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Prologs. 

Atveras priekškars. Tumsa. Vienīgais gaismas avots uz skatuves - projektors. Uz 

tā bez skaņas tiek rādīti fragmenti no filmas "Bruņukuģis Potjomkins”.  

Dzirdamas tikai balsis. 

Revolucionārs: Es tevi mīlu. Es nezinu vārdus, kā pateikt to, cik ļoti. Es, es tev 

gribētu uzdāvināt visus ceriņus, kas pavasarī zied Rīgā, visas kastaņu 

sveces, visus jasmīnus. Tu jau zini, viņi zied tikai dēļ tevis. Tu esi saule, 

tu esi gaisma, tu esi siltums mans. 

Meitene: Es tevi mīlu. 

Revolucionārs: Pasaki tikai ko, es tevis labā izdarīšu visu, kopā ar tevi es visu 

varu, visu ko vien vēlies, tu, mana sirds, mans brīnums, mans sapnis. 

Nesaprotu kā es vispār varēju dzīvot, varēju elpot, pirms satiku tevi. 

Meitene: Aizbrauksim vasarā uz Berlīni? 

Revolucionārs: Uz Berlīni, uz Prāgu, uz Drēzdeni, uz Parīzi, Londonu - kur vien 

tu vēlies, es nezinu kā, bet es tevi aizvedīšu. 
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1. cēliens 

 

Pieticīgi iekārtota istaba - skārda izlietne ar spoguli, gulta, galds, krēsli, plītiņa un 

skapītis. Fonā karājas liels Če Gevaras plakāts. 

 

1. aina. 

Revolucionārs sarkanā kreklā un Meitene sēž gultā, viņš tur viņas rokas. 

Revolucionārs: Sen nav ēsts. 

Meitene: Tu gribi, lai es kaut ko uztaisu? 

Revolucionārs: Mmm mh, būtu jauki. 

Meitene: Patiesībā jau ir tikai makaroni. 

Revolucionārs: Nu jā, un gaļa? 

Meitene: Konservi, kurus tu vakar nopirki. Man gan liekas, ka tur ir ar visām 

iekšām un ādu samalta dabīgā nāvē mirusi govs. 

Revolucionārs: Nu, labi, ka ne ar nagiem un ragiem: Ēe, varbūt vajag atvērt ragu 

un nagu pieņemšanas punktu?! 

Meitene: Nu un kur tad tu viņus pēc tam liktu?! Zupā vārītu, vai?  

Revolucionārs: Nē, tam taču ir domāti ES strukturālie fondi. 

Meitene: Mīļais, nu beidz, jo dienas, jo tavas idejas kļūst kreisākas. 

Revolucionārs: Kreisums, tas ir labi. 

Meitene: Pipari tūdaļ beigsies. 

Revolucionārs: Kreisumā ir nākotne, tas ir vienīgais risinājums, lai globalizācija 

nepārvērstos finansiāla totalitārisma murgā. Nu, pipari, kad būs nauda, 

nopirkšu piparus. 

Meitene: Kad būs nauda. Tu pats zini, kā tie draņķa makaroni garšo bez 

garšvielām, tas ir, negaršo. Kad būs nauda, nopērc sev kaut kādu 

skūšanās aparātu, pats zini, cik tev jūtīga āda, sabeigsi galīgi ar tām 

arhaiskajām žiletēm. 

Revolucionārs: Buržuju draza. Vai tad rētas mani neizdaiļo?!  

Meitene: Nu ne jau strutojuši pušumi! 
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Revolucionārs: Par to jāpadomā. Tā, kur es te paliku - ā, - globalizācija. Visu 

iepriekšējo, tā saukto, vispasaules revolūciju rīkotāju kļūda bija tā, ka 

nebija tāda vispasaule. Bija etnisku nāciju apdzīvotas valstis ar to ārējiem 

konfliktiem. Viņi domāja, ka uztaisīs revolūciju vienā valstī un tad turpinās. 

Revolūcijas spēks, grandiozā dzimšana biedē, tāpēc ar katru nākamo 

valsti kļūst grūtāk. Bet ja visas pasaules valstis būtu viena - izdotos īsta 

vispasaules revolūcija. Redzi - globalizācija darbojas manā labā. He he, 

droši vien tāpēc nacisti pret to tā aģitē. 

Atskan durvju zvans. Ienāk Revolucionāra māte. 

Māte: Nu, sveiki, jaunieši! 

Meitene: Sveiki! 

Revolucionārs: Čau! 

Māte: Kā tad dzīvojaties? 

Meitene: Labi. 

Revolucionārs: Kā parasti. 

Māte: Kā parasti... Ak, jā te būs - atnesu apelsīnus un pēdējās nedēļas avīzes. 

Revolucionārs pieceļas, paņem avīzes, sāk lasīt virsrakstus. 

Revolucionārs: Tu zini, kādos apstākļos strādā cilvēki, kuri novāc šos 

apelsīnus?! 

Māte: Kam tagad viegli? Ne jau tāpēc manam dēlam būtu jāsaslimst dēļ vitamīnu 

trūkuma organismā, pats jau tu augļus tikai vasarā ēd, es tevi pazīstu. 

Tagad visādi vīrusi tieši klīst apkārt, kaimiņos gan Donāti visi apslimuši, 

gan Krūmiņu meitai tāda gripa, ka jau nedēļu neceļas. Darbā arī - tūliņ 

vairs nebūs, kas strādā - visi slimi. 

Revolucionārs: Būtu labāk mūsu pašu ievārījumu atnesusi... 

Māte: Vairs tikai upeņu palicis, tas jau tev negaršo. 

Revolucionārs: Nu bet veselīgs taču. Labāks kā apelsīni!  

Meitene: Man vecāki nākamnedēļ brauks uz Rīgu, es jau sarunāju, lai kādu 

burku paņem. 

Māte: Kā tev ar darba meklējumiem? 

Revolucionārs: Kā parasti. 
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Māte: Pilnas avīzes ar sludinājumiem, nu kaut kādu darbu taču vari dabūt, 

vismaz pagaidām. Nav jau uz mūžu. Pastrādāsi un atradīsi kaut ko, kas 

vairāk patīk. 

Revolucionārs: Drīz dabūšu pāris honorārus par rakstiem. 

