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Uz priekšu, pēc meijām! 
 

(Groteska 2 cēlienos) 
 

Darbojas: 
Nilvis – sētnieks 
Ilve – viņa sieva 

Atis - 
Vivita – viņu bērni 

Gunita - 
Milda – miesta valdes priekšniece 

Genoveva – viņas sekretāre 
Monda – kārtības uzraudze 

Orietis- zinātnieks 
Marģers – skolas direktors 

Frīvuds – augšupejas organizators 
Rodrigorauls- žurku indēšanas speciālists 

Amsis – veco ļaužu padomes vecākais 
Sākumskolas audzēkņi 
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1. cēliens 
 

   (Miesta domes sēžu zāle. Solu rindas. Ap garu galdu mīkstie krēsli. Nesot sētnieka 
piederumus, ienāk Nilvis. Apsēžas uz sola. 
   Izsteidz Genoveva, noliek uz galda dokumentu mapes un prom. Satraukta no sava kabineta 
iznāk Milda, apiet galdam un, ieraudzījusi Nilvi, nevar atcerēties, vai viņu izsaukusi uz pārrunām 
.) 
MILDA. Kas jums šeit? Ak, tā, sēdiet vien... Kāpēc izsaucām – protams, nezināt. Nekā nezināt, 
ne par ko neatbildat – dzīvojat... un labi dzīvojam, adekvāti. 
   Ja nenāktos šķiest laiku ar jums, kad priekš tā absolūti nav laika... Nē, sēdiet, sēdiet – mēs 
neatstāsim bez ievērības, ka nesankcionēti apgāna ar miesta budžetu aprūpēto gazonu. Kāpēc 
jums jāmīdās pa zaļo zonu; nesaprotu, kas tur sētniekam ko meklēt? Un ja vecās lapas jāsagrābj, 
tad ne jau tik neadekvāti. Ka sagāžat mūsu izcilnieku goda stendu! 

(No āra ienāk Amsis.) 
AMSIS. (pamanījis Nilvi) Tevi arī te? Sveiks! Kas tev... par ko te vispār? 
MILDA. Ar jums man nav vairs laika – ejiet gudrojiet, ka ar godu var ko labot! 
   Nē, jūs, Amsiņ, palieciet; nāciet un sēžat te pie galda! 
   Jūsu nelaime, Nilvi, ir apziņas līmenī. Pacentieties ieklausīties, ko jums saku un saprast to! 
Pareizi saprast! 
AMSIS. Atvaino, labdien... vai labvakar, kā labāk... Nemanīju, ka turies jau pie darba kārtības. 
MILDA. Nekas, nekas – sanāksim visi, tad arī sāksim. 
   Mēs gribam jums tikai labu, Nilvi. Saprotiet pareizi! 

(Nilvis prom.) 
AMSIS. Kas ta atkaliņ, tak, nesen atpakaļ savācāmies... 
MILDA. Jā, vakar, ja atceraties. 
AMSIS. Jā, jā – vakar... rau, spriedām, izspriedāmies... 
M ILDA. Nu redzat, katru dienu strādājam un bez atelpas. Jums, Amsiņ, pašam labāk zināms, ka 
vienā reizē visu nekad nevar izrunāt. 
AMSIS. Tas jā, es nepretojos – vēl varu atstibāt. Greizi, kad sajūk , kas kurā reize debatierēts – 
mājās veča prašā: par kādiem mēsliem šoreiz referaudiens? – nevaru atrefierēt...  
   Kas nelāgs atkal? 
MILDA. Amsiņ, kā jums pašam zināms, miestā nekas neglābjami slikts nenotiek. Tādā 
draudzīgā nesavtībā kā līdz šim jebkuru nebūšanu var saglābt un iegrozīt uz labu. 
AMSIS. Jā, ja, ja... tas gan, tas gan... 
MILDA. Mēs to vien gribam, lai cilvēki vairāk saprot, ka cenšamies, lai viņi apzinātos, ka dzīvo 
arvien labāk, pastāvošai iekārtai adekvātāk. 
AMSIS. Ja, ja, jā... To jau viņi saprot. Manējie veco ļaužu sasēdēs to saprot stipri. Stipri vien to 
saprot. Kad mēs tā reizēm sasēžamies, tad stipri vien uz to... ka diez vai tai mūsu nākamības 
valstība būs daudz labāk, nekā te pie tavas valdīšanas, Mildiņ. 
MILDA. Būs jau labi, būs jau labi, Amsiņ! 

(No āra ienāk Monda, Frīvuds, Marģers.) 
MONDA. Labdien! 
MILDA. Labdien! 
FRĪVUDS. Labvakar! 
MARĢERS. Nevilksim garumā, man jāsteidz atpakaļ – skolā balle. 
FRĪVUDS. Daiļskanīgāk teikt – deju vakars. 
MONDA. Un kāpēc ne – tīņu burziņš? 
MILDA. Labi, sēdieties, pilnvarotie! 
FRĪVUDS. Prieks atkal visus redzēt! 
MILDA. Visi vēl nav sanākuši. 
MONDA. Pievienosies darba kārtībā. 
MILDA. Labi, un Monda mums varbūt paskaidros, kāpēc un kā tas varēja notikt. 
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MONDA. Kas atgadījies? 
MILDA. Mums ir posteņi, ir drošības sargu izpalīgi, bet atgadās lietas un tepat degungalā par 
kurām nezinām nekā. Kāpēc mēs nezinām, Monda? 
MONDA. To, kas jāzina – mēs zinām. 
MILDA. Jauki! Vai arī mēs drīkstam dzirdēt, kas un kā izpostīja gazonu ar puķēm? 
MONDA. Jūs par skvēru pie goda plāksnes? 
MILDA. Zvana. Cilvēki šausmās sūdzas. Nesaprotu, kāpēc man jāuzzina tikai tad, kad visa 
pasaule jau brēc! Ja nu vēl uzgāžas prese? 
MONDA. Naktī vējš nolauza koku; tas uzkrita goda vietai un salauza vitrīnas. 
AMSIS. Un visi pagalam? Tur, rau, arī manējs cīņu biedrs, kas aizgāja... ekur, izvadījām ar 
taurēm... un atkal pagalam... Lūdzu, biedri, nu ceļamies kājās, godināsim drauga piemiņu ar 
klusuma brīdi! 

(Visi apmulsuši pieceļas, stāv noliektām galvām.) 
FRĪVUDS. Kāds uzņēma laiku? 
AMSIS. Pietiks ar... Paldiesiņ! 

(Spriedēji apsēžas.) 
MONDA. Sētnieks Nilvis ārkārtas postažu saglāba. Cietušo godu atslēja ar mietiem, sazāģēja un 
aizvāca zarus... bet puķes sen noziedējušas; rudenī jaunas nav stādītas – ziema nāk virsū. 
AMSIS. Cimdi jāmeklē – pirksti metas stīvi. 
MARĢERS. Satrunējusi vecā godība – neizturēja brāzmas; vajadzēja nojaukt, kā citi izdarīja. 
FRĪVUDS. Noārdīt - daudz izdomas nevajag. Netikām līdz lēmumam, ko likt vietā. 
MONDA. Zaļš, kopts maurs – prieks acīm un sirdij; un neko vairāk nevajag. 
MILDA. Mēs veco stendu nenoplēsām kā citi un tikai tāpēc, lai citi redz, ka mūsu atklātības 
laikmetā mēs droši paužam savu atšķirīgu viedokli: liekam paliekošu uzsvaru uz cilvēkiem, kas 
ir, bija un paliek mūsu dzīves sāls. 
   Mēs savējos atstājm ceļa līkumā, iekombinētus uz dēļiem, lai katrs garām un cauribraucējs 
ievēro, cik lepnā godā celts un turēts mūsu ierindas pilsonis. 
   Nenojaucot, mēs ietaupījām līdzekļus un vienlaikus spējām nodrošināt sabiedrībai 
nepieciešamo informācijas caurspīdīgumu.  
FRĪVUDS. Es lieku priekšā: uzcelt slavas monumentu dzelzsbetonā – tad, lai ar kādi vēji pūš, 
visi pūtīs pāri! 
MARĢERS. Balsojam un uz priekšu – pie saviem darbiem! 
MONDA. Tik svarīgam aizsākumam kvorums vajadzīgs. 
AMSIS. Tak, kvorums, rau, aizdurvē. 
MILDA. Kāpēc nenāk iekšā? 
FRĪVUDS. Rodrigorauls mazliet ieslimis. 
MILDA. Atkal jau! 
MARĢERS. Frīvud, iestiepsim viņu iekšā! 

(Marģers un Frīvuds iziet.) 
MILDA. Stends kādu laiku tur tā turēsies? Ka neuzkrīt kādam? 
MONDA. Ja nav vēja. 
MILDA. Vēja nebūs. Bet puķes vajag iestādīt. Iestādīt citas, ja iepriekšējās nav saplaukušas. Un 
nebaidīsimies apsaldēties, ja laiks to prasa. 
   Mūsu zinātnieks nav manīts?  
AMSIS. Bīstamības pēc drošāk uzsliet žogu apkārt. 
MILDA. Tad jāaprēķina augstums – lai skatam neaizsedz miesta sirdsapziņu fotogrāfijās. 
MONDA. Pietiktu ar brīdinājuma lenti. 
AMSIS. Mja... bildes tik pat kā svētajiem ceļmalā. 

(Marģers ar Frīvudu ieved sašļukušo Rodrigoraulu, iesēdina krēslā pie galda.) 
RODRIGORAULS. (puspamiegam) Liekam uz balsošanu: kas par... pret... atturas... 
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MILDA. Priekšlikums ir apsveicams. Un iepriecina Frīvuda aktīvā attieksme. Tā ir nopietni 
vērtējama. Adekvāti, protams, kalkulācijas, izdevumi, celtniecības tāmes... tātad vajadzīgas 
plašākas debates. 
AMSIS. Kam, rau, tās tabletes? 
MILDA. Debates, debates... ne pirmo reizi, Amsiņ! 
AMSIS. Simtkārt dzirdēts, tak, večai ne izteikt – kremt, ka es te diabētu riju, abet mājās ne 
tableti nevaru pārnest – šai cukurs pārņēmis asinis. 
MARĢERS. Ja teiktu: vajadzīga plašāka domu apmaiņa – pāŗpratums nerastos. 
MILDA. Nerīkojiet mācību stundu, Marģer – šeit nav skola. Sēde oponē ar vispārpieņemtiem 
terminiem. 
MONDA. Es domāju... vai nevajadzētu... vai nebūtu labi sētniekam Nilvim, izteikt pateicību par 
drosmi un uzņēmību. 
MILDA. Man viņam iegrāmatots rājiens par nolaidību – pēkšņi nez par ko celsim uz pjedestāla! 

