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darbojas: 
Pilsonis 

Dāma ar Suni 
Milicijas Darbinieki 

Iedzīvotāji un robotu rūpnīcas gerlas, dejotāji, zārka nesēji, burvju mākslinieks, 
referī ar raibu tauriņu. 

 
(Skan rīta radio programma. 
Pilna skatuve ar gulošajiem. 

Aizkulisēs atskan smiekli, arvien vētraināki. 
Visi lietišķi mostas un ģērbjas, mazgājas un vāra tēju, pakalpo, palīdz viens otram 

visās darbībās, lai ko arī nedarītu, saka tikai un vienīgi: “Labrīt!” 
Kustība krustām, gandrīz vai deja. Visi pazūd. Paliek tikai Dāma ar suni saitē. 

No labās nāk četri, kas uznes Pilsoni, kurš pa miegam smejas. Viņš guļ uz spilvena, 
krietni sasedzies ar segu. 

Viņu palaiž vaļā. Viņš pamostas skatuves centrā. 
Fona darbība: dienas gaitas robotu rūpnīcas dzīvojamā masīva veikalu 

apmeklēšanas laikā starp divām televīzijas pārraidēm – viena vēl nav 
beigusies, otras titros: “Programma vēl nav sākusies!” 

Kustība un sastingums.) 
 

Pilsonis (neizpratnē, cenšas poētiski). Dažreiz pamostos no rīta smiedamies. 
 

(Dāma ar suni nāk uz priekšu. Suns aposta pilsoni. Dāma krāsojas, nomaina 
cepures. Brīdi padomā, apsver un pieņem lēmumu: pārvelk citas zeķes.) 

 
Pilsonis. Neatceros neko. Zinu tikai, ka smējos visu nakti. Bet ārsts neko… saka: 

tas nozīmē, ka man “uznāk”… 
Dāma (aplūkojot sevi divos spoguļos, katru savā rokā). Šonakt lasīju romānu. Ļoti 

interesanti. (Pielabo kaut ko sev deguna iekšpusē.) Šajā laikā no mājas 
pagalma pazuda auto, bet 36.tajā dzīvoklī izcēlās mazs svētku ugunsgrēks… 
(Aizsmēķē cigareti). Tieši kā manā grāmatā… Ļoti aizraujoša lasāmviela – 
neviens vairs neskaita, cik reizes un kur kāds tiek dauzīts ar roku, kāju vai 
durts ar nazi. Un tā visu nakti. Uz rīta pusi pieklauvēja milicijas darbinieki 
un pajautāja, vai neko neesmu dzirdējusi… 



Milicijas-Darbinieki (uznāk, runā vienlaikus visi seši). Vai jūs šonakt neko 
nedzirdējāt? 

Dāma. Neko. Ak tā… ap pustrijiem kāds blakus dzīvoklī smējās… bet citādi viss 
bija mierīgi. 

Milicijas-Darbinieki. Vai varat aprakstīt to, kas smējās? 
Dāma. Nepieklājīgs. Es pat teiktu izvirtis. Bet kopumā – gaišs cilvēks. 
Milicijas darbinieki. Bet kāds viņš izskatījās? Nosauciet raksturīgas pazīmes! 
Dāma. Es jau teicu – izvirtis un garāks par mani augumā. Kaut gan skaidri 

nevarēju saskatīt – viņš smējās blakus dzīvoklī aiz sienas. 
Milicijas-Darbinieki. Paldies par informāciju. Ja vēl ko atcerēsieties – zvaniet!  
Dāma. Atstājiet man zvanu. 
Milicijas-Darbinieki. Lūdzu! (Atstāj Dāmai zvanu). Nekautrējieties, piezvaniet 

kurā katrā laikā. 
Dāma (piezvana). 
Milicijas-Darbinieki. Hallo? 
Dāma. Es vēl neko neatcerējos. 
Milicijas-Darbinieki. Paldies! (Prom.) 
 
 
(Pilsonis tajā laikā glauda suni. Izvelk no kabatas gabalu gaļas, dod sunim, kurš to 

uzmanīgi aposta, paskatās pilsonim acīs, pēc tam nogroza galvu, pakampj 
gabalu un aprij veselu.) 

