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Andris Zeibots 

andristeatra@inbox.lv 

Ekspresis uz Dvīņu zvaigznāju 

 
fantāzija 2 daļās (∗ 

 

darbojas: 
Agris 
Signe 

Otomārs 
Marta 

Pavadone 
Vilciena Vadītājs 

Viesmīļa izskatā parādās arī autors no 2003. gada 
 

1.daļa 

 
(Vilciena divi vagoni, priekšējais ir restorānvagons, sekojošais parastais kupeju 

vagons. Restorānvagonā ieeja ir tikai no kupeju vagona. 
Uz kāpnītēm, sagaidot pasažierus, stāv Pavadone, kuras uzacis, skropstas un lūpas 

ir spilgti izzīmētas, rokās spilgti oranži cimdi, viņas poza ir sastingusi, acis 
nekustīgas, kamēr neparādīsies kāds no braucējiem. 

Kad parādās Otomārs un Marta, Pavadone piepeši atplaukst stīvā smaidā. 
Otomārs ir cilvēks jau gados, drusku nonēsātā lietusmētelī, viņš nes dermatīna 
somu un čemodānu, soli solī aiz viņa seko Marta, kura nes vēl vienu somu un 

tīkliņu. Marta ir apmēram viena vecuma ar Otomāru no augšas līdz vidum 
ģērbusies kā reprezentablas iestādes darbiniece, no vidus uz leju -- kā slēpotāja, 

zābakos tankos un treniņbiksēs. 
Pēc neliela brīža nāk Agris, jauns cilvēks. 

Vēl mazliet vēlāk steigšus uznāk Signe. Meitene nes sportiska izskata ceļa somu, 
varbūt tikai drusku jaunāka par Agri. Viņa ļoti vērīgi noklausās, ko citi runā ar 

Pavadoni.) 
 

Pavadone. Kāpiet vilcienā. Ieņemiet vietas. 
Otomārs (Martai). Vai tad mums ir šeit? 
Marta. Parādi biļetes. 

                                           
∗ 70-tajos gados uzrakstīju šo lugu kā dramaturģisku skici, no kuras šobrīd atlicis tikai Dvīņu zvaigznāja ekspreša 
tēls, 80-to gadus sākumā uzrakstīta luga, kurā parādās vairākas tās darbojošās personas, kas sastopamas arī šajā 
2003. gada janvārī pārstrādātajā variantā. 
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Pavadone (biļetēs pat neieskatās). Lūdzu, pirmā kupeja. 
Otomārs. Mums nebija kupejas? 
Marta. Kas tad mums bija? 
Otomārs. “Plackarts”. 
Pavadone. Pirmā kupeja. (Smaida.) 
Otomārs. Nu, kā, nu… 
Marta. Bet ja tev saka “lūdzu, pirmā kupeja”, ko tad tu zaudēsi, ja iesi un sēdīsies 

nost? 
Pavadone. Lūdzu, divas vietas pirmajā kupejā. 
Otomārs. Tieši pirmajā? 
Pavadone. Jā, tieši pirmajā. 
Otomārs. Vai biļetēs tā ir rakstīts? 
Marta. Protams, ka tur ir rakstīts. Nu, ko tu te mīcies, kā tāds!… 
Otomārs. Tad jau es aiz pārskatīšanās būšu nopircis dārgākas biļetes… Kaut gan 

cena bija tā pati, kas visu laiku, kopš mēs braucam pie manas māsas… 
Marta. Cenas būs mainījušās. Kāpjam, kāpjam iekšā, domāsim pēc tam. 
Pavadone (Agrim, kurš tikko pienācis.) Lūdzu, arī jūs – ieņemiet savu vietu! 
Otomārs (jau kāpdams). Vai tad tiešām cenas būtu pazeminājušās? Brīnums gan… 
Agris (pavadonei, noplātīdams rokas). Es jau labprāt, bet ne šoreiz. 
Pavadone. Jums taču ir vēlēšanās braukt, vai nē? 
Agris. Īstenībā, jā, bet es nokavēju, biļešu kase jau bija ciet, tāpēc nācu ar cerību 

par pāris rubļiem iekļūt parastajā vagonā, un norēķināties ar kādu uz vietas. 
Pavadone. Lūdzu, kāpiet iekšā! Jums pieder otrā kupeja. 
Agris. Paga, to es nevaru atļauties, tik daudz naudas man nav. 
Pavadone. Jāmaksā nav. 
Agris. Bet ja uznāks kontrole? 
Pavadone. Šajā vilcienā neuznāks. 
Marta (jau gandrīz iekāpusi). Ei, kā tad iznāk, priekš kam tad mēs ar vīru pirkām 

tās biļetes? Cik tu izgrūdi? 
Otomārs. Trīs piecpadsmit par katru. 
Marta. Apžēliņ, trīs piecpadsmit! Vai tad mēs būtu veltīgi maksājuši, ja jau visi var 

braukt par zaķi? 
Pavadone. Maksāt vai nemaksāt, tā ir jūsu darīšana. Mans uzdevums ir norādīt, 

kura kupeja katram jāieņem. 
Marta. Nē, nu! Man patīk!… Iznāk, ja cilvēks ir laicīgi parūpējies par savu 

braucienu, tad viņš paliek par muļķi? Tā es neesmu ar mieru! 
Otomārs. Kas, te priekšniecības nemaz nav? 
Pavadone. Parādiet vēlreiz savas biļetes… 
Marta. Tas ir, kāpēc? Man jau šķita, ka viss ir kārtībā. 
Otomārs. Nu, es, jāsaka šaubījos… 
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Pavadone. Kā tad ir: kārtībā vai nav kārtībā? 
Marta. Kārtībā, kārtībā… Mēs jau ejam uz savu kupeju… (Klusu, Otomāram). Uh, 

žuļiku būšanas… Birokrāti visi: “tā ir jūs darīšana, tā ir jūsu darīšana”… 
Visur viens un tas pats… 

 
(Otomārs un Marta ieiet vagonā un ieņem kupeju. Saliek somas un čemodānu uz 

plauktiem.) 
 
Agris. Es tomēr gribētu samaksāt vismaz tik, cik man ir… 
Pavadone. Labi, dodiet. 
Agris. Nebūtu jau slikti saņemt vismaz kaut kādu papīra gabalu biļetes vietā… 
Pavadone. Lūdzu! (Sniedz viņam biļeti.) 
Agris (skatās biļetē). Velns! Te tiešām rakstīts “kupeju vagons”… 
Pavadone (nozibsnī savu sastingušo smaidu). Tad viss kārtībā. 
Signe (kas bija pienākusi jau agrāk un noklausījusies sarunas). Es arī varu pie 

jums? 
Pavadone. Bez šaubām. 
Signe. Par brīvu? 
Pavadone. Protams. Lūdzu, ieņemiet kupeju numur trīs. 
Signe. Paldies. Man biļete nav vajadzīga. 
Pavadone. Kā vēlaties. 
Signe (paspraucas garām Agrim). Arivederči!… (Žigli prom, ļoti apmierināta ar 

sevi.) 
Agris (dodas uz savu kupeju, bet sākumā nejauši ieiet pie Otomāra un Martas.) 

Atvainojiet!… 
Marta. Mums jau to naudu neviens vairs atpakaļ nedos! 
Agris. To gan es nezinu. 
Marta. Viņš nezin! Izmanto pazīšanos, negodīgi ielien vilcienā, bet tagad nezin! Tā 

jau neviens nekad neko nezin! 
Agris. Kādu pazīšanos? Nepazīstu es šeit nevienu… 
Otomārs. Viņš jau nu tagad atzīsies gan, gaidi vien… 
Agris. Visu labu! (Prom.) 
Marta. Kā es neciešu šitādus! 
Otomārs. Acis rauj no pieres ārā… 
 
(Agris beidzot atrod savu kupeju. Apmetas pie loga, pašā skatuves malā, skatās 

ārā, dusmīgs, cenšas nomierināties. 
 
Otomārs. Bet tomēr dīvaini… Es pie kases prasīju “plackarti” līdz “Pastakalniem”, 

kasierene man vēl pārprasīja, es saku vēlreiz: “jā, plackarti”. Maksā tik un 
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tik. Uz mata, cik pagājušo reizi – es taču atceros… trīs rubļus piecpadsmit 
kapeikas… 

Marta. Ka tik nav kaut kāds “pirmais reiss” un tādēļ par brīvu. Droši vien pie 
kasēm bija rakstīts, tu tikai neapskatījies. 

Otomārs. Nekas tur nebija rakstīts. 
Marta. Gan jau bija, vajadzēja apskatīties kārtīgi! 
Otomārs. Nē, nu, tu esi jocīga! Kā lai es skatos, ja nezinu, kas man jāskatās! 

Varbūt te arī ir kaut kas rakstīts, par kaut ko. Kā es to varu zināt? Nākotni 
paredzēt es nemāku, nevaru iedomāties, kādi brīnumi kurā brīdī atgadīsies! 

Marta (skatās apkārt.) Ja tieši te būtu rakstīts, gan es pamanītu… 
 

(Pavadone aizver durvis. Ienāk vagona salonā.) 
 

Pavadone. Vilciens uz Dvīņu zvaigznāju aties pēc minūtes. Laimīgu ceļojumu! 
Marta. Ko viņa tur teica? 
Otomārs. Tūlīt brauks. 
Marta. Ta’ nē, ko tur par zvaigznēm!  
Otomārs. Ko tu ar’ sadzirdi! Uz lokomotīves vagona bija pareizi uzrakstīts, perons 

un ceļš arī pareizais, vārdu sakot, viss ir pareizi. Sēdi nost! 
 

(Signe iznāk no savas kupejas. Pieklauvē, ieskatās Agra kupejā. 
Marta un Otomārs pēc kāda brīža izsaiņos sviestmaizes, vārītas olas un aukstus 

vārītus cāļus, tad sāks baroties.) 
 
Signe. Drīkst traucēt? 
Agris. Jā. 
Signe (ienāk.) Vai jums nebūtu, ko padzerties, tā skrēju, lai nenokavētu, tagad 

slāpst. 
Agris. Man patiesībā nav gan… Bet tepat blakus ir restorānvagons, ja nebūtu 

milzīgs uzcenojums, es varētu izmaksāt kādu limonādi. 
Signe (pasmaida.) Nevajadzēja dot par biļeti! Pavadone skaidri teica, ka nav 

jāmaksā. Esi par daudz godīgs, vai bailīgs? 
Agris. Nenoreaģēju… 
Signe. Ak tā?… Nu, nezinu, nezinu… 
Agris. Nu, labi, man tas viss izlikās kaut kā aizdomīgi, negribējās uzrauties uz 

kontroles. Ja gribi, domā, ka nobijos… 
Signe. Kāpēc neņemt lietas vienkāršāk? Ja neprasa, es nemaksāju. Aizdomīgi, vai 

nav aizdomīgi, par to es nefilozofēju. 
Agris. Nu labi… 
Signe. Kas “labi”? Iesim pēc limonādes? 
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Agris. Iesim. 
 

(Abi iziet no kupejas, sastop Pavadoni.) 
 
Pavadone. Vilciens uz Dvīņu zvaigznāju atiet! 
Agris (iesmejas, liekot saprast, ka sapratis joku). Man uz citu pusi! 
Pavadone. Ne šodien. 
Agris. Jūs gribat teikt, ka gadījumā, ja man jānokļūst stacijā “Silbāržos”, tad es tur 

šodien nevarēšu tikt? 
Pavadone. Kādēļ nē. Jebkurā brīdī. 
Agris. Jebkurā brīdī? Tad jau man jākāpj ārā! 
Pavadone. Pieturēt? 
Agris. Jūs nopietni? 
Pavadone. To es nezinu. Jums tur jānokļūst. Bet varbūt nav jānokļūst. 
Agris. Ā, sapratu… Viss kārtībā, galvenais, lai es neaizbrauktu garām. Lūdzu, 

pabrīdiniet, kad tuvosies “Silbārži”. 
Pavadone. Varbūt, ja vēlaties. Taču beigu beigās vienalga nonāksiet tur, kur 

patiesībā gribētu nokļūt... 
Agris. To es tiešām vēlētos uzzināt! 
Pavadone. Drīz jūs to noteikti uzzināsiet.  
Agris. Paldies! (Signei.) Ejam. 
Signe. Man gan nekas nav skaidrs! Kas tas par vilcienu? Kāp iekšā, kāp ārā, kā 

gribi tā danco? 
Agris. Ejam, es tev izstāstīšu. (Pavadonei.) Mēs taču varam tikt restorāna vagonā? 
Pavadone. Tas ir pavisam viegli, tikai jāpāriet uz nākošo. 
Agris. Es to ievēroju. Vēlreiz paldies! 
 

