanātiķis grib iet visiem pa priekšu, vientuļnieks grib 

noslēpties – kā viens, tā otrs ir slepeni karotāji, atzīstas viņi vai 
neatzīstas... 

Gustavs. Es neesmu. Man kungs gan... 
Zvejniece. Arī tu esi, citādi jau sen būtu pametis savu kungu un 

aizbēdzis... 
Gustavs. Tu teici, ka tas ir mans patvērums... 
Zvejniece. Lai kādu masku katrs nebūtu uzvilcis, no burvestības spiritiskā 

strāvojuma, no šīs pūķa elpas pūtiena neviens nevar izvairīties! Tu 
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vari izlikties par eņģeli, kas nolaidies uz grēcīgās zemes un tēlot, 
ka esi brīvs no tās lāstiem – gribas pārvaldīt, gribas kontrolēt un 
gribas ietekmēt... taču – pakasi vien drusku nost savas maskas 
lakojumu – apakšā būs tas pats ar pasaules pakļaušanas kārībām 
saindētais cilvēciņš... kura lelli visvisādas marionešu teātru varas 
kaut cik vēl satur kopā ar dažām morāles aukliņām... 

Gustavs. Kas man jādara, lai tieku no tā vaļā? 
Zvejniece. Cita varianta nav. Tikai daži narkotiski līdzekļi, kas uz brīdi 

nomāc pasaules ainu... īslaicīgi...  
Gustavs. Kas tie par līdzekļiem? Man tos vajag! 
Zvejniece. Tie ir – svētā vientuļnieka lūgšanas, iracionālā māksla vai 

graujošās dozās izdzerts spirts parastais. (Norāda uz guļošo 
Viesnīcnieku). 

Gustavs. Es sapratu... 
Zvejniece. Mēģināsi? 
Gustavs. Izejas nav... 
Zvejniece. Saceri man dzeju... 
Gustavs. Kālab tev tas vajadzīgs? 
Zvejniece. Auksti. Elpas trūkst... Man siltumam... īslaicīgi... 
Gustavs. Es taču neesmu nekāds dzejnieks, tikai tēloju, lai būtu, kur 

noslēpties šī cilvēku kara laikā... 
Zvejniece. Tāds jau ir tas dzejnieks. 
Gustavs. Visi nē, īstie paši iet karā. Tāpēc vislabāk viņiem padodas marša 

ritmi un standarta atskaņas... 
Zvejniece. Dievs vien zina, kuri no mums ir tie „īstie”... Mirušajiem vajag 

dzeju, dzīvajiem vajag karot... Saceri dzeju man, šeit ir auksti! 
Gustavs. Es nevaru te dzejot... te smird pēc līķiem... 
Zvejniece. Ej, pakāpies uz jumta... tur mēness spīd. 
Gustavs. Es neprasu „kāpēc”? Pasaki tikai vienu: vai tas ir ļoti svarīgi, ka 

tev tiks veltīta mana dzeja? 
Zvejniece (pamāj). 
Gustavs. Bez vārdiem es ticu. Sargi kungu... Zvaniņu neaizmirsti! Ja 

mani vajag sasaukt – skandini zvaniņu! (Iziet ārā.) 
 

Dzirdami kliedzieni: „Sātans netiks cauri!”, „Raganas noraksim!”, 
”Slīcināsim nešķīsto!” Vēkšķi, spalga ūjināšana. 

 
Viesnīcnieks (paceļ galvu.) Kur es atrodos? Ak, viesnīcā, paldies visiem 

svētajiem... O!... kā galva sāp!... 
Zvejniece. Vecums...  
Viesnīcnieks. Ko? Kas tur?... Mare? Tu? 
Zvejniece. Es tā esmu, Graunda. 
Viesnīcnieks. Pie visiem svētajiem! Atpestī! 
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Zvejniece. Un vīrieša tērpā, tu – Graunda...  
Viesnīcnieks. Jā, vīrieša. Tā labāk veicas saimniekošana viesnīcā, cilvēki 

vairāk uzticas vecim... vieglāk lietas kārtot. Ej! Ej, prom... 
Zvejniece. Es zinu, Graunda. Es visu zinu... 
Viesnīcnieks. Tu mani vajā, Mare, joprojām, pēc tik daudz gadiem? Pat 

no jūras dzelmes mani vajā?... Elpas... elpas nav! 
Zvejniece. Tā tas ir noticis. 
Viesnīcnieks. Spokojies, spokojies... es zinu: tas tikai vīna dēļ... daudz 

vīna... tikai izliekas...  
Zvejniece. Jā, izliekas. 
Viesnīcnieks. Murgi. Man rādās murgi. 
Zvejniece (nāk cauri telpai). Jau sirmi mati... 
Viesnīcnieks. Kas tev daļas? Ej... ej atpakaļ jūrā! 
Zvejniece. Baidies? 
Viesnīcnieks. Liec man mieru, rēgs! 
Zvejniece. Baidies, ka atriebšos? 
Viesnīcnieks. Man jau nekā netika. 
Zvejniece. Bet es zaudēju pilnīgi visu. 
Viesnīcnieks. Daudzi tā darījuši jau pirms manis. Es jau savā prātā to 

neizdomāju... Raganu prāvas tolaik notika katrus pāris mēnešu 
kāda! Tad nu es iedomājos: atdarīšu... 

