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Andris Zeibots, andristeatra@inbox.lv 

LATVIEŠU PARADĪZE 


Komēdija 

 
 

 

Darbojas : 
 

Ieva  
Ādams, sākumā dators  

Nelabais Vienādais, ofisa darbinieka tērpā, bet ar asti 
Labais Abējādais, baltā cepurē un ar bārdu  

Aitu Koris  
 

Skatuves vidū jau ir dators. Uz tā Ievas kleitiņa 
Iekārtas planētas – Mēness, Marss, Venēra, uz fona – 

lielo planētu – Jupitera un Saturna silueti. Iekārts arī Ādama 
mikrofons vairāk kreisajā pusē. (Kreisā jeb A puse un labā jeb 

B puse, skatoties no skatītāju zāles) 
Tumsa. 
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Gar fonu no B uz A aiziet Nelabais ar lukturi paceltā 
rokā, gaisma vāja, neko daudz atšķirt nevar. 
Nelabā balss: „Paradīzē viss mierīgi, Paradīzē nekas 

nenotiek!...” 
 

1. MŪZIKA. „Shiarazula Marazula” COLLEGIUM MUSICUM 
RIGA: no „Priecīgus Ziemassvētkus” 2 daļas  

Kolīdz lukturis jau taisās pazust, sāk „aust rīta gaisma”. 
Gaismā Abējādais, ceļ rokas par padarīto apmierinātā žestā, 

tad viegli šūpojas.  
No kreisās A puses sīkā solītī uzskrien Aitu koris, dodas 

katra pie savas planētas. 
Abējādais iegriežas ap savu asi, paliek baletdejotāja 

pozā – IEDARBINA KOSMOSU. 
 

 „Aitas” iešūpo katra savu planētu  arī turpmāk, griež to, 
šūpo. 

Abējādais iznāk pirms datora, abām rokām viedi glauda 
bārdu. Dejas solī no A, ap Abējādo, tad pa „čūskas ceļu” uz 

priekšu nāk Nelabais ar ābolu, pašā priekšā vidū, pavedinoši 
pavirpina ābolu. 

Abējādais dodas savā Visumā pie planētām, apstādina 
planētu Marss priekšplānā uz rokas, tikmēr „aitas” no 

aizkulisēm iznes sākumā Ievas, tad Ādama papīra 
„piegrieznes”, augumā 1:1, ar iezīmētiem izmēriem utml. 

(Ādamam galvas vietā datora ekrāns). Abējādais fonā novērtē 
shēmas, tad dod zīmi prom. Pats seko.  

Uz krēsla ar ritentiņiem atmuguriski izbrauc Ādams, 
tāpat virzienā pa pusloku aizslīd līdz priekšplāna A malai 

(apmēram pret durvīm), pa vidu. 
Mūzika dziest. 

 
Ieva nāk pie datora, paceļ kleitiņu. Datora ekrāns 

iegaismojas zils. Ieva piemēra kleitiņu. 
 

1.skats 
 

Ieva. Nē… Tā nevar dzīvot… Pilnīgi nekā nav, ko vilkt mugurā… 
Ādams (mikrofonā, skatās uz priekšu). Paskaties manā ekrānā! 

Datorā vienmēr visu var atrast, (pārbraucot uz B pusi) es 
ievācu pilnīgi visu informāciju par to, kas notiek debesīs un 
virs zemes…  

Ieva (iznāk centrā) Nu? Un kas tā par informāciju? 
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Ādams. Tāda, ka tu taisies uz pilnīgi amorālu randiņu ar Nelabo 
Vienādo. 2. IMPULSS. Ievas reakcija. (Braucienā uz centra 
pusi) Jo viņš tev atnesīs kaut kādu aizliegtu ābolu. Un tu to 
ēdīsi. Tā, ka šņakstēs vien! Tā vien gribas nosūtīt kādu 
nelielu vēsti Labajam Abējādajam!...  

Ieva (uz priekšu, aptur krēslu abām rokām aci pret aci). Dator, 
Ādam! To tu nedrīksti izpaust! 

Ādams. Viegli! 
Ieva (stumj krēslu). Nestāstīsi. 
Ādams (braucot atmuguriski prom uz kreiso iepretim durvīm, 

kā dialoga sākumā). Obligāti pastāstīšu! 
Ieva (iet ar līkumu, maina taktiku, no B puses gar krēslu). 

Ādam, tu taču nebūsi tik riebīgs nodevējs… 
Ādams (mikrofonā). Protams, būšu.  
Ieva . Ādam… Nu… neesi (runājot ar pirkstu pabraukā pa 

ekrānu) tāds maita… 
Ādams (skatoties tālē). Parādi kāju. 
 (3. EFEKTS, Sīpoli „re-re-mi-mi-fa”) Ieva izmisumā, reakcija, 

pēc tam pāriet uz centru 
Ieva. Nu, atkal!...  
Ādams („tad jau būs jānosūdz” intonācijā). Skaidrs. 
Ieva. Pārvari sevi! 
Ādams. Pati pārvari! (Pabrauc tuvāk) Droši vien gribās gan to 

ābolu no Nelabā, aha, es redzu, kā acis spīd! 
Ieva. Nekas man nespīd! (prom fonā) Pašam tev spīd!...  

4. MŪZIKA Leitāns, Ādams ar plašu žestu izliek savu 
kāju atgādinot). Nu, labi, apnicis! (nostājas pie paša 

datora) Skaties to kāju, ja nu tik baigi vajag!  
(5. MŪZIKA Daniēls Rēbuss „Sex Simfonija”. Ātri dziest.) 

(Ātri pazibina kāju). 
Ādams (strauji, elpa paātrinās). Nē, tuvāk, pie ekrāna, lai es 

redzu… 
Ieva . Nerādīšu vairs neko... 
Ādams (elpa jau paātrināta, bet cenšas tāpat kā agrāk, viegli 

nekaunīgi, droši). Tad Labais Abējādais parādīs tev Ēdenes 
vārtus un tu varēsi iet pasaulē rakņāties pa miskastēm, bet 
svētdienās  (pietēlo ubaga pozu ar trīcošu roķeli) sēdēsi 
ar izstieptu roku pie baznīcas… 

Ieva (virzienā uz krēslu). Riebīgais Ādams. (datoram) Tu mani 
izmanto! 

Ādams. Jā, es tā esmu ieprogrammēts, kopš bērnu dienām… 
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Ieva (pauzes laikā pārdomā savu drausmīgo likteni, kas tik 
nav jāizcieš, tad pēkšņi pie ekrāna). Labi, skaties kāju! 
(„Atsedzas”.) 

6. MŪZIKA. Daniēls Rēbuss „Sex Simfonija” 
Ādams (svīst). Pēdu pagriez… Augstāk, lai es redzu… O-o!!… 

(Aitas ritmā iznāk nostājas vidū pa diagonāli, kāja 
priekšā, iešūpojas) oi… oi… 

Aitu koris (pāriet B pusē, pa diagonāli gar kulisi) 
Ieva (iznāk vidū, skatoties prom). Tagad nomierinājies? 
Ādams. Jā. (slauka sviedrus, pavēdina triko uz vēdera) Kādu 

brīdi būs miers… (Mūzika dziest) 
Ieva (pagriezdamās pret Ādamu). Un neko neteiksi Labajam 

Abējādajam? 
Ādams. Šodien, nē. (nožāvājas) Šodien neteikšu. 
Ieva (tuvojoties, atkal draudīgi). Bet rīt? 
Ādams. Rīt? (parausta plecus, Ieva apstājas) Neviens nezina, 

kas būs rīt, parīt vai pēc divtūkstoš gadiem! Rīt arī runāsim 
par to, kas būs rīt!... varbūt visi sēdēsim pie miskastēm ar 
izstieptu roku… (atkal rāda, kā tas notiks)  

Ieva. Ak, tā! (atkāpjas tālu, līdz labajai kulisei.) (7.MŪZIKAS 
impulss. Gobziņš „Par maisu”). To miskasti tu man vēl 
atcerēsies! (abas rokas priekšā, kā nagi) Pagaidi vien!…  

 
(mix Bell) 

 – aitu aiziešana, Nelabā parādīšanās mūzika vienā failā) 
 
 

2.skats 
 

mix . No kreisās iznācis bēdīgs Nelabais, paskatās gaisā 
nopūšas, pārvelk ar roku pār seju, pārvēršas „viltīgā un 

smīnīgā”, paceļ ābolu izstieptā rokā pa priekšu. 
 
Nelabais (sauc vairāk uz B fonā) Iev-a-a-a!... (uz A fonā) Iev-a-a-

a!... (nonāk priekšā paklājiņam, apstājās, Ieva tikmēr 
atkāpjas uz A fonu) Kur tu esi? 

Ieva (no labās kulises paskrien pāris soļi uz priekšu). Csst, 
Nelabais, klusu… (rāda uz datoru) mūs noklausās!... 

 
8. MŪZIKA. Bellacord „Mīlas sauciens” 

Nelabais sper soļus uz priekšu. Nelabā gājiena laikā, kamēr 
Ieva vicina roku, cenšas pievērst  

sev uzmanību, vienlaikus, mēģina tā, lai Ādams neko nemana. 
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Nelabais . Ieva, es nāku ar ābolu!  
Ieva (it kā čukstus, bet skaļi, izmisīgi). Vai tu klusēsi! 
Nelabais (kaut ko izdzirdējis, paurbina ausi, roka pie auss). 

Ko? 
Ieva (Nelabajam blakus no kreisās,). Kurls esi, vai?... (Mūzikas 

beigas). 
Nelabais. Kas? (drusku šokēts, tik negaidīti parādījusies Ieva) 

Es?... (Runā uz priekšu) Jā, nu, ja tā padomā… Dzirde man 
varētu būt labāka… (ar smaidiņu puspagriezienā pret 
Ievu) vairs nav jaunība, kā saka … 9. FONS.) pagājušas jau 
deviņas kosmiskās dienas, kopš Labais Abējādais sāka 
stādīt Ēdenes dārzu… Es arī turpat līdzās vien biju… 
palīdzēju ar padomu. Starp citu, Labā un Ļaunā atpazīšanas 
koks ir mana ideja, ābele, latīniski „Malus domestika”, ābols 
ir no tās! (mūzika nost) 

Ieva. (pārskrien uz labo, no aizmugures, tuvu Nelabajam pār 
plecu) Mūs te noklausās… 

Nelabais (ar lielu atgājienu uz fonu B). Jā??... (pret Ādamu 
tieši) Ko tu saki! 

Ādams (mikrofonā, izbiedē Nelabo, Ieva saviebjas). Neko es 
neklausos! Man pašam, laikam, nav ko darīt! 

Nelabais (apstājas pie datora). Aha! (Pētot aparātu) Nav 
problēmu! (uzliek roku uz kupola) Izslēgsim! 

Ādams (paklakšķina mēli, ah-ah-ah, liekulīgi mīlīgi). Nez kur tas 
Abējādais šodien… 

Ieva (pārvelk Nelabo uz B priekšpusi). Pagaidi!… varbūt 
nesteigsimies… Zini, kā mēdz teikt: (pusčukstus, ar roku 
pie mutes, it kā piesedzot skaņas plūsmu) ko Labais 
Abējādais ieslēdzis, to cilvēkam un vellam nebūs slēgt ārā… 
(Vairākkārt māj ar galvu, kā uzliekot papildus uzsvaru 
iepriekš teiktajam.) 