(Abi ieiet blakus vagonā.) 
 
Signe. Nu, tu kaut ko saprati? Vai viņa nav drusku ķerta? 
Agris. Tas ir aiz noguruma. Dažos tālsatiksmes vilcienos pavadones neaizmieg 

nedēļām ilgi. Vari iedomāties, kas ar cilvēku notiek, kad viņš tā noguris… 
Signe. Kur tad ir galapunkts? 
Agris. Neievēroju. Es tikai ieskatījos “tablo”, kur bija minētas manas līnijas 

stacijas, redzēju, ka tuvojas atiešanas laiks, un tālāk vairs nepētīju. 
Signe. Es vispār skrēju, kā negudra, protams, izgāju no mājas piecas minūtes pāri 

pēdējam brīdim, ar mani tā notiek nepārtraukti, un tad vēl autobuss vilkās 
pārblīvēts tā, ka sienas liecas uz āru… (Apstājas.) Re, galdiņi ir, bet neviena 
apkalpotāja. 
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(Parādās Viesmīlis, frakā, ar lielu kaklasaites tauriņu īsta taureņa raibumā, 
manžetēm, kurās mirdz aproču pogas un monokli acī.) 

 
Viesmīlis. Laipni lūdzu! 
Signe. Limonādi, tikai vienu. 
Viesmīlis. Tikai vienu limonādi? 
Signe. Tūlīt sāksies… Stundu nogaidīsim, kamēr atradīs, divas stundas, kamēr 

ielies… 
Viesmīlis. Varbūt Kaukāza narzānu, varbūt Alpu minerālūdeni, varbūt Ķīnas tēju, 

varbūt amerikāņu Coca-Cola? 
Agris. Varbūt, bet pagaidām – vienu limonādi… 
Viesmīlis. Mums ir pilnīgi viss! Jūs pasūtāt, es atnesu un mēs šķiramies kā labākie 

draugi! 
Signe. Jūs izlaidāt kādu būtisku detaļu: mēs samaksājām un tikai pēc tam 

šķiramies, kā labākie draugi! 
Viesmīlis. Ko jūs?… Ne taču pie manis… Par kādu maksāšanu var būt runas! 

Protams, ja vien jūs paši nevēlaties to darīt. 
Signe. Pagaidiet, pagaidiet! Vai es visu pareizi sapratu? Mēs izvēlamies, 

piemēram, Coca-Cola, jūs to atnesat, bet mēs nemaksājam? 
Viesmīlis. Tikai tajā brīdī, kad jūs paši to vēlēsieties. Citādi – paldies, ienāciet 

vēl!… 
Agris. Divas limonādes. Par citu mēs vēl padomāsim… 
Viesmīlis. Mirklīti! Tūlīt būs! (Aizsteidzas.) 
Signe. Paskat, kā aizskrēja. Varējām paņemt kaut ko tādu… to pašu Coca-cola, 

nekad neesmu dzērusi… 
Agris. Neklausies viņā! Ķer uz muļķi! Atnesīs to un nezin ko, bet beigās, ja 

nemaksāsim izsauks miliciju! 
Signe. Kādēļ viņam tā būtu jādara? 
Agris. Vai es zinu, varbūt lai norakstītu uz mūsu rēķina lielāku iztrūkumu… 
Viesmīlis (pusskriešus, gandrīz paklupdams nes paplāti ar divām limonādēm). 

Atvainojiet, atvainojiet, ka nācās pagaidīt! 
Agris. Nekas, nekas… tiešām… 
Viesmīlis. Nesakiet nevienam, ka es nokavēju pusi minūtes! Es zinu, tas ir 

nepiedodami… 
Signe. Jūs nesen strādājat restorānā? 
Viesmīlis. Kopš 18. gadsimta, līdz tam es nodevos filozofiskām apcerēm, vēlējos 

uzzināt – vai bezgalība beidzas turpat, kur sākas, vai varbūt tās ir divas 
dažādas vietas… Tā bija dīka un nenozīmīga dzīve… Kopš tā laika esmu 
daudz ko būtisku sapratis… 

Signe. Jā… Visi te “noguruši”… 



7 
 

Viesmīlis. Tam nav nozīmes! Tikai pasauciet, būšu klāt momentāni! 
Momentāni!… (Atkāpdamies prom.) 

 
(Pauze.) 

 
Signe. Kāpēc viņš tā “lauž kaklu” mūsu dēļ? 
Agris. Nezinu, jādomā, noturēja par kādiem citiem… Kaut gan esmu pilnīgi drošs, 

ka neko nozīmīga persona vis neizskatos… 
Signe. Vai tad es izskatos? 
 

(Abi iesmejas, saskandina savas limonādes.) 
 
Agris. Sasodīti laba limonāde!… pavisam agrā bērnībā – tad es atceros – limonāde 

garšoja tieši tā, kā šī… 
Signe. Paldies man, ka tevi paaicināju! 
Agris. Paldies!  
Signe. Kas tu vispār esi? Ko dari? 
Agris. Šis ir jautājums, uz kuru es nevaru atbildēt… vismaz tajos gadījumos, ja to 

uzdod kāds vecāks cilvēks.  
Signe. Kurš ir vecāks? 
Agris. Es saku – vispār… 
Signe. Ā, uz klātesošiem neattiecas… nu, paldies par to, vismaz… 
Agris. Parasti jau tādas lietas jautā kāds, kura nodarbošanās paredz iespējas 

nodemonstrēt varu, piemēram, kāda namu pārvaldes kancelejas žurka… Kā 
lai es atbildu? Ko es esmu spiests darīt, vai ko es gribētu darīt? 

Signe. Sapratu. Sāksim ar to, ko tu esi spiests darīt, tad ar to būsim tikuši galā un 
tūlīt aizmirsīsim. 

Agris. Dzīvoju uz senču rēķina… Visu laiku gatavojos iestāties kaut kur mācīties, 
bet man visu laiku neizdodas. 

Signe. Kur tad tu gribētu? 
Agris. Nezinu. Esmu mēģinājis filologos. Tad filozofos, tad vēsturniekos. Rezultāti 

ir tādi, ka es nolieku eksāmenus, bet neiekļūstu universitātē konkursa dēļ. 
Un neesmu vēl sapratis, ko tad īsti es nedaru pareizi… 

Signe. Armijā nerauj? 
Agris. Jau paguvu. Bet atsēdējos “strojbatā”, vārdu sakot, divus gadus nebiju 

nekur… 
Signe. Kā tas ir “atsēdējies”? Esmu dzirdējusi vienu otru stāstu par armiju, bet tie 

visi bija tālu no tā, ko var saprast ar “atsēdēšanos”. 
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Agris. Ir tādas celtnieku daļas, strādā uz būvēm, skaitās, ka dienests, tādā garā… 
pārsvarā gaida, kad pievedīs materiālus objektā, vai remontē komandieru 
dzīvokļus… un daudz dzer nelegāli iegādātu spirtu… vispār garlaicība… 

Signe. Skaidrs… Bet ko tu gribētu darīt? 
Agris. Dzejot. 
Signe (iesmejas). Mana māsa pie eglītes vienmēr skaita pantiņu: “Strādāt negribas 

nemaz, laikam būšu dzejnieks…” 
 

(Agris parausta plecus. Neko nesaka.) 
 
Signe. Nedusmojies, ja man kādreiz uznāk, es nevaru noturēties… 
Agris. Droši vien, viss, ko es mēģinu pateikt, tiešām izklausās idiotiski… 
Signe. Taču neapvainojies! Es saku: jā, es tāda esmu, tēvs mani sauc: “špidrilka”… 

Taisnība vien viņam ir… 
Agris. Nu, jā… Es domāju, ka viņš domā, ko tu domā, bet tu domā, ka es domāju, 

ko viņi, viņas domā… tā tas ir… Labi. Iešu tad… 
Signe. Kur? 
Agris. Pajautāšu viesmīlim, vai viņš to nopietni domāja, ka nav jāmaksā, pēc tam 

man kupejā vēl… jāsakārto… vispār es braucu uz tādu kā literāru tikšanos, 
muļķības, protams… bet jāsaliek papīri… 

Signe. Kas tā par tikšanos, pastāsti taču, baigi interesanti! 
Agris. Labi, labi, interesanti… nieki vien… Pēc tam… Labi… nu, jā.  
Signe. Es arī varu apvainoties! 
Agris. Es neapvainojos, es cenšos saprast, bet nespēju… 
Signe. Ko saprast!? Kas šeit jāsaprot? 
Agris. To es gribētu uzminēt… Man neizdodas… 
Signe. Tad necenties! 
Agris. Es to gribētu… 
Signe. Muļķības! 
Agris. Zinu… (Pieceļas, dodas uz restorānvagona tālāko galu.) 
 

(Pretim Agrim steidzas Viesmīlis, abi satiekas kaut kur vagona vidū.) 
 

Viesmīlis. Varējāt tikai pasaukt! Esmu jūsu rīcībā! Vēl kaut ko atnest? 
Agris. Nē… Gribu norēķināties. 
Viesmīlis. Lūdzu! 
Agris. Cik? 
Viesmīlis (parausta plecus.) Es tiešām nezinu. Mani tas neinteresē. 
Agris. Mani jau arī nē! 
Viesmīlis. Tad, ņemiet par labu! Ienāciet vēl! 
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Agris. Dīvaini… Uz kurieni iet vilciens? 
Viesmīlis. Uz Dvīņu zvaigznāju. 
Agris. Ko tas galu galā nozīmē? 
Viesmīlis. Iespējams, satikšanos ar savu dvīni. Tu dzīvo 1975. gadā, vai nē? (Agris 

neizpratnē pamāj.) Es nē. Manis nav šajā laikā…  
Agris. Tā ir kāda līdzība? 
Viesmīlis. Mums ar tevi ir visciešākā līdzība. 
Agris. Kāda tad? 
Viesmīlis. Es esmu tu pats. Esmu šīs lugas Autors, tikai 2003. gadā. Precizēju un 

ieviešu skaidrību dažos jautājumos, ar kuriem tu savā laikā netiki galā. 
Īstenībā, nekā sarežģīta. 

Agris. Man tam jātic? 
Viesmīlis. Iespējams, tu jau esi noticējis, vēl vairāk – tu esi zinājis visu laiku… 

tāpat kā stāstu par ekspresi uz Dvīņu zvaigznāju… Tu to radīji ticēdams un 
neticēdams reizē, tādā kā līdzsvarā balansēdams absurda kāršu namiņa 
virsotnē. 

Agris. Gribi teikt, ka es meloju? 
Viesmīlis. Protams, nē. Tu nemelo. Tu esi neizpratnē, tu esi labirintā. 
Agris. Gribētos aprunāties… Tikai vēlāk… 
Viesmīlis. Jebkurā laikā. 
Agris. Uz redzēšanos. (Iet atpakaļ, garām galdiņam, kur sēž Signe.) 
Signe. Es jau varu arī tevi netraucēt domāt un minēt! Tikai pasaki! 
Agris. Piedod… Man jāiet… Es nespēju runāt, man jāpadomā. Ak tā, gandrīz 

aizmirsu – jāmaksā tiešām nav. 
Signe (pieceļas.) Brīnišķīgi. Viss ir absolūti brīnišķīgi. 
Agris. Pārāk brīnišķīgi… 
Signe. Un skumji… 
Agris. Jā, skumji. Un brīnišķīgi. 
Signe. Kā jau meli. 
 

