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Krīt klaudzot durvis. 

Pirmais cēliens 

Dzīvojamā istaba- kāda visai labi pārtikušu ļaužu dzīvokļa centrālā daļa. 
Buržuāziskas gaumes interjers, kādu sastopam pilsētas 16. rajonā. 

Šai telpā redzama jauniņa meitene (15 gadu apmēram) blondiem, zirgastē sasietiem 
matiem, kas, garu suku rokā turēdama, ar dūrītēm pastiprināti dārdina pa 
vannnasistabas durvīm. 

Viņa saceļ baismīgu troksni. 

Daniela. (Rēc durvīs) Kas tur ieslēdzies vannasistabā? Papā, vai tu? (dzirdama ūdens 
plīkšķēšana) Tas nu ir fantastiski, ka tu netiec pie šķīstības šai midzenī. (viņa 
atkal dauzās) Kas tur tup galu galā? Ko jūs tur sadarāt?..(viņa pūlas ielūkoties 
pa atslēgas caurumu) tas jau nu ir mazliet par traku...(Atdarās kādas citas 
durvis tajās pavīd 45 –gadīgas sievietes viegli samulsusī seja) 

Māte. Kas te notiek, manu pelīt? Liekas, es dzirdēju kaut kādu 
klaudzināšanu...Daniēl, es runāju ar tevi! 

Daniela. Au, vai tu beidzot tomēr neatbildētu? (viņa pievēršas mātei) Veselu stundu 
es netieku iekšā vannas istabā. Tas ir papā tur..? 

Māte (norāda uz durvīm) Izturies maigāk, peļukiņ, pamodināsi brāli. 

Daniela. Lai slejas augšā .(māte aiziet, Daniela turpina klaudzināšanu) Hau, būs vēl 
šodien, vai jāpienāk rīt? (viņa dodas augšā pa kāpnēm) Neliešu banda 
visapkārt. 

(ienāk Pinki. Šai brīdī parādās arī Arlēna, iebīdīdama braucamo galdiņu. Pinki metas 
aiz/uz dīvāna. Arlēna novieto galdiņu un aiziet) 

Pinki (atkal pie istabas durvīm). Es netieku ārā. Te rīkojas kalpone. 

Fransuā (no savas istabas, pusaizmidzis) Tikai mieru, viņa nedzird.  

(Pinki atkal šķērso telpu, ver kādas durvis, taču ne tās, kuras meklē. Tai brīdī 
atgriežas Arlēna, nesot vīnu un pārsteigta apstājas. 

Pinki  (cenšoties izturēties nepiespiesti). Liekas, tur kādam jābūt! (Viņa apsēžas uz 
dīvāna. Arlēna aiziet. Pinki pazūd Fransuā istabā. Nāk Daniela un dodas uz 
vannas istabu. Dauza durvis un neganti rēc.) 

Daniela. Arvien vēl turpat. Neiedomājami! Cūciskums pēdējā pakāpē. (viņa zvana) 

Arl ēna. (ienākdama) Vai mademuazel sauca? 
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Daniela. Nē. Bet kas tur ieslēdzies vannasistabā? Papā vai? 

Arl ēna. Nav man zināms. 

Daniela. O! Nekad jūs nezināt, jūs! 

Arl ēna. Varbūt mesjē Žoržs... 

Daniela. Žoržs, kādā sakarībā Žoržs?... 

Arl ēna. Tādā, ka viņš te bieži apgrozās. 

Daniela. Un kāda jums daļa? 

Arl ēna. Nekāda, bet man viņš šķiet patīkams, mūsu mesjē Žoržs... 

Daniela. Un tad? 

Arl ēna. Mademuazel vietā es nu gan zinātu, kas man darāms un ja drīkstu atļauties 
jums... 

Daniela. Nedrīkstat. 

Arl ēna. Labi, labi. 

(Abas aiziet. Ienāk māte, pamana Pinki, kas atkal parādījusies, un tuvojas tai, roku 
sniegdama, guldzošā balsī uzrunādama.) 

Māte: Danielas draudzene, tā man šķiet, vai ne?  

(Pinki apmulsusi kaut ko murmina) 

Māte (turpina). Jums, mademuazel, nav jāatvainojas, esmu pieradusi te sastapt savu 
bērnu draugus jebkurā dienas vai nakts stundā. (Viņa aplūko meiteni, 
sakļaudama rokas) Kungs dievs, cik jūs esat glīta, mans draugs! Kāds tēns 
jūsu sejai! Un bez neviena palīglīdzekļa! Ā! Jums ir šī retā izdevība būt jaunai. 
Netriepiet nemūžam nekā uz savas sejas, šie krēmi un grimi izpleš poras, 
savām meitām, vai zināt, es to atkārtoju bez mitas, it sevišķi Dominikai, bet te 
jau manī neviens neklausās... 

(Pinki viņā noraugās joprojām samulsusi; māte puslokā šķērsojot telpu, pievēršas 
vannasistabas durvīm, klaudzina, sauc.) Daniēl...Tava draudzene gaida, mans 
bērns, kas tā nu par uzvedību...(viņa atkal pievēršas meitenei) Šie bērni kļūst 
neciešami. Katru rītu tā pati komēdija...Vai jūs pazīstat Fransuā? (Pinki ar 
galvas mājienu apstiprina, visas šīs scēnas laikā raida satrauktus skatienus 
vannasistabas virzienā, baidīdamās, vai tik neiznāks šī Daniela, ko viņa 
nepazīst) O! Jūs pazīstat Fransuā, manu mazo Fransuā. Viņš man sirdij 
vistuvākais, un pārējie man bieži pārmet pat favorītismu. Bet viņš man arī 
sagādā lielas rūpes. Mani, redziet, biedē tas, ka atmosfēra klubos, kur viņš 
pavada vakarus, kaitē viņa plaušām...Bet ko lai dara? Viņš tik ļoti mīl mūziku. 
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(Virzīdamās uz vannasistabas durvīm) O! Nudien, viņa atļaujas par 
daudz...Daniel, klau, pasteidzies...tava draudzene gaida. Tas ir absolūts 
audzināšanas trūkums, ko tu še demonstrē.  

(Kalpone, kas bija izgājusi, atkal atgriežas) 

Arl ēna. Madam. 

Māte. Jā, Arlēn. 

Arl ēna. Nav vairs palagu, ko mainīt Mademuazel Danielai. 

Māte. Kā tad tā? 

Arl ēna. Nav, madam. 

Māte. Bet tas beigu beigās ir kaut kas šausmīgs. Neiespējams pārtēriņš, manuprāt. 
Kur gan tie paliek? (kalpone neatbild) 

Māte Vai jūs būtu tik mīļa un mani uz mirkli neatvainotu, mademuazel? Tie ir mājas 
mātes pienākumi...jūs pati redzēsiet...nāks laiks...jums klāsies tāpat. (viņa 
aiziet) (Pinki kādu brīdi sastingusi veras vannas istabas durvīs, kas atveras un 
aizveras. No vannas istabas iznāk sīks, izkaltis vīrelis, 70 gadu, manīgi 
palūkojas visapkārt. Ļoti tramīgi viņš šķērso dzīvojamo istabu siuksu cilts 
indiāņu gaitā un pazūd vienās no daudzajām durvīm) 

Daniela (pēkšņi parādījusies) Kas atļāvies Sofijai pasniegt spageti? 

Arl ēna. Es to izdarīju, mademuazel. 

Daniela. Vai jums prāts? Jūs gribat to nogalināt? 

Arl ēna. Darīju to, labu gribēdama.  

Daniela. Labu gribēdama...makaronus...Sofijai..Vai jūs pirmo reizi dzirdat, ka 
bruņurupucītes ir zāļēdājas? 

Arl ēna. Zāļēdājas? 

Daniela. Turklāt...viņa bija slapja. Kā tas varēja atgadīties? 

Arl ēna. Tāds bija kundzes rīkojums, viņu nomazgāt... 

Daniela. (eksplodē) Jūs viņu mazgājāt? 

Arl ēna. Kā tad, mademuazel..No viņas nāca tā kā smirdoņa...tad es viņu mazlietiņ 
pamazgāju sārmotā ziepjūdenī. 

Daniela. Jūs mērcāt Sofiju sārmotā ziepjūdenī? 

Arl ēna. Jā. Viņa izskatījās ļoti apmierināta. 
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(Daniela pazūd savā istabā. Arlēna paliek kādu brīdi uz vietas, tad drošības pēc 
dodas uz virtuvi. Atgriežas Daniela ar bruņurupucīti. Viņa to rūpīgi noslauka, 

liek tai ostīt Konoņas smaržūdeni.) 

Daniela. Cūciskums vispēdējais...mīļumiņ, ko viņi tev padarījuši?... Nekrietneļi... 
(saniknota sauc) Mamā, kur tu esi mamā? (viņa rausta visas durvis, neviena 
neatrazdama) 

Arl ēna. Madam ir bēniņos. 

Daniela. Labi. Labi, lai tikai viņa parādās... mežoņu banda!...Manu mazo nabadziņ... 

(Pinki, gribēdama pazust, metas uz kādu izeju...šajā brīdī ienāk Dominika. Viņa 
ierīkojas atzveltnes krēslā un pievēršas savu kāju pirkstu nagiem, krāsojot tos 

ar laku. Viņa šajā ģimenē ir radījums piespraužamo bildīšu stilā. Lēnīga 
gaita, snobiskums, ākstīgi ekstravaganta pidžama.) 

Pinki . Fransuā, Te parādījusies vēl kāda. 

Fransuā. (viņš ienirst dzīvojamā istabā un tuvojas Dominikai) Klau, vecā miesa, it kā 
rēķini būtu jānokārto. (Viņš apmetas tai blakus) Varbūt tu man izpaustu, kur 
pazudusi tā piezīmju grāmatiņa, kur es pierakstu savus pokera rēķinus? 

Dominika. Kāda man daļa?  

Fransuā. Netēlo debess vistu. 

Dominika. (pieceļas). Liec man mīļu mieru, lūdzams, esmu aizņemta... 

Fransuā. (draudīgi) Tu atbildēsi, kad tev jautā, vai ne? Jā vai nē? (Dominika viņam 
skatās acīs) Mana pokera piezīmju grāmatiņa... 

Dominika. Liec man mīļu mieru, saku vēlreiz. 

Fransuā. (saniknots rupji to satver aiz rokas) Tad, kad man patiksies. Atbildi! 

Dominika. (mēģina izrauties) Lasies, klaidoni, lasies. Varbūt iedomājies, ka man no 
tevis bail. 

Fransuā. (pavēloši) Bail tev nebūs, bet tev sāpēs, mazā plancka! (Dominika viņam 
cērt pliķi, seko dūru cīņa. Dominika mēģina atkāpties savā istabā, bet Fransuā 

to sagrābis aiz vidukļa, velkas tai līdz un pūlas iekļūt pa durvīm. Dominika 
aizšķērso ceļu. Dūru sitieni, skrāpēšanās utt.) 

Dominika. Es tev aizliedzu nākt manā istabā. 

Fransuā. Bez kratīšanas ordera, jā? Bet to mēs redzēsim. (viņš to nogāž zemē un 
piespiež grīdai, pats uzsēdies jāteniski virsū) Grāmatiņu! Un tūlīt! 

Dominika. Laid mani vaļā, tūlīt laid vaļā! 
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(Pinki mēģina pazust. Kad viņa jau pie durvīm, veras kādas citas un parādās māte ar 
veļas klēpi. 

Fransuā. Nenāk ne prātā, dzirdi! Ne ātrāk, pirms tu man pateiksi, kur...(pamanījis 
māti, viņš pēkšņi pārtrauc) 

Māte. (pamanījusi cīkstoņus otrā istabas stūrī) Bērni, bērni! Vai jūs bez prāta! Vai 
jums kauna nemaz nav!... 

Dominika (draudīgi) Fransuā, laid mani. 

Māte. Fransuā, laid vaļā savu māsu. (Fransuā viņu atlaiž, pirms tam vēl pāris reižu 
tai padauzījis galvu pret grīdu)  

Fransuā. Nekas, nekas, mēs vēl tiksimies. Pagaidām! 

Māte. Fransuā! M īļais bērns! 

Dominika (pieceldamās) Šī reize, vecīt, tev nepaies garām, to es tev pasaku. 

Fransuā. Gluži manas domas. Uz saredzēšanos... 

Māte. (uzrunā Pinki) Mademuazel, man trūkst vārdu. 

Dominika. Par šo, es tev apsolu, tu man samaksāsi.  

Fransuā. Nešaubīgi, un uz tava rēķina turklāt. 

Dominika. (kāpjot augšā savā istabā) Nelīksmo, vecīt, tu man vēl knukstēsi. (viņa 
aizcērt durvis) 

Fransuā. Un kā vēl knukstēšu. Ej, sataisies, ej, izplūc spalvas no nabas, ej! 

Māte. Tu sakāpini situāciju, mans bērns, tā nedrīkst. 

Fransuā. (caur zobiem) Viņa man krīt uz nerviem...Zināmā punktā...(atgriezies savā 
istabā, viņš palūkojas spogulī) Govs gatavā, viņa man iebraukusi ģīmī.  

Māte. (runā ar Pinki) Esmu dziļi satriekta, mademuazel...viņa ir...nudien, 
neiespējami... 

Pinki . Uz redzēšanos, madam. 

Māte. Jūs nepagaidīsiet Danī? 

Pinki . Nē, kundze, man nav vairāk laika, man jāiet... 

Māte. Ak dievs, kad gan novaldīs šos bērnus! Vajadzētu viņus piespiest mazliet 
nodarboties ar sportu... 
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(Pinki aiziet, Fransuā, aizcirzdams savas istabas durvis, pazūd pa labi. Tai pašā brīdī 
dibenplāna durvīs parādās kalpone. Skan durvju zvans. Arlēna to nedzird. 
Atvērt jāiet mātei. Ienāk Žoržs, garš slīmests, neveikls un pakautrīgs, viegli 

sašķiebts. Tuvu pie trīsdesmit. Rūpīgi ģērbies.) 

Māte. O, Žorž, kāds pārsteigums! 

Žoržs. Sveicināta, madam. 

Māte. Mans mīļais Žorž, man neklājas labi. Jau atkal šīs bērnu ķildas. 

Žoržs. Daniela? 

Māte. (atplaukst smaidā) Nē, Žorž, Daniela vis ne, jūsu mazā Daniela ne...(Žorža 
izskats pauž apmulsumu) O, Žorž, un jūs nosarkstat. Cik tas ir smalki! Mans 
sapnis ir vīrieši, kas vēl spēj nosarkt...(nopūta) Atnācāt apraudzīt Danielu? 

Žoržs. Likās, viņai vajadzētu būt mājā. 

Māte. Droši vien...protams...(iet uz vannas istabu, atver durvis)..izrādās, ka ne. Viņa 
būs aizgājusi, kamēr te...O, cik neveiksmīgi, Žorž...jūs esat mazliet par 
vēlu...visu rīta cēlienu viņa pavadīja vannasistabā. Viņa ir neciešama. Pārējie 
neizturēja. Ja jūs būtu to redzējis... Sākās kautiņš... 

Žoržs. O, par to neuztraucieties, es pienākšu vēlāk...Pa gaisu jau viņa neaizlaidīsies. 

Māte (vieglā izmisumā) Mans nabaga Žorž, jums neveicas. Ja nu kādam ir veicies, tad 
tā ir Danī. ...Bieži es jautāju sev, kā gan tik nopietns zēns kā jūs spēj pievērst 
uzmanību tādai vējagrābslei... 

(bezvārdu protests no Žorža puses) 

Tā ir , ticiet man, Žorž. Es nemēdzu bārstīt komplimentus, bet jūs, manuprāt, esat 
apburošs absolūtā nozīmē. Jūs esat...Kā lai to saka? „Ideāls līgavainis”...Kā 
veicas ar darbiem? Esat apmierināts? 

Žoržs. O, viss kārtojas tā pamazām...Nesūdzos... 

Māte. Nelaimes gadījumi tagad uz katra soļa, kurš gan nevēlas apdrošināties. 

Žoržs. Gluži otrādi, madam. Lielākā daļa pret šo jautājumu izturas vieglprātīgi. 

