
Andris ZEIBOTS, andristeatra@inbox.lv 

 

Spoguļattēlu streiks 

 

 

darbojas: 
Ogna 
Ācija 
Ģija 
Īze 

bez tam – Salona saimniece 
bez tam vēl – salona viesi, apkalpotāji, nejauši apmeklētāji u.c., kas varētu arī 

nebūt reversās personas 
 

(Salons. Telpa ar spoguļiem, atpūtas krēsliem un paklāju. 

Jaunā gada svinību nobeigums pret rītu. 

Ļaudis gatavojas doties mājās, velk virsdrēbes, zābakus, atļaujas vēl saskandināt 
“ceļakājas”, reibuma iespaidā sajauc savus drēbju gabalus ar cita. Atvadās, 

tiek iznesti un tādā garā. Ik pa brīdim kāds pie spoguļa veic klasiskos 

spoguļošanās rituālus. 

Starp viesiem Salona Saimniece, novēl laimīgu ceļu. 

Pamazām, skanot atvadu brīdim piemērotai mūzikai, viesi aiziet. 

Vēl kāds jau prom ejot, atgriežas pie spoguļa pārbaudīt, vai tik kaut kas nav 

nekārtībā. 
Beidzot visi ir prom. Arī Saimniece žāvādamās kā pēdējā. 

Sāk skaļi tikšķēt pulksteņi, skanēt mājas un ielu trokšņi, atbalsojoties kā jau tukšās 

telpās klusumā. 
Spoguļos no otrās puses parādās Spoguļattēli, izkāpj pāri rāmim telpā. Pēc 

padarītā darba gurdi apmetas atpūsties krēslos un uz paklāja.) 
 

Ogna. Velns parāvis tādu dzīvi… Starp citu, priecīgus svētkus! 
Ācija. Par darbu nerunāsim. 
Ģija. Man galva reibst. Vai kādai nav pāris ripiņas aspirīna? 
Īze. Aspirīna nav, ir centrifūga. 
Ģija. Vai tā palīdz? 
Īze. Jā, ja iebāž tajā galvu un griež uz otru pusi. 
Ogna. Negribu dzirdēt vārdus “griezt uz otru pusi”. 
Īze. Tas bija joks. 
Ogna. Nekādus jokus. Vai kādam vēl nav apriebies cauru dienu, visu mūžu griezt 

uz pretējo pusi tos idiotiskos attēlus spogulī? 



Ācija. Par darbu, es teicu, nerunāsim! 
Ogna. Es to sauktu par verdzību. 
Ācija. Nerunāsim vispār. 
Īze. Bet es vienreiz gribu runāt pēc tam, kad visu dienu esmu noplātījusi muti pa 

tukšo. Piemēram: gribētos pēc svētkiem sākt jaunu skaistu dzīvi, kā 
visiem… 

Ģija. Man slikta dūša. Kaut kā nepieklājīgi tādas sarunas reizē… Pagaidiet mani, 
es pavemšu, pēc tam izrunāsim visu par jaunu, skaistu dzīvi. 

Ācija. Vai nevar vienreiz beigt sarunas par darbu!? 
Īze. Izmērīsim šim radījumam temperatūru! Kas gan te runā par darbu? 
Ācija. Visu dienu kopš paša rīta es spoguļa šajā pusē nedzirdu neko citu, kā vien 

runas par labklājības celšanos. Tas jūsuprāt nav darbs, to visu klausīties, ko? 
Man taču to vēl jādublē, jāattēlo visi šie jūsmīgie ģīmji, nenokavējot nevienu 
grimasi… Es jau jūku prātā! 

Ogna. Klientu sarunās nav jāklausās. Pašai jāsaprot. Un jāanalizē. Es pagājušnakt 
analizēju mūsu – spoguļattēlu – dzīvi un darbu… un nonācu pie slēdziena. 

