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Patruļa - dodas uz notikuma vietu 

Kaimiņš - Ainārs, darba ņēmējs 

 

1 

Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Labdien! Es Jums par kaimiņu jauniešiem zvanu. 

DISPEČERS. Tikai mieru, kundze! Kāda ir Jūsu atrašanās vieta un problēma? 

PENSIONĀRE. Mums ir jauks divstāvu nams ar četriem dzīvokļiem. Bet jaunieši, no pirmā             

stāva, ir vienkārši nepanesami. Es atkārtošos - nepanesami! 

DISPEČERS. Lūdzu, nomierinieties, kundze! Kā Jūs sauc? 

PENSIONĀRE. Purgaile Laila, dzimusi Arāja! Pirmā vīra laikā Lielpiese! Lai viņam vieglas            

smiltis! Un arī vecajam Purgailim! Lai abiem vieglas smiltis tai kapu kalniņā. 

DISPEČERS. Labi, Purgailes kundze. Ar Jūsu radu rakstiem esam tikuši skaidrībā. Kur Jūs             

atrodaties? 

PENSIONĀRE. Nē, nu šo vienu neapķērīgo cilvēku! Mājās atrodos! Kur tad vēl citur es,              

cilvēks, gados būdams, varu atrasties? 

DISPEČERS. Kundze, kāda ir Jūsu mājas adrese? 

PENSIONĀRE. Veclielnieku iela trīs, dzīvoklis trīs. Paguvāt pierakstīt vai atkārtot? 

DISPEČERS. Nē, kundze, viss skaidrs. Kādas ir Jūsu sūdzības? 

PENSIONĀRE. Vispār jau sūdzību man ir daudz: ziemā nekurina, vasarā nevēdina. Un kāpņu             

telpu arī netīra. Bet tas jau vairāk pa namu pārvaldes līniju. Jums es zvanu par jauniešiem no                 

pirmā stāva. Tie tā kā būtu pa Jūsu līniju. 
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DISPEČERS. Kādas Jums ir sūdzības par jauniešiem? 

PENSIONĀRE. Ko man tur vēl sūdzēties? Pats fakts jau par sevi tāds, ka tur kaut kas galīgi                 

un absolūti netīrs. Līdz šim jau viss bija kārtībā, bet tad pirmajā stāvā ievācās tie jaunieši. Nē,                 

nu man jau nav nekas pret jauniešiem kā sugu. Bet viņi veseli septiņi dzīvo divu istabu                

dzīvoklī. Tas taču ir kaut kas absolūti netikls. 

DISPEČERS. Vai šie jaunieši dzīvoklī uzturas nelikumīgi? 

PENSIONĀRE. Nē, ne tā, ka nelikumīgi. Tas dzīvoklis pieder Ilzītei, kura to no mātes              

mantojumā dabūja. Nu traki smuks meitietis! Tāda kārtīga un pieklājīga. Mani vienmēr kāpņu             

telpā sveicināja un par Murīša veselību apjautājās. Vīrišķi pie viņas te rindām vien stāvēja. Ka               

Jums saku, rindām! Īsi, gari, tievi, resni, smaidīgi, dusmīgi, nopietni, muļķīgi. Dažreiz pat pa              

diviem vai pa trim uzreiz. 

DISPEČERS. Kundze, mēs novirzāmies no Jūsu zvana iemesla. 

PENSIONĀRE. Nekur mēs nenovirzāmies! Tad nu tā Ilzīte aizbrauca uz Īriju sēnes vākt vai              

aitas ganīt. Īsti neatceros. Dzīvokli tukšu pamest negribēja, tomēr dārga manta, ka tik kāda              

skāde nenotiek. Es, kā labai kaimiņienei pieklājas, piedāvāju šad tad dzīvokli pārbaudīt,            

uzslaucīt grīdas, puķītes apliet. Man jau laika gana! Cik tur, tikai dobītes izravēt un Murīti               

pabarot. Es jau arī to dzīvokli varētu pieskatīt. 

DISPEČERS. Tiešām, kundze, mēs novirzāmies no tēmas. Šī līnija ir domāta ārkārtas            

situācijām. 

PENSIONĀRE. Nu bet man taču ir ārkārtas situācija! Ilzīte tomēr neatstāja dzīvokli man, bet              

izdomāja sev papildus biznesu taisīt: izīrēt dzīvokli pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tad nu ievācās             

tie jaunieši! 

DISPEČERS. Redziet, kundze, pati savu ārkārtas situāciju arī atrisinājāt. Jaunieši dzīvoklī           

uzturas uz īres tiesību pamata. Un nav mūsu valstī tādu normu, kas noteiktu pienākošos              

dzīvesvietas kvadratūru uz iedzīvotāju. 

PENSIONĀRE. Nē, nu tas tā kā skaidrs, ne par to ir stāsts. Tas ka dzīvo, tas jau normāli un                   

saprotami. Kaut gan viņi visi tādi dīvaini nokrāsoti un mataini. Es nemaz īsti nezinu, vai man                

tur kaimiņos puikas vai meitenes dzīvo. Tur viena tāda sievišķīga būtne. Nu tik smuki              

krāsojas un vienmēr jauki smaržo! Es teiktu, ka meitene kā bilde! Bet ar bārdu! Cits atkal                

kārtīgs mačo. Tāds stalts vīrišķis. Nesmuks jau gan pēc velna, bet vīrietim jau nav jābūt               

nekādai princesei. Kārtīgs tēviņš, es teiktu, bet atsaucas uz vārdu “Kristīne”. Tur taču kārtīgs              

šo te trans vai homo vai kādu tur āļu perēklis! 

DISPEČERS. Kundze, mēs dzīvojam demokrātiskā republikā, kurā visiem ir tiesības uz savu            
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ārējo pašizpausmes stilu un seksuālo orientāciju. 

PENSIONĀRE. Nu ne jau par viņu izskatu vai kopā gulēšanu zvanu. Viņi saveduši pilnu              

māju ar alkoholu. Pilnu māju vistiešākajā nozīmē! Es saskaitīju divdesmit kastes ar pudelēm. 

DISPEČERS. Kundze, nav aizliegts iepirkt alkoholu lielos daudzumos. 

PENSIONĀRE. Nu bet viņi taču dzers un trokšņos bez jēgas! Ja jau tagad sāk, kas te notiks                 

vēlāk? 

DISPEČERS. Vai šie jaunieši šobrīd trokšņo vai kā savādāk neadekvāti uzvedas? Vai viņi             

traucē sabiedrisko mieru? 

