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Dzīvojamā istaba. 

Duksis un Mince. 

DUKSIS. Zaglis! Zaglis! Zaglis! Zaglis… 

MINCE. Duksi, klusāk! Tu man traucē gulēt. 

DUKSIS. Zaglis! Zaglis! Skapī zaglis! Ātri visi šurp! Zaglis! Zaglis… 

MINCE. Klusu, dumiķīt! Nekāda zagļa nav! 

DUKSIS. Ir, ir! Paslēpās skapī! 

MINCE. Tu atkal būsi murgojis. 

DUKSIS. Nē, ir gan! Zaglis! Skapī zaglis! Zaglis… 

Ierodas Lienīte. 

LIENĪTE. Duksi, kuš! 

DUKSIS. Vou! Lienīt! Nāc šurpu! Es tev parādīšu zagli! Nāc taču! 

LIENĪTE. Duksi, mierā! Pamodināsi mammu un tēti. Ej čučēt! 

DUKSIS. Bet zaglis! 

MINCE. Atkārtoju, ka nekāda zagļa nav! Tu to nosapņoji. 

DUKSIS. Ir, ir! Es redzēju! Tāds resns un sarkans! 

LIENĪTE. Mierā, Duksi! Pamodināji arī Minci. Slikts Duksis! 

DUKSIS. Vou! Viņa nemaz negulēja. Nāc labāk paskaties uz zagli! 

MINCE. Ko tu bļauj? Tu taču ļoti labi zini, ka cilvēki mūsu valodu nesaprot. 

DUKSIS. Tāpēc jau jābļauj. Lai pievērstu uzmanību. 

Ierodas Kārlis. 

KĀRLIS. Duksi, marš gulēt! 

LIENĪTE. Viņš negrib. Viņš grib riet un spēlēties. 

DUKSIS. Nē, negribu spēlēties! Kārli, čalīt, nāc paskaties uz zagli! 

 

Dukša Ziemassvētki 1 2016 

mailto:andrisu@gmail.com
http://andrisu.wix.com/skatuves-nedarbi


KĀRLIS. Beidz taču riet! Un kurš sagāzis eglīti? 

LIENĪTE. Au! Eglīte pagalam! Slikts Duksis! 

DUKSIS. Tas nebiju es! Zaglis! Zaglis! Zaglis… 

KĀRLIS. Mierā, dumiķi! 

LIENĪTE. Duksis nav dumiķis! Nesauc viņu tā! 

KĀRLIS. Ir gan! Un kāds vēl! Paskaties, kā ārdās! 

DUKSIS. Es atvainojos, bet ne jau man matemātikā ir divnieks! 

MINCE. Dumiķi, ja tu ietu skolā, tad noteikti būtu divnieku karalis. 

DUKSIS. Atradusies viszine. Pacel savu slinko asti no migas un paskaties pati! Skapī ir              

zaglis! Es neesmu dumiķis! 

KĀRLIS. Nu, vai nav dumiķis? Vispirms sagāž eglīti un aprej skapi. Bet tagad rej uz Minci. 

LIENĪTE. Duksi! Nāc šurp! Parādi, ka tu neesi dumiķis! 

DUKSIS. Vou! Cepums! Man garšo cepumi! 

LIENĪTE! Sēdi, Duksi! 

DUKSIS. Nu nekacini mani, Lienīt! Atdod cepumu! 

LIENĪTE. Sēdēt! 

DUKSIS. Nedosi, ja? Nu nekas! Es varu mierīgi pasēdēt un pagaidīt! 

LIENĪTE. Malacis! Redzi, Duksis ir ļoti gudrs! Viņš tikai vēl ir ļoti maziņš. Bet, kad               

paaugsies, viņš visu iemācīsies. 

KĀRLIS. Visi suņi māk apsēsties, ja viņiem sejā iegrūž cepumu! 

