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SKOLOTĀJU DIENA 

pasākums 22 gabaliņos 

 

Darbojas: Skolēni: Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga. 

 Skolotājas: Skolotāja, B. 

 Pārējie: Zaķis, policisti, balsis aiz logiem. 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga, Zaķis. 

Pie Kārļa. Cilvēki izvietojušies uz visādiem spilveniem ap ūdens pīpi. Viss tā baigi vēsi, skan mūzika, kūp  

dūmi, bet tad… 

 

Ilze Man drīz būs jāiet. 

Kārlis Nevar būt, ka tev jau nāk miegs. 

Ilze Ja nokavēšu autobusu, rīt nāks miegs. 

Zaķis Tad jau rīt arī gulēsi. 

Ilze Dažiem labiem uz skolu jāiet. 

Kārlis Kaut kas labs paredzēts? 

Zaiga Nē. 

Zaķis (Zaigai) Tev arī rīt miedziņš nāks? 

Zaiga Ha! Guļ tikai nīkuļi! 

Ilze Nīkuļi, ja? 

Zaiga Saprati mājienu? 

Ilze Nu, Zaiga, ja es tevi nepazītu, es apvainotos. 

Kārlis Es ierosinu uz skolu neiet. 

Zaiga Vispār vai tikai rīt? 

Kārlis Tas ir sarežģīts jautājums. 

Zaiga Ieskaties savā sirdī! 

Kārlis Skatos kreisajā kambarī, tālāk labajā priekškambarī, aplūkoju viru vārstuļus… Jā! Es zinu! 

Neiesim uz skolu vispār! 

 (Zaiga uzgavilē.) 

Zaiga Ilzīt, tad jau tu vari palikt! 

Ilze Es laikam tomēr uz skolu iešu. 

Zaiga Vispār vai tikai rīt? 

Ilze Ko tu iesaki? 

Zaiga Ne vienu, ne otru. 

Ilze Ivar, ko tu iesaki? 

Kārlis Ivar, Ilzīte tev jautājumu uzdeva! 

 (Kārlis pabaksta Ivaru, mēģina viņu piecelt sēdus.) 

Ivars Tous le jours il prend un bain d’une demi-heure et s’habille lentement devant la glace. 

Zaiga Francis! 

Ilze Ivar, par ko tu runā? 

Ivars Je ne sais pas. 

Kārlis Bezcerīgi atlūzis. 

Zaiga Mazulītis. 

Ilze Tipiski… Es tad dodos. 

Kārlis Tu vispār esi padomājusi, kā mēs bez tevis iztiksim? 

Ilze Līdz rītam. 

Zaiga Pareizā meitene! Nu, Ilze, ja es tevi nepazītu… 

Ilze Atā. (Prom.) 

Kārlis Sāk izskatīties, ka rīt tomēr iesim. 

Zaiga Kā tad! Rīt es darīšu to, ko gribēšu! 

Zaķis Es izdarīšu tā, lai jums nav jāiet uz skolu. 

Zaiga Uzrakstīsi vecāku zīmi? Lai notiek, papucīt! 

Kārlis Zīmes mēs paši varam uzrakstīt. 
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Zaķis Es izdarīšu tā, lai skolas, kāda tā ir tagad, vispār vairs nebūtu. 

Zaiga Uzspridzināsi vai? 

Zaķis Es izdomāšu jaunu izglītības sistēmu. 

Zaiga Ō! Tad gan tu būsi tāds varonis! Visi Latvijas skolēni tevi vienkārši pielūgs! 

Zaķis Tu arī? 

Zaiga Vispirms jāpaskatās, ko tu ar to sistēmu izdarīsi. 

Zaķis Tu nebūsi vīlusies. 

Ivars Je ne comprend pas. 

Kārlis Viņš atkal murgo franciski. 
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Ilze, Ivars, Kārlis. Skolotāja, B. 

Ēdnīcā pusdienu starpbrīdī skolēni sarunājas pie viena galdiņa, skolotājas – pie otra. 

 

Skolotāja Par kursismu tagad visās malās runā. 

B Ko tādu? 

Skolotāja Jauno izglītības sistēmu. Internetā ļoti daudz par to rakstīts. 

B Nu, es gan internetu nelietoju. 

Ivars Tas viss plāns ir tiešām baigi jēdzīgais. Kāpēc nekas netiek darīts? 

Skolotāja Bet jaunajām idejām valdībā neviens kaut kā negrib ķerties klāt. Droši vien baidās, ka pārmaiņas 

uzreiz dārgi izmaksās. 

Kārlis Vispār stulbi. Vismaz izpētīt Zaķa plānu taču viņi varēja. Tagad vienkārši ignorē, kaut gan 

cilvēkus  kursisms interesē. 

Skolotāja Ir jau arī lielas pārmaiņas paredzētas – tieši vidusskolā. Stundu vietā dažādi kursi. Skolēni izvēlas 

savas mīļākās kombinācijas – pēc spējām vai interesēm. Klašu sistēma vispār vairs nepastāvētu, 

par visu būtu jāatbild pašiem. 

B Izklausās neticami. 

Skolotāja Nu, ir jau grūti iedomāties, ka bērni būs tik patstāvīgi, lai tādus kursus apmeklētu. 

Ivars Man šķiet, pieaugušie mums vienkārši neuzticas. 

B Protams, ka neapmeklētu! Ja jau nebūtu audzinātājas, kas viņus gana, tad viņi pavisam izlaistos. 

Ilze Man jau nu varētu uzticēties. 

Kārlis Tu viena tāda labiņā. Ja būtu tāda sistēma kā kursisms, tad jau viss būtu citādāk. 

B Viņi ne uz kādiem kursiem neietu, sēdētu bāros un nodzertos, naktīs vārtītos pa renstelēm. 

Kārlis Kursisms ir paredzēts, lai radītu apmierinātu, aizrautīgu un kompetentu jauno paaudzi. 

B Būtu pilna pasaule ar narkomāniem! 

Skolotāja Mūsu skolēni arī sākuši aktīvi interesēties. Vairāki divpadsmitie pat direktorei lūdza atbalstu. 

B Tiešām?! Absurds! Un ko viņa? 

Kārlis Neviens negrib palīdzēt tās labās idejas realizēt. 

Skolotāja Viņa atteica. 

Kārlis Direktorei principā ideja liekoties laba, bet skola nevar atļauties aizstāvēt kaut kādus šaubīgus 

projektus, jo, ja kaut kas nebūs tā, kā vajag, skolai būs negods. 

Ivars Skolas prestižs über alles. 

Skolotāja Varbūt tā sistēma nemaz tik briesmīga nav. Ja vidusskolēni mācītos to, ko tiešām gribētu, par 

nesekmību droši vien vairs nebūtu jāuztraucas. 

Ivars Laba dzīve būtu kursismā. 

Kārlis Paldies Zaķim par ideju. 

B Kā tad tā sistēma tā radās? 

Skolotāja Plāna autors ir kāds Alberts Zaķis. 

B Viņš ir kaut kāds pedagoģijas doktors? 

Skolotāja Es īsti nezinu, liekas, ka nē. 

