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Apbedīšanas birojs. Gotfrīds, ierodas Mirdza. 

MIRDZA. Labdien! 

GOTFRĪDS. Labdien, labdien! 

MIRDZA. Es pēc sludinājuma. Nu, par apbedīšanu. Ar kapakmeni. 

GOTFRĪDS. Jā, kundze. Apbedīšanas birojs “Galapunkts” un tā īpašnieks Gotfrīds Švinks           

Jūsu rīcībā.  

MIRDZA. Mans uzticamais dzīves draugs un prieks… Es tad nu domāju, ka varētu viņu              

krāšņi izvadīt. Tikai pensija tāda maziņa. Visur atsaka... 

GOTFRĪDS. Protams, kundze! Visu nokārtosim. Apbedīšanas birojs “Galapunkts” vienmēr         

visu noorganizē atbilstoši klientu vēlmēm. Par ļoti demokrātiskām cenām. Tepat uz vietas            

varam arī noformēt ātro kredītu. Starp citu, noformējot kredītu kompānijā “Pēdējā cerība”,            

šodienas īpašais piedāvājums - desmit procentu atlaide klienta nākamajām bērēm. 

MIRDZA. K… kādām nākamajām? 

GOTFRĪDS. Nekas, nekas! Saprotu, kundze. Mēs visu izrunāsim, un pēc tam izlemsim. Kā             

godāt nelaiķi? 

MIRDZA. Leopolds. 

GOTFRĪDS. Skaists vārds! Protams, uz kapakmeņiem īsie vārdi ir izdevīgāki, bet arī            

Leopoldu kaut kā iespiedīsim. Un kā Jūs, kundze, godāt? 

MIRDZA. Mirdza. 

GOTFRĪDS. Lūk! Īsi un kodolīgi! Jums ir kārtīgs kapakmeņu vārds, Mirdzas tante. 

MIRDZA. P… Paldies. 
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GOTFRĪDS. Bet ir arī laba ziņa. Leopolds ir ļoti skanīgs vārds. Tas ir kā radīts bēru runām.                 

Jūs taču gribēsiet bēru runu? 

MIRDZA. Gribētu jau, bet tā pensija... 

GOTFRĪDS. Nu ko Jūs, Mirdzas tante. Es visu saprotu. Ja Jūs pasūtīsiet bēru runu, es to                

sacerēšu pilnīgi bez maksas. 

MIRDZA. Ā, nu ja bez maksas, tad jau laikam jāņem. 

GOTFRĪDS. Ļoti laba izvēle. Pastāstiet, lūdzu, ko Leopoldam patika darīt? 

MIRDZA. Mājā jau viņš neko īpašu nedarīja. Tikai ēda un gulēja. Un dažreiz laizīja man seju. 

GOTFRĪDS. Nu to sejas laizīšanu laikam labāk izlaidīsim. Kas notika starp jums, lai paliek              

starp jums. 

MIRDZA. Nav jau tā, ka tas notika tikai starp mums. Arī manai kaimiņienei viņš seju laizīja. 

GOTFRĪDS. Lūdzu, Mirdzas tante! Pārāk daudz intīmu detaļu. Ir taču citas lietas, ar ko viņš               

nodarbojās. 

MIRDZA. Nu, vakaros viņš gāja ārā. 

GOTFRĪDS. Ļoti labi! Ko viņš darīja ārā? 

MIRDZA. Man kauns to bēru runā pieminēt. 

GOTFRĪDS. Ja jau ārā, tad nekas briesmīgs nevarētu būt. 

MIRDZA. Pati jau klāt nestāvēju, bet kaimiņ puikas stāstīja, ka tomēr gājis vēl meitās. 

GOTFRĪDS. Meitās! Un Jūs to pieļāvāt, Mirdzas tante? 

MIRDZA. Kāpēc neļaut, ja kastrēts? Tie paradumi jau grūti maināmi. 

GOTFRĪDS. Kastrēts? Kāpēc kastrēts? 

MIRDZA. Lai kaimiņienes vairs nemēģina Leopoldam bandu bērnus piespēlēt. 

GOTFRĪDS. Viņam bija ārlaulības bērni? 

MIRDZA. Tā tauta runā. 

GOTFRĪDS. Labi! Bērni, tas ir sasniegums, ar kuru lepoties. Es ceru, ka labi audzināti. 

MIRDZA. Visus nosūtīju uz jūrskolu. 

GOTFRĪDS. Cik jauki! Tad jau bērēs gaidāmi matroži, kapteiņi un admirāļi. 

MIRDZA. Kādi vēl admirāļi? 

GOTFRĪDS. Nu... Leopolda bērni. 

MIRDZA. Es taču teicu, ka visi nosūtīti uz jūrskolu. 

GOTFRĪDS. Nu ja! Jūrnieki. 

MIRDZA. Nevis jūrnieki, bet slīkoņi. 

GOTFRĪDS. Cik drūma un skaista būs runa. Kā bērni noslīka? 
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MIRDZA. Iemetu mucā un ar slotu pieturēju. 

GOTFRĪDS. Mirdzas tante, vai Jūs tikko atzināties slepkavībā? 

MIRDZA. Kādam jau šis neglītais darbs bija jāizdara. 

GOTFRĪDS. Mirdzas tante, Jūs neesat īsti normāla! 

MIRDZA. Bet tāda taču ir dabiskā kārtība. Runčus kastrē, nevajadzīgus kaķēnus slīcina. 

GOTFRĪDS. Pag, pag! Leopolds ir runcis? 

MIRDZA. Nu ja! 

GOTFRĪDS. Un Jūs gribat, lai es viņu apglabāju? 

MIRDZA. Tikai krāšņi. Ar kapakmeni un bēru runu. Savādāk jau es pati varētu dārzā aprakt. 

GOTFRĪDS. Mēs gan dzīvniekus neglabājam... 

MIRDZA. Maksāšu, cik vajadzēs. Paņemšu kredītu. 

GOTFRĪDS. … bet, izņēmuma kārtā, tieši Jums, Mirdzas tante, aizpildot kredīta pieteikumu,            

bez jebkādiem citiem līgumiem vai dokumentiem, svinīgi apņemos parūpēties par dārgā           

Leopolda izvadīšanu pēdējās gaitās. 

MIRDZA. Labi. Un ko Jūs tur teicāt par to desmit procentu atlaidi nākamajām bērēm? Varbūt               

varu dabūt uzreiz divus kredītus? 

 

PRIEKŠKARS. 
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