
• 1 Toms Stopards dzimis 1937.gada 3.jūlijā 
^ ^ Čehoslovākijā. 1993.gadā viņa ģimene izceļo 

uz Singapūru. Pirms japāņu invāzijas 1942. Gadā 
• t f zēns kopā ar māti dodas uz Indiju. Invāzijas laikā 
^ ļ ļ tiek nogalināts viņa tēvs. 1946. gadā māte^%, 

apprecas ar Keniju Stopardu, Britu armijas oficieri. 
^ ^ Ģimene pārceļas uz Lielbritāniju. 
^ H Izglītību guvis Anglijā.Pēc skolas beigšanās 

T.Stopards kļūst par žurnālistu Bristolē, strādā kā 
reportieris, teātra, filmu kritiķis un sabiedrisko 

• I aprindu hronists. Pēc sešu gadu darba viņš. tiek 
iecelts par dramaturģijas kritiķi LondpriaS'-žurnāiā. 
:,Scene"(Skatuve). Šajā laikā T. Stopards 

• 1 sāk nopietni pievērsties rakstniecībai, d^ud^ laika 
^ ^ ieguldot "Rozenkranca un Gildernšteinā^" u r j / 

"Hapgood" tapšanā. ' y / 
No visām viņa lugām, kā uzskaita pats aīļtors, 

vislabākā ir "Arkādija". T . S g ^ r d g m bija da^idz 
laika strādāt pie šīs lugas, ndz-arXo iespēja\\ 
manipulēt ar materiālu, panākot tā per fekt i^ / 
saplūšanu."Arkādijas" tapšanu noteica autora 
interese par zinātni, konkrētāk par haosa teoriju. 
T.Stopards uzskatīja, ka haosa teorija jau pati sevi 

• r i piesaka kā cilvēka uzvedības interesanta un spilgta 
^ ^ metafora. Darbu pie lugas autors sāk ar Džeimsa 

Gluka grāmatu "Haoss", ko it kā nejauši viņam 
m ^ kāds ir norādījis. 

Grāmatas lasīšanas laikā T.Stopards 
interesējas arī par romantismu un apgaismību 

jt kā par diametrāli pretējiem stiliem, gaumēm, 
temperamentiem un mākslas virzieniem. Viņš 

^ ^ gribēja radīt lugu, lai parādītu kā cilvēki uztver 
dzeju, glezniecību un dārza kultūru pārejā no 

ļ ^ klasicisma uz romantisma revolūciju. Stopards 
^ ^ uzskatīja, ka cilvēkus var sadalīt klasiķos un 

romantiķos. Cilvēkiem ar klasisku temperamentu 
allaž cenšas izpausties romantiskā puse, kamēr 
romantiķiem mēģina.izj^ztiers,klasiskā daļa. 

f T.Stopards pieļauj, k | ^o ' s^^ :o r : ļ j a un atšķirības 
starp romantismu u ņ j | g g a i ^ £ p a r ko viņš domāja 
darba topšanas l a i k ^ ^ s ^ ^ d ā lugā nav 
atrodamas. Ī s t e n ī b a p ^ r e ^ ^ e n d ē uz uzskatu, 
ka jebkura atsauksme'jebkurā'Viņa darbā ir tīrā 
apstākļu sakritība. 

•• 

I U l I l b s D i u p a i u 

Paldies par atbalstu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, 
Rīgas Zooloģiskajam dārzam, Viktoram Freibergam, 
Andrim Dišam, Anitai Smuidrei, Rutai Krūskopai un 
Gintam Gabrānam. I z r ā d e a r 3 s t a r p b r ī ž i e m 

katrs nākamais cēliens īsāks par iepriekšējo 

t-



TOMS STOPARDS 

ARKAPIJA 
luga divos cēlienos 

^ Jaunā Rīgas teātra variants 
(ģ) Tulkojis Normunds Nauraanis, 1997. 

(••) REŽISORS ALVIS HERMANIS 

Darbojas (uznākžanas secībā) 

Toiu asina Kafcr l i ja , GUNR Z R R I Ņ R 

trīspadsmit, vč lak sešpadsmit gadus vcca 

Scplimuss Hodls, H E € N f i R S U f t I U f t R S / G / ^ r . 5 Cc I 5 

viyas mājskolotājs, divdesmit divus, včlāk divdesmit piecus gadus vecs 

Dželabijs, K f i R L I S flNUŠEUICS 

mājas pārvaldnieks, vidējos gados 

Ezra Cciters, ĢIRTS K R Ū M I Ņ Š 

d/ejtieks, trīsdesmit vienu gadu vecs 

RKurda Nouk.i«, R N D R I S K E l i s 

ainavu arhitektūras speciālists, vidējos gados 

LčdU« Krouma. M R I J R R P I N E 

•pulētam trīsdesmit piecus gadus veca 



Kapteinis Bralss, M O R I S L I N I ^ Š 

Karaliskās flotes oficieris, trīsdesmit piecus gadus vecs 

Manna I t t f i rv lsn, R E G Ī N A R R Z U M R 

rakstniece, tuvu četrdesmit 

I l lo ja Kavcr l l ja , A U R Ē L I J A R N U Ž Ī T E - K R L N I ^ R 

astoņpadsmit padus veca 

«cruards Naltlngclls. R L U I S H E R M A N I S 

profesors, tuvu četrdesmit 

Valentīns ĶTaverliJs, U I L I S D R U D Z I ^ Š 

divdesmit piecus - trīsdesmit gadus vecs 

(iass Kavcr l i js , R N D I S STRGDS 

piecpadsmit gadus vecs 

Ogastcss KaverlIJs, A N D I S STRODS 

piecpadsmit gadus vecs 

PIRflRIS CĒLIENS 

Pirmā aina 

1809. gada aprīlis. Milzīgs piepilsētas nams Derblširas 
grāfistē. Mūsdienu ceļvežos noteikti tiktu uzrādītas žīs 
celtnes vēsturiskās un mākslinieciskās vērtības. 

Istaba ar izeju uz parku. Aizmugurē - augstas, skaistas 
logdurvis bez aizkariem. Nav nepieciešams aiz logiem 
attēlot ainavu. Pamazām mēs atklājam, ka māja atrodas tajos 



laikos Anglijai tipiskā parka. Pietiek ar nojaušamo -
gaismu, redzamu debesu stūrīti, plašo telpiskuma sajūtu. 

Istabas vidū milzīgs galds, tam apkārt - krēsli taisnām, 
cietām atzveltnēm. Vienalga, telpa atstāj tukšuma iespaidu, 
interjeru vien papildina kaut kas līdzīgs rakstāmpultij: 
paredzētai ne gluži rasēšanai, ne gluži lasīšanai. Protams, 
tagad šādas mēbeles noteikti ieinteresētu antikvārus, tomēr 
šeit, paplikajā koka interjerā, tās neatgādina vis 
muzejiskas vērtības, bet gan parastas pagājušā gadsimta 
sākuma mācībistabas mēbeles. Telpā gan nojaušama zināma 
arhitektoniska izsmalcinātība, tomēr šo iespaidu nerada vis 
mēbeles, bet gan istabas iluzorā neaptveramība. Telpas abos 
sānos - durvis.Tās ir ciet. Atvērtas ir vienīgi stiklotas 
durvis uz parku, pa tām redzams, ka ārā ir gaišs, bet ne 
saulains rīts. 

Uz skatuves divi. Katrs aizņemts ar savām darīšanām - starp 
grāmatu, papīru gūzmu, rakstāmspalvām, tintnīcām. Tomasīna 
Kaverllja, trīspadsmitgadīgā skolniece un Septims Hodžs, 
viņas divdesmit divus gadus vecais skolotājs. 

Katram priekšā pa grāmatai. Tomasīnai - plāniņa 
elementārmatemātikas, Septimam - kāds biezs, jauns, 
lielformāta izdevums , kičīgs iesējums - dāvana . Dažādi 
Septima papīri glabājas ar lentītēm pārsietā cietā mapē -
lai kas nepazustu. Septimam vēl te pieder mazs dzīvs 
bruņurupucītis, tik miegaini lēns, ka skolotājs to izmanto 
kā papīrslogu. Uz galda dažas grāmatkaudzītes un vecs 
teodolīts - instruments, ko lieto zemes reljefa pētnieki. 

Tomasīna. Septim, ko nozīme - karnalais apskaviens? 

Septimuss. Karnalais apskāviens ir gaļas gabala 
apkampšana ar rokām. 

Tomasīna. Un viss? 



Septimuss. Ne gluži...precīzāk - jēra lāpstiņas, 
brieža kājas, medījuma...caro, carnis... sievietes 
miesas. . . 

Tomasīna. Vai tas ir grēks? 

Septimuss. Ne vienmēr, jaunā lēdij. Taču gadījumos, 
kad karnālais apskāviens ir grēcīgs, tas ir miesas grēks. 
Ouod erat demonstrandum jeb kas arī bija jāpierāda. Ja 
atceraties, ar vārdu caro mēs jau esam sastapusies, lasot 
Gailu karu. "Briti dzīvoja pienā un gaļā" - lacte et carne 

vivunt. Žēl, jūs nesapratāt caro sakni.Sēkla kritusi 
negatavā augsnē. 

Tomasīna. Tā kā tā Onāna sēkla, ja, Septim? 

Septimuss. Taisni tā. Viņš mācīja sava brāļa sievu 
runāt latīniski, tomēr gudrāka viņa tāpēc nekļuva. Jaunā 
lēdij, bet man šķiet, jūs meklējāt pierādījumu Fermā 
pēdējai teorēmai? 

Tomasīna. Tas ir pārāk sarežģīti. Labāk tu pats 
parādi, kā viņu pierādīti 

Septimuss. Es jau tādēļ jums lūdzu ar to nodarboties, 
ka to neviens nezina. Šī teorēma nodarbina cilvēku prātus 
pēdējos simt piecdesmit gadus. Es biju cerējis, ka man 
izdosies jūsu prātu aizraut vismaz uz īsu mirkli, - kamēr 
es pats izlasīšu Čeitera kunga sacerējumu. Tajā viņš 
slavina mīlestību. Tomēr viņa vārsmojumi ir.tik neveikli un 
nesakarīgi, būtu bijis labāk sevi ar tiem neapgrūtināt. 

Tomasīna. Mūbu Čeitera kungs ir sacerējis dzeju? 

Septimuss. Jā. Viņš pat uzskata sevi par poētu. Tomēr 
baidos, ka jūsu algebras grāmatā ir vairāk karnālas 
sirsnības, nekā viņa sacerējumā "Erosa gulta." 

Tomasīna. Karnālais pavisam nebija jāmeklē algebrā. Es 
dzirdēju, kā Dželabijs stāstīja virtuvenel, — Čeitera 



kundzi esot pārsteigusi belvederā (garebo) tieši karnālā 
apkampiena laikā. 

Septimuss. (brīdi klusējis). Vai tiešām? lln ar kuru? 
Vai to Dželabijs neteica? 

Tomasīna.(jautājošā neizpratnē. ) Tas ir kā — ar 
kuru? 

Septimuss. Ak, nu jā...Nevis "ar kuru", bet "ar ko". 
< j, kādas blēņas... Interesanti, kurš tad šis ziņas 

pienesa? 

Tomasina. Nouksa kungs. 

Septimuss. Noukss?! 

Tomasīna. Jā, tētiņa dārza arhitekts. Viņš tajā laikā 
esot uzmērījis dārzu. Lūkojas tālskati, skatās caur to uz 
belvederā pusi un redz: Čeitera kundze karnālā 

r apkampienā... 

Septimuss. Nouksa kungs par to ziņoja pārvaldniekam? 

Tomasīna. Nu nē taču. Nouksa kungs to paziņoja Čeitera 
kungam. Bet Dželabijs to uzzināja no kučiera, jo Nouksa 
kungs sarunājās ar Čeitera kungu pie zirgu staļļa. 

Septimuss....kur Čeitera kungs, bez šaubām, nodarbojās 
ar mēslu ārdīšanu... 

Tomasīna. SeptimI Par ko tu runā? 

Septimuss. Tātad, par to pagaidām zina tikai dārza 
skaistumu radītājs Nouksa kungs, viņam seko - kučieris, 
pārvaldnieks, virtuvene, un, bez šaubām, pats dzejnieks, 
viņš ari Čeitera kundzes virs. 

Tomasīna. Vēl arī Artūrs, viņš tajā laikā tīrīja galda 
sudrabu. Un kurpniekpuika. Tagad to zini arī tu. 

Septimuss. Skaidra lieta. Ko tad vēl viņā teica? 



Tomasīna. Kurš? Noukss? 

Septimuss. Ne jau Noukss, bet Dželabijs. Jus taču 
dzirdējāt Dželabija stāstu. 

Tomasīna. Tā virtuvene uzreiz viņu kušināja un neļāva 
neko pastāstīt. Viņa taču saprata, ka es turpat vien blakus 
esmu,— viņa pati man virtuvē atļāva pirms mūsu stundas 
notiesāt vakardienas truša gaļas pīrāga atliekas. Bet 
Dželabijs mani pat nepamanīja. Zini, Septim, man ir 
aizdomas, ka tu kaut ko nesaki līdz galam. Beleveders taču 
ir belveders, nevis tumšie gaļas plaukti pagrabā. 

Septlmuss. Es nemaz neapgalvoju, ka ar to viss ir 
izteikts. 

Tomasīna. Varbūt sanāk, ka karnālais apskāviens nozīmē 
skūpstu? 

Septimuss. Tā gan. 

Tomasīna. Un kāds ar savām rokām apskāvis pašu Ceitera 
kundzi? 

Septimuss. Visai iespējams. Atgriežoties pie Fermā 
pēdējās teorēmas 

Tomasīna. Es jau tā domājul Ceru, tev ir kauns? 

Septimuss. Man? Dievs pasarg, par ko? 

Tomasīna. Kas man tagad izskaidros nesaprotamos 
vārdus? Kurš cits, ja ne tu? 

Septimuss. Lūk kā...Jā, protams, man ļoti kauns. 
Karnālais apkampiens ir kopošanās process, kad vīrieSa 
dzimumloceklis iekļūst sievietes dzimumorgānos ar mērķi 
turpināt dzimtu un gūt miesisku baudu. Pretēji tam, Fermā 
pēdējā teorēma apgalvo,-- ja x,y un z ir veseli skaitļi, 
tad n-tajā pakāpē palielinātu x un y summa nekad nebūs 
vienlīdzīga z palielinājumam n-tajā pakāpē, ja n ir lielāks 
par divi. (pauze) 

r 



Tomasīna. Brrrrrr. 

Septimuss. Brrrr vai ka savadak, bet tada ir teorema. 

Tomasīna. Atbaidoši un pilnīgi nesaprotami. Kad kļūšu 
pieaugusi un sākšu ar to nodarboties pati, es katru reizi 
atcerēšos tevi. 

Septimuss. Jūtos pagodināts, mana jaunā lēdij, jūtos 
pagodināts. Sakiet, vai Čeitera kundze šorīt nonāca 
brokastīs? 

Tomasīna. Nē. Pastāsti vēl par kopošanos. 

Septimuss. Lūk, par kopošanos man nav ko piebilst. 

Tomasīna. Vai tas ir tas pats, kas mīlestība? 

Septimuss. Daudz labāka. 

(Vienas no sāndurvīm ved uz muzikālo istabu, tomēr atveras 

durvis pretējā pusē un pa tām ienāk muižas pārvaldnieks 

Dželabijs.) 

Dželabij, mums ir stunda. 

Dželabijs. Atvainojiet, Hodža kungs, bet Čeitera kungs 
nekavējoties lūdza nodot jums šo vēstuli. 

Septimuss. Lai tā būtu, dodiet šurp. (Paņem) Paldies. 
(Lai pārvaldnieks ātrā/c aizietu, atkārto) 

Paldies, Dželabij. 

Dželabijs (uzstājīgi) Čeitera kungs man pavēlēja 
atgriezties ar atbildi. 

Septimuss. Ar atbildi? 

(Atver vēstuli. Aploksnes nav, vēstule ielocīta tīrā 

papīrā, pārsieta un aizzīmogota. Septims nevērīgi aizmet 

iesaiņojumu un ātri uzmet acis rakstītajam) 



Nu ko, mana atbilde ir sekojoša - kā parasts un 
paredzēts manos darba pienākumos, kurus es pildu pie viņa 
augstības, līdz bez ceturkšņa divpadsmitiem esmu aizņemts 
ar viņa augstības meitas apmācīšanu. Tiklīdz pabeigšu un ja 
Čeitera kungs" tad vēl nebūs pārdomājis, es būšu pilnīgā 
viņa rīcībā... (ieskatās vēstulē) ieroču istabā. 

Dželabijs. Paldies, ser, es tā ari nodošu. 
(Septinis saloka vēstuli un ieliek to starp Erosa gultas 
lappusēm) 

Tomasīna. Dželabij, kas šodien būs pusdienās? 

Dželabijs. Vārīts šķiņķis ar kāpostiem, jaunā kundze, 
un risu pudiņš. 

Tomasīna. Fu, kāds draņķis. Dželabijs aiziet. 
t 

Septimuss. Ar Nouksa kungu viss tā kā būtu skaidrs... 
Viņš gan domā, ka ir džentlmenis., filozofs-estēts, burvis, 
kurš valda pār kalniem un lejām, bet tepat, zem šī parka 
kokiem uzvedas kā īsts zemisks rāpulis. 

Tomasīna. Septim, iedomājies, tu risu pudiņā liec 
karoti ievārījuma un samaisi. Sanāk tādas rozā spirāles kā 
meteora pēdas astronomijas atlantā. Bet ja maisītu pretējā 
virzienā, tad taču atpakaļ par tīru ievārījumu tās spirāles 
nekļūtu. Pudiņam ir pilnīgi vienalga, uz kuru pusi to 
maisa, viņš tikai kļūst sārtāks un sārtāks, lai tur vai 
kas. Vai tas nav dīvaini? 

Septimuss. Nemaz. 

Tomasīna. Es gan domāju, ka tas ir dīvaini. SAmaisIt 
nenozīmē SAdalit. Beigās vies tikai saķep kopā vienā putrā. 

Septimuss. Tāpat kā ar laiku — to nevar pagriezt 
atpakaļ. Bet ja ir tā, tad vajag tik kustēties uz priekšu, 
uz priekšu, maisīt un samaisities, veco haosu pārvēršot 
jaunā haosā, atkal un vēl, un tā līdz bezgalībai. Lai tas 
pudiņš vienreiz kļūst absolūti, neapstrīdami un 



neatgriezeniski rozāl Tas ari viss. Un šo te padarīšanu 
sauc par gribas brīvību un pasnoteikšanos. 

(Viņš paceļ bruņurupucīti un pārvieto to dažus sprīžus, it 

kā viņa "papīrslogs" būtu iedrošinājies doties savās 

darīšanās, pametot papīrus, ko tam nācies saturēt) 

Kas vēl nebūs, sēdi rāmsl 

Tomasīna. Kā tu, Septimus, domā: vai Dievs ir īstens 
ņūtonietis? * • 

Septimuss. ītonietis? ītonas absolvents? Baidos, ka 
tieši tā. Tomēr pārjautājiet to savam brālim. Lai viņš to 
noskaidro Lordu palātā. 

Tomasīha. Tu mani, Septimus, pārprati, tu 
nesadzirdēji! Vai viņš ir ņūtonietis1 Kā tu domā, man 
pirmajai tas iešāvies galvā? 

Septimuss. Nē. 

Tomasīna. Bet es taču vēl neko tev neizskaidrojuI 

Septimuss. "Kas tad ir gribas brīvība, ja viss,.— 
sākot ar vistālāko planētu, beidzot ar sīkāko atomu mūsu 
smadzenēs — , darbojas Ņūtona kustības likuma ietvaros?" 
Vai to tu biji domājusi? 

Tomasīna. Pavisam ne to. 

Septimuss. "Dieva tā kunga ceļi ir neizdibināmi?" 

Septimuss. Ir jau labi, es klausos. 

Tomasīna. Ja nu izdotos apstādināt katru atomu, 
noteikt viņa stāvokli un kustības virzienu, ja varētu 
izskaitļot tieši to, kas nenotiks šīs apstāšanās dēļ, tad 

Tomasīna. Atkal garam. 

Septimuss. "Kas ir greks7 

Tomasīna (nicīgi) Nemaz ne tai 



taču,— ļoti, ļoti labi zinot algebru, — būtu iespējams 
iegūt nākotnes aprēķināšanas formulu! Protams, kaut ko tādu 
pa īstam neviens nevarētu pierādīt, tomēr šādai formulai 
kaut kur vajadzētu būt. 

Septimuss. (brītiņu klusējis) Tiešām. (Pauze) 

Tiešām, un, ja es pareizi esmu sapratis, jūs pavisam droši 
esat pirmā, kam tas ienācis prātā. (Klusē, ar piespiešanos) 

Fermā uz savas grāmatas "Aritmētika" malām uzrakstīja, ka 
atradis savai teorēmai brīnišķīgu pierādījumu, taču 
grāmatas malas ir pārāk šauras, lai to varētu uzrakstīt. Šo 
zīmīti atrada jau pēc viņa nāves, un kopš tā brīža... 

Tomasīna. Ahāl Tad viss skaidrs. 

Septimuss. Vai jūs neesat pārlieku iedomīga? 
(Durvis pēkšņi strauji atveras un ienāk Čeitera) 

Čeitera kungs I Jums, šķiet, nepietiekami precīzi ir 
nodevuši manu atbildi 1 Es atbrīvošos bez ceturkšņa 
divpadsmitos, ja tas jūs apmierina. 

Čeiters. Nebūt ne 1 Mana lieta ir neatliekama, seri 

Septimuss. Tādā gadījumā jūs, iespējams, esat saņēmis 
viņa augstības lorda, Krouma kunga piekrišanu te nākt. Vai 
ari viņš uzskata, ka jūsu darīšanas ir svarīgākas par 
meitas izglītību? 

Čeiters. Neesmu gan saņēmis, bet, ja vajadzēs, ar viņu 
es vienošos. 

Septimuss. (brīdi klusējis) Jaunā lēdij, 
palūgšu jūs doties uz mūzikas istabu. Kopā ar Fermā. Ja 
atradīsiet viņa teorēmai pierādījumu, saņemsiet papildus 
ievārījuma porciju. 

Tomasīna. Diemžēl, Septim, to nevar pierādīt. Piezīmes 
uz grāmatas malām viņš atstāja tīšām, lai visus jūs 
pataisītu trakus 1 Pajokoja. Tomasīna aiziet. 

Septimuss. Tātad, ser, ar ko jūs izskaidrosit šo savu 
"tik steidzamo" lietu? 

i 



Čeiters. Domāju, jums tas pašam labak zināms. Jus esat 
aizskāris manu sievu. 

Septimuss. Aizskāris? Nu vai zināti Kaut kas 
tamlīdzīgs nepavisam nav manā dabā un pēc maniem 
noteikumieml Visbeidzot, - es esmu sajūsmā par Čeitera 
kundzi un šis apstāklis man nekādi neļauj viņu aizskarti 

Čeiters. Ser, esmu pietiekami dzirdējis par šo jūsu 
sajūsmu. Jūs manu sievu pazemojāt vakar vakarā belvederā! 

Septimuss. Jūs maldāties. Belvederā notika kas cits. 
Es ar jūsu sievu veicu mīlas aktu, nevis pazemoju viņu. 
Viņa pati mani uzaicināja uz šo tikšanos, par ko liecina 
viņas zīmīte, ja vēlaties, varu to sameklēt. Varbūt kāds 
bezgodis uzdrošinās apgalvot, ka neesmu klausījis dāmas 
aicinājumam un neierados uz tikšanos? Zvēru, tas būtu 
nelieša vērts apvainojums 1 

Čeiters. Jūs pats esat nelietīgs izvirtulis 1 Sava 
zemiskuma un gļēvulības dēļ esat gatavs samīdīt sievietes 
reputācijul Ar mani tas jums neizdosies. Es jūs izaicinu, 
seri 

Septimuss. Čej_terl Čeiter, Čeiterl Mans mīļais, 
laipnais draugs 1 

Čeiters. Neuzdrošinieties saukt mani par draugu 1 Es 
pieprasu gandarījumu. Apmierinajumu 1 

Septimuss. Vispirms Čeitera kundze pieprasa 
apmierinājumu, tagad - jūs... Ticiet man, es taču nevaru no 
rīta līdz vakaram nodarboties ar vienas Čeiteru ģimenes 
apmierināšanu 1 Un - kas attiecas uz jūsu kundzes 
reputāciju, tā joprojām ir nevainojama. To nu nekādi nevar 
iedragāt. 

Čeiters. Nelietis 1 

Septimuss. Varat man ticēt, tā ir patiesība. Čeitera 
kundze ir burvīga un dzīves prieka pārpilna, viņas balss 



skan kā liega melodija, viņas gaita ir viegla, viņa ir visu 
to jaukumu iemiesojums, ko tik augstu vērtē sabiedrība 
viņas dzimuma būtnēs... Tomēr pats galvenais un svarīgākais 
viņas cildenumā ir nepārtrauktā gatavība. Tik kaisla un 
sveloša gatavība, ka pat janvārī viņas slēpnēs varētu 
audzēt tropu orhidejasI 

Čeiters. Kaut velns jūs parautu, Hodžl Es atsakos 
jūsos klausīties 1 Jūs duelēsities vai nē? 

Septimuss. (noteikti, bez ierunām) Nēl Šai saulē 
dzīvo tikai pāris izcilu dzejnieku, un es negribu kļūt par 
viena no viņiem slepkavu dažu pārdrošāku pozu dēļ, ko kāds 
paslepšus nolūrējis belvederā. Bet šīs sievietes reputāciju 
neglābs pat'līdz zobiem bruņojušos musketieru pulks, kaut 
to sargātu dienu un nakti. 

Čeiters. Hāl Es - un izcilsI? Jūs to nopietni? Un kas 
tad ir tas otrs? Ko jūs domājāt?... Velnsl Nē, nevajag tā, 
Hodžl Nepūtiet man miglu acīs, liekuli 1 Vai tiešām jūs tā 
no sirds domājat? 

Septimuss. Es tā uzskatu. To pašu es teiktu arī 
Miltonam, ja viņš būtu dzīvs. Izņemot, protams, atsauksmi 
par jūsu sievu... 

Čeiters. Bet starp dzīvajiem? Sautija kungs?... 

Septimuss. Sautī es ielaistu lodi pat nedomājot. 

Čeiters. (skumji piekrītot) Jā, jā, viņā vairs nav 
tā pulvera Biju sjūsmā par viņa "Talabu - iekarotāju ", 
nu bet "Medokss".... (ķiķina), die's pasargi Tomēr mēs 
aizrāvāmies, bet šī lieta ir neatliekama. Tātad, jūs 
izmantojāt Čeitera kundzes priekšrocības. Tas nav labi. 
Taču visbēdīgākais, ka tagad visapkārt viBi - sākot ar 
zirgupuisi, beidzot ar kēkšu... 

Septimuss. Kāda velna pēc? Vai tad jūs nedzirdējāt, ko 
es teicu? 



Čeiters. Dzirdēju, ser. Jūsu vārdi, ko tur slēpt, bija 
man tīkami. Dievs mans liecinieks, īstenu talantu nevērtē 
pēc nopelniem, ja tā Īpašnieks nepinas ar literatūras 
pakalpiņiem, neslauka kājas Džefrijam, nedeldē "Edinburgas" 
redakcijas slieksni... 

Septimuss. Dārgais mans Čeiterl Diemžēl, par dzejnieku 
viņi spriež pēc vietas, kas tam atvēlēta pie lorda Hollenda 
galda 1 

Čeiters. Jums taisnībai Jums ir daudz taisnības 1 Kā 
man gribētos uzzināt tā neģēļa vārdu 1 Iedomājieties tikai, 
viņš atļāvās izsmiet manu dzejas drāmu "Turcijas verdzene" 
Pikadilli avīzes lappusēs 1 

Septimuss. Izsmiet "Turcijas verdzeni"? Es taču to 
glabāju zem spilvena un lasu, kad mani nomoka bezmiegs I Tās 
ir vislabākās zāles 1 

Čeiters. (apmierināts) Nu lūki Bet kāds nelga to 
nosauca par "Turku pupu" un uzrakstīja, ka neizbarotu to 
pat savam suniml Ka šis vārsmas neuzlabošot nedz piedevas, 
nedz mērce, nedz riekstu pildījums 1 Čeitera kundze, to 
izlasījusi, krita žēlabās, ser. Un nelaida mani sev tuvumā 
veselas divas nedēļas 1 Akl Tas man atgādināja, kādēļ es 
šurp nācu... 

Septimuss. Jaunā poēma varētu iemūžināt jūsu vārdu 1 

Čeiters. Ne jau tur tas jautājums 1 

Septimuss. Kāds vēl te jautājums? Ko vērta ir 
nožēlojamas literātu kliķes spriedelēšana salīdzinājumā ar 
visas lasošās publikas viedokli7 "Erosa gultai" paredzams 
triumfs 1 

Čeiters. Tāds ir jūsu vērtējums? 

Septimuss. Tāda ir mana apņemšanās. 

Čeiters. Apņemšanās? Kā to lai saprot? Kāda 
apņemšanās7 Neko nesaprotu... 



Septimuss. Redziet, man atsūtīja vienu no pirmajiem 
poēmas novilkumiem. Atsūtīja recenzēšanai, taču es esmu 
nolēmis publicēt nevis vienkārši recenziju, bet kaut ko 
daudz vairāk. Ir laiks ierādīt jums pienākošos pirmo vietu 
angļu literatūrā. 

Čeiters. Ja? Vai tiešām?... Tad jau... Protams...Tas ir 
ļoti...Un jūs jau uzrakstījāt? 

Septimuss. (indīgā sarkasmā) Vēl ne. 

Čeiters. Ā... Bet cik daudz laika jums vajadzīgs?... 

Septimuss. Tik nozīmīgam rakstam nepieciešams, 
pirmkārt, uzmanīgi pārlasīt jūsu grāmatu, abas grāmatas, 
vairākas reizes, un salīdzināt tās ar citiem mūslaiku 
autoru darbiem. Lai visiem tiktu pēc nopelniem. Es strādāju 
ar tekstiem, šo to izrakstu, izdaru attiecīgus secinājumus, 
un tikai pēc tam, kad šis darbs ir padarīts, kad mana 
dvēsele un domas atrodas mierā un saskaņā... 

Čeiters. (vērīgi) Bet vai Čeitera kundze zināja 
par to, pirms viņa... pirms jūs... 

Septimuss. Visai ticams, ka zināja gan. 

Čeiters. (uzvaroši) Nekas tai nebūs par šķērslil 
Visu manis dēļ izdarīsi Vai tagad jūs sapratāt, cik mīlošā 
būtne viņa ir? Lūk, tā ir sievietei Tā tik ir sievai 

Septimuss. Tādēļ jau es negribu viņu redzēt atraitnes 
sērās. 

Čeiters. Kapteinis Braiss toreiz teica uz mata to 
pašul 

Septimuss. Kapteinis Braiss? 

Čeiters. Hodža kungs I Es degu nepacietībā lasīt jūsu 
recenzijul Atļaujiet parakstīt jums atsūtīto manas poēmas 
eksemplārul Pag, tikai ar ko?... Ā, redz kur ir lēdijas 
Tomaslnas spalva... 



Septimuss. Jūs tātad iepazināties ar lordu un lēdiju 
Krūmiem, tāpēc ka žāvāties ar viņas augstības brāli? 

Čeiters. Nēl Tas viss bija izrunāts, ser, tenkas I Taču 
pateicoties šai laimīgajai kļūmei, par manu aizbildni 
kļuvis pats grāfienes brālis, Viņa Augstības flotes 
kapteinis 1 

Septimuss. Ko lai te piebilst, - jūs esat saņēmis 
lielisku gandarījumu. 

Čeiters mērc spalvu tintnīcā un ņemas parakstīt grāmatu. 
Uznāk Noukss. Viņam rokās rasējumu tīstokļi. Čeiters 

raksta, galvu nepacēlis. Noukss abus pie galda esošos 

pamana, redzams, viņš ir stipri neziņā. 

Noukss. Vai, piedodiet... 

Septimuss. Ā, Nouksa kungs 1 Zemisko kaislību mīļotājs 1 
Rezgalisl Mans drosmīgais spiegotājs 1 Kur tad jūsu 
tālskatis? 

Noukss. Lūdzu atvainot...es domāju...jūsu 
augstība...piedodiet 1 

Pilnīgi sctmulsis Noukss kāpjas pret durvīm, kur to 

apstādina Čeitera balss. Čeiters ar izteiksmi un skaļi 

nolasa tikko tapušo veltījumu. 

Čeiters. "Manam dāsnajam draugam Septimam Hodžam, kurš 
vienmēr gatavs ziedot visu labāko...no autora, Ezras 
Čeitera, Derbiširā, Sidlijparkā, 1809. gada 10. aprīli." 
(Sniedz grāmatu Septimam) Lūk, ser, varēsit parādīt 
mazbērniem1 

Septims. 0, neesmu gan pelnījis tik glaimojošus 
vārdus 1 Vai nav taisnība, Nouks? 

Viņu sarunu pārtrauc lēdijas Krūmas un kapteiņa 

Eduarda Braisa, angļu karaliskās flotes oficiera, 

parādīšanās aiz stiklotajām durvīm, kas ved uz dārzu. Runāt 

lēdija Krouma sākusi jau aiz durvīm. 