B Paga, paga! Zaķis? Tas nebija tas dīvainis, kas ar jauniešiem pinas? Viņš taču pats nemaz 

vidusskolu nav beidzis! 

Ilze Viņš viens to visu izplānoja? Iespaidīgi! 

Ivars Baigais čalis! 

Kārlis Mēģina atstāt iespaidu. Dažreiz pat neērti skatīties, kā viņš cenšas pie mums iefiltrēties. 
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Skolotāja Dīvaini – kas pieaugušam, ar izglītību nesaistītam vīrietim varētu būt par interesi ieviest tādu 

reformu. 

Ilze Vecums taču nav galvenais. 

Kārlis Es jau nesaku, ka viņš ir obligāti vecs, bet no galīgi citas pasaules. 

Ilze Var jau būt, bet arī mūsējo viņš cenšas iepazīt. 

Skolotāja Aizdomīgi. 

Ivars Čalis vienkārši grib justies jaunāks, nekā ir patiesībā. Lai taču! 

Kārlis Mēs jau arī esam pret viņu draudzīgi. 

Ivars Un viņš – pret mums. Es nevaru beigt brīnīties, kā viņam tik ātri izdevās kursismu palaist ļaudīs. 

Kārlis Mjā, pāris nedēļas pagājušas, kopš viņš Zaigai apsolīja jauno sistēmu. 

Ilze Tieši Zaigai? Ūūū. 

Kārlis Nu, man jau viņš neko nesolīja. 
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Zaiga, Zaķis. 

Parks. Zaķis uz soliņa lasa avīzi, garām iet Zaiga. Zaiga taisās arī paiet garām. 

 

Zaķis Zaiga! 

Zaiga Ā, sveiks! Nepamanīju tevi. 

Zaķis Nāc, piesēdi! 

Zaiga Man it kā jāsteidzas. Šitas maiss uz skolu jāaiznes. 

Zaķis Skola taču vēl ilgi būs vaļā. Dod to maisu. Sēdies. 

Zaiga Nu, tad tikai drusciņ. 

Zaķis Es vakar biju skolā, satiku Ivaru un Ilzi. Tevi gan kaut kā nemanīju. 

Zaiga Vakar bastoju. 

Zaķis Viena pati? Ja garlaicīgi, tu jebkurā brīdī vari man piezvanīt. 

Zaiga Neuztraucies. Man bija, ko darīt. 

Zaķis Viņi mani paslavēja par kursisma ideju. 

Zaiga Ja? 

Zaķis Tev nepatīk reforma? 

Zaiga Vēl jau nav ieviesta. 

Zaķis Bet pati ideja?  

Zaiga Nezinu. 

Zaķis Tev nepatīk? 

Zaiga Patīk, patīk. 

Zaķis Kad kursismu ieviesīs, tad gan visi skolēni mani pielūgs, vai ne? 

Zaiga Obligāti. 

Zaķis Tu esi dusmīga? 

Zaiga Es? Nē, protams, nē. 

Zaķis Esi tāda dīvaina. 

Zaiga Kāda nu esmu, tāda esmu. Vispār man tak jāiet. 

Zaķis Tu no manis izvairies? 

Zaiga Es nesaprotu, vai tu uzvedies tā, it kā es būtu bērns, vai tā, it kā tu būtu bērns!  

Zaķis Nu, vispār… Tā it kā mēs būtu divi jauni cilvēki. 

Zaiga Jauni cilvēki… Dod to maisu, man jāiet. 

Zaķis Es panesīšu. 

Zaiga Nevajag, nav jau smagi. 

Zaķis Bet tomēr. Man tik un tā uz to pusi jāiet. 

Zaiga Nu labi. Nes.  

 

4 

Ilze, Kārlis, Zaiga. Uz brīdi Ivars. 

Klasē Ilze un Zaiga savā starpā sarunājas, Kārlis savā nodabā, piemēram, lasa grāmatu. 

 

Zaiga Un vakar atkal… nejauši satikāmies. Man šķiet, ka viņš mani izseko. Tas tak nav normāli! 
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Ilze Nu, un ko jūs darījāt? 

Zaiga Neko. Vienkārši papļāpājām. Pabijām viens otra tuvumā. 

Ilze Cik ļoti tuvumā? 

Zaiga Tagad jau tu esi samaitāta. 

Ilze Viņš tevi nemēģināja vismaz noskūpstīt? 

Zaiga Nē, nē, neko viņš nemēģināja. Būtu mēģinājis, tad varbūt… 

Ilze Viņš tev patiktu? 

Zaiga Pirms dažām nedēļām tas vēl varbūt būtu iedarbojies, bet nu jau vairs nē. Nu jau viņš man ir 

galīgi līdz kaklam. Vienkārši krīt uz nerviem! Kā es viņu ieraugu, uzreiz gribas kliegt! Viņš man 

būs nervus pilnīgi sabeidzis. Sajucinājis mani prātā. 

Ilze Tāda jau ir tā mīlestība. 

Zaiga Tikai nevajag. Kā tev pašai ar mīlestību? Mmm? Kā ar misteru I., ko? 

Ilze Kuš! Nemaz nepiemini! Manu I. tūlīt varbūt no skolas izmetīs. 

Zaiga Baigi ilgā tā sēde. 

Ilze Ja jau gribētu mest ārā, tad tik ilgi droši vien nerunātu, vai ne? 

Zaiga Nu tak neizmetīs, nestreso! 

Ilze Visu laiku taču draud, ka Ivaru izslēgs, ja viņš neuzlabos atzīmes. 

Zaiga Bet viņš tak uzlabo! Deviņu nesekmību vietā piecas – tas tak ir labs rādītājs! Nav par ko 

uztraukties! 

Ilze Es ļoti, ļoti ceru. 

 (Ienāk Ivars, Kārlis ātri piesēžas pie meiteņu galda.) 

Kārlis Nu? Kā gāja? Ko viņa teica? 

Ilze Saki taču kaut ko! 

Ivars Nu, ko tad lai saka… Mēs vairs kopā nemācīsimies. 

Ilze Ak, nē! 

Zaiga Tevi reāli izslēdza? Vāks! Kā tad mēs bez tevis iztiksim! 

Ivars Gan jau iztiksiet. 

Kārlis Viņa to kaut kā arī pamatoja? 

Ivars Īpaši grūti tas nebija – nesekmība. Ar vienu normālu atzīmi franču valodā labu galu nevarot ņemt. 

Zaiga Nesekmība semestra sākumā tak nav nekāds iemesls. 

Ivars Es atteicos solīt, ka būšu simts procentīgi sekmīgs. 

Kārlis Varēji taču. 

Ivars Negribu neko solīt, es neesmu nekāds līdējs. Es taču zinu, ka matemātikā man nekas vairāk par 

vieninieku nebūs. 

Ilze Mēs taču varētu palīdzēt… 

Ivars Ko tur vairs. Es iešu izvēdināt smadzenes. Pabūšu viens. Te gan es laikam esmu pēdējo reizi. 

Čau. 

Kārlis See ya… 

Ivars Gan jau. (Prom.) 

Zaiga Ak Dievs, Ilzīt! Tu raudi? 

