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Čempionāts 
 

(izrāde uz trīs kvadrātmetriem) 

 

darbojas: 

Tiesnesis 

Skaņu Operators 

Stjuardese 

Grāmatvede 

Pirmais Čempions 

Otrais Čempions 

 



1. 

(Skatītaju zāles rindas cieši ieskauj šaha galdiņu, uz kura ir tikai 

melnas figūras divi modinātāji un divas pudeles minerālūdens un 

limonādes, blakus jau sagatavotas glāzes. 

Pie galdiņa svinīgi stāv Tiesnesis ar karodziņiem tērpies 

jūrnieka uniformā. 
Sāk skanēt maršs. 

Tiesnesis māj sveicienu ar karodziņiem. 

Nāk Stjuardese ar Lielo Krūzi, no kuras ielej limonādi un 

minerālūdeni abās glazēs, turklāt piekasīgi kontrolē sevi, lai tiktu 

ievērota "godīga spēle" un nevienā glāzē nebūtu par daudz. 

Tomēr Tiesnesis pamana kļūdu. Viņš apmaina vietām limonādes 

glāzi un minerālūdens glāzi. Stjuardese nosarkst. Viņa izvelk no krūštura 

jau sagatavotu blanku ar nosaukumu “Atlūgums”, parāda to visai zālei 

un turpat uz galda paraksta. Iesniedz Tiesnesim.) 

 

Stjuardese. Parakstieties! 

 

(Tiesnesim nav laika, viņš nikni padzen Stjuardesi nostāk. 

Maršs izskan... 

Tiesnesis gaida. Nekas nenotiek. 

Stjuardese jautājoši skatās uz Tiesnesi. Redzams alkst sagaidīt 
aktīvu, vīrišķīgu rīcību, bet kad tā neseko, tad demonstrē savu nicināšanu. 

Tiesnesis uztraukumā izdzer limonādes glāzi…  

 

Tiesnesis vēlreiz dod zīmi sākt. Skaņu režisors ar zīmēm rāda, ka 

neko nesaprot. Tiesnesis nebeidzami atkārto zīmi sākt, beigās jau pilnīgi 

mehāniski. 

Sāk skanēt cits maršs. 

Tiesnesis ātri nomaina karodziņus un māj ar tiem citādu sveicienu. 

Stjuardese ar tikpat sakāpinātu pienākuma apziņu piepilda izdzerto 

glāzi, iepriekš tas malu nosusinot ar salveti. Saplēš atlūgumu.  

Maršs izskan. 

Nekas nenotiek.) 

 

2. 

(Tiesnesis noslauka sviedrus karodziņā. Stiepjas pēc glāzes. 

Stjuardese jau laikus to paredzējusi, viņu apsteidz – pasniedz no krūšu 

kabatas izvilktu bleķa krūzīti. Viņas formas saplok vēl vairāk, kad no 

otras krūšu kabatas izvelk burciņu ar skrūvējamu vaciņu. Ielej Tiesnesim 

no burciņas. Tiesnesis nepagūst izdzert ne pusi, kad sāk skanēt vēl cits 

maršs. 

Tiesnesis īsti nav pārliecināts - plivināt vai neplivināt karodziņus... 



Nāk Grāmatvede ar portfeli un algu sarakstiem biezos aktu vākos, 

pie galda nobīda sānis figūras, izklāj rēķinus. ) 

 

Grāmatvede. Parakstieties! 

 

(Tiesnesis un Stjuardese iedziļinās rēķinos, ilgi meklē annalēs, kur 

parakstīties. Pēc tam viņiem izmaksā algu precīzi līdz pēdējai kapeikai. 

Saņēmēji to tikpat rūpīgi pārbauda pārskaitot. 

Grāmatvede pa to laiku izdzer glāzi ar minerālūdeni, kas izrādās 

krietni stiprāks dzēriens. Brīdi bez elpas. Tad sava portfelī, kas citādi ir 

tukšs, atrod vienu aizgrauztu vistas kāju, uzēd to. Dzēriena ietekmē nonāk 

jau manāmā eiforijā, ilgi nevar savākt visus papīrus, pati par to smejās, 

aizmirst aploksni ar naudu atceras, skrien atpakaļ, ņem aploksni, cenšas 

pārskaitīt, aizdomīgi atskatoties, bet joprojām ķiķinot. 

Visbeidzot tomēr aiziet svilpojot drastiskas melodijas. Tiesnesis ar 

mīlestību sakārto šaha galdiņu. 

Stjuardese piepilda glāzes. 