Krouma. Ak, nēl Tikai ne belvederāl (Ienāk abi, 
kapteinim rokās brūns ādas sējums) Nouksa kungs, kas man 
jādzirdl 

Braiss. Un ne tikai belveders. Viņš ticis līdz laivu 
paviljonam, un ķīniešu tiltiņam, un akācijkrūmam un... 

Čeiters. Zvēru pie dieva, ser, tas nav iespējams! 

Braiss. Paprasi Nouksa kungaml 

Septims. Nouks, tas ir par traku 1 

Krouma. Ir liels prieks dzirdēt iebildes tieši no jūsu 
mutes, Hodža kungs I 

Tomasīna. (paverot durvis no mūzikas istabas) Vai 
es drīkstu tagad atgriezties? 

Septims. (mēģina durvis pieturēt) Vēl nav laiks... 

Krouma. Lai viņa paliek. Slikts piemērs atbaidīs 
spēcīgāk par simts pamācībām. 

Braiss liek albūmu uz pults un atver to.. Tie ir 

Nouksa rasējumi, kurā, spriežot pēc visa, ir liels Hamfrija 

Reptona "Sarkano grāmatu" cienītāja. Pa labi albūmā 

izvietoti akvareļi, kas ataino ainavu "pirms", pa kreisi -

"pēc" pārveides. Lappuses ir veikli izgrieztas, tā ka 

ainavas, albūmu lapojot,, pārklājas - jaunās uz vecajiem 

skatiem. Reptons gan rīkojās gluži otrādi. 

Braiss. Ko jūs esat izdarījis ar Sidlija parku? 
Ierīkojis tur atpūtas vietu godprātīgam džentlmenim vai 
slēpni korsikāņu bandītiem? 

Septimuss. Nevajag pārspīlēt, ser. 

Braiss. Bet tā ir varmācībai Vistīrākais varas darbs 1 

Noukss (aizvainots) Tas ir mūsdienīgs stils. 



Čeiters. (līdzīgi Septimam, jutas mazliet maldījies) 

Jā, tāds ir stils, kaut gan to vajadzētu drīzāk nožēlot, 
(variants.,-Žēl jau ir, protams, bet tā nu tas ir.) 

Tomasīna tuvojas rakstāmpultij un cītīgi pēta 

akvareļus. 

Krouma. Čeitera kungs, jūs vienmēr ar visu 
samierināties. Es tomēr apelēju pie jums, Hodža kungs I 

Septimuss. Kundzei Man žēl par to belvederu, man 
tiešām ļoti žēl, un, zināmā mērā, ari par laivu paviljonu. 
Bet ķiniešu tiltiņš 1 Kādas blēņas 1 Fantāzijai Kas attiecas 
uz akāciju krūmiem, - pilnīgi izslēgts 1 Esmu sašutis pat 
par šādu pieņēmumuI Čeitera kungs, vai tiešām jūs esat 
gatavs ticēt pārmēru jūtigam dārza uzraugam, kuram zem 
katra koka rādās karnālās skavas? 

Tomasīna. Septiml Viņi taču nerunā par karnālo 
apkampienu, vai ne, māmiņ? 

Krouma. Protams, nē, bērns I Ko tu vispār vari saprast 
no karnāliem apkampieniem? 

Tomasīna. Visu! Paldies SeptimamlPēc manām domām, 
Nouksa kungs piedāvā lielisku projektu dārza iekārtošanai! 
īsts Salvatorsl 

Krouma. Ko viņa tur melš? 

Noukss (nesapratis Krouma kundzes sašutuma cēloni) 

Salvators Roza, jūsu augstdzimtība, mākslinieks. Tik 
tiešām, gleznieciskā stila raksturīgākais paraugs. 

Braiss. Hodž, esiet tik laipns un paskaidrojiet! Ko 
tas nozīmē? 

Septimuss. Ar viņas muti runā nevainība, nevis 
pieredze I 

Braiss. Nekā nebijal Ir nu gan nevainība. Manu 
meitenīt, viņš tevi ir pazudinājis? 



Pauze. 

Septimuss. Es mācu meitenei klasiskos autorus, un kurš 
cits, ja ne es, izskaidros viņai to vārdu nozīmi, kurus šie 
autori lieto? 

Braiss. Tu esi viņas audzinātājs, un tavs galvenais 
pienākums - pēc iespējas ilgāk turēt viņu neziņā. 

Krouma. Eduard, nežonglē , lūdzams, ar paradoksiem! 
Kritīsi vēl par upuri savai asprātībai. Tomasīna, ej uz 
savu guļamistabu! 

Tomasīna (ejot uz durvīm) Klausos, māmiņ. Es 
negribēju tevi iegāzt, Septim, lūdzu, piedod. Tā vien 
liekas, ka meitenēm šo to atļauts gan zināt, piemēram, visu 
algebru - līdz pēdējai formulai -, bet šo to zināt ir 
aizliegts. Meitenēm neļauj, piemēram, saprast - ko īsti 
nozīmē gaļas vai miesas aptveršana ar abām rokām. Tikai 
tad, kad meitenes izaug un pašas kļūst par miesām... 

Krouma. Pagaidi! 

Braiss. Par ko viņa runā? 

Krouma. Par gaļu. 

Braiss. Par kādu gaļu? 

Krouma. Tomasīna, būs labāk, ja tu paliksi! Izskatās, 
daiļrunības stilus tu esi apguvusi labāk par mums. Hodža 
kungs, nezināšanai vajadzētu līdzināties tukšam traukam, 
kurš būtu gatavs piepildīties no zinību akas, nevis ar 
jēllbām piebāztai lādei. Nouksa kungs, beidzot mēs esam 
gatavi uzklausīt jūs! 

Noukss. Es jums pateicos, augstībai 

Krouma. Savos zīmējumos jūs mums attēlojāt brīnumainu 
pārvērtību. Es nekad nebūtu iepazinusi savu dārzu, ja jūs 
nebūtu to uzzīmējis "pirms" un "pēc" jūsu iejaukšanās. Jūs 
tikai palūkojiet! Lūk, šeit, mūsu parks ir tāds, kāds tas 



izskatās patlaban, un tur,- kāds tas varētu būt pēc tara, 
kad Nouksa kungs to būtu pārveidojis I Pa kreisi — visiem 
zināmā angļu dārza pastorālā izsmalcinātība, bet pa labi 
izslējās drūms noslēpumains biezoknis, klinšu radzes, 
tumsnē krāsmatas. Starp klintīm šalko avoti,— kur agrāk 
nav pat strautiņš tecējis... nav mētājušies akmeņi, tur 
bija kriketa laukums 1 Mana hiacinšu pļava kļuvusi par 
mājvietu gobliniem un citiem gariem, ķiniešu tiltiņa vidū 
— un to vēl uzskata par ķlniskāku nekā tilts Londonas 
Kjūgārdenā vai pašā PekināI — iegulies ķērpjiem apaudzis 
nogāzies obelisksl... Ak dievs, bet kas tad ir šis? Kādu 
šķūni jūs te esat iezīmējis belvedera vietā?1 

Noukss. Ermitāžu, kundze. Citiem vārdiem — patvērumu, 
vientuļnieka namiņu. 

Krouma. Esmu pilnīgā neizpratnē. 

Braiss. Te viss ir tāds asimetrisks, Nouksa kungs... 

Noukss. Tieši tā, ser. Asimetrija — tas ir 
gleznieciskā stila pamatprincips... 

Krouma. Bet Sidlija parks ir glezniecisks bez visām 
šim jūsu viltībām!,1 Pauguru nogāzes ir zaļas un pludenas. 
Koki saauguši puduros un burvīgi izskatās no visām pusēm. 
Strauts aizsākas kalnos, spoguļrāmā ezerā, un stiepjas kā 
zila lenta pa laukiem, šur un tur ganās aitiņas. īsi sakot, 
- viss ir ierīkots ar gaumi, daba ir dabiska un jauka, kādu 
to iecerējis Radītājs. Un es, sekojot māksliniekam, 
izsaucos: "Et in Arcadia egol" — Te nu es esmu Arkādijā, 
Tomasīna1 

Tomasīna. Jā, māmiņ. Pieņemsim. 

Krouma. Ar ko viņa ir nemierā? Ar manu gaumi vai manu 
tulkojumu? 

Tomasīna. Gan viens, gan otrs ir labojami, māmiņ. 
Tikai ģeogrāfija gan jums ir pilnīgi tumša bildei 



Krouma. Meitenei kaut kas kaiš. Viņa nakts laikā ir 
pārvērtusies! Katrā ziņā, vakar es nekādas dīvainības vēl 
nemāniju. Cik tev šodien ir gadu? 

Tomasīna. Trīspadsmit gadi un desmit mēneši, māmiņ. 

Krouma. Trīspadsmit gadi un desmit mēneši... Hm.. Tā 
kā par agru...Runāt rupjības viņai nepieklātos vēl vismaz 
pus gadu. Nemaz nerunājot par personisko viedokli vai savu 
gaumi. Protams, Hodža kungs, vienīgi jūs esat vainojams 
notikušajā. Bet pievērsīsimies jūsu iecerēm, Nouksa kungs. 

Noukss. Pateicos, jūsu augst... 

Krouma. Jūs, manuprāt, esat pārlieku aizrāvies ar 
Radklifas kundzes romāniem. Jūsu dārzs taču ir norakstīts 
no "Otranto pils" vai "Udolfo noslēpumu" lappusēm... 

Čeiters. Krouma kundze, "Otranto pili" ir sarakstījis 
Horāsijs Volpols. 

Krouma. Čeitera kungs, kamēr jūs esat viesis — dārgs 
viesis — mūsu mājās, "Otranto pils" autors būs tas, kuru 
es uzskatīšu par vajadzīgu. Citādi — kāda jēga vispār 
uzņemt ciemiņus? (Dzirdams attālu šāvienu troksnis) Tā 
jau domāju, šaudās tepat piekalnē... Kas attiecas uz dārzu, 
es pati aprunāšos ar lordu Krūmu... Apspriedīsim...(Lūkojas 
logos) 01 Jūsu draugs aizšāvis dūju, Hodža kungs 1 (Skaļi ) 
Bravo, seri 

Septims. Man gan šķiet, tas ir jūsu laulātā drauga vai 
dēla medījums, kundze. Mans bērnības draugs nekad nav 
mācējis šaut. 

Braiss. (Skatās pa logu) Tiešāml Viņu nošāva 
Ogastess. Bravo, manu zēni 

Krouma. (Jau ārpusē) Iesim tačul Kur mani 
adjutanti? 

i 



Braiss, Noukss un Čeiters paklausīgi viņai seko, 

Čeiters gan uz mirkli aikavējas — lai paspiestu Septimam 

roku. 

Čeiters. Mans dārgais, dārgais Hodžl 

Čeiters prom, šāvienu troksnis atkal dzirdams, tagad 

jau daudz tuvāk. 

Tomasīna. Bah, bah, bahl Es augu zem šāvienu dunas, kā 
bērns aplenktā pilsētā. Augu gadu — dūjas un krauķi, 
augustā — rubeņi attālajos pakalnos, vēlāk fazāni, irbes, 
mērkaziņas, slokas, tilbltes. Bahl Bahl Bahl Tad seko lopu 
atšaušana. Tētiņam nemaz nav vajadzīgs biogrāfs. Visa viņa 
dzīve piebakstīta medību grāmatās. 

Septimuss. Kaušanas kalendārs. Nāve ir visur, pat "te, 
Arkādijā." 

Tomasīna. Nu, un tad ka nāve... (mērc spalvu 
tintnīcā un dodas pie pults) Piezīmēšu klāt to 
vientuļnieku... Ka3 tā par ermitāžu bez vientuļnieka? 
Septim, vai tu esi iemīlējies manā mātē? 

Septimuss. Jums nevajag būt gudrākai par 
pieaugušajiem. Tas nav pieklājīgi. 

Tomasīna. Vai tad es esmu gudrāka? 

Septimuss. Jā, daudz. 

Tomasīna. Piedod, Septimuss. Tas man netīšām. 
(Beidz zīmēt un izvelk no kabatas aploksni) Mūzikas 
istabā bija ienākusi Čeitera kundze. Atnesa tev zīmīti, — 
sevišķi slepenu, īpaši svarīgu un ļoti steidzamu un... 
Paklau, bet vai nb tā karnālā apkampiena prātā nesagriežas? 

Septimuss (savākdams vēstuli) Noteikti. Paldies. 
Viss, zināšanu šodienai gan pietiks. 

Tomasīna. Tad lūk, kā tas notiek Man viņš te 
sanācis līdzīgs Jānim Kristītājam tuksnesi. 



Septimuss. Gleznieciski. 

Tālumā dzirdama lēdijas Kroumas balss: viņa sauc Tomasīnu. 

Meitene pēkšņi metas dārzā — jautrs, bezrūpīgs bērns. 

Septims atver Čeitera kundzes vēstuli. Saņurca aploksni un 

izmet. Vēstuli izlasa, saloka un ieliek starp ""Erosa 
gultas" lappusēm. 

Otra aina 

No tumsas iznirst tā pati istaba līdzīgā rītā, tikai — 
mūsdienās. Tas kļūst acumirklī skaidrs pēc Hannas Džarvisas 
ārējā izskata, lai gan citu redzamu izmaiņu telpā nav. Bet 
par to gan vajag pateikt vēl dažus vārdus. Lugas darbība 
pamīšus notiek gan XIX gadsimta sākumā, gn mūsdienās, tomēr 
telpa, par spīti gaidītajam, nemainās. Tā pieder abiem 
laikiem. Attiecībā uz rekvizītu: nav jēgas grāmatas, 
papīrus, ziedus mainīt, lai tie no dažādajiem gadsimtiem 
sadzīvo kopā, uz viena galda. Tomēr visiem priekšmetiem 
vajadzētu paredzēt "dubultniekus", jo tiem ceļā no pagātnes 
uz mūsdienām pieklātos "novecot".Kā mēs uzzinām no sarunas, 
parks gan ir būtiski mainījies.Tomēr tās parka daļas, ko 
redz skatītājs, paliek nemainīgas, tās ir it 
kā"pārlaicīgas" jeb laika neskartas,— vienlīdz pieder 
abiem gadsimtiem. 
Sekojoši — tintnīcas, rakstāmspalvas u.t.t., — lietas, 
kas "spēlēja" pirmajā ainā, vat palikt. Starp citu, tāpat 
kā Hannas pētnieciskajiem darbiem paredzētās grāmatas un 
dokumenti varēja te atrasties jau kopš pirmās ainas 
sākuma.To pašu var teikt par visiem priekšmetiem. Lugas 
darbības laikā visi priekšmeti it kā "pulcējas kopā" un, 
pat ja tie (piemēram, kāda anahroniska kafijas krūzīte...) 
izskatās attiecīgajā laikposmā neiederīgi, to atšķirību 
vienkārši "neievēro". 
Izrādes beigās galdam būs jābūt burtiski piekrautam ar 
dažādiem priekšmetiem. 
Hanna tagad aplūko kādu no Nouksa akvareļu albūmiem.Turklāt 
viņa visu laiku noņemas arī ar kaut kādām piezīmju 



burtnīciņām (vēlāk mēs uzzinām, ka tās ir lēdijas Kroumas 
"dārza grāmatas"). Pēc brīža viņa pieiet pie loga, lai 
salīdzinātu skatu ar Nouksa albūmā redzamo skatu. Tad 
noliek albūmu uz rakstāmpults. 
Hannas ģērbšanās stilu var saukt par stingru. Apavi 
piemēroti slapjajam, dubļainajam parkam. Turp viņa ari 
dodas, Ildzi paķerot teodolītu. Istabā uz brīdi neviena 
nav. 
Tad paveras durvis, pa tām ienāk Hloja un Bernards. Viņa ir 
saimnieku meita, tērpusies mājas drēbēs, viņš — še viesis, 
tādēļ uzvalkā un kaklasaitē. Vispār jau Bernardam tīk 
ģērbties uzkrītoši, tomēr Šodien viņš apspiedis savu kaisli 
uz krāsainību. Vien kliedzoši košs kabatlakats, kas glūn no 
žaketes kabatiņas, atklāj Bernarda slēpto gaumes izpratni. 
Viņam rokās — milzīgs ādas portfelis. 

Hloja. Bet viņa šeit tikko bijal 
Bernards. Jā... Durvis uz parku... 
Hloja. Nu protamsl Uzgaidiet, es tūlīt. 

Hloja iziet pa durvīm, pazusdama mūsu skatienam. Bernards 

gaida. Atveras citas durvis un ienāk Valentīns. 

Valentīns. Velns. 
Valentīns pazūd, atgriežas Hloja ar gumijas botām 

rokās, apsēžas un runādams ar Bernardu velk nost kurpes, 

nomainot tās ar botēm. 

Hloja. Pagaidiet labāk te, nv ko pa dubļiem mīcīties. 
Jūs jau saprotat, viņa gandriz visu laiku pavada dārzā. 

Bernards. Jā? Kāpēc gan? 
Hloja. Viņa taču raksta par šī dārza vēsturi, vai tad 

jūs nezinājāt? 
Bernards. Es zināju, ka viņa strādā pie Kroumu 

arhīviem, bet... 
Hloja. īstenībā tā ņan nav tieši dārza vēsture, bet... 

Lai Hanna pati izskaidro. 
Bernards. Jūs teicāt "Hanna"... 



Hloja. Jā, Hanna. Es tad jūs atstāšu uz mirkli? Es 
ātri. (Jau apāvusi botas. Iztaisnojas, bet ievēro, ka viņš 

neklausās) Mister Naitingeil1 
Bernards, (atjēdzies) Jā, jā, pateicos. Tātad mis 

Džārvisa kundze ir tā pati rakstniece Hanna Džārvisa? 
Hloja. Pčotams. Esat lasījis viņas grāmatu? 
Bernards. Jā, protams. Kā tad. 
Hloja. Droši vien viņa ir ermitāžā, no šejienes to gan 

nevar redzēt, jo telts ir priekšā. 
Bernards. Jūs dārzā pieņemat ciemiņus? 
Hloja. Ik gadu rīkojam balli visiem apkaimes ļaudiml 

Ar masku balli, dejām un vispārēju piedzeršanos. Bet vecāki 
gan tagad neļauj to darīt mājas iekšpusē. Vienreiz mēs 
pirms pašag' Kristīja izsoles slēgšanas drāzāmies turp, lai 
dabūtu atpakaļ Restaurācijas laika tējkanniņu. Nu jā, un 
tagad visu, ko var sadauzīt, nospert vai pievemt, no 
viesiem jau laikus noslēpj. Ļoti taktiski. Lai gan 
patiesībā -gluži otrādi,- netakstiski. 
Viņa jau atrodas pie durvīm uz dārzu. 

Bernards. Hm... paklausieties... pasakiet viņai, ka... 
Nesakiet viņai pagaidām manu vārdu. 

Hloja.Neteikt? Labi... 
Bernards.(smaidot) Lai būtu pārsteigums. 

Neiebilstat? 
Hloja. Nē Bet viņa taču jautās, kas jūs esat — 

Varbūt jums izdomāt segvārdu? 
Bernards. Lieliski: Burvīga idejai 
Hloja. Tātad, Naitingeils... Varbūt kādu citu putnu? 

Ko mēs tādu Īpašu jums varētu izdomāt? Ko gan jūs man 
atgādināt? 

Iziet. Bernards apskata grāmatas uz galda, uzliek uz tā 

savu portfeli. Dzirdami tālīni šāvieni. Troksnis liek 

Bernardam pieiet pie loga. Skatās ārā. Atveras kādas no 

istabas durvīm, tās, pa kurām viņš pats ienāca. Ienāk 

Gass. Bernards pagriezies ierauga —pusaudzi. 

Bernards. Sveicināti. 



Gass klusē. Viņš vispār vienmēr klusē. Iespējams, viņš 

neprot runāt. Vēl viņš mūždien mulst, ir noslēgts — īpaši 

tagad, sastapies ar-svešinieku. Gass pazūd. Mirkli vēlāk 

durvis atkal atveras un istabai cauri dodas Valentīns. Viņš 

ne gluži ignorē Bernardu, bet izliekas, it kā viņu neredz 

gan. 

Valentīns. Velns, velns... (to viņā atkārto tik 

reizes, cik viņš pats uzskata par nepieciešamu, kamēr 

paspēj šķērsot istabu un ieiet pretējās durvīs. Aiz sevis 

viņš tās cieši aizver. Dzirdams, kā viņš sauc: Hloja, 

Hloja1 Bernards sajūtas arvien nelāgāk. Durvis atkal 

atveras, Valentīns atgriežas. Viņš cieši skatās Bernardā.) 

Bernards. Viņa ir dārzā, meklē Džārvisa kundzi. 
Valentīns. Un ko jūs te gaidāt? Jums kāds kavē laiku? 
Bernards. Jā, jā, pateicos. Mans vārds ir Bernards 

Sollou... Hm...Esmu atbraucis satikt mis Džārvisu. Es 
rakstīju lordam Kroumam, bet atbildi, diemžēl, neesmu 
saņēmis, tādēļ riskēju... 

Valentīns. Jūs to nodrukājāt? 
Bernards. Piedodiet, nesapratu... 
Valentīns. Jūsu vēstule bija drukāta uz 

rakstāmmašīnas? 
Bernards. Jā'gan. 
Valentīns. Tēvs uz tādām vēstulēm neatbild. (Uz 

galda, zem papīriem, pamana bruņurupucīti) Zibentiņš! 
BeidzotI Kur tad tu, muļķīti, biji paslēpies! (Paņem 
dzīvnieciņu rokās) 

Bernards. Tādēļ es vakarvakarā piezvanīju un 
norunāju...Šķiet, ar jums... 

Valentīns. Ar mani? Ak, jā! Nu protams. Piedodietl Jūs 
gatavojat raidījumu par...neatceros, par ko...un gribējāt 
pajautat Hannai...neatceros īsti, ko. 

Bernards. Taisni tā. Nu tā nu ir sanācis... Ceru, 
Džārvisa kundze būs pret mani iecietīga. Valentīns. Šaubos. 

Bernards. Vai jums par mani kas zināms? 
Valentīns. Es pazīstu Hannu. 
Bernards. Cik sen viņa jau ir šeit? 



Valentīns. Katra ziņa nu jau viņa te ir ka savēja. 
Mana māte izlasīja viņas grāmatu. Vai jūs esat to lasījis? 

Bernards. Nē. Jā. Viņas grāmatu? Nu protams! 
Valentīns. Viņa ārkārtīgi lepojas ar sevi. 
Bernards. Ir jau arī par ko. Ja es būtu rādījis 

bestselleru... 
Valentīns. Es taču runāju par savu māti. Viņa lepojas, 

ka spējusi pievārēt līdz galam šo grāmatu. Parasti viņa 
lasa tikai grāmatas par dārzniecību. 

Bernards.Viņa noteikti ir laimiga, ka Hanna Džārvisa 
tagad raksta grāmatu par viņas dārzu? 

Valentīns. Patiesībā gan tā ir grāmata par 
vientuļniekiem... 

Uz sliekšņa atkal parādās Gass. Un atkal pagriežas, lai 

dotos prom. 

Pagaidi, Gas, nebīsties.Ko tu vēlējies? 
Bet Gass jau ir prom. 

Nu, jā... Sarīkosim Zibentiņam mazu paskraidīšanu. 
Bernards. Vispār jau mēs tā kā būtu pazīstami. Esam 

tikušies Saseksā, seminārā, pirms pāris gadiem... 
Valentīns. Tiešām? Es tur esmu bijis? 
Bernards. Jā. Atceraties, kāds mans kolēģis ticēja, ka 

ir atradis it kā līdz šim nezināmu Lourensa stāstu, un 
analizēja to ar kompjūteru? Atceraties viņa referātu? 

Valentīns. Miglaini. Brīžiem man ir tāds paradums,- es 
mēdzu sēdēt ar acīm ciet. Un tas — ievērojieti — bieži 
'nozīmē to, ka es guļul 

Bernards. Tas, nu, mans kolēģis ņēmās salīdzināt 
teikumu struktūru un tā tālāk, tā joprojām un noskaidroja, 
ka eksistē augsta, deviņdesmitprocentīga, iespēja, ka šis 
stāsts tik tiešām pieder Lēdijas Četerlijas mīļākā autora 
rokai. Pēc tam, man par neizsakāmu sajūsmu, viens no jūsu 
kolēģiem^augstprātigajiem matemātiķiem nodemonstrēja, ka 
pēc šādas metodes ar tādiem pašiem panākumiem Lourensam var 
pierakstīt ari kādu raksteli vietējā avīzē. 



Valentīns. (paklusējis) Jā, laikam es tur tomēr 
biju.(paskatās pa logu) Nu, lūk, arī Hanna. Atstāju jūs, 
pametu netraucētai sarunai divatā. Starp citu, vai tā 
sarkanā Mazda pie ieejas ir jūsējā? 

Bernards. Jā. 
Valentīns. Gribat, došu jums labu padomu? Aizvāciet to 

no turienes, noslēpiet kaut vai zirgu stallī, kamēr vēl nav 
pārnācis tēvs. Viņš necietīs savās mājās japāņu automobīļa 
īpašnieku. Jūs gadījumā neesat mīkstais? 

Bernards. It kā ne. 
Valentīns. Un tomēr... 

Valentīns iziet, aizver durvis. Bernards lūkojas viņam 

nopakaļ. Aiz Bernarda muguras, pie stiklotajām durvīm uz 

dārzu parādās Hanna. 

Hanna. Pīkoka kungs? 
Bernards atskatās, — vispirms pārsteigti, tad neizpratnē: 

viņā cenšas ieraudzīt neesošo Pīkoku. Pēcāk, apjēdzies, 

saprot, ka Pīkoks visticamāk ir viņš pats un, izplūzdams 

neapvaldītā sajūsmā, metas sveicināt ienākušo. 

Bernards. 01 Esat sveicināta, esat sveicinātai 
Džārvisas kundze? Nu, protams, Džārvisas kundzei Ļoti, ļoti 
priecājos. Atzīšos, esmu apstulbis, vienkārši mēms-— jūs 
esat tik daiļa, daudz daudz skaistāka nekā uz fotogrāfijāml 

Hanna. Uz kādām fotogrāfijām? 
Velk nost dubļainās kurpes. 

Bernards. Uz grāmatas aizmugurējā apvākal Piedodiet, 
ka jums nācās manis dēļ atgriezties mājās, bet lēdija Hloja 
tik laipni uzstāja, ka viņa jūs... 

Hanna. Nekas. Citādi jūs būtu notašķījis kājas. 
Bernards. Jā, jā, ļoti augstsirdīgi nb jūsu puses 1 Un 

tik mīļi, ka esat ar mieru ziedot man dažas minūtes sava 
dārgā laika. 
Viņš acīmredzami pārcenšas. Viņa ilgi un rūpīgi skatās uz 

Bernardu. 

Hanna. Jūs esat žurnālists? 
Bernards (aizskarts) Nekādā gadījumā 1 
Hanna. Pikoka kungs, ar ko jums varu palīdzēt? 



Bernards.Pirmkārt, mani sauc Bernards, uzrunāsim 
vienkārši, iet? 

Hanna. Labs ir. 
Iet pie stikla durvīm un ņemas klapēt netīrās kurpes vienu 

pret otru, kasīt no tām nost māla pikučus. 

Bernards. Jūsu grāmatai tas ir īstens šedevrs, 
atklājumsl Kerolīna Lema tajā atklājas pavisam citā gaismā! 
Es paskatījos uz viņu ar jūsu acīm un burtiski iepazinu 
pilnīgi citu cilvēku! kauns atzīties, bet es nekad savās 
lekcijās nerunāju par viņas prozu, bet jums taču ir 
taisnība: viņa ir kas īpašs 1 Vispār — viss deviņpadsmitā 
gadsimta sākums ir mans periods. Es mīlu šo laiku ar maigu 
sajūsmu! 

Hanna» Jūs esat pasniedzējs? 
Bernards. Jā. Un rakstu ari. Kā jūs, kā mēs visi, kaut 

ari manas grāmatas netiek tik veiksmīgi pārdotas kā jūsu 
"Karo". 

Hanna. Es nelasu lekcijas. 
Bernards. Tiešām? Labi, par to jūs var tikai cienīti 

Atgriezt pēctečiem aizmirstu rakstnieci — apskaužama 
veiksme! Katra angļu literatūras profesora sapnis... 

Hanna. Bet kā tad lekcijas, studenti? 
Bernards. To nevar salīdzināti Kucēni jāsviež ūdeni, 

lai paši tiek galā... Bet pieņemiet manus sirsnīgākos 
apsveikumus. Ceru, kāds vismaz tagad izdos Karollnas Lemas 
kopotos rakstus? 

Hanna. Jā, iespējams. 
Bernards. Lieliski! Bravo! Pat kā dokuments, kas 

izgaismo, kaut nedaudz, kaut pastarpināti, tomēr izgaismo 
lorda Bairona raksturu, jūsu grāmata, bez šaubām, būs 

Hanna. Bernards, ja nemaldos? 
Bernards. Jā. 
Hanna. Es auju kurpes. 
Bernards. Kādēļ? Jūs aizejat? 
Hanna. Nē. Es jums tūdaļ grasos spert. 
Bernards. Es visu sapratu. Pie lietas. Ezra Čeiters. 
Hanna. Ezra Čeiters. 



Bernards. Dzimis Tvikenhemā, Midleseksas grāfistē, 
1770. gadā. Divu poēmu autors. "Turcijas verdzene" 
publicēta 1808. gadā, "Erosa gulta" publicēta 1809. gadā. 
Pēc 1009. gada par viņu ziņu nav. Izkūpējis gaisā. 

Hanna. Skaidrs. Tālāk? 
Bernards, (rakājas portfeli) Šis Čeiters ir saistīts 

ar Sidlijas parku. (Dabū meklēto — "£rosa gultas" 

eksemplāru, lasa rokrakstu ") 

"Manam dāsnajam draugam Septimam Hodžam, kurš vienmēr 
gatavs ziedot visu labāko ...no autora, Ezras Čeitera, 
Sidlijparkā, Derbiširā, 1809. gada 10. aprīli." Esmu jūsu 
rokās. 

Hanna. Tātad "Erosa gulta". Laba manta? 
Bernards. Kā par brīnumu - tā nekas. 
Hanna. Jūs domājat, no šitā var izspiest monogrāfiju? 
"Vēstnesis jaunākajiem pētījumiem angļu literatūrā". 

Par Čeiteru taču tik maz kas zināms. Pareizāk būtu — tik 
pat kā nekas. "Nacionālajā biogrāfiju vārdnīcā", saprotams, 
nav ne vārda: tad, kad vārdnīcu gatavoja, viņa vārds jau 
bija aizmirsts. 

Hanna. Bet radnieciskās saites? 
Bernards. Nulle faktu. Britu Nacionālās bibliotēkas 

datu bāzē atradās .tikai viens uzvārda Čeiters īpašnieks. 
Hanna. Laikabiedrs? 
Bernards. Tā gan. Tikai, atšķirībā no mūsējā Ezras,— 

botāniķis, nevis dzejnieks. Aprakstījis kaut kādu tur 
Martinikas salas dāliju.šķirni un nomiris ari turpat — no 
mērkaķa kodiena. 

Hanna. Bet Ezra Čeiters tajā katalogā ir? 
Bernards. Tikai periodikā, divreiz minēts, jo par 

katru no viņa grāmatām ir plaša recenzija Pikadilli avīzē. 

Tajos laikos iznāca tāda lapele, trīsreiz nedēļā, diezgan 
lielā formātā. Bet citu ziņu, izņemot autora vārdu, nav 
nakādu. 

Hanna. Bet kur jūs uzgājāt šito? (pamāj uz grāmatu) 
Bernards. Privātkolekcijā. Nākamnedēļ Londonā man 

nāksies lasīt lekciju, un es vēlētos pastāstīt par Čeiteru, 
jo man viņš liekas tīri interesants tips. Tādēļ jebkuras 



iespējamās detaļas — par viņu vai par šito SeptjLmu 
Hodžu,Sidlijparku, — jebkuri faktu gali, jebkuri diedziņi 
un vārdi... Būšu jums ārkārtīgi pateicīgs. 
Pauze. 

Hanna. Mmm...tas ir kaut kas jauns. Pazemīgais 
akadēmiķis. 

Bernards. Nu ko jūs... 
Hanna. Tā nu sanāk, nevajag "jūsoties". Visi, kas 

priekš manis recenzēja manu grāmatu, mani plikšķināja pa 
vaidziņu: raksti, raksti, meitenīt, tikai uzmanies... 

Bernards. Neticami 1 
Hanna. Pat ļoti ticami. Baironisti — visa tā banda — 

atpogāja bikšupriekšas un apslapināja manu grāmatu, tā 
sakot, no vienas vietas. Starp citu, kur tieši jūs 
pasniedz... gribēju teikt, kur tie jūsu studenti ķepurojas? 

Bernards. E...Saseksā. 
Hanna. Saseksā... (uz mirkli aizdomājusies) 

Naitingeils. Jāl Recenzija, uz tūkstoš vārdiem vilka — 
Observerā. Tiš, nost no mūsu līķīša, te mēs, baironisti, 
spietojami Un vēl pa pakaļu uzšāva, — kaut ātrāk tu 
aizvāktos no manas teritorijas. Naitingeils no Saseksas. 
Jums vajadzētu viņu pazīt. 

Bernards. Atkārtoju, esmu pilnīgā jūsu varā. 
Hanna. Kā citādāk... un kur tad tas burvju vārdiņš? 
Bernards. Lūdzu 1 
Hanna. Apsēdieties. 
Bernards. Pateicos i 

Viņā apsēžas. Viņa paliek stāvam. Iespējams, viņa smēķē. 