10. MŪZIKAS impulss. Nelabais aizķerts sāpīgā vietā saslejas, 
zaudē gan viltīgumu, gan smīnīgumu. 

Nelabais (paceļot kreisās rokas pirkstu uz priekšu, iešķērsām 
pāri krūtīm). Pagaidi, tu varbūt domā, ka es neesmu viena 
līmeņa funkcionārs, salīdzinot ar Labo Abējādo? 

Ieva (aši atskatoties uz kulisi pa labi). Es to neteicu… 
Ādams (uz priekšu). Neesi jau ar! (mikrofonā)Sākumā biji 

Gaismas departamenta direktors, pēc tam tevi nometa… 
11. MŪZIKA. Impulss 

Nelabais (uzvelkas). Intrigas! … Tas bija politisks pasūtījums! … 
Nekaunīgo eņģeļu provokācijas! 
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Ieva (tuvojoties no B puses). Vai mēs randiņā te visu laiku 
runāsim tikai par ieņemamajiem amatiem? (rādot uz ābolu) 
Vai tu man neko neatnesi, Vienādais? 

Nelabais. Nē, tā ir principa lieta, to ir jāizrunā līdz galam! (Iedod 
ābolu Ievai.) Paturi! (Pie datora.) Jūs izplatāt nepatiesību 
un baumas! Es jūs varu iesūdzēt tiesā! 

Ādams (uz priekšu, zīmīgi, izceļot „kas”). Kas tiesās? 
Nelabais. Kā „kas”? Tiesnesis ir tikai viens. (Ar žestu gaisā, uz 

impulsu žests sastingst) Protams, La…. 
12. MŪZIKA. Impulss, bremzes 

 La-la-la… Nu, vispār, jā, tas nav svarīgi… Vārdu sakot, man 
kaut kā šodien galīgi nav laika! (Par ābolu, Ievai) Es 
atvainojos, es paņemšu, ja? (Paņem ābolu). Paldies!... 
(Atkāpjoties uz fonu). Man vēl diezgan daudz, (iešūpo 
planētu) kas jāpadara… (Atkāpjoties, kamēr nonāk 
tālplānā) Mēs vēl turpināsim šo nepieklājīgo sarunu! (Ar 
pagriezienu, prom uz A)  

13. MŪZIKA. Bellacord 
Ieva (pieiet pie datora tālplānā, uzliek uz tā kāju). Ādam, tu 

maita uz tranzistoriem! Tu esi vienkārši neciešams! (noņem 
kāju, pāriet dažus soļus Ādama krēsla virzienā) Jau tā te 
nav nekādas sabiedriskas dzīves… (abām rokām, dodas 
vēl uz priekšu) Beidzot viens vells atnāk uz randiņu… Nē!… 
(uzplājot rokas pa gurniem) Pat to tev izdodas sagruzīt… 

Ādams. Pat nepamanīju… (Nožāvājās) Vispār man derētu 
pārstartēties… (mikrofonā, miegaini, ar tekstu galva 
atpakaļ) Ar labu nakti! (aizmieg.) 

Ieva. Tā! (14. MŪZIKA. Radioplate ”Cepure pa kanālu”), 
(apsēžas uz paklājiņa) Un ko tad man tagad vajadzētu 
darīt? Atkal iet sēdēt tajā stulbajā pļavā un gaidīt, kamēr 
aitas nāks man laizīt muguru? … (Fonā rindiņā iznāk Aitu 
koris, nostājas puslokā, rokas priekšā austrumnieku 
sveicienā) 

Aitu koris (sinhroni). Bē-ē! Mēs jau nākam! 
Ieva. Ejiet pie velna! 
Aitu koris (sinhroni klanoties, uz katru vārdu) Skaidrs! Mēs ejam 

pie Nelabā, (prom kreisajā kulisē)…  Bē-ē!  
Mūzika dziest 

Ieva. Protams! (pieceļas) Tā es te sēdēšu, un neviens uz mani pat 
nepaskatīsies!... (prom uz fonu) Un nevajag ar! (prom 
kulisē pa labi.) 
15. MŪZIKA. Ingus Baušķenieks „Zemenes uz ledus” 
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3.skats 
 

No kreisās A kulises nāk Labais Abējādais, aizķeras ar kāju 
pret datoru. 

Abējādais runā pats ar sevi dialogā. Mūzika lēni dziest zem 
teksta. 

 
Abējādais. Nekārtība! (starp datoru un monitoru) Mana labākā 

puse, kas tie par lūžņiem te mētājās?... (Pāriet pie Venēras 
A pusē, pastumj to sānis ar kreiso roku.) 
Tiešām vairs neatceries, kreisākā pusīt? Tas taču dators 
Ādams, pats viņu radīji pēc inerces septītajā dienā, kad 
patiesībā tev bija jāatpūšas!... (Pāriet Mēness otrā pusē). 

 16. (MŪZIKA. efekts.) 
Piedod, labākā puse, es strādāju, man nav laika visu 
atcerēties, jo man te atkal taisās sadurties divas 
Galaktikas…  
Fonā katra no savas puses ar pierēm saskrienas divas 
„aitas”, abas sēdus, pārsteigums nenormāls, acis plati, 
mutes vaļā, sēž viena pret otru, bet skatās uz priekšu. 
Abas aši prom, kamēr Abējādais iet uz centru, tagad pie 
datora no labās). 
…un, vispār nav laika!... (Pāriet Mēness otrā pusē).  
Tās jau tev katru dienu sadurās…   
Nē, ne katru dienu! … (Pāriet datora kreisajā pusē, 
noliecas tuvāk) 
Bet, klausies, vai viņš vispār nav nosprādzis?... (Pāriet otrā 
pusē). 
Nu, un kas, ja būs nosprādzis, izmetīsim laukā. Lūdzu, tagad 
netraucē mani, man jāsastāda grafiks nākošajām septiņām 
radīšanas dienām! Man padomā uztaisīt plūdus, lai drusku 
patīrītu pasauli, es ņemšu tikai no katras sugas pa pārim...  

17. MŪZIKA, Bellacord „Mīlas sauciens” 
instrumentālais. Aitas saķeras tango tvērienā divas dejo, 
viena izstieptām rokām staigā pakaļ, pēc tam samainās. 
 Es zinu, kreisiņā pusīt, es zinu, ka tu strādā nemitīgi, griez 
kosmiskos ķermeņus, uzturi gravitāciju, veido galaktikas un 
visādas tādas gudras lietas, kuras man, muļķa pusei miljons 
gados nebūtu iespējams izdomāt, bet – klausies – tu varētu 
tikai tā drusku iepūst viņā dzīvību… (Apstājās, to 
jāapdomā. Pāriet otrā pusē aiz Ādama krēsla, 
pārliecoties skatās uz viņu no augšas). 
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Kāpēc, labākā puse?... (Iet uz priekšplānu, lēnā pārdomu 
solī runā) 
Nu, viņiem te tajā latviešu paradīzē kaut kā neiet! (Mūzika 
dziest) (Aitas bariņā) Skaties! Visas citas paradīzes jau 
savu darbu paveikušas un turienes iemītnieki jau sen 
sagrēkojuši, sen jau izdzīti pasaulē un tur vairojās kā traki – 
tie paši ķīnieši, vai indieši, vai pat amerikāņi un krievi, visi 
vairojās, tikai latvieši vēl nav līdz grēka idejai pat nonākuši!... 
(Apstājas vairāk labajā pusē, priekšplānā, tikmēr fonā no 
kreisās parādās Nelabais, rokās ābols un laterniņa, stāv 
vairāk kreisajā pusē. ) 
Zinu, labākā puse, es to pats ļoti labi zinu, bet ko es varu 
darīt, ka mums tik švaks Nelabais? Man pierakstīts: vēl 
šodien viņam vajadzēja pasniegt Ievai ābolu, (Nelabais 
paceļ ābolu paskatās uz to, nopūšas) bet es varu derēt, ka 
nekas nav noticis, jo citādi grēks jau būtu sācies… (Pāriet ar 
labo roku paceļ planētu Venēru) 
O, nē, kreisiņais. Tikai ne pie latviešiem, es viņus pazīstu!...  
Atļauj man vienu nebūtisku ierosinājumu – iepūt Ādamam 
dzīvību, tas arī viss…  
 (Pāriet krēsla A kreisajā pusē)  
Nu, tad, labā puse, pati arī iepūt!... (Pārskrien uz pretējo 
pusi krēslam) Tu man atļauj?... (Pārskrien uz pretējo pusi) 
Protams!... (Pārskrien uz pretējo pusi) 
Labi!...  

18. (MŪZIKA. „HARDbass”.) 
Abējādais lēni, lēni ritmā atliecas savāc enerģiju, tad pūš 
uz priekšu. Ādamam roku augšā, kājas strauji iztaisnojas 

taisnas. 
Viss… Abējādais ar labi padarīta darba sajūtu, atliecas, 
noglauda bārdu. Aitas paceļ Ādamu no krēsla. Krēslā 

iesēžas Nelabais, pāršļūc uz B pusi. Tur arī atstās amata 
rīkus – ābolu un laterniņu. 

Klusināt mūziku zem teksta, turpinas mix. 
Ādams (noraustās, trīsreiz acis ciet, acis vaļā, Ko?... (aitas 

uznes skici apguļas priekšplānā) Kas?... (aita ar masku 
aiz Ādama, turpat arī otra skice) Kāpēc?... 

Abējādais. Kreisiņais! (Pāriet Ādamam, labajā pusē, nākošā 
teksta gaitā, paklauvē Ādamam pie pakauša virsmas, uz 
katra klauvējiena, aitas maska uz augšu) Izskatās, ka 
viņam tagad ir tukšs disks!... (Pāriet kreisajā pusē.) 
(mūzika nost). 
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Jā, labā, es pats redzu, bet man vēlreiz sadursies 
Galaktikas, tāpēc, lūdzu, tu ieprogrammē viņu no jauna… 
(19. MŪZIKA. Rezignētais foniņš) (priekšā atkal 
„saskrienas aitas” ar skicēm, paliek guļus.) 
Ko man programmēt? Kā? Ak, Abējādais, es taču nezinu!... 
(Balss maiņa) Programmē visu, kas ienāk prātā., kaut vai 
vislielākās stulbības. (pārgājiens) Lai viņam rādās, ka 
latvieši vienmēr ir pēdējā vietā… 

20. MŪZIKA „HARDbass- Showtek”, zem tekstiem 
klusināt fonā 

Ādams (programmēja, acis ātri miedzas ciet, vaļā, kā „zibsnī”, 
roka lejā, tad abas rokas viena pēc otras saliektas 
priekšā). Latvieši vienmēr ir pēdējā vietā… 

Abējādais (apstājas pašā centrā, pret skatītājiem)Tagad man 
beidzot viss ir skaidrs, kreisiņais! (Ar platu smaidu)Tā arī 
darīšu!.... ( Atkāpjas līdz datoram) (Mūzika dziest…) 
Bet kad beigsi, pasaki „Enter!”…. (Aiziet aiz datora.) 

(21. MŪZIKA. Impulss plus mix Gobziņš) 
(uz pirmo frāzi) Lai notiek:                
(uz otro frāzi, patētiski) ENTER!...  
 

4.skats 
 

Ādams sāk pārstartēšanās kustības, apgūst savu ķermeni, 
improvizācija. Beigās nogurst un aiziet gulēt paņemot 

datora monitoru zem galvas. 
No kreisās A nāk Ieva, ejot caur centru, uzduras Ādamam. 

