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vīzijas: naktī pirms operācijas 

/dramatiska poēma/ 

darbojas: 

Viņa 

Mātes Rēgs 

Draudzenes Rēgs 

Rēgi  

Medmāsa 

 

(Ilgs muzikāls ievads. Gaiteņi, sienas paveras. Lejup nobrauc lifts. Aizslīd izliekts 

spogulis. 

Esam slimnīcas palātā. Gulta, daudz medicīnisku ierīču. Viņa guļ nekustīgi, ap 

viņu virmo krāsainas gaismas. Fona baltā siena šķiet viendabīga, taču no 

tās parādīsies dažādie nakts tēli.) 

 

Māte (no sienas). Tu atnāci no melna sapņa, no tumša gaiteņa. Un pēkšņi 
uzliesmoja!… Tu pamodies kā apreibis, un gaismai bija cieti stari. 

Draudzene (nāk no sienas, nemitīgos atkārtojumos). Gludas, baltas sienas… 

sienas… gludas, baltas sienas… 

Rēgu balss. Slīd puķes ēna pa sienām… 

Draudzene. Gludas, baltas sienas… 

Rēgi (ikdienišķu garāmgājēju izskatā). Sašķaidītais kaķis, zarnas izvēlušās, asins 

pil no auto riepām… puķes ēna pa sienām slīd… ar melno lietussargu pavecs 

vīrs. 

Rēgs “vīrs”. Iet pāri ielai? Neiet? Snieg… 

Rēgi. Melnais sniegs. Un puķes ēna slīd pa sienām. 

Draudzene. Gludas, melnas sienas… (atkārtojumos) 

Māte. Tev bija auksti, auksti, auksti, un gaisma stīgoja kā ledus. Un tavi mati bija 

slapji. 

Draudzene. Gludas ledus sienas… (atkārtojumos) 

Rēgi (iesmejas). Klaudzina kāds pie metāla vārtiem, jēliem pirkstu kauliņiem… 

rūsas traips uz vaiga parādās… malnais sapnis nāks pēc tam… sfinksa zina, 

kas būs pēc tam… 

Māte. Es labāk neteikšu, kas būs pēc tam. Atnāksi, es tev pastāstīšu. 

Draudzene. Sfinksa zina, kas būs pēc tam. 



Viņa (pa miegam). Dzīvokļi, kas uz fotokartītēm skaisti, tērpi arī ir izdomāti, bilžu 

grāmatu interjeri, gleznas, kristāla trauki, svinības, viegli aizkari plīvojoši, 

ieslēgti foto ierīces lēcās. 

Draudzene. Lēcas met varavīksnes.  

Viņa. Tagad ir citādi. Sienās ir šķirbas, sienās un griestos rievas. Tādi kā bronhu 

tīkli. Nervu tīkli, asinsvadi, koku zari pret bālām debesīm, agrā rītā koka 

zari. 

Rēgs (zinātņu speciālista izskatā). Rītam austot apstājas sirds. Svečturis miglā. 
Parasti tā tas notiek. 

Māte. Deviņas sveces. Svečturis miglā. Enkurs rūsē miglas strēlēs. Pamests kuģa 

vraks. Uz sauszemes te parādās, te izgaist. Deviņas sveces. Svečturis miglā. 
Sastapsimies. 

Draudzene. Rītam austot apstāsies sirds. 

Rēgu balsis (skandē). Ūra ma māra, ūra ma māra, ūra ma māra… 

Rēgi (spēles spēlētāji, viens no otra izvairās, skrien, klūp, kūleņo). Zobratiņi 
pulkstenī lec ātri, ātri, ātri, ātri… 

Draudzene. Rītam austot apstāsies sirds. 

Rēgi (spēlētāji). Zobratiņi, akmentiņi, zibu, zibu, zib… 

Viņa. Arī logu stikls nav dzidrs, var tikai atcerēties, elpojot miglu uz stikla pelēka, 

zīmējot it kā klusuma notis, var tikai atcerēties… Pasaka sākās ar vārdiem: 

“Reiz bija…”, beidzās ar: “vairs nekad…” 

 

(Ienāk Medmāsa.) 

 

Medmāsa. Saucāt? Kas notika? Jūs guļat? Savādi, bet no jūsu palātas zvanīja uz 

māsu istabu… (Pārbauda signalizācijas pogu). Jāsauc meistars, lai paskatās. 

Jūs nejauši nenospiedāt signālu? (Noliecas pāri gultai). 

Viņa (atver acis). Vai jāceļas? 