MINCE. Ka tik tā nebūtu! Duksis māk tikai siekaloties un dārzā rakt bedres. 

DUKSIS. Es atvainojos, bet tās nav bedres. Tie ir ierakumi pagalma aizsardzībai. Es rūpējos              

par mūsu visu drošību. Tu runā tā, it kā es vienīgais raktu bedres pagalmā. 

LIENĪTE. Duksi, gulēt! 

DUKSIS. Vou! Cepums! Tev ir vēl viens cepums? Dod! 

LIENĪTE. Gulēt! Nelaizi man rokas, guli! 

DUKSIS. Dod! Cepumu! Dod tik šurp! Cepumi, cepumi, cepumi... 

KĀRLIS. Es taču teicu, ka dumiķis! 

LIENĪTE. Duksi, izbeidz! 

DUKSIS. Lienīt, atdod cepumus, nu dod taču! 

KĀRLIS. Duksi, neapēd Lienīti. 

DUKSIS. Jā, cepums! Uzvara! 

LIENĪTE. Viņš man salaizīja rokas. 
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KĀRLIS. Tāpēc, ka viņš ir dumiķis. Ejam gulēt. Savādāk Ziemassvētku vecītis nenesīs mums             

dāvanas. 

LIENĪTE. Un Duksis? 

KĀRLIS. Gan jau nomierināsies un aizmigs. 

LIENĪTE. Bet ja nenomierināsies? 

KĀRLIS. Tad vairs nedabūs nevienu cepumu. 

DUKSIS. Vou! Nerunā muļķības, divnieku karali! Lienīt, tu taču neatstāsi mani bez            

cepumiem? 

LIENĪTE. Ej čučēt, Duksi! 

DUKSIS. Kur pazuda tas cepums? Es redzēju, ka iemeti migā! Jā, kaut kur tepat saožu 

Kārlis un Lienīte prom. 
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Dzīvojamā istaba. 

Duksis un Mince. 

MINCE. Beidz staigāt apkārt! 

DUKSIS. Nevaru nestaigāt, ja skapī ir zaglis. 

MINCE. Tu vienkārši esi pārēdies cepumus un tagad murgo! 

DUKSIS. Nemurgoju! Kāpēc tad eglīte ir sagāzta? 

MINCE. Pats pa miegam būsi sagāzis. 

DUKSIS. Nē! Es redzēju, ka to izdarīja zaglis. Es negulēju! 

MINCE. Un no kurienes tad te uzradās zaglis? 

DUKSIS. No kamīna! 

MINCE. Tiešām? No kamīna? Nu labi, pastāsti man vairāk par to zagli. 

DUKSIS. Tātad! Es gulēju… 

MINCE. Gulēji? 

DUKSIS. Tas ir, stāvēju sardzē trešo maiņu pēc kārtas. Pavēru acis un ieraudzīju… 

MINCE. Pavēri acis? 

DUKSIS. Stāvēju plati ieplestām acīm un redzēju, kā no kamīna izkāpj resns, sarkans zaglis. 

MINCE. Vai drēbes viņam bija tīras? 

DUKSIS. Jā, pat ļoti tīras. 

MINCE. Tad varbūt viņš izkāpa no veļasmašīnas? 

DUKSIS. Kāpēc no veļasmašīnas? 
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MINCE. Tāpēc, ka ļoti tīrās drēbes nāk no veļas mašīnas. Ja viņš būtu izkāpis no kamīna, tad                 

būtu novārtījies galīgi netīrs. Tur taču ir pelni. 

DUKSIS. Izbeidz smieties! Pati taču prasīji, lai pastāstu par zagli. 

MINCE. Labi, es uzmanīgi klausos. 

DUKSIS. Tātad! Viņš izkāpj no kamīna. Ir aizdomīgi tīrs un tas uzreiz piesaista manu              

uzmanību. No kamīna taču būtu jāizkāpj netīram. Ahā! Man uzreiz skaidrs, ka kaut kas nav               

kārtībā! Ka tik nebūs zaglis. Viņš mani nepamana, jo esmu prasmīgs aktieris un tēloju, ka               

guļu. 