PENSIONĀRE. Nē, tagad viņi visi klusu sēž dzīvoklī. Bet vēlāk gan sāks trokšņot un staigāt               

ārā, pīpēt. Un man, vientuļai pensionārei gados, bail, ka tik arī pie manis augšā kāds nenāk un                 

netraucē manu mieru. 

DISPEČERS. Labi, kundze, sarunāsim tā - ja šie jaunieši vēlāk sāks traucēt Jūsu mieru, es               

nosūtīšu patruļu visu pārbaudīt. 

PENSIONĀRE. Bet tad jau var būt par vēlu! Viņi ir te, bet Jūsu patruļa kaut kur tālu prom. 

DISPEČERS. Kundze, nomierinieties. Man šobrīd nav nekāda juridiska pamata kādu sūtīt pie            

Jūsu kaimiņiem. Dzīvoklī viņi uzturas likumīgi. Alkohola lietošana un svinēšana mūsu valstī            

ir atļauta. Un arī dziedāt viņi drīkst līdz pat pulksten vienpadsmitiem vakarā. Pēc tam gan Jūs                

variet sūdzēties, ka viņu dziedāšana traucē Jūsu mieru. 

PENSIONĀRE. Nu labi! Tad vienpadsmitos. 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 
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Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Labvakar! Te atkal Purgaile Laila! Es Jums par tiem jauniešiem no pirmā             

stāva zvanīju. 

DISPEČERS. Jā, atceros. 

PENSIONĀRE. Pulkstenis jau ir vienpadsmit, bet neviens no jūsējiem tā arī vēl nav ieradies! 

DISPEČERS. Kundze, vai ir pamatots iemesls pie Jums ierasties kādam policijas           

darbiniekam? 

PENSIONĀRE. Nē, nu kur Jūs tāds neattapīgs, man gadījies? Es taču jau pa dienu zvanīju!               

Vai tad vāji atceraties? Biezpienu vajag ēst! 

DISPEČERS. Kundze, kā jau pa dienu noskaidrojām, Jūsu kaimiņi uzvedās atbilstoši likumu            

 

Psihotropais nams 3 2013 



normām. 

PENSIONĀRE. Nu bet tas taču bija pa dienu! Tagad jau ir vienpadsmit vakarā! Viņi dzied! 

DISPEČERS. Kundze, vai šie jaunieši traucē sabiedrisko mieru? 

PENSIONĀRE. Nu nezinu es taču par pārējo sabiedrību, bet man traucē! Nē, nu dzied jau               

smuki, nav ko pārmest! Tur dažam tāda balss, ka būtu jāiet operā uzstāties, ne man te, zem                 

loga, serenādes dziedāt. 

DISPEČERS. Vai jaunieši dzied ārā uz ielas? 

PENSIONĀRE. Es taču jau pa dienu teicu, ka mums te dārziņš, iela ir tālu. Viņi dzied dārzā                 

zem mana loga. Tikko tik skaisti nodziedāja to pidirallā dziesmu par zārku un pujenēm, ka               

sirds taisni vai stājās. Bet Murītim nepatīk šāda dziedāšana! Nabaga kaķa dvēselīte ņaud un              

nerimstas! Nespēj aiziet gulēt. 

DISPEČERS. Tā arī pierakstu, ka dzied zem loga un traucē sabiedrisko mieru. Tūdaļ kādu              

nosūtīšu, kundze! 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 
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Saruna pa rāciju starp izsūtīto patruļu un policijas iecirkņa dežūrdaļu. 

PATRUĻA. Kastanis seši izsauc bāzi. Kastanis seši izsauc bāzi. Beidzu. 

DISPEČERS. Sestais, bāze klausās. Beidzu. 

PATRUĻA. Pārbaudīju izsaukumu no Veclielnieku ielas trīs, dzīvokļa trīs. Otrajā dzīvoklī           

dzīvojošie jaunieši atzīmē dzimšanas dienu, izgājuši ārā uzsmēķēt un skaļi uzvedušies. Viņi            

atvainojās un apsolīja vairs netrokšņot. Beidzu. 

DISPEČERS. Paldies, sestais! Beidzu. 
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Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Nu taču beidzot, dariet kaut ko ar tiem jauniešiem! Ir jau četri naktī, bet viņi                

vēl joprojām trokšņo! Un nabaga Murītis arī no stresa jocīgs palicis! Platām acīm, skraida pa               

dzīvokli un nepārtraukti ņaud. 

DISPEČERS. Ak, tā atkal Jūs, Purgailes kundze. Mēs jau pirms kāda laika izsūtījām patruļu.              

Viss nokārtots. 

PENSIONĀRE. Nu kas tad tā par patruļu! Smiekli nāk! Atnāca puisītis kā skals! Izskatījās, ka               
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dziedātāji ar šķaudienu viņu gar zemi nogāzīs. Man pat likās, ka viņš no tiem maniem               

kaimiņiem baidījās. Beigās dziedātājiem apnika ar to skalu runāties, viņi apsolīja, ka vairs             

nedziedās un visi šķīrās kā draugi. Varēja jau kādu pļauku vismaz iecirst profilaksei. 

DISPEČERS. Kundze, vai Jūsu kaimiņi vēl dzied? 

PENSIONĀRE. Nē, vairs nedzied! Tad jau labāk būtu turpinājuši dziedāt. Kā vienos naktī             

slēdza iekšā savu Elles mašīnu, tā vēl joprojām nav izslēguši. Man tagad galva trula. Šķiet, ka                

tūdaļ sāksies migrēna! Tāds neizturams troksnis! 

DISPEČERS. Kas par troksni? Kādu Elles mašīnu viņi ieslēdza? 

PENSIONĀRE. Viņi uzlikuši mūzikas aparātu uz pilnu skaļumu! Ja vismaz piedienīgu           

mūziku klausītos. Nu kādu simfoniju vai mīlas romanci. Bet viņi uzlikuši kaut kādu ārzemju              

džentelmeni, kurš džungļu trokšņu pavadībā Sātana pātarus skaita. Man, kā kristīgam           

cilvēkam, sirds stājas. 

DISPEČERS. Sapratu, kundze! Kaimiņi nakts laikā klausās skaļu mūziku un traucē           

sabiedrisko kārtību. Pierakstu! 

PENSIONĀRE. Taču izbeidziet vienreiz ar to sabiedrību! Mani traucē! Un Murīti! Izbeidziet            

visu laiku lieki pierakstīt! Atsūtiet labāk kādu kārtīgu vīrišķi, lai ieved te kārtību! 