(Ienāk Genoveva ar papīra lapu, lai pierakstītu sapulcē runāto. Ieslēdz galda lampu, apsēstas.) 
MILDA. Genovīt, kāpēc mūsu zinātnieks Orietis nav ieradies? Nav devis ziņu? 
GENOVEVA. Kaut kur lekcijo – ko citu. 
MARĢERS. Viņš nav pilnvaroto sarakstā – runājam, kas runājams... 
MILDA. Laiks mums tiešām deg. Un gribētos jūsu atbalstā samanīt sapratni, atbildības 
kvēlojošās ogles. 
   Orieša drošais padoms, viņa stingrā roka patreiz noderētu ļoti. Mums jāmobilizējas, jārod, 
jāiedimdina sevī trauksmes zvans! 
   Draugi, saprotiet – pie mums brauc ģenerālis! 
   Jā, brauc ģenerālis, un tur mēs vairs neko nevaram līdzēt... ir jāsaņem, jāuzņem... Vispirms, 
protams, adekvāti jāsagaida. 
AMSIS. Kāds cienīgajam goda vārds? 
MILDA. Grehočaradze... vai tamlīdzīgi. 
AMSIS. Tādu nezinu, pie tāda neesmu dienējis. 
FRĪVUDS. Izklausās, ka nāk no dienvidiem – sagaidāms, ka ar garām ūsām. 
MONDA. Činas atpazīst pēc uzplečiem un mices galvā. 
MILDA. Mums likts un uzdots pienākums, lai te pavadītais laiks augstajam viesim izrādītos 
gaišs un saulains. 
FRĪVUDS. Kā jau teicu – zēns n o dienvidiem. 
AMSIS. Abet... saule mums gadiem nerādās – kur to gaišumu rausim?  
   Jaunībā, atceros... debešķīgi skaidrs jumols... 
MILDA. Paldies, Amsīt, par precizējumu, tomēr sentimentalitāte nevietā... jūtams bez Orieša... 
patreiz viņš vajadzīgs kā... 
FRĪVUDS. Kā divritenim ķēde? 
GENOVEVA. Dotu vismaz zinātnisko nopamatojumu, ja ne vairāk. 
FRĪVUDS. Ja izgudrojam kādu efektīgu spīdekli? 
MARĢERS. Saķimerējam sauli – staba galā!? 
FRĪVUDS. Un kāpēc ne? Pārāko spožumu ar mākslīgo gaismu! Laternās saskrūvēt lieljaudas 
spuldzes un arī dienā neizslēgt. 
MONDA. To aizliedz drošības noteikumi. Vadi neizturēs slodzi – var izcelties ugunsgrēki. 
GENOVEVA. Dieva dēļ, dieva dēļ – tālāk no grēka! 
MARĢERS. Var izmantot piemirsto atspoguļošanas teoriju. 
FRĪVUDS. To iedibināt praksē, vai nav pārāk sarežģīti? 
MARĢERS. Vajadzīgs tikai gaismas avots, teiksim, kabatas lukturītis; to uzspīdinām spogulim, 
kas savukārt apžilbina objektu. 
FRĪVUDS. Mūsu gadījumā – subjektu, vai ne? 
GENOVEVA. Un apžilbušais ģenerālis plivinās kā tauriņš sveces liesmā. 
FRĪVUDS. Un tā viņš mums rokās! 
MARĢERS. Joka pēc var mēģināt. 
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MILDA. Marģer, pieaudzis cilvēks! Pirmklasnieku pekstiņi! Lūdzu, vislielāko nopietnību! 
FRĪVUDS. Sagaidīšanu, svinīgo daļu, ņēmu uz sevi. Ar lāpu gājienu vakara kā mirušo atceres 
pasākumā. Visiem patika – ir atsauksmes. Ticiet – būs briesmīgi emocionāli! 
MONDA. Ja viesis uzrodas dienā?  
GENOVEVA. Un kāda vaina – ja diena no nakts tik pat kā neatšķiras? 
MONDA. Gājieni, marši – tos ģenerālis armijā atskatījies.  
FRĪVUDS. Neko jaunu ātrumā nevar uzrīkot. 
MARĢERS. Kad īsti ciemiņš ieradīsies? 
MILDA. Vistuvākajā laikā. Momentu, droši, ka vēl precizēs. 
AMSIS. Ģenerālis tas ir tāda tauta, kas dara, ko grib, brauc, kur patīk. Ģenerālis pats sev 
ģenerālis – nevienam neatskaitās. 
MONDA. Un tomēr virspavēlniekus sagaida. Bet kā?  
MILDA. Adekvāti. 
FRĪVUDS. Nu, protams. 
MONDA. Jābūt noteiktam protokolam. 
MILDA. Par tādu neesmu informēta. 
MONDA. Vajadzēja uzprasīt pašai. 
MILDA. Izrādīt, ka esam atpalikusi maliena? Ka nekad neviena augstāka persona nav mūs 
apmeklējusi? 
MONDA. Nav jau ar... Vai tad ir? 
MILDA. Atvainojiet, bet nenodarbosimies ar demagoģiju – ne tāpēc esat sasaukti. 
FRĪVUDS. Mēs varam kombinēt savu neatkarīgu risinājumu. Tādu, kas patīkami pārsteidz, rada 
augšupejas lūzumu kanceleju aizspriedumos. 
GENOVEVA. Galvenais, nepazaudēt trauksmes izjūtu! 
FRĪVUDS. Nosakām gatavību – numur viens! 
MARĢERS. Balsojam un izklīstam, ar vēsu prātu padomāt. 
RODRIGORAULS. (pa miegam) Kas par... kas pret... atturas nav.... 
MILDA. Vēl nav nolasīts lēmuma projekts. Lūdzu, nomierināties! 
   Genoveva, atver projektu! Nolasi, lūdzu! 
GENOVEVA. Šodien... datumu precizēšu... vietējā pasēde kuplā skaita... cipari būs pārrakstot... 
dalībnieku sastāvā... 
MILDA. Jā, lūdzu, lasi... 
GENOVEVA. Dalībnieku sastāvā, ciešā vienprātībā lemj... kols – punktiņi viens virs otra... 
sagaidot augsto viesi... famīliju dabūšu tuvības reizē... 
MILDA. Jā, Genoveva, tas visiem tāpat skaidrs... 
GENOVEVA. Katram atsevišķi un visiem kopā gādāt saulainu laiku personālā viesa klātbūtnes 
esamībā. 
   Ar visstingrāko atbildību, nepieļaujot vienaldzību, īstenot iespējamo un, ja iespējams arī 
neiespējamo, lai lēmuma realizācija vainagotos ar visgaišākajiem rezultātiem. 
MARĢERS. Pieņemt bez labojumiem! 
RODRIGORAULS. (pa miegam) Kas par... pret... atturas... 
MILDA. Paldies, labi, beidzam! 
 MONDA. Esam brīvi? 
MILDA. Jā, lūdzu! Tikai priekšlikumus, lūdzu, savlaicīgi! 
FRĪVUDS. Atļaujiet vēl tikai piebilst. Es domāju, ka mūsu vienotajā šūniņā, kā jau Milda teica, 
un kā jau lēmumā minēts – mums vienreiz ir dota iespēja, parādīt sevi no īstās puses, lai par 
mums sāktu runāt plašākos ūdeņos. 
MARĢERS. Vai tad ierodas jūras admirālis – ne ģenerālis, kas komandē sauszemes spēkus? 
FRĪVUDS. To es nezinu, bet mums jātiek pāri pašiem sev, pierādot sev, ka šī ir tā reize. 
AMSIS. Jā, jā... pie tās pašas reizes – akurāt, tā kā tika noliegts uz sačabējušā goda dēļa vēl kādu 
bildi likt virsū, tad, rau, manējā vairs nav ņemta pretī. 
GENOVEVA. Kad Frīvuds uzslies dzelzsbetona – jūs, Amsiņ, pienaglos pirmo. 
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AMSIS. Vai līdz ģenerālim uzspēs? 
GENOVEVA. Par to gan vēl zinātnieki strīdas, bet nezaudējiet optimismu! 
AMSIS. Jā, jā, ja... optismu... 

(Monda, Marģers, Amsis prom uz āru. Frīvuds ieiet Genovevas kabinetā.) 
GENOVEVA. Jums šodien grūta diena, Milducīt. Man arī tāds nogurums – jūsu pārdzīvojumus 
izjūtu kā tīri personiskus. Sirds gan teic, ka viss nokārtosies kā vienmēr. Apbrīnoju, kā jums 
vienmēr izdodas. 
MILDA. Ak, Genovīt, reizēm pati nezinu. 
GENOVEVA. Tagad viņi jums rokās , nekur nespruks – lai nu gudro. Ja vajadzīgs, arī esmu 
gatava, dot personisko ieguldījumu pie ģenerāļa. 
MILDA. Ak, neko vēl nevar saprast, kā tas šoreiz vēl būs. 
(No āra ienāk Orietis.) 
ORIETIS. Atvainojiet! Jūs jau beiguši? Piedodiet, ka nokavēju! 
MILDA. Sveicināti! Jūs mums ļoti pietrūkāt. 
ORIETIS. Ļaudis palikuši tik zinātkāri. Visu visumā saprot, bet grib iedziļināties, paraudzīties 
apkārt no gnezeoloģiskā redzes punkta. 
MILDA. Genoveva, jūs, lūdzu, ejiet un apstrādājiet lēmumu pēc formas ŽB! 
GENOVEVA. Ja, tūlīt... tas ir tā kā vienmēr. 
MILDA. Pēc formas ŽB. Lai Frīvuds palīdz – viņš orientējas gramatikas likumos. 
GENOVEVA. Pēc tam es arī iešu – grūta diena aizvadīta. Jūs aizslēgsiet visu? 
MILDA. Es aizslēgšu. 
GENOVEVA. Jūs arī vairs nesēdiet pārāk ilgi. Pasaudzējiet sevi. Līdz pusnaktij redzams, ka te 
gaisma deg logos. Sabeigsiet sevi, pārpūloties vispārības labā. 

