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Ivo Briedis 
"Makbeta loma” 

Sākot ar rītdienu atmosfērā virs mūsu valsts pilnībā valdīs ciklons MACBETH. 

Neej laukā no istabas, neizdari kļūdu, piesien sevi krēslam, pielīmē krēslu pie grīdas, 
aizvelc aizkarus, nekusties. 
Saule ir zenītā. 
Un nerunā. 
Diena drīz paies, cik žēl.  
Neklausies. 
PIRMAIS MEDITĀCIJAS NOSACĪJUMS IR KLUSUMS. ESĪBAS APSTĀŠANĀS. 
TAS NOZĪMĒ PATIEŠĀM APKLUST. TAS NOZĪME NEKUSTINĀT KĀJAS VAI 
CITAS ĶERMEŅA DAĻAS, NEKNOSĪTIES, NEKLEPOT. 
Laiks skrien. 
Klusē, laiks šeit nepastāv. 
Paklau, šādi var nokavēt visu. 
Var nepazaudēt, kas ir. 
Un kas tad tev ir? 
Vēl ir šī miesa. 
Par to jau ir runa, man ir prasības. 
Esmu garīga būtne, klusumu.  
Un ko teiksi zvaignēm, kad tās tevi sveicina? 
Man ir iekšēji plašumi. 
Nupat divas nokrita un abas pa tukšo. 
NECĪNIETIES AR TRAUCĒJOŠĀM DOMĀM, TĀ JŪS IZNIEKOSIET LAIKU. 
IGNORĒJIET TĀS, VĒROJIET TĀS NO MALAS, IT KĀ TĀS NEBŪTU JUSĒJĀS. 
Acis ciet, nāc, Spiritus! 
Tik sauc garus, kamēr zvaigzes tepat virs galvas. 
Veni, Sancte Spiritus. 
Viss rāda, šis būs tev izšķirošs gads. 
Veni, Sancte Spiritus. 
Netēlo, ka nedzirdi. 
Tā par katru gadu saka.  
Nē, šis būs īpašs. 
Veni, Sancte Spiritus. 
LAI FOKUSĒTU SAVU UZMANĪBU, IR RITMISKI JĀATKĀTO MANTRA, KO 
SINHRONIZĒJOT AR ELPOŠANU, DOMĀS SKAIDRI IZRUNĀJIET, TAČU 
NEPRĀTOJIET PAR TĀS NOZĪMI. 
Būsim nopietni. 
Veni, Sancte Spiritus. 
Tik murmini, kad būtu jārīkojas. 
Idiot, šī ir rīcība! 
Tā ir bēgšana! 
Glābšana. 
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Bēgšana. 
Es bēgu no sevis. 
Tu norobežojies no manis! 
Tev jāiet. 
Uz kurieni?! 
ACIS VAR BŪT PUSPIEVĒRTAS, PIEVĒRSTAS ZEMEI APTUVENI METRA 
ATTĀLUMĀ SEV PRIEKŠĀ. 
Veni, Sancte Spiritus. 
Nākošo nedēļu laikā atvērsies tavs spēka tunelis, ir iestājies pārejas peiods.  
Tunelis, nesmīdini. 
Tūlīt Urāns un Plutons noslēgs reto 90 grādu kvadrātveida ciklu un paliks 
mijiedarbībā 69 dienas, tās ir jāizmanto. 
Bulšits. 
Nesaki tā, tu esi ļoti jūtīgs pret šīm lietām.  
Nekad neesmu tāds bijis. 
Kāpēc tad pilnmēness naktīs tā grozies? 
Kurš tad negrozās? 
Tie, kas nepretojas. 
Es pretojos sev, nevis debesu kermeņiem. 
Jo tu pats esi zvaigzne! 
Beidz vienreiz dirst!!! 
SVARĪGI, LAI JŪS VIENMĒR SĒDĒTU AR TAISNU MUGURU, TAD 
ENERĢIJAS PAREIZI PLŪST CAURI ĶERMENIM, LĪDZ AR TO JŪS GARĪGĀ 
DARBĪBĀ IESAISTĀT SEVI VISU. 
Ak, kā tu lamāsies, kad šīs dienas būs dīki nosēdētas! 
Nedzesē muti, ļauj iegrimt. 
Tev jāsajūt sevī Urāna spēks. 
Mutē pilns siekalu. 
Nospļaujies.  