MINCE. Tiešām tēloji? 

DUKSIS. Jā, tēloju, ka guļu, un nenolaidu skatienu no zagļa. Viņš aizgāja pie eglītes un kaut                

ko krāmējās ap savu maisu. Izskatījās, ka atbrīvoja vietu, lai varētu tajā salikt vairāk mūsu               

mantas. Es uzmanīgi skatījos, bet viņš tik krāmēja un krāmēja. Kad bija iztukšojis savu maisu,               

zaglis piecēlās un piegāja pie galda. Protams! Mana intuīcija nebija mani pievīlusi. Tas tiešām              

bija zaglis! Sniedzās pēc maniem cepumiem uz galda! Nu gan mans mērs bija pilns! Es               

ierūcos, zaglis sabijās un klupdams krizdams aizlēkšoja uz skapi. Pa ceļam vēl apgāza eglīti!              

Nu? Ko tagad teiksi? Mince, kāpēc tu klusē? 

MINCE. Dumiķis! Tas taču bija Ziemassvētku vecītis! 

DUKSIS. Kāds vecītis? 

MINCE. Ziemassvētku. 

DUKSIS. Kas ir Ziemassvētku vecītis? 

MINCE. Ziemassvētku vecītis ir tāds vecītis, kurš katru gadu bērniem iznēsā dāvanas. Tagad             

taču ir Ziemassvētku vakars! Vai tu to nezināji? 

DUKSIS. Ja jau viņš tāds labiņš, tad kāpēc paslēpās skapī? 

MINCE. Droši vien nobijās no tava rūciena! Vai tu tiešām esi pārliecināts, ka tur kāds ir? Ka                 

tu pats nesagāzi eglīti, un tagad nemēģini novelt vainu uz Ziemassvētku vecīti? 

DUKSIS. Pilnīgi noteikti un nešaubīgi! 

MINCE. Tad mums vajag viņu dabūt ārā. 

DUSIS. Un nopratināt! 

MINCE. Par ko? 

DUKSIS. Kāpēc viņš sniedzās pēc maniem cepumiem! 

MINCE. Liecies taču mierā! Neticu, ka Ziemassvētku vecītis gribētu ko nozagt. 

DUKSIS. Tu viņu vienkārši nepazīsti tik labi, kā domā. Gan jau pēc maniem cepumiem būtu               

ķēries klāt arī tavam pienam. 
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MINCE. Pienam? Vai viņš aiztika manu pienu? Kur bļodiņa? Palīgā! 

DUKSIS. Kuš! Mince, klusu! Tu tā visus pamodināsi! 

MINCE. Lai mostas! Lai visi nāk šurp! Kāda gulēšana, ja kāds ir aizticis manu pienu! 

DUKSIS. Neviens nav aizticis tavu pienu. Nebļausties! 

MINCE. Bet tu teici! Un tagad viņš slēpjas skapī! Visi lejā! 
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Dzīvojamā istaba. 

Duksis un Mince. Ierodas Kārlis. 

KĀRLIS. Duksi, ko tu atkal ārdies? 

DUKSIS. Es? Tā ir Mince! 

KĀRLIS. Ejiet taču gulēt! 

MINCE. Gulēt? Nekāda gulēšana, ja mājā ir zaglis! 

KĀRLIS. Mince, beidz skrāpēt skapja durvis! 

MINCE. Nebeigšu! Kur ir Lienīte? Lai ierodas visi! Arī mamma un tētis! 

KĀRLIS. Mince, izbeidz! Lūdzu, ej uz savu migu! 

MINCE. Bet es negribu migā! 

DUKSIS. Galīgi traka! Vai ne, Kārli? Vou! Čalīt! Iedod labāk kādu cepumu! 