Māte. Žorž, es jūtu, ka ir jau vēls un taisni šorīt mans vīrs sarīkoja pamatīgu scēnu. 
Viņš kategoriski pieprasa, lai pie galda visi sēstos noteiktā laikā. Darījumi...jūs 
jau to saprotat vislabāk...Jūs...(viņa sauc) Arlēn! 

Arl ēna. Jā, madam. 

Māte. Vai jūs iegaumējāt, ko mesjē šorīt teica? 
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Arl ēna. Jā gan, madam, viss ir gatavs. 

Māte. Ā, ļoti labi, ļoti labi, Arlēn...(Žoržam) Pērle, ne cilvēks... 

Žoržs. Lieliski. Nu labi, es dodos... 

Māte. Esmu satriekta, Žorž, es paziņošu Danī, ka jūs bijāt šeit, neraizējieties...Uz 
redzēšanos, mīļais bērns... 

Žoržs. Visu cieņu, madam. Piedodiet, ka iztraucēju. 

Māte. Ak, ko jūs, Žorž, arvien būsit mīļi gaidīts. Jūs taču to zināt, vai ne? 

(Žoržs aiziet. Māte pieceļ kādu iepriekšējā tracī apgāztu galdu un aiziet. Fransuā, 
nākdams no savas istabas, šķērso telpu, ģērbies uzvalkā, ar kreklu uz rokas 

ieslēdzas vannasistabā. No labās uznāk tēvs, pa ieejas durvīm. Viņam ir 45-50 
gadu, īsts darījumu cilvēks. Viņš novelk lietusmēteli un sauc kalponi) 

Tēvs. Arlēn! Vai jūs nodarbojaties ar ģitāras spēlēšanu? 

Arl ēna. Jā gan, mesjē. 

Tēvs. Labi. Tātad klājiet galdu tūlīt, tāds mans lūgums. 

Arl ēna. Bet mesjē...madam. 

Tēvs. Kas noticis ar madam? Viņas nav? 

Arl ēna. Ir, mesjē. 

Tēvs. Labi. Tad klājiet nekavējoties. 

Arl ēna. Būs , mesjē. 

(no savas istabas iznāk Daniela, saģērbusies) 

Tēvs. Ā, kāds tomēr parādās. 

Daniela. Labrīt, teto! 

Tēvs. Kur ir Fransuā? 

Daniela (pieiet pie Fransuā istabas durvīm, palūkojas iekšā)  Nekā nezinu par viņu. 

Tēvs. Es šorīt brīdināju. Ikviens, kas te neieradīsies piecu minūšu laikā, paliks bez 
pusdienām. Kur ir tava māte? 

Daniela. Nav zināms. 

Tēvs. Tu nenāksi pusdienās? 

Daniela. Diez kā negribas ēst. 
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(Daniela pazūd pa labi. Atgriežas Arlēna. Viņa nes ēdienu, parādās arī māte.) 

Tēvs. Dani! (mātei) Dārgais draugs, man ļoti patiktos... 

Māte. Ā, nesāciet, lūdzu, Andrē! Jūs zināt, cik ļoti man nepatīk šī uzruna „dārgais 
draugs”...Kad jūs sākat tādā garā, arvien seko kaut kas ļoti nepatīkams... 

Tēvs. Lai notiek. Labi. Vai jūs esat redzējusi šo te? 

Māte. Kas tas būtu? 

Tēvs (satraukts). Kā, kas tas būtu? Divi simti astoņdesmit litru piena mēneša laikā 
septiņām personām? Praktiski sešām, ja Dominika reiz pienu nepatērē. (Viņš 
saslej rokas pret debesīm) 

Māte. Jā, nudien, tas ir visai daudz. Varbūt kaut kāds pārpratums? 

Tēvs (zaudējis pacietību). Nē, nav nekāda pārpratuma. Ir tikai tas, ka šai mājā valda 
izšķērdība līdz neprātam. Vai jūs dzirdat, ko es jums saku: izšķērdība līdz 
neprātam! (sauc kalponi) Arlēn! 

Arl ēna. (klusējot piedalījusies šajā scēnā, sper soli uz priekšu) Jā, lūdzu, mesjē. 

Tēvs. Vai jūs man nepateiktu, kā sešas personas vienā mēnesī var patērēt 280 litru 
piena? 

Arl ēna. Vannojoties. 

Tēvs. Ko jūs tādu teicāt? 

Arl ēna. To, ka ir ļaudis, kas pienu lieto kosmiskai vannai. 

Tēvs. Kosmētiskai vannai, Arlēn. (vecmāmiņai, kas parādās) Vai tu labi gulēji, 
maman? 

Arl ēna. O, šmorētais teļš!... 

Tēvs. Un šis te! No maiznieka- septiņdesmit četras šokolādes kūkas! Neiespējami! 

(no vannas istabas galēji saniknots izmetas Fransuā. Viņam rokās elektriskais bārdas 
dzenamais.) 

Fransuā. Kurš atkal ir grābstījies gar manu bārdas dzenamo? 

Tēvs. Un lai tu nekavējoties atrastos te pie galda, tāds ir mans padoms.  

Fransuā. Nudien, tas ir fantastiski, ka tev šai mājā nedrīkst būt nekā sava, viss nonāk 
koplietošanā. (viņš dodas uz Dominikas istabas durvīm) 

Tēvs. Fransuā, es brīdinu tevi, ja tu trīsdesmit sekunžu laikā nebūsi pie galda, vari 
doties uz restorānu. 
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Fransuā. ( atver durvis un runā ar Dominiku, kas atrodas istabā) Tā esi atkal tu, kas 
ar šo te braucījusi savus stilbus, varu derēt...(viņš turpina runāt vienīgi ar 
Dominiku) Es jūs brīdinu, pirmajam, ko es pieķeršu ar šo mašīnu rokā, tā taps 
ietriekta rīklē. 

(kalpone pazūd) 

Māte. Mīļais bērns, nāc, sēsties pie galda. 

Fransuā. Jā. Pagaidām par uztrīšanu atkal būs jāmaksā man. Un viss tikai tāpēc, ka 
šīm dāmām ir spalvainas kājas. (viņš aiznes bārdas dzenamo atpakaļ vannas 
istabā un nāk, lai sēstos pie galda) 

Tēvs (rūc) Dominik! 

(Dominika lēni un nevērīgi parādās durvīs, viņa arvien vēl pidžamā) 

Tēvs (ironiski) Vai jūs neparādītu mums godu, dalot ar mums šo pieticīgo maltīti, 
dārgais draugs? 

Fransuā. Tu smejies? Mūsu vamps nolikts uz diētas...rīvēti burkāni, tīģermātes piens 
un kompānija... 

Māte. Fransuā!  

Dominika. Manus burkānus. 

Arl ēna. Tie ir novārīti. 

Dominika. Novārīti! Idiote! Un vitamīni? 

Arl ēna. Tos es neesmu aiztikusi. 

Tēvs(ironiski). Varu piedāvāt kartupeļus! 

Dominika. Kartupeļus! 

Fransuā. Klau, papā, lūdzu neiedomājies, ka kinozvaigznei var bērt silē tupeņus... 

Dominika. (parausta plecus, pieceļas un dodas uz virtuvi) Aptaurētais! 

Māte. (meklēdama izlīdzinājumu) Vai Danī nenāks brokastīs? 

Tēvs. Viņa ir savā istabā. Mademuazel ir bez apetītes! 

Fransuā. (ļoti pārsteigts) Viņa ir mājās? 

Tēvs. (ar zodu norāda uz istabas pusi. Fransuā tūlīt pieceļas un dodas uz šo istabu.) 
Fransuā, ja tā turpināsies, tu paliksi bez brokastīm!  

(atgriežas Dominika ar jogurta trauciņu) 
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Māte. (Dominikai) Dominik, kāpēc Danī nenāk brokastīs? 

Dominika. Kā lai es to zinu? Man viņa nav jāuzrauga! 

Tēvs. Al īs, apsēdieties, tāds ir mans lūgums. Kaut vienu reizi man gribētos mierīgi 
paēst.  

Māte. Andrē, bet ja nu mūsu mazā ir saslimusi... 

Tēvs. Saslimusi! Varbūt viņa jau taisās izdzist. Labāk pajautājiet, cik šokolādes kūku 
viņa šorīt apēdusi... 

Vecmāmiņa. Andrē! 

Tēvs. Septiņdesmit četras! 

Māte. Andrē, maman runā ar jums! 

Tēvs. Jūs gribat ko teikt, vecmāmiņ? 

Vecmāmiņa (apraujas). Vai zināt, Andrē, tās kūkas apēdu es. 

Tēvs. Ā. 

Vecmāmiņa. Tā- palaunadža tiesai... 

Māte. Redziet nu, maman, bet to vajadzēja pateikt, tik apvainoti bērni... 

Tēvs. O, es lūdzu jūs. To vienīgo reizi, kad tie nav viņi, tas lai skaitās par viņu 
nenosodītām ļaundarībām... 

Arl ēna (ienākdama) Tad es nesu teļa gaļu? 

Māte. Arlēn! Cik reiz man jums būs jāatgādina, ka jūsu pienākums ir gaidīt, kamēr 
jūs sauc...un nekādā gadījumā jūs nedrīkstat teikt „es nesu teļa gaļu’, bet „vai 
madam vēlētos, lai pasniedzu?” (Tēvs zobgalīgi smīn) Esiet mazliet 
uzmanīgāka, Arlēn... 

Arl ēna. Jā, madam. Tad es to nesu? 

Tēvs. Jā, nesiet, nesiet to...Jau ilgāku laiku še neesam manījuši Žoržu.  

Māte. Redziet nu, Andrē, viņš bija tieši šorīt. 

Dominika. Arvien vēl neprātīgi iemīlējies? 

Māte. Dominik, kāds ļaunums! 

Tēvs. Interesanti, cepetis savādi ož. It kā pēc acetona. 

Māte. Andrē, jūs taču redzat, tā ir Minū nagu laka. 



11 

 

Dominika (nikna) Do-mi-ni-kas. 

Tēvs. (sašutis Dominikai)Tas tik vēl trūka. Vai jums tas nebūtu par grūtu, dārgā, paiet 
mazliet tālāk ar saviem tualetes piederumiem? 

Dominika. Tev nepatīk nagu lakas smarža? 

Tēvs. (ļoti sausi) Kopā ar teļa gaļu- nē.  

(Dominika mierīgi pieceļas un dodas uz attālo atzveltnes krēslu, lai tur turpinātu savu 
nodarbību. Šai brīdī ienāk Daniela un Fransuā. Var redzēt, ka tieši tai brīdī, 

kad viņi atrodas durvīs, Fransuā, satvēris Danielu aiz pleciem, maigi 
noskūpsta viņu uz vaiga. Viņš atbrīvo viņu tieši uz sliekšņa. Māte pagriežas un 

redz viņus. Viņa mēģina aizsteigties priekšā jaunai tēva eksplozijai) 

Māte. Ā, re, kur viņi ir! Nāciet tūlīt pie galda...Danī, manu pelīt, kas tev kaiš? Vai tu 
raudāji? 

Daniela. Maman, man tev jāpaziņo, ja, sākot ar šodienu, kāds, vienalga, kurš tas būtu, 
pieskarsies, vai tu dzirdi, pieskarsies Sofijai, es iznīcināšu visus tavus 
kaktusus... 

Māte. Danī! 

Daniela. Bez mazākās šaubīšanās...vājprāts. vai jūs zināt, kas šorīt ir izdarīts? Sofiju 
ir iemērkuši sārmainā ziepjūdenī. 

Tēvs (ļoti ieinteresēts) Ko viņa tur saka? 

Daniela (nikna). Viņa saka, ka tā varēja nosprāgt! Un vai varētu uzzināt pie tās pašas 
reizes, kāpēc no rītiem vairs nav iespējams nokļūt vannas istabā? 

Māte. Mīļais bērns, tu tur uzturējies visu rīta cēlienu... 

Daniela. Ko tu saki? 

Māte. Nepārprotami. Vismaz līdz divpadsmitiem.  

Daniela. Kas vēl nebūs jādzird. Tas nu ir par daudz, es pat uz mirkli tur neiekļuvu. 
Vai tu dzirdi? Es tur neesmu spērusi savu kāju! 

Māte. Manu pelīt, nav labi melot. Tu zini, ka es to necietīšu. Tava draudzene Pinki 
tevi gaidīja veselu stundu. Un Žoržs... 

Daniela. Mana draudzene Pinki? Vēl kaut kas jauns! 

Māte. Danī, netēlo muļķi. 

(spēriens ar kāju zem galda Danielai no Fransuā puses)  

Daniela. Kuru te apceļ galu galā? 
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Tēvs. (ļoti sausi) Izvēlies rūpīgāk savus izteicienus, tāds ir mans lūgums. Ņem un ēd, 
un lai būtu miers.  

Daniela. Katrā ziņā es jums apsolu, ja man rīt neizdosies iekļūt vannas istabā, tad 
neviens lai vairs necer uz mazgāšanos... 

Tēvs. To mēs vēl redzēsim. Starp citu, es durvīm likšu noņemt aizbīdni. 

Māte. Andrē, tas taču nav iespējams... 

Tēvs. Bija teikts, ka ikviens, kas nebūs pie galda bez ceturkšņa, paliks bez brokastīm. 
Jums iepaticies pārvērst šo māju par restorānu. Tas tiks izbeigts. 

Fransuā. Bet paklau, papā... 

Tēvs. Nekādi papā te nepalīdzēs. Sākot ar rītdienu, lai pazūd no mājas ikviens, kas 
nokavēs pie galda. Iebildumu nav? (brīdis klusuma) Jums būs jābrokasto pie 
saviem drauģeļiem un draudzenītēm. (klusums) 

Dominika (ar pašcieņu) Gribu tev tikai aizrādīt, ka ikviens no maniem draugiem... 

Tēvs. Ar tevi būs īsa runa. Vācies uz peldbaseinu un rādi tur savas kājas, un lai būtu 
miers. Kur vēl ir redzēta tamlīdzīga plānā galdiņa urbēju komanda?...Šis te 
dienām un naktīm klimst pa padibeņu mitekļiem, bauro tur kā garā nepilnīgs 
un es nezinu, ko vēl, un tas viss uz studiju rēķina. Šai te (uz Dominiku) ir prātā 
vienīgi lakas un cakas...(Dominika cieņas pilna pieceļas un iziet no istabas) 
Un šī te- viens meteors! Tik vien viņu redz, kā iedrāžamies istabā kopā ar 
drauģeļu baru. Un kas ir šie drauģeļi- kaut kāda klaidoņu banda... 

Daniela (momentā eksplodējot) Kā tu drīksti tā runāt par maniem draugiem, tu viņus 
pat nepazīsti. 

Tēvs. Ēd savu teļu un klusē. 

Daniela. Neuzbrūc maniem draugiem. 

Māte. Rimstieties, rimstieties, bērni, tas nebeigsies labi. Tēvs patlaban ir noguris un 
noraizējies. 

Tēvs. Atbalstiet, atbalstiet viņus, vai nu citādi! Mans nabaga draugs, jums nekad nav 
bijusi pat visbālākā nojausma par to, ko nozīmē bērnu audzināšana.  

Māte. (gaudulīgi) Andrē, jūs darāt man pāri. Jūs esat netaisns.  

Tēvs. Nu sāksies Jeremijas gaudu dziesmas...paraugieties labāk sev apkārt...par ko ir 
pārvērties šis nams? 

Arl ēna. Vai madam un mesjē rīt dosies uz vasarnīcu? 

Tēvs. Katrā ziņā. Un cik agri vien iespējams.  
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Arl ēna. Madam man dod brīvu sestdienas vakaru? 

Māte. Jūs nebraucat kopā ar mums? 

Arl ēna. (mulsi) Ir ģitāras solo koncerts.  

Tēvs. Dariet kā gribat. Bet lai tie, kas grib braukt, lai būtu kārtībā tieši septiņos...ar 
visām mantām. Es jūs brīdinu, ka netiks gaidīts ilgāk par piecām minūtēm.  

Māte. Vai tu brauksi kopā ar mums, Fransuā? 

Fransuā. Nē, man ir sakrājušies darbi. 

