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1.cēliens. 
    (Aelita sien auklas galu krēsla atzveltnei, otru sniedz Didzim.) 
AELITA.   Paturi! 
DIDZIS.   Negribu. 
AELITA.   Nu, paturi! 
DIDZIS.   Kāpēc? 
AELITA.   Uztaisīsim vārtus. 
DIDZIS.   Tad kur tev stabi? 
AELITA.   Nevajag, ja goda vārti – pietiek ar striķīti. 
DIDZIS.   Ko man piesienies ar to striķi? 
AELITA.   Paturi – dabūsim dāvanas. 
DIDZIS.   Par goda turēšanu? 
AELITA.   Es gribētu mazu, mazu bērniņu. 
DIDZIS.   Tev nedos. 
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AELITA.   Dos gan. Kāpēc ne? 
DIDZIS.   Tev nav lielie pupi kā tantēm. Ko sīkajam zīst, lai var čurāt gultā. 
AELITA.   Ne jau tādu īstu – pa jokam... mazu, mazu lellīti... ielikt ratiņos un vizināt. 
DIDZIS.   Man labāk gribētos ciskudrilli. 
AELITA.   Bezkaunīgais... 
DIDZIS.   Kājmināmais vellapēds, kas tur slikts? 
AELITA.   Ā... nekas... uz tāda tu vēl nemaz nevari uzkāpt. 
DIDZIS.   Ja uzceļ un iestumj, aiziet kā traks pa taisno. 

(Klāt Melita.) 
MELITA.   Aelitiņ, atkal tu basām kājām. Mēs, tak, norunājām, meitiņ, ka šodien jāstaigā ar 
jaunajām kurpītēm. 
AELITA.   Man spiež. 
MELITA.   Nu ko tu runā, tik skaistas kurpītes , sarkanā krāsā... Kur tās atstāji? 
AELITA.   Tās novilkās un pazudinājās. 
MELITA.   Ejam, sameklēsim, ejam, ejam! 
DIDZIS.   Es zinu, viņa iemeta jāņogu krūmā. 
AELITA.   Ielidinājās... Didzis tā – uh, uh, šujies pa gaisu izjātā droška! 
DIDZIS.   Es tikai vienu – otru viņa pati! 
MELITA.   Kuš, kuš, nu, mierā! 
     (Melita, Aelita, Didzis nost. Juta ienes klēpi liepu un ozolu zaru, pušķo krēslus. Tad klāt 
Ivonda.) 
IVONDA.   Jutiņ, bērni balonu dzenā pa mauru. 
JUTA.   Neturēs, tak, viņus piesietus pie galda kājas – lai izskrienas. Pēcāk rāmāki taps. 
IVONDA.   Vai baloni netika pirkti mašīnas pušķošanai? 
JUTA.   Vesela kastīte vēl neattaisīta. Pa visiem piepūtīs, cik vajag. Velti nesatraucies, 
Ivondiņ! 
IVONDA.   Kupla vītne tev sanāk. Kādu ziedu vai nederētu iepīt? 
JUTA.   Karstumā nošļuks – kā tad izskatīsies. 
IVONDA.   Ja nu mākslīgo – tie mūžīgi? 
JUTA.   Falšos pat uz kapiem neliekam. No aizdīķa nelāgums ievazāts. Slinkumu un 
goddevību ar naudu aizlāpa. Un sintētisko smaidu uzmauc tik pat kā gāzmasku, laikam baidās 
ar patiesību saindēties. 
IVONDA.   Jā, bet, ja tā pasaulē pieņemts... un skaitās moderni? 
JUTA.   Katram sava galva, nav jāskrien otram pakaļā. Ko, vai bērnus arī ražosim mākslīgi 
gurķu burkās? Miljonāram mantinieku iznēsās trīslitrenē, knapākam dīlerim – mārrutku 
sīktarā? 
IVONDA.   Tā tik smejas... vai nu patiesībā. 
JUTA.   Nekādi joki – ja ar šprici ģēnijam nosūc gēnus un tos piepilina slepkavnieka 
ieraugam, ir droša cerība, dabūt visriktīgāko, globālakcijas censoni. 
IVONDA.   Varbūt ar neko nekait. Stipri gan jāuzpasē tā sēklas banka – ja infekcijas perēklis, 
vai! Tās sērgas, kroplības, ne iedomāties... 
    (Ivonda ņem slotu, slaucīt uz grīdas nobirušās lapas un zaru atlauzas.) 
JUTA.   Ko tu ar slotu, Ivondiņ, kad godu kārta mugurā! 
IVONDA.   Nekas, nekas... 
JUTA.   Pabeigšu, visu te savākšu. 
IVONDA.   Nekas, nekas... es tāpat vien. 

(Klāt Ignats, Cilda.) 
IGNATS.   Labrīt! 
CILDA.   Labu rītu sētiņā, 
                Laime nāca sētiņā. 
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JUTA.   Rīts labs, dos – diena tāpat noturēs! 
IVONDA. Labi, ka esat laikus klāt. Jūsu meita – mundra padevusies? 
IGNATS.   Meitas draudzene. 
IVONDA.   Ak, tā... kur ta? 
CILDA.   Būšu jaunā pāra vedējmāte. 
IVONDA.   Kas ta... Runāts, ka jūs, Ignat, kopā ar sievu, ar Stefanijas kundzi, uzņematies 
vadīšanu? 
IGNATS.   Stefanija nevar... sieva pagalam beigta... 
IVONDA.   Nomirusi? Tā pēkšņi... no kā? Kad tikāmies , viņa tik... 
IGNATS.   Nu tā sanāca... pēkšņi...Slauca govi pusdienlaikā, un dundurs... šitais aklais... kur 
gadījās, un govij aste pa gaisu, Stefanija gar zemi... i saucām dakteri, i visu – kāja izmežģīta 
... paiet nevar, kur nu vēl kāzās dancot. 
IVONDA.   Ta tomēr nav pavisam mirusi... 
IGNATS.   Vismaz nedēļu uz gultas... bet ja uzņēmāmies, tad nedrīkst izpurgāt, teikt, 
ievešanu laulībā... Tad tāpēc nu sievas vietā Cilda. 
IVONDA.   Cilda... Ivonda. 
CILDA.   Ļoti patīkami – Cilda. 
IGNATS.   Nu vakar tikai tas dundurs uzradās. Bet aizies vēl labāk – dzejoļus un izdarības 
Stefanija atdeva, noinstruēja. Cilda tradīcijās skolota – studējusi... ko tu studēji? 
CILDA.   Esmu sabiedrisko attiecību speciāliste. 
IGNATS.   To sabiedrisko dzīvi mūspusē tā sapurinājusi. Kur kāda draca – Cilda pa vidu. 
CILDA.   Un šie būs svētku krēsli jaunajam pārim? Skaisti. Jūs pati tā izdomājāt? Ozols 
blakus liepai? Efektīgi, ekstra! 
JUTA.   Dabiski... vīri – ozoli, meitas – liepas... politiski sakot – loģiski. 
CILDA.   Jūsu skaistuma izjūta, jaušams, smelta no dziļiem zemapziņas avotiem. 
     Ar līgavu mēs jau iepazināmies. Īsta princese; viņai tā piestāv kāzu kleita.  
     Braucam pēc līgavaiņa, un tad uz baznīcu! 
IGNATS.   Laižam! 
    Neņemiet pie sirds Stefanijas kāju... neparedzēti kaut kā... Līgavas mātes kundze, 
paļaujaties, būs kā pie cilvēkiem... pēc scenārija, kā vienojušies, ar glanci! 
CILDA.   Kur šoferītis? Rullējam! 
IGNATS.   Rullējam, rullējam! 

(Cilda, Ignats nost.) 
IVONDA.   Vedējmāte vienos gados ar līgavu. 
JUTA.   Kur teikts, ka tai jābūt vecenei? Jestra... Ja spēj meldiņu noturēt, izkustināt, 
izraustīt... Kāzās, jo vairāk lustes – tāpat kā rosolam krējums neskādē. 
IVONDA.   Jaunie tagad pārgalvīgi. Gribējās pateikt... bet laikam, ir jau prom... 
JUTA.   Ko vari gremzties! Ņem mieru! Tev jāuzskaņojas jaunajam režīmam – tiksi 
sievasmātes godā. 
IVONDA.   Tās izdarības, ka nav par daudz... nez kur dosies – meklēs tiltus; un bez pieskata 
– tikai saderinātie un vedēji. 
JUTA.   Vismaz septiņiem jātiek pāri, lai laimīga kopdzīve. 
IVONDA.   Kādi vairs tie tilti. 
JUTA.   No dzelzsbetona ceļ. 
IVONDA.   Jaunos – bet veci palikušie... Pāri Urdzei – ar mašīnu, nu neprāts. 
JUTA.   Pāries kājām. 
IVONDA.   Ja pietiks prata. 
JUTA.   Kur šis paliks. Ivondiņ, pasaudzē nervus, nedzen priekšlaikus sevi postā – vēl 
mazbērni būs jāauklē! 
IVONDA.   Tur dziļš... atvari apakšā... 
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(Klāt Augusts ar rožu klēpi.) 
AUGUSTS.   Labdien! 
IVONDA.   Labdien. 
JUTA.   Laba, laba! 
AUGUSTS.   Vai puķes nevar nolikt kaut kur vēsumā? Mašīnā pa ceļam sakarsušas. 
JUTA.   Jā, ja, es tūliņ... iestiepšu ūdens spaini. 

(Juta nost.) 
IVONDA.   Atbrauci... 
AUGUSTS.   Meita aicina – kāzu ielūgumu atsūtīja. 
IVONDA.   Gribējām pēc iespējas vairāk piederīgo klāt svinīgajā brīdī. 
AUGUSTS.   Apsveikšu meitu, znotam paspiedīšu roku – ilgi pie galdiem tusnēt neesmu 
radis, nav arī laika. 
IVONDA.   Nekas jauns: tikko neglauda pa spalvai, paķer cepuri un prom. 
AUGUSTS.   Nesāksim atkal – vismaz šodien. Jo tu dzirdi tikai sevi... tev, sirdskurlai šķiet, 
ka otram krūtīs -  tukšums, kura samest krāto nīgrumu. 
AUGUSTS.   Cik paštaisni! Kā vienmēr – jūtām pārbagātais, nenovērtētais... Vari 
apsaukāties... ne par sevi es gādāju... tikai labu vienmēr esmu gribējusi. 
     Mairiņa – mana dzīve... prieks un mana rūpe. 
AUGUSTS.    Tu meitu pārvērt par lietu, par personīgo mantu. 
IVONDA.   Kā tā vari runāt... pārbēdzējs – ko vari pārmest! Viņa mūsu kopīgs bērns! 
AUGUSTS.   Jā, Mairai pienācās arī mana, arī tēva mīlestība. Tu meitai to noskaudi! Jo tavējā 
bija tik liela, neaizstājama, ka baidījies mazuli izlaist no rokām; skaitīji, lai tik no tēva 
nesaņem vairāk glāstu nekā no tevis. 
     Ne draudzeņu, ne uz balli, ne man kur līdzi... dzimšanas dienās īgņojies, ja gribēja 
uzaicināt ciemiņus, sargāji kā ieslodzīto. 
     Nespēju noraudzīties, kā tu bērnu maz pa mazam bendē nost. 
IVONDA.   Apklusti, apjēdz, ko runā! Privātais dzīvoklis nav jāpārvērš par bordeli. Es viņu 
izaudzināju... arī viena... Un Maira man par to ir pateicīga. Mēs saprotamies, uzticamies... 
reti, ja kāda sīka nesaskaņa. Maira ir laimīgi aizvadīta līdz jaunās dzīves slieksnim... ies kopā 
ar jaunekli, kuru mīl. 
AUGUSTS.   Paldies, ka tā. 
IVONDA.   Es patiešām droši viņu atdodu Arvīdiņa sirsnībai. Jauks puisis... un pazīstami 
kops bērnu dārza, un skolā no klases uz klasi kopā pārgājuši. 
AUGUSTS.   Maira gribēja studēt. 
IVONDA.   Tā kā vēlējās... bet studēšana – kā paveicas; ja nē – kauns un pārdzīvojumi. 
Znotiņš Arvīdiņš izmēģinājās – netika budžetā, bet citādi – trūka naudas. Ar kredītiem 
ņemties – ja mainās politika, vai pieaug procenti... Puisim vecāmāte – tikai uz pensijas... tā 
izlēma, ka taisīs kāzas. 
AUGUSTS.   Vai liela vajadzība bija? 
IVONDA.   Kā tu domā? Nē, nē... Maira man godīga, nav nekāda palaidne... bet agrāk vai 
vēlāk – dzīve reiz jāuzsāk. 
AUGUSTS.   Ja tā nav sākusies reizē ar piedzimšanu – tur tev taisnība. 
IVONDA.   Un piedevām, ja vēl tāds puisis, tik jauks kā Arvīdiņš! 
(Klāt Raimonds, Vilnis. Viņi ienes skārda vannu. Klāt Edvīns ar ūdens spaiņiem – vienu ielej 

vannā.) 
RAIMONDS.   Lūdzu, varat ziedus likt vannā, atvilgs! 
EDVĪNS.   Vai spainī, kā vēlaties. 
VILNIS.   Nu vietas pietiks visiem. 

(Raimonds, Vilnis, Edvīns nost. Klāt Juta, Maira kāzu kleitā, Melita.) 
IVONDA. Mans baltais brīnumputns! 
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     Nu, meitiņ, skaisti, vai ne... 
     Te pie plīvura... vai nevajag sprādzīti, lai stiprāk turas... 
JUTA.   Kas par varēm raus nost? 
IVONDA.   Laukā, pēkšņi, ja vējš... vai maz kas... 
JUTA.   Var to sprādzi – bet tur savilksies krunka. 
IVONDA.   Un šlepe... kā no seriāla... vai tomēr nav tā, ka par garu? 
MELITA.   Kāpēc? Tas kritums un slaidums – eleganti! 
IVONDA.   Kā ar tādu mašīnā... kāpšana iekšā, ārā? 
JUTA.   Lai paliek kā šūts. Plīvurā viss greznums un lepnums. Nevar laist meitu tautās ar 
nocirstu asti. 
MELITA.   Neklausies, Mairiņ, ko sievas gvelž. Jums jaunajiem šodien ne par ko, kā tikai 
vienam par otru jādomā. Lai uztraucas vedēji. 
JUTA. Viņi līdzēs izgrozīties, zinās, kur iet, kur braukt – tādi izdarīgi. 

(Maira metas pie tēva, pieplok viņam. Augusts apskauj meitu.) 
MAIRA.   Tētuk, papuk... 
      Tu atbrauci... izrāvies... jau baidījos, ka... 
IVONDA.   Rimsties, Maira... kam raudas... kleita nosmērēsies... 
JUTA.   Sirds asaras tīras, skādi nedara. 
AUGUSTS.   Tur tev puķes... vēl jau... tās tad ceremonijā... 
MAIRA.   Paldies, tēvs... jā, ziedus laikam vēlāk... 
IVONDA.   August, tu agri cēlies... varbūt piedāvāt kafiju, smalkmaizītes... 
AUGUSTS.   Paldies, paldies... 
IVONDA.   Diena paies, kad varēs sēsties pie kāzu mielasta. 
AUGUSTS.   Paldies, paldies... 
(Atskan Cildas balss: ”Uz baznīcu, uz baznīcu! Mīļie kāzu viesi, gatavojamies braukšanai uz 

baznīcu!” Klāt Ignats un Cilda.) 
 