Ja tā, tad pienācis īstais brīdis. Būtu labi, ja cigareti 

Hanna ieliktu strupā iemutī, vai — aizsmēķētu garu, tievu, 

brūnu "dāmu" cigareti. 

Hanna. Kā jūs uzzinājāt, ka esmu šeit? 
Bernards. Es nezināju. Es runāju pa telefonu ar 

saimnieku dēlu, bet viņš neminēja jūsu vārdu. Pēcāk viņš 
vispār aizmirsa par manu vizīti un nevienu par to 
nebrīdināja. 

Hanna. Tas ir Valentīns. Oksforda. 



Bernards. Esmu ticies ar viņu agrak. Jā, visas šis 
aristokrātu atvases... 

Hanna. Un mans līgavainis viņu vidū. 
Viņa iztur cītīgu Bernarda uzlūkojienu. 

Bernards, (pēc pauzes) Labs ir, riskēšu. Tu melo. 
Hanna. (pēc nākamās pauzes) Labi rūkts, Bernardi 
Bernards. Apžēlojies... 
Hanna. Viņš dēvē mani par līgavu. 
Bernards. Kādēļ? 
Hanna. Pa jokam. 
Bernards. Tu viņam iedevi kurvīti? 
Hanna. Nerunā muļķības. Vai es līdzinos grāfienei? 
Bernards. Protams, nē. Tā viņš pats sevi uzmundrina. 

"Mans bruņurupucitis Zibentiņšl Mana līgava Hanna..." 
Hanna. Jā, uzminēji. Tevi ir kaut kas, Bernard. 

Neteikšu "patīkams", bet... 
Bernards. Un ko viņā dara, tavs Valentīns? 
Hanna. Mācās aspirantūrā, biologos. 
Bernards. Viņš taču ir matemātiķis! 
Hanna. Jā. Viņa objekti ir rubeņi un irbes. 
Bernards. Šaudās? 
Hanna. Skaita. Ar kompjūteru. 
Bernards. Un kas ir tas zēns? Kurš klusē. 
Hanna. Gaes. 
Bernards. Viņš ir slims? 
Hanna. Neesmu prasījusi. 
Bernards. Tēvu pagaidām es vēl neesmu redzējis, bet 

ari, cik noprotams, kaut kas īpašs. 
Hanna. Tas gan.. . 
Bernards. Un māmiņa, kas nojūgusies ar dārzniecību. 

Paklau, kas te īsti notiek? 
Hanna. Kā lūdzu? 
Bernards. Kad es ar auto piebraucu, viņa rakņājās 

grāvi. 
Hanna. Arheoloģiskie izrakumi. Kādreiz te esot bijis 

regulārais itāļu parks, apmēram līdz .1740. gadam. Lēdija 
Krouma interesējas par dzimtas Īpašuma, par dārza vēsturi 
Es atsūtīju viņai savu grāmatu, tajā, — ja tu atceries, 



tu vispār esi to lasījis, par ko gan es stipri šaubos, — 
ir diezgan detalizēts Karolīnas dārza apraksts Broketholā. 
Tagad es palīdzu Hermionei veikt izrakumus. 

Bernards.(satriekta atkārto) Hermionei... 
Hanna. Ir saglabājušies precīzi dārza rasējumi, ir 

dārzkopja grāmatas, tikai neviens ar tām agrāk nav ņēmies. 
Bernards. Es sāku par tevi jūsmot. 
Hānna. Tad tā iepriekšējā sajūsma bija blefs? 
Bernards. Protams. Un ar fotogrāfiju ir pilnīga 

sakritība. Kas attiecas uz grāmatu — tas vēl ir jautājums. 
Viņa aizdomīgi nopēta Bernardu. Viņš gaida, 

pārliecināts par uzvaru. 

Hanna. Septims Hodžs bija mājskolotājs. 
Bernards.(klusiņām) Mana gudriniece. 
Hanna. Viņš skoloja lorda Krouma meitu. Dēls mācījās 

ītonā. Septims dzīvoja šajā namā: izdevumu grāmatā iepretim 
viņa vārdam ir ieraksti par vīnu un svecēm. Ne Īsti viesis, 
ne īsti kalpotājs. Starp dokumentiem saglabājusies ari 
viņa vēstule, pašrekomendācija. Vēlāk uzmeklēšu. Ja atmiņa 
mani neviļ, viņš Kembridžā studējis matemātiku un dabas 
filosofiju. Var teikt, savā veidā zinātnieks. 

Bernards. Ļoti iedvesmojoši. Paldies. Nu bet ko tad 
Čeiters? 

Hanna. Par viņu ziņu nav. 
Bernards. Itin nekas? Nekādos papīros? Ne rindiņas? 
Hanna. Pilnīgs tukšpadsmitl 
Bernards. Bet bibliotēkā? 
Hanna. Katalogs sastādīts tikai aizgājušā gadsimta 

astoņdesmitajos gados. Esmu caurskatījusi gandrīz visul 
Bernards. Visu katalogu vai visas grāmatas? 
Hanna. Katalogu. 
Bernards. Slikti. Caurskatīt vajag grāmatas. 
Hanna. Nu piedod. 
Bernards. Bet vēstulēs? Neviens viņu nepiemin? 
Hanna. Diemžēl. Tavu mīļoto periodu esmu izrakņājusi 

pamatīgi. Jo tas ir ari mans periods. 
Bernards. Tiešām? Es taču, saprotams, nemaz nezinu, ar 

ko tu patlaban noņem... 



Hanna. Ar Sidlijparka vientuļnieku. 
Bernards. Hin. . . kas viņš ir? 
Hanna. Hans atradums. Viņa dzīvi es salīdzinātu ar 

sakāvi, kādu pārdzīvoja visa romantisma pasaules izjūta. 
Tādēļ arī es interesējos par literatūru un dārza ainavu 
laikā no 1750. līdz 1834. gadam. 

Bernards. Kas īsti notika 1834. gadā? 
Hanna. Mans vientuļnieks nomira. 
Bernards. Nu protams. 
Hanna. Ko nozīmē "nu protams"? 
Bernards. Neko. 
Hanna. Bet tu taču ar to kaut ko gribēji pateikt? 
Bernards. Nepavisam. 
Hanna..-(jau pielaidīgāk,tuvojas rakstāmpultij un atver 

Nouksa akvareļu albūmu) Palūk, te viņš ir. Bernards 

skatās albūmā. 

Bernards. Hmm... 
Hanna. Vienīgais saglabājies Sidlijas parka 

vientuļnieka attēls. 
Bernards. Diezgan bībelisks tipāžs. 
Hanna. Protams, tā figūra ir piezīmēta vēlāk. Jo 

Noukss ir akvarelējis laikā, kad ermitāža bija vēl tikai 
projekts. 

Bernards. Noukss? Mākslinieks? 
Hanna. Arhitekts. Precīzāk,— ainavu arhitektūras 

speciālists. Viņš saviem klientiem sagatavoja šādus 
albūmus, kā šodien teiktu — reklāmas prospektus (izrāda) 

Redzi, ainava "pirms" un "pēc"...Tā izskatijās parks līdz, 
teiksim, 1810. gadam. Viss tur tāds mēreni plūdens, maigs, 
līdzens, mierīgs, rāms kā ūdens spogulis, koku puduri, 
laivu paviljons klaisiskā stilā. 

Bernards. Aizkustinoši. īstā Anglija. 
Hanna. Nerunā niekus, Bernard. Tā saucamos angļu 

parkus dārznieki radīja, kopējot sveštautiešu gleznotājus, 
bet tie paši savukārt vienkārši centās kopēt klasiskos 
autorus. Angļu dārzus atveda uz Angliju čemodānā -- kā 
suvenīrus no aizjūras ceļojuma. Nu spried pats: Dārs Brauns 
kopēja Klodu, bet Klods ar otu centās uzburt uz audekla 



Vergllija tekstus! īsi sakot,— arkādiska idillei Toties 
šeit, pateicoties Ričarda Nouksa temperamentam, daba 
kļuvusi mežonīga, vētraina, nevaldāma — īsti Saivatora 
Rozas stilā. Gotisks šausmu romāns ainavā 1 Tikai vampīru 
trūkst... Jā, starp citu, par manu vientuļnieku kādā 
vēstulē ieminas tavs slavenais uzvārda brālis. 

Bernards. Kurš tad?I 
Hanna. Tomass Lavs PIkoks. 
Bernards.Ak jā, PIkoks... 
Hanna. Es to atklāju rakstā par vientuļniekiem un 

mūkiem. Publicētā pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados 
Kornhilas žurnālā. (rakņājas pa galdu, līdz papīru 

kaudzē atrod šo žurnālu) 1862. gadā. PIkoks raksturo viņu 
(citē pēc a-tmiņas) šādi: "ne lauku muļķītis, kas biedē 
dāmas un jaunavas, bet spīdošs prāts starp neprāšiem, 
gaišreģis starp tumšiem ļaudīm". 

Bernards. Tie tikai koši vārdi. 
Hanna. Lietas būtība ir tā, ka Kroumi pat nenojauta, 

kāds dārgums ir šis viņu parka vientulis. Nīkst turpat 
viņiem zem deguna, dzīvo viņu acu priekšā 1 Veselus 
divdesmit gadusI Kroumi, kā es noskaidroju, nevienā vietā 
ne ar vārdiņu par viņu nav ieminējušies.Un tātad Plkoka 
vēstule, diemžēl, ir vienīgais avots. Kad es to izlasīju... 
(pamāj uz žurnālu) Droši vien ari tev ir tā gadījies... kā 
atklāsme... Un tu skaidri saproti, par ko būs tava nākamā 
grāmata. Man šis Sidlijas parka vientuļnieks ir kā... 

Bernards. Atradums. 
Hanna. Epifānija. 
Bernards. Precīzi. Epifānija. 
Hanna. Viņu burtiski ievietojuši šajā ainavā kā tādu 

porcelāna rūķīti. Un viņš ari te nodzīvojis visu mūžu kā 
tāds dekoratīvs elements, dārzu izdaiļojošs priekšmets. 

Bernards. Vai viņš ar kaut ko nodarbojās? 
Hanna. 0, viņš bija ļoti aizņemts. Pēc viņa nāves no 

ermitāžas izgrāba veselu kaudzi ar papīriem, simtiem, 
tūkstošiem lappušu. PIkoks raksta: un visi gaidīja tajos 
atklājamies ģēniju. Izrādījās, protams, ka viņš bija 
vienkāršs jukušais. Visas lappuses sīkā rokrakstā bija 



nosētas ar kabalistiskiem ķeburiem, kas pierādīja drīzu 
pasaules galu. Vai nav pati pilnība — tāds ideāls simbols 
patiesībai? 

Bernards. Patiesībai. Tikai — par ko? 
Hanna. Patiesībai, ka viss romantisms ir mīts, 

Bernardi Blefs, kurā izvirta Apgaismības laikmets, 
Intelekta un Saprāta ē r a , — š i s skarbais, nežēlīgais, 
nepiekāpīgais laiks — , ņēma un apsvieda kažoku uz otru 
pusi. Haosa pārņemtu prātu uzskata par ģēnijul Ari šitās 
bildes ierāmējums ir visai atbilstošs: lētas gotiskas 
šausmas un jēradvēseļu falšās kaislības 1 Tas viss taču 
atspoguļojas parka vēsturē. Saglabājusies gravīra — 
Sidlija dārzs 1730. gadā. Taisni vai jāraud par idilli, 
īstens Paradīzes dārzs vispārējā Saprāta gadsimtā. Toties 
1760. gadā no tā vairs nav ne smakas. Visu, pilnīgi visu — 
figurāli apcirpto krūmāju, dīķus, terases, strūklakas, 
liepu aleju,— visu šo šķisto un cēlo ģeometriju Dārs 
Brauns, toreizējais dārznieks, nolīdzina no zemes virsas. 
Līdz šim zālīte kuploja pie lieveņa, tagad to var redzēt 
lidz pat apvārsnim; Derbijšīras izcilākais dzīvžogs ir 
izrakts, tur ir grāvji. Tas, lūk, esot traucējis šiem 
aunapierēm pārliecinoši izlikties, ka dieviņš tos esot 
radījis gluži vienā laikā ar pārējo dabul Un tad parādās 
Ričards Noukss un pārtaisa dieva dārzu pēc savas dieva 
izpratnes ģīmja un līdzības. Kad viņš bija beidzis dārza 
izbūvi, ainava bija apmēram šāda (rāda akvareļalbūmā). 

Nolaišanās no saprāta uz jūtām, kā tu redzi. 
Bernards. (atzinīgi) Trāpīgs raksturojums. (Hanna 

skatās viņā ar aizdomām, bet viņš tiešām profesionāli 

novērtējis Hannas vārdus) Iztur jebkuru kritiku. 
Hanna. Pateicos. 
Bernards. Tikai — tie grāvji man ir pa prātam. Tu, kā 

rādās, priekšroku dod dzīvžogiem? 
Hanna. Ciest nevaru sentimentalitāti. 
Bernards. Skaidra lieta. To tu no sirds? Manuprāt, tu 

pati pret dārza ģeometriju attiecies pietiekami 
sentimentāli. Bet kas attiecas uz vientuļnieku, tev visi 
spriedumi sanāk ļoti loģiski. Ģēnija portrets ainavā. 

Hanna. (apmierināta) Grāmata tā ari saucas. 



Bernards. Dabiski. 
Hanna. (jau ne tik apmierināta) Kāpēc "dabiski"? 
Bernards. Dabiski, jo kas gan cits viņš vispār bija, 

pirms kļuva par simbolu? Kas bija ģēnijs bez ainavas? 
Hanna. Nav ne jausmas. 
Bernards. Nu redz kāl 
Hanna. Tas ir — pagaidām nezinu. 
Bernards. Nu protamsI Kas tika izdarīts ar viņa 

papīriem? Pīkoks par to ir rakstījis? 
Hanna. Sakūra lielu ugunskuru. 
Bernards. Lū-ū-kl 
Hanna. Es gan vēl neesmu tikusi skaidrībā ar lēdijas 

kroumas "dārza grāmatām". 
Bernards. Izdevumu grāmatām vai žurnāliem? 
Hanna. No visa pa druskai. Melnu caurumu netrūkst, bet 

tā laika kopējā aina nolasāma diezgan skaidri. 
Bernards. Vai tas var būt? Un vai Baironam tu papīros 

gadījumā neesi uzdūrusies? To es jautāju tikai tā, starp 
citu... 

Hanna. Mājas bibliotēkā atrodams viņa "Čaild-Hērolda" 
pirmizdevums un vēl, manuprāt, "Angļu dziesmnieki". 

Bernards. Ar veltījuma ierakstu? 
Hanna. Nē. 
Bernards. Tātad vēstulēs viņš neparādās? 
Hanna. Kādēļ lai viņš tur parādītos? Bairona vēstulēs 

Kroumi ar kaut kā nav manīti. 
Bernards, (vienaldzīgi) Tā jau nu laikam ir. Bet 

Ņūsteda nav nemaz tik tālu no šejienes. Paklau, vai tev 
nekas nebūs pretī, ja es drusku parakņāšos pa tiem 
papīriem? Saprotams, tikai tajos papīros, kurus tu jau esi 
caurskatījusi. 
Hannai kaut kas viņa teiktajā šķiet aizdomīgs. 

Hanna. Kurš tad īsti tevi interesē — Bairons vai 
Čeiters? 
Pa sāndurvlm ienāk Hloja. Bez kurpēm, vienās zeķēs, rokās 

stiepj veselu ķīpu pēc skata vienādus vārdnīcu sējumus ādās 

vākos. Viņa atnākusi pēc savām kurpēm. 



Hloja. Lūdzu piedošan...es uz mirkli..-bufetes telpa 
pasniedz tēju...tikai no lielajām krūzēm, bet tas nekas, 
ko? 

Bernards. Sirsnīgs paldies par uzaicinājumu. 
Hloja. Hanna jums parādīs. 
Bernards. Atļausiet, es jums palīdzēšu... 
Hloja. Ko jūs, es tikšu galā pati... (Bernards atver 

viņai otras sāndurvis) Redziet, es nolēmu noglabāt medību 
grāmatas, citādi atnāks ciemiņi un... Paldies. 
Bernards aizver durvis. 

Bernards. Jauka meitene. 
Hanna. Hmm... 
Bernards. Vai patiešām?... 
Hanna.> Kas "vai patiešām"? 

Durvis atkal atveras, tajās Hlojas galva. 

Hloja. Aizmirsu pateikt... Mister Naitingeil, 
nesatraucieties, ja tētiņš sāks izteikties par jūsu mašīnu. 
Viņam uz šitām lietām i r — (atminas, ka solījusi turēt 
noslēpumā Bernarda īsto uzvārdu) Ē-e... Nu kā? 
Pārsteigums izdevās7 Jūs vēl nepateicāt? Vai, piedodietlll 
Gribat tēju?... Atvainojiet, ja es izgāzos... (Pazūd 
pilnīgi apjukusi. Durvis ciet. Pauze.) 

Hanna. Tu esi mēsls gatavais. Dodas uz durvju pusi. 

Bernards. Lieta tā, ka Bairons saistīts ar šo vietu 
pilnīgi nepārprotami. 

Hanna.(apstājas un pagriežas pret Bernardu) Kāda man 
tur daļa? 
Bernards. Es neticu, ka tev ir vienalga. Baironistu bandai 
no pārsteiguma gailīši biksēs sāks dziedāti 

Hanna. (izturot pauzi) Vai tiešām? 
Bernards. Ja mēs sadarbosimies. 
Hanna. Kādā veidā? 
Bernards. Sēdi, paskaidrošu. 
Hanna. Labāk pastāvēšu. 
Bernards. Šis "Erosa gultas" eksemplārs ir piederējis 

lordam Baironam. 
Hanna. Tas ir piederējis Septimusam Hodžam. 



Bernards. Jā, sakuma. Bet kad Bairons 1816. gadā uz 
visiem laikiem pameta Angliju un viņa bibliotēku izpārdeva 
par parādiem, starp citām mantām izsolē nokļuva arī šī 
grāmata. Britu bibliotēkā ir šī aukciona katalogs. "Erosa 
gulta" zem izsoles āmura bija ar numuru 74-A, to nopirka 
grāmattirgonis un izdevējs Džons Naitingeils. Viņa uzņēmuma 
pārmantotājs kļuva firma "Naitingeils un Metloks". 
Tagadējais Naitingeils ir mans brālēns. (Apklust. Pēc 

neilgas šaubīšanās Hanna tomēr apsēžas) Tu paklausies, kā 
šis sižets savērpās tālāk. 1939. gadā grāmatas pārveda uz 
Kentu, uz Naitingeilu dzimtas māju. Četrdesmit piektajā 
atgrieza Londonā. Bet kasti ar XIX gadsimta sākuma grāmatām 
piemirsa, tā mētājās kaut kur pagrabos, kamēr māju uzsita 
gaisā, jo tajās vietās, lūk, vajadzēja būt Lamanšas tuneļa 
trasei. Tad ari atklāja "Erosa gultu", neskartu, ar visu 
1816. gada aukciona birku. Varu uzrādīt fotokopiju. (No 

portfeļa izvelk paplrīti un dod to Hannai. Viņa rūpīgi 

skatās.) 

Hanna. Labi. Pieņemsim. Grāmata atradās Bairona 
bibliotēkā. 

Bernards. Tajā ir pasvītrotas dažas rindiņas. (Hanna 

ņem rokās grāmatu un šķirsta) Un tās visas, tikai tās, — 
nē, nē, tu neskaties grāmatā, skaties uz mani,— tās 
pasvītrotās rindiņas ir tieši tās pašas, kuras tiek citētas 
recenzijā par "Erosa gultu", kas iespiesta 1809. gada 30. 
aprīļa "Pikadilli žurnālā". Tur ari pašā sākumā recenzents 
atgādina lasītājiem par.savu atsauksmi par "Turku 
verdzeni", tā paša autora iepriekšējo grāmatu. 

Hanna. Recenzents droši vien bija Hodžs. "Manam 
dāsnajam draugam Septimam Hodžam, kurš allaž gatavs ziedot 
visu dārgāko,— no autora". 

Bernards. Tur jau tas suns aprakts 1 "Pikadilli" 
recenzents abas grāmatas izsmējal 

Hanna. (brīdi klusējusi) Spriežot pēc stila, tās 
recenzijas varētu būt Bairona? 

Bernards, (izvelk no portfeļa vēl divas kserokopijas) 

Vēl baironiskāks nekā tajā recenzijā, kuru Bairons 
uzrakstīja par Vordsvortu, tiesa, gadu agrāki 



Hanna pēta abus rakstus. 
Hanna. Skaidrs. Nu ko, apsveicu. Ļoti iespējams. Divas 

iidz šim nezināmas jaunā Bairona recenzijas. Tas ir 
atradums I Vai ir vēl kas? 

Bernards. Ar to vēl viss nav galā. Pateicoties 
saspraudēm, grāmatā saglabājušies trīs dokumenti. 
(Izvelk 110 portfeļa paciņu, no tās vēl trīs lapiņas. Tie ir 

oriģināli. Viņš tos pēc kārtas nolasa) 

"Ser, mums vajadzētu nokārtot neatliekamu lietu. Gaidu jūs 
ieroču istabā. E. Čeiters, eskvairs.", 
"Virs nosūtīja uz pilsētu pēc pistolēm. Žēlsirdības vārdā 

es jūs lūdzu,- noliedziet to, ko nav iespējams pierādīt. 
Manas istabas durvis būs vaļā." Bez paraksta. 
"Sidlijparks,1809. gada 11. aprīlis. Ser, jūs esat melis un 
izvirtulis 1 Jūs esat mani pazemojis presē un aizskāris manu 
godul Esiet gatavs sniegt man gandarījumu - kā vīrietim un 
dzejniekam. E. Čeiters, eskvairs." 
Pauze. 

Hanna. Lieliski. Bet nepārliecinoši. Grāmata taču 
nonāks Bairona rokās tikai pēc vairākiem gadiem. Tā 
nenorāda uz tiešu saiti starp Baironu un Čeiteru vai 
Sidlijparka muižu. Vai ar Hodžu. Vēl jo vairāk,— Bairona 
vēstulēs nav pat mājiena uz šo skandāliņu. Bet viņš jau nu 
diez vai turētu mēli aiz zobiem. 

Bernards. Skandāliņu? 
Hanna. Protams. Viņš būtu pataisījis Čeiteru par 

apsmiekla objektu. 
Bernards. "Skandāliņš1", "apsmiekls"! (apklust un 

iztur ievērojamu pauzi) Viņš Čeiteru nogalināja. 
Hanna. (skaļi un nicīgi iespurdzoties) Ko tu neteiksi! 
Bernards. Čeiters bija trīsdesmit vienu gadu vecs. 

Divu grāmatu autors. Un pēkšņi, kopš 1809. gada aprīļa, — 
no viņa ne miņas, it kā viņa vairs nebūtu. Pēc "Erosa 
gultas" — vairs ne rindiņas. Toties Bairons... Viņš tieši 
tad, martā, nodrukāja satīru "Angļu dziesminieki un skotu 
apskatnieki". Bairona vārds ir visiem mutēs, viņš ir 
slavenība. Un te viņš - blācl - aizlaižas uz Lisabonu ar 
pirmo patrāpījušos kuģi un paliek tur, ārzemēs, veselus 
divus gadus, Hanna! Mēs kļūsim slaveni! Šajos Kroumu 



papīros droši vien atradīsies kas tāds, kaut kāds 
izskaidrojums... 

Hanna. Nekā tur nav, esmu izlūkojusi visu. 
Bernards. Ne to esi meklējusi. Nemaz neceri atrast 

nepāprotamus ierakstus dienasgrāmatā. Piemēram, "Lords 
Bairons pie brokastu galda uzvedās kā bērns 1" 

Hanna. Tomēr atzīsti, nevarēja taču neviena nepamanīta 
un neatzīmēta būt viņa klātbūtnei Un es neesmu atradusi 
kaut mājienu par to. Esmu pārliecināta — viņš nekad te nav 
bijis. 

Bernards. Es nestrīdēšos. Tikai atļauj man ieskatīties 
papīros. 

Hanna. Diez vai mēs te divatā sarūmēsimies... 
Bernards. Mīļā meitene, es zinu, kā vajag uzvesties 

zinātniskos pētījumos, es... 
Hanna. Es neesmu ne meitene, ne vēl jo vairāk mīļā. Ja 

nokļūšu Baironam, Čeiteram vai Hodžam uz pēdām, došu ziņu. 
Naitingeilam Saseksā. 
Pauze, viņa pieceļas. 

Bernards. Pateicos. Un atvaino par to neveiklo joku ar 
uzvārdu. 

Hanna. Nepiemini man to. 
Bernards. Cita strapā, kur Hodžs ir mācījies? 
Hanna. TrinitI koledžā. 
Bernards. TrinitI? 
Hanna. Jā. (pēc mazas minstināšanās) Jā gan. 

Turpat, kur Bairons. 
Bernards. Un kad viņš nācis pasaulē? 
Hanna. Pāris gadus agrāk par Baironu. Togad viņam bija 

divdesmit divi. 
Bernards. Tad jau sanāk, ka viņi būs mācījušies 

TrinitI vienā laikā? 
Hanna. (nogurusi) Jā, Bernard. Un, nešaubīgi, abi bija 

vienā un tai pašā kriketa komandā, kad Harrova spēlēja 
pret ītonu. 
Bernards cieši viņai tuvojas. 



Bernards. (mierīgā, nosvērtā balsī) Tu, Hanna, 
varbūt vēlies apgalvot, ka Septiras Hodžs un Bairons ari 
skolā mācījās vienā laikā? 

Hanna. (bisķiņ apjukusi) Jā...iespējams... tā ari bija. 
Bernards. Mans dievsl Tu muļķa zossl... Neizsakāmi 

laimīgs Bernards apskauj Hannu un trekni to nobučo uz 

vaiga. Šajā brīdī parādās Hloja. 

Hloja. Ak...ē...es nolēmu pati jums atnest tēju.(Rokās 
tai paplāte ar divām tējas krūzītēm) 

Bernards. Man vajadzētu parūpēties par auto. 
Hanna. Gribi to noslēpt? 
Bernards. Noslēpt? Es taisos to pārdoti Vai te ciematā 

ir atrodama viesnīca? Krogs, kur var apmesties? 
(Pagriežas'ar muguru pret abām sievietēm, jo grasās doties 

uz dārzu) 

Tu taču priecājies, ka esmu šeit? (Prom). 

Hloja. Viņš teica, ka zinot tevi... 
Hanna. Tu kaut ko putro. 
Hloja. Tiešām. Pareizāk, viņš teica, ka gribot būt tev 

pārsteigums. Tas laikam nav viens un tas pats? Toties viņā 
kūsā tāda seksīgā enerģijai 

Hanna. Ko?l 
Hloja. Tu paskaties, cik atsperīgs viņa solis 1 Tā ir 

droša pazīme. Gribi, es uzaicināšu viņu uz dejām? Priekš 
tevis, labi? 

Hanna. Uz ko? Nekādā gadījumā. 
Hloja. Tad pati uzaicini, tā būs pat labāk. Lai nāk kā 

tavs partneris. 
Hanna. Liecies mierā. Paldies par tēju. 
Hloja. Ja viņš tev neder, pati ņemšu. Viņš ir precēts? 
Hanna. Kā es to lai zinu? Vai tad tev nepieder pašai 

savs ponijs? 
Hloja. Tevis dēļ, Hanna, pūlos. 
Hanna. Tici, man pavisam nav vajadzības. 
Hloja. Bet partneri dejām taču tev vajag? Un viņā ir 

klasiskais gadījums — īsti švītīgs kavalieris. Mēs viņu 
sauksim par Skaisto Brummelu. 



Hanna. Es negatavojos uzstāties dejas un partneris ari 
man nav vajadzīgs, īpaši jau nu tāds kā Naitingeils. Un 
vispār — es nedejoju. 

Hloja. Ko tu uzreiz lecies? Pati taču ar viņu 
bučoj ies 1 

Hanna. Viņš pirmais man līda virsū. No zinātnisku jūtu 
pārpilnības. 

Hloja. Labi. Tikai vēlāk man nepārmet, ka es tev 
pirmajai nedevu iespēju. Labi vien ir, man ģeniālais 
brāļuks vismaz būs priecīgs, zini, viņš taču tevi ir 
iemīlējies. 

Hanna. (nikna) Tas ir joks 1 
Hloja. Tikai ne viņam. 
Hanna.-Nu beidz. Mēs vienkārši muļķojamies... Cik tu 

esi...1 
No dārza puses nāk Gass — kā allaž kluss un kautrīgs. 

Hloja. Sveiks, Gas1 Kas tev tur ir? 
Rokās viņam tikko noplūkts ābols — ar pāris zaļām lapiņām. 

Viņš sniedz augli Hannai. 

Hanna (izbrīnīta) Vail... Paldies 1 
Hloja (iziedama) Nu, ko es teicu? (Piever aiz sevis 

durvis) 

Hanna. Liels paldies. Dievs žēlīgais, paldies 1 

Trešā aina 

Mācību telpa. Nākamais rīts. Istabā: Tomaslna savā vietā 
pie galda; Septims ar tikko saņemtu vēstuli rokās; 
Dželabijs — gaidot atbildi uz vēstuli. Septima priekšā 
atvērta "Erosa gulta", blakus — aprakstlras lapas. Viņa 
papīru mape arī ir uz galda. Pļauts — tā sauc 
bruņurupucīti — ar savu svaru pietur papīrus, lai tie 
neaizlido kur kurais. Bet uz galda starp lietām parādījies 
arī ābols -- nu, droši vien no iepriekšējās ainas. 

Septimuss. (neatraujot acis no vēstules) Kamdēļ jūs 
apstājāties? 



Tomasīna tulko no lapiņas latīņu teksta fragmentu, viņai 

tas izdodas ar zināmām pūlēm. 

Tomasīna. Solio insessa...in igne... tronī 
kāpusi...ugunī...vai arī varbūt uz kuģa...sedebat 
regina...sēdēja karaliene... 

Septimuss. Atbildes nebūs, Dželabij. Paldies. (Saloka 

vēstuli un atkal iebāž to starp "Erosa gultas"lappusēm) 
Dželabijs. Es tā arī nodošu. 
Tomasīna. ...vējš, saldi smaržodams... purpureis 

velis... 110 vai ar palīdzību, vai pateicoties, vai tāpēc, 
ka purpura buras. 

Septimuss. (vērsdamies pie Dželabija) Pēc neilga laika 
es palūgšu jūs šo to nosūtīt pa pastu. 

Dželabijs. Esmu jūsu rīcībā, ser. 
Tomasīna. ...līdzinājās kaut kam...no vai ar 

palīdzību, vai pateicoties, vai ar mīļāko — ak, Septiml — 
musica tibiarum imperabat ... ar mūziku... arfu mūzikas 
skaņas komandēja... 

Septimuss, Veiklāk būs "vadīja"... 
Tomasīna. Sudraba airiem. Nē. Sidraba airi...saviļņoja 

okeānu...it kā...tā kā...burtiski...mīlas glāsti. 
Septimuss. Ļoti labi. 

Paņem rokās ābolu. Norauj lapiņas un kātiņu, liek uz galda. 
Ar kabatas nazi nogriež gabaliņu, sakošļā, nogriež nākamo 
un dod Pļautam. 

Tomasīna. Regina 

reclinabat. . . .karaliene.-, .atgāzās. . .practer 
descriptionem...neaprakstāmi...zelta apmetni...it kā Venēra 
vai pati... Septimuss. Vairāk dzejiskumal Vairāk poēzijas. 

Tomasīna. Kur tad lai es to grābju, ja poēzijas latīņu 
valodā nav. 

Septimuss. Jā, nežēlīga vērtētāja. 
Tomasīna. Vai tā ir karaliene Didona? 
Septimuss. Nē. 
Tomasīna. Un kurš dzejnieks šito sarakstījis? 
Septimuss. Jūs esat pazīstami. 
Tomasīna. Es? Pazīstama? 
Septimuss. Viņš nav romietis. 



Tomasīna. Čeitera kungs? 
Septimuss. Jūsu tulkojums, tas gan atsit daudz no 

Čeitera. 
Septims ņem spalvu un turpina rakstīt. 

Tomasīna. Ā, nu tad es zinu, — tas ir tavs draugs 
BaironsI 

Septimuss. Lords Bairons, esat tik laipna. 
Tomasīna. Māmiņa viņā ir iemīlējusies. 
Septimuss. (pārņemts ar savu nodarbi) Jā. Ko? 

Blēņas I 
Tomasīna. Nav vis blēņas. Es viņus kopā redzēju 

belvedērā. (Septims sasingst, nebeidzis rakstīt. Beidzot 

paskatās uz Tomasīnu) Lords Bairons lasīja viņai priekšā 
savas satīras, bet māmiņa smējās, pieliekusi galvu pašā 
pavedinošākajā veidā. 

Septimuss. Viņa vienkārši ne vella nesaprata no tās 
satīras un smējās aiz pieklājības. Lai neaizskartu ciemiņu. 

Tomasīna. Protams, viņa dusmojas uz tēti par šo ideju 
ar parka pārveidošanu... Bet tas jau vēl nav iemesls, lai 
izrādītu ciemiņam tieši šāda veida pieklājību. No 
guļamistabas ari viņa iznāca neierasti agri. Lords Bairons 
pie brokastu galda uzvedās kā bērns. Un par tevi viņš teica 
glaimojošus vārdus., 

Septimuss. Tiešām? 
Tomasīna. Viņš uzskata tevi par lielu asprāti. 