Zvejniece. Ko tu man atdarīsi? Par to, ka „Pērļu” Aptiekārs izvēlējās 
mani? Bet tu biji iedzimusi pusvīrieša ķermenī, akmeņus plēsi un 
kokus gāzi – tevi jau neviens neņēma... Tā bija, jā? 

Viesnīcnieks. Nekas nav mainījies. Viss ir tāpat. Aptiekārs mani 
nepaņēma... 

Zvejniece. Acis deg, droši vien nodotu mani slepkavām vēlreiz, ja būtu 
izdevība? 

Viesnīcnieks. Nodotu! 
Zvejniece. Es zinu. 
Viesnīcnieks. Atnāci mani... aizraut sev līdzi. 
Zvejniece. Nācu parunāt. Šonakt piemērots laiciņš. Tāda pati neganta 

nakts, arī ļaudis satracināti... Cita reize labāka nebūs! 
Viesnīcnieks. Ko vēl te runāt? Vai tad kaut kas vēl nav skaidrs? 
Zvejniece. Viena lieta nav... Dzejolis. 
Viesnīcnieks. Kāds dzejolis? 
Zvejniece. Aizmirsi? Tas pats dzejolis, kurš kalpoja par pierādījumu 

raganu prāvā! Tas ko tu sacerēji, uzrakstīji ar kvēpiem uz svaigi 
dīrātas kazas ādas – tās, kas tika atrasta manās mājās... 

Viesnīcnieks. Neko neatceros. 
Zvejniece. Tu atceries gan. 
Viesnīcnieks. Neatceros! Tas ir pārāk briesmīgi! Es aizmirsu! Es visu 

aizmirsu! Negribu to atcerēties... 



 39

Zvejniece. Es tomēr gribu zināt... 
Viesnīcnieks. Vai tad rēgi paši nezina visu, kas pagātnē un kas nākotnē? 
Zvejniece. Nē. nezina. 
Viesnīcnieks. Neko neteikšu. 
Zvejniece. Teiksi. Man arī nav citas izejas. Tu mani nobūri, man jānomet 

lāsts... 
Viesnīcnieks. Es neatceros... 
Zvejniece. Vai tiešām tu pati to sacerēji? 
Viesnīcnieks. Neatceros. Es biju kā transā aiz ārprātīgām dusmām, es uz 

tevi jutos saniknots... saniknota... Es visu izdarīju tā, it kā to manā 
vietā darītu kāds cits. Kāds spoks. 

Zvejniece. Tātad tevi nevar vainot? Vai tā? 
Viesnīcnieks. No tevis plūst kapličas aukstums... Neko es nezinu, ko var 

un ko nevar. Man sāp galva. Man tiešām sāp galva. Es nespēju ne 
domāt, ne atcerēties. Es gribu... (Atmet ar roku.) Nav vērts, tu 
vienalga neticēsi... 

Zvejniece. Tu gribētu būt manā vietā? 
Viesnīcnieks. Patiesībā, jā. 
Zvejniece. Es tev to nenovēlu... 
Viesnīcnieks. Tiešām? Neticu. 
Zvejniece. Nav arī svarīgi, kam tu tici. Ir tikai jāatjauno taisnīgums. 
Viesnīcnieks. Pēc kara vairs nevar būt nekāda taisnīguma. 
Zvejniece. Tad vismaz pareizā notikumu secība. 
Viesnīcnieks. Kam tev tas tagad? Tu esi jau sen mirusi... tevis nav. Ko tu 

vēl centies panākt? Toreiz, pēc tam kad tevi noslīcināja, „Pērļu” 
Aptiekārs sajuka prātā – visur sāka raganu zīmes saskatīt, visur 
rēgus redzēt... Sākumā es to nesapratu. Kādu nakti, kad es biju viņu 
ar vēstuli ataicinājusi vecajā, aizaugušajā dārzā aiz pilsdrupām, kad 
es biju nolēmusi atzīties viņam, ka mīlu... Es satiku viņu gan. Taču 
viņš manī skatījās jukušā acīm, klausījās manos vārdos, klausījās, 
un tad pēkšņi iekliedzās: „Ragana! Sātana izdzimums!” Un 
aizskrēja, kliegdams to pašu, ārprāta pilnā balsī. Nu es sapratu, ka 
mana nodevība vērsusies pret mani pašu, un es paķēru līdzi savu 
iekrātās naudas muķi un bēgu, bēgu prom... Kur es varēju tālu 
aizbēgt? Tikai līdz kaimiņu pilsētai, bet tur toties sadabūju vīrieša 
drēbes un pārtapu vīrietī – viesnīcas saimniekā... Atgriezos pēc 
pāris gadiem. Tagad esmu viesnīcnieks. Spēks kaulos kā vērsim! 
Kurš iedomāsies, ka neesmu vecis!? (Pilnā balsī, vīrišķi smejas.) 