Sāk skanēt romantiska melodija. Nāk Pirmais Čempions strikti 

oficiāli ģērbts. Viņš apsēžas pie galdiņa, iegrimst pārdomās. Radošām 

mokām padziļinoties noliecas tik zemu, ka... pārsteigts pamana zem galda 

Tiesneša atstāto skārda krūzīti, paceļ to, aplūko, izpēta. 

Tad ielej no glāzes krūzītē limonādi, izdzer ar lietpratēja garšu, krūzīti 
noglabā kabatā, Tiesnesim un Stjuardesei par lieliem sirdsēstiem... 

Beidzot Čempions izdara gājienu. Uzsit pa modinātāju. Stjuardese 

piepilda pustukšo limonādes glāzi. 

Sāk skanēt laika prognoze radio, kopā ar hokeja spēles reportāžu un 

svinīgi skandētu dzeju. Tiesnesis nomet kreklu. Apātiski plivinās ar 

karodziņiem. 

Stjuardese dzer no visas Lielas Krūzes. No saspringtas atliekšanas 

viņas ietērpam pārsprāgst kāda vitāli svarīga gumija. 

Čempions sava ģēnija vaļībā atļaujas paplikšķināt viņai: "sak, 

nekas jau, gadās!" 

Stjuardese nosarkst. Apmulsuma ielej viņam limonādi aiz apkakles. 

Čempions ar mutautiņu nosusina lūpas. Piepaceļās izkrata lieko 

slapjumu no bikšu staras.  

Nāk galīgi apreibusi Grāmatvede, kas laiž burbuļus, mēģinādama 

svilpot jautru dejojamu motīvu.  

Viņa pienāk pie galda. Ilgi cenšas atšķirt klātesošos pēc izskata. 

Atmet ar roku. 

Grāmatvede tāpat vien pasniedz čempionam biezu aploksni. 

Čempions pateicas atver aploksni tajā ir gabals karbonādes ar visu 

mērci. 

Pārliecinājies, ka viss kārtībā, Čempions noglabā aploksni 



blakus krūzītei.) 

 

3. 

(Grāmatvede pakrīt zem galda. Dzied no apakšas sērīgu motīvu. 

Pārējie pamazām iejūtas un piebalso. Tiesnesis sparīgi diriģē. 
Nāk Otrais čempions, ģērbies halātā. 
Sasveicinās ar partneri. 

Apsēžas pretī, analizē radušos pozīciju aprēķina dažādus 

variantus, ņemot palīgā pirkstus. Atmet vienu versiju. pēc otras. Pēkšņi 
ieskatās uzmanīgāk un iekliedzas. Tad slienas kājās, cenšas noturēt 
līdzsvaru, redzam, ka vienā kājā viņam vairs 

nav kurpes un lielajā pirkstā velkas līdzi iekodusies Grāmatvede. 

Tiesnesis ar lielu pienākuma apziņu un zobārsta stangām atbrīvo cietušo. 

Grāmatvede pagūst vēl iesūkt no Lielas Krūzes, tad prom.) 

 

Otrais Čempions (ilgi pārkontrolē pagaldi, vēlāk drošības pēc, stāvot 

kājās uz krēsla.) Padodos! (Uzsit pa modinātāju, tas izjūk.) 

 

(Pirmais Čempions uzmanīgi izanalizē modinātāja paliekas.) 

 

Pirmais Čempions. Parakstieties! (Sniedz protokolu.) 

Otrais Čempions (sniedz savu protokolu.) Parakstieties! 

Stjuardese (sniedz savu autogrāfu bloknotiņu.) Parakstieties! 

 

(Visi beidzot ir parakstījušies. 

Sāk skanēt visi marši reizē čempioni apskāvušies iziet no zāles. 

Tiesnesis un Stjuardese skatās, skatās viens uz otru, tad apsēžas pie 

galdiņa, pārbīdās ar visiem krēsliem tuvu viens otram blakus, ņem glāzes 

un iedzer. 

Kamēr viņi dzer, skatītāju zālē tiek ienests uzsaukums jeb manifests 

un visiem tiek piedāvāts parakstīties. Piemēram, par tekstu: 

 

“Skatuvei vienmēr vajadzīgs priekškars, kaut vai aizkulisēs vai 

ķīmiskajā tīrītavā. Lūdzam Kultūras Ministriju nodrošināt visus teātrus 

ar priekškariem. 

Visu klātesošo Paraksti”. 

 

Skatītājiem dzert nedod.) 

 

 

Priekškars 
 

 