 
Dāma. Katru nakti, viens ārprāts – kauj un zog.  Pilsonis. Kādreiz senāk, kad es 

biju jaunāks – tad tikai meloja… Dāma. Nav zināms, kas ir sliktāk.  Suns. 
Un kam tas viss vajadzīgs? 

Pilsonis. Pagaidiet, pagaidiet… šķiet, jau sāku atcerēties, kāpēc naktī smējos… Tā 
bija anekdote par tvaika dzinēju, vai par dīzeli, vai, varbūt, par trompeti 
zaļumballē… Nē, tā nebija… Nē, nē, nē, es tomēr neko neatceros, atmiņa 
nestrādā, tas laikam no vitamīniem. 

Dāma. Es vairs nelasu un neklausos anekdotes.  
Suns. Es ne tik. 
Dāma. Mūsu dienās viegli jokot. Pietiek pateikt: “nākošgad dzīve būs labāka” un 

joks gatavs, visi smiesies, kā sajukuši… 
Pilsonis (smejas). Jēziņ, ko jūs teicāt? Dzīve? Nākošgad?… Oi, es nevaru… 

nākošgad… Būs labāka? 
 
(Fonā, visi iepērkas un smejas, skatās divas programmas televīzijā un smejas, ražo 

robotus rūpnīcā un smejas gar zemi krizdami.) 
 



Dāma (pilsonim.) Kā iet, kaimiņ? 
Pilsonis. Tā nekas. Tikai krūtis sāp no smiešanās. Un tev? 
Dāma. Tāpat vien. Arī krūtis sāp. Pārāk maza izmēra krūšturis. 
Pilsonis. Tad jau neko. 
Dāma. Ko nu vairāk. 
Pilsonis. Es jau to pašu saku – veikalā vienmēr tikai viens un tas pats izmērs… 
Dāma. Pareizi. 
Suns. Nepareizi. 
Dāma. Pareizi. 
Pilsonis. Nu, labi, labi, nestrīdēsimies… 
Dāma. Kā vēlaties! Bet citreiz atcerieties – lai nebūtu jānožēlo… 
Pilsonis. Piezvani kādreiz! 
Dāma. Noteikti. 
Pilsonis. Gaidīšu! 
Dāma (piezvana.) Baismīgas skaņas… 
Pilsonis. Jūs piezvanījāt nepareizi. 
Dāma. Atvainojiet, tik nejauki skan… man viss jūk… 
Suns. Es arī saku: nepareizi. 
Dāma. Pareizi gan, kā man neienāca prātā, ka nepareizi... 
Pilsonis. Nekas, nākošreiz. Gan jau… 
Dāma. Kā iznāks! 
Pilsonis. Man jau arī: kā iznāks… 
Dāma. Kas tad tev darāms? 
Pilsonis. Visu laiku tas pats… 
Dāma. Kā visiem, kā visiem… 
Pilsonis. Nu, tad laižam. 
Dāma. Okei, tad jau laižam lasīt avīzi! 
 
(Fonā hepenings: sēras un bēres robotu rūpnīcā, nes ārā mirušos robotus, seko 

tuvinieki un darbagaldi, visus norok zemē, seko pieminekļa pašuzstādīšanās, 
pašatklāšanās un klusuma brīdis). 

 
Dāma (čukstus, jo klusuma brīdī). Cenas atkal ceļas… 
Pilsonis. Nevar novaldīt… ceļas un ceļas… katru nakti. 
Dāma. Tas ir kaut kas vārdos neizsakāms! 
Pilsonis. Labāk paklusēt. 
Dāma. Es jau klusēju, bet manī neviens neklausās… 
Pilsonis. Gribētos taisni vai piezvanīt, kur pienākas… 
Dāma. Man jau arī.  
Pilsonis. Tikai klusu. 