Māte: Kas tad tev tos rakstus publicē?! 

Revolucionārs: Ai, nu tur, internetā. 

Māte: Būtu labāk uz kādu avīzi aiznesi, lai es arī varu izlasīt! 

Revolucionārs: Avīzes ir nopirktas, tur vajag tikai to kas valdībai patīk vai kaut 

kādu drazu, ar ko tautai acis aizmālēt. 

Māte: Atradies revolucionārs. 

Revolucionārs: Jā, es esmu revolucionārs! 

Meitene: Es uzlēju tēju, zaļo. (Mātei) Jums ar cukuru vai bez? 

Māte: Ko? Jā, ar divām karotītēm. (Revolucionāram) Tu krusttēvam piezvanīji? 

Revolucionārs: Nē. Un nezvanīšu. 

Māte: Krusttēvs par tevi uztraucas. Tu zini kādi viņam ir sakari, viņš tev noteikti 

var dabūt kādu labu vietu. 

Revolucionārs: Tad jau labāk rīt pat eju strādāt namu pārvaldē. 

Māte: Kas tevi ņems tai namu pārvaldē? Tur jau tā visur pārvaldnieku radi un 

draugi strādā. Ka es tev saku - piezvani krusttēvam, satiecies, parunā. 

Revolucionārs: Krusttēvs ir deputāts. 

Māte: Nu un tu daudzus zini, kam tādi radi? Amati viņiem tur pa pilnam, maksā 

labi. Kas zina - sāksi kā kāds sekretārs, vēlāk pats kļūsi par deputātu. 

Revolucionārs: Labi, labi. 

Māte: Tu jau tā teici pagājušo reiz. 

Revolucionārs: Labi, labi. 

Māte: Tas nozīmē, ka tu piezvanīsi? Zvani ceturtdien, ceturtdiena laba diena. 

Revolucionārs: Jā, māt, labi. 

Māte: (Meitenei) Kā tad tev pa skolu? 

Meitene: Nu mācos, mācos, vēl divi eksāmeni. 

Māte: Mācies gan, tagad bez izglītības nekur. Tā.. es nu ta iešu. 

Meitene: Uz redzēšanos! 
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Māte: Sveiki! Atgādini, lai piezvana krusttēvam. 

Revolucionārs: Atā, atā! 

Māte aiziet. 

Meitene: Tu piezvani, labi? 

Revolucionārs: Netaisos. Tu gribi, lai arī es strādāju tajā korumpēto neliešu 

bandā? Paskaties apkārt - nabadzība, noziedzība, varmācība, 

atsvešināšanās, alkoholisms un narkomānija, korupcija - tas viss ir viņu 

dēļ, viņi pie tā ir vainīgi. 

Meitene: Nu, tu varēsi to vērst par labu, tu taču neesi tāds kā viņi!  

Revolucionārs: To jau es arī taisos darīt. Bet nav iespējams būt sistēmā un 

nesasmērēties! Tāpēc valdība ir jāgāž, nevis tai jākalpo. Kad tu iekļūsti 

tur - viss cilvēciskais tevī nosmok birokrātijas un liekulības mēslos. 

Atceros kāds agrāk bija Krusttēvs - pilnīgi cits cilvēks, ar pilnīgi 

savādākām acīm. 

Meitene: (Nopūšas) Mīļais, mīļais tu mans. Laikam par to tevi arī mīlu - ka tu esi 

tāds kāds tu esi. Tu taču esi savādāks, tu esi patiess. 

Revolucionārs: Ko tie makaroni dara? Nebūs vēl gatavi? 

 

 

2. aina. 

Atskan durvju zvans. Uz skatuves uznāk nedaudz iereibuši Revolucionāra draugi 

- Agris un Juris. 

Agris: Sveiki visapkārt! 

Juris: Sen nav iedzerts ar Če! 

Meitene: Nu tad brauciet uz Kubu dzert, tur viņa bildes esot uz katra stūra!  

Juris: Kubā nav tik daudz šņabja, bet melno ir par daudz. 

Agris: Atradies sniegbaltītis! 

Revolucionārs: (nomet avīzes) Salut, kamrādi! 

Juris: (Meitenei) Klau, laikam vajadzēs četras glāzītes. 

Meitene: Trīs, un pats meklē, man jāiet uz kursiem. 

Revolucionārs: Varēji jau šoreiz izlaist. 
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Meitene: Tur vismaz kaut ko jaunu dzirdēšu. Atā, mīļais! 

Revolucionārs: Nu, čau! 

Sasēžas visi trīs ap galdu, uz galda puslitrs degvīna, trīs glāzes. 

Juris: Nu ko, ie-dze-ram! 

Agris: Derētu kādu banku aplaupīt, varētu dzīvot zaļi. 

Revolucionārs: Nevis aplaupīt, bet ieņemt, laupītāji ir pabiras. 

Juris: Ar ko ieņemšana atšķiras no laupīšanas? 

Agris: Bērnus ieņem, nevis bankas. Jeb tu taisies būt par kādas bankas tēvu? 

Revolucionārs: Monetāro sistēmu nevajag postīt, bet pārņemt savā varā. Nu, 

aplaupīsi banku - labums būs dažiem cilvēkiem, banka tāpat turpinās 

darboties, padarīs bagātos vēl bagātākus un nabagos vēl nabagākus. 

Vajag rīkot revolūciju un ieņemt valsts bankas naudas glabātuvi - lai 

valūtas garantija kalpo revolūcijai. 

Juris: Un vēl vajag ieņemt telefonu centrāles - visas trīs. 

Agris: Kāpēc? 

Juris: Atslēgt telefonus visiem izņemot revolūcijas spēkus. Ie-dze-ram! 

Revolucionārs: Kruta! Un tad nobloķēt darbus galvenajās tipogrāfijās, visās 

radio stacijās un televīzijās. 

Juris: Un pārraidīt tikai to, kas pašiem patīk. 

Revolucionārs: Jā, un to ko vajag - ka ir notikusi revolūcija. 

Agris: Bet menti? 

