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"........" MINŪTES PIRMS KATASTROFAS 

/ Minūšu skaitu katrs režisors izvēlas atbilstoši savas izrādes garumam / 

 

Darbojas: 

 

ANNA 

                                           EDIS 

MELOMĀNS 

                                          FANĀTIĶES 

AKLAIS LEIERKASTNIEKS 

KARNEVĀLA MASKAS 

 

/Skatītāji un aktieri izvietojušies vienā aplī ap telpas centru, vislabāk uz grīdas. 

Elektroniska čīkstoša metronoma signālu ritms skaita sekundes. Edis un 

Anna nonāk apļa centrā./ 
 

ANNA. Es neticu, ka tas tā notiks. 

EDIS. Droši vien nenotiks...  

ANNA. Tie ir māni. Visi par to runā, bet neviens netic. 

EDIS. Protams! Tādi "pasaules gali" esot bijuši nez cik reizes... Cilvēki vienmēr 
izgudro visādas šausmas, lai būtu lielāks asums dzīvot. Un kas tik viss nav 

pareģots! Saskriešanās ar komētu, ledus laikmeta atkārtošanās, tad vēl - 
saules plankumu koncentrācijas dēļ iznīcinošs radiācijas trieciens.. un vispār 

apokalipse. 

ANNA. Jā, Nostradamus pareģojumi. 

EDIS. "Mellās grāmatas "zīmes. 

ANNA. Tās ir muļķības. Neviens nevar zināt nākotni. 

EDIS. Fakts, ka nevar ! Un nekādā gadījumā - nosaukt tik precīzu laiku uz minūti. 
ANNA. Pat uz sekundi. 

EDIS. Cik tad mums vēl atlicis ? 

ANNA. / skatās pulkstenī/."....... "minūtes. 

EDIS. Tev ir pareizs pulkstenis ? 

ANNA. 0, jā - es noregulēju precīzi, centos, lai pat sekundes sakrīt. 
EDIS. Kad es uzzinaju par šo katastrofu, tad uzreiz nodomāju : ja tā ir taisnība, tad 

pareizai jābūt arī teorijai par dvēseļu pārceļošanu. Nekas t ā d s mums nevar 

notikt... Tikai blīkšķis... Pēc tam mūsu dvēseles jau atradīsies Kosmiskā 
Saprāta enerģētskajās sfērās. 

ANNA. Vai arī ellē. 



EDIS. Par ko tad? 

ANNA. Domā, neesi nemaz grēkojis. 

EDIS. Cik tik uziet! 

ANNA. Nu, tad redzi... 

EDIS. Un tu? Esi grēkojusi? 

ANNA. Pietiekoši. 

EDIS. Kā tu grēkoji? 

ANNA. lešu, laikam, stāstīt! 
EDIS. Kāpēc ne ? Vēl"........" minūtes, un vairs nevienam nebūs iespēja s uzzināt. 
ANNA. Ļoti labi! Tāpēc jau arī jāgrēko, lai neviens nezinātu ! EDIS. Tu domā ? 

Kosmiskais Saprāts tik un tā visu zina.... 

ANNA. Neko viņš nezina. 

EDIS. Zina! Jo viņš ir visur visapkārt. Arī tagad, arī šajā mirklī. 
ANNA. Cik stulbi! Tad es labāk vispār neko nerunāšu un neko nedarīšu. Un 

nedomāšu arī neko. E-ēi! Stulbais Kosmiskais Saprāt, kāda tev daļa, ko es 

domāju!? Bē-ē-ē! Tagad es speciāli grēkošu, lai viņš ieskrienas. 

EDIS. Man arī tas liekas zvērīgi netaisnīgi, ka citi   nodzīvo pasaulē trīsdesmit, 

piecdesmit un cits veselus simt gadus, bet mums jānosprāgst tūlīt.... 
ANNA. Lai viņi aizrijas ar savu "mūža guvumu"! Baigais prieks piecdesmit gadus 

nišināties tādā mēslu bedrē, kur tevi nepārtraukti izspiego... visas domas... un 

visu kaut kur pieraksta, pieraksta tajās nolādētajās sfērās!...  

EDIS. Vēl nolikuši laiku, kā lopkautuvē- precīzi tikos un tikos piebrauks giljotīna 

un - blorkš!- nolaidīs asinis.  

ANNA. Vācies pie velna, izjātais Kosmos!  

EDIS. Kaut tev visas zvaigznes piepūstos un nosmirdētu! 

 

/ Nāk Melomāns ar tranzistoru televizoru./ 

 

MELOMĀNS. Ko jūs bļaujat? Paklausieties, kāda mūzika... 

EDIS. Par ko viņš tur kaifo? 

MELOMĀNS. Mocarts... 