 
 
Ieva (sāniski paliekusies uz labo B, nopēta Ādamu. Mūzika 

dziest). Ei, kas tas tāds mētājās pa kājām? 
Abējādais (pa pusloku uz fonu nonāk pie Ievas, ar vecākā un 

gudrākā tiesībām uzliek viņai roku uz pleca). Izsakies 
cienīgāk, sieviete, tas ir tavs izredzētais! (22. MŪZIKAS 
impulss. Bellacord „Mīlas sauciens”, frāze, tur arī 
plīstošu trauku efekts, tajā brīdī Ādamam galva nokrīt no 
monitora, uz kura viņš apgūlies. Ieva pāriet uz centru 
priekšā) 

Ieva . Kā tā? 
Abējādais. Nu, tā! (apņem Ievu ar roku ap pleciem) Tā mēs, 

Abējādais, nolēmām! Jau sen, jau pirms Pasaules radīšanas! 
Ieva (atskatās). Kur viņš visu laiku bija? 
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Abējādais (tēvišķīgi, viedi). Noliktavā. Bet tagad mēs viņu 
izvilkām ārā (23. Mūzikas impulss. ) …un iepūtām dzīvību, 
un … 

Ieva. Jautājums, ja drīkst!... 
Abējādais . Lūdzu! 
Ieva . Kā jūs viņam iepūtāt to dzīvību? 
Abējādais (rāda kā). Ar to pašu veco, labo paņēmienu – no mutes 

mutē! 
Ieva. Piedodiet, un kādā dzimtē jūs tobrīd bijāt, kad iepūtāt 

Ādamam dzīvību? 
Abējādais. Kāda tam nozīme? 
Ieva. Protams, ka nozīme ir! Ja jūs viņam pūtāt to dzīvību vīriešu 

dzimtē, tad jau viņš tagad ir gejs un, kā tāds, mani galīgi 
neinteresē, (pāriet otrā pusē) bet ja jūs bijāt sieviešu 
dzimtē, tad… (parausta plecus) es atvainojos!... 

Abējādais. Par ko te jāatvainojas? (ar rozi, mīlīgi) Mēs sievietes 
taču… 

Ieva (pagriežoties pretī). Nē, es tomēr nopietni atvainojos! Ja jau 
viņš kopš Pasaules radīšanas sākuma bija paredzēts man, 
tad iznāk, ka neesam pat vēl iepazinušies, kad viņš jau laiž 
pa kreisi! 

Abējādais (šokēts, atlaiž bārdu, atkāpjas uz fonu). Bet es taču 
esmu Radītājs… tas ir, tfu (ātri savāc bārdu)… Radītāja! 

Ieva (ar zīmīgu žestu). Nu, un viss! Ko tad man te vēl darīt?  
24. MŪZIKA, Sīpoli 

(Ieva ar paceltu galvu prom pa labi B puses kulisē, kā prom, 
mūzika dziest). 

Abējādais. It kā loģiski, bet… (nonāk blakus Ādamam). Un ko tu 
vēl te kverni! (pāris reižu sasit plaukstas, amodinot) Ej 
līdzi! 

25. MŪZIKA. Čikāgas Piecīši „Klusi, klusi” 
Ādams paklausīgi pieceļas, iet, atduras pret Abējādo, tad 

pagriežas un prom turpat, kur Ieva labajā B puses kulisē. 
 
 

5.skats 
 

No kreisās A puses kulises parādās Nelabais, tāds pat 
nošļucis, tāpēc, ka galva nodurta, sākumā nepamana 

Abējādo, gandrīz uzskrien viņam virsū, uz pirkstgaliem 
cenšas notīties pa loku gar A pusi, bet tiek pamanīts un 

noķerts aiz astes centrā. 
Abējādais. Ā! Nelabais! Kur tu biji palicis? 
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Nelabais (parausta drusku, netiek vaļā, tad padevīgi pieņem 
pozu, „tā arī jābūt”). Strādāju. 

Abējādais. Tas ir labi! (Aiz astes pavelk Nelabo sev priekšā 
pretējā pusē, vairāk pa labi uz B) Slavēju! Darbs, tas ir 
tikums, un tikums arī velnam palīdz pacelties pa dienesta 
kāpnēm uz augšu! 

Nelabais (atskatās , uzmanīgi asti). Līdz šim man no paklausības 
tikuma nācis vienīgi sliktums... 

Abējādais. Nesāc nu atkal!  Kopējai lietai bija vajadzīgs, lai tu tiec 
gāzts eņģeli, Lucifer! (tuvu, čukstus pie auss) Kurš tad 
pavedinās Paradīzes iemītniekus uz grēku? Es, vai? 
(oficiālā tonī, atliecoties, ieņemot priekšnieka stāju, 
ierauga ābolu uz krēsla) Starp citu, vai ābolu Ievai jau 
iemānīji? 

Nelabais (skatās gaisā). Nē, neiemānīju. 
Abējādais (priekšnieka tonī). Tad man ir jautājums: „kāpēc”? 
Nelabais. Bija sapuvis. 
Abējādais. Kas? (rāda) Ābols? 
Nelabais. Arī Ādams. Viņš (cenšas rādīt visu, ko runā, lai 

izklausās pārliecinošāk) taču ir ieslēgts dzelžu kārbā un 
nemaz nav piemērots grēkošanai, ja neskaita visas tās 
virtuālās porno saites par līņu izvirtībām un cūcīgus 
komentārus, kas vēl palikušas viņa galvā…  

Abējādais. Ko tu saki? 
Nelabais ( „stučī”). Jā, es saku… cūcīgus komentārus… tai skaitā 

arī attiecībā pret mani personīgi!... (apskrien no otras 
puses  pār plecu Abējādajam) un, piedodiet, arī pret 
jums…  

26. EFEKTS 
Abējādais (atkāpjas). Cik riebīgi! 
Nelabais (mājot ar galvu). To jau es saku… 
Abējādais . No rīta, kad es tev to iedevu, bija svaigs! 
Nelabais. Kas? (uz priekšu) Ādams? 
Abējādais (satver Nelabo aiz zoda, turot labajā rokā). Arī 

Ādams, bet, pirmkārt, jau ābols!  
Nelabais. Bet es… (izmisīgi, pusčukstus) Ko jūs gribat, es 

nesaprotu? 
Abējādais (ieborē, „līdz aknām”). Lai tu paved Ievu, lai viņa riktīgi 

sagrēko! (Kustība pa apli, pa pulksteni, nepārtraucot 
kontaktu un tvērienu) Turklāt Ādams vairs nav dzelzis. Mēs 
viņā iepūtām svaigu dzīvību… (Pēc pilna apļa – stop) 

Nelabais (tēlo, ka neko nezina). Jā? 
Abējādais (vēsi). Jā. (atlaiž tvērienu, dodas iekustināt planētas  
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27. MŪZIKA. efekti mix „Dubstep”-  kad sāk kustēties 
planētas 
sākot ar tālāko t.i. Marsu) Laiks pabeigt šo un iesākt citu 
Paradīzi! 

Nelabais (šausmās). Citu?! Vēl vienu?! (Mūzika dziest) 
Abējādais (iedams pa lielo apli, skaļi, kā lekciju lasot). Noteikti!  
   28. FONS. 

Man ir padomā vēl daudz tautību, kas varētu krist grēkā pēc 
tam, kad latvieši būs nosūtīti Pasaulē vairoties. Teiksim, 
nākošie varētu būt latīņi, kam valoda jau ir, tikai pašu latīņu 
nav, tie varētu būt senie ugāļi, mums priekš viņiem jau ir 
sataisīts tīri normāls ezers, kura krastos apmesties, ar 
Morica salu vidū, tāpat varētu paradīzi ierīkot arī čimbjiem, 
kas čēkst čimbiski un ēd slapjas lupatas, rindā stāv arī troļļi, 
elfi un Okeānijas miglumērkaķi… (mūzika dziest) 

29. MŪZIKA, AITU gājiens + smiekli, mix 
Aitu koris (jau bez maskām, ejot puslokā pret Nelabo, nicīgi). 

Bē-ē!! Bē-ē!! 
Abējādais . Ideju ir daudz, tāpēc vajag pasteigties! 
Nelabais (apsēžas zemē, teju raudot). Man apsolīja, kad 

paradīžu projekts būs galā, tad es varēšu atgriezties 
pārraudzīt gaismas būšanas! (kliedz)Tā es viegli varu 
zaudēt savu īsto kvalifikāciju! 

Abējādais (pienāk, uzliek roku Nelabajam uz galvas). Vari. Bet 
lietas labā nav slikti arī zaudēt darbu! 

Nelabais (piepaceļas uz ceļiem, saliek rokas „cietēja krustā” 
pār krūtīm). Tad, ko man tagad darīt? 

Abējādais. Pats nevari izdomāt? (3/4 pagriezienā sakrusto 
rokas) Kādi kadri… viss pašam … (rokas sašutuma 
izklaidīgā žestā uz augšu) beigsies ar to, ka man personiski 
būs jāpamet visa pasaules kārtības uzturēšana un 
jānodarbojas ar savaldzināšanu! (Pienāk no aizmugures ar 
vēzienu un spiedienu Nelabajam uz galvas) Pirmkārt, 
Domā! (vēziens, 30. EFEKTS spiediens) Otrkārt, Saproti! 
(vēziens, 31. EFEKTS spiediens)Treškārt, Dari!...  
32. EFEKTS. Nu, saprati? 

Nelabais. Nē. (33. impulss) Vēl tikai domāju!... (Dodas prom.) 
Abējādais (turpat uz vietas). Pilnīgs ārprāts!  

34. MŪZIKA Daniēls Rēbuss „Sex Simfonija” 
(Prom kreisajā A kulisē.) 

 
6.skats 
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Nāk Ieva no B labās kulises, ģērbusies kleitiņā, iziet līdz 
centram, tad taisni uz priekšu, tiklīdz viņas pagriežas uz 
priekšu, no tās pašas B kulises aiz viņas nāk Ādams, arī 

„apvilcis jaunas bikses”, pāriet pāri centram, virzās 
vairāk gar A skatuves malu uz priekšu, ne tik strikti 

taisni, kā Ieva, bet nenoteiktāku gājienu, drusku 
līčločiem, nonāk pirms A kulises, stāv. 

Tiklīdz Ieva atskatās uz Ādamu, tā mūzika nost. 
 

Ieva (atskatās, tad atkal uz priekšu). Ko tu velcies aiz manis? 
Ādams . Man teica, es arī velkos… (paknibina degunu) paši 

nezināt, ko gribat!... 
Ieva (uzsverot „es” ar abu roku pirkstiem norādot uz sevi). Ko 

es gribu? Lai tu te sēdi un nosprāgsti. 
Ādams. Aha! (brīvi klīst pa tālplānu virs centra, B pusē) 

Sasapņojies! (ar galvu uzspēlē ar kādu planētu vairāk 
labajā B pusē) Kāpēc man jāsprāgst? (apstādina iešūpoto 
planētu) 

Ieva. Tāpēc, ka tu visu laiku to vien dari, ko tev liek! Pats neko 
nevari izdomāt! 

Ādams . Nu, nevaru! ( Ādams stāv bez izteiksmes, nekustoties) 
Ieva (ar ineteresi). Jā?  
Ādams. Jā!... (ieslīpi skatoties griestos) 35. FONS  

Ko tad es latvietis varu izdomāt?... (nopūzdamies) Runā, kā 
stulba!  

Ieva (aizgriežoties). Klausies, tev nav neviena, kam paprasīt, lai 
tevi nošauj? 

Ādams. Priekš kam man to vajag. (Ar vienaldzības grimasi) 
Tāpat varu iztikt. 

Ieva (ejot Ādamam gar priekšu, uz A priekšplānu). Nu, ja vari, 
tad arī iztiec, bet nevelcies man līdzi visu dienu… (dziļi 
ievelk elpu, satver vēderu) pat krūmos nevaru ielīst! 

