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Žans Anujs 

U Z A S 

(ģenerāļi brunčos - krievu variants vai 

"Bikses" - Anujam.; 

Darbojas 

LFONS DE SEN PF,, akadēmiķis; 

VECMĀMIŅA; 

ARIJ A-&.RISTINE, viņa meita, 10 g . v . ; 

FLIP0T7, kalpone; 

FISFLS, kalps; 

ADA, Leona de Sen Pe sieva; 

TOTO, viņu d^ls, ?0 g . v . ; 

JAUNA ISTABENE; 

LEBELIK.S, advokāts; 

14.rajona BRĪVO SIEVIEŠU KOMITEJAS PREZIDENTE; 

PIRMĀ PIESĒDĒTĀJA; " 

OTRĀ PIESEDĒTĀJA• -

Darbība notiek Francijā tuvākā nākotri^. Dīvaini drūma deko-

rācija, izveidota no salauztiem priekšmetiem un aizkaru skrandām. 

Darbojošās personas, saimnieki un kalpi arī skrandās. Ska-

tuves vidū kauna stabs, pie kura piesiets ap J>G gadu vecs vīrie-

tis, apg~rbts izbalējušā Francija", akadēmiķa formas t^rpā. Aiz-
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ķeram paceļoties viņš šķiet iemidzis. 

VECf&AMIŅA šķērso skatuvi, turot pie rokas meiteni. Visiem 

personāliem, pat meitenītei, var būt pielikts liekais deguns, 

savos skrandainajos tārpos viņi izskatās kā klauni. 

VECMĀMIŅA. Pasteidzies, Marija Eristīn, nokavēsi skolu, 

direktrises kundze tevi sabārs. 

MARIJA-K.RISTĪNE (jautā garāmejot). K.āpoc tētis allažīt piesiets? 

VECMĀMIŅA. Tāp^c, ka viņš uztaisīja istabenei bērnu. 

MARIJA-KRISTiNE. Un viņu nekad vairs neatsies? 

VECMĀMIŅA, kāp~c gan ne. Tūlīt pat. Vigam jāsacer rakstiņš 

"Figaro". 

Viņas aiziet. FL1P0TE un FISELS ienāk ar slotām un vec-

modīgu putekļsūcēju. Viņi aoskranduši, bet viņu kārtu var 

pazīt pēc priekšauta un strīpainas vestes. 

FLIPOTK (iekaustot vīru). Nelaimīgais, uzcirti piecus bērnus! Un 

tagad viņš dzers kapijiņas, liķierīšus, rīs šnabīšusi 

FISELS (vairoties no kāviena). Meli. Divi malciņi sarkanvīna ar 

Prezidentes šoferi. Viņš briesmīgi pārsala, izgaidījās saim-

nieci divas stundas uz ielas un tādā sālāt Nu padomā, vai 

varēju ļaut nosprāgt šim nabaga nēģerim? 

FLIPOTE. Dz rājsl Rasists1 Ļauj man noķert, lai pret tavu muguru 

varu elotaskātu salauzti Bikšu varoni, ķeries pie darba, 

notīri visus viņu sūdus un nerunā ar veci. Kundze aizliedzal 

Viņa aiziet. FISELS iedarbina puteklsūcēju un drīz vien 

troksnis pamodina akadēmiķi. Viņš žāvādamies mostas. 

LEONS. Jau rīts? 

FISELS. iian noliegts ar jums runāt. 
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LEONS. Es nelūdzu ar manīm runāt, es tik lūdzu pateikt, vai ir 

rīts. 

FISELS (strādājot). Rīts. Bet es jums neteicu. Jūs to uzminējāt. 

LEONS (pēc brīža žēli jautā). Kā tu domā, vai viņas man atnesīs 

kafiju? 

FISELS (turpinot strādāt). Varbūt. Ja jūs šodien nesodīs, viņas 

jums atraisīs labo roku, lai varētu uzrakstīt "Figaro". 

Man tas liegts, bet es jums saku. Bet es jums neko neteicu. 

LEONS. Ja tava sieva atnesīs kafiju, vai tu nevarētu vigai palūgt 

atraisīt arī manu kreiso roku. Tirpst. 

FISELS. Ko vēl negribēsiet! Tas ir bīstami. Vai nepietiek at trim 

slotaskātiem uz manas muguras. Neko darīt, mēs visi esam 

cūkas, rasisti, ūzu varoņi un par to ir jāmaksā. Atzīstiet, 

ka jūs pāršāvāt pāri strīpai ar to bērnu istabenei 

LEONS. Viņa bija tik maiga... Pa ilgiem laikiem ar mani kāds 

mīļi aprunājās. Pēkšņi kā mana māmiņa. Jau piecdesmit gadus 

es sapņoju par māmiņu. 

FISELS (prātīgi). Bet tas nebija iemesls pataisīt par māmiņu 

Viņu."'— - - -
LEONS (nomākti). Klusē, muļķi, tu nekā nesaproti no psihoanalī-

zes, tu pat nenojēdz, kas ir tieksme. 