ANNA. Vienkārši pielaizās enerģētiskajām sfērām, domā- ja būs labiņš, tad tiks 

pie lielajam kosmiskā kaifa bļodām, sūks iekšā nektāru-šļopc, šļopc, šļopc!... 

EDIS. Dod šurp to aparātu. Paskatīsimies, ko pasaule dara pirms katastrofas. 

/Pārslēdz kanālus./ Re, politiķi baigi strīdas – pieņem likumus... 

ANNA. Nez kuram tie likumi būs vajadzīgi, kad viss uzies gaisā. 
EDIS / pārslēdz kanālus/. Futbolisti trenkā bumbiņu, skaties, kādas emocijas, sitās 

kā traki... 

ANNA. Tik un tā spēle beigsies... neizšķirti. 



EDIS. /pārslēdz kanālus/. Ui, ui, ui - te ir firmīgākie kadriņi. Re, kā militāristi šauj 

ar tankiem un viens uz otru! 

ANNA. Buh! Atkal viens gar zemi! 

EDIS. Acis bola, baigi pārdzīvo, ne ? It kā nebūtu vienalga pāris minūtes šurp vai 

turp! 

ANNA. Un veselām kaudzēm "aiziet sfērās"... Es jau teicu, ka tas Kosmiskais 

Saprāts pats ir debils, ja ņem tādus debilos pretim. Interesanti, kur Viņš grūdīs 

visus tos tur, kas šaudami paši savējo saprātu salaiduši biksēs? 

EDIS. Gan jau kosmosā arī ir sava atejvieta.  /Pārslēdz kanālus./ Atkal viss no 

sakuma... 

MELOMĀNS. Ak, Mo-ocarts... ļaujiet, ļaujiet... / Pakampj tranzistoru./ 

ANNA. Cilvēkam labi... neņem viņam nost... Vecītis nemaz nepagūs pamanīt, kā 
sašķīdīs pa atomiem, sajuks kopā viena šļācienā ar savu Mocartu un ... 

čušššš... 

 

/ Melomāns ar tranzistoru televizoru prom./ 

 

EDIS. Cik pulkstenis ?  

ANNA. Vēl "...... " minūtes… 

EDIS. Bet es nekad neesmu grēkojis... tikai tā... sīkumos. Nav vērts pat pieminēt. 
ANNA. Kas tad tev? Slims esi ? 

EDIS. Par slimošanu neko nezinu, bet droši vien, ne jau nu tāpēc, lai ieperinātos 

kādās tur augstākās "sfērās"... Nav sanācis, un viss ! Nemāku sarunāt... Nu, un 

? Domā, ka tas mani baigi satrauc? Tak nekrata ne par milimetru... Aizlidošu 

kosmosa "prērijās", un kaifošu vēl trakāk! 

ANNA. Pretī stacijai, kur es dzīvoju, bieži no rītiem brēkdamas lido kaijas. Jo 

tirgus blakus. Jau pašā agrumā tās kaijas brēc un brēc... Kāpēc kaijām jābrēc? 

EDIS. Tāpēc, ka badā. 
ANNA. Kāpēc tad nelido uz jūru ķert zivis? 

EDIS. Tāpēc, ka pilsētas kaijas- dzīvo uz asfalta un ķer zivis tirgū. 
ANNA. Un žurkas skraida gar tirgus sētu. Treknas, ū-ū-ū- šitādas! Ar melnām 

astēm. 

EDIS. Arī aiz bada. Nebūtu jau slikti palikt par žurku - piedzīvot katastrofu, un tā 
arī nepamanīt, kas noticis. 

ANNA. Vien vienīgi bads pēkšņi pāries. 

EDIS. Laimīgais brīdis! 

ANNA. Bet varbūt žurkas vienīgās izdzīvos. Ar laiku pārvērtīsies par žurku 

mērkaķiem, pēc tam par žurku cilvēkiem. 

EDIS. Un beigu beigās n e k a s nebūs mainījies... 

 



/Nāk divas Fanātiķes, apstājas, paceļ skatu no grīdas./ 

 

FANĀTIĶE / čukstus/. Klausiet.Klausiet!... Nožēlojiet grēkus. /Pauze./ Ei, jūs!... 

grēkus nožēlojiet!  

ANNA. Domā, ka vajag ? 

FANĀTIĶE. Stunda tuvojas! Lūdzieties! Nožēlojiet.  

ABAS FANĀTIĶES / čukstus/. Zemojieties...zemojietes!...  

EDIS. Bet varbūt tieši otrādi- iesim pārgulēsim? Varu derēt, ka jums ir tās pašas 

problēmas, kas man...  

FANĀTIĶE. Sātans tevi dīda!  

ABAS FANĀTIĶES. Sātan, atkāpies!  