 CILDA.   Jauki! Jūs te – bet jums jābūt kambarītī. Līgavaini nupat atgādājām, un viņš nāks 
līgavu zagt. Ja mājas puiši neļaus – lūgs meitas roku; tāpēc vecākiem jābūt klāt... obligāti, 
obligāti! 
     Un visiem jādzied, jo balss dota katram... vārdi dziesmu lapiņās – bērni izdala! 

(Klāt Aelita, Didzis.) 
AELITA.   (šņukstēdama) Mammu, Didzis ēd puķītes. 
MELITA.   Nu, nu... bija ielīdis pojenēs? 
AELITA.   Nē – no groziņa... ziediņus, kas mums jākaisa uz baznīcas celiņa. 
MELITA.   Kas, vai tu traks! 
DIDZIS.   Tie ir vitamīni, dakters teica, ka vitamīni jāēd; stiprinās kauli un kājas neaug šķībi. 

(Visi nost. Skan baznīcas zvani.) 
 
 

(Ceļš. Klāt Džiris un Džons, nesot kārtī iesietas pudeles. Vienu kārts galu uzliek žogam, otru 
Džiris saņem rokās. Džons ar kociņiem uzsit pa pudelēm un atskan neparasti muzikāls ritms.) 
DŽIRIS.   Tā kā maršs? 
DŽONS.   Kavalēristu junda. 
DŽIRIS.   Ko tu – uz karu taisies? Mums jāgrantē ceļš, pa ko jauniem drāzties kopdzīvē. 
Vajag kaut ko tādu – priekš iekšām. 
DŽONS.   Plaušām, aknām vai nierēm? 
DŽIRIS.   Džoni, sirdij! 
DŽONS.   Pār visu zemi mīla valda. 
DŽIRIS.   Tas ir īstais! 
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DŽONS.   Dikti nodrillēts muturs.   
(Džons, meklējot melodiju, pārbauda pudeļu skaņas augstumu.) 

DŽONS.   Šis trauciņš krāpjas – skan maķenīt par zemu... jānolej ūdens, nedaudz, pavisam 
nedaudz. 
DŽIRIS.   Ja sanāk par augstu, varu piečurāt klāt. 
DŽONS.   Dulns – i nedomā, Džiri! Ja vajadzība, šaun krūmos. To skaidro ūdeni nejauciet, 
kas tek gar lilijām... no saduļķotā, Džiri, vairs neizdabūt dzidru skaņu. Ja riktējam goda vārtus 
par prieku dzīves sācējiem, tad ne vien pašiem jābūt uz goda – arī instruments nevar būt 
apgānīts. 
DŽIRIS.   Tu baigais ķeners – vai iepriekšējā dzīvē arābos nepiestrādāji par faķīru? 
DŽONS.   Neatminu. 
DŽIRIS.   Ar stabuli čūskas neesi provējis dīdīt? 
DŽONS.   Mūsu klimatā – zalkši, odzīte... nešņāc bez ļauna. 
DŽIRIS.   Nū... netrūkst gan arī čūsku vecenes – oi, cik indīgas. 
DŽONS.   Ir, ir, gadās... bet viņām vajag pavisam citādu stabuli. 
DŽIRIS.   Kur tas knifs – kā tu atšķir augstumus no zemumiem? 
DŽONS.   Priekš kam ausis? 
DŽONS.   Lai notur, ka cepure nekrīt pāri acīm. 
DŽONS.   Arī – vai kur brilles aizķibināt. 
DŽIRIS.   Džon, bet vai tas ir godīgi? 
DŽONS.   Kāpēc ne – katrs ar savām ausīm dara , ko grib. 
DŽIRIS.   Vai godīgi, ka viens ir vairāk apdāvināts nekā līdzgaitnieks? 
DŽONS.   Ko darīt... ir viens resnāks, cits tievāks, tā vienkārši ir... katram sava toņkārta. 
DŽIRIS.   Bet ēst gribas visiem. 
DŽONS.   Tā varētu būt... tomēr tievais nenorīs tik daudz kā apaļīgais. 
DŽIRIS.   Te gan tu ālējies – gadās pat otrādi; dažam sīkaļam māga daudz uzņēmīgāka nekā 
miljonāram. 
DŽONS.   Izklausās nedabiski. 
DŽIRIS.   Negodīgi – kaut kādai vienlīdzībai jābūt! 
DŽONS.   Priekš kam? 
DŽIRIS.   Lai būtu godīgi! Man kaimiņš uzrāvis māju. 
DŽONS.   Ko gaidi, rauj tu arī! 
DŽIRIS.   Ko gaidi... 
DŽONS.   Kas tev liedz stalažas uzsliet? 
DŽIRIS.   Viņam kapitāls... no siltumnīcas... liela apsildāma... puķes, gurķus, tomātus uz tirgu 
vai katru rītu... 
DŽONS.   Un tu tomātu smaku nepanes? 
DŽIRIS.   Nē, kāpēc – man arī puķes patīk... Man alerģija, kad netīrumi aiz nagiem... un 
makten smags darbs ar zemi, mēsliem... un jāzina kaut kas tāpat... Kas bagātam – naudu 
kredītā piestellē. 
DŽONS.   Tu prasīji? 
DŽIRIS.   Plikos tikai pirtī ielaiž. 
DŽONS.   Un kas pie vainas? 
DŽIRIS.   Kas vainīgs – valdības vaina, ja godīgumā nav ievērots elementārais minimums. 
DŽONS.   Pareizi, Džiri, - ministri muļķim gudrāku galvu nesagādāja un slaistam bifštekus 
neceļ priekšā... Ko vari čīkstēt kā izgāzti vārti? 
DŽIRIS.   Ja tik gudrs, kāpēc pats nedzīvo pilī – tupi privatizētā komunalkā. 
DŽONS.   Man nevajag... man nekrīt svarā interjers, man netīk nešpetnā sāncensība: plēsties, 
rauties nez kur... mani nepataisīs par hipodroma zirgu... man labi sētsvidus mierā uz malkas 
bluķa; skaties mākoņos, un izdomājies visādi – ja uztiktu augšā baltajos gubeņos...  
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DŽIRIS.   Tie paši garaiņi, kas no plīts kastroļa – izveltos cauri un atsistu pakaļu pret zemi. 
DŽONS.   Tomēr, tomēr... 
DŽIRIS.   Rādās, ka arī šai dzīvē tu neesi pierakstījies pareizi. 
DŽONS.   Nesūdzos. 
DŽIRIS.   Tev vajadzēja deklarēties debesīs. 
DŽONS.   Nemaz nebūtu slikti. Virs mākoņiem, man tā šķiet, vienmēr ir pirmās šķiras laika 
prognoze... mūžība bez nokrišņiem. 
DŽIRIS.   Gan jau, gan jau – tur tu vēl paspēsi... Bet, kamēr pie zemes dzīves stingrām saitēm 
esi siets – ir pretvalstiski neizmantot iespējas! Redz, tavējā – daudz neštuko, raujas aktivitātēs. 
DŽONS.   Bet man nevajag; negribu redzēt ne tempļus, ne minaretus. 
DŽIRIS.   Tāpēc, ka tu esi tos atskatījies savā iepriekšējā dzīvē, bet ja kundzei bijis lemts salt 
uz ziemeļpuslodes, vīkstīties baltās lācenes ādās – tad tagad viņai velk uz eksotiku. Un lai nav 
jāceļo vienai – aizvārdo manu cienīgo līdzi. 
DŽONS.   Nu labi, saskatīšos pasaules brīnumus... vai no tā es kļūšu labāks? 
DŽIRIS.   Daudz ko vairāk uzzina un paplašinās vispārējais apvārsnis. 
DŽONS.   Labi, labi... es domāju, vai no tā zinību lēruma ceļas cilvēciskā vērtība; un to 
paplašināto apvārsni, vai kāds salocīs un ieliks man līdzi kapā? 
DŽIRIS.   Es gan nelaistu garām ārzonas misiju, pie viena uzraudzīt, ka kaislīgs šeihs 
neieskatās mūsu sirmajās zeltenēs un nepatur harēmā. 
DŽONS.   Vienīgi, ja nu tāpēc. Neliedzu – kam patīk, lai trencas riņķī... es neskaužu, ja 
kādam veicas – man pietiek savas lepnības. 
DŽIRIS.   Tavs lepnums, Džoni, ir pieticība. 
DŽONS.   Manā asins grupā diži seņči, es dzimis – Dzvon Vsokabržinskij! 
DŽIRIS.   Tu, tak, - Sokalis. 
DŽONS.   Pasē... tā pasportiste ierakstīja, jo garais vārds ailē nesagāja. Dzvon Vsokabržinskij 
– zvans, kas ceļ augstumos vēl skan... un var dzirdēt ja vien ieklausās... 
DŽIRIS.   Es arī nekāds Džiris – Džiribalds! 
DŽONS.   Tīkams vārds, kā putnu čivināšana. 
DŽIRIS.   Nu nē... drīzāk izklausās, ka no ģenerāļiem nāk. 
DŽONS.   Džiralds Pufaika. 
DŽIRIS.   Džiribalds! 
DŽONS.   Vienalga – Pufaika. 
DŽIRIS.   Nu un? Mani slavina tautas dzejnieks! 
DŽONS.   Tu biji izcilniekos? 
DŽIRIS.   Mans uzvārds Pufaika – cik daudz patiesas varonības, un kas tur vēl, vienkāršā 
ikdienas vatenī... 
DŽONS.   Vatenī – ne pufaikā? 
DŽIRIS.   Vatenis, pufaika – tas pats vamzis. 
DŽONS.   Džiribalds Vamzis – arī nav slikti. 
DŽIRIS.   Darba svētkos klubā skolnieciņš man tādu dzejolīti skaitīja... jauki, ja tā atceras... 
DŽONS.   Tomēŗ vārdus no ziņģes tu paņēmi neprecīzi, un arī meldiņš... 
                  (dzied) Jo es še pie tēvu zemes esmu stiprām saitēm siets, 
                              Jo es še pie tēvu zemes esmu stiprām saitēm siets. 
 

(Klāt Rosja.) 
ROSJA.   Ei, maļčiki! Gospoģi, kakaja ūdočka! 
DŽIRIS.   Skaties, ka neuzķeries. 
ROSJA.   A kas ķeras ceļa grāvī... kaltēta vobločka? 
DŽIRIS.   Brauks kāzinieki – jāceļ vārti... ir tāda paraža. 
ROSJA.   A labums no parašas? 
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SŽIRIS.   Savs prieciņš tiek. 
ROSJA.   Koņešno, un zakusočka, razumeetsa? 
DŽIRIS.   Iepriekš nevar paredzēt... kā laimējas... 
ROSJA.   Nu johaidī, ja nelaimē? Svaģba – visi jāsēž ap galdiem! 
DŽONS.   Esi lūgta? 
ROSJA.   Nav jālūdzas – sama sevi palūdzu! 
DŽONS.   Bet svešās mājās? 
ROSJA.   A es visur kā mājās. Kur tas sabantujs? 
DŽIRIS.   Tur – dižā kastaņa pirms līkuma. 
DŽONS.   Saplūc kaut vīgriezes pļavā... apsveic, lai ar cieņu! 
ROSJA.   Man cieņu Ždanok kundze pa visu Eiropu garaņķiruet! Ja internacielka! 
DŽIRIS.   Hi, hī... lielceļu blozga – iztaisās par celku. 
ROSJA.   Avidaverči, mužiki! Ja tam uz jūsu veselību tosķik pacelšu! 
                                                          (Rosja nost.) 
 
DŽIRIS.   Džoni, brauc jaunlaulātie! 
     Va vellos, nogrieza pa blakus ceļu! 
DŽONS.   Tad neko vairs... ja nav lemts, Džirivald... 
DŽIRIS.   Džoni, Džoni, nelaižam vaļā! Diedzam pāri laukam – jātiek priekšā... Nestāvi – 
ja,nu, uzspējam! 

(Džiris pārmet plecam kārti ar pudelēm. Džiris, Džons nost.) 
 

(Pagalms. Zemē tēsts baļķis, apsegts ar lupatu deķi. Apkārt kāzinieki. Skan mūzika.) 
KĀZU VIESI.   (dzied) 
                          Lai mīla tiem, lai mīla tiem, lai mīla tiem, 
                          Lai laime tiem, lai laime tiem, lai laime tiem, 
                          Lai laime tiem, lai laime tiem, 
                          Tiem jaunlaulātajiem. 
CILDA.   Jautri šodien skandē dziesmas 
                Tā kā ugunskura liesmas. 
                Maira, Arvīds kāzas svin, 
                Tagad to nu visi zin. 
     Sākusies jaunās dzīves taka, pilna prieka un laimes, ko visi vēlam. Bet arī uz gludā asfalta 
var gadīties misēklis, kam jātiek pāri. 
     Lūk, pirmais pārbaudījums – ceļa sašaurinājums: te, nu, jaunajam vīram jāņem sieviņa uz 
rociņām... 
VIESI.   (dzied) 
                        Laulība nav nekāds joks. 
                        Dažreiz smaga tā kā slogs, 
                        Tā kā slogs. 
 
                        Lai jums dzīvē labi sokas, 
                        Lai jums laimes pilnas rokas, 
                        Lai tā ir. 
VIESI.   _ Uzkačā musīšus, piepūt vaigus! 
              _ Rādi, kas esi par vīru! 
              _ Ņem sieviņu uz bomīša! 
MAIRA.   Vai... man galva sagriezās! 
IVONDA.   Meitiņ mīļā, kas tev? Viņa man brokastē neko neieēda... un lielie satraukumi... tas 
pārākais svētums baznīcā... Nāc, iesim... es tev zālītes sameklēšu... 
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(Maira, Ivonda, Melita, Juta nost.) 
CILDA.   Trase nav kaisīta vienmēr rozēm... Atgadās negludumi... Un allaž tad palīdz 
dziesma. 
IGNATS.  (uzsāk, tad citi) 
                                           Es nenācu šai vietā’i 
                                           Savu miegu izgulēt’i, 
                                                Trairairairitam, 
                                                Trairairairitam, 
                                                Trairairallala, trādi rallalā. 
                                           Ja es būtu to zinājis, 
                                           Ka tik labi šai vietā, 
                                                Trairairairitam, 
                                                Trairairairitam, 
                                                Trairairallala, trādi rallalā... 
VIESI.   _ Baļķēns gaida! 
              _ Bez līgaviņas – puisēns bešā. 
              _ Ko, vai viens slāsi pāri? 
IGNATS.   (uzsāk) 
                              Cel mani pār par Daugavu, 
                              Cel mani pār par Daugavu, 
                              Tu, Daugav’s laiviniek... 

(Arvīds pēkšņi paceļ Cildu uz rokām un aiznes pa baļķi. Smejot un dziedot, kāzinieki nost.) 
 
