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Pro Krusts 

(groteska) 

 

darbojas: 

Menedžeris 

Apmeklētājs 

Modeļu demonstrētājas, starp tām Inesīte 

Firmas koris, starp tiem Tomašūns 

Žora (kaut kur aizkulisēs) 

 

(Birojs. Ļoti moderns dizains – niķelētas virsmas, neona flaieri, 

kompjūteri, printeri, faksi, kopētāji un gaismas mūzikas iekārtas. 

Ārkārtīgi smalki aprīkots dienesta galds, pie kura fantastiski izrotāts un 

milzenīgs biroja galds, pēc dizaina mēbele “a la Harley-Davidson”. 

Aiz galda sēž Menedžeris, to mēs saprotam pēc misiņa plāksnītes uz 

galda, kur tieši tā arī rakstīts: “MENEDŽERIS”. Viņš ģērbies pilnīgi 

melnā, bet ar rozā parūku. dara vienīgi to, ka urbina degunu, pēta sava 

eksperimenta rezultātus un smērē zem krēsla. 

Kad šī nodarbe viņam apnikusi, tad mēģina pa gabalu iespļaut puķu 

podā. Tomēr garlaicība ir tik liela, ka beidzot arī šī nodarbe vairs nespēj 

Menedžeri aizraut.  

Un viņš vienkārši sagumst pār galdu un lielām lelles acīm veras 

nezināmās astrālās tālēs… 

Kāds bikli pieklauvē. 



Menedžeris momentā iegūst drastiski vitālu enerģiju, viņš vienkārši kūsā 

no enerģijas pārpilnības. 

Ienāk Apmeklētājs.) 

 

Apmeklētājs. Labdien! (Ievēro dizainu, ievēro menedžera parūku). Vai 

man’ dieniņ’!… Kas tas?… 

Menedžeris (kūsādams aizturētā enerģijā, rūpīgi nopēta Apmeklētāju, 

lēnam pieceļoties no krēsla, beigās pārliecoties tālu pāri galdam.) 

Esiet sveikts, esiet sveikts, dzīvojiet un esiet… bez atskaņām! Jūs 

sveic apbedīšanas birojs “Krusts Promotion International” jeb 

saīsināti Pro Krusts. Laipni aicinām izmantot mūsu pakalpojumus. 

Atcerieties: no jums vajadzīgs tikai nelaiķis, visu pārējo padarīsim 

mēs! 

Apmeklētājs. Ja es pienāktu citreiz… 

Menedžeris. Nekādā gadījumā. Mūsu devīze: “Dedzini sveces, kamēr 

karstas!” Jūs droši vien būsiet dzirdējis, ka mūsu apbedīšanas 

“promotion” birojs ir vismodernākais visā pilsētā, visā valstī un 

pēc speciālistu atzinuma – visās Austrumu bloka valstīs. Variet būt 

drošs, ka labākus pakalpojumus gan reklāmas, gan apbedīšanas 

kultūra ziņā jums nespēs piedāvāt neviens! Noraksim ideāli! Ne 

pele nepagūs nopīkstēties! Līķis līdz pēdējam brīdim izskatīsies kā 

tikko no vannas izkāpis! Tēju, kafiju? 

Apmeklētājs. Ko? 

Menedžeris. Es jautāju, vai nepiespiestas sarunas ietvaros nevēlaties 

iebaudīt tēju vai kafiju pēc izvēles. Es pa to laiku iepazīstināšu jūs 

ar mūsu firmas ārkārtīgi plašo pakalpojumu klāstu! Tātad… 

(Iedrošinādams met ar acīm un familiāri vaibstās). Tēju?… 

Kafiju?… 

Apmeklētājs. Nezinu. 



Menedžeris. Sapratu. (Rāda.) Tas ir selektors. (Runā selektorā). Tēju ar 

rumu! 

Apmeklētājs. Bet vai nebūs dikti dārgi? 

Menedžeris. Ko jūs! Par velti! Tēja uz firmas rēķina! 