Māte. Bet tu varētu pastrādāt tur, mīļais bērns. Tev tik ļoti derētu padzīvot svaigā 
gaisā. 

Tēvs. (sarkastiski). Varbūt jūs vēl iedomāsieties uzspiest savam dēlam vīkendu 
ģimenes vidū? 

Māte.(Danielai). Un tu? Vai tu brauksi? (Daniela noliedzoši papurina galvu) 

Māte. (apbēdināta). Tā būs pirmā reize, kad nebūs neviena no jums...Lai notiek, jo 
sliktāk jums pašiem..(Vīram) Mēs turpu dosimies divatā, patiešām, Andrē, kā 
divi iemīlējušies... (Tēva neizpratnes pilns skatiens. Māte uzrunā Fransuā.) 
Ceru, ka tu parūpēsies par vecmāmiņu...ja viņai rastos kāda vajadzība... 

Vecmāmiņa. O, par mani neuztraucieties, manis te nebūs. 

Māte. Kur tad tu būsi? 

Vecmāmiņa. Esmu uzaicināta piknikā. 

Māte. Piknikā! 

Fransuā. Un tad? Vai viņai nav tiesību padraiskuļoties mazliet?... 

Māte. Fransuā...Lūdzu tevi būt pieklājīgam pret vecmāmiņu un nesacīt „viņa”. 

(Parādās Dominika, saniknota) 

Dominika. Kas paņēmis manas melnās kurpes? (nostājas pretim Danielai) Tu tās 
paņēmi, ja? (Daniela parausta plecus) Es tev aizliedzu aiztikt manas lietas, vai 
tu dzirdi? Es tev to aizliedzu. 

Māte. Nomierinies, mīļā Minū, Daniela tev tās atdos.  

Dominika. (Danielai) Nu, kā būs? 

Daniela. (aizsvilstas). Vai tev visi ir mājās? Tu maz apjēdz, kādu numuru es valkāju? 
Un es lai ķertos pie tavām 45.numura šļūcenēm?  
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Fransuā. Es tās paņēmu, ko aizdot kādai draudzenei!  

Dominika. (Aiz sašutuma vai smokot) KO? 

(Tēvu tas ļoti uzjautrina. Danielu arī. Vienīgi māte notikušo pārdzīvo traģiski. ) 

Māte. Kurpes taču neviens neaizdod.  

Fransuā. Nu un tad? Viņai bija jāiet uz dejām. Tu taču to nepārvērtīsi par drāmu. 

Dominika. ...ar tādiem papēžiem! Tie būs simtprocentīgi izļurkāti. Vājprāts.  

Tēvs. Arlēn!  

(Fransuā pieceļas un dodas uz savu istabu meklēt kurpes. Dominikas monologa un 
viņas un Danielas strīda laikā viņš tās meklēs, atrazdams vienu tūlīt zem 
gultas, otru nekur neatrazdams) 

Dominika. (sašutumā, bet ļoti teatrāli ). Nē, bet patiešām...Liekas, ka šai mājā...tu 
atrodies sapnī...aizdot manas vislabākās kurpes kādai punktiņai, ko es pat 
nepazīstu! 

Daniela. Nu tikai sāksies. Visu nedēļu nebūs miera šo tupeļu dēļ.  

Dominika. Tev tas, protams, kā zosij ūdens. Bet pamēģini pieskarties tām tur skaņu 
platēm/ kompaktdiskiem un tu redzēsi, kādu ģīmi viņš rādīs. (pagriezdamās 
pret Fransuā istabu) Būs kurpes vai nebūs? 

Māte. Nomierinies, mana dārgā. Fransuā tev tās atnesīs.  

Fransuā. Še, saņem savas baržas! 

Dominika (satverdama kurpi, ko Fransuā atlidina no durvīm) Tās ir čupā! Mežoņi!  

Daniela (strauji pieceļas, apgāzdama krēslu un rokām aizbāzusi ausis, ierēcas. Tad 
viņa metas uz savu istabu un pazūd tur, mežonīgi aizcirzdama durvis) Cūku 
kūts! (Vispārējs klusums) 

Tēvs. Alīs, apsēdieties.  

Māte. Fransuā, kā tu varēji izdarīt kaut ko tādu? 

Fransuā. Un mans elektriskais bārdas dzenamais? Viņa, protams, baigi kautrējas tam 
pieskarties... 

Māte. Bet, mīļais bērns, viņa to neaizdod citiem. 

Fransuā. Pie velna, es neiešu iedziļināties sīkumos. Viņai nav tur ko grābstīties, 
punkts un āmen. Ne jau tu man pirksi jaunu, ja viņa to sajās... 

Tēvs. Lai nu kā, bet uz mani tu neceri. 
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Vecmāmiņa. Es tev dzimšanas dienā uzdāvināšu jaunu.. 

Tēvs. Jūs esat pārāk labvēlīga, vecomāt! Ar jauno bārdas dzenamo notiks tas pats, kas 
ar visiem citiem...(Klusums) 

Fransuā (tēvam). Spēkrati šai brīdī dus ārā uz ielas? 

Tēvs. Jā, un tad? 

Fransuā. Man ir draugs, kam pieder garāža... 

Tēvs. Tā? 

Fransuā. Varētu mitināt pie viņa...Tu taču vakaros vāģi tikpat kā nelieto... 

Tēvs. Un tāpēc lai es ik vakarus cilpotu kaut kādu gaisa gabalu... 

Fransuā. Nē, vakaros es varētu aizbraukt vāģi. 

Tēvs. (ironiski) Vai tiešām?...Tu to izdarītu! ... 

Fransuā. Kāpēc gan ne? 

Tēvs. Kāpēc ne? Tāpēc, ka tu mums iestāstītu, ka dodies novietot vāģi, bet pulksten 
divos no rīta tas atrastos kaut kādā elles nomalē...Par ko tu mani uzskati, par 
idiotu, vai? (Klusums) 

Fransuā. Vai trešdienas vakarā tev tas būs vajadzīgs? 

Tēvs. Kā lai es zinu, kas būs trešdien?... 

Fransuā. Man būtu izdevīgi, ja tu man to piešķirtu. 

Tēvs. Akumulators sēžas. 

Fransuā. Protams, līdz ko es ierunājos par šo ķerru...tā kaut kas saiet dēlī, 
akumulators sēžas. 

Tēvs. Un kā gan citādi, ja viens mazattīstīts kretīns izkāpjot nevīžo izslēgt radio. 
Katru reizi, kad tu paņem mašīnu, man par milzīgu iepriecinājumu pēc tam 
pienāk desmitiem soda čeku....interesanti, vai ne? Logu tīrītāji nedarbojas, 
pelnu trauks piebāzts ar lūpu krāsā apmuļļātiem cigarešu galiem, paklāji 
piesmirdināti. Šis vāģis nav nekāds tur... Nesen es atradu viskija pudeli zem 
sēdekļa...Viss beigsies ar to, ka tu patrieksies zem kāda 20- tonnīgā....Un tava 
māte  man sarīkos scēnu. 

Māte. Andrē! 

Fransuā. Labi, labi! Lai būtu tā , viss skaidrs. Es tev neprasīšu vairs šo ķerru 
nemūžam! Ieliec to ledusskapī un miers! 
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(tēvs droši vien aiziet kaut kad tagad) 

Fransuā (mātei). Es tev gribēju pateikt- Daniela ir noķērusi zvirbulēnu. 

Māte. Vai cik jauki! 

Fransuā. Nē, tādu nē. Tu nesaprati. Vai tu nezini, ko nozīmē- zvirbulēns? 

Māte. Kā tad ne, ļoti labi zinu... 

Fransuā. Nu, nē. (klusums)Sarunu valodā zvirbulēns, tas ir sīkais, mazulis. 

Māte. Cik jauki! 

Fransuā. Jā. (īsa pauze) Tātad tu saprati? 

Māte. Ko tādu, mans bērns? 

Fransuā. Es vēlos tev pateikt, ka Daniela ir noķērusi zvirbulēnu. Viņa gaida bērnu! 

(Māte zaudē samaņu.) 
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  Otrais cēliens. 

(Tā pati telpa) 

Māte. (noraudājusies, smieklīga). Mans Dievs, kāds kauns! Ko nu teiks tavs tēvs? 

Dominika. Kāpēc? Vai gribi viņam darīt to zināmu? 

Māte. Bet mīļais bērns, ko citu lai es daru? 

Dominika. Aizsūti viņu...kā to mēdz teikt, uz Zviedriju. 

Māte. Vai tev prāts? Tu taču negribi, lai es kaut ko tādu lieku darīt šim bērnam...? 

Dominika. Tātad tu vēlies, lai viņa to izdara pati... 

Māte. (sašutusi) Dominika... 

Dominika. Ja tas nav noslēpums, kurš būtu autors? 

Māte. Liekas, viņa negrib nekā teikt. 

Dominika. Iespējams, ka pati nezina, kurš tas ir. 

Māte. O! 

Dominika. Droši vien kāds no tās bandas puikām... 

Māte. Bandas? 

Dominika. Nu, tie tur- Dani draugi. Tedijs, Žilbērs...un vēl viens. 

Māte. Tu nedomā, ka tas ir Žoržs?  

Dominika. Žoržs! Manu nabaga mammucīt, vai tu tiešām spēj iedomāties Žoržu 
situācijā, kad viņš sagādā kādam bērnu, vai tu tiešām to spēj?....Es ne. 

Māte. Bet jaunie cilvēki, kurus tu minēji... 

Dominika. Sīku ciniķu banda...Es gribētu, lai tu paklausies, kā viņi sarunājas 
16.rajona kafejnīcās, nu vai zini! 

Māte. Ko tu saki? 

Dominika. Tev nekad nav gadījies būt kādā deju vakarā? 

Māte. Kāpēc ne? Kaut desmitiem reižu... 

Dominika. Tad jau tu zini, kā tur viss veidojas... 

Māte. Tur dejo. 

Dominika. Jā...Un pēc tam...Kas notiek pēc tam? 
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Māte. Mans Dievs! 

Dominika. Vai tu kādreiz esi paflirtējusi, iznākot laukā no turienes? 

Māte. O! Reizi vai divas es skūpstījos ar kādu zēnu. 

Dominika. Mūsdienās notiek gluži tas pats, tikai flirts ir sasniedzis citas robežas, tas 
arī viss! 

Māte. Dominika! 

Dominika. Gribi vai negribi, bet ir kļuvis bīstami iet uz dejām, iepriekš neieņemot 
attiecīgas tabletes! (Dominika aiziet, māte kādu brīdi paliek viena) 

Māte. Tas ir nežēlīgi...ko lai es tagad daru? 

Ienāk kalpone. 

Arl ēna. Madam.  

Māte. Jā, Arlēn? 

Arl ēna. Man jums, madam, būtu kas sakāms... 

Māte. Sakiet vien, Arlēn. 

Arl ēna. Tikai redziet, madam...man ir traki neērti. Man negribētos jūs, madam, 
sāpināt. 

Māte. Jūs kaut ko esat saplēsusi? 

Arl ēna. Jā, madam. Bet šoreiz ne par to. Būs kaut kas nopietnāks. 

Māte. O, mana labā Arlēn, ja jūs zinātu, ka patlaban nekas nopietnāks vairs nav 
iespējams. (ienāk tēvs) 

Tēvs. Arlēn, vai jūs esat aiztikusi papīrus uz mana rakstāmgalda? 

Arl ēna. Jā gan, mesjē. Es tos savedu kārtībā. 

Tēvs. Kārtībā! 

Arl ēna. Jā, mesjē, es tos sakrāvu grēdā istabas stūrī.  

Tēvs. Grēdā! Vai jūs apjēdzat, ko runājat? Un cik reižu man būs jums jāatkārto, ka jūs 
nedrīkstat aiztikt aktu vākus uz mana galda! 

Arl ēna. Mesjē, bet tur bija putekļi, vesela kārta. 

Tēvs. Man tie bijuši, nebijuši, vai jūs dzirdat, jūs nedrīkstat nākt manā kabinetā, lai 
tur vai kas! Vai tas beidzot ir skaidrs? 
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Arl ēna. Jā, mesjē.  

Tēvs. Es uz galda glabāju kādu čeku, tas vairs nav atrodams. Vai jūs gadījumā neesat 
to manījusi? 

Arl ēna. Esmu, mesjē. 

Tēvs. Kur tas atrodams? 

Arl ēna. Gadījās tā, mesjē, ka es to ierāvu...putekļu sūcējā. 

Tēvs. Putekļu sūcējā? 

Arl ēna. Tas nebija tīšām, viņš pats tur ielavījās. 

Tēvs. Fantastiski! Un ko jūs darījāt tālāk? 

Arl ēna. Tur tas bija galīgi sapluinīts un es to aizsviedu. 

Tēvs. Jūs aizsviedāt čeku? 

Arl ēna. Jā gan, mesjē.  

Tēvs. Tas ir vājprāts, vājprāts! Es jums aizliedzu uzkopt manu istabu, kad manis nav 
klāt! (grib iziet, bet atgriežas) Sakiet lūdzu, vai jūs gadījumā manas manšetu 
pogas arī neesat iesūkusi? (kalpones seja noskaidrojas) 

Arl ēna. O, kā tad ne, mesjē! Bieži vien... 

Tēvs. Kā tā? 

Arl ēna. Nu tā, mesjē! Skrejot pa cauruli, tās tik burvīgi grab... 

(viņa aiziet) 

Tēvs. Uz katra soļa šai mājā tu saņem ar kāju pa vienu vietu, un tā tas arī paliek... 

(Atveras vannasistabas durvis un parādās večuks. Tajā brīdī iznāk no savas istabas 
arī Daniela. Večuks šķērso telpu un aiziet) 

Tēvs. Kas ir šis mesjē?...Daniel, ar tevi runā! 

Daniela. Jā, ko tu vēlies? 

Tēvs. Es tev jautāju, kas tas par tipu, kas nupat iznāca no vannasistabas. 

Daniela. Ak, tas...nu tas nav nekas... 

Tēvs. Es lūdzu tevi atbildēt, Daniel! 

Daniela. Tas ir santehniķis. 
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Tēvs. Vai tu beidzi ākstīties? Nudien, vājprāts. Nāk un iet...kaut kādi 
ļaudis...Caurbrauktuve! 

Fransuā (ienākdams) Klau, papā, lūdzu neuztraucies, tas kaitē tavai sirdij. 

Tēvs. Vai tu zini, kas tas par tipu? 

Fransuā. Kāds tips? 

Tēvs. Kaut kāds vecītis, kas te nupat izgāja pa durvīm. 

Fransuā. Ā, vecāsmātes uzšāvējs. 

Tēvs. Kas tie par jaunumiem? 

Daniela. Vecmāmiņai ir kāds draugs, nekas vairāk. (viņa aiziet) 

Tēvs. Un ko viņš dara manā vannasistabā? 

Fransuā. Saved sevi kārtībā, un kāpēc gan ne? 

(zvana telefons) 

Tēvs. Garā slimo patversme...Arlēn, paceliet klausuli! (Arlēna ienāk, viņš iziet) 

Arl ēna. Allo, allo! Jā, mesjē. Ā, to nu es nezinu, mesjē. Jā mesjē, es palūkošos, vai 
viņa ir mājās. (viņa ieiet Dominikas istabā) Mademuazel Dominik! 

Dominikas balss. Jā. 

Arl ēna. Vai jūs esiet mājās? 

Dominika. Jā. Kādā nozīmē? 

Arl ēna. Aicina pie telefona.  

Dominika. Mani? 

Arl ēna. Liekas gan. 

Dominika. Eju. 

(Arlēna aiziet, ienāk Dominika) 

Dominika. Hallo...jā...Kas tur pie aparāta? Ā, tas esiet jūs, Šarlī....Kā sviežas? 
Neuzticīgais, jūs nemaz vairs neredz...Nē, nē, nekas vēl nav izlemts. Es 
mazliet pamēģinājos, jā dažas proves, bet tas jau vēl neko nenozīmē. Jā, tā ir 
Žannas d’Arkas loma, tieši tā. Liekas, tā ir mana loma. 

(ienāk Fransuā un Pinkī) 

Fransuā. Vai tu redzēji, sensacionāls vāģis... 
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Pinki.  Tas ir pežo? 