FISELS. Kāp~c gan ne? Es to darīju kā jebkurš. Kad drīkstēju. Ko 

es gvelžu. Tas man dārgi maksās^ — — -----

LEONS (sapņaini). Kāda viņai cirsknīšos ādiņai Bet mūsu saimnie-

cei kā dvēsele, tā āda - viens rīvis. 

FISELS. Tā tas ir. Bet jūs ar viņu jau divdesmit gadus kopā. 

LEONS. Bet vēl nesen cirksnīšos bija pilnā kārtība un dvēselē arī 
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FISELS. Ko jūs gribat, viss nodilst. (Pamana, ka putekļu sūcējs 

vairs nedarbojas.) Arī tas čupā. Vajadzēs ar slotu. Ņemiet 

vērā, ja teiksiet, ka ar jums sarunājos, es teikšu, ka jūs 
melojat, un ticēs man kā darba tautas pārstāvim. Darbaļaudīm 
vienmēr taisnība. 

LEONS. Kamēr esmu piesiets te, es atpalieku no dzīves. Kreisā 

revolūcija jau pabeigts? 

FISELS. Pabeigta, taisnību sakot, te sākas, te beidzas. Tagad 

par piemēru sāka.. . beigties. 

LEONS. Bet "Figaro" vēl pastāv? 

FISELS. Skaidra būšana. Jūs taču katru rītu skribelējat. Tā avī-

žele kā mūsu tauta, pacieš visu. 

LEONS. Klausies, bet tu pats, ko tu vinnē tajā kreisajā revolū-

cijā? 

FISELS. Nezinu. Varbūt pārstās uz katra stūra bļaustīties. Bet 

tas jau ir kaut kas. Ptfu, atkal izmuldējos. Ja jūs mēģinā-

siet mani nodot, es teikšu, ka jūs apvainojāt 16.rajona 

Brīvo Sieviešu komiteju. 

LEONS. Un tu, mans vecais draugs, uz to esi spējīgs? 

FISELS. Lai glābtu savu mantiņu, uz visu. Pirms trim dienam izrā-

mīja desinieku. Un par ko? Pajokoja ar pircēju, izstāstīja 

viņai vecu anekdoti par cīsiņu. Bet šī ar sūdzību uz Komi-

teju. Čik, čik, un nav vairs. 

LEONS. Mans dievs. Priekš kam tev tagad tava mantiņa. 

FISSLS. Nesaki vis. Ja izdosies saglabāt līdz kontrrevolūcijai, 

tā man vēl noder«s. (Šausmās apklust.) Bet ja muldēsiet, 

visu novelšu uz jums. Man noticēs. Tauta nekad nemelo. 

Vismaz mūsu laikos. (Aiziet.) 
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LEONS. Būtu atstājis man špagu. Es aizstāvētos. Bet vai no paša 

ģimenes var atkauties? 

Ienāk Ada, viņai ap četrdesmit, ari skrandās, bet klei-

ta izšūta ar mākslīgām pērlēm un uz saņurcītās cepures 

spalvas. 

ADA (uzvelkot caurus cimdus). Es kaut kā nedzirdu tavu grēksūdzi. 

LEONS. Zini, cik grūti visu nakti t ā . . . 

ADA. Savas piecpadsmit dieniņas tu te nostutēsi. Jeb esi piemir-

sis, par ko tute? 

LEONS (padevīgi). Nē, neesmu aizmirsis. 

ADA. Tagad aizskriešu pie friziera, kad atgriezīšos, noturēsim 

paškritikas stundu. Viss, es pazūdu. Sandro tik viegli aiz-

vainojams. . . 

LEONS (nopūšoties). Kādam arī veicasi 

ADA. Ko, ko? 

LEONS. Neko. Viņš var aizvainoties, bet e s . . . 

ADA. Sandro ir talants. Zem viņa rokām sievietes kļūst skaistas. 

Un pie tam viņš ir zilzēniņši Ceru, skaidrs, ka salīdzinā-

jums ar tevi nevietā. 

LEONS (ar nolemtību). Vismaz atraisi rokas. 

ADA. Nesapņo, putniņi Jeb tu jau esi aizmirsis, ko izdarīji, 

kad abas rokas bija brīvas. 

LEONS (satriekts). neaizmiršu. 

ADA. Tūlīt atnāks mūsu jaunais biedrs. Tās istabenes vietā. Viņa 

atnesīs tavu piezīmju grāmatiņu un pildspalvu. Tu vari arī 

diktēt. Viņa māk stenografēt. 

LEONS. V^l kas nebūsi Iedvesmai jābūt brīvai. 
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ADA. Kā vēlies. Es tīšām noskatīju glītu meiteni, lai tev, cūkai 

būtu vairāk jācieē. Un tagad atkārto: "Es esmu cūkai" 

LEONS (paklausīgi). Esmu cūka. 