Ilze Drusciņ. 

Zaiga Bet nevajag, Ilzīt. Nu nav tak neviens nomiris. 

Kārlis Un mēs ar Ivaru tāpat vēl satiksimies. Savāksimies pie manis vai kaut kur citur. 

Ilze Tas vienkārši ir tik zemiski. Ļauni un zemiski! Ivars taču piekāpās! Viņš sāka labot atzīmes, un 

tādā brīdī viņu izslēdza. Zemiski! Direktore viņam tik ilgi draudēja, kamēr viņš padevās. Kad viņa 

redzēja, ka Ivars kļuvis paklausīgs, viņu izmeta. Ivars taču visu laiku uzspļāva uz atzīmēm, tikai 

pēdējā laikā… Divpadsmitajā klasē! Ak kungs! Direktore noteikti zina, cik viņam bija grūti iet pie 

skolotājām un lūgt, lai ļauj labot vecos darbus. Nežēlīgā ragana! Ko Ivars tagad vispār darīs? 

Zaiga Kuš, kuš, Ilzīt. Tu to pārāk sāpīgi uztver. 

Kārlis Ar Ilzi nav labi – varbūt viņai baldriānus vajag. 

Ilze Es ienīstu direktori! Es ienīstu skolu! 

Zaiga Viņai noteikti vajag iedzert! Vai ne, Ilzīt? Bēdas ir jāslīcina. Paģiras gudrākas par histēriju. 

Kārlis Viedi vārdi. Viņai noteikti paliks labāk. 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga. 

Pie Kārļa. 

 

Ilze Man ir traks kaimiņš. 

Ivars Kā tu zini, ka traks? 

Ilze Viņš izskatās traks. Gan jau, ka patiesībā tāds nav. 

Zaiga Tas gan ir nāvīgākais steitments: izskatīties trakam un tādam nebūt. Mēs ar tā varētu. 

Ivars Vajag iekšas, lai atļautos izskatīties traks. 

Kārlis Man liekas, ir baigi iespaidīgi aizdedzināties, lai pievērstu uzmanību. 

Zaiga Ō, jā! Tas ir nāvīgākais steitments. 

Ilze Tas gan ir pārspīlēti – pilnīgs stulbums. 

Kārlis Nav gan stulbums. Varoņdarbs. Tev vienkārši būtu bail. Bet tas jau nekas. 99,9 procentiem 

cilvēku būtu bail. 99,9 procenti cilvēku nekam neticētu tik ļoti, lai tā dēļ aizdedzinātos. 

Ivars Tas jau ir fanātisms. Un vispār tizls veids kā sasniegt mērķi. Aizdedzinoties čalis sevi padara par 

baigo cietēju, un tad visiem ir jādomā: ai, viņš tāds nabadziņš, re, kādas viņam sulojošas čūlas, 

izdarīsim kaut ko, lai viņu iepriecinātu, izpildīsim viņa vēlmes. 

Kārlis Tā gan nav! Aizdedzinoties viņš parāda, ka ir gatavs paciest jebko un nekad nepadosies. Tas ir 

protests pret garīgo apspiešanu, kas ir daudz nemanāmāka. Viņš to vienkārši pārceļ fiziskā 

veidolā, jo nozieguma nosaukšana vārdā vai jebkāda attēlošana ir apsūdzība. 

Ivars Bet viņš tik un tā ir cietējs. 

Ilze Eu, nestrīdieties. Varbūt labāk parunājam par kaut ko citu. 

Kārlis Pat ja viņš ir cietējs, tas ir pamatoti. Viņš galu galā –  

Zaiga KĀRLI, KĀ TEV AR IEROČIEM? 

Kārlis Ko? Ā, tiem. Būs, būs. Tā pa pusei. 

Ilze Kā tā – pa pusei? 

Kārlis Dabūšu tikai vienu bisi. Un cirvi. 

Zaiga Pha! Cirvi! Ak Dievs, cik tizli! 

Ilze Kāpēc tad uzreiz tizli? 

Zaiga Cir-vis. 

Kārlis Sorry, bet bises kokos neaug. 

Zaiga Cirvji gan. Kas tad mums tagad sanāks? Pils sargs ar cirvi? 

Ilze Spārniņai kāds vispār pateica, ka mēs skolā visādus aukstos un karstos ieročus ienesīsim? 

Kārlis Mums taču nav par dekorācijām jāatskaitās. Un nav jau paredzēts tos ieročus izmantot. 

Zaiga Bet vajadzētu gan, ne? 

Ivars Ziniet, es tagad iešu. 

Ilze Kāpēc? Tik pēkšņi? 

Ivars Jums visādas savas lietas jāpārrunā, ko tad es te tāds tupēšu. 

Kārlis Paga, nu kādas tur savas lietas? 

Ivars Rītā taču Skolotāju diena, jums tur vis kaut kas jāgatavo, jāorganizē. Tagad vēl pēdējā iespēja 

pārrunāt, bet mani tas galīgi neinteresē, tā ka es te esmu lieks. 

Ilze Nu labi, nerunāsim par skolu, mums jau tāpat viss ir skaidrs. Tagad jau tikai tā ieminējāmies. Tur 

nav vairāk, ko pārrunāt. 

Ivars Es iešu. Runājiet vien par savu Skolotāju dienu! 

Ilze Ivar! 

 (Ivars prom.) 

Kārlis Viņš pēdējā laikā tāds īgns palicis. 

Ilze Kā lai viņam palīdz? 

Zaiga Gan jau pāries. 
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Ivars, Zaķis. 

Bārā vai citā piemērotā vietā, kur var pasēdēt un paslīcināt bēdas. 

 

Ivars Vajag ar kādu parunāt. Vienam dzert negribas, paliktu vēl draņķīgāk. 

Zaķis Tu, man šķiet, esi sabiezinājis krāsas. Nav jau tik briesmīgi, kā tev liekas. 
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Ivars Ja? Tad es laikam esmu apjucis. Tā kā apmaldījies. Tā kā uz ielas palicis. 

Zaķis Labi, ka tu jaunu skolu atradi… 

Ivars Skolu… Ne jau par skolu es te bēdājos! Es viens esmu! 

Zaķis Nesaprotu… 

Ivars Nu, Kārlis, Ilze, Zaiga… Mēs divpadsmit gadus esam bijuši čomi. Visu laiku blakus. Tādi savējie! 

Tagad vairs nekā. Man jau viņu pietrūkst. 

Zaķis Jūs taču varat satikties. 

Ivars Bet tas taču nav tas pats! Mēs šodien arī tā satikāmies! 

Zaķis Un? 

Ivars Un? Es sagruzījos. Aizgāju. Vienkārši tāds niknums uznāk. Ne jau uz viņiem, protams, bet 

vispār… Kaut kā bēdīgi… Par to, ka vairs nav, kā bija. Bija labi. 

Zaķis Tu ko? Sastrīdējies ar viņiem? 

Ivars Es nezinu. Laikam. Galīgi tizli viss. 

Zaķis Bet tā taču nevar! Turies pie labākajiem draugiem! 

Ivars Mhm, izklausās jau vienkārši. 