Fransuā. Pežo! Pārākā pazinēja! Vai tev prāts, Pežo? 

Pinki.  Es nezinu, un kas par to. 

Fransuā. Tas ir Nortons, sacīkšu modelis...650. 

Pinki . Dārgi. 

Fransuā. Ne jau 650 banknotes, 650 kubi...tas ir cilindru tilpums. 

Pinki . Ā.... 

Dominika. (pie telefona) Neticami, bet kā viņa to dabūja gatavu...šitā stulbene... 

(Fransuā uzliek mūziku) 

Fransuā. Nu vai zini, tas bija gadījums, katru dienu neredzēsi tādu... 

Dominika. Starp citu es arī protu peldēt, tikai es netieku ūdenī.... 

Fransuā. Apnicīgā, tu mums krīti uz nerviem...Viņa pavada savu mūžu pie telefona. 

Dominika. Jā, jā. (viņa noliek klausuli sānis un aiziet apklusināt mūziku, atgriežas) 
Hallo, jā, esmu joprojām pie telefona. 

Fransuā atkal uzgriež vēl skaļāk. 

Dominika. Fransuā, apklusini to kasti, neķītrais egoist! Piedodiet, Šarlī, es runāju ar 
savu brāli... paklausieties, Šarlī, atvainojiet mani, es vairs nedzirdu nekā...Es 
jums piezvanīšu...jā, jā, vēl šodien. (noliek klausuli un ejot ārā uzrunā 
Fransuā) Tas tomēr ir nožēlojami, ka šajā mājā pat telefona sarunas nav 
iespējamas. 

Fransuā. Tā nu ir galīgā autā... . Kāds miers! Šeit ir vienreizēji labi, kad viņi visi ir 
prom. 

Pinki . Jā, simpātiski... 

Fransuā. Vai pie tevis ir tāpat? 

Pinki . Jā. 

Fransuā. Tu bieži tur vis nerādies... 

Pinki . Nē. 

Fransuā. Patēva dēļ, jā? 

Pinki . Nezinu.  
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Fransuā. Esmu iemanījies pārrasties, kad viņi visi jau prom... 

Pinki.  Es arī. 

Fransuā. Te var elpot....Meitenēm viss ir vienkārši, rūpju nekādu, vienīgi dziņa pēc 
komforta un tad- aidā, turp, kur ganāmies mēs, tēvaiņi. 

Pinki . (parausta plecus) Tu esi pārliecināts, ka tas tiešām tā? 

Fransuā. Tu tā nedomā?...Nu atbildi...Kāpēc tu neatbildi? 

Pinki . Ko tu gribi lai es atbildu? 

Fransuā. Vai tev ar mani ir labi, jā vai nē? 

Pinki . Kas tev no tā tiks? 

Fransuā. Tevi tas interesē? 

Pinki . Man nepatīk vārdu spēles, no tām nekas nepaliek pāri... 

Fransuā. Kā to ņem, un ne vienmēr...Tātad? 

Pinki . Ko tātad? 

Fransuā. Pie velna, savas izjūtas paturi sev, man tās jau līdz vienai  vietai!....Šovakar 
mums jāsatiekas, ja tev nav nekas pretī, būs arī Tedijs un Žilbērs. Jā, un es tev 
apsolu, ka viņi te  patirināsies kādu stundas ceturksni...Viņiem būs jāatzīstas... 

Pinki . Viņi nenāks. 

Fransuā. Nenāks? 

Pinki.  Nē. 

Fransuā. Kāpēc? 

Pinki.  Es viņiem pateicu, lai nenāk. 

Fransuā. Ko? 

Pinki.  Jā. 

Fransuā. Kur mēs bāžam savu degunu? Tu ņirdz par mani? 

Pinki . Nedusmojies, Fransuā... 

Fransuā. Tad paskaidro, lūdzu...Ko tas nozīmē? Vai tu taisies kādu apvest ap stūri? 

Pinki . Nevienu...Es tikai pārdomāju šo to...Man negribētos, lai tu nonāktu smieklīgā 
stāvoklī. 
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Fransuā. Tātad man jāaizver acis...jātēlo pakalpīgais brālis.  

Pinki . To es neteicu. 

Fransuā. Bet tu tā domā. 

Pinki . Nē. 

Fransuā. Ko tad tu domā? 

Pinki . Tev jārunā ar Dani- tikai ar viņu...lai viņa pati tev pasaka, kurš tas ir...nevis „viņi”. 

Fransuā. Tas nu ir fantastiski...Labi. ja nav noslēpums, par ko tad jūs trijatā runājāt? 

Pinki.  Tie nav viņi...Ne Tedijs, ne Žilbērs nav gulējis ar tavu māsu. 

Fransuā. Tas ir tavs atklājums? 

Pinki.  Mēs strīdējāmies- tā draugu starpā...viņi man būtu to pateikuši.  

Fransuā. Kāds stulbums! Kāds naivitātes sakopojums tur pie jums, skumji... 

Pinki . (nikna) Es neesmu naiva! Tev nav taisnība, kaut gan tu vienmēr tā domā...tā nav, vai 
tu dzirdi? 

Fransuā. Nav?  

Pinki . Nē. Ja viņi būtu melojuši, es būtu to  pamanījusi... 

Fransuā. Un kāda ir šo kungu pozīcija, ja drīkst zināt? 

Pinki.  Tedijam...kaut kas tāds ir vienaldzīgs...Kā vienmēr, viņš domā tikai par sevi...Toties 
Žilbērs ir apbēdināts...kolosāli apbēdināts.... 

Fransuā. Kāpēc tā? 

Pinki.  Viņš Danī patiešām mīl...Vai tu zini, ko viņš man teica? 

Fransuā. Un proti? 

Pinki . Tā...viņš būtu ar mieru, tu saproti, man liekas, viņš gribētu viņu apprecēt. 

Fransuā. Viņas pašreizējā stāvoklī? 

Pinki.  Jā.  

Fransuā. Un nebūdams tēvs? 

Pinki.  Tev tas neliekas normāli? 

Fransuā. Nē, godīgi sakot nē. Apprecēt tādu gaisā parauto kā mana māsa...varbūt vēl. Bet 
darīt to, lai adoptētu draugu perējumu...tas, nu, vai zini... 
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Pinki . Tu nekā nesaproti, nekā... 

Fransuā. Man tas šķiet neiedomājami! 

(ienāk Dani) 

Daniela. Kas ir neiedomājami? 

Fransuā. Meiteņu muļķība. 

Daniela. Burvīgi...Mesjē šorīt pamodies lieliskā omā. (viņa tuvojas Pinki) Mana svaine, ja 
nemaldos... 

Fransuā iepazīstina. Pinki, Danī. 

Daniela. Ļoti priecājos. ... Es jūs traucēju? 

Fransuā. Nē, kāpēc tā? 

Daniela. Tāds iespaids radās... 

Fransuā. Labi, tad ķersimies tieši pie lietas. ‘ 

Pinki.  Fransuā... 

Fransuā. Stāvi pie ratiem... 

Daniela. Aizkustinoši...tā ir uzruna jaukajai sieviņai...Laulības saldme un prieks... 

Fransuā. Te nu nejaucies...Labāk parunāsim par tevi. 

Daniela. Par mani? 

Fransuā. Jā...Par jums abiem, ja tev tā labāk patīk... 

Daniela. Skaidrs. (klusums) 

Fransuā. Tātad? 

Daniela. (uzrunā Pinki) Cik viņš nervozs... 

Fransuā. Neesmu nervozs, esmu apzinīgs, ja par mani ir runa. 

Daniela. No kādas ķēpas tu gribi mani izvilkt? 

Fransuā. Tu ņirdz par mani? 

Daniela. Paklau, Fransuā, liekas, te ir kāds pārpratums.  

Fransuā. (norādot uz Pinki)Viņa ir lietas kursā.  

Daniela. Labi. Mīļo vecīt, tu tomēr maldies...Šai ķēpā, par ko tu runā, es jūtos ļoti labi. Un es 
netaisos no tās kāpt laukā...ja tevi tas netraucē.  
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Fransuā. Ko? 

Daniela. Jā, tieši tā. Liekas, man ir tādas tiesības...Kas vēl nebūs, mesjē iepaticies notēlot 
cēlsirdīgo tēvu. Nu nē! Es palūgšu- uzmanīgāk! 

Fransuā. Tu pati nesaproti, ko runā.  

Daniela. Kāpēc? Es ļoti labi zinu, ko es daru un ko es gribu. Un tev es varu teikt, ka par to, 
kas man atgadījies, es esmu sajūsmā, vai tu dzirdi, tas ir brīnišķīgi. (uzrunā 
Pinki)Sensacionāli! 

Fransuā (uzrunā Pinki) Vai tu dzirdi? Nē, bet paklausies...gandrīz vai jādomā... 

Daniela. Kas? Ka man galvā kaut kas sagriezies? Nē, mīļo vecīt, nekas man nav 
sagriezies...Es gaidu mazuli...un tas ir grandiozi...Tu nezini, kā tas ir...Tu nekādā 
gadījumā nespēj to saprast...būdams vīrietis... 

Fransuā. Es ļoti labi varu saprast tavas jaunās izjūtas, bet civilizētajā pasaulē tomēr pastāv 
kaut kādas realitātes. 

Daniela. Jā, protams, bet man uz tām nospļauties. Ja tu runā par ļaužu spriedumu vai kaut ko 
tamlīdzīgu... 

Fransuā. Nē. Es vienkārši saku... 

Daniela. Paklau, Fransuā, tu velti kavē laiku. Atgādinu tev tikai vienu, ka visā šai lietā 
ieinteresētā persona esmu es un neviens cits... 

Fransuā. Un bērna tēvs arī ne? 

Daniela. O, šis tēvs... 

Fransuā. Ko, šis tēvs? 

Daniela. Par to nerūpējies...es tevi lūdzu... 

Fransuā. Vai viņš tevi pametis?  

(klusums) 

Daniela. Nepūlies, Fransuā...es tev nekā neteikšu...Neviens nekā neuzzinās, nekad... 

Fransuā. Nudien, viņa nav normāla... 

Pinki.  Liecies mierā, Fransuā. Nepūlies... 

Fransuā. Viņas abas nav normālas...Tādā gadījumā es labāk laižos. Maziņās, vai jums 
nevajag izskalot karburatorus? (aiziet) 

Daniela. Ko viņš gan var varkšķēt... 
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Fransuā (pabāzis galvu durvīs) Tikai neiedomājaties, ka es būšu zaudētājs, to es te 
paziņoju...(pazūd) 

Daniela. Viņš ir lādzīgs, vai ne? 

Pinki . Jā.  

Daniela. Tikai saprast gan nesaprot nekā... 

(ienāk vecmāmiņa) 

Daniela. Vecmāmiņ, vai tu zini jaunumus? 

Vecmāmiņa. Kādus jaunumus? 

Pinki.  Labi, atstāšu jūs.  

Daniela. Bet tu drīz atkal pienāksi? (vecmāmiņai) Mana draudzene.  

(Pinki aiziet) 

Vecmāmiņa. Kas tad tev atgadījies? 

Daniela. Uzmini.  

Vecmāmiņa. Nekā nezinu. Saki pati.  

Daniela. Man būs mazs bērņukiņš.  

Vecmāmiņa. O, mans Dievs! Nevar būt! 

Daniela. Var, var... tu ieej nākošā pakāpē, tu kļūsti vec vecmāmiņa. ‘ 

Vecmāmiņa. O, manu dārgumiņ! 

Daniela. Vai esi apmierināta? 

Vecmāmiņa. O, jā! Un kā vēl! 

Daniela. Paklau, neviens vēl nekā nezina. Tikai Fransuā un tu. Vairāk neviens.  

Vecmāmiņa. Un kādā vārdā tu viņu sauksi? 

Daniela. Es vēl nezinu. Patiesībā neesmu vēl padomājusi. Un kā tu domā? 

Vecmāmiņa. Vajadzētu jau par Žermēnu.  

Daniela. Par Žermēnu? 

Vecmāmiņa. Tāpat kā tavu nabaga vectētiņu.  

Daniela. Vai tev neliekas, ka mazam bērniņam tas skan it kā par vecu? 
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Vecmāmiņa. Bet tas sagādātu man lielu prieku! 

Daniela. Lai notiek. Bet, klau, man ir cits priekšlikums. Dalīsim prieku uz pusēm un sauksim 
viņu par Džimmiju. 

Vecmāmiņa. Par Džimmiju? 

Daniela. Tā šodien Žermēnu sauc pamazināti.  

Vecmāmiņa. O, lieliski. Esmu sajūsmā! Es viņam adīšu mazas zeķītes. 

Daniela. Burvīga ideja. Bet tu man arī iemācīsi, ja? 

Vecmāmiņa. (kļūst nopietna)Labi...Bet tēvs?...Vai jūs apprecēsieties? 

Daniela. Tas nu ir cits jautājums. Saproti, viņš nav gluži brīvs.  

Vecmāmiņa. Tātad precējies? 

Daniela. Nē, ne gluži tā. Es nevaru tev to izskaidrot, vecmāmiņ. 

Vecmāmiņa. (pieceļas un dodas pie skapja) Nav svarīgi, un tagad nesaki man nekā. Tu man 
pastāstīsi citureiz. Tam visam nav nozīmes.  

Daniela. Ā, tev arī tā šķiet.  

Vecmāmiņa. Bez šaubām, un tu pati redzēsi, kas dzīvē ir jācienī...veselība, protams, mazs, 
mīļš bērniņš arī!  Bet viss pārējais... 

Daniela. (pieceļas, pieiet pie vecmāmiņas) Ai, vecmāmiņ, gribi, es tev pateikšu, tu esi viens 
krējums, lūk, kas tu esi, es dievinu tevi! (noskūpsta) 

Vecmāmiņa. Redzi, daudz vairāk man tagad rūp tavi vecāki...Ko teiks tava māte? 

Daniela. O, māmulīte! Reiz es viņai pateicu, ka esmu noskūpstījusi kādu zēnu, un viņa 
gandrīz zaudēja samaņu. Kopš tā laika es viņai nekā vairs nesaku... 

Vecmāmiņa. Jā, liekas, viņi to nesapratīs, jo ir pārāk atpalikuši.  

(ienāk tēvs) 

Daniela. Paklausies, papā...(tēvs satrūkstas) Ko tu darītu, uzzinājis, ka viena no tavām 
meitām gaida bērnu... 

Tēvs. Ko? 

Daniela. Es tev jautāju absolūti lietišķi. Atbildi lūdzu, attiecīgi... 

Tēvs (zaudējis savaldību). Es viņu izsviestu pa durvīm... 

Daniela. Kolosāli instruktīvi. 
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Tēvs. Kā lūdzu? 

Daniela. Tas ir vienreizēji, ko es šai brīdī uzzinu par pieaugušo domāšanas veidu... 

(ienāk māte) 

Tēvs. Vai jūs dzirdējāt, Alīs, ko te prasa jūsu meita? 

Māte. Nē. 

Tēvs. Mums par pilnīgi normālu esot jāuzlūko fakts, ka mūsu meitas sev sagādā bērnus pa 
labi un pa kreisi.  

Māte. Andrē! 

Daniela. Es neteicu, ka pa labi un pa kreisi... 

Tēvs. Tu katrā ziņā tā domāji... 

Māte. (sašutusi) Danī, manu pelīt... 

Tēvs (sarkastiski) Lai tas jūs neuztrauc, mans dārgais draugs. Tās ir vēlīnās pubertitātes 
ikdienišķās ākstības...(aiziet) 

Daniela. Un tās atkal ir agrīnās senilitātes pazīmes! 

Māte. Dani, kā tev nav kauna! 

Arl ēna. (ienākot) Madam! 

Māte. Jā, Arlēn. 

Arl ēna. Ir ieradies mesjē Žoržs. Viņš vēlētos parunāt ar mademuazel Danielu... 

Māte. (iepriecināta) Ā, Žoržs! 

Daniela. Īstā laikā! 

Māte. Ko tu dari, Dani? Tu aizej? 

Daniela. Negribu viņu redzēt. Sūti prom. 

Māte. Bet paklausies, pelīt, es nesaprotu...Vai tad tu nemīli Žoržu? 

Daniela. Nē.  