Apmeklētājs. Nē, nē… Viss pārējais… 

Menedžeris. Ko jūs? Tieši otrādi! Ideālākais serviss! Mēs iekļaujamies 

starptautiskā korporācijā, kas aptver bēru pakalpojumus visās 

puslodēs, līdz ar to arī izmaksas zemākas nekā citur! Mēs pa visām 

puslodēm apbedām kopsumā vismaz 123 000 nelaiķu katru dienu – 

un pēc statistikas datiem, katrs trešais nelaiķis ir mūsējais! Līdz ar 

to, varam nolaist cenas līdz minimālajam līmenim. Bez tam, tikai 

pie mums pieejamas atlaides vairumā: sākot no desmit miroņiem 

atlaide ir 5%, taču līdz ar skaitu, kāpj arī atlaides apjoms tā, ka pie 

līmeņa 200 nelaiķi, atlaides sasniedz jau veselus 40%, tikai miroņi 

nedrīkst būt pārāk veci – ilgāk par divām nedēļām glabāta līķa 

apkalpošana jau maksās dārgāk… 

Apmeklētājs. Labi, labi! Es redzu, ka neesmu atnācis pareizajā vietā. Man 

vēl nav neviena miroņa. 

Menedžeris. Būs, noteikti būs! Dzīves līmenis ar katru gadu paaugstinās. 

Minēšu tikai dažus skaitļus… 

Apmeklētājs. Piedodiet, es pats par sevi… es iedomājos: varbūt jau laikus 

iegādāties zārciņu… tas jau tā glīti, pēc tradīcijām – varētu to 

glabāt bēniņos, radiem nebūtu nekādu rūpju, ja gadījumā, kas… 

Bez tam es varētu arī laikus pasūtīt visus muzikantus, apstāvētāju, 

kāds man pašam patiktu… Jo, tā jau tas ir, ka īstajās bērēs to visu 

neviens cits neko daudz neievēros, pašam vien būs jāklausās, tad 

nu es gribētu, lai man patiktos… 

Menedžeris. Protams! Jūs domājat progresīvi! 



Apmeklētājs. Jā, un varbūt arī puķes, sveces un… kaut ko tādu… foršu, 

nu, kā saka – sirdij!… 

Menedžeris. Jūs esat atnācis tieši tur, kur vajag! (Sekretāre ienes tēju 

divām personām uz sudraba paplātes.) Paldies! (Apmeklētājam). 

Jūs tātad vēlaties līzingu! 

Apmeklētājs. Ko tādu es vēlos? 

Menedžeris. Jūs vēlaties atmaksāt iepriekš pasūtīto pakalpojumu klāstu 

nevis uzreiz, bet pakāpeniski, pamazām. 

Apmeklētājs. Pamazām, tas būtu vislabāk! 

Menedžeris. Uz cik gadiem? 

Apmeklētājs. To es tā nezinu pateikt… kad nu tas mirstamais katram 

uznāk… 

Menedžeris. Tas nav svarīgi. Galvenais ir noslēgt līgumu. Preci varēsiet 

lietot kaut vai rīt pēc pusdienas! Ar piegādi mājās. Vienīgi – ja jūs 

nebūsiet nomaksājis pilnu summu, tad nāksies zaudēt ieķīlāto 

nekustāmo īpašumu. Tomēr varu apgalvot ar pilnu atbildības 

sajūtu, ka līdz tādām galējībām nekad vēl neesam nonākuši un 

mūsu klienti arī nav. Parasti, tieši otrādi, visi, kas izmanto līzingu, 

cenšas dzīvot pie labākās veselības visu to laiku, kamēr atmaksā 

procentus. Un ar panākumiem dzīvo!… Var pat teikt: bēres uz 

kredīta – tas ir ilga mūža garants! 

Apmeklētājs. Ko jūs sakāt? Nebiju iedomājies… 

Menedžeris. Iebaudiet tēju! 

Apmeklētājs (aizdomīgi.) Veselīga? 

Menedžeris. Ļoti. No Ceilonas. 