Pārstāstīja — gandrīz no galvas — visu tavu 
rakstu... aizmirsu, no kāda žurnāla... par to grāmatiņu, 
kuru sauc "Turku verdzene", bet kuru tu nosauci par "Turku 
pupu" un rakstīji, ka pat suns tādai barībai virsū 
neskatītos. 

Septimuss. Ak tāl Čeitera kungs, bez šaubām, arī bija 
nokāpis brokastīs? 

Tomasīna. Skaidrs. Viņš jau nav guļava. Atšķirībā no 
dažiem. 

Septimuss. Tāpēc, ka viņam nenākas "atšķirībā no 
dažiem" gatavot jums latiņu valodas vingrinājumus, labot 
matemātiku... (Izvelk no Pļauta apakšas burtnīcu un pamet 

to Tomasīnai pāri galdam) 



Tomasīna. Labot? Kas tad tur ir labojams? (skatās 
burtnīcā) Pieci ar minušu? Fuil Nu par ko tas minuss? 

Septimuss. Par to, ka izrēķināts vairāk nekā bija 
uzdots. 

Tomasīna. Tu nenovērtēji manu atklājumu? 
Septimuss. Izdoma, kaut ari zinātnieciska, vēl nav 

atklājums. 
Tomasīna. Bet izsmiekls vēl nav pierādījums kļūdai. 

(Septims saloka vēstuli, sasilda vasku un aizzieģelē 

konvertu, uzraksta adresi) Tu esi uzpūties uz mani, jo 
māmiņa pievērš uzmanību tavam draugam. Un lail Lai viņi 
kopā kaut aizbēg uz pasaules viņu galul Viņi tāpat zinātnes 
progresu neapstādinās. Es uzskatu, ka esmu izdarījusi 
brīnumainu atklājumu. Katru nedēļu, kā tu liki, es zīmēju 
vienādojumu grafikus, punktu pēc punkta: atliekam x, 
atliekam y, krustpunktā iegūstam... Katru reizi iegūstam 
kaut kādu naivu ģeometrisku figūriņu, it kā pasaule 
sastāvētu no vieniem trīsstūrīsiem un līknēm. Bet Septiml 
Ja nu ir likne, kas Ildzinās baznīcas zvanam, vajag taču 
būt līknei, kas Ildzinās puķu zvaniņam! Vijolītei! Un kāpēc 
ne rozei! Septim, ko par to saka matemātika? Vai dabu var 
izteikt ar skaitļiem? 

Septimuss. Var. 
Tomasīna. Kādēļ tad tavi vienādojumi apraksta tikai 

mehānikas lietas? 
Septimuss. Es nezinu. 
Tomasīna. Ja Radītājs sekotu tavai loģikai, viņš būtu 

uzbūris nevis... nevis dzīvu dārzu, bet gan tikai vienkāršu 
dārza būdeli! 

Septimuss. Dieva tā kunga vienādojumi vilina 
bezgalībā, citās pasaulēs. Mums nav lemts tos saprast. 

Tomasīna. Tu esi tikai vājš. Garā un sirdī vājš! Jā, 
mēs tiešām sēžam labirintā, slazda centrā. Bet mūsu 
pienākums ir atrast izeju. Sāksim ar kaut ko vienkāršu. 
(Paņem no galda ābola lapiņu) Es attēlošu šo lapu 
grafiski, veikšu skaitļojumus, iegūšu formulu... Un tu, 
Tomasinas Kaverlijas sekotājs, iemantosi slavu gadsimtos, 
bet par tādu lordu Baironu neviens pat neatcerēsies. 



Septi/na ir beidzis ņemties gar vēstuli, liek to kabata. 
SeptimusB.(stingri) Atgriezīsimies pie KleopatrasI 
Tomasīna. Ak tad tā bija Kleopatra?! Neieredzu I 
Septimuss. Neieredzat? Par ko? 
Tomasīna. Tā bija viņa, kas sagrozīja sievietēm 

galvas. Viņas dēļ tām prātā viena mīlestība. Jaunā mīla, 
akla mīla, zaudētā mīla... Neviena cita sieviete nedz 
literatūrā, nedz vēsturē nav iztaisījusies par tādu zosil 
Nav paspējis viens romiešu ģenerālis izmest enkuru zem 
viņas logiem, un skaties, kā vesela impērija uzlido gaisā! 
Ja viņas vietā būtu mūsu karaliene Elizabete, tā gan spētu 
vēsturi kā upi pagriezt pretējā virzienā 1 Mēs tagad jūsmotu 
par piramīdām Romā un sfinksām Veronas ielās... 

Geptimuss. Dievs pasargi 
Tomasīna. Šitā ēģiptiešu zoss paņem niknāko 

ienaidnieku karnālajā skāvienā un tāds nabadziņš kaisles 
neprātā lidz pelniem nodedzina Aleksandri-jas bibliotēku un 
pat soda naudu nesamaksā par neatdotajām grāmatām! Septiml 
Kā tā var? Kā pārdzīvot šādu zaudējumu? Liesmās mira visas 
grieķu traģēdijas un komēdijas! Vairāk par diviem simtiem 
Aishila, Sofokla, Eiripida lugu, miljoniem dzejas rindu, 
Aristoteļa privāta bibliotēka, kuru uz Ēģipti atveda tās 
nūdeles senči! Kā mēs varam mierināties šādās bēdās? 

Septims. Tā vietā, lai uzskaitītu zaudējumus, 
apdomāsim labāk, kas vēl ir palicis vesels un neskarts. 
Septiņas Aishila, septiņas Sofokla, un deviņpadsmit 

Eiripida lugas, jaunkundzi Par visiem pārējiem nav īpaši 
jāraud, tie jums vajadzīgi ne vairāk kā kurpju bante, kuru 
jūs agrā bērnībā pazaudējāt. Ne vairāk, kā šī mācību 
grāmata, kura pazudis, pirms jūs kļūsit veca. Mēs vācam un 
vienlaikus zaudējam. Mēs kā mūžīgie ceļinieki, kam visa 
sava mantība allaž jānēsā rokās. Kaut ko nometīsim zemē, un 
tūliņ to savāks tie, kas mums min uz papēžiem, kas mums 
seko. Mūsu ceļam un šai procesijai nav gala, bet dzive ir 
īsa. Tai ceļā mēs mirstam. Un uz ši lielceļa paliek visa 
cilvēces mantība. Nekas nekur nepazūd bez pēdām. Gan 
atradīsies visas zudušās Sofokla lugas, visas, lidz pēdējam 
burtiņam! Vai atkal tās uzrakstiB no jauna, citā valodā. 



Cilvēki no jauna atklās vissenākās zintniecibas metodes. Tā 
stunda sitis ari matemātiskiem atklājumiem, tiem, kurus 
ģēniji vien nomoda sapņos redzējuši — uzšvirkstēja un 
pazuda gadsimtu tumsā. Es ceru, jaunkundz, jūs nedomājat, 
ja visas Arhimeda piezīmes būtu atradušās tajā nelaimīgajā 
nodegušajā Aleksandrijas bibliotēkā, ka mēs tagad 
nepazītu...nu, kaut vai korķu viļķi? Starp citu, man nav ne 
mazāko šaubu, ka tas uzlabotais tvaika verķis, par kuru 
Nouksa kungs ir tādā ekstāzē, pirmoreiz tika uzzīmēts uz 
papirusa. Gan tvaiks, gan vara sakausējumi tika izgudroti 
ne jau nu Glāzgovā. Bet pie kā mēs palikām? 
Atļausit?...Mēģināšu jums brīvā pantā sniegt tulkojumu. Kad 
mēs mācījāmies Harrovā, brīvie tulkojumi man padevās labāk 
par lordu Baironu. 
(Savāc no viņas lapiņu, rūpīgi lasa tekstu, apdomā dažas 

latīņu frāzes un sāk...) 

Tātad: "Kuģis, uz kura atradās karaliene, līdzinājās zelta 
tronim un laistījās virs saulē sakarsušā ūdens klāja , 
tveicīgā kā liesma..." Nu, nu, kas mums te?... "Bet purpura 
buras saldajā vējiņā Ilgojās un viļņojās kā sievietes 
krūtis..." 

Tomasīna. (sapratusi, ka ir veikli aptīta ap pirkstu, 

iedegas dusmās) .Krāpnieks 1 
Septimuss. (aukstasinīgi) "Un ritmiski cilājās 

sidraba airi..." 
Tomasīna. Blēdis 1 
Septimuss. "... flautas skaņu ritmā airi sitās pret 

ūdeni, to putojot, kaitējoties un uzbudinot..." 
Tomasīna. (pielēkusi kājās) Krāpnieks, melis, 

blēdis I 
Septimuss. (jau bez kādas aiztures, pavisam viegli) 

Un karaliene lieliskā, 
tik vārdu skaistu nava, 
tur atdusējās paēnā... 

Tomasīna. Kaut tu ...I 
Vienās asarās viņa aizskrien dārzā. Durvīs gandrīz 

saskrienas ar Braisu, tomēr paspēj aizmukt. Braiss ienāk. 

Braiss. Dieviņ tētiņ, veco zēn, ko tu viņai tādu 
pateici? 



Septimuss. Pateicu? Tiešām,— ko tādu es viņai 
pateicu? 

Braiss. Ilodž I 
Septlms paveras aiz durvīm, jo ir nedaudz satraukts par 

Tomasinas uzvedību, bet ierauga tur Čelteru. Pēdējais 

meklē, kur lai noslēpjas. 

Septimuss. Čeiterl Man miļais dārgais draugsI Jel 
neslēpieties! Ser, ienācietl Drošāki 
Apjukušais Čeiters ļaujas, lai viņu ievelk istabā. Braiss 

uzvedas ar lielu pašapziņu, 

Čeiters. Kapteinis Braiss izrādīja man godu ...tas 
ir...ser...visu, ko tik vien jūs vēlaties man izteikt, 
ser...lūdzu adresējiet to kapteinim Braisam. 

Septimuss. Interesanti. (Vēršas pie Braisa) Jūsu sievu 
vakar nemanīja. Vai tik nebūs apslimusi? 

Braiss. Mana sieva? Man nav nekādas sievas. Kāda velna 
pēc man sieva? Un ko jūs ar to vispār gribējāt teikt? 
Septiins jau sataisījies viņam atbildēt, bet pēkšņi apklust 

un vēršas pie Čeitera. 

Septimuss. Tad es nesaprotu jūsu norunu, Čeiter. Un 
pie kura tad man "jāadresējas", ja es gribu ko vaicāt 
kateinim Braisam? 

Braiss. Piesargies, Hodžl Neizlokies. 
Septimuss. (Čeiteram) Starp citu, Čeiter... (bet 

attapies, pagriežas pret Braisu un turpina) Starp citu, 
Čeiter, man priekš jums ir satriecoši jaunumi. Kāds ir 
sācis rakstīt vēstules jūsu vārdā. Pilnīgi nesakarīgas un 
bezjēdzīgas vēstules. Pēdējo es saņēmu pirms pusstundas. 

Braiss. (dusmīgi) Hodžl Proties godul Ja tu nespēj 
runāt par lietu bez visām šim jēllbām, tad nosauc savu 
sekundantu, kurš to nokārtos, kā tas starp džentlmeņiem 
pienākas. Tak tavs draugs Bairons, droši vien, varēs tev 
izpalīdzēt? 
Septimam apnicis ākstīties. 

Septimuss. Protams, viņš varēs izpalīdzēt. (Septima 
garastāvoklis ir mainījies un viņš vēršas pie Čeitera) 
Ser, es nožēloju, ka esmu jūs nepelnīti aizvainojis. Jūs 



esat vienkārši jauks, godīgs cilvēks un jūsos nav vairāk 
ļaunuma, kā tikai jūsu dzeja. 

Čeiters. (priekpilns) 01 Tā ir pavisam cita runai 
(tomēr pēkšņi viņš sāk šaubīties) Tad viņš atvainojas vai 
kā? 

Braiss. Un kā būs ar to kaitējumu, kas nodarīts 
laulāta vira īpašumam... caur ... Čeitera kundzes... 

Čeiters. Miesu, seri 
Braiss. Kā jums labpatikas, - caur Čeitera kundzes 

miesu. Lai nu kā, bet... 

Viņus pārtrauc pēkšņi no dārza iznākusi lēdija Krouma. 

Krouma. Ko es redzu 1 Triumfējiet, Čeitera kungs 1 Lords 
Bairons taujā pēc jūsu jaunās grāmatas. Viņš alkst ar to 
iepazīties, lai jūsu vārdu varētu iekļaut "Angļu 
dziesminieku un skotu apskatnieku" otrajā sējumā. 

Čeiters. Lēdij, "Angļu dziesminieki un skotu 
apskatnieki" ir paskvila, ņirgāšanās, ar ko lords Bairons 
apvelta tos, kuru dzeja ir nesalīdzināmi tīrāka, cēlāka un 
labāka par viņa paša sacerējumiem. Tātad, iznāk, viņš 
nolēmis ari mani apvainot? 

Krouma. Nu protams. Nemaz nav kauns iekļūt tādā 
apvainoto kompānijā, kurā jau sēž Rodžerss, Mūrs, 
Vordsvorts. Varbūt jūs par ērtāku atrodat palikt ēnā? Āhā, 
re ku tā iri "Erosa gulta"! (Viņa ir atradusi uz galda 

grāmatu, kas tagad pieder Septimam.) 

Septimuss. Kundze, tā ir mana grāmata. 
Krouma. Jo labāk. Tam jau draugu grāmatas ir 

paredzētas, lai tās varētu aizņemties. 
(Starp "Erosa gultas" lappusēm šajā brīdī atrodas jau trīs 

vēstules, kuras gan neredz, pateicoties saspraudēm.) 

Hodža kungs, cerams, jūsu draugs tikai izliekas, ka 
gribētu mūs pamest. Pierunājiet viņu palikti Es neko 
negribu pat dzirdēt par lorda Bairona aizbraukšanu! Viņš, 
redziet, degot nepacietībā nokļūt uz Maltas burinieku 
Talmūtas ostā. Viņa galvā svilpo vienas Lisabonas un 
Lesbas, ceļasomās gatavībā ir pistoles un velti es 
skandinu, ka šī viņa iedoma ir tīrais neprāts. Visa Eiropa 



liesmo Napoleona kara ugunis; visas pievilcīgākās piļu un 
cietokšņu drupas apmeklētājiem ir slēgtas; uz ceļiem siro 
karapūļi; viesnīcas ir zaldātu pilnas; bet pats galvenais 
— bezdievīgā republikānisma mode nav pārgājusi, nav 
mainījusies uz pilnīgu pretstatu. Bairons apgalvo: viņa 
mērķis ir dzeja. Bet ar pistolēm taču nemērķē uz dzejuI Ja 
nu tikai uz dzejniekiem. Hodža kungs 1 Es jums pavēlu — 
atņemiet viņam tās pistoles 1 Viņu nedrīkst pakļaut 
briesmām. Viņš pats taču atzinās, ka klibo kāju esot 
iemantojis bērnībā, neprazdams apieties ar ieroci. Kas tas 
par troksni? 

Troksnis — tās ir mūzikas skaņas, kas nāk no 

blakustelpas. Spēlē skaļi un slikti. Šis "troksnis" sākās 

drīz pēc tam, kad uz turieni devās Tomasīna. 

Septims. Tas ir jaunais Broudvuda pianoforte, kundze. 
Mūzikas vingrinājumus mēs uzsākām pavisam nesen. 

Krouma. Vai jūs nevarētu ierobežot šos tā saucamos 
vingrinājumus instrumenta daļā, kas skan tikai "piano"? Kad 
kaut ko būsit iemācījis, tad lai viņa ķeras ari pie 
"forte". 
Ar grāmatu rokās lēdija Krouma lēni izslīd dārzā. 

Braiss. Ko es teicu? Vai tas nav dieva pirksts?1 Jā, 
pats Dievs runāca caur lēdiju Kroumu. 

Čeiters. (labvēlīgā sajūsmā) Atņemiet lordam Baironarr. 
pistoles! 

Braiss. Ser, jūs dzirdējāt, ko teica Čeitera kungs? 
Kāda ir jūsu atbilde? 
Septims, lūkojies nopakaļ Kroumai, pagriežas. 

Septimuss. Atbildēšu, ka nošaušu viņu. Viņš man ir 
līdz kaklam. 

Čeiters. (nodreb) Ko? 
Braiss. (aizgrābti) 01 
Septimuss. Jā, jā, Čeiter, kaut jupis tevi rāvis 1 No 

kauna Ovidijs tā ari būtu palicis par likuma kalpu un 
Vergilijs artu tālāk savu zemi, ja viņi laikus būtu 
zinājuši, cik bezgala stulba un uzpūsta izskatīsies jtā ūsu 
aprakstīto muļķīgo satīru un plānprātīgo nimfu mīlestība. 
Esmu jūsu ricibā. Varat uzskatīt, ka pusunce svina jau ir 
jūsu pauri. Tiksimies rītausmā aiz laivu paviljona, 



teiksim, pulksten piecos. Mani vislabākie novēlējumi 
Čeitera kundzei! Par viņas labklājību varat nesatraukties, 
viņai nekā netrūks, kamēr vien kapteinim Braisam kabatā ir 
skanošais. Kapteinis pats to viņai apsolīja. 

Braiss. Ser> jūs melojat. 
Septimuss. Nekā nebij, ser. Varbūt melo Čeitera 

kundze. 
Braiss. Tūdaļ atzīstiet, ka melojāt, citādi jums būs 

darīšana ar mani. 
Septimuss. (paguris) Cerams, piecas minūtes pēc 

pieciem jūs apmierina? Es kā reiz paspēšu uz Maltas 
burinieku Talmūtā. Jūs abi būsit pagalam, Čeiter, tavs 
dārgais klasesbiedrs ieņems Tomaslnas jaunkundzes aizbildņa 
vietu un, es ceru, beidzot taču visi būs dabūjuši to 
satisfakciju, Kroumas kundzi ieskaitot. (Aiziet, skaļi 

aizcirsdams aiz sevis durvis.) 

Braiss. Zvēro un plosās. Bet viss pa tukšo! 
Neuztraucies, Čeiter, es viņam to tvaiku nolaidīšu. 
Braiss aiziet pa otrām durvīm. Čeiters nav satraukts tikai 

dažas sekundes. Tiklīdz viņš ir sapratis notikušā jēgu, 

viņš sāk psihot. 

Čeiters. 0! Kā tad tā?!... 
(steidzas Braisam pa pēdām.) 

Ceturtā aina 

Bruņurupucltis Zibentiņš čuč uz galda. Tāds pats kā Pļauts, 
atšķirt tos nevar. Vēl te ir Hanna un Valentīns. Viņa skaļi 
lasa. viņš klausās. Valentīna priekšā ir Septima papīru 
mape, dabiski, redzams, ka tā ir paplukuši. Tā ir vaļā. 
Mapē var būt viskautkas, piemēram, tīrs rakstāmpapīrs, taču 
pavisam noteikti tajā ir trīs lietas — plāna 
elementārmatemātikas maclbgrāmata, lapa ar grafiku, 
matemātikas formulu risinājumiem, bultiņām,utt., un 
Tomaslnas burtnīca, kurā viņa risinājusi vienādojumus. 
Tieši šo burtnīcu patlaban šķirsta Valentīns, vienlaikus 
klausoties, ko Hanna lasa no mācību grāmatas. 



Hanna. "Es, Tomasīna Kaverlija, esmu atklājusi patiesi 
izcilu metodi, ar kuras palīdzību var izzināt visu dabas 
formu matemātiskos noslēpumus un saprast to skaitlisko 
izteiksmi. Šīs papīra lapas maliņas ir pārāk šauras, tādēļ 
iesaku lasītājam Tomasīnas Kaverlijas grāmatu "Nepareizo 
formu jaunākā ģeometrija"" 

Pauze. Hanna sniedz grāmatu Valentīnam. Viņš ar acīm 

mudīgi pārskrien tikko izlasītajam. No blakus istabas 

atskan klavieru spēle — klusa, neuzmācīga improvizācija. 

Vai tam visam ir kāda jēga? 
Valentīns. Nav ne jausmas. Vai šajā dzīvē kaut kam 

vispār ir kāda jēga, izņemot matemātisko? 
Hanna.. Es jau par to matemātisko jēgu runāju. 
Valentīns. (atkal viņa rokās burtnīca) Tas ir 

iteracionais algoritms. 
Hanna. Kas,kas? 
Valentīns. Tas, nu, velns, kā lai tev to paskaidro? 

Iterācija arī ir iterācija... (pūlas runāt, cik iespējams 

saprotami) Iterācija nozīmē atkārtojums. Pa kreisi ir 
grafiki, pa labi — to skaitliskā izteiksme. Tomēr lietu 
samērs nepārtraukti mainās,— katrs grafiks ir maza, bet 
jau krietni palielināta iepriekšējā sastāvdaļa. Piemēram, 
tu ņem un palielini fotogrāfijā kādu detaļu. Pēc tam tu 
palielini no šīs detaļas kādu daļu. Un tā līdz bezgalībai. 
Tomasīnai vienkārši burtnīciņā pietrūka vieta. 

Hanna. Vai tas ir komplicēti? 
Valentīns. Matemātiskā būtība ir visai vienkārša. Tas 

mums jau skolā ir mācīts. Vienādojumi ar diviem 
nezināmajiem X un Y. X vērtību nosaka Y vērtība. Abu 
nezināmo krustojumā tiek likts punktiņš. Tad tu izvēlies 
nākamo X, iegūsti nākamo Y, atzīmē punktu. Un tā vairākas 
reizes. Tad šos punktus savieno, kas arī saucas "zīmēt 
vienādojuma grafisko attēlu". 

Hanna. Un viņa to burtnīcā dara? 
Valentīns. Nē. Ne gluži. Pareizāk,— viņa tieši to 

nedaral Viņa... Uzzinājusi Y vērtību, viņa to ik reiz 
pieņem par jaunu X. Un tā tālāk. Viņa it kā apaudzē 



nezināmos. Tomasīna piebaro vienādojumu ar pašas 
atrisinājumu un ņemas to risināt katrreiz no jauna. Lūk, un 
tā ari ir iterācija» 

Hanna. Vai tas tevi pārsteidz? 
Valentīns. Kaut kādā ziņā — jā. Es pats šo metodi 

izmantoju, uzskaitot irbes un rubeņus. Bet šī metode tiek 
pielietota ne tik ilgi. Gadus divdesmit . 
Pauze. 

Hanna. Tad kāpēc viņa to dara? 
Valentīns. Nav ne jausmas. Es uzskatīju, ka tevi 

interesē vienīgi parka vientulis. 
Hanna. Jā, jā pagaidām vēl interesē. Bet tas 

Bernards... Tur kaut kas slēpjas, dieva vārds... Atklājies, 
ka Tomasīnas mājskolotājam ir bijušas visai interesantas 
pazīšanās. Bernards tagad kā tāds dzinējsuns rakņājas pa 
visiem kaktiem un plauktiem. Šito mapi, piemēram, atrada 
mētājamies bufetē. 

Valentīns. Te jau pilns ar veciem krāmiem. Gass 
dievina noņemties ar veciem papīriem un gleznām. Kaut gan 
te nekādu šedevru nav. Visādas viduvējības. 

Hanna. Matemātikas grāmata piederējusi tam skolotājam. 
Tur ir ierakstīts viņa vārds. 

Valentīns, (lasa) "Septimuss Hodžs." 
Hanna. Kā tu domā, kāpēc te viss ir saglabājies? 
Valentīns. Vai tad priekš tā jābūt īpašam iemeslam? 
Hanna. Un grafiki? Par ko tie liecina? 
Valentīns. Kā es lai zinu? 
Hanna. Kādēļ tu uzreiz dusmojies? 
Valentīns. Es nemaz nedusmojos, (apklust) Laikos, kad 

tava Tomasīna rēķināja uzdevumus, matemātika nebija 
mainījusies kādus divus gadu tūkstošus. Tā bija klasiska. 
Arī simt gadus pēc Tomasīnas. Tad matemātika atrāvās no 
realitātes, nu gluži kā mūsdienu māksla. 
Elementārdisciplīnas, tas ir — visaB pārējās dabas 
zinātnes saglabājās klasiskas, bet matemātika pārvērtās 
par Pikaso. Bet, kā zināms, visgardāk smejas tas, kurš 
smejas pēdējais. Šodien pati daba revanšējas 1 Un šis 



pasaules matemātika izrādās esam tāda pagalam dīvaina 
lieta. 

Hanna. Tā "piebarošanas teorija" ari? 
Valentīns. Kā tad. 
Hanna. Bet ja nu Tomaslnai izdevies... 
Valentīns. (neiecietīgi) Kādā veidā?1 Nekas viņai 

nevarēja izdoties... 
Hanna. Ir jau labi, es redzu, ka tu nemaz nedusmo. 

Taču tu teici, ka viņa darot to pašu, ko tu. (Pauze.) 

Paskaidro, ko tad tu īsti dari? 
Valentīns. To pašu, ko Tomasīna, tikai no otras puses. 

Viņa iesāka ar vienādojumiem un no tiem būvēja grafikus. 
Man toties ir konkrēti pieturas punkti, statistika — 
grafiskā veidā — un es pūlos piemeklēt vienādojumu, pēc 
kura sanāktu tāds pats grafiks iterācijas rezultātā. 

Hanna. Kādēļ? 
Valentīns. Piemēra pēc, bioloģijā šādā veidā tiek 

aprakstītas populāciju skaitliskās pārmaiņas. Teiksim, 
parka dīķī vienā mierā dzīvo zelta zivtiņas. Šogad tur peld 
X skaitlis. Nākamgad — skaitlis Y. Tik un tik piedzimušas, 
tik un tik — dzērves izmakšķerējušas. īsi sakot, daba 
iespaido šo X un pārvērš to par Y. Un tas Y ir starta 
cipars zivtiņu sugai nākamā gadā. Tomaslnai arī tā ir. Y 
vērtība kļūst par jaunu X vērtību. Jautājums — kas notiek 
ar to sasodīto X. Iekš kā izpaužas tā dabas ietekme? Lai 
tur kā ari nebūtu ar ietekmi, visu šo var matemātiski 
aprakstīt. To sauc par algoritmu. 

Hanna. Bet katru gadu tie skaitļi būs dažādi. 
Valentīns. Mainās sīkumi, detaļas, un tas ir pavisam 

dabiski, jo daba jau nav nekāda laboratorija ar dīķi kā 
mēģeni. Un lūk, - kad visas šis detaļas aplūkojam kopumā, 
ir redzams, ka suga ir pakļauta matemātikas likumiem. 

Hanna. Zelta zivtiņu suga? 
Valentīns. Jā. Nē. Ne pašas zivtiņas, bet viņu skaits 1 

Nav runa par zivtiņu, bet ciparu uzvedību. Likums darbojas 
jebkurā pašorganizētā sistēmā, kura barojas pati no saviem 
cipariem: vai tā būtu masalu epidēmija, gada vidējie 



• ,'jrr j.šņi, kokvilnas cenas un tamlīdzīgi. Ta3 jau vien ir 
fenomens. Jāteic, visai pabriesmīgs. 

Hanna. Un meža zvēriem, putniem? Uz tiem arī tas 
^ --,•>, iecas? 

Valentīns. Pagaidām neesmu pārliecināts. Bez šaubām, 
,.̂ rj attiecas kā likujns, bet pierādīt — tieši kā tas 

aužas — it ļoti grūti. Pie meža zvēriem ir daudz fona 
ņu. 
Hanna. Kādu trokšņu? 
Valentīns. Fona. Tas ir, kropļojumu. Ārējo traucējumu, 

konkrētas ziņas ir pilnīgā haosā. No aizvēsturiskiem 
1»jkiem un apmēram līdz 1930. gadam savvaļas putni mājojuši 
« skatošos akru purvainās vietās. Šos putnus neviens nav 
izskaitījis i Viņus vienkārši izšāva. Es pieļauju, ka var 
«skaitīt, cik nošauts... Ejam tālāk. Izdeg kāda ķērpjaina 
(,ļ«va — barība kļūst pieejamāka, putni vairojas. Bet ja nu 
«^vairojas lapsas? Efekts ir pretējs, jo viņas zog 
(,utnēnus. Tomēr pats galvenais ir laika apstākļi. 
Vienvārdsakot, ar meža putniem ir daudz šl "fona trokšņu", 
j,/«natinelodiju pagrūti saklausīt. Tu tikai iedomājies: 
blakusistabā spēlē klavieres, mūzika tā kā būtu pazīstama, 
j^jt instruments ir atskaņojies, stīgas pārtrūkušas un arī 
1,1 auls tam lācis ausis iečurājis, turklāt vēl viņš ir galīgā 
Ķ j.tē... Tā jau nu nav mūzika, bet kakafonija kaut kāda. 
Ilako nevar saprasti 

Hanna. Un ko tad darīt? 
Valentīns. Nojaust.. Var mēģināt minēt, kas tā par 

melodiju, uzķert to no dažām atsevišķām skaņām. Mēģini 
/iecerēties vienu, otru, trešo un kaut kas jau sāk 
vaidoties, tu intuitīvi atjauno pazaudēto, labo 
kropļojumus, atceries nepietiekošo...Maz mazītiņām, 
•/ legliņām-•• (dungo Happy Birthday To You motīvu) 
l i ninpampampampampam, mīļo Valentīni Un, skat, algoritms 
r o k ā 1 

» Hanna. (asi un īsi) Skaidrs. Un jēga? 
Valentīns. Zinātniska publikācija ari rokā. 
Hanna. Kā tad. Protams. Piedod. Tas bija spīdoši. 



Valentīns. Tas jau tikai teorija. Salīdzinot ar zelta 
zivtiņām, ar tiem mežaputniem sanāk gatavais biezoknis. 

Hanna. Tad kādēļ tu izvēlējies meža putnus? 
Valentīns. Medību grāmatu dēļ. Tās ir vienīgā vērtība 

manā mantojumā. Visa šejienes divsimt gadu vēstures datu. 
bāze uz šķīvīša ar zelta maliņul 

Hanna. Vai tiešām tur uzskaitīts itin viss, ko viņi 
nogalinājuši? 

Valentīns. Tur jau tā lietai Es gan izmantoju grāmatas 
tikai par pēdējiem simt gadiem, kopš 1870-tā, kad medības 
kļuva īpaši produktīvas: ar smalku dzinēju sistēmu, 
atšaušanu no slēpņa. 

Hanna. Vai tu gribi teikt, ka ir arī Tomasīnas laika 
medību piebaksti? 

Valentīns. Kā citādi, protams. Ir vēl senākas. (mirkli 
sapratis un apsteidzis viņas domu) Nē, tas ir neiespējamil 
Es zvēru tevi Zvēru, dzirdi? Nevarēja taču Dērbijsīras 
biezokņa skuķēns deviņpadsmitā gadsimta sākumā... 

Hanna. Bet ko tad viņa darīja? 
Valentīns. Rotaļājās. Jokojās ar cipariem. Neko viņa 

patiesībā nedarīja!II 
Hanna. Tā nemēdz būt. 
Valentīns. Tie taču ir tikai bērna ķeburi. Mēs, mēs 

tiem piešķiram kaut kādu jēgu, kura bērnam pat sapņos nav 
rādījusies. 

Hanna. Mērkaķis pie kompjūtera? 
Valentīns. Tā gan. Vai drīzāk — pie klavierēm. 
Hanna.(paņem mācībgrāmatu un lasa balsī ) "...metode, 

ar kuras palīdzību visas dabas formas atklās savus 
matemātiskos noslēpumus un iegūs savu skaitlisko 
izteiksmi". Vai tā tava "piebarošanas metode" ir paņēmiens, 
kā iegūt dabas formu attēlus? Saki tieši — " j ā " vai "nē"! 

Valentīns. (aizkaitināts) Palīdzi Man palīdzi Tā 
ataino tādas parādības: turbulenci, augšanu, pārmaiņas, 
pašu radīšanu... Bet, velns viņu rāvis, pēc šīs metodes 
nevar uzzīmēt ziloni! 

Hanna. Piedod man. (paceļ no galda ābola lapiņu. 

Saudzīgi, baidīdamās no jaunas niknuma lēkmes, turpina 



jautāt ) Tātad, āo lapu nav iespējama attēlot ar 
iterācijas palīdzību? 