ADA. Lieliski. Un neizdomā jaunus niķusi Viņa ir Brīvo Sieviešu 

Kustības partijas biedrene. Tā kā iegaumē. Visu, ko teiksi, 

man tiks atstāstīts vārds vārdā. Es tevi beidzot vedīšu 

pie sajēgas. Un tagad saki: "Paldies, Ada." 

LEONS (skābi). Paldies, Ada* 

ADA. Labi..Neteiksim, kā no sirds, bet ko var sagaidīt no vīrie-

ša, kuram nav sirds krūtīs. (Aiziet. ) 

LI50NS (ar nopūtu). Nu, ko, sāksim ar paškritiku. Apmīļosim savus 

grēciņus. Sateciet, mīļumiņi, tip, tip, t i p . . . Tātad, sā-

kam. Man divpadsmit gadiņu. . . Vai patiesi tik agri sākts? 

Es tafiu biju pati nevainība. Grimstu, jau grimstu saldos 

sapņos... Svētais Freids, aizlūdz par maniem grēkiem. (Sa-

stingst.) 

Ienāk viņa dēls TOTO. 

TOTO. Klau, tēt, vai tu neaizsitīsi šim vakaram laka kurpes? 

LEONS. Un man pašam? 

TOTO. Neesi egoists. Tu taftu piesiets. Pastāvēsi zeķēs. Cik tev 

piesprieda? 

LEONS. Piecpadsmit. 

TOTO. Par ko? Par istabenes knaibīšanu? 

LEONS. Jā. 

TOTO. Un tagad manies? Ar tādu krokodīlu... 

LEONS aizvainots klusē. 

TOTO. Velc kurpes nost. Esi tik laipns, vai tā neteica tavā 

jaunībā? 
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LEONS (uzpūties). Nedošu. Manas kurpes. Jau tā nekas nav pali-

cis. Gaidi manu galu. 

TOTO. Man netīk gaidīt. Bet ja paņemšu ar varu? 

LEONS. Tu gribi izrēķināties ar bezpalīdzību cilvēciņu. 

©OTO. Jā. 

LEONS. Un kauna tev nav? 

TOTO. Ne. 

LEONS (ar rūgtumu). Vareni, vareni! 

TOTO (neizpratne). Kas vareni? 

LEONS. Tu jau esi pieaudzis. Izstāstīšu visu patiesību par tavu 

piedzimšanu. 

TOTO. Patiesību? 

LEONS. Es toreiz izlasīju vienā zinātniska rakstā, ka daba pie-

šķir mantinieku vājākajam no lauleņiem. Dēli dzimst vīriem, 

kurus apspiež sievas. 

TOTO. Tu gulēji un sapņoji, ka es nākšu palīgā? Mazliet pārstei 

dzīgi no tavas puses. 

LEONS (iegrimis domās). Toreiz man bija vētraina dēka ar burvīgu 

aktrisīti. Es nenosaukšu *Tiņas «ārdu. Bet tu viņu pazīsti. 

Viņa franču katedras vadītāja. 

TOTO (ledaini) . Atbrīvo mani no šiem pretīgajiem sīkumiem. Es 

tomēr esmu tavs dēls. 

leons (ar nopūtu). Ak, vai! Es biju iegrābies līdz neprātam. Ja 

tagad tu ieraudzītu, vareni izsmietos. Viņa manā jumta ista 

biņā pavadīja vakarus un visu to la iku . . . 

TOTO. īsāk, vecais! Kam vajadzīgas Šīs atkāpes, un pie tam pār-

spīlētas! 



; (sapņaini) • u'a, fca tao bija par laiciņu! atgriežos es no 

viņas ap pusnakti izspiests ltfi citrons, man pat prata ne-

ienāca, ka esmu spējīgs kaut ko v e l . . . 

iVi'u (sagrābj tevu aiz kaklasaites) . Vai es ts bija ieņemts, 

nolieti! 

(smejoties seja), i-iodod aan, manu puisīt, eaana zēn. 3et 

to nostr&j&ja zinātnieku atklātais princips. «3 biju vājā-

kais. 

(purināt dusama), Nelieti, luPata! Eikai, kārpos! Te3avelc 

pirkstus, tāpat norauSu. īiada lupata bijis, tšds paliois. 

Un tagad naudiņu! 

i«iw?IJ» (cenaotioa saglabāt pasološu), ūan sasietas rokas. 

To^v. -Iekas, £aan zinrunvj, kur tu slep. Lak, 5e it . . . iaeral! £3 

pievācu divdesmit papīri&U3. Vienu atstāju seklai, lai pa-

tēlotu kavalieri, kad casaiņa tevi atsies! To redzi, tik 

ļauns noaus neoaiau. 

u.e.T.* (ar asarām)skatās, kā iels uzvelk kurpes un ieliek kabata 

naudu. £oli, asaraxni). Vai tu mani neman nomlli, mazulīti? 

2uiv (vēsi). Nesaprotu, kfipeo jauta, (,iiziot.) 