Apmeklētājs. Aha! (Dzerot drusku applaucējas.) Ak, karsti kļuva!… 

Menedžeris. Tas vēl tikai sākums. Tagad es jums parādīšu, kādus zārkus 

un nelaiķu modes fasonus mēs varam jums piedāvāt. Lūk, katalogs, 

krāsains, brīnišķīgi izvēlēti modeļu demonstrētāji… Pāršķiriet 



tālāk, tās ko jūs sākāt skatīties ir sieviešu modes, tālāk, vēl tālāk… 

tu sākas vīriešu modes. Pievērsiet uzmanību arī līķautu formām un 

krāsām! 

Apmeklētājs. Vai man’ dieniņ! Kas tad tas? 

Menedžeris. Tas ir nepieradinātās modes nelaiķa tērps, tādiem 

ekstravagantākiem līķiem… Jums es vēlētos piedāvāt, kaut ko 

korektu… Biznesa tipa modeli. Vai varbūt sportiskā tipa. Var arī 

hokejista formas tērpā. Jūs neesat hokeja fans? 

Apmeklētājs. Esmu, bet… 

Menedžeris. Bet tā kā par daudz neparasti, saprotu! Kas jūs būtu pēc 

ieņemamā amata? 

Apmeklētājs. Nu… es teiksim… pagaidām nekas… es kursos apgūstu… 

dažādas specialitātes… 

Menedžeris. Plaša profila, es saprotu. 

Apmeklētājs (pašķir kataloga lapas atpakaļ). Bet vai sieviešu kārtas 

nelaiķi arī var pasūtīt, gadījumā ja… gadās?… Dikti man iepatikās 

šī bilde – ļoti reālistiska… 

Menedžeris. Jums ir sieva, paziņa, mīļākā? 

Apmeklētājs. Jā. Visas trīs. 

Menedžeris. Ļoti labi! Izcili! Jūs esat atnācis pašā laikā! Tieši pirms 

nedēļas nomainījās ziemas kolekcija pret vasaras kolekciju. Mēs, 

protams, varam aplūkot arī konkrētus tērpus dabā. (Selektorā.) 

Lūdzu, modeļus birojā! 

 

(Līganā solī ienāk trīs ārkārtīgi izmeklētu formu modeļu demonstrētājas, 

nogrimētas kā nelaiķes, attiecīgajos tērpos. Kamēr Menedžeris 

stāsta par modeļiem, demonstrētājas veic defilē skatuves 

priekšplānā atbilstošas sēru mūzikas pavadībā.) 

 



Menedžeris. Lūk, korekts, uzticīgai sievai piemērots nelaiķes tērps 

stingrās līnijās ieturēts, kombinācijā ar liliju pušķi uz krūtīm, tam 

piemērots klasiskas formas līķauts bez īpašiem rotājumiem, rada 

ārkārtīgi sērīgu iespaidu. Jūsu radinieki raudās baltas asaras! Ar 

garantiju! Ja tā nebūs, kā es saku – nesiet atpakaļ – firma apmainīs 

jebkuru modeli pret citu!… Paldies, Ženij!… Tālāk pavērosim 

nejaušas paziņas romantiskā stilā ieturētu tērpu, brīvi krītošu, 

nedaudz fifīgām mežģīnēm rotātu, tomēr ar sāpīgu dekoltē. Plašo 

tērpa malu var brīvi nolaist pāri zārka malai – efekts garantēts! 

Rotājumam te būs piemērots vizbuļu ziedu pušķītis, kas atsauks 

atmiņā laimīgās stundas, kuras pavadījāt kopā ar nejaušo paziņu 

kaut kur brīvā dabā pie tās krūts, es teiktu – pie dabas krūts… 

Paldies Miranda!… Un te mūsu lepnums! Divdesmit pirmā 

gadsimta modelis dārgajai draudzenei, tipa mīļākajai! Formu 

izstrādājis tas pats dizaineris, kas radījis jaunākā sporta auto 

“Excelsior” veidolu. 

Apmeklētājs. Oi!… 

Menedžeris. Te katrs teiktu “oi”! Iedzeriet vēl tēju. Rums tajā jau ir iekšā. 