(Klusējot abi pāriet kupeju vagonā, klusējot atgriežas savās kupejās. 
Marta un Otomārs ir beiguši ēst savas vilciena pusdienas. Marta pataisa vaļā 

vagona logu un blēdīgi, neuzkrītoši izmet papīrus, kuros bija ietītas 
sviestmaizes.) 

 
Marta. Ārā tāda migla, ka nemaz nevar saprast, kur mēs esam. Laiks mainīsies, 

vai? Un vēju arī nejūt.  
Otomārs. Vilciens arī pavisam jocīgs, gandrīz nemaz nedzird, kā iet pa sliedēm. 
Marta. Varbūt vispār stāv uz vietas. 
Otomārs. Tev jau ar to savu kurlumu jāpalielās! 
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Marta. Tu laikam tas varen dzirdīgais! Ko tad tu tā dzirdi? Izstāsti! 
Otomārs. Galīgi nevar saprast… It kā jau drusku šūpo. 
Marta. Kas tevi šūpo? 
Otomārs. Es saku, ka nevar saprast! Vilciens iet pa sliedēm, parastais “tad-ram-

tam-tam”, tas it kā skan līdzi… 
Marta. Ej tu, pats esi drusku “tad-ram-tam-tam”! 
Otomārs. Lokomotīve arī pūta, vai varbūt vējš gaudoja, nevarēju riktīgi saprast… 
Marta. Tu nekad neko nevari saprast. Paprasi pavadonei. 
Otomārs. Ko tad lai es prasu? Vai vilciens nestāv uz vietas?  Domās, ka es esmu 

galīgi tērēts… 
Marta. Ak tu mūžs! Kā tāda jaunkundzīte…  
Otomārs. Kāds esmu, tāds esmu.  
Marta. Tev nav vienalga, ko viņa padomās? Tu nesaproti, tu gribi tikai uzzināt! 
Otomārs. Nu. 
Marta. Ja gribi uzzināt, tad arī paprasi, un netaisi te no sevis nekādu cimperlīgo – 

“vai-vai”, ko tik par mani padomās! 
Otomārs. Labi, labi, labi… Pati arī vari prasīt. Ja tik trakoti vajag! 
Marta. Es, protams, ka varu. Es mūžīgi viena pati visu varu. Kā tad es nevaru! 

(Atver kupejas durvis.) Meitenīt! 
Pavadone (ienāk.) Lūdzu! 
Marta. Kur mēs tagad esam? Ārā migla, neko neredz. 
Pavadone. Mēs esam ceļā. 
Marta. Es zinu, ka ceļā! Bet man jāzina, kurā vietā, lai neaizbrauktu garām. 
Pavadone. Tas nav iespējams. 
Marta. Kā ta’ nav iespējams? Kāds aizsnaudīsies un atjēgsies divas pieturas par 

vēlu, it kā tā jau nebūtu noticis. (Otomāram.) Atceries, mēs braucām tāpat 
pie māsas Rudītes, mums tieši pretim sēdēja viens vīrs, pēc izskata atbildīgs 
darbinieks, ar portfeli… 

Otomārs. Jā, ar portfeli, bet pats brauca vilcienā, atceros! Nodomāju, tie gan ir 
brīnumi, vai tad tādus ar valsts “Volgām” vairs nevadā. Bet šis ņem uz sāk 
snaust. 

Marta. Jā, jā, tur portfeli piespiestu, bet pats šņāc tā ka pakakle trīc. Un tad vienā 
brīdī, jēziņ! – kā lēca augšā – kas, kāpēc, kur mana stacija? 

Otomārs. Mūs vēl nolamāja, sak, sēžot pretī, redzot, ka aizmidzis, pamodināt 
nevarot! Baigi vajag šo modināt… Uzmodināsi, pārskaitīsies, ka 
pamodināts. 

Marta. Aizlikās kā plēsts, “stop krānu” gribēja noraut, bet tad, laikam, atjēdzās un 
nenorāva. 

Otomārs. Droši vien jau nebija no pašiem lielākajiem priekšniekiem. Lielākais 
būtu norāvis to krānu. 
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Pavadone. Viņš bija tikai parasts kolhoza grāmatvedis. Bet saģērbies oficiālā 
izskatā un ar portfeli bija tāpēc, ka vajadzēja apmeklēt Lauksaimniecības 
ministriju. Bet ar vilcienu mājās brauca tāpēc, ka Rīgā nomaldījās 
staigādams pa veikaliem, un kolhoza priekšsēdētājs ar mašīnu aizbrauca 
viņu nesagaidījis. Bēdīgs stāsts. 

Otomārs. Ak šitā… 
Marta. Jūs ar’ visu zināt… Kā tad jūs varat zināt?… Vai tad bijāt klāt? 
Pavadone. Jūs stāstījāt, atbalsojās miglā. Vai ir vēl kādi jautājumi? 
Marta. Jautājumi būtu, ka tik nāktu arī atbildes… Pagaidām viss te jaucās, ka pa 

buļļa pakaļu, it kā nevarētu noskaidrot reizi par visām reizēm un punkts. 
Pavadone. Vilnis. Miglas vilnis, nevis punkts. 
Otomārs. Bet es neko nedzirdēju, kur tad tas atbalsojās? 
Pavadone. Pagātnē, nākotnē, konkrēti – miglā. 
Marta. Šitā nav nekāda atbilde! Ko tad te var saprast? Braucam, nebraucam, kas 

īsti notiek? Vai kāds vispār šo vilcienu vada, varbūt brauc pats no sevis. 
Pavadone. Lūk, nāk Vilciena Vadītājs! 
Otomārs. Viņš nāk šurp? Un ko ta’ – vilciens tagad iet bez vadības, vai? 
Marta. Gan jau ir vēl kāds cits. 
Otomārs. Es tagad te nebrīnītos, ja būtu palaiduši vilcienu pavisam bez vadības… 
 
(Nāk Vilciena Vadītājs, visai atraktīvs, ģērbies garā baltā halātā, bet galvā viņam 

formas cepure, kas tikai nosacīti varētu tikt pieņemta par dzelzceļnieka 
cepuri, īstenībā tā ir varen krāšņi rotāta, tāda piestāvētu arī kādas Āfrikas 

valsts ģenerālisimusam. Viņa gājienu pavada rēvijai piemērota marša 
mūzika.) 

 
Vadītājs (ejot cauri vilcienam, skaļi, izjusti, tā, ka arī Signe un Agris iznāk no 

savām kupejām). Sveicināti, mīļie pasažieri! Vai jūtaties ērti? Vai jūtaties 
pacilāti mūsu mazā ceļojuma laikā? Varbūt kādam ir kādas speciālas 
vēlēšanās? Viena iztēle labi, divas – tā jau ir pasaules aina! Nekautrējieties, 
sakiet droši!  

Agris. Ja drīkst! Būtu interesanti uzzināt, vai šim vilcienam ir arī kāds saraksts – 
kad atiet, kad pienāk, cikos un pie kura perona? 

Vadītājs. Man ir vairāki, dažādās krāsās! (Izvelk no iekškabatas, izpleš kā vēdekli.) 
No dažādiem gadsimtiem, visdažādākajos stilos, jebkurai gaumei, sākot no 
antīkās kultūras līdz mūsdienām, varu piedāvāt dažādās valodās, vienīgi 
japāņu nav… to es pats lasu vakaros… Vai jūs gribētu tieši japāņu sarakstu? 

Agris. Nē. 
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Vadītājs. Es arī neieteiktu – austrumu mistika, dziļi patiesa, dabiski pretrunīga, bet 
prātam neuztverama… mūs vairāk velk uz formulām: uzstādījums, 
pierādījums, secinājumi… 

Agris. Es par vilcienu sarakstu… 
Vadītājs. Man jau tā likās. Lūdzu, izvēlieties! (Sniedz vēdekli izvēlei.) 
Agris. Dodiet pašu vienkāršāko. 
Vadītājs. Jums ir laba gaume, jaunais cilvēk! Kurš gan no mums negribētu ģeniāli 

vienkāršu sarakstu, kas spētu atbildēt uz būtiskākajiem jautājumiem: kur es 
atrodos telpā? kas ir laiks? kāds ir tieši mans laiks? kurp mani ved? kas man 
īsti jādara?… Bet jūs taču negribat aptuvenību, jums jau pašam ir 
noriebusies mūžīgā neskaidrība, ilūzijas, skolotāju pašpārliecinātās zināšanu 
shēmas un butaforijas… neslēpsim, arī profesoru zinātniski it kā veikli 
sakonstruēti meli un dedzīgo meklētāju prātu uzliesmojuma brīžu kļūdainie 
apgalvojumi? Jūs gribat zināt tieši to, ko gribat un tieši šajā mirklī! Kā es jūs 
saprotu… 

Pavadone. Viņš ir dzejnieks. 
Agris. Nekas es neesmu… Atšujieties visi!… 
Marta. Cik rupji! Bet saucās, radošā inteliģence… 
Otomārs. Ka tik bez biļetes ielīst… Ilggadējs, godīgs darba darītājs, tas lai maksā 

savus trīs piecpadsmit, no tā vienmēr var noplēst… 
Marta. Jā, biedri Vadītāj, tā nu ziniet nav nekāda kārtība – mēs apzinīgi pirkām 

biļetes kasē, izpildījām savu pienākumu pret valsti un sabiedrību, bet… jūsu 
darbinieki, piedodiet… Saka, ka ikviens varot braukt par brīvu, kas, 
manuprāt, ir tīrākā anarhija! Kāpēc tad mums bija jāpērk? 

Otomārs. Mēs nesūdzamies, bet signalizējam! 
Marta. Un kas – ja arī sūdzētos!… Taisnīgi jābūt… 
Vadītājs Taisnīgi? Jā, šeit tas ir iespējams. (Pavadonei.) Izmaksājiet pilsoņiem 

viņu trīs rubļus piecpadsmit! 
Otomārs. Divas biļetes! Katra maksāja trīs piecpadsmit! 
Pavadone (paver maku.) Ņemiet, cik vēlaties! 
Marta. Cik mēs vēlamies? 
Otomārs. Kā tad tā… 
Marta. Nē, mums “pa virsu” nevajag, dodiet tikai… nu, cik?… fu, vairs nevaru 

sarēķināt, man no jums visiem galva jau griežas… 
Otomārs. Kā nu… trīs piecpadsmit un trīs piecpadsmit, kopā septiņi trīsdesmit… 
Marta. Jā, mums pienākas septiņi trīsdesmit. 
Pavadone (noskaita.) Septiņi. Un trīsdesmit. 
Otomārs. Tencinu… (Paņem naudu, aši noslēpj kabatā.) 
Marta (Otomāram.) Vai nebija astoņi trīsdesmit? 



13 
 

Otomārs (Martai.) Tagad jau par vēlu, uzreiz būtu teikusi… Padomās vēl, ka mēs 
kādi spekulanti… 

Marta. Kā tad – spekulanti! Staigājam no galvas līdz kājām vienā “importā”! Kur 
tad tev ir tas “imports”? Kur tava vasarnīca Jūrmalā un “Moskvičs” bez 
rindas?… To pašu telefona ievilkšanu gaidām jau piecpadsmit gadus… 
“spekulanti”… 

Signe (pēkšņi). Es gribu kāpt ārā, apturiet vilcienu!  
Marta. Galīgi traka! 
Vadītājs. Neizklausās pēc patiesas vēlēšanās. 
Pavadone. Nepavisam neizklausās. 
Vadītājs. Drusku histērisks impulss, vai nē? 
Pavadone. Maigi izsakoties. 
Vadītājs. Taču tam ir savs pamats. 
Pavadone. Emocionālas dabas. 
Vadītājs. Labs mēģinājums! Izlauzties no labirinta caursitot sienas… 
Signe. Ko jūs tur prātuļojiet? Nevarat? Tā arī vajag teikt! Grafiks traucē? Esat 

pakļauti augstāk stāvošo personu norādījumiem? 
Vadītājs (Agrim). Ko teiksiet, dzejniek? Vai jūs atzīstat nejaušības impulsu, kas 

izplaukst cilvēka dabiskā un patiesā “Es” dzīlēs, vai atzīstat pēkšņu vīziju kā 
dziļākās un patiesākās izjūtas uzliesmojuma brīdi, vai tā ir straume, kas 
aizskalo standartu sārņus, vai tas ir rīta vējš, kurš ar vienu brāzmu aizpūš 
visu lieko, sagudroto, iemācīto un banālo?… 

Agris. Jā, atzīstu. 
Vadītājs. Nekad nekļūdāties? 
Agris. Vienmēr. 
Vadītājs. Paldies, brīnišķīga atbilde! 
Signe. Bleķis! Jūs melojat tāpat, kā visi! Ejiet… (Nozūd savā kupejā.) 
 