Ādams (iesānis, bez intereses). Tad arī nelien! 
Ieva (sašutuma žests). Forši! Bet kā man… ( kamēr Ieva 

pārstaigā pāris soļu uz centru, meklējot vārdus, neatrod, 
uzreiz griežoties) Vārdu sakot, nevazājies man līdzi! (uz 
priekšu) Tu sajēdz?  

Kamēr Ādams cenšas sajēgt un skatās gaisā,  
36. MŪZIKA. Abējādais iznāk no A kulises. 

 
Ādams (iesānis debesīs, uz Ievu, uz priekšu). Ko tad? 

Abējādais iet slīpi uz priekšu, nonāk vairāk priekšā centrā. 
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Ieva. Ā, Radītāj, nu tu esi klāt! (soli tuvāk Abējādajam) Klausies, 
nu pasaki tam idiotam, lai viņš man visur nelien līdzi… 
(klusināti) Es gribu ieskriet krūmiņos, man vajag… 
(Abējādais līdzjūtīgi māj ar galvu) galu galā pats tā esi 
iekārtojis, bet (norādot ar pirkstu) viņš nesajēdz!... 

Abējādais (iedziļinoties, sakrusto pirkstus, paceļ, tā lai rādītāji 
pie lūpām). Pagaidi, kāpēc tu nevari ieskriet krūmiņos? 
(prātā iešāvusies ideja). Bet tas taču nozīmē, (pirksti 
saliecas, plaukstas tāpat) ka tu esi ēdusi Ābolu!  

Ieva (mīdās, jau izmisīgi). Nav svarīgi, ko es esmu ēdusi, bet 
vispār noteikti esmu ēdusi, jo man baigi gribas krūmiņos! 

Abējādais. Tā! (rādītājpirksts gaisā) Viss skaidrs! (labpatikā 
noglauda bārdu, tālāk dikti viltīgi, it kā nejauši uzjautā) 
Grēkā jau kriti? 

Ieva (sastingusi neērtā pozā, lēni, vārdu pa vārdam). Nekur es 
nekritu!  

(Ādams galēji garlaikots noveļas uz sāniem, guļ zālītē ) 
Abējādais (pienāk Ievai no aizmugures A puses, paceļ kleitiņas 

malu). Kāpēc tad esi tā saģērbusies? 
Ieva. Kā tad?... Ā, kleitiņa…(gandrīz raud) es to atradu krūmos… 

nu tur… „Paradīzes Latgalītē”… 
Abējādais (apiet no otras puses, tagad tuvāk centram). Jā? 

(Ļoti viltīgi, ar bārdu kā otiņu drusku patīra Ievas plecu) 
Bet vai kaunu no sava kailuma (strauji pagriež Ievu pret 
sevi, aci pret aci, nopratināšanas kulminācija) nesāki 
just? 

Ieva (blenž pretī, neko nesaprot). Ko nesāku just? 
Abējādais (pa burtam). Kaunu. 
Ieva (uz priekšu, pārbīlī). Kas tas tāds?... (saķer „marsu” 

piespiež sev klāt) Kaut kāds ārprāts!... kas jums te īsti ir: 
(abām rokām tur „planētu”) paradīze vai elle?... Man 
vajag!!! (atlaiž planētu) 

Abējādais (ar  žestu). Labi, ej krūmiņos!...  
37. MŪZIKA. Gobziņš 

Ieva skriešiem prom pa loku, vispirms skrienot atduras A 
kulisē, tad prom uz B. Abējādais tikmēr šūpo planētu 

mūzikas ritmā, kā dejā. 
Abējādais (atlaiž planētu) Ādam, tu panāc šurp!... (Ādams 

pieceļas) stāvi te! (rāda sev blakus, drusku priekšā, 
vairāk uz A ) 

Ādams (pirmo frāzi vēl pusguļus). Nu, kas ir? ( aiziet nostājās 
vidū) Ko? 
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Abējādais (apsēžas krēslā). Saki man, Ādam… Vai tu jau ar 
Ievu… (ar pirkstiem pavibrē gaisā) To pašu… (pauze) 38. 
MŪZIKA no Daniēls Rēbuss „Sex Simfonija” (tieši un 
skarbi) Darīji? 

Ādams. Jā, mēs visu dienu darām to pašu. (Grūti nopūšas) Kā no 
rīta sākām, tā tagad turpinām, (atmet ar roku) un būtu vēl 
turpinājuši, ja viņa nesēdētu krūmos… 

Abējādais. Skaidrs. (Apbalvojot par atklātību, aptver Ādamu ap 
pleciem, abi atkāpjas soli pa solim) Un kā? 

Ādams. Man personīgi riebjas! (Abi apstājas. 39. Mūzika. 
EFEKTS. Pauze) 

Abējādais. Ei, nu? (gājiens atpakaļ turpinās)Tas ir absurds. 
Neviens dzīvnieks, abinieks vai pat amēba… kā arī… 

40. MUZIKA Daniēls Rēbuss „Sex Simfonija”. 
Aitu koris gājienā rindiņā, no B kulises pa cilpu ap centru, uz 

A malu pirms kulises sastājas grupiņā, nes uz veļas 
auklas milzu apakšbikses ar līņa bildi. Mūzika nost 

Abējādais (arī kaislīgi, izliecoties, ceļot rokas debesīs). Tu 
dzirdi, visi ir sajūsmā!... (pastumj Ādamu pāris soļu uz 
priekšu, lai viņš nonāk centrā, apsūdz) Kas tu tāds esi, ka 
tev riebjas vairošanās process?  

Ādams (drusku saviebjas). Esmu latvietis… 
Abējādais. Fantastika!... Ko es esmu radījis?... (Abu roku pirksti 

pie deniņiem) Nesaprotu! 
Ādams. Nav arī jāsaprot! (piepeši sašutumā, žestikulē) Kas tas 

ir? Visiem nezin ko vajag (rāda, plaukšķinot pa pieri) 
„saprast”… Būtu labāk mierīgi ēduši un tikpat mierīgi un ērti 
kakājuši krūmiņos… (Aitas ar veļas striķi nobēg A kulisē, 
Ādams gājienā uz priekšu:) Nē, vai zinies – „jāsaprot”!... 
Ko tur vēl saprast?…(tieši skatītājiem, pauž savu 
„filozofiju”) Vienkārši piesēdies un sēdi… Nu? Vai man nav 
taisnība? 

Abējādais. Absolūti loģiski… 
Ādams (zālei, atkal savā pašpārliecinātajā tonītī). Nu, es tak 

saku… 
41. MŪZIKA. No „Kocēni, Dikļi un Tožas” par līni 

 
7.skats 

 
No A kulises parādās Nelabais ar ābolu. Iet uz priekšu, 

ierauga Abējādo, skats pa labi, kreisi, kur nobēgt. 
Mūzika dziest. 
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Nelabais nostājās blakus aitām. Aitas klusumā paskatās uz 
Nelabo, Nelabā reakcija līdz ar 42. EFEKTU 

Abējādais (pavēloši ar žestu uz B pusi). Ādam, ej uz ezeru, 
noķer līni, apēd un guli! 

Ādams. Gulēšu ar… ( 43. IMPULSS, SĪPOLI) (Prom B kulisē.) 
Apmainīt mūzikas diskus 

Abējādais (blakus aitām pie Nelabā). Klausies, tu vella pajoliņ, 
(savāc ābolu) ko tu vēl nēsājies ar to ābolu? 
Nelabais. Nu… kā? (izskrien pa vidu, vairāk priekšā A pusē, 

gandrīz centrā)... Jūsu uzdevumā!... (ar rādītājpirkstiem 
„zīmē” iecerēto shēmu) Lai Ieva iedod Ādamam un lai viņi 
krīt grēkā… 

Abējādais. Ha! (Nevērīgi atdod ābolu Nelabajam, kurš to tur 
priekšā) Bet redzi, kā ir – viņi jau esot krituši grēkā arī bez 
visa ābola! (pie planētas Marsa, iešūpo)Turklāt ar ārprātīgu 
jaudu, visu dienu, nepārtraukti, (pauze kustībā) pat trusis ar 
savu pārspīlēto seksuālo potenci var iet uzpīpēt! (aptur 
Marsu)… Tu to vari iedomāties? 

Nelabais (ar riebumu). Nē. Es esmu eņģelis, kaut arī kritušais. 
(apvainojies aizgriežas) Kāpēc man ko tādu jāiedomājas?    

Abējādais (žests ar visu plaukstu). Labi. Neiedomājies… To es 
teicu mākslas dēļ! 

Nelabais. Ā?... (pienāk pie Abējādā, no A puses skatās it kā no 
apakšas iesānis, pieliecot galvu) Bet es tomēr nesaprotu, 
pa kuru laiku viņi paguvuši sagrēkot, ja to vien dara, kā 
staigā viens otram pakaļ un lamājās… 

Abējādais (paliecas pretī). Kāpēc lamājās? 
Nelabais. Tāpēc, ka (galvas griezienā uz priekšu, sērīgi) 

latvieši… 
 

Pauze. A1. MŪZIKA „Happy Mērsrags” ievada daļa. Aitas 
sadodas rociņās, iet „dārziņā” ap Mēnesi 

 
Abējādais (saķer Nelabo aiz ragiem, brīdi pauze, tad seju 

aizsedzošo roku atlaiž). Tad tu gribi teikt, ka viņi nemaz 
to… nu, (aiz raga pašūpo) To… (izmisīgi skumji) nemaz, 
ja? 

Nelabais (gribētos jau atbildēt pozitīvi, skatās iesānis). Neko 
tādu nemanīju. 

Abējādais (atlaiž ragu draud ar dūri). Kāpēc tad man tas Ādams 
teica?... 

Nelabais (vārgi atmet ar roku, cerības zudušas). Mazums, 
kāpēc… (paietas uz A pusi) izlielīties gribēja… 
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Abējādais. Nē. Es zinu. (saķer galvu rokās)Viņš nemaz 
nesaprata, par ko ir runa! A2. (MŪZIKA. Dzeltenie 
PASTNIEKI, spēlē Paula „Kamolā tinēja”   

Nelabais (apskata ābolu). Dabiski, ka nesaprata! (rāda 
Abējādajam ābolu pastiepjoties uz priekšu) Ābols taču 
galīgi nemaz nav ēsts! 

Abējādais (pienāk, pēta ābolu, traģiski secina). Nav ēsts… 
Nelabais. Un vispār... (noslēpjot ābolu saliktās plaukstās turot 

pie krūtīm) Ja runa iet par latviešiem, es tiešām nezinu, kā 
viņi spēs vairoties… 

Abējādais (satver bārdu ar kreiso roku, paceļ kā striķi 
pakaroties). Jūtu, ka nemūžam netikšu no viņiem vaļā! 

Nelabais. Jā… (vicinās rokām, skraida pa visu skatuvei aiz 
Abējādā) šī Paradīze mums ir ievilkusies līdz absurdam… 
oi, nezinu, nezinu… ka tik nebūs… (atduras pret Abējādo 
no B puses, šausmās ierauj elpu ieplestu muti, uz šo 

signālu mūzika strauji nost) jāpārraksta visi Dižie Raksti… 
A3. MŪZIKA pērkona lietus mix „Dzeltenie Pastnieki” mix 

„Kocēni, Dikļi, Tožas” 
(Aitas vienlaikus sakrīt uz ceļiem, acis un rokas pret 

debesīm).  
B.AITA: O, mai, Bē-ē!! … 

Abējādais un Nelabais vienlaikus saķer galvas, ejot krustām 
prom, katrs uz savu pusi, Nelabais skrien ātrāk, tāpēc 
vispirms pazūd A kulisē, aiz viņa Abējādais B kulisē, 

viņam rindiņā seko aitas, visas prom B kulisē. 
 