Revolucionārs: Daļa jādabū mūsu pusē, tad strauji jāpārņem valdība. Vara 

jāpasludina par tautas varu, militāristiem un visādai citai drazai 

paredzētais budžets jāpārskaita algu un pensiju kontos - pensionāriem, 

ārstiem, skolotājiem, valsts uzņēmumu strādniekiem un tiem pašiem 

mentiem. 

Juris: Ie-dze-ram! Tad vēl varētu ieņemt kādu alkohola vairumbāzi un sarīkot 

tautas svētkus - kaut kur centrā. Visas ielas būs pilnas ar dzērājiem un 

neviens mums netiks klāt! 

Agris: Un kad pāries vispārējās paģiras, ķerties pie valsts sakārtošanas. 
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Revolucionārs: Jā, no sākuma vajag atņemt mantu bandītiem, korumpantiem un 

oligarhiem, tad to visu sadalīt tautai! 

Agris: Un viņus visus nošaut. 

Juris: Ie-dze-ram! 

Revolucionārs: Kāpēc šaut? Kad viņiem nebūs vara un nauda, nekas cits 

neatliks, kā pamest valsti vai laboties, gan ar laiku sapratīs, kas ir 

taisnīgums. 

Agris: Anarhija kaut kāda. 

Revolucionārs: Nevis anarhija, bet brīvība. 

Agris: Korumpantus ir jāsoda. 

Revolucionārs: Mantas konfiskācija būs pietiekams sods, savādāk tikai 

aptraipīsimies ar liekām asinīm un mūs kļūdaini sāks uzskatīt par 

kārtējiem tirāniem, nevis tautas atbrīvotājiem. 

Juris: Iedzeram par atbrīvotājiem! 

Agris: Kaut kādai kārtībai jābūt - vismaz vajag izšaut bomžus un narkomānus. 

Juris: Nē, no bomžiem jāsaformē pirmā revolūcijas divīzija, pašaizliedzīgs 

avangards cīņa par jauno kārtību. Viņiem tāpat nav ko zaudēt. 

Revolucionārs: Tas jau prātīgāk. (Agrim) Ko tu ar to šaušanu? Kas šauj, to pašu 

nošauj. Bomži un narkomāni par tādiem ir kļuvuši tikai pateicoties šitai 

nolādētajai sistēmai. Tās ir vai nu sekas nabadzībai, vai brīvības 

trūkumam. Un brīvību ierobežo valstī valdošā paradigma, kas ir balstīta 

vai nu uz politiskiem ierobežojumiem, kā Padomju Savienībā, vai 

ekonomiskiem, kā tagad. Tā ir bēgšana kaut kādā autonomā brīvības 

sfērā, kas ir asociālā, jo jebkurš līdzšinējais sociums determinē 

ierobežojumus. Bet, ja mēs atbrīvosim sabiedrību no globālā kapitālisma 

un ideoloģiju žņaugiem, padarīsim to par brīvības sfēru - tad vairāk šādas 

problēmas nebūs! Jo mazāk brīvības, jo patoloģiskāka sabiedrība - 

paskaties uz cietumniekiem - dzīvo kā pilnīgi lopi, sataisa savas 

hierarhijas un mušī viens otru nost. Viņiem ir ierobežota fiziskā brīvība. 

Ārpus cietumu sienām ir ierobežota garīgā un ekonomiskā brīvība, tāpēc 

arī notiek tas pats - noslāņošanās, varaskāre, marginalizēšanās. 
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Juris: Privātīpašumu vajag atcelt! 

Revolucionārs: Vajag, vajag, tāpēc revolūcija ir jārīko ekonomiski autonomā 

apgabalā, ja ne visā pasaulē, tad vismaz Eirāzijā - tā lai nav 

nepieciešams pilnīgi nekāds imports no kapitālistiskajām valstīm, kas 

saindētu mūs ar preču - naudas attiecībām. 

Juris: Laikam tā ir, kā tu saki - iedzeram! 

Agris: Jūs tikai par ekonomiku, a nacionālais jautājums? 

Revolucionārs: Grāvis ir nacionālais jautājums. 

Juris: Viņš laikam grib atkal kaut ko šaut! 

Revolucionārs: Brīvībai nav nekāda sakara ar nacionālo jautājumu, ka es tev 

saku - tas ir grāvis - un viņā ir iekritušas visas līdzšinējās revolūcijas - ar 

kaut kādiem idiotiskiem reliģiskiem vai nacionāliem jautājumiem izraisot 

šķelšanos sabiedrībā. Revolūcijai jābūt globālai, nevis nacionālai! 

Agris: Kā tad tu domā uztaisīt globālu revolūciju? 

Revolucionārs: Jautājums ir kā uztaisīt revolūciju, globalizācija pati izdarīs savu. 

Globāls sakaru līdzeklis mums jau ir - internets, caur to arī varam 

noorganizēt vispasaules kustību. Tāpat arī robežas starp valstīm arvien 

zūd. Līdz šim tas notika pateicoties transnacionālajai ekonomikai. Kad 

robežas būs pavisam izzudušas, mēs likvidēsim netaisnīgo kapitālisma 

iekārtu un izmantosim globalizāciju savā labā! 

Juris: Ie-dze-ram! Pēdējais šņabis. 

Agris: Es teicu, ka vajag litru, tagad jāiet pakaļ. 

Revolucionārs: Nē, nevajag, man vēl šovakar jāuzraksta uzsaukums, parīt 

publicēs. 

Juris: Rīt uzrakstīsi! 

Revolucionārs: Tā tās lietas nenotiek. (Pieceļas un aiziet atlaižas gultā.) 

Agris: Ejam iedot kādam pa rīkli! 

Juris: Ej dirst, apnicis tu man esi - visus nošaut, visiem pa rīkli. Labāk ejam pie 

Norčas, viņam kaut kāds pasākums šodien! 

Agris: Labi, labi. 
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Juris: Davai, hik, tad dod mums ziņu, kad būs jāieņem, hik, alkohola 

vairumtirdzniecības bāze. Salut! 

Agris: Salut! 

Revolucionārs pamāj, paņem avīzi. Tie abi aiziet. 

 

 

3. aina 

Revolucionārs bezmērķīgi staigā pa skatuvi, mēģina apsēsties, tad atkal 

pieceļas, nedaudz grīļojas. Tad nostājas skatuves priekšā un sāk nebalsī dziedāt. 