(Marta sašutusi tikai noplāta rokas.) 
 
Agris. Vai paliek spēkā apgalvojums, ka mēs varam izkāpt jebkurā brīdī? 
Vadītājs. Ir tikai viens noteikums, un būtībā to radāt jūs paši, ne jau es: jums 

jāzina, kur patiesībā gribat izkāpt. 
Agris. Ja nu kāds to neuzzinās nekad? 
Vadītājs. Iemācīsies sevi pārliecināt, noticēs savai izvēlei, vienalga, kaut kur jau 

izkāps… Tāda ir cilvēka darba. Cilvēks vienmēr sevi par kaut ko pārliecina. 
Viselementārākā pašiedvesma – piekļauties kādam patiesības modelim, kuru 
pieņemt par savējo. Raugiet, hipiji iedzīvojas hipiju patiesības modelī, 
dievbijīgie pieņem reliģiskās pārliecības modeli, (čukstus)  komunisti 
iedomājas, ka balstās uz realitāti un dialektiku… Un tic. Vissmieklīgākais ir 
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tas, ka pats cilvēks tiešām tic savai uzbūvētajai pārliecībai! (Paceļ pirkstu.) 
Ir zināmi gadījumi, ka pat sārtā kāpj ar šo pārliecību! 

Pavadone. Ko mēs tur varam iebilst? 
Agris. Ja nu es neticu nekam? 
Vadītājs. Nulle arī ir skaitlis. Nihilisms arī ir pārliecība. No tā neizbēgt. 
Agris. Demagoģija. 
Vadītājs. Tikai tad, kad ietērpta vārdos, citādi – tā ir patiesība. 
Agris. Vissmieklīgākais jau ir tas, ka arī jūs pats ticat savai pārliecībai! 
Vadītājs (iesmejas.) Bravo! Veikli, veikli… Izmantojat manu citātu pret mani 

pašu! Tā man būs mācība pārāk neaizrauties ar vārdiem tādā kompānijā, kā 
jūsējā… Hmm, ko mums iesākt?… Paļausimies uz nojautu, kas nav izteikta 
vārdos, dzejniek!… Uzminēt sevi? – vai tā? 

 
(Otomārs pieklājīgi vairākas reizes iekāsējas,  

lai pievērstu sev uzmanību.) 
 

Otomārs. Vai es drīkstu? 
Vadītājs. Jā? 
Otomārs. Es te neko nesaprotu. Negribu arī saprast, braucu pie māsas Rudītes uz 

sešdesmito dzimšanas dienu, vedu dāvanu un… jā… vairāk man neko 
nevajag zināt. Tā, ka gadījumā, ja tuvojas stacija “Pastakalni”, esiet tik 
laipni, pieklauvējiet pie mūsu kupejas… 

Pavadone. Esiet bez raizēm, es parūpēšos! 
Otomārs. Liels paldies! (Martai.) Ejam! 
Marta. Man tāds kā vājums uznāca… ka tik neesmu slima… 
Otomārs. Nāc, nāc, apsēdies kupejā. (Abi savā kupejā.) 
Marta. Paprasi vai nav validols? 
Otomārs. Gaidi! (Gaitenī, Pavadonei.) Vai jums nebūtu kāds validols? Sievai 

uznāca sirds. 
Pavadone. Nē, nē, tas no nerviem, neliela pārslodze. Paņemiet šo pulverīti. Tas 

darbojas arī bez burvju vārdiem… 
Otomārs. Vai tas palīdzēs? 
Pavadone. Es taču zinu. Pieredze. 
Otomārs. Tencinu. (Kupejā.) Nu, re, ieņem, māt… Šis esot vēl labāks par 

validolu… 
Marta. Neticu jau nu es viņiem! Tādas dīvainas runas, it kā latviski, bet kad 

paklausās, šķiet, viena vienīga “brahma putra”…  
 
Marta (iedzer pulverīti.) Kas būs, būs! 
Otomārs. Nekas, nekas, būs labi, tu tik’ atgulies… 
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(Klusums. Pavadone stāv atsvešināti. Vadītājs un Agris saskatās.) 

 
Agris. Ko tad man tagad darīt? 
Vadītājs. Vārdos varu pateikt tikai to pašu veco banalitāti: mēģināt tikt skaidrībā 

pašam ar sevi… 
Agris. Ne ar ko citu jau es pēdējos gados nenodarbojos… 
Vadītājs. Dažam tas ir mūža darbs. Lai jums veicas! (Dodas prom, svilpodams 

kādu motīvu, gaiteņa vidū pasper arī kādus pāris dejas soļu. Prom.) 
 
 

2. daļa 

 
(Skatuves iekārtojums tas pats. 

Marta apgūlusies, Otomārs nosēdies uz pretējā sola viņu vēro. 
Signe sēž atliekusi galvu pret sienu, aizvērtām acīm. 

Agris savā kupejā staigā pāris soļus šurp, tad atpakaļ. 
Pavadone savā vietā, stinga kā statuja 

Agris iziet gaitenī, nostaigā vēl pāris reižu turp, atpakaļ, tad pieklauvē pie Signes 
kupejas durvīm.) 

 
Signe. Jā, jā… 
Agris (ienāk, pastāv). Ko tu dari? 
Signe. Ko tev vajag? 
Agris. Neko. Tikai pagājis jau labs laiks, bet vilciens vēl ne reizi nav apstājies, 

nevienā stacijā. 
Signe. Tu esi pilnīgs idiots? Tev vēl nav pielecis, ka te notiek kāda sasodīta spēle 

un ka mēs esam uzgrābušies? 
Agris. Tas ir skaidrs. Es visu laiku prātoju, ko viņi no mums grib.  
Signe. Ir jāprāto, kā tikt ārā. 
Agris. Tieši to jau es saku, ja sapratīšu, ko viņiem vajag, tad, iespējams, izdomāšu, 

kā no šejienes izkulties… 
Signe. Jā, jā… Sēdies, ko tu stāvi! 
Agris. Labi, nedusmojies uz mani! Es, protams, esmu vainīgs, bet tagad nav tas 

brīdis, kad lekties vienam uz otru. Tiksim no šejienes ārā, tad uz veselību… 
Signe. Kas tad teica, ka es uz tevi dusmojos? 
Agris. Kas teica? Tāpat redzams. 
Signe. Es domāju, vai neizlēkt… 
Agris. Tu tiešām domā, ka ir tik nopietni? 
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Signe. Es tikai uzmanīgi pavēroju Pavadoni un Vadītāju… Vai tad viņi ir īsti? 
Drīzāk jau murgu tēli… 

Agris. Sapnī izlekt no ejoša vilciena, protams, būtu drošāk… 
Signe. Arī Viesmīlis tur restorānā… Man kļuva auksti no viņa skatiena vien… bet 

savām sajūtām es ticu. 
Agris. Tu baidies? 
Signe. Kaut vai… taču esmu pieradusi tikt galā ar situācijām, kas man… nepatīk. 

Un šis vilciens man nepatīk ļoti… 
Agris. Varbūt. Man rādās, vajadzētu vēlreiz parunāt ar Viesmīli. Teiksim, drusku 

viņu papētīt. Kā tu domā? 
Signe. Domāju, ka viņi visi viens otru piesedz… 
Agris. Nenāksi? 
Signe. Kur? Uz restorānu? Nē, negribu! Man tas drusku atgādināja līķu kambari. 
Agris. Nepārspīlē, es arī sāku justies, ne visai… 
Signe. Dari taču, kā tu vēlies! Kāda man darīšana? 
Agris. Vai tad es ko saku? 
Signe. Vai tad tev man kas jāsaka? 
Agris. Nē. 
Signe. Gluži manas domas. 
Agris. Brīnišķīgi. 
Signe. Protams. Dabistiski! 
 

(Pauze). 
 
Agris. Es iešu. 
Signe. Tikai atgriezies savā izskatā! 
Agris. Kā tu to domā? 
Signe. Ja pareizs ir apgalvojums, ka viņš ir… tas pats tu… tikai nākotnē… Es vairs 

nebrīnītos, ja tavā vietā atgrieztos kāds cits… 
Agris. Es noskaidrošu… 
Signe. Pagaidi! Ja kaut ko uzzini… 
Agris. Es ienākšu pie tevis. Pat ja būšu “kāds cits”… 
 

(Viņš iziet gaitenī. Iet garām Pavadonei.) 
 
Pavadone (maisa tēju, pasmeļ). Cilvēkam spogulis. Es tev. Tu man. Viens otram. 

Spogulis spogulī, lidojoši spoguļi, virpuļojoši spoguļi, spoguļu putenis naktī. 
Karsts spogulis. Lelle ar spoguli iekšā. “Mam-ma!” “Mam-ma!” 

Agris. Restorāns vēl vaļā? 
Pavadone. Mam-ma! Ar ko tu, bērns, spēlējies, kad biji maziņš? 
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Agris. Ar gumijas kamieli. Kam jums tas jāzina? 
Pavadone. Kolekcionēju spoguļus. Bērns lellei, lelle bērnam… Kamielis ar spoguli 

iekšā… 
Agris. Ar pīkstuli. 
Pavadone. Pīkstulis ar spoguli… 
Agris. Man viss bija vienkāršāk, man tā liekas. 
Pavadonis. “Mam-ma”, man arī liekas. 
Agris. Sapratāmies… 
Pavadone. “Sa-pra-tā-mies.” (Iestrebj no karotītes.) 
 

(Agris ieiet restorānvagonā. Pie kāda no galdiņiem jau sēž Viesmīlis. 
Agris pieiet, apsēžas pretī.) 

 
Agris. Atnācu vēlreiz. 
Viesmīlis. Redzu. Sveiks, Dvīni… 
Agris. Simboli, metaforas, labi, labi, es saprotu, esmu jau šo to paostījis poētikā… 
Viesmīlis (atmet ar roku.) Nu, beidz!  
Agris. Kas jums nepatīk? 
Viesmīlis. Pats zini, ka šīs pašas poētikas tev vēl visa dzīve apriebsies! 
Agris. Nē, man ir interesanti. 
Viesmīlis. Bet tu jūti, ka teorija neko neatrisina… Gribi pateikt, tik un tā neproti… 

Vai tā nav? 
Agris. Ir. Un tad? 
Viesmīlis. Tāpat vien uzturu pseidointelektuālu sarunu. 
Agris. Šobrīd mani interesē kas cits… 
Viesmīlis. Lūdzu! 
Agris. Tas, protams, skanēs stulbi… 
Viesmīlis. Nojaušu, ka pasūtīt tu neko nevēlies… 
Agris. Nē, kāpēc! Ja piedāvāsi, neatteikšos. 
Viesmīlis (noliek galdā pudeli.) Tagad manā laikā šis dzēriens mētājās uz katra 

stūra, bet, atceros, tavā laikā to varbūt dzēra tikai augstākie partijnieki. 
Agris (aplūko etiķeti.) Viskijs? Ir dzirdēts, mēģinājis neesmu. 
Viesmīlis. Nelabvēļi runā, ka tā pati ļerga vien esot, bet man patīk. (Salej glāzēs.) 

Par tevi… 
Agris. Par tevi! 
Viesmīlis. Saka, ka dzert pašam ar sevi esot tipiska alkoholisma pazīme, uz mums 

tas, iespējams, neattiecas. Vai arī tieši otrādi… 
Agris. Tātad tu turpini apgalvot, ka esi mans nākotnes Es, ja pareizi atceros, jau 21. 

gadsimtā. 
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Viesmīlis. Jā, bet tas nemaz nav tik būtiski. Es šajā izrādē esmu tikai epizodiska 
persona, patiesībā, viss notiek ar tevi. (Pieceļas, izstaipās.) Intīmos apstākļos 
es dažkārt izstaipos, atvaino. Sevišķi, kad esmu labu laiku nosēdējis pie 
datora… tas ir mājas kompjūters, tagad tos tā sauc. 