Nedrīkstu. 
Urāns dos drosmi, palīdzēs fokusēties, atgādinās par svarīgāko. 
Jānotur ritmiska elpošana. 
Ejot, to darīt būtu vieglāk. 
Un elpot caur vēderu. 
Nu nemocies, palaid to atraugu. 
Ir jāiemācas dzīvot uz iekšpusi. 
Pats saproti, ko pateici? 
Nolādētās siekalas! 
Sevi pataisa par muļķi, tad mocās. 
Jāsavācas. 
JĀATSAKĀS NO JEBKĀDĀM DOMĀM PAR PANĀKUMIEM VAI 
NEVEIKSMĒM. DAŽKĀRT ŠĶITĪS, KA VELTI TĒRĒJAT LAIKU, JO NEESAT 
LABS MEDITĒTĀJS, BET IGNORĒJIET ŠĪS DOMAS. 
Ir ugunīgā pērtiķa gads - tavējais. 
Veni, Sancte Spiritus. 
Uguns ir tavs elements. 
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Veni, Sancte Spiritus. 
Daba sauc! 
Kur tā kunga gars, tur brīvība - nāc taču, nāc! 
Zvaigžņu puteklis. 
Bezrakstura amēba, nodevējs, gļēvulis. 
Tieši otrādi - raksturs. 
Žūpa. 
Priecīgs cilvēks. 
Izvirtulis. 
Baudas avots. 
Sliņķis. 
Progresa virzītājs. 
Cik tas ir banāli! 
Kā dzīve. 
Pienaglojiet mani pie grīdas!!! 
Kam tu to brēc, ko tu te tēlo?! 
Tad palīdzi! 
Plutons rūpējas par atjaunošanos un atdzimšanu.  
Fucking Spiritus! 
MEDITĒJOT VAR IENĀKT PRĀTĀ KĀDĀ ORIĢINĀLA DOMA, UN TAD MĒS 
VĒLAMIES TO ATCERĒTIES, TAČU TAS SAGRAUJ MEDITĀCIJU. 
ATBRĪVOJIETIES NO VISĀM ATZIŅĀM UN DOMĀM, LAI JŪSOS DARBOJAS 
TIKAI SVĒTAIS GARS.  
Rūc vēders? 
Esmu iztukšots. 
Planētas tavā astrālajā kartē atver iespēju logu. 
Nu kādu vēl logu? 
Augs tava pašapziņa. 
Labi, ko vēl teica debesis? 
Tavs laimīgais skaitlis ir 11. 
Nu un? 
Viens nav karotājs. 
Veni, Sancte Spiritus. 
Tukšums? 
Ieniezējās pēda. 
Nemierīgs, ietiepīgs, ar tieksmi pārpūlēt nervu sistēmu. 
Jā, jā, bet tur jau tā lieta! 
Pārāk daudz sapņo, dzīvo ilūzijās, novēršas no īstenības. 
Man ir bail. 
Tips, kas bīstas no atbildības un fiziskas piepūles. 
Tieši tagad fiziski sāp. 
Mazohists? 
Askēts. 
Lupata. 
Varonis! 
Tad ko tu te kasies, rīsties, pird? 
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MEDITĀCIJA BŪS JĀPRAKTIZĒ KATRU DIENU DIVREIZ PA VISMAZ 
PUSSTUNDAI SAULLĒKTA UN SAULRIETA LAIKĀ. 
Pie velna! 

Nospļauties reizēm ir tik patīkami. Vēl patīkamāk ir pačurāt, kad nocieties. Bet 
pačurāt kaut kur uz ielas, to nemaz nevar pārvērtēt, tas vienmēr nes sev līdzi zināmu 
intrigu, nekad nevar zināt vai atvieglojums būs tā vērts. Zinu to kopš jaunības, kad 
mani, čurājot pie Rīgas domes, pieķēra divi policisti (viens garš, otrs īss) un norāva 
man, sātani tādi, čuru. Aizveda mani uz kaut kādu pagrabu, pieķēdēja ar rokudzelžiem 
augstu virs galvas pie caurules un atstāja mani tur tumsā vienu pašu, aizejot vēl 
nolasīja morāli: 
Jaunais cilvēk, mēs ieteiktu jums padomāt, ka, lai gan ir dažas lietas dzīvē, pār kurām 
jums nav nekādas kontroles, tomēr ir daudzas lietas, ko jūs varat ietekmēt, lai 
izvairītos no neatgriezeniska kaitējuma jūsu pašu laimei un labklājībai. 