Zvejniece. Nelaimīga pilsēta, kuras aptiekārs ir sajucis prātā! Daudzus 
viņš vēlāk noindēja? 

Viesnīcnieks. Nepriecājies! Nevienu. 
Zvejniece. Nabaga zēns! Nabaga zēns... 
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Viesnīcnieks. Citādi jau viņš savu darbu prata labi. Daudzus gadus 
dzīvoja rāmi, tirgoja savus pulverīšus un mikstūras, izrāva kādu 
slimu zobu, apgrieza matus, ieveidoja sprogas jaunkundzēm, tāpat 
noskūties pie viņa varēja, pats mērs gāja bārdu dzīt... Es gan pēc 
tās nakts viņam acīm vairs nerādījos. Viss. Viss aizmirsts. 

Zvejniece. Kāpēc tev šķiet, ka man būtu jāpriecājas? Mirušo pilsētā 
prieka nav, tikai aukstums un karš... 

Viesnīcnieks. Tagad karš ir visur. 
Zvejniece. Tagad ir visur.  
Viesnīcnieks. Tu to atvilki līdzi? (Dīvaini ieķiķinās.) Man tak ir bijusi 

taisnība, kad apsūdzēju tevi toreiz! Tu patiesi esi mušu ķēniņa 
līgava, tu esi ļaunuma tārpu dvēsele...  

Zvejniece. Tu tāpat. Starpība tā, ka tu tāda jau sen biji, bet es – kļuvu pēc 
tam! 

Viesnīcnieks. Es? Vai tāda ir mana daba? Vai es esmu dzīvojusi 
ļaunumā?... Un ja esmu? Tad mēs esam līdzīgi, ja?  

Zvejniece. Tagad, kad esam miruši, esam. Jo mirušie patiesi visi ir līdzīgi. 
Viesnīcnieks. Es jau vēl neesmu... (Atraujas.) Nogalināsi? 
Zvejniece. Karš tevi nogalinās. 
Viesnīcnieks (viltīgi.) Es paslēpšos... aizbēgšu! 
Zvejniece. Karš ir visur. 
Viesnīcnieks (sagramsta pa grīdu kādu pudeli, dzer ilgi.) Noslēpšos... 

Neviens vells mani neatradīs! (Sabrūk uz grīdas.) 
Zvejniece. Jau sen ir atradis... Tu dzīvo manā pasaulē – te visu esmu 

radījusi es un tā ir Nāves Pasaule!... 
 

Atgriežas Gustavs. 
 
Gustavs. Celieties! Jābēg! Viņi kādu sadedzināja laukumā, es redzēju, 

tagad nāk šurpu ar degošām lāpām! 
Viesnīcnieks. O, Dievs tēvs, sasodītā, nelietīgā galva... izmest to pa logu 

suņiem... kā sāp... Kur es esmu? 
Gustavs. Savā viesnīcā. 
Viesnīcnieks. Ak, Dievs!... Tātad tas tomēr nav sapnis – man tiešām 

pieder viesnīca? 
Gustavs. Atjēdzies taču! 
Viesnīcnieks. Es nemaz nerunāju ar Mares spoku? 
Gustavs. Ar ko? 
Viesnīcnieks. Nav svarīgi... Un tie kliedzieni ārā uz ielas?... 
Gustavs. Tie skan pa īstam. 
Viesnīcnieks. Pa īstam, kas ir pa īstam? 
Gustavs. Tas, ka tie tuvojas! Viņi jau nāk! 
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Viesnīcnieks. Mani nositīs, es jūtu... par to vien, ka slēpju svešiniekus 
savā viesnīcā! 

Gustavs. Tam jau viesnīcas domātas. Kur tad citur svešinieks, lai liekas? 
Loģiski. 

Viesnīcnieks. Kas tas ir – loģiski? Kara laikā? Kas var būt loģiski, kad ir 
karš? Viņus jau ir pārņēmis bara trakums, viņiem tas būs vienalga! 
Rēgi nāk! Rēgi! 

Gustavs. Nu, jā – un viņi plūst kopā, šurp no visas pilsētas! 
Viesnīcnieks. Es zinu, es pazīstu tādus ļaudis – man pašam no viņiem 

jāslēpjas... 
Gustavs. Vai tad tu neesi savējais? 
Viesnīcnieks. Tiklab savējais, kā svešais... 
Gustavs. Ko tas nozīmē? 
Viesnīcnieks. Es tev atklāšu noslēpumu... es nemaz neesmu viesnīcnieks, 

esmu viesnīcniece... Klusu! To neviens nedrīkst zināt, jo tas ir 
nepieklājīgi... Ja mani atklās, tad sadedzinās uz sārta... Tikai tu 
drīksti to zināt, jo es tevi... nu, saproti, tu man patīc, kā puisis, jā... 
Un es... vairs neesmu nekāda jaunā sieviete...  