Revolucionārs: Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros, 

  Tauru skaņās virmo kad gaiss, 

  Cauri pilsētas vecajiem vārtiem  

  Ienāk latviešu strēlnieku bars. 

Revolucionārs: Idioti, idioti, idioti... Kā var būt tāds absurds? Kā var pastāvēt tik 

trula un apspiesta sabiedrība? Vai tiešām ir jāpanāk, lai vienīgais, ko 

cilvēkiem zaudēt būtu viņu važas?! Pasīvie, trulie ļaudis, korumpanti, 

liekēži. mietpilsoņi... 

Pauze. 

Revolucionārs: Televīzija ir opijs tautai! 

Nožagojas. 

Revolucionārs: Āāa (kliedz) ienīstu šo sistēmu! 

Ienāk Meitene. 

Meitene: Nu, aizgāja tavi drauģeļi? Un kur es tevi tādu piedzērušu likšu? 

Revolucionārs: Nu... nekur.. pats likšos.. gultā. 

Meitene sāk novākt galdu. Revolucionārs viņai grīļīgi salutē. 

Revolucionārs: Es novērsīšu šīs nekārtības. 

Meitene: Kā tad, izskaties pēc tāda. 

Revolucionārs: Muļķības tas izskats ir... netaisos jau kļūt par reklāmas seju.  

Meitene: Zinu jau zinu, tā vietā tu novērsīsi nekārtības šeit, tad novērsīsi 

nekārtības valstī, tad vēl citās valstīs un galu galā visās valstīs valdīs 

kārtība. (Smejas) 
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Meitene ielej krūzē krāna ūdeni un dzer. 

Revolucionārs: Mm, ūdens, iedod nedaudz. (Paņem no viņas krūzi, dzer.) Kā 

kursos? 

Meitene: Nu nekas, kā parasti, sākām atkārtot iepriekš ņemto, jauna viela tagad 

vairāk nebūs. 

Revolucionārs: Ā, labi. (Atkal paņem  avīzi.) Ārprāts, nu kā var publicēt visus 

šitos mēslus! 

Meitene: Kas tad atkal? 

Revolucionārs: Kas? Viss, saproti, viss! Paskaties, kas te ir - aiz skaļiem 

virsrakstiem paslēpta neko neizsakoša statistika, viscaur liekulība, 

aprobežotība, trulums. Par to, ka cilvēki mirst badā kaut kur avīzes beigās 

stūrī rakstīts, uz pirmās lapaspuses par melnajiem caurumiem. (Pauze.) 

Tu zini ko es sapratu? Masu mediji darbojas mūsdienu cilvēku ticības 

sfērā. Agrāk reliģija bija tautas opijs, tagad tās vietā ir avīzes un televīzija, 

cilvēki tic avīzēm, viņi novēršas, bēg no revolucionārās prakses, šajā 

melu, tukšvārdības, liekulības putrā, kur vieni apzīmētāji norāda uz citiem 

apzīmētājiem, tie atkal uz citiem. To visu satur kopā notrulinošas un 

necilvēcīgas ideoloģijas, cilvēki ir tik tālu atsvešinājušies no realitātes, ka 

pazaudē paši sevi, un tad meklē sevi, un savu cilvēcisko dabu aizstāj ar 

trulām shēmām no preses, televīzijas un reklāmām. 

Meitene: Bet tu pats taču vietām publicējies... 

Revolucionārs: Tas ir savādāk. Es rakstu patiesību. Es nerakstu to, ko visi šitie 

žurnālisteļi, es nebāžu cilvēkiem galvās melus vai tukšu vāvuļošanu. Es 

aicinu viņus cīnīties, es gribu, lai mani lasa tāpēc, lai pēc tam nelasītu 

presi vispār, lai domātu ar galvu. 

Meitene: Tu neesi dzirdējis, ka mūsdienu sabiedrību sauc par informācijas 

sabiedrību? 

Revolucionārs: Tad sabiedrība ir jāatbrīvo no šīs saistvielas - atkarības no 

informācijas. Visa nepieciešamā informācija ir katram redzama pa logu un 

spogulī. Cilvēkiem jāatgriežas pie sevis, tad viņi sapratīs arī 

revolucionārās prakses nozīmi! 
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Meitene: Tu teici, ka rīt plāno agri celties... 

Revolucionārs: Jā, rīt mītiņš, ar labu nakti mīļā! 

Atkrīt ar visām drēbēm gultā. 

Meitene: Man vēl nedaudz jāpastrādā. Ar labu nakti... mīļais! 
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2. Cēliens. 

 

Skatuves priekšplānu atdala ar reklāmām aplīmēta dēļu sēta, aiz tās slejās no 

mašīnu vrakiem uzcelta improvizēta tribīne. 

 

1. aina 

Revolucionārs melnā kreklā. Strādnieks un piedauzīga izskata sieviete. Visi 

atrodas sētai skatītāju pusē. 

Revolucionārs: Lūk, reklāmas - pilnīgs pagrimums. Tās jebkuru cilvēku, kurš ir 

iegrimis ikdienā, attālina no jebkādas revolucionāras rīcības. Reklāmas 

sola debesis zemes virsū. Dzīvojot patērētāju sabiedrībā - patēriņš ir 

tautas opijs. 

Sieviete: Tev vajadzētu uzrakstīt kādu grāmatu, tu noteikti kļūtu ļoti slavens 

(koķetē ar Revolucionāru). 

Revolucionārs: Nevajag man slavu. Lai kaut kas būtu slavens, tas ir jāiesaista 

tajā pašā mārketinga sansaras ratā, ko dzen uz priekšu, šitās te, lūk, 

reklāmas.  

Strādnieks: Nu, biedri, daudzi izcili cilvēki ir sarakstījuši grāmatas, kas ir 

mainījušas sabiedrību. 

Revolucionārs: Piemēram? 

Strādnieks: Nu, Markss. 

Revolucionārs: Markss uzrakstīja analītisku pētījumu, kas atbilda tā laika 

intelektuālajām vajadzībām. Sabiedrību mainīja Ļeņins, viņš bija praktiķis 

un gāja roku rokā ar proletariātu, ar tautu, ar tādiem cilvēkiem kā es un 

jūs. Lūk - Marksa kļūda - teorijā viņš uzsvēra praksi, bet praksē rīkojās 

tikai teorētiski. 