Palicis viens, es beidzot iztukšoju urīnpūsli, piečurāju bikses, nebija citu variantu, tad 
paraudāju un iegrimu eksistenciālās pārdomās. No rīta viņi atgriezās, pamodināja 
mani ar sitienu pa vēderu. 
Puika, mēs sajutām, ka mums ir zināma loma tavā dzīvē, mēs sapratām, ka neesam 
tavā ceļā pagadījušies nejauši, ja tu esi šeit, tad tas nozīmē, ka tu neapzināti esi 
virzījis sevi mūsu virzienā. Tu nebaidies, nevajag drebēt, tev jāzina, ka mēs saredzam 
tevī pietiekami spēka, lai tu pats nostātos uz kājām un nenovirzītos no liktens takas. 
Mēs redzam, ka tu esi piedzīvojis sāpīgus sitienus, tavs dzīves ceļš ir bruģēts ar 
smagiem pārbaudījumiem, tevi ir skolojušas ielas un tu vērtē šo izglītību augstāk par 
skolas solu, tomēr zemapziņā tu sevi redzi citur, tu tiecies augstāk, iekšēji tu jūti, ka 
esi pelnījis vairāk un tieši tāpēc mēs tagad gribam, lai tu klusībā pats sev pavaicā - 
Ko es patiešām gribētu darīt, ja bailes man būtu svešas? 
Lukturis viņu rokās žilbināja kā Saule, zvaigznes uz viņu uzplečiem zaigoja 
kā dārgakmeņi. 
Tagad neko neatbildi. 
Viņi klusējot mani atslēdza, lika pazust, es mudīgi tinos prom, pēdējais, ko dzirdēju 
bija - Mēs tevi uzmanīsim. 
Pagājusi vesela mūžība, uzreiz pēc notikuma es kardināli mainījos, vēlāk etīde par šo 
notikumu palīdzēja man kļūt par aktieri, tagad dzīve ir pilnīgi savādāka, tomēr 
gandrīz katru dienu es iedomājos par šiem policistiem, un ar katru dienu man viņu 
pietrūkst aizvien vairāk. Vai viņi mani vēl uzmana? Vai tie vispār bija policisti? Ja 
vien tas vispār nebija sapnis. Un jo vairāk laika paiet, jo vairāk mani velk atpakaļ 
ielās. Bet kāpēc es to stāstu?  
VISS PĒKŠŅI ŠĶIET APSTĀJIES, PAZUDUDUŠI ORIENTIERI - TĀ IR PĀREJA, 
KO PĒDĒJĀ BRĪDĪ UZKONSTRUĒJA UN KĀ SKABARGU TEV PAKAĻĀ 
IEDŪRA VISUMS. 

Kopš dabūju šo lomu man nav miera. Pēdējos divus mēnešus es to vien daru, kā 
spļaudos, sācies kaut kāds īpatnējs nervu tiks. Nesen sāku spļaudīties arī uz skatuves, 
bet vakar jau padevos mirkļa impulsam un iespļāvu publikā, man par izbrīnu viņi bija 
sajūsmā, uztvēra to kā iestudējuma daļu, kā provokāciju, kā mēģinājumu izraut viņus 
no komforta zonas, saskatīja tajā dziļu jēgu. Arī tas, kuram es trāpīju, lai gan sākumā 
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tā kā sabozās, pēc tam aplaudēja kā traks, un spļāviens nebija formāls, tas bija 
saturīgs, sagatavots. Cilvēks dārgu biļeti nopircis, bet es viņam zaļu puņķi tieši uz 
melnās apkakles uzkabinu, sanāca māksla. Pēc tam ziedi, ziedi, ziedi, ovācijas.  
Šausmas. Man tāda loma trāpījusies, ka ne tikai spļaut gribas, bet vēmiens nāk, tāpēc 
labi ka vēl tā, labi ka tā, jo es nezinu… Nu kāds es Makbets? Kāpēc es? Īstais 
Makbets, kuru Šekspīrs itkā attēloja savā lugā, nodzīvoja 52 gadus un dramaturgs tieši 
tik pat - skotu karalis neļāva savam angļu apmelotājam sevi pārdzīvot. Makbets bija 
labs karalis - es atsakos melot. Nolādēta luga! Mēģināju pretotiess tam, kuru te 
uzskata par režisoru, bet viņš mani nepieņem, nerunā ar mani, novilcina laiku un vēl 
es ievēroju, ka tur aiz kulisēm, viņa ietekmēti, ar mani vispār neviens vairs nerunā. 
