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Andris ZEIBOTS   

 
 

Dieviņšovs  

jeb  

kā putni un zvēri rakuši Daugavu 
 

(farss, viencēliens) 
Darbojas: 

Dieviņš 
Pasākuma Vadītājs 

Putni 
Zvēri 

 
(Daugavas rakšanas vieta, gleznaina lauku aina, pakalni, meži, šur tur, sākumā 

paslēpušies aiz kalna vai mežā, pavīd dažādi putni un zvēri. 
Priekšplānā iznāk šova Vadītājs.) 

 
Vadītājs. Labvakar! Lab-vakar, dāmas un kungi! Man prieks, ka esat apsēdušies ērti 

un mēs varam sākt… Ko mēs varam sākt?… Neviens nezina? Esat atnākuši uz 
pasākumu, bet paši to nezināt?… Protams, ka zināt… Mēs šovakar visi kopā 
vēlreiz, pa jaunam un ar pilnu atbildības sajūtu izraksim mūsu likteņupi 
Daugavu. Bet kas ir vajadzīgs, lai varētu izrakt Daugavu? 

Balsis (no meža). Lāpsta! Ekskavators! 
Vadītājs. Ne lāpsta un ne ekskavators. Ir vajadzīgs būvdarbu vadītājs un tāds mums 

patiešām arī ir – tas ir vecais, labais Dieviņš, kas izsenis staigājis pa zemes 
virsu veca vīriņa izskatā. (Rāda, ka laiks aplaudēt) Palūgsim, palūgsim… 
palūgsim Dieviņu… (Aplausi). 

  (Uznāk Dieviņš, klanās). 
Vadītājs. Labvakar, godājamais Dieviņ! 
Dieviņš. Labvakar, Janka, atvaino, ka saucu tevi vārdā, bet mēs taču esam tik ilgi 

pazīstami, ka grēks būtu uzrunāt vienam otru uz “jūs”! Labvakar, cienījamā 
publika! Vai jūs mani gaidījāt? Aplaudēsim Jankam, aplaudēsim arī paši 
sev!… (Aplausi). 

Vadītājs. Paldies, paldies, nevajadzēja… Bet saki, Dieviņ, kā tu sadomāji atkal iznākt 
uz skatuves, laiks tomēr pagājis… piedod, taču būsim reālisti… pēdējo reizi, 
kad tu uzstājies ar Daugavas rakšanas šovu tas bija… sen senos laikos… Kas 
tevi pamudināja atkal nonākt zemes virsū? 

Dieviņš. Viennozīmīgi to tā nevar pateikt… Varbūt biju sailgojies pēc draugiem, pēc 
visiem putniem, zvēriem… pēc mīļās latvju tautas… Vienkārši kādu rītu 
pamodos un jutu – ir vēl pulveris kaulos! 

Vadītājs. Daži iebilst, ka Daugava jau ir izrakta… Ko tu varētu tiem atbildēt? 
Dieviņš. Mēs taču esam progresīva sabiedrība… Arī salmu būdiņās neviens vairs 

nedzīvo, jo gribas pa jaunam… Vai tad nē? 
Vadītājs. Protams, bet… 
Dieviņš. Bet pats galvenais – mēs atgriežamies Eiropā… Un katram ir jāuzdod sev 

jautājums: vai esam tam gatavi? vai varam rakt pa jaunam un progresīvi? 
Vadītājs. Vai esam? Vai varam? (Zīmīga pauze.) 
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Dieviņš. Viennozīmīgi, varam! 
Vadītājs. Yes! Vienkārši super – nav citu vārdu, Dieviņ! Tikai vēl viens neliels 

jautājums… Kāpēc tu allaž izvēlies veca vīriņa tipāžu savam šovam, varbūt 
mūsu dienās aktuālāks būtu kāds datorspēles nindzju tēls vai varbūt – pavisam 
ekstrēmi – citplanētieša imidžs? 

Dieviņš. Pieradums, gadu tūkstošu laikā izveidojies zināms stereotips. Un tomēr – būs 
arī konkrēti jauninājumi – esmu nolēmis sevi mazliet izdekorēt. Kā saka:  

  esmu mīļais Dieviņš svēts, 
  tagad arī – dekorēts! 
 (Apliek krāsainu spuldzīšu virteni, pastaigā, izpilda dažas dejas kustības, lai 

visi var novērtēt, kā spuldzītes spīguļo.)  
Vadītājs. Burvīgi! Brīnišķīgi! Bet tagad… bet ta-gad… ļausimies ekstremālākajam 

pasākumam kopš sen seniem laikiem… Dāmas un kungi: Dieviņšovs jeb kā 
putni un zvēri atkal, pa jaunam raka Daugavu! 

 
(Uzskrien Peļu kino ar visu aparatūru.) 

 
Peļu Boss. Hello! Atvainojiet! Piedodiet! Cerams, neesam nokavējuši!  
Vadītājs. Atklāti sakot, gaidījām… ievilkām sākumu… domājām, ka vairs nebūsiet… 
Peļu Boss. Nav nekāda nelaime. Otrreiz jau nesāksim! (Spiež roku Dieviņam). Filmu 

studija “Four Mice Advertising Producitions”, esmu Boss, apsveicu, apsveicu 
ar fantastisku ieceri.  

Dieviņš. Jā, gribētos visai pasaulei parādīt, ka neesam nekāda nomale! 
Peļu Boss. Ideāli, mans kungs, ideāli! (Norīko savas peles). Četrus prožektorus no šīs 

puses, deviņus no tās… Pāris lāzeru… (Dieviņam.) Mēs jūs pratīsim pasniegt 
– O. K. !  

Dieviņš. Es ceru uz jauku sadarbību! 
Peļu Boss. Super! Filmējam! Vairāk masu skatu, vairāk panorāmas, plašāk, 

grandiozāk! 
 
  (Bungu ritms, gaismu maiņas, pirotehnikas sprādzieni. Uz skatuves 

sanāk putni un zvēri ar lāpstām). 
 
Putni un zvēri. Kas tad nu? Kas tad nu? –  

Raksim, raksim Daugavu! 
Sanāk kopā liels un mazs, 
Paņem līdzi lāpstiņas. 
Kopā, kopā, hop-pa-pā – 
Rīt jau būsim Eiropā,  
Zvērs vai putns – nāc nu šu’ 
Kopā raksim Daugavu! 
 

(Dejas, rotaļas, līksmība. Peles filmē.) 
 