Agris. Dators. 
Viesmīlis. Es aizvakar vecajos papīros atradu šo tavu lugu. Godīgi: man 

neiepatikās, piedod par atklātību. Taču es zinu, ka tu tiešām tajā laikā tā 
domāji, tu centies notvert domas atblāzmu. Pareizāk sakot, tu ne tik daudz 
domāji, cik sajuti un, kā nu spēdams, centies to uzdrukāt uz vecās 
rakstāmmašīnas. Un es atcerējos noskaņu, tu sēdi uz dīvāna malas, 
rakstāmmašīna priekšā uz ķeblīša, bet ķeblītis apklāts ar dvieli, lai pārāk 
neklaudz… Koppapīri, kas smērē pirkstus, bet vistrakākais – kad jānomaina 
rakstāmmašīnas lenta, to nekādi neizdodas aizāķēt un tad ar tinti esi 
nosmērējies jau līdz elkoņiem… Vari iedomāties – es to atcerējos ar visu 
savu nekam nederīgo atmiņu. Lasīju tavu lugu un atcerējos… Atkal sajutu, 
ko tu toreiz gribēji uzrakstīt… 

Agris. Interesanti? Ko tad? 
Viesmīlis. Lūk! Tu nespēji to noformulēt, es zinu… 
Agris. Arī netaisos… Tāpēc jau rakstu, ka patiesību citādi noformulēt nav 

iespējams, kā vienīgi tēlos. 
Viesmīlis. Jā, prātotājs tu neesi. 
Agris. Tu gan. 
Viesmīlis. Es arī nē. Vispār jau viss, ko es saku, tas nav pārmetums tev un es arī 

šajā mūsu situācijā nesaskatu nekādas priekšrocība sev, lai gan saprotamu 
iemeslu dēļ zinu krietni vairāk… vienkārši tā ir sanācis, ka ar laiku esmu 
iemācījies pat šo to noformulēt – labāk vai sliktāk… okey… kā nu katru reizi 
sanāk… 

Agris. Formulē, man ir interesanti… 
Viesmīlis. Zini, ko tu esi gribējis? 
Agris. Tu apgalvoji, ka nezinu. Es arī nezinu. Saki tad, nevelc garumā! 
Viesmīlis (nopūšas.) Es velku garumā, tāpēc, ka nojaušu: izklausīsies primitīvi un 

pārgudri… 
Agris. Ķēmošanās, lai piešķirtu savām idejām svaru!  
Viesmīlis. Tu nemaz tik slikti neformulē… 
Agris. Liekulību es saožu pa gabalu. 
Viesmīlis. Nē, taču… Kāda man jēga liekuļot? 
Agris. Ja jau esi sācis! Kas tev tagad cits atliek, kā censties atmazgāties? 
Viesmīlis. Tā ir. Tagad šai sarunai jau zudusi jēga. Tu man neticēsi. 
Agris. Nezinu. Mēģini. Ko tu man gribēji pavēstīt? 
Viesmīlis. Te viss ir izdomāts. 
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Agris. Arī šis te? (Norāda uz viskija glāzi.) Kāda neveiksme! Bet es jau sāku 
reibt!… (Smejas.) 

Viesmīlis. Jā. Viss. Vilciena Vadītājs ir tevis iedomāts, tāpat pavadone, arī 
Otomārs un Marta… 

Agris. Arī tu. 
Viesmīlis. Nē. Sevi izdomāju es. 
 

(Pauze.) 
 
Agris. Un Signe?… Kas viņu izdomājis?… 
Viesmīlis (nopūšas.) Tu jau zini… to neviens nevar atbildēt… (Nospiež kādu 

taustiņu sev blakus.) Paklausies šo… (Skan fragments no K.Krogas un Dž, 
Sērmana “Such Winters of Memory”). Sirēnas balss… okeānā… 

Agris (noliecis galvu pret galdu). Labi. Es ticu tev. Tālāk bez ievadiem, bez 
teorētiskajiem pamatojumiem… Ko es nesaprotu, ko es esmu gribējis 
rakstot? 

Viesmīlis. Tu uzrakstīji par sevis meklēšanu fantāzijā, par to, cik tas ir skumīgi, par 
to cik tas ir… spokaini – radīt pasaules… un par to, ka galu galā tikai tas tevi 
patiesi spēj izraut brīvībā, viss pārējais ir gadījums, veltīga putu kulšana… 
vai vienkārši – jau piedzimstot sagatavots cietums tev… jo realitāte tev 
vienmēr ir likusies sveša. Iespējams, brīžiem samērā komfortabla, brīžiem 
jautra un tādā garā, bet… nedabiska. Jo sveša tev.  

Agris. Izņemot mīlestību. 
Viesmīlis. Varbūt toreiz, tas tikai tev tā likās, atvaino, veča cinismu… 
Agris. Pietiks! Neapspriedīsim, ja? 
Viesmīlis. Labs ir, atmetam šo tēmu… Tā vai citādi, tevi toreiz dramatiski 

interesēja, kas tad tā ir – Tava Patiesība… Tu to sauci citā terminā: par 
“būtību”, bet es zinu, ka “Savas Būtības” meklēšana jau nu būtu pārākā 
abstrakcija. Ar to lai tiek galā filozofi, ja var... Mēs praktiķi labāk paliksim 
pie Savas Patiesības…  

Agris. Vai tad es tev liekos nepatiess?  
Viesmīlis. Tu esi tik patiess, cik uzminējis sevi. Ne vairāk, bet arī ne mazāk. Man 

sagribējās tev drusku palīdzēt… 
Agris. Tu vēl raksti? 
Viesmīlis. Ja jau esmu ekspresī. Ja jau uz Dvīņu zvaigznāju… Jā, es rakstu. Un 

joprojām mēģinu sevi uzminēt. 
Agris. Es to iesāku? Tātad to visu esmu izdomājis es?… 
Viesmīlis. Protams. Es tikai atainoju to, ko tu toreiz nojauti, bet nepasacīji. Tu 

pinies kā pa miglu. Ar to es negribētu teikt, ka tagad zinu un varu pastāstīt 
visu par sevi līdz pašiem bezapziņas bezdibeņiem, nekā tamlīdzīga, es tāpat 
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cenšos uzminēt un būvēju fantāzijas… Esmu tāds pats “burvju mākslinieks”, 
kā tu, mīlu visādus trikus, roku veiklību, man patīk radīt visādas skarbas 
ilūzijas... Nenoliegšu, katrā laikā esmu gatavs mainīt reālu faktu pret labu 
triku… 

Agris. Ko man darīt? 
Viesmīlis. Dīvainākais ir tas, ka es to nezinu. Var jau būt tev vajag kāpt ārā no 

ekspreša… beigu beigās – tagad tu jau esi saticis savu Dvīni – tas ir – 
mani… bet nekas jau nav mainījies, nekas nav atrisinājies… zvaigznājs pats 
par sevi ir miglains un sentimentāls tēls, gudri cilvēki tev vēl ne reizes 
norādīs, ka tev ir kaite grābstīties gar banālo…  

Agris. Tu esi nākotne, bet… Nekas nav nolemts? Man ir brīva griba? 
Viesmīlis. Bez šaubām. Tev vienmēr būs izvēle. Manis jau patiesībā nav. Tu esi 

šeit. 
Agris (pēc pauzes.) Man to ir jāapdomā… 
 

(Viņi paliek sēžot tāpat pretim viens otram. 
Otomārs šķiet iesnaudies, Marta paslienas uz elkoņa.) 

 
Marta. Rādās, ka palīdzēja… Kļuva tā kā vieglāk elpot… 
Otomārs (uztrūkstas.) Ko? 
Marta. Neko, neko… Celšos. 
Otomārs. Zāles iedarbojās. 
Marta. Jā, es jau teicu. 
Otomārs. Tad labi… 
Marta. Nekas nav labi, viena migla, tagad jau tumsa. Tik ātri tumsa? Cik tad mēs 

nogulējām? Neviens neatgādināja, ka jāizkāpj? 
Otomārs. Nē. 
Marta. Tu gulēji, kā tu vari zināt? 
Otomārs. Nezinu… Es jau sāku domāt, ka… (Atmet ar roku.) Iedomas… 
Marta. Saki, saki. Tu domā, ka ārā netiksim? 
Otomārs. Bija jau tāda sajūta… 
Marta. Man arī. 
Otomārs. Sasodīts, kāpēc tas ar mani visu laiku tā notiek? Es taču neesmu prasījis 

sev neko lieku. Esmu pieņēmis visu, kā ir, neesmu kārpījies pretī – notiek, 
tātad, tā vajag notikt! Es esmu samierinājies ar visu. Vienmēr.  

Marta. Pielāgojies, jā. 
Otomārs. Senči dzīvoja un pielāgojās, vai mēs esam sliktāki? 
Marta. Vai tad es ko saku? 
Otomārs. Un tagad… bah!… Pēkšņi, neko nepaskaidrojot… 
Marta. Galva iet riņķī padomājot… kas ar mums notiks?… 
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Otomārs. Nekas, nekas, māt… Gan jau kaut kā iedzīvosimies. Kādi tik laiki nav 
pāri nākuši… Pirms kara, kara laikā, pēc kara – vai tad nedzīvojām, tāpat 
dzīvojām… Pieradīsim arī tagad. 

Marta. Cilvēks tak pie visa pierod, tā tas ir. Bada laiki arī bijuši… Eh… (Pēkšņi.) 
Ak Kungs! Bet dzīvoklis? Mēbeles? Visas mantiņas? Visa saimniecība?… 
Kam tas viss tagad paliks?… 

Otomārs. Jā… Kam? Visu laiku par to domāju… Nezinu atbildes… 
Marta. Nelaime, nelaime… Ak tu Dievs, kāda nelaime… 
Otomārs. Nekas, nekas, es saku, gan atkal iedzīvosimies. 
Marta. Kā tad vairs… to visu… Cik atkal gadiem jāpaiet! Nē, tad labāk lai sit mani 

nost tepat uz vietas! Kas tā par dzīvi!? Kas notiek!?… Es tūlīt iešu, es 
teikšu… 

Otomārs. Nē, tikai mierīgi. Pamazām. Izdomāsim visu labi, prātīgi. Varbūt vēl viss 
nokārtosies. Sāksim kaut ko… soli pa solim… Teiksim, ja varētu māsai kaut 
kā aizsūtīt telegrammu, lai negaida… 

Pavadone (pieklauvē, ienāk.) Telegrammu blankas. Lūdzu, aizpildiet. Nosūtīšana 
par brīvu. Atbildi saņemsiet tūlīt. 

Otomārs. Tencinu. (Paņem blanku.) Ko tad teikt? 
Marta. Raksti tik. 
Otomārs. Rakstāmā jau nav… (Pavadonei.) Jums gan, droši vien, ir kāda 

pildspalva. Ja es palūgtu… 
Pavadone. Tintes, lodīšu? 
Otomārs. Parasto, parasto. 
Pavadone. Var arī spalvaskātu ar tinti. 
Otomārs. Tad jau pavisam jutīšos kā pastā. 
Pavadone. Kad būsiet beidzis, pabāziet blanku pa durvju apakšu. Es nosūtīšu. 

(Prom.) 
Marta. Apkalpot jau nu viņi te prot… Ja jau varētu te drusku iekārtot, kā mājās, 

dzīvoklī, tad es te varbūt tiešām paliktu uz dzīvi. Iedzīvotos… Kāpēc ne, var 
jau būt iedzīvotos ar’…  

Otomārs. Nez kur tikai ņemsim pārtiku, kad mūsējā izbeigsies! 
Marta. Kas zina, varbūt arī par to ir padomāts. 
Otomārs. Tad jau tīrais komunisms. Jāstrādā nav, tikai sēdi, ēd, brauc un dziedi 

patriotiskas dziesmas! 
Marta. Ak, Dievs!… Klusē vismaz par to… Vēl kādu nelaimi gribi piesaukt, vai 

tad jau nepietiek… (Pārlaiž acis sienām un griestiem, pieliek pirkstu pie 
lūpām). Runāsim par citu ko… 

 
(Otomārs arī pārlaiž acis sienām un griestiem. Saprot.  