Zaķis Davai, aizejam rīt pie viņiem ciemos. Uz skolu. 

Ivars Uz skolu?! Tu ko? Galīgi jocīgs esi? Tur es savu kāju vairs nesperšu! 

Zaķis Viņu dēļ taču varētu aiziet. Un rīt taču nav parasta mācību diena, bet Skolotāju diena. Tevi varbūt 

neviens cits pat nepamanīs. 

Ivars Domā? 

Zaķis Nu kā tad! Redzēsi, ka pašam paliks labāk, kad būsi pie viņiem aizgājis. 

Ivars Nu labi. 
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Ilze, Kārlis, Zaiga. Vēlāk Ivars un Zaķis. Vēl vēlāk Skolotāja. 

Sporta zāle tiek pārvērsta par pili ar troni centrā. Diezgan bagātīgas dekorācijas, kas mijas ar šādu tādu 

sporta inventāru, ir arī pāris galdi ar cienastu skolotājiem. Telpa ir pietiekoši plaša, lai tajā varētu uzturēties 

nesaspiesti, lai ir iespēja nolīst no citu acīm. 

 

Zaiga Vai jūs arī jūtat? 

Kārlis Pasaku valstības noskaņu? 

Zaiga Man liekas, šie krāšņie rotājumi pieprasa kaut kādu performanci. 

Ilze Tu taču netaisies aizdedzināties? 

Zaiga Ō, nē! Mēs varētu- 

Ilze Mēs? 

Zaiga  Mēs varētu ieslēgties. Pieteikt bada streiku, pieteikt miega bada streiku! Mēs varētu sēdēt solos 

un nospiest pēcpuses, stājas sabojāt! Cik tas būtu ķecerīgi! 

Ilze Nu gan aizmuldējies! 

Zaiga Kāpēc gan ne? Mēs būtu svētie mocekļi! Tāda pašuzupurēšanās! Kurš gan kaut ko tādu no 

mūsdienu jaunatnes būtu gaidījis, vai ne? 

Kārlis Kāds tad būtu tavs, tas ir, mūsu svētais mērķis? 

Zaiga Ak Dievs, vai tad saukli nevar izdomāt! Par skolēniem!! Par nākotni!! Par Ivaru!! Vai ne, Ilzīt? Par 

misteru I.? 

Ilze Nu par Ivaru varbūt varētu. Viņu nevajadzēja izslēgt. 

Zaķis Čau, visi! Atnācām ciemos. 

Ilze Ivar! Cik labi, ka tu atnāci! 

Ivars Nu jā… Paskatīties, kā tad jums te veicas. 

Zaiga Nav ne vainas. Skolotāju dienas svinēšana ar sportiskām izdarībām. 

Ilze Tagad notiek skolotāju orientēšanās sacensības. Mēs sagaidīsim uzvarētāju un pasludināsim par 

šīs lieliskās pils un skolas karalieni… vai karali, ja uzvarēs fiziķis. 

Kārlis Zaiga jau ir izplānojusi pasākuma pārņemšanu. 

Zaķis Tiešām? Interesanti. Kādā veidā? 

Zaiga Nekādā. Es tikai pajokojos. Es taču parasti muldu visādas lietas, ko nemaz nedomāju. 

Zaķis Šodien taču vadības groži ir skolēnu rokās, vai ne? Skolotāji izklaidējas, jūs tikmēr varat parādīt 

savu attieksmi. 
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Kārlis Ko tu ar to domā? 

Zaķis Nu man tik tā… tikko ienāca prātā, ka varbūt tiešām vajadzētu ,,pārņemt pasākumu’’ un atgādināt 

sabiedrībai, piemēram, par kursismu. 

Kārlis Zaiga, izskatās, ka tava performances ideja tūlīt tiks īstenota. Mēs pietam esam tik stratēģiski 

izdevīgā vietā. 

Ivars Būtu grēks neizmantot situāciju. 

Zaiga Jūs to nopietni? 

Kārlis Meitenēm ir iebildumi? 

Zaiga Ārprāts! Kārdinājums ir pārāk liels… Mēs to tiešām darīsim! Tik stilīgi! Ilzīt, ko tu klusē? 

Ilze Nu es nezinu… Tas ir tik… Šausmas! Bet… Ivar, ko tu domā? 

Ivars Man nav nekādu iebildumu. Ne mazāko. 

Ilze Nu tad… Es piedalos! 

Kārlis Malacis, Ilzīt! High five! 

Zaiga Slēdzamies iekšā. Pat ja mēs viņiem nebūsim vajadzīgi, tad bez sporta zāles jau gan neiztiks. 

Kārlis Tātad izlemts. Es slēdzu ciet… 

Zaiga Tu arī paliksi? 

Zaķis Protams. 

Skolotāja (ieskrien) Es uzvarēju! Es esmu pirmā!! Kurš teica, ka valodnieki ir tizli? 

Kārlis Ko tagad? 

Ivars Kopā jautrāk. 

 (Kārlis aizslēdz durvis.) 

Skolotāja Ivar, ko tad tu te dari? 

Ivars Ciemojos. Nedrīkst? Es tagad esmu persona non grata? 

Skolotāja Nē, protams, ciemojies, cik patīk. Šodien pietam svētki… Un es tagad būšu karaliene? 

Zaiga Mums patiesībā ir tādas kā nelielas izmaiņas. 

Kārlis Monarhijas vietā anarhija. 

Zaiga Nē, nē, Kārlis neprecīzi izteicās. Nevis anarhija, bet ohlokrātija. 

Skolotāja Nesapratu. 

Ilze Ohlokrātija ir pūļa vara. 

Skolotāja To es zinu. 

Kārlis Nu, un mēs esam pūlis. 

Skolotāja Ak vai. 

Kārlis Nevajag jau uzreiz ģībt. Apsēdieties. 

Ilze Elpojiet, galvenais elpojiet. 

Zaiga Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga, Skolotāja, Zaķis. 

 

Skolotāja Tūlīt pat slēdziet vaļā durvis un beidziet ākstīties! 

Ilze Bet mēs nemaz neākstāmies. 

Kārlis Jūs taču zināt par kursismu, vai ne? Pat ja jums nepatīk tieši tas variants, kas pagaidām ir 

izdomāts, kaut kādas pārmaiņas taču jums arī gribētos. Padomājiet. Tagad varam visiem darīt 

zināmu, ko gribam. 

Skolotāja Nevajag pat mēģināt mani pārliecināt! Slēdziet vaļā! Kur ir atslēga? 

Zaiga Izskatās, ka mums mierīga līdzās pastāvēšana nesanāks. 

Kārlis Žēl gan. 

Zaiga Jūs tiešām negribat vienkārši izbaudīt pasākumu? Mēs galu galā neesam nekādi trakojoši 

maniaki. 

Ilze Mēs tikai gribam pievērst uzmanību un norādīt uz sistēmas nepilnībām. 

Skolotāja Uzmanību esat sev pievērsuši, tagad jau pietiks. 

Ivars Mums vajadzētu vienoties par kaut kādu, nu, lomu sadalījumu. Šobrīd izskatās, ka jūs reāli 

uzprasāties uz ķīlnieces vietu. 