DISPEČERS. Protams, kundze, patruļa jau ir ceļā! 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 
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Saruna pa rāciju starp izsūtīto patruļu un policijas iecirkņa dežūrdaļu. 

PATRUĻA. Kastanis seši izsauc bāzi. Beidzu. 

DISPEČERS. Sestais, bāze klausās. Beidzu. 

PATRUĻA. Lūdzu nosūtīt operatīvo grupu uz Veclielnieku ielu trīs, dzīvokli divi. Ir septiņi             

aizturētie par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Pamatotas aizdomas par psihotropo vielu          

lietošanu. Pie aizturētajiem lielā daudzumā atrastas dažāda veida nezināmas izcelsmes          

tabletes. Aizturēto uzvedība netipiska: nervoza ar asām kustībām. Visiem paplašinātas acu           

zīlītes. Beidzu. 

DISPEČERS. Sestais, dzirdu! Nosūtu uz notikuma vietu narkotisko vielu nodaļas ekspertus           

un operatīvo grupu. Beidzu. 
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Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 
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DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Šeit Purgaile Laila! Es par saviem kaimiņiem no ceturtā dzīvokļa zvanu! Jau             

trīs dienas klusums! Neko ne man, ne kādam citam nav teikuši! Vienkārši klusums! Nu tādi               

lādzīgi cilvēki. Vienmēr man palīdz iepirkumu maisiņu līdz dzīvoklim uznest. Man, kā vecam             

cilvēkam, grūti brīžiem tos smagos iepirkumus nest. 

DISPEČERS. Kundze, nomierinieties. Kas īsti ir noticis? 

PENSIONĀRE. Mums jauks divstāvu nams ar četriem dzīvokļiem un dārziņu, kur Murītim            

paskrieties! Nu vēl nesen nebija jauka, jo pirmajā stāvā tie narkomāni dzīvoja. Bet nu jau               

visus aizturēja un satupināja aiz restēm. 

DISPEČERS. Ā, Purgailes kundze no Veclielnieku ielas trīs dzīvokļa trīs. Tagad atceros! 

PENSIONĀRE. Nu, mīļais cilvēk, nepārtrauciet mani! Protams, ka mani atceraties. Visi mani            

atceras. Ne par mani tagad stāsts, bet par maniem kaimiņiem no ceturtā dzīvokļa. Jau trīs               

dienas neesmu viņus ne redzējusi, ne dzirdējusi. Kad zvanu, durvis arī vaļā never. Klusums! 

DISPEČERS. Esmu pārliecināts, ka daudzi Jums durvis never... 

PENSIONĀRE. Ko Jūs teicāt? Skaļāk runājiet! Esmu cilvēks gados, lāga nedzirdu, ko Jūs tur              

zem deguna murminiet. 

DISPEČERS. Es saku, ka varbūt Jūsu kaimiņi ir devušies brīvdienās, tādēļ arī never durvis              

vaļā. 

PENSIONĀRE. Nu nē, tā nevar būt! Tad jau man ko būtu teikuši! Jau daudzus gadus               

kaimiņos dzīvojam, viens otru labi pazīstam. Vēl atceros abus kā jaunu pāri, kad pirmo reizi               

tikāmies. Atbrauca abi smaidīgi uz jauno dzīvokli. Man uz iepazīšanos bonbongas un kafiju             

iedāvāja. 

DISPEČERS. Kundze, mēs jau atkal novirzāmies no Jūsu zvana iemesla… 

PENSIONĀRE. Nomierinieties, nekur mēs nenovirzāmies! Ne jau sevis dēļ Jums to visu            

stāstu, bet par kaimiņiem uztraucos. Jūs jau viņus nezināt tik labi, kā es. Viņi man daudz ko                 

par savu pagātni stāstījuši. Kā skolas laikā abi iepazinušies un viens no otra kautrējušies. Tā               

jau tiem jauniešiem ir: viens otram patīk, bet, kā reiz, dara visu, lai izrādītu savu nepatiku.                

DISPEČERS. Kundze, mēs tiešām novirzāmies! Šī līnija domāta ārkārtas situācijām! 

PENSIONĀRE. Es taču zvanu par to ārkārtas situāciju! Par kaimiņiem! Tomēr jau trīs dienas              

riņķī, bet nav manīti! 

DISPEČERS. Kundze, Jūs tiešām esat pārliecināta, ka kaimiņi vienkārši nav devušies           

brīvdienās? 

PENSIONĀRE. Viņu automobilis arī tepat pagalmā stāv. Nu traki grezns automobilis, bet            
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pagalmā gan lieki vietu aizņem. Es labāk kādu dobīti tur ieliktu. Būtu, kur puķītes, pašu               

priekam, iedēstīt. Nē, nu grezns jau auto, nav ko noliegt. Ziemā iekšā apkure darbojas un               

vasarā dzesējot. Esot kaut kāds kondecētājs! Reiz palūdzu, lai kā kundzeni mani uz dakteriem              

aizved. Kauns gan bija prasīt. Bet, kad Murītis jau otro dienu neēda un trešo nakti nevarēja                

aiziet gulēt, mani mātes instinkti nomāca kaunu. Cēlu kaimiņu no gultas un teicu, lai ved uz                

kaķu dakteriem. Ātrs gan tas automobilis. Brīžiem likās, ka iela ar mājām un gaismām acu               

priekšā nozib! Tad atkal kaimiņš bremzēja, kaut ko pikti noburkšķēja par luksoforiem un             

trakām vecenēm. Es gan starp tiek zibšņiem un gaismām nevienu traku veceni neredzēju, bet              

kaimiņš jaunāks cilvēks, ar labu redzi. Gan jau, ka zināja, ko runā. Murītim gan tas nakts                

izbrauciens pie dūšas negāja un kaimiņam visu mašīnu pieķēzīja. Dikti man kauns par to bija,               

bet Murītim uzreiz visas kaites kā ar roku atņemtas. Atkal ēda, gulēja un ņaudēja. 

DISPEČERS. Kundze, varbūt viņi devušies tālākā izbraucienā ar lidmašīnu vai kuģi. 

PENSIONĀRE. Tas gan nav iespējams. Viņiem ir sunītis, kuru abi dikti mīlē. Kā reiz skaidri               

atceros, ka no patversmes paņēma tieši pēc tā mūsu nakts brauciena. Lops gan tikai palielas               

žurkas izmērā, bet ar tik pretīgu purnu, ka, uz viņu skatoties, man, kā kristīgam cilvēkam               

sirds, stājās. Un tās slienas! Es vēl joprojām nesaprotu, kā tāds mazs suņa lops tik daudz                

slienas spēj saražot, ka visa kāpņu telpa ir slapja un slidena. Pēc rakstura arī dikti nešpetns!                