(Genoveva prom.) 
ORIETIS. Vai kas noticis? Tu tāda pārāk satraukta. 
MILDA. Nemaz nezinu, kā šoreiz izgrozīsimies. 
ORIETIS. Nu, nu, gan būs labi – tu esi gudra, izdarīga. 
MILDA. Mums draud ģenerālis. 
ORIETIS. Kā draud? 
MILDA. Draud atbraukt. Un obligāti jāuzņem ar siltiem smaidiem un gaišu sauli. 
ORIETIS. Ar sauli uz paplātes. 
MILDA. Projektā ienesām, ka saulei jābūt. 
ORIETIS. Milducīt, ... bet saules nebūs. 
MILDA. Nebūs, zinu... bet šoreiz būtu labi, par vardēm vajadzētu, ka saule atspīd. 
ORIETIS. Bet, Milducīt, saproti... 
MILDA. Es saprotu. 
ORIETIS. Tā uzreiz, ne no šā nevar apstādināt liela mēroga rūpnīcu. 
MILDA. Zinu, zinu. 
ORIETIS. Paši lēmām, piekritām, parakstījām dokumentus... ka jāceļ atkritumu pārstrādes 
uzņēmums; nevarējām taču pieļaut, ka savos mēslos nosmokam. 
MILDA. Nu zem aizkvēpušām debesīm dzīvojam bez saules. 
ORIETIS. Bet, mīļā, par to tiek atlīdzināts; saņemam regulāras kompensācijas.  
MILDA. Tās tu veikli izkārtoji, panāci, ka reģionālās nodevas saņemam tieši mēs. Tomēr vai 
nevar... kaut uz dažām dienām apturēt to smirdīgo ražošanu. Ar taviem sakariem... it kā uz 
remontu... vai kā... preventīvai profilaksei adekvāti? 
ORIETIS. Ja arī agregātus aptur un tavs ģenerālis te pagozējas bez dūmu aizsega – vai apzinies 
izraustītās sekas? 
 MILDA. Pateicība, atzinība... atpazīstamība militārajā ešalonā. 
ORIETIS. Un jezga miestā. 
MILDA. Ar savējiem tikšu gala. 
ORIETIS. Nav tik droši. Atkal tikuši gaismā, vairs nebūs sadzenami pakrēsla. Urķēsies, 
meklēs... uzies, ka sauli aizkvēpina fabrika. Apsūdzēs melos, kad apgalvojām, ka aptumsums ir 
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globalizācijas process, neatvairāms un neapturams... un smogs, ko šurp, pāri miestam, virza 
valdošie vēji, glābj cilvēku populāciju no apdegumiem saules aktivitāšu maksimumā, pasarga 
mežus no ugunsnelaimēm, dārzkopjiem mazina sausuma likstas, piebremzē ledāju kušanu un 
plūdu briesmas. 
MILDA. Un no satelītiem izsmidzinātās vielas, kvēpus neitralizē un padara veselībai labdabīgus 
– kā tu skaidro disertācijā. 
ORIETIS. Tas tā no zinātniskā viedokļa. 
MILDA. Tu jau zini – zinātne ir mana vājā puse... Ko es bez tevis... 
   Tomēr, kā man... ko ar pilnvarotiem? 
ORIETIS. Ja apņēmās, nav izslēgts, ka novelk sauli zemē, pretēji zinātnes loģikai. Viņi, tak, 
nedrīkst tevi pievilt, vai ne tā? 
MILDA. Joko. 
ORIETIS. Lai tu beidzot pasmaidītu. 
   Ko tas te – vēl nav aizgājis? 
Milda. Eh, Rodrigorauls – piesūcies jau pirms sēdes. Bet lai – ja kāds uzskrien... liksies, ka nav 
beigusies, ka mēs vēl turpinām apspriest. 
RODRIGORAULS. (pa miegam) Kas par ... atturas... 
ORIETIS. Vienbalsīgi! Un tā pārejam pie nākošā dienas kārtības punkta. 

(Ienāk Ilve.) 
MILDA. Ko jums, lūdzu? 
ILVE. No jums nekā. 
MILDA. Sēde beigusies. Nāciet pieņemamajā laika, rīt pa dienu. 
ILVE. Nesatraucies, arī dienas pelēcībā netraucēšu. 
MILDA. Vajadzēja noslēgt ārdurvis. 
ORIETIS. Bet, sievasmāt, ... 
ILVE. Sveiks, sveiks, znotiņ, sen neredzēts! Šeitan mitinies, kad mājās sieva, bērni... 
ORIETIS. Bet, sievasmāt, ... mums vēl sapulce. 
ILVE. Pulcējaties vien, pluciniet savēlušos vilnu – nav vairs mūsu aita. 
ORIETIS. Te ievilkās. 
ILVE. Jau nedēļām ilgi velcies, tikai līdz mājām netiec. Tad nu negaidāt vairs, ka mana meita 
vazaņķi pāri slieksnim laidīs! 
ORIETIS. Bet, sievasmāt, - vai es negādāju, vai viņi neēduši... 
ILVE. Pabaroti, apģērbti – ne no tēva gādības aprūpēti. 
ORIETIS. Cik man zinātnieka alga atļauj... 
ILVE. Kā tev godaprāts atļauj... jau nevalodas vazā pa miestu... kaunā grūž dzimtu! 
MILDA. Ir saprotama jūsu rūpe par mazbērniem... bet pastāv plašākas situācijas, mainās akcenti, 
aktuālā funkcija... 
ILVE. Nelec starpā funkcionāre; kas ģimenē svarīgāks par saticību un bērniem? 
MILDA. Iesaku jums iestāties politikas kursos pie Frīvuda. Kļūs daudz kas skaidrāks, mums te 
nevajadzēs velti strīdēties. 
ILVE. Velti gan – ja patiesība nozūmēta. 
MILDA. Ātri esam aizmirsuši kā dzīvojām agrāk – petrolejas gaismā. 
ILVE. Bet ar sirds gaišumu. 
MILDA. Tagad katrs pieslēgts elektrībai, domājam par gāzi. 
ILVE. Ne tu to elektrību ražo, ne tu to gāzi. Paši maksājam, lai mazuļiem putru var uzvārīt, 
drēbes izmazgāt. 
MILDA. Man laikam vajadzēs jūsu bērneļiem autiņus skalot! 
ILVE. Viņi mūsu, kamēr izaug – tad paņem karavīros un ģenerāļi viņus komandē. 
MILDA. Ir saprotama jūsu neapmierinātība: spiedīgie apstākļi daudzbērnu ģimenes statusā, 
mitekļa avārijas moments, un vīrs – nekvalificēts sētnieks. 
   Bet nekas nav zudis; jūsu iesniegums, lūgums par lielākas dzīvojamās platības piešķiršanu 
nekur nav pazudis – joprojām turam uzmanības degpunktā. 
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ILVE. Jau kuro gadu. 
MILDA. Saprotiet pareizi... dokumentu cirkulācija, esošo iespēju mainīgais raksturs... 
sabiedriskās domas variācijas...  
ILVE. Kāpēc man jālūdzas, kas pienākas pēc taisnības? Tas ir pazemojoši! Ne tu dievmāte, ne 
arī te mūžīgā ķeizariene! 

(Ilve prom. Ienāk Genoveva.) 
GENOVEVA. Traki, traki, traki.... 
MILDA. Kas noticis? 
GENOVEVA. Traki, ka viņu seksīgumam mūsu jauncelsme netur līdzi. 
MILDA. Tu ierakstīji šo sarunu? 
GENOVEVA. Pēc formas ČP. 
MILDA. Izdzēs – nesaglabāsim! 
ROGRIGORAULS. (pa miegam) Liekam uz balsošanu... 

(Genoveva iziet.) 
ORIETIS. Paldies dievam... reiz tam bija jānotiek... beidzot cilpa pārrauta... cik ilgi pa tavu 
kabinetu slapstīšos... 
MILDA. Čšš... 

(Milda izslēdz galda lampu, paņem Orieša platmali un ar to apsedz galda lampu.) 
   Nepavisam neizskatījās labi, varēji gludāk izkārtot, ģimenes locekļu vidū... ārpus oficiālām 
sienām. 
ORIETIS. Bet, Mildiņ, vai neesmu centies... Mūsu slepenai uzticībai paveras drošāka saskarsme. 
MILDA. Vai mūsu saites tāpat nav pietiekoši stingras? 
ORIETIS. Tu domā kompensācijas? 
MILDA. Es domāju – jūtas. 
ORIETIS. Protams, mīļā,  protams, bet bez iegūtām kompensācijām tās neaizlidotu tik tālu, uz 
tik siltām un saulainām zemēm. 
MLDA. Tur tiešām bija debešķīgi, mans zinātniek! 
ORIETIS. Milducīt, kopā mums rēķini izdodas. 
MILDA. Reizēm pat neticami... 
ORIETIS. Un tomēr nemaz tik sarežģīti: mēs atbalstam pabiru rūpnīcas celšanu, par ko 
pieprasām attiecīgās summas. 
MLDA. Un piešķir! 
ORIETIS. Miesta rehabilitācijai... Būdami slāņa gudrākā daļa, mēs tās pieturam, summu 
nedalām ar iedzīvotāju skaitu, jo tad sīko ciparu neviens pat nejustu; bet tā mēs humāni – un 
pasaulē par diviem laimīgiem cilvēkiem vairāk. 
MILDA. Brīnums, kā ļaudis noticēja taviem zinātnes sacerējumiem. 
ORIETIS. Ticība homonoīdam ir fizioloģiski nepieciešama – sātīgāka par maizi. Ar to miljonus 
pabaro. 
   Un nupat, lai svētīts brīdis – vajag aktivizēt izdevību. 
MILDA. Čšš... kādu izdevību? 
ORIETIS. Ģenerālis ir mūsu lielais lasis, kas jāpietur, kamēr noslaucam ikrus. Jāraksta, 
jāiesniedz projekti... par militārās domas instalēšanu sabiedriskajā apziņā, par patriotismu, par 
jaunzaldātu apmācības pilsētiņas ierīkošanu, par... 
MILDA. Bet saule? 
ORIETIS. Ir daudz spilgtākas un pievilcīgākas mantiņas ar ko labdzimtības pievilina. 
                           Saspēļu manipulācijas, iespēju un guvumu prognozes; kas dara, tam dievs 
palīdz un neatstāj tukšā – un tad uz saulaino tāli, uz saulaino tāli... 
MILDA. Tur tiešām jauki... kūrorti dienvidjūras krastā... restorāni, palmas... 
   Tikai kāpēc... tu pēkšņi nez kāpēc pazuūdi – atstāj pludmalē vienu tuvu izmisumam... nolemtu 
pazušanai svešinieku ņudzeklī... 
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ORIETIS. Piedod, tu jau zini, tev jāsaprot – ar zinātniekiem tā gadās ; nejauši satikts pazīstams 
pētnieks – vārds pa vārdam, iestiegam disputā par tēmu... tādās reizēs pazūd vietas un laika 
kontrole. 
MILDA. Uz vairākām dienām – varēji vismaz brīdināt. 
ORIETIS. Mildiņ, nevar – tā ir gnozeoloģiski kalklulējošā prāta neprognozējamība. 
   Bet parametri mainās... ja mūsu gaitas saslēdzās ciešākā kontekstā. 
MILDA. Ko tu... kas tev prātā? 
ORIETIS. Veram vārtus, laižam iekšā jaunos laiku! 
MILDA. Kas notiek? 
ORIETIS. Veram sirdis – jaunība atgriežas! 
MILDA. Čšš... burvīgi, ja ne zinātniskā fantāzija. 
ORIETIS. Nē tava vaļa... Ņem mani līdzi savos apartamentos un esi droša, ka tur es 
neapmaldīšos! 
MILDA. Drosmīgs izaicinājums... un ģenerāļa priekšvakarā... tomēr tavi bērni un oficiāli 
nenokārtotā dokumentācija... 
ORIETIS. Bet, mīļā, to atsver abpusējās simpātijas, kopīgi paveiktais un iecerētais! 
MILDA. Tu mani pārsteidz nesagatavotu... jau vēls – nepaspēšu uzklāt mielastu... man tevi 
jāuzņem lepnāk par ģenerāli. 
ORIETIS. Es bez epoletēm un tresēm. 
MILDA. Šonakt vēl pārguli manā kabinetā... tu zini, kur  kas... 
   Es jūs abus te ieslēgšu. 