Kārlis Nevaram ļaut jums visu sabojāt. 

 (Kārlis ne gluži tēmē uz Skolotāju, bet atgādina par bises esamību gan.) 
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Skolotāja Tā taču nav īsta? 

Kārlis Nē, nē, nē, skolotāj! Jāskatās ar actiņām, nevis rociņām. 

Skolotāja Kārli! 

Kārlis Skolotāj. 

Skolotāja Kārli!! 

Kārlis Skolotāj. 

Skolotāja Nu, bet Kārli!!! 

Kārlis Skolotāj, lūdzu, sēžaties. 

Skolotāja Sēdieties! 

Kārlis Lūdzu, sēdieties. 

 (Ivars ar lecamauklām piesien skolotāju pie troņa.) 

Ivars Es ceru, ka nav par ciešu. 

Skolotāja Man vienkārši trūkst vārdu! Kā normāliem skolēniem kaut kas tāds prātā varēja ienākt! (Zaķim) Tā 

ir jūsu vaina, vai ne? Jūsu lieliskās idejas, kā mainīt skolas dzīvi! Kursisms! Kas jums lika bāzties, 

kur nevajag?! 

Zaķis Es gribēju draugiem palīdzēt. 

Kārlis Skolotāj, nevajag jau viņu vainot. Kursisms ir laba ideja. Kaut kādas pārmaiņas taču vajag. 
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Ivars, Zaiga, Skolotāja, balsis aiz logiem. 

 

Balss Ū-ū! Sporta zālē kāds ir? Atslēgas pazudušas. Ū-ū! 

 (Zaiga uzkāpj uz palodzes, atspiežas pret stiklu.) 

Balss Ei, kas tur? Kāpēc ieslēdzāties? 

 (Ivars ar divām šampanieša pudelēm pievienojas Zaigai uz palodzes, abi demonstratīvi dzer.) 

Balss Kas jums tur notiek? 

Ivars Priekā! 

Zaiga Nav, Ivar, nav nekāda prieka. 

Balss Skolēni dzer! Skolēni sporta zālē dzer! 

Ivars Re, kā direne skrien. 

Zaiga Tas labi, tas ir ļoti labi! Varbūt viņa varēs pateikt, KĀPĒC? Kāpēc, kāpēc, kāpēc? Ko, direktores 

kundze? Kāpēc viss ir tik tizli? Tik neticami, tik nepārliecinoši? Jūs tak negribat teikt, ka vaina ir 

mūsos! 

Balss Es gribu teikt, ka jūs esat pārkāpuši visas robežas. 

Zaiga Jūs nemaz neklausāties! Kāpēc jūs nevarat saprast, ka arī mēs tak gribam, lai visiem ir labāk? 

Mēs gribam pārmaiņas. Nebaidieties no pārmaiņām. Bez pārmaiņām mēs nojūgsimies. Mums 

vajag pārmaiņas. 

Balss Beidziet taču dzert manā klātbūtnē! 

Zaiga Kāpēc, kāpēc, kāpēc? Kāpēc pārtraukt? Kāpēc mēs dzeram? Direktores kundze, kāpēc? Jums 

vienalga, visiem vienalga! Viens vienīgs nosodījums! Kurš mūs pažēlos? Paši sev riebjamies! 

Kāpēc? 

Ivars Nu, šitas gan ir vienkāršs ,,kāpēc’’? 

Zaiga Tāpēc ka nākam uz skolu, kaut arī katra šūna tam pretojas! Pilnas klases ar pretrunu plosītiem 

nabadziņiem! 

Balss Vidusskola nav obligāta. 

Zaiga Ejiet tak jūs galīgi di- 

Balss Tas jau ir par traku! Zaiga, tu esi pilnīgi nevaldāma. Es tūlīt zvanīšu taviem vecākiem. Un ne tikai 

taviem. Es ļoti labi zinu, kas vēl tur ir – Ilze, Kārlis. 

Zaiga -irst! 

Balss Tūlīt pat zvanīšu. 

Zaiga Pasakiet vēl, ka mums piezīmes ierakstīsiet! Mēs nebaidāmies, no jums mēs nemaz nebaidāmies! 

 (Abi norāpjas no palodzes.) 

Zaiga Skolotāj, jūs no mums baidāties? 

Skolotāja Tie būs tumši laiki, kad skolotāji no saviem skolēniem baidīsies. 

Zaiga Bet vajadzētu. Nav tak godīgi, ka skolēni vieni paši baidās. 
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Skolotāja No kā tad! Viņus taču neviens nebiedē! 

Zaiga Vai tiešām? Kāpēc tad Ivaru izslēdza? Ne lai citus nobiedētu? Un kam tad ir sēdes domātas? Visi 

tie jautājumi, bezjēdzīgā pratināšana? Kāda ir sajūta, ja civilizētam 21. gadsimta cilvēkam tiek 

dota iespēja sajusties kā inkvizitoram? 

Skolotāja Nevajag pārspīlēt. 

Ivars Vai jūs vispār zināt, cik jūsu skolēnu ir nesekmīgi? Vai jūs zināt, cik daudz jūsu skolēniem ir 

neattaisnoti kavētu stundu? 

Skolotāja Protams, zinu. 

Ivars Nu, nu? Cik tad tas būtu? 

Skolotāja Nezinu. 

Zaiga Ahā, jūs vēl tikko teicāt, ka zināt! 

Skolotāja Daudz. 

Ivars Kāpēc? 

Zaiga Ko klusējat? Jums uzdeva jautājumu: kāpēc daudz? 

Skolotāja Nezinu. 

Ivars Kā tā var nezināt! 

Zaiga Tas tak ir jūsu pienākums! 

Skolotāja Daudzi uz stundām nenāk, citi neklausās, ko es stāstu. 

Ivars Kāpēc tad šie neklausās? Ko? Atbildiet, kad jums jautā! 

Skolotāja Laikam… Viņus manas stundas laikam neinteresē. 

Ivars Tas nu gan nav nekāds attaisnojums! Vajag strādāt tā, lai visi skolēni ar prieku nāktu uz stundām. 

Tagad taču tā nav, vai ne? 

Skolotāja Nav. 

Ivars Ko jūs teicāt? Es īsti nesadzirdēju. 

Skolotāja Nav. 

Ivars Un ko jūs plānojat darīt lietas labā? 

Skolotāja Es nezinu. 

Zaiga Slikti, slikti, Skolotāj. 

Ivars Ļoti slikti. 
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Zaiga, Zaķis. 

 

Zaķis Mēs esam itin laba komanda, vai ne? 

Zaiga Nesaprotu, ko tu ar to domā. 

Zaķis Es izdomāju kursismu, bet ieslēgšanās taču bija tava ideja. Tagad tas viss ir apvienots. 

Zaiga Tā sanāk. 

Zaķis Nu, lūk! Ideāla kombinācija. 

Zaiga Spēks un daile. Kopā mēs varētu kalnus gāzt. 

Zaķis Tu esi dīvaina meitene – joko, bet tik nopietnā balsī… 

Zaiga Ja jau nopietnā balsī, tad varbūt nemaz nejokoju. 