Kā ierauga manu Murīti, tā atņirdz zobus, no mutes izpilina pus spaini slienu un, kā ar atsperi                 

atvilkts, metas tam nabaga kaķītim pakaļ. 

DISPEČERS. Kundze, atvainojiet, kāds sunim ar to visu sakars? 

PENSIONĀRE. Kaimiņi taču to savu briesmoni vienu pašu nepamestu. Ja brauktu kaut kur             

tālāk prom, tad gan jau man lūgtu viņu pieskatīt. Lai arī kā mīlētu, tādu Elles radījumu taču                 

neņemtu uz kuģa vai lidmašīnā. Nebiedētu pasauli. 

DISPEČERS. Kundze, mājdzīvniekus var atstāt ne tikai pie kaimiņiem, bet arī pie kādiem             

citiem tuviem draugiem. 

PENSIONĀRE. Tādu briesmoni taču neviens prātīgs cilvēks neatstātu draugiem pieskatīt. Tur           

uzreiz visa draudzība vējā. Nē, tādu lopu tikai dzīvoklī iespundēt un sarunāt labu kaimiņieni,              

lai pa durvju šķirbiņu reizi dienā kādu gaļas gabalu pabāž! Kaimiņi jau nav draugi, no kuriem                

pēc tam var tā vienkārši atteikties. 

DISPEČERS. Kundze, atvainojiet, man tomēr Jūs jāpārtrauc un jāatvadās. Ja notiek kāda            

ārkārtas situācija, zvaniet. 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 
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Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Jūs nolikāt klausuli! 

DISPEČERS. Purgailes kundze, man jāpieņem arī citu cilvēku zvani! Es nevaru visu dienu             

runāt par Jūsu dzīvi! 

PENSIONĀRE. Saprotu. Es taču par saviem kaimiņiem uztraucos. 

DISPEČERS. Par kuriem kaimiņiem? Tiem, kuri jaunībā, neko ļaunu nenojauzdami, ievācās           

Jūsu mājā? Tiem, kuri palīdz, uznest iepirkuma maisiņus līdz dzīvoklim? Tiem, kurus nakts             

vidū izrāvāt no gultas, lai Jūsu Murīti atbrīvotu no aizcietējumiem? Tiem kuri, visticamāk,             

devušies garās brīvdienās, lai atpūstos no Jums un Murīša? 

PENSIONĀRE. Nevajag tā uz mani pacelt balsi. Es jau tikai uztraucos par viņiem. Jau trīs               

dienas klusums. Akurāt kopš tā brīža, kad viņu dzīvoklī dzirdēju tādas kā šāvienu skaņas. 

DISPEČERS. Šāvienus?! Kundze, Jūs esat pārliecināta, ka pirms trim dienām sava kaimiņa            

dzīvoklī dzirdējāt šāvienu troksni? 

PENSIONĀRE. Nē, nu nevaru jau apgalvot. Esmu tomēr jau cilvēks gados un dzirde nav tā,               

kas jaunībā, kad ganos, pāri pļavām, ar pielūdzējiem sadziedājos. Man esot absolūtā dzirde,             

kas ir liels retums. Tā man reiz muzikants, sens pielūdzējs, teica. 

DISPEČERS. Kundze, Jūs atkal novirzieties! 

PENSIONĀRE. Nekur es nenovirzos. Es tikai aprakstu savu dzirdi. Tā tomēr tek izmantota             

liecībai. 

DISPEČERS. Kundze, lūdzu, atgriežamies pie šāvienu trokšņa. 

PENSIONĀRE. Kā jau teicu, nevaru apgalvot, ka tie bija šāvieni. Es jau nemaz dzīvē              

šāvienus neesmu dzirdējusi. Tikai televizorā. Nu tajās filmās, kurās cits citu šauj un mīlē. 

DISPEČERS. Kundze, lūdzu! Šāvienu troksnis! 

PENSIONĀRE. Bet es taču jau stāstu. Tas bija pirms trim dienām. Kā reiz atceros, tā bija                

diena, kad gāju elektrības rēķinu apmaksāt… 

DISPEČERS. Kundze, elektrības rēķins šobrīd ir pavisam nesvarīgs! 

PENSIONĀRE. Kā, nesvarīgs? Pamēģiniet to tai lielajai kompānijai iestāstīt. Ja nesamaksāsi,           

tad taču griezīs visu nost! Ko tad es, vecs cilvēks, bez elektrības darīšu? Ne televizoru varēšu                

skatīties, ne zeķi vakarā salāpīt. Redze jau vairs nav kā jaunībā, kad sveču gaismā varēju               

pogas šūt, kamēr pielūdzēji savus pekstiņus ausīs žūžoja. 

DISPEČERS. Nē, protams, kundze, rēķini ir jāmaksā, tas ir svarīgi. Bet tagad, lūdzu, stāstiet              
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par šāvienu troksni. 

PENSIONĀRE. Jā, par šāvieniem. Es grasījos atlaisties krēslā, kad sadzirdēju tādu skaļu            

plīkšķi. Man, kā cilvēkam gados, sirds gandrīz apstājās. Labi, ka krēsls zem sēžamvietas             

patrāpījās. Murītis arī salēcās un tramīgi apkārt skatījās. 

DISPEČERS. Un viss? 

PENSIONĀRE. Nu kur tik nepacietīgs cilvēks? Tā nu mēs abi divi ar Murīti, platām acīm,               

skatījāmies riņķī, līdz atkal tā skaļā plīkšķēšana. Bet šoreiz veselas četras reizes. 

DISPEČERS. Četri šāvieni, kundze? 

PENSIONĀRE. Nē, nu nevar jau droši apgalvot, ka šāvieni. Es taču jau teicu, ka esmu cilvēks                

gados un dzirde nav kā jaunībā. Jūs beidzot pierakstīsiet būtiskās lietas, ne tikai to, ko pats                

vēlaties? 

DISPEČERS. Bet protams, kundze, stāstiet tālāk! Kas notika pēc tam? 

PENSIONĀRE. Tātad, atskanēja četri plīkšķi! Man sirds dauzās vēl trakāk. Kā uz galu.             