8.skats 
 

No A nāk Ādams, rokas ļengani velkas gar sāniem, kakls 
pastiepts uz priekšu skumja suņa izteiksme. Stāv vidū. 
Kamēr Ādams kustībā, tikmēr pa fonu noiet aitas nesot 

„līņa metaforu” – uz veļas auklas milzīgas 
„bumbierenes” ar līņa attēlu 

 
Mūzika dziest. 

 
Ādams (dziestot pēdējām skaņām, pirmo tekstu fonā). 

Nošaujiet mani… (B pusē vidū) nošaujiet mani… (A pusē 
vidū ) nošaujiet mani… 
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Ieva parādās no B kulises, ēd ābolu, pāriet vairāk A pusē, no 
tālplāna tuvāk centram, uz katru Ādama frāzi, ironiski 

iesmilkstās. 
 
Ieva. Čau! Kā man patīk, ka tu gaudo! (atkal tāpat iesmilkstās) 
Ādams . Kāpēc tu esi tāda maita? 
Ieva (tuvojas). Bet kad man vajadzēja tev kāju rādīt? 

(atkāpjoties) Neatceries vairs? 
Ādams (paknibina ausi). Kādu vēl kāju? Tu murgo?… 
Ieva (uz priekšu, sarkastiski). Viņš neatceras!... Nekas, 

atgādināšu (pirksts uz Ādamu) vēl un vēl, kamēr 
atcerēsies!...  
A4. IMPULSS skan, kamēr Ādams iet uz centru, apsēžas 
uz grīdas, Ieva paietas uz viņa pusi) Negribi kaut ko atkal 
uzēst? 

Ādams. Nē!... (pagriežas)Vai tev nav kaut kas ar ko mani nošaut? 
Ieva (rāda bezpriekšmeta darbībām). Varētu uztaisīt no mizām 

tādu tā kā jostu, salikt to cilpā, tur iekšā ievietot akmeni, 
nosaukt šo ierīci par lingu un ar to varētu nošaut (mēra 
gaisā ar sprīdi, piemiedzot vienu aci) taisni šāda izmēra 
rupuci… 

Ādams. Uztaisi. (Uz ceļiem pagriežas pret Ievu) Un nošauj mani! 
(strauji noliecot galvu.) 

Ieva (pārstaigā aiz Ādama, teksts ejot atpakaļ). Neko es negribu 
taisīt! Redz, kur ābols, to es nospēru Nelabajam, ir drusku 
iepuvis, bet ja uzmanīgi ēd, tad nekas! (pretī Ādamam uz 
ceļiem) Gribi iekost? 

Ādams. Nē. (pauze, līdz mūzika jau pieteikusies) A5. MŪZIKA 
„Tec saulīte” kokles mix „Kocēni, Dikļi, Tožas” TĀLĀK 
teksti jāsalāgo. (Lēni paceļ galvu, skatās tieši acis acīs) 
Nošauj mani! 

Ieva. Kāpēc? 
Ādams (nenovēršoties). Līnis mani piesmēja… (pauze, 

nekustība,  
A6. Mūzikas frāze. Abi skatās acs pret aci, Ieva lēnām 
dod ābolu, Ādams paņem) 

Ieva (apsēžas dziļāk, iesānis blakus,). Kādā veidā tad tevi 
piesmēja?  

Ādams (Ādams iekož ābolā,  gremo). Neteikšu. 
Ieva (vairāk uz centra pusi, tuvāk). Pasaki… 
Ādams (reibst). Kāju parādīsi? A7. EFEKTS (Dod ābolu Ievai)  
Ieva (iekož, arī sāk reibt). Aha! 
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Ādams. Nu, labi… (pieceļas, pa cilpu nonāk priekšplānā, rāda 
kā bridis ezerā) Es tātad… Biju iebridis ezerā līdz jostas 
vietai un tad piepeši (dziļi ierauj elpu)… jūtu… (Paņem 
ābolu) jūtu… (Par ābolu). Tiešām iepuvis… 

Ieva (tuvu klāt). Un kas tālāk notika? 
Ādams (pēc neizpratnes pauzes). Kad? 
Ieva. Nu, tad, kad tu iebridi ezerā … līdz jostas vietai, un pēkšņi 

sajuti, ka līnis piepeld un ar mīkstām lūpām sāk… (žests) 
Ādams. Ko tad lai es stāstu, (pagriežas pret Ievu) ja tu pati visu 

zini! 
Ieva (ar atkāpšanās žestu). Neko es nezinu. Es tikai tā iedomājos 

ābolu ēdot… 
Ādams. Ne jau tāpēc es gribu nošauties, ka (zemē četrrāpus) līnis 

tur tā… 
Ieva (pienāk ar roku balstās pret Ādama muguru šūpojās ) 

Kāpēc tad? 
Ādams. Tāpēc, ka pēdējo reizi!... Otru reizi līnis vairs mani 

negribēs… Es redzēju! Viņš aizpeldēja un nospļāvās 
dūņās… Iznāk, ka tas bija nejaušs, atsevišķs gadījums. (Ieva 
pārslīd pāri Ādama mugurai) Ar to vien man nepietiks… 
(Ieva pārripo pāri Ādamam) nākotnei… (Ieva uzliek kāju 
no aizmugures Ādamam pāri plecam) es jau tagad jūtu! 
(paņem ābolu, iekož). Starp citu, diezgan labs ābols, sevišķi 
tāpēc, ka iepuvis… (A8. MŪZIKA no „Nežēlīgajām tautas 
dziesmām, „tur es dzēru”) laikam es reibstu…  

Ieva (rāpus ap Ādamu). Ko tu muldi, neviens te nereibst! 
Ādams. Tas ir… davai… vēl pa vienam ābolam un… parādi man 

kāju…  
Ieva. Kādu kāju, maitas gabal!?... (rāpo apkārt) Ei?... Es prasu: 

„kādu kāju”? (ar pieri bada guļošajam Ādamam sānos) ... 
Nav ko ēst, ja nevari turēt!... (Arī nogāžas uz sāniem un 
guļ.) 

 
9.skats 

mix PRĀTA VĒTRA „Tā nogurt var tikai no svētkiem” 
No B puses uznāk Abējādais un no A puses Nelabais ar ābolu. 

Abi tālplānā vidū satiekas, pieliecas pārskata „pasauli” , 
tad dodas uz priekšu, satiekas vidū. 

 
Nelabais. Te viņi ir. (Mūzika nost) Guļ. (Pirkstu pie lūpām „čšš”) 
Abējādais. Nav laika (parodē „čšš”)! Ej, uzmodini un dod ābolu! 

Un skaties tu man (noķer aiz astes, pietur) – lai šoreiz 
nenoiet greizi! (Nelabais, neatskatoties māj ar galvu, ka 
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nenoies greizi, Abējādais pēc mājiena atlaiž viņu, 
nākošo čukstus, kad Nelabais jau sācis kustību uz 
priekšu) Citādi es tevi vispār izmetīšu ārā no Visuma un tu 
tur Nekurienē varēsi viens pats sist ar asti sev pa kreisajiem 
sāniem! Saprati? 

Nelabais (ne brīdi neapstājoties, koncentrējies tikai uz 
guļošajiem). Protams, sapratu. (Pie Ievas, purina kāju.) Ej, 
mosties, daiļaviņ! Skaties, (šūpo ābolu virs Ievas) ko es tev 
atnesu!  

Ieva (ierauga.)  Ā-ā-ā, ābols… (kājās) Es vemšu… (A9. 
MŪZIKAS impulss  no „Nežēlīgajām tautas dziesmām, 
„tur es dzēru”).  (Bēg aizkulisēs, gandrīz uzskrien virsū 
Abējādajam, kurš palec nost uz A, Ieva prom B kulisē) 

Nelabais (skatījies līdzi Ievai, Abējādajam). Tu ievēroji? Pirmo 
reizi redzu tādu reakciju uz grēka ābolu! (Pēta ābolu, 
iesānis uz priekšu) Cik šķīstam vajag būt cilvēkam, lai… 
(klusu nosvilpjas) 

Abējādais (ar žestu „aiziet, aiziet!”). Mēģini tālāk! 
Nelabais (pienāk noliecas virs Ādama). Labrītiņ, Ādamiņ… 

(Ādams guļot uz sāniem, atver acis, nepaceļot galvu, 
tikai ar acīm skatās uz ābolu) Re, cik smuks ābolītis!… 

Ādams (uzraušas četrrāpus, mugura taisna, rokas taisnas, 
skatās uz priekšu, kā vilks mēnesī) Ū-ū-ū…  
(A10. MŪZIKAS impulss  no „Nežēlīgajām tautas 
dziesmām, „tur es dzēru”). (Rīstīdamies aizskrien prom.) 

Nelabais (mute brīdi vaļā, domā „kas te notiek?”). Nu?... Ko lai 
es tagad…daru? 

Abējādais (lēnām nāk pa S līniju caur planētām B pusē, pauzes 
aizejot aiz planētas. A11. FONS ). Kur es varēju tā 
nokļūdīties, kad radīju šos latviešus… tā bija sestā darba 
diena… gāja jau uz beigām… varbūt aiz izklaidības būšu 
kaut kā norāvis greizi (Iesvārsta planētu, nelabais 
iesvārsta Mēnesi)… tik svētus cilvēkus man nebija plānots 
radīt… (Apstājas priekšplānā B pusē, pārdomā). Labi. (Ar 
pirkstu pieaicina Nelabo tuvāk, tas ātri pieskrien, līdz 
centram, dziļāk par Abējādo) Vajadzēs sarīkot 
kvalifikācijas celšanas kursus par (no iepriekšējā žesta 
labo roku, visus pirkstus kopā „puķītē” acu augstumā) 
vairošanās tēmu!...  

Nelabais (arī labā roka „puķītē”, kreisajā ābols, svārsta kā 
svaros). Bet pavedināt, tas tomēr ir mans darbs! Jūs taču 
nedrīkstat vest cilvēkus kārdināšanā, tad jau visa pasaules 
kārtība sabruks… (kad pienāk Abējādais, rokas nolaiž) 
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Abējādais (pienāk klāt, uzliek labo roku Nelabajam uz pleca, 
drusku rezignēti). Tāpat sabruks, ja viņi nesagrēkos! 
(pagriež aiz pleca pret sevi, Nelabais pret zāli pa 
¾)Turklāt tu pats redzi, ka netiec galā ar saviem 
pienākumiem! (Abējādais, ar galvas pagriezienu uz 
priekšu, roka paliek turpat uz pleca) Es mēģināšu kaut kā 
aplinkus, kā pierādījumu no pretējā… (Noņem roku, 
atkāpjas, pavēles tonī, dzirdot šādu attieksmi, Nelabais 
pieņem miera stāju) Kad viņi beigs vemt, sauc šurp 
auditorijā uz lekciju! 

Nelabais (salutē ar ābolu). Tiks darīts! (savāc arī cilvēku 
pamesto ābolu) 

A12. MŪZIKA Bellacord mix paģiras 
Nelabais ritmā maršē prom uz B kulisi, bet Abējādais 

pārdomājot, iet uz A priekšplānu, ritmā pāris reizes 
lēnāk, nekā soļo Nelabais 

 
 

10.skats 
 

Abējādais gatavojas lekcijai, lēnām staigā šurpu turpu, glauda 
bārdu.  