3 nopaSas. 

aaA/HJ. TB mana vaina, ūs viņam nepievērsu uzmanību. ^an vajadzēja 

kulpot viņam pur paraugu, .dot kādu paraugu? ( iauo tt ka ka-

ķēnus.) uink' , mink', sanāciet, mazulīši! Janaciet, mani 

dārgie greoiņi, te bos ko lakt. ftazio rīmas, ne visi uzreis, 

lai paliek ari aitiem! (Uz bridi iegrimst domas, iekliedzas 

vientiesīgi un atklāti.) Un tomar 3irds dziļumos os biju 

morālista! i-iotiek izlasīt viau, ko esmu uzrakstījis. Jā-

pārlasa manus "izgaro" rakstus.. . Desmitiem naoa vēstules 



no oaniom laaltsjiom, no vi3aa Uretaņas un K.antalaa ar 

logumut "Turpiniet! Jasu ciņa taisnīga! Francijai jāpaliek 

tīrai! ii'ranoijai jabat Francijai!" Kaa cīnījās ar pornogrā 

£ija, ar gldu-amerikāņu merkantilismu, Šo tikuma pa grimam 

Viena lasītāja no Plubolas pat uzrakstījat "Turpiniet, 

kun^s, jasu spalva - ma3u š^ēps. Esiet tactau svētais Juris, 

paķa uzvarētājs!" Es vienmēr aizstāvēju ģimeni, tikumu tī-

rību, pienākumu. Ar katru rindiņu, kas san ienesa desmit 

frankU3, neņemot vērs belzienus! Bija pat nepatikšanas ar 

abortu ministriju, šie uzskatīja, ka traumēju ar saviem 

rakstiem jaunās pretendentes uz grūtniecības pārtraukšanu. 

Republikas prezidente izdarīja spiediena pret *Vigaro" va-

dību, tik vēlāk to uzzināju. Pieprasīja, lai es pārtraucu 

kampaņu. £la neatlaidības dēļ es zaudēju Nobela prēmiju! 

(K-liedz.) 3tarp citu, no tās es batu atteicies kā Sartrs, 

bet aiz pilnīgi pretējiem iemesliem. ( i iebil3t . ) Ja es pat 

batu paņēmis naudu, pats nebrauktu uz Stokholma paņemt. Es 

šajā spēlē nepiedalos. Es aiasatltu savu izdevēju. (Viņš 

kliedz, iztaisnojas, cik piesiets spēj.) Maz literātu ar 

tik augstu pacoltu galvu! Kuriem batu tik kristaitīra pa-

gātne kā man. Es biju Irotošanas kustības varenis. okupā-

cijas laika publicējos zem cita vārda, ico aun var pārmest? 

(Viņš, joprojām kliedz. Piesieta. Lepni. Tukša istaba.) Ta-

gad gaidu atbildi. (Nu, dabīgi, neviens neatbild.) Jūsa 

klusēšana visam pierādījuma, (nicinoši pasmaida.) Es pār-

gulēju ar istabeni? Tā bija mana pilsoniskā pārliecība. Ja 

es batu D&eluzinas Aelitas mīļākais, vai kādas citas aktri-

ses, neviens neko neteiktu. Tas batu Parīzes gara. Bet 



tuvoties tautai, un ne tikai vārdos, fui! Vai ne! Fui! 

(Viņš beidz ar ragtu atklātību.) Jā, es rakstu "Figaro", 

bet sirds dziļumos esmu kreisais. Un tieši to man nepiedod! 

Neviens nav melnāks par viņiem. 

Ienāk jaunā istabene, izmanīga, mīlīga zemniece. 

Sniedz papīru un pildspalva. 

ISTiiBaNji. Esmu jasu jaunā kalpotāja. Nāku atraisīt labo roku, 

lai jas uzrakstītu "Pigaro" rakstu. 

LEON 3 (joprojām sašutuma varā). Paldies, mans bērns. Viņi vēl 

ieraudzīs, kas es par lietaskoku! Es izkliegšu visu! 

ISTABENE (atraisa striķus un padod pildspalvu). Lūdzu. Vai no-

ņemt uzgaliti? 

Liiofto (pamana viņu un izsaucas prieolg3). Kād3 mīļumiņš! Bet 

pagaidi. (Viņš purina notirpušo roku.) Es nezinu, vai tallt 

spēšu rakstīt. Roka notirpusi. Vai jas nevarētu atsiet 

kreiso, lai varu paberzēt? 

ISTABENE (stingri). Nē, noliegts. Kundze man minēja tikai vienu. 

LEuNJ. Tad jas varētu pati man to pamasēt. Es nespēšu noturēt 

pildspalvu. 

IcJTiiiiKiE (beržot). Vai tā labi? 

LEuNS. Paldies, mans bērns. Jums maiga sirds. Mūsdienās aizvien 

liolāks retums. Sievietes emancipācija, atraujot durvis 

seksam, noslēdz tās no sirdspuses. (Viņa sparīgi darbojas. 