Gustavs. Es neko nesaprotu! 
Viesnīcnieks. Gustav, tu esi vienīgais cilvēks visā šajā maitu un dzīvo 

miroņu pasaulē! Jā, es biju sportiste, biju čempione lodes grūšanā 
un vesera mešanā, tāpēc mans stāvs nebūt nav dejotājas lunkanais 
ķermenis, jā, es varu nocelt pūra lādi no karietes jumta un pievārēt 
zirgu, nogāzt gar zemi... Vai tu mani nicini par šo atzīšanos? 

Gustavs. Nē, man tagad pavisam citas domas prātā – kā izkulties no šīs 
gaļas mašīnas dzīvam, jo viņi tuvojas, visu laiku tuvojas! 

Viesnīcnieks. Es esmu sieviete, Gustav... Nāc pie manis!... mums vairs 
nebūs laika, jo viņi tūlīt būs klāt. Bet es nekad, nekad... (Izplūst 
asarās). Man vairs nekad dzīvē, patiesi nekad, nebūs bērnu!... 

Gustavs. Piedod, es nevaru! 
Viesnīcnieks. Gustav! Paskaties man acīs! Tikai paskaties man acīs! Īsu 

mirkli, tas neaizņems daudz laika... 
Gustavs. Jukušais cilvēk! Nekavē taču mani!  
 

(Pauze). 
 

Viesnīcnieks. Tā jau es domāju. Nolādēts! Nolādētā dzeršana jau kuro 
gadu!... Bet vēl joprojām galva sāp!... 

 
Logā ietriecas kāds priekšmets, šķind stikli. 

Gustavs metas pie Eldgasta, cenšas to atmodināt. 
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Gustavs. Kungs! Celieties! Mums jābēg, kungs! Tie ļaudis tur ārā ir 
sajukuši prātā! Viņi trako... Es jūs lūdzu, kungs!... Tūlīt te sāksies, 
es pat nezinu kas! Atveriet acis! Skatieties uz mani! Skatieties! Tas 
esmu es, Gustavs, cilvēka labākais draugs!... Nu, taču! Kungs! 
Nedrīkst vairs gulēt!  

Eldgasts. Kas te smird? 
Gustavs. Viņi ir iemetuši mums logā sprāgušu kaķi! Nu, celieties taču 

vienreiz – nedrīkst gulēt – visapkārt ir karš! 
Eldgasts. Tā notiek visur, kur esmu bijis klāt... 
Gustavs. Tagad – lūdzu – uzvilksim kreklu! 
Eldgasts. Reģenta sarkanie jātnieki mani vajā tieši par to: ka es izraisu 

sacelšanos, es ierosinu dumpi ar savu klātbūtni vien... 
Gustavs. Bikses vilksim, tagad – vienu kāju, otru... piedodiet, kungs, šo 

jūsu kreiso kāju vilksim tajā otrā bikšu starā, tā, tā... 
Eldgasts. Es pats esmu karš. 
Gustavs. Tas tiesa. Tomēr mums vienalga būs jābēg un jāslēpjas. 
Eldgasts. Es to radīju! Es esmu autors! 
Gustavs. Pieņemsim, tomēr... nav laika... 
Eldgasts. Dievs, kā smird! Kā te smird! 
Gustavs. Lūdzu, ģērbsimies... 
Eldgasts. Es gribu aizmigt un dzīvot sapnī, kur visas krāsas ir daudz 

spilgtākas un notikumi – pasakaini, aizraujoši... 
Gustavs. Mūs sabradās! 
Eldgasts. Lai jau... Ko es tur varu darīt?...  
Viesnīcnieks (cenšas pacelt maitu no grīdas). Manas viesnīcas istabās 

nav sprāgušu kaķu! (Beidzot izdabū to ārā pa logu, skatās ārā.) 
Kādas šausmas! Tie jau vairs nav manas pilsētiņas ļaudis, tie ir 
zombiji... viņi lauž durvis! Ielauzās... 

Gustavs. Dzirdiet! Par vēlu bēgt... Viņi jau ir te iekšā... (Viesnīcniekam). 
Aizslēdziet durvis! Sēdēsim klusu... 

Viesnīcnieks. Jā, jā... es jau slēdzu! (Dara tā.) Man ir nelabi... 
Gustavs. Tad vem, tikai klusu! 
Viesnīcnieks. Man ir nelabi, nelabi, nelabi... 
Eldgasts. Kur lai es tagad ņemu indi? Kā lai es izbēgu šim 

apkaunojumam? (Gustavam) Kā tu varēji mani tā pievilt?!  
Gustavs. Es centos... 
Eldgasts. Tu slikti centies! Un es zinu iemeslu: tu slikti centies tāpēc, ka 

negribi man palīdzēt noslēgt rēķinus ar šo dzīvi. Tu rīkojies tā, it kā 
būtu visu izlēmis manā vietā. 