(Ienāk Frīvuds.) 
FRĪVUDS. Uzplaiksnīja redzējums... ne kā augsto viesi saulē iecelt... bet bažas, ja patumsā viņš 
uzduras mūsu sadzīvošanas ēnas pusei. Atvainojiet, ja liekas nekorekti, - Mildiņ, tev vienai 
piecistabu dzīvoklis. 
MILDA. Kāpēc man vienai? Pagasta vēl modernāki visam augšgalam. 
FRĪVUDS. Tur ģenerāli negaida – mums uzsūtījuši. 
MILDA. Tas nav mans kauns, ka dzīvoju viena – tas mans lepnums; jo savu dzīvi esmu atdevusi 
jums, veltījusi labklājībai, labiekārtošanai, plēsusies miesta labā. 
FRĪVUDS. Ka mūžīgie parādnieki mēs tev bezgala pateicīgi – es ne par to. Manuprāt, ja uziet, 
ka Nilvju daudzbērni nīkst miteklī, kas paredzēts nojaukšanai... ka nenāk gaismā... 
MILDA. Kādā gaismā? 
FRĪVUDS. Domāts pārnestā nozīmē; un tomēr – pašaizsardzībai, ja kaut uz viesa laiku Nilvjus 
palaistu uz jūsu platības. 
MILDA. Man nav tādu tiesību – nolikums aizliedz. 
FRĪVUDS. Izņēmuma kāŗtā, parādei... īslaicīgs zaudējums var dot vinnestu ilglaicībā. 
MILDA. Kad tevi virzījām, galvoju, ka esi principiāli noturīgs. 
FRĪVUDS. Manuprāt, es piedāvāju iespēju, kā ģenerālim demonstrēt gādību par karavīru jauno 
maiņu... un neko vairāk. 
ORIETIS. Bet izrādi tiesisko aktu nepārzināšanu. 
FRĪVUDS. Viens likums, viena taisnība. 
ORIETIS. Tā ir tava mazā patiesība. 
FRĪVUDS. Un ir arī lielā? 
ORIETIS. Milda pārstāv miestu, sabiedrību kā tādu; kā viņa dzīvo, kādus apartamentus uztur, 
pēc tā spriež par vispārības griestiem. Viņa veido miesta tēlu plašākos koridoros. 
FRĪVUDS. To es zinu – Milda ir mūsu seja. 
ORIETIS. Tad kāpēc sev kropļot vaibstus? Jūsu pašu spēkos ir, iezīmēt mērķus un virzīt 
augšminēta subjekta apgaitu sev vēlama vidē. 

(Ienāk Genoveva.) 
GENOVEVA. Man gan liekas, ka Frīvuda ieteikumā ir savs grauds. 
MILDA, Nezināju, ka esi studējusi agronomiju. 
GENOVEVA. Kāpēc studējusi? 
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MILDA. Tāpēc, ka runā par graudiem. Anketā gan mini par mācībām šūšanas pulciņā. 
GENOVEVA. Piesienies pie vārdiem. Cerat, ģenerālis ļausies, ka šo vadā kā teļu piesietu 
šņorītē! 
MILDA. Kur tad man palikt – skvērā zem nolauztā koka? 
GENOVEVA. Kāpēc – varat pārnakšņot kabinetā... vai nav jau pierasts? 
MILDA. Genoveva, es tiešām neko nesaprotu! 
GENOVEVA. Tas mani nepārsteidz. 
MILDA. Kas nepārsteidz? 
GENOVEVA. Tas, ka nekā nesaprotat. Vecmeitas godkārei imponē, ka izdodas paost vīrieša 
smaku. 
MILDA. Ka tu uzdrošinies! Es tevi atlaižu! Ārā – pazudi! 
GENOVEVA. Vaī – tūlīt vai tagad? 
MILDA. Tūlīt uz vietas – negribu vairs tevi redzēt! 
GENOVEVA. Dienesta stāvokli izmantojat personīgo iegribu apmierināšanai – es palikšu, 
kamēr pašai patiks! 
MILDA. Un tā ir pateicība, ka tevi tādu pieturu... kādi cilvēki, kādi cilvēki... 
GENOVEVA. Lūdzu, neīdat! 
FRĪVUDS. Es neuzstāju, Mildiņ! Vien labas gribas žests... apspriešanai, personisks pienesums 
kopīgā lietā. 
MILDA. Žestikulētājs... žonglieris... cirka āksts atradies...  

(Milda, savācot dokumentu mapes, steidzas pazust.) 
GENOVEVA. Ka var būt tik bezpalīdzīga. Lai skrien! Pārāk aizsēdējusies. 
FRĪVUDS. Ar viņu var saprasties – lai sēž. 
GENOVEVA. Kāds tu speciālists sieviešu jautājumā! 
ORIETIS. Vai vajadzēja tik nešpetni? Aizvainojām cilvēku par neko. 
GENOVEVA. Par neko? 
ORIETIS. Bez juridiskā akcepta. 
GENOVEVA. Ak, necep nu savas prātvēdera pankūkas. 
   Es tikai izteicu savu viedokli... atklāti. Vai gudrītim kas nepatīk? 

(Genoveva un Frīvuds prom.) 
ORIETIS. Un ko te vairs zinātne var līdzēt? 
RODRIGORAULS. (pamodies) Liekam uz balsošanu! Es par. Un tu? 
ORIETIS. Nesaprotu – jums ir rezolūcijas projekts? 
RODRIGORAULS. Vienmēr! Bez projekta vairs ods nenopiržas. 
ORIETIS. Un doma – kādā virzienā? 
RODRIGORAULS. Nepārtrauktajā... 
ORIETIS. Saturs? 
RODRIGORAULS. Tas par sevi... man iekšās vēl vecie grādi... tu, švirlak, nožēlojami tukšs 
cilvēks. 
ORIETIS. Man citādi grādi. 
RODRIGORAULS. Smejies? Kādi ta vēl? 
ORIETIS. Zinātniskie. 
RODRIGORAULS. Un tev varbūt ir? 
ORIETIS. Kāpēc ne. 
RODRIGORAULS. Nu cik? 
ORIETIS. Patreiz viens. 
RODRIGORAULS. Švaki, dikti švaki – bišku vairāk kā kefīram. A nelien linos – divas šļukas 
tev bonusā, ka vienlīdzībā uztiec. 
   Nu, kaptein, - fraktējam blašķi uz diviem kuņģa traktiem! Okej? 
ORIETIS. Nebiju gatavojies... 
RODRIGORAULS. Kamikadze, vai tu melone, kam jānogatavojas! Tu cilvēkpārstavis pie 
pilnvērtīgām tiesībām! Nu, mecenāt, plīze? 
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ORIETIS. Apsverot apvērsumu privātvēsturiskaja sektorā... lai būtu... 
RODRIGORAULS. Par? Gūte? 
ORIETIS. Labprātīga avantūra. 
RODRIGORAULS. Selja vī... jolki – neviens neatturas... 
   Oi, kamarade, tu, kā man pietuvināta persona – aizsvied! Pēc algas kvitojam. 
ORIETIS. Zini, rauts tomēr nesanāks. 
RODRIGORAULS. Tu neuzticies? Es, Rodrigorauls – mani te visi suņi pazīst – nebaidies, 
plaģiāt, - atdošu; man naudai nav vērte. 
ORIETIS. Tas redzams. 
RODRIGORAULS. Vecais dromedār, mēs zofkas, – mēs pasaulīgie labdari. Šļuku, lai žauna 
nežūst un pat bez zacenes var iztikt – lai nadzīgie grābj čupām, lai pūdē zeltu bankā... man nav 
žēl. Tā kā...uz mums, komisār, civilizācija turas. 
ORIETIS. Skat, kāds miesta filozofs – skāde, ka neiznāks saskandināt – tosti jāatsauc. 
RODRIGORAULS. Nekad, genacvali! 
ORIETIS. Mēs esam ieslēgti. 
RODRIGORAULS. Un tad? Selekcionār, tu mani nepazīsti. Zini, kas es esmu? 
ORIETIS. Protams, tu esi goda vīrs. 
RODRIGORAULS. Nav pretenziju... turklāt arī žurku indēšanas speciālists; manā pārziņā, šerif, 
ejas un santehnikas caurumi...  
   Meklē maku! 

(Orietis izvelk no maka piecsimtnieku.) 
RODRIGORAULS. Kas tas – loterijas biļete? 
ORIETIS. Piecsimtnieks. 
RODRIGORAULS. Inspektor, vai nav par daudz vienā gabalā? 
ORIETIS. Patreiz mazākas banknotes man nav. 
RODRIGORAULS. Va vellos, kas to ņemsies samainīt? 
ORIETIS. Baidies, ka viltota? 
RODRIGORAULS. Kas man – bodē negrib sasmērēties. 
ORIETIS. Ko tu – svaigi drukāta. 
RODRIGORAULS. A kas zem drukas – tur tā neuzticība. 
ORIETIS. Nu, lūk, problēma. 
RODRIGORAULS. Nekas, dod šu to problēmu! Novicināšu kasē gar feisu – apstulbs un ļaus uz 
parāda. Dod, dod, šu! 

(Rodrigorauls paņem naudu un nozūd.) 
ORIETIS. Gandrīz kā cietumā... he, he... tur gan vēl neesmu viesojies – gaidi, ka uzaicinās... 

(Dzirdami soļi. Āra drēbēs ienāk Genoveva.) 
ORIETIS. Svēta jumprava, kā tu te gadījies? 
GENOVEVA. Negaidīji? 
ORIETIS. Necerēju... tevi ilgoju visur un vienmēr... 
   Nezināju, ka tu staigā cauri sienām. 
GENOVEVA. Tik traki vēl nav. Man ir atslēgu dublikāts – steidzamības reizēm, neatšujamai 
notei, kādu satikt... 
   Vēl aizvien nākas dalīties kāruma tūrēs ar priekšnieci. 
ORIETIS. Laika jautājums. 
GENOVEVA. Tā tu tikai runā... arī kūrortā, kad uz dažām dieniņām izbrīvējies no Mildas – es tā 
vairs negribu. 
   Nobružāta ofisa kušete – ko tu viņā atrodi? 
ORIETIS. Greizsirdība tevi kūda. Ziedlapiņas pavītušas, bet  – viņa vēl dzīva puķe. 
GENOVEVA. Knapi kātā turas... tāpēc ķeras tev kaklā. Un tu ļaujies vecenei, lai izmanto par 
kruķi. 
ORIETIS. Bet viņas rokās vērtība. 
GENOVEVA. Tie gredzeni? 
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ORIETIS. Uzticībā garantētais paraksts. 
GENOVEVA. Es arī māku rakstīt; ja iesēžos Mildiņas krēslā... tu bīdi lietas, es švīkāju papīru. 
Mēs divas pusītes , sāns gar sānu – nebūs jādalās uz trim. 
ORIETIS. Nepārsteidzies – aiz krēsla drošāka vieta, pārredzamāki plašumi; netraucē kontrole un 
neprasa ierēdņa caurspīdīgumu. 
GENOVEVA. Un tu? Tavs dāvātais peņuārs – vai nav pietiekami caurspīdīgs... tu gribi uzreiz 
pliku gultā? Noskūpsti mani! 

(Orietis apskauj Genovevu. Āra drēbēs ienāk Milda.) 
GENOVEVA. A... a... 
MILDA. Dženīt, es tikai gribēju atgādināt, ka ģenerālis rakstāms ar garo ā – tev pieklibo 
ortogrāfija. 

(Milda prom.) 
 

PRIEKŠKARS. 
 