Māte. Un kas tev viņā nepatīk? 

Daniela. Viņa stils... 

Māte. Viņa stils? 

Daniela. Viņš ir Anrijs Otrais. 
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(ienāk Dominika) 

Dominika. Pievēršu uzmanību, ka dons Žuans gaida... 

Māte. Tas mums ir zināms. Dani nevēlas viņu redzēt...es pati viņu pieņemšu. Starp citu, man 
ir jārunā ar viņu.  

(māte iziet, Dani savāc savas grāmatas, lai dotos prom.) 

Dominika. Daniel! 

Daniela. Jā? 

Dominika. Nekļūsti idiotiska. 

Daniela. Atkal jau, un kas tev par daļu...Vai es neesmu pietiekami liela, lai varbūt pati 
izlemtu, kas man darāms? 

Dominika. Neesi! 

Daniela. Un ko manā vietā darītu tāda pieaugusi persona kā tu? 

Dominika. Nav jēgas tev atbildēt. Ja tev iepaticies spēlēt mammucīti, dari to, kas man! 

Daniela. Tavā izpratnē, ja man būs bēbis, tad tas nozīmē kaut ko spēlēt... 

Dominika. Piecpadsmit gadu vecumā, vai tu apjēdz, kas tas ir? 

Daniela. Absolūti apjēdzu. 

Dominika. Ko tu neteiksi! 

Daniela. Neuztraucies par mani, vienīgais, ko es tev lūdzu. Mēs tiksim galā divatā, un viņš 
būs apmierināts.  

Dominika. Kāds viņš? 

Daniela. Neiztaujā mani, es nevaru tev atbildēt. Bet ja tu zinātu, cik es esmu laimīga...(viņa 
aiziet, ienāk māte ar Žoržu) 

Žoržs. Sveicināta, Dominik! 

Dominika. Kā klājas, Žorž? (viņa aiziet) 

Māte. Nāciet Žorž! Ai, manu zēn, esmu tik  ļoti nelaimīga... 

Žoržs. Kas noticis, madam? 

Māte. O, ja jūs zinātu...mans Dievs, Žorž, tas ir neiespējami, neiespējami... Ai, Žorž, jūsu 
mazā Danī... 

Žoržs. (jaušot katastrofu) Vai viņai kas atgadījies? 
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Māte. Ai, nē! Nē, nē, mans mīļais draugs, ir kaut kas ļaunāks...ļaunāks, vai jūs dzirdat...viņa 
ir pastrādājusi muļķības, šausmīgas muļķības...Vai jūs saprotat? Baismīgu 
muļķību...(Ir skaidrs, ka Žoržs neko nesaprot. Māte pieceļas, tuvojas Žoržam, paņem 
viņa galvu savās rokās) Žorž, jūsu mazā Danī...O! Es jau domāju, ka jūs nespēsit 
saprast ko tādu, jūs... bet vajag Žorž, vajag....Un man jums jāsaka...Tagad būs ļoti 
sāpīgi, manu zēn. Jūsu mazā Danī...Viņa gaida bērniņu... 

Žoržs. Kā tā? 

Māte. Viņa gaida bērniņu... (klusums, Žoržs it kā nekā nebūtu sapratis) 

Žoržs. Bet madam, tas taču nav iespējams.  

Māte. Tā ir patiesība.  

Žoržs. Madam, man liekas, jūs maldāties. Nē, madam, tas nav iespējams. Daniēla nekad to 
nespētu izdarīt. Nē, tikai ne viņa. Viņu es pazīstu pārāk labi, jums tas jāzina! Un man 
jums jāsaka sekojošais: Daniela nav spējīga izdarīt kaut ko ļaunu...Nē, un man liekas, 
un man šķiet...ka...manuprāt, tur slēpjas kāda mahinācija. 

Māte. Mahinācija? 

Žoržs. Jā, madam. 

Māte. Bet kāpēc jūs gribat , Žorž, lai tur...? 

Žoržs. Vai Daniela jums pateica to, ko jūs man nupat sacījāt? 

Māte. Nē. 

Žoržs. Ā, nu jūs redzat. Jau sākas. Nē, madam, tur kaut kas vēl slēpjas...Nē, es tiešām 
nezinu...Bet šis stāsts par Daniēlu ir kails safabricējums. 

Māte. Bet tā ir nopietna lieta, Žorž... 

Žoržs. Jā, madam. Un tomēr. Nav iespējams, saprotiet, nav iespējams, ka Daniela būtu to 
izdarījusi. Tas ir izdomājums no sākuma līdz beigām, tie ir meli....meli. Daniela nav 
spējīga...Es jums vēlreiz saku, meli.  

Māte. Es Danielu pazīstu labāk nekā jūs, un... 

Žoržs. (ļoti nopietni) Ko jūs par to zināt, madam? 

Māte. Nē, nē, un vēlreiz nē. Nevajag izvairīties no atbildības. 

Žoržs. Madam, bet... 

Māte. Nē, Žorž. Viss tas, ko jūs darāt, ir ļoti jauki...Jūs aizstāvat Danielu. Jūs esat 
apbrīnojams zēns, bet es tāda neesmu. Man nav tiesību uz  šīm lietām raudzīties tā kā 
jums. Man jārīkojas. To man liek mātes pienākums. 
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Žoržs. Bet ko tad jūs darīsit? 

Māte. Kāda tam nozīme, kāda tam nozīme, galvenais, ka es esmu šeit, jūs saprotat...un 
Daniela var satvert manu roku... 

Žoržs. Satvert jūsu roku? 

Māte. Jā. Man tagad jābūt ļoti uzmanīgai, jūs saprotat...Es negribu par to runāt ar viņu..Tādā 
situācijā...kā šī, vajag ļoti daudz takta. Tas ir pārāk nopietni, jūs saprotat...Nē, es būšu 
šeit un ...viņa to sajutīs. 

Žoržs. (runā pats ar sevi) Tas nav iespējams, nav iespējams...tā nav Danī...(pieceļas) 

Māte. Bet paklausieties, Žorž, mīļo zēn...(Žoržs virzās uz izeju) 

Žoržs. Es neticu nevienam vārdam no tā visa...tās ir pasaciņas...pasaciņas...(iziet) 

Māte. Ai, mans Dievs, viņš taču ir gluži bērns...man nevajadzēja viņam to teikt...(pieceļas un 
metas uz durvīm) Žorž, Žorž, manu mīļo zēn! 

Žoržs. (atgriežas) Madam, atļaujiet jums pateikt, ka jūtos dziļi aizskarts par to uzmanības 
daļu, ko jūs piešķirat, manuprāt, viszemāko apmelojumu izcelsmes tenkām. (aiziet) 

Arl ēna. Madam... Madam! 

Māte. Ā, tā esat jūs. Kas noticis, Arlēn? 

Arl ēna. Es- par to pašu, ko es jums, madam, gribēju teikt. 

Māte. Jā, patiešām. Nu, un..? 

Arl ēna. Nu tā, madam pret mani arvien izturējusies ļoti labi...un es... 

Māte. Nu, runājiet taču, Arlēn! 

Arl ēna. Madam...ek...nu, lūk...ek! Tas par to jauno meiteni, kas te...nu, jūs zināt, tā, kas te 
šorīt...kas te bija... 

Māte. Ā, madmuazel Danielas draudzene, kā gan viņu tur sauca... 

Arl ēna. Viņa teica, ka Pinkī... 

Māte. Jā, jā, Pinkī. 

Arl ēna. Jā, madam. 

Māte. Nu, nu, Arlēn...? 

Arl ēna. Nē, madam, viņas nemaz nav pazīstamas...pat... 

Māte. Kas tad tas? Ko jūs tur stāstāt, Arlēn? Jūs sākat fantazēt. 
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Arl ēna. Nē, madam. Šī jaunā dāma nav mademuazel Daniēlas draudzene. Viņa to pat 
nepazīst. Viņa ir ....cienījamā mesjē draudzene... 

Māte. Ko jūs tur runājat? 

Arl ēna. Jā, madam. Šorīt es viņu redzēju, viņa manīja, ka esmu viņu ieraudzījusi un nezināja 
vairs kur dēties, bet es redzēju, ka viņa iznāca pa mesjē istabas durvīm stipri 
uzmanīdamās, lai viņu neviens nepamana. Tad viņa gribēja ieiet vannas istabā, bet 
netika. Durvis bija ciet. Un tad viņa nezināja vairs, kur palikt. Un madam parādījās 
tieši tajā brīdī, kad viņa gribēja pazust. Un madam, ak, vai, to es ļoti labi redzēju, 
noticēja, ka tā ir mademuazel Danielas draudzene... 

Māte. Pa mesjē istabas durvīm? Šorīt? Bet... 

Arl ēna. Jā, madam, tā kā es te stāvu, un mesjē halāts viņai bija mugurā.  

Māte. Ko jūs sakāt? 

Arl ēna. Jā, madam, halāts un vairāk nekas.  

(Ienāk tēvs) 

Tēvs. Ā, mans dārgais draugs, sakiet lūdzu, vai mamā ir šeit? (Māte viņu noskata, aiziet 
neatbildējusi) Vecomāt, vai jūs esat mājās? Vai drīkst jūs lūgt uz vienu vārdu? 

(ienāk vecmāmiņa) 

Tēvs. Vecomāt, ko es nupat dzirdu? Pie jums te jebkurā diennakts laikā ciemojoties kāds 
kungs? (viņa neatbild) Jūs nevēlaties man atbildēt?  (viņa papurina galvu) Tātad jūs 
gribat, lai es noticu šīm muļķīgajām valodām... 

Vecmāmiņa. Kāpēc jūs tā runājat, Andrē? Muļķīgās valodas...Vai tad man nav tiesību kaut 
kam pieķerties? 

Tēvs. Kāds tam sakars, mīļo vecomāt, neviens jums to neliedz...Vai jūs nejūtaties laimīga te 
mūsu mājā?...Vai bērni pret jums neizturas mīļi? 

Vecmāmiņa. Kā tad ne.  

Tēvs. Nu, lūk! Un kā tad vēl trūkst? 

 Vecmāmiņa. Nekā netrūkst, Andrē, tieciet man... 

Tēvs. Bet...Kas ir šis kungs? 

Vecmāmiņa. Mans draugs. 

Tēvs. Draugs? 

Vecmāmiņa. Jā. 



33 

 

Tēvs. Vai jūs viņu jau sen pazīstat? 

Vecmāmiņa. Ne visai... 

Tēvs. Kur tad jūs viņu sastapāt? 

Vecmāmiņa. (juzdamās mazliet neērti ) Uz kāda sola. 

Tēvs. Uz sola? 

Vecmāmiņa. Jā, skvērā. Viņš tur ierodas katru dienu divpadsmitos un baro putniņus... 

Tēvs. Ā, lieliski, tur sākās jūsu pazīšanās... 

Vecmāmiņa. Jā.  

Tēvs. Vai viņš ir laipns pret jums? 

Vecmāmiņa. O, jā! 

Tēvs. Bet, dievi visaugstie, kāpēc tad jūs viņu pieņemat slepeni? 

Vecmāmiņa. Tāpēc, ka to tomēr neklātos redzēt bērniem... 

Tēvs. Bet mīļo mamān, jums taču neviens nevar aizliegt te pieņemt, ko vien vēlaties, un 
bērniem par to nav nekādas daļas. 

Vecmāmiņa. Ā, es labi zinu, ka viņi sāktu zoboties par mani. 

Tēvs. Bet kāpēc gan? 

Vecmāmiņa. Tāpēc, ka viņiem es esmu veca, ļoti, ļoti veca dāma...viņi nespēj iedomāties, ka 
man var būt draugs... 

Tēvs. Jebkurā vecumā mums var būt draugi.... 

Vecmāmiņa. Draugi, bet ne jau draugs. 

Tēvs. Draugs, ko jūs ar to gribat teikt? Jūs tiešām iedomājaties, ka viņi uz mirkli pieļautu... 

Vecmāmiņa. Un kā gan ne? Bērni visu uzmin. 

Tēvs. Visu uzmin?! 

Vecmāmiņa. Jā.  

Tēvs. Paklausieties, šis kungs...šis draugs...vai viņš vēlu paliek pie jums? 

Vecmāmiņa. Ai, nē. 

Tēvs. Bet...Cikos tad viņš ierodas? 

Vecmāmiņa. Vakarā pēc pusdienām... 
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Tēvs. Varbūt jūs gribat teikt, ka viņš visu nakti paliek jūsu istabā? 

Vecmāmiņa. Nu, protams, un kāpēc gan ne? 

Tēvs. Paklausieties, maman, es ļoti labi zinu, ka jūsu vecumā ļaudis nemēdz daudz staigāt 
apkārt un tomēr- nodarboties ar tērzēšanu no pulksten desmitiem vakarā līdz 
septiņiem no rīta ar kādu draugu- tas neizklausās vairs īsti saprātīgi... 

Vecmāmiņa. Bet mēs, vai zināt, nemaz netērzējam visu laiku... 

Tēvs. Mīļo vecomāt...es atzīstos...es kaut ko te nesaprotu... 

Vecmāmiņa. Pavisam vienkārši, Andrē. Bieži vien viņš atnes kādu liķierīti, es atkal 
pasaimniekoju uz savas elektriskās plītiņas...Viņam tik ļoti garšo piena zupa...un 
apelsīnu salāti...Tad mēs papļāpājam, un kad viņš ir paēdis pusdienas, es jau neko 
daudz neēdu, tad mēs iedzeram pa liķierītim un sākas kāršu spēle. Pēc kāda laiciņa 
viņš ierīko ilumināciju un mēs klausāmies radio! 

Tēvs. Ierīko ilumināciju? 

Vecmāmiņa. Jā, viņš aizklāj lampas ar lakatiņiem...Ai, viņdien kāds no tiem sāka svilt...Par 
laimi, viņš laikus izlēca no gultas un apdzēsa to...nelāgi oda pēc deguma... 

Tēvs. Vai šis kungs guļ jūsu gultā? 

Vecmāmiņa. Protams. 

(brīdi klusums) 

Tēvs. Vecomāt, cik viņam gadu, šim kungam? 

Vecmāmiņa. O, man viņš apgalvo, ka 70, bet viņš ir liels valšķis, liekas, ka viņam ir vismaz 
71. 

Tēvs. Vājprāts. 

Vecmāmiņa. Tā laikam nav pieņemts, vai ne? 

Tēvs. Nezinu. Atzīstos, esmu izsists no sliedēm...Paklausieties vecomāt, vai jūs pati to 
uzskatāt par kaut ko gluži dabisku, visu šo... 

Vecmāmiņa. Ko tad? 

Tēvs. Šo avantūru? 

Vecmāmiņa. Ai, nē. Bet dariet ko gribat, es netieku no tā vairs vaļā...Reizēm es pati sev 
saku, ka tā nav labi, ka tā nevajag.... 

Tēvs. Un šai sakarā jums, vecomāt, šķiet, ka pieņemt pa naktīm kādu nepazīstamu vīrieti... 
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Vecmāmiņa. O, bet es viņu tagad pazīstu ļoti labi...viņš ir maniaks no galvas līdz kājām...īsts 
vecpuisis...Viņam ir paradumi! Jūs varat iedomāties, kādi tie izveidojas, ja dzīvo viens 
pats. 

Tēvs. Viņš ir neprecējies? 

Vecmāmiņa. Nē, atraitnis, bet vairāk jau pēc vecpuiša...jo pārāk sen atraitņos... 

Tēvs. Vecomāt, es nudien nezinu, ko teikt...Tas ir kaut kas neiedomājams... 

Vecmāmiņa. Jums tā šķiet? 

Tēvs. Kā? Jūs ļaujat tā pilnīgi par brīvu... 

Vecmāmiņa. Par brīvu? Nu, nē! Viņam tas izmaksā pat ļoti dārgi. 

Tēvs. Šis kungs jums maksā naudu? 

Vecmāmiņa. Nē, bet mēs spēlējam La Beluti simt franku punktā!...Ko nu gan viņš nezina- es 
mazliet šmaucos....Aizvakar es viņam atņēmu astoņdesmit tūkstoš franku...(izvelk 
savu piezīmju grāmatiņu) Šomēnes mans laimests sasniedz 432 700 franku... 