Apmeklētājs. Taisni kā mana draudzene… Kā ieraudzīju, sapratu – tieši 

tāda viņa patiesi ir – natūrā!… 

Menedžeris. Firma nekļūdās! (Pasniedz savu vizītkarti.) Jums nav 

vizītkartes? 

Apmeklētājs. Ne-e, nav gan. 

Menedžeris. Nav būtiski. Patiesi, nav būtiski. Hmm. Kur mēs palikām? 

Ak, jā – te jūs varat vērot mūsu top-modeli Inesīti, viņai padodas 

mīļākās loma… Starp citu, tas ap acīm viņai nav meikaps – tie ir 

reāli zilumi, jo viņu regulāri iekausta viņas mīļākais vārdā Žora, 

kurš ir kikbokseris! 



Inesīte (iebrēcas). Tie ir ve-e-e-cie zilumi, vēl no pagājušās nedēļas!… 

Tagad Žoru iesē-ē-ē-dināja!… 

Apmeklētājs. Kāda nelaime! Varbūt nevajadzētu demonstrēt… 

Menedžeris. Jā, varbūt arī nevajag! Jūs jau esat redzējis pietiekami daudz, 

lai varētu izdarīt dziļi personisku, intīmu izvēli… Paldies, 

meitenes! Tagad brīvas! 

Inesīte (vaimanā.) Žora, kāpēc tu mani pameti? Kur man bez tevis dē-ē-ē-

ties!?… 

(Modeles aiziet.) 

 

Apmeklētājs. Tomēr… varbūt atgriezīsimies pie manis paša?… Jo es tik 

tiešām vairāk domāju par sevi pašu. Esmu mazliet egoists… 

Menedžeris. Tas ir tikai dabiski. 

Apmeklētājs. Jo vairāk tāpēc, ka es ģērbties gribētu savā skolas izlaiduma 

uzvalciņā, jo tas bija pirmais un pēdējais brīdis, kad jutos patiesi 

laimīgs un dzīvē kaut ko sasniedzis. Es gribētu, lai tas būtu 

simboliski… ka es tur gulētu vēss, sastindzis, bet laimīgs un justos 

savas karjeras augstākajā punktā… 

Menedžeris. Man nepatīk runāt nekonkrēti. Lūdzu, oficiāls piedāvājums! 

(Selektorā.) Ienest mūžamāju paraugus. Kopā ar flautu un vijoli? 

(Ieklausās atbildi.) Labi, lai žūpo, tad vijoli un čellu. Lūdzu! 

 

(It kā to vien gaidījuši, tūlīt drukni un drūmi vīri ienes vairākus zārkus. 

Līdz ar viņiem sekretāre, kura savukārt ienes vēl divas tases tējas.) 

 

Menedžeris. Pateicos, sirsnīgi pateicos, dārgā! (Apmeklētājam.) Pievērsiet 

uzmanību! Lūk, mūžamāja no speciāliem sveķiem piesūcināta 

koka, impregnēta, matracīša vietā – ūdensgultas tipa guļvieta, 

nebojājas, nebaidās no mitruma, nelaiķis paliek kāds bijis 



mēnešiem ilgi – trīs gadu garantija, kopumā aprīkota ar vairākām 

ekstrām: mobilo telefonu, televizoru, ledusskapi un stūres 

pastiprinātāju. Nolaišanas brīdī izšaujas gaisa spilvens, kas 

amortizē atsitienu pret bedres dibenu. Ne velti šo modeli sauc par 

Formulu starp zārkiem – lejā nolaišanas ātrums vienkārši 

fantastisks! Protams, ir padomāts par maksimālo drošību, ja minēju 

gaisa spilvenu jeb tā saukto “airbegu”, taču klāt piederas arī atpakaļ 

skata spogulītis un automātiskais vāka aizvērējs ar signalizāciju. 

Drošība 100%, ņemot vērā mūsu speciālistu prasmi, ikviens no 

viņiem ir izgājis apmācību un ieguvis sertifikātu Vācijā, Korejā un 

Islandē… 

Apmeklētājs. Super! Cik tas maksā? 