Nelabais no A kulises aiz rokas uzved Ievu, kas aiz rokas ved 
Ādamu, abi ir paģiraini un skatās uz pasauli kā caur 

miglu. 
Nelabais tādā pat virknītē aizved abus pa diagonāli 

priekšplānā uz B, kur tie atbalstījušies pret Mēnesi, 
stāvēs pusaizmiguši visu „lekcijas” laiku, Ieva vairāk B 

pusē. 
Nelabais fonā pieraksta lekciju ar asti 

Abējādais nonācis priekšplānā A pusē, skolmeistara stājā, 
rokas sakrampētas aiz muguras, runājot liecas uz 

priekšu un sāniem ar taisnu muguru, žesti tikai ar kreiso 
roku, labā visu laiku aiz muguras. 

 
Abējādais (paliecoties ¾ uz A, kur uz B Ādams un Ieva). Esmu 

aicinājis jūs uz lekciju, lai pastāstītu, par to, kas ir grēks, 
(pret skatītājiem) kā tas izpaužas un kāpēc to… 
(noliedzošs žests ar kreisās rokas rādītājpirkstu) nekādā 
gadījumā nedrīkst darīt! (Paliecoties pret B) Ja?... 

Ādams un Ieva (vienā balsī, intereses nekādas, no sevis 
drusku pa kreisi, iznāk tieši pret zāli). Jā-ā-ā…  

A13. FONS, no „Mūzikas skaņām” 



22 

 

Abējādais (atkāpjoties līdz Mēnesim). Mēs sāksim no pašiem 
pamatiem,  
Un tā arī vienmēr mēdz būt,  
Ka sākumā nevari saprast,  
(ar pieri iebadot Mēnesī, runā Otrā Balsī) Ko īsti tavs 
ķermenis jūt?... 

Ādams un Ieva (tieši tāpat, kā iepriekš). Ko-o-o-o-o???... 
Abējādais (soli uz priekšu, rāda uz sevis, pavibrējot pirkstiem, 

pasitot pa saules pinumu). Bet tikko pakrūtē nodreb,  
Tā trauksmes signāls lai skan,  
Jo gribēsies pieskarties miesai,  
(Otrā Balsī, žests uz B) Kas tikko pieskārās man! 

Ādams un Ieva (kā iepriekš). Ā-ā-ā-ā-ā!!... 
Abējādais (pavibrē pirkstus pie zoda). Bet vienam ar otra lūpām,  

Tām savienoties ir „pē”!!!  
Pēc tīrības zinātnes normām,  
(Otrā Balsī, žests kā iepriekš) Skūpstam vienmēr sakiet: 
„Nē!!!” 

Ādams un Ieva (kā iepriekš).. Nē-ē-ē-ē-ē!!!... 
Nelabais. Tā! Tagad praktiski pamēģinām, kā nedrīkst darīt… 

(Ādams un Ieva saskatās, vienlaikus atkāpjas, cik 
iespējams, lai paņemtu nākošo mizanscēnu) Nu, kā tas ir 
nehigiēniski un „pē”!! (Sabīda Ievas un Ādama galvas kopā 
bučā, abi tā arī stāv balstoties viens pret otru „bučā”, 
kājas prom katram uz savu pusi, cik tālu tas iespējams, 
lai nostāvētu tādā pozā) 

Abējādais (pavibrē pirkstus vilnītī priekšā uz akcenta vārda 
„guļus”). Vēl sliktāk ir nokrist guļus  
Un krūtis sākt aptaustīt  
To nedrīkst darīt nekādā vīzē  
(Otrā Balsī, žests) Pat jokus nav labi tā dzīt!! 

Nelabais (arvien pieaugošā rosībā). Tūlīt, tūlīt – praktiski, lūdzu! 
(Paņem Ievu, lai iekārtotu guļos, Ādams, kuram vairs nav 
atbalsta, nokrīt pats, tagad abi zemē uz sāniem, Ieva 
priekšā, Ādams balstā uz elkoņa, lai ir redzams, aiz 
viņas, bet galvas katram uz savu pusi, Ievai virzienā uz 
centru) Kā ir nepareizi?  

Abējādais (ar abām rokām, „baida zāli”). Visļaunākais tas ir 
Ābols,  
Tad nevarēs jūs vairs glābt:  
Ja kodīsiet grēkā un sāksiet 
(Otrā Balsī, žests) Viens otram virsū kāpt!!! 
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Nelabais. Nu? (aktīvi, kā īsts sporta līdzjutējs, uzmundrinot) Kā 
visvairāk nav atļauts!?... (Pauze, nekustība, abiem 
cilvēkiem acis aizkrīt ciet). Ē-ei!... (Ādams krīt ar galvu uz 
Ievas kājām, kā uz spilvena, Ieva guļ abām rokām zem 
vaiga) Jūs mani dzirdat?... (Abējādais pienāk blakus 
Nelabajam, abi saliecas virs guļošajiem) Atkal aizmiga… 
(mūzika nost…) 

Abējādais ( atliecas taisni, pret zāli izmisumā). Tas vairs nav 
izturams!... (A14. MŪZIKAS IMPULSS, īss, pēc tā 
Abējādais, strauji pret Nelabo.) Nelabais, vai tu nevari 
mani nošaut? 

Nelabais (dikti izbijies par tādu ideju, griezienā pret Abējādo). 
Nē, jūs esat nemirstīgs… 

Abējādais (apsēžas, raud). Tad vismaz pažēlo mani, saki, ka es 
esmu tīri normāls radītājs, ka man tikai šoreiz mazliet 
nepaveicās, ka citreiz viss izdosies… (sadala bārdu 
šķipsnās, abas šķipsnas gaisā, katru savā sejas pusē, 
Otra balsī, traģiski). Ka tie sasodītie latvieši man tikai sapnī 
parādījās, ka viņu patiesībā (atlaiž bārdu) dabā nemaz 
nav… (ar abām rokā plaukšķinot pa grīdu, trīsreiz) 
nekur… 

Nelabais (vairāk no aizmugures, pietupies līdzās, glauda 
plecu). Nu, nu, nomierinies, nomierinies… gan būs labi… 

Abējādais (saviebies žēlīgi uz priekšu). Būs labi, ja? 
Nelabais (mierinot, tāpat). Noteikti! 
Abējādais. Kad būs labi? 
Nelabais (mirkli padomā skatoties gaisā). Es domāju, ka rīt… 
Abējādais (pagriežas pret Nelabo, aci pret aci). Paldies, 

draugs…  
(Otra balss). Es tevi mīlu… 

Nelabais (nenovēršoties māj ar galvu). Es tevi arī…  
 

A15. MŪZIKA, Bellacord „Mīlas sauciens”. Abi saskūpstās. 
Abējādais un Nelabais, tāpat skūpsta tvērienā pieceļas un 

aiziet.  
Dejas solī no A puses iznāk Aitu koris.  

(A16. FONS kompilējums ar krācieniem) 
Ādams (pa miegam, drusku nīgri, ģimenes sīka kašķa 

ietvaros). Nevelc ……man segu nost!  
Ieva (tāpat). Idiot, kur tu te redzi segu? 
Ādams (atver acis, kā pamostas). Kāpēc tad man salst? 
Ieva (arī paceļ galvu). Tāpēc, ka tev ir vardes temperatūra! 
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Ādams (kašķis uzņem apgriezienus). Pati esi auksta kā roņa 
pakaļa! 

Ieva (arī kāpinājumā). Bet tu esi morgā atstāts polietilēna maiss 
ar kartupeļiem! 

Ādams (ar sekojošo skaņas impulsu aizgriežas prom sēdus uz 
sienas pusi B virzienā). I-ih!!  

Ieva (arī aizgriežas prom, sēdus A virzienā). I-ih!!  
Mūzika nost.  

(Aitas vienlaicīgi papleš rokas, „ko lai dara” žestā).  
A.AITA: Atkal pilnīgs... bē-ē!!  

A17. MŪZIKA Bellacord (Aitas noiet, nāk Abējādais ar paceltām 
rokām, Nelabais jūtami kļuvis drošāks, valdošāks un 
pašpārliecinātāks, nekādas vairs depresijas, nekādas 
mazvērtības sajūtas) 

 
11.skats 

 
Nāk Abējādais pret debesīm paceltām rokām, un soli solī 

viņam seko Nelabais nolaistām rokām. Apstājas centrā 
kā skulpturāla grupa, tāpat paceltām un nolaistām 

rokām. Mūzika dziest.  
Nelabais (no A puses) (apzinoties savu jauno statusu, kaifo 

par sevi). Dārgā Radītāja, kāpēc tu klusē tik ilgi?  
 ( Abējādais traģiski lēnām nolaiž rokas) Vai tevi vēl kas 

nomāc? 
Abējādais (pastiepjot roku nedaudz uz priekšu, pagriežot to ar 

plaukstu uz augšu). A18. (MŪZIKAS frāze, efekts 
SKUMJAS Pauls „Vēju stundā”, ar zvaniem, solo) 
Es domāju domu Visa Esošā kosmiskajos ietvaros… 

Nelabais. Ā? (žests „es jau tā domāju”) Tā arī izskatās. (klusu, 
konficenciāli atskatoties) Un kas tā par domu? 

Abējādais. Domāju, (skumji paliecot galvu uz Nelabā pusi) vai 
tikai pašreizējo pasauli nav jājauc nost (satver atvērto roku 
dūrē, it kā kaut ko nosviež, un tam kāju virsū (A19. 
MŪZIKAS efekts, KAUT KAS KRĪT) (Guļošie cilvēki 
miegā redz murgus, iekliedzas)… un jātaisa par jaunu… 

Nelabais (roka mutei priekšā, šoks, acis ieplestas). Ko!?... 
Abējādais (paskatās, tad pret zāli). Kurls esi, ja? 
Nelabais. Nē… (demonstrējot ieņem iepriekšējo izteiksmi) 

šoreiz es metaforiski (tad vēlreiz  parāda šoka masku) 
jautāju „ko??”… (iešāvās doma, sasit plaukstas) Viss šo 
latviešu dēļ?  
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Abējādais. Jā. (Iet uz A pusi, pārgājiena brīdī A20. Ritmiņš 
kompilētais) Tāda ir tā kosmiskā doma! (ar riebumu atgrūž 
Mēnesi) Pasaulē iespējama kārtība tikai bez latviešiem! 
 (Iekustas visas planētas) 

Nelabais (noķer Mēnesi, aptur augstākajā „šūpošanās” 
punktā). Bet kā tad visi ķīnieši, indieši, amerikāņi un krievi, 
kas jau paguvuši sagrēkot un tagad sekmīgi vairojās, (atlaiž 
Mēnesi, lai šūpojās) es pat teiktu, strauji vairojās! 

Abējādais. Ē!... (atmet ar roku) Tie izpletīsies atkal no jauna, 
kolīdz būs iespēja, bet – latvieši…  

Nelabais (māj ar galvu). Jā, latvieši… tur es piekrītu… bet… 
vienalga… vai nav par traku?… visu bah-bah…  

Abējādais (satver Nelabo ap pleciem). Tad ko man darīt, 
Nelabiņais?  

Pauze. Abi skatās viens otram acīs. A21. MŪZIKA Jokaini 
skumjais kompilējums 

Nelabais (pienāk no A puses, klusināti). Vajag izdzīt viņus tāpat 
vien. Bez grēkošanas! 

Abējādais. Kā tad tā? (Abējādais svētās šausmās) Bez 
iemesla??? Padomā, ko tu runā!!!  

(Aitas klausīdamās panāk uz priekšu) 
Abējādais. (Otrā balss). Kā es pēc tam varēšu sludināt labo un 

patieso, ja pašos pirmsākumos Pati būšu pārkāpusi šos 
svētos likumus? 