Dieviņš. Vai visi ir sanākuši? 
Putni un zvēri. Visi, visi!  
Dieviņš. Ticu. Tomēr nekaitēs pārbaudīt pēc saraksta… Nosauktos lūdzu ieņemt 

vietas pa kreisi!… (Izsauc.) Lācis! 
Lācis. Es esmu. 
Dieviņš. Kas tev tur tāds? 
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Lācis. Tas? Strops. Biju bišu kāpt(i), paņēmu līdzi, sak, varbūt noderēs… Kā mežā 
runā: vienā dienā jau Daugavu neizraksi… 

Dieviņš. Labi! Ar visu stropu, pa kreisi! Tālāk… Lapsa! 
Lapsa. Es, šite… 
Dieviņš. Kas tev tur līdzi? 
Lapsa. Kā – kas? Zoss taču… Runā, ka Eiropā zosis nemaz nebūšot, tad es uztaisīju 

tādu nelielu rezervīti… 
Dieviņš. Eiropā viss būs, arī zosis, tā vai citādi – pa kreisi! Kas mums vēl te 

sarakstā… Zaķis!… 
Zaķis. … kāpostiņš… 
Dieviņš. Ko? 
Zaķis. …kāpostiņš… 
Dieviņš. Runā skaļāk, es nedzirdu! 
Zaķis. Man te… kālis, kāpostiņš… garausīša gardumiņš… 
Dieviņš. Bet kā tevi pašu sauc? 
Zaķis. Mani? 
Dieviņš. Kuru tad citu? Mani, vai? Mani te visi pazīst, bet kas tu tāds? 
Zaķis. Es… nu, zaķis… 
Dieviņš. Nekāds “nu-zaķis”, bet vienkārši “zaķis”. 
Zaķis. Vienkārši zaķis… 
Dieviņš. Un kas tev līdzi? 
Zaķis. Lāpstiņa… 
Dieviņš. Pats tu esi “lāpstiņa”, kas tev tur padusē? 
Zaķis. …kāpostiņš… 
Dieviņš. Vai tad nevar skaļāk! 
Zaķis (kliedz.) Kāpostiņš! Kāposts! Vienkārši – kāposts! 
Dieviņš. Labi. Pa kreisi! 
Vārna. Vai tad putnus neviens nesauks? Kāpēc mums vienmēr jābūt rindā pēdējiem? 

Tā ir diskriminācija! 
Citi putni. Nost ar diskrimināciju! Nost ar diskrimināciju! Sauciet tagad putnus! Tā 

nav nekāda demokrātija! Putnus, putnus! 
Dieviņš. Jā, jau jā… tikai mieru! Es vienkārši lasu sarakstu tā, kā man to iedeva, jau 

sastādītu. Bet ja neviens neiebilst, turpināsim no sešpadsmitās lappuses, kur 
man… kur mums… nē, no septiņdesmit sestās lappuses… kur mums ir 
putni… Tātad.  

Vilks. Tā nu tas neies! Tad jau iznāk, ka man tagad vajadzēs gaidīt līdz vakaram, kaut 
gan sarakstā pēc kārtas es biju nākošais! Man līdzi ir vesels auns, tas var līdz 
vakaram sabojāties! 

Auns. Es varu sabojāties! 
Vilks. Kas ir zvēri, vai jums nekas nav iebilstams? 
Zaķis. Jā! Mums ir! Ir iebilstams! 
Dieviņš. Zaķi, paklusē, tu jau esi pa kreisi! 
Lācis. Nu, un tad – mēs ar lapsu arī esam pa kreisi, bet kārtībai jābūt! Vajag 

pieturēties pie tāšu vīstokļiem! Ja sāka saukt zvērus, tad vajag turpināt ar 
zvēriem, nav ko raustīties! 

Lapsa. Es ar’ saku, viss kā pie pašu Dieviņa, mūžīgais bardaks! 
 
 (Liels troksnis, zvēri un putni nodalās pa atsevišķiem grupējumiem, visi kliedz 

viens uz otru, jau veidojas nelielas sadursmes.) 
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Vadītājs (kamēr notiek grūstīšanās, ar mikrofonu). Esam pieslēgušies Daugavas 
būvdarbu vietai! Liekas, ka visi darbi ir apstājušies, tauta ir neizpratnē: kas 
tam varētu būt par iemeslu? Pajautāsim kādam no klātesošajiem! 

Āpsis (runā mikrofonā.) Es esmu Āpsis. Mans vārds sākas ar “Ā”, tātad vajadzētu būt 
tā, ka esmu saraksta augšgalā. Es atnācu ar visu ģimeni. Mans tēvs teica, ka – 
ja tev sākas vārds ar “Ā”, tad ir jābūt priekšgalā. Es atnācu šorīt pats pirmais. 
Ar visu ģimeni, ar radiem, ar lāpstu, viss kā pieklājas, čin-činom. Tā man 
mācīja tēvs un tēvam mācīja tēva tēvs: ja dieviņš sauc, tad āpsim jāiet 
pirmajam palīdzēt. Un – kas tagad notiek? Tagad iznāk, ka es no pirmā esmu 
kļuvis par pēdējo. Nekas, es to varētu pārdzīvot, bet man apvainojums par 
ģimeni, par radiem – kāpēc viņiem jācieš. Iznāk tā, ka paši cītīgākie tiek 
nostumti pašā pēdējā vietā!  

No putnu vidus (Āpsim). Labāk pasaki, kāpēc tev tik resna pakaļa! 
Āpsis (neilgā pauzē, nolemj uz izlēcienu neatbildēt). Iznāk: kā mēs stāvējām pa labi, 

tā stāvēsim pa labi… Tas nav godīgi! Citu vārdu nav: kauns pasākuma 
rīkotājiem! 

Vadītājs. Paldies! Ļoti izsmeļoši! Mūsu klausītājiem būs, ko padomāt – par to, kā 
būvdarbu vadītāji apietas ar parasto ierindas āpsi… Bet tagad līgsim pie 
mikrofona pārstāvi no putnu vidus. Lūdzu, stādieties priekšā! 

Balodis. Mani visi zina… vismaz agrāk zināja… Nu, ko, varu jau atgādināt, ja kādam 
tik īsa atmiņa – esmu Balodis… Tas pats Balodis…  

Vadītājs. Kā jums šķiet, vai situācija ar Daugavas rakšanu nav nonākusi strupceļā? 
Balodis. Ļoti žēl, ka zvēriem ir tik īsa atmiņa, neviens tagad vairs neatceras, ka tieši 

es – Balodis – biju tas, kurš atlidoja ar olīva zariņu knābī, un kas no tā izcēlās, 
katrs zina… bet varbūt arī to jau ir aizmirsuši, es katrā ziņā nebrīnītos… 

Vadītājs. Es, neapšaubāmi, atceros, bet varbūt ir vērts vēlreiz atgādināt: kas izcēlās? 
Balodis. Miers. Lūk, kas izcēlās!… Bet visiem par to nospļauties! Nopelni valsts labā 

nevienu neinteresē. Ej vien, Balodi, stāvi nu rindā kā pēdējais pa labi… Nu, 
bet nekas, ir vēl arī starp putniem daži, kam vēsturiskā atmiņa nav tik īsa, tie 
mani neļaus nostumt malā, mēs vēl pacīnīsimies! 