Viņš vaibstās.) asinīm jāsāk riņķot. Paauklējiet to savās 

rokās. Tas būs tlkamāk. 

Io'i\uBENE. adan ari, manējās nosalušas. Kundze lika mazgāt veļu 

aukstā adeni. 

Li^UNS. Man jāsasildās, vai nu nenoturēšu pildspalvu pirkstos. 



- 11 -

Tā masu dienišķā maize. Nav raksta "tfigaro", nav bif&teka, 

Viņas to labi saprot. Hekauņao, tapeo jau mani drusku at-

oion. 

IJi'iiiiiiHJ» Ko jas tadu sableņojāt, ka piesprieda kauna staba? 

Neko sevisķu. Jūs jau zināt, vai daudz vajadzīgs, lai 

tavi šodien sodītu, pietiek maķenīt novirzīties no galvenās 

l īn i jas . . . Patiesi, jcisu rokas tik aukstas, mans bsrns! 

(Viņš nevainīgi piodāva.) Starp cirksnlsiem likt batu par 

daudz prasīts, bot ja jas manu nabadzīti paturētu padusē? * 

IS viena no siltākajām vietiņām. Tur mēra temperataru, ja . 

aiz kāda iemesla nevēlas raerlt dibena» ko jOs sasitu? 

(izpildot viņa lagumu). Ja jusaa palīdz, ladzu. Vai ta? 

(atbild). Ja, ta. 

Klusuma bridis rada starp viņiem tuvību. 

IdTiuJitffi* (jauta). Tirpums pariet? 

L&/11J ( izjusti) , dīvaina lieta, asinis, te aizplast, te atrprie-

2as, Reizēm tik strauji. Tā ir sāpīga un salda izjāta. 

(Viņš paskaidro.) Tās ir tirpas. 

IJTiiJiiīJii (mierīgi). Jā. Uet nevajag aiztikt krāti. -

(pārsteigts). £s pakustināju pirkstus? 

Jā. 

h^sjlid. Tās tirpas, li3 to nematlju. Jaunkundz, lQd2U piedoSanu 

par savu nabaga rociņu. 

I J I ^ J J ^ (sirds dziļumos aplaimota). Ak, nekas! . . . (Viņa tur-

pina.) Jās skaisti runājat. 

Li>wi?3 (piotiolgi). Tas mana darbs. 

IJTa&uNiS. Vajag bat zvērīgi izglītotam, lai rakstītu? 

L^uUd. Jā, ļoti. 



- 12 -

132/iflEHE. es ari gribēju izglītoties, jo boz izglītības masa 

dienās! Gribēju kļat bērna dārza audzinātāja, bet izgazos 

eksāmenā, trigonometrija. 

L^uNsi (iiiuziiut pārsteigts). Tagad bērnu dārzu aaizinātājām ja-

aubra trigonometrija? 

ISMENiJ . wtra pakāpe. Un ari i'ilosox'ija. duci gadījās Kants. 3a-

karlbas starp Kategorisko Imperatīvu un Brīvo Izvēli. Un es 

neka. Kā man patikt03 bat par bērnudārza audzinātāju! Es 

tu5u izauklēja mās&a četras mazuļus. Māsa man rapnīca. Es 

to spētu. likai paslīdēju uz Kantu. tīākamgad vajadzēs pār-

likt. Ja kundze nebas pārak prasīga. Vakaros mēģināšu kalt. 

LauNJ, Varētu jums palīdzēt. 4̂an Kants kā tuv3 čomiņŠ. It kā os 

pats batu izdomājis kategorisko imperatīvu. 

IJTadi^KE (sajūsmā). JOs palīdzētu? 

LKuiSd. Ar prieku, mans bērns! 

13Trt-dERiS. Cik jas esat labs! 

h^OUo (iz sirds). Ja. Visi šaubās par to, bet airās dziļumos, 

man šķiet, es e3mu labs. Tik, lai sāktu skaidrot, vajag 

atraisīt ari kreiso roku. Ar vienu neērti. Ta3 nevienam 

nav jāsaka. Lai paliek starp mums. 

IJTABEĪSE (noslēdzoties sevi) . liē, nevaru. Viņas man 15.rajona 

teica, ka jāklausa tikai kundzi. Ta tas tagad ir. Gabied-

rlba iet uz priekšu. (Jauts.) Nu ir labāk? Var aākt rakstīt? 

L^oNd. Jā. <.,an šķiet, ka drusku jau labāk. 

I3T,īi3^E (laipni) . Jas atkal glāstiet krati. 

LiW!?s3. Ta5a jāpakustina pirksti. Jeb jums bija netīkami? 

ISTABENE (atbrīvojoties). Nē, bet kundze brīdināja» vipa teica, 

ka jas esat veca caka. 
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L^v/fU (ciešot). Cik valgāri! Vai es izskatos pēc vecas cakas? 