KĀRLIS. Duksi, izbeidz riet! 

DUKSIS. Jā, jā! Kurš skaļāk! Cepumu! Cepumu! Cepumu... 

Ierodas Lienīte. 

LIENĪTE. Kāpēc tu neguli? 

DUKSIS. Vou! Lienīte! Tu taču iedosi man cepumu? 

KĀRLIS. Jo Duksis atkal ārdās. Pati taču redzi. 

LIENĪTE. Bet tu teici, ka viņš nomierināsies. 

KĀRLIS. Bet viņš nenomierinājās. 

LIENĪTE. Kāpēc tu man meloji? 

KĀRLIS. Lai tu ietu gulēt un netraucētu Ziemassvētku vecītim. 

LIENĪTE. Es visu izstāstīšu mammai. 

KĀRLIS. Ja tu sūdzēsies, Ziemassvētku vecītis nenesīs tev dāvanas. 

LIENĪTE. Kāpēc nē? 

KĀRLIS. Tās viņš nes tikai labajiem bērniem. 

LIENĪTE. Bet es esmu laba… Un tu biji tas, kurš meloja. 
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KĀRLIS. Nu dabūsi taču tu tās dāvanas! Tikai izbeidz raudāt! 

LIENĪTE. Tu tagad nemelo? 

KĀRLIS. Nemeloju! 

LIENĪTE. Kā tu zini, ka es dabūšu dāvanas. 

KĀRLIS. Man Ziemassvētku vecītis tā teica. 

LIENĪTE. Kā? Ziemassvētku vecītis taču tik veikli iznēsā dāvanas, ka neviens viņu nav             

redzējis. 

KĀRLIS. Man ir īpašas vecākā brāļa spējas, kas ļauj redzēt Ziemassvētku vecīti. Un, kad es               

viņu ieraudzīju, viņš teica, ka tu dabūsi Ziemassvētku dāvanas. 

LIENĪTE. Un tu? Vai tu dabūsi dāvanas? 

KĀRLIS. Protams, ka dabūšu! 

LIENĪTE. Bet tu taču mani gribēji apmānīt. 

KĀRLIS. Nu… Tas bija netīšām. Un es tev atzinos. Par to man pienākas dāvanas. Ejam gulēt. 

LIENĪTE. Un mamma? Vai viņa dabūs dāvanas? 

KĀRLIS. Dabūs dāvanas gan mamma, gan tētis. 

LIENĪTE. Cik jauki! Duksis taču arī dabūs dāvanas? Viņš ir tik labs kucēns. 

KĀRLIS. Dabūs, ja būs kluss un mierīgs. 

LIENĪTE. Bet viņš būs mierīgs. Paskaties, viņš tikai sēž un vēro cepumus. 

KĀRLIS. Jo viņš ir mazs dumiķītis. 

LIENĪTE. Duksis nav dumiķītis! Viņam vienkārši garšo cepumi. Vai ne, Duksi? 

DUKSIS. Vou! Cepums! Paldies, Lienīt! Tu esi vislabākā! 

LIENĪTE. Viņš man atkal laiza rokas. 

KĀRLIS. Nepārbaro viņu. Varbūt tāpēc viņam nenāk miegs un viņš visu laiku ārdās. 

LIENĪTE. Tu domā? 

DUKSIS. Neklausies viņā, Lienīt! Ko tāds divnieku karalis var zināt! Tas nav no cepumiem!              

Dod tik vēl! 

LIENĪTE. Tu gribi vēl? Piedod, Duksi, bet vairs nevar. Savādāk tev nenāks miedziņš, tu atkal               

ārdīsies un nedabūsi dāvanas. 

KĀRLIS. Un tev pašai tagad nāk miedziņš? 

LIENĪTE. Nāk. 

KĀRLIS. Tad ejam gulēt! 