EDIS. Neatkāpšos ar neko, eku - tā ! 
ABAS FANĀTIĶES / pilnā balsī./ Atkāpies, atkāpies, nelabais gars. Tā kunga 

vārdā –  e j  1 a u k ā ! 
ANNA. Ejiet pašas, meitenes, ejiet, jums te nav interesanti.  

FANĀTIĶE. Sadegs degdami sēra ugunīs sātana kalpi un raganas? /Abas nodur 

galvas un dodas prom./  

 

ANNA. Vispār varējām jau arī nožēlot!  

EDIS. Katram gadījumam ?  

ANNA. Kaut vai !  

EDIS. Nezinu. Man nevelk.  

ANNA. Var gadīties, ka p ē c t a m nožēlosim !  

EDIS.   Nekad neko neesmu nožēlojis un netaisos arī īsi pirms... tā visa. Man 

vienmēr ir pilnīgi pieticis ar to, kas man ir. Un tiklīdz parādījās izdevība dabūt 
vēl kaut ko, es centos to nepalaist garām. 

ANNA. Man gan dažreiz neveicās. Atceros, es kādreiz gribēju, lai man acis būtu 

krāsaini stikliņi... 
EDIS. Dažkārt otrā rītā man mēdz būt sarkanas acis kā trusim. Citas krāsas nav 

gadījies dabūt.  
ANNA. Botkinam esot bijušas dzeltenas. 

EDIS. Dažiem nēģeriem esot zilas. 

ANNA. Tas var būt. Jo mans vecaistēvs teica, ka tiem, kas daudz melo, acis 

paliekot galīgi zaļas... 

 

/ Mūzikas grāviens. Parādās vesels bars Karnevāla Masku./ 

 

KĀDS. Veči, k a r n e v ā 1 s ! 

VISI. Karnevāls, karnevāls ! 

KĀDS. Metiet latu! Metiet latu ! 



MASKA. /Annai /. Jums nevajag siltu sardeli ? 

ANNA. Varu iztikt bez. 

VISI. Viņa varot iztikt b e z. 

KĀDS. Veči, baigā anekdote : viņa stāv un skatās lejup, no apakšas prasa: vai 

nevajag siltu sardeli? No augšas atbild : nē, bet uzpīpēt gan derētu! 

 

/Mūzika. Tracis. Drūzmēšanās. Pa starpai dejas. 

 Divi maskās, ieķērušies viens otram krūtīs./ 

 

ABI. /Reizē viens otram /. Tu gribi, ja ?! Tu, laikam, gribi ?! Nu tad Tu dabūsi ! 

VISAPKĀRT. Kurš kuram iespēra ? Pa purnu ! Nē, pa kāju, pa kāju ! Nē, bet kurš 

kuram iespēra ? 

ABI. /Reizē viens otram /. Nāc ārā ! Nē, tu nāc ārā ! Nē, es t e v teicu, lai t u nāc 

ārā ! 
MASKA. /Spiedz /.Izbeidziet, lūdzu, izbeidziet! 

 

/Tracis. Drūzma./ 

 

AKLAIS LEIJERKASTNIEKS. Nāk Aklais Leijerkastnieks, leijerkaste līdzi, 

elektronisks papagailis izpareģo likteni ! Pusknābiens pa labi, divarpus pa 

kreisi - kāpēc tā, neviens to nezin, zinātnieki noskaidro!... 

VISI. Zīlēsim likteni ! Zīlēsim likteni ! 

KĀDS. Bet kas grib pa purnu, lai iziet ārā ! 
AKLAIS LEIJERKASTNIEKS. Velciet lozes ! Velciet lozes ! It nevienas tukšas - 

visiem kaut kas priekšā ! 
KĀDS. / Rāda uz Annu./ Viņai nav ! Viņai nav! 

VISI. Viņai nav nekā priekšā ? 

MASKA. Sardeli negribēja... 

EDIS. Ei, jūs! Vai starp jums nav kāds, kas prot labi dūšīgi grēkot ? Iemāciet man 

arī! 
 

/ Steidzas abas fanātiķes./ 

 

PANATIĶE. Nemāciet viņam ! Nemāciet viņam neko ! Viņā ir iemiesojies Sātans! 

ABAS FANĀTIĶES. Viņš ir Apokalipses Nezvērs ! 

 

/ Visi atsprāgst atpakaļ. Klusums. Nāk Melomāns ar tranzistoru televizoru./ 

 

MELOMĀNS. Vai mani kāds sauca ? 

MASKAS. Nesauca, nesauca, velcies tik tālāk!... 



MELOMĀNS. Piedodiet... esmu pārklausījies...Mocarts, saprotiet... 