Tēvs. Un jūs katru reizi laimējat? 

Vecmāmiņa. Nu nē, tas viņu padarītu uzmanīgu... 

Tēvs. Bet tā ir zagšana. 

Vecmāmiņa. O! Vai zināt, viņam nav ģimenes...tā kā man. Un bez tam, kurš gan to uzzinās? 

Tēvs. Vecomāt, jūs droši vien to neapzināties, būt jūs darāt kaut ko ļoti nelāgu... 

Vecmāmiņa. Hm, bet jūs vis nebūsiet bēdīgs, kad pēc manas nāves atradīsiet visu šo 
naudu...Tur jau ir trīs miljoni, skaitot no paša sākuma. 

Tēvs. Jūs viņam esat atņēmusi trīs miljonus? 

Vecmāmiņa. Neuztraucieties Andrē, viņam ir vēl....bet pamazām vien es viņu 
noskrubināšu... 

Tēvs. Vecomāt, tas nedrīkst vairs turpināties. Jums šim kungam vajadzēs visu atmaksāt. 

Vecmāmiņa. Atmaksāt! To nu gan ne, es pamatīgi nostrādājos, kamēr tik tālu tiku... 

Tēvs. Kam jums tas viss, ko jūs esat savākusi? 

Vecmāmiņa. Es nodrošinu savu nākotni... 

Tēvs. (pieceļas) Kur jūs liekat visu šo naudu? 

Vecmāmiņa. Esmu iegādājusies vērtspapīrus...Pagaidām iet labi...mans kapitāls aug... 
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Tēvs. Vai jums ir kāds konsultants? 

Vecmāmiņa. Jā, viņš. 

Tēvs. Kā tā? 

Vecmāmiņa. Nu tā, viņš mani konsultē... 

Tēvs. Šis kungs! Jūs atņemat viņam naudu, un viņš jums dod padomus, kur to ieguldīt... 

Vecmāmiņa. Jā, tā tas ir, patiešām... 

Tēvs. Vecomāt, man pietiek. Paklausieties, ko es jums tagad teikšu. Ja jūs atsakāties par visu 
norēķināties ar šo kungu, to izdarīšu es, bet tad jūs ar viņu vairs nesatiksieties. 

Vecmāmiņa (pieceļas). Labi, lai notiek, tad es dodos prom. ‘ 

Tēvs. Jūs dosieties prom? Uz kurieni, vecomāt? 

Vecmāmiņa. Uz Venēciju.  

Tēvs. Uz Venēciju? 

Vecmāmiņa. Patiešām. Un kopā ar viņu. 

Tēvs. Jūs runājat aplamības.  

Vecmāmiņa. Nekādā gadījumā. Vai zināt, Andrē, es ļoti maz pazīstu Itāliju.  

Tēvs. Fantastiski! 

Vecmāmiņa. Paklausieties, Andrē, rimstiet jel. Nešaujiet ar lielgabalu, tie ir tikai zvirbuļi.  

Tēvs. Kā tā? 

Vecmāmiņa. Vai zināt, Andrē, man liekas, viņš ir atklājis, ka es krāpjos. 

Tēvs. Ahā! 

Vecmāmiņa. Jā...Bet āre če...viņš tikai nezina- kā! 
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Trešais cēliens 

(Fransuā sēž, tēvs satraukts staigā pa istabu.) 

Tēvs. Vai iespējams uzzināt, kāpēc tev tik pēkšņi ir sagribējies apprecēt šo...jauno 
personu? 

Fransuā. Agrāk es to nemanīju..Viņa arī ne...bet ja mēs neesam kopā...kļūst kaut kā 
neiespējami, vai tu saproti... jāzvana pa telefonu vismaz četras reizes dienā. 
Un mēs nolēmām apprecēties. Lūk, kā. 

Tēvs. Lūk, kā! Lūk, kā mēs nonākam pie lielākās glupības savā dzīvē....Mesjē veidos 
pats savu dzīvi! Lieliski! Vi ņš apprecēsies, uz mana rēķina, protams. Viņš 
iemitinās savu dulcineju šeit un pats dosies pasaulē, tēlodams vīru, kas pelna  
dienišķo maizīti. Pa to laiku dulcinejai uzmāksies garlaicība, viņa sāks 
kašķēties ar tavu māti un māsām, un sešu mēnešu laikā dzīve šeit kļūs 
nepanesama... 

Fransuā. O, mums jau nu patlaban... 

Tēvs. Tas nav iemesls, lai šai kolonijā ievestu vēl vienu psihisko... 

Fransuā. Nē, būs labāk, ja apprecēsimies tagad. 

Tēvs. Tu esi pastrādājis kādu muļķību? 

Fransuā. Nē, ne uz to pusi...Viņa ir vēl gluži bērns. 

Tēvs. Man ir kāds priekšlikums. 

Fransuā. Es klausos. 

Tēvs. Tu teici, ka šim bērnam neesot tēva, viņa esot brīva kā putns gaisā, acīmredzot 
pārāk brīva...Vārdu sakot, izmanto vīkendu un atved viņu, lai iepazīstinātu, uz 
mūsu vasarnīcu. Tikai ar vienu noteikumu, ka tu viņu mums neatstāsi uz 
kakla, lai pats aizdauzītos nezin kur un ka tu pret viņu izturēsies kā 
džentlmenis. Un protams, rēķinoties ar to, ka tava māte necels iebildumus.. 

Fransuā. Viņa to nedarīs. 

Tēvs. Kā tu zini? 

Fransuā. Viņas te vakar ir nejauši sastapušās un, kā liekas, izjutušas savstarpējas 
simpātijas. 

Tēvs. Šeit?! 

Fransuā. Jā. 
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Tēvs. Un viņa tiešām spēj būt tik laipna? 

Fransuā. Paskaties! (izvelk Pinki foto un rāda tēvam ) 

Tēvs. Vai tu zini, kam viņa līdzinās? 

Fransuā. (nosauc kādas slavenas kinoaktrises vārdu)............... 

Tēvs. Nē, krustmātei Žermēnai. 

Fransuā. Tu smejies, papā... 

Tēvs. Nē, nē...tas ir tieši viņas melanholiskais smaids. Un zeņķis, kas satvēris viņu aiz 
vidukļa? Kas tas tāds? 

Fransuā. Kāds draugs. 

Tēvs. Oho. Bet tu neesi vismaz greizsirdīgs... 

(Ienāk Pinki. Fransuā viņu neredz, tēvs redz) 

Fransuā. Par to neuztraucies. Uz mani viņa vārda pilnā nozīmē ir kā apsēsta... 

Tēvs. Vai tiešām? 

Fransuā. Tikai ēzeliski spītīga un pati to neatzīst. 

Tēvs. Tavi izteicieni...patiešām ir izmeklēti... 

Fransuā. Vai es pateicu ko neparastu? 

Tēvs. Neko, neko...Es tikai signalizēju, ka oriģināls  atrodas tev aiz muguras. 

Fransuā.  (pagriezdamies) Ā, sīkais, tu esi te...vai sen jau? 

Tēvs. Nē.  

Fransuā. Tas nu gan... 

Tēvs. Ja vilku piemin...(neērts klusums) 

Fransuā. Tā ir viņa... 

Tēvs. Redzu.  

Pinki.  (ļoti rezervēti) Sveicināti, mesjē. 

Tēvs. Mademuazel...(sniedz mašīnas atslēgas Fransuā) Klau, tu varētu apmainīt to 
riteni. 

Fransuā. Tagad?! 

Tēvs. Vai tiešām tas tev būtu par grūtu? 
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Fransuā. (pasvārstās, tad saprot ) Ā, labi, eju, eju, pametu jūs. (aiziet, bet pabāž vēl 
galvu durvīs) Tu skaidri zini, ka akumulators ir uzlādējies? 

Tēvs. (parausta plecus par atbildi Fransuā. Tad laipni vēršas pie Pinki). Apsēdieties, 
lūdzu! 

Pinki . Nē, es jūtos labāk stāvot. 

Tēvs. Kā jums patīk, taču es...ar jūsu atļauju, apsēdīšos. Fransuā man daudz par jums 
stāstījis, un...Ja esmu pareizi sapratis, viņš ir nolēmis ar jums apprecēties... 

Pinki . O, nē! 

Tēvs. Tad man jāatvainojas? 

Pinki . (ļoti apņēmīgi). Nē, šo lēmumu pieņēmu es. 

Tēvs. (pārsteigts) Ā! Lieliski! Protams, protams, protams. 

Pinki.  Jau sešus mēnešus es viņu gatavoju šim solim. 

Tēvs. Un jūs esat pārliecināta, ka rīkojaties pareizi? 

Pinki.  Tas radīs viņā līdzsvaru. Patlaban Fransuā ir nestabils, svārstīgs, viņš meklē 
savu ceļu. Tad es nolēmu, ka ielikšu viņu sedlos. 

Tēvs. Un jūs domājat, ka laulības... 

Pinki.  Katrā ziņā.  

Tēvs. Tā? 

Pinki.  Jums jāzina, ka Fransuā...kaut kur pamatā ir ļoti lādzīgs.  

Tēvs. Tiešām?  

Pinki.  Jā. ...Viņam ir nepieciešama ligzda. 

Tēvs. Bet viņam jau tāda ir... 

Pinki.  Nē, šī te nav viņa, tā ir jūsējā. 

Tēvs. (uzjautrināts) Tas man nebija ienācis prātā. (brīdi padomājis) Vai jums būs 
bērni? 

Pinki . Katrā ziņā. 

Tēvs. Un jūs pratīsiet tos audzināt? 

Pinki . Kāpēc gan ne? 

Tēvs. Vai zināt, uzņemties vecāku rūpes nav viegla lieta. 
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Pinki.  Vajag būt stingram no paša sākuma.  

Tēvs. Ļoti labi...Un apprecēšanās jums ir tāda kā steigas lieta? 

Pinki . Steigas lieta? 

Tēvs. Jā. Nezinu kāpēc, bet visi jautie šais gadījumos milzīgi steidzas...It kā jums rīt 
jau būtu jāmirst.  

Pinki . Mesjē, vienu jūs tomēr nesaprotat. 

Tēvs. Tad paskaidrojiet. 

Pinki.  Gadu skaits...neko nenozīmē. Visu noteic briedums...Un mums jau ir radusies 
prasība pēc atbildības... 

Tēvs. Esmu ievērojis, ka jaunajiem ir savs īpašs paņēmiens, kā uzņemties atbildību 
pašiem par sevi...Būtībā visvairāk viņi balstās tieši uz vecākiem...Tātad 
izlemts, mēs precamies...papucītis samaksās dzīvokli...māmulīte pieskatīs 
bērnus...vecmāmiņa nosegs kredītus- un, aiziet!... 

Pinki.  Jums nav taisnība, mesjē...Visi mēs nemaz tādi neesam.  

Tēvs. Patiešām?  

Pinki . Vai jūs zināt, cik es nopelnu..mēnesī? 

Tēvs. Nē. 

Pinki . (parāda viņam kādu papīra lapiņu). Nav slikti? Kā jums šķiet? 

Tēvs. Velna milti! Un ko jūs tādu darāt? 

Pinki.  Esmu ķīmiķe, kādā no tām milzu kastēm. 

Tēvs. Ķīmiķe? 

Pinki.  Divu gadu laikā man būs diploms.  

Tēvs. Ā... 

Pinki . Es patlaban strādāju ar polimēriem, esat dzirdējis? 

Tēvs. Esmu rūpnieks, un man šķiet, šo to zinu par polimerizāciju. 

(atgriežas Fransuā) 

Pinki . Es atstāju jūs...Uz redzēšanos, mesjē...Es ļoti priecājos, ka ar jums iepazinos... 

Tēvs. Uz redzēšanos, mademuazel... 

Pinki . Jūs esat daudz nopietnāks nekā man likās. (aiziet) 
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Tēvs. Šis bērns, katrā gadījumā, nav peļams. (aiziet) 

Fransuā. Nu, dārgais papā, to mēs vēl redzēsim.  

(zvana telefons, Fransuā paceļ) 

Fransuā. Jā, nē. Nepazīstu. Kas tāda? Dorik- Arēna? Jūs kaut ko jaucat...Dorikas te 
vispār nav un Arlēna...ir kalpone...Ā, skat, kā. Kaut kas neiespējams! Ko es 
par to domāju? Nu, klausieties, tas ir sensacionāli....Atzīstos, ka būt vērts 
aizbraukt, lai redzētu, kā Dominika tēlo Žannu d’Arku. Tikai nemainiet 
stāstam beigas! Pateikt jums pāris vārdus par viņu...Vai zināt, esmu viņas 
brālis...Anatomiski viņa ir visnotaļ atzīstama...No klīniskā viedokļa viņai ir 
dažas psihiskas novirzes, kuras...varētu teikt, konkretizējas pilnīgā stabilitātes 
trūkumā un patstāvīgā neapmierinātībā...Tās ir cikliskas parādības. Kā mediķis 
es domāju, ka viens vai divi elektrošoka seansi viņai atdotu zināmu garīgo 
līdzsvaru...Bet...apsolīt neko nevar...(Ienāk Dominika) Ko vēl? Patiešām, 
gandrīz vairs nekā nav ko piebilst....viņai varētu būt tā ap 30...Viņa ir 
uzaudzināta kādā Putnu Klosterī, kas viņā atstājis neizdzēšamas pēdas...varētu 
teikt, ka no putnu valsts viņa apvieno sevī zoss dziļo intelektu ar pāva 
vienkāršību...(Dominika pagriežas un ieklausās)..un trīs ceturtdaļas laika viņa 
pavada kopā ar kaut kādām žagatām...Jūs redzat, cik spilgti izteikta persona. 
Vai viņa ir laba aktrise? (Dominika tuvojas) Ā, par to es varu galvot! Jums 
vajadzētu viņu pavērot viņas labākajās scēnās, tādās kā...”Papā, izsniedz man 
naudu” jeb „visi vīrieši ir ķēmi”. Tas ir neiedomājami interesanti...katrā ziņā 
tam nav nekā kopīga ar Žannu d’Arku...bet galu galā...ņemot palīgā nedaudz 
iztēles...(Dominika pārtrauc sarunu) 

Dominika. Mazais neķītreli! 

Fransuā. Es? 

Dominika. Gribi es tev pateikšu, kas tu esi? 

Fransuā. Tu taču nupat pateici. Nē? 

Dominika. Nē, neviens tev to nekad nav pateicis...tu esi...tu esi...Visnegatīvākais te 
zemes virsū! Tu esi....pati Negācija. Tu centies padarīt mani smieklīgu tādā 
brīdī, kad man paveras iespējas... 

Fransuā. O, es tevi lūdzu, apturi, jeb es sākšu vēl raudāt. (smejas) 

Dominika. O, par to nu nav jābaidās. Lai tevi aizkustinātu, jānotiek kaut kam 
sevišķam. 

Fransuā. Zinu, zinu...kā tajā dziesmiņā teikts: „Man ešafots būs finālā”... 

Dominika. Nu, nē, tādai lietai tev pietrūkst vēriena. Ne jau es nesu pārdot palagus, lai 
samaksātu savus pokera parādus! 
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Fransuā. Tas nu ir vienreizēji! Paklausieties, šī aptaurētā, šī komiskā draiskule sāks 
jums vēl lasīt morāli....Tas ir fenomenāli...Varbūt tu gribi, lai es pasaku tēvam, 
kur aizplūst piens? Ko? Tu gribi, es pateikšu viņam, kur rodas šis pārtēriņš- 
200 litru mēnesī? Lieliskā epidermas atkrunkošanas kūre...Mademuazel 
vannojas pienā. 

Dominika. Nelietis! 

Fransuā. Debīlā! 