 
 
 
 

2. cēliens. 
   (Laukums ceļa līkumā pie goda plāksnes, kas pavisam sagāzusies. Uznāk Monda, ierauga, ka 
zem gruvuma rēgojas kājas. Izņem svilpīti. Svilpj.) 
RODRIGORAULS. (no apakšas) Jibindervecīt, kur tas modinātājs džinkst? 
   Ā – mums klienti... nevar līdzēt – veikals slēgts, noliktavu rekvizē, slazdi pārdoti, indes cauri – 
nav ne žurkām, ne priekš baltām pelītēm... Instrukcija neļauj indi uz rokas izsniegt... Zināms, ja 
maksā iestāde – sanāk lētāk, obligāti... 
   Vai, vai, vaī... par visu maksāju es dārgi... 
MONDA. Negaudo! Lien lauka, kompleksā mazvērtība! Augšā cel – ties! 
RODRIGORAULS. Ā... Monda... Sēdies, Monda, ja reiz esi atnākusi. Monda skaistā... ar 
svilpīti. 
   Piedod, šodien man brīvdiena... A kam tev žurku inde? 
MONDA. Iznīdēt kaitēkļus. 
RODRIGORAULS. Tas mans darbiņš. 
MONDA. Tev neizdodas. 
RODRIGORAULS. Ir reklamācijas? 
MONDA. Acīmredzamas: lai kā nopūlies – sevi piebeigt neizdodas. 
RODRIGORAULS. Monda skaistā, es tas šušļiks? 
MONDA. Pats īstākais. Citur tādus izskauž vienkārši kā šķiru. 
RODRIGORAULS. Es bez šķirnes, vienīgais eksemplārs... tu superklase – starpība nelīdzsvaro. 
MONDA. Tu pats sev uzkāris pagrimušas firmas zīmi! Un nederdzas tāda dzīvošana? 
RODRIGORAULS. Tev taisnība... taisnība, kas uzvar... uzvarošā taisnība... 
MONDA. Ne tev no sevis labums, kur vēl citiem! 
RODRIGORAULS. Jums šķiet – Rodrigorauls niekojas, pieguļ pudeli, muļķi laizdams? 
MONDA. Ne, tev noteiksit ir indīgs iemesls. 
RODRIGORAULS. Nesmejies, burvīgā! Ir man indeve, ir! Kaltē, dedzina, slāpē nost... 
   Kā pie svētdienas – izteikšos ar... Tevis dēļ, Monda... tevis dēļ... 
MONDA. Oho! 
RODRIGORAULS. Tu esi tik izskatīga, ka nekādi nav iespējams tevī neieskatīties... Pat kad 
neesi tuvumā, tu man acīs šiverē kā dzīva. 
MONDA. Dzērāja šļupsti. 
RODRIGORAULS. Sasper mani... Monda, nav miestā vīrieša, kas tevi uzskatot neģībtu nost no 
jūtām. Marģers un Frīvuds danco riņķī, un, kas vien uzrodas forsē iznesību, ka... ko es vairs... 



 13

man kreisā pēda lielāka par blakus ejošo – nav mērīts, bet kurpe spiež... kārpa starp lāpstiņām, un 
par to arī nevienam nekāda daļa... 
MONDA. Tā grēksūdze, vai atzīšanās mīlestībā? 
RODRIGORAULS. Eh, ko tur... abi kopā, vienā partijā... eh, nevajadzēja nemaz sākt. 
   Un nepiedāvā man tagad draudzību, lūdzu – ubagdāvanas es nepieņemu. 
MONDA. Draudzību nepulgo! Uz to tev nav nekādu tiesību! 
RODRIGORAULS. Tiesības var nopirkt... ja patrāpās liela nauda. 
MONDA. Nauda jānopelna. Arī tā lielā. Un bez tiesībām tavs pienākums ir, cienīt ieviesto 
kārtību. Kas tevi lūdza, nogāzt miesta slavas dēli? Vakar Nilvis salika balstus – turējās. 
RODRIGORAULS. Ko es... es vainīgs, ka tas goda posts pa tumsu uznesas virsū; turos pretī kā 
dzīvs dzelzsbetons... bet, ko es viens pret pārdesmit izcilniekiem – nospieda zemē... cik trūka, ka 
bez dzīvības nāktos tevi uzrunāt. 
MONDA. Tāpēc nu cīkstonis jāvirza par kandidātu ordenim, vai ne? 
RODRIGORAULS. Ehe... tā balsojama lieta – es atturos. 
MONDA. Nekā nebūs, dzīvais varoni! Parādi, ko spēj! Slien godu augšā! Viens, divi...! 

(Monda svilpj. Rodrigorauls, ieķēries gruvuma stūrī, cenšas pacelt, bet neizdodas.) 
RODRIGORAULS. Būs vairāk kā tonna svarā... ko es viens... 
MONDA. Kā Nilvis varēja! 
RODRIGORAULS. Nilvis, Nilvis... Nilvis ir Nilvis! 

(Dzirdamas bungu skaņas.) 
MONDA. Kas tur? Vai jau brauc? Pazūdi, pazūdi, mīļais! Un nerādies pirms neesi nomazgājies, 
saposies! Būsi klausīgs – dabūsi buču! 
RODRIGORAULS. Tūliņ, es fiksi... pasaukšu, sadabūšu palīgos...  
MONDA. Nu, lūdzu, izgaisti! 
RODRIGORAULS. Tvaikoju... bet nevajag aizmirst, ka inde ir arī ārstniecības līdzeklis. 
MONDA. Rauļuk, lūdzu, lūdzu... 

(Rodrigorauls prom. Bungas rībinot, uznāk sākumskolas audzēkņi. Apstājas ceļa līkumā.) 
MONDA. Vai jau klāt? 
 BĒRNI. Esam klāt. 
               Audzinātāja lika iet pa ceļa malu. 
               Lika nākt talkā. 
               Puķītes iestādīt. 
               Lika nākt brīvprātīgi. 
M ONDA. Tas labi, bērni. Tas jauki. Un puķītes atnesīs audzinātāja? 
BĒRNI. Nenesīs gan. 
              Skolotāja palika pie vājākiem. 
              Pie tiem, kam grūtības ar kontroldarbiņu. 
MONDA. Jums māca, ka puķes stāda rudenī? 
BĒRNI. Nemāca gan. 
              Šitā nolemts pie valdības. 
              Vecā mamma dobes rok pavasarī. 
MONDA. Paldies, bērni, par atsaucību! Ejiet atpakaļ uz skolu, ka nesaaukstējaties! Gaidīšu 
pavasarī! 

(Bērni aiziet, rībinot bungas. Uznāk Amsis.) 
AMSIS. Pārvilku nakti tepatās pie māsas. Veča atkal rūks, bet ne tās dukas, to gabalu bieži kātot. 
   Kur ta? Ak, tā... ko ta tā... visa godība slīpeniski... Stabi nopuvuši? Nav diktam ilgi mainīti. 
   Un mans kauju biedrs ar degunu dubļos līdzīgi citiem. Viņš kāju noziedoja... hospitālī sadabūja 
protēzi... tak, sirds, asiņu diktam zaudējusi, koceni neatzina, nepieņēma,  noskauzdama cīnītājam 
līdz uzvarai aizvilkties... 
   Aber palicēji tagadiņ ļaujas, grozīt dzīvi pa savam. Tad, nu, man tāds mutisks lūgumraksts: 
ikreiz, kad garām... viežas – draugs bildē dilst jo bālāks, ne savā ģīmī vairs... ja tās vietā manējo, 
glancēto, kur es dižīgs kavalērists ar ķēvi kājstarpē. 
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   Aizgājējs neņems ļaunā, ka ne tā dižmanība - kaut stīvas, man abas vēl paša kājas... mutē gan 
protēži. 
MONDA. No kura kara?    
AMSIS. Pēckara, no platīna. Tepatās centra... vietējais dantists ielika... uz smaganām diktam 
spieda – nekādi pierast... 
MONDA. Tā fotogrāfija no kura kara? 
AMSIS. Vai, meit, no tā paša vispārpasaulīgā... ja ir, ko lādēt, būs, kas šauj... Karš visgarām 
viens un tas pats, nenobeidzāms, ar to pašu nolādēto ienaidnieku. 
MONDA. Kā tas sasauksies ar mūsdienām? 
AMSIS. Kāpēc nesasauksies? To diena un šo diena zem tās pašas saules. 
MONDA. Tik nez kur paslēpusies.  
AMSIS. Jau aprasts... abet jenerālim patiktos, te ceļa līkumā ieraudzīt kādu no savējiem. 
MONDA. Iesniedziet, sēdē apspriešanai. 
AMSIS. Kaunu es nedarītu – bildē štrams pie pilnas jaunības. 
MONDA. Atnesiet foto, jāredz – varbūt vajadzēs taisīt komisiju, lai noteic, kāda forma jums tur 
mugurā. 
AMSIS. Zaldāta. 
MONDA. Zaldāts no zaldāta atšķiras. 
AMSIS. Pēc deguniem, abet forma visiem vienāda – militārā. 

(Uznāk Frīvuds, nesot klēpi mākslīgas, no kartona darinātas puķes.) 
AMSIS. Paskat, brūtgāns ar rožu klēpi! Ko tev puķītes uz koka kātiem? 
FRĪVUDS. Uz kādiem tu gribēji? 
AMSIS. Ar zaļoksniem dzelkšņiem, kas sāpīgi dur... tev izkaltušas galdnieku līstes. 
FRĪVUDS. Sabāzīs zemē, piekrāsos – pa gabalu, garām braucot... košs ziedu klāsts priecēs 
pavēlniecību.  
   Skolēni vēl nav bijuši? 
MONDA. Bija... aizgāja... 
FRĪVUDS. Kā tā, ko nu lai iesāk? 
AMSIS. Es tad, rau, pēc tā fotiņa. 

(Amsis prom.) 
MONDA. Pats tos spraudēkļus nevari iebakstīt? 
FRĪVUDS. Varu, varu, Mondiņ, ... ja tu tā vēlies, tevis dēļ... 
MONDA. Gan jau paša projekts. 
FRĪVUDS. Man nav grūti palocīties, bet saproti... darba dalīšana – tā ir progresa pazīme. Un it 
īpaši mūsu saspringtajā momentā – jādod iespēja katram pabikstīt, kaut ar mazo pirkstiņu. 