Kaut gan kopš vakardienas man jau laikam vienalga, esmu pārkodis riekstu, sevi vairs 
nebremzēju, eju savu ceļu, šovakar varbūt iešu savā taisnībā tālāk, es improvizēšu, 
mani nesīs, nesīs mani straume, Plutons un Urāns, būs pilnīgi vienalga, ko es te daru.  

Pēc tam es jums, tāpat kā vakar, dziesmu nodziedāšu, vārdi tai šādi: 
Tu, kuram piemīt neremdināma zinātkāre 
Tu, ar plašo interešu loku  
Tu, kuram patīk riskēt,  
Tu, avantūrists - jaunatklājējs  
Tu, kurš mīl brīvību  
Tu, kuram ir izcila humoru izjūta  
Tu, kurš pievelk pretējo dzimumu 
Tu, kurš ļoti radošs ir 
Inutitīvais Tu, kas ir  
Un metafiziskais 
Tu, kuram labāk domājas ejot 
Tu, kurš apveltīts ar līdera dotībām 
Tu, kurš ar savu dinamismu aizrauj citus  
Tu, kuram ir,  
Tu, kurš ir 
Tu, kuram būs 
Kurš būs  
vienmēr Tu. 
Un ikviens no jums padomās - Tas ir par mani.  

Noņemu parūku un grimu, aši eju laukā. Svaigs gaiss, pilns reibinošu aromātu un 
dzīves. IEREIBIS ŠOFERIS TARANĒ POLICIJAS AUTO. GĀZES NOPLŪDES 
IZRAISĪTĀ SPRĀDZIENĀ DAUDZDZĪVOKĻU NAMĀ IET BOJĀ SIEVIETE. 
Pavasara gaiss ir tāds, ka šķiet, ja pietiekami dziļi un ilgi to elpos, tad agrāk vai vēlāk 
iestāsies grūtniecība, nez kā tas būtu. ROBEŽSARGI NOĶER KĀRTĒJO 
VJETNAMAS PILSOŅU GRUPU. Rīdzinieki šobrīd dodas uz darbiem un skolām, 
ielas pilnas mašīnu, autobusi un trolejbusi ir pārpildīti, es neesmu starp viņiem, jo eju 
ar kājām, man laika ir daudz. Es izgāju savlaicīgi, lai morāli sagatavotos, pa ceļam 
visu izdomātu, jo esmu no tiem, kuriem labāk domājas ejot. Pie sevis mani ir izsaucis 
režisors, man jābūt viņa kabinetā, saulei esot zenītā. Es nezinu, ko viņš no manis grib, 
vai slavēs vai pels, iespējams tā būs mūsu pēdējā saruna un visdrīzāk mana karjera jau 
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ir beigusies, mani moka nelabas priekšnojautas, uztraucos. "EL CHAPO" KARA 
PIETEIKŠANA "DAESH" IZRĀDĀS VIEN TUKŠAS BAUMAS. Visērtāk Rīgā ir 
braukt ar tramvaju, tas reti iekļūst sastrēgumos. bet gan jau pilsoņi paši to zina, es 
netaisos uzbāzties ar saviem padomiem, vienkārši eju un domāju par to, kāpēc es 
nepiedzimu par sievieti, man liekas, ka tad nebūtu tā jākampj pēc gaisa, jo pietiktu ar 
vīrieti, un es taču esmu vīrietis, man pietiktu ar sevi. UNGĀRI BALTIJAS VALSTU 
DEBESIS UZRAUGA AR SAAB JAS-39 GRIPEN. Atmosfēra pilsētā ir pavedinoša, 
gaiss ir pļāpīgs, bet par sevi liek manīt pilnmēness nakts un, negulējis, es smoku. 