Murītis, pārbijies no trokšņiem, pa aizskaru uzskrēja līdz stangai, pārkāpa uz skapja augšas             

un, kā lingas mests, pārlidoja uz lustru! Domāju, ka gals klāt. Karš, invāzija! Jau domās               

pārcilāju iespējamās emigrācijas valstis, līdz klausos - klusums. Jau nomierinājos, cēlos, lai            

Murīti no lustras nomānītu, bet, te pēkšņi, vēl viens plīkšķis! Es atkal saļimstu krēslā, Murītis               

kā akmens nolido no lustras un paskrien pagultē. 

DISPEČERS. Un kas tālāk, kundze? 

PENSIONĀRE. Tālāk? Murītis, putekļos novārtījies, lūr no pagultes, kamēr es, sirdi saķērusi,            

tēvreizi skaitu. 

DISPEČERS. Nē, kundze, kas ar kaimiņiem? 

PENSIONĀRE. Es jau trešo dienu viņus neesmu redzējusi un klusums. Lūdzu, sūtiet kādu             

pārbaudīt. 

DISPEČERS. Labi, kundze, paldies par informāciju. Nosūtīšu patruļu pārbaudīt. 

PENSIONĀRE. Tad beidzot! Šādi jau visu valsti var pagūt izlaupīt, kamēr Jūs tā visu              

izprašņājiet un precizējiet. 

DISPEČERS. Patruļa jau dodas ceļā! 

PENSIONĀRE. Tikai palūdziet, lai dobītes neizbradā kā pagājušo reizi. Sabrauca policisti,           

visu pagalmu izbradāja, bet puķītēm taču tik smagi atkopties. 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 

 

 

 

Psihotropais nams 9 2013 



8 

Saruna pa rāciju starp izsūtīto patruļu un policijas iecirkņa dežūrdaļu. 

PATRUĻA. Kastanis seši izsauc bāzi. Beidzu. 

DISPEČERS. Sestais, bāze klausās. Beidzu. 

PATRUĻA. Pārbaudu izsaukumu no Veclielnieku ielas trīs, dzīvokļa trīs. Izsaukts mājas           

pārvaldnieks un uzlauztas ceturtā dzīvokļa durvis. Dzīvoklī konstatēti divi vardarbīgā nāvē           

mirušu cilvēku un suņa līķis. Kaimiņiene, apstiprina, ka mirušie ir dzīvokļa iemītnieki.            

Vīrietim šauta brūce deniņos, sievietei šauta brūce mugurā, sunim - četras šautas brūces             

dažādās ķermeņa vietās. Vīrietim rokā sažņaugta automātiskā pistole. Lūdzu izsūtīt tiesu           

medicīnas ekspertus. 

DISPEČERS. Sestais, dzirdu! Nosūtu uz notikuma vietu tiesu medicīnas ekspertus. Beidzu. 
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Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Palīgā! Man te ārkārtas situācija! Ātri! Brauciet! Tikai puķītes atkal           

neizbradājiet! 

DISPEČERS. Purgailes kundze, kas šoreiz noticis? 

PENSIONĀRE. Man te ārkārtas situācija! Murītis dārzā pamanīja tādu lielu, skaistu tauriņu            

un sāka tramdīt. Tauriņš, vairīdamies no kaķīša žiglajām ķepām, pa atvērto pirmā stāva             

lodziņu ielidoja kaimiņa dzīvoklī. Un Murītis tam pakaļ. Bet lodziņš aizcirtās! Un Aināra             

tagad nav mājās! Murītis netiek ārā! 

DISPEČERS. Kundze, tikai mieru. Gan jau kaimiņš pārradīsies mājās un Jūsu kaķīti izlaidīs             

no sava dzīvokļa. 

PENSIONĀRE. Tas var būt ilgi! Nedrīkst taču tā dzīvnieciņu spīdzināt! Sveša vide, blakus             

neviena pazīstama cilvēka un ārā arī netiek! Atsūtiet kādu manu Murīti atbrīvot. Es tomēr              

esmu cilvēks gados, sirds stājas. 

DISPEČERS. Atvainojos, bet mēs tā nedrīkstam, svešā īpašumā, bez atļaujas, ielauzties. Tas            

ir pretlikumīgi. 

PENSIONĀRE. Bet tagad jau Murītis ir ielauzies un pretlikumīgs. Tas jau tā kā būtu pa Jūsu                

līniju. Brauciet to manu noziedzīgo kaķa dvēseli uz pareizā ceļa vest! 

DISPEČERS. Kundze, dzīvoklī ielauzies dzīvnieks, nav nekāds likumpārkāpējs, bet tikai          

nelaimīgas sagadīšanās upuris. Varu galvot, ka līdz kaimiņa pārrašanās brīdim nekas Jūsu            
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kaķītim nenotiks. Šajā situācijā vienīgais likumīgais dzīvoklī iekļūšanas veids ir ar atslēgu un             

kaimiņa atļauju. 

PENSIONĀRE. Man ir atslēga! Mēs ar Aināriņu tomēr labi kaimiņi esam un viens otru              

pieskatām. Tieši ārkārtas situācijām kaimiņš man ir atstājis sava dzīvokļa atslēgu. 

DISPEČERS. Bet tas taču ir lieliski, kundze! Tad jau Jūs varat atslēgt durvis, pasaukt savu               

Murīti un durvis pēc tam atkal aizslēgt. 

PENSIONĀRE. Vai, paldies, ka tā atļāvāt! Iešu ātri izlaist Murīti, pirms nav sev kādu mēbeli               

uzgāzis un savainojies. 

DISPEČERS. Vai lustru norāvis. 

PENSIONĀRE. Ko Jūs teicāt? Esmu cilvēks gados, īsti nedzirdu. Man gan esot absolūtā             

dzirde… 

DISPEČERS. Kundze, es teicu, lai Jums izdodas šī glābšanas misija. Visu gaišu! 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 
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Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija dežūrdaļa. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Es tikai gribēju pastāstīt, ka ar Murīti viss ir kārtībā. Neko sev uz galvas               

neuzgāza, un Ainārs neko neuzzinās. 

DISPEČERS. Prieks to dzirdēt, kundze. Tātad viss izgājis gludi. 

PENSIONĀRE. Nu nemaz jau tik gludi neizgāja. Pēc ilgas saukšanas, Murītis pie dzīvokļa             

durvīm atnāca, bet nosmulējies, kā morītis. Man taču vajadzēja redzēt, ar ko viņš tā              

nosmulējies, lai zinātu, kā iztīrīt, tāpēc es devos kaimiņa dzīvoklī. Labāk jau nebūtu gājusi. Te               

tāda šmuce. Viss lipīgs, ar pelniem. Aizkari melni, sienas pleķainas. Un tā smaka! Man, kā               

kristīgam cilvēkam gados, burtiski sirds stājas. Šitādu nevīžīgu cilvēku. Šeit ir kā Ellē! 