Pamāj. Nopūšas. Pauze.) 
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Otomārs. Vai tad es ko? Es jau tajā – pozitīvajā nozīmē – priecājos, atbalstu, vārdu 

sakot! 
Marta. Izsakām pateicību, vai ne? 
Otomārs. Tā jau ir… 
Marta. Tikai nu tukši priekš dzīvošanas… Ka vismaz kāda krāsniņa būtu bijusi… 
 

(Vilciena Vadītājs stumj pa gaiteni gāzes plīti uz ritentiņiem. Pieklauvē pie viņu 
kupejas.) 

 
Otomārs. Es vēl neko neesmu uzrakstījis!… (Vadītājam.) Ak, tas esat jūs! 
Vadītājs (iestumj plīti). Jūsu virtuves iekārta. Tūlīt pieslēgsim pie gāzes. Lietojiet! 
Marta. Mums? Gāzes plīts? Vai, die’… tā taču nez cik maksā un dabūt nemaz tā 

vienkārši nevar… 
Vadītājs. Šeit var. 
Marta. Vilcienā? 
Vadītājs. To nesakiet skaļi… Kāds sāks vēl pārbaudīt… Jums jau nekas, bet es 

riskēju… 
Marta. Es neko nesaku. 
Otomārs. Skaidrs. 
Vadītājs. Ideāli! (Pabeidz pieslēgšanu.) He-he!… Nu ko? Pārbaudīsim… (Uzrauj 

sērkociņu novelk gar vadu.) Gatavs! Ja vēl ko vajag, tikai pasauciet… 
Marta. Tad jau te tiešām var dzīvot… 
Vadītājs. Vai arī izkāpt, kad vēlaties. 
Marta (nopūšas.) Gribētos jau mājās… Ja tik būtu iespējams… 
Otomārs (pēta uzstādīto plīti, uzrauj sērkociņu aizdedzina). Gāzes plīts, ko tu 

neteiksi, re, kāda… 
Marta. Brīnās! Vai komunālajās virtuvēs neesi redzējis? Pie Ilgoņa, vai kur citur… 

tāds debesu brīnums jau nu ar nemaz nav… 
Otomārs. Vai man pašam tāda ir bijusi?… Mūsu rajonā nez kad vēl ievilks! 
Marta. Jā… Glīta gan… Un deg… (Pamēģina ar roku virs liesmas.) Ui, kā! Tu 

redzējies, karsta! Galīgi zila, bet karsta, ka bail! Vēl trakāk, kā uz parastās 
plīts. 

Otomārs. Ko tad tu domāji? Skaidrs, ka karsta! Tev ar jābāž uzreiz nagi iekšā! 
Marta. Redzējusi biju, mēģinājusi nē, visu laiku tā kā interesēja – cik tā zilā liesma 

īstenībā karsta, varbūt, ka neko īpaši. Neērti tikai bija pie svešiem – 
padomātu vēl, ka vecā galīgi jau “ku-kū”… 

Vadītājs. Netraucēšu… Kad skaidri zināsiet, kur patiesībā gribat nokļūt – dodiet 
ziņu! Gaidīšu jūsu vēlēšanās!… (Prom.) 
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Otomārs. Zini… Es nesūtīšu to telegrammu, ko es varu pateikt… Esam vilcienā, 
braucam nezin kur, nezin kāpēc… Melot negribas. 

Marta. Vēlēšanās, vēlēšanās… Ko viņš tur teica? Kādas mums ir vēlēšanās? 
Otomārs. Ka tik varētu godīgi nodzīvot dzīvi līdz galam… 
Marta. Tas gan. Lai viss paliek savā vietā, nekad nemainās, un… lai būtu laimīgas 

beigas. Tad es neko neteiktu. 
Otomārs. Kā filmā… Jā… Ko nu veltīgi sasapņosies! 
Marta. Laikam taču mēs tagad esam kādā filmā. Pasaulē taču tā nenotiek. 
Otomārs (aplūko gāzes plīti.) Nenotiek jau nenotiek... Bet vai tad slikti? Man sāk 

patikt! 
 

(Signe savā kupejā mēģina atvērt logu. Neizdodas 
Viņa dodas ārā gaitenī paķērusi līdzi somu. Pretī Pavadone. 

Signe neuzkrītoši tur somu aiz muguras.) 
 

Pavadone. Šķērsojām laika joslu! (Smaida mehāniski.) Laipni lūgtu 21. gadsimtā! 
Signe. Izbeidziet savus trikus! 
Pavadone. O, trikus jaunais gadsimts var piedāvāt! Komjūterspēles, digitālais 

video, šoking-roks… 
Signe. Roks?… Kāds? Šoking?  
Pavadone. “Led Zepelin” jau novecojis, “Pink Floyd” retais, kurš zina… Jaunie 

tādus vairs neatceras, dažs varbūt zina “Bītlus”, bet, starp citu, večukiņi 
“Rolling Stones” vēl rosās pa skatuvi… 

Signe. Večukiņi! Pati baigā vecenīte! Varbūt esi klausījusies kādu “Rolling 
Stones” koncertu? 

Pavadone. O, jā! 
Signe. Tā? Varbūt “dzīvajā”? 
Pavadone. Videoierakstos, arī “dzīvajā”, biju Hamburgā. 
Signe. Kādos ierakstos? Vi-de-ou?… 
Pavadone. Okey, to tu vēl nezini, kas ir video. Nepārdzīvo, pastāstīšu. Tās ir tādas 

kasetes, kuras ievieto speciālā magnetofonā un skatās pa televizoru gan 
attēlu, gan skaņu. Ir arī DVD plates – ar attēlu. 

Signe. Tu tagad centies sakārt man makaronus, vai ne? 
Pavadone. Lūdzu! (Atstumj kādu šķērssienu, aiz tās ekrāns, uz ekrāna koncerta 

ieraksts, teiksim, “Rammstein” uzstāšanās) 
 

(Signe beigusi skatīties neko nesaka. Viņa ir kā hipnotizēta. 
Lēnām atgriežas savā kupejā.) 

 
Agris (ilgi domājis, paceļ galvu). Tu gribi man palīdzēt, Dvīni?… 
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Viesmīlis. Es gribētu. Ja varētu. 
Agris. Ja jau tu esi mans Dvīnis, tātad visu par mani zini – tur nākotnē. 
Viesmīlis. Jā. 
Agris. Pastāsti. 
Viesmīlis. Neliegšos, šo jautājumu es biju paredzējis, nebija jau grūti… Tāpat 

neapgalvošu, ka neesmu arī jau sagatavojies atbildēt – es to saku, lai tu 
redzētu, ka negribu neko slēpt… 

Agris. Nu, tātad? 
Viesmīlis. Kad es par to domāju, ko lai tev atbildu, man bija jāatceras Māras lugu 

par gaišreģi Eiženu Finku… 
Agris. Finks? Esmu par tādu dzirdējis no vecākiem. Kas ir Māra? 
Viesmīlis. Māra Zālīte. Tu viņu vēl nepazīsti, iepazīsies pēc pāris gadiem. Viņa ir 

dzejniece, arī raksta lugas, rokoperas. 
Agris. Zinu, rokopera – kā “Jesus Christ Superstar”, pareizāk – esmu par to 

aptuveni dzirdējis… Šī Māra… viņa ir no hipijiem? 
Viesmīlis. Ne gluži, bet ne jau par to tagad ir runa, pats iepazīsies, redzēsi. Nāks 

vēl daudzi interesanti cilvēki… Iesāku es par citu: par to, kas man palicis 
atmiņā no šīs rokoperas izrādes… 

Agris. Tu to esi redzējis!? 
Viesmīlis. Esmu. Ļauj pabeigt. Izrādē gan bija salikti citi akcenti, taču man 

svarīgākā likās doma… ka redzēt nākotni – īstenībā nozīmē pašam 
pareģim… baismīgu vientulību. 

Agris. No viņa baidās? 
Viesmīlis. Viņš pats arī baidās. Nākotne var nepienākt. Un turklāt salīdzinājumā ar 

to katra tagadne ir… savā ziņā dramatiska… Tavējā, jo īpaši. 
Agris. Piedāvā man laimīgu neziņu? Nolādēts, es neesmu ar mieru! 
Viesmīlis. Kaut tu zinātu, kā man negribas būt vecam un nodarboties ar 

pamācībām! 
Agris. Ja jau esi sācis… bliez tālāk… tagad nevar vairs apstāties! 
Viesmīlis. Es tomēr apstāšos. Redzi, kāpēc: tev jau no savas tagadnes nelaimju 

pietiks… Vari mani uzskatīt par satrunējušu idiotu, bet es neuzkraušu tev vēl 
arī nākotni! 

Agris. Dvīni, es nemaz neesmu tāds “mīkstais”, kā tu iedomājies… 
Viesmīlis. Es zinu, Dvīni, es zinu. Nejautā vairs neko. 
 

(Klusums.) 
 
Agris. Jā. Varbūt ienākšu vēlāk… (Pieceļas.) Varbūt neienākšu. 
Viesmīlis. To tu izlemsi… 
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(Agris dodas prom uz kupeju vagonu.) 
 

3. daļa  

 
(Agris iet taisnā ceļā pie Signes.  

Ieiet viņas kupejā, abi brīdi klusē, skatoties viens otrā.) 
 

Agris. Es tagad zinu. 
Signe. Es arī.  
Agris. Tu vēl arvien gribi bēgt? 
Signe. Es jau gandrīz būtu izlēkusi, noteikti izlēktu. Un tagad ietu cauri mežam ārā 

uz šoseju nobalsot kādu mašīnu. Bet nu vairs nezinu. Kaut kas notika. Es 
redzēju kaut ko… es nevaru pateikt – ko, lai nesamelotu… tādu kas notiks 
nez kad nākotnē, kādu mūziku, pareizāk, koncertu, es to redzēju tā, kā skatās 
televīziju... saproti? 

Agris. Jā. Un kā? Patika? 
Signe. Jā… Viss ap mani eksplodēja, saproti… Tad es iedomājos, ka otrreiz neko 

tādu nekad vairs neredzēšu. Pareizāk sakot, pēc diez cik gadiem ieraudzīšu – 
bet tikai tad, kad man jau būs vienalga… jo būšu veca. 

Agris. Vecums mani galīgi nesatrauc. 
Signe. Līdz šai dienai mani arī nē. Taču tagad man nemitīgi jādomā. Tas varētu būt 

maksimāli vienkārši – aiziet uz kasēm, nopirkt biļeti, aiziet uz to koncertu un 
nonākt pilnīgā ekstāzē, kopā ar tiem cilvēkiem, kurus redzēju televizorā… 
Bet es to nevaru, jo tā visa nav. Un kad tas beidzot notiks, tad man jau būs 
45 gadi, vai visi 50, un mana vienīgā doma būs, kā godīgi nomirt, lai 
nemaisītos nevienam pa kājām… 

Agris. Vienkārši. Lai gan izklausās kā burvestība… 
Signe. Tā ir burvestība, tas ir rituāls – saproti – meitenes bija uzsēdušās puišiem uz 

pleciem, uz skatuves liesmoja it kā lāpas vai veseli ugunskuri un nemitīgi, 
cita aiz citas sekoja eksplozijas… Bet ne jau šī pati forma, bet… Viņi visi 
bija noburti. Jā, bija noburti. 