Kārlis un Lienīte prom. 
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Dzīvojamā istaba. 

Duksis un Mince. 

DUKSIS. Vou! Mince, tu dzirdēji? Es dabūšu dāvanas! 

MINCE. Dzirdēju gan! Un kā ir ar mani? Kārlis teica, ka Ziemassvētku vecītis nesīs dāvanas               

viņam, Lienītei, mammai, tētim un tev! Par mani ne vārda. Kāpēc es nedabūšu dāvanas? 

DUKSIS. Jo tu esi nepaklausīga un ārdies. 

MINCE. Es ārdos? Tu taču to uzsāki! 

DUKSIS. Tā nebija mana vaina! Izrādās, es biju saēdies cepumus. Un tad es vēl nezināju, ka                

dabūšu dāvanas. 

MINCE. Tu arī neko nedabūsi! 

DUKSIS. Kāpēc? 

MINCE. Jo tieši tu esi tas, kurš iedzina Ziemassvētku vecīti skapī. Tu domā, ka viņš tev par to                  

atnesīs dāvanas, ja neesi bijis labs? 

DUKSIS. Vou! Jā, izklausās nelāgi. Bet es viņam tūliņ palīdzēšu iznākt no tā skapja un viss                

būs kārtībā! 

MINCE. Palīdzi gan! Un tad es ar viņu parunāšu par mana piena aiztikšanu! 

DUKSIS. Nu bet Mince! Viņš tavam pienam pat nepieskārās. 

MINCE. Tu esi drošs? 

DUKSIS. Pilnīgi noteikti un nešaubīgi! Es taču stāvēju sardzē. 

MINCE. Nu labi! Kā tu domā viņu dabūt ārā no skapja? 

DUKSIS. Mēs varētu viņu pasaukt. 

MINCE. Varētu gan! Ziemassvētku vecīti! Nāc ārā! 

DUKSIS. Jā, nāc ārā! Mēs tev neko sliktu nedarīsim! 

MINCE. Vai tu taisies viņam darīt kaut ko labu? 

DUKSIS. Kāpēc tu tā prasi? 

MINCE. Tu teici, ka nedarīsim viņam neko sliktu. Tad jau laikam taisies darīt kaut ko labu. 

DUKSIS. Jā, varu darīt kaut ko labu, lai viņš iznāktu ārā. 

MINCE. Ko tad? 

DUKSIS. Es viņu varētu pacienāt ar saviem cepumiem. Ziemassvētku vecīti! Lūdzu, nāc ārā             

no skapja un es tevi pacienāšu ar cepumiem. 

MINCE. Nenāk! Ko tālāk? 
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DUKSIS. Varbūt viņām piedāvāt pienu? Vecīt, varbūt tu gribi pienu? Te ir daudz! Vesela              

bļodiņa. 

MINCE. Nē, nav te nekāda piena! Sēdi vien skapī! 

DUKSIS. Mince! Kā tu runā? Ja tu būsi tik skopa, Ziemassvētku vecītis nedos tev dāvanas. 

MINCE. Bet es jau tāpat tās nedabūšu! 

DUKSIS. Jā, pareizi. Bet paklau, Mince. Bet ja tu tagad sāksi labi uzvesties, varbūt tomēr tās                

dāvanas dabūsi. 

MINCE. Tu domā? 

DUKSIS. Vai tu pagājušajā gadā dabūji dāvanas? 

MINCE. Dabūju! Tādu mīkstu un pūkainu rotaļlietu, kas no manis centās aizbēgt. 

DUKSIS. Un aizpagājušajā gadā? 

MINCE. Jā, dabūju arī aizpagājušajā gadā! Tādu mīkstu un pūkainu rotaļlietu, kas no manis              

centās aizbēgt. 

DUKSIS. Un vēl gadu pirms tam? Arī mīkstu un pūkainu rotaļlietu, kas centās no tevis               

aizbēgt? 