Nelabais (ar mulsu smaidiņu, solīti uz priekšu). Bet tas tikai 
attiecībā pret latviešiem. (solīti uz priekšu) Un tikai vienu 
reizi. (solītis) Pēc tam atkal varēsi sludināt visu pa vecam! 
(vēl solītis, jau blakus, no sāniem skatās Abējādā sejā) 

Abējādais (pagriežas, kontaktā). Tu domā?  
Nelabais (kontaktā). Es tā domāju! 
Abējādais.  Nu, bet… (atskatās, aitas nobēg fonā tur it kā 

„sarunājas”: „Bē-ē! Bē-ē? Bē-e..”) (Nelabajam) ja nu kāds 
uzzina… 

Nelabais. To zinās tikai latvieši. (slāpējot balsi) Bet viņu ir maz un 
visi domās, ka viņi melo! 

Abējādais (paiet nostāk). Nē, nu… tas tomēr nav pareizi…  
Nelabais. Vai tad labāk nojaukt visu pasauli? (paceļ izstieptu 

pirkstu, kuru nolaiž līdz ar „bumbas” skaņu) (A22. 
MŪZIKA. EFEKTS „bumba krīt ar kaucienu”. ) 

Abējādais. Tas būtu ārprāts… (plauksta pie deniņiem, 
pagriežas, paiet uzA, paliek pagriezies ar muguru, 
domātāja stāj, viena roka sānos, otra -- uz galvas virsas) 
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Nelabais. Ko tad es saku! (nopūšas, arī paiet A pusē, kreiso 
roku Abējādajam uz pleca, labā atvērta sānis.)  

 
A23. MŪZIKA. Gobziņš „Vilkam govs” 

 
Līdz ar mūziku Abējādais un Nelabais uz katru mūzikas frāzi, 

paceļ acis, tad pāriet vairāk uz A tālplānu, paskatās B 
aizkulisēs, konstatē, ka sākas pasaules „bojā eja”, 

metās uz B pie Venēras, paceļ planētu rokās, kā 
sargājot, lai nenogāž. 

 
 
 

12.skats 
 

Ādams noejot paceļ datora monitoru un līdz ar nākošo efektu 
iegāžas A aizkulisēs. mix EFEKTI: trokšņu SĒRIJA – 
gāžas skapis, nobirst metāla trauki, šķīst stikli un beigās 
vēl negants kaķa brēciens.  

Ādams iznes saliekamās trepes kā tribīni 
 

Nelabais. Man ir nelaba nojauta… Tas būs kaut kāds vīruss… 
 

mix Gobziņš „Vilkam govs” 
Ieva iznāk no aizkulisēm , Ādams padod roku, palīdz viņai 

uzkāpt pa trepēm, kur Ieva „dziesmu svētku tribīnē” 
Ieva (dzied). Daudz balto pūpēdi sašņaukties dod(i), puvušos 

ābolus uzēdot(i)! puvušos ābolus uzēdot(i)! 
A24. IMPULSS ātrā palīdzība 

Ādams izskrien caur priekšplānu. 
Ādams (vairāk priekšplānā). Cirvis mugurā! (dziļāk fonā) Cirvis 

mugurā! 
Nelabais .Vai viņi ir sajukuši prātā?  
Ieva. Nē, mums ir Kapu svētki!...  

A25. MŪZIKA Sīpoli „Tautu meita” 
(Aitas A un C dejo zombiju kankānu) 

Ādams (atdejo priekšplānā). Ar Dziesmu un deju svētku 
elementiem!... 

Ieva (nokāpj no braucošā krēsla, atdod maketu C aitai). Un ar 
hokeju, neaizmirsti!...  

 
(A26. MŪZIKA. Hokejs. Visi prom uz A psi, Ādams ar trepēm, 

pakāpjas, sit Mēnesi kā bungas, Ieva uz pakāpiena sēž, 
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fano, A un C aitiņas ar „cilvēku rasējumu” skicēm klaigā 
un sit plaukstas, „Sarauj, sarauj, sa-ra-rauj!! „kā hokeja 
tribīnēs, uz slidām iznāk B aita un sit ar hokeja nūju uz 
vārtiem, tieši uz priekšu…  

KLUSUMS. Pauze!!!!! 
B aita novērtē, ka trāpīts, līdz ar šo žestu Mūzika atpakaļ no 
pauzes) 
Cilvēki un Aitas. Go-o-o-o-ols!!!  
Tad visi gājienā dodas uz B kulisi, bet Ieva ātri no A kulises pa 

fonu apskrējuši apkārt jau nāk ārā. 
Ādams nāk nosēžas blakus. 

Ieva (ēd ābolu) . Še, ieēdam…( sniedz ābolu Ādamam, viņš arī 
ēd) vēl… dru-u- skumiņ… (paraušas tuvāk) vienu raudzēto 
ābolu-lumiņu… (Mūzika dziest zem frāzēm) 

Ādams. A ko, svēta lieta!… (Kož puvušajā ābolā) Ū-ū!!... (paosta 
piedurkni) Labinieks! (dod ābolu Ievai) 

Ieva (arī kož no ābola). Es saku: točna – pilns komplekts… Gribi 
kāju redzēt? Lūdzu!... Man nav žēl!... (Liek kāju pret 
Ādamu, tas pārtver) 

Ādams. Es tev pats varu parādīt kāju! (ķeras vilkt zeķi nost) 
Ieva . Nē!! 
Ādams. Labi! Svinīgi zvēru! (uz ceļiem, divi pirksti pacelti 

zvērestam) Es tev nekad nerādīšu kāju! 
Ieva (ar paceltu pirkstu, svinīgi). Nekad!   
Ādams (paņem ābolu no Ievas, dodas vairāk uz B priekšplānu, 

kur uzstājas ar traģiskas dzejas lasījumu).  
A27. Fons MŪZIKA Dubstep kompilējums.) 

Es ieklausījos vieglatlēta vaidos 
Zem tramvaja 
Kad viņš ar slapju lietussargu mēģināja 
No tramvajapakšas vēl izvilkt portfeli ar maiņas veļu 
(Ieva aizmieg krēslā) 
Uz sliedēm nokritušo  
Mirkli iepriekš 
Tos divsimt metrus skrienot  
Laikā mēģinot vēl pagūt  
Pirtī nonākt,  
Ak, pulksten astoņpadsmitos pirms  
Slēgšanas uz … visiem laikiem!  

(Nokrīt taisni , kā koks uz centra pusi, mūzika līdz ar 
kritienu nost). 
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Abējādais (Nelabajam ejot uz priekšu). Zini…  Man šķiet, ka 
nojaukt pasauli nav tik liels ārprāts, kā tas, kas te tagad 
notiek Paradīzē… 

Nelabais (ar pēkšņu palēcienu, rāda). Skaties! Bet viņi ēd manus 
sapuvušos grēka ābolus! (Abi B priekšplānā saķer 
miskasti, šūpo to, pēc katras frāzes mainās vietām 
nenolaižot miskasti zemē) 

Abējādais. Tos pašus? 
Nelabais. Tieši tos pašus!  
Abējādais. Ā!!... Bet tad jau labi!  
(A28. MUZIKA. Brāļi Laivinieki „Garu, garu, uzmet garu”, 

instrumentālais. Abējādais un Nelabais ar miskasti pa 
visu lec tautas dejas solī, viņiem pievienojas Aitas, kas 
pēc tam izvietojas pie planētām). 

Ādams un Ieva pamostas un skatās pārsteigti, viņi pašā fonā.  
Abējādais un Nelabais saprot, ka ir pamanīti. Noliek miskasti 

priekšplānā 
Abējādais. Vārdu sakot, tā…  

A29. MŪZIKA. „HARDbass”. Abējādais dod zīmi, Nelabais 
pievelk tuvāk krēslu, Abējādais apsēžas tiesneša pozā. 

Nelabais atvelk šurp priekšplānā paklājiņu, uz tā uz 
ceļiem nostāda Ādamu un Ievu, kā apsūdzētos.  

 
Abējādais. (Otra balss, pirksts pret cilvēkiem) Jūs esat ēduši no 

grēka ābola, un tas nozīmē, ka Paradīzi jums būs jāatstāj! 
Nelabais (pa vidam, cenšas izskatīties nopietns, tas ne visai 

izdodas, smaids līdz ausīm beigās atplaukst tik un tā). 
Ļoti žēl! Neko nevar darīt! Tādi ir noteikumi! (smaids, 
Nelabais steidzīgi to aizsedz ar plaukstu) 

Ieva (pieceļas kājās) Tu mūs dzen ārā? 
Abējādais (žests ar abām rokām piepaceltām, paliecoties uz 

priekšu). Jūs esat iztērējuši manu uzticības kredītu! 
Nelabais (saņemas, nesmaida). Bet kredītus ir jāatmaksā! (atkal 

smaids, kas jāpieslēpj) 
Ieva (norauj Nelabā katliņa cepuri). Un ko tu tur ņirdz, vecā bikšu 

priekša, (ar katliņu atvēzējas un sadod vellam pa galvu, 
Nelabais satver savu cepuri, turpmāk tur rokās) vai pats 
neatceries, ka līdi pie manis ar nepieklājīgiem priekšlikumiem 
un puvušiem āboliem? 

Nelabais (ar visu katliņu, rādot kāds tas iebuktēts, blakus 
Abējādajam). Es tikai pildīju savus darba pienākumus! 

Ādams(pieceļas, saslēdzas elkoņos ar Ievu, protesta pozā). 
Darbs, ne darbs, bet jūs tur „augšā” visi esat uz vienu roku! 
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Abējādais (izbijies). Mēs? (uzlec kājās, atstumj krēslu) Mēs ar 
Nelabo? (Nelabais sākumā nesaprot, tāpēc Abējādais 
viņam zīmīgi) Nekādā gadījumā! 

Nelabais (nu tad beidzot saprot spēli). Mēs esam mūžīgi 
ienaidnieki! (rāda ienaidnieka ģīmi) 

Abējādais (ar pirkstu rāda Ādamam un Ievai Nelabo, kurš 
turpina demonstrēt „ienaidnieka ģīmi”). Mēs kaujamies! 
(Abi ar Nelabo saķeras). (Otra balss). Kā Lāčplēsis ar 
Melno bruņinieku! 

 
A30. MŪZIKA. „HARDBASS”. Abi saslēdzas brīvajā cīņā, 

Abējādais paceļ Nelabo, tad Nelabais Abējādo, tad abi 
atlaižas un iet saliekušies ķērienam pa apli viens pret 
otru, vispirms Abējādais izsper kāju pret Nelabo, tad 
Nelabais sper pret Abējādo. Abi saķer it kā trāpītās 
vietas. Atkal metas „klinčā”. Abējādais saķer Nelabo aiz 
auss un vadā ap sevi kā dejā. Aitas spiedz izbīlī, skraida, 
iekustina debesu ķermeņus, visa skatuve maksimālā 
kustībā. 

 
Nelabais (bļauj). Nenorauj man ausi, stulbā Radītāja!... 
Abējādais. Nu tagad ar tevi ir cauri! 
Nelabais. Kā vilkšu ar aitu pa muguru!  

A31. ar aitu pa muguru! EFEKTS!  
(Aitas sakrīt vienā kaudzē).  

 
Abējādais. Pornogrāfiskais vells!…  

Ieva un Ādams kā protestētāji saķērušies elkoņos, soļo uz 
priekšu un runā soļu ritmā. 

Ieva. Neticu. Mums melo. 
Ādams. Skaidrs, ka melo! 
Abējādais (izbāž galvu no kaudzes, kurā visi sakrituši). Palūgšu 

neizrunāties! Te tomēr Augstākā Vara… kā saka… uztur 
kārtību!  