(Frīvuds nomet puķu klēpi zemē.) 
MONDA. Lai pašam nav jānosmērējas. 
FRĪVUDS. Un kāpēc tīšu prātu jāstaigā netīram? Neesmu nodzēries šmurgā. Tīrs darbs ar baltām 
rokām – man tā patīk. Un tev arī... vai nav patīkamāk, ja apķer ar nenosmurgātām? 
MONDA. Un tev tik ļoti gribas? 
FRĪVUDS. Jā, bet ne jau tā... ne no šā... Un ne jau es izgudroju tās kartona margrietiņas – Mildas 
ideja. Ar priekšnieci nestrīdas. 
MONDA. Pat ja jāstāda zīmētas puķes? 
FRĪVUdS. Kamēr viņa ir zirgā... 
MONDA. Tāpat kā Amsis – arī zirgā. 
FRĪVUDS. Ko smej – nav salīdzināms; ko vairs vecais – kamēr Milda sēž krēslā... 
MONDA. Krēslā uz zirga? 
FRĪVUDS. Lūdzu, - es nopietni. Kamēr viņai groži, mēs aizjūgā, bet reizē arī virzošais spēks – 
un būtu muļķīgi pašiem sev kāju likt priekšā. 
   Savukārt, ja miestā prevelē... 
MONDA. Ko, kā, lūdzu? 
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FRĪVUDS. Nekāpšu es kokā... ja virskundzība bremzē augšupeju – izlaužas procesi... taču vēl 
nedrīkstam ļaut nojaust, ka kaut kas briest. 
MONDA. Vai tad briest? 
FRĪVUDS. Maz pa mazam, maz pa mazam – ir lietas, kur steiga neder. 
MONDA. Un kā zināšu, kad būsi pilnbriedā – pats pateiksi? 
FRĪVUDS. Es jā... nē... taps redzams tāpat... ir zīmes uz drošu izredzi. Un gribētos tevi iedabūt 
sev blakus sēdeklī. 
MONDA. Oho! Ko sadomājies – mani pavest Mildas krēsla? 
FRĪVUDS. Nē... ne jau uzreiz. Ja tu man par palīdzi, iepazītos tuvāk, un tālākā partnerība 
veidotos pati no sevis. 
MONDA. Frīvud, par valdes naudu sev piegulētāju formē? 
FRĪVUDS. Nu gan pateici... bet tu vari atļauties, zini, ka visu piedod. 
MONDA. Vai Genovevu laid pensijā? Vēl jauna un melš – jums izveidojies attiecību komplekss. 
FRĪVUDS. Jā, bet nekas intīms. 
MONDA. Mildu no augstā reitinga viegli nenocelsi. 
FRĪVUDS. Reitingus ceļam mēs, mēs tos arī nojaucam. Dženī uzrīdīs žurnālistus, pametīs 
netīras ziņas – tie izsalkušie norij visu. 
MONDA. Līdz ar sensāciju arī patiesību. 
FRĪVUDS. Tu nemaz nepazīsti Dženī – viņa ir velna pilna. Patiesību sakot, Dženī arī man 
pasvieda šo džinglu. 
   Miests jāsakuļ, jātiek uz jauna viļņa! Es redzu tavu ieguldījumu; tev izdosies, jo nekas 
pārdabisks – tev tikai jāpamirkšķina acis un publika apstulbs – gaidīs svilpienu, lai lēkātu pēc 
tavām taktīm. 
MONDA. Oi, oi, oi – neesmu mācīta par diriģentu! 
FRĪVUDS. Mūziku pateikšu priekšā – nebīsties! Kad mēs tandēmā... Par mani vēl pabrīnīsies! 
MONDA. Tiešām – mēle tev vārdus veikli loka. 
FRĪVUDS. Jātrenē līmeņa izjūta. Es uzskatu, ka katram sevī jāizveido trīs stāvi: individuālais, 
koplietošanas un ideāli augstākais. 
MONDA. Pie tevis riskanti iet ciemos – var apmaldīties. 
FRĪVUDS. Es iznākšu pretī.  
MONDA. Frīvudiņ, piedod – es neilgojos nokļūt tavā guļamistabā. Pabūsim tepat koplietošanas 
līmeni. 
FRĪVUDS. Neticu, ka pieticība ir tava vaduguns. Tu vispārības glītāka daļa! 
MONDA. Mana daļa būtu, doties un jūsu diversijas plānu pasniegt Mildai – izskatīšanai. 
FRĪVUDS. Monda, tu to nedarīsi... tu mani nenodosi... es tevis dēļ... es tevi mīlu! 

(Frīvuds apskauj Mondu, mēģina noskūpstīt. Uznāk Marģers.) 
MARĢERS. Lai dievs palīdz! 
FRĪVUDS. Mēs te... es kārtības uzraudzei ierādu... modernās cīņas paņēmienus – var noderēt... 
MARĢERS. Kurā klubā tos apguvi? 
FRĪVUDS. Pašmācības variants. 
MARĢERS. Var redzēt. 
FRĪVUDS. Tev lielāka pieredze – vai ar fakultātes studentēm? 
MONDA. Aiztec labāk pēc lāpstas; zeme jāuzrok, ja puķes gribi stādīt! 
FRĪVUDS. Nekur es neiešu! Man te jāorganizē ziedoša pļava, ne jāmīcās pa māliem. 
MARĢERS. Šīs saulespuķes drīzāk augs asfaltā – te derētu lauznītis, ar ko caurumus iedobt. 

(Genoveva uzskrienot sauc pa gabalu.) 
GENOVEVA. Frīvud! Frīvud! Milda izsauc! 
FRĪVUDS. Jau! Tādā agrumā, kāpēc? 
GENOVEVA. Steidzami! 
FRĪVUDS. Ko viņa var raustīt cilvēkus – man te vēl nav nokārtots – oranžērija nav pabeigta. 
GENOVEVA. Ko tik ilgi? Sabāz zemē un darīts! 
MONDA. Te daži nodomu protokoli gadījās pa starpu. 
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FRĪVUDS. Nekas reāls... romantisks sapņojums. 
GENOVEVA. Labi, beidz murgot, ejam! 
FRĪVUDS. Kas tur, patiešām, tik steidzami? 
GENOVEVA. Zinātnieks apzagts! 
FRĪVUDS. Ak, žēliņu, un ko tad es – aizdomās turamais? 
GENOVEVA. Nezinu, jānoskaidro... Man, liekas, ka tu gan nē. No rīta atslēdzu valdi – sēžu zāle 
Orietis viens pats... aizkavējies... Ierodas Milda, sazvanījusies ar augšām, prasa, kur nauda, kas 
docentam uzticēta neatliekamai vajadzībai sakarā ar ģenerāli. Šis izgramsta kabatas – ne santīma. 
FRĪVUDS. Tad es par galveno izmeklētāju? Nekur bez manis nevar iztikt! 
GENOVEVA. Priecājies, tev uzticas! 
FRĪVUDS. Protams, tas jāattaisno. 
GENOVEVA. Es Mildiņai ieteicu, ka bez tevis... tev sprogainas idejas vairāk nekā grēdas modes 
frizūrā. Laižamies! 
FRĪVUDS. Mondiņ, pieskati ziedus! 

(Frīvuds, Genoveva prom.) 
MONDA. Kā diskoburznī? Skolai jumts nav nocelts? 
MARĢERS. Mums noruna: paši rīko – paši uzmana un novēŗš pārpratumus. Pavisam bez 
uzraudzības tāpat nevar: ja direktors parēgojas – aizmāršas nepaspēj aizmirsties. 
MONDA. Audzināšana esot palaista pārāk vaļīga; un skola bez disciplīnas nav skola. 
MARĢERS. Uz tramplīna līganās laipas jaunieši tver esošo mirkli – viņi dzīvo lēcienā; uz 
priekšu nākotnē. Onkuļiem un tantēm gudrība no aizgājības. 
MONDA. Laikmets prasot – jāpaaugstina prasības. 
MARĢERS. Bez reizrēķina, tūlīt par profesoriem? 

- - - - 
MONDA. Vakar drēgnumā viena... cerēju – līdz skolai pavadīsi, kaut to mazo ceļa gabaliņu... 
MARĢERS. Neiedomājos, steidzos... 
MONDA. Un kur tagad rīta agrumā? 
MARĢERS. Uz domi. Skolēni ballē ne dejās karsa, vairāk sprēgāja par gaidāmo ģenerāli. 
Deleģēja mani, nodot izstrādāto rīcības un sadarbības paketi. 
MONDA. Tur patreiz ar finansēm cīkstas. 
MARĢERS. Štancētu puķu paklājs... oriģināls viesu sagaidīšanas veids. 
MONDA. Man patiktu, ja pasniegtu svaigi plūktas purenes, un... 
MARĢERS. Un ko tu vēl gribētu? 
MONDA. Ka uzlūgtu uz balli – es bez formas, garā baltā kleitā...  
MARĢERS. Noilgojusies dejot? Uz mani neceri – es neveikls uz parketa grīdas. 
MONDA. Var dejot upes malā. 
MARĢERS. Tad tev jārunā ar Frīvudu. Viņam padodas veiklie pagriezieni. 
MONDA. Jau izrunājāmies... Ja ar tevi lēno valsi... 
MARĢERS. Monda... 
MONDA. Tu mani atkal apkamptu un skūpstītu kā toreiz... 
MARĢERS. Kad? 
MONDA. Pavasarī... 
MARĢERS. Kad, Monda! Kurā vietā! 
MONDA. Pavasarī pie upes. Tas bija tik negaidīti ilgoti... Tu neatceries... Nemānies! 
MARĢERS. Es atceros... 
   Zēns ielūza ledū... tu viņu izglābi... Biju bezgala pateicīgs tev, patiešām laimīgs... laimīga visa 
skola, puisēna ģimene... Vēl tagad tev pateicīgs, tevi apbrīnoju... 
MONDA. Tev ir... tev patīk cita? 
MARĢERS. Man uzticēti skolēni... vecāko klašu meitenes, cerīgas, brīvas, un viņām patīk 
mazliet brīvdomīgs direktors, un es nedrīkstu viņas piekrāpt... 
   Tu manī saskati iedomātu princi, bet ar laiku... pagaidi – atjās tavs īstais, iecerētais... 
   Lūk, jau klāt – neredzēts, stalts karaļdēls! 
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(Uznāk Rodrigorauls, saposies svētku uzvalkā, ar kaklasaiti, platmali galvā, ka grūti pazīt.) 
RODRIGORAULS. Sveiks, direktor, un visapkārt! 
MARĢERS. Vai ģenerālis jau tuvu, ka tā uzcirties? 
RODRIGORAULS. Štrunts par grenadieriem! Bez pavēlēm, pats uz savu galvu – izlēmu uzsākt 
dzīvi no īstā sākuma. 
MARĢERS. Jau kuro reizi? 
RODRIGORAULS. Pēdējo – liktenīgs redzējums, ar brīdinājuma zīmi. 
MARĢERS. Ar zīmēm joki mazi. 
RODRIGORAULS. Riebīgs biedēklis uzklupa. 
MARĢERS. Laime, ka izsprucis sveiks un vesela! 
RODRIGORAULS. Pa miegam... liek nomainīt vecās šļirces, izmēzt slazdus... 
MARĢERS. Tik nopietni? 
RODRIGORAULS. Tāds – ilkņi pāri zodam... un novelk mani pagrabā... tur žurka ar 
piecsimtnieku zobos. Uzsmidzinu indi – pekas gaisā... bet piecsimtniekam paspējusi stūri 
nograuzt... Pamodies taisu intervizāciju kabatās un pa riktīgam – žūksnis! Man – no kurienes? 
Acīm neticami, bet saskaitu; tiešām, četri simti deviņdesmit septiņi un vēl kaut kāda sīcene. Bet 
īsta nauda! 
MARĢERS. Un ko ar to žurku naudu iesāksi? 
RODRIGORAULS. Nezini... tur tās mocības, ka nevaru izgudrot, kam lai atdod. 
MARĢERS. Pašam neder? 
RODRIGORAULS. Kur tu – tādu nevar nodzert... un tagad vairs – sodība aizliedz. 
MONDA. Ziedo labdarības mērķiem. 
RODRIGORAULS. Kur to labdarību meklēt? Uzdāvināt tev? 
MONDA. Vai izskatās, ka esmu nelaimīga? 
RODRIGORAULS. Skaidrs, ka no manis neņemsi. 
MONDA. Žurku naudu nē! 
MARĢERS. Paturi pie sevis, gan uzradīsies vajadzība, kur laimestu izmantot. 

(Atsteidz Frīvuds un Milda, krāsām un kaļķiem notrieptā halātā, no avīzes veidotu māldera 
cepuri galvā.) 