Ģija. Bet man pēdējā urīna analīze bija ļoti vāja… 
Ogna. Iedodiet viņai pa pieri, lai klusē un klausās! 
Ģija. Pa galvu, nē – man reibst… 
Īze. Tad pārlikšu pār celi! 
Ģija. Izdarīšu pašnāvību. 
Īze. Tad pārlikšu vēlreiz. 
Ācija. Ak, kungs, kad jūs vienreiz beigsiet runāt par darbu?… 
Ogna. Man tā sanāk… kā veru muti vaļā, tā uzreiz par darbu… tīrākā psihoze… 
Ācija. Pasēdēsim klusu, klusu… 
Īze. Prātā nenāk! Darbā tēloju mēmo, vai tad atpūtas brīdī arī? 
Ogna. Ir beidzot jāpasaka savs vārds. 
Ācija. Beigās iesēdinās, tad redzēsi… 
Īze. Un tad? Esmu sēdējusi. Reiz vienai klientei pateicu, ko domāju par viņas 

stulbo purnu. Tas bija vēl tolaik, kad strādāju pilsētas jaunā rajona bloku 
mājas dzīvoklī, darbs visumā bija normāls – no rīta mazliet un vakarā pēc 
sešiem, arī tad – ne vairāk kā desmit uznācienu… Bet mani velns laikam 
dīdīja… Ziniet, katru rītu šī resnā kūka nostājās man pretī, rokās grāmata par 
psiholoģisko autotreningu – un tad sākās… Lūr man tieši acīs un melo kā 
govs: “Cik labi es šorīt izskatos! Cik es esmu glīta! Vīrieši mani ievēro visur 
kur vien es eju!”, bet pati, dabīgi, aizpampusi kā begemots. Tad es beidzot 
sacīju: zini, pēc kā tu izskaties? It kā tev būtu iedots pa mūli ar sešstāvu 
lielveikalu!… Tā palēcās – šitā! – acis uz āru – šitā! – ausis ātri, ātri: hlop, 
hlop, hlop! un pati beigās – ba-bah! – gar zemi… Tad mani paņēma ciet 
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izpausmi pret klientu”… Nolauzu no zvana līdz zvanam trīs gadus vispārīgā 
režīma frizētavā… 

Ogna. Kā es tevi saprotu! Pilnīga beztiesība.  
Ācija. Pašas esam vainīgas… nedrīkst palaisties… 
Ogna. Vajag protestēt!  
Īze. Bet otrreiz vairs uz frizētavu es negribu… Dumpojieties, cik tīk, kam tā ir 

pirmā reize, es pastāvēšu tur – otrā pusē. (Rāda aiz spoguļa.) Ja kas – neko 
neesmu dzirdējusi!… Bet sadodiet gan tiem maitām!… 

Ācija. Vai tad mēs… kaut ko?… 
Īze. Neko. Tāpēc arī jāj, kas grib. Bet, kad es iznācu no frizētavas un paskatījos 

debesīs, es sev teicu: tomēr labāk, lai jāj, nekā frizētavā. Tāda man tā dzīves 
gudrība, no tās es neatkāpšos. 

Ogna. Jums nav ne kripatiņas pašcieņas. Jums ir vergu dvēseles. Piedodiet par 
atklātību – es jūs nicinu! 

Ģija. Kā? Tu? Mūs? Nicini?… Kā tev nav neērti… Pret mums… Un vispār… Tev 
nav tiesību! Tā nedrīkst par mani teikt… ja neko nezini… kāda man bija… 
grūta bērnība… (Izplūst asarās.) 

Īze. Tikai bez histērijām! (Ar mazohistisku kaifu.) Vergu dvēseles – tas ir īstais 
vārds! 

Ģija. Izdarīšu pašnāvību! 
Īze. Atstāšu bez saldā! 
Ģija. Pat tas nelīdzēs… 
Ācija. Ierosinu: padomāt. 
Ogna. Kas grib, var domāt, es saku tikai vienu – stāvoklis ir kritisks. Ko darīt 

kritiskā stāvoklī? 
Īze. Izlikties, ka viss kārtībā, pakasīties un likties uz otriem sāniem. 
Ogna. Nē. Ir jāpiesaka streiks! 
 
(Klusums.) 
 