Valentīns. Kāpēc tad nav iespējams? Protams, ir. 
Hanna. (satracināta) Paskaidro nekavējoties! Klāj 

vaļā! Vai es tevi uz vietas nožmiegšulli 
Valentīns. Ja ir zināms algoritms, to var iterēt, 

pieņemsim, desmit tūkstoš reižu, uz ekrāna parādīsies 
desmit tūkstoši punktiņu. Nekad nevar zināt, kur parādīsies 
nākamais. Bet pakāpeniski sāks veidoties lapas kontūra, jo 
visi šie punkti atrodas kontūras iekšienē. Tā vairs nebūs 
lapa, bet matemātisks objekts. Bet, jā, tajā vienkop 
savienojies viss neizbēgamais un neprognozējamais. Pati 
daba sevi veido pēc šī principa, jebkurā mērogā — no 
sniegpārslj,ņas līdz sniegputenim... Zini, tas ir tik 
satraucoši. Sirds pamirst. It kā tu stāvētu pie pasaules 
radīšanas pirmsākuma... Vienbrld skandināja, ka fizika esot 
nonākusi strupceļā. Divas teorijas — kvantu un varbūtības 
— savā starpā visu jau bija sadalījušas. Bez atlikuma. 
Tomēr izrādījās, ka šī it kā visaptverošās teorijas 
attiecas tikai uz ļoti lielo un ļoti sīko,— uz Visumu un 
elementārdaļiņām. Bet normāla lieluma priekšmeti, tie, no 
kā sastāv visa mūsu dzīve, par kuriem raksta dzeju: 
mākoņi...narcises..-ūdenskritumi...balta kafija...,— tas 
taču ir tik saistoši, uzzināt, kas notiek ar kafiju 
krūzītē, kad tur ielej saldo krējumul — , visa šī pasaules 
daļa mums joprojām ir dziļš noslēpums. Kā senajiem grieķiem 
debesjums! Mēs elementāri paredzam iespējamos sprādzienus 
kaut kur Galaktikas pašā nomalē vai atoma kodola iekšienē, 
bet nemākam paredzēt, vai pēc trim nedēļām negāzis lietus 
krustmāmiņas sakņudārzā! Bet viņa, nabadzīte, ņem un sasauc 
viesus, lai svaigā gaisā padraiskotos... Tāda ir tā 
"vienkāršā dzīve" — ne tā ir Visums, ne tā ir atoms. 
Dzīves problēmas ir pavisam cita veida. Mēs taču nevaram 
paredzēt pat to, kad no krāna nopilēs kārtējā ūdens lāse. 
Katra iepriekšējā rada nākamajai pilnīgi citus Īpašos 
apstākļus, maza novirze — un mūsu prognozes vējā! Ar laika 
prognozi tas pats. Daba vienmēr būs neparedzama. Nākamība 
— tā ir nekārtība. Haoss. Kopš tā senā brīža, kad mērkaķis 



kļuva par cilvēku, durvis uz nākotni pavērušās tikai reizes 
piecas-sešas. Tagad atkal pienācis tas apbrīnojamais laiks: 
viss, ko mēs uzskatījām par zināšanām, ir beigts — 
pārsprādzis kā ziepju burbulis. Mums ir varen laimējies, ka 
mēs dzīvojam tieši šinī laikā. 
Pauze. 

Hanna. Sahāras tuksnesi laiku vairāk vai mazāk, bet 
tomēr paredzēt var I 

Valentīns. Mērogi citi, bet grafiskā līkne tā pati. 
Seši gadu tūkstoši Sahārā ir tas pats, kas seši mēneši 
Mančesterā. Saderam? 

Hanna. Likme? 
Valentīns. Viss, ko tu esi gatava pazaudēt. 
Hanna. •(padomājusi) Nē. 
Valentīns. Pareizi dari. Citādi Ēģiptē nebūtu bijis 

kukurūzas. 
Iestājas nomācošs klusums, dzird vienīgi klavierspēli. 

Hanna. Ko viņš tur spēlē? 
Valentīns. Nezinu, droši vien improvizē. 
Hanna. Hloja sauc viņu par ģēniju. 
Valentīns. Māte tā viņu sauc. Viņa tā arī domā. Pērn 

viņa izmisīgi meklēja 18. gadsimta sākuma laiku laivu 
paviljona pamatus, bet rakājās — pēc viena gudreļa norādēm 
- pavisam ne tajā vietā. Un raka ne jau pāris dienas, — 
pāris mēnešus. Toties Gass uzreiz parādīja Īsto vietu. 

Hanna. Vai viņš vispār kādreiz runā? 
Valentīns. Jā. Lidz piecu gadu vecumam. Tu nekad agrāk 

par viņu nejautāji. Labas audzināšanas pazīme. Te to prot 
novrētēt. 

Hanna. Es zinu. Mani allaž ir cienījuši par 
vienaldzību. 
Ienāk satrauktais, svinīgais Bernards, viņa rokās — 

grāmata. 
Bernards. "Angļu dziesminieki un skotu apskatnieki". 

Ar zīmuli rakstīts veltījums. Tu bučo man asti un klausies 1 
Nav Sapņu reģis recenzijā vēries, 

"Erosu" skāvis, "gultā" aizsnaudies, 
Ir nelabojams Čeiters, un tādēļ labs — 



Viņš miegu visiem izsauc tā kā gars. 
*****variants***** 

Ak, miega ireģis, kurš recenzijas nelasa, 
No savas liras zumēšanas ieaijāts, 

Tas mūsu Čeiters, bards un dziesminieks, 
Kurš savu Mūzu skāvis, Erosa gultā aizsnaudies. 

Redzil? Nevajag būt slinkai un caurskatīt katru lappusil 
Hanna. Vai tas ir viņa rokraksts? 
Bernards. Atkal tu sāc veco dziesmu? 
Hanna. Bet tas tiešām nav viņa rokraksts! 
Bernards. Mans dievs, ko viņai atkal vajag? 
Hanna. Tikai pierādījumus! 
Valentīns. Tas ir pareizi. Par kuru jūs vispār 

runājat? t ' 
Bernards. Pierādījumus? Kādus tev, kuce, pierādījumus 

sagribējās? Mūsu tur nebija!!1 
Valentīns, (ne ļauni) Pievaldiet muti. Jūs tomēr 

runājat ar manu ligavu. 
Hanna. Kura, cita starpā, sagatavojusi tev mazu 

dāvanu. Uzmini, ko es atradu? (Izvelk paslēptu vēstuli ) 

Lēdija Krouma to raksta vīram no Londonas. Viņas brālis, 
kāds kapteinis Braiss, salaulājies ar kādu misis Čeiteri, 
tātad — noprecēji? atraitni 1 
Bernards skatās uz vēstuli. 

Bernards. Es taču teicu, ka viņš ir miris. Kurš gads? 
1810.-tais? Dieviņ tētiņ, desmitais!1! Lieliski, Hanna, 
lieliski! Ceru, tu nesāksi pieprasīt, lai tev izsniedz 
pierādījumus, ka tā ir tieši tā pati misis Čeitere? 

Hanna. Ko tu. Tā pati Čeiteratraitne vien ir. Tikai 
nesāc atkal bučoties. 

Valentīns. Viņa nekad nevienam neļauj sevi pabučot. 
Bernards. Tu tagad redzi? Viņi taču pilnīgi visu ir 

pierakstījuši un aprakstījuši. Jā, papīru smērēt viņiem 
patika! Tā tik ir bijusi apsēstība! Izklaide. Nodarbe. 
Kaisle. Aizrautība. Skaties, tā mēs vēl kaut ko uziesim. 
Pilnīgi noteiktil 

Hanna. Kas par zinātnisku kaisli! Pirmais bija 
Valentīns. Tagad tu. Aizkustinoši. 



Bernards. Tātad, bija tā. Skolmeistara draugs — 
draugs aristokrāts — mīt zem viena jumta ar neveiksmīgu 
dzejnieķeli, kura grāmatu viņš nesen izķengājis. Pirmais, 
ko viņš dara — pavedina šī Čeitera sievu. Bet slēptais top 
atklāts. Viņi duelējas. Čeiters ir pagalam. Bairons bēg, 
glābjas, laižoties lapās. Post scriptum. Uzminiet, kāds tas 
ir? Atraitne iziet par sievu pie viņa augstības lēdijas 
brāļa 1 Vai tiešām tu domā, ka šāda jezga var palikt bez 
rakstiskām liecībām? Tādu vajag būt veselai kaudzeiI Un to, 
kas pazudis uz neatgriešanos, mēs paši sacerēsiml 

llanna. Tu sacerēsi, Bernard. Tu. Es stāvu malā. Es 
tev ne ar ko neesmu līdzējusi... 
Šāda doma, iespējama, iešāvusies prātā ari pašam Bernardam. 

Viņš smaida — samulsis un muļķīgs. 

Bernards. Jā...7 Nu ko... tas ir visai...taisnīgi. Tu 
esi tik augstsirdīga... 

Hanna. Tālredzīga. Čeiters tomēr varēja mirt ari no 
visa kā cita un pavisam citur. 
Bernards momentāni pārvēršas ģīmī. 

Bernards. Bet viņš duelējās ar Baironul 
Hanna. Dueli atstāsim zem jautājuma. Tu taču pat 

nezini, vai tas maz bija Bairons. Bernard, attopies 1 Tu 
nemaz nezini, vai,Bairons vispār bija Sidlijparkā. 

Bernards. Es uzstādu tev diagnozi — pilnīgs 
zinātniskās pārgalvības trūkums. (Tev trūkst vēriena, 
pārgalvības, drosmes.) 

Hanna. Ko tu neteiksiI 
Bernards. Ar zinātnieka pārgalvību es saprotu iekšējo 

balsi. Instinktu. Intuīciju. Kad tu nevis ar galvu saproti, 
bet ar aknām un iekšām jūti to zināšanu. Kad visādi 
spriedelējumi ir lieki. Tik vienkārši — dzimst pārliecība, 
kuru nevajag nedz attaisnot, nedz pamatot. Laiks uz mirkli 
apstājas un maina virzienu. Pulkstentiņš nedzied vis "tik-
tak-tik-tak", bet gan "tak-tik-tak-tik". Pēcāk viss 
nostājas savās vietās, bet tu jau savu esi sasniedzis. Tu 
esi bijis turi Tu, velns parāvis, to zini. Tu biji 
liecinieks. 



Valentīns. Vai jus runājat par lordu Baironu? Par 
Dzejnieku? 

Bernards. Nē, idiots tāds I Par grāmatvedi Baironu. 
Valentīns.(nepavisam nejūtas aizskarts) Ja par 

dzejnieku, tad viņš te tiešām bija. 
Klusums. 

Hanna. Kā tu to vari zināt? 
Valentīns. Viņa vārds ir minēts medibu grāmatās. 

Nošāvis kaut ko...laikam jau...zaķi. Te ir viesojušies 
ievērojami cilvēki. 

Hanna. Kur tā grāmata ir? 
Valentīns. Es to nelietoju, pārāk agrs periods... 
Hanna. 1809. gads. 
Valentīns. Parasti jau tās glabājas kambari. Bet 

paprasi Hlojai. 
Hanna skatā3 uz Bernardu. Visu šo laiku viņš ir klusējis, 

jo vārda burtiskā nozīmē ir pārakmeņojies, iekritis kaut 

kādā transā un spējīgs tikai čāpstināt lūpas. Hanna viņam 

iet klāt un saudzīgi noskūpsta uz vaiga. Skūpsts 

iedarbojas. Atjēdzies, Bernards ko kājas nes skrien dārza 

virzienā. Dzirdams, kā viņš aurē: "Hlojai Hlojai". 

Valentīns. Māte aizdevusi viņam savu divriteni. Aizdot 
otram divriteni ir tāds kā drošā seksa paveids. Droši vien, 
pats drošākais paveids. Māte vispār pret Bernardu nav 
vienaldzīga. Un viņš to nojauš, nav jau dumjš. Bet viņa šim 
— velosipēdu I (Runājot, Valentīns savāc trīs priekšmetus 

— matemātikas mācību grāmatu, vingrinājumu burtnīcu un 
grafikus. Ieliek visu to mapē.) Vai drikst uz laiku paņemt? 

Hanna. Protams. 
Kavierskaņas pieklust. No mūzikas istabas kautri parādās 

Gass. 
Valentīns. (Gasam) Jā, jā, mēs jau beidzām, un es jau 

eju. (Hannai) Paburšos drusciņ ap to grafiku. 
Gass pamāj galvu un smaida. Hanna arī, bet viņas domas ir 
citur un satrauktas. 

Hanna. Kaut ko es tomēr nesaprotu. Kāpēc tad agrāk ar 
interā...itera..."piebarošanu" neviens nenodarbojās? Tā jau 



nav nekāda varbūtības teorija, nav jābūt Einšteinam, lai 
tiktāl aizdomātos. 

Valentīns. Toties vienas dzīves un zīmuļu nepietiktu. 
Elektroniskais kalkulators Tomasīnai būtu tas pats kas 
Galilējam — moderns teleskops. 

Hanna. Kam tad viņai kalkulators? 
Valentīns, (pa/nāj ar Tomaslnas burtnīciņu) Ir grūti 

pat iedomāties, kādu milzumu laika viņa nositusi, lai šo 
atrisinātu. Bet lidz būtībai tā ari nav tikusi. Tagad 
atliktu vien nospiest taustiņu. Atkal un tad atkal. 
Iterācija. Visu un par visu — dažās minūtēs. Šodien pāris 
mana darba mēneši ir tas pats, kas Tomasinai — vesela 
vientules dzive tikai zīmuļu sabiedrībā. Un tūkstošiem 
aprakstīta papīra lappušu. Desmitiem tūkstošu! Un kāda 
garlaicība 1 

Hanna. Tu gribi teikt, ka... (Viņa apklust, jo Gass 

jau rausta Valentīnu aiz piedurknes) Tu gribi... 
Valentīns. Labi, Gas, es eju. 
Hanna. Tu vēlies teikt, ka problēma slēpjas tikai 

tajā? Papīra un laika trūkumā? Garlaicībā? 
Valentīns. Ir laiks iznest aizslietņus, lai viesiem 

ērtāk pārģērbties. 
Hanna. (negribīgi paceļ balsi) Valentīni Problēma 

slēpjas tur? 
Valentīns, (pārsteigts par viņas dedzību, bet mierīgi) 

Nē. Problēma ir tā, ka bez dibinātiem, nopietniem iemesliem 
kaut kam tādam neziedo veselu mūžu. Un vispār... 
Gass sarūgtināts izskrien no istabas. Valentīns it kā 

atvainojas: 

Viņš necieš, ja kāds kliedz. 
Hanna. Piedod. 

Valentīns dodas pakaļ Gasam. 

Un ko nozīmē tas tavs — "un vispār..."? 
Valentīns. Un vispār — tā rīkojas tikai apsēstie. Vai 

ķertie. 
Prom. 

Hanna paliek, domīga. Tad ņem no galda Kornhilas žurnālu, 

šķirsta to, aizver un dodas ārā no istabas ar žurnālu 

rokās. 



Telpa ic tukša. Mainās apgaismojums. Agrs rīts. No tālienes 

atskan pistoles šāviena troksnis. Tam uzreiz seko kokos 

pārbiedētu vārnu ķērkšana. 

Priekškars. Starpbrīdis. 

ARCADIA 

OTRAIS CĒLIENS 

Piektā aina 

Pa istabu turpu-šurpu staigā Bernards,- rokās tam 
aprakstītu papīra lapiņu kaudzīte. Balsī lasa. Klausītāji -
Valentīns, Hloja, Gass. Gass gan sēž no citiem attālāk un, 
iespējams, klausās neuzmanīgi. Valentīns ēd sviestmaizi, 
bet no tās izņemtās salātu lapas izbaro bruņurupucītim. 

Bernards. "Vai tas patiesībā notika? Vai varēja vispār 
notikt? Nešaubīgi, jā. Tikai trīs gadus iepriekš īru 
dzejnieks Toms Mūrs piedalījās divkaujā, lai nokārtotu 
rēķinus ar Džefriju par recenziju Edinburgas vēstīs. Šādi 
dueļi reti kad beidzās letāli, visbiežāk tie atgādināja 
farsu. Tomēr iespējamam dueļa uzvarētājam nācās atbildēt 
likuma priekšā kā parastam slepkavam. Kas attiecas uz 
nogalināto, tad nekam nederīga rīmjkaļa, kāds,saprotams, 
bija Ezra Čeiters, nāve Derbijšlras nomalē tā ari palika 
neviena neievērota un nepamanīta. Viņa vārds nogrima 
aizmirstībā tāpat kā viņa vārda brāļa un laikabiedra, 
nevienam nezināmā trešās šķiras botānika vārds, kurš mira 
kaut kur Rietumindijas džungļos. Viņi ir zuduši vēsturei, 
nu gluži kā tas mērkaķis, kurš sakoda botāniķi. 
1009. gada sešpadsmitajā aprīli, dažas dienas pēc 
atgriešanās no Sidlijparka, Bairons raksta savam 
pilnvarniekam Džonam Hensonam: "Kaut ari sekas tam, ja es 
atstāju Angliju, būtu pat desmitkārt briesmīgākas, nekā jūs 



paredzat, man šā vai tā nav izvēles. Dažādu iemeslu dēļ 
aizbraukšana nav atliekama un braukt nākas nekavējoši." 
Bairona Kopotajos rakstos šī ziņa ir ar sekojošu redaktora 
komentāru: "Motivi, kādēļ Baironam tik steidzami bija 
jāaizbrauc, nav zināmi joprojām." Vēstule ir nosūtīta no 
Ņūstedas abatijas, no dzimtas īpašumiem Notingemšīrā. Vienā 
diena uz zirga - jājot ziemeļrietumu virzienā - un mēs esam 
Sidlijparkā, Kaverliju mājās, pie dzimtas, kas bija daudz 
ievērojamāka nekā Baironi. Pateicoties Kārlim IX, kurš 
piešķīra viņiem Kroumu grāfu titulu.. . 
Steidzoties ienāk Hanna. Viņai rokās papīrs. 

Hanna. Bernardi Valentīni 
Bernards. Es atvainojos... 

Hanna liek_-lappusi Valentīna priekšā. 

Hloja. (Dusmīgi) Hanna1 
Hanna. Kas ir? 
Hloja. Kāda nekaunībai 
Hanna. (apmulsusi) Ko es tādu izdarīju? 
Valentīns. Bernards lasa mums savu lekciju. 
Hanna. Es zinu. (apdomājusies) Ak, piedod, es tevi 

pārtraucu. Atvaino, Bernard. 
Valentīns, (ar lapiņu rokās) Kas tas ir? 
Hanna. (vēršas pie Bernarda) Pēdas nonākušas Indijas 

departamenta bibliotēkā. (Valentīnam) Pīkoka vēstules 
kopija, es nupat saņēmu. 

Hloja. Hanna1 Aizveries 1 
Hanna. (apsēžoties) Jā, jau jā, piedodiet. 
Bernards. Es jau varu pie sevis lasit, nekādu 

problēmu. 
Hloja. Nē. 

Hanna aizvāc Pīkoka vēstuli. 

Hanna. Turpini, Bernard. Es laikam stipri kavēju? 
Palaidu garām ko sevišķi svarīgu? 
Bernards dusmīgi skatās uz viņu. Turpina lekciju. 

Bernards. "1809. gadā Ņūstedas Baironi bija nelielā 
skaitā - ekscentriska atraitne un viņas dēls, saukts par 
klibiķīti. Lorda titulu viņš saņēma, būdams desmit gadus 
vecs zaļknābis. Lidz tam viņa rupjā, valdonīgā māte, Īsts 
monstrs, vazājās pa apkaimi, stumjot pa priekšu ratus ar 



klibo puišeli, apmetoties te vienā, te otrā mājā..." (Hanna 
paceļ roku jautājumam) Iebildes tiek noraidītas. "... 1809. 
gada aprīli, četrus mēnešus pēc savas divdesmit pirmās 
dzimšanas dienas, viņš vēl bija nekas, ja neskaita viņam 
piederošos parādus un ģenialitāti. Starp Baironiem un 
Kaverlijiem nebija un nevarēja būt nekāda sociālā stāvokļa 
līdzvērtība. Vienīgais, kas viņus saistīja - līdz šim 
nezināmais Septimuss Hodžs, Bairona skolas biedrs un draugs 
Harrovā un Kembridžas koledžā..." (Hanna atkal ceļ roku) 

Iebildumi netiek ņemti vērā. "... Bairona līdzgaitnieks 
Harrovā un Kembridžā, kurš bija lorda Krouma meitas 
Tomasīnas Kaverlijas privātskolotājs. No Bairona vēstulēm 
mēs zinām, kur viņš bijis astotajā un divpadsmitajā aprīli. 
Viņš bija Nūstedā. Toties desmitajā viņš pavisam noteikti 
atradās Sidlijparkā, kas ticis atzīmēts līdz mūsdienām 
saglabātajā medību gramatā: "10. aprīlis, 1809. gads, 
priekšpusdiena. Skaidrs, bez nokrišņiem, pa laikam 
mākoņains, dienvidaustrumu vējš. Es pats, Ogastess, lords 
Bairons. Četrpadsmit baloži, viens zaķis (lords B.)" Taču, 
kā mums tas tagad zināms, šajā dienā Sidlijparkā risinājās 
īstena drāma. Sekss un literatūra uz spēles uzlika ne 
putnu, bet cilvēku dzīvībasI" 

Valentīns. Baložu jau ari žēl. 
Bernards. Tos es varu vispār izsvītrot no lekcijas 

teksta, šo es pierakstīju tikai tevis dēļ, lai tev ir 
patīkami. 

Hloja. Neņem viņu galvā, Bernard. Turpini par dueli. 
Bernards. Hanna taču pat neklausās 1 
Hanna. Klausos, klausos. Es bieži strādāju ar radio 

fonā. 
Bernards. Sirsnīgi tencinu 1 
Hanna. Vai tu drīz beigsi? 
Hloja. HannaI 
Hanna. Nē, nē, patiešām aizraujoši. Es tikai 

apjautājos, vai vēl daudz līdz beigām. Man vajag steidzami 
uzzināt no Valentīna par šo (rāda uz vēstuli). Piedod, 
Bernard, turpini vien. Es varu pagaidīt. 

Valentīns. Tiešām, Bernard, piedod. 



Hloja. Lūdzu, Bernardi 
Bernards. Kur es paliku? 
Valentīns. Pie baložiem. 
Hloja. Pie seksa. 
Hanna. Pie literatūras. 
Bernards. Ah, jā, pie patiesās drāmas. Pie dzīvības un 

nāves. Tātad... "Visdaiļrunīgākā liecība ir trīs manis 
iepriekš citētās vēstules. Apņēmīgā prasība nokārtot 
personīgas dabas lietu; izmisuma kliedziens "vīrs nosūtīja 
pēc pistolēm" un, visbeidzot, vēstule-izaicinājuma cimds, 
piekrāpta vira un apvainota dzejnieka Ezras Čeitera mests 
11. aprīli. Aploksnes nav saglabājušās. Skaidri zināms 
viens,- pie Bairona līdz 1816. gadam glabājušās visas trīs 
šis vēstules. Glabājušās grāmatā Erosa gulta, kuru pirms 
septiņiem gadiem viņš bija aizņēmies Sidlijparka muižā no 
Septimusa Hodža." 

Hanna. Aizņēmies? 
Bernards. Jautājumus lūdzu pataupiet beigām. Ja ir 

konstruktīvi ierosinājumi, tad... To dēļ jau es rīkoju šos 
lasījumus provincē, pirms uzstāšanās Londonā, Bairona 
biedrībā. Pirms pubikācijām. Starp citu, Valentin, vai 
negribi kļūt slavens? "Medību grāmatas, kuras atradis tāds 
un tāds..."? 

Valentīns. Tās taču nekur nebija pazudušas... 
Bernards. Nu, labi "tāds un tāds nodevis mūsu rīcībā". 

Vispār jau manā dabā nav izdāļāt pa labi, pa kreisi 
pateicības, bet ar zinātniskiem rakstiem ir kā ar laulības 
šķiršanu - vienmēr labi, ja visā tai jezgā piemin kādu 
aristokrātu. Es minēšu tavu vārdu reklāmā pirms lekcijām un 
preses kopsavilkumā, labi? 

Valentīns. Tas ir ļoti laipni no tavas puses, Bernard. 
Hanna. Paga, kādā preses kopsavilkumā? Bet kā tad ar 

"Angļu literatūras jaunāko pētījumu vēstīm"? 
Bernards. Ši publikācija nāks vēlāk. Tā būs zinātniski 

pamatotāka, ar visām iespējamām atsaucēm. Sausi, korekti, 
bez cilvēciskām pārmērībām. Bet vispirms - preses apskats: 
"Steidzieties to dzirdēt, citādi būs par vēlul" Bet pie kā 
es paliku? 



Valentīns. Pie medību grāmatām. 
Hloja. Pie Erosa. 
Hanna. Pie "aizņemšanās". 
Bernards. Jā, pareizi: "aizņēmās no Septimusa Hodža". 

Var pieņemt, ka vēstules tur atradās jau tad," kad Bairons 
paņēma grāmatu no Hodža. 

Valentīns. Jā. 
Hloja. Valentin, aizveries 1 
Valentīns. Kādēļ? Tas taču ir iespējams. 
Bernards. "Vai tiešām Hodžs aizdeva grāmatu Baironam, 

neizņēmis no tās intīma rakstura vēstules?" 
Valentīns. Nē taču... Es domāju, ka Bairons varēja 

paņemt grāmatu, nemaz neprasot atļauju. 
Hanna. Varēja gan. 
Bernards. Kāpēc tad Hodžs nesavāca tās vēlāk? 
Hanna. Es nezinu, es taču tur nebiju. 
Bernards. Tas nu gan, velns parāvis, ir tiesa. Tevis 

tur tiešām nebija. 
Hloja. Bernard, turpini. 
Bernards. "Izšķirošais šeit ir trešais dokuments -

izaicinājums uz dueli. Čeiters "kā vīrietis un kā 
dzejnieks" rāda ar pirkstu uz viņa "nomelnotāju presē". 
Saprotams, par Čeiteru katru mīļu dienu avīzēs nerakstīja: 
nedz kā par vīrieti, nedz poētu. Tātad, ar nomelnošanu viņš 
domāja recenziju par "Turcijas verdzeni", kas tika 
publicēta "Pikadilli avīzē". Vai Septimuss Hodžs bija 
saistīts ar Londonas periodiskajiem izdevumiem? Nē. Bet 
Bairons? Bija gani Divus gadus agrāk viņš jau bija 
rakstījis recenziju par Vordsvortu. Pēc diviem gadiem -
recenzēja Spenseru. Vai mums ir kaut jel viens pieturas 
punkts, kā Bairons vērtēja Čeiteru kā dzejnieku? Ir gani 
Kurš cits, ja ne Bairons, lēdijas Kroumas "Angļu 
dziesminieku un skotu apskatnieku" eksemplārā ar zīmuli 
ierakstījis sekojošus vārdus..." 

Hanna. Jebkurš... cits 1 
Bernards. Bet dārgumiņ... 
Hanna. Nesauc mani par dārgumiņu. 



Bernards. Labi, lai būtu "aunapiere". Vai tiešām virs, 
kuru Čeiters dēvēja par "savu vienīgo draugu Septimu 
Hodžu", varēja izdrāzt viņa sievu un noliet ar sūdiem viņa 
grāmatu? 

Hanna. Vēsi un mierīgi. 
Hloja. (nopietni) Hanna, tu droši vien kādreiz esi 

pārcietusi cietsirdīgu pazemojumu vai milzīgu vilšanosI 
Hanna. Protams, neko tik lielu, kā tas, kas man 

jādzird šeitl Kādēļ Bairons nevienā savā vēstulē nepiemin 
par šīm recenzijām "Pikadilli"? 

Bernards. Tas taču ir skaidrs kā dienai Tāpēc, ka viņš 
nogalināja to, par kuru rakstījal 

Hanna. Bet tā pirmā - par "Turcijas verdzeni" - taču 
parādījās gādu agrāki Vai tad tavs Bairons bija gaišreģis? 

Hloja. Vēstules taču varēja pazust. 
Bernards. Paldies 1 Tik tiešāml Tomēr kaut kur ir jābūt 

kaut pieļāvuma līmenī - vēstulei, kas visu to 
apliecinātu. Pati vēstule varbūt ir pazudusi, bet tās 
informācija, līdzīgi radioviļņiem, ir neiznīcināmi dzīva un 
peld kaut kur izplatījumā. "Mans dārgais Hodž, rakstu tev 
no Albānijas, un tu esi vienīgais uz šīs pasaules, kurš 
zina, kāpēc esmu šeit. Nabaga Č. 1 Nekad neesmu vēlējis 
viņam ļaunu, ja nu vienīgi paknābāju toreiz "Pikadilli" 
rakstā, bet - pie visa vainīga šī sieviete, dārgais Hodžl 
Kas par traģisku padarīšanu, bet, paldies Dievam, dzejai 
jau tas nācis tikai par labul Tavs uz mūžiem, B. - Post 

scriptum. Šo vēstuli sadedzini." 
Valentīns. Kā Čeiters uzzināja, ka recenzents bijis 

Bairons? 
Bernards, (aizkaitināti) Interesanti, kā es to varu . 

zināt, manis taču tur nebija. (Pauze, vēršas pie Hannas) 

Vai gribi ko bilst? 
Hanna. Moi? (fr., Es?) 
Hloja. Zinu gani Bairons būs izpļāpājiesl Viņš 

izstāstīja par recenziju misis Čeiterai. Gultā. Un nākamajā 
dienā viņš to pameta. Par to viņa viņam atriebās. Un 
piešuva "izvarošanu satikšanās laikā". 

Bernards, (ar riebumu) Ko nozīmē - piešuva Izvarošanu? 



Hanna. To arī nozīmē. Un notika tas 10. aprili. 
Bernards aizkaitināti grasās iebilst un vēršas uz durvīm, 

lai aizietu. Troksnis, atrunas. 

Bernards. Man pietiek 1 Beigas I Vairāk neteikšu ne 
vārdaI 

Hanna. Piedod. 
Bernards. Ne par kol No jūsu puses es jūtu vienvienigu 

sarkasmu. Tā ir bērnišķīga ampelēšanās. 
Valentīns. Vai es ari būtu pie kaut kā vainīgs?... 
Bernards. Es jums te klāstu sensacionālāko gadsimta 

atklājumu literatūrā, bet jūs... Nekādas uzticibasl 
Hloja. Bernard, piedod, velti tu ņem pie sirds,- viņi 

to dara aiz skaudības. 
Hanna.-Es varu neteikt ne vārda... 
Valentīns. Jā, tā būs labāk, Bernard, turpini, lūdzu, 

ja? Mēs apsolām... 
Bernards. (nomaina dusmas pret laipnību) Nu labi. 

Tikai ar noteikumu - ja jūs pārstāsiet barot tos 

bruņurupučus 1 

Valentīns. Bet viņam taču ēdamais laiks I 
Bernards. Un tikai ar noteikumu - man tiks izrādīta 

pienācīga cieņa - kā zinātniekam starp zinātniekiem. 
Hanna. Es zvēru, - būšu klusa kā kaps, kamēr tu 

nebeigsi. 
Bernards. Pēc tam, - lūdzu -, izsakiet komentārus -

kā tas pieņemts zinātnieku aprindās. 
Hanna. Bez šaubām, zinātniskos... Tev taisnība, 

Bernard. 
Bernards. Jā, zinātnes cienīgos terminos... 
Hanna. Terminos... Brīnišķīgi. Zinātnes valodā. 

Apsolu. 

Bernards atkal sak izkrāmēt lapiņas, kuras tikko 

demonstratīvi novāca, un meklē, kurā teksta vietā viņš 

palika, ar aizdomām tomēr nopētīdams savus klausītājus: ja 

nu viņi atkal zobojas? 

Bernards. Tā, pēdējā tēze. "Nešaubīgi, Ezra Čeiters 
"kādam" nosūtīja izaicinājumu uz divkauju. Ja mēs pieņemam, 



ka šis duelis notika 1809. gada desmitā aprīļa miglainā 
rītā, Sidlijparkā, tad viņa pretinieks, acīmredzami, bija 
kāds kritiķis - liels zobgalis, turklāt negausīgs sievišķā 
skaistuma mīlētājs. Kurš šis "viņš" varētu būt? Atbilde 
uzprasās pati. Ejam tālāk. Misis Čeitera, kā zināms, 1810. 
gadā jau bija atraitne. Kāds varētu būt Ezras Čeitera tik 
ātras, priekšlaicīgas nāves cēlonis? Atkal atbilde nav tālu 
jāmeklēl Tālāk. Lords Bairons - ņemiet vērāl - atrazdamies 
savas litarārās karjeras un slavas virsotnē - pēkšņi pamet 
valsti. Tā ir visīstākā bēgšana,- paniska un slepena. 
Ārzemēs viņš nodzīvo divus gadus. Un tas notiek laikā, kad 
braucieni uz Eiropas kontinenetu bija bīstami un reti. 
Kādēļ viņš atstāja Angliju? Un atkal atbilde mums ir deguna 
priekšā 1" 

Bernards, redzams, ir galīgi apmierināts par savu 

uzstāšanos. Daudznozīmīgs klusums. 
Hanna. Pupu mizas I 
Hloja. Es gan domāju, ka taisni tā arī noticis. 
Hanna. Visu, kas neietilps tavos no pirksta izzīstajos 

pieņēmumos, tu esi vienkārši ignorējis. Bairons pats jau 
sen grasījās braukt uz ārzemēm, par to viņš plātījās it 
visur, eksistē vēstule, rakstīta februārī, nosūti... 

Bernards. Bet, viņš taču neaizbrauca 1 
Hanna. Ari aprīlī viņš neaizbraucat Tikai jūlija 

sākumā. 
Bernards. Tajos laikos taču cilvēki dzīvoja 

nesteidzoties. Tie bija citi laiki. Viņš notupēja veselas 
divas nedēļas Talmūtas ostā - vai nu īsto ceļavēju gaidīja, 
vai ko... 

Hanna. Bernardi Es pati nezinu, kādēļ tā aizsvilos. 
Tevi šā kā tā nepārtaisīsi. Zinātnē tu esi pašpārliecināts, 
iedomīgs nekauņa - tu ignorē cēloņsakarības, robežas, 
likumības. Tikko tev kaut kas iešaujas prātā, tu uzreiz -
žvikš, brākš - sataisi tādas teorijas. Bernard, reizēm man 
liekas, tu esi vienkārši jucis. Bet es... lienu vai no ādas 
laukā, lai tevi apturētu, kamēr tu kā mazs bērns min un min 
uz priekšu savu trīsriteni - pretim bezdibenim. Man taču ir 
kaut kas jādaral Un es metos tevi glābt. Nu lūk. Ja Bairons 



ir nošāvis Čeiteru dueli, tad es esmu Jaunava Marijai Jā, 
šaubu nav,- tu kļūsi slavens. Iemantosi tādu slavu, ka tev 
no mājas būs jālien laukā ar papīra tūtu galvā. Lai tevi 
neviens neatpazītu. 