DISPEČERS. Kundze, Jūs vēl atrodaties kaimiņa dzīvoklī? 

PENSIONĀRE. Nu bet protams! Pēc iespējas ātrāk gribēju pateikt, ka manam Murītim viss ir              

kārtībā, lai Jūs lieki neuztrauktos. Man jau tagad tas mobilais telefons, ar kuru no jebkuras               

pasaules vietas varu piezvanīt. 

DISPEČERS. Kundze, lūdzu paņemiet savu kaķi un atstājiet kaimiņa dzīvokli! 

PENSIONĀRE. Es jau labprāt, bet Murītis atrada kaut kādu pulvera paciņu, sāka ar to              

spēlēties un saplēsa. Pirms paguvu nebēdni noķert, tas mazliet pagaršoja izbirušo pulveri un             

tagad raustās kā tāds puņķis uz drāts. Rokās nedodas un mēģina savu ēnu noķert. 
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DISPEČERS. Pulveri? 

PENSIONĀRE. Jā, pulveri. Man šķiet, ka tam manam kaimiņam dikti nelāgi ar veselību, jo              

viss dzīvoklis pilns ar kaut kādiem pulverīšiem un tabletēm. 

DISPEČERS. Tabletēm? Kundze, kādām tabletēm? 

PENSIONĀRE. Nu varētu būt sirdij vai aknām. Es jau īsti zālēs neorientējos, man ir laba               

veselība. Ka tik nebūs kaut kas pa vīriešu līniju. Nu prostatai vai varēšanai. Dikti smukas               

tabletes, visās varavīksnes krāsās. Pilnīgi gribas pagrābt riekšavā un bāzt mutē. 

DISPEČERS. Kundze, tās tabletes gan labāk neaiztieciet! Tūliņ pat ejiet prom no dzīvokļa! 

PENSIONĀRE. Neaiztikšu! Tomēr kristīgs cilvēks esmu, kam man svešu mantu iekārot?           

Noķeršu Murītis un došos prom. 

DISPEČERS. Kundze, pametiet Murīti un nekavējoties dodieties prom! 

PENSIONĀRE. Es taču nedrīkstu tā pamest kaķīti. Un arī viņa izbērto pulveri vajadzētu             

satīrīt, lai Aināriņš nedusmojas. Tikai īsti nezinu, ar ko tādu pulveri labāk satīrīt. Varbūt Jūs               

varat kaut ko ieteikt? Vai varbūt piezvanīt uz aptieku? Tas jau tā kā pa viņu līniju būtu. 

DISPEČERS. Kundze, atstājiet visu kā ir! Patruļa jau ir ceļā! 

PENSIONĀRE. Nu jau vairs nevajag patruļu. Murītis nedaudz satrakojies, bet gan jau pati             

noķeršu. Pēc tam arī pulveri satīrīšu. Un kaimiņam es neko par šo incidentu neteikšu. 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 
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Saruna pa rāciju starp izsūtīto patruļu un policijas iecirkņa dežūrdaļu. 

PATRUĻA. Kastanis seši izsauc bāzi. Beidzu. 

DISPEČERS. Sestais, bāze klausās. Beidzu. 

PATRUĻA. Lūdzu nosūtīt uz Veclielnieku ielas trīs pirmo dzīvokli narkotisko vielu nodaļas            

ekspertus. Izskatās, ka šeit ir iekārota pagrīdes psihotropo vielu ražotne. Dzīvoklī ir liels             

daudzums MDMA pulvera un jau gatavu Ekstazī tablešu. Ir arī kokaīns, LSD tabletes un              

sēnes. Kā arī aprīkojums, kāds tiek izmantots tablešu presēšanai. Beidzu. 

DISPEČERS. Sestais, sapratu. Nosūtu narkotisko vielu nodaļas ekspertus. Beidzu. 
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Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Palīgā! Glābiet! Te draud! 
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DISPEČERS. Kundze, lūdzu, visu pēc kārtas. Kam draud? 

PENSIONĀRE. Man draud! 

DISPEČERS. Kur Jūs atrodaties? 

PENSIONĀRE. Mājās atrodos! Pie sevis! 

DISPEČERS. Kāda adrese? 

PENSIONĀRE. Veclielnieku iela trīs, dzīvoklis trīs! Tikai ātri un puķītes neizbradājiet. 

DISPEČERS. Ā, Purgailes kundze. Kas Jums draud? 

PENSIONĀRE. Ainārs! Viņš tikko zvanīja un teica, ka es par visu samaksāšot. 

DISPEČERS. Jums zvanīja Jūsu kaimiņš, kurš turēts aizdomās par psihotropo vielu ražošanu            

un izplatīšanu? 

PENSIONĀRE. Jā, tas pats! Viņš teica, ka ieradīšoties pie manis un likšot man par visu               

samaksāt. 

DISPEČERS. Kundze, nomierinieties! Mēs tūliņ pat nosūtīsim pie Jums policijas patruļu. 

PENSIONĀRE. Tikai sakiet, lai puķītes neizbradā. 

Dzirdams durvju zvana signāls. 

DISPEČERS. Kundze, kas tas par troksni? 

PENSIONĀRE. Durvju zvans. Laikam atkal kāds staigājošais tirgotājs vai sludinātājs atnācis.           

Tie jau klejo kā sērga apkārt un neļauj cilvēkiem dzīvot, uzmāgdamies ar lētām precēm un               

viltus ticībām. 

DISPEČERS. Kundze, neveriet vaļā durvis! Lai zvana. Patruļa jau ir ceļā! 

PENSIONĀRE. Nu, bet, ja zvana, tad taču jālaiž iekšā. 

Dzirdams durvju atslēgšanas un atvēršanas troksnis. 

DISPEČERS. Kundze, neveriet vaļā durvis! 

PENSIONĀRE. Aināriņ… 

Dzirdams cīņas troksnis un, pēc tam, atvienotas telefona sarunas signāls. 
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Saruna notiek caur aizvērtām durvīm. Pie durvīm klauvēšanas troksnis. 

PATRUĻA. Ainār, nepadarīsim situāciju vēl nepatīkamāku! Atveriet! Ja Jūs nesadarbosieties,          

būsim spiesti uzlauzt durvis un pielietot spēku. 