MILDA. Bet, Frīvud! Kāpēc puķes nav dobēs? 
FRĪVUDS. Es gaidīju... 
MILDA. Negaidi, negaidi, nekas nav jāgaida, draudziņ, - ņem un sabāz zemē! 
FRĪVUDS. Priekšnieces lūgums man likums. 
MILDA. Marģēr, ņem skolēnus, stiprākos no lielajām klasēm – lai iet un tepat krūmos sacērt 
meijas! 
MARĢERS. Maijas? 
MILDA. Meijas! Vai skola nekopj tēvutēvu tradīcijas un nezin, ka svētkos ceļu malas nostāda 
meijām? 
MARĢERS. Bērziem lapas nobirušas un jaunas neizplauks, pat, ja stāvētu klāt un lūgtos. 
MONDA. Pat, ja lūgtos... 
MILDA. Mēs nelūgsimies... mēs izplaucēsim! Uzvilksim pāri plēvi, pievilksim tvaiku no katlu 
mājas – bez dievpalīga izvilksim lapiņas. 
   Un man fantazējas, kā mēs te līkuma saulaini smaidot piesedzam sagāzto godu, kad augstais 
taranē garam. 
   Marģer, rosies, rosies! 
MARĢERS. Skolā mēs mācām saudzēt dabu, nepostīt. 
MILDA. Bet jāmāca – kaldināt dzimtās puses slavu! 
FRĪVUDS. Uz priekšu – pēc meijām!   
MARĢERS. Mēs cirvi necelsim. 
RODRIGORAULS. Uz balsošanu, sābri, arī roka neceļas. 
FRĪVUDS. Mildiņ, Mildiņ, tvaiku dzīt šurp, diez, vai būs rentabli. Un cirvis, ja trāpa miesā... 
bērnu traumas, inspekcijas... 
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   Drīzāk - savākt zarus no pērn meliorētā grāvja... skola kompromisā izgriež papīra lapiņas, 
nokrāso zaļas un ar sīkam stiepulītēm piestiprina žagariem. 
   Ikvienam roka jāpieliek, lai mums lielāks labums tiek! 
MARĢERS. Izniekot dārgo papīru? 
MILDA. Valde atmaksās no neparedzētiem izdevumiem. 
MARĢERS. Skolēniem ir savas domas – te vesela klade sarakstīta. 
MILDA. Domas, domas, visiem domas – ar savām netiekam galā. Ir vajadzīgi taustāmi darbi, 
redzami, izrādāmi.  
   Man jau aizsākts grandiozs vēziens. Naktī... nevarēju aizmigt – ņēmu noplēsu tapetes; vēl nav 
miera – izlauzu starpsienas: jo man vajag ar plašu elpu; restorāna zāli, kur izlikt garos banketa 
galdus... kur ģenerālis man blakus goda vietā. Viesmīlībā skurbis, ilgāk kavēsies apartamentos, 
un vairos aprindu atpazīstamību. 
   Izsaucu celtnieku brigādi; slien kolonnas, uzstāda skulptūras, apzeltī pīlārus un visu to 
arhitektūru... un ne tikai iekšpusi; man vajag, lai frontonus no ārpuses, visu mājas anturāžu 
pārvērs līdz nepazīšanai. 
FRĪVUDS. Apzeltī! 
MILDA. Ka restauratori teiks... man vajag vismaz tā, lai izskatās kā Monako karalistes pils... 
man patika... 

(Uznāk Amsis.) 
AMSIS. Vēl nav varēts uzsliet? Kā tad manu bildi? Kur es kā kavaljero, to veča noliedza plēst no 
albūma ārā – ņemšot par piemiņu kapā līdzi. Tad, rau, nu šī – kur zaļumballē. 
MILDA. Zaļumballe, ragu orķestris – tas der. To paturam. 
FRĪVUDS. Balle bildē – nedzīva. 
MILDA. Nē, vajag dzīvo mūziku, bez fonogrammām – vairāk ticamības, patiesīguma... Monda, 
orķestri ņem savā ziņā – par balli atbildi tu. 
AMSIS. Diktam jestrs puika – palaiž apkārt apskatam. 
FRĪVUDS. Jaunība der vienmēr . 
MILDA. Stājamies, stājamies... veidojam špaleru – izmēģinām nosegt nobrukumu, lai adekvāti... 
AMSIS. Vai gaidāms, ka jenerālis ripinās pa šito ceļu? 
MILDA. Zināms, zināms, Amsiņ! 
FRĪVUDS. Intuīcija, vecīt, intuīcija! 
AMSIS. Abet, Nilvis karogu uzvilcis kārts galā. Ko šis tā – bez rīkojuma? Jenerāli gaidot... tie 
armijnieki it kā pie šiem. 
FRĪVUDS. Pa taisno?! Var arī tā – te garām sanāk pārākais līkums. 
AMSIS. Abet viņiem tur pašauri... piesolos, ka mana veča ņem virsniekus uz sevi. 
RODRIGORAULS. Vai izturēs ambrazūra? 
AMSIS. Šai jaunības praktikums ar komandējošo sastāvu. 
FRĪVUDS. Tagad cits laikmets – modernākas prasības. 
AMSIS. Nū... var veča palikt kā rezerves atbalsta punkts. Tak, sakarā ar pašaizliedzību, rau, 
iesniegums: kad vilks paredzamo gāzi, tad pieslēgšanos mums skubāk, kā pirmējiem... 
RODRIGORAULS. Ko, liekam uz balsošanu? 
FRĪVUDS. Kvorums nav klāt 
MONDA. Ja ģenerālis redzēs Nilvju būceni – tas negods! 
AMSIS. Nemazam ne tā – viņi nečinkst. 
MONDA. Ūķis avārijas stāvoklī, to būdu nevar piekurināt. 
AMSIS. Jā, rau, tak caurvējos šiem laime uz bērniem... Sīkaļas sprauni; tā, rau, norūdās, tādi 
riktīgi dienestam ģeld. 
FRĪVUDS. Pabanāla  eksistence. 
MONDA. Ja patiesas jūtas... 
FRĪVUDS. Varza sīko- kādas tur vairs jūtas! Kā nenoslīkst mīlas sviedros? 
AMSIS. Bez svīšanas, puis, i zābakus neuztaisīsi, kur vēl... Un gadās ar visu to – liktenis 
noskauž. 
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RODRIGORAULS. Ja neputroju – Nilvis sastāvēja dzīvokļu rindā. Kur tā paputēja? 
MILDA. Viņš izstājās... kad nogāzās no stalažām. 
MONDA. Ne no sava prāta. Uzstādītāji, steidzinot tempus, pārkāpa drošības noteikumus. 
MILDA. Jā, bet zemē nogāzās Nilvis... iegūla slimnīca, uz būvēm vairs nederēja... ēkas 
nodošanas termiņš neļāva uzsākt tiesāšanos... tā skaitījās celtnieku rinda un Nilvis tajā vairs 
neiederējās. 
RODRIGORAULS. Tad viņš stipri mazrunīgs palika. 
MILDA. Paši nobalsojāt – protokols numur 0798 
RODRIGORAULS. Vai toreiz ķitē savu balsi divreiz nepieskaitīju... grēks uz mūžu – 
neizpērkams. 
MONDA. Tukšo dzīvokli apmēbelēja priekšniecība. 
MILDA. Ar valdes lēmumu! 
FRĪVUDS. Miesta prestižam, Mildiņas tēla spodrināšanai. 
MILDA. Nilvis ir vakardiena. Neraksimies pagātnē – jāraugās uz priekšu... adekvāti ar šodienas 
prioritāti, mūsu gaidāmo ģenerāli! 

(Uzskrien Nilvja dēlēns, Atis.) 
ATIS. Direktor, lūdzu, direktor, nāciet! Bez jums nevar... lūdzu, visa skola gaida! 
MARĢERS. Kādi jaunumi? 
ATIS. Mans brālis armijā uztaisījis varoņdarbu. Viņš kara lidmašīnas apkopj... un pie viņa 
atbrauc ģenerālis – nenogaida, ka motori apstājas, un propelleru vējš norauj plato cepuri un dzen 
pāri lidlaukam... un brālis, mans lielais brālis, laižas skriet un panāk. 
MARĢERS. Viņš bija labākais sprinteris skolas komandā. 
ATIS. Jā, direktor,... Un viņš, tas ģenerālis, ved pateicības rakstu mūsu ģimenei... Skola jau 
ielenkusi mūsmāju un jums, direktor, jābūt... jūs ievēlēts par galveno... Lūdzu, direktor, visi 
gaida! 
MILDA. Ticat bērna pasakām! 
MARĢERS. Ticu gan. 
MILDA. Nē, nu nevar būt! 
MARĢERS. Aiziet! Skrienam – kurš pirmais! 

(Atis un Marģers prom.) 
MILDA. Man nav tāda informācija. 
MONDA. Zēns stāsta, ko zin. 
MILDA. Stāstus atstājiet teātrim! 

(Milda pamana Orieti un Genovevu, kas tuvojas.) 
MILDA. Sirds netur... auns ar aitiņu atkal kopā! Izšķīru nakts ganībās... ka sasieti... Ne velti 
aizdomas... 
   Dženīt, Dženīt,... kā izskaidrosi: ikreiz, kad dodos ārzemju komandējumos, tu te oficiāli 
palikusi manā vietā, vienmēr gulies uz slimības lapas, bet tava dubultniece slapstās starp 
tūristiem dienvidjūru pludmalē? 
GENOVEVA. Vajag ārstēties, ja spoki rādās, stulbā mirāža! 
MILDA. Klonētā maita, nojaušu, ko perini! 
GENOVEVA. Klukste, atkal pārskatījies – es neesmu cāļu māte. 
MILDA. Tu kacini zinātnieka prātu, kamēr tas nojūk, lai pa abiem slepus notrallinātu līdzekļus, 
kas man adekvāti sūtīti no centra. Vai man pusplikai jāstājas ģenerāļa priekšā! 
GENOVEVA. Milducīt, un kāda tur vaina? 
FRĪVUDS. Draugi, pilnvarotie... laiks vārās – mēs esam agregātstāvoklī: kam plānāka āda, var 
apdedzināties – tāpēc ievelkam elpu, nomierināmies...  
GENOVEVA. Ja tāds ir viņas īstais tēls? 
FRĪVUDS. Kāds? 
GENOVEVA. Traki adekvāti noplaucēta vista! 
FRĪVUDS. Dženi, Dženi, neforsē, neforsē! 
AMSIS. Advokāti... ta, rau, tiesas darbiņš... 
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MILDA. Atkritēji... mani, manā mērogā, zemiski iznest zem klajām debesīm! 
RODRIGORAULS. Tik lepna dezinfekcija nesanāks – pelēkais blāknums neizklīst. 
MILDA. Jums nesanāk – toties man! Man nav citas alternatīvas – ģenerāļi necieņu nepiedod. 
   Tātad, zinātniek Orieti, jums ģenerāluzdevums – pazudušā piecsimtnieka vērtībā: izstrādāt 
risinājumu, tāmes, uzņemties būvdarbu vadību; lai pils atklāšanas lentes griešana notiktu pirms 
viesis parādās pie apvāršņa! 
ORIETIS. Bet... 
MILDA. Bet, bet, bet... Iebildumi anulēti! 
MONDA. Un tomēr, - lēmumam procesuāli jābūt nevainīgam. 
GENOVEVA. Mondiņ, naivā – kam tev vairs nevainība; globālais seksiņš tirgū par velti. 
RODRIGORAULS. Zēvelīt, nevainība – nekāda vaina! Ir un paliek uzticības kronis. 
FRĪVUDS. Nepaliek – pārejoša kategorija. 
   Mīļie, neraugoties ne uz ko, ja skatāmies konkrēti, ja mēs kā viens... 
RODRIGORAULS. Kā žurkiņi lamatās. Bez jokiem, ir gadījies... slāba atspere – nenostrādā: un 
grauzējiņi okupējuši slazdu midzenim. 
FRĪVUDS. Nu, nu... dodot, ņemot, gūtais nesaņemts – te ne tā opera.  
GENOVEVA. Vienā vannā plunčājušies – vienādi tīri. 
RODRIGORAULS. Man patīk pirtī, ar bērza slotiņu. 
MILDA. Godātie, miestenieki, tuvākā, vai tālākā nākotnē jūsu guvums ir neizbēgams! Jo, lūk, 
tāpēc uz nenoteiktu laiku nāksies iesaldēt laicīgās nepieciešamības, un visu fizisko, kā arī garīgo 
potenciālu ziedot manis uzsāktās svētnīcas jo ātrākai pabeigšanai!  
RODRIGORAULS. Skatos un nevaru saprast – kur mēs būtu tikusies? 
ORIETIS. Droši, ka kādā zinātniskā konference. 
RODRIGORAULS. Mm... jādomā... 
MILDA. Mūsu veiksme ir mūsu panākumi. Ienākumi, kas rodas, kad atdod uzrājumus, novirza 
aizņēmumus, atsakās no pamatalgas... Tā, trenēti atturībā, mēs ieejam jaunā fāzē, imūni pret 
krīzēm, bez bailēm, ka inflācija kādu nožņaugs! 
AMSIS. Rau, eku, - nāk! 
MILDA. Ak, šausmas – jau klāt? 
   Ak, to laimi, manu ģenerāl! 