Medmāsa. Nekādā gadījumā. Guliet mierīgi. Es visu pārbaudīju, viss kārtībā. Jums 

nav par ko uztraukties. Atpūtieties, rīt operācija, jums jāuzkrāj spēki. 

Viņa. Jā. Labi. 

Medmāsa. Protams. (Nožāvājas.) Labu nakti! 

Viņa. Labu. (Aizver acis.) Tagad, laikam neaizmigšu… 

Medmāsa. Paņemiet miega zāles. Aizmigsiet. 

Viņa. Jā. (Iedzer tableti.) 

Medmāsa. Gaisma netraucē. Varbūt izslēgt pavisam? 

Viņa. Nē. 
Medmāsa. Ļoti labi, ļoti labi… (Aiziet.) 

 

(No sienas iznāk laukstrādnieka rēgs – kā vasaras vidū.) 



 

Rēgs. Ieklausies savā elpā, zirnekļa tīmeklis vējā… ieklausies savā elpā. 
Citi rēgi (arī kā laucinieki, bet drīzāk kā lauku kapelas dziedātāji, saldsērīgā 

šlāgeru izpildītāju manierē). Kas tad ir tā dzīvībiņa, tikai klikšķis… plāni, 

plāni asmentiņi nošvīkst, tikai klikšķis… sīks zvirgzds, mušas acs, pārrauj 

smalku pavedienu… Elpa ir tikai vīzija… elpa ir tikai vīzija… elpa ir tikai 

vīzija… 

Māte. Es tevi gaidu. Mēs satiksimies. 

Draudzene. Svinības svinēsim, dejosim, smiesimies. Balle būs, būs balle un visi 

nāks ar mums dejot, dejot un smieties… 

Rēgi (svinību viesi). Zušu maize ar varavīksni, zušu maize ar varavīksni, dūmotam 

zutim novelk ādu, grezno ar zaļumiem, pasniedz mirdzošā sudraba šķīvī, 
sveču gaismā starp kristāla glāzēm. Zušu maize ar varavīksni, zušu maize ar 

varavīksni… balta krūtiņa, melna šlipsīte, paņem, jubilār, zaļu nazi, 

dūmotam zutim novelc ādu, zušu maize ar varavīksni, zušu maize ar 

varavīksni… 

Draudzene. Sfinksa skatās tukšiem redzokļiem… 

 

(Atkal ienāk Medmāsa. Varbūt tā pati, varbūt cita.) 

 

Medmāsa. Kā tad tā? Kāpēc jūs vēl neguļat? 

Viņa. Es tūlīt iešu. 

Medmāsa. Jau pustrīs naktī. 
Viņa. Es iešu. 

Medmāsa. Gaisma taču netraucē, vai nē! 
Viņa. Nē, es nejūtu gaismu. 

Medmāsa. Nespiež acīs, vai nē? 

Viņa. Nē, nē. Visa gaisma plūst no iekšpuses. 

Medmāsa. Varbūt iedot jums kādu nomierinošu tableti? 

Viņa. Paldies. Man jau ir. 

Medmāsa. Par zālēm nesaka “paldies”. 

Viņa. Varbūt. 
Medmāsa. Tūlīt veriet acis ciet. Sasedzieties… Varbūt vēl vienu segu? 

Viņa. Nē, nevajag. 

Medmāsa. Nu, tad labi. Operācija nozīmēta uz deviņiem trīsdesmit. Ar labu nakti. 

(Ieiet sienā.) 

Draudzene. Nav iespējams vairs pakustēties… izkustēties ne no vietas… kā smilšu 

vējā, smiltīm aprokot ar saldiem klājieniem… velk smiltis pāri, pāri, pāri… 

pār acīm atvērtām un pelēcīgām lūpām, un plaukstu ierok smilšu vējš… velk 

pāri putekļus no izmirušām pilsētām un tempļu drupām, un atsedz 



dzeltenbālus kaulus… ģindeņus ar vara bruņām… un sudrabsaktām, kuras 

satur sairušus plīvurus… 

Rēgi (pētniecības laboratorijas darbinieki). Paņemsim izliektu spoguli, noliksim 

spoguli, skatīsimies uzmanīgi, skatīsimies uzmanīgi, pierakstīsim visus 

datus, visus spoguļa rādījumus. Raugiet, no spoguļa svešas acis, sfinksas 

acis. To pieraksti, pieraksti. Raugiet, pulkstenis atpakaļgaitā aiziet, riņķo 

atpakaļ rādītājs… Tas ir viss, kas mums jāatzīmē. To ir rūpīgi jāpieraksta… 

Pēc šiem pierakstiem jāmeklē ceļu… 

Draudzene. Iesi un iesi, un atgriezīsies… 

Māte. Tu mani atradīsi, es gaidu. Dzīvosim atkal kā fotoattēlos – te mēs bijām pie 