Sieviete: Tu man varētu kaut ko tuvāk pastāstīt par šo praksi... Ja reiz netaisies 

rakstīt grāmatu..  

Revolucionārs: Jā, tūdaļ būs mītiņš, tad es par to visiem pastāstīšu. Runā, ka 

būšot daudz ļaužu. 
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Sieviete: Ai, mītiņos ir tāds troksnis, varbūt mēs pēc tam varam satikties? 

Revolucionārs: Pēc tam? Nezinu. Laikam jā...  Jā, noteikti! 

Strādnieks: Nacionālisti laikam izrādīs kaut kādas aktivitātes. 

Revolucionārs: Nu, lai izrāda, varbūt viņiem kāds iedos pa seju un būs iemesls 

paskatīties spogulī un ieraudzīt savu aprobežotību. 

Strādnieks: Es to varētu izdarīt. Nu, iedot šiem pa seju. 

Revolucionārs: Nevajag, mums tagad katrs cilvēks ir svarīgs, nav ko tērēt 

spēkus ar visādiem muļķiem. 

Strādnieks: Tā jau laikam būs… (Nospļaujas) 

Sieviete: Bet viņu ir tik daudz, ja nu viņi Tev uzbrūk? 

Revolucionārs: Nav daudz. Daudz ir svārstīgo. Ejam! 

Visi trīs aiziet aiz sētas. 

 

2. aina. 

Revolucionārs stāv uz improvizētās tribīnes, rokās sarkans karogs ar 12 

dzeltenām zvaigznēm un pudele. Virs sētas palaikam parādās karogi, dūres, lido 

pudeles un cepures. Tur ir pūlis.  

Revolucionārs: Biedri, es sveicu Jūs šajā nozīmīgajā dienā! 

Pūlis: Urrā! 

Revolucionārs: Šī diena ir pirmais solis, ko mēs spersim visi kopā pretim 

gaišākai nākotnei! Cilvēks viens pats nav revolucionārs, tāpēc jo nozīmīgi 

ir sajust, ka esam visi kopā, visi cēlušies cīņai par kopīgu mērķi, par 

taisnīgu un skaistu nākotni! 

Pūlis: Urrā! 

Revolucionārs: No kurienes esat jūs, biedri? (rāda uz kādu vietu pūlī) 

Kāds 1: No Madonas! 

Revolucionārs: No kurienes esat jūs, biedri? (rāda uz citu vietu pūlī) 

Kāds 2: No Liepājas! 

Revolucionārs: Un jūs, biedri? (rāda uz citu vietu pūlī) 

Kāds 3: No Rīgas! 

Kāds 4: No Dobeles! 



 17 

Kāds 5: No Viļņas! 

Revolucionārs: Mēs esam šeit pulcējušies no visiem novadiem, no visām 

pilsētām, no Latvijas un citām valstīm. Un es apsolu, nebūs ilgi jāgaida, 

kad pasaule mūs pamanīs, vecā, sapuvusī un asiņainā pasaule nodrebēs 

mūsu spēka priekšā un sabruks! 

Pūlis: (cits caur citu) Nost ar korupciju! Atšaut izsaimniekotājus! Vienādas 

tiesības visiem!  

Revolucionārs: Lai gan šodien mūsu ir daudz, mūsu vēl nav gana, lai pilnībā 

īstenotu savus mērķus. 

(Kāds uz Revolucionāra pusi met pudeli) 

Pūlis: Laiks rīkoties! 

Revolucionārs: Laiks rīkoties vēl nav pienācis. Mēs esam simti, bet pasaulē ir 6 

miljardi cilvēku. Mēs rīkosimies, kad būsim vairāk, daudz vairāk. Kad mēs 

būsim miljards. Jā! Jums liekas neticami daudz? Jums tas neliekas 

vajadzīgs? Vienīgi vispasaules revolūcija ir īsta revolūcija, vienīgi 

atbrīvojot visu cilvēci, mēs varam atbrīvot sevi! 

Kāds: Ko tu muldi!? 

Revolucionārs: Korumpants domā tikai par sevi, elite domā tikai pār sevi, tas ir 

ceļš, kurā cenšas ievilt mūs - mānīt ar izdomātām rasu un nacionālajām 

nesaskaņām, rīdīt kaimiņu pret kaimiņu. Plēsonīgo kapitālistisko 

nacionālo valstu laiks ir beidzies! Laiks globalizācijai!  

Pūlis auro. 

Revolucionārs: Jūs zināt, kas ir globalizācija? Tai ir jākalpo revolūcijai, nevis 

transnacionālā kapitāla hegemonijai! Labi, mūsu ir simts. Katrs no mums 

pārliecina desmit citus rīcībspējīgus cilvēkus. Un mēs esam tūkstotis! 

Katrs no tiem atklāj patiesību vēl desmit - un mēs esam desmit tūkstoši! 

Katrs no tiem aicina cīņā desmit. Un mēs esam simts tūkstoši. Un katrs 

atver acis vēl desmit cilvēkiem. Un mēs esam miljons! Vai jums trūkst 

ticības, lai to iedotu desmit cilvēkiem? 

Pūlis: Nē! 

Revolucionārs: Vai jums trūkst vārdu, lai desmit cilvēkiem pastāstītu par brīvību? 
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Pūlis: Nē! 

Revolucionārs: Vai jūs ticat vispasaules revolūcijas uzvarai? 

Pūlis: Jā! 

Revolucionārs: Biedri, vai jūs esat gatavi par to cīnīties? 

Pūlis: Jā! 

 

 

3. aina. 

Tā pati vieta. Atskan policijas sirēnas un aiz sētas sākas skaļa bļaušana. 

Balss ruporā: Policija! Visiem palikt uz vietas, rokas aiz galvas!  

Troksnis turpinās, sēta tiek apgāzta. Pa skatuvi skraida pirms tam aiz sētas 

stāvošais pūlis, policisti ķersta cilvēkus. Skan lamāšanās un histēriska kliegšana. 