(Uznāk Ilve.) 
MILDA. Ak, ķeza – to prieku! Ilve, jūs... ka sadzirdējusi diženo aicinājumu. Mēs te tieši jūsu 
jautājumā... ar kvorumu un būtības izpratni... šai... tātad...acīmredzot, mēs vienprātīgi un es 
personīgi atsakos un dāvinu jums savu dienesta dzīvokli... ar atpakaļejošu datumu un tātad... 
varat sākt jau ievākties. 
FRĪVUDS. Tiklīdz pabeigs uzsāktos pārbūves darbus. 
MILDA. Mēs te... organizējamies talkā, palīdzēt pārkravāties. 
ILVE. Kas ta nu... pēkšņi juceklīgā steigā? 
MILDA. Jums vienkārši laimējies, Ilvīt! Piecistabu platība – pilsapartamentu vērtībā! Necerēts 
pagrieziens, oriģināls rēķins: ģenerālis nenoliedzami, protams, it kā pie jums un reize ar mums 
kopība, miesta tēla konfigurācijā. 
FRĪVUDS. Nilvim tikai jāuzraksta iesniegums. 
GENOVEVA. Ka viņš lūdz to dzīvokli. 
ILVE. Ta ne dāvinājums? 
MILDA. Dāvinājums, dāvinājums – dāvinājums pēc lūguma. 
ILVE. Nilvis nelūgsies – viņš nav ubags. 
GENOVEVA. Ne jau tā... formāli – papīriem. 
ILVE. Vai tur var izvilkt striķus, kur bērniem drēbītes žaut; mums vajag platas palodzes, kur 
tomātus audzēt, grīdās šķirbas, kur kartupeļus stādīt; vietu, kur kazai savākto sienu kraut. 
FRĪVUDS. Tieši tas, kas jums vajadzīgs – plašumi, caurvēji; tā kā objekts pārejas stāvoklī – 
patreiz tur maza demolācija. 
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ILVE. Tāpēc tāds cīlīgs ziedojums! Ka nav kauna nabaga ļaudis apsmiet! Jums pazaudēta 
mīlestība uz cilvēku. 
GENOVEVA. Vai cik traki! Kurš vēl bagātāks par tevi – vīrs, bērni un vēl mīlestība! 
MILDA. Saprotiet, jums jāpanāk mums pretī, kaut vai pussolītis jāsper un ar izpratni. 
   Akūtajā laika nogrieznī situētie iemesli pieprasa koriģēt adekvāti ierasto... jācenšas pielāgoties 
furnitūrai, jāspēj atsaukties un atbalstīt izvirzītos parametrus. 
ILVE. Apžēliņ, neko ne saprast; uzklausās , ko tauta teic: to finierēto labdarību man nav kur 
bāzt, un jūsu demolācija mums neder. 
MILDA. Saprotiet, mīļā, mēs nevaram ignorēt ģenerāli! 
GENOVEVA. Ja nē, tad rakstiet, ka atsakāties! 
ILVE. No kā? No tā, kā mums nav? 
GENOVEVA. Ne jau tā... formalitāte paredz. 
FRĪVUDS. Rituāls prasa – ne jau mēs tos sadzejojam. 
ORIETIS. Sievasmāt, jums sirdī smags aizvainojums, bet pieņemiet kas jums pēc tiesas 
pienākas. Man uzdots vadīt būvniecību; es gādāšu, ka mājoklis top vēl lepnāks nekā Mildas 
laikā. 

(Pēkšņi skaļš lidmašīnas troksnis pārveļas pāri.) 
NILVE. Ģenerālis pārlaidās pāri. 
MILDA. Ko... kāpēc pa gaisiem? 
NILVE. Tāpēc, ka mans dēls dien gaisa spēkos. 
FRĪVUDS. Aizlaidās... 
GENOVEVA. Piekrāpa! No viņa tas nu gan nav godīgi! 
MILDA. Es neticu! Tā nedrīkst – pievilt visa miesta mūžsenās ilgas! 
   Nē, tas nav pieļaujams... tur kāds miseklis... gan pārpratums noskaidrosies... kā tad, nupat, tak, 
te puišelis direktoru izsauca uz sagaidīšanu. 
NILVE. Mazais Atis nenoklausījās vēstuli līdz galam – aiznesās, sacēla skolu kājās... 
   Ja ģenerāli gribas vaigā skatīt, visu pirmāk tad jāuzgrantē aerodroms... mūspusē nav kur 
lidaparātam nosēsties... tāpēc pateicība vecākiem par varonīgā dēla audzināšanu pienākšot 
rakstveida pa pastu. 
AMSIS. Ta, rau, kāda tā aviācija. 
MONDA. Ziedu pļava paliek nenopļauta. 
RODRIGORAULS. Lai puķīte nenovīst, vajaga tai virsū... 
MONDA. Rodž, tu solījies laboties! 
RODRIGORAULS. Vajag laistīt ar slāpekļa maisījumu... Par to man pienākas... 
MONDA. Nekas vēl nepienākas! Pēc pārāk vieglas peļņas tīko. 
RODRIGORAULS. Solīts paliek solīts. 
ILVE. Paiet nu malā, paiet nost, pavirzās sāņs, paraujas...  
   Lai cik augstā rangā, ģenerālis līdz saulei neaizšausies. 

(Izbrīvētajā vietā Ilve iet pa apli, ar rokām mesdama maģiskas zīmes. Uznāk Ilvis, nesot 
vējlukturi, slotu, virvi un garas kāpnes. Viņam seko bērni.) 

AMSIS. Nilvi, rau, kādos ceļos tu? 
NILVIS. Jāpakāpjas augšup – apraudzīt, kur gaišums aizķēries. 
RODRIGORAULS. Grandi! Cauri mākulim pēc saules rāpsies? 
NILVIS. Bieznējs... neplok... -  nevar būt, ka sablīvējumu nekādi izgaiņāt. 
FRĪVUDS. Ar slotas kātu? 
NILVIS. Tev ir kas labāks? 
FRĪVUDS. Pa trepēm līst mākoņos – modernajā pasaulē tā vairs nedara; nav saprātīgi. 
AMSIS. Mja... rau, saprotam un iztiekam bez visaugstās labvēlības. 
FRĪVUDS. Zinātnes sasniegumi nodrošina ar civilizācijas augļiem. Vai slikti dzīvojam, ko, 
Poriet? 
PORIETIS. Jo bagātāk, jo netīrāk – vairāk atkritumu, kas jāsadedzina; tā dvēseles piekvēp. 
RODRIGORAULS. Ja nogāžas? Monda! 
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MONDA. Viņa apņemšanās – viņa cilvēciskā daļa. To nevaru aizliegt. Vai viņš vairs Nilvis, ja 
paliks savu nepaveicis? 
FRĪVUDS. Kā tu to praktiski iedomājies – tikt cauri debesu sfērai? 
NILVIS. Man meita jauta: tēti, vai kādreiz, sensenos laikos, tu jau esi bijis debesīs? Nē – saku. 
Es gan esmu, - mazā atbild, - debesis ir tas pats gaiss, tikai zilā krāsa. Sanāk, jaunekli, ka allaž 
tepat vien pa debesīm kuļamies. 
RODRIGORAULS. Meistar, te zem kājām cieta grunts. 
NILVIS. Uzticis kāpņu galā, pabūšu tur brīdi, kamēr iezīmējas vieta. Vieta, kur cilvēks pabijis, 
vairs nav nekāds tukšums. Tā noder pamatam. Tur uzvilkšu trepes un raušos vēl vienu kāpumu 
augstāk. 
RODRIGORAULS. Nebūs viegli pārvarams – pārākais stāvums. 

(Monda čukst Rodrigoraulam.) 
RODRIGORAULS. Mēs tev te... kas negadās... ceļā noderēs. 

(Dod Nilvim naudu.) 
RODRIGORAULS. Četri simti deviņdesmit septiņi... vari nepārskaitīt. 
NILVIS. Paldies, paldies... tak, neder – liels smagums, nelaidīs prom no zemes. 
   Paldies par labvēlības pabalstu! 
MILDA. Mīlīši, vai tā nav profesoram noņemtā valūta? 
GENOVEVA. Oriet, skaties! 
ORIETIS. Neizskatās, nē... man bija vesels piecsimtniens – vienā gabalā. 
NILVIS. Atdosiet sievai – Ilve zinās, kā lietā likt. 
   Palīdziet, nu, labāk kāpnes dabūt stāvus! 
RODRIGORAULS. Priekš kam tev tā virve? 
NILVIS. Līdzēs ātrāk atgriezties – bērni gaidīs. Uzmetīšu cilpu mēnesim un nošļūkšu lejā. 
RODRIGORAULS. Grandi! 
MONDA. Negrandi – labāk palīdzi! 
RODRIGORAULS. Man rokas aizņemtas... te paturiet... 

(Rodrigorauls iespiež naudu Ilvei saujā. Kopā ar Amsi, Orieti uzslien un pietur kāpnes. Nilvis 
kāpj augšā, kamēr vairs nav redzams.) 

 
NILVJA balss. Hei, laižam vaļā! 

(Vīri atlaiž kāpnes, tās tiek uzvilktas augšā.) 
RODRIGORAULS. Grandi! 
VIVITA. Tētis nāks atpakaļ ar saulīti plaukstās. 
GUNITA. Un līdzi gaišums , gaišums... tāds gaišums kā mammīte. 
ATIS. Tas būs rīts. 
 

(Veras priekškars. Zālē top gaišāks.) 


