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Sētnieks 

 

 

/viencēliens/ 

darbojas: 

Sētnieks 
Apmeklētāja 
Garāmgājēja 
Šurpnācēja 

Ministra Kundze 
Uz-Soliņa-Sēdošie 

Ielas Publika 
 

(Skvērs starp milzīgiem namiem. Skvērā soliņš. Uz-
Soliņa-Sēdošie sēž un rāmi risina problēmas.) 

 
A-sēdošais (izvirza problēmu). Zaļais plīša mētelītis. 
B-sēdošais (brīdi apdomā, oponē). Zaļais… khm… plīša 

mētelītis! 
A-sēdošais (šķiet kādu brīdi ievests strupceļā, taču galu 

galā atgriežas pie savas pārliecības.) Njāāā… 
Zaļais plīša mētelītis… 

B-sēdošais (mēģina aplūkot problēmu no citas puses.) 
Zaļais plīša mētelītis. 

Sētnieks (slauka, ļoti nogurst.) Es neesmu sētnieks, 
teikšu to labāk uzreiz, lai pēc tam nav jāuzklausa 
pārmetumi… Dzīvē tik un tā beigās viss nāk 
gaismā. Es sētnieks nekad neesmu bijis. Ja kāds 
vēlas, varu uzrādīt dokumentus. Lūdzu, skatieties… 
Tā nebūs no jūsu puses nekaunība, gribēsiet – 
pārliecināsieties… Nekur te pasē nav rakstīts, ka es 
esmu sētnieks. Man pat prātā nav nācis būt 
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sētniekam. Mana dzīve ir pārpratums. Sētnieks… es 
pat nezinu, ko šis vārds nozīmē. Tātad – absolūti 
nav iedomājams, ka es varētu būt sētnieks! Nekad! 
To es apgalvoju pavisam kategoriski. Lai Saule 
apstājas debesīs, taču sētnieks es nekļūšu nekad… It 
nekad! – to es apsolīju savai māmuļai viņas 
pirmsnāves krampju laikā… Tāpēc, kaut es dzīvotu 
miljons gadu, visās ērās, pat pirms mūsu ēras, lai 
mani piesit krustā, sadedzina, noslīcina, noindē… 
vai pat nosauc par “āmuli”… tik un tā… Nekļūšu 
sētnieks. Nē. (Prom.) 

A-sēdošais (cenšas viltīgi ievilināt oponentu). Zaļais 
plīša mētelītis? 

B-sēdošais (atklāj viltību, vēl pamatīgāk nostiprinās 
savās pozīcijās). Zaļais plīša mētelītis! 

(Nāk Apmeklētāja.) 
Apmeklētāja. Vai te kāds ir? Kurš te ir? Es esmu es. Kas 

jūs esat? Es labprāt piedalos mūsu pilsētas un valsts 
sabiedriskajā dzīvē. Bet jūs?… Kāpēc neatbildat?… 
Varbūt jāpieklauvē? Labi. Pieklauvēšu, ja citādi 
nevar! (Klauvē.) Vai tad tiešām neviena nav? 
(Klauvē vēl. Gaida. Klauvē.) Sētniek! Ei, sētniek! 
Tā esmu es – apmeklētāja. Es tiešām gribu 
piedalīties sabiedriskajā dzīvē! 

 
(Nāk Garāmgājēja.) 

 
Garāmgājēja. Vai sētnieka nav? 
Apmeklētāja. Neatbild. 
Garāmgājēja. Vajag pieklauvēt. 
Apmeklētāja. Jums tā liekas? 
Garāmgājēja. Nē. Es tikai, lai jums labāk. Citādi – neko 

neesmu jums teikusi! 
Apmeklētāja. Jūs tiešām domājat, ka būs labāk? 
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Garāmgājēja. Kamēr mēs runājam bez lieciniekiem, jā, 
es tā domāju.  