IJTnii^ifE (laiļ^ni). Vecas, ja. Par caka vel nezina, bet drīz jau 

manlSa. Man ta3 gadījās pirmo reizi ar tevooi Četrpadsmit 

gada vecuma». 

L.;o.TJ (sašutums). Kāda veca caka! 

U T J U L & J (smejoties), Nu, redzat, kad runa par citu! (Piebilst.) 

Bobs! '/ip» tomēr bija mīļš. Un turklāt - mans tēvocis. SČJVS 

cilvēks. 

hiusjHj (sašutis). 3avs cilvēks! i4Ssls! Dodiet pildspalvu. Man 

galvā "Pigaro" raksts. Tieši tas, kas viņiem vajadzīgs. 

iJSLirfJu (radot piezīmju grāmatiņu). »ian paturēt šādi? 

13. r?ē. Jums notirps roka. Uzliksim uz jasu muguras, kā to 

darīja ar kupri no Kenkampaā ielas, ffa, pagriezlsimies. 

Saliecieties. JS, vēl. Tā. Lieliski. Jas kļaaiet mana 

pults. 

X3Ta3JN1; (gatava iekļauties 3pslē), Jocīgi! Kas tas par kupri 

no Konkampua ielas? 

(turpinot rakstīt). Kupris. Viņš dzīvoja kenkampaā ielā, 

tur tolaik bija birža. Tur slēdza darījumus uz ielas, an 

vajadzēja uz kaut ko atbalstīties, lai varētu parakstīt 

papīrus. Kuprim radās doma piedāvāt kapri. Kupris atnesa 

veiksmi, viņš kļuva stāvu bagāts. 

(sajaaiainata). Cik jas esat gudrs! JOs ari varētu kļOt 

bagāts, ja piedalītos televīzijas konkursos, ar visu, kas 

jums galvai 

L.oriJ (ar iedvesmu raksta). Varētu gan. But es vienmēr esmu ni-

cinājis naudu. Es veltu 3avas zināšanas darbaļaužu masa ap-

gaismošanai. Par pliku velti, vai gandrīz. Ar "Pigaro" rak-

stiņa. Tio ļautiņi maksā grašus! 
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I3Zft3£rfi£ (pSc brlSa jautā). Jua3 šķ±et# darbaļaaSu masas lasa 

"Pigaro"? 

Liv^Nj (rakstot)• SeSsimts takstoSa parakstītāja. Viss vadošais 

aparāts. Jums šķiet, ka Šie smagi nestrādā? Vislielākais 

infarktu procents. Un kur 3ākas masas? Sešsimtā takstoši, 

ts ir masa, vai ne? Viņi ari ir darbaļaužu masa. 

iii-ijj"L., E3 nezinu, i2s nepazīstu viņus. Agrāk strādāju bāreņu 

p a t v e r s i , Ks labi pazīsta bāreņus. 

LJ.VM.3 (turpinot ar iedvesmu rakstīt). Administratīvais aparāts 

ir tādi paši cilvēki. Daudzi pat baroņi. 

I3IAiiii?Iīi (ar Selumu). Ak, ta? Nabadziņi. 

Jāatzīmē, ka tas ar viņiem notiek diezgan vēlu. Bet ne 

mazāk skumji* 

X«3!CaJiJiJii ( laipni ) . Jocīgi. £s jātu, cik ātri skribelējat, Pat 

mazliet kutina. Neesmu īsta kupre kā Kenkampuā kungs. Vai 

ne? 

LetoiU (rakstot)* Mazliet tuvāk. Tā. Jas 03«t eņ^slis. Bet ja jOs 

man atraisītu kreiso roka, batu vel lobak. Jās nenogurtu, 

līs ja3 varēta pieturēt. 

X3T<u3i,NK (smejoties). Pie papiem? Hekā nebas! Kamēr j03u labā 

roka aizņemta, man nekas nedraud. Jums jāraksta un darbs 

masdienas - svēta lieta! Jaunajja sabiedrībā visiem jāstrādā. 

(divdomīgi). Bet es varēta turpināt.. . (cite) Tavai laba-

jai rokai nav jāzina, ko tava kruisa roka. . . 

ADii parādas. Safrizēta. Viņa kliodz. 

ADA. Ko es redzu! Ko tu te dari? 

L^jllJ (saminstinoties, pārliecinoši). Ka raksta raksta. 

ADi». Uz istabenes muguras? TOlIt pat stāvus, muļķīt! Jums jā-
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pa3taata viss, ko viņš to sagvelzis. 

IJTiiBE^ii, Kundze, es to darīšu! Kungs 3tastlja par kapri no Ken-

kampua ielas. Šķiet, ka viņš tur agrāk dzīvoja on piedāvāja 

kupri birkas spēlmaņiem, 

ADa (viņu pārtrauc), Es zinu. Ee ari izglītota, ja ne vairāk ka 

kungs. Man sociologa diploms, nevis viņam. Jūs esat naiva, 

mana nabaga cālīt. Jūs nesapratāt, ka ar ieganstu rakstīt 

uz jctsu muguras un ar vēsturiskas anekdotes palīdzību viņg 

pievelkas un . . • 

LEONIJ (nevainīgi). Ko tu saceri? 