Valentīns. Patiešām, Bernard, kā eksakto zinātņu 
pārstāvim, man jāsaka - tavā teorijā ir baltie plankumi. 

Bernards. Es neesmu nekāds matemātiķis. 
Valentīns. (saudzīgi) Eš kā zinātnieks tev iesaku... 
Bernards. (kliedz) Tu labāk runā pēc būtības I Es līdz 

šim neesmu dzirdējis nevienu konkrētu pretargumentuI 
Hanna. Nevienam neienāks prātā nogalināt cilvēku, un 

pēc tam vēl apņirgt viņa grāmatu. Galējā variantā, 
pieņemsim, otrādā secībā. Pēc tavas loģikas, iznāk, viņš 
"aizņēmās" . grāmatu, uzšņāpa recenziju, aizsūtīja to pa 
pastu, paveda Čeitera kundzi, nošāva viņas vīru un pats 
aizšāvās uz ārzemēm. Un to visu veica nieka pāris dienās I 
Kurš uz kaut ko tādu ir spējīgs? 

Bernards. Bairons. 
Hanna. Tas ir bezcerīgi... 
Bernards. Tev nav lemts saprast viņu, Baironu. Pietiek 

izlasīt tavu grāmateli, lai... 
Hanna. Manu - ko...? 
Bernards. Ak, piedod. Tu taču esi sarakstījusi 

gadsimta romānu 1 Līdz saknēm izrevidējusi pasaules 
literatūras vēsturi. Bairons, šis samaitātais zeņķis, ko 
tikai laika gars, nevis viņa paša ģēnijs, ir izpūtis par 
vērtību. Toties tavas grāmatas varone - šī tēviņu 
sabiedrības gūstekne Karolīna, nabaga intelektuāle1... 

Valentīns. Es kaut kur to jau esmu lasījis... 
Hanna. Viņa recenzijā. 
Bernards. Un nav slikti teikts, velns parāvis I Ļoti 

precīzi 1 (Saruna iegūst nepatīkamu virzību, bet Bernardu, 

saprotams, tas neuztrauc) Tu, mana dārgā, esi samainījusi 
viņus vietām. Patiesībā, tā tava Karolīna ir romantiska 
pļāpukule bez vismazākajām litarārajām dotībām, kamēr 
Bairons bija astoņpadsmitā gadsimteņa racionālists, kuru uz 
saviem spārniem nēsāja Dievs 1 Un viņš nogalināja Čeiteru1 



Hanna. (Pēc pauzes) Ja nav par vēlu, es labāk 
paklusēšu, un paklausīšos, līdz kara tu aizrunāsies. Uz 
priekšu 1 

Bernards. Paldies, ka tu ļauj. Svešā aci tu pat 
puteklīti pamanīsi, bet tās muļķības, ko pati uz savas 
grāmatas vāka esi pieļāvusi... 

Hanna. Kas ir ar vāku? ^ 
Valentīns. Tev nepatīk mans kompjūterraakets? Vai tu 

par to? 
Bernards. (Valentīnam) Nepārliecinošs. 
Valentīns.(Hannal) Tie raksti "Pikadilli" stipri 

atšķiras no citu Bairona recenziju stila. 
Hanna. (Bernardam) Ko tu gribēji teikt par to vāku? 
Bernards, (neņem viņu vērā) Citas recenzijas jau ari 

atšķiras viena no otras, ne tā? 
Valentīns. Protams. Bet pēc citiem parametriem... 
Bernards. (ņirdzīgi) Parametrieml Tu taču nevari 

iebāzt Bairona galvu savā kompjūterāl Ģēniju nevar 
klasificēt kā tavas mežazosis ar datoruI 

Valentīns. (lietišķi) Labi, bet tas vienalga ir 
triviāli. 

Bernards. Ko??II 
Valentīns. Kujrš uzrakstīja, ko uzrakstīja, kā uz... 
Bernards. Tātad - triviāli? 
Valentīns. Nenozīmīgi, nebūtiski. Aprobežojas ar 

personām. 
Bernards. Piedod, tu tiešām teici "triviāli"? 
Valentīns. Nu, tas tikai tāds tehnisks apzīmējums. 
Bernards. Varbūt, tikai literatūrā tas NAV tehnisks 

apzīmējums I 
Valentīns. Saproti, Bernard, jautājumi, kurus tu 

uzdod, neko nenozīmē. Tā, it kā vissvarīgākais būtu, kurš 
tieši izgudroja diferenciāļus. Angļi saka - Ņūtons, vācieši 
- Leibnics. Bet tas neko neatrisina. Vai tad ir jēga 
strīdēties par personām! Galvenais taču ir paši 
diferenciālskaitļi! Tehniskais progress, izzināšanas 
process I 

Bernards. Tiešām? Un kāpēc? 



Valentīns. Kas "kāpēc"? 
Bernards. Kāpēc zinātnes progress ir svarīgāks par 

personībām? 
Valentīns. Viņš joko vai kā? 
Hanna. Joko. Turklāt triviāli. Bernard... 
Valentīns, (pārtrauc viņu, vēršas pie Bernarda) Esi 

tik virišķigs un atzīsti savu sakāvi. 
Bernards. Nu tik es esmu dimbāI Mani tūdaļ nobeigs ar 

penicilīnu un pesticīdiem. Vai ari es jūs - ar atombumbu un 
aerosoliem. Tikai nejauciet, lūdzami, progresu ar pilnību. 
Izcils dzejnieks vienmēr dzimst laikā. Izcils domātājs 
vajadzīgs vienmēr un visur. Bet tas jūsu īzaks Ņūtons 
varēja ari drusku pagaidīt. Cilvēce tiri labi jutās ari bez 
viņa. Mēs bijām gana laimīgi ar Aristoteļa izdomāto Kosmosa 
modeli, vismaz es. Kāda vaina burvīgām Dieva rokas vadītām 
piecdesmit piecām kristāla sfērām? Es domāju, nav nekā 
triviālāka par gaismas ātrumu. Visi šie kvarki, kvazāri, 
lielie sprādzieni, melnie caurumi, - kur visus šitos sūdus 
lai liek? Kam tas viss? Ko jūs, zinātnieki, esat ar to visu 
panākuši? Šķērdējuši naudu un atņēmuši mums harmonijas 
iespaidu 1 Un jūs jūtaties varen apmierināti par to? 

Hloja. Vai tad tu, Bernard, esi pret penicilīnu? 
Bernards. Tu nemērkaķojies viņiem pakaļ. (Valentīnam) 

Tie esat jūs, kas nenovēršami nesaties pretī bezdibeniml Un 
es labprāt jūs vēl pagrūdlšul VisusI Izņemot to vienu -
invalidu ratiņos 1 Lai jau mani pēc tam nolād. 

Hanna. (Skaļi) Vai tu vienreiz pateiksi, kas nav 
kārtībā ar to grāmatas vākul 

Bernards, (nepievērš viņai uzmanību) Draugi, zināšanas 
be2 pašizziņas nav nekas. Tādas zinības nevienam nav 
vajadzīgas. Vai Visums izplešas vai saraujas 1 Vai zemeslode 
no tām zināšanām lielāka uzpūšas? Vai varbūt tā no 
pārgudrības taisās pārplīst? Vai varbūt tā stāv uz vienas 
kājas vai karājas mata galā un svilpo savu bērnu skaitāmo 
pantiņu vai ari bēru dziesmu? Nu un tadl Man nospļauties I 
Savu Visumu es pats paplašināšu. Bez jūsu palīdzības. 

"Tā soļo savā skaistumā, 
Kā zvaigžņu nakts bez mākoņiem, 



Un gaismas, tumsas krāšņumi 
Tai acis mirgo vienoti." 

Tādas tās lietas, viņš, ģēnijs, šo sarakstīja, 
atgriezdamies no parastas ballītes. (Ar uzspēlētu 

pieklājību) Man labpatiktos zināt, ko tu, mīļais Valentin, 
īsti esi iecerējis ar to kompjuterizēto zosu uzskaiti? 
Valentīns pieceļas un kļūst redzams, ka viņš teju grasās 

apraudāties. 

Valentīns. (Hlojai) Viņš nav pret penicilīnu. Un es 
nenoliedzu poēziju. Turklāt viņš to labi zina. (Bernardam) 
Un ar tiem mežaputniem es vairs nenoņemos. 

Hanna. Ko tu runā, Valantin? 
Valentīns. (uz durvju pusi) Tas vairs nav manos 

spēkos. 
Hanna. Kāpēc? 
Valentīns. Pārāk liels troksnis. Par daudz fona 

trokšņu. 
Ar šiem vārdiem Valentīns aiziet. Hloja - vienās 

asarās - ņemas ar dūrītēm dunckāt Bernardu. Nesāpīgi, bet 

tīšām. 

Hloja. Kāds tu esi neģēlis, Bernard. 
Izskrien. Viņai pakaļ Gass. Pauze. 

Hanna. Lūk, tā. Saķildoji mūs visus. Neaizmirsti uz 
atvadām ari bruņurupucim iespert. 

Bernards. Jā, man ļoti žēl. Tas nemaz nav smieklīgi, 
ja strīdas neprofesionāļi. 

Hanna. Tieši tā. 
Bernards. Nu, tā... (viņš sāk vākt kopā papīrus ar 

lekcijas tekstu,bet pēkšņi kaut ko atceras) Tu vaicāji par 
to vāku? "Lords Bairons un Karolina Lema Karaliskajā 
Akadēmijā"? Skice? Tušas zīmējums? Autors - Henrijs 
Fuzelli? 

Hanna. Nu un kas tad ir? 
Bernards. Tie nav viņi. 
Hanna. (Uzsprāgst) Kas to teica? 

Bernards izņem 110 portfeļa "Bairona biedrības vēstnesi". 

Bernards. Bairona biedrībā parādījies viens Fuzelli 
eksperts. Lūk, atsūtījuši man svaigu numuriņu... Kā godātam 
kolēģim, biedrības Īstenajam loceklim... 



Hanna. Kapec tad tie nav viņi?I Tas taču ir ļoti 
slavens zīmējums... 

Bernards. Slaveni maldi... (Meklē īsto vietu žurnālā) 

A, rokā ir. "Ne agrāk par 1820. gadu". Eksperts skanēja 
zīmējumu, pārbaudīja slāni pēc slāņa. (sniedz Hannai 

žurnālu) Palasi, kad nav ko darīt. 
Hanna. (viņa atdarina Bernarda ņirgas) Skanēja? 
Bernards. Jauks skicējums, protams, bet Bairons tajā 

laikā atradās Itālijā... 
Hanna. Bet, Bernard, es zinu, tie ir viņil 
Bernards. Kā? 
Hanna. Kā?l Vienkārši zinul "Skanēja" vai sūkāja, man 

pie astes! 
Bernards. Seko savai valodaiI 
Hanna. Viņam nav taisnība, viņš maldās. 
Bernards. Tad beidzot tavs zinātnieces instinkts 

ierunājies? 
Hanna. (bez emocijām) Viņš kļūdās. 

Bernards aizcērt portfeli. 

Bernards. Beigu galā, tas viss ir triviāli un 
nebūtiski. Varbūt braucam? 

Hanna. Uz kurieni? 
Bernards. Pie manis. 
Hanna. Uz Londonu? Priekš kam7 
Bernards. Priekš kam... 
Hanna. Varbūt paklausīties tavu lekciju? 
Bernards. Jupis viņu, lekciju. Es gribu ar tevi 

pārgulēt. 
Hanna. Ā... Paldies, bet nē. (pēkšņi protestējot) 

Bernardi 
Bernards. Tev vajadzētu to pamēģināt. Tas nāktu tev 

tikai par labu. Tu nenovērtē seksa nozīmi dzīvē. 
Hanna. Man nav nekas pretī. 
Bernards. Ir gan. Tev derētu palaist sevi brīvībā... 

Ari grāmatu rakstīšanai tas nāktu tikai par labu. Tās 
vismaz būtu tuvāk realitātei. 

Hanna. Sekss un literatūra. Literatūra un sekss. Ja 
notiktu pēc tava prāta, tu par to vien runātu. Kultos uz 



vietas kā divi ķiļķeni ķīseļa bļoda. Un viens tavs ķilķens 
būtu sekss. 

Bernards. Dabiski. Visapkārt vieni tēviņi. 
Hanna. Bez šaubām. Einšteins - relativitāte un sekss. 

Čipendeils - mēbeles un sekss. Galilejs - zeme griežas.vai 
guļ Dievam starp kājām? Kas ar jums, mīļie, notiek? Mani ne 
reizi vien gribējuši apprecēt. Tiklīdz par to iedomājos, 
drebuļi skrien. Lai es uz kāda vīrieša regulāras 
dzimumdzīves altāra liktu savu brīvību - brīvību pati savā 
gultā palaist pati savu pirdienu, kad man to pašai 
iegribas? Nemūžam I Un ko tu saproti ar grāmatas tuvību 
realitātei? 

Bernards. Tikai patiess romantiķis spēj uztaisīt no 
Karollnas Lemas varoni. Bet tu esi racionāliste un kā 
radīta Baironam. 

Pauze. 
Hanna. Nu labi, bija patīkami iepazīties tuvāki 
Bernards. Tu zini, es tomēr atbraukšu pie jums uz 

dejām. Hloja ielūdza. 
Hanna. Viņa gribēja to labāko, bet es nedejoju. 
Bernards. Nē, tu nesaprati, - mani ielūdza un es iešu 

ar viņu. 
Hanna. Ak tā. Bet es tiešām nedejoju. 
Bernards. Nē, es dejošu ar viņu. Sub rosa. (starp 

mums) Tikai nesaki to mammai. 
Hanna. Tātad viņa negrib, lai māte to zina? 
Bernards. Nē, es to negribu. Tā i_r mana pirmā pieredze 

satiksmē ar aristokrātiju. Un es drusciņ nervozēju. 
Saproti? 

Hanna. Bernardi Tu taču neesi to meiteni pavedis? 
Bernards. Pavedis viņu, ko neteiksi? Kur tik es 

pagriežos - viņa jau pati priekšā: bibliotēkā uzlidusi pa 
trepītēm taisni man virs galvas... Nu un es beigās padevos. 
Bet starp viņas kājām es kaut ko ieraudzīju... un tūdaļ 
iedomājos par tevi. (Viņā atbildes vietā dabū smeķlgu 
pļauku, tomēr saglabā mieru. Izvelk no kabatas mazu 

grāmatiņu. Turpina, kā kad nekas nebūtu bijis.) Autors 
Džeimss Godolfins, 1832. gads, žēl, ka bez ilustrācijām. 



(ver grāmatu atzīmētā vietā) "Sidlijparks Derbijsirā, grāfa 
Krouma īpašums..." 

Hanna. (joprojām nevar attapties) Pasaule iet uz velna 
paraušanu... 

Bernards. "Pieci simti akru, no tiem četrdesmit -
aizņem ezers. Parks, kuru iekārtojuši Brauns , pēc tam -
Noukss, ir pārpilns gotiskiem jaukumiem, - rotaļigi pārkaru 
tiltiņi, grotto, (mākslīgās alas) un tā tālāk. Ermitāžā jau 
divdesmit gadus mājo kāds neprātis vientuļnieks; viņa 
vienīgais sarunbiedrs ir bruņurupucis, vārdā Pļauts, kuru 
virs negribīgi, tomēr reizēm ļauj paglaudīt ziņkārīgajiem 
bērniem." (Sniedz viņai grāmatu) Bruņurupucitis. Kāda 
aizkustinoša pastāvība. 

Hanna.-(tikai pēc brīža paņemot grāmatu) Pateicos. 
Pie durvīm Valentīns. 
Valentīns. Taksometrs no stacijas ir pie mājas. 
Bernards. Ak tā...Paldies. Jā, vai Pikoks uzmetis kādu 

trumpi? 
Hanna. Kaut ko - jā. 
Bernards. Vientuļnieka vārdu un viņa CV? (Paņem lapiņu 

ar Pīkoka vēstules kopiju) 

Valentīns. Tinies. 
Bernards. Klai^sos. (Prom) 

Hanna. Neņem viņu ļaunā. Tās ir viņa performances. 
Ritorika ir, kā teiktu antīkajos laikos,- mēles ģimnastika. 
Patiesību atļāva meklēt filozofiem, kamēr pārējie 
nodarbojās ar mēles kulstīšanas mākslu. Bernardam mēs bijām 
pirmie viņa vārdu aerobikas treniņa skatītāji,- viņš taču 
gatavojas uzstāties televīzijā. 

Valentīns. Man tomēr negribas būt par viņa treniņu 
boksa bumbieri - viņš nemākulīgi dauza. (Viņā aplūko 

vēstuli) Ko tad mūsu mēnessērdzīgais? 
Hanna. (ņem vēstuli un skaļi lasa) "Neprāša testaments 

lai kalpo par brīdinājumu, cik daudz posta ceļas no aklas 
sekošanas franču modei... jo tieši franču, precīzāk, 
pārfrančojies matemātiķis bija tas, kurš noveda viņu pie 
skumjās pārliecības, ka nākotnē mūs sagaida pasaule bez 
dzīves, bez gaismas... kā kad gunskurs bez malkas, kas sevi 



aprijis un pārvērties par nešķiramu pelnu masu. Saule 
izdeg. Un Pasaule izdziest, atdodot savu siltumu..." 

Valentīns. (pagalam ieinteresēts) Paskat, cik 
aizraujoši.. . 

Hanna. "Viņš mira div' reiz divdesmit un vēl septiņus 
gadus vecs, nevarīgs kā Jēkabs, un krunkains kā žuvis 
kāposts, pats - labākais pierādījums saviem pareģojumiem. 
Tomēr līdz savai pēdējai stundiņai viņš darbojās, lai 
atgrieztu pasaulei cerību ar vecās labās angļu algebras 
palīdzību..." 

Valentīns. Viss? 
Hanna. (piekrītoši pamāj) Tu saskati tur kaut kādu 

jēgu? 
Valentīns. Kur? Faktā, ka mēs visi esam nolemtie? 

(Nevērīgi) Vispār jau tas ir otrais termodinamikas likums. 
Hanna. Un sen viņš ir zināms? 
Valentīns. Dzejniekiem un trakajiem - kopš 

aizvēsturiskiem laikiem. 
Hanna. Bet ja nopietni? Tolaik par šo likumu zināja? 
Valentīns. Nē. 
Hanna. Vai tas varētu būt saistīts... nu... ar 

Tomasīnas atklājumu? 
Valentīns. Viņa neko neatklāja. 
Hanna. Bet ar piezīmēm viņas burtnīcās tas varētu būt 

saistīts? 
Valentīns. Nē. 
Hanna. Tātad - tīrā sagadīšanās? 
Valentīns. Kāda sagadīšanās? 
Hanna. (lasa) "Viņš mira div' reiz divdesmit un vēl 

septiņus gadus vecs." Tas notika 1834. gadā. Tātad iznāk, 
ka dzimis viņš 1787. gadā. Gluži kā skolotājs. Viņš pats 
taču rakstīja lordam Kroumam, kad stājās darbā. "Dzimšanas 
gads - 1787-tais." Vientuļnieks dzimis vienā gadā ar 
Septimusu Hodžu. 

Valentīns, (paklusējis) Tā jau ir apsēstībai Vai tevi 
trakais Bernards kājās sakodis? 

Hanna. Vai tad tu nesaproti? Es līdz šim domāju, ka 
mans vientuļnieks ir ideāls simbols. Trakais ainavā. Bet 



sanāk vēl labāki Apgaismības laikmets iedzīts Romantisma 
džungļos 1 Sidlijparka ģēnijs dodas nomirt vientuļnieka alāl 

Valentīns. Tu to nevari zināt 1 
Hanna. Bet es zinu. Zinu. Un kaut kur ir jābūt kaut 

kam, kas to pierādaI Ja tikai es varētu to atrasti 

Sestā aina 

Telpa ir tukša. Atkal atkārtojas - agrs rīts, tālīns 
šāviens, kraukļu ķērcieni. Pirmsausmas pustumsā ar lampu 
rokās istabā ienāk Dželabijs. Viņš kaut ko meklē. Tad 
atgriežas pie galda, noliek lampu, atver durvis uz dārzu un 
iziet pa tām. 

Dželabijs. (no ārpuses) Hodža kungs 1 
Ienāk Septimuss, aiz viņa - Dželabijs, kurš aizver 

dārza durvis. Septimuss ģērbies lielā mētelī. 

Septimuss. Tencinu, Dželabij. Baidījos, ka visas 
durvis būs noslēgtas un es netikšu mājās. Cik tagad rāda 
pulkstenis? 

Dželabijs. Pusseši. 
Septimuss. Ķēc mana - tāpat. Tā gan,- kāda brīnišķa 

padarīšana - šie saullēkti. Ārkārtīgi iedvesmojoši. 
Uzmundrinoši. (No mēteļa iekškabatām izņem divas pistoles, 

liek tās uz galda) Zivtiņas, putniņi, vardītes... truši... 
(Kaut kur no mēteļa dzīlēm izvelk beigtu trusi) turklāt, 
ļoti skaisti. Žēl gan, ka tas parasti notiek tādā agrumā. 
Es atnesu lēdijai Tomasinai trusīti. Vai jūs to paņemsiet? 

Dželabijs. Bet viņš taču ir beigts 1 
Septimuss. Jā. Lēdija Tomasīna dievina pīrāgu ar 

truša gaļas pildījumu. 
Dželabijs negribīgi savāc trusi. Dzīvnieks ir drusku 

notašķīts ar asinīm. 

Dželabijs. Jūs meklēja, mister Hodžl 
Septimuss. Man sagribējās nakti pārlaist laivu 

paviljonā. Vai tā nav kariete, kas tur aizbrauc pa vārtiem? 



Dželabijs. Kapteiņa Braisa kariete, jā. Ar viņu kopā 
aizbrauc Čeiteru pāris. 

Septimuss. Aizbrauc? 
Dželabijs. Tieši tā, ser. Bet lorda Bairona zirgu 

pavēlēja apseglot jau četros rītā. 
Septimuss. Vai tad ari Bairons ir prom? 
Dželabijs. Tieši tā, ser. Visa māja ir augšā. 
Septimuss. Bet pie manis ir viņa medību pistoles 1 Ko 

ar tām lai iesāk? Trušus šaut, vai? 
Dželabijs. Jūs visi meklēja, ser, bet jūs nebijāt pie 

sevis istabā. 
Septimuss. Kurš? 
Dželabijs. Kundze. 
Septintuss. Viņa gāja manā istabā? 
Dželabijs. Ser, es labāk ziņošu viņa augstībai, ķa jūs 

esat atradies. (Viņš mēģina doties uz durvīm.) 

Septimuss. Dželabij1 Vai lords bairons man neatstāja 
grāmatu? 

Dželabijs. Grāmatu? 
Septimuss. Jā, viņš aizņēmās no manis kādu grāmatu. 

Palasīt. 
Dželabijs. Lords savā istabā neko neatstāja, pat ne 

sīknaudu. 
Septimuss. Ak, tā... Ja jau viņam būtu kaut cents, 

viņš noteikti atstātu. Dželabij, lūk, te tev būs pusgineja. 
Dželabijs. Es ļoti jums pateicos, ser. 
Septimuss. Kas šeit īsti notika? 
Dželabijs. Ser, kalpotājiem taču to nestāsta. 
Septimuss. Nu, nu, Dželabij, vai tad pusgineja vairs 

nav nauda? 
Dželabijs. (nopūšoties) Viņa augstība šonakt satika 

misis Čeiteri. Septimuss., Kur? 
Dželabijs. Taisni pie lorda Bairona durvīm. 
Septimuss. Ā... Kura tad no viņām pa tām gāja iekšā 

vai nāca ārā? 
Dželabijs. Čeitera kundze nāca laukā. 
Septimuss. Un kur bija pats Čeiters? 



Dželabijs. Ar kapteini Braisu dzēra šeriju. Kalpotājs, 
kā viņi lika, rūpējās par kamīnu lidz pat trijiem nakti, 
ser. Nu, bet pēc tam augšstāvā sākās skandāls un... 
(Ienāk lēdija Krouma) 

Krouma. Tā gan, Hodža kungs. 
Septimuss. Milēdij... 
Krouma. Visa ši jezga, lai nobendētu vienu zaķi? 
Septimuss. Trusi. (Viņa cieši paskatās uz Septimu) 

Jums taisnība, zaķi. Tikai ļoti jau nu līdzīgs trusim... 
Dželabijs grasās iziet. 

Krouma. Atnesiet manu mikstūru. 
Dželabijs. Kā teiksit, kundze. 

Iet ārā. Lēdijas rokās ir divas skatītājam līdz šim 

neredzētas.vēstules vaļējās aploksnēs. Krouma uzmet tās uz 

galda. 

Krouma. Kā jūs uzdrošinājāties! 
Septimuss. Tā ir mana privāta darīšana un es neesmu 

nevienam devis atļauju tās lasīt. Jums nav tiesību mani 
apvainot. 

Krouma. Vēstules adresētas man! 
Septimuss. Atstātas manā istabā, tikai manas nāves 

gadījumā... 
Krouma. Bahl Kāda gan jēga saņemt mīlas vēstules no 

viņpasaules? 
Septimuss. Tāda pati, kā no šīs pasaules. Starp citu, 

otra vēstule nemaz nav domāta jums. 
Krouma. Tās ir mātes tiesības - atvērt jūsu vēstules, 

kas domātas manai meitai. Un tad nemaz nav svarīgi, vai jūs 
esat dzīvs vai beigts, vai galīgi plānprātīgs. Kur vispār 
bija jūsu galva, kad rakstījāt viņai par kaut kādu rīsu 
pudiņu, kamēr viņa ir tik satriekta par tuva cilvēka nāvi? 

Septimuss. Kura nāvi? 
Krouma. Jūsējo, āmurgalva! 
Septimuss. Ak tā... 
Krouma. Es pat nevaru saprast, kurš no šiem jūsu 

murgojumiem ir neprātīgāks. Viena aploksne ir pilna ar risu 
pudiņiem, otra - galīgi nepiedienīgiem mana ķermeņa daļu 
aprakstiem... Vienu jau vēl varētu pieciest... 



Septimuss. Un kuru? 
Krouma. Ak, cik mēs pirms atvadām esam drosmīgiI Jūsu 

draugs paspēja aizlaisties, Čeiteram ar viņa padauzlgo 
sieviņu es jau parādīju durvis. Un savara brālītim kopā ar 
viņiem - par to, ka atļāvās tos ielūgt. Tāds ir mans 
spriedums. Paziņas jāprot izvēlēties ar prātu. Citādi -
prom no aclml Lords Bairons ir nelietis un liekulis. Jo 
veicīgāk viņš atstās Angliju, jo pašam labāk. Jūras 
laupītāji ir viņa īstā sabiedrība. 

Septimuss. ŠI būs bijusi lielo atklājumu un atmaksas 
nakts. 

Krouma. Jā, būtu bijis labāk, ja jūs ar Čeitera kungu 
viens otru ar godu nošautu, kā pieklājas civilizētā 
sabiedrībā,' ar visām ceremonijām. Kā redzat, Hodža kungs, 
te vairs nav nekādu noslēpumu. Tie visi ir nākuši gaismā -
pa vidu zvērestiem, puņķiem un asarām. Par laimi, manā virs 
jau kopš bērnības aizraujas ar šaušanu un tāpēc uz vienu 
ausi sen jau kurls. Uz otras viņš guļ. 
Septimuss. Baidos, ka tā ari neesmu līdz galam sapratis, 
kas īsti te šonakt notika. 

Krouma. Jūsējo padauzu pieķēra lorda Bairona 
guļamistabā. 

Septimuss. Ā... Un to izdarīja Čeitera kungs? 
Krouma. Kurš tad cits? 
Septimuss. Man tiešām ļoti žēl, kundze, ka es 

izmantoju jūsu laipnību un atvedu uz šo namu savu necienīgo 
draugu. Viņš man par to. dabās samaksāt, varat būt droša. 

(Lēdija Kroma grib ko teikt, bet tieši šajā mirklī ienāk 

Dželabijs ar "mikstūru". Tā ir uz alvas paplātes ar kājiņām 

uzlikta tējkanniņa, kas sildās uz degošas spirta lampiņas. 

Vēl uz tās ir tasīte, groziņš ar tējas lapām un 

ārstnieciskiem augiem. Dželabijs liek paplāti uz galda un, 

gatavs palīdzēt, paliek stāvam blakus.) 

Krouma. Es tikšu galā pati. 
Dželabijs. Klausos, kundze. (Septimam) Lords Bairons 

jums pie sulaiņa bija atstājis vēstuli. 



Septimuss. Paldies. 
(Septimuss paņem vēstuli no paplātes. Dželabijs taisās 

doties prom. Krouma skatās uz vēstuli.) 

Krouma. Kad viņš šo vēstuli atstāja? 
Dželabijs. Pirms pašas aizbraukšanas, jūsu augstība. 

(Dželabijs prom. Septims liek vēstuli kabatā.) 

Septimuss. Ar jūsu atļauju... 
(Tā kā Krouma neiebilst, Septimuss lej tēju krūzītē un 

sniedz tasīti tieši viņai rokās.) 

Krouma. Patiešām nezinu, vai jums pieklājas manā mājā 
saņemt vēstules no cilvēka, kurš šeit ir nevēlams. 

Septimuss. Tas ir sevišķi nepieklājīgi, milēdij, es 
juins pilnīgi piekritu. Lorda Bairona takta trūkums viņa 
draugiem ir bijis nemitīgs sarūgtinājuma iemesls. Bet sevi 
pie viņa draugiem es vairs nepieskaitu. Es pat negrasos 
atvērt šo vēstuli. Iekams ari es viņam sekošu - kā šajā 
namā nevēlams. 

(Lēdija Krouma uz mirkli aizdomājas.) 

Krouma. Lasit šo vēstuli vēl ir piedodami, nepiedodami 
bija to rakstīt. 

Septimuss. Cik žēl, ka jūs nepiedzimāt Pērikla laika 
Atēnās?! Filozofi un tēlnieki sakautos dēļ viena mirkļa 
jūsu sabiedrībā 1 

Krouma. (protestējot) Tik tiešām!? (jau paļāvīgāk) Ah, 
tiešām izbeidziet... 

(Septimuss izvelk no kabatas Bairona vēstuli un vienu 

tās stūrīti aizdedzina uz spirta lampiņas) 

Izbeidziet... 
(Papīrs pēkšņi uzliesmo Septima rokās, viņš vēstuli 

izsviež uz paplātes un tā sadeg pavisam.) 

Septimuss. Nu lūk. Lorda Bairona vēstule, kuru nebija 
lemts izlasīt nevienai dzīvai dvēselei. Kundze, esmu gatavs 
doties prom, tiklīdz jūs pavēlēsiet. 

Krouma. Uz Rietumindiju? 



Septimuss. Kādēļ tad tieši uz turieni? 
Krouma. Saprotams, lai sekotu Čeitera kundzei. Vai tad 

viņa jums nepateica, uz kurieni brauc? 
Septimuss. Mūsu pazīšanās laikā mēs pat pusduci vārdu 

nepārmijām. 
Krouma. Dabiski. Viņa ķeras vērsim pie ragiem bez 

liekām runām. Tad lūk, Čeitere aizkuģo ar kapteini Braisu. 
Septimuss. Tiešām? Kā matrozis? 
Krouma. Nē, kā sava vira sieva. Man brālis Čeitera 

kungu pieņēma par augu pētīšanas ekspedīcijas vadītāju. 
Septimuss. Es zināju, ka viņš nav dzejnieks. Bet es 

nezināju, viņa īstā kaislība ir botānika. 
Krouma. Kāds viņš botāniķis, tāds viņš dzejnieksI Mans 

brālis izsvieda piecdesmit mārciņas, lai izdotu tos viņa 
pautiņus. Tagad viņš izsviedis simtu piecdesmit, lai 
Čeiters pusgadu Indijā plūktu puķītes. Bet viņa kundzīte pa 
to laiku našķosies ar odziņām kopā ar manu brāli. Gultā. 
Kapteinis Braiss nemēdz atkāpties no mērķa, un šoreiz 
mērķis ir Čeitera kundze. Viņš aci nepamirkšķinot spēs 
apvest ap stūri Admiralitāti un Linneja biedrības 
botāniķus, ja ieņēmis galvā šo pāri dabūt uz kuģa. Tāds ir 
viņa kaislības spēks I 

Septimuss. Viņas kaislība gan nav tik mērķtiecīga. 
Krouma. Dieva humora izjūta mēdz nošaut greizi. Ko var 

darīt, ja mūsu sirdis kvēlo pret tiem, kam uz šim sirdīm 
patiesībā nav nekādu tiesību. 

Septimuss. Tā tiešām ir, kundze. (Pauze) Vai tiešām 
Čeiteram ir kādas ilūzijas par savu sievu? 

Krouma. Savos maldos viņā nav pārliecināms. Viņš tic 
sievas tikumībai tāpēc, ka pats ir gatavs viņš tikumības 
dēļ cīnīties līdz nāvei. Savukārt, kapteinim Braisam nav ne 
mazāko ilūziju par šo sievieti, bet savai kaislībai viņš 
neko nevar padarīt. Ari viņš ir gatavs dēļ viņas mirt. 

Septimuss. Pēc manām domām, kundze, kapteinis 
labprātāk gribētu, lai viņas dēļ mirst Čeiters. 