Policisti kaujas ar mītiņotājiem, priekšplānā kāds tiek sists ar steku. Arvien skaļāk 

skan Ludviga van Bēthovena 9. simfonijas 4. daļa. Revolucionārs kaut ko kliedz 

no tribīnes un ar karoga kātu atkaujas no policistiem. Galu galā viņš tiek no 

tribīnes norauts un atstiepts uz skatuves priekšplānu. 

Revolucionārs: Jums nav tiesību - konstitūcijā ir paredzēta vārda brīvība, šis 

zemes gabals ir privātīpašums. 

Policists 1: Ak, tu ,maita, vēl par konstitūciju runāsi! (Sit viņu ar steku.) 

Policists 2: Sadod viņam kārtīgi, par to privātīpašumu arī! 

Revolucionārs: Sitiet, maitas, sitiet! Katram zināms, ka par grašiem jūs esat 

gatavi kalpot korumpētiem politiķiem netaisnīgā valstī, sitiet, kamēr vēl 

kāds jums to atļauj, drīz tas beigsies. 

Policists 1: Āaa, vēl muldēsi kaut ko! 

Pieskrien Meitene. 

Meitene: Beidziet, laidiet viņu vaļā! 

Policists 2: Šitai arī vajag pa muti?! 

Meitene: Par to muti tu izlidosi no darba, es tūdaļ piezvanīšu viņa krustēvam, lai 

tā nopietnāk parunā ar iekšlietu ministru. 

Revolucionārs: Ej prom, nemaz nedomā zvanīt. Netaisos būt krusttēva 

parādnieks. 
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Policists 1: Pareizi, beidz te muldēt un tinies prom. 

Meitene: Idiots, viņi tevi nositīs vai sapūdēs cietumā, gribēdams nevarēsi būt 

nevienam parādnieks! 

Revolucionārs: Manā pusē ir taisnība, biedri man palīdzēs! 

Meitene: Kur tad ir tavi biedri? Kurus nenoķēra, tie aizmuka kā zaķi! Beidz 

spītēties. 

Revolucionārs: Liec krusttēvu mierā. 

Meitene: Tā ir mūsu dzīve, nevis tikai tava cīņa. Neatceries, ko tu man apsolīji? 

Meitene zvana pa telefonu, viens no policistiem iesit viņai ar steku pa roku, 

telefons izkrīt. Meitene iekliedzas. Policists atvēzējas vēl vienam sitienam.  

Revolucionārs: Bēdz…. Piezvani! 

Meitene aizskrien, policisti Revolucionāru, pa pusei vilkdami, aizved. Arvien 

skaļāk skan mūzika. 



 20 

 

3. Cēliens. 

 

Skatuves iekārtojums kā pirmajā cēlienā, parādījušās dažas jaunas mēbeles, 

televizors. 

 

1. aina. 

Revolucionārs baltā kreklā. Meitene. 

Meitene: Ko šodien ēdīsim? 

Revolucionārs: Kas labs ir? 

Meitene: Nu, saldēti dārzeņi, rīsi, cūkgaļa, lasis. 

Revolucionārs: Varētu rīsus ar lasi. 

Meitene: Lasis gan ir jāatkausē, tas tik drīz nebūs. Varbūt tu labāk gribi 

karbonādi? 

Revolucionārs: Nē, karbonādi es jau ēdu pa dienu. Tad jau labāk kaut ko līdzīgu 

gulašam vai kādu mērci. 

Meitene: Jā, varētu mēģināt. 

Meitene pieiet pie Revolucionāra, noglāsta viņam seju. 

Meitene: Tāda āda tev iepriekšējo reizi laikam bija kā zīdainim. 

Revolucionārs: He, es pēc zīdaiņa izskatos? 

Meitene: Nu ne gluži, tikai man liekas, ka pirmo reizi, kopš es tevi pazīstu, tu esi 

tik gludi noskuvies. 

Revolucionārs: Ai, ko nu es, tā ir tikai tehnika. 

Meitene: Nu agrāk tu tehniku neizmantoji, bet kā redzi - ir vērts. Vismaz 

neskrāpē vairs mani. 

Revolucionārs: Man prieks, ka tev prieks. 

Meitene apsēžas viņam klēpī. 

Meitene: Zini, man tev ir kas sakāms… Atceries, mēs runājām, kad būs nauda 

un tā… 

Revolucionārs: Mmm, un ko tu gribi teikt? 

Meitene: Tu man stāstīji, ka Ļeņins ir dzimis aprīlī. 
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Revolucionārs: Hitlers arī. Tas tāds vadoņu mēnesis. Skarbākais gadā, vai kā 

tur Eliots rakstīja. 

Meitene: Un ja tev aprīlī piedzimtu dēls? Vai meita? 

Revolucionārs: Ko? 

Meitene: Jā. Ārsts teica, ka aprīlī. 

Revolucionārs: Ā, nu, mm, es… Es esmu laimīgs! 

Meitene: Mīlu tevi!  

Revolucionārs: Es mīlu tevi! 

Zvans pie durvīm. Ienāk Revolucionāra māte. 

Māte: Sveikiņi, jaunieši! 

Revolucionārs: Čau! 

Meitene: Labdien! 

Māte: Nu ko tu savus sirmos vecākus nemaz neapciemo?  

Revolucionārs: Ko nu runā - tev mati taču piķa melni. Un re kā, tu jau pati pa 

laikam piekāp. 

Māte: Jā, mani intervēja, fotografēja. Izdomāju nokrāsot, lai tev tas tēls labāks, 

tas jau šodien svarīgs. 

Revolucionārs: Ai, nu ko tu! 

Meitene: Jums piestāv. 

Māte: Es Tev ievārījumu atnesu, aveņu, tas jau tev labāk garšo. 

Revolucionārs: Ā, paldies! Man tā vien šķiet, ka mēs drīz pārvāksimies. Un 

kāpēc ne kaut kur tuvāk tev?! Man te padomā ir iegādāties kādu saulainu 

dzīvoklīti. 

Māte: Par kādu naudu? 

Revolucionārs: Nu, es taču strādāju. 

Māte: Nu, nu, stāsti man vēl - tu maz zini, cik tāds saulains dzīvoklis maksā? 

Revolucionārs: Labi zinu. Kad sāku strādāt pie krusttēva, viņš man iedeva tādu 

kā pabalstu - nu, jaunas vides apgūšanai un tā. Tur bišķi jāpieliek un 

sanāks arī dzīvoklis. 