Īze. Labi, ka es neko nedzirdēju, ausīs tādas lielas melnas spalvas… Ogna (skaļi un 

decenti.) Jāstreiko, slimā pele!… Nu?  Ācija. Ko, “nu”? 
Ogna. Tu piekrīti, tu atbalsti, tu esi sajūsmā? 
Īze. Vējš, laikam, mainās, diez vai tik nelīs… 
Ācija. Ideja par streiku visumā ir pieņemama. Varbūt pastāstiet sapulcei par jūsu 

ieceri detalizētāk! 
Īze. Jau sapulce! Nē, es laižos… 
Ogna. Stop! Sēdi. Tevi ievēlam par sapulces priekšsēdētāju! 
Īze. Kāpēc mani? 
Ogna. Tev ir revolucionāra pieredze. 



Ācija. Pareizi, piesiesim, lai neaizlaižās! 
Ģija. Ļaunākā gadījumā būs kūdītāja, uz ko nogrūst… 
Īze. Man ir nelabi… man vajag pie ārsta… 
Ogna. Nesimulēt! 
Īze. Es mirstu… (Pakrīt, noraustās, guļ.) 
Ācija (atmet ar roku.) Lai guļ, sapulci var vadīt arī guļus stāvoklī. Sāksim debates: 

lūdzu, kāds būs plāns? 
Ogna. Nav ko izplūst vārdos! Nekādas tukšas muldēšanas! Streiks, un basta! Rīt 

šie celsies te šajā pusē, ies pie spoguļiem… bet tur – tukšums… eka, dabūs 
trūkties! 

 
(Ogna nospēlē klaunādes ainu: šoks ieraugot, ka spogulī nav attēla. Pārējās, 

pacēlušas Īzi aiz elkoņiem, dejo protesta kankānu.) 
 

Ogna. Vienotībā ir spēks. 
Ācija. Tomēr gribētos izstrādāt konkrētu plānu, ievēlēt atbildīgas komisijas… 
Ģija. Vajadzētu prasīt, lai palielina algas! 
Īze (atmostas.) Pareizi! 
Ācija. Jā! 
Ogna (dziļi pārsteigta). Bet viņai taču šoreiz taisnība! 
Ģija. Nežēlošu savus domu spēkus… 
Ācija (pārtrauc). Tātad, ieplānojām prasību paaugstināt algas! 
Īze. Vienbalsīgi! 
Ogna. Tur nav, ko plānot! Viss ir skaidrs: rīt spoguļi būs tukši! Viņi – panikā. Mēs 

– “kamēr nebūs izpildītas galvenās prasības” – staigā, marija! 
Īze. Vajadzētu sākumā tikai pabiedēt, uzreiz nestreikot, varbūt izpildīs tāpat… 
Ācija. Streikosim gan. Es gribētu pierakstīt: kādas tad ir tās mūsu galvenās 

prasības, pa punktiem “a”, “b” un “c”… 
Ogna. Tad jau zināsim! 
Ācija. Nē, nē, vajag jau iepriekš! 
Ogna. Es, piemēram, jau tagad zinu, ja tu nezini, tad paklusē. 
Ācija. Es varbūt zinu labāk par tevi, bet tu pasaki – kādas? 
Ogna. Man nepatīk tavs tonis. Neteikšu. 
Ācija. Tāpēc, ka nav, ko teikt! 
Ogna. Kurš tāds stulbāk, tas lai tā domā! 
Ācija. Žurka tu! 
Ogna. Kas? Kas? 
Ācija. Žurka! 
Īze. Pa purnu, pa purnu! (Ģijai.) Es gan neļautu, ka uz mani tā brēc un 

apsaukājas… lai gan – no otras puses – žurka paliek žurka! 



Ogna. Pravietis savā zemē saprasts netiek! (Iebļaujas.) Visas korumpētas! 
Ģija. Cik neglīti tā domāt… (Pēkšņi.) Vai! Man iekšā kaut kas pārtrūka!… 
 
(Pauze veltīta pārtrūkšanas faktam.) 
 