X3TaBiiNii (patiesi) . Viņš nekā nevarēja, kundze. Viņam bije tikai 

viena roka, un iekams ta tura rakstāmo... 

iJjh (nopaŠas). Mans nabaga bērns. Skaidri redzams, ka jOs nepa-

zīstat vīriešus. 

ISTaBENE (apvainojusies). Kāpēc gan ne! Tomēr mazliet . . . 

viJDii (uzbrakoši). Bet kas bija viņa nodomā? 

IdTaBEiTE (naivi) . To gan nezinu. Es stāvēju pret viņu ar muguru. 

āDa (izmisusi). Labi. Ceru, ka jas rīkojaties bez ļauna nodoma, 

Ejiet! 

ISTaBEHE. Klausos, kundze. Bet iekams viņš tura rakstāmo... 

Viņa aiziet, Mazliet apvainojusies. Āda sadusmota uz-

runa viru. 

Na9 mans mīļais (viņa paceļ striķi un draudīgi vicina) , vai 

raksts pabeigts? 

LEONJ (vesi) . Vēl ne. Bet ja tu velies, satl uz wi?igaron redak-

ciju, viņi atmetis atpakaļ un ardievu čungurs. 

iiDa. daoelšanas? SantāBa? 

LEUNJ (vesi) . Eaktu konstatācija. 
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ADA (pēkšņi draadošl), Tev £ķiot» esam vel tēviņa kundzības lai-

kos? Ja nosddseša tovi masa komiteja, tas vairs nebas piec-

padsmit, bet piecpadsmit plus astoņi, mīļumiņ! 

LEvMS (o2varst3, panīcis). Ko es tadu teica. Tikai to, ka nepa-

beidzu rakstu. 

aita (piesienot viņu). To tu turpināsi psc tam. Stundā tev jābat 

piesietam* 

LiiuSS* tlaa teicis, ka nedrīkst šaustltiea brīvām rokām? 

«Da» Likums» 

L&uNS (burkšķot kaaēr viņi piesien). Pie pakaļas tavu likamu. 

iU>iv (stingri). Varbūt pie istabenes pakaļiņa3? (Viņš noliec gal-

vu, neatbild.) Tu redzi, tev nav tīra sirdsapziņa, mīlulīt. 

Tu atkārtoji sava paškritikas runu? 

Jā, daļēji. Dzīve ir gara. Visu nevar atcerēties. 

nD«. Caclbas neaizmirstas. Pietiek satikties pec trīsdesmit ga-

diem ar skolas vai armijas biedriem, un atmiņa atgriežas, 

iis pietiekoši dzirdēju, kad jas atstāja vienas pie konja-

kiem un liķieriem tavā kabinetā. 

(paleoas) • Tu noklausījies aiz durvīm? 

(sparīgi)* Tās bija manas durvis, un tu mans virs. 

L^īlS. Tikai istabenes noklausās aiz durvīm. 

(indīgi brec)* Tev taisnība. Es visu rauga biju tava istabe-

ne. iis varēju atļauties. Vai noliegsi, ka biju tava ista-

bene divdesmit gadus, kopa bērnus, gatavoju 83t, mazgāja 

tavas smirdīgās zeķes un apakšbikses? 

Liulli (ari kliedz)* Tu melo. Pateicoties manam regulārajam dar-

bam "Pigaro" tev vienmēr bija kalpone. Pat pāri3 kāda laika. 

Pat vidēja un metrdotelis. 
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ADA (zobojoties), Nu, parunāsim, Divaa nedēļaa, latiesi, jauna 

parltia. 3ieva nekaa, Šo autonoru upuris, Viņš ziņojat kun-

dze, puadionaa pasniegtas, un ejot lauko aiz salona durvīm 

nooezdējās, lai man ieriebtu. 

(vēsi) . Un tāpēc viņu atlaidu pēc divām nedēļām. Bet pa-

klausies, Ada, vai Šī ģimenes scēna, vai paškritikas stunda? 

Ja ģimenes scēna, mums vajadzēs vismaz divas stundas, bet 

man līdz divpadsmitiem jānodod "Aigara" kurjeram rakstu. 

Citādi naudiņa vējā. 

ADA (uzreiz mierīgi). Labi. Tu mani izvedi no pacietības. Turpi-

nāsim. (Ziņa apsēžas. Uzliek brilles, paņem burtnīcu.) Tava 

bērnība. Kur mēs palikām, ak, jā. £is trispadsmitgadīgais 

skuķis, divus gadus vecāka par tevi. Viņa tovi ievelk tua-

letē, , , 

Lii^NS (mēģinot mīkstināt), Nu, un! 