Krouma. Godīgi runājot, es vēl neesmu sastapusi 
sievieti, kura būtu dueļa cienīga... Bet ari neviens duelis 
nav sievietes cienīgs, mister Hodž. Jūsu vēstule man kaut 



kā savādi sapas kopā ar jūsu trakumu pēc Čeitera 
kundzes.To, ka iespējams rakstīt mīlas vēstuli vienai, un 
pirms vēl tinte nav izžuvusi, steigties pie citas, vēl 
nebija nācies pārdzīvot. Un steigties pie tādas I Pie ciema 
palaistuvesl Kā jūs to attaisnosiet? 

Septimuss. Milēdij, es atrados dārza mājiņā vienatnē 
ar savām jūtām. Čeitera kundze mani pārsteidza nelaikā, es 
biju savas kaisles agonijā, manas jūtas meklēja izeju... 

Krouma. O-o-o... 
Septimuss. Neprāta uzplūdā es domāju, es noticēju 

mirkļa ilūzijai, ka zem Čeitera kundzes pāri galvai 
uzrautajiem brunčiem būs tas laimes avots, kurā... 

(Pauze) 

Krouma*. Nebiju domājusi, ka man nāksies saņemt tik 
sarežģītas formas komplimentu no jums, mister Hodž. Starp 
citu, vai viņa valkā apakšbikses? 

Septimuss. Valkā. 
Krouma. Jā, esmu dzirdējusi runājam, tas esot modē. 

Man tas kaut kā nešķiet sievišķīgi. Kā žokejiem izjādē... 
Nē, es to neatbalstu. 

(Pagriežas strauji, - svārki vien nopliv -, lai dotos 

prom.) 

Par Pēriklu v,ai tiem Atēnu filozofiem es neko nezinu. 
Varu viņus uz stundiņu pieņemt. Manā ģērbistabā, pēc 
vannas. Septiņos. Neaizmirstiem paķert līdzi kādu grāmatu. 

(Viņa aiziet. Septims ņem abas "pirmsnāves" vēstules un 

sadedzina tās uz spirta lampiņas.) 

Septītā aina 

Valentīns un Hloja pie galda. Gass arī ir iBtabā. Hlojai 
rokās divas sestdienas avīzes, viņa ģērbusies Reģenta laika 
ikdienas tērpā, bez galvassegas. 
Valentīns drukā uz portatīvā kompjūtera, arī viņš Reģenta 
laika uzvalkā, gan samērā nevīžīgs. Acīmredzot, šie tērpi 
ir izvilkti no milzīgā pītā groza ar vāku. Gass turpina 



rakņaties pa grozu, jo piemekle tērpu sev. Atrod Reģenta 
laika mēteli, uzlaiko. 
Uz galda parādījušies divi ģeometriski priekšmeti - konuss 
un piramīda, abi pusmetru augsti. Tādus parasti izmanto 
uzstādījumiem zīmēšanā. Uz galda vēl ir podiņš ar 
liliputdālijām. Mūsdienu dālijām šīs puķes nemaz nav 
līdzīgas. 

Hloja. (Skaļi lasa) "Pat Arkādijā. Sekss, literatūra 
un nāve Sidlijparkā." Un blakus Bairona portrets. 

Valentīns. Un kāpēc ne Bernarda? 
Hloja. (joprojām lasa) "Bairons duelējās, un šī 

divkauja bija liktenīgā, uzskata zinātnieks..." Valentīn, 
vai es esmu pirmā, kas par to iedomājās? 

Valentīns. Nē. 
Hloja. Paga, es vēl neesmu paskaidrojusi, ko es 

domāju. Nākotne taču ir ieprogrammēta kā kompjūters, tāda 
ir teorija, vai ne? 

Valentīns. Ja pieņem, ka visums ir iepriekšparedzams, 
tad - jā. 

Hloja. Nu rel Tātad pilnīgi viss, mūs ar tevi 
ieskaitot, sastāv no atomiem, kuri lekā un sitas viens pret 
otru kā vesels miljons biljarda bumbiņu. 

Valentīns. Jā. Jau pagājušā gadsimta divdesmitajos 
gados viens zinātnieks, - es tikai neatceros, kā viņu sauca 
-, apgalvoja, ka balstoties uz Ņūtona likumiem, ir 
iespējams paredzēt nākotni. Protams, aprēķiniem 
nepieciešams milzīgs kompjūters, nu gluži kā Visums, bet 
vienalga - tādai formulai vajadzētu eksistēt. 

Hloja. Bet tas nedarbojas, vai ne? 
Valentīns. Nedarbojas. Jo aprēķini nav īstie. 
Hloja. Ne jau aprēķini. Pie visa ir vainīgs sekss. 
Valentīns. Vai tiesām? 
Hloja. Esmu par to pilnīgi droša. Jā, Visums ir gan 

determinēts, Ņūtonam ir taisnība... nu, es gribētu teikt, 
ka Visums cenšas atbilst šiem Ņūtona likumiem, bet kaut kas 
mūždien noiet greizi. Un tikai tāpēc, ka cilvēki nemīl tos 
Īstos, lūk, tāpēc nojūk visi plāni attiecībā uz nākotni. 



Valentīns. Ak tā... Tu domā pievilkšanās spēku, ko 
Ņūtons neņēma vērā? Atkal mēs atgriežamies pie tā ābola, 
kas viņam trāpija pa galvu... Jā. (Pauze) Tiešām, tu esi 
pirmais cilvēks, kurš par to iedomājies. 

(Ienāk Hanna, rokās - bulvārzavīze un tējas krūzīte.) 

Hanna. Un ko jūs par šito teiksiet? "Palaidnīgais 
Bairons nogalinājis dzejnieku." 

Hloja. (aplaimota) Izlasīsim! 
(Ilanna dod viņai avīzi, uzsmaida Gasam. ) 

Valentīns. Paklau, bet tas gan ir ellīgi noorganizēts! 
Kā viņi visi par to ir uzoduši? 

Hanna. Nepaliec smieklīgs. (Hlojal) Tavs tēvs grib to 
avīzi atpakaļ. 

Hloja.. Jā, protams. 
Hanna. Ir nu gan idiots. 
Hloja. Tev vienkārši skauž. Man tas viss šķiet 

brīnišķīgi. (Pieceļas, lai dotos ārā. Vēršas pie Gasa.) Nu, 
forši, tikai bez tām krosenēm. Nāc, es tev aizdošu kurpes 
bez papēžiem. Būs īstā laikmeta stilā. 

Hanna. Sveika, Gas. Jūs visi izskatāties tik 
romantiski. 

(Gass seko Hlojal, pirms iziet, mulsi uzsmaidījis 

Hannal.) 

Hloja. (Gasam) Vai tu vienreiz nāksi? (Viņa pietur 

durvis priekš Gasa, uzreiz iziet aiz viņa, kaut gan gaisā 

vēl paliek viņas netīksme.) 

Hanna. Galvenais ir laikus izlikties nemanām, ko 
jaunatne par tevi patiesībā domā. (Viņa sāk pētīt citas 

avīzes.) 

Valentīns, (norūpējies) Es ceru, ka viņa nav 
ieķērusies Bernardā? 

Hanna. Es tavā vietā par Hloju nesatrauktos. Nav jau 
mazais bērns... "Bairons duelējās, un ši divkauja bija 
liktenīgā, uzskata zinātnieks." (ar skepsi) Paskat tik,-
"uzskata zinātnieks." 

Valentīns. Varbūt, ka pierādās - tā tomēr ir 
patiesība? 



Hanna. Tas nevar pierādīties par patiesību, diemžel. 
pagaidām nevar pierādīt arī pretējo... 

Valentīns. (apmierināts) Viss kā pienākas pie 
zinātniekiem. 

Hanna. Ja Bernardam izdosies šitā turpināt pūst miglu 
acīs līdz savai nāvei, viņam būs paveicies! 

Valentīns. Tiešām, kā īstā zinātnē... Tās īstās bailes 
par kļūdām - nākamības tiesas priekšā... 

Hanna. Nedomāju, ka viņam tik ilgi nāksies gaidīt. 
Valentīns. ...un tad aizkapa dzīve. Un kādam tā 

sagādās pamatīgu vilšanos. "Ā, Bernards Naitingeils1 
Patīkami iepazīties, mani sauc lords Bairons1" Tirā 
paradīze! 

Hanna.- Vai tiešām tu, Valentīn, tici dzīvei pēc nāves? 
Valentīns. Tev, šķiet, tomēr izdosies mani sarūgtināt. 
Hanna. Man? Kādā veidā? 
Valentīns. Ar šo strīdu par zinātni un reliģiju. 
Hanna. Nē, nē, es nestrīdos, tas man šķiet garlaicīgi. 
Valentīns. Ak, Hanna! Līgava. Esi nu žēlīga. 

Izmēģināsim tomēr laulības kopdzīvi1 No rīta es to varu 
atsaukt. 

Hanna. (uzjautrināta) Tik neparastu priekšlikumu man 
neviens vēl nav izteicis. 

Valentīns, (ieintriģēts) Un daudz tev to priekšlikumu 
teicēju ir bijis? 

Hanna. Tā nu es uzreiz saskaitīšu... 
Valentīns. Un kāpēc gan ne? Tava klasiskā atturība ir 

tikai manierisms, turklāt - neirotisks. 
Hanna. Vai man atstāt šo telpu? 
Valentīns. Tu neko nevari gaidīt, ja tu nedod pretī 

neko. 
Hanna. Es arī nemaz neprasu. 
Valentīns. Lūdzu, paliec. 
(Valentīns pievēršas darbam, Hanna nostājas "savā" 

galda pusē, viņai priekšā kabatas formāta piezīmju 

burtnīcas,- lēdijas Kroumas "dārza grāmatas".) 

Hanna. Ar ko tu nodarbojies? Valentīni 



Valentīns. Skaitu punktētas projekcijas uz kompleksas 
plaknes, kuras autors ir... 

Hanna. Vai tie ir meža putni? 
Valentīns. Meža putni, kā tad. Jupis viņu rāvis I 
Hanna. Tu nedriksti padoties! 
Valentīns. Kādēļ ne? Vai tad tu neesi vienisprātis ar 

Bernardu? 
Hanna. Ak, tu par to... Viss patiesībā ir triviāli -

tava medījumu uzskaite, mans vientuļnieks, Bernarda 
' ' Bairons. Mūsu mērķi nav tā vērti, bet ne par to ir runa. 

Mūs dara cēlus nevis mērķis, bet gan apsēstība ar vēlmi 
izzināt. Savādāk mēs atstāsim šo pasauli tādi paši, kādi 
ieradāmies tani. Tas arī ir Īstais iemesls, kādēļ tu netici 
aizkapa dzīvei, Valentīn. Vari ticēt Dievam, dvēselei ārpus 
ķermeņa, garam, kaut vai eņģeļiem, ja tev tīk,- ar to ir 
gana, nav obligāti ticēt lielajai paradīzes ballītei, kur 
visi beidzot satiksies un kārtīgi izrunāsies. Ja visas 
atbildes ir dzīves grāmatas beigās, es varu gaidīt, kaut 
gan tas ir apnicīgi. Labāk jau cīnīties par savām tiesībām 
zināt, pieņemt, ka beigu galā šā vai tā gaida sakāve. 

(Skatās pār Valentīna plecu uz kompjūtera ekrānu.) Vai 
dieviņ...cik skaistil 

Valentīns. Kaverliju ģimenes noriets. 
Hanna. Kaverliju noriets? Ak kungs, Valentīni 
Valentīns. Dod man savu pirkstiņul (Ar viņas pirkstu 

nospiež vairākkārt kādu kompjūtertaustiņu.) Redzi? Kārtības 
saliņas haosa okeānā. Formas, kas dzimst no nekā. Es nevaru 
tev nodemonstrēt, cik sen tas sācies. Katrs attēls ir 
iepriekšējā palielināts fragments, nu, un ta talak. Līdz 
bezgalībai. Burvigi, vai ne? 

Hanna. Vai tas ir kas svarīgs? 
Valentīns. Tas ir interesanti, publicējami. 
Hanna. Apsveicul 
Valentīns. Ne mani. Apsveic Tomasinu. Es tikai 

pārdzinu viņas aprēķinus uz kompjūtera,- dažus miljonus 
reižu ātrāk, nekā viņa to spēja izdarīt ar savu zīmuliti. 

(Viņš izņem no vecas mapes Tomaslnas piezīmju burtnīcu 



un sniedz to Hannai. Dzirdamas klavieru skaņas.) Paldies, 
tu vari to saņemt atpakaļ. 

Hanna. Jā, bet ko tas viss nozīmē? 
Valentīns. Ne to, ko gaidi tu. 
Hanna. Kāpēc? 
Valentīns. Pirmkārt, viņa jau savas dzīves laikā būtu 

kļuvusi slavena. 
Hanna. Nebūtu vis. Viņa nomira pārāk jauna. 
Valentīns. Viņa nomira? 
Hanna....Dziva sadega. 
Valentīns. (Viņam pielec.) Ak, tad tā ir meitene, kas 

gāja bojā ugunsgrēkā. 
Hanna. Ugunsgrēks izcēlās nakti, viņas septiņpadsmitās 

dzimšanas dienas priekšvakarā. No fasādes puses ir redzams 
- mansardam trūkst loga. Tur, zem paša jumta, bija viņas 
istaba, bet parkā viņai ir piemineklis. 

Valentīns. (Neiecietīgi) Paldies, es zinu, - ši ir 
mana māja. 

(Valentīns atkal pagriežas pret kompjūteru, Hanna 

dodas uz savu vietu, šķirsta matemātikas grāmatu.) 

Hanna. Jā, bet Septimuss bija viņas mājskolotājs. Un 
varbūt viņi kopā... 

Valentīns. Dajri, kas tev darāms I 

Pauze. Divi zinātnieki strādā. 

Lords Ogastess, piecpadsmit gadu puika, ģērbies 1812. gada 

drēbēs, skaļi smiedamies iedrāžas istabā - no tās puses, 

kur atrodas muzicēšanas telpa. Knaši palien zem galda. 

Viņam pakaļ dzenas sešpadsmitgadīgā saniknotā Tomasīna, 

viņa uzreiz saprot, kur Ogastess ir paslēpies. 

Tomasīna. Tu taču zvērēji, tu pārkrustījies 1 

(Ogastess izlien no galdapaksas. Tomasīna atkal metas viņu 
noķert - abi riņķo ap galdu.) 

Ogastess. Es pateikšu mammai, es pateikšu mammail 
Tomasīna. Kāds tu tomēr esi draņķis. 



(Viņa sagrābj Ogastesu, un tieši taja bridi ienāk Septimuss 

- ar grāmatu, karafi, pokālu un papīru mapīti rokās.) 

Septimuss. Kuš I Kas te notiek? Miiordl Es lūdzu, esiet 
rātni 1 
(Tomasīna un Ogastess atkāpjas viens no otra.) Pateicos. 
(Dodas pie savas vietas aiz galda, ielej glāzē vīnu.) 

Ogastess. Ā, laba diena, mister HodžI (Viņa lūpās 

nievīgs smaidiņš. Tomasīna sāk uzsvērti rūpīgi skicēt 

piramīdu uii konusu. Septimuss atver mapi.) 
Septimuss. Vai jūs nepievienosieties šodien mums, 

mister Ogastess? Mums tagad ir zīmēšanas stunda. 
Ogastess. Es esmu vislabākais zīmētājs visā ītonā, 

Hodža kungs. Mēs gan priekšroku dodam darbam ar plikņiem. 
Septimuss. Kas jums traucē zīmēt pēc atmiņas? 
Tomasīna. Cik riebīgi 1 
Septimuss. Palūgšu ievērot klusumu. 
(Viņš izņem no mapes izlabotu Tomasīnas burtnīcu. 

Sviež to viņai pāri galdam. Tomasīna noķer un atver.) 

Tomasīna. Nav atzīmes?! Tev nepatika mans trusīšu 
vienādojums I? 

Septimuss. Kāds tur sakars ar trušiem. 
Tomasīna. Viņi taču apēd savus pēcnācējus I 
Septimuss.(Pēp pauzes) Man tas neienāca prātā. (Stiepj 

viņai roku.) 

Tomasīna. (atdodot burtnīcu.) Lai risinātu tālāk, man 
vienkārši tur nepietika vietas. 

(Septimuss un Hanna šķirsta laika gaitā dultojušās 

burtnīcas lapas. Ogastess negribīgi zīmē ģeometriskās 

formas.) 

Hanna. Vai tu gribi teikt, ka pasaule galu galā ir 
glābta? 

Valentīns. Nē. Pasaule joprojām ir nolemta. Bet ja nu 
tā rodas tieši tā, iespējams, nākošā pasaule atkal radīsies 
šādā veidā. 

Hanna. No labās, vecās angļu algebras? 
Septimuss. Un tādā veidā - lidz bezgalībai, līdz 

nullei, lidz absurdam. 



Tomasīna. Nē. Ja atmet mīnusu saknes, viss atkal 
atgūst jēgu. 

(Septimuss turpina šķirstīt burtnīcu, Tomasīna ķeras pie 

zīmēšanas. Hanna beidz nodarboties ar grāmatu un sāk pētīt 

"dārza grāmatas".) 

Valentīns. Tēja atdziest. 
Hanna. Es karstu nedzeru. 
Valentīns. (neklausās) Nē, bet tu tikai padomā. Tava 

tēja dziest pati no sevis, bet pati uzvārīties tā nevar 
gani Vai tas nav jocīgi? 

Hanna. Nemaz. 
Valentīns. Nestrīdies. Protams, ka ir jocīgi. Vienmēr 

tikai karsts kļūst auksts. Tikai vienvirziena iela. Tēja 
atdzisis līdz istabas temperatūrai. Tā notiek vienmēr, 
visur un ar visu. Saule un zvaigznes ari atdzisis. Ne tik 
ātri kā tēja, bet beigu beigās viss uz pasaules nonāks līdz 
istabas temperatūrai. Tava dārza alas gūstekņa laikā to 
nesaprata neviens. Bet,- labi, tikai pieņemsim,- ka 
tūkstoš-astoņsimt-kurā-tur gadā neviens cits nesajēdza 
absolūti neko no termodinamikas likumiem, protams, izņemot 
tavu Derbijšlras biezokņa pustrako vientuļniekul 

Hanna. Tu piemirsi, ka viņš bija Kembridžas 
absolvents, zinātnieks. 

Valentīns. Pieņemsim, ka tā. Es nestrīdos. Un tā 
meitenīte bija viņa skolniece, ģeniāla zinātnieka ideju 
mantiniece. 

Hanna. Varbūt, ka gluži otrādil 
Valentīns. Kā tev labpatīk. Galvenais ir jēgai Bet 

lidz tai viņi abi kopā netika. Kā viņš to pasauli glāba ar 
angļu algebras palīdzību, es nezinu, bet ne jau nu tādā 
veidā I 

Hanna. Un kādēļ ne? Tikai tāpēc, ka viņiem nebija 
kalkulatoru? 

Valentīns. Nē. Jā. Tāpēc, ka eksistē zināma kārtība, 
kādā lietas mēdz notikt. Nevar taču atvērt durvis 
neuzceltai mājail 



Hanna. Man šķiet, ka ģēnijs var. 
Valentīns. Jā, var - mēnešsērdzīgo un dzejnieku 

ģēnijs. 
Pauze. 

Hanna. 
"Es sapni redzēju, kas sapnis nebija,/ Tur dzisa spožā 
saule, zvaigznes, viss,/ Bez gaismas, stigām, mērķa 

mūžīgajā telpā,/ Tie maldījās, un ledusaukstā Zeme/ Kā akla 
griezās melnā gaismā..." 

Valentīns. Tavs pantiņš? 
Hanna. Bairona. 

Atkal pauze. Zinātnieki pie darba. 

Tomasīna. Septimus, ka tu domā, vai es kļūšu par lorda 
Bairona sievu? 

Ogastess. Kas tas tāds? 
Tomasīna. Viņš ir "Čaildhārolda svētceļojuma" autors. 

Bet Čailds Hārolds ir pats dzejiskākais, pats varonīgākais, 
pats patētiskākais grāmatas tēls, par kuru es esmu 
lasījusi. Un viņš ir arī vismūsdienīgākais, visskaistākais, 
viņš, Hārolds ir pats Bairons, protams, tiem, kas viņu 
pazīst personīgi, kā mēs ar tevi, Septim, vai ne? Nu runā 
taču, Septimus ?I 

Septimuss. (Aizdomājies par ko citu) Nē. (Viņā savāc 
Tomaslnas burtnīcu, liek to mapē, un ķeras pie savs 

grāmatas.) 

Tomasīna. Kāpēc nē? 
Septimuss. Pirmkārt, Bairons jau vairs neatceras to, 

ka jūs esat. 
Tomasīna. Bet kad viņš bija Sidlijparkā, mēs 

apmainījāmies daudznozīmīgiem skatieniem. Dīvaini, ka viņš 
pat nav rakstījis, kaut gan ir jau gads riņķī, kopš viņš 
atgriezies no saviem klejojumiem. 

Septimuss. Milēdij, tas ir maz ticams. 
Ogastess. Ak, tas lords Bairons1 Atceros gan,- viņš 

pievāca manu zaķi, kaut gan to nošāvu es. Viņš vēl 
apgalvoja, ka es esot nošāvis šķībi. Viņš bija trakoti 



jokains pļāpātājs. Es domāju, Tomasīna, ka lords Bairons 
pavisam droši ar tevi neprecēsies, jo viņš taču ir tikai 
klibs, nevis akls. 

Septimuss. Miers, kungil Es palūgšu mieru lidz bez 
ceturkšņa divpadsmitiem. Nedrīkst visu laiku izmantot jūsu 
aizbildņa laipnību. Tas kļūst neciešami. 

Ogastess. Jūs neesat mans aizbildnis. Es atnācu pie 
jums uz nodarbību, no brīvas gribas. 

Septimuss. Ak, katra mūsu vēlēšanās ir determinēta. 
(Tomasīna par to smejas, jo frāze Ir domāta viņai. 

Ogastess uzpūties, jo jūtas lieks.) 

Ogastess. Jūsu miers mani pavisam nesatrauc, ser. Jūs 
man te nenoteiksiet. 

Tomasīna. (brīdinoši) Ogastesl 
Septimuss. Es te nevienam nenosaku, kungs I Es 

iedvesmoju. Es apbrīnoju gara gaismu un mudinu to darit arī 
saviem skolniekiem,- tiekties pēc zināšanām, jo pateicoties 
tām cilvēki tuvojas Dievam. Te būs kā balva šiliņš,- tam, 
kurš pilnīgā klusumā un ne ātrāk par ceturksni pirms 
divpadsmitiem vislabāk uzzīmēs konusu un piramīdu. 

Ogastess. Ser, jums neizdosies tik lēti nopirkt manu 
klusēšanu. Noslēpums, kuru es zinu, maksā daudz dārgāk. 

(Lepni nometis skiču burtnīcu un zīmuli, Ogastess 

iziet no telpas - aiz sevis aizcērtot durvis. Pauze. 

Septimuss jautājoši uzlūko Tomasīnu.) 

Tomasīna. Es viņam izstāstīju, ka tu mani noskūpstīji. 
Bet viņš neizmuldēsies. 

Septimuss. Kad es tevi noskūpstīju? 
Tomasīna. Kā - kad? Vakari 
Septimuss. Kuri? 
Tomasīna. Uz lūpāml 
Septimuss. Kur, kur?l 
Tomasīna. Ermitažā, SeptimusI 
Septimuss. Uz lūpām un Ermitāžāl Tad lūk jūs par kol 

Vai tad tas maz bija skūpsts?1 tas pat ne uz pusšiliņa 
vērtību nevelk I Es to pat biju jau piemirsis. 

Tomasīna. Cik tu esi cietsirdīgs 1 Un mūsu norunu arī 
tu esi "piemirsis"? 



Septimuss. Dieviņ augstais, kādu vel norunu? 
Tomasīna. Ka tu mācīsi mani dejot valsiI Parakstīts un 

apliecināts ar skūpstul Un solīji otro skūpstu - tad, kad 
es dejošu tāpat kā māmiņai 

Septimuss. Ak, nu jā, jā. Reizēm Londonā mēs ar viņu 
tā aizdejojāmies... 

Tomasīna. Septimus, man ir jāiemācās valsēti Citādāk 
visi mani ienīdis, ja es nepratīšu valsi. Tas taču ir pats 
modigākais, pats jautrākais, pats drosmīgākais izgudrojums, 
kas nāk no Vācijas 1 

Septimuss. Lai nu tie vācieši dejo sev par 
mierinājumu, ka viņi neizgudroja daļskaitļus. 

Tomasīna. Mamma no pilsētas atveda veselu grāmatu ar 
valšiem priekš pianina, viņa tos spēlēs divatā ar grāfu 
Zeļinski. 

Septimuss. Nevajag atgādināt, cik nožēlojams ir mans 
stāvoklis šeit. Tas grāfs tik nejūtīgi dauza klavieru 
taustiņus, ka es jau pat lasit esmu spiests uz trīs - valša 
taktī. 

Tomasīna. Žēl gan. Bet ko tu tur lasi? 
Septimuss. Parīzes zinātņu akadēmijas apbalvotu eseju. 

Tās autors būtu pelnījis jūsu labvēlību, milēdij, jo jūs 
esat viņa ideju pareģe. 

Tomasīna. Es? Par ko tad viņš raksta? Par valšiem? 
Septimuss. Jā. Viņš sastādījis vienādojumu, ar kuru 

aprēķina siltuma izdalīšanos cietos ķermeņos. Kamēr viņš to 
vienādojumu sastādīja, pats kļuva par ķeceri, jo nonāca 
pilnīgās pretrunās ar pašu seru īzaku Ņūtonu. 

Tomasīna. Ohol Viņš noliedz determinismu? 
Septimuss. Nē... Kaut gan, varbūt... Jā, noliedz. Viņš 

pierāda, ka atomi nekustas pēc Ņūtona pavēles. 
Tomasīna. (paņem grāmatu, viņai raksturīgajā nevērībā 

pārslēgusies uz citu toni) Ļauj, es pati...ak, bet tas ir 
franciski?1 

Septimuss. Iedomājieties tikai, Parīze ir Francijas 
galvaspilsēta. 

Tomasīna. Rādi, no kuras vietas jālasa. (Viņš ņem 
grāmatu un atrod vajadzīgo vietu. Tostarp mūzika aiz sienas 



kļūst arvien skaļāka un uzmācīgāka.) Jau sāk laist ar 
četrām rokām. Māmiņa būs iemīlējusies grāfā. 

Septimuss. Grāfs viņš varbūt ir Polijā, Derbijširā -
vienkārši klavieru skaņotājs. 

Tomasīna pa to laiku ir iedziļinājusies lasīšanā. 

Mūzika ir sasniegusi ekstāzes brīdi un pustonī strauji 

apraujas. Blakusistabā iestājas tik daiļrunīgs klusums, ka 

Septimuss negribot paskatās uz durvīm. Tomasīna neko 

nemana. Klusums ļauj mums sadzirdēt tālumā skanošu tvaika 

dzinēja troksni, - par kuru būs runa vēlāk. Drīz no mūzikas 

salona parādās lēdija Krouma. Fakts, ka mācību istaba nav 

tukša, viņu nepatīkami pārsteidz. Bet viņa ātri tiek ar 

sevi galā. ,Cieši aizver durvis un paliek: vienaldzīgi, it 

kā izklaidējoties un netraucējot stundu - vēro. Septimuss, 

ieraudzījis viņu, pieceļas, bet Krouma ar skatienu liek 

viņam atkal apsēsties. 

Ienāk Hloja, Reģenta laika tērpā - pa durvīm no 

mūzikas istabai pretējās telpas. Ierauga Hannu un 

Valentīnu, bet, nepievēršot abiem uzmanību, dodas uz 

mūzikas istabu. 

Hloja. Kur ir Gass? 
Valentīns. Nezinu. 
(Hloja ieiet mūzikas istabā.) 

Krouma. (aizkaitināta) Fu, atkal tas Noukss ar savu 
tvaika mašinul (Iziet cauri dārza durvīm ārā.) 

Istabā atgriežas Hloja. 

Hloja. Ka tevi velns 1 
Krouma. (kliedz) Nouksa kung31 
Valentīns. Viņš tikko te bija. 
Krouma. Hallo 1 
Hloja. Tūdaļ būs fotogrāfēšanās,- vai viņš ir 

saģērbies? 
Hanna. Vai Bernards jau ir atbraucis? 



Hloja. Nē, viņš kavējas. (Klavieru skaņas atjaunojas -

bet fonā skan arī tvaika mašīnas troksnis. Lēdija Krouma 

atgriežas istabā, Hloja iziet dārzā, atkal sauc.) Gas1 
Krouma. Es brīnos par jūsu pacietību, Hodža kungsI 

Vadīt stundu tādā skaņu pavadījumā 1 Jūtu jums līdzi. 
(Hloja ir atpakaļ.) 

Valentīns.(Pieceļoties) Izbeidz te visus komandēti 
Krouma. Tas troksnis ir neciešams 1 

C Valentīns. Fotogrāfs var pagaidīt. 

(Tomēr, kaut rūcot, viņš seko Hlojai - uz istabu, no 

kurienes viņa pirmoreiz ienāca. Aiz viņiem durvis aizveras. 

Hanna iegrimusi pārdomās. Klusumā ritmiski un skaļi strādā 

tvaika dzinējs.) 

Krouma". Tas mani pataisīs traku - šis nebeidzamais, 
trulais, monotonais troksnis. Nāksies atgriezties pilsētā. 

Septimuss. Jūsu augstība taču var palikt, ja grāfs 
7.eļinskis atgriezīsies pilsētā un beigs celt šo troksni. 

Krouma. Es runāju par mistera Nouksa tvaika mašīnuI 
(Pazeminot balsi - Septlmusam) Jūs ko - īgņojaties? Tā jūs 
ari manai meitai iemācīsiet būt Īgnai. 

Tomasīna. (nedzirdēdama) Ko, mammu? (Joprojām 

iegrimusi lasīšanā. Lēdija Krouma aizver stikla durvis uz 

dārzu. Tvaikmašīnas troknia pieklust. 

Hanna aizcērt kādu no "dārza grāmatām", atver nākamo. 

Laikpalaikam kaut ko pieraksta bloknotā. Mūzika apklust.) 

Krouma. (Tomasīnai) Ko tad mēs šodien apgūstam? 
(Pauze) Skaidrs, ne jau.nu smalkas manieres... 

Tomasīna. Šodien mēs zīmējam. 
(Lēdija Krouma tīši skatās Tomasīnas darbā) 

Krouma. Ģeometrija... Ģeometriju es atbalstu. 
Septimuss. Jūsu augstības atbalsts ir tieši tas, ko es 

vēlos sasniegt. 
Krouma. Neesiet tik izmisis, mans draugs. (Nepacietībā 

tuvojas logam.) Kur tad tas Noukss kavējas? (Skatās laukā, 

saniknota) Ak, viņš azigājis meklēt savu cepuri, tas jau ir 
vienīgais, ko viņš dāmas priekšā var pacelti 



(Krouma atgriežas pie galda un pieskaras dāliju podam. 

Hanna joprojām sēž dziļi krēslā, pārņemta ar "dārza 

grāmatu" studēšanu. )' 

Krouma. Par šī dālijām, ko atsūtīja atraitne, varu 
piedot pat brāļa laulības. Mums vajag būt priecīgiem, ka 
mērkaķis sakoda Čeiteru. Ja viņš būtu sakodis viņa sievu, 
viņš pats būtu beigts. Un, galu galā, mēs nebūtu pirmie 
dāliju Īpašnieki visā karalistē! 

(Hanna, turpinot lasīt "dārza grāmatu", pieceļas) 

Es vienu podiņu aizūtiju Četsvortiem uz Devonširu, un 
grāfiene no sajūsmas vai gabalos izjuka. Starp citu, jūsu 
draugs pie viņiem skaitās tāds kā galma dzejnieks. 

(Hanna iziet laukā pa durvīm - pa tām, kur izgāja 

Hloja un Valentīns. Tomasīna sit ar grāmatu pa galdu.) 

Tomasīna. Nu tā! Taisni kā es teicu! Ņūtona kustības 
likumu mašīna dzina tos atomus taisnā ceļā no šūpuļa uz 
kapu, bet nekā nebiji Šie neklausīja! Es taču vienmēr 
zināju, ka determinisms ir nepilnīgs un streipuļo no viena 
grāvja otrā! Izskatās, ka šis kungs ir atradis cēloni. 

Krouma. Cēloni kam? 
Tomasīna. Ķermeņu kustībai siltumā. 
Krouma. Vai tā ir ģeometrija? 
Tomasīna. Tā?, Nē, ģeometriju es ienīstu. (Pieskaroties 

dālijām, it kā runātu pati sev, turpina) Čeitera kundze arī 
zina, kā uzvedas sakarsuši ķermeņi. Viņa var Ņūtonu apgāzt 
vienā mirklī. 

Septimuss. Tomass Hobss savā "Leviatānā "uzstāja, ka 
ģeometrija ir vienīgā zinātne, kuru Dievs ar prieku dāvāja 
cilvēkiem. 

Krouma. Un ko viņš ar to gribēja teikt? 
Septimuss. Hobss vai Dievs? 
Krouma. Esmu pārliecināta, ka man nav' skaidrs, ko viņi 

abi ar to domāja. 
Tomasīna. Pie velna Hobsul Kalni taču nav piramīdas un 

koki nav nekādi konusi. Laikam jau Dievs mīl tikai 
artilēriju un arhitektūru, ja jau viņam ir tikai viena -
Eikllda ģeometrija. Bet eksistē arī cita ģeometrijai Un es 



to atklāšu, lai tur vai kas, - caur izmēģinājumiem un 
kļūdām. Vai ne, Septim? 