Zaķis Varbūt, varbūt… Ar tevi jau nekad neko skaidri nevar saprast. 

Zaiga Vismaz tu jau nu noteikti… 

Zaķis Ko tad? 

Zaiga Neko nesaproti. 

 

11 

Ilze, Skolotāja. Tad Ivars. 

 

Skolotāja Ilze, vai tu nevari ar pārējiem parunāt, vest viņus pie prāta. 

Ilze Jūs runājat tā, it kā es nebūtu viena no viņiem. 

Skolotāja Vai tad esi? Es vienmēr esmu bijusi par tevi labākās domās. 

Ilze Viņi ir mani draugi. 
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Skolotāja Jā. Man tas vienmēr ir licies dīvaini. Tu taču atšķiries. Tu esi gudrāka, uzticamāka, ar lielāku 

atbildības sajūtu… Draudzība droši vien ir tāda pati sagadīšanās kā radniecība. Vai tu, saprātīgi 

padomājot, par saviem draugiem iztēlotos tādus kā Zaiga vai Ivars? 

Ilze Man nevajag neko iztēloties. 

Skolotāja Līdz šim jūsu attiecībās arī nekā slikta nebija, bet nu reiz ir pienācis brīdis, kad viņi tevi 

pavedinājuši. Es esmu pārsteigta. Man likās, ka tu esi stiprāka. Vai tu saproti, cik tas, ko jūs esat 

pasākuši, ir nopietni? Vai tu apzinies sekas? Tu mēģini par tām tagad nedomāt, vai ne? Tu cietīsi 

vairāk nekā tavi draugi, jo viņu morāles līmenis ir nesalīdzināmi zemāks, viņu sirdsapziņa ir 

mazattīstīta. 

Ilze Nevajag par to runāt. Lūdzu, es negribu. 

Skolotāja Bet tu vari visu vērst par labu. Pierunā viņus pārtraukt šo nekrietno akciju. Tu sevi attaisnosi. 

Ilze Es nevarēšu viņus pārliecināt. 

Skolotāja Viņi tevī neklausīsies? Neuztvers nopietni? Varbūt viņi par tevi pasmiesies? Tādi ir tie tavi tā 

saucamie draugi. 

Ivars Bravo, Skolotāj! To nu gan jūs vareni pateicāt! 

Skolotāja Vai tad es meloju? 

Ivars Ilzīt, nedomā, ka viņai ir taisnība tikai tāpēc, ka viņa ir skolotāja. 

Ilze Viņa sarunāja visādas riebeklības. 

Ivars Nevajag nemaz klausīties. 

Ilze Es arī neklausīšos. Negribu. (Prom.) 

Skolotāja Kāpēc tu atnāci, Ivar? Sagribējās dumpoties? 

Ivars Es jau teicu, ka atnācu ciemos uz veco skolu. Galu galā te vienpadsmit gadus nomācījos. 

Skolotāja Par mācīšanos gan to grūti nosaukt. 

Ivars Sacré bleu! Labāk nejokojiet! Gribētos savai mīļajai skolai logus izdauzīt. 

Skolotāja Atriebība ir tik maziska. 

Ivars Gribētos mest ar akmeņiem, tas būtu kā mest pašam sev. Vai tad tā ir parasta atriebība? 

Akmeņus nemetīšu, protams. Arī šitā ir labi. Īpašāk, oriģinālāk. Kā teiktu Kārlis: ar ideju. 

Skolotāja Bet, Ivar, savaldi emocijas! Pārvari negācijas! Tu vienmēr esi bijis tik lepns, bet tagad iesaisties 

tādās mazu bērnu muļķībās. Parunā ar pārējiem, slēdziet vaļā sporta zāli. Es toties parunāšu ar 

mūsu direktori, jums nebūs nekādu nepatikšanu. 

Ivars Viņa vairs nav mana direktore. 
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Ilze, balsis aiz logiem. Beigās Ivars, Skolotāja. 

 

Balss Ilze, tava māte grib ar tevi runāt. 

 (Ilze uzkāpj uz palodzes, spiežas pie loga.) 

Ilze Mammu? 

Balss Ilze, es par tevi dažreiz tiešām brīnos. Vienu brīdi bērns kā bērns, bet tad atkal pēkšņi izdara kaut 

ko tik stulbu. 

Ilze Mammu, tu mani mulsini. Es nesaprotu. 

Balss Vajag vairāk mācīties. 

Ilze Es nesaprotu, vai es esmu vai neesmu bērns. Vai tu to vari man vienkārši pateikt? Un kad es 

esmu bērns un kad neesmu? 

Balss Ilze, beidz māžoties. Man par tevi jākaunas. 

 (Ilze aptinas ar virvi.) 

Ilze Mammu, tu nevari man uzlikt bērna noteikumus, nepiešķirot bērna tiesu mīļuma. Es vai nu esmu 

bērns vai neesmu. 

Balss Vai tu savu māti vairs neklausīsi? Nāc ārā, Ilze! Esi saprātīga! 

Ilze Bet ko tad tu īsti gribi? Lai esmu paklausīga vai saprātīga? 

Balss Es gribu, lai tu esi ideāla. 

Ilze Bet es neesmu. 

Balss Nelec! 

 (Ilze nolec no palodzes, paliek, karājoties virvē.) 

Balss Ilzīt! Manu Ilzīt! Meitiņ! 
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Skolotāja Tu nobiedēji savu māti. 

 (Ivars palīdz Ilzei atraisīties.) 
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Kārlis, Zaiga, Skolotāja. 

 

Skolotāja Jūs tomēr esat neprātīgi. Par nākotni vispār domājat? 

Kārlis Tieši par nākotni jau arī mēs domājam. Par labu, skaistu, patīkamu nākotni. 

Skolotāja Bet kā tad jūsu pašu nākotne? Kas uzņemsies atbildību? Tas trakais vīrišķis? Jūs paši esat 

pieauguši cilvēki, jums jādomā par sekām. 

Kārlis Tie taču ir sīkumi. 

Skolotāja Jūs paši taču arī tam visam neticat, vai ne? 

Kārlis Kāpēc tad ne? 

Skolotāja Pēc astoņiem mēnešiem beigsiet skolu. Jūs kursismu nemaz nepieredzēsiet. 

Kārlis Tas nekas. Mums ir jaunākie brāļi un māsas. Mums bērni arī kaut kad būs. 

Skolotāja Par nākamajām paaudzēm gan nav vērts domāt, viņi necietīs kursismu tāpēc, ka tas būs obligāts. 

Kārlis Muļķības. Kursisms ir lielisks. 

Skolotāja Sistēma – vienalga kāda – nekad nevienam nepatiks. Tad viņi gribēs kaut ko jaunu. 

Kārlis Neticu! 

Skolotāja Viņu dēļ tiešām nav vērts censties. 

Kārlis Kā dēļ tad vēl censties? 

Skolotāja Labāk vispār necensties. 

Kārlis Nē, nē, tas ir pretīgi! Es neticu! 

Skolotāja Tāda ir dzīve. 

Kārlis Es to nemaz netaisos klausīties! (Prom.) 