Gustavs. Jā, es centos slikti... 
Eldgasts. Tādējādi – tu arī esi tas, kurš sāka šo karu! Mīkstčaulība un 

viltus humānisms uzsāk karus, lūk, kā tas ir! 
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Gustavs. Es pieņemu visas apsūdzības un esmu gatavs atbildēt. Var jau 
būt, ka esmu visa šī ārprāta iemesls, tomēr pats savām rokām 
nevienu nekad neesmu nogalinājis un neesmu arī ļāvis nogalināt – 
pat tad, kad biju sīks puika un citi gribēja slīcināt kucēnus – es 
aizpeldēju maisam pakaļ, es ieniru un visus izglābu, es tos vēlāk 
palaidu mežā, kur tie izdzīvoja... jo kļuva mežonīgi, un vēlāk sāka 
uzbrukt ganāmpulkiem un kādu nakti saplosīja arī baznīcas 
zvaniķi, vecu vīru, mana drauga vectētiņu... Tā bija, neliedzos...  

Viesnīcnieks. Jūs dzirdat šīs skaņas? Viņi sit spoguļus, viņi lauž sienas, 
viņi izgāž durvis... viņi izposta manu pasauli! 

Eldgasts. Tā ir stihija! 
Gustavs. Tā ir prātā jukšana... 
Viesnīcnieks. Ko es esmu nogrēkojies! 
Gustavs. Klusu! Viņi jau ir šajā gaitenī. Ja sēdēsim rāmi, varbūt viņi paies 

garām... 
Zvejniece (tālu, skaļi, telpiski atbalsīs). Dzeju, Gustav! Saceri man dzeju! 
Eldgasts. Nedari to! 
Gustavs. Es nezinu... 
Zvejniece. Dzeju, saceri man sonetu! 
Gustavs. Nav laika tagad! 
Zvejniece. Saceri dzeju, cita laika vairs nebūs! Atbrīvo mani! 
Eldgasts. Klusē, Gustav! 
Gustavs. Kāpēc? Varbūt patiesi – ja nevar izglābt dzīvos, varbūt vērts 

atbrīvot mirušos. 
Eldgasts. Ja latvietis kara laikā sāk dziedāt, tad labi nebūs – tādi spēki 

raisās, ka pasaules sāk ļodzīties visos pamatos... 
Gustavs. Pareizi! Tieši tāpēc! Tagad es dzejošu! 

„Naids zaļu negaisu ir sanesis 
rau – elektrība ākstās zibšņu krellēm 
auž Varas tīklus spēka stellēm 
gan zemi caurstrāvo gan debesis 
stāv krasta putās Zvejniece caur vilni 
tai vējš kā liesmas rausta visu stāvu 
pland mati loku fosforizētu un blāvu 
un visi apvāršņi ir Nāves elsām pilni...” 

 
Gaitenī klaudz skrējēju soļi, skaļāk un skaļāk. Gustavs apgāž skapi un ar 

to nobloķē durvis. 
 

Gustavs. Būs drošāk. Ja vispār tas iespējams. 
Viesnīcnieks. „Dzērājam dzērāja liktenis...” Nē, sasodīts, es nespēju ar to 

samierināties... 
Gustavs. Klusu! 



 44

Viesnīcnieks. Kā tas iespējams, ka mani nobeigs manas paša pilsētas 
ļaudis, mani kaimiņi, ar kuriem es diendienā sveicinājos, novēlēju 
„labu dienu” un tādā garā? Es tam neticu! 

Gustavs. Viņi ir sajukuši prātā, viņi jau ir aizdedzinājuši šo savu pilsētu! 
Viesnīcnieks. Kāpēc sajukuši? Vai tā ir burvestība? 
Gustavs. Nē, atriebība. 
Viesnīcnieks. Kam atriebība? 
Gustavs. Liktenim. 
 

Ārā plīst trauki, gāžas mēbeles, skan demolētāju klaigas. 
 
Eldgasts. Esmu aristokrāts, gribu mirt cienīgi! (Gustavam.) Sveiks, 

sulaini, tu biji lāga puika... (Sasit pret galda malu pudeli un 
atvēzējas ietriekt to sev rīklē.) 

Gustavs (notur viņa roku). Klusu, kungs! To vēl pagūsim pēc tam... tagad 
klusu...  

Eldgasts (Zvejniecei). Tagad noderētu tavs vētras spēks! 
Zvejniece. Tu nevari to lūgt. (Norāda uz Gustavu). Viņš var, viņš sacerēja 

man dzeju... 
Gustavs. Ko es varu? 
Eldgasts. Tu vari iegūt vētras spēku, kas visu šo nolādēto pūli mirklī 

aizrautu pa gaisu! Un visa šī muļķīgā pilsēta sabruktu pīšļos stāvus 
uz vietas! Prasi spēku! 