KAIMIŅŠ. Nāciet vien un šī sūdu vabole pagaršos mana šaujamā svinu! 

PENSIONĀRE. Palīdziet taču! 

Sitiena troksnis un vaidi. 
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KAIMIŅŠ. Klusē, kaza! Jau gana esi izmuldējusies! 

PATRUĻA. Ainār, lūdzu nomierinieties. Jūs esat noteicējs, neviens iekšā neies. Vienkārši           

parunāsim. 

KAIMIŅŠ. Tad runā, ja jau ir ko runāt! 

PATRUĻA. Ko Jūs vēlaties? 

KAIMIŅŠ. Es vēlos, lai šī stiklacainā tele atdotu galus. Lūk, ko vēlos! 

PENSIONĀRE. Palīgā! 

KAIMIŅŠ. Nemauj nu! 

PATRUĻA. Lūdzu, nomierinieties, Ainār! Mēs taču sarunājām, ka policijas darbinieki iekšā           

neies, bet Jūs neaiztiksiet Purgailes kundzi. 

KAIMIŅŠ. Labāk jau nenāciet gan! Nagi niezēt niez viņu noguldīt, lai lieki skābekli netērē!              

Šādi radījumi nav pelnījuši elpot. Un tas viņas šņāceklis Murītis arī! To vajadzētu pirmo              

noguldīt! Muri, Muri, Muri! Kis, kis, kis kaķīti! 

PENSIONĀRE. Neaiztiec kaķīti. Liec viņu mierā. 

KAIMIŅŠ. Piever taču reiz savas žaunas! 

PATRUĻA. Lūdzu, saglabāsim visi mieru. Ainār, lūdzu nevajag darīt pāri kaķītim. Un arī Jūs,              

Purgailes kundze, lūdzu, tikai mieru. Viss būs labi. 

KAIMIŅŠ. Jā, nomierinies, mīļā kaimiņiene, viss būs labi! 

Pistoles uzvilkšanas troksnis. 

PENSIONĀRE. Nē, lūdzu, nē! 

KAIMIŅŠ. Aizveries reiz! Cik gan var būt pļurkstāmā tādam vecam bābietim! 

PATRUĻA. Ainār, lūdzu! Ko gan Jums nodarījusi nabaga neaizsargāta pensionāre? 

KAIMIŅŠ. Ak, nabaga neaizsargātā, muti virinošā, pensionāre. Kā mums visiem viņas           

pietrūks. Pļāpu kule, tāda! 

PATRUĻA. Purgailes kundze rīkojās kā atbildīgs pilsonis. Jums tagad vienkārši vajadzētu           

padoties un, kā vīram, saņemt sodu. 

KAIMIŅŠ. Protams, atbildīga pilsone! Kurš gan vecu, vientuļu pensionāri, kura rušinās pa            

puķu dobēm, un ar kaķīti auklējas, par kaut ko aizdomās turēs? Tik izcili tā lapsa ir par stulbu                  

aitu maskējusies, ka visu suņu varzu ap savu pretīgo pirkstu aptinusi. 

PATRUĻA. Ja ir kas sakāms, tad runājiet bez aplinkiem. 

KAIMIŅŠ. Jūs tiešām esat tik naivs un lētticīgs, ka pats nevarat aizdomāties? Kā Jums šķiet,               

vai nabaga Purgailes kundzi ar visiem pārējiem nama iemītniekiem nevarētu vienot kas            

ciešāks par vienkāršām kaimiņu attiecībām? 
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PENSIONĀRE. Izbeidziet taču šo visu… 

KAIMIŅŠ. Klusē, cūka tāda! Tūdaļ tu par visu samaksāsi! 

PENSIONĀRE. Nē, nevajag… 

PATRUĻA. Lūdzu, tikai mieru. Kas gan Jūs visus vēl varētu vienot? 

KAIMIŅŠ. Mūs visus vieno… 

PENSIONĀRE. Palīgā! Palīgā! Palīgā! 

KAIMIŅŠ. Aizveries! 

Sitiena un kritiena troksnis. 

PATRUĻA. Ainār, mieru! Vai arī mēs ejam iekšā! 

KAIMIŅŠ. Jā, nāciet! Un tā gārdzošā zoss dabūs piemērīt koka mētelīti! 

PATRUĻA. Nē, Ainār, nevajag! Lūdzu mieru! Vai ar Purgailes kundzi viss kārtībā? 

KAIMIŅŠ. Jā, viss kārtībā. Tikai neveikli paklupa un paģība!  

PATRUĻA. Tikai nevajag darīt nekādas muļķības. Labāk stāstiet tālāk, kas Jūs visus vieno. 

KAIMIŅŠ. Mūs visus - mani, aizturētos jauniešus, mirušo kaimiņu pāri un šo dusošo vardi -               

vieno tā sauktās psihotropās vielas. Mēs visi esam darījumu partneri. 

PATRUĻA. Ainār, lūdzu, bez māņiem un liekiem apvainojumiem. 

KAIMIŅŠ. Es šobrīd esmu noskaņots runāt atklāti un tieši. Nekas vairs nevar manu dzīvi              

izmainīt. 

PATRUĻA. Tikai nevajag pieņemt pārsteidzīgus lēmumus! Viss vienmēr ir labojams! 

KAIMIŅŠ. Tiešām? Pilnīgi viss? Arī tas, ka jau daudzus gadus valstī ievedu un pārstrādāju              

narkotikas? Tas, ka palīdzu tās pirmo reizi iegrūst neko nenojautošu jauniešu nāsīs, rīklēs un              

vēnās? Vai tiešām viss tiks izlabots, un es būšu kā tīra, balta lapa? 

PATRUĻA. Par savu rīcību ikvienam pašam jāatbild! 

KAIMIŅŠ. Tā jau man likās. Tad nu paraušu es līdzi visu, kas ir līdzi paraujams! Un arī šo                  

veco gazeli! 

Pa vaigiem pliķēšanas troksnis. 

KAIMIŅŠ. Celies, mana murgu princesīte! Nevēlos, ka palaid garām savu došanos mūža            

mierā. 

PATRUĻA. Ainār, mēs taču sarunājām! Lūdzu, neaiztieciet Purgailes kundzi! 

KAIMIŅŠ. Protams, nabaga nevainīgā Purgailes kundze. Jūs neticēsiet, bet arī šajā,           

psihotropo vielu nozarē, viss ir sakārtots kā tādā birokrātiskā valsts iestādē. Katram ir savas              

funkcijas, pienākumi un atbildība. Man ir darba devējs, kura uzdevumā es no ievestajām             

izejvielām gatavoju lietojamu preci. Gribat zināt arī visu citu šī nama iemītnieku stāstus? 
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PATRUĻA. Runājiet! 