Aitas. (turpat kaudzē žēli noblējas) . Jā-ē, kārtību… Jā-ē… Jā-
ē… 

Abējādais (uzraušas kājās, bārda izspūrusi). Un vispār… 
(dramatiska mūzika, Abējādais ieņem pozu, ļoti skaļi) Ārā 
no Paradīzes!  

A32. MŪZIKA. MIX Ievas un Ādama aiziešana (AISHA „ja tik 
būtu…”),+ Abējādā „gulbja solis” Pauls „Cik klusa 
nakts”, tad + no „Bardaks 800” „Cepure pa kanālu” 



30 

 

Ādams (uz priekšu). Varētu nodomāt, ka es te baigi uzbāžos ar 
savu klātbūtni… 

Ieva (uz priekšu). Jā. (iegriežot galvu uz kaudzes pusi)  
Un nav ko kliegt uz mums! 

 
Ieva un Ādams saskatās. Parausta plecus, neatlaižot elkoņus 

ieņem atbrīvotāku pozu. Abi fonā demonstratīvi apstājas 
un veic „protesta buču”. Aitas šokā aizgriežas. 

Ieva un Ādams prom B kulisē.  
 

13. skats 
 

Abējādais, aizsoļo vairāk uz centru.  
Abējādais (dziļi izjusti, atvieglojums). Fu!... (ar delnas ārpusi 

noslauka sviedrus no pieres) Paldies MAN, ka tikām 
galā… (Cēli, gulbja slīdošā solī, dodas prom A kulisē, 
Aitas klibojot līdzi.).  

Nelabais (atrod Abējādā cepuri, seko Nelabā dziļi nostalģiski 
skumjā solo spēle ar cepuri, pie Mēness kā spoguļa 
piemērot cepuri) Vai!... Vai!... Vai kā man piestāv baltā 
krāsa!... Kāpēc man tāds liktenis!... (piespiež vaigu 
Mēnesim) Kāpēc es nevaru atkal valdīt pār gaismu!... Kāpēc 
man jāstrādā visādas cūcības!... (iet uz prikšu, traģiski) 
Tas nemaz nav mans aicinājums!... (skaļi uz priekšu) Es 
taču kurls palieku darot šo pretīgo darbu!... (raud skaļi 
mūzika šajā laikā pieaug skaļumā) 

Abējādais (uznāk šoreiz no B kulises). Es vēl gribēju prasīt…. 
(Mūzika nost. Nelabais priekšplānā aizgriezies ¾ cepuri 
noslēpj aiz muguras) Ei, kas tad tas!... (ātri nāk uz 
priekšu, ar izstieptu roku) Ko tu tur slēp? (Nelabais pacilā 
cepuri sev aizmugurē) 

Nelabais (pagriežoties, vienlaikus izstiepjot cepuri uz priekšu). 
Savu sabojāto dzīvi!  

Abējādais (izslejas, roka paliek uz priekšu). Dod šurp! (Cepure 
kā cīņas objekts starp abiem) 

Nelabais. Ņem! (atdod balto cepuri, griežas uz priekšu). 
Vienalga iešu prom! Palikšu bez darba… 

Abējādais (skatiens „no augšas”, pētoši, valdoši). Kā to 
saprast? 

Nelabais (nopūtas „izskaņā”). Kā gribi, tā saproti… (pēkšņi 
vadzis lūzt, senais aizvainojums plūst pāri, pilnā balsī, 
protests) Man eņģelim tūkstoš gadus no vietas jātēlo vells!( 
A33. IMPULSS.) Par ko? Kāpēc?  
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Abējādais (ar apstādinošu labās rokas žestu). Apstākļi spiež. 
(ieplešot rokas) Kādam šis darbs ir jāpadara! 

Nelabais (revolūcijas kulminācija, vairs ne skaļumā, bet 
pārliecībā). Sameklē sev citu, es eju prom! 

Abējādais (pienāk klāt, liekot roku Nelabajam uz pleca). Nē. Tu 
paliksi. 

Nelabais. Ko?? Es neko nedzirdu!... 
Abējādais. Kur tad tu tāds iesi? (paceļ Nelabā asti, ar riebumu 

pamet nostāk) Aste noļukusi, ragi nolauzti… (aiz pleca 
pagriež Nelabo pret sevi) Izņemot mani, neviens tev darbu 
nedos! 

Nelabais. Un nevajag! (griežas uz priekšu) Iešu pasaulē. 
Nedarīšu neko… Vienkārši sēdēšu un kalpošu gaismai!  

 
A34. MŪZIKA. Pauls „Cik klusa nakts”, frāze. Abējādais 

pārdomā, apsver… 
Abējādais. Vispār pēc tā visa ar tiem latviešiem… derētu paņemt 

nelielu atvaļinājumu arī man… (pienāk, saņem Nelabā 
roku) Labs ir! (savicina sadotās rokas) Ejam pasaulē. 
Nedarīsim neko. Kā bija, lai viss stāv!... 

Nelabais (Abējādajam). Kas pēc tam notiks? 
Abējādais. Nekas nenotiks. ..  

 
A35. MŪZIKA „Iespraud svecīti”, sākt no piedziedājuma, tad 

otro pantu+  
 Roku vēzieni uz priekšu-atpakaļ-uz priekšu, tad sāk iet. 

Dejas solī līdz fonam. 
 

14.skats 
 
No B kulises (MIX: „Kocēni, Dikļi un Tožas”) Ādams brauc ar 

krēslu un datoru, nonāk vidū, koncentrējas uz 
taustiņiem, spēlē. 

Ieva uznāk no labās B kulises ar oranžo bļodiņu rokā, maisa 
ar karoti. Noliek bļodiņu uz zaļā paklājiņa.  

Gar muguru pienāk Ādamam no B puses 
Mūzika dziest. 

Skandāla atmosfēra. 
Ieva. Ādam! Kas te notiek!? Tu esi traks palicis ar savām 

datorspēlēm? 
Ādams (līdz kamēr netiek brutāli pārtraukts, Ādams 

koncentrējas tikai uz spēli, atbild formāli, „izslēdzot” 
partneri). Nē. (A36. EFEKTS. Dators, kā sākumā.) 
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Ieva (pienes miskasti). Tu jau pirms divām dienām solīji iznest 
miskasti! 

Ādams. Jā. (A37. EFEKTS. Dators, kā iepriekš.) 
Ieva. Tad ņem! Fu!!... Smird tā, ka pat pulkstenis apstājās! 
Ādams. Tūlīt! (A38. EFEKTS. Dators, kā iepriekš.) 
Ieva. Nevis „tūlīt”, bet tagad, uzreiz!  
Ādams. Jā, jā, jā… (A39. EFEKTS. Dators, kā iepriekš.) Nu, 

tikai… tikai… 
Ieva. Kas „tikai”! (Šūpo ratiņus) 
Ādams. Vēlāk! (A40. EFEKTS. Dators, kā iepriekš.) 
Ieva Vēlāk tu atkal nāksi un prasīsi, lai es tev rādu kāju! 
Ādams. Nu, nerādi! Nerādi vispār! (A41. EFEKTS. Dators, kā 

iepriekš.) Bet ļauj man uzraut vēl vienu līmeni! 
Ieva (ieskatās ekrānā). Kādu līmeni? Un kas tur vispār notiek! 
Ādams. Parasts „geims”… (A42. EFEKTS. Dators, kā iepriekš. 

Fonā izskrien B aitiņa ar lielajām apenēm un līņa 
ilustrāciju) Nu tāds, normālais… Ar līni… 

Ieva. Ak, tā! Tad še tev! (Iemet viņam miskasti klēpī). (A43. 
EFEKTS. Dators, „errora troksnis”.) 

Ādams (pa virsu troksnim iebrēcas.) Ā-ā-ā!!!... Tu esi 
nenormāla? 

Ieva (jau ejot prom, apcērtas, tieši). Tu esi nenormāls caurām 
dienām nodarbodamies ar līņiem! 

Ādams (kā konstatējot). Tu tikko man sačakarēji devīto 
„kosmisko” līmeni… nepiedošu nekad… (paceļ miskasti tur 
no sevis prom, izstieptās rokās sānis) Es būtu varējis kļūt 
par seksa „dievu” savā līņu dīķī… (sajūt kā smird miskaste, 
saviebjas) 

Ieva. Nekas, iznesīsi miskasti, atnāksi atpakaļ un tad kļūsi par 
dievu!  

Ādams (pieceļas, pa loku caur fonu iet uz B). Varētu domāt, ka 
tas tik vienkārši…  

Ieva. Nu, ej vienreiz, ej taču!... (Ādams prom B kulisē, pēc tam 
Ieva apsēžas krēslā un pabrauc uz B pusi) 

A44. MŪZIKA Gobziņš „Par maisu” mix ar efektiem un 
Dzenis).  

 
Abējādais un Nelabais tai laikā paiedami uz priekšu, 

Abējādais uzvelk lietussargu, stāv abi zem viena 
lietussarga. 

 
Ādams tagad nāk no B puses sabozies, nes miskasti.  
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Abējādais. Sveiks, kaimiņ! 
Nelabais. Ko? Ko tu saki? 
Abējādais. Es kaimiņam saku „sveiks, kaimiņ”! 
Nelabais. Galīgi vairs nedzirdu… man atkal likās, ka tu kaimiņam 

saki: „sveiks, kaimiņ”… (Ādamam). Sveiks, kaimiņ! 
Ādams (apstājas, nīgri). Sveiki, sveiki! 
Abējādais. Miskasti nes? Tas gan ir labi! Pasaule tīrāka kļūs… 
Nelabais (ar elkoni pabaksta Abējādajam sānos). Labs cilvēks, 

re, skaties, miskasti nes! 
Ādams (uz priekšu, valdās). Jā, es nesu, es tiešām nesu 

miskasti, nu, kas ir – tagad viss Purčika mikrorajons bļausim 
korī, ka es nesu miskasti!!! 

Nelabais. Tālu nesīsi? 
Ādams (īpaši lēni). Jā, blin, uz Alūksni!  

A45. trokšņu SĒRIJA, viss gāžas, kā 12.skata sākumā 
 ( izgāž miskasti starp abiem). 

 
Nelabais un Abējādais noskatās lejup, tad ilgi uz priekšu…  

 
Nelabais. Labi gan, ka mēs tikām vaļām no tiem latviešiem!... 
Abējādais. Jā… Labi gan… 

(Gājienā no fona uz priekšu) Bet, zini Nelabais, varbūt bez 
viņiem Paradīzē tomēr kaut kā pietrūks… 
 

A46. MŪZIKA, „Iespraud svecīti” 
 

MŪZIKA turpinas, fināls, klanīšanās.  
 

Kārtība: 
Iztipina no B, paklanās fonā Aitiņas, tad turot rokas sadotas 

manierīgā, augstā tvērienā pāriet priekšplānā pašā A 
pusē, atkal klanās. 

Iznāk no A Ieva un Ādams, nonāk priekšā centrā blakus 
Aitiņām, paklanās. 

Iznāk no B Abējādais un Nelabais, nāk uz priekšu vairāk B 
pusē, paklanās, tad sper soli uz priekšu un visi sadodas 
rokās, šajā brīdī Aitiņas nolaiž rokas parastā satvērienā. 

Un visi klanās. 
Aitiņas atkal paceļ rokas manierīgajā tvērienā un caur fonu 

prom. 
Ādams un Ieva prom, fonā nospēlē, kur nu tagad ies... 

Labais un Nelabais arī prom, pamājot publikai ar roku „attā!” 