Menedžeris. Sešpadsmit. 

Apmeklētājs. Latus? 

Menedžeris. Dolārus, bet pareiziniet vēl ar tūkstoti… 

Apmeklētājs. Vā-ā-ā… sešpadsmit tūkstošus… 

Menedžeris. Bet padomājiet par servisu! Tas kalpos jums pašam un vēl 

bērniem un bērnubērniem! 

Apmeklētājs. Man nav bērnu… un… tādas naudas arī nav… 

Menedžeris. Ahā… Vismaz aptuveni pasakiet, ar kādu summu jūs būtu 

mierā. 

Apmeklētājs. Tā, nu… varbūt uz kādu tūkstoti… dolāros…  

Menedžeris. O! Brīnišķīgi! Eleganti! Tad aplūkosim uzreiz trešo modeli – 

tieši kā jums radīts, no vietējās priedes koka, ekoloģiski tīrs, vietējo 

amata meistaru brīnumdarbs pēc ēģiptiešu rasējumiem… Silts, ērts, 

ideāli piemērots mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Vai nevēlaties 

iegulties? 

Apmeklētājs. Vai vajag? 



Menedžeris. Droši, droši! te nav ko kautrēties, vajag izmēģināt, mēs taču 

saprotam jūsu izjūtas – neviens taču nepērk zārku vienai dienai! 

Apmeklētājs. Iedzeršu drusku tējas drosmei un tad… 

Menedžeris. Protams, dzeriet. 

Apmeklētājs (iedzer, nosēcas, paosta piedurkni.) Nu es esmu gatavs! 

Menedžeris. Palīdzēt iekāpt? 

Apmeklētājs. Nē, man gribētos pašam no sevis… Lai varu sajust, ka viss 

ir kārtībā. (Iekāpj zārkā, apguļas.) 

Menedžeris. Vai ērti? 

Apmeklētājs. Tā kā par īsu. 

Menedžeris. Par to neuztraucieties! Mūsu rīcībā ir modernākās metodes, 

kā saīsināt kājas līdz pat 24 centimetru garumam – tā ir reālā 

robeža. (Selektorā.) Palūdziet ķirurgu-modelētāju! 

 

(Ienāk viens no druknajiem, drūmajiem vīriem.) 

 

Menedžeris. Iepazīstieties, mūsu ķirurgs Tomašūns, viņam – kā runā esot 

viegla roka, starp citu, Žoras draugs, arī kikbokseris. 

 

(Aiz skatuves Inesītes gaudas: “Žora, Žora! Nāc pie savas fakinās 

duročkas, citādi es bez tevis nosprāgšu!”) 

 

Apmeklētājs. Vai man’ dieniņ’!… Bet vai nebūtu kāds modelis, tāds pats 

tikai garāks? 

Menedžeris. Tepat blakus jau ir. Atļausiet piedāvāt elkoni uz kā 

atbalstīties! Izmēģiniet vislielāko mūžamāju, kā mēs sakām, 

divguļamo! (Iesānis.) Tu, Tomašūn, vēl neaizej! 

Apmeklētājs (ieguļas zārkā). Nu, jā, šis jau nu ir krietni par garu… 

Menedžeris. Nebūtiska problēma, pavisam nebūtiska! Tomašūn, lūdzu! 



Apmeklētājs. Ko jūs gribat darīt? 

Menedžeris. Es jūs paņemšu aiz galviņas, lūk tā… bet Tomašūns satvers 

aiz kājiņām, nu re… Tagad drusku pastiepsim par kādiem 50 

centimetriem un zārciņš būs pašā laikā! 

Apmeklētājs. Nevajag! Es sapratu! Es pērku! Galu galā ar izstiepšanu var 

pagaidīt, jo es taču netaisos mirt tieši tagad, tepat uz vietas. Bez 

tam nevar vēl zināt, vai nepaaugšos pats, jo ēdīšu vitamīnus un 

dopingus, uzvilkšu augstpapēžu kurpes, un vispār… gribu gulēt 

zārkā cilindrā un turbānā ar visu spalvu… jā… turklāt esmu arī ļoti 

ziņkārīgs, es nonācis jaunā vietā uzreiz gribu visu redzēt, un 

skatoties izstiepju kaklu, lūk, šitā… ļoti, ļoti garu kaklu, lai tālāk 

var redzēt… Tāpēc šis garums mani apmierina.  