(Ienāk tēvs) 

Tēvs. Vai jūs apklusīsiet beidzot, ko? Vai jūs nezināt, ka jūsu māte ir slima? Mežoņu 
banda! Par ko jūs uzlūkojat šo namu? Pasakiet lūdzu, par ko? Kur jūs 
atrodaties? Es pārnāku no kantora pusdzīvs, vai jūs dzirdat, nostrādājies līdz 
nāvei, lai jūs, mīkstmiešus, uzturētu, un ko es atrodu?...Šis te ar mieru upurēt 
visu, protams, uz mana rēķina, lai ātrāk sev uzmauktu cilpu kaklā, šo te 
iedzinusi ekstāzē ideja parādīt savu pakaļpusi uz ekrāna divdesmit miljoniem 
cilvēku, māte slima...un pārskaitusies uz mani. Vecāmāte, kura...jā....un 
kalpone, kas spēlē ģitāru....(klusums. Tēvs tuvojas Daniēlai, kura nupat 
ienākusi). Vienīgi šī vēl izturas kaut cik mierīgi! Vai tu neuzdrāzies ar mopēdu 
kādam sirmgalvim? Nē? Un grandiozu projektu arī tev nav? Matus krāsot 
netaisies vai degunu pāroperēt? Esmu pārsteigts...Gaidīju kaut ko labāku.  
Esmu vīlies! Tu skaidri zini, ka tev nekā nav man ko paziņot? (klusums, 
Daniēla nodur galvu). Pazūdiet visi no šejienes! Un ātrāk kā citreiz! Pirmais, 
kas... 

Dominika. Bet paklausies, papā.. 

Tēvs. Tu gribi, lai es tevi iepļaukāju? (Fransuā tikmēr cienīgi atstāj viesistabu) Un es 
tevi brīdinu, ja man kļūs zināms, ka tu izrādies nepieklājīgā formā, es tevi 
izraidīšu no mājas. Vai tu saprati? 

(Ienāk māte) 

Dominika. Es tev nesagādāšu šīs rūpes. (viņa iziet. Daniela apsēžas kaut kur stūrī) 

Tēvs. Te jau var zaudēt jēgu...(Dominika aizcērt savas istabas durvis . Tēvs metas 
turp, atver durvis, sauc) Un simt reižu es jums esmu teicis, ka es nevēlos, ka te 
klaudzot krīt durvis...(pārskaities pats aizcērt durvis) (pagriežas pret māti) 
Paklausieties, kas jums lēcies? 

Māte. Lieciet mani mierā, Andrē, es jūs lūdzu...Dariet visu, kas jums patīk te vai citā 
vietā. Bet lieciet mani mierā.  

Tēvs. Ko viņi vēl ir izdarījuši? 
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Māte. Viņi nekā nav izdarījuši...bet jūs, Andrē. Jūs pats to labi zināt. Es aiziešu un 
viss.  

Tēvs. Jūs aiziesiet? Bet kas jums galu galā noticis? 

Māte. Jūs man uzdrošināties to jautāt? Jūs man, acīs skatoties, Andrē, uzdrošināties 
jautāt, kas man noticis, brīdī, kad šai mājā, kur mēs kādreiz baudījām kopīgu 
laimi...kādreiz...Jūs mani pietiekami pazīstat, Andrē, lai zinātu, ka man nav 
tāda spēka, lai sevi aizstāvētu... ka es to vienkārši neprotu, un acīmredzot, tieši 
tāpēc jūs uzdrošināties te nākt un mani apvainot. ...(sāk raudāt) Tas ir pretīgi, 
Andrē...pārāk pretīgi...Es nekad nedomāju, ka jūs spējat ko tādu..Ai, nē, 
nekad!  ...Nekad... 

Tēvs. Mans dārgais draugs, vai jūs patiešām esat zaudējusi prātu? Ko jūs te man 
stāstāt? 

Māte. Nē, Andrē, nē, laidiet mani, ļaujiet man iet, es te nevienam vairs netraucēšu. Es 
aiziešu klusi un nemanāmi, jums paliks viss šis dzīvoklis... 

Tēvs. Nē, man jāmeklē kādas zāles...Arlēn! 

Arl ēna. Jā, mesjē? 

Tēvs. Dodiet man ūdeni. 

Arl ēna. Ūdeņa nav! 

Tēvs. Kā- nav? 

Arl ēna. Nav.  

Tēvs. Un krānā? 

Arl ēna. Krāns streiko. (Tēvs, pacēlis rokas pret debesīm, iziet.) 

Daniela. Ko  viņš tev nodarījis? 

Māte. Es tev nevaru nekā pateikt...tu vēlāk...redzēsi...No pretīgā dzīvē nevar izbēgt... 

Daniela. Vai tu domā, ka es tevi nesapratīšu?...Bet ja nu tu maldies? 

Māte. Ai, nē! 

Daniela. Un tomēr. Man ir pieredze.  

Māte. Pieredze! Ak, dievs, mans bērns, vai tā tiešām ir patiesība... 

Daniela. Kas tad? 

Māte. Fransuā man visu pateica. 
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Daniela. Nelietis! 

Māte. Ir lietas, kas mātei nav slēpjamas. Bet viņš man nepateica, kurš tas bija...Pasaki 
man, pelīt, kurš atļāvās pret tevi tādu ļaunprātību? 

Daniela. Ko tas tev dos? 

Māte. Daniela, es izlūdzos to... 

Daniela. Zvēri, ka tu nevienam nekā neteiksi. (māte māj ar galvu) ...Tas ir...Žoržs. 

Māte. Žoržs! 

Daniela. Jā, gan.  

Māte. Žoržs Dartingelongs? 

Daniela. Nebrīnies...pavasaris, Buloņas mežs...mēness spīd, viļņi čabina... 

Māte. Vi ļņi? 

Daniela. Jā...mēs īrāmies pa ezeru.  

Māte. Mans dievs, manu mazo meitukiņ, kādas šausmas! 

Daniela. Tas ir tikai sākums...Tagad iedomājies, Žoržs, mēness apspīdēts... 

Māte. O! 

Daniela. Un tev nav vairs nekādas izvēles...Starp citu, es pretojos...Bet vīrietis tādā 
brīdī kļūst nedabiski spēcīgs... 

Māte. Zemcilvēks! Liekulis! 

Daniela. Nē, viņš bija ļoti mīļš. Viņš man teica, ka pretoties nevajagot, ka viņš man 
negribot nodarīt nekā ļauna, ka man esot skaistas acis...Bet ka visu mūžu tādas 
tās nebūšot...Mēs ātri novecojam, vai ne, maman? 

Māte. Daniel! 

Daniela. Un gaidīt ir muļķīgi...Jāizbauda jaunība...mūsu dzīves krāšņā vasara, tu 
saproti, vai ne? 

Māte. (sašutumā) Vai viņš tev to teica? 

Daniela. O, ja viņš to vien būtu teicis... 

Māte. Mans dievs... 

Daniela. Viņš nekā nebūtu panācis...padomā...Vai tad nav redzēti tamlīdzīgi? Viņš 
prata ar mani runāt...Tu esi mana princese ar zīdainiem matiem....Nāc man 
līdzi, mēs dosimies burvīgā ceļojumā...mūsu ceļš ved uz Citēru... 
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Māte. Uz Citēru! 

Daniela. Un tā es, tev jāsaprot, ļāvos it kā iemidzināties...un Trahhh...viņš 
pietauvojās. 

Māte. Pietauvojās!!! 

Daniela. Pie saliņas...Ņem to vērā, es ļoti labi izjutu briesmas...Bet viņš nedeva man 
laiku atjēgties...Viņš pārkāpa pāri laivas soliņam, satvēra mani aiz rokas...un 
sacīja tā: nāciet, mana princese, mēs esam klāt...tā ir Citēra, tur mūs gaida 
mīlas fejas...Fejas, F-E-J-A-S, tu saproti, viņas mums atvērs vasaras un 
mūžīgās jaunības burvju valsti...Nāciet...Un es, kretīniskā būtne, izkāpu krastā. 

Māte. To visu izdarīja Žoržs... 

Daniela. Kā tad! 

Māte. O! 

Daniela. Tad viņš mani ievilka kaut kādos krūmos... 

Māte. Krūmos! Žoržs? 

Daniela. Un kā vēl! ...Viņš apsēdās. Es arī. Viņš laidās slīpi. Es arī. Un tad... 

Māte. Apklusti! 

Daniela. Un tad es pat nevienu vārdu vairs nevarēju iebilst...Viņš kļuva nervozs. Un 
sacīja tā: tev tagad nekas nav jādara. Nāc tuvāk, nāc tuvāk. Un tai pašā laikā 
viņš, vai tu klausies vai ne? Viņš mani piespieda sev klāt...tas izklausās pēc 
sīkuma, bet, tici man, tam bija sava nozīme! Īsi, sākot no šī brīža, es vairs 
nezinu, kas notika tālāk, bet es sev sacīju tā: lai notiek, kas notikdams, gaisā 
vai maisā...es lecu...Un nožēlojamākais ir tas, ka es lēcu. 

Māte. Mans, bērns, manu mazo, mīļo bērņukiņ... 

Daniela. Jā...notiek briesmu lietas. 

Māte. Mans dārgumiņ...O, šis Žoržs! 

Daniela. Saki, mammucīt, vai tagad viss ir zaudēts? Esmu ģimenes kauna traips? 

Māte. Ai, jā!...Ai, nē!...Es nezinu, mana mazā...Tas ir šausmīgi! 

Daniela. Liec vērā, ka zināmā nozīmē tas nemaz nav tik ļauni. Saproti, es kaut kādā 
veidā esmu paplašinājusies... 

Māte. Paplašinājusies?!? 

Daniela. Jā. Ir sākusies gluži cita dzīve... Esmu kļuvusi sieviete. 
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Māte. Ai, sieviete! Mana mazā meitiņa... 

Daniela. Vai zini, mammucīt, tai Citērā nemaz nav tik slikti! (viņa aiziet. Māte pēc 
brīža iet pie telefona). 

Māte. Mans dievs! ...Šis Žoržs...šis necilvēks....patiešām necilvēks....(zvana) ...Hallo! 
Es gribētu runāt ar mesjē Žoržu Dartingelongu. Viņa nav?? Bet kur tad viņš 
ir?...Aizgājis makšķerēt?!? O, necilvēks! Kā viņš tā var? (noliek klausuli) 
Makšķerēt tādā brīdī!... 

(Parādās tēvs.) 

Māte. Andrē! Žoržs ir aizgājis makšķerēt! (tēvs klausās tikai pa daļai, viņš lasa kādu 
vēstuli) 

Tēvs. Tā, tā... 

Māte. Jā, mans draugs... 

Tēvs. Un kāpēc man tas būtu jāzina? 

Māte. Andrē....mūsu meita ir izdarījusi kaut ko muļķīgu... 

Tēvs. Sniegusi interviju „Taimsā”? 

Māte. Nē, taču. Es runāju par Daniju. 

Tēvs. Ā, un kas tā par muļķību? 

Māte. Vislielākā, vislielākā... 

Tēvs. Un ar ko? 

Māte. Tas ir Žoržs....jā, viņš. 

Tēvs. Tas apdrošinātājs? 

Māte. Jā. 

Tēvs. Oho! 

Māte. Šai zēnā slēpjas kaut kas pavisam cits, nekā mēs to iedomājāmies, Andrē...Viņš 
ir pavedējs, zemisks pavedējs. Izmantojis Danī vājuma brīdi. 

Tēvs. Vājuma brīdi? Klasiski! 

Māte. Viņš to apvārdojis... 

Tēvs. Kas jums to stāstīja? 

Māte. Danī, kurš gan cits... 
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Tēvs. Un jūs noticējāt... 

Māte. Kā tā!!? 

Tēvs. Es jums jautāju, vai jūs noticējāt? 

Māte. Andrē, vai jums prāts... 

Tēvs. Ak, dievs, cik jūs esat naiva...Arlēn! (ienāk Arlēna) 

Arl ēna. Jā, mesjē. 

Tēvs. Vai jūs būtu tik laipna un nepateiktu man, kur atrodas mans halāts?(Arlēna 
jūtas neērti) ...Tātad kur? 

Māte. Andrē... 

Tēvs. (Arlēnai) . Kur tad tā ir aizslīdējusi? 

Arl ēna. (sašutusi) Tā aizslīdēja garām, mesjē, tieši šeit. Vakar no rīta pulksten 
vienpadsmitos. ..(viņa aiziet, tēvs pārsteigts. ) 

Māte. Andrē...Es zināju, ka jūs spējat dzīt bezkaunīgus jokus...Bet tā pazaudēt takta 
sajūtu šai punktā...tas jau ir pāri veselā saprāta robežai... 

Tēvs. Kā tā? Ko? Tas jau nu ir par daudz! 

(durvis atveras, ienāk Žoržs.) 

Tēvs. Sveicināts, Žorž...Vai jūs gadījumā neesat pievācis manu halātu? (viņš neatbild) 
Nē? ...Paklausieties, ja nu jums šai mājā ir tāda autoritāte, kā man te nupat liek 
manīt, tad izskaidrojiet šo mistifikāciju...esiet tik laipns. Mans halāts, šķiet, 
sācis staigāt...(viņš aiziet) 

Māte. Nepievērsiet tam uzmanību, Žorž...Mans vīrs ļoti labi zina, kur atrodas šis 
halāts.. 

Žoržs. Ak tā? 

Māte. Jā...šajā brīdī es redzu ap sevi tikai liekulību un viltu... 

Žoržs. Ak tā? 

Māte. Tātad...jūs ejat makšķerēt... 

Žoržs. Jā, kā redzat... 

Māte. Varbūt uz Buloņas mežu? 

Žoržs. Uz mežu? 

Māte. (ar zemtekstu). Bet tur ir arī ezers...vai ne? 
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Žoržs. Jā, protams, ka ir! 

Māte. Un laiviņas arī, vai ne?...Un kāda sala.. 

Žoržs. Jā, bet... 

Māte. Žorž, esmu bezgala smagi vīlusies... 

Žoržs. Madam, bet es... 

Māte. Klusējiet, Žorž, nepiejauciet savam zemiskajam žestam vēl liekulības rūgtumu! 
(Žoržs pārsteigts) ...Danī man visu pateica. 

Žoržs. Madam... 

Māte. Visu... 

Žoržs. Visu?!? 

Māte. Dzīves krāšņā vasara...princese ar zīdainiem matiem...pietauvošanās 
Citērā...Visu...Krūmus ieskaitot. 

Žoržs. Ā! Un to jums izstāstīja Danī? Ā! 

Māte. Kā jūs varējāt, Žorž, kaut ko tādu izdarīt? 

Žoržs. Madam, neviens nav pasargāts no vājuma mirkļa uzliesmes. 

Māte. Žorž! 

(ienāk Arlēna) 

Arl ēna. Madam, ko gatavot vakariņām? 

Māte. Vienalga. Ko vēlies.  

Arl ēna. Kā tad...zinām jau. Un pēc tam, kurš būs vainīgais...Arlēna. 

Māte. Es jūs lūdzu.... 

Arl ēna. Man vajag, lai kundze man pasaka... 

Māte. Labi, labi, vāriet sparģeļus un atstājiet mūs... 

Arl ēna. Kārtībā. Katrs lai atbild par savu...(aiziet) 

Māte. Ai, brīžiem viņa kļūst neciešama...Par ko mēs runājām? 

Žoržs. Par pludmali... 

Arl ēna (atgriezdamās). Madam...nav vairāk cepjamās eļļas... 

Māte. Klausieties, Arlēn, jūs atļaujaties par daudz...Jūs redzat, ka esmu aizņemta...ka 
man ir svarīga, nopietna saruna ar mesjē Žoržu...Tieciet galā, kā mākat. Ja nav 
vairāk eļļas, ejiet taču un nopērciet...Kustiniet mazliet smadzenes, galu galā! 
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Arl ēna. Jā, madam. 

Māte. Un ko jūs vēl gaidāt? 

Arl ēna. Ko? Protams, naudu! Madam taču neiedomāsies, ka veikalos pasniedz 
dāvanas... 

Māte. Ā!...patiešām...Jūs mani satriecat, mana nabaga Arlēn, nudien 
satriecat...Paņemiet naudu manā somiņā...Un dieva dēļ, lai man būtu no jums 
miers...Ejiet, uz redzēšanos, Arlēn...(kalpone aiziet) 

Māte. Kur mēs palikām? 

Žoržs. (pieceļas) Madam, es jūs vairs neaizkavēšu. 

Māte. Mans dievs, bet mēs neko neizrunājām...neizlēmām... 