radiem uz laukiem, te tu esi savā darbā, svinat draudzenei dzimšanas dienu, 

te, lūk, jūrmalā, mežā sēņojot, laivā ezera vidū vasarā, atpakaļ, atpakaļ, 
pāršķirsim lapu, tajā drīz tu beigsi skolu, vēlāk iestāsies devītā klasē, tad 

atkal vecajā pamatskolā, skaties, vai redzi – jaunajā klasē un skolas priekšā 
uz ielas bariņā, tu ar draudzenēm, aktu zālē – tu dziedi korī, vēl tālāk mēs 

abas, tu man pie rokas ar puķu pušķi, tā būs tava pirmā klase, tālāk bērnības 

rotaļas, eglīte, mūsu suns, šeit tu spēlēsies smiltiņās… šeit tu gulēsi man uz 

rokām, kad es atgriežos mājās pēc dzemdībām… 

Viņa. Nu?… Un tālāk… 

Māte. Un atkal pie manis. 

Draudzene. Atkal pie manis. 

Rēgi. Mēs tevi gaidām… Priesteri pareģo Asins Zvaigzni! 

Māte. Nāc uz mājām… nāc… 

Rēgi. Kad Asins Zvaigzne iedegsies! (Atkārtojumos.) 

Māte. Nāc pie manis… nāc… 

Draudzene. Cik tas dīvaini: vienkārši viela, pārlīst, sajaucas… ar citām vielām… 

un kādā brīdī… nez kādā laikā… viela top dzīva… vēl tālāk, vēl tālāk… 

dzīvā organiskā viela sāk jau sajust, sāk jau uztvert, sāk jau dzīvot… nez 

kādā laikā… 

Rēgu balss. Gribi uzzināt noslēpumu? 

Viņa. Nē. Es nevēlos! 

Draudzene. Savādi, savādi… savādi dzīvot tur slimnīcas palātā, domāt, bet 

nedomāt, neapjaust galveno… sajust, bet visu laiku laist garām, sajūtu 

sākotni vērā neņemt… iet kā garām… mainīties, varbūt, it kā nekad tu 

nemainītos… skatīties visā – kā sānis, kā projām… nedzirdēt, it kā 
klausoties tomēr… Muļķīga dzīve tur… tavā pusē… nesvarīgi jautājumi… 

Rēgs (zinātņu vīrs). Dižais Maģistrs zināja visu par tevi: kā tu aizejot alkani 

skatīsies atpakaļ, acīm gaismā kā iezīžoties, kā tu raustīsies purva akacī, 
rokas snaikstot un nagus cērtot… praula kokā… galvenais dzīvot… tev 

liekas “galvenais”… tu nemaz negribi uzzināt, savas pasaules rašanās 



sākotni, nealksti atklāt noslēpumu, tikai palikt tur, kur jau esi, lai vai kur, lai 

vai kā, nezin kāpēc, maisīties pasaulē, neko nenojaust… brīnīties: kāpēc es 

nesaprotu…  

Draudzene. Dižais Maģistrs aizvēra pulksteni. “Liktenis, “ teica Dižais Maģistrs, 

“liktenis”. Negribēsi, bet uzzināsi, nedzirdēsi, bet saklausīsi, neredzēsi, bet 

saskatīsi. Noslēpums pats nāks un atklāsies… 

Māte. Lieciet, nu lieciet, viņai mieru! Vai gan jūs paši citādi bijāt tajā pusē un tajā 
laikā? Vai gan jūs pētījāt svarīgāko? Vai tas jums pašiem negaidīts nenāca? 

Kāda mums daļa gar nezinošajiem… 

Rēgs (Edgara Po tēls no iepriekšējā gadsimta). Krauklis teica: “Nekad vairs! 

Nekad!” 

Rēgu balsis (skandē korī). Neskaties pulkstenī, pulkstenim slīkoņa acis… 

(Atkārtojumos). 

Draudzene. Liktenis piešķir ikvienam varu – uzzināt, sastapt un izdzīvot šausmas, 

lai ar šausmām iepazītos un atbildētu: “Nekad vairs! Nekad!”. Sastapa 

Kraukli Dzejnieks un atklāja… mieru… un noslēpumu… 

Rēgs (tēls). Sapnī es gāju caur krēslainām istabām. Bija klusums un pamestība. 

Tīmekļi plandīja līdzi, pieskārās, pielipa, putekļi klājās, nospiedošs klusums.  