Menedžeris. Nu, redziet! Ko es teicu! Firma garantē.  

Apmeklētājs. Esmu sajūsmā! 

Menedžeris. Es savukārt priecājos par jums! Ticiet man – turpiniet 

sadarbību ar mums, un jūs to nenožēlosiet. Tomašūn, tu pašlaik vēl 

vari iet, bet tālu neaizej, kamēr mēs nenoslēdzam līgumu… 

(Apmeklētajam.) Kādēļ tā knosāties un grozāties? Vai tad nav ērti? 

Apmeklētājs. Nē, ko jūs – ērti ir, ārkārtīgi ērti… Tikai te zem manis bija 

kaut kāds papīrs… 

Menedžeris. Parādiet!… Oho! Dārgais draugs! Jums nu gan šodien 

veicas! Jūs taču esat atradis laimīgo sertifikātu! 

Apmeklētājs. Sertifikātu? Kam man tas vajadzīgs? 

Menedžeris. Paskaidroju: firma reklāmas nolūkos, ar mūsu ārzemju 

kolēģu atbalstu, ikvienas jaunas zārku partijas kādā no šīm 

mūžamājām ievieto speciālu sertifikāta talonu, kas laimīgajam 

pircējam ļauj izmantot mūsu firmas pakalpojumus bez maksas ar 

papildus bonusu speciālās balvas formā. Tas ir mūsu ikgadējais 



konkurss: “Nopērc zārku un dziedi!” (Selektorā.) Lūdzu, bonusa 

balvu konkursa uzvarētājam! 

 

(Ienāk visi iepriekš redzētie firmas darbinieki, kuri tagad izkārtojas korī, 

un kad koris sāks dziedāt, Inesīte vilks balsi visskaļāk un 

visšķīstāk.) 

 

Koris. Sveiks, lai miris, sveiks lai miris, lai no-mirst sveiks! Lai nomirst 

sveiks! Lai no-mirst sveiks! Lai nomirst ga-lī-gi, lai no-mirst 

sveiks. Un tā sirsniņa, ar lai nomirst, lai no-mirst sveiks! 

Apmeklētājs. Paldies. Ak, paldies jums! Es jūtos tik aizkustināts, gluži tā 

it kā man katarse būtu ieoperēta krūtīs! Nekad neviens vēl pret 

mani nav tik laipni izturējies! Es tagad jūtos, kā starp savējiem. 

Jūtos tā, it kā jau gadiem būtu gulējis jūsu brīnišķīgajā zārkā! 

pateicos, mani draugi!… drīkst, es jūs saukšu par draugiem? 

Menedžeris. Mēs pat uzstājam, lai jūs tā domātu! 

Apmeklētājs. Paldies! Vissirsnīgākais, vis… vis… viskvēlākais paldies 

jums, mani dārgie draugi! Es jūs mīlu! Es mīlu “Pro Krustu inter… 

kā tur… našjonal”! Es mīlu mīlestību! 

Menedžeris. Jūtos pagodināts un aizkustināts. 

 

(Koris paklanās.) 

 

Menedžeris. Tiesa ir viena sīka problēmiņa: es nupat aizvakar pārcietu 

laupīšanas tipa uzbrukumu, kura rezultātā man līdz ar visu maku 

tika atņemta premiālā atlīdzība, kas būtu sniedzama konkursa 

uzvarētājam… Visi ir mani liecinieki, ka tieši tā arī notika! 

 

(Koris pilnībā apstiprina Menedžera teikto.) 



 

Menedžeris (noņem rozā parūku, zem tās redzami krustām salīmēti 

plāksteri tieši uz skūtā paura.) Jūs domājāt, ka es nēsāju parūku 

tikai reklāmas nolūkos? Nekā tamlīdzīga! Īstenībā man galva 

sasista ar sētas mietam līdzīgu priekšmetu… Tomēr uztraukumam 

nav pamata, jo policija jau ir informēta un uz mana maka bija mūsu 

firmas logo: “Divas sakrustotas rāzītes lapiņas ar lāpstu un dvieli”. 