 

(Nojume. Raimonds, Vilnis, Edvīns no mucas laiž krūzēs alu. Klāt Rosja.) 
RAIMONDS.   Vadzi, ko tā te meklē? 
VILNIS.   Apmaldījusies. 
ROSJA.   Čau, maļčiki! 
VILNIS.   Kur jūs, noklīdusī avs, - ielūgums ir? 
ROSJA.   Vo birokrāti – da ja ņe v tualet, kur papīrs vajag. 
EDVĪNS.   Te ģimeņu saiets – rituāls tautas garā. 
ROSJA.   A ja tauta – sama nastojaščaja. 
ROSJA.   Tomēr še nepiederoša.  
     Vai tiešām jums nekas nav svēts? 
ROSJA.   Svet – eto pasaule – mūsu kopējās mājas. Man pieder visur... ja raša, rusič! 
RAIMONDS.   Ti pozor svjatoi Rusi! 
ROSJA.   Tikai nelamāties! 
RAIMONDS.   Tu spļauj ģīmī saviem zemļakiem! Krieviem sena, bagāta kultūra... Man 
draugi Maskavā; viņiem kauns, viņi neieredz paklīdeņus, maišelniekus, kā osobo tupuju 
parodu, ko dzemdēja Siamas dvīņi, Voloģka un Josifs, lai ir ar ko taisīt revolūciju un celt 
komunismu. 
ROSJA.   Ai, kaņčai, kančai... es tikai paskatīties. 
VILNIS.   Te nav sabiedrisks šovs – publiku neielaiž. 
ROSJA.   Ņeužeļi, visas vietas pie galdiņiem aizsistas? Mogu pastavēt rindā. 
RAIMONDS.   Tu, tak, smirdi; ciemiņiem apetīti sabeigsi. 
ROSJA.   A man varbūt nepatika, kā tava smirda. 
EDVĪNS.   Demokrātiski – katram savs viedoklis. 
ROSJA.   Pie dirsas jūsu demokrātija – man labklajibu nevar iedot! 
RAIMONDS.   Vajag strādāt, ja gribas ēst! 
ROSJA.   A ko strādāt? 
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VILNIS.   Veikalā apkopēja vajadzīga. 
ROSJA.   A skoļko maksā? 
EDVĪNS.   Čarkai sanāks. 
ROSJA.   A cik vaša dāmočka, preziģenša... cik uz rokas dabū? 
VILNIS.   Oi, oi, pilī gribas ietikt? 
ROSJA.   Vienlīdzību vajag! Marširuet tanta zem melnas platmalas i rāda balti zobi, i viss – a 
man, na ķebe, pahaķ uborščicei za saņtimi? Da ja takaja že sabiedrības loceklis, kak vse! 
VILNIS.   Raimond, panāc līdzi! 

(Vilnis, Raimonds nost.) 
ROSJA.   Sinok miļeņkij, dēliņ, projavi lojaļnosķ... tu man pudelīti iznesi... 
EDVĪNS.   Nē, es neiešu zagt! 
ROSJA.   Nevajag zagt – pa kluso paņemt... 
EDVĪNS.   Nē, nē, nekas nesanāks.  
        Bet patiešām... kāpēc jums nedoties pie savējiem – uz varenplašo, bagāto etnodzimteni? 
ROSJA.   Uh ti, vēl jauns – uže nacist, oh, nahal kakoi – eto že prosto diskriminacija! 
EDVĪNS.   Uzrīdi vēl vecos EDSO komisārus! 
ROSJA.   Da, bratci komisāri, dajoš, komisāri! Naša krasnaja ņepobeģimaja – vperjod! 

(Vilnis ar Raimondu iznes vannu un izgāž ūdeni uz Rosju.) 
ROSJA.   Oh, fašisti! Vas pod sud... V Straburge pie cilvektiesibas... fašisti naglije, 
ņedobitije! 

(Rosja nost.) 
VILNIS.   Ko viņa blej, nepateicīgā aita – nokristījām tīrā rožūdenī. 
EDVĪNS.   Iedevuši alus krūzi, varbūt atšūtos? 
VILNIS.   Naivais, tu nepazīsti siseņu sugu – kamēr labību neaprīs, prom nedabūsi. 
RAIMONDS.   Ar šo drazu varas jūdasi kurina propagandas naidu; lai jukas, jezga, skandāli. 
EDVĪNS.   Bet cilvēces veselīgais saprāts? 
RAIMONDS.   Bardaks ir politisks kapitāls, no tā barojas pakalpiņi; massoviki, nedienas 
intervisti, stukaču armija. 
VILNIS.   Veči, veči, neaizraujamies, beidzam plosīties – kāzu viesi izslāpuši! Raimond, 
Edvīn, lūdzu, smaidiņu... ar smaidu sejā, ar smaidiņu, ha, hā... 

(Raimonds, Vilnis, Edvīns nost.) 
 
 

(Cauri mūzikai, kāzinieku līksmībai dzirdamas rotaļnieku balsis: Ejam rotaļā! Rotaļa 
”Pēdējais pāris šķiras.” Sameklē pāri, sameklē pāri! Stājamies pa pāriem, pārī viens aiz otra... 

Un ... pēdējais pāris – šķiras! 
Stella atšķīrusies izmet līkumu, un tālāk no bara Jorens viņu saķer.) 

JORENS.   Noķēru, saķēru... balodīti... un tik pūkains, maigs... nemaz neuzdrīkstu vaļā laist... 
STELLA.   Baidies, ka uzspurgs gaisā? 
JORENS.   Es tevi arī gaisā noķertu. 
STELLA.   Bez spārniem? 
JORENS.   Man ir garas rokas. 
STELLA.   Un apķērīgas... 
      Mūs gaida atpakaļ... 
JORENS.   Bet mēs apmaldījušies... ilgotos apskāvienos. 
STELLA.   Joren, kas tev prātā? 
JORENS.   Ķitvai nazīt – apraudzīt arbūziņus, cik tev tie saldi. 
STELLA.   Vai es dārzeņu dobe? 
JORENS.   Tu... paradīzes dārzs. 
STELLA.   No čūskām nebaidies? 
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JORENS.   Man ir dūša. 
STELLA.   Ar to pietiek? 
JORENS.   Un es neesmu ruinīts. 
STELLA.   Iekulsies klapatās... 
JORENS.   Štrunts – es neļauju sev kāpt uz ancuka! 
STELLA.   Kā tu uzmini, ar ko var sanākt – kura īstā, kas Jorenam der? 
JORENS.    Man jušana pie meitiešiem... vienmēr klāt kā muzikantam štimgābele. 
SRELLA.   Un neviļas? 
JORENS.   Mans blondais prieks, ja neprovē, tad... jāgavē... 

(Jorens cenšas nobučot Stellu. Klāt Vitauts; atrauj Jorenu no sievas un brūtgānu fiziski 
pazemo.) 

STELLA.   Vitaut mīļais! 
                         (Vitauts sit pļauku Stellai sejā.) 
STELLA.   Par ko, Vitaut? 
VITAUTS.   Profilaksītei. 
STELLA.   Sāpīgi. 
VITAUTS.   Un kā tu gribēji? 
STELLA.   Gribu bučiņu no sava mīļotā vīriņa. 
VITAUTS.   Un vairāk neko? 
STELLA.   Ejam uzdancot! 
VITAUTS.   Tur kratīties... par mērkaķi? 
STELLA.   Bet es gribu! 
VITAUTS.   Es arī... tikai kūtiņā uz cisām modernās vēderdejas. Pajāšos uz tava puncīša... un 
neceri, ka ātrāk par rīta gaismu tiksi vaļā... man netīk, ka smerdeļi gar tevi grābstās. 

(Vitauts, Stella nost. Klāt Lonija.) 
 
LONIJA.   Ūja, gar zemi... mans večukiņ! 
JORENS.   Štrunts... mazniek atlaidos... 
LONIJA.   Rotaļa pačibēja – pēdējais pāris krūmos ķerot našķi... sūtīja, iet raudzīt. 
JORENS.   Pa pirmo...  
LONIJA.   Nemuldies nu... ciparblats noskādēts vienos sarkanos pleķos... 
JORENS.   Maza zapte... 
LONIJA.   Kā tu – biešu salātos ar degunu trāpījis? 
JORENS.   Būs štonado... asinsspiediens sacēlās ... 
LONIJA.   Cik nav teikts, cik nav runāts – tu nevari zem plikas saules ar nepiesegtu 
smadzeņpodu. 
 JORENS.  Āā... likās, ka jau nogājusi... 
LONIJA.   Kur hūti liki? 
JORENS.   Komsi, komsā... ja provēt peisakus pārvilkt pļešam pāri... 
LONIJA.   Pajuks... kur tev matu laku te raušu? 
JORENS.   Var piespļaudīt... 
LONIJA.   Ka tik sāņus, tā postā... kā viens nepilngadīgs delveris. Par strauji ņēmi uz krūti. 
Ar gadiem prātam vajadzēja nākt – tik nepacietīgs vēl arvien kā badā turēts. 
JORENS.   Okē, tikšu kātos – būs štokarelli! 
LONIJA.   Vai... štrābantes no pleciem nost... kur tu esi ecējies? Bikses pusmastā... buktes 
ārā, nekā vairs nestāv! Joren, man gribētos... 
JORENS.   Bet ja nestāv... 
LONIJA.   Bet ir jāstāv – tad redzams, ka tu ontlīgs meistars, kas dreijā fasonu. Ja reiz mēs 
kopā... man gribētos mazākais – cienīšanu... ko es visu rītu ar pletīzeri... glaunā štāte vienā 
mačkā! 
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JORENS.   Sīka vienība, detaļas... 
LONIJA.   Un kā glaunās laķenes notriecis? Še nēzdogs – norauj gar purngaliem! 
JORENS.   Lonij, ar tik smalki špicainu gar dubļiem? 
LONIJA.  Kloķējies man elkonī! 
JORENS.   Ui, spiediens! 
LONIJA.   Tāpēc fiksāk – dabūšu tabletes! 
JORENS.   Man vajag uz krūmiem. 
LONIJA.   Tas jāpiecieš – nekur vairs neskriesi, zoniņ! Uz ātrāko panckas jāmauc nost, 
jāiemērc – nevar ļaut, ka asinis iekalst, tad glaunais pletkrekls pagalam! 
JORENS.   Acis sprāgst āra... 
LONIJA.   Neizsprāgs.  
JORENS. Ķit vai nazīt, ja nu tomēr. 
LONIJA.   Pēc savāksim, lai nepiecūkā  sētsvidu. 
JORENS.   Mans skatiens? 
LONIJA.   Briesmīgs, ka bail paskatīties. 
     Atpakaļ cilvēkos nāksi pie rokas, un tev jāturas anštendīgi! 
JORENS.   Es par sevi negalvoju... ja iedzīvojos slapjā priekšā... 
LONIJA.   Izturēsi, jāiztur! 
JORENS.   Nu, fuksīt, džeks šitādā stāvoklī... 
LONIJA.   Un ja madama stāvoklī, kad mēnešiem uz grūtām kājām? 
JORENS.   Tas pavisam citādi. 
LONIJA.   Kā tu vari zināt – dzemdējis esi? 
JORENS.   Kāpēc uzreiz tā – ja man ir fantazī... 

(Jorens, Lonija nost. 
Klāt Ivonda, Maira, Arvīds.) 

IVONDA.   Arvīdiņ, mīļais znotiņ, viss, viss pāri... Nesatraucies – Mairiņai ar veselību 
nekādas problēmas nav bijušas. To vienu gadu, kad ar angīnu paturēju mājās, pasaudzēju no 
eksāmeniem... tā par gadu atpalika no tevis. 
     Meita man sirsnīga... tāds vienreizējs pārdzīvojums jaunai nevainīgai meitenei... ar gudru 
ziņu liedzu draiskot pa ballītēm... 
     Izlaidumā tu viņu dancināji, ka es pabrīnījos, pa kuru laiku samācījusies... bet ja lemti 
viens otram... un nopriecājos, kur saderīgs pāris, un tavai vecmammai ar tad ieminējos un 
viņa piekrita, ka miers sirdī, ja bērni pie vietas. 
     Teicu vedējiem, lai samazina, kaut ko izsvītro – ko lieku aušoties... var bez ārišķībām, ja 
patiesīgas jūtas... jūs man abi mīļi un būsiet laimīgi. 
     Tu, Arvīdiņ, kārtīgs puisis... mans dārgums tavās rokās – saudzē viņu... un nedariet viens 
otram pāri. 
MAIRA.   Mamm, vai nepietiks mācības! 
IVONDA.   Labi, labi – tāds mazs ceļa kukulītis no manis. 
ARVĪDS.   Es mīlu Mairu. 
IVONDA.   Mani bērni, ikdienā gadās dzert arī no rūgtās krūzes – un tikai mīlestība to 
saldina. 

(Klāt Melita.) 
MELITA.   Nāciet, nāciet... tur no valdības! 
IVONDA.   Melitiņ, vai kas pārkāpts... nav ievērots? 
MELITA.   Deputāts... 
IVONDA.   Deputāts? E, kurimejais? 
MELITA.   Mūsējais, nu kā viņu tur... tas par ko nesen balsojām. 
IVONDA.   Un atkal – vai valdība kritusi? 
MELITA.   Nē, nu, jā... grib teikt runu jaunās dzīves sācējiem. 
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IVONDA.   Vai, bet viņš nav ierēķināts... bez galda kartes – vai būs kur augsto viesi 
iesēdināt? 
MELITA.   Tikai garāmbraucot – apsveikt un vairāk neko. 
IVONDA.   Tā tik runā pieklājības spiests. Kurš tīšām šurp nācis, ies garām klātiem 
galdiem... vajag ko izkārtot... 
MELITA.   Juta jau šiverē... 
IVONDA.   Virtuvē dziļāks telēķis jāsameklē... ja ne, var nomazgāt manējo, es pastāvēšu 
blakus maliņā un noklausīšos, ko teiks. 
MELITA.   Kāpēc ta tā! Jutiņš deputātam noliks šķīvi ar zelta maliņu! 

(Ivonda, Maira, Arvīds, Melita nost. 
Klāt Ignats, Džiris, Dimis.) 

IGNATS.   Atvainojiet kungi! Atvainojiet, ar nodomu tas netika darīts. Aizskrējām garām – 
nepamanījām, ka uz tā ceļa esat uzcēluši goda vārtus. Nebija domāts lavierēties – kungi, jūs 
gaidīti viesi kāzu namā! 
DŽIRIS.   Vai kāds mūs tur pazīst? 
IGNATS.   Nekautrējaties! 
DŽIRIS.   Neesam pie šlipsēm. 
IGNATS.   Nav restorāns... kāzinieki jau iesiluši... un jūs – pelnījuši. 
DŽONS.   Neko nepadarījām... nepaspējām forsēt timotiņa lauku – nepagodinājām 
jaunlaulātos. 
IGNATS.   Bet labā griba bija. Un to ar labu vajag atdarīt – laipni, lūdzam, kungi, lūdzu... ko 
tad man – slepus kukuli iznest – nevelciet kriminālatbildībā! 
DŽIRIS.   Tā vēl trūka. 
DŽONS.   Kukuli nevajag, bet maizīte jānopelna. 
DŽIRIS.   Tev ir prožekts? 
DŽONS.   Skrienot mūzika bišku izšļakstījās, bet to var papravīt... un tad mēs uzraujam 
apsveikuma maršu saderinātajiem. Godīgs darbiņš, un jums arī vairs tuptūzis nedraud. 
IGNATS.   Ja, jā... tā ir vīru valoda. Riktējiet numuru – likšu Cildiņai, lai šovu ieved 
programmā. Nāciet, pirms uzstāšanās jums, kungi, pie alus dīdžejiem jātiek. 