KAIMIŅŠ. Kaimiņi, kas kopā ar savu kranci tika atrasti nošauti... 

PATRUĻA. Cik zinām, tad vīrs izdarīja pašnāvību. 

KAIMIŅŠ. Bet protams, ka izdarīja! Nabagam apnika sava pārlaimīgā dzīve un viņš nošāvās.             

Un, kā jau kārtīgs pilsonis, parāva līdzi arī savu suni, lai nepaliek bez gādības! 

PATRUĻA. Kas Jūs vienoja ar mirušajiem kaimiņiem? 

KAIMIŅŠ. Ļoti cieša sadarbība! Es pārstrādāju un ražoju, bet viņi abi visu mantu izplatīja              

tālāk, ielās. Pēdējā laikā bija problēmas ar noietu, ievērojami samazinājās ienākumi. Tas            

nepatika darba devējam. Strīda laikā pie vīra deniņiem tika pielikta un izšauta pistole. Pēc tam               

iešauts mugurā bēgošajai sievai. Arī mežonīgi rejošais krancis tika sacaurumots. 

PATRUĻA. Jūs apgalvojat, ka abus Jūsu kaimiņus nošāva viņu tā sauktais darba devējs? 

KAIMIŅŠ. Tieši tā! Arī pirmā stāva jaunieši izplatīja preci, bet viņiem bija problēmas ar              

disciplīnu, tādēļ darba devējs izlēma viņus uz laiku aizvākt no ielām. Audzinošos nolūkos, lai              

izplata mantu cietumā. 

PATRUĻA. Ainār, Jūs apgalvojat, ka pirmajā stāvā dzīvojošie jaunieši arī nodarbojās ar            

psihotropo vielu izplatīšanu? 

KAIMIŅŠ. Vairāk gan ar lietošanu. Vēlaties zināt, kādēļ tika atklāta mana ražotne? Tādēļ, ka,              

pēc savu kolēģu nāves, grasījos.... Nu, kā lai to skaistāk pasaka? Teiksim tā, es grasījos mainīt                

darba vietu. Bet manam pašreizējam darba devējam tas ļoti nepatika un viņš, nolēma mani              

iegāzt. Vai vēl neesat sapratis, kāds ar to visu sakars nabaga neaizsargātajai Purgailes             

kundzei? Vai man to pateikt tieši? 

PATRUĻA. Jūs apgalvojat, ka Laila Purgaile organizē psihotropo vielu izplatīšanu mūsu           

pilsētā? 

KAIMIŅŠ. Tieši tā. Vēlaties papildus lieciniekus? Tad varbūt pajautājiet, it kā, uz ārzemēm             

strādāt aizbraukušajai Ilzītei, kura patiesībā ir apglabāta tepat, puķu dobē. Arī viņa bija viena              

no tām, kas manus ražojumus piegādāja pēc reibuma slāpstošajiem. Purgailes kundzes otrais            

vīrs kādu rītu vienkārši nepamodās. Esot gulējis ar seju uz spilvena un nosmacis. Bet labāk,               

protams, ir aiziet gulēt un nepamosties, nevis tikt sadurtam kādā tumšā alejā, kā tas gadījās               

nabaga Lielpiesim. 

PATRUĻA. Jūs apgalvojat, ka Purgailes kundze nogalinājusi abus savus vīrus un Ilzi?  

KAIMIŅŠ. Es neapgalvoju, es zvēru! Tikai vecā un Radītājs zina, kas vēl tajās nolāpītajās              

puķu dobēs aprakts. Es tikai izdarīšu Jums pakalpojumu, izravējot šo sērgas mākto nezāli. 

PATRUĻA. Tikai bez neapdomīgas rīcības! Lūdzu, atveriet durvis, mēs visu atrisināsim! 
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KAIMIŅŠ. Nu jau par vēlu ko risināt. Ooo, dusošā vistiņa arī pamodusies! Labrīt! Esi gatava               

doties čučēt? 

PATRUĻA. Ainār, nē! 

Triecieni pret durvīm, tās mēģinot izgāzt. 

KAIMIŅŠ. Metiet reiz mieru! Vecā mirs! 

PENSIONĀRE. Pats met mieru! Mirsti! Tu, utainais vepri! 

Šāviena troksnis. Triecieni pret durvīm, līdz tās tiek izgāztas. 

PATRUĻA. Purgailes kundze, lūdzu nometiet ieroci! 

PENSIONĀRE. Bet es jau tikai aizstāvējos. 

PATRUĻA. Kundze, zemē! 

 

14 

Zvana signāls policijas iecirkņa dežūrdaļā. 

DISPEČERS. Policija. Kā varam palīdzēt? 

PENSIONĀRE. Palīdziet! Mums šeit zvana un gaudo signalizācija. Ausis krīt ciet un galva             

sāp. 

DISPEČERS. Tikai mieru, kundze. Kas par signalizāciju? 

PENSIONĀRE. Īsti nezinu, es jau neesmu speciālists signalizācijās. Varētu būt uguns vai            

varbūt kaut kāda cita trauksme. Mums šeit visa māja panikā, kaimiņi skraida un bļaustās. 

DISPEČERS. Trauksme jau ilgi skan? Kāpēc tā ieslēdzās? Vai kaut kas deg? 

PENSIONĀRE. It kā nekas nedeg, bet dzirdēju, kā daži kaimiņi izsauca kaut ko par uguni.               

Dedziniet viņus! Ugunī visu! Vai kaut kā tā. Būs jau kādas divas stundas, kopš sāka gaudot.                

Man šķiet, ka akurāt no brīža, kad mājas vadītājam tika iedurts nazis kaklā. 

DISPEČERS. Ko?! Kas Jums tā par māju, kundze? No kurienes Jūs zvanāt? 

PENSIONĀRE. Es no cietuma zvanu. Mums šeit ir izcēlies dumpis. Cietuma priekšnieks            

sadurts un visi apsargi atbruņoti. Negribēju jau Jūs traucēt, bet es, kā jau kristīgs cilvēks               

gados, par savu ieslodzīto kaimiņu veselību uztraucos. Ka tikai tā, apkārt skraidot un ārdoties,              

nesavaino sevi. 

Atvienotas telefona sarunas signāls. 

 

PRIEKŠKARS. 
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