Viesnīcnieks. Pagaidiet, kādu spēku? Es tomēr esmu šīs pilsētiņas 
iemītnieks, tie ir mani kaimiņi – labi vai slikti – tā cita runa, bet... 
jūs nedrīkst ļaut dēmoniskiem spēkiem iznīcināt pilsētu! Es 
neatļauju! Jo man vēl kaulos ir diezgan jaudas jūs aizkavēt! 

Gustavs. Tu esi jucis? 
Viesnīcnieks. Es esmu patriots... Es tagad sapratu! 
Gustavs. Ko tu saprati? Tevi pašu tūlīt saplosīs gabalos!  
Viesnīcnieks. Tas nekas. Es vienalga labāk kopā ar saviem ļaudīm... viņi 

nav ļauni, viņi tikai slepenībā jūtas, kā „zudusī paaudze”, viņiem 
pašiem to neapjaušot, neirotiski riebjas viņu jaunība, kas pagāja 
apspiestībā un netaisnībā, viņiem nav nekā, ko saglabāt atmiņās, 
nav nekā laba – jo tikai labo parasti piemin un saglabā, bet ja nav 
nekā laba – tad jau arī nav nekā, ko atcerēties, it kā pagātnes nemaz 
nebūtu bijis, viss plakans, melnbalts un izdzisis... Un kur nav labā, 
tur slepeni iemitinās ļaunais... Viņi paši nebūt nav ļauni no dabas, 
vienkārši – viņiem nav atmiņu par ko priecāties, ko stāstīt bērniem, 
taisni otrādi – viņiem ir kauns, ka dzīvojuši verdzībā!... Viņi nevar 
sastopoties viens otram sist uz pleca un apgalvot: mūsu laikos gan 
bija foršāk! Jo nebija „foršāk”! Bija ļaunāk. Bija nemitīgs ilgstošs 
pazemojums, ko arī nevar aizmirst vienkārši tāpat vien. Nevar 
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aizmirst tāpēc, ka atmiņu tiem vispār vairs nav. Viņiem nav 
tradicionālo vērtību, ko aizstāvēt, līdz ar to jaunajiem nav nekā, ko 
apstrīdēt, tāpēc jaunie apstrīd cits citu... Vecie patiesībā jau ir 
miruši, kā tā tur ragana gleznas rāmī! (Rāda uz Zvejnieci). 
Aptieķnieks ir sajucis prātā. Un pārējie līdz ar viņu... Vājprāts ir 
lipīgs! Viņi visu ārda un lauž, viņi vaimanā visvairāk paši dēļ sevis, 
nevis puskrēslā sacerētu nez kādu nenoķeramo maniaku dēļ... 
Saprotiet: viņiem nav atmiņu! Nevar tādu būt!... 

Eldgasts. Taisnība. Man arī nav atmiņu. Tāpēc gribu... aiziet prom. 
Noslēpties... sapņot un nebūt. 

Viesnīcnieks. Vēsture ir pārplēsta uz pusēm! Labais neturpinās! Labo 
vajadzētu sacerēt no jauna... bet neviens to nespēj! Viņi trako, jo 
grib sev labāku pasauli... Viņi tomēr to grib, šo labāko pasauli, tāds 
ir dabas likums: ikviena radība, pat visnejēdzīgākā, visslimākā un 
ar ļaunumu apsēstā radība grib – kaislīgi grib labāku pasauli... 
Vienalga, vai jūtas to pelnījusi, vai nē... Bet nespēj! Tur jau tā lieta, 
ka nespēj! 

Gustavs. Ja nespēj, tad nespēj. Es labāk gribu to raganu spēku! Uzreiz 
visu! Ja notiek, lai notiek pēkšņi – vienā laikā! 

Zvejniece. Vētras spēks jūs visus izglābs. Ārprātīgie ies bojā! Slimie 
norims... Nāciet, kam ir enerģija! Tagad sadodieties visi rokās. 

Viesnīcnieks. Nē! es negribu! 
Gustavs. Mums jāglābjas. 
Viesnīcnieks. Ko tad es te darīšu palicis viens pats nojauktā pilsētā? 
Gustavs. Pārcelsies uz citu pilsētu. 
Viesnīcnieks. Laikmets mūs nolādēs... 
Gustavs. Lai arī tā. Bet vismaz vēl brīdi padzīvosim... Ja mums būs dots 

laiks, varbūt pa visiem kaut ko salabosim? 
Viesnīcnieks. Mēs? Kas – mēs? 
Eldgasts. Velti sapņots! Neko nevar salabot, ja nav smalkuma... Tad 

vienmēr viss tiek pārspīlēts. Atriebība pārsniedz nodarīto un viss 
sākas no gala... Enerģijas ir diezgan. Smalkuma pietrūkst. Un šo 
smalkumu nevar iegūt uzreiz, ideālā to vajadzētu pārmantot 
dzimtai turpinoties no paaudzes paaudzē... No dzejas dzejā... bet... 