(Ignats, Džiris, Džons nost. 
Klāt Ivonda, Augusts.) 

IVONDA.   Man prieks par Mairu; viņa tik labi izskatās, kā balts gulbītis. Meitai laimējies, ka 
kārtīgs puisis... viens priekš otra kā dieva izraudzīti, vai ne? 
AUGUSTS.   ... 
IVONDA.   Un visi lustējas... kā viņi grieza kāzu valsi... un pēc tam visi pievienojās... ka 
viens līksms pulks... ka vienota ģimene... Varēji arī mani uzlūgt. 
AUGUSTS.   Neesmu diez kāds dejotājs, tu zini. 
IVONDA.   Kaut vai paskatam! No līgavaiņa puses visi lec kā traki... mēs sēžam kā slimi 
ūpji. 
AUGUSTS.   Tev zināms – man nepatīk izrādīties. 
IVONDA.   Kāpēc izrādīties – vai nemaz nepriecājies, ka meita precas? Kāpēc tad vispār 
brauci – varēji nerādīties, netraucēt... Man kauns no cilvēkiem... sēžam it kā sveši cilvēki. 
AUGUSTS.   Mēs arī esam šķirti – ko tu gribi apmānīt? 
IVONDA.   Tu gribi apmānīt! Izrādīt, ka tev te nekāda daļa!  
AUGUSTS.   Ivonda, ko tu vari mocīties un mocīt citus. 
IVONDA.   Ja jau tev te radušās mocības, vari braukt prom, ko vēl gaidi, neviens tevi netur... 

(Klāt Maira un Arvīds.) 
MAIRA.   Re, kur jūs abi! Vedēji sauc kopā: dzimtu apvienošana – taisīs lielo bildi. 
ARVĪDS.   Vajag ātri, kamēr fotogrāfs vēl ko redz objektīvam cauri. 
IVONDA.   Tēvs brauc prom – viņam nav laika. 
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(Ivonda nost.) 
MAIRA.   Bet bilde? 
AUGUSTS.   Jūs iemūžināti manā atmiņā; saglabāšu cietākajos diskos līksmus, laimīgus. 
ARVĪDS.   Vēl jau varējāt... nav tik vēls... 
AUGUSTS.   Ceļš patāls... Lai jums abiem...nu, visu to labāko no sirds. Kāzu dāvanai – tev 
biju domājis, novēlēt skolas naudu – kāpēc negāji studēt? Vai mīlestībai traucētu? 
ARVĪDS. Nē, nedomāju vis. 
MAIRA.   Māti vienu atstāt... 
AUGUSTS.   Tagad tev sava dzīve. 
     Tā neko jums neuzdāvināju. 
MAIRA.   Tu sedzi kāzu izdevumus. 
AUGUSTS.   Tas tēva pienākums. Brauciet ciemos. Arvīd, ja pietrūkst padoma, vai naudas – 
nekautrējies, droši dod zinu. 
ARVĪDS.   Paldies, Mairas tēv! 
AUGUSTS.   Un nestrīdaties par sīkumiem, tajos var pazaudēt... nemani, kā pazūdi . 
MAIRA.   Paldies, papuk, ka atbrauci! 
ARVĪDS.   Mēs pavadīsim! 
     Maira, tēvam cienastu... varbūt konjaku līdzi? 
MAIRA.   Viņš nedzer... nē, tēvs neko neņems. 

(Augusts, Maira, Arvīds nost. 
Klāt Stella. Viņai pretī Jorens.) 

JORENS.   Ķit vai nazīt, mans putnelis atkal lido? 
STELLA.   Joren, man prieks – tu dzīvs un vesels! 
JORENS.   Mans blondais grēks, es dzīvīgāks par kaķi. 
      A, kur šamo nobāzi? 
STELLA.   Iesi kauties? 
JORENS.   Ē, citreiz... Man uz tevi traks fīlings. 
STELLA.   Kas, kas? 
JORENS.   Es diktam neatlaidīgs... sirdīgi nevaldāms - ar savām asinīm tevi izpircis. 
STELLA.   Par visu maksāji tu dārgi... 
JORENS.   Par to mēs varētu pārspriest... uz čubām  kūtiņā. 
STELLA.   Pasarg, tur gan nē! 
JORENS.   Zūdam aiz šķūnīša... 
STELLA.   Un kas tur tev pazudis? 
JORENS.   Mēs varētu... burkāniņu iestādīt... 
STELLA.   Joren trakais, tos, tak, pavasarī... 
JORENS.   Džafarelli, labs dārznieks tos stāda, kad tik iepatīkas. 
STELLA.   Mīļais Joren, tu esi jauks špicbuks, bet kā pa tumsu... 
 JORENS.   Stella, man ir šķirne, kam taisni tumsums tīkams. 
STELLA.   (sauc) Lonij, Lonij! Tavs Jorens kārs uz sklandraušiem – nekur nevar dabūt. 

(Klāt Lonija.) 
LONIJA.   Kāzās sklandrauši? Tos vairāk ēd uz Mārtiņiem. 
STELLA.  Šausmīgi burkāni garšojot. 
LONIJA.   Nekad gan neko tādu nav ieminējies... kāds vitamīns miesā būs aptrūcies. 

(Stella nost.) 
LONIJA.   Kāpēc nesaki, vai man jāuzmin, ka tu pēkšņi uz raušiem kritis. Krekls izpletēts, 
velc mugurā! 
JORENS.   Ko vairs – jau aprasts tāpat... 
LONIJA.   Top pavēss – brūšlaks piemetīsies. 
JORENS.   Uzņems brandavīnu siltumam. 
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LONIJA.   Dullumam... kā lai tevi tad mājās savāc? 
JORENS.   Fifti, fifti, ja jau... ej iedarbini autiņu, lai motors uzsilst... es pa tam... 
LONIJA.   Vai krītot smadzenes atsitis? Kas vasarā motoru silda? Pietiek, diezgan 
sazēģelējies esi, vējš galvā... Sirdi pažēlo, tu neesi pieradis dzerstīties. 
JORENS.   Kompānijas pēc velns ķieģeļus rij. 
LONIJA.   Rīt beigsies nost, lādēsi pasauli no panckām ārā... 
JORENS.   Rairimrasā, līdz rītam vēl jāuzdzīvo! 

(Klāt Stella. Vilnis, Edvīns ar alus krūzēm.) 
STELLA.   Muzikanti uzsauc dāmu deju! Lonij, velc Jorenu uz plača, izdancini, lai 
nomierinās, ka netika burkānos! 
     Edvīn, aiznes krūzi manam Vitautiņam! 
EDVĪNS.   Vienmēr laipni, pie kura galdiņa? 
STELLA.   Aitu aizgaldā. Pārkarsis kā pirts akmens. Ja uzšausi šalti – būs tvaiks, ka varēsi 
kāziniekus saukt pērties. 
         (Vilnim) Lūdzu, uzlūdzu! Muzikanti jāklausa – nedrīksti atteikt... tā gribas palustēties! 
VILNIS.   Bet lūdzu! Kur lai krūzi lieku? 
STELLA.   Dzeram tukšu! 

(Edvīns, Lonija, Jorens nost. 
Stella aizrauj Vilni dejot. 

Didzis, kaitinot ar nātri, dzenas pakaļ Aelitai.) 
DIDZIS.   Ieva no dieva, tu mana sieva... 
AELITA.   Mamm, mammmu... viņš zilinās ar nātri. 

(Klāt Melita.) 
MELITA.   Kāpēc tu tā? Esi rātns puika! 
DIDZIS.   Viņa krāpjas; 
MELITA.   Kas nu atkal... 
AELITA.   Didzis čurā skudru pūznī. 
MELITA.   Kādā pūznī? 
AELITA.   Pie pirtiņas zem egles. 
DIDZIS.   Tās ir mīzlenes. 
AELITA.   Lai es uztupos ar pliku dibenu. 
DIDZIS.   A, nekas slikts; ja iekož, tikai uz veselībām. Solīja, ka nebaidās... bē, nobijās. 
MELITA.   Bērni, jums laiks miedziņam. 
AELITA.   Kur mēs gulēsim? 
 MELITA.   Uzklāšu jums vietiņu. 
AELITA.   Ar Didzi kopā es nečučāšu! 
MELITA.   Kāpēc... mēs ciemos – kā var, tā jāiztiek. 
AELITA.   Didzim ir čūskiņa, viņš man to ciskās ielaidīs. 
MELITA.   Nav viņam nekāda čūska. 
DIDZIS.   Ir gan. 
MELITA.   Kuš, kuš... gribat tortes gabaliņu? Nāciet līdzi! 

(Melita, Aelita, Didzis nost.) 
 

(Istaba. Jaunā pāra kāzu gulta. Klāt Cilda, Ignats. Vedēji iesvēta telpu, tad ieved Mairu un 
Arvīdu.) 

CILDA.   Noriet saule vakarā, 
                Zelta starus starodama. 
                Dod jums laime tā starot, 
                Visu mūžu dzīvojot. 
KĀZINIEKI.    (ārpusē sacenšas apdziedāšana) 
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                                   Maza bija man lādīte 
                                   Deviņām atslēgām, 
                                   Kas atslēdza pirmo reizi, 
                                   Tas lai slēdza visu mūžu. 
                                           Došu, došu puisīšam, 
                                           Ko es biju solījusi, 
                                           Došu savu ezeriņu 
                                           Kumeliņu peldināt. 
CITI.   Vecs ar vecu tā gulēja, 
            Žīds ar kuili cauri skrēja. 
                      Trairairairitam 
                      Trairairairitam 
                      Trairairallala trādi rallalā. 
             Jauns ar jaunu tā gulēja, 
             Ūdens cauri netecēja. 
                       Trairairairitam... 
VĒL CITI.    
                            Pretī vēju riņķi griezu, 
                            Lai lindraki cilājas, 
                            Lai skatās ciema puiši,  
                            Vai tā manta lieti der. 
KĀZINIEKI.    
                        Vēlam abiem daudz, daudz laimes, 
                        Skaistus sapņus piepildīt. 
                        Savās sirdīs visu mūžu 
                        Mīlestību paturēt. 
                                     Tāpēc visi balsī vienā 
                                      Novēlam no sirds jums tā – 
                                      Citu gadu kāzu dienā 
                                      Jābūt Jums jau trijatā! 
 
CILDA.   Laimes māte, Laimes māte, 
                Dod jauniem baltas dienas,  
                Baltas dienas, siltu sauli 
                Vienu mūžu dzīvojot. 

(Vedēji, kāzinieki nost.) 
 

MAIRA.   Ieslēdza? 
ARVĪDS.   Liekas... puiši dzen velnu... no rīta nāks celt – izlaidīs. 
     Skaista sega... mīksti spilventiņi... izskatās, ka septiņi rūķīši klājuši mums gultu. 
MAIRA.   Gan jau mamma... 
 

(Arvīds noņem jaunā vīra cepuri sev no galvas un Mairai aubi.) 
 

MAIRA.   Ja nu kāds palicis un klausās aiz durvīm? 
ARVĪDS.   Liekas, ka aizgājuši... 
MAIRA.   Un viņi grib, lai mēs... uz pavēli... kā kustonīši... 
ARVĪDS.   Es mīlu tevi. 
MAIRA.   Mēs mīlam viens otru. 
     Tas esot sāpīgi... 
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ARVĪDS.   Ja negribi... es tev nedarīšu pāri. 
MAIRA.   Ne par tevi... Viņi smiesies, ja dzirdēs, kā es kliedzu. 
ARVĪDS.   Esmu lasījis... sāpju kults nāk no kristīgās ticības – caur ciešanām pie svētlaimes. 
Mūsdienu patērētāju sabiedrībā reklamē baudu. 
MAIRA.   Kaislības – kāpēc ne... es arī nemaz neesmu beigta varde... ja apzināti, gandrīz vai 
ar spaidu... it kā mēs paši ne... tas aizvaino... Un rīt izvilks palagu, un gribēs redzēt asins 
traipus. 
ARVĪDS.   Kādreiz senos viduslaikos... tagad vairs nav tāda mode. 
MAIRA.   Tu nepazīsti manu māti – viņa visur iebāzīs degunu. 
ARVĪDS.   Mūsdienās parasts, ka jaunieši laikus nonāk tuvībā, jau pirms oficiālās 
ceremonijas. 
MAIRA.   Tu dievam tici? 
ARVĪDS.   Ne pārāk. 
MAIRA.   Es arī... baznīcā devām solījumu... izlūdzamies garantiju... vai bijām godīgi? 
ARVĪDS.   Tagad tā pieņemts. 
MAIRA.   Vai nezaimojām svētību? 
ARVĪDS.   Cik nu daudz – pats sevi vien apkrāp. 
    Mums jāsarod... es tevi noskūpstīšu. 
MAIRA.   Visu vakaru... „rūgts, rūgts”... 
ARVĪDS.   Tur tas tā... kad divi vien, tad – citādi... 
MAIRA.   Tev pieredze? 
ARVĪDS.   Nav... bet man tā liekas... Maira... 
MAIRA.   Arvīd... 
ARVĪDS.   Maira – diezgan neparasts vārds. 
MAIRA.   To māte... tēvs gribēja – Māra. Man krustmāte – Mārītes tante. Bērnības vasarās 
laukos pie viņas dzīvojos. Mīļa un balta... atļāva draiskot, neko neliedza, neuzspieda... Tad 
māte vairs neatļāva tēvam mani tur vest – ka izlaižot bērnu. Piktojās, ka es tur dienām netīra, 
nosmurgusi, ka mazu bērnu izkalpina dzīvnieku kopšanā... trusīši, teliņš, ruksīši... Savāca 
mani un Māras vārdu aizliedza... tas likteņa dievei piederot un nelabi tādu cilvēkam uzlikt. Tā 
es – Maira. 
ARVĪDS.   Kompromisa variants... bet tev piestāv. 
MAIRA.   Karsti... 
ARVĪDS.   Velc kleitu nost. 
MAIRA.   Tur pogas aizmugurē... 
ARVĪDS.   Es palīdzēšu. 
MAIRA.   Paldies... tālāk es pati... 
ARVĪDS.   Tev vēl otra kleita? 
MAIRA.   Tie apakšsvārki... 
ARVĪDS.   Es aizgriezīšos, ja kautrējies... izslēgšu gaismu... 
MAIRA.   Atver logu... nav gaisa... 
ARVĪDS.   Tev varbūt temperatūra? Pārslogota diena... ja vēlies, es neuzmākšos, gulēsim 
mierīgi... ar labām, nekaitīgām domām... kāpēc sasteigt pirmajā naktī... mums visa dzīve 
priekša... 
MAIRA.   Svaigums laukā... zālē rasa... laukos tādā mazgāju kājas... 

(Maira izkāpj pa logu.) 
ARVĪDS.   Auksta rasa... ganiņš basām kājām – klasika... bet kā tie vārdi tur tālāk... 
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PRIEKŠKARS. 
 