Vadītājs. Un tomēr, kādus konstruktīvus risinājumus jūs varētu piedāvāt? 
Balodis. Man te viss ir salikts pa punktiem, tieši tā, kā tauta to vēlas! Pirmkārt, pilnīgi 

izmainīt un atjaunot sarakstu pilnā apjomā, lai nerastos situācija, kad 
nopelniem bagātie putni paliek pēdējās lappusēs, lai tiktu ievērots katra putna, 
nu, jā… arī katra zvēra ieguldījums vēsturiskajā aspektā. No tā izriet punkts 
numur divi: ir jāizveido speciāla komisija, kas spētu objektīvi izvērtēt katra 
putna konkrētu ieguldījumu mežu un lauku vēsturē un sarakstu veidot ciešā 
saskaņā ar komisijas slēdzieniem. Trešais punkts attiecas uz pasākuma 
realizāciju: ir jānodrošina iepriekšējo punktu atklāta un konsekventa izpilde 
visīsākajos iespējamos termiņos. Tas arī viss. Manuprāt, vienkārši… 
Nesaprotu, kāpēc to nevarēja izdomāt pats Dieviņš jau pirms darbu 
uzsākšanas… 

Āpsis. Jā?… Tikai neaizmirsti, ka es ar ģimeni atnācu pats pirmais!… 
Balodis. Kas būs pirmais, to ļausim lemt komisijai. 
Āpsis. Nē, nē… es gribu zināt uzreiz. Ja man nepateiks, ka varu iet pa kreisi, tad es 

vispār nepiedalos!…  
Balodis. Piedodiet, piedodiet, ir taču kaut kādas sabiedriskas normas, kuras 

nevajadzētu ignorēt! 
Āpsis. Mēs ar ģimeni ejam mājās!… 
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Kāds no putniem. Ejiet, ejiet, laimīgu ceļu, tikai neaizmirstiet, ka dzers no Daugavas 
tikai tie, kas būs rakuši. 

Vadītājs. Tieši tā! Tādu likumu mēs visi zinām jau kopš sen seniem laikiem: kas 
nerok, tas no Daugavas nedzer. 

Āpsis. Paši vēl nāksiet pie manis lūgties! Tad es jums – še… (Rāda pigu). 
Vērsis (cienīgi izsoļo priekšplānā). Bet ja mēs gribam pieturēties pie vēstures, tad ne 

jau Balodis atnesa mieru! Jaunākie pētījumi liecina, ka tā bija Govs, kas 
vajadzīgajā brīdī atskrēja ar olīva zariņu mutē! 

Govs (gremo). Tā bija… Varu apliecināt… 
Balodis. Viltojums! Vēstures viltojums! Nevienam nav tiesību, dzirdiet! Nav tiesību 

izmainīt vēsturi! Es taču atceros, kā pats savā knābī turēju zariņu! Eļļainu! Tas 
arī Rakstos minēts! Tas ir fakts! 

Vērsis (vēsā mierā.) Viss var būt, cienījamais oponent, ka jums tiešām arī bija zariņš 
mutē, taču aizlidojāt jūs, intelektā mirdzošais, pavisam uz citu pusi – uz 
Araratu!… Jautājums: kāds mums Daugavas racējiem sakars ar Ararata kalnu, 
kurš kā vēsta ģeogrāfija atrodas pavisam kaut kur Armēnijā? 

Balodis. Jūs tak visi sen būtu apslīkuši Grēku Plūdos, ja ne… 
Vērsis. Nieki! Neviens nebūtu apslīcis! Govs atnesa olīvu zariņu tieši tur, kur vajag – 

uznesa to Gaiziņkalnā. Lūk, kā bija patiesībā! 
Govs. Kas bija, tas bija!… Olīvas bija melnās… bez kauliņiem… 
Balodis. Ļautiņi, kāda tumsonība! Kaut kas nedzirdēts! Es kategoriski atsakos 

klausīties šo Vēršu un Govju gremojošo idiotismu! 
Vērsis. Turklāt balstoties uz vissenāko vēstures mācību, atbilstoši zinātniskam 

jautājuma izgaismojumam, ir jāatzīst, ka mēs visi esam indoeiropiešu zvēri un 
putni, bet Indijā, ja atļauts atgādināt, svētais nav nekāds tur balodis… Svētā ir 
tieši Govs! 

Govs. Tieši Govs… 
Vērsis. Tādējādi ir gluži loģiski, ka mieru mums atnesa neviens cits, kā senču Govs, 

neviens cits. To norāda loģika, to pauž zinātne! Vai varat kaut ko iebilst? 
Krauklis (izlec vidū). Viss ir atkarīgs, kā to traktē! Mēs taču zinām piemērus, ka 

noteiktās vēsturiskās situācijās arī Balodis var būt Govs, un otrādi. 
Paskatieties, kas darās ar pieminekļiem pilsētas centrā… Vai gan kāds noliegs, 
ka Baloži var būt arī cūkas, arī govis un tā tālāk… 

Balodis. Kurš to teica!?… (Apraujas.) Ak, tas esat jūs, kolēga… Jā, nenoliegšu… 
faktiski, lielos vilcienos, es jums piekrītu… Bet tikai šīs – atsevišķās 
problēmas ietvaros… 

Krauklis. Protams! To jau es saku: šajā gadījumā, ne jau vispārīgi… 
Vadītājs. Vēl mūsu raidījumā ir dažas brīvas minūtes, tāpēc pievērsīsimies vēl kādam, 

es teiktu, neparastam radījumam, kuru sastapu tepat netālu. (Piesteidzas ar 
mikrofonu pie Bebra.) Stādieties priekšā mūsu auditorijai, tātad – kā jūs sauc? 

Bebrs. Fefhs… 
Vadītājs. Kā lūdzu? 
Bebrs. Eš-aku-fefhs… 
Vadītājs. Mnjā… Dikcija, jāsaka, ne no tām skaidrākajām… 
Bebrs. Fan-illa-ute-ah-haidām… 
Vadītājs. Jā… Te nu man jāsaka: paldies par uzmanību, tiksimies citu reizi! 
Bebrs (izspļauj skaidas.) Es saku: man pilna mute ar skaidām! 
Vadītājs. Un kas jūs pats tāds? 
Bebrs. Kas, kas – bebrs… 
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Vadītājs. Nu, ko, paldies jums par sarunu, tagad patiesi laiks beigt, jo uz papēžiem jau 
min reklāmas pauze! Attā! 

Peļu Boss (rāda paceltu īkšķi Vadītājam). Ekselents kadrs! Tagad derētu arī kāds 
vietējās inteliģences pārstāvis – kontrastam.  

 
 (Garām iet piedzēries Mērkaķis.) 

 
Mērkaķis.  Es mērkaķ-vīriņš… es lēni gāju… 
   Es lēni gāju un pārdomāju… 
Visi. Klusu! Klusu! Kāda nepieklājība! Inteliģences trūkums!… vienkārši 

mērkaķis!… 
Dieviņš. Lūdzu, klusumu! Vai jūs dzirdat?  
Mērkaķis. Tu esi mana kopija, ja? 
Putni (sašutuši). Dzeniet viņu prom! Tiešām! Tas jau ir par daudz! Vienmēr atradīsies 

kāds mērkaķis, kas sabojās Daugavas racēju tēlu visas pasaules acīs! 
Krauklis. Te mēs skaidri un gaiši redzam zvēru dabu… Nav komentāru! 
Zvēri. Mērkaķis nemaz nav mūsējais! Sensenajos laikos neviena mērkaķa pie mums 

nebija! Zvēri nekad nedzer! 
Putni. Kas to saka? Paskatieties uz cūku.. tā jau guļ uz sāniem! 
 