Viesnīcnieks (pie durvīm, iebrēcas, cik vien skaļi var). Es esmu šeit! 
Palīgā! Te ir svešinieki! Nogaliniet viņus! Viņi grib nopostīt mūsu 
pilsētu, mūsu laimi, mūsu cerības! Es esmu savējais, es esmu 
labais, esmu mūsējais! Glābiet! Es esmu ar jums pilsētas ļaudis! Es 
jums palīdzēšu viņus sasiet, es pati... es pats atnesīšu malku sārtam, 
kurā viņus dedzinās! Dedzinās! Dedzinās! 

Eldgasts (sarkastiski). Re, nu: „labais turpinās”... „vēsture atjaunojas”...  
 

Durvīs triecas cirvji, tās iegāžas. 
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Tumsa. Kaujas troksnis, šāvienu zibšņi, atomsēnes, cilvēku vaidi, 
kliedzieni, rēcieni, šļupsti, gārdzieni, šļaksti, ugunsgrēku atblāzma. 

Zemā, guturālā balsī skan spokaini buramvārdi dziļi fonā. 
Pēc kāda laika, klusums.  

Zaļas gaismas strēles, viss sagrauts, vējā pland saplēsti aizkari, 
sastingums, ledus bluķos iesaluši nogalināto ķermeņi, pārgrieztām 
sejām, iekapsulēti tieši vardarbīgas nāves brīdī — Viesnīcnieks un 

Eldgasts. 
 Gustavs iesānis guļ ievainots.  

Zvejniece iet šajā mirušo „kaujas laukā” . 
 

Zvejniece. Pelēki tīmekļi pland bezvējā paši no sevis, laiks nekustīgi 
karājas tīmeklī... miers... vēsums... sastingums. Ļoti liels klusums 
visapkārt! Ir labi. Brīvība. Tagad visi mani ienaidnieki viens otru 
apsituši, manī ir iemājojusi brīvība. Es tagad esmu viena un man ir 
viss! Un nekas nemainās... ilgi, ilgi, ilgi... 

Gustavs. Ā-ā... 
Zvejniece. Kāds tomēr vēl rosās....  
Gustavs (sakustas.) Nolādēts!... kājas...  
Zvejniece. Nelādies. Samierinies 
Gustavs. Kājas lauztas... sāp!... 
Zvejniece. Tu vismaz izdzīvoji karu. 
Gustavs. Jā... es... ā, tā ir elle!... 
Zvejniece. Mana mirusī pasaule ar tās eksponātiem... (Noglāsta ledus 

gabalus, kuros ir iesalušie). Lūk, viņi – manas jaunās kultūras 
muzeja vērtības... 

Gustavs. Pie velna... Klusē... 
Zvejniece. Es tagad skandēšu savu dzeju. Un tā būs patiesi tava elle. 
Gustavs. Ko tad esmu nogrēkojies? 
Zvejniece. Uzsāki karu. 
Gustavs. Es taču nezināju... Bez tam viss jau bija sagatavots pirms 

manis... Es tikai... Es tikai ierosināju lavīnu!... Manas kājas, manas 
kājas... 

Zvejniece (uz ledus gabaliem). Viņiem ir vēl sliktāk – viņi pūlas ievilkt 
elpu, bet nespēj – un nespēs simtiem gadu, viņi gribēs pakustēties, 
bet nespēs tūkstoš gadu. Tur ir auksts. Tas ir baisi – es to zinu... 

Gustavs. Arī es nevaru izkustēties, man sāp salauztās kājas... Nosprāgšu 
te badā!... 

Zvejniece. Mierini sevi ar domu, ka tagad tev vienam pašam pieder viss, 
ko redzi – ko atstāja tavs kungs, ko pameta viesnīcnieks. Tu esi 
bagāts cilvēks. 

Gustavs. Bagāts, tikai bez kājām... Ar ko es runāju? Te ir vēl kāds dzīvs.  
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Zvejniece. Nē. Neviena dzīva. Tu vienkārši veltīgi centies nesajukt prātā, 
tev rēgojas ilūzijas izdzīvot...  

Gustavs. Palīdzi man! 
Zvejniece. Vairs nevaru. Visu savu spēku es patērēju, lai beigtu karu. 
Gustavs. Lai beigtu? 
Zvejniece. Lai visi būtu vienādi. Vienādi miruši. Tad tas ir godīgs karš... 
Gustavs. Beigas. Es šo balsi dzirdu. Tās patiesībā nav. Man ir bail... 
Zvejniece. Tev ir bail šeit klusumā? Tu gribētu, lai tevi notver Reģenta 

sarkanie jātnieki? 
Gustavs. Tas ir tas pats. Godīgs karš? Nē. Tā nav izeja... Jākliedz pēc 

palīdzības. (Iekliedzas. Vēl vairākas reizes.) 
Zvejniece. Neviena dzīvā vairs nav. 
Gustavs. Bet kāds taču uzvarēja šajā karā! Kur palikuši uzvarētāji? 
Zvejniece. Nomira. Uzvaras prieki parasti izraisa asins mēra epidēmiju. 