Apmeklētāja. Grūti noticēt… 
Garāmgājēja. Būsim atklātas: tāpat kā visi, arī es esmu 

cēlusies no pērtiķa, bet pērtiķis ir visaugstāk attīstītā 
būtne visā dzīvnieku pasaulē. (Garām iet vesela 
kompānija Ielas Publikas, kas smejas.) Bet tie, kas 
smejas ir cēlušies no vismaz diviem pērtiķiem. 

Apmeklētāja. Kļūst arvien skaidrāks, ka jāklauvē vien 
būs. 

Garāmgājēja. Varu izlikties, ka manis šeit nav. 
Apmeklētāja. Jā, paldies. Bet… varbūt pajautāt vēl 

kādam… drošības pēc… pērtiķiem ir paruna: kaut 
galva gudra, bet piecdesmit galvas gudrākas… 

 
(Nāk Šurpnācēja.) 

 
Šurpnācēja. Labi gan, ka šodien uz ielas neviens 

neuzbāžas ar jautājumiem. Jūtos tik brīvi, tik 
laimīgi, kā telīte vecā kūtiņā, ko apraksta sirma 
romānu autore… 

Garāmgājēja. Sakiet, lūdzu, vai nevajadzētu pieklauvēt? 
Šurpnācēja (zaudē valodu, rāda zīmes). 
Apmeklētāja. Kas viņā lēcās? 
Garāmgājēja. Zaudēja valodu. 
Apmeklētāja. Kāds ārprāts! Kā es tagad uzzināšu, vai 

vajag pieklauvēt… 
Šurpnācēja. Labāk nē. 
Apmeklētāja. Ja jau mēmais saka, tad jāklausa… 
Garāmgājēja. Ir tomēr jānoskaidro: kāpēc? 
Šurpnācēja. Man ir priekšnojautas. 
Apmeklētāja. Daudzas. Cik? 
Šurpnācēja. Sākumā bija vairākas, taču tās strauji izzūd. 

Tagad ir tikai viena. 
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Garāmgājēja. Kāda tad? 
Šurpnācēja. Būs ziepes. 
Garāmgājēja. Tā tas ir, tomēr, pēc manām domām… 
Šurpnācēja. Nesakiet. 
Garāmgājēja. Jā… mēs norunāsim tā: es neko neesmu 

teikusi, neviens to nebūs dzirdējis… 
Šurpnācēja. Nepiedalos. 
Garāmgājēja. Es arī parasti nepiedalos, taču man ir balss 

un balstiesības… starp citu, arī balss saites. 
Šurpnācēja. Ar tām arī var slikti beigt. 
Garāmgājēja. Oi, kā es jums piekrītu. 
Apmeklētāja. Es arī. Piekrītu. Ko nu lai dara? 
Šurpnācēja. Dilemma. Bezizeja. 
Apmeklētāja. Savu mūžu neesmu iekūlusies tādā ķezā – 

jau kopš pagājušnedēļas… 
Šurpnācēja. Jā… jā… bet diena iesākās tik labi… 
Garāmgājēja. Es tomēr domāju tā: es aiziešu aiz stūra, 

bet jums būtu jāsaņem dūša un viss gribasspēks un 
tomēr jāpieklauvē. Nedrīkst padoties vājumam! Es 
jūsu vietā riskētu! 

Apmeklētāja. Lūdzu, ejiet, pamēģiniet! 
Garāmgājēja. Es teicu, nevis savā, bet jūsu vietā. 
Šurpnācēja. Būsim taisnīgi, viņa tiešām tā teica… 
Apmeklētāja. Ā, varbūt… es… nesaklausīju… 
 

(Atkal nāk vesela kompānija Ielas Publikas.) 
 

Pirmais. Paskat uz tām! Viņas vēl nav pieklauvējušas! 
Otrais. Visu laimi nogulēsiet! (Smejas). 
 

(Visi ķēmojas, mēdās, smejas, izrāda savu sašutumu, 
prom.) 