Draudzene. Madlēna Ašera asins plīvuros… Madlēna Ašera asins plīvuros… 

Nedzirdēt to!… jā, es to dzirdu… un es to esmu dzirdējis… ilgi, ilgi, ilgi, 

ilgi… daudzas dienas es dzirdu šo skaņu… Dievs lai apžēlojas par mani… 

Mēs viņu dzīvu guldījām kapā… nedzirdēt to… jā, es to dzirdu… un es to 

esmu dzirdējis… ilgi, ilgi, ilgi, ilgi… tūliņ viņa atnāks šeit, atnāks pārmest 

manu steigu… Mēs viņu dzīvu guldījām kapā… nedzirdēt to… jā, es to 

dzirdu… un es to esmu dzirdējis… ilgi, ilgi, ilgi, ilgi… vai viņas soļi jau 

neskan uz kāpnēm, viņa nestāv aiz šīm durvīm!… Madlēna Ašera asins 

plīvuros, Madlēna Ašera asins plīvuros… 

Viņa (pieceļas gultā stāvus, Madlēnas Ašeras līķautā tērpusies). Es tādu sajutu to, 

kas ir noslēpums… Es esmu Madlēna… Es sajūtu. 

Māte. Tas ir tavs brīdis starp vielu un dzīvību, kad tu aizejot atgriezies atpakaļ, kad 

tu aizej atgriežoties, tas ir brīdis, kad iedegas Zvaigzne! 

Rēgu balsis. Kad Asins Zvaigzne iedegsies! (Atkārtojumos) 

Draudzene. Sfinksa atver acis un skatās tevī, no tevis un tā saka: Tagad. Turpmāk 

tagad, tev visur sekos. Tikai tagad brīdi pēc brīža. Tagad sākas laiks, ko tu 

sajūti, laiks, kas bez tevis nav vispār nekas… 

 

(Ienāk Medmāsa.) 

 

Medmāsa. Jūs mani saucāt?… Kas tad tas!? Kāpēc celties? Jūs nedrīkstat! Tūlīt 
gultā! To es pateikšu ārstam!… Ko jūs tā skatāties? 



Viņa. Es redzu. 

Medmāsa. Ko tad? 

Viņa. Notika, notiks… tagad notiek un notiks… viss tagad notiks un ir noticis, un 

notiek, viss vienlaikus… 

Medmāsa. Tā. (Apņem Viņu ap pleciem.) Esiet mierīga. Tie ir murgi, slimiem tā 
gadās, patiesībā jau normāla parādība, tā var būt… Pieturieties pie manis, 

tad viss būs kārtībā… dakteris ir labs, viņš jūs operēs, jūs izveseļosieties… 

Klausiet, ko es saku: viss būs labi! Nu, atkārtosim abas: viss būs labi! 

Viņa. Kas būs? Jūs maldāties, vairs nekas nebūs. Tas taču skaidrs. 

Medmāsa. Nu, nu, nu, klusu, klusu, nāciet, gulieties… Kad es saku “būs”, tad viss 

“būs”… Ir bijuši vēl daudz, daudz ļaunāki gadījumi, bet mūsu dakteris ir 

ticis galā. Viņš ir Dievs. Ticiet man, es daudz ko esmu redzējusi, es nerunāju 

pa tukšo – mūsu dakteris spēj visu. Ja vajadzēs, tad radīs dzīvību no jauna. 

Viņa. Nē. Tas gan nav iespējams. 

Medmāsa. Dievs var. Dievs visu var. 

Māte (ienāk.) Labvakar! 

Medmāsa. Labvakar! Drīzāk jau labu nakti. Jūsu meita neklausa, neiet gulēt. Es 

iedevu zāles, nē – neguļ. 
Māte. Ejiet, es pasēdēšu. 

Draudzene (ienāk). Čau! Es esmu klāt! Fu, cik ārā karsts! Nosvīdu, kamēr atnācu.  

Medmāsa. Teiksim tā, janvārim pat pārāk karsts. 

Rēgi (visapkārt). Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! 
Daudz laimes! Metīsim gaisā jubilāru! 

Medmāsa. Tikai uzmanīgi, viņa vēl nedrīkst pārāk strauji kustēties! 

(Rēgi lēnām “uzurrā” Viņu). 

 

Viņa. Vai es esmu jau klāt? 

Māte. Vai tad nepamanīji. 
Viņa. Pamanīju, bet nenoticēju. 

Māte. Tam nav nozīmes. Jā. Tu tagad esi klāt. 
Draudzene. Tu esi gan.  

Medmāsa. Laipni lūdzam svētkos!… 

 

Priekškars 

 

 