MINCE. Tieši tā! Tie bija mani paši pirmie Ziemassvētki. 

DUKSIS. Nu tad jau nav pamata uztraukties! Ja piedāvāsi Ziemassvētku vecītim pienu no             

savas bļodiņas, tad noteikti dabūsi dāvanas arī šogad! Kārlis taču arī samelojās, bet pēc tam               

atzinās. Viņš dabūs dāvanas, jo sāka labi uzvesties. 

MINCE. Izklausās prātīgi. Zini, tu nemaz neesi tāds dumiķis, kā man likās. Varbūt Lienītei ir               

taisnība. Varbūt tu paliksi vēl gudrāks, kad paaugsies. 

DUKSIS. Tad piedāvāsim viņam pienu? 

MINCE. Piedāvāsim! Ziemassvētku vecīti? Varbūt tu tomēr vēlies pienu? Te pietiks visiem. 

DUKSIS. Jā, pietiks gan! Lūdzu, nāc ārā! 

MINCE. Viņš nenāk! Ko tagad? Mums vairāk nav nekā, ko viņam piedāvāt. 

DUKSIS. Zinu! Mēs iesim gulēt! 

MINCE. Kāpēc? 

DUKSIS. Tu taču dzirdēji, ko teica Lienīte? Ziemassvētku vecītis ir tik veikls dāvanu             

iznēsātājs, ka viņu neviens nav redzējis. Ja mēs gulēsim, viņš droši varēs turpināt dāvanu              

iznēsāšanu un neviens viņu neredzēs. Tāpēc jau Kārlis visu laiku ved Lienīti gulēt. Lai              

netraucētu Ziemassvētku vecītim. 

MINCE. Tiešām prātīgi! Tu paliec arvien gudrāks un gudrāks! 

DUKSIS. Ātri, ejam gulēt! 
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MINCE. Labi, ejam! 
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Dzīvojamā istaba. 

Duksis un Mince. 

DUKSIS. Tu redzēji? 

MINCE. Ko? Jā, es sapņoju, ka man Ziemassvētku vecītis atnesa mīkstu un pūkainu             

rotaļlietu, kas no manis centās aizbēgt. 

DUKSIS. Ne jau sapnī! Tepat, dzīvojamajā istabā! Vai tad tu viņu neredzēji? 

MINCE. Ko? 

DUKSIS. Ziemassvētku vecīti. 

MINCE. Kā tad es varēju viņu redzēt, ja gulēju? 

DUKSIS. Kāpēc tu aizmigi? 

MINCE. Tu taču pats teici, ka jāiet gulēt! Un tu? Tu nebiji aizmidzis? 

DUKSIS. Protams, ka nebiju! Es tikai tēloju, lai Ziemassvētku vecītis var veikli iznēsāt             

dāvanas. 

MINCE. Tu viņu tiešām redzēji? 

DUKSIS. Nu ja! Skaties! Viņš arī sakārtoja eglīti. Un re! Cik daudz dāvanu atstājis! 

MINCE. Patiešām! Cik daudz dāvanu! Kāpēc tu mani nepamodināji? 

DUKSIS. Ja es būtu tevi pamodinājis, tad atkal iztraucētu Ziemassvētku vecīti, un viņam būtu              

jālien atpakaļ skapī. 

MINCE. Un kur viņš palika? Es arī gribu redzēt Ziemassvētku vecīti. 

DUKSIS. Kamīnā! Viņš iekāpa atpakaļ kamīnā. 

MINCE. Un cepumi? Ā! Vai viņš dzēra manu pienu? 

DUKSIS. Tikai mazliet. Man šķiet, ka tīri pieklājības pēc. Lai mēs neapvainotos. 

MINCE. Viņš tomēr ir viens audzināts vecītis. Cenšas nevienu netraucēt un pienu iedzer tikai              

mazliet, pieklājības pēc. 