(Visi paiet nost. Tiešām cūka guļ…) 
 

Cūka. A man pofig!… (Guļ tālāk.) 
Dieviņš. Aiznesiet to cūku un noguldiet pa kreisi, vienalga no viņas nav nekāda 

labuma… labāk, lai nemaisās pa kājām… 
(Zvēri un putni velk cūku) 

Cūka. Liekās mierā, nestiepjat aiz kājām!… Norausies pa šņukuru! Jūs… mudaki… 
slapjie… 

 
(Priekšplānā Vadītājs, Peļu Boss un Gailis.) 

 
Vadītājs (Peļu Bosam). To gan nefilmēsim! 
Peļu Boss. Neņemiet pie sirds, jau rekordēts. Ja nederēs, izmetīsim ārā! 
Vadītājs. Lūk, gribētos iepazīstināt – Gailis! Mākslinieks, literāts. Augstākās raudzes 

erudīts un poliglots, runā sešās valodās! 
Gailis. Labrīt! Good morning! Cześć wam panowie! Bonjour! Zdrast’ķe! Guten Tag! 
Peļu Boss. Ou! Tiešām iespaidīgi, mans kungs! 
 
Dieviņš. Es joprojām lūdzu, tieši lū-dzu… klusumu!… Paldies!… Ko es varu teikt, 

sakarā ar radušos situāciju? Mēs vairs nevaram mainīt sarakstu, jo tas jau ir 
apstiprināts un pieņemts ar zīmogiem un parakstiem!… (Vispārēja 
uzbudināšanās). Es vēlreiz aicinu ievērot kārtību, neuztraucieties, katram tiks 
dota iespēja izteikties! 

Putni (cits caur citu). Putnus pa kreisi! Putnus pa kreisi! 
Zvēri (pretī.) Turpināt izsaukt pēc esošā saraksta! Lai paliek, kā ir! 
 

(Burzmā Stārķu mamma un Stārķēns). 
 

Stārķēns. Mammu, es gribu pa kreisi! Es gribu pa kreisi! 
Stārķu mamma. Klusu! Netraucē tagad! 
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Stārķēns. Kāpēc mēs nevaram iet pa kreisi, mamm, ejam… ejam… Ejam! 
Stārķu mamma. Nu, pagaidi! 
Stārķēns. Kāpēc nevar? 
Stārķu mamma. Tāpēc. 
Stārķēns. Kāpēc citi var, bet mēs nē? 
Stārķu mamma. Izaugsi liels, tad uzzināsi, tagad sēdi un nedīdies! 
 

(Pa to starpu pie Dieviņa piekļuvusi Žagata.) 
 
Žagata. Godājamais, Dieviņa kungs, es nespēju noturēties, man vajadzēja ar jums 

runāt! Jums ir jāzina, ka ne jau visi putni ir tādi, ne jau visi zvēri, tautas 
vairākums atbalsta jūs un jūsu centienus dižajā Daugavas rakšanas darbā, ko 
atcerēsimies ne vien mēs, bet arī mūsu bērni un bērnu bērni… 

Dieviņš. Paldies par atbalstu. 
Žagata (vēl vairāk iejūsminās.) Atļaujiet jūs sveikt ar dzejas vārdiem: 
  Es savam(i) Dieviņam 
  Mūža laimi nežēlošu, 
  Gan actiņas, gan balstiņu, 

Gan rociņu spēkus došu! 
Dieviņš. Jūtos aizkustināts, paldies, mīļā Žagata, paldies… 
Žagata. Vēl es gribētu jums dāvāt mūsu dzimtas pašas dārgākās relikvijas, tās savā 

laikā piederējušas manam tēvam, kuras viņš saņēmis ar pateicību no vectēva… 
Tās ir divas sudraba karotītes… Lūdzu, pieņemiet! (Sniedz dāvanu.) 

Dieviņš. Piedodiet, bet… 
Žagata. Tas ir no tīrākās žagatu sirds. Ja pašam nenoderēs, nodosiet muzejā… 
Dieviņš. Tiešām, ne tagad… tik daudz darba, pienākumi… 
Žagata. Tās ir vēsturiskas relikvijas, lūk, uz vienas rakstīts “Restorāns Rīga” uz otras 

“Cepļu viesu nams”, ar visiem gadu skaitļiem, kā pienākas… Neapsmādējiet, 
kā saka pie mums uz vietām. 

Dzeguze (piekārtojusies blakus). Mūsu pusē jūs ļoti mīl! 
Žagata (Dzeguzei). Tu tagad paej nost!  
Dzeguze. Pati paej! 
Žagata. Ieknābšu acī! 
Dzeguze. Labi… Es jau pagāju nost… 
Žagata (Dieviņam.) Ņemiet vien, cienītais, ņemiet… no tīras sirds… 
Dieviņš. Nu, labi, muzejam… Es nodošu, obligāti. 
Žagata. Nu, redz, cik jauki! Es nemaz negaidu, lai tur klāt būtu zīmīte ar nelielu 

rakstiņu par mani, Žagatu… Nevajag pat informāciju: “Dāvinājums no Žagatu 
dzimtas”, lai tas paliek, mēs jau žagatas neesam lepnas. Nekādus rakstus 
avīzēs pirmajās lapās ar fotoattēliem, nekādas televīzijas intervijas, to visu 
man nevajag. Ka tikai Dieviņam iepriecinājums… 

Dieviņš. Vēlreiz, paldies, bet tagad man jāķeras pie saviem darbiem. 
Žagata. Lai jums veicas! Neaizmirstiet putnus – visi putni ir par jums, alfabēta 

kārtībā… Un ja jūs gadījumā sāktu lasīt savu sarakstu no otra gala, sākot ar 
burtu “Ž”, tas gan man, un ne tikai man, visai tautai būtu priecīgs 
pārsteigums… 

Dieviņš. Visu labu! 
Žagata. Visu labu, augstas laimes, daudz panākumu! Kā saka: ja neizdevās ar burtu 

“A”, tad ar burtu “Ž” gūsim neredzētus panākumus! 
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(Citur kafiju dzer Peļu Boss un Gailis.) 
 
Gailis. Patiesību sakot, man ir padomā, kāda mākslas akcija, kuru, iespējams varētu 

jums piedāvāt. 
Peļu Boss. Interesanti! Tā būtu? 
Gailis. Akcijas saucas “Gaiļa atmodinošā dziesma”, mans teksts un izpildījums… 
Peļu Boss. Ahā!… Varbūt. Tas varētu būt interesanti, ļoti, ļoti iespējams. Ja to 

pasniegtu ar attiecīgiem komentāriem… Tiesa, neslēpšu, publika, uz kuru mēs 
orientējamies, mūžīgi prasa no mums kaut ko neparastu, ekstraordināru, tas ir 
action jautājums. Ja padomā, kas nav jau bijis, ko tik publika nedabū redzēt 
katru dienu, un tā prasa arvien svaigas asinis! 