Septimuss. Kļūdas un izmēģinājumi pilnībā izsmeļ visu 
jūsu entuziasmu, manu lēdij. 

Krouma. Cik veca tu šodien esi? 
Tomasīna. Sešpadsmit gadi un vienpadsmit mēneši, mamm, 

un vēl trīs nedēļas. 
Krouma. Sešpadsmit gadi un vienpadsmit mēneši. Laikam 

jau vajag tevi ātrāk izdot pie vira, pirms tu kļūsti par 
pārāk izglītotu vecmeitu. 

Tomasīna. Es precēšos ar lordu Baironu. 
Krouma. Tiešām? Un viņš pat nepratās to man paziņoti 

Kādas manieres 1 
Tomasīna. Vai tu ar viņu runāji? 
Krouma. Saprotams, ne. 
Tomasīna. Kur tu viņu redzēji? 
Krouma. (ar zināmu rūgtumu) Visur. 
Tomasīna. Tu ari viņu redzēji, Septimuss? 
Septimuss. Karaliskajā Akadēmijā, kur man bija tas 

gods pavadīt jūsu māti un grāfu Zeļinski. 
Tomasīna. Un ko lords Bairons darīja? 
Krouma. Pozēja. 
Septimuss. (taktiski) Akadēmijā gleznošanas profesors, 

misters Fuselli skicēja viņa portretu... 
Krouma. Pozas bija visdažādākās - pie gleznas, ne uz 

tās. Diez vai tās izdevās iemūžināt. Bairona pavadone 
vispār apgāza visus priekšstatus, kā dāmai jāuzvedas 
Akadēmijā. Pieņemts taču, ka skatītājas ir vairāk 
apģērbtas, nekā tās, uz kurām skatās, kad glezno... Bet 
pietiks 1 Tas jau ir pārāki Un tad vēl tas NoukssI Uzvedas 
dārzā kā zilonis trauku veikalā. 

Pats NouksG ienāk.) 

Tomasīna. Neregularitātes Imperators ir klāti (Viņa 
sāk rasēt grafiku, kurš vēlāk izrādīsies trešais priekšmets 

mapē, kas saglabājusies līdz mūsdienām.) 

Krouma. Mister NoukssI 
Noukss. Jūsu gaišība... 
Krouma. Ko jūs ar mani darāt 1 



Noukss. Es juras zvēru, viss ir brīnišķīgi. Velkas 
lēnāk, kā bija paredzēts, bet es apsolu, ka pumpis jau 
mēneša laikā būs sataisīts... 

Krouma. (sitot dūri pret galdu) Klusul (Klusumā 

dzirdams tikai tvaika dampja troksnis.) Vai jūs to dzirdat, 
Nouks kungs? 

Noukss. (Lepns un apmierināts) Tas ir vienīgais 
Anglijā pilnveidotais tvaika pumpis 1 

Krouma. Jā, tieši to es domāju 1 Ja tāds būtu katram, 
tad...nu, tad es bez sūdzībām un pārmetumiem pieņemtu šo 
ļaunumu kā neizbēgamu, bet kāpēc man vienai ir jāpacieš šīs 
"vienīgais uzlabotais tvaika pumpis visā Anglijā"?1 Tas ir 
pāri maniem spēkieml 

Noukss-. Jūsu augstība... 
Krouma. Un galvenais - kā vārdā? No mana ezera pāri 

vairs palikusi purva bedre. Kādu mērķu dēļ - nesaprotu. Jūs 
ko - gribat uz to purvu pārvilināt pilnīgi visus apkārtnes 
mežaputnus? Un tur tos visus izšaut? Jūs uzzīmējāt mežu, 
bet kas no tā ir sanācis īstenībā? Nožēlojama plantācijai 
Jūsu zaļumi ir netīri, jūsu ūdenskritums ir šķidri 
netīrumi, jūsu kalns vispār ir izgāztuve, grantskarjers, 
kurā pasmelties vēl vairāk netīrumu. (Norāda pa logu) Un 
kas tas par govju stalli? 

Noukss. Tā ir ermitāža, milēdijI Citiem vārdiem, 
paslēptuve, glābiņš vientuļniekiem. 

Krouma. Nē, tas ir stallisI 
Noukss. Kundze, tas ir,.es jums zvēru, tas būs ļoti mājīgs 
namiņš. Mēs novadījām pazemes ūdeņus, ielikām pamatus, tur 
būs divas istabiņas un atejvieta zem jumta, akmens kamīns 
ar dūmvadu. .. 

Krouma. Un kurš tādā dzīvos? 
Noukss. Kā - kurš? Vientuļnieks. 
Krouma. Kur tad viņš ir? 
Noukss. Piedodiet, es jūs nesapratu... 
Krouma. Kas jums devis tiesības būvēt ermitāžu bez 

vientuļnieka? 
Noukss. Bet kundze... 



Krouma. Nestrīdieties ar mani, NoukssI Ja es pasūtu 
strūklaku, es vēlos, lai pat to šļāktos ūdens. Tātad. Kādi 
vientuļnieki patlaban ir jūsu rīcībā? 

Noukss. Man nav nekādu vientuļnieku, kundze. 
Krouma. Jums nav? Man trūkst vārdu! 
Noukss. Esmu pārliecināts, vientuļnieki atradīsies. 

Var ielikt sludinājumu. 
Krouma. Sludinājumu?1 
Noukss. Jā, avīzēs. 
Krouma. Bet ja vientuļnieks lasa avīzes, par viņu 

nevar būt drošs, ka tas ir uzticams! 
Noukss. Tad nu gan es nezinu, ko lai dara, kundze. 
Krouma. Vai tur ir paredzēta istaba klavierēm? 
Noukss. (nesaprašanā) Klavierēm? 
Krouma. Tas pavisam neder. Mister Hodž, mēs jums 

laikam traucējam. Mācību laiks tiek velti izšķiests. 
(Nouksam) Iesim, ser, prom. 

Tomasīna. Mister Noukss, sliktas ziņas no Parīzes. 
Noukss. Par imperatoru Napoleonu? 
Tomasīna. Nē. (Izplēš no albūma lapu ar pašas rasēto 

grafiku) Tas attiecas uz jūsu tvaikmašlnu. Uzlabojiet, cik 
vien gribat, bet jūs vienalga no tās neizdabāsiet to, ko 
tajā iegrūdisiet, Lielākā atdeve - vienpadsmit pensu no 
ieguldītiem divpadsmit. PārpalikusI monētiņa aiziet šim te 
autoram 

(Tomasīna pasniedz Nouksam savu grafiku. Viņā to 

rūpīgi pēta.) 

Noukss. (visai norūpējies) Paldies, milēdij1 (Iziet 

dārzā.) 
Krouma. (Septimusam) Jūs vismaz kaut ko sapratāt? 
Septimuss. Nē. 
Krouma. Tad šī mācīšana ir pabeigta. Es aprecējos, kad 

man bija septiņpadsmit. Ce soir il faut qu'on parle 

francais, je te demande. (šovakar jārunā franciski, es 
pieprasu), Tomasīna, aiz cieņas pret grāfu. Un uzģērb taču, 
lūdzams, zaļo samta kleitu. Es atsūtīšu Brigsu, lai viņš 
tevi safrizē. Sešpadsmit gadi un vienpadsmit mēneši... (Ari 
iziet dārzā, kurp izgāja Noukss.) 



Tomasīna. Vai lords Bairons bija kopā ar dāmu? 
Septimuss. Jā. 
Tomasīna. Hml 

(Septimuss savāc no Tomasīnas savu grāmatu. Viņš vienlaikus 

lasa grāmatu, pēta Tomasīnas grafiku un izklaidīgi glauda 

bruņurupucīti. Tomasīna ņem zīmuli, papīru un sāk zīmēt 

Septimusa un Pļauta dubultportretu.) 

Septimuss. Kādēļ no šī izriet, ka Nouksa dzinējs 
izstrādā no šiliņa tieši vienpadsmit pensus? Kur tas ir 
teikts? 

Tomasīna. Nekur. Es tā galvā "piesviedu". Tagad es 
nevaru atcerēties, kāpēc. 

Septimuss. Kā tad - autoru taču neinteresē 
determinismS... 

Tomasīna. O l i . . . jā. Pareizi. Ņūtona vienādojumiem taču 
ir pilnīgi vienalga, kurp ķermeņi virzās - kaut galīgi 
šķērsām. Bet siltumam nav vis vienalga, kur tas plūst. 
Tādēļ jau Nouksa tvaika dampis nevar pats sevi apgādāt ar 
enerģiju. 

Septimuss. To gan zina katrs. 
Tomasīna. Jā, Septimus, par tvaikmašīnām to visi zinai 
Septimuss. (Pauze. Viņš skatās pulkstenī.) Ceturksnis 

pirms divpadsmitiem. Šonedēļ esejas vietā jūs man 
uzrakstīsiet sava grafika skaidrojumu. 

Tomasīna. Es nevarēšu. Es nepārzinu matemātiku. 
Septimuss. Tad iztieciet bez matemātikas. 
(Tomasīna visu šo laiku bija zīmējusi portretu. Tagad 

viņa izplēš lapu no albuma un sniedz to Septlmusam.) 

Tomasīna. Te būs. Es uzzīmēju tevi ar Pļautu. 
Septimuss. (skatoties zīmējumā) Izcila līdzībai 

Sevišķi jau bruņurupucis, ko nevarētu teikt par mani. 
(Tomasīna smejoties iet ārā no istabas. Ogastess ienāk 

pa dārza durvīm. Viņš ir mazliet sakautrējies. Septimuss 

vāc kopā papīrus un iesaākumā puisi nemaz nepamana.) 
Ogastess. Ser . . . 
Septimuss. Milord...? 
Ogastess. Es jūs apvainoju, ser. Lūdzu piedošanu. 



Septimuss. Milord, es nepavisam neesmu apvainojies, 
bet jūsu pieklājība mani priecē. 

Ogastess. Es gribēju ko vaicāt, Hodža kungs... (Pauze) 

Septimuss latīniski taču nozīmē "septiņi", vai ne? Vai jūs 
ģimenē bijāt septītais bērns? Jums droši vien ir vecākais 
brālis, vai ne? 

Septimuss. Jā, ir, viņš dzīvo Londonā. Viņš ir 
"Pikadilli avīzes" redaktors. (Pauze) Vai to jūs gribējāt 
dzirdēt? 

(Ogastess acīmredzami par kaut ko samulsis un nu ņemas 

aplūkot Septimusu zīmējumā.) 

Ogastess. Nē. Ā...tas esat jūs? Drīkst, es to 
paglabāšu? (Septimuss piekrītoši pamāj.) Ir tādas 
lietas...pat ko neērti pat draugam vaicāt...nu, par to 
karnālo. Māsa man izstāstīja...mana māsa tic tādām lietam, 
es nevaru sevi piespiest skaļi to pat atkārtot, goda vārds. 

Septimuss. Tad nemaz nevajag tās atkārtoti Iziesim 
labāk laukā - līdz pusdienām pastaigāsimies, tieši paspēsim 
apiet riņķi parkam. Un es jums visu paskaidrošu. Tās lietas 
nemaz nav sarežģītas. Tad jūs pats varēsit nodarboties ar 
savas māsas audzināšanu, labi? 

(No ārpuses nāk briesmīgs troksnis, tā ir Bernarda skaļā, 

izmisusī balss.) 

Bernards, (no āra) Ak nē-nē-nē-nēl 

Ogastess. Pateicos, jums, Hodža kungs. Sarunājuši. 
(Līdzi ņemot zīmējumu, seko Septimusam uz dārzu.) 

(Parādās Bernards - pa tām durvīm, kur izgāja Hanna. 

Kopā ar viņu ienāk Valentīns, kurš atstāj durvis vaļā. Drīz 

pa tām ienāk arī Hanna ar "dārza grāmatu" rokās.) 

Bernards. Nē. Ak, nēl 
Hanna. Man ļoti žēl, Bernard. 
Bernards. Kaut kādas dālijas dēļ izdrātētsl Tā tiešām 

ir? Pavisam droši? Vai es esmu piečakarēts? kad es visu 



biju tā izdomājis un pateicis... Tātad es esmu piedirstsl 
Valentin, nu ko Tu domā? Saki man taisnību 1 

Valentīns. Tu esi izdrāzts. 
Bernards. Mans dievs I Par to nav šaubu? 
Hanna. Baidos, ka nav. 
Bernards. Bet es neticu. Parādi, kur tas ir teikts. Es 

gribu to redzēt pats savām acīm. Nē, labāk nolasi...nē, 
pagaidi... 

(Bernards apsēžas pie galda. Sagatavojas klausīties, 

it kā klausīšanās viņam būtu kaut kāda austrumu māksla.) 

Esmu gatavs. 
Hanna. (lasa) "1810. gada 1. oktobri. Šodien Nouksa 

kunga virsvadībā dienvidpuses pļaviņā tika izrakts 
padziļinājums puķudobei, kas solās nākamgad priecēt mūsu 
skatus. Tas būšot vienīgais mierinājums uz otrā un trešā 
plāna dārza ainavas fona. Šis apzaļumošanas stils gan tiek 
dēvēts par glezniecisku, bet patiesībā ir viena zaļa 
katastrofa. Dālijas siltumnīcā ir neticami ātri 
iedzīvojušās, ceļojums pāri okeānam tām nācis tikai par 
labu. Kapteinis Braiss šo šķirni nokristījis savas līgavas 
vārdā. īstenībā jau nu tām vajadzēja dot viņas pirmā vira -
Ezras vārdu. Pats viņš radis mūžīgās mājas Rietumindijā, 
apmainīdamies gultām ar puķēm un Anglijas gaismas vietā 
ieguvis mūžīgo nakti Indijā." 
(Pauze) 

Bernards. Dikti jau nu dzejiski. Kurš var izskaidrot, 
ko tas viss nozīmē? 

Hanna. (Iecietīgi) Ka Ezra Čeiters no Sidlijparka ir 
tas pats Čeiters - botāniķis, kurš aprakstīja 
liliputdālijas Martinikas salā 1810. gadā un tur ari nomira 
no mērkaķa kodiena. 

Bernards, (uzsprāgst) Čeiters bija dzejnieks, nevis 
botāniķis! 

Hanna. Viņš bija abi - slikts botāniķis un tāds pat 
dzejnieks. 

Valentīns. Padomā tik', botāniķis... Kas tad tur 
briesmīgs? 



Bernards. Tas ir vairāk kā briesmīgi! Tās ir beigas! 
Es taču uzstājos televīzijā, "Rita stundā"! 

Valentīns. Tas vēl nenozīmē to, ka 
Bairons neduelējās, tas nozīmē tikai to, ka Čeiters dueli 
netika nošauts! 

Bernards. Vai jūs domājat, ka mani būtu saukuši uz 
"Rita stundu", ja Bairons būtu aizšāvis garām?! 

Hanna. Nomierinies, Bernard! Valentīnam ir taisnība. 
Bernards. (Pilnīgi sašauts, gandrīz ķērc) Un to saki 

tul Tu domā, ka "Pikadilli avīzē" nerakstīja Bairons? Bet 
ļjija taču divas lidz šim nezināmas Bairona recenzijas! Un 
tās bija viņa piezīmes pie "Angļu bardiem"1 Es taču esmu 
tik daudz ko atklājis! Tam ir svars! 

Hanna., (taktiski) Ļoti iespējams. Visai ticams. 
Bernards. Velns lai rauj tavu "ticamību"! Nevis visai 

ticams, bet ir skaidrs kā reizrēķins - Es pierādīju, ka 
Bairons bija šeit. Tas ir skaidrs,- viņš nošāva zaķi un 
pierakstīja tās rindas. Žēl, ka es liku uzsvaru uz to dueli 
un Čeitera nonāvēšanu. Kāpēc tad jūs mani neatturējāt?! Tas 
taču nāks gaismā...tā kļūda...un manā atklājumā...es 
domāju, mana atklājuma skaidrojumā... Tu domā, kāds 
pedants-botāniķis to uzošņās un izpūtis pa pasauli? Un kad 
tas notiks? 

Hanna. Parit. Vēstule The TIMES. 
Bernards. Tu taču to nedarītu... 
Hanna. Tas ir netīrs darbiņš, bet kādam taču... 
Bernards. Dārgā. Piedod. Hanna... 
Hanna. ...un, galu galā, tas ir mans atklājums. 
Bernards. Hanna. 
Hanna. Bernard. 
Bernards. Hanna. 
Hanna. Nu aizveries 1 Tā būs ļoti īsa, sausa, nesāpīga 

ziņa. Bez ļauna prieka. Vai būtu labāk, ja to uzrakstītu 
kāds no taviem draugiem-baironistiem? 

Bernards. (kaislīgi) Dies'pas', to tik ne! 
Hanna. Savukārt, vēstulē TIMES tu pats... 
Bernards. Es? 



Hanna. Protams. Tev vajag augstsirdīgi, ar cieņu 
apsveikt kolēģi. Zinātnieku valodā, tā teikt. 

Bernards. Jā, tu domā - pašam apēst savus sūdus... 
Hanna. Uzskati, ka tas būs krietns progress dāliju 

pētniecībā. 

No dārza ieskrien Hloja. 

Hloja. Kāpēc jūs nenākat?! Bernardi Tu vēl neesi 
saģērbies! Cik ilgi jau tu esi šeit? 

(Bernards skatās uz viņu, tad - uz Valentīnu, un tikai 

tagad pamana, ka tas ir neparasti saģērbies.) 

Bernards. Kādēļ tev mugurā ir šādas drēbes? 
Hloja. Mudīgāki (Viņa nekavējoties skatās grozā un 

meklē kaut .ko piemērotu Bernardam.) Tu tikai uzvelc kaut ko 
tādu. Mūs visus tūdaļ fotogrāfēs. Izņemot Hannu. 

Hanna. Es iziešu paskatīties. 
(Valentīns un Hloja palīdz Bernardam uzģērbt dekoratīvā 

kamzolī un nostiprina mežģīņu krādziņu viņam ap kaklu.) 

Hloja. (Hannai) Mamma jautāja, vai tev pa rokai nav 
teodollts. 

Valentīns. Hloja, un kas tad tu pati šodien būsi? 
Jautrā gane? 

Hloja. Džeina,OstinaI 
Valentīns. Protams, kā es to nesapratu 1 
Hanna. (Hlojai) Ak, teodollts palika ermitāžā! Piedod. 
Bernards. Vai tad jau ir laiks? Priekš kam mūs 

fotogrāfēs? 
Hloja. Kā parasti, vietējai avīzei. Viņi vienmēr 

ierodas uz balles sākumu un grib, lai kadrā būtu visi... 
Gass izskatās satriecošil 

Bernards, (ar riebumu) Avizeil (Paķer no groza kaut ko 

bīskapa mitrai līdzīgu un sāk vilkt to galvā, lai tikai nav 

redzama seja. Klusināti.) Esmu gatavs 1 

(Gandrīz neko neredzēdams, Bernards seko Hlojai un 

Valentīnam. Drīz viņiem pievienojas arī Hanna. Gaisma 

satumst kā uz vakaru. 

10G. 



pa logiem redzams, ka ārā iedegas papīra lukturīši. No 

blakustelpas atskan klavieru skaņas. 

Ienāk Septimuss ar eļļas lampiņu rokās. Vēl viņš nes 

matemātikas grāmatu, Tomasīnas piezīmes uz atsevišķām 

lapām. Apsēžas pie galda, lai lasītu. Aiz logiem, kaut arī 

deg lampioni, gandrīz tumsa. 

Ienāk Tomasīna - ar sveci rokās, basām kājām, vienā 

naktskreklā. Viņa izskatās noslēpumaini satraukta.) 

Septimuss. MilēdijI Kas noticis? 
Tomasīna. .Septimuss! Čšš-ššl (klusītēm piever durvis) 

Klāt ir mūsu iespējai 
Septimuss. Mans dievs, kāda iespēja? 

(Viņa nopūš.'sveci, liek svečturi uz galda.) 

Tomasīna. Netēlojiet nevainīgo 1 Rītu man jau būs 
septiņpadsmit! (Skūpsta Septlmusu uz lūpām.) Darīts! 

Septimuss. Kristus dēļi 
Tomasīna. Tagad tev jārāda, es esmu samaksājusi uz 

priekšu. 
Septimuss. (beidzot sapratis, par ko runa.) Ohl 
Tomasīna. Grāfs spēlē priekš mums, un tā ir dieva 

dāvanai Es nevaru savos septiņpadsmit gados nemācēt dejot 
valsi. 

Septimuss. Bet jūsu māte... 
Tomasīna. Kritīs ģīboni! Pa to laiku mēs dejosiml Mājā 

visi guļ. Es sadzirdēju mūziku. Ak, Septim, māci mani 
tūdaļ! 

Septimuss. Kuš! Tagad es nevaru 1 
Tomasīna. Protams, ka varil Tikai atceries, esmu basa, 

nenomin man kājas. 
Septimuss. Es nevaru, jo tas nav valsis. 
Tomasīna. Vai tad nav? 
Septimuss. Nav, valsim tas par strauju. 
Tomasīna. Ah, tad pagaidīsim, līdz viņš spēlēs lēnāki 
Septimuss. MilēdijI... 
Tomasīna. Mister Hodžl (Viņa noliek tam priekšā 

krēslu, apsēžas un skatās pāri viņa plecam.) Jūs lasāt manu 
eseju? Ko jūs te tik vēlu darāt? 

Septimuss. Sargāju savas sveces. 



Tomasīna. Tad priekš kam tev mana vecā mācību grāmata? 
Septimuss. Tagad tā atkal ir mana. Velti jūs 

aprakstījāt tai malas. 
(Tomasīna paņem grāmatu un ieskatās atvērtajā vietā.) 

Tomasīna. Tas tur bija tikai joks. 
Septimuss. Joks, kas mani pataisīja traku. Kā jūs 

tikāt solījusi. Pavirzieties nostāk, jūs mūs kompromitējat. 
(Tomasīna pieceļas un aiziet līdz vistālākajam krēslam.) 

Tomasīna. Ja māte ienāks, es teikšu, ka mēs tikai 
skūpstījāmies, nevis dejojām. 

Septimuss. Vai nu jūs apklustat vai ejat gultā! 
Tomasīna. Apklustu. 

(Septimuss .vēl ielej sev vīnu, turpina lasīt eseju. Mūzika 

mainās - skan āra partijas ritmi. Laukā arī sākas 

uguņošana: pret tumšajām debesīm traucas mazas, meteorītiem 

līdzīgas dzirksteles. Ienāk ballei saposusies Hanna. 

Atšķirība starp viņas ikdienas apģērbu un šo gan nav 

dramatiska. Viņa aizver durvis un ātri šķērso istabu, lai 

dotos ārā, parkā. Viņa jau ir pie stikla durvīm, kad ienāk 

Valentīns. Tam rokās vīna glāze.) 

Hanna. Tas es,i tu... 

(Bet Valentīns aizšaujas Hannal garām, mērķtiecīgs un pa 

pusei iereibis.) 

Valentīns. (Hannai) Man pielecal 
(Viņš dodas taisni pie galda un uzsāk rakņāties papīru, 

grāmatu un priekšmetu kaudzē, kas uz galda visu laiku 

krājusies. Hanna, satraukta par viņa uzvedību, apstājas. 

Viņā atrod meklēto,- tas ir "grafiks". 

Septimuss pa to laiku lasa Tomasīnas piezīmes un arī studē 

grfiku. Abi - Septimuss un Valentīns - pēta vienu un to 

pašu, bet laika gaitā "dubultojušos" shēmu.) 

Kaisles tveice! 
Hanna. Vai, tu esi pillā? 
Valentīns. Tas ir siltuma apmaiņas procesa grafiks! 
Septimuss. Tātad, iznāk, mēs visi esam nolemti! 



Tomasīna. (dzīvespriecīgi) Jāl 
Valentīns. Kā tvaika dzinējā. 

(Hanna ielej sev no karafes, kuru atnesa Septimuss, ielej 

viņa nestajā glāzē un drusciņ atdzer.) 

Matemātiskos aprēķinus viņa nav taisījusi, un nevarēja 
jau ari. Bet viņa vienkārši spēja saredzēt lietu būtību -
kā bildītē 1 

Septimuss. Tā nav zinātne. Tas ir stāstiņš priekš 
bērniem. 

Tomasīna. Vai tagad tas ir valsis? 
Septimuss. Navl 

(Joprojām skan moderni ritmi.) 

Valentīns. Kā filmā. 
Hanna..'Ko tad viņa redzēja? 
Valentīns. Ka nav iespējams to filmu skatīties no otra 

gala. Karstums bija pirmā lieta, kas šādā veidā nedarbojās. 
Karstums nepakļaujas Ņūtona likumiem. Pulksteņa pendeli vai 
bumbas krišanu var uzfilmēt, un rādot to "no otra gala" -
tas pats vien būs 1 

Hanna. Bumba vienmēr krīt uz nepareizo pusi - uz leju. 
Valentīns. Tomēr tev ir jāzina, kur tā leja ir. Ar 

siltumu viss ir savādāk,- ķermenis atdod savu siltumu un 
cauri ir. Pieņemsim, tu ar bumbu izsit logam stiklu... 

Hanna. Jā, un? 
Valentīns. Un tas ir neatgriezeniski! 
Hanna. Kurš tad to apstrīd? 
Valentīns. Bet tieši viņa saprata, kāpēc tas ir tāl 

Var jau savākt stikla lauskas, bet nevar savākt to siltumu, 
kas izdalījies stikla plīšanas mirkli. Tas ir zudisI 

Septimuss. Tātad - Uzlaboto Ņūtona Visumu gaida 
bojāeja, nāve ledājos. Kungs žēlīgais. 

Valentīns. Siltums sajaucies ar... Visumu. (Viņš ar 

rokām aprāda visriņķī - istaba, gaiss, telpa, kosmoss...) 

Tomasīna. Jā, vajag pasteigties, ja mēs gribam 
padejoti 

Valentīns. Un viss tādā veidā sajaucas, vienmēr, 
neizbēgami... Septimuss. Man šķiet, mums vēl ir laiks. 



Valentīns. ...kamēr laiks vel nav beidzies. Luk, 
jēdziena - laiks - Īstā jēga. 

Septimuss. Kad tiks atklāti visi noslēpumi un zaudēta 
pēdējā jēga, mēs paliksim vieni. Tuksnesīgā krastmalā. 

Tomasīna. Un dejosim.Vai šis beidzot ir valsis? 
Septimuss. īsti vēl nav, bet... (Pieceļas. Septimuss 

saudzīgi apkampj Tomasīnu un sāk mācīt viņai valša soļus,-

skanot mūsdienīgai mūzikai no āra ballītes. 

Ienāk Bernards, galīgi nepārliecinošā Reģenta laika 

kostīmā, ar pudeli rokās.) 

Bernards. Neņemiet mani galvā...es te kaut kur atstāju 
žaketi... (Dodas pītā drēbju groza virzienā) 

Valentīns. Jūs mūs pametat? 
(Bernards novelk masku balles tērpu, paliekot savās biksēs, 

kurām gali aizbāzti aiz zeķēm, un kreklā.) 

Bernards. Baidos, ka jā. 
Hanna. Kas noticis, Bernard? 
Bernards. Privāta rakstura problēmas... 
Valentīns. Es var iziet. 
Bernards. Nē, iešu es. 

(Valentīns un Hanna vēro, kā Bernards uzvelk žaketi, 

nopurina un sakārto savas drēbes. 

Septimuss apskauj Tomasīnu, skūpsta viņu uz lūpām. Viņi 

pārtrauc valsēēanu. Tomasīna paceļ galu. Septimuss vēlreiz 

skūpsta meiteni - pavisam nopietni. Viņa cieši apvij rokas 

ap vīrieša kaklu.) 

Tomasīna. Septimussi.. 

(Septimuss apklusina viņu, uzliekot pirkstu uz lūpām. Atkal 

abi dejo, Tomaslnai tas gan pagaidām izdodas neveikli. 

Dejas stunda turpinās. 

No dārza iedrāžas Hloja.) 

Hloja. Es viņu nositišul Nosltišul1 
Bernards. Ak, dievs. 
Valentīns. Hlo, kas ir noticis? 



Hloja. (nikni) Mātei 
Bernards. (Valentīnam) Jūsu māmiņa pieķēra mūs 

tajā...nu, ermitāžā. 
Hloja. Viņa nolūrējal 
Bernards. Es tā nedomāju. Viņa meklēja teodolitu. 
Hloja. Bernard, es braucu prom kopā ar tevi. 
Bernards. Kas vēl nebūsi 
Hloja. Tu man atsaki? 
Bernards. Protams. Kādēļ lai es ņemtu tevi lidzi? 

(Valentīnam) Atvaino. 
Hloja. (niknuma asarās) Par ko tad tu viņam 

atvainojies? 
Bernards. Ari tev es lūdzu piedot. Piedodiet man -

visi kopā un katrs atsevišķi. Piedod, Hanna... Piedod, 
Hermione...Piedod, Bairon...Piedodiet, piedodiet, 
piedodiet. Vai tagad es drīkstu iet? 

(Hloja pieceļas - noraudājusies, kokaina.) 

Hloja. Nu, labi... 

(Tomasīna un Septimuss joprojām dejo.) 

Hanna. Tomēr tu esi nelietis, Bernard. 

(Hloja metas virsū Hannai - gandrīz lai kautos.) 

Hloja. Tu nebāz savu degunu citu attiecībās I Ko tu 
vispār sajēdz no dzīves... 

Hanna. Neko. 
Hloja. (Bernardam) Vienalga, viss taču bija jauki, vai 

ne? 
Bernards. Viss bija brīnišķīgi. 

(Hloja iziet pa stikla durvīm dārzā, pie viesiem.) 
Hanna. (kā atbalss pati atkārto savus vārdus) Neko... 
Valentīns. Bu, sūds gan tu esi, bet es tevi vienalga 

aizvestu, ja nebūtu pats tik pietempies. 
(Dodas pakaļ Hlojal, dzirdams kā viņā sauc: Hloja, Hlo...l) 

Bernards. Man vienmēr neveicas... 



Hanna. Ko? (Padodas) Bernardi 
Bernards. Es ar nepacietību gaidu tavu grāmatu... 

"Ģēniju ainavā". Vēlu veiksmes sava vientuļnieka 
meklējumos. Izskatās, ka iet pa parādes durvīm būs 
drošāk... 
( Atver durvis, palūkojas ārā.) 

Hanna. Es taču zinu, kurš tas ir. Tikai nevaru to 
pierādīt. 

Bernards, (ar plašu žestu) Tad tik publicē! 
(Prom, aiz sevis durvis aizver. 

Septimuss un Tomasīna joprojām turpina dejot.) 

Tomasīna. Nu, vai es esmu iemācījusies? Es dejoju? 
Septimuss. Jā, manu lēdij. (visbeidzot viņš Tomasinu 

sagriež virpulī, tad pieved pie galda. Paklanās un 
aizdedzina viņas sveci.) 

(Hanna pieiet pie galda, apsēžas - viņa ir laimīga, ka var 

atrauties prom no balles trokšņa un burzmas.Ielej sev vēl 

drusku vīna. Uz galda tagad atrodas viss: ģeometriskie 

ķermeņi, kompjūters, karafīte, glāzes un pokāli, krūziņa, 

"vienkārši" grāmatas un dienasgrāmatas, arī mācību 

grāmatas, divas mapes, Tomasīnas svece, eļļas lampiņa, 

dāliju podiņš, svētdienas avīzes... Lietas. 

Uz sliekšņa stāv Gass, kaut gan - uzreiz nemaz nevar 

pateikt, vai tas ir viņš, vai lords Ogastess. Tas kļūs 

skaidrs tikai tad, kad viņu atpazīs Hanna.) 

Septimuss. (turpina) Paņemiet atpakaļ savu darbu. 
Nemaz neskatoties, es jau lieku "teicami". Un esiet 
uzmanīgāka ar uguniI 

Tomasīna. Atnāc, es tevi gaidīšu. 
Septimuss. Es nevaru. 
Tomasīna. Tu vari. 
Septimuss. Nē. 
Tomasīna. Tas ir tavs pienākums. 
Septimuss. Nē, es nenākšu. 

(Viņa uzliek sveci uz galda. Noliek papīrus.) 



Tomasīna. Tad prom neiešu es. Lai tas notiek vel vienu 
reizi - manai dzimšanas dienai par godul 
(Septimuss un Tomasīna atsāk dejot. Gass tuvojas galdam. 

Hanna Izbiedēta pielec kājās.) 

Hanna. Oil Kā tu mani nobiedēji. (Gass izskatās 

lielisks savā karnevāla kostīmā. Viņam rokās - veca, laiku 

nobružāta cieta mape ar aukliņām. Viņš iet klāt Hannal un 

pasniedz mapi kā dāvanu.) 

01 Kas tas ir? 
(Hanna uzliek mapi uz galda, atsien bantītes. Iekšā - starp 

kartona aizsargiem, Tomaslnas zīmējums.) 

"Septimuss ar Pļautu." 
(Vēršas pie -Gaša.) 

Tieši tas, ko es meklēju. Paldies. 
(Gass piekrītoši pamāj vairākas reizes. Tad neveikli 

paklanās,- Reģenta laika paklanīšanās ir uzaicinājums uz 

deju.) 

Hans Dievs, es taču nemaz... 
(Tikai zibens mirkli Hanna šaubās, tad pieceļas, viņi ar 

Gasu nostājas kā deju pāris - gan ieturot krietnu distanci. 

Un abi nemākulīgi uzsāk deju. 

Septimuss un Tomasīna arī turpina dejot klaviermūzikas 

skaņu pavadījumā - skaisti un atbrīvoti.) 

Beigas. 