Zaiga Ai, ai, ai, Skolotāj. Jums kauna nemaz nav? Tik brutāli graut jauna cilvēka ideālus! 

Skolotāja Es tikai teicu patiesību. 

Zaiga Jūs saskumdinājāt Kārli. Viņš ir par cerīgu, lai pieņemtu absurdu. 

Skolotāja Kādu vēl absurdu? 

Zaiga Jūs tik veikli pierādījāt, ka šis pasākums un kursisms vispār ir bezjēdzīgs… Sanāk, ka jebkas ir 

bezjēdzīgs. 

Skolotāja Jūs paši esat radījuši šo situāciju. Ja tu saproti, ka no tā visa nav jēgas, tad tu arī saproti, ka nav 

vērts turpināt šo jūsu protestu. 

Zaiga Kā tad nav? 

Skolotāja Bet tu taču teici… 

Zaiga Es saprotu, ka tas ir bezjēdzīgi. Nu un? Vai tad nevar darīt bezjēdzīgas lietas? Jūs pati noteikti 

arī visu laiku darāt kaut ko bezjēdzīgu. Padomājiet tikai kārtīgi. 

Skolotāja Man tiešām neizdosies tevi pārliecināt, pārtraukt šo neprātu? 

Zaiga Man ticība neļauj pārtraukt neprātus. Ziniet, Skolotāj, labāk par šo tēmu vairs nerunāsim. Jūs tak 

negribat ar mums naidoties. 

Skolotāja Protams, negribu. 

Zaiga Tad izvairīsimies no strīdīgiem un sāpīgiem jautājumiem. Sarunāts? 
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Ivars, Kārlis, Skolotāja, balsis aiz logiem. Ilze, Zaķis. 

 

Balss Tas vairs ilgāk nevar turpināties. Nāciet ārā. Ja būs jāsauc policija un jāizlauž durvis, jums būs 

vēl lielākas nepatikšanas. Un, ja jūs pēc piecām minūtēm nebūsiet iznākuši, mēs tiešām sauksim 

policiju. 

Kārlis Man jālūdz jūs piecelties. 

Skolotāja Kas jums tagad padomā? 

Ivars Padarīsim situāciju nopietnāku. 

Skolotāja Kā jūs varat pret mani tā izturēties? 

Kārlis Piedodiet, Skolotāj, bet jūs esat vienīgais pieejamais varas simbols. 
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 (Ivars un Kārlis uzkāpj uz palodzes, uzvelk augšā arī Skolotāju. Skolotāja nostādīta pa vidu, 

Kārlis pret viņu pavērsis bisi, Ivars augstu atvēzējis cirvi.) 

Balss Ak šausmas, viņiem ir ķīlnieks! 

Ivars Tagad tikai attapās! 

Kārlis Iedomājieties, Skolotāj, viņi pat nebija pamanījuši, ka jūs esat pazudusi. Baigie! 

Balss Kārli? Ivar? Ivar, tas tiešām esi tu? Jūs tur grūti saredzēt. Tie taču esat jūs, vai ne? Paklausieties, 

mums tas ir jāatrisina mierīgi. Nolaidiet ie-ieročus, un izliksimies, ka nekas nav noticis. Vienkārši 

aizmirsīsim šo briesmīgo dienu. Sarunāts? Nesauksim policiju, neviens neko neuzzinās. 

Kārlis Bet kāda tad jēga no performances, ja neviens neko neuzzina? 

Balss Jums nebūs nekādu nepatikšanu. Ko sakāt, puiši? Jūs taču vienmēr esat bijuši tādi saprātīgi un 

nobrieduši. 

Ivars Man jau rokas nogura. 

Ilze Oi, man laikam vajag iedzert. Neciešu asinis… 

 (Ilze ar blīkšķi atver šampanieti, Ivars nogrūž Skolotāju no palodzes, Zaķis viņu noķer, Kārlis un 

Ivars nolec no palodzes.) 

Balss Sauciet ātro palīdzību! Fiksi zvaniet 112! Šauta brūce! 

Ivars Uzķērās. 

Skolotāja To es nekad jums nepiedošu, slepkavnieki! 

Kārlis Nav jau tik traki, bise taču tukša… 

Skolotāja Tukša?! 

 (Skolotāja rausta durvis, grib tikt uz palodzes, Ivars pavelk nost galdu, Skolotāja grib pievilkt to 

atpakaļ, Ivars neļauj, viņa ķeras pie cita galda, bet to pietur Kārlis, Skolotāja mēģina uzrāpties uz 

palodzes tāpat, bet tā ir par augstu.) 

Ivars Nu, viss. Neizturēja. Spiediens bija par lielu, un kaut kas tur iekšā sagāja šķērsām. 

Kārlis Pilnīgi bail metas… 

Zaķis Netrakojiet, no šejienes nevar tikt ārā. 

 (Skolotāja pirmajā brīdī pretojas Zaķa mēģinājumam viņu apturēt, tad metas Zaķim ap kaklu un 

histēriski raud uz viņa pleca, Zaķis Skolotāju nomierina.) 

Kārlis Vairāk netrakosiet? 

Skolotāja Ne-e. 

Kārlis Tad jūtieties kā mājās. 

Ivars Tikai neaizmirstiet – mēs jūs vērojam. 
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Zaiga, Zaķis. Skolotāja. 

 

Zaķis Ko tu sēdi – viena pati? Tas nemaz pēc tevis neizskatās. 

Zaiga Gribu un sēžu. Tāpat vien. Domāju. Es, starp citu, tā bieži daru. Mierīgi sēžu un domāju. Viena 

pati. 

Zaķis Negribi parunāties? 

Zaiga Man jau ir apnicis parunāties. 

Zaķis Ko tad tu gribētu darīt? 

Zaiga Un kā tev šķiet? 

Zaķis Es nezinu.  

Zaiga Protams! 

Zaķis Izstāsti. 

Zaiga Nav vērts! Nav svarīgi! 

Zaķis Ir gan svarīgi. 

Zaiga Tiešām? Neizskatās. 

Zaķis Es taču nevaru uzminēt. 

Zaiga Bet vajadzētu! Man apnika sēdēt. Es gribu pastaigāties. Viena pati. (Prom.) 

Skolotāja Neveicas? 

Zaķis Es laikam kaut ko nesaprotu. 

Skolotāja Tā jau ir ar tām meitenēm. 

Zaķis Es noteikti kaut ko daru nepareizi. 
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Skolotāja Nevajag. Nevainojiet sevi. Jūs ne pie kā neesat vainīgs. 

Zaķis Viņa ir tik sarežģīta. 

Skolotāja Viņa taču ir bērnišķīga – daudz ko sagaida, bet pati neko nav gatava dot. 

Zaķis Dot? 

Skolotāja Protams. Ja viņa būtu sieviete, pirmais, ko viņa dotu, būtu mājieni. 

Zaķis Ar mājieniem būtu daudz vienkāršāk. 

Skolotāja (Izaicinoši tuvojas Zaķim) Kādi mājieni jums patiktu? Piemēram? 

Zaķis Nu, es nezinu… 

Skolotāja Varbūt – šādi mājieni? 
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Ilze, Zaiga. Garām iet Zaķis. 