Gailis. Es to esmu iecerējis izpildīt uz sētas. Bez drošības jostām. 
Peļu Boss. Mnjā. Varbūt… varbūt… Nekad nesaki nekad… Tomēr gaiļu performance 

mūsu pusē izgāja no modes, šķiet jau 70-tajos gados… es pats sev katru rītu 
atgādinu: ir vajadzīgs kaut kas pārlaicīgs, ne tikai no šodienas, ne tikai sen 
senajiem laikiem, bet no Visiem Laikiem, jūs mani saprotat, vai ne… 

Gailis. Sekoju uzmanīgi modernās mākslas attīstības procesiem! 
Peļu Boss. Jauki. Tad paskatieties no vidējā statistiskā mākslas baudītāja viedokļa. 

Pieņemsim, ka neesmu Peļu Boss, neesmu filmu studijas šefs, pieņemsim, 
esmu parasta ikdienišķa pele… Ko grib parasta ikdienišķa pele? 

Gailis. Neiekrist slazdā. 
Peļu Boss. Arī tas, bet ne jau tas ir galvenais. Pele grib dzīvot mūžīgi! Pele grib visu 

saprast šobrīd, šajā konkrētajā mirklī! Tad dodiet pelei saprotamo un mūžīgo 
vienlaicīgi. Tikai tad pele maksās par jūsu priekšnesumu! 

Gailis. Es to visu saprotu, nedzīvoju taču galīgā kūtī, tāpēc man padomā pilnīgi svaigs 
piegājiens!  

Peļu Boss. Nu, ko! Cīnieties! Uzvariet! To mēs noskatīsimies kaut kad vēlāk… 
Pašlaik mums darba līdz ausīm: te pie jums tajās Daugavas rakšanas lietās… 
tāds freak’s notiek, neatfilmēsies līdz pastarai dienai! 

 
(Lācis, Zaķis un Lapsa vienīgie jūtas puslīdz komfortabli, jo jau sēž pa 

kreisi) 
 
Lapsa. Es te nesaprotu, ko ta’ mēs tagad darīs’ ar to Daugavu? Kāds raks, vai neraks? 
Lācis. Nav jau kārtīga darbu vadītāja… sen senajos laikos jau būtu izrakts un miers! 
Zaķis. Atceros, kad pie valdīšanas bija Zmejs Goriničs, tad tomēr bija kārtība. Pateica. 

Izdarījām. Saņēmām kasē. Tā bija… 
Lapsa. Nu nevajag, nevajag atkal tā… tas, kas neko nedara, tam jau nevienos laikos 

nav labi. 
Lācis. Tagad tikai visi mutē izlaidušies… ko katrs grib to ļerkst… 
Zaķis. To es arī saku! Bailes bija. Man pašam tādas bailes iedzina, vēl tagad guļu vaļā 

acīm. Bet par to – pie kārtības pieradināja. Un skat, ko domājāt – sēžu te pa 
kreisi, tomēr labāk nekā vispār pa labi… 

Lapsa. Kaut kas tur ir ar to valdību, zmejs vai ne-zmejs, bet dusmīgāk vajadzētu, 
nevar tā lopus izlaist… 

Lācis. Vajag, vajag reizēm ar mietu… 
Zaķis. Kā ta’! Valdība, mīkstie, neko nevar, tāpēc, ka nav mugurkaula, nemāk bailes 

uzdzīt… Tfu! 
Lapsa (Zaķim). Noslauki lūpu. 
Zaķis. Ko? 
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Lapsa. Tev lūpa no spļaušanas pārsprāga, noslaukies. 
Zaķis. Ā, paldies… Bet es tik un tā spļaušu vēl! 
Lapsa. Piekrītu, man arī uznāk kādreiz doma, ka pie tādas valdīšanas jau ne tikai 

jāspļauj, te tu, vienkāršais zvērs, pats jūties apspļauts no galvas līdz kājām… 
aste vien ārā… Runāšana un runāšana! Nevar vien sagaidīt, kad vienreiz 
sāksies darīšana? 

 
(Garām nāk Dieviņš.) 

 
Lācis. Kas ir “vadība”? Ilgi mēs tā sēdēsim? 
Dieviņš (nevarīgi noplāta rokas). Ko tad es nabaga vecītis varu darīt? Es saku: 

“klusāk”, bet visi runā reizē… Tautas balss, demokrātija… 
Lapsa. Nobļaujamies, kaimiņ? 
Lācis. Labs, ir! Nobļaujamies, kūmiņ! 
Abi kopā. Ei, jūs! Mutes ciet! Reglamentu! 
 

(Klusums). 
 
Dieviņš. Paldies… Esmu nobriedis sekojošam risinājumam: darīsim tā, sāksim visu 

no gala. Tie, kas ir pa kreisi, iet atpakaļ pa labi un stādīsim sarakstu pa 
jaunam, pēc gluži citiem principiem… 

Lapsa. Ko viņš tur saka? 
Lācis. Es nekur neiešu! Es esmu jau paņēmis bankā kredītu, kas to atmaksās? Pats 

neiešu. Manu līķi no šejienes aiznesīs! 
Zaķis. Manējo arī, manējo arī! Noslīcināšos! 
Lācis. Es jau esmu sācis rakt! Es jau izraku piecus kubikmetrus! Tie tagad neskaitās, 

vai? 
Lapsa. Kā tad, žuļiku būšanas! Man aste stīva no rakšanas! 
Zaķis. Viss jau ir apmērīts! Es apmērīju! 
Lapsa. Es redzēju, kā viņš mērīja, svīzdams un elsdams! 
Zaķis. Skriedams, skriedams! 
Lācis. Kā tad! Ļipa vien gāja pa gaisu.  
Lapsa. Protestējam! 
Krauklis. Tas ir kā “protestējam”?  
Balodis. Laiks būtu saprast, ka privilēģijas, kuras jūs ieguvāt “saraksta laiku” sākumā, 

ir netaisnīgas un tās jāanulē. 
Lapsa. Ko – netaisnīgas!? Es tādu sarakstu izdomāju, ko? 
Lācis. Nevajadzēja tautu mānīt ar solījumiem! 
Zoss. Nepiesavinieties tautas vārdu, tauta ir pret jums! 
Vērsis. Taisnību sakot… īsti labi nav, ka daži jau silti iekārtojušies pa kreisi, bet 

citiem tikai sola un sola… 
Govs. Tā tas ir… (Gremo.) 
 

(Žagata un Dzeguze sānis, paklusām) 
 
Žagata. Teikšu tev, māsiņ, kaut kas nav labi, kaut kā pārlieku ātri daži nokļuva pie 

gardākā kumosa… 
Dzeguze. Ir, ir aizdomīgi, es to pašu saku! 
Žagata. Lācis, lapsa, zaķis, kas viņus nepazīst, vienmēr visiem aizlavās pa priekšu. 