Žoržs. Madam, šajā gadījumā izlemšu es. Lūdzu ievērojiet, ka es nemēdzu izvairīties 
no atbildības. Kas attiecas uz jūsu domām par mani...tās mani satrauc...Es 
tiešām neesmu satīrs...(viņš aiziet) 

Fransuā (smieklos). Viņš un satīrs? 

Māte. Jā, viņš nenoliedz to, ka ir tēvs... 

Fransuā. Viņš?! 

Māte. Patiešām.  

Fransuā. Mam, tas nav nopietni. 

Māte. Un tomēr. Redzi, mans mīļais, es to nojautu...(Viņš paņem māti zem rokas un 
kā slimu aizved līdz viņas istabas durvīm, viņa ieiet). 

Fransuā. Tagad- aci pret aci. Daniel! 

Daniela (no savas istabas). Jā.  

Fransuā. Nāc tūlīt šurp! (Daniela parādās)...Daniel, tevis dēļ visa māja sagājusi 
biezpienā... 

Daniela. Un kas man tavuprāt būtu jādara? 

Fransuā. Pasaki man, kurš ir tēvs, un pārējo uzņemos es. 

Daniela. Un ko tu darīsi, ja es tev pateikšu taisnību? 

Fransuā. Es sameklēšu to zeņķi un visu nokārtošu. 

Daniela. Fransuā, tas ir neiespējami.  

Fransuā. Neiespējami ir tas, ka tu ļauj apvainot nevainīgo.  

Daniela. Nevainīgo? 

Fransuā. Jā...Žoržu. Mamma domā, ka tas ir viņš. Tālāk jau nav vairs kur iet. 
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Daniela. Es viņai iedvesu šīs domas. 

Fransuā. Tu esi totālā autā. 

Daniela. Neņem galvā, Fransuā, viņš ir pieaudzis un pats spēj aizstāvēties.  

Fransuā. Aizstāvēties? Tu tā domā? Labi, bet es tev pateikšu, ka viņš atzinās... 

Daniela. Atzinās? 

Fransuā. Jā, pateica to pašu, ko tu... 

Daniela. Nenormālais... 

Fransuā. Nē, viņš ir gluži normāls...Viņš tevi mīl, dievina, cienī, tu viņam esi kaulu 
smadzenēs...Viņš nosegs visus tavus melus...Kas tu galu galā esi, stulbene vai? 

Daniela. Fransuā, neapsaukā mani... 

Fransuā. Es tevi neapsaukāju...(rēc) Es nosaucu lietas īstajos vārdos. Man ir apriebies 
noskatīties, kā viens skuķēns, paaudzies līdz ēdamgalda apmalei, ar lētiem 
trikiem apstaigā mūsu baraku, savāra kaut kādu šļuru un tēlo brīvlaisto 
verdzeni...un kāpēc tas viss? Lai izaicinātu sabiedrisko domu! Lai izsistu sev 
kādu cenu! Nu, nē! Tā jau ir izvirtība... 

Daniela. Vai tu vēl neesi sapratis, ka es tiešām vēlos bērnu? 

Fransuā. Bērnu!...Bet viens tāds jau ir ceļā! (Daniela noliec galvu) Tu gaidi mazuli, 
vai ne? (atbildes nav, Daniela ar galvas kustību saka NĒ) ...Kas vēl nebūs? 
Bet ko tas nozīmē? Kas tā par spēli? 

Daniela. Tā nav spēle. 

Fransuā. Tad paskaidro, lūdzu... 

Daniela. Es gribu tikt pie bēbja. Tas ir viss. 

Fransuā. Paklausies, Danī, tu zini, ka man ir plaši uzskati...Bet to, nudien, es nespēju 
tā uzreiz saprast...Man vajadzīga kaut kāda loģika. Kāpēc tu gribi tikt pie 
bērna? 

Daniela. Man ir tāda tieksme. 

Fransuā. Fiziska? 

Daniela. Fiziska. 

Fransuā. Nu, tā kā tev gribas ēst...dzert? 

Daniela. Nē.  

Fransuā. Tad tas ir morāli...Psihiski, ja vēlies. 

Daniela. Man vienalga. Tu man sāc apnikt ar saviem jautājumiem.  
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Fransuā. Ja tas ir psihiski, to var ārstēt, un man arvien vairāk rodas tāds iespaids, ka 
tev jāārstējas. 

Daniela (nikna). Man jāārstējas! ...Tev neliekas, ka tas būtu jādara citiem nevis 
man...Es esmu absolūti normāla...Es esmu jauna...Es gribu dzīvot! Vai tu zini, 
kas tas ir – dzīvot? Būt laimīgai...Iegūt kaut ko savu, kas nepieder nevienam 
citam...Tev par to pasmieties, ja? Tev ir tava medicīna, tev ir Pinki, tavs 
orķestris...Bet, redzi, es, es gribu bērnu...Tu nespēj to saprast, ko? 

Fransuā. Es sev tikai jautāju- kā tev radās šī ideja... 

Daniela. Sākumā....man tik ļoti gribējās....ka es izfantazēju visādus brīnumus....Kādu 
ļoti skaistu zēnu...kas ieradās pie manis naktī...Viņš nāca pa dārzu...Paskaties, 
tur! Es grantī saklausīju viņa soļus, izskaitīju līdz 20 un sacīju sev: tā, tagad 
viņš ir klāt. Viņš apsēdās man blakus uz gultas malas, paņēma manu  roku un 
teica...(uztver brāļa ironisko skatienu)...Droši vien tālāk nav vērts...mesjē 
racionālists....Nu, ja tu vēlies....es tik tālu aizdomājos, ka sāku tam ticēt. Tas 
arī ir viss. 

Fransuā. Mūsu priekšā ir krasi izteikts bērnišķīgās mitomānijas gadījums. 

Daniela. Ko tu runā...Jau ļoti sen jūs mani atvedāt atpakaļ reālajā pasaulē... 

Fransuā. Reālajā pasaulē? 

Daniela. Jā, sākumā šis stāsts man izlikās bezgala skaists...un es to nebūtu atklājusi 
nevienam....Bet jūs man to sagandējāt. Un vai tu zini, kas notika? Man likās, ja 
jau tas ir tā un neviens mani nesaprot, - jo labāk, es šo stāstu pārvērtīšu 
īstenībā. Vispatiesākajā īstenībā, un es sāku ar to nodarboties. 

Fransuā. Ar ko? 

Daniela. Ar bērnu, protams. Es griezos pie Tedija...Viņš nebija ar mieru...Žilbērs arī 
ne...Neviens nebija iekustināms! 

Fransuā. Vājprāts! Tava laime, ka tu uzkasījies maniem draugiem! Maniem 
draugiem. ...Bet kāpēc tu mums klāstīji visu to ķīseli...pirms laika? 

Daniela. Man bija bail, Fransuā, es nejutos droša, man bija jāzina, kā jūs visi uz to 
reaģētu...Nu, un tagad man vairs nav bail. Es zinu. Tai dienā, kad es sākšu 
gaidīt bērniņu, maman iekritīs dillēs, papā mani izmetīs no mājas un Dominika 
mēģinās mani aizsūtīt trīs dienu ceļojumā uz Zviedriju...Paliek vienīgi 
vecmāmiņa, ar kuru var rēķināties... 

Fransuā. Un es! 

Daniela. Ā, tu...Tu mēģināsi apprecināt uz ātru roku un steigsies atpakaļ uz savu 
orķestri vai pie saviem motoriem. 

Fransuā. Paklausies, pietiek! Tas, ko tu runā, vairs neturas kopā. 

Daniela. Tomēr. Jo tieši ilgodamās pēc kaut kā, kas turētos kopā, es gribu tikt pie 
bērna... 
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Fransuā. Gribēji tikt... 

Daniela. Nē, gribu... 

Fransuā. Daniel, es tevi brīdinu: es neļaušu tev nodarboties ar muļķībām. 

Daniela. Labi, rīkojies, aizslēdz durvis...Bet ir arī logi.  

Fransuā. Danī, paklausies, ko es teikšu! 

Daniela. Netērē enerģiju. Nekāda vara, neviens pats cilvēks nepiespiedīs mani mainīt 
savus uzskatus. 

Fransuā. Labi. Esmu ar mieru...(viņš iet) Es speršu drošības soļus. 

Daniela. Fransuā...Pasaki man vienu...Vai es esmu amorāla? 

Fransuā. Nē, tev ir piecpadsmit gadu. 

(Daniela aiziet, ienāk Dominika ar milzīgu ceļasomu) 

Fransuā. Ko tu dari? 

Dominika. Es vācos prom no šejienes. 

Fransuā. Vai tu esi jukusi, vai? 

Dominika. Jā, tev, protams, liekas...tev liekas, ka man tas viss vienaldzīgi...Nē! 
Visam ir savs mērs, un man šoreiz pietiek. Es gribu uzturēties starp normāliem 
cilvēkiem.  

(Ienāk tēvs) 

Tēvs. Kas tai atkal uznācis? 

Fransuā. Viņa aiziet. 

Tēvs. Nevar būt! 

Dominika. Var gan. Jau veselu mēnesi es valdos...vai tu dzirdi? Esmu tuvu 
eksplozijai. 

Fransuā. Manis pēc! (aiziet) (Ienāk māte ar ceļasomu) 

Tēvs. Austerlicas stacija, nudien!...Tā kā piecās minūtēs visi būtu pie galda. (viņš 
aiziet) 

Māte. Dominū, uz kurieni? 

Dominika. Es aizeju. 

Māte. Tu to nedarīsi. 

Dominika. Laid mani, es tevi lūdzu...Un nesacel drāmu, tā ir absolūti lieka. Esmu 
izlēmusi. 

Māte. Kas tad tev ir noticis, mana dārgā? 
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Dominika. Nekas nav noticis. Tikai tik daudz, ka man šī komēdija ir beidzot līdz 
kaklam...Tas vairs nav izturams. 

Māte. Bet kas nav izturams, mana dārgā? 

Dominika. Kas? Un tu vēl jautā? Te jau ir elle... 

Māte. Es negribu, ka tu aizej... Lūdzu, ne šodien. 

Dominika. (ieinteresēta) Kāpēc ne šodien? 

Māte. Tavs tēvs! Ja tu zinātu, kā viņš pret mani... 

Dominika. Tēvs? 

Māte. Es tev nekā neteikšu. Tas nav manā dabā. Vēlāk tu visu sapratīsi.  

Dominika. Nomierinies, lūdzu.  

Māte. Neviens mani šeit nemīl!  

(ienāk Fransuā un tūlīt arī iziet) 

Fransuā. Tik bēdīgi jau nu nav... 

Māte. Jūs visi mani tikai sāpināt. Kam es te esmu vajadzīga? ...Labāk lai manis nav... 

Dominika. Nemaz ne.  Tev jāpaliek, tu labi  zini, ka Dani tu tagad esi ļoti vajadzīga.  

Māte. Vairs ne... 

Dominika. Kā ne? 

Māte. Žoržs viņu precēs...(parādās Fransuā)...Jā...Viņš ir šai gadījumā tēvs. 

Fransuā. Nekāda tēva vairs nav...Un dēls arī ne...Tas viss bija no svētā gara. 

Māte. Fransuā, tu murgo! 

Fransuā. Nemaz. Es noskaidroju šo mistisko gadījumu. Viss ir nokārtots. 

Māte. Mans dievs, ko jūs esat izdarījuši? 

Dominika. Paskaidro! 

Fransuā. Paskaidrojumi ir lieki. Es pieķēros šai problēmai un to atrisināju. Danī nav 
izdarījusi nekā ļauna. Vismaz pagaidām. Un zvirbulēns ir aizlidojis. 

Tēvs (parādās). Zvirbulēns?! Zvirbulēns, bruņurupucis....trūkst vēl tikai žirafes? 
Fransuā, vai tu uzaicināji Pinki vīkendā? 

Fransuā. Jā, viņa ieradīsies... 

Māte. Andrē, vai jūs tiešām atļausities kaut ko tādu? 

Tēvs. Mans dārgais draugs, kāpēc gan ne? Šī mazā ir neparasti 
simpātiska...Nesalīdzināmi pārāka par savu līgavaini...starp citu. 
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Māte. Šī mazā ir Fransuā līgava? 

Tēvs. Pasarg dievs, jūs taču neiedomāsities, ka manējā!... 

Māte (sabrukdama). Un es to...(vispārēja iejūtība ap māti) 

Tēvs. Mana nabaga Alīs! Mieru, mieru. Bez jūtināšanās. Pie galda! (viņš aiziet. Ienāk 
Daniela) 

Daniela. Kaut kas noticis ar Sofiju? 

Fransuā. Es viņu paņēmu ķīlā. 

Daniela. Ko? 

Fransuā. Ja tu neuzvedīsies prātīgi....Sofija atgriezīsies savvaļas ganībās. 

Daniela. Nelietis! (sākas plūkšanās) 

Māte. Bērni, bērni, rimstieties! 

Arl ēna. Tā, pulkstenis jau ir pusē. Kāds sēdīsies pie galda vai ne? 

Māte. Mans dievs, patiešām! Ātri, ātri.... 

Fransuā. (pieiet pie atskaņotāja) Un tagad jūs dzirdēsiet manu pirmo ierakstu. 

Daniela. (dauzīdamās pie vannas istabas durvīm). Kas tur ir vannas istabā? Vai tu, 
papā? Saderēsim, viņš tur lasa avīzi!  

(Ienāk Arlēna) 

Māte. (Danielai) Pasauc vecmāmiņu, dārgumiņ. 

Daniela. Vecmāmiņ, pie galda!(atkal pie vannasistabas durvīm) Būs vēl šodien vai 
jāgaida līdz rītam? 

Tēvs ( balss). Vai tu beigsi dauzīties, mežoņa radījums. 

Māte. Domina? 

Dominika (balss). Kas ir? 

Māte. Pasteidzies, mana dārgā. 

Dominika (balss). Nāku. 

(no vannas istabas iznāk tēvs) 

Daniela. Ā, beidzot, tomēr! (ieiet vannasistabā) 

Tēvs. Man šķiet, es pateicu savu vēlēšanos, lai bez ceturkšņa visi būtu pie galda... 

Dominika (parādās) . Es tevi lūdzu... 

(Ienāk vecmāmiņa.) 

Tēvs. Vai jūs labi gulējāt, vecomāt? 
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Vecmāmiņa. 200 000! 

Daniela (balss). Es nāku. 

Arl ēna. (ienākdama). Tātad? Es nesu silto desu? 

Māte. Arlēn, simt reižu esmu jums teikusi... 

Tēvs. Jā, to var, pasniedziet. 

Daniela. (ienākdama) Kas lietojis manu zobu birsti? 

Tēvs. Sēdies pie galda... 

Dominika. Arlēn, manus burkānus! 

Tēvs. Kur tu ej, Daniel? 

Daniela. Pēc savām tabletēm. 

Tēvs. Nekur tu neiesi! (Zvana telefons. Daniela pieceļas) 

Daniela (pie telefona). Jā...Kas viņu prasa....Acumirkli. Dominik, tevi...kāds Maigais. 
(Dominika pieceļas) 

Tēvs. Triec ratā to tipu. Un veicīgi, tāds ir mans lūgums. Es aizliedzu telefona sarunas 
ēdienreizēs. 

Arl ēna. Mesjē Fransuā, durvju sargs lūdz, lai jūs pievācat savu motociklu. 

Fransuā. Eju. 

Dominika (pie telefona). Foto Bikini salā? Jā, ar lielāko prieku! 

Māte. (pieceļas) Daniel, manu mīļo pelīt... 

Tēvs. Apsēdieties, Alīs, vienreiz mūžā es gribētu mierīgi paēst. (māte apsēžas, 
atgriežas Daniela, Dominika  un Fransuā) Bravo! Visi ir pie galda. Beidzot! 

Fransuā. Jā, tā ir vecās franču buržuāzijas ģimeņu absolūtā harmonija. 

Māte. Lai nu paliek, Fransuā.. 

Fransuā. Pavards kuras, vai ne? 

Tēvs. Jā, mīļais draugs...neraugoties uz visu, ko tu par to domā... 

Daniela. Kaut kas mums tomēr ir kopējs, tā man šķiet... 

Māte (piekrītoši). Vai tu dzirdi, Fransuā... 

Vecmāmiņa. Adrese, kurā mēs dzīvojam. 

Priekškars.  

 