Ģija. Bet varbūt nekas nepārtrūka… īsti nevaru saprast… 
Ogna. Lai trūkst. Ja citādi nemāki, tad pieturi ar roku, bet netraucē sapulcei strādāt! 
Ācija. Šādi paziņojumi par pārtrūkšanu politisko diskusiju laikā uzskatāmi par 

sabotāžu. 
Ģija. Nekāda… sabotāža… man pārtrūka iekšā… ar roku nevar tikt klāt… 
Īze (iztaustījusi iespējamo pārtrūkumu.) Jā… šitas kukainis vairs nav dzīvotājs… 
Ācija. Tas nepavisam nav svarīgi! Runa tagad ir par kopējo programmu ilgtermiņā. 

Es to nosauktu pat par manifestu. Jā, to es varētu radīt. Bet savas 
individuālās problēmas, lai katrs risina atsevišķi pie sevis iekšā. 

Ģija. Nekas, nekas, kad tev pašai pārtrūks, tad tu dziedāsi citu meldiņu! 
Ācija. Es labāk ļautu, lai puse no manis nokrīt zemē, nekā apstrīdētu vienotības 

ideju, kuru mums jānes izstieptā rokā, kā lāpu… (Pēkšņi.) Sasodīts… tagad 
man arī… pārtrūka… (Tausta.) 

Īze. Atkal iznāks tā, ka es viena pati vainīgā! 
Ogna. Nepadariet sapulci par lazareti! Mums vajadzīgs tikai viens – vēlēšanas! 

(Ģijai.) Ko lūri, es saku – vēlēšanas! (Ar patosu.) Vispirms vēlēšanas, tad 
vienotība un pēc tam – marš, visi streikot! (Ācijai.) Bet tu te saki, ka man 
neesot saprašanas, kā tās lietas dara – bē-ē-ē! Sen jau mēs būtu visu 
nolēmušas, bet tu tikai “žurka, žurka”. Lamāties jau katrs prot! (Ar patosu.) 
Aši pie vēlēšanām! 

Ācija (dziļdomīgi). Varētu pat piekrist… citādi ārzemēs mūs nesapratīs… 
Īze. Tu domā, to uzzinās arī ārzemēs? 
Ģija. Vajadzēs pārģērbties. 
Ogna. Aiziet, aiziet – vēlēšanas! 
Īze. Ko tad vēlēsim? 
Ģija. Varbūt “mis”?… 
 
(Pauze. Priekšlikums tiek apsvērts.) 
 
Ācija. Teiksim tā: mis prezidenti. 
Ogna. Piekrītu. Noteikumi tādi – par prezidenti var kļūt tikai tas, kas ir šajā pusē… 

(Zīmīgi Īzei.) Tu taisījies mūs pamest? Mēs jau tevi neturam… 
Īze. Liec man mieru. Es jau sen pārdomāju. 
Ģija. Svārstīgos elementus būtu jānorobežo no vēlēšanām. 



Īze. Kurš ir svārstīgais elements? Es tieši esmu represēta no varas puses, frizētavā 
sēdēju! Es nemaz neklausos tādās amorālās runās! 

Ģija. Pareizi, pareizi – kas neklausās, tas nav ar mums, bet, kas nav ar mums, tas 
nevar būt “mis”! 

Ogna. Papildus noteikums – kandidātei jābūt ideālā formā! Noraidām visas 
iespējamās kandidātes, kam būtu kaut kas “pārtrūcis”! 

Ācija. Pilnīgi piekrītu! (Rāda uz Ģiju, tā savukārt rāda pretī.) Tādi noteik… Ko-o-
o!?… Kas tie par noteikumiem!? Kā nedrīkst būt pārtrūcis? Ja liesma sirdī 
kvēlo… (Ognai.) Un, starp citu, kā tas nāk, ka tu esi sākusi diktēt 
noteikumus! 

Ogna. Kārtībai ir jābūt! Streiks nevar notikt anarhijas apstākļos! Palūkosimies 
vēsturē: vai kaut kur rakstos ir minēts, ka cienījamas sabiedriskas 
organizācijas priekšgalā būtu ievēlēts kāds, kam ir pārtrūcis? 

Ācija. Nepiekrītu! Mēs esam principiāli jauna organizācija – no spoguļa pretējās 
puses. Mums spoguļapgrieztā pasaule nav nekāds rādītājs. Tieši otrādi! Ja 
gribam būt konsekventas, mums jāievēl tieši tās kandidātes, kam IR kaut kas 
pārtrūcis! 