Bet kāpēc, tu jautāsi? 
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Dzeguze. Droši vien iegrūda ķepā. 
Žagata. Precīzi! Citādi tās lietas nebūs. Tad jau tikpat labi mēs ar tevi varējām būt 

pirmās. Bet neesam jau!… 
Dzeguze. Manīgākie, tie glumākie, tie allaž aizlien pa priekšu. Pārējie var kūkot! 
Žagata. Bet prese klusē! Kur tad nu ir tā izslavētā atklātība, kur masu mēdiji ar savu 

atmaskojošo tirāžu?! 
Dzeguze. Visi iebaroti, tāpēc jau klusē… 
Žagata. Pagaidi vien, es viņiem sagādāšu tirāžu… 
Dzeguze. Vajag, vajag, cik tad ilgi klusēsim, nav vairs vergu laiki! 
  (Abas iejūk uztrauktajā pūlī.) 
 
Zaķis. Mēs pieteiksim bada streiku! 
Lapsa. Vo! Tas ir riktīgi! 
Lācis. Jā, streikojam. Liksimies zemē un gulēsim. Ziema arī nāk virsū… Kad tad raks, 

ja ne tūlīt… 
Lapsa. Tikmēr neēdīsim, kamēr neatcels nelikumīgās izmaiņas. 
Dieviņš. Saprotiet taču, ka nekādu izmaiņu nav. Ir tikai uz laiku atcelts iepriekšējais 

lēmums. Nepaies ne piecas minūtes, kad jūs atkal būsiet savā kreisajā pusē. 
Zaķis. Neticu! 
Lapsa. Kā tad! Mēs visu to labāko! Kliedzām vēl “klusu!” un “reglamentu!” bet pret 

mums izturas kā pret… kā pret tādiem cilvēkiem… 
Lācis. Es jau sāku badoties. 
Lapsa. Nuka, šai pašā mirklī! 
Zaķis. Lai visiem ir žēl! Lūk, tā! 
Dieviņš. Labi, nomierinieties, es apspriedīšos pats ar sevi, iespējams, ka atradīšu kādu 

kompromisu. Nevienam netraucēt! Ārkārtas stāvoklis izsludināts – es 
domāju!… 

Balodis (garāmejot). Domās, domās, sazin ko atkal izdomās… 
 

(Pa vidu visiem Stārķu mamma un Stārķēns.) 
 
Stārķēns. Mammu, klau, mammu, bet kāpēc mums jārok vēl jauna Daugava, ja viena 

jau ir? 
Stārķu mamma. Ir nu gan tev jautājumi! Vai tad skolā neko nemāca? 
Stārķēns (sāk brēkt). Skolā man prasīja pie tāfeles… 
Stārķu mamma. Nebimbā! Ko tev prasīja? 
Stārķēns. Kāpēc mums jārok Daugava pa jaunam?… 
Stārķu mamma. Tā tev prasīja? 
Stārķēns. Jā… 
Stārķu mamma. Labi, prasīja. Viss pareizi. Un ko tu? 
Stārķēns. Teicu, ka nezinu… Man ielika vieninieku… (Brēc.) 
Stārķu mamma. Ak, tu mūžiņ, kāds dumjš bērns, kur tu man tāds esi radies?! 
Stārķēns. Bet tu pasaki: kāpēc mums jārok Daugava pa jaunam? 
Stārķu mamma. Žēliņ, vai tad avīzes tu nemaz nelasi? 
Stārķēns. Nē… es nemāku lasīt… 
Stārķu mamma. Nu, tad būtu pajautājis tētim. 
Stārķēns. Es jau viņam jautāju. Viņš teica, ka esot aizņemts, lai es paprasot tev!… 
Stārķu mamma. Man?… Nu, padomā tik… Tas tavs tēvs ir viens riktīgs “svētelis”… 

Nevar izskaidrot bērnam tik vienkāršu lietu… 
Stārķēns. Tad izskaidro tu man! 
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Stārķu mamma. Es taču jau saku – vajag. Paskaties: visi zvēri sanākuši, visi putni 
sanākuši, visi grib tikt Eiropā, vai vēl nav skaidrs? 

Stārķēns. Nē, nav skaidrs! 
Stārķu mamma. Nē, es sajukšu prātā ar visiem taviem jautājumiem… Starp citu… 

Klausieties, visi!… Vai kāds zina: kāpēc mums jārok jauna Daugava? 
 

(Visi saskatās.) 
 

Balodis. Mēdiji, prese, televīzija atkal lāpa slinkumu, nevar izskaidrot vienkāršajai 
tautai… 

Vadītājs. Pagaidiet, pagaidiet! Es noņemu no sevis visus šos apvainojumus. Kā tad 
mēs neizskaidrojam? Lūdzu! Pie mums no Eiropas ir atgriezies cienījamais 
Ūdrs, mūsu speciālists, mūsu sūtnis vēsturiskās atpakaļ iestāšanās jautājumos! 
Viņš mūs detalizēti informēs par stāvokli Eiropā, tai skaitā Nīderlandē, kur, 
atbilstoši masu saziņas līdzekļu sniegtajām ziņām, jau ir reāli iedzīvojies. 

 
(Uznāk Ūdrs. Visi aplaudē.) 

 
Vadītājs. Lūdzu, uz preses konferenci! 
Ūdrs. Uz oficiālu? 
Vadītājs. Bez šaubām. 
Ūdrs. Tas ir labi. Kur man jāsēž? 
 

(Tiek uznests galdiņš, krēsli un mikrofoni. Sevišķi spilgtas gaismas, filmas ļaužu 
aktīva rosība. ) 

 
Vadītājs. Cienījamais Ūdri, lūgšu jūs atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas pēdējā laikā 

dziļi satrauc visu mūsu sabiedrību. 
Ūdrs. Labprāt. Tāpēc jau, kā smejies, es esmu šeit! (Visi pieklājīgi smejas.) 
Vadītājs. Brīnišķīgi! Sāksim ar šķietami vienkāršu jautājumu: kāds klimats ir šodien 

Eiropā? 
Ūdrs. Es sapratu, kā jūs to domājāt… Šobrīd virs Eiropas vidienes ir izvietojies zema 

atmosfēras spiediena apgabals, Francijā līst, Holandē līst, pat Polijā līst, bet 
Grenlandē – gandrīz līst… 

Vadītājs. Vai tādējādi būtu saprotams, ka Daugavas rakšanas darbi te pie mums varētu 
būt apgrūtināti slikto klimatisko laika apstākļu dēļ? 

Ūdrs. Negribētos pārspīlēt, mēs pašlaik pie tā strādājam. Problēmas jau eksistē tāpēc, 
lai tās kopējiem spēkiem tiktu pozitīvi atrisinātas. 

Vadītājs. Jāatzīst, ka gan mums, gan daļēji arī jums – Eiropas dzīvniekiem – tiek 
pārmests, ka mēs par maz informējam sabiedrību par to, kas tad īsti notiek tur 
– plašajā pasaulē? 