 

Zaiga Skaisti! Vienkārši skaisti!! 

Ilze Es domāju, ka tu priecāsies, ja viņš liks tevi mierā. 

Zaiga Es jau arī priecājos! Vai tad es nepriecājos? Es to vien daru, kā priecājos! 

Ilze Neizskatās… 

Zaiga Ko tu tagad: neizskatās, neizskatās?! Nevajag man piesieties! 

Ilze Es saprotu, ka tu esi greizsirdīga, bet tāpēc jau nav pret mani tā jāizturas. 

Zaiga Es neesmu greizsirdīga! 

Ilze Protams. 

Zaiga Es vienkārši brīnos… Nu, ko viņš viņā atrada? Veca grezele. Cik viņai gadu? Noļucis viss, kas 

var noļukt. 

Ilze Nu, gan skarbi. 

Zaiga Bet tu salīdzini viņu ar mani! Saproti, par ko es runāju? 

Ilze Un ko tad tu tagad iesāksi? 

Zaiga Ai, neko es neiesākšu. Man tak viņš nav vajadzīgs. Es vienkārši brīnos… Lai viņi dzīvo ilgi un 

laimīgi! Lai viņiem dzimst skaisti bērni! Es vienkārši brīnos. 

Ilze Varbūt beidz brīnīties un sāc domāt par citām lietām, sarunāts? Tā droši vien visiem būs mierīgāk. 

Man jau nu noteikti – domā man viegli ar tādu pusjukušu draudzeni? 

Zaiga Es vienmēr esmu bijusi pusjukusi. 

Ilze Nekā. Parasti tu esi trešdaļjukusi. 

Zaķis Ui! Ceru, ka neiztraucēju jūsu pļāpāšanu. 

Ilze Nav tik traki. 

Zaiga Nu, jūs ar Skolotāju kārtīgi parunājāt? 

Zaķis Emm, jā. Labi. 

Zaiga Prieks dzirdēt. Jums tādas draudzīgas attiecības izveidojušās. 

Zaķis Savā ziņā, jā. Kā diviem pieaugušiem cilvēkiem. 

Zaiga Pieaugušiem… Nu ja. 
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Skolotāja, Zaķis. 

 

Skolotāja Albert, cik ilgi tas tā vēl turpināsies? 

Zaķis Es ceru, ka ilgi. Tu man ļoti patīc. 

Skolotāja Albert, es runāju par šo briesmīgo, neciešamo situāciju. Cik ilgi mēs te paliksim ieslēgti? Sporta 

zālē! Ar maniem skolēniem! Šausmas! Tev jau, protams, nekas, bet vai tu par mani maz esi 

padomājis? 

Zaķis Es visu laiku par tevi domāju. 

Skolotāja Es te vēl joprojām skaitos ķīlniece. 

Zaķis Tā nesaki! 

Skolotāja Bet tā ir! Vai es tev vispār kaut ko nozīmēju? 

Zaķis  Protams! Ļoti daudz! Dārgā. 

Skolotāja Tad dabū mani ārā no šejienes! Aizved mani uz kafejnīcu! 

Zaķis Tas nav tik vienkārši. 
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Skolotāja Es saslimšu, es nomiršu, es sajukšu prātā, es tevi ienīdīšu! 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga, Zaķis. 

 

Zaķis Es gribētu ierosināt sporta zāles atslēgšanu. Es nezinu kā jums, bet man kaut kā liekas, ka tagad 

lietas ir jau nobremzējušās. Un vispār uzmanību mēs jau esam piesaistījuši, es domāju, ka šobrīd 

neko vairāk arī nevar izdarīt. 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga. 

 

Ilze Mēs iesim ārā?! Tur?! Pie direktores?! Pie skolotājām?! Ārprāts! Pie vecākiem! 

Kārlis Tas pēkšņi liekas tik šokējoši. Zaķis tā vienkārši to paziņoja. 

Ivars Tas izklausījās nodevīgi. 

Ilze Ārā?! Mūs taču sodīs! 

Zaiga Beidz čīkstēt! Mēs te tik un tā mūžīgi nepaliksim. 

Kārlis Tā vienkārši jau tomēr nevar. Mēs ieslēdzāmies ar ideju, mums arī jāatslēdzas ar ideju. 

Zaiga Ka tikai mums beigās nav par daudz to ideju! Vienkārši ejam prom un viss! 

Kārlis Ko tad tu tāda steidzīga? 

Ilze Labāk nemaz nejautā – sāpīga tēma. 

Zaiga Nevaru ciest, ka ilgi jāuzturas vienā telpā ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Ar pāris 

konkrētiem vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. 

Ilze Tev ir pārāk personīga motivācija ārā iešanai. Varbūt labāk ļauj izlemt citiem. 

Zaiga Tev vienkārši ir bail. Varbūt labāk tu ļauj izlemt citiem. 

Ivars Ilzei, protams, ir bail. Tev nav? Mums taču piesolīja policiju. 

Zaiga Ilze, beidz šņukstēt! 

Kārlis Nav jau nemaz tik drūmi. Padomāsim reāli. Ja viņi mūs gribēs sodīt, mēs tiešām kļūsim par 

mocekļiem. Panorāma, LNT ziņas, Bez Tabu… 

Ivars Vārdu sakot, kursisms mūs pasargās… 

Kārlis Es taču visu laiku saku, ka kursisms ir baigi labais! Un, ja cilvēkiem ir ideja, viņiem viss izdodas! 

Zaiga Ak, tu, mūsu mazais ideālistiņš! 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga, Skolotāja, Zaķis. 

 

Ivars Tres bien, balsosim, vienkārši paceļot roku. Kas ir par to, ka mēs atslēdzam sporta zāli? 

Ilze Skolotāj, jūs taču nevarat balsot! Jūs esat ķīlniece. 

Skolotāja Vai tad ķīlnieki nav cilvēki? 

Ivars Viens, divi, trīs, četri, pieci… Ilze, tu vienīgā nē? 

Ilze Nē. Nē, nē, nē. Nē, nē, nē, nē. 

Zaiga Vienalga. Ja pieci par, tad slēdzamies vaļā. 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga, Skolotāja, Zaķis, policisti. 

Jau ārā. 

 

Skolotāja Apcietiniet šo samaitāto vīrieti! Viņš visu organizēja, viņš ir atbildīgs. 

 (Policisti savalda un aizved Zaķi.) 

Ilze Paldies, Skolotāj, ka mūs paglābāt. 

Skolotāja Jūs tomēr esat mani bērni. Es ceru, ka jūs daudz ko esat iemācījušies. 
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Ilze, Ivars, Kārlis, Zaiga. 
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Kārlis Eu, čaļi, mēs tiešām ļausim viņam sapūt cietumā par to, ko mēs paši izdarījām? 

Ilze Tu gribi, lai mēs sapūstam cietumā? Mums taču vēl visa dzīve priekšā. 

Zaiga Viņam… tikai pusdzīve. 

Ivars Vienkārša matemātika. 

Kārlis Nu bet, come on. Kur tad paliek ideja?! 

Ivars  Balsosim, paceļot roku? 
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