Dāma. Pavisam klusu. Lai nedzird… 
Pilsonis. Jo nevar jau izturēt. 
Dāma. Es tiešām nevaru izturēt! 
Pilsonis. Bet būšot vēl sliktāk! 
Dāma. Labāk jau nu nebūs, neceriet… 
Pilsonis. Es lai cerētu? Tad labāk nolēcu no balkona! 
Dāma. Tieši tā, kā mani radinieki – iegāja virtuvē, iebāza visi galvas gāzes plītī un 

nedabūja vairs ārā, miers viņiem, saldu dusu, un tādā garā… 
Pilsonis. Galvenais, ka neviens neko nedara! 
Dāma. Tur jau tas joks! 
Pilsonis. Tāpēc arī smiekli nāk… Pag, pag… Nē… tomēr par to es visu pagājušo 

nakti nesmējos… tas bija kas cits… 
Dāma. Noteikti kaut kas cits. Es jau arī negāju pie saviem radiniekiem bāzt galvu 

viņu gāzes plītī. Mani vakar nošāva – vai zināt kur? – stacijas bufetē, gandrīz 
vai blakus kasēm. Nupat vēl bija bēres. Redziet, vēl nes vainagus… 

 
(Bēru gājiens atjaunojas, apraktie ceļas augšā, nopurina smiltis, ņem plecos 

zārkos, ņem vainagus un štrausus, slauka acis. Visa procesija nāk gar 
priekšplānu, skan sēru mūzika. Seko arī piemineklis.) 

 
Pilsonis. Es redzu. Glīti vainagi. Lentas ar burtiem. Lieli burti, labi var saprast. 
Dāma. Nu, protams, reizēm jau arī pie mums gadās šis tas vērtīgs… 
Pilsonis. Bet reti… 
Bērinieki (raud.) Ai, ai, reti gan… reti… 
Pilsonis. Bet pacilā sirdi. 
Dāma. Noteikti pacilā. 
Suns. Kas tad sunim sirdi cels, ja ne pats. 
Dāma. Nepareizi. 
Suns. Pareizi. 
Dāma. Nepareizi. 
 
(Dāmai pienāk klāt bērinieki, cits uzkar kaklā sēru vaiņagu, cits nobučo, cits tāpat 

paspiež roku.) 
 

Gerla-Dejotāja. Tas tev mūsu dārgā, neaizmirstamā Kaldensones kundze! 
Dāma. Paldies. Nolieciet pie citiem ziediem. 
Referī-Raibā-Tauriņā. Jūs mums pietrūksiet! Ak… Kā gan es spēšu dzīvot bez jūsu 

zvana rītos!… 
Dāma. Būs labi. Būs labi. 



Burvju-Mākslinieks. Cik skumji, ka mēs sastopamies tādā brīdī? Acis iztek… 
(Izņem lieko aci.) Ņemiet mani līdzi smiltainē… Vai vismaz manu kreiso 
aci… 

Dāma. Paglabāšu vēsumā. 
Pilsonis. Sasodīts! Es atcerējos! 
Dāma. Ko, atcerējies? 
Pilsonis. Atcerējos par ko smējos! Mani taču arī nesa aprakt. Un vai zini, beigās 

apraka arī, bet es… (Smejas.) Es vēl zem zemes iedomājos: man taču 
ledusskapī palika vēl pusburka ar skābētiem kāpostiem!  

 
(Dāma smejas. Visa procesija smejas. Zārka nesēji noliek zārku, apsēžas uz tā un 

arī smejas. 
Suns smejas trakāk par visiem.) 

 
Gerla-Dejotāja. Modinātājs nozvana! (Zvana ar zvanu). 
Pilsonis. Smiekli beidzas. 
Dāma. Jāceļas un jāiet. 
Zārka-Nesēji. Jāceļas un jāiet. 
Milicijas-Darbinieki (visi seši, garāmejot.) Jāiet un jāceļas! 
Dāma. Kā jūs teicāt visi seši? Jāiet? Un jāceļas… Pareizi, šodien taču svētki. 

Pilsoņa Bēru svinības. 
Pilsonis. Manas Bēru svinības, ielūdzu visus! 
Suns. Būs jāaiziet. 
Pilsonis. Sakarā ar to: rīt arī svētki. 
Dāma. Visu nedēļu svētki! 
Visi. Līdz nākošajam gadam svētki! (Šauj raķetes, dedzina pirotehniku, 

saskandina, piedzeras un guļ.) 
Pilsonis. Gulēsim un smiesimies. 
Dāma. Pasmiesimies drusku un atkal gulēsim. 
Suns. Saldu dusu, au, au! 
 
(Zvans zvana, rūpnīca darbojas, televizors rāda, visi guļ, milicijas darbinieki 

patrulē – viss vislabākajā kārtībā.) 
 
 

Priekškars 

 
 