Ūdrs. Es gan nedomāju, ka informācijas būtu par maz. Piemēram, šogad jau ir 
iznākuši divi apjomīgi informatīvi ziņojumi par stāvokli kopumā un arī 
atsevišķi. Valdība ar tiem iepazinās un deva konkrētu slēdzienu, ka viss 
attīstās savā normālajā gaitā. Bez tam vairāki mūsu ūdri raksta dokumentāla 
rakstura sacerējumus, kuri visā drīzumā sasniegs savu lasītāju iemiesoti 
grāmatu formātā. 

Vadītājs. Paldies par iepriecinošajām ziņām. Tagad jautājums par norisēm mūsu pusē. 
Kā jums jau zināms, Daugavas rakšanas darbi pašlaik norit pilnā sparā savā 
sagatavošanas stadijā. Ko jūs varētu novēlēt Daugavas racējiem? 
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Ūdrs. Eiropa augsti novērtē mūsu centienus iekļauties kopējā eiropeiskajā ģimenē. 
Vēl pagājušo nedēļu jau pirms pusdienām, vairākas augsti stāvošas personas 
personīgā sarunā izteica mūsu oficiālajam pārstāvim pilnīgu un negrozāmu 
atbalstu, atsevišķi norādot uz to, ka jau ar nākošo gadu, iespējams, mēs 
saņemsim jaunas lāpstas fondu palīdzības ietvaros, un – kas pats svarīgākais – 
ārzemju speciālisti neliegs mums savu padomu visos jautājumos, kas saistīti ar 
ūdens palaišanu jau izraktajā gultnē. Es zinu, ka mūsu valdība pašlaik rūpīgi 
kontrolē visus jaunās Daugavas rakšanas procesus. Gribētos novēlēt mūsu 
mīļajam Dieviņam un visai dzīvai radībai – labu izdošanos! Mēs gribam, tātad 
– mēs to paveiksim! 

Vadītājs. Liels paldies par sarunu! Tā bija preses konference no Daugavas televīzijas 
centra, ar mums savās domās dalījās augsti cienījamais Eiropas Ūdrs. 

Ūdrs. Paldies. Uz redzēšanos! (Vadītājam, konfidenciāli). Runājot bez mikrofoniem, 
es jums teikšu, vecais Dieviņš vairs nevelk… Būtu jāpadomā par nomaiņu. Kā 
saka, vecs runcis vairs peles neķer! 

Vadītājs. Neķer, skaidrs, ka neķer… Man jau ir šis tas padomā… 
Ūdrs. Tad nevelc garumā. Laiks jau pienācis. 
Vadītājs. Būs.  
Ūdrs. Es pats esmu ieinteresēts, lai rakšana sāktos drīzāk. Saproti? Ir runa par 

nopietnu honorāru? (Paceļ, pagroza divus pirkstus). 
Vadītājs. Kāda runa… būs… 
Ūdrs. Tad labi. See you!  
 

(Ūdrs dodas prom, patriotiskas dziesmas pavadīts. Pa to laiku Žagata jau paguvusi 
apskriet visus putnus un zvērus, katram kaut ko iečukstot ausī.) 

 
Visi (viens otram, pieaugošā skaļumā no neskaidriem čukstiem līdz runām ar pilnu 

balsi). Tu dzirdēji, ja? Žagata teica… Kukuli paņēmis… Ak, tu vecais pagāns, 
kas to būtu domājis… Un tad mēs vēl brīnāmies, ka lietas neiet… Ja nesmērē, 
tad arī neiet… Bet kas iesmērējuši, tie tagad var badoties no uzkrātajiem 
taukiem… 

Dieviņš (iznāk priekšplānā). Godājamie putni un zvēri! Klausieties visi! Man ir 
padomā konkrēts priekšlikums. Lai būtu pilnīgi godīgi, mums ir jādara tā, kā 
to darījām sen senajos laikos, kad saulīte spīdēja spožāk un zāle bija zaļāka.  

Balodis. Kas tad mums jādara? 
Dieviņš. Priekšlikums ir sekojošais: mums jāvelk balsis. 
Visi. Balsis? Mums? Jāvelk? 
Dieviņš. Jā, mums ir jāvelk balsis. Iespējamie varianti: kurš izvilks smalkāku balsi, tas 

ies pa kreisi… 
Lācis. Ne vella! Velkam labāk balsis, kurš rupjāk, tas ies pa kreisi. 
Dieviņš. Tas ir otrs variants. 
Lakstīgala. Nekas nebūs, putni nepiekrīt! Pareizāk ir vilkt, kurš vissmalkāk un vēlams 

arī melodiski! 
Visi (viens uz otru.) Rupjāk! Nē, smalkāk! Nekā nebija, rupjāk! Kad es saku: 

smalkāk! 
Dieviņš. Pagaidiet, pagaidiet, pagaidiet! Te jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neapvainotu ne 

smalkākos, nedz arī rupjākos dzīvniekus… 
Krauklis. … un putnus! Būsim politkorekti! 
Dieviņš. Es atvainojos: “un putnus”. Tātad – ierosinājums ir šāds: lai neviens 

nebaudītu nepelnītas priekšrocības, kas katram jau no dabas dotas, es domāju: 
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dabas dotās rīkles nozīmē… priekšrocības… Uf, sajuka… Vārdu sakot, 
vilksim balsis nevis, kurš smalkāk vai kurš rupjāk, bet gan – kurš skaļāk! Tieši 
tā: kurš skaļāk vilks balsi, tas – lūdzu – pa kreisi. Tad visi būs vienādās starta 
pozīcijās un viss būs atkarīgs tikai no personīgās iniciatīvas, iekšējās enerģijas 
un gadu gaitā izkoptas uzcītības. 

 
(Pauze.) 

 
Lakstīgala. Ļoti interesants priekšlikums… 
Balodis. Apsverot visus “par” un “pret”… tā varētu gan darīt… 
Vērsis. Nu, ko… pamēģināsim… 
Dieviņš. Paldies par atsaucību! Mums te sagatavots neliels bungu solo ievads. Pēc tam 

es teikšu “trīs-četri” un tad sāksim… 
Mērkaķis. Viens tāds neliels mērkaķa jautājums: kas pateiks, kuram ir skaļākā 

rīkle?… 
Dieviņš. Visi taču dzirdēs paši! Bez tam, strīdīgākos gadījumus es apņemos izšķirt ar 

savu ausi. Tik kurls jau vēl neesmu. Vai visi gatavi? 
Balsis. Jā! Jā! 
Dieviņš. Varam sākt? 
Balsis. Varam! Varam! 
Dieviņš. Bungu solo! (Skan bungas.) Trīs, četri – aiz-iet! 
 

(Visi tricina balsis, ko katrs māk, daži cenšas vai pušu plēsdamies.) 
 