Visi mirst. Aizmiedz arī tu. 
Gustavs. Par ko man tā? Es taču nevienam nevēlēju ļaunu! Kad mans 

nabaga kungs mocījās ar depresiju, es centos viņa pasargāt no viņa 
paša... Vai tad es izdarīju kaut ko tik nosodāmu, ka esmu pelnījis 
tādu nāvi! Vai tas ir taisnīgi? 

Zvejniece. Tas nevar būt taisnīgi nekādā gadījumā. Tas ir karš. 
Gustavs. Ko tad man vajadzēja darīt? 
Zvejniece. Sajukt jau ātrāk. Jukušie cilvēku kara laikā dzīvo laimīgi. Un 

vēl tīri nekas jūtas tie, kas spēja sadzīvot ar Varas dēmoniem. Jo 
cilvēku karš norisinās nepārtraukti. Viss atkarīgs no Varas, vai šī 
Vara snauž, vai dodas medībās...  

Gustavs. Es vairījos no Varas, es esmu parasts kalpotājs, vai parasts 
dzejnieks, kā tev labāk patīk... 

Zvejniece. Vara ir visur, kur ir sistēma. Dzeja arī bez tās neiztiek... 
Dzejniekiem arī ir sava dzejnieku nāve, tāpat kā ir dzejnieku Vara, 
kura regulē dzejas ritmus un saskaņas un dzejas fakultātes, ko vada 
dzejas teorētiķi un pārdevēji, un tie pa visiem kopā kļūst, tā 
saucamās, Īstās Dzejas Vara, kas rada dzejnieku Imperatorus, 
dzejnieku Hercogus, dzejnieku Reģentus, dzejnieku aptieķniekus 
un dzejnieku aristokrātus un dzejnieku klaidoņus un dzejnieku 
bomžus... un, kā jau varas ļaudis, sistēmas cilvēki visur viens otrā 
meklē raganas. Tāpēc cilvēku karš ir visur, visur, kur vien ir Vara... 
Ģimenēs un pilsoniskajos dzīvokļos, revolucionāru pagrīdē un 
sportistu saietos, mīlētāju duetos, ielas bandās un mūzikas fanu 
grupiņās, cietumos, fabrikās, zinātņu akadēmijās un visa veida 
radošajās apvienībās. Visur sistēmā. Izbēgt nav iespējams...  

Gustavs. Nav iespējams? 
Zvejniece. Tu neesi vainīgs, un arī citi negribēja tieši tev nodarīt pāri – tā 

gluži nejauši iznāca, katram var gadīties pārlauzt kājas cilvēku 
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karā... Labāk aizmiedz. Guli. Viss pāries... viss aizmirsīsies... 
aizmirsti sevi... 

Gustavs. Tu par mani smejies, vai? Kāda te gulēšana, ja man draud tāda 
nāve – badā un slāpēs, lauztām kājām? 

Zvejniece. Kvēpini dūmus! Tev taču ir kvēpināmais pulveris – aizmiedz, 
redzi sapņus... izgaisti starp zvaigznēm... miglājos... 

Gustavs. Pagaidi... Paklusē tagad tu! Ragana, protams, tas ir vareni, bet 
man jātiek galā pašam ar sevi... Tagad man nav vairs kungu, esmu 
nonācis nāves slīkšņas priekšā un te visi vienādi... Nekādu raganu, 
nekādu kungu, hercogi – ejiet jūs savās vannās, reģenti – paturiet 
sveces, kungi – jūsu slimību jums jāārstē pašiem, tagad jūs man 
neesat svarīgi, te slīkšņā katrs domā pats par sevi. 

 
Viņš atrod salauzto mēbeļu drupās atsevišķus dēļus, sāpēs viebdamies, 

piesien šos dēļus pie salauztajām kājām kā šinas. Atbalstās uz kāda 
koka kā spieķa. Uzraušas kājās. 

 
Gustavs. Nu, tā... Solīti!... Vēl vienu solīti. Sanāk, vai ne! 
Zvejniece. Kur tu iesi? 
Gustavs. Kur es iešu? Ubagot. Lasīšu dzejas, kāds varbūt atmetīs ar 

dievpalīgu, ja būs sanācis smuks dzejolītis... (Ieskandina zvaniņu, 
iet uz durvīm.) Neliedziet sīknaudiņu nabaga dzejniekam!... 

Zvejniece. Varbūt simtiem kilometru visapkārt nav neviena dzīva cilvēka 
visā hercogistē! 

Gustavs. Lai tā!... Labāk ar salauztām kājām kustēties, nekā gulēt un 
gaidīt beigas... Vai ne Kungs? 

 
Gustavs iet pāri „kaujas laukam” klibojot, atspiežoties uz nūjas. Šķindina 

zvaniņu kā spitālīgais. 
 
Gustavs. Dieva iezīmētais nāk! Dieva iezīmētais nāk, dodiet ceļu lāsta 

nesējam! Dieva iezīmētais nāk! Dieva iezīmētais nāk!... 
 

Tumsā šķind zvaniņš. 
 

Priekškars 