 

/ Saķer kādu no maskām aiz rīkles, nožņaudz un aizvelk sev līdzi, bet pa burzmu 

neviens to nepamana./ 

 

KĀDS. / Norāda uz Edi /. Bet ko mēs ar viņu darīsim ?! 

FANĀTIĶE. Klausiet ! Klausiet ! Dedzināt sārtā ! 
VISI. Dzirdējāt ? Jā, mēs klausāmies ! Vai tas kaut ko dos ? Vai mēs varam 

glābties? 

FANĀTIĶE. Glābsieties, ja iznīdēsiet ļauno ! 

VISI. Hā-ā-ā-ā-ā ! 
MASKA. Nosvilināsim ar šķiltavām ! 

KĀDS. Ar sērskābi, ar sērskābi labāk ! 

AKLAIS LEIJERKASTNIEKS. Nāk Aklais Leijerkastnieks, leijerkaste līdzi, 

zobratiņi, akmentiņi zibu, zibu, zib... katrs, kas grib likteni, lai pagrābstās pa 

somu, manā somā rakstīts viss, ko katrs cer un domā, katram maza vēstulīte 

liktenīti rādīs, leijerkaste spēlēt sāks - ram - tai - rīdi - rādi ! Jau pa iekšu 

zobratiņi, akmentiņi zib... cik tad ir tā dzīvībiņa - tik tāds čaukstieniņš... Dikti 

grūti dvēselīti dabūt miesā iekšā, toties ārā - tas ir č i k !... Velciet, velciet 

lozes ! It nevienas tukšas - visiem kaut kas priekšā ! 
FANĀTIĶE. Tagad nav laika spēlēm un izpriecām – glābjaties ! Stunda tuvojas ! 

Glābjaties, glābjaties ! 

EDIS. Stop ! Stunda šurp, turp - es neesmu lepns... Bet, ja jau esmu Sātans, kā te 

izteicās, tad jau uz mani nekādi priekšraksti neattiecas. Es gan izvilkšu kādu 

treknu lozi! 

ANNA. Pie reizes paķer priekš manis arī. Es gan dzirdēju runājot, ka man p r i e k 

šā nekā neesot...Teikšu tā : pa priekšu vajag priekšu pārbaudīt, tad redzēs, kas 

būs priekšā ! 
EDIS. Nu gan tu viņiem sadāvāji veselu "priekšu" čupu ! 

ANNA Ja nu reiz mums pievērš t ā d u uzmanību ! 

AKLAIS LEIJERKASTNIEKS. Lūdzu pagrābstiet pa somu ! 

 

/ Edis un Anna izvelk vēstulītes pārsietas ar rozā bantītēm.  

Abi atver vēstulītes. Izlasa. Pauze. / 

 

EDIS. Man te rakstīts... kas gan man te rakstīts ?... Es izglābšos, ja iebarošu abam 

fanātiķēm katrai pa siltai sardelei ! 

FANĀTIĶES / falcetā./ Nedrīkst ! Mums ir gavēnis ! 

 

/ Pusskriešus prom./ 



 

ANNA. Man toties teikts tā : tu izglābsies, ja pārbaudīsi, kas te katram priekšā zem 

tām maskām ! /Grābj tuvāko, tas atlec atpakaļ./ 
VISI. Viņa ir traka ! Viņa ir šizofrēniķe ! Ej ārstēties, dullā ! 
 

/ Visi drūzmējoties prom./ 

 

AKLAIS LEIJERKASTNIEKS. Tik labi iesākās šis vakars... Atkal man jāpaliek 

vienam... Liktenis.../ Iet prom, pagriežas./ Atminiet mīklu : zobratiņi, 
akmentiņi zibu, zibu, zib... Kas tas ir ?... Pulkstenis iet. Liktenis. / Prom./ 

EDIS. Cik tad ir tas pulkstenis ? 

ANNA. /Ieklausās, paskatās./ Apstājies... 

EDIS. Kāda atšķirība... Man vēstulītē cits kas bija rakstīts... 

ANNA. Man jau arī. 
EDIS. Kas? 

ANNA. Tas pats. 

EDIS. Jā... tāds nākotnes pareģojums nekad nevar būt kļūdains... nevienam, kurš 

piedzimis pasaulē... 
ANNA. Nāc pie manis... Taisnību sakot, es jau arī nemaz neesmu grēkojusi... 

 

/Viņi ilgi tiecas viens pret otru...lēni, lēni metronoma tirkšķu ritmā. Vinn rokas 

tikpat lēni satuvinās, savijas, Viņi skūpstās. Pēkšņa tumsa. Klusums. 

Kad atkal ir gaisma, apļa vidū vairs neviena nav, tikai divas uzplēstas vēstulītes un 

zīmītes, uz kurām rakstīts NEKAD NEKAS. Aizskrien žurka./ 

 

Priekškars. 
 

 