Agris. Nākotne. Vīzijas. Sirēnu balsis. Cilvēks no tām jūk prātā… 
Signe. Atzīstos, es tiešām jūku prātā, es domāju pilnīgi stulbas domas – piemēram 

– kāpēc es nevarēju piedzimt trīsdesmit gadus vēlāk… 
Agris. Kāpēc ne piecdesmit vai visus simt gadus vēlāk, vai 300?… 
Signe. Es zinu, ko redzēju. 
Agris. Bet tu neredzēji visu citu tā laika cilvēku dzīvi, tikai vienu momentu. 
Signe. Man “pie kājas” visa pārējā dzīve! Pabūt tādā koncertā, vēl kādā… un man 

būtu uzšķaudīt visam pārējam… Ja es iedomājos, ka man jādzīvo dzīve kā 
gaidot… ja es zinu, vakarā gaidāmi svētki, tad visa tā diena šķiet lieka! Es 
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velku laiku. Es zaudēju to dienu. Vai nedēļu – pēc nedēļas sāksies ceļojums. 
Bēdīgi, taču nedēļu jau arī varu ziedot… Nē, man saka: 30 gadus… būs 
jāgaida 30 gadus… 

Agris. Un to tu saprati dažās minūtēs? 
Signe (pamāj.) Līdz tam es domāju, ka varbūt kļūdos, ka pasaulē viss nokārtosies, 

es dzīvošu, arī es dzīvošu… 
Agris. Kāpēc “arī”? 
Signe. Tāpēc… ka šī pasaule ir pliekana un trula… Taču es klusībā cerēju, ka 

varētu… nezinu, kas notikt… notiktu brīnumaina pārvērtība un kaut kas 
pēkšņi izmainītos… Atnāktu burvis, uzpūstu savu burvju elpu  un… Tās ir 
muļķības! Tagad es zinu, ka tās ir naivas, idiotiskas blēņas! 

Agris. Un šī nākotnes aina tiešām bija tā vērta, lai kristu tās dēļ izmisumā? 
Signe. Izmisumā? Nē, tikai vienaldzībā… 
Agris. Taču tev apriebtos arī tā dzīve, kuru tu tagad idealizē! Apriebtos… Pie visa 

taču pierod… un tad tu sāktu saukt: cik slikti, ka neesmu piedzimusi vēl 100 
gadus tālā nākotnē… 

Signe. Nezinu. Es nezinu. Nezinu. Nezinu… Klausies! Varbūt mēs varam nokļūt 
tajos laikos? Ja, jau varēja redzēt, tad varam nokļūt! Ko tu uzzināji, stāsti! 

Agris. Jā, uzzināju. Tā ir fikcija. Šķietamība. Viss ir izdomāts. To, ko tu redzēji – 
tā nemaz nav… vīzijas… 

Signe. Vīzijas? Izdomāts?… Kas tad to ir izdomājis? 
Agris. Kas?… 
Signe. Jā, kurš? Es taču drīkstu zināt, kas to ir izdarījis ar mani?… 
Agris. To nevar izstāstīt… Viss ir tā un patiesībā nemaz nav… Es pats neko 

nesaprotu. 
Signe. Kurš? 
Agris. Tu jau nojaut. 
Signe. Tātad… 
Agris. Kāds, kurš visu vēro… 
Signe. Kāpēc tu neesi atklāts? 
Agris. Tāpēc, ka pats neko nesaprotu. 
Signe. Tu slēpies? 
Agris. Varbūt… Labi, es izdomāju visu. Tu tam tici? 
Signe. Neticu. Tu nespēji to izdomāt, tas ir – izdomāt jau var visu ko, bet padarīt 

ticamu nav iespējams…  
Agris. Pilnīgā tukšumā es neko nevarētu izdomāt, tikai tukšumu, es dzīvoju tajā, 

viss tik un tā pārtop manās domās… jā, ko tad es varētu izdomāt?… Un 
tomēr esmu… tas ir dīvaini, vai nē… 

Signe. Nē, ne tā… Tas koncerts! Es taču gandrīz jau tajā biju klāt. Es jutu, gandrīz 
jutu, ka esmu tur klāt! Es taču to dzirdēju un redzēju tikko savām acīm… tā 



27 
 

nebija šodiena, tas nebija šodienas mūzika, šodienas izrāde, tā bija īsta 
nākotnes pasaule. Ko tad īsti tu esi izdomājis? 

Agris. Ja es pats to zinātu… 
Signe. Vai tu vairs tici tam, ko redzi un sajūti? 
Agris. Mēs braucam ekspresī uz Dvīņu zvaigznāju… tā ir realitāte, kura 

nenotiek… tā ir izdomāta. Un… lūk, es it kā izskaidroju, ko redzu, ko sajūtu, 
taču pats nevaru tam noticēt… 

Signe. Jā. Es arī nesaprotu. Nesaprotu. Kāpēc?… Un kam tas būtu vajadzīgs? 
Agris. Es mēģinu uzminēt, man nepadodas… Vienīgi tik daudz, ka zinu: citur 

pasaulē brīvība nav iespējama, visur citur histēriski ārdās vieni vienīgi 
gravitācijas likumi un leļļu spēles… un cilvēkam ir kaut kā jāsaglabā ticību 
sev… kaut kā jāatšķir, kas tad velns parāvis, ir patiesība un kas nav! Varbūt, 
citādi to nevar izdarīt, kā norobežojoties sevī. 

Signe. Izgaistot no pasaules? 
Agris. Kaut kādā nozīmē, varbūt… Uzturot tikai pēdējās un visnepieciešamākās 

saites, jo galu galā pat eremītam, kas dzīvoja staba galā stāvot uz vienas 
kājas, vietējie iedzīvotāji dažreiz atnesa kaut ko ēdamu… jā, saglabājot tikai 
šos aptuvenos, nosacītos, pasaules pieprasītos, varas pasūtītos kontaktus, 
lai… vispār paliktu pie dzīvības, ja kas… un uzskatīt, ka šie kontakti ir ārpus 
manas patiesības robežām, ka tie saistīti tikai ar fizioloģiskajām prasībām 
pēc ēdiena un dzēriena un tamlīdzīgi… 

Signe. Tas ir bezjēdzīgi. 
Agris. Iespējams, man vienīgajam tas nav bezjēdzīgi. Piedod… 
Signe. Es laikam esmu slima. Sāp galva. Viss jūk. 
 

(Agris pieskaras savai pierei ar plaukstas virspusi, tad tuvina plaukstu Signes 
pierei, viņa sākumā atraujas, tad paliek sēžot taisni, nekustīgi. Agris 

uzmanīgi pieskaras viņas pierei. 
Klusums.) 

 
Signe. Vai tad tu vari izdomāt man citādu dzīvi?… 
Agris. Es gribētu… 
Signe (gandrīz kā lūdzot). Nemelo man. 
Agris. Es tiešām cenšos, es gribētu, tici – es tiešām gribētu tev… taču tagad viss 

sajaucies… sajūta ir kā aizverot acis: tumsa, migla, sniegputenis tumsā… 
Signe. Kā tur aiz loga. 
Agris. Un man nav ne jausmas, kas tā par pasauli tur ir. 
Signe. Bet mēs braucam tai cauri. 
Agris. Mēs braucam. 
Signe. Mēs? Mēs abi? 
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Agris. Ja tā būtu! Varbūt arī to esmu tikai izdomājis… 
Signe. Un ja nē? 
Agris. Tad paldies tam, kas to ir izdomājis… 
Signe. Tu arī esi slims. Vai tik ne slimāks par mani… 
 
(Tagad Signe pieskaras savai pierei ar plaukstas virspusi, tad tuvina plaukstu Agra 

pierei, viņš apklāj ar plaukstām viņas roku. 
Klusums.) 

 
Signe. Ko mēs tik daudz uztraucamies par pasauli, kad būtu jāuztraucas pašiem par 

sevi. 
Agris. Jā, stulbi. Ja vien neesam slazdā. 
Signe. Kādā slazdā? 
Agris. Kādā sevis slazdā. 
Signe. Tas man patiktu. Ja savā. 
Agris. Arī ja mums būtu jādzīvo, kā diviem eremītiem, kā ieslēgtiem kādā sevis 

klosterī? 
Signe. Nē. Es nepiedalīšos “svēto mocekļu” izrādē… 
Agris. Es arī to nepieļautu. 
Signe. Ko tad darīt? 
Agris. Es būšu godīgs: es nezinu, šobrīd es nezinu… 

 
(Otomārs un Marta savā kupejā, abi joprojām sēž un skatās, kā deg gāzes plīts.) 

 
Otomārs. Maz vietas gan te ir. Daudz mazāk, nekā mūsu dzīvoklī. 
Marta. Vilciens paliek vilciens, cauri skrejamā telpa, kā tāds kantoris. Mājas tā ir 

pavisam cita lieta, mājās sienas ir siltas… Bet kantorī vai vilcienā, te viss ir 
kantorisks…  

Otomārs. Vai ne! 
Marta. Ko ta’ var darīt… 
Otomārs. Vēl jau neesmu zaudējis cerību, varbūt tomēr vilciens kaut kur apstāsies 

un mūs izlaidīs – neesam jau neko darījuši… 
Marta (pieliek pirkstu pie lūpām, čukst.) Kad mani ar mammīti un papu… t o r e i z 

… veda prom, mēs arī visu ceļu tā domājām… Neko jau neesam izdarījuši! 
Par ko?… 

 
(Smags klusums.) 

 
Otomārs. Ak, Kungs, vai tad atkal jau… 
Marta. Kas tad to lai zina… 
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Otomārs. Nē, nē, ko tu stāsti, tad jau mums atbrauktu pakaļ! Es taču pats pirku 
biļeti. Vēl kā vecs muļķis par kapeikām diņģējos… 

Marta. Ak, tiešām!… Nevajadzēja dēļ tiem sūda trim rubļiem lēkt no biksēm laukā. 
Tik tā nolādētā taupība… To vien gaidi, kad atkal sāksies bada laiki… Eh!… 
Paklau, nes viņiem to naudu atpakaļ! Saki, nevajag, pārdomājām… 

Otomārs. Un nevajag jau arī. Re, plīti pienesa klāt… Paldies, valdīšanai, 
rūpējas!… 

Marta. Kā ta’, ka rūpējas! Mūsu valstī jau par veciem ļaudīm neaizmirst, nav tā, kā 
kapitālismā!… 

Otomārs. Tas jau katram skaidrs! 
Marta. Bet ja mēs pajautātu par to pieturvietu, kā tu domā? Varbūt, ka mums 

pateiktu, vai kāda būs… 
 

(Pa gaiteni nāk Vilciena Vadītājs. Nosoļo marša solī garām Pavadonei, kura 
pieņem “parādi”.) 

 
Vadītājs. Hei! Heisā, rasā! Tuvojas stacija! Kurš gribēja staciju? Kam bija 

jāizkāpj? Hei, vai te vairs neviena nav, vai visi jau aizmiguši magoņu 
miegā? Kas kārpu cūkai sapnī rādīsies, kas kamielim vai valim? Un par ko 
sapņo tādām acīm mūsu pļavā govs? Vai fantāzijas varam arī āpsim 
piedēvēt, kas pakalniņā alu rok? Un It-ne-vienam, kad tas sēž un alu dzer, 
vai It-ne-vienai, kura iet tirgū izgāzt visu uzkrājušos ausu sēru un acu zēveli? 
Vai Zināms-Kam, nu tam, kam allaž vajag kādu uz ko sabļaut un kraut pa 
acīm? Heijā, heijā! Nāciet ārā! 

 
(Vagona gaitenī iznāk Otomārs un Marta, arī Signe un Agris.) 

 
Vadītājs. Vai gan nebūtu laiks mums ieskatīties vienam otrā kā spogulī? Kur mūsu 

spoguļi? 
Pavadone. Lūdzu, uz Dvīņu zvaigznāja spoguļu zāli! (Atvelk fona sienu, aiz tās 

katrs savā tempā griežas vairāki milzīgi spoguļi, aiz tiem vēl viena spoguļu 
siena, tagad liekas, ka telpa nemitīgi transformējas.) 

Vadītājs. Laipni lūgtu, iepazīties ar savu dvīni!… 
 

(Personāži klīst gar spoguļiem.) 
 

Marta. Kā Mežaparkā “greizajos spoguļus”. 
Otomārs. Neredzu tur nekā smieklīga. Man nepatīk! 
Pavadone. Nav nekā smieklīga. 
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Vadītājs. Ja gribas smieties, tad smieklīgs ir pilnīgi viss. Redzi, kā laiks paslīd 
garām! Plūst garām, kamēr aiziet viss.  