(Nāk Ministra kundze.) 
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Ministra Kundze. Tā. Baumas apstiprinājušās! 
Apmeklētāja. Labdien, Ministra Kundze. 
Ministra Kundze. Vārdu sakot, ja jūs tūliņ 

nepieklauvēsiet, jūs zaudēsiet pavalstniecību! 
Apmeklētāja. Kā tad tā!… Jūs taču to man nepiešķīrāt! 

Nevarat atņemt. 
Ministra Kundze. Es esmu pārstāve. 
Apmeklētāja. Tas ir… kas nedzirdēts! 
Šurpnācēja. Es to vairs nevaru izturēt. Es kliegšu! 
Garāmgājēja. Mēs nepieļausim! 
Ministra Kundze. Pieļausiet gan. 
Visas. Nepieļausim! 
Ministra Kundze. Būs kā es saku. 
Visas. Nē, nebūs! 
Ministra Kundze. Jā. 
Visas. Nē. 
Ministra Kundze. Pieturiet savas mutes! 
Visas. Neturēsim! 
Ministra Kundze. Mēs dzīvojam brīvā valstī, tāpēc, 

atbilstoši demokrātiskajiem principiem, norādu jums 
kategoriski: mutes ciet! 

 
(Klusums.) 

 
Visas (sakustās). Ak tā!? 
Ministra Kundze. Tāpēc labāk pieklauvējiet. Draudzīgs 

padoms. (Prom.) 
(Visas uzmanīgi aplūko durvis. Apmulsums.) 
A-sēdētājs (apkopojot iepriekšteikto.) Zaļais plīša 

mētelītis. 
B-sēdētājs (precizē.) Zaļais plīša mētelītis. 
A-sēdētājs (precizē precizējumu). Zaļais plīša mētelītis. 
B-sēdētājs (lūk, tagad piekrīt pilnībā). Zaļais plīša 

mētelītis! 



 6 

Apmeklētāja. Jā… Toreiz, kad mēs cēlāmies no 
pērtiķiem, bija vienkāršāk… 

Šurpnācēja. Ja vien būtu kāds, kam palūgt īstermiņa 
palīdzību… 

(Atveras durvis. Iznāk Sētnieks.) 
Apmeklētāja. Kāda laime! Tas taču sētnieks! 
Garāmgājēja. Viņš mums palīdzēs! 
Šurpnācēja. Vienmēr esmu teikusi: lai kādas tur valdības 

un ministrijas, bet sētnieks mājās tomēr ir pati 
galvenā vara! Sētnieks ir sabiedrības stūrakmens! 

Apmeklētāja. Jā, groza stūri. 
Sētnieks. Es neesmu sētnieks… 
Apmeklētāja. Sētniek, dārgais, jūs vakar pievakarē 

aizņēmāties no manis atslēgu. Man tagad to vajag, 
ļoti gribētos tikt iekšā savā dzīvoklī. 

Sētnieks. Nē taču, es neesmu sētnieks! 
 

(Garām iet Ministra Kundze.) 
 

Ministra Kundze. Melo kā cūka! (Neapstājoties, prom). 
Sētnieks. Nē! Es mīlu patiesību! Es tiešām neesmu 

sētnieks! 
Visas. Pieklauvējiet! 
Sētnieks. Man naktī sāpēja zobs, es devos uz nakts 

zobārstniecības klīniku, tur man iedeva narkozi, vai 
saprotat… Varbūt vēl joprojām esmu narkozes 
iespaidā… 

(Garām iet Ielas Publikas procesija, drūmas nopietnas, 
apņēmīgas sejas.) 