 
 
    
 

2.CĒLIENS. 
                          (Jaunbūve. Klaudz āmuri, dzied zāģis, dūc cementa javas jaucējs. 
                                                                 Klāt Džiris, Džons.) 
DŽIRIS.   Izslēdz trumuli! Pīppauze. 
DŽONS.   Teici, ka nometi. 
DŽIRIS.   Tāpēc nedrīkst atvilkt elpu? 
DŽONS.   Velc, velc – vai es liedzējs. Drošības ziņā... ja smēķis mutē, stāvi un ļuļķē – 
neviens vagars nesiesies klāt. 
DŽIRIS.   Varam uzsvilpot, plaušas izvēdināsies no cementa putekļiem. 
DŽONS.   Nezināju, ka tu mūrniekmeistars. 
DŽIRIS.   Kas tur liels; kā čigāns saka: liec kiegel uz kiegel un smēre dubel pa stārp. 
DŽONS.   Tik viegli... no malas tā izskatās. 
DŽIRIS.   Pasmagi, visu dienu cilāt... es vēl tikai iesitu roku. 
DŽONS.   Džiri, un nemaz apmācīts? Diez vai tad vajadzēja pieteikties? 
DŽIRIS.   Vai bija kāds cits? Meistari prom Īrijā Sīrijā, Bolīvijā... būve apstātos neuzsākta... 
Pie tam mūrniekus taksē brangāk. 
DŽONS.   Un mēs kā mušas uz siltu pļeku... Džiri, ja salaidīsim skursteni dēlī... 
DŽIRIS.   Vēl nāks apmetums virsū, ja kur kas – pielīdzinās, iztaisnos. Dūms , ka tik sprauga 
– izvilksies gaisā... kā svilpiens caur lūpām. (svilpo) 

(Klāt Jorens.) 
JORENS.   Lakstugaiļu koncerts... par velti... 
DŽIRIS.   Pīppauzīte bez dūma... 
JORENS.   Šefte buksē. 
DŽIRIS.   Lēnāk brauksi, brigadier... 
JORENS.   Kas mūrēja kurtuvē? 
DŽIRIS.   Ese... 
JORENS.   Ar ko noteici kants laidienu uz augšu, lai taisni? 
DŽIRIS ... Es uz aci... jau ierasts, ja tik mazniek kur netaisnība – piefiksē. 
JORENS.   Tāda der nevalsts orgānā – ne pie kārtīga darba. 
DŽONS.   Nākšot apmetums – grumbas izlīdzinās. 
JORENS.   Mūris nav špidilkas feiss, ko nepārtraukti piešpaktelē. Ir projekts, un jādabū uzreiz 
līnija līnijā, milimetrs milimetrā... kļūda ne pa kūša tiesu; jāmērās ar leņķiem, līmeņrādi, 
jālieto svērtenis. 
     Tavu mūrējumu izlīdzināt – java vairāk izies kā ēkas pamatiem. 
     Dūmenis – mājas lepnums; tas nedrīkst šķiebties kā štokroze. Jauciet nost un pa fikso, 
kamēr nav sacietējis! 

(Jorens sānis.) 
DŽIRIS.   Ko pats nezieķē, ja tāds spečuks. 
DŽONS.   Lai ģenerālis tranšejā un jefreitors komandē parādi? 
DŽIRIS.   Ja uzprasītu, nez vai arhitekta diplomu varētu uzrādīt. 
DŽONS.   Tomēr ar Jorena teikšanu – no būvbedres līdz spārēm. 
DŽIRIS.   Nezāļu liegumā. 
DŽONS.   Jaunie iekops apkārtni, izveidos daiļdārzu, gan jau ir domāts. 
DŽIRIS.   Eh, kas man lika aktivizēties, uzrāvos kā neļobs terorists. 
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DŽONS.   Džiri, svētais mocekli, nešausti sevi! Meklējam lauzni un dižāmuru! 
(Džons, Džiris nost. 

Arvīds klāt ar ozolzaru klēpi.) 
ARVĪDS.   Pietiks? 
JORENS.   Kā pats lēs? 
ARVĪDS.   Neesmu Jānis – nav nācies vainagu vīt. 
JORENS.   Katrs vīrs ir Jānis, vismaz līdz pusei noteikti. 
ARVĪDS.   Nezinu, cik lielu spāru svētkiem vajag. 
JORENS.   Kādu uzpīsi, tāds būs. Tava māja – tavs vainags. Lauz zariņus, liec kopā, savelc ar 
šņori. 
ARVĪDS.   Viegli pateikt. 
JORENS.   Spāru galā tev jākāpj nebūs – tur puiši uzvilks. 

(Jorens nost. 
Klāt Maira.) 

MAIRA.   Te atzīmēju, ko veikalā nopirkt... maizi – rupjo un balto, sviestu – smērēšanai un 
cepšanai, krējums... salāti – ņem kādus redzi, desas un pārējo, kas sarakstā. 
     Varbūt man aiziet līdzi? 
ARVĪDS.   Nevajag... tev jāuzmana plīts... Vīri ko stiprāku gribēs. 
MAIRA.   To tu pats – saruna, ko dzers. 
ARVĪDS.   Negribas prasīt – padomās, ka skopojamies. Jāņem tā, lai nepietrūkst... ja kārtīgi 
neuzcienā – celtnieki spārēs uzvelk vecas bikses apsmieklam. 
MAIRA.   Kaunā nedrīkstam palikt. 
ARVĪDS.   Parēķināšu. 
MAIRA.   Un vēl degšķidrumu grilam. To es nepierakstīju... mums vēl pudele pilna, bet lai ir 
rezervē.  
ARVĪDS.   Tā... te tas spāru vainags... 
MAIRA.   Kā Jāņos, liec kaut galvā. 
ARVĪDS.   Lai uzvelk korē. Labi, es zūdu. 

(Arvīds nost.) 
MAIRA.   Puiši! Puiši, vainags gatavs! 

(Klāt Raimonds, Vilis, Edvīns.) 
MAIRA.   Vai jānoliek ēnā, ka nesavīst? 
RAIMONDS.   Nepūlaties, saimniecīt! 
VILNIS.   Tūliņ iekārsim debesīs, lai dieviņš brīnās. 
EDVĪNS.   Ko šis nav redzējis? 
VILNIS.   Tādā tempā uzrāvām spāres! 
RAIMONDS.  Pie jaukas saimniecītes prieks strādāt, darbi vedas, iet kā smērēts... 
MAIRA.   Labi, labi, puiši, - vai vairāk nedzen tēva nauda? 
EDVĪNS.   Dieves vara – tēva nauda. 
RAIMONDS.   Nauda, protams, pirmās nepieciešamības prece, bet , ja saimniecīte ik brīdi 
mūs nepieskatītu... izlaistos kā linolejs uz grīdas. 
EDVĪNS.   Kā apgāzts krāsu spainis. 
VILNIS.  Beidzam zirgoties – jāsanaglo šķērslis, kur vainagu sēdināt! 
EDVĪNS.   Kurš rāpsies čukurā? 
RAIMONDS.   Vai maz vērts – vēl nav solīts, ka saimniecīte uzcienās. 
MAIRA.   Sausā nepaliksiet. 

(Vilis, Raimonds, Edvīns nost. 
Klāt Augusts.) 

AUGUSTS.   Braucu garām, skatos – spāres augšā! Sveika, meit! Sprauni saimniekojat... 
jums kolosāli sokas. Kur Arvīds? 
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MAIRA.   Uz veikalu, pēc produktiem svētku galdam. 
Augusts.   Atvedu rasējumus – iekštelpām... izpētiet izkārtojumu. Vēl var ko mainīt, ja kādas 
pretenzijas, vai gribat kā savādāk. 
     Te viesistaba. Te guļamistaba. Divi kambari, kur katram atsevišķi darboties. Tas gaitenis... 
te kurtuve... vannas istaba... Saproti? 
     Otrā stāvā var izbūvēt... to nu vēlāk... Mapi atstāt? Te jums īsti nav, kur tāmes glabāt – tie 
tomēr dokumenti. 
MAIRA.   Jau tā lepni – ko tur mainīt... Arvīds neveikli jūtas... 
AUGUSTS.   Par ko? 
MAIRA.   Tik nesavtīga sievastēva gādība... iznāk, ka paši neko nevaram. 
AUGUSTS.   Kas par muļķībām! Mēs, tak, norunājām: māja – tā kāzu dāvana jums abiem no 
manis. Ievāksieties un dzīvosiet kā pašiem patiks, kā gribēsiet...bet pamatam jābūt – to es 
nodrošinu. 
     Mēbeles jau noskatījāt? 
MAIRA.   Vēl ne... nav sanācis. 
AUGUSTS.   Vajag pabraukāt pa saloniem, var uz pasūtījuma, ja ir īpašas prasības. 
MAIRA.   ... 
AUGUSTS.   Sāciet jau domāt – labs, kas padarīts. 
MAIRA.   Paldies, tev, tētuk! 

(Klāt Jorens. 
Maira nost.) 

 
AUGUSTS.   Sveiks! 
JORENS.   Labdien! 
AUGUSTS.   Nu var redzēt, ka te tiešām būs māja. 
JORENS.   Stalta... vēl kuiļa rūciens un tiksim zem jumta. 
AUGUSTS.   Nedrīkst ļaut jaunajiem ilgi nīkt pagaidu miteklī – pazaudēs dzīves prieku. 
JORENS.   Iekšdarbiem tāpat savs laiks jārēķina. 
AUGUSTS.   Ko vajag, to vajag... bet temps jāuztur, plus kvalitāte... temps – kvalitāte, 
kvalitāte – temps! Un, piedod par izteicienu, kaut kādi kondonu lāpītāji nav jāpietur. Saki, cik 
vajag – finanses nav šķērslis. 
JORENS.   Skaidrs. 
AUGUSTS.   Joren, paļaujos uz tevi! Lai veicas! 
JORENS.   Paldies! Un jums tāpat! 

(Augusts nost. 
Klāt Džiris, Džons.) 

DŽIRIS.   Šef, varam ziņot – brāķis likvidēts... bet uzsākt atkal ... ka nesanāk - otrreiz kastrēt 
tos pašus sivēnus. 
JORENS.   Tas gan nekam neder. 
DŽIRIS.   Saproties, pagaisusi vilkme un štimungs līdz ar to atšļucis. 
JORENS.   Bez tā nav ko līst zem brunčiem. 
DŽIRIS.   Zināms... fermā pats blamēju mācekles: neķer slauceni, ja meklē, kurā galā bullim 
tesmenis. 
JORENS.   Tāpēc, fermer, - pārmīsim zirgus. 
DŽIRIS.   Priekšniek, nu, johaidī – jūdz mani ārā? 
JORENS.   Pagaidi – nelec kapā pirms zārks nav gatavs! 
   Džoni, rādi plaukstas! 
DŽONS.   Pieci atzari, kā visiem dabas troņmantniekiem. 
JORENS.   Tomēr retums – spēks un maigums vienviet kopā... tādās rokās mamzeles ļaujas, 
viegli formējas pēc meistara iegribas. 
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DŽONS.   Neblamē - savu mūžu neko nepiedienīgu. 
DŽIRIS.   Priekšniek, vai ceļam mitekli palaistuvēm? 
JORENS.   Es tikai saku - bez mīlēšanas neko ģeldīgu neuzsliesi. Mūris jājūt... tik pat kā 
stervas augums. 
DŽONS.   Joren, es ķieģeli ar siera kluci varu sajaukt. Ja Džirim, kas uzprasījās... 
JORENS.  Viņš paļāvās uz aci. Tā zaļumballē der, ar ko piemiegt fidai – uz būvēm citi 
štrumenti. Parādīšu, iesiet svērteni; noteic ģenerālo virzi un pēc tās vadās. 
     Tev, fermer, vajadzēs uzmanīt cementa jaucēju – reizē sākuši, neputināsim komandu. 
Patreiz amatnieks gandrīz kā dzintars smiltīs. 

(Jorens, Džons, Džiris nost. 
Klāt Ivonda. Izložņājusi jaunbūvi, sameklē Mairu.) 

 
IVONDA.   Atskrējāt... vai , nu, daudz labāk tai būdelē... uznāks rudens, aukstumi... Varējāt 
pie manis paciesties, nemaz tik slikti – jums sava istabiņa... virtuvē pie viena galda vieglāka 
iztikšana... 
     Vai, meitiņ, kad to visu te vēl dabūs gatavu. 
MAIRA.   Vienreiz mums jāsāk dzīvot pašiem. Neesam vairs bērni. 
IVONDA.   Tā jau atkal tēva iedoma... uzspiest savu... ko ieņēmis galvā – neatrunāt. 
MAIRA.   Jā, viņš daudz nerunā. 
IVONDA.   Vai tad nu es tevi ar runām pārslogoju? 
MAIRA.  Tās mūžīgās pamācības... 
IVONDA.   Vai bez tām tu būtu uzaugusi, kāda esi? 
MAIRA.   Kāda esmu, tāda esmu. 
IVONDA.   Kur ta znotiņš? 
MAIRA.   Darīšanās... 
IVONDA.   Un kā jums? 
MAIRA.   Māt, ko tu vari urķēties! 
IVONDA.   Būsi manā vietā... 
MAIRA.   Man ir sava dzīve, vai vienreiz to vari saprast? 
IVONDA.   Nedusmo... 
     Atnesu nažus un dakšiņas, ko uzlikt... cik tev sanāk te to vīru? Komplekts taupīts... to man 
ar tēvu uzdāvināja darba biedri mūsu kāzu dienā... Tik pat kā nav lietots. 
MAIRA.   Kur tādus, nu, priekš kam? 
IVONDA.   Lai redz, ka neesat utubungas. 
MAIRA.   Galdus uzklās tepat āra... ar vienreizējās lietošanas rīkiem, Arvīds atnesīs no 
veikala. 
IVONDA.   Lai paliek pie tevis, kam man vienai vairs... 
     Varu, ko piepalīdzēt... Tādu baru pabarot... un nepārsālīt... rosolu vajag pavairāk, to visi 
ēd... 
     Tava draudzene... Lita... 
MAIRA.   Draudzene – no kuriem laikiem? 
IVONDA.   Nu, skolas biedrene... viņa, kaut vēlāk apprecējās – jau bēbītis mājās. 
MAIRA.   Tu viņu bāz man tagad par piemēru? 
IVONDA.   Katrai jau citādi... kā lemts... Un krējumu nemaz nevajag diktam daudz... ja ir 
majonēze... un sulu var atšķaidīt, ja redzams, ka pārāk izslāpuši... 
     Pa jaunam dažkārt uz pavieglo raujas... tak, ja mazbērniņš – man, ko apčubināt... sirds 
mīļums vecumdienās. 
MAIRA.   Māt, izbeidz! Ja tev nav ko darīt, nevari sev atrast vietu – es tev līdzēt nevaru! 
Lūdzu, ej un netraucē... es pati zinu un tikšu galā! 
IVONDA.   Labi, labi, ja jau tev māte pa kājām... 
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MAIRA.   Vairs nevaru izturēt! 
(Maira, Ivonda katra uz savu pusi nost. 

Klāt Rosja.) 
ROSJA.   A vo – gaisā vainagu kaltina! 