DUKSIS. Un pēc sevis visu sakārto! Kā tu domā, kura no visām tām dāvanām ir manējā? 

MINCE. Nezinu gan. Mums vajadzēs kāda lasītpratēja palīdzību. 

DUKSIS. Zinu! Pasauksim Lienīti un Kārli. Viņi palīdzēs. 

MINCE. Saucam! 

DUKSIS. Dāvanas! Te ir dāvanas! Nāciet lejā! Lienīte! Kārli! Dāvanas! 

Ierodas Lienīte. 

 

Dukša Ziemassvētki 9 2016 



LIENĪTE. Kārli! Te ir dāvanas! Cik daudz! Duksi, beidz lēkāt! Tu atkal tā sagāzīsi eglīti.               

Kārli! Eglīte ir sakārtota! Ātri nāc šurp! 

Ierodas Kārlis. 

KĀRLIS. Kas te par jampadraci? 

LIENĪTE. Bija atnācis Ziemassvētku vecītis! Re! Eglīte ir atkal vietā. Un cik daudz dāvanu. 

KĀRLIS. Es taču teicu, ka viņš ieradīsies un atnesīs visiem dāvanas. 

LIENĪTE. Tev tiešam ir īpašas vecākā brāļa spējas! Kura no tām ir manējā? 

KĀRLIS. Tā, uz kuras rakstīts tavs vārds. 

LIENĪTE. Bet es vēl nemāku lasīt! 

KĀRLIS. Nekas, kad paaugsies, iemācīsies. Šī tev! 

LIENĪTE. Un kura Duksim? 

KĀRLIS. Te! Un re, kur Mincei jauna mantiņa. 

LIENĪTE. Duksi, nāc pie manis! Man tev ir dāvaniņa! 

DUKSIS. Vou! Dāvaniņa! Cepumi! Tāda ņamma! Mince, vēlies pacienāties? 

MINCE. Nē, paldies. Nav laika! Šis dīvainais kunkulis brīžiem tā kā bēg, brīžiem nebēg.              

Nevaru saprast. Man tas jāizpēta. 

KĀRLIS. Ejam pamodināt mammu un tēti? Jāpasaka viņiem, ka Ziemassvētku vecītis ir            

atnesis dāvanas. 

LIENĪTE. Jā, ejam! 

Kārlis un Lienīte prom. 

MINCE. Duksi, kā tev šķiet? Vai Ziemassvētku vecītis atgriezīsies ar dāvanām arī nākošgad? 

DUKSIS. Noteikti! Lai būtu par to drošs, es turpmāk apņemos labi uzvesties un nerakt vairs               

dārzā bedres. 

MINCE. Malacis! 

DUKSIS. Un tu? 

MINCE. Ko es? 

DUKSIS. Vai tu arī apsolies labi uzvesties un vairs nerakt bedres? 

MINCE. Par bedrēm neko nevaru solīt, bet labi uzvesties gan varētu. Un nesaukšu tevi vairs               

par dumiķīti. 

DUKSIS. Paldies, Mince! Vou! Tu dzirdēji? 

MINCE. Jā! Tas nāca no dārza! 

DUKSIS. Izklausījās pēc zvaniņa un soļiem sniegā! 

MINCE. Es paskatīšos pa logu! 
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DUKSIS. Nu? Ko tu redzi? 

MINCE. Tu neticēsi! Viņš ir iesprūdis vienā no tavām bedrēm! 

DUKSIS. Vou! Kāds ir manos ierakumos? Kas? 

MINCE. Ziemassvētku vecītis! Un netiek ārā! 

DUKSIS. Vou! Ātri, steidzamies viņam palīgā! 

MINCE. Jā! Atvainosimies par nekārtību pagalmā. 

DUKSIS. Un uzaicināsim uz pienu un cepumiem. 

Abi prom. 

 

PRIEKŠKARS. 
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