Pirmais. Beidziet mocīt sētnieku! 
Otrais. Jā, pietiek! Viņš neklauvēs – viņš nav nekāds 

sētnieks! 
Pirmais. Viņam sāp zobi. 
Otrais. Viņš ir zem narkozes. 
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Pirmais. Viņš nav cēlies no pērtiķa. 
Otrais. Viņš ir cēlies no slotas. 
Sētnieks. Dzirdiet! Dzirdiet, ko tauta saka: es nemaz 

neesmu tas, par ko jūs mani uzdodat! 
Apmeklētāja. Bet atslēga? 
Sētnieks. Nekādas atslēgas. Viss, ko es saku, ir 

saprotams burtiskā nozīmē! 
Pirmais. Atbilstoši likuma burtam! 
Otrais. Atbilstoši plakāta uzsaukumam! 
Pirmais. Atbilstoši teorijai. 
Otrais. Jebkurai saprātīgai teorijai… 
A un B sēdētāji. Zaļais… ievērojiet!… zaļais… plīša… 

ja tā var izteikties… mētelītis! 
Apmeklētāja (publikai). Pilsoņi, lūdzu, nedrūzmējieties! 

Ejiet tālāk! Jūsu interese ir neveselīga! Turpiniet 
savas gaitas – turp, turp… uz turieni… 

Šurpnācēja. Citādi noduršu ar lietussargu! 
Garāmgājēja. Sakodīšu kājas! Divas reizes! 
Pirmais (citiem.) Iesim, brāļi, projām. Tiešām sakodīs… 
Otrais. Māsas arī lai nāk līdzi… (Visi prom.) 
Apmeklētāja (Sētniekam.) Tātad jūs atsakāties klauvēt. 
Sētnieks. Es taču visā nopietnībā neesmu sētnieks. 
Šurpnācēja. Vajadzēs pielietot vardarbību. 
Garāmgājēja. Man arī tas ienāca prātā, vardarbība te būs 

tieši vietā un laikā. 
Apmeklētāja. Fakts, ka pielietosim. 
Sētnieks. Nevajag… nevajag nekādu vardarbību… es… 

Es klauvēšu… 
Visas (draudoši). N-n-nu! 
Sētnieks (ar mokām saņemas un pieklauvē.) Kāds 

pazemojums… 
Visas. Skaļāk! Klauvē tā lai dzird! 
Sētnieks (klauvē skaļāk.) Kas ar mani notiek?… 
Visas. Vēl skaļāk! 
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Sētnieks (klauvē cik spēj, arī ar kāju un plecu.) Ārprāts! 
Ā-ā-ārprāts! Es jūku… es sajūku… Es esmu traks! 
(Dzied.) Es esmu priecīgs sētnieks, es esmu laimīgs 
sētnieks, es esmu dižens sētnieks, katram dodu 
atslēgas! Sētnieks esmu, sētnieks būšu, sētnieks 
mūžam palikšu! (Apmeklētājai.) Ņemiet atslēgas, 
ņemiet visas, arī no pagraba un bēniņiem, no visām 
garāžām, no šķūnīša, no pieliekamā, kur man 
glabājas slotas – ņemiet visu, kas man ir!… (Smejas 
ārprāta smieklus.) 

Apmeklētāja (paņem atslēgu.) Paldies, ka pieklauvējāt. 
Uz redzēšanos! 

Šurpnācēja (paspiež roku Sētniekam). Jūs esat vīrišķīgs 
cilvēks. Paldies! 

Garāmgājēja. Visas pilsētas pērtiķu pēcnācēju vārdā 
pateicos par labi paveikto darbu. Esiet laimīgs – ļoti, 
ļoti!…  

 
(Visas prom.) 

 
A-sēdētājs (uzsāk jaunu tēmu). Zaļais plīša mētelītis. 
B-sēdētājs (kuram tas nebija ienācis prātā). Zaļais plīša 

mētelītis? 
A-sēdētājs (akcentē tēmu). Zaļais plīša mētelītis. 
B-sēdētājs (pārsteigts par šādu neparastu jautājuma 

nostādni). Zaļais plīša mētelītis… 
A-sēdētājs (atsaucoties uz rakstiem, citē.) “Zaļais plīša 

mētelītis”. 
B-sēdētājs (atzīst autoritātes.) Zaļais plīša mētelītis. 
 
 

Priekškars. 
 

 