Peļu Boss (megafonā, sauc skaļāk par visiem). Sto-o-op! Nofilmēts! 
Dieviņš. Vai labi iznāca, mister Peļu Bos?  
Peļu Boss. Labi? Vienkārši ultra-briljanti! Jau noskatījos signāla montāžu – nadziņus 

var aplaizīt, kas par efektiem! 
Dieviņš. Paldies, paldies, gribētos, lai mūsu Daugavas rakšanas procesi atklātos visai 

pasaulei godīgi, atklāti… varbūt, neviennozīmīgi… taču ar zināmu optimisma 
devu… 

Peļu Boss. Dārgais! Par jūsu optimismu es neko nezinu. Mans uzdevums ir pelnīt 
naudu. Filmu studija “Four Mice  Advertising Productions”, kā jau nosaukums 
liecina, nodarbojas tikai un vienīgi ar reklāmas filmu veidošanu. Pašlaik 
uzfilmētais materiāls domāts jauno, elektronisko “Peļu Slazdu” reklāmai. 
Pērciet mūsu superefektīvos peļu slazdus! To mēs gribam pavēstīt saviem 
skatītājiem. 

Dieviņš. Bet kā tad ar politisko patosu… 
Peļu Boss (apņem Dieviņu ap pleciem). Patoss ir sekojošais, mans draugs: lietojiet 

mūsu slazdus un… have fun! Ķeriet prieku! 
Mazā Pelīte. Tikai jums vienīgajam. Nodemonstrēsim jums “melno materiālu”. Bez 

papildefektiem, datorgrafikas un tamlīdzīgām ekstrām. 
Peļu Boss. Tekstus mēs, protams, ieskaņojām tādus, kādi mums nepieciešami… 

Nesatraucieties! Nav nemaz tik tālu no patiesības. 
 
(Nolaižas ekrāns. Tiek stilizēta filmas demonstrācija. Visi tālākie teksti it kā no filmas, 

neatpazīstamās balsīs.) 
 
Stārķēns. Māmiņ, kāpēc tik daudz zvēru un putnu atnākuši? 
Stārķu mamma. Viņi vēlas iegādāties pašu jaunāko un modernāko iekārtu pasaulē! 
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Bebrs (skaidām pilnu muti). Kas ir pats modernākais? 
Balodis. Ko mēs vēlamies visvairāk? 
Vērsis. Kas mums reāli ir vajadzīgs? 
Vadītājs (ar mikrofonu). To gan gribētos zināt. Kas tas ir? 
Ūdrs. Patiesi, degu nepacietībā uzzināt: kas tas ir!? 
Dieviņš. Mana tauta pateiks. 
Putni un zvēri (saspiedušies barā, skandē). Ideālie Peļu Slazdi! Ideālie Peļu Slazdi! 

Ideālie Peļu Slazdi! 
(Ekrāns krīt kā slazda rāmis, ar malu piespiež veselu pulku radību). 

Piespiestās radības (korī). O-o-o-o-o-o-o-o-o! Kāds kaifs! 
 

(Gaismu maiņa uz iepriekšējo. Ir iestājies klusums.) 
 
Peļu Boss (sit plaukstas.) Dievīgi! Tas bija ideāls materiāls! Apsveicu, paldies visiem! 

Grupa, vācam nost aparatūru! 
Gailis. Pagaidiet! Bet – mana akcija! 
Peļu Boss. Laiks, cienījamais, laiks, nauda, produkcija! 
Gailis. Nu, lūdzu, tas aizņems tikai pāris sekundes, nu labi, pāris minūtes! Tas tiešām 

būs simboliski un idejiski, pārlaicīgi, no dziļākās mītu senatnes līdz šai baltai 
dienai, kaut kas absolūti arhetipisks… 

Peļu Boss. Citreiz, tagad tiešām… 
Gailis. Nē, tagad! Citas reizes nebūs! 
Vadītājs. Dārgais Gaili, es personīgi apsolu! 
Gailis. Nē! 
Vadītājs. Ne tikai es, pat mūsu tautietis Ūdrs, solīja savu atbalstu mūsu mākslas 

izgaismošanai visā plašajā pasaulē! 
Gailis. Sasodīts! Kamēr mēs te muldam, es jau to visu būtu piecas reizes parādījis! 

Tāpat kā ar Daugavas rakšanu – sen jau būtu izrakta, ka ķertos klāt! 
Vadītājs. Pagaidiet, pagaidiet… nesasteigsim, vai nē… Septiņas reizes nomērī, un tā 

tālāk… Lai atkal neatjēgtos ar pliku pakaļu peļķē visas pasaules priekšā! 
Dieviņš. Tā ir sena patiesība, to jāievēro! 
Ūdrs (garāmejot). Mārketings un perfekcija, tas raksturo attīstītu sabiedrību! Ar savu 

perifērisko pašdarbību mēs varam tikai paši sev kaitēt! (Prom). 
Zvēri. Kavē tikai laiku, kad darbs darāms! Trieciet to rītausmas dziesminieku ratā! Uz 

mēslu čupas! Tiš! Tiš! 
Putni. Nē, nu tiešām!… Atradis laiku!… Kāds kauns… Un vēl putnu pārstāvis… 
Gailis (uzlec uz sētas.) Vienalga, gribat redzēt, vai negribat, gribat dzirdēt, vai 

negribat, skatīsieties, neskatīsieties, klausīsieties, neklausīsieties – man 
vienalga! Hei, Saule, palīdzi nu – austi! (Saule aust.) 

Gailis melnais un gailis balts – 
liktenis rūgtais un liktenis salds – 
kikerigū! – tiem ir vienāda balss, 
bet es esmu Fēniksa radinieks tāls… 
 

(Paceļ palielināmo stiklu pret sauli, pats uzliesmo un sadeg.) 
 
Peļu Boss (savai grupai). Nolādēts! Vai nofilmējāt to draņķa fēniksu!? 
Peles. Nē, Boss, bija taču rīkojums vākties nost… 
Peļu Boss. Idioti! Netalanti! Kretīnu bars! Nositīšu! Visi atlaisti! Visi! Dzīvosiet jūs 

man pagrabā! Dzīvosiet pa miskastēm, atkritumus rīsiet! Prom no manām 
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acīm! (Iet prom. Pagriežas.) Tomēr atklāti sakot, arī tas nav nekas jauns – 
fēniksu būšanas, tās pasaulē notiek katru dienu jebkurā zemeslodes punktā… 
Tā ka: paldies un visu labu! (Prom.) 

 
(Ilga pauze). 

 
Stārķēns (pie Dieviņa). Dieviņ, klau Dieviņ…  
Dieviņš. Kas ir mazais? 
Stārķēns. Vai tad raksim to Daugavu vai neraksim? Man dikti gribas pačurāt… ja jau 

raktu, tad es vēl drusku paciestos… Bet ja neraks, tad sakiet, ka neraks, tad es 
steidzīgi lidošu krūmiņos… 

Dieviņš. Kas to tagad zina… Laikam jau raksim. Bet tu ej krūmiņos, paaudzies, 
nobriesti spēkā, varbūt, kad atgriezīsies – tavs laiks būs pienācis un tu arī būsi 
tas īstais Daugavas racējs. 

Stārķēns. Bet kāpēc man jārok? 
Dieviņš. Gan jau kādreiz dzīvē uzzināsi. 

 
Priekškars. 