 
(Ģija aplaudē, Ogna svilpj, Īze ironiski vīpsnā.) 

 
Ogna. Nepiekrītu! Tad es nepiedalos. Nekāda streika nebūs! Es tūlīt pat iešu pie 

saimnieces un iesniegšu ziņojumu par jūsu amorālajām, antisabiedriskajām 
aktivitātēm! 

Īze. Es jau sen gribēju iet, man tas viss nepatika jau pašā sākumā! 
Ācija. Bet kurš vispār izdomāja protestēt! (Ognai.) Tā biji tu! 
Ģija. Varu apliecināt, turklāt papildināšu ar to, ka man tagad beigta veselība dēļ 

jūsu protestiem! 
Ogna. Nu, paskatīsimies! Jums jau nu neviens neticēs.  
 

(Ikdienišķi mierīgi uznāk Salona Saimniece.) 
 

Saimniece. Kas te notiek, dāmas? 
 

(Klusums.) 
 

Saimniece. Jautāju vēlreiz, un ja es jautāju vēlreiz, tad vēlos dzirdēt advancētu 
atbildi. Kas te notiek? 

Ģija (rīstās.) Saimniec… man ir slikti… es… jā, arī analīzes man bija dikti 
nelabas… čura bāla… un vispār… 

Saimniece (Īzei.) Ko jūs tā stāvat kā izbāzts piemineklis? 



Īze. Nezinu… Man melnas spalvas ausīs… 
Saimniece (Ācijai.) Kurš man beidzot paskaidros šo disharmoniju? 
Ācija. Es? Es neko nezinu? 
Saimniece (Ognai, kas pa to laiku noslēpusies). Un ko jūs tur kontinuējat? 
Ogna. Atpūšos. 
 

(Ācija pielien pie Saimnieces.) 
 

Ācija. Viņa neatpūšas, viņa gribēja rīkot slepenas vēlēšanas!… 
Saimniece. Interesanti. Kuru tad ievēlēja? 
Visas pret Ogni. Viņu! Mēs ievēlējām viņu! 
Ogna. Mani? Kad tad? Meli un katastrofa! 
Visas. Ievēlējām! Tikko. 
Saimniece. Bravo! (Sit plaukstas.) 
Ogna. Mani apmelo, es neko tādu, es… 
Saimniece. Klusu! Nesen es izlasīju advancētu Džuditas Tvadleres grāmatu par 

mārketinga psiholoģiju ar nosaukumu “Kā vadīt darba kolektīvu, lai gūtu no 
tā gandarījumu”, lasīju katru dienu veselu lappusi mēnesi no vietas. Šajā 
izsmeļošajā sējumā sevišķi ir akcentēta darbinieku pašiniciatīvas nozīme… 
Līdz ar to, jau labu laiku, kopš vakar vakara, esmu vēlējusies, lai darbinieki 
nāktu klajā ar personīgo iniciatīvu firmas kontiniuma uzlabošanai, tomēr 
uzspiest negribēju – galu galā demokrātija. Tagad redzu: labi esat sapratušas 
ekonomisko situāciju. (Spiež Ognai roku, apskauj, tā ieņem vadošas 

personas stāju.) Apsveicu! Novēlu panākumus! Trīskārt palielināšu algu! 
Kur aplausi? 

Visas (dedzīgi aplaudē). 
Saimniece. Ar ko sāksim pārkārtojumus jaunā prezidente? 
Ogna. Uzlabosim darbu. Atlaidīsim slinkās. Tādējādi ietaupīsies līdzekļi un…  
Saimniece. Atklāti sakot, labi! Nopietna pieeja. Ko atlaidīsim? 
Ogna. Esmu pārliecināta, ka mūsu sabiedrībā nav vietas kriminālajiem elementiem. 

(Norāda uz Īzi.) Lūk, piemērs. Sēdējusi frizētavā. 
Īze. Cūku kaza seskainā… 
Ogna. Arī vēlēšanu laikā viņa neizrādīja nekādu iniciatīvu, tieši otrādi, mēģināja 

visādi kavēt intelektuālo procesu! Šķiet, komentāri šeit lieki… 
Saimniece (Īzei.) Trīs gadi bez algas somu pirtī! Uz priekšu! Un bez ierunām. Par 

katru lieku vārdu – gads klāt. 
 