GAMBIJA PASLUDINĀTA PAR ISLĀMA REPUBLIKU. Eju un skatos uz namu 
fasādēm, kuru detaļas zinu no galvas, un man šķiet, ka pats esmu šāda pilsētas fasāde, 
tikai staigājoša. Šos atlantus un kariatīdes autors radījis akmenī, kamēr citus cilvēkus 
miesā, bet visiem kaut kas ir jānes, diemžēl man patrāpījies mīkstākais materiāls, cik 
netaisni. LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM IR D VITAMĪNA DEFICĪTS. Un mana seja 
ir pārāk atpazīstama, tāpēc nēsāju saulesbrilles, bet vienmēr tās neglābj, periodiski ir 
jāsveicinās, bla bla bla, tas nav izturams, jo šķiet visi smīn, kaut ko zina par mani, ko 
es pats nezinu. LATVIJAS TUVUMĀ PAMANĪTA KĀRTĒJĀ KRIEVIJAS 
ZEMŪDENE. PUTINS PARAKSTA LIKUMU, KAS ĻAUJ MASKAVAI NEPILDĪT 
STARPTAUTISKO TIESU SPRIEDUMUS. Vienā kājā man ir melna, otrā brūna zeķe 
ar rombiņiem, es pamanu, ka viņi visi to pamana, bet izliekas nemanām, jo viņuprāt 
esmu manāmi nojūdzies, taču viņi nezina, ka es to darīju ar nolūku, jo tā es vajadzības 
gadījumā sevi atpazīšu. Re, kur es esmu, stāvu, grozos ap savu asi, kā vējrādis, 
domāju kurp lai iet, jo šis ceļš pie režisora ir pārāk taisns. LATVIJAS PLATJOSLAS 
INTERNETA PIEDĀVĀJUMS IR CETURTAIS LABĀKAIS PASAULĒ. Man nav 
sava pulksteņa, es vados pēc Saules, un, lai gan tagad ir apmācies, redzu, ka laika man 
vēl ir gana. Uz pulksteņiem, kas karājas stabos un iebūvēti ēku sienās, es neskatos, 
man ir aizdomas, ka tie savā starpā sacenšas, tāpēc rāda daudz vairāk. ĶĪNA 
OFICIĀLI ATCEĻ VIENA BĒRNA POLITIKU. Ja vajag, tad es protu apstādināt 
laiku, tam noder spēļu zāles, kuras Rīgā ir gandrīz uz katra stūra - tur, pirmkārt, nav 
dienasgaismas, otrkārt - nav laikrāžu, treškārt - nevienam gar mani nav nekādas daļas, 
tur ir cita publika. Es te pasūtu tasi melnas kafijas, glāzi melnā balzama un anonīmi 
pasēžu. PORZIŅĢIS NBA DIENAS TOP-10 IZCEĻAS AR DANKU UN BLOKU. Ir 
saldi apzināties, ka tajā kņadā aiz aizlīmētā loga šobrīd TEV nav nekādas lomas, no 
otras puses arī uz šiem, kuri neatiet no spēļu automātiem, ES skatos atsvešināti, jo 
azartspēles mani neaizrauj un varu bezkaislīgi pafantazēt par viņu dzīvēm. TIESA 
SKATĪS LIETU PAR GALVAS NOGRIEŠANU BRĀĻA SIEVAI. Esmu patiesi brīvs 
un balzāms palīdz uz mirkli aizmirst par režisoru, uzreiz kļūst vieglāk elpot. Vēl 50 
grami un pēkšņi skan fanfāras, mirgo gaismas mūzika, skaļi un ilgi birst žetoni, 
Jackpot - kāds vinnējis prāvu summu. "ZVAIGŽŅU KARI" PĀRRAKSTA VĒSTURI 
UN 12 DIENĀS NOPELNA MILJARDU DOLĀRU. Vēl 100 grami un man ir 
skaidrs, ka esmu pats sava likteņa kalējs un brīvība ir augstākā no vērtībām, bet 
režisors ir iesīkstējis despots, pret kuru nekavējoties jāsaceļas, pēkšņi esmu nobriedis 
atklātam konfliktam, vairs nekā nebaidos. SAŪDA ARĀBIJAS LIELMUFTIJS 
AIZLIEDZ ŠAHU. Es izšaujos atpakaļ ielās kā komēta, skrienu, lai iemestu viņam 
savu drosmi tieši sejā, mani ir pārņēmusi sajūsma, es smaidu, pa ceļam daloties savā 