Tātad, tiklīdz policija atradīs konkrēto uzbrucēju un atgūs 

atlīdzības summu, tā mēs jūs informēsim un pret savu sertifikātu 

jūs varēsiet dabūt visu šobrīd iemaksāto skaidro naudu atpakaļ 

pilnā apjomā. 

Apmeklētājs. Ak tad man tomēr būs jāmaksā… 

Menedžeris. Pagaidām, tikai pagaidām, kamēr policija meklē 

noziedznieku. Starp citu, no Policijas Pārvaldes man jau pienāca 

apsveikuma kartiņa, kurā minēts, ka varu gatavoties priecīgam 

pārsteigumam… Nebija minēts nekas konkrēts, taču domāju, ka 

viņi to burlaku jau ir noķēruši un gatavojas mani uzaicināt uz 

atpazīšanu vai pat uz tiesas sēdi. Kolīdz tas notiks, mēs jūs 

nekavējoties informēsim un viss jūsu vinnests tiks momentā 

atmaksāts! 

Apmeklētājs. Tā jau ir, nevar taču vienā paņēmienā veikties dubultīgi, 

dziesma un vēl prēmija reizē… Bez tam, man jau aizvakar 

nedabiski paveicās… Vārdu sakot, aizvakar es stāvu uz ielas stūra 

un kā parasti domāju par savu sūro likteni, vai ziniet, domāju, kā 

mani neviens nesaprot un nav it neviena, kas bilstu man kādu 

laipnu vārdu un mierinātu bēdās, ak vai… un, ziniet, es pie sevis 

arī izsaucos, protams, klusībā: “Ak, Kungs, ak, Dievs, vai gan es 

neesmu pelnījis labāku likteni par savu pacietību, pieticību un savu 

lādzīgo raksturu!…” Un tad… ticiet vai neticiet… piepeši redzu, 



pa ielu skrien viens tāds dīvains, zilonim un bebram vienlaikus 

līdzīgs pilsonis, pats bez matiem, bet ar dikti gariem priekšzobiem, 

ar diviem spalvu kušķiem uz deguna un tādām mazām, sīkām 

actiņām kā vabolei… 

Inesīte (iebrēcas). Tas ir Žo-o-o-o-o-o-ra! 

Menedžeris. Tāds viņš tiešām izskatījās? 

Apmeklētājs. Jā, jā… un ziniet… viņam pa tādu gabalu vēl pakaļ drāžas 

policijas mašīna ar bākugunīm un sirēnām – uī, uī, uī… Un tad 

šitas pats Žora garām skrienot iegrūž man maku rokā, bet pats 

palēkdamies prom… Bet nekur tālu gan netika, uz nākošā stūra 

policija šo nogāza gar zemi, kājas plati un tā tālāk… Tā nu es 

paliku ar to maku rokās… Aizgāju mājās. Paskatos iekšā! Jēziņ! 

Tur veseli tūkstoš dolāri… 

Menedžeris. Ko jūs sakāt? Vai, cik tas ir interesanti! 

Apmeklētājs. Un tad nu es sapratu, ka tā man ir Dieva zīme, atbildot uz 

manu lūgšanu! Un vēl es sapratu, ka par tādu naudu jau nedrīkst 

pirkt nekādas pasaulīgas lietas, jo tas būtu Dievam apvainojums, 

vai ne… Tad nu sadomājos laikus iegādāties sev zārku… UN tā, 

lūk, nonācu pie jums. 

Menedžeris. Tas taču vienkārši ekskluzīvs piedzīvojums! bet vai maks 

jums ir līdzi? 

Apmeklētājs. Nu, protams… (Izvelk maku.) 

Menedžeris. Atļausiet aplūkot? 

Apmeklētājs. Lūdzu! 