(Klāt Raimonds, Edvīns.) 
ROSJA.   O, gospoģi! Mana jums līdzjūtība. 
RAIMONDS.   Kādā sakarā? 
ROSJA.   Par to, kas bez laika aizgāja... par jūsu nelaiķi. 
RAIMONDS.   Ko gvelz! 
EDVĪNS.   No mums uz viņsauli neviens netaisās. 
ROSJA.   A kam vainags nolikts zem mākoņa? 
EDVĪNS.   Tas godam. 
ROSJA.   Začem, bože, augstu? 
EDVĪNS.   Eņģeļiem vieglāk padarīto svētīt. 
RAIMONDS.   Ko kundze meklē? 
 ROSJA.   A neko. Garāmejot, paskatīties... 
RAIMONDS.   Tad laimīgu taciņu! Nav ko blenzt, kad citi strādā. 
ROSJA.   A varbūt es darbu meklēju. 
RAIMONDS.   Celtniecībā bābiešiem nav īstā vieta. 
ROSJA.   Uz stroikām labāki gadi man sajāti. 
EDVĪNS.   Stalažās ceļi neļogās? 
ROSJA.   Priekšā mužikam ģevčurka trīcas... a? Varu tapetes klātot. 
EDVĪNS.   Un ja būs jāpārlīmē? 
ROSJA.   Man kategorija – turas ar garantiju. Visa Bolderlanģija zem manām tapetēm. 
EDVĪNS.   Ja saimniece pārdomā, vairs nepatīk raksti? 
ROSJA.   Vai debila - domāt jāmāk. Ja ne, lūdzu, arī divreiz maksā. 
RAIMONDS.   Līdz tapetēm te vēl jāpagaida. 
ROSJA.   Vajag redzēt platību. Cik kvadrātmetru... Kur načaļņiks? 
EDVĪNS.   Priekšnieks? Jāmeklē dziļāk, pie mūrniekiem. 

(Rosja nost. Raimonds, Edvīns nost. 
Klāt Arvīds. Noliek somu, kravā pirkumu. Klāt Maira.) 

MAIRA.   Tēvs bija. 
ARVĪDS.   Aha. 
MAIRA.   Lika sveicināt. 
ARVĪDS. Paldies. 
MAIRA.   Rādīja plānojumu istabām... tev gribēja izstāstīt. Viņš priecātos, ja tu pats arī 
piedalītos mājas būvniecībā. 
ARVĪDS.   No kā tad iztiktu? Jāpateicas Ignatam par atsaucību - ir vismaz  darbs. 
MAIRA.   Oficiāli nenoformēts... pie zirgu aplokiem. 
ARVĪDS.   Kas slikts... tīrā gaisā... 
MAIRA.   Tēvs pabalstītu. 
ARVĪDS.   Zinu. 
MAIRA.   No laba prāta... ja ko nopietnu uzsāktu. 
ARVĪDS.   Negribas kļūt par viņa labdarības ķīlnieku. 
MAIRA.   Ja viņam tas sagādā prieku, gandarījumu. 
ARVĪDS.   Nezinu, nezinu... 
MAIRA.   Vai, man kartupeļi vārās! 

(Maira nost. 
Klāt Vilnis, Raimonds.) 

VILNIS.   Kliņģeris... apetītlīgs! Rozīnīti nočiepsim... ārpuskārtas degustācijai. 
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RAIMONDS.   Kefīriņš neatradīsies – gāmurs izžuvis. 
ARVĪDS.   Trīs lielās pakas – bet vai ne salātiem? 
RAIMONDS.   Zāli, lapas nevaru sagremot, man vēl jāaug līdz  liellopa līmenim. 
VILNIS.   Kā tu kefīram konīti dabūsi virsū? Atdzīvosies iekšu vulkāns – neizspruksi no 
pēkšņa izvirduma. 
RAIMONDS.   Rupucis, sieri, re, – pietiks ar ko aizdambēt krāteri. 
ARVĪDS.   Vistiņas grilam... Desiņas – tās jāvāra? 
RAIMONDS.   Vāra un cep – jāprasa saimniecei. 
                                                                 (Klāt Jorens.) 
JORENS.   Arvīd, šos trauciņus aiznes, noglabā patālāk citai reizei! 
ARVĪDS.   Nopietni, meistar? 
RAIMONDS.   Ko, alkoholu konfiscē?! 
VILNIS.   Spāru svētki pārceļas? 
JORENS.   Svētki jāsvētī, ne jānopļurzā! 
VILNIS.   No kura laika tu svēto biedrībā? 
RAIMONDS.   Glāzīti konjaka acu gaišumam.  
JORENS.   Ar vienu nekad nepietiek – nestāstiet man. Rītdien paģirās apmuļļātus, kur man 
jūs likt? 
VILNIS.   Nekniedē mums smadzenes, neviens nedomā plostot līdz ķēmam, bet uz sausās 
mēles vienu ogu... un ir iemesls! 
JORENS.   Noņemt iemauktus un palaist sirdi ganībās, lai iztriecas – tas der; pēcāk 
paklausīgāka turas valgā. 
VILNIS.   Pareizi runā! Vadonim saprāts atgriežas. 
RAIMONDS.  Jau domājam – pavisam nojūdzies. 
JORENS.   Tur tā lieta, ka esam ilksīs, iejūgti un jāvelk, jāuzspēj... tempā... ja gribam kārtīgi  
nopelnīt, (kurš negrib?) un tāpēc sausais likums. 
VILNIS.   Krupi vieglāk norīt, jo,jo... jo, kas tā par balli bez meitenēm...  
RAIMONDS.   Ir saimniecīte. 
VILNIS.   Viena pa baru. 
JORENS.  Paņemsim atturības tūri. Pohmaļu vietā – miesas sakopšana seņču garā – mums 
atvēlēts, izmēģināt jauno pirti. 
ARVĪDS.   Jau kuras. 
JORENS.   Uz karstiem nierakmeņiem alutiņu varēs uzmest, bet neko grādīgāku. Sarunāts? 
ARVĪDS.   Kā paši vienojaties... man vēl grils... 

(Arvīds nost.) 
JORENS.   Kur Edvīns? 
VILNIS.   Avīzi studē. Reflektants politikā orientējas. 
JORENS.   Pasakiet censonim par pirti; lai zina, kas norunāts. 

(Jorens, Vilnis, Raimonds sānis. 
Klāt Džiris, Džons.) 

DŽIRIS.   Neborē man, ka tev nekad nav nācies ķieģeļus švunkāt. 
DŽONS.   Kā atceros, saprātīgās dzīves laikā – nekad. 
DŽIRIS.   Tad stingri kādā iepriekšējā dzīvē: tuksnesī piramīdas cēlis, vai Ķīnas lielo mūri 
stutējis... Nu, nevar būt, ka tā uzreiz, ne no šā, tev siena sanāk gluda kā teļa liesa. 
DŽONS.   Pats brīnos... tak, ja sāc bez cimdiem, ar pliku patikšanu – darbs pats pateic 
priekšā, ko un kā. 
DŽIRIS.   No kurienes tā patikšana? 
DŽONS.   Indeve saprast, kur tas vihers slēpjas... kad štuko – nāk čuja, un tad, viens prieks, 
aiziet pats no sevis. 
DŽIRIS.   Kāpēc man neuznāk čuja, skunstes čoks neveras vaļā? 
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DŽONS.   Paprasi... 
DŽIRIS.   Tāpēc, ka tavu genofondu nofraktējis turku šamans vai nez kāds maģijas žuļiks un 
var munstierēt ar tevi kā iepatīkas. Bet akurāt es, teikšu atklāti... 

(Klāt Edvīns.) 
EDVĪNS.   Cilvēks beigts, pakritis uz drazām! 
RAIMONDS.   Cilvēks? Mēs... četri, pieci... mēs visi. 
EDVĪNS.   Kāds svešais... uzklīdis! 

(Visi nost.) 
 
 

(Zemē guļus Rosja. 
Klāt Vilnis, Džiris, Jorens.) 

DŽIRIS.   Priekšniek, - tur tie bleķi! 
JORENS.   Kādi, kam tev? 
DŽIRIS.   Spīdīgos, no metāla – ar ko mūrē! 
JORENS.   Ķelles? 
DŽIRIS.  Davai ķelli! Živāk – tīŗo! Sekunde izšķir dzīvības likteni. 
EDVĪNS.   Beigta, nekust... 
DŽIRIS.   (viņam padoto ķelli kā spoguli pieliek Rosjai pie mutes) 
     Vēl dvašo! Locekļi nav lauzti... 
JORENS.   Te nemaz nevar... nav no kurienes nokrist. 
EDVĪNS.   Izliekas par beigtu, maita... tā pārbijos... 

(Klāt Vilnis, Raimonds, Džons.) 
DŽIRIS.   Puncis piedzīts ciets... kā zirgam, kad vīveles. 
EDVĪNS.   Tu dakteris? 
DŽIRIS.   Zootehniķis – ieskaitē fizioloģijas īsais kurss... nieks vien pietrūka līdz atestātam... 
EDVĪNS.   Te cilvēks tomēr! 
DŽIRIS.   Tas pats lopiņš; un ja vēl šitādā rakursā, bez pasaulīgā uzskata... 
VILNIS.   Kas tas? 
RAIMONDS.   Pudele... bez satura, patukšota. 
VILNIS.   Ogļu aizdedzināšanas šķidrums. 
DŽIRIS.   Va vellos, būs sagāzusi kuņģī. Tas jāizdabū no iekšām! 
VILNIS.   Šļauku rīklē un pumpējam laukā. 
RAIMONDS.   Neprātīgs vai – savandīs kundzes iekšējo pasauli! 
DŽIRIS.   Ja atvemtu... Ūdeni... lej rīklē, lai skalojas, atšķaidās...  
EDVĪNS.   Neņem pretī – pārāk pilna. 
DŽIRIS.   Nevar vairs kavēties... Uz slimnīcu! Priekšniek, jāņem tavs busiņš. 
     Puiši, ceļam! Ko kasās: vien , divi -  reizē! Nesam un triecam uz ātrāko! 
DŽONS.   Tā Rosja... mūsu Rosja... no kurienes uzradās? 
DŽIRIS.   No mākoņiem nožāvās. 
ROSJA.   Meždu pročem... ja Rozaļija... Ahtung, ahtung... līber alles! 
RAIMONDS.   Oho, nav pārtrūkušas dzīvības šnalles. 
ROSJA.   Rozaļija... ja Rozaļija... 

(Visi nost.) 
 

(Galds pagalmā. Klāt Maira, Arvīds.) 
MAIRA.   Kur aiztriecās... ne ēdusi, ne dzēruši... 
ARVĪDS.    Tur vienam palika slikti. 
MAIRA.   Kur sagatavoto mums likt? 
ARVĪDS.   Rīt brokastīs, pusdienās. 
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MAIRA.   Ledusskapī nevarēs sabāzt. 
     Vismaz tu ko ieēd. Varbūt rosolu – kartupeļi jau gatavi? 
ARVĪDS.   Nevajag, nepūlies... nemaz negribas – kaut ko jau te iekodu 
     Es tad arī iešu... mani gaida. 
MAIRA.   Vai tad Ignats neatbrauks pakaļ? 
ARVĪDS.  Paiešos pretī... viņš negrib jauno mašīnu te pa bedrēm dauzīt... Vajag aploku 
pabeigt... kumeļi jāpārdzen uz atālu. 
MAIRA.   Aizved ciemakukuli no spāru svētkiem. 
ARVĪDS.   Nekāda svinēšana nesanāca... nevajag. 
MAIRA.   Tāpat, lai cienājas. 
ARVĪDS.   Celtnieki pievarēs... Varbūt vienu konjaku, ja vīriem Jorens aizliedz... Ignatam uz 
aploka atklāšanu. 
MAIRA.   Kaut vai divus – mēs tāpat nedzeram. 
ARVĪDS.   Pietiks ar vienu. 
     Es tad nu eju... pagaidām... 
MAIRA.   Sveicini Ignatu! 

(Arvīds nost. Maira sāk vākt produktus, te kaut ko ievēro.) 
MAIRA.   Kas tur... uz lielā ceļa... 
 

(Klāt Ilgvars.) 
ILGVARS.   Labdien! 
MAIRA.   Jau krietna pēcpusdiena. Labdien... 
ILGVARS.   Līdz vakaram vēl jāpagaida. 
     Ciemiņi nāks? 
MAIRA.   Nē, nav lūgti. 
ILGVARS.   Bet galds – tik bagātīgi klāts? 
MAIRA.   Tie jau prom. 
ILGVARS.   Iznāk, ka man vienam. 
MAIRA.   Gribas ēst? 
ILGVARS.   Kā vilkam. 
MAIRA.   Varat nomazgāt rokas. 
ILGVARS.   Nez vai tīrākas dabūs, eļļas lupatā noslaucīju... Fūrei uzsprāga riepa – sanesa 
sānis un nost no asfalta... Nācu skatīt, varbūt kāds vīrs ar traktoru... 
MAIRA.   Vīrs draugiem palīgā... nesen sākuši, būvējamies... lauku tehnika nav iegādāta. 
ILGVARS.   Stingrāki verķi tev nav – šos plastmasas zobu bakstāmos bailes nolauzt. 
MAIRA.   Tie domāti vienreizējai lietošanai. Bet, lūdzu, te būs no metāla – nažu un dakšiņu 
komplekts. 
ILGVARS.   Cita lieta, meitenīt, uzreiz svarīgumu jūti... stilīgi burti iegravēti. 
MAIRA.   Kāzu dāvana mātei. 
ILGVARS.   Tādai mantai vērtība... tev slavenības rados? 
MAIRA.   Tie nav dzimtas iniciāļi – rūpnīcas firmas zīme. 
ILGVARS.   Nu baigi piestrādāts.. 
     Pagaidām dzīvojat būdelē? 
MAIRA.   Tā pirtiņa. 
ILGVARS.   Pirts? 
MAIRA.   Jā, būs izkūrusies... varat nopērties... 
ILGVARS.   No tiesas? Izsautēties - tas gan derētu! 
MAIRA.   Iedzert negribas? 
ILGVARS.   Glauna marka. 
MAIRA.   Taisi vaļā, droši! 
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ILGVARS.   Uz ceļa, kad pie stūres – pilnīga apskaidrība... principā gar stiklenēm 
negrābstos... paldies, paldies, sirsniņ. 
MAIRA.   Paskatīšos... sameklēšu lielāku dvieli. 

(Maira nost.) 
 
 

(Pirts lāvas telpa.) 
ILGVARS.   Mīļumiņ, - pirtī ar drēbēm! Met nost... sintētiku pieraus ādai, applaucēsies... un 
pupturīti nost... 
     Uzmetam vēl ķipīti... Oi, cik labi, paldies, mīļumiņ, ... nāc augšā uz lavas... noper mani... 
stingrāk, nežēlo... tā, tā, ai, cik forši... ar slotiņu, ar slotiņu izdzen nelabo garu... oh, dvēseli 
ceļ stāvus! 

(Tvaika mutulis apņem esību.) 
 