drosmē ar nejauši satiktajiem un pēc brīža jau atrodos starp biedriem kaut kādā 
dzīvoklī, man rokās ir vīns un mandolīna, mēs dziedam, dziesmas vārdus neviens 
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nezina, taču visiem tāpat viss ir skaidrs. SIMTIEM RĪDZINIEKU SAŠUTUŠI PAR 
PLĀNOTO LIELVEIKALU BRĪVĪBAS IELĀ. Dejas, dejas, man patīk dejot, kāpēc 
neviens nav ievērojis manu plastiku, vienmēr tikai vārdi vārdi anekdotes. SWISSAIR 
VAIRS NELIDOS UZ RĪGU. Kāpēc tev nomākts vaigs? Tu prāto, kāpēc dzīve ir tik 
grūta? Sliktās lietas notiek tik negaidīti, ka var apjukt un nezināt, ko darīt? Es tev 
palīdzēšu. SOMĀLIJĀ AIZLIEDZ ZIEMASSVĒTKUS. Tad viņa saka, ka grib ar 
mani pārgulēt, šeit un tagad, droši vien joko, viņa jau ir kādā astotajā devītajā 
grūtniecības mēnesī, izskatās, ka būs dvīņi, es saku, ka tā ir ļoti slikta, bezperspektīva 
ideja, un viņa sāk raudāt, es mierinu, saku rīt rīt rīt, bet šodien man galīgi nav laika, 
darīšanas, un zibenīgi metos laukā, taču pārējie skrien man līdzi. BRITI BALSO PAR 
BREXIT. Kas var būt jautrāks par cilvēku vilcieniņu - čuk čuk čuk - gar acīm skrien 
Skotija, bet viņa monotoni turpina čukstēt man ausī - Jūtu, kas esmu saistīta ar tevi 
neredzamām saitēm, izprotu tevi par visiem 100%, tāpēc tālāk mums jāvirzās tikai 
kopā. Ņem mani, es piedāvāju tev savu palīdzību, cerot, ka tu to pieņemsi, jo mēs 
nedrīkstam vilcināties, tavs laiks nav neierobežots. Zinu zinu, Saule ir gandrīz zenītā, 
bet es vēl neesmu sasniedzis mērķi, nekas nekas, lai viņš pagaida, lai saprot, kurš te ir 
galvenais un vilcieniņam jāiebrauc depo, jāuzpilda degviela. GADA GRIEZUMĀ 
LATVIJAS IKP PIEAUGUMS 2,6%. Es viņai izmaksāju. Zvaigznes rāda, ka šī diena 
ir izcila, lai tu nāktu klajā ar jaunām un brīnišķām idejām. Vēl drusciņ Rīgas 
balzāma! PREZIDENTS PĒC SIRDS OPERĀCIJAS ATRODAS 
MEDIKAMENTOZĀ KOMĀ. Vēl mazliet mūzikas! POLICIJA RĪGĀ ATKLĀJ 
VILTOTU UGG ZĀBAKU NOLIKTAVU. KRĪTOT UZ APLEDOJUŠĀM IELĀM, 
DIENNAKTS LAIKĀ TRAUMAS GUVUŠI 45 CILVĒKI. PĀRVIETOŠANAI UZ 
LATVIJU PIEKRĪT TIKAI 7 BĒGĻI. APDRAUDĒTAS LATVIJAS ZVEJNIEKU 
TIESĪBAS ZVEJOT KRABJUS BARENCA JŪRĀ. Viņa ievelk mani tualetē. ĪSTAIS 
DRAUDS EIROPAI IR PAŠU GĻĒVUMS, NORĀDA ALVIS HERMANIS. Pēkšņi 
ieraugu sevi liftā, kas aizrāvis mani aci pret aci ar režisoru. Neviena cita, mēs esam 1 
pret 1. Kā man riebjas šis ģīmis! Nenovērsis no viņa skatienu, es demonstratīvi, taču 
pilnīgā mierā un ar smaidu uz lūpām pielaižu bikses, pie kājām sakrājas urīna peļķe, 
es tajā pamīņājos. Še tev! Tikai viens no mums izdzīvos. Pļakš pļakš! Preteklis. Un 
tad tumsa. Fade out.  

Policija pēc manis atbrauca rīt. Tas nebija arests, man tikai vajadzēja atpazīt līķi. Viņi 
bija ļoti laipni, garais policists izskaidroja situāciju, īsais pat piedāvāja tēju no 
termosa, tur bija arī ārsts, pabrīdināja, ka būs nepatīkams skats. 
Noņemot palagu, atklājās, ka galva ir atsevišķi no ķermeņa. Man sareiba galva, īsais 
iedeva glāzi ūdens, garais apsēdināja uz krēsla.  