Menedžeris. Nu, protams! Tā jau es domāju. Sitiens pa galvu… maks ar 

firmas logo: “Divas sakrustotas rāzītes lapiņas ar lāpstu un 

dvieli”… Izrādās, vainīgs bijis Žora, tas maitas gabals… Viss 

skaidrs! 

Apmeklētājs. Kas tieši skaidrs? 



Menedžeris. Apskatiet maka virsmu, apskatiet mūsu firmas logo. (Ar 

dramatisku žestu paceļ galda virsmu, kur redzams aprakstītais logo 

ar parakstu “PRO KRUSTS INTERNATIONAL”) 

Apmeklētājs. Jā, redzu… tas pats ir… 

Menedžeris. Tādējādi maks ir mans. 

Apmeklētājs. Ja jau man ir sertifikāts, tad… 

Menedžeris. protams, protams, jūsu vinnests un tā tālāk… 

Inesīte (brēc). Nē! Tas ir Žoras! To jums Žora iedeva! To jums jāatdod 

Žoram atpakaļ! 

Tomašūns (kuram piekrīt viņa druknie un drūmie kolēģi.) Tā būs “česna”. 

Tev to maku jāatdod Žoram. Pēc tam Žora, lai būtu “česna”, maku 

atdos tev Menedžeri un pateiks “sorrī, vecais” par sadauzīto ķobi, 

vo’ tad būs “česna”! 

Menedžeris. Piekrītu! (Apmeklētājam.) Mums, redziet, ir sava biznesa 

morāle. Mūsu firma nekad nerīkojas pret morāli. Jūs taču pats būtu 

apmierinātāks, ja mēs rīkotos, kā civilizētā sabiedrībā pieņemts. 

Apmeklētājs. Tikai godīgi, tikai absolūti godīgi, tā mani mācīja vecāki, tā 

es esmu savu mūžu nodzīvojis: tikai un vienīgi godīgi! Citādi es 

nemaz negribētu piedalīties! Dieva zīme… un tā tālāk… nedrīkst 

taču aptraipīt ar necienīgu rīcību… un vispār pret morāli – nekad! 

Menedžeris. Mēs saprotamies. (Paspiež roku Apmeklētājam. Roku 

neatlaižot.) Tātad, iezīmēsim perspektīvu: vispirms atdosim maku 

Inesītei, kura nogādās to cietumā Žoram. Tas būtu pirmais ētiskais 

solis. Tad sagaidīsim, kamēr Žora iznāk no cietuma un ierodas pie 

manis, lai kompensētu manu traumu un atdotu man maku ar 

konkursa uzvarētājam paredzēto summu. Tas, tātad būtu otrais 

solis. Un, kad tas viss būs noticis, tad es ierodos pie jums 

personīgi, lai paspiestu jums roku un, gluži likumīgi, norunātās 

summas ietvaros piedāvātu firmas bezmaksas pakalpojumus. 



Protams, arī zārks būs par brīvu. Izmantojiet to par svētību un 

labklājības garantu. Īstajā brīdī, kad visi kopā svinēsim savu 

morālo uzvaru! Vai sapratāt? 

Apmeklētājs. Man liekas, ka es sapratu. Un visumā piekrītu… 

Menedžeris. Vai sertifikātu pats paturēsiet, vai nodosiet mums 

uzglabāšanā seifā? 

Apmeklētājs. Nē, ziniet, Dieva balss un… tāda kā “iekšējā intuīcija” saka, 

ka labāk būs, ja ņemšu to pie sevis… 

Menedžeris. Tas ir pareizi. Un tagad atļaujiet atvadīties, uz laiku! Un 

noteikti iesakiet mūsu pakalpojumus visiem saviem radiniekiem, 

draugiem un nejaušiem garāmgājējiem! Gaidīsim ar nepacietību! 

Apmeklētājs. Uz drīzu redzēšanos! 

Menedžeris. Bez šaubām! Uz ļoti, ļoti drīzāko redzēšanos! Glabājiet 

sertifikātu! 

(Visi firmas darbinieki māj atvadas, kamēr Apmeklētājs dodas prom.) 

Priekškars 