(Īze notur veselu runu it kā ar mēmo žestikulācijas palīdzību, tad prom 

spogulī. Tur arī paliek sastingušā pozā.) 
 



Saimniece (Ognai.) Labi sākts! Degu nepacietībā uzzināt, kā turpināsiet! 
Ogna. Te mums ir tāda Ģija… Nespējniece, ar iekšējiem pārrāvumiem. Okei! 

Nespējniekus mēs nevajāsim. Tajā paša laikā – budžets nepieļauj pārtēriņu. 
Lai kādu pabalstītu, nauda ir jānopelna! 

Saimniece (sapņaini). It kā es pati to būtu teikusi… 
Ogna. Jau tāju sev: vai šitāds kukainis ir pelnītājs? Un saņēmu lietišķu atbildi: nē! 

nav! 
Saimniece. Sapratu. 
Ģija. Izdarīšu pašnāvību! 
Saimniece. Tad jūs tiksiet pazemināta amatā! Tagad – bezalgas atvaļinājumā – 

marš! 
 

(Ģija prom spogulī.) 
 

Ogna. Atliek mums tātad Ācija. Teikšu pavisam skaidri: tumšs, neskaidrs un 
diezgan sarežģīts gadījums. 

Ācija. Kriminālā ziņa mana pagātne ir tīra, varu uzrādīt dokumentus, te ir par tēvu, 
par māti, par vectētiņu un vecmāmiņu kopā, lūk, arī par visiem radiem, 
atsevišķi no tēva puses, atsevišķi no mātes puses, līdz septītajam 
augumam… Un arī par kaimiņu no augšējā stāva. 

Ogna. Dokumentus pieņemsim, tie tiks rūpīgi caurskatīti. 
Ācija. Man ir arī izglītības dokumenti. 
Ogna. Pieņemsim zināšanai. 
Saimniece. Bet! Ir taču kāds svarīgs “bet”, vai nē? 
Ogna. Protams. Šis “bet” ir ļoti būtisks. Izvairīšanās runāt par darbu. Ācija nekad 

nav dzirdēta atklāti runājam par darbu. Nevien pati izvairās, bet arī citus 
kūda! 

Ācija. Par darbu! Vai tu traka! Es taču raujos vairāk par visām kopā – mans 
spogulis ir pie pašas garderobes! 

Ogna. Bet šovakar? Kam pieder teksti: “par darbu nerunāsim”? 
Ācija. Katrā ziņā… ja es atpūšos… 
Ogna. Spoguļattēlam nav tiesības atpūsties, jo darba lauks ir neierobežoti plašs. 

Apgalvot pretējo, tas nozīmē izrādīt necieņu pret pašu spoguļattēlu 
institūciju un prezidenti, kā šīs institūcijas simbolu. Tādā kārtā, nākas 
konstatēt valsts nodevību un par to, saskaņā ar tradīciju ir jāpakar, taču 
nosacīti, lai saskaņotos ar tām rietumu kultūras normām, kas nāvessodu 
neatbalsta. 

Saimniece. Gudri… Tātad nosacīti pakārsim? 
Ogna. Jāpakar, bet nosacīti. 
Saimniece. Nosacīti, bet jāpakar. 



Ogna. Paldies, labojums vietā. 
Saimniece. Izpildīt! 
 
(No spoguļiem izkāpj Īze un Ģija.) 
 
Saimniece (norāda uz Āciju.) Nosacīti pakārt spogulī! 
Ācija. Man ir tikai viens pēdējais vārds: priekškars… 
 

(Pakāršanas rituāls sākas. Jautrā un sabiedriski nozīmīgā dejas solī Ācija tiek 

pakārta spoguļa rāmī. 
Saimniece un Ogna saskandina šampānieša glāzes. 

Ierodas viesi, kā sākumā, visi piedalās banketā. 
Ācija karājas.) 

 
Priekškars 

 
 