Māte: Skatos, beidzot esi pie prāta nācis – tad jau arī tagad varētu iepriecināt 

vecākus ar kādiem mazbērniem. 
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Meitene: Mēs… 

Revolucionārs: Jā, jā, tev tikai tie mazbērni, pirmdzimto dēlu pavisam aizmirsīsi. 

Māte: Ai, nu dēls, tu jau liels esi. 

Revolucionārs: Un kad liels, tad vairs nav vajadzīgs?! 

Māte: Aiztaupi nu savu muldēšanu darbam, tu jau pašu velnu maisā ierunāsi. Es 

nu iešu, tu pasveicini krusttēvu no manis, un paldies no manis pasaki. 

Revolucionārs: Labi, labi, ej, ej. 

Meitene: Uz redzēšanos! 

Māte aiziet. Revolucionārs un Meitene kādu brīdi skatās viens uz otru. 

Meitene: Tu tiešam domā pirkt dzīvokli? 

Revolucionārs: Tagad domāju. Trijiem šitais ir pa šauru un pa tumšu. 

Meitene: Un nauda? 

Revolucionārs: Krusttēvs teica, ka, ja viss ies kā plānots, pāris mēnešu laikā 

mana alga dubultosies. Vajag tikai publicitāti, bet tā man pēc pēdējās 

akcijas ir. 

Meitene: Es dzirdēju, ka tevi saucot par nodevēju. 

Revolucionārs: Ja kāds arī sauc, tad tie ir muļķi. Tagad man ir pieejami tādi 

resursi un mediji, par ko i sapņojis nebiju. Sistēma ir jāgrauj no iekšpuses. 

Pie tam vajag taču naudu. Jo augstāks amats, jo vairāk naudas, un tad 

vēl ietekme. Varēšu mūsējos piesegt. 

Meitene: Ja vien tavi drauģeļi to novērtētu. 

Revolucionārs: Nesauc, lūdzu, biedrus par drauģeļiem. Viņi novērtēs. Nāks laiks 

- un novērtēs. 

Meitene: Tu arī krusttēvu nenovērtēji... 

Revolucionārs: Nu, pietiks par to. Klausies man ir ideja, ja būs dēls - sauksim 

par Kiru. 

Meitene: Tas taču ir sieviešu vārds - Kira. Pie tam, man liekas, aziātu. 

Revolucionārs: Nē, ko tu. Kirs - tas nozīmē komunistiskā internacionāle! 

Meitene: Beidz, nekā nebija! 

Revolucionārs: He he, es pajokoju. 

Meitene: Nu, nu. 
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2. aina. 

Atskan durvju zvans. Uz skatuves uznāk nedaudz iereibuši Revolucionāra draugi 

- Agris un Juris. 

Agris: Sveiki visapkārt! 

Juris: Nu kā lai šādā skaistā vakarā neiedzer! 

Revolucionārs: Sveicināti, sveicināti! 

Agris: (Krāmē no tīkliņa alus pudeles) Tā - divi man, divi tev, pa divi jums. 

Meitene: Es ne. 

Juris: Domā, resna paliksi? 

Meitene: Nav tava darīšana. Labāk iziešu ārā tādā skaistā vakarā. (Aiziet.) 

Agris: Nu, paliks mums vairāk! 

Revolucionārs: Kaut kā negribas alu. 

Juris: Tevi tur par atturībnieku padarījuši, vai lepns esi palicis, ar draugiem vairs 

iedzert negribi? 

Revolucionārs: Nē taču. Vienkārši - alu negribu. Ja jau šovakar tā piesēžam, 

iedzeršu labāk visīti. (Izņem no ledusskapja pus dzertu viskija pudeli.) 

Juris: Ē, tas ir labais! 

Agris: Jā, sen nav tāda manta dzerta! 

Revolucionārs: Tur priekš trijiem tāpat par maz. Un jaukt kopā ar alu, vēe, 

negribas. 

Juris: Nu, iedod pagaršot! 

Revolucionārs: Viskijs kā viskijs, prasi kā nekad nebūtu dzēris. 

Juris: Nu, labi, labi.. ja tev žēl... Kad tev nebija naudas, tad tu tā neteici. 

Revolucionārs: Pareizi ir - nebija naudas, nebija ko teikt - bija tas pats draņķa 

alus jādzer. 

Agris: Vispār tu esi mainījies, kopš sasējies ar tiem politiķiem. 

Revolucionārs: Nevis sasējos, bet iefiltrējos. 

Agris: Ak, tagad to sauc par iefiltrēšanos. 

Juris: Ie-dze-ram! 
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Agris: Iedzeram! 

Juris: Labs alus tomēr. 

Kādu brīdi dzer. Neērts klusums. 

Agris: Pēdējā mītiņā, tu tur nebiji, satiku interesantus džekus. Pastiprināti studē 

19. beigu un 20. gadsimta sākuma klasiskos krievu anarhistus. Kaut kādi 

tādi, dīvaini ļaudis. Bet vienu lietu viņi labi izstāstīja - par metodēm. 

Revolucionārs: Kādām metodēm? Viņi tur 19. gadsimtā bumbas meta uz cariem. 

Agris: Nu kā - jāzina jau pa kuru caru mest, kā to visu organizēt un plānot, kā 

tam caram piekļūt... 

Juris: Un kādas tieši būs politiskās sekas. 

Revolucionārs: Taču vairs nav cara laiki! 

Agris: Nav jau nav. Bet tu katru dienu satiec tuvā attālumā revolūcijas 

pretiniekus. Mēs tā padomājām, parunājām ar tiem anarhistiem... (Izvelk 

no kabatas pistoli, dod to Revolucionāram.) Ņem. 

Revolucionārs: Ho, smuka mantiņa. (Pagroza pistoli rokās, noliek uz galda.) Ko 

tu ar to domā darīt? 

Juris: Tā tev! 

Revolucionārs: Kam? Man?  

Agris: Tu taču šaut māki!? 

Revolucionārs: Nu, un? 

Juris: Nu - vajadzētu sākt rīkoties! Iedzeram uz to! 

Agris: Vismaz sešus paņemsi! 