 
 

(Pirts priekša.) 
ILGVARS.   Vai nebija forši? 
Maira.   ... 
ILGVARS.   Tev patika? 
MAIRA.   ... 
ILGVARS.   Tu teici – tev vīrs? 
MAIRA.   ... 
ILGVARS.   Tikko precējušies? 
MAIRA.   Ir tāds laiciņš... 
     Salaulāti baznīcā; mācītājs svētīja mūsu apņemšanos un arī dievs neiebilda. 
ILGVARS.   Un kāpēc... priekš kura taupīji nevainību? 
MAIRA.   Un ja gaidīju tevi? 
ILGVARS.   Kā tu zināji par mani? 
MAIRA.   Sirds varbūt ko pačukstēja. 
ILGVARS.   Vai vīrs no apdalītajiem – nevarēja uzlauzt? 
MAIRA.   Man... intīmā barjera, kurai netieku pāri... Mēs mīlam viens otru... viņš iejūtīgs, 
godīgs – necentās ar varu... 
ILGVARS.   Tu dusmo, ka paņēmu bez atļaujas? 
MAIRA.   Es ļāvos... 
     Ienāci pagalmā... tāds nenovēršams... spēcīgs un smags kā nolemtība... Tu parāvi vaļā 
mezglu... atbrīvoji no nevainības sloga. 
ILGVARS.   Tu tik forša. 
MAIRA.   Un mums tagad būs bērniņš? 
ILGVARS.   Ne vienmēr tā uz sitiena. Bet ir normāli, ja precēta sieva dzemdē. 
MAIRA.   Tu vēl kādreiz uzradīsies? 
ILGVARS.   Mīļo jaukumiņ, nemelošu – neko nesolu. Es – fūres vīrs; vienā braukāšanā pa 
daždažādiem ceļiem... pa šo maršrutu pirmo reizi, vai vēl kad sūtīs – es to nevaru pateikt. 
    Tu esi forša... un tavs vīrs, ja mīl... 
MAIRA.   Viņš mīl. 
ILGVARS.   Nu forši... viss kārtībā. 
MAIRA.   Kā tevi sauc? 
ILGVARS.   Ilgvars. 
MAIRA.   Ilgvars... tu mani pamet ilgu varā. 
ILGVARS.   Neskumsti. Man tāds darbs – katrs kā var maizīti pelna. 
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MAIRA.   Slāpst... Atnes dzērienu no galda... 
(Ilgvars nost.) 

 
 

PRIEKŠKARS. 
 
 

 
 
 

 
 
         

 
3. CĒLIENS. 

 
(Istaba pabeigtajā jaunbūvē. 

Klāt Maira, Arvīds.) 
ARVĪDS.  Laiciņam provianta tev pietiks. Te arī naudiņa. Un melnā šokolāde... neesot salda, 
bet noderīga – stiprina atmiņu. 
MAIRA.   Kas man tāds būtu jāatceras? 
ARVĪDS.   Nezinu... tu gribēji studēt. 
MAIRA.   Jā, kādreiz... juristos. 
ARVĪDS.   Un tagad medicīnu? 
MAIRA.  Kur to rāvi – kāpēc medicīnu? 
ARVĪDS.   Tev te grāmata – Medicīnas enciklopēdija. 
MAIRA.   Tas tā... vispār... pašķirstīt... 
ARVĪDS.   Nav slikti zināt, kādi noslēpumi pašam iekšā. 
MAIRA.   Arvīd, tu nedēļām projām, strādā bez brīvdienām... 
ARVĪDS.   Tāds darbs. 
MAIRA.   Darbs, darbs... es tā vairs nevaru... mēs atsvešināmies, Arvīd! 
ARVĪDS.   Maira, kas tev pēkšņi? 
MAIRA.   Ja esam salaulāti kopībai... mums vajadzētu mēģināt... mēs varētu tuvināties... 
ARVĪDS.  Vai kas noticis, Maira? Tevi nomāc, tev depresija... vienai jānīkst – vajag iziet 
cilvēkos. 
MAIRA.   Man nevajag cilvēkus; tu man esi, mans vīrs. 
ARVĪDS.   Maira... 
MAIRA.   Arvīd, mans labais, nepamet mani. Paliec... pabūsim kopā... centīsimies salabt... 
glābt ģimeni ! 
ARVĪDS.   Maira, mēs, tak, neesam saplēsušies. 
MAIRA.   Aiziet uz baznīcu... kaut kur uz balli kopā... 
ARVĪDS.   Tev tiešām derētu jauni iespaidi... ja ne augstskola, ir visādi kursi... atliek 
izvēlēties. 
MAIRA.   Ko tu ieteiktu? 
ARVĪDS.   Par agronomi, dāŗzkopi... apkārt mājai zeme jāiestrādā... audzēsi skaistas puķes... 
MAIRA.   Un tu pa retam atskriesi apraudzīt daiļo dārznieci... vai lejkanna nav izrūsējusi 
caura. 
ARVĪDS.   Vajag, ko uzsākt; ja neuzdrīkstēsies – neko arī neizdarīsi. 
MAIRA.   Es tava sieva... 
ARVĪDS.   Man darba līgums. 
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MAIRA.   Mutiski sarunāts. 
ARVĪDS.   Labi, man laiks... es tad nu... mani palaida garāmbraucot – mašīna ar materiāliem 
palika uz ceļa. 
MAIRA.   Arvīd... 
ARVĪDS.   Maira, piedod! Mani gaida... 

(Arvīds nost. 
Brīdi Maira viena. 

Klāt Ivonda.) 
IVONDA.   Ienācu no sētas puses. Durvis greznas, tā pat kā no priekšpuses – var sajaukt, kur 
parādes, kur... Izstaigāju visu māju, kamēr tevi atradu. 
     Nu, brīnišķīgi... un plašumi. Nemaz nesaskaitīju, cik istabu sanāk. 
MAIRA.   Piecas. 
IVONDA.  Piecas... vēl vannas istaba un duškabīne... Un tapetes, katrā istabā citādas... 
Aizkari... man patīk guļamistabā... tie smagie; pati izvēlējies... tieši manā gaumē. 
MAIRA.   Tēvs no Vācijas... kā sālsmaizi. 
IVONDA.   Un visa apdare... nostrādāts perfekti; celtniekiem nu gan lielais paldies pienākas. 
MAIRA.   Tēvam paldies... neesam nemaz tā īsti pateikušies. 
IVONDA.   Kas tēvam... Ja tāda nauda – kaut ko atmest miesīgai meitai. 
     Nekas dižs – plātsmaizīte... kā tukšām rokām... Nesagriezīsi? 
MAIRA.   Patreiz negribas. 
IVONDA.   Nu ja... nogaršosiet kopā ar Arvīdiņu. 
MAIRA.   Sakaltīs viņu gaidot. 
IVONDA.   Kur ta svētdienā? 
MAIRA.   Viņiem tur steidzami darbi. Nupat bija... naudu atveda. 
IVONDA.   Varēja darbu tuvāk pameklēt. 
MAIRA.   Kur skries, ja pieklājīgi maksā. 
IVONDA.   Ģimenei neatliek laika. 
MAIRA.   Ko tu vienmēr vari pukstēt. 
     Sagriezīšu; cienājies... Tev tēju vai kafiju? 
IVONDA.   Manis dēļ, meitiņ, nepūlies. 
MAIRA.   Cik tur – ieslēgt automātu.  
IVONDA.   Nevajag, nevajag... nu labi, to kafiju. 
     Mairiņ, tev slikti, kas kaiš? 
MAIRA.   Kas atkal? Ir nu gan... 
IVONDA.   Es, tak, redzu, meit. 
MAIRA.   Tu izdomā, lai tik būtu ap ko ņemties... tev niez rokas, kādu piežmiegt – tas tev no 
skaudības. 
IVONDA.   Meit, nebaidies, ne sev istabu lūkot nācu... jūsu lietās nejaukšos... man savs 
ūķītis, man tur ierasts... un jūs ar Arvīdiņu tepat blakus, ja kas... ko man vairāk... apglabāsiet, 
puķītes uz kapa noliksiet... kas man ko skaust. 
MAIRA.   Skauž, ka bez tevis var iztikt... tā tu visu mūžu. Tu pati sev laimi noskaudi... tēvu 
padzenot. 
IVONDA.   Meitiņ, ... Augusts aizskrēja... mani pameta ar mazu bērniņu uz rokām... Tu mana 
laimīte, tu mans prieks un visa mana dzīvīte... 
MAIRA.   Kur paliek mana? 
IVONDA.   Nu tev ir sava. Vīrs, kur labāku atrast. 
MAIRA.   To arī tu sameklēji. 
IVONDA.   Jūs paši izlēmāt... Arvīdiņš vēl nāca – izlūdzās tavu roku... Sastrīdējāties? Par ko? 
MAIRA.   Tak, ne par ko! 
     Mamm, ... 
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IVONDA.   Stāsti, meitiņ, stāsti – atvieglo sirdi. 
MAIRA.   Mamm, man grūti... esmu gaidībās... 
IVONDA.   Tu bērniņu gaidi? 
     Vai, meitukiņ, to laimīti... ak, tu laimīgā! Es zinu, prāts satraucas tādā stāvoklī; pārmaiņas 
organismā, nemiers, neapmierinātība nezin par ko... tā sākumā, tas normāli... Nav viegli augli 
iznēsāt... būs nelabumi, sāpītes... tas laimes grūtums. Tā daba mums sievietēm uzlikusi. Es jau 
būšu blakus... un Arvīdiņš arī... 
MAIRA.   Arvīds nekā nezin. 
IVONDA.    Vajag pateikt, izstāstīt! 
MAIRA.   Nevajag. 
IVONDA.   Viņš negrib? Kad sagādāta tāda māja, ko vēl? Nevar būt... Arvīds goda puisis – 
viņš priecāsies, meit. Man iemeldēties... es viņam to prieka vēsti. 
MAIRA.   Nav viņa bērns. 
IVONDA.   Ko tu, kam tad? 
MAIRA.   Nezinu. 
IVONDA.   Tu jukusi – kas tad to zina? Kā nezini – man varbūt jāzina! 
     No celtniekiem kāds? Tas žiperīgais? Man jau likās aizdomīgi... 
MAIRA.   Kas tev likās? 
IVONDA.   Meit, meit, ... kā dzīvē negadās... Tu domā par šķiršanos? 
MAIRA.   Ar ko? 
IVONDA.   No Arvīda. 
MAIRA.   Nedomāju... jo izdomāt tāpat neko nevar. 
IVONDA.   Pieteiksies īstais... varbūt māju it kā priekš sevis ar cēla. 
MAIRA.   Ko tu vari... celtniekus liec mierā. 
IVONDA.   Vienreiz tā vai tā nāks manāms... Jo ātrāk Arvīds uzzinās, jo labāk... bērni ne 
vienmēr iedzimst vecākos... 
MAIRA.   Par ko tu mani turi, māt! Kā es varu krāpties – viņš tik labs, tik godīgs pret mani; 
kā es viņam acīs skatīšos. 
IVONDA.   Tevi izvaroja? Bosiks uzklupa... mūsu rados ne kas tāds, nekad... to kaunu, 
negodu – kā lai es nu skatos acīs? 
MAIRA.   Kam tev jāskatās? 
IVONDA.   Pasaulei. To grēku, to grēku nenoslēpsim... Tu man audzināta; kā varēji , ka 
pavisam bez valdīšanas pār sevi... kad vīrs prom, ar kaut kādu izvirtušu plenci!  
MAIRA.   Viņš nedzer... vismaz darba laikā. Nomierinies, māt, neviens nenāks, 
nepieteiksies... 
IVONDA.   Varbūt pat labāk, ja tēvs no nekurienes... paliks mūsu abu noslēpums... Kā 
sanācis, tā jādzīvo tālāk... 
     Atskries mazbērniņš... ja paši negribēsiet – es izaudzināšu ... būs man mazs balts eņģelītis. 
MAIRA.   Māt, neubago! 
IVONDA.   Mairīt, meitiņ manu, manu mīļumiņ... 
MAIRA.   Es tukša, nav manī mīlestības... māt, ej nost! 
(Maira atgrūž māti. Tā aizķerdamās neveikli krīt. Maira pēkšņās sāpēs sažņaudz rokās vēderu, 

noslīgst ceļos.) 
IVONDA.   Mairīt manu, Mairīt... 
 

(satumsums) 
 

(Viesistaba. Garš galds. 
Klāt Juta, Melita. 

Abas kārto traukus un ēdamrīkus.) 



 30 

JUTA.   Žēl Arvīdiņa... nodzinies, skrien negulējis... izkārto, un visu par savu naudiņu. 
MELITA.   Esot aizņēmies lielu summu. 
JUTA.   Vedējtēva firmā nekādus tūkstošus nav pelnījis... bet viss maksā, viss maksā... 
MELITA.   Dotu ziņu sievastēvam... tam, tak, ... ja šitādu būvi var uzdāvināt. 
JUTA.   Esot ārzemēs, biznesu kurbulē; atgriezīsies, gan atlīdzinās. 
MELITA.   Īpašums, jādomā, uz meitas vārda. 
JUTA.   Kopīgais... Arvīdiņam sava daļa – viena ģimene. 
MELITA.   Vēl var uzrasties radu radi... sāks tiesāties. 
JUTA.   Tās klapatas vismaz viņām ies garām... Samierinājušās ... nu abas guldītas blakus... 
MELITA.   Nav aptverams... māti ar meitu vienā dienā... zemes klēpi... 
JUTA.   Faktiski divās kopiņās – trīs dzīvībiņas apglabā. 
     Maira bērniņu gaidīja... spontānais aborts... Arvīdiņš prom pa darbiem... uzradās pēc 
nedēļas... sieviņa ar mati uz grīdas... Ivondai asins izplūdums galvā... ko vairs dakteri... 
MELITA.   Ja uzreiz ātros sasauktu. 
JUTA.   Vai tu cilvēks visu vari paredzēt... 

(Klāt Aelita, Didzis.) 
AELITA.   Jau brauc! 
DIDZIS.   Mašīnas garā, garā desā. 
MELITA.   Tā rēķinājām, ka ap šo laiku... 
JUTA.   Mums viss gatavs... Sasēdīsies – tad vispirms vīna glāzi... notiesās buljonu ar 
pīrādziņu un pēc silto liksim galdā. 
DIDZIS.   Kur mēs sēdēsim? 
AELITA.   Man patīk galā, kā dzimšanas dienā. 
MELITA. Bērni, bērni, miers, miers – jums savs galdiņš virtuvē. 
AELITA.  Gribu tev klēpī. 
MELITA.   Neesi vairs maziņā – tur dabūsiet to pašu, ko ēdīpieaugušie. Kartupeļus, desiņas, 
kūku. 
DIDZIS.   Kūciņu, kūciņu! 
JUTA.   Jāpaēd kārtīgs ēdiens – saldais nāk pēdīgais.    
AELITA. Gribās saldo! Negaršo kārtīgā desa. 
MELITA.   Ir jāēd, dūšīgi jāpaēd, lai izaugtu lieli. 
DIDZIS.   Cik lieli? Līdz griestiem? 
AELITA.   Es tāda kā mamma – tu kā tavs tētis. 
DIDZIS.   Mans tētis aizlaidās 
AELITA.   Vai viņš kovārnis? Pats arī paliksi maziņš knauķēns. 
DIDZIS.   Pati knauķene... es jau tagad lielāks par brāli. 
JUTA.   Bērni, tagad malā... nemaisās pa kājām... mācītājs nāks. 

(Melita, Aelita, Didzis nost.) 
JUTA.   Bizinās puišelis bez pieskata, bez tēva aizgāda... cik tādu jēzulīšu visapkārt no svētā 
gara mīlestības... un viens vien uzņemts visaugstajā elitā... uz zemes palikušiem tēvs 
alimentus nesūta -laikam nemaz nav debesīs tā rocība tik liela... 
     Jānoliek ziepes – pēc kapiem gribēs nomazgāt rokas. 