 Vai jūs varat viņu atpazīt? 
 Jā, tas ir mans aktieris. 
 Vai esat drošs? 
 Jā, viņu var atpazīt pēc zeķēm. 
 Vai viņš bija labs aktieris? 
 Mazliet par emocionālu, pietrūka tehnikas. 
 Tātad jums nav žēl? 
 Ir. Viņam bija savdabīga plastika. 
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 Viņam pie kājas īkšķa bija piesieta pirmsnāves vēstule. Vai jums šīs rindas  
 kaut ko izsaka? 
Man iedeva izlasīt: 

 Jā, tās ir no "Makbeta". 5. cēliena 5. aina. 
 Ko jūs par to varat pateikt? 
 Neko.  
 Vai jums ir nojausma kas to uzrakstījis? 
 Jā, Šekspīrs. 
 Nē, vēstuli kurš? 
 Ne mazākās. Un kā jums liekas? 
 Un kā jums? 
 Man? Man nekā neliekas. Viņš pats? 
 Kas jūs esat pēc horoskopa? 
 Kāda tam nozīme? 
 Jūs neizskatāties pārsteigts. Bijāt gaidījis šādu iznākumu? 
 Nē, tas ir šoks mums visiem. 
 Ģimenes viņam nav, vai viņam bija problēmas darbā? 
 Nekādu. Nupat viņam tika galvenā loma. 
 Tagad jums izmisīgi jameklē aizvietotājs. 
 Nē, domāju, ka izrāde būs jāatceļ.  
 Kolektīvs jau to zina? 
 Nē.  
 Negribat pats ielekt lomā? 
 Kas tie par jautājumiem, kāda jums daļa!? 
 Nekāda.  
 Tad varbūt es drīkstu iet, ja jau ir atpazīts?  
 Kur jūs tā steidzaties? 
 Te nav ko elpot. 
Ārsts man pielika pie deguna ožamo spirtu, lika strauji ieelpot. 
 Pārāk satraukties nevajag, slepkavības te nav, cietušais ir izdarījis pašnāvību, 
 par to nav ne mazāko šaubu.  
 Tiešām?! 
 Jūs šaubāties? 

Šī dzīve ir 
vien staigājoša ēna - 
tāds pašvaks aktieris, 
kas brīdi paplātās 
un patrokšņo uz skatuves 
un vēlāk vairs nav dzirdams. 
Plānprātiņa teika -  
šausmīga un trokšņu pilna, 
bet 
bez nozīmes. 

Life's but a walking shadow, a poor 
player, 
That shuts and frets his hour upon the 
stage. 
And then it heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and 
fury, 
Signifying nothing. 
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 Nē.  
 Tad kāpēc pārjautājāt? 
 Nezinu. Vienkārši nejūtos labi. 
 Kura stihija jūs esat - zeme, uguns, gaiss vai ūdens? 
 Nezinu, es par to neinteresējos. Tad es drīkstu iet? 
 Un kā jums pašam šķiet? 
 Par stihiju? 
 Nē, vai drīkstat iet. 
 Jā, man šķiet, ka drīkstu. 
 Ja? 
 Vai tad nē? 
 Nu pamēģiniet. 
Es lēnām piecēlos un uzmanīgi, cenšoties neatskatīties, devos prom. Es eju. 
 Ejiet vien, ejiet, laimīgu taciņu, ejiet tik uz priekšu, taču mēs jūs uzmanīsim, 
 režisora kungs.  
Apstājos un atskatos. 
 Kāpēc? 
 Šīs ir ugunīgā pērtiķa gads, jūsējais. 
Viņi smīn, es iekšēji nospļaujos un pametu skatuvi. 

Dienā ar ciklonu saistītā nokrišņu zona turpinās virzīties pāri Latvijai, līdz ar to 
debesis lielākoties klās mākoņi un teritorijas lielākajā daļā gaidāms stiprs sniegs un 
putenis. Vietām veidosies sniega sanesumi un snigšanas laikā pasliktināsies 
redzamība. Ceļi būs slideni. Pūtīs mēreni stiprs austrumu, ziemeļaustrumu vējš, kas 
brāzmās sasniegs līdz 17 m/s, bet piekrastē pat vairāk. Gaisa temperatūra turpinās 
svārstīties no +1 līdz -1. 
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