Revolucionārs: Ko? Idioti! Tas taču ir bezjēdzīgi! Viņiem būs iemesls terorizēt 

visus, kas ar mums ir saistīti, tad mani ieliks ar mūža ieslodzījumu, vai 

vispār, atjaunos nāves sodu, mana Meitene paliks viena un, un, nu 

aizgalds vispār kaut kāds! 

Juris: Nav nekāds aizgalds. 

Agris: Tas būs pirmais signāls revolūcijai! Lai pasaule redz, ka mēs ne tikai 

runājam, bet arī rīkojamies! 

Juris: Padomā, cik daudz jauni biedri mums būs! Un tad arī ilgi nebūs jāgaida - 

pārņemsim varu un atbrīvosim tevi! 
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Agris: Tu būsi varonis! 

Juris: Iedzeram par varonību! 

Revolucionārs: Kāds varonis, ko? Slepkava! Pretīgi tas ir! Nemaz netaisos neko 

tādu darīt. 

Juris: Kas tie par argumentiem? Kas ar tevi? Tev ir iespēja reāli mainīt pasauli. 

Revolucionārs: Kas mainīsies? Citi nāks vietā! Lai mainītu sabiedrību, no 

sākuma ir jāmaina sabiedriskās attiecības tās iekšienē, tā jāsagatavo, lai 

nerastos augsne reakcionāru aktivitātēm. 

Agris: Kas ir - kad pašam kaut kas īsts jāizdara, baidies? 

Revolucionārs: Ja mēs tā taisīsim revolūciju, uzreiz sekos kontrrevolūcija! 

Agris: Gļēvulis! 

Revolucionārs: Pats gļēvulis! Stulbeņi, jums tikai kādu nošaut, ar galvu vajag 

domāt! 

Juris: Ja? Mēs tagad esam stulbeņi? Sapinies ar to skuķi, ielīdi valdībā - būtu 

uzreiz teicis, ka neesi nekāds darītājs! 

Revolucionārs: Ja? (Paķer no galda pistoli, pielec kājās.) Tev vajag pierādīt? 

(Tēmē pārmaiņus uz abiem.) Davai ka vācieties ārā! Fiksi ārā! 

Agris: Eu, nu nomierinies! 

Revolucionārs: Es nomierināšos kad tu un tas kretīns būsiet aizvākušies vai 

beigti. Saprati - beigti!  

Juris: Jā, jā, ejam. 

Abi virzās uz izejas pusi. 

Agris: Nodevējs! 

Revolucionārs: Vēl viens vārds un… 

Abi iziet pa durvīm. Revolucionārs  apsēžas pie galda. Ienāk Juris. 

Juris: Nu, mēs to alu… Tu jau tāpat nedzersi.. 

Revolucionārs: Slāpst, ja? Še tev alus! (Met uz viņa pusi pudeli). Še vēl, aizrijies! 

(Met vēl vienu.) 

 

3. aina. 

Klusējot Revolucionārs iedzer. 
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Revolucionārs: Gļēvulis... Nodevējs... Kā lai cīnās par brīvību, kad pats neesi 

brīvs? Kā lai atbrīvo sabiedrību, kurā tu pats dzīvo? Kā lai atbrīvo 

cilvēkus, kuri nedomā? 

Dzer no pudeles. 

Kāpēc cīnīties? Es būšu laimīgs, jā, es zinu, es aizbraukšu, nē mēs - visi 

trīs - aizbrauksim prom. Kaut kur prom, kur ir brīvība, kaut kur, kur nav 

jāskatās citiem acīs, kaut kur, kur neviens tevi nevar nosaukt par 

nodevēju, kur neviens tevi nepazīst... 

Revolūcija, revolūcija. Asinis prasa asinis. Nē, nē, nē, es negribu nevienu 

nošaut, es negribu lai manā vārdā kādu nogalina... Es nekā negribu. Lai 

labums ir sadalīts netaisnīgi, arī man kāda daļa būs iedalīta, gan jau pēc 

spējām. 

Dzer. Ienāk Meitene, paskatās. Viņš viņu nepamana. Viņa saliecas, liekas - sāk 

raudāt, lēnām aiziet aiz Če Gevaras plakāta. 

Revolucionārs: Ja nebūtu Meitene, ja nebūtu māte, ja nebūtu krusttēvs... Ja 

nebūtu visi tie nolādētie cilvēki ielās, kas man tic... (Paņem no galda 

pistoli, brīdi pasvārsta rokās, tad pieliek sev pie deniņiem.) Ja es būtu 

brīvs... Un es būšu brīvs! Bez visas nolādētās revolūcijas! 

Pavērš pistoli pret Če Gevaras plakātu, bezmērķīgi pa to šauj, kamēr aptvere 

tukša. Aiz plakāta atskan troksnis, kaut kas nokrīt. 

Revolucionārs: Mēsli! 

Revolucionārs pieceļas kājās, apgāž krēslu, skrien uz plakāta pusi. Pie tā 

sastingst.. 
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Epilogs. 

 

Revolucionārs paņem Meitenes līķi, aiznes un noliek gultā, baltais krekls no 

asinīm krāsojas sarkans. Viņš raud. 

Revolucionārs: Nolādētie mēsli...  

Viņš met pistoli uz televizora pusi, tad aiziet pie spoguļa un ilgi skatās tajā, 

ieslēdz skūšanās aparātu, aizmet, pēc īsas meklēšanas atrod žiletes. 

Iet atpakaļ pie meitenes līķa, nometās pie gultas uz ceļiem. 

Revolucionārs: (Caur asarām) Viņi mani piespieda, es, es esmu nožēlojams, es 

pārdevos, es gribēju mūs izglābt no tā visa. Izsapņotiem sapņiem vairs 

nav spārnu, bez saules novīst visi ziedi, es nevaru nevienu izglābt, es 

vairs nevaru nevienu izglābt... 

Revolucionārs lēnām pārgriež sev rokas, pieliek pie sejas, tad pārvelk ar žileti pār 

kaklu, noasiņo, krekls jau ir galīgi sarkans. Viņš mirst. 

Uz projektora tiek rādītas reklāmas, skan Inokentija Mārpla dziesma 

"Revolucionārs." 

 

Beigas. 

 

 

Rīga, 2004.  