Pavadone (paceļ rokās smilšu pulksteni). Skaists rīks! Ideāls simbols! 
Vadītājs. Smaidi, lai slīd, lai plūst, lai iet – laiks nav tavs draugs… Laiks paejot 

cīnās pret tevi, grib dabūt tevi zemē vai vējā, vai ugunī, vai arī ūdenī, laiks 
paņem tavu enerģiju un izkaisa tevi stihijās, viss spēks aiziet spogulī dvīnim. 
Un tevis aizņemtā telpa sastingst, dimensijas pārkaļķojas, sataustīt 
aizmirstas, saskatīt vairs neizdodas, dzirdēt nav ko, tikai atspulgi spēlējas ar 
atspulgiem, viena vienīga iekšup vērsta deja. Vai tad tas nav jautri? Vilciens 
iet, visi pasažieri dejo. Tas ir pavisam dabiski, tas ir simpātiski, jauki, 
smieklīgi. Tāpēc dejojiet, kamēr laiks plūst garām. Neesiet vergi savam 
zūdošajam laikam, dejojiet! Telpa, kuru jūs aizņemat ir tikai parasts sprosts 
– nāciet laukā – dejojiet! 

Pavadone. Spēlējiet spēles! 
Vadītājs. Dejojiet! 
Pavadone. Pārstājiet domāt par savu veltīgi aizplūdušo enerģiju! Ne tur ko 

dusmoties, ne tur, ko skumt! Nozūdiet! Izgaistiet! Noslēpieties no dvīņa! 
Vadītājs. Dejojiet! 
Pavadone. Ienirstiet okeānā. Tas skan. Dzelmes skan dobji, putas lec filigrānos 

čukstos. 
Vadītājs. Dejojiet! 
Pavadone. Izstarojiet liesmās. To var ieraudzīt. Gaisma iet cauri nerviem. 
Vadītājs. Dejojiet! 
Pavadone. Nogulieties zemē. Sekojiet zemes zīmēm. Sataustiet simbolus un jēgas. 
Vadītājs. Dejojiet! 
Pavadone. Aizviļņojiet vējā. Vējš – tā ir balss, kura griež dzirnavu spārnus un kura 

grauj pieminekļus. 
Vadītājs. Dejojiet! 
 

(Visi dejo ap un starp spoguļiem. Lēnām pārstāj. 
Klusums.) 

 
Otomārs. Viss jau ir dikti jauki… par daudz labi. Bet mēs tomēr iesim mājās.  
Marta. Mājas vajag. Vilciens paliek vilciens, skrien, aizdrāž kaut kur… manis pēc 

kaut vai nākotnē… Bet mājās labāk. 
Otomārs. Es to pašu saku. 
Vadītājs. Pieturēt? 
Otomārs. Būtu jau labi. 
 

(Grūdiens. Spoguļu ritējums apstājas, gaismas mainās.) 
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Marta. Mēs tad ejam, ja? 
Vadītājs. Jūs zināt, kur gribat iet? 
Otomārs. Teicām jau. Uz mājām, kur ta’ citur… 
Vadītājs. Protams. Man nav, ko iebilst. Laimīgi jums! 
Marta. Mēs tikai paņemsim mantas. 
Vadītājs. Tās ir jūsu. (Dod zīmi Pavadonei palīdzēt.) 
Otomārs. Bet tā plīts, tā nav mūsu, to mēs neņemsim. Tā jau… spēle, kā pats teicāt. 

Ko mēs vecie vairs spēlēsimies? 
Vadītājs. Daži spēlē. Paskatieties uz mani! (Sarežģīti, rituāli paklanās.) 
Marta. Visi jau nav vienādi… Man pietiek, ka dabūju izdejoties no sirds… biju jau 

domājusi – tādi laiki vairs nekad mūžā nepienāks… 
Otomārs. Labi, ejam, krāmēties, māt. 
Signe. Mēs arī tūlīt nāksim! 
 
(Agris nekustas.) 
 
Signe. Agri? 
Agris. Jā… Es tomēr palikšu… 
Signe. Ko? (Pauze.) 
 

(Marta un Otomārs dodas kupejā savākt savas mantas. 
Pavadone palīdz. Vadītājs pieliek pirkstu lūpām, nozūd starp spoguļiem. 

Signe un Agris centrā vieni.) 
 
Signe. Nāc! Nepaliec šajā cietumā! 
Agris. Man te ir labi. 
Signe. Tas taču ir nedabiski. Šī ir izdomāta pasaule!… Es aiziešu, un tu paliksi 

viens! 
Agris (klusē.) 
Signe. Kāpēc neatbildi? 
Agris. Nevaru atbildēt. Man tas nav cietums… (Pauze.) 
Signe. Nē! Man vajag īstu pasauli. Un tev arī. 
Agris. Tas, kas ir mans amats, tas ko es tiešām gribu darīt, īstajā pasaulē neeksistē. 
Signe. Tad atmet to. 
Agris. Man ir jāpaliek. 
Signe. Kā vārdā? Kam būs vajadzīga tava dzeja, ja tā paliks ieslēgta šajā skrejošajā 

monstrā, kas ved uz nekurieni? 
Agris. Pasaulē dzejas ir pietiekami, literatūras – veselas galaktikas. Pasaulē man 

vairs nav, ko darīt! 
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Signe. Murgi! 
Agris. Nē. Es zinu, ka jau tagad pasaulē ir mākslas tekstu pārprodukcija. Saproti, 

labu dzeju okeāni, es nemaz nerunāju par sliktām… To ir tik daudz, ka 
neviens cilvēks pasaulē nebūtu spējīgs to visu izlasīt, pat ja izvēlētos šādu 
bezjēdzīgu mērķi – izlasīt visu labo dzeju… 

Signe. Varbūt kaut kur ir kāds cilvēks, kam vajadzīgs tieši tavs dzejolis. 
Agris. Varbūt, varbūt… Es negribu šo cilvēku aizvainot, jo viņš ir mans draugs, 

taču milzīgajā literatūras izplatījumā šis cilvēks noteikti atradīs labu dzeju, 
to ko viņš meklē manējā, un daudz labāku par manējo, un nemaz šim manam 
draugam nav svarīgi, ka tieši es vai kāds cits ir tās autors. Nav iespējams, ka 
bezgalībā neatrastos divas, rakstītos vārdos ierobežotas, tam cilvēkam īsteni 
nepieciešamās formas, bet kam tās pieder – tā ir tikai etiķete, izkārtne – 
gandrīz nekas… 

Signe. Tad jau nav jēgas tam, ko tu darīsi! 
Agris. Nav. 
Signe. Atmet taču šo bezjēdzīgo nodarbošanos! 
Agris. To es nevaru. Tad manis paša vairs nav. Tā būtu tikai līdzīga kopija, 

organisks mehānisms. Saproti?… 
Signe. Nē. Nesaprotu. Neviens cits tā nedomā. 
Agris. Domāju, ka nojauš… 
Signe. Vai tagad tu neesi savu vīziju iespaidā nonācis mehānisms? 
Agris. Nezinu. Sajūtas saka, ka man tas ir dabiski. 
Signe. Nē, tas nav dabiski! Tas nav vis dabiski! Jo dzīvot vajag tā, lai arī citiem 

cilvēkiem no tā būtu labums! 
Agris. Skan kā no tribīnes… 
Signe. Lai!… Tu labāk klausies!… Un tas, ko tu sludini, ir baismīgs egoisms, tu 

sajēdz!? 
Agris. Es saprotu, ko tu gribi teikt. Jā, esmu arī par to domājis. Un atzinis, ka 

citāds nevaru būt. Jo es nekad nevarēšu sevi reklamēt, nejuzdams, ka rīkojos 
cūcīgi. Un nevarēšu neko “izsist cauri” – man tas šķiet pretīgi! Karjeras 
gājieni, sarunas ar iespējamiem “atbalstītājiem”, tad vēl izlocīšanās cauri 
“glavļita” cenzūrai… Beigu beigās pieredzējušāko kolēģu noliegums. 

Signe. Kāpēc uzreiz noliegums! Ko tu pārspīlē? 
Agris. Nemaz. Tā ir dabiska sacensība par vietām uz skatuves, konkurence – kur tu 

gribi stāvēt – priekšplānā vai fonā.... Man jau ir šāda tāda pieredze. Un es 
negribu tur piedalīties. Tas ir stulbi! Aizdziedāties par nez kādām augstām 
tēmām, bet grūstīties kā tirgū… Taču tāda ir cilvēku daba, tāds ir viņu 
liktenis, ja grib uzturēties sabiedrībā… 

Signe. Tu pats esi slikts draugs… 
Agris. Nekādu laimi tas man nenes… 
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Signe. Bet varbūt tu esi slims ar grafomāniju? 
Agris. Nezinu. Kā es to varu zināt? Psihiskas slimajam šķiet ka viņš ir pavisam 

normāls… Tas nav atrisināms jautājums, un patiesībā, mani nemaz tik ļoti 
neinteresē. Pat ja esmu slims. Man. Tā. Ir labi. 

Signe. Bet es?… 
Agris. Paliec arī tu. 
Signe. Pie trakā? Viņa izdomātajā pasaulē? 
Agris. Saprotu…  
 

(Klusums.) 
 
Signe. Kāpēc? 
Agris. Piedod… Ja būtu iespējams izvēlēties, es negribētu tevi zaudēt… Piedod… 

Piedod, es esmu traks. Jā, es esmu traks, esmu jucis, pavisam nenormāls… 
Piedod… 

Signe. Tu melo! Es neesmu tev vajadzīga, ja būtu, tu nefilozofētu! 
Agris (klusē). 
Signe. Tu atkal klusē! Tev nav, ko teikt! Tā taču ir? Tā ir? 
Agris. Nē. 
Signe. Kā tad ir īstenībā? 
Agris. Ej… nemocīsim viens otru… 
Signe. Melis! Tu melo, melo un melo! 
Agris. Jā. 
Signe. Protams, es iešu! Protams! Nedabiskā izdomātā pasaulē man nav, kur palikt, 

es tur nevaru dzīvot. Un neviens nevar! Tu pats arī nevari! 
Agris. Es varēšu… Man nav izvēles. Tāds esmu šajā pasaulē radīts! Kāda gan man 

varētu būt izvēle?… Tāpēc, ej! Lūdzu! Ej, prom… ej!… 
 

(Signe pārvar sevi, dodas prom. Agris nespēj novērst skatienu no viņas. 
Klusums. Ilgs klusums. 

Signe ir aizgājusi. 
Līdz ar viņas aiziešanu fonā ir atvēries tukšums. Cauri tukšuma telpai nāk 

Viesmīlis. 
Agris viņu sagaida.) 

 
Agris. Dvīni, palīdzi man! Es šķietu sev nenormāls. Es esmu nenormāls… Vai man 

vispār ir vērts dzīvot?… 
Viesmīlis. Es mēģināšu, kaut gan neesmu drošs, ka tas var tev palīdzēt… es taču 

zinu – mēs abi esam viens… Varbūt tā… Un tici man, tas nav tikai veca 
veča cinisms… drīzāk lūgums tev: pacenties kaut kā atbrīvoties no 
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sentimentālām žēlabām par savu likteni… Neesi taču traģēdijas varonis, es 
arī nē. Un romantiskais dēmons ne tik!… Pasaule ir absurda, un tu tajā neesi 
nekāds izņēmums. Lūdzu, iemācies neuztvert sevi pārāk nopietni… Es zinu, 
es zinu, tas gandrīz nav iespējams un šajā brīdī jau pavisam nē… taču… 
jāiemācās smieties. Nav citas izejas: par sevi ir jāsmejas… 

 
(Viesmīlis pieliecas kā klanoties, uz muguras viņam izrādās piestiprināta paplāte, 

viņš izņem no kabatām pudeli un glāzes, krietni nopūlas, kamēr uzdabū tās 
uz paplātes.) 

 
Viesmīlis. Lūdzu! Pašapkalpojies, Dvīni! Es netieku klāt!… 
 

Priekškars 
 
 
 
 
 
 
 