(Juta nost.) 
 

(Priekštelpa. 
Klāt Džiris, Džons, Arvīds.) 

ARVĪDS.   Panāciet klāt! Jānorēķinās... 
DŽIRIS.   Piemaksa – varbūt atvilkums? 
ARVĪDS.   Samaksa. Negribu palikt parādā. 
DŽIRIS.   Ar to brāli neder ielaisties. 
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ARVĪDS.   Darbs padarīts... jāmaksā. 
DŽONS.   Par mūrēšanu saņēmām līdz pēdējam latam. 
DŽIRIS.   Ja kaut kas, ko paši nezinām. Uz lielām būvēm tā gadās. 
ARVĪDS.   Par zārkiem... apbedīšanas biroji nepiedāvā izskatīgākus. 
DŽONS.   Jūsu pašu materiāls – sausi spundēti dēļi. 
DŽIRIS.   Arvīds rēķina par darbu. 
DŽONS.   Kāds tur – tīrā interese, kā vienā naktī mūža māju uztaisīt. 
ARVĪDS.   Ja man jāmeklē pa pilsētu... transports, kur dabūt vīrus, kas iecel, izceļ... un laika 
vairs nebija... 
DŽIRIS.   Audums drapēšanai mīksts , gludens... es sānos iestiepu faltes, tā ka starus tādus... 
DŽONS.   Izdevās tev sirdsdarbs. 
DŽIRIS.   Nu ja, kā tad... kaut naudiņš, ja patur rokā, tulznu netaisa. 
DŽONS.   Viegla nauda viegli aiziet. 
DŽIRIS.   Vienīgi izpalīdzot, ja nu kungam nav galīgi, kur to žūksnīti likt. 
DŽONS.   Saimniek, bāz maku atpakaļ – mēs neņemsim. 
ARVĪDS.   Varbūt jūs? 
DŽIRIS.   Kā es viens... mēs pārī rubījām. 
     Un ko es teikšu... pēc visa, Arvīdiņ, nevajadzētu māju atstāt nekurinātu, bez 
pieskatīšanas... abās pusēs ceļi ...  
ARVĪDS.   Par to jādomā. 
DŽIRIS.   Ja nav laika govi pārsiet, tad jātaisa aploks. 
DŽIRIS.   Ies iekšā... muzikanti spēlē, tūliņ mācītājs runās. 

(Džiris, Džons, Arvīds nost. 
Klāt Jorens, tad Stella.) 

STELLA.   Joren, vecais štucerīt! 
JORENS.   Tu mani noraksti? Vecis no kapa izkāps, ja sagribēs mātīti kantēt. 
STELLA.   Gribētos redzēt. Tev izdevība piecirst, man blakus pie galda brīva vietiņa. 
JORENS.   Vajag ceļgalus pagludināt? 
STELLA.   Ja tavs pletīzers nav atdzisis. 
JORENS.   Dzelzīti var uzsildīt... Kur ta cienīgo nobāzi? 
STERLLA.   Dežūra depo. 
JORENS.   Vīram jādzēš nāburgu ugunsgrēki, kad paša sieviņai aizsvilies. 
STELLA.   Un tev špricīte neceļas? 
JORENS.   Nav note – man nopļauta pērna kūla. 
STELLA.   Kā tāds atštaukas brūtgāns – laid garām plezīri. 
JORENS.   Stelliņ jaukā, mednieks nedzen zaķīti, kas spriņģo zupas katlā. 
STELLA.   Oi, oi, kur kaunamam gailim sekste gaisā! 

(Stella nost. 
Klāt Raimonds, Vilis, Edvīns.) 

VILIS.   Ir tomēr sieviete vienreizējs radījums – slēptāko vēlmi no acīm nolasa. Jutas kundze 
man pamāj, pavelk sānis un iespiež padusē... re – neatkorķēts trauks... lai varam patālāk no 
runām... 
RAIMONDS.   Vau, gaišreģe! Noģida, ka ar šņaucienu vīna iesalušās asinis neatkausēsim. 
EDVĪNS.   Man drebulis nepāriet. 
VILIS.   Konjaks! 
RAIMONDS.   Vau, kronis! 
VILIS.   Ne prasts fūzelis - konis, kam nedraud diskvalifikācija. 
EDVĪNS.   Pudelīte būs aiztaupījusies no spāru svētkiem. 
RAIMONDS.   Apvienosim sēras ar aizgājušām svinībām. 
EDVĪNS.   Kapu rakt smagāk kā sijas sliet. 
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VILIS.   Runas par darbu beidzam – priekšniek, ierādi žestu; tev pirmais tosts. 
RAIMONDS.   Tostu! 
JORENS.   Pardon, puiši, - pas, laižu garam. 
VILIS.   Par ko ne? 
RAIMONDS.   Savā reizē jāsarauj zveņģeles, jānomet iemaukti - pats mācīji. 
JORENS.   Nenoliedzu – pa retam der izjūgties... uz mani vairs neskatāties. 
VILIS.   Slims vai? 
RAIMONDS.   Kas par kaiti? 
JORENS.   Klikšķis bija... kad būvgružos Rosja gandrīz aizgāja... kas no tā cilvēciņa – 
niecība... Un dzirdu balsi, skaidri, kā turpat no augšējā vērbaļķa, ka gals katram striķa galam, 
viens sakumā un otrs... un, ka sev atvēlēto esmu izlacis... 
VILIS.   Meistar, vājuma brīdis – kam neuznāk... 
JORENS.   Negaidot pienāk... puķes uz kapiem noliku arī no sievas; Lonija palika mājās... ar 
sirsniņu problēmas... vai drīkstu aiziet, viņu vienu atstāt uz virszemes bez uzraudzības, bez 
atbalsta... kā stiprākam man jāiztur, lai palicējiem nav jāpiecieš mans vājums. 

(Klāt Rosja.) 
ROSJA.   O gore, gore... gospoģi, kakoe gore... suģba takaja iļi liktenis... 
VILNIS.   Skumji , protams... 
ROSJA.   Oi, bēdu bēda, zem akmeņa nevar palikt.... 
VILNIS.   Paldies saimniecēm – iedeva mums, kur nelaimi slīcināt... lūdzu, tīra manta. 
ROSJA.   A, kāpēc tik netīra? 
VILNIS.   Čto ti – no augstā plaukta, nav nekas labāks. 
EDVĪNS.   Tas konjaks. 
ROSJA.   V tom to... koņjak – zirga čuras... 
VILNIS.   Arī atsakies? 
ROSJA.   A šņabītis – dļa prostovo naroda? 
RAIMONDS.   Kristaldzidrais tēraudcietajam darba triecienniekam! 
EDVĪNS.   Mūsu darba varonei – Rosjai! 
VILNIS.   Nav man denaturkas. Nu, ko – iepurināt? 
ROSJA.   A, ko darīt – nav izvēles. A, starp citu, cik var atkārtot: es - Rozaļija. 
VILNIS. Rozīt, priekā! 
ROSJA.   Uz jūsu atbildību... Vo gadosķ – ņem aiz škurkas kā inde... a nekas izturēsim, ne to 
vien pārcietuši... 
RAIMONDS.   Priekšniek, mēs bīdām projektiņu. Vācamies brigādē. Prakse mums ir krietnā 
un tavā uzraudzībā... būvēties gribētāju netrūkst. 
JORENS.   Nekad to nav trūcis. Celti cietokšņi, pilis... mēs uzmeistarojām māju... un nedod, 
dievs, nebūs nevienam vajadzīga... Atbrauks Augusts... vai viņš tā bija domājis, vai varēja 
paredzēt, kad naudu ieguldīja... 
VILNIS.   Ja par naudu, tad tai vienalga, kur to gulda. 
RAIMONDS.  Pie tās vispirms jātiek! 
VILNIS.   Tiksim! Jo naudai vienalga, kas pie tās tiek. 
EDVĪNS.   Vai mums labāk neatvērt filozofu kantori? 
VILNIS.   Vai vēl labāk – filantropu! 
ROSJA.   Kas tie tādi? 
VILNIS.   Nezinu... bet vienalga – jātiek robā, kur naudu taisa! 
RAIMONDS.   Nauda – attīstība... iespējas... ekonomikas pamats! 
JORENS.   Tur tas bleķis, ka neder cilvēkam, nav cilvēciskās laimes pamats. 
     Jāpaklausās, ko mācītājs vēl teiks... vārdi kapos... sirdi aizķēra... 

(Jorens nost.) 
EDVĪNS.   Vai goda pēc mums arī nevajadzētu paņemt taimautu? 
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VILNIS.   Sorri, mēs par lietu... Rožzālīt mīļā, uz tevi varam cerēt? 
ROSJA.   A kak že, bez probļem, maļčiki – ja že žensčina... 
     Naļeiķe, naļeiķe bokāli polņei! 
RAIMONDS.   Nu ti dajoš, nu ti dajoš, Rozīt. 
VILNIS.   Rožzālīt, tu neaizstājama... tev tapetes nesalīp pirkstos, turās pie sienām un fakts ar 
garantiju... Tu mūsējā... tev uzticam tapetes... komanda tev uzticas. 
RAIMONDS.   Rozīt, rakstam līgumu? 
ROSJA.   A kur objekts? 
RAIMONDS.   Sadabūsim. 
VILNIS.   Objekti būs. Mēs sadabūsim. 
ROSJA.   Oi,mo’i bļiņčiki, prigoreļi bļiņčiki... tūliņ nevar... grēks, jei bogu, grēks! 
VILNIS.   Rozīt, nelauzies! 
RAIMONDS.   Kur aizķeršanās? 
ROSJA.   Pēc miršanas gari staigā pa māju, viņus vajag mierināt - vspominaķ deviņdesmit 
dienas. 
EDVĪNS.   Trīs mēnešus? 
ROSJA.   Obligāti, un tikai tad – tikt no viņiem vaļā. 
VILNIS.   Nu tik ilgi mūs te neturēs. 
ROSJA.   Ne obligāti šite, bet glāzīte rokās jāpietur, ne te ta šur. 
RAIMONDS.   Rozīt, tu ticīgā? 
ROSJA.   Kakaja razņica... balodīši mani... da kak vspominaķ bez rumočki... Nu brizni... 
iešļakstini...  
     O gadosķ, kak haraša... 
     Atļaujat, es pie saimniecēm, tur liela bļoda ar muzikantu gaļu... var mēli norīt... 
     O, bože, kakoe gore... o gospoģi... 

(Rosja nost.) 
EDVĪNS.   Kamēr līdz tapetēm – laiciņš paies. 
RAIMONDS.   Jorens laužas. 
VILNIS.   Vecais kamielis izpurgās formātu. 
     Blašķe tukša. 
RAIMONDA.   Pietiek ar – ja laužamies uzņēmējos, tad jātrenē atturība.  
VILNIS.   Kur tev bizdings – ar šķipeli tortē! 
RAIMONDS.   Ko ecējies? 
VILNIS.   Uzklupt večukam bērēs ar biznesa plāniem – neprecīzi izvēlēta vieta. 
RAIMONDS.   Psiholoģiski – tieši nevietā bīdās lietas. 
VILNIS.   Krutās izredzes varam karināt uz nagliņas.... 
RAIMONDS.   Nekas nav zaudēts – meistars uzsit sev cenu. Vecim pāries mendelis, beigs 
moralizēt. Kamēr nav galīgi meisele atsista, čomaks bez piķa - nekas vairāk kā pirdiens uz 
pannas . 
EDVĪNS.   Palūŗi, kāda man fasāde? 
RAIMONDS.   Ko uztraucies? 
EDVĪNS.   Ja nu mācītājam jāiet garām. 
RAIMONDS.   Lodziņi pašauri. 
VILNIS.   Soiģot – baznīcai tāpat šauras rūtiņas. 

(Edvīns, Vilnis, Raimonds nost. 
Viens otru ķerstīdami caurskrien Didzis un Aelita. 

Klāt Arvīds, Cilda.) 
CILDA.   Pēc mielasta paliksi te? 
ARVĪDS.   Nebūtu labi ēku atstāt bez uzraudzības. 
CILDA.   Un mani? 
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ARVĪDS.   ... 
CILDA.   Nedaudz varu paciesties... ja ieradīšos pēkšņi naktī... 
ARVĪDS.   Vismaz jāsagaida Augusts. Kā viņam pateikt... tēva mīļā meita... nevaru 
iedomāties to brīdi... 
CILDA.   Tev nekas nebūs jāstāsta, ziņas izplatās pašas... nav pierādīts kā, bet pieņēmums ir 
neapgāžams. 
ARVĪDS.   Māju droši, ka pārdos. 
CILDA.   Kādas viņam tiesības? Ja tavs īpašums... 
ARVĪDS.   Ja godīgi, es tik pat kā roku te neesmu pielicis. 
CILDA.   Nesāc sevi vainot, mēs neesam vainīgi... un tavai mājai arī nav ne vainas. Likumīgi 
tu te saimnieks. 
ARVĪDS.   Redzēs, kā nokārtosies... 
     No malas... vai nevar likties aizdomīgi, ka mēs kopā... bērēs... 
CILDA.   Kāpēc? Tu neko neesi noziedzies... un es, kā zināms, tava vedējmāte... atbalstu 
atraitni grūtā brīdi. 
     Man vienalga, ko lūriķi gvelž. 
    Mums neko nevar pārmest... mūsu attiecības sarga personas datu neaizskaramība – likums 
darbojas mūsu labā, es zinu, esmu to studējusi. 
     Mēs neesam izniekojuši nodokļu maksātāju naudu – mums nekas nedraud. Mūs attaisno 
mīlestība... 
ARVĪDS.   Un dievs ar to māju. 
CILDA.   Nē, savs jumts vajadzīgs – tā tu nerunā. Man apnicis pa šķūnīšiem, apriebušās 
kontracepsijas... savā mājā brīvi atraisīties, bez stresa palaisties vaļā mīkstā gultiņā... ļauties, 
ka tavs svētais gariņš ar svētlaimību ienāk... 

(Klāt Didzis, Aelita.) 
DIDZIS.   Jums arī pie liela galda nav vietas? 
CILDA.   Mums labi tepat. 
DIDZIS.   Nāciet pie mūsējā. 
AELITA.   Varēsiet desiņas apēst. 
DIDZIS.   Pēc kūkām nelien iekšā. 
CILDA.   Jums pašiem ar cienastu jātiek galā. 
DIDZIS.   Jums arī jātiek. 
CILDA.   Kas? Ar ko? 
DIDZIS.   Ar to – ka rūgts! 
AELITA.   Ai, cik rūgts! 
DIDZIS.   Rūgts! Rūgts! 
AELITA.   Rūūūgts! 
 
                                                       (Klāt Ilgvars.) 
ILGVARS.   Vai Mairu nevarētu palūgt? 
CILDA.   Nevar. Viņas šeit vairs nav. 
ILGVARS.  Šeit vairs nedzīvo? Nepateiksiet, kur meklēt? 
AELITA.   Aiz ceļa līkuma. Tai uzkalniņā. 
DIDZIS.   Tur uzraksts uzlikts. 
ILGVARS.   Paldies. Tad jau atradīšu.  
 
 

PRIEKŠKARS. 
 
 