ADik (stingri) . Nekādus Munrt! Vi$a atpogāja tavas bikšeles, kā tu 

vakar liecināji, vai pats to darīji? Mēģini atcerēties, taa 

svarīgi, 

LisijNS. i.3 apstiprinu, viņa, 

/U)A (bezkaislīgi). Un tas tev sagādāja baudu? 

Lj£UN3, Jā . 

uūr. (skatoties papīros palecas), Kāpēc "jā"? Vakar tu teici Mnē"! 

Vakar man vēl nebija izskalotas smadzenes, palika vēl ne-

tīrumi. Šodien sev par negodu atzīstu, jā, tas man sagādāja 

baudu, 

(nopietni pieraksta), Lieliski. iirmā pieredze, pasvītroju-, 

bauda. Un viņa pirmā sāka? Tu esi drošs? 

Li>oN3. Tas notika pirms tabletēm un atbrīvošanās kustības. Brīvas 
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sievietes bija ari tolaik! Viņa bija mazā pioniere (aizkus-

tinoši šņakst)J Pirmo reizi iepazina mllēSanu ar viņa! Vien-

kārši burvīgi! 

iuLi (pārskatot pierakstus), ak, es aizmirsu. Viņas sociālā iz-

celšanas? 

LžMiiS» «iana vectēva rentnieku meita, 

AB,» (stingrāk). Un ne mirkli nepadomāji par to, ka tava masa 

buržuja un i'ullokrāta rīcība varēja aptraipīt tautas bērns 

3kaidro dvēseli? 

JUoHS (sten). Bet taSu tev teicu, ka tā bija viņa, ka viņa man 

atppgāja azas u n . . . 

hDjx (skatoties vssi ) . damazgu izlietne, atkārto: e3 esmu bur-

žuāziskā samazgu izlietne, es aptraipīju nevainīgu tautas 

bērnu ar savu perverso velmja apmierināšana, neraizējoties 

par nopietnām sakāmi sabojājot viņai nākotni un nolemjot 

viņu nabadzībai. 

LuoSd. Bet es ta5u teicu, ka viņa man atpo. . . (Pēkšņi apklust 

un sāk paklausīti atkārtot.) B3 03mu buržuāziskā samazgu 

izlietne, es aptraipīju nevainīgu tautas bērnu a r . . . (pie-

bilst) es biju divas gadus jaunāks par . . . (ViņS pabeidz 

klasi, nedzirdami.) Par v iņu . . . (Un turpina paklausīgi.) 

LdoSd. . . . savu perverso vēlmju apmierināšanu, sabojājot viņas 

nākotni un nolemjot viņu naoadzlbai (viņš iekliedzas), 

itesli! Tas viņai sagādāja lielāku baudu kā man! Astoņpad-

smit gadu vecumā viņa apprecējās ar mieunieka dēlu, viņiem 

septiņi bērni, vienpadsmit f iliāles , virs ir generālpadom-

nieks, viņa valkā adeļādu kažoku, vij?a ir patronese! 

(ledaini konstatē). Bezoerlgs gadljuais. Nekādas morāles. Tu 
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izvestu no pacietības pat svēto. Roku atsios Sāja pēcpus-

diena un tu piecdesmit reizes pārrakstīsi šo teikumu. 

Viņa aiziet. 

Ii,vjM3 (kliedz). I netaisos greksadzei! Pie velna! Un nerakstīšu 

artiķell "ifigaro", še tev! 

(pēkšņi atgriežas un jautā). Ko tu teici? 

LEuNo (apstulbis). Es teicu "Ša tev". 

ADA* Un pirms tam? 

LiwHJ (gļēvi). Es aizmirsu. 

Nesakot no vārda, Ada aiziet. Ienāk Fisels ar lupatām 

un slotām, lai pabeigtu uzkopšanu. 

LEONS (viņam kliedz), tfisel, atsien mani! Es došu simt taksto-

sus i'ranku, tie noslēpti manā trijstorenē, un abi laidīsi-

mies lapas* 

EI3EL3. Uz kurieni? Viņām komitejas visos i^ancija3 staros. 

LEuSd. Uz tveici. Tā vienīgā zemo, kur vīrieši izturējuši. Ir 

pat kantori, kur sievietēm nav balsstiesību* 

•e'IjELci. ^as noķers vel pirms robežas. Un pat ja mēa līdz tai 

tiksim, vīriešiem vajadzīga apeoiāla vīza. 

LEUN3. Mēs aizlldlsim pāri uz vēderiem. Atnes manu špagu; ja 

nāksies, aizstāvēsimies. -

j?I3EEJ (krata galvu). Tas nav nopietni. Ir raan3 sievišķis draņ-

ķu, bet tomēr sieva, un bērni? Kā viņus pamest,ko viņi 

grau2ls? Man prāts nebas mierīgs. 

LEvNJ (izmisumā kliedz). Bet kā mēs visi līdz tam nonākuši? 

j'IJ&LS* Ko jas gribat, mazliet caka3 mBs bijām. Mēs visi Šāvām 

pāri . . . - . 

Tumsa. Kad iedegas gaisma, akadēmiķis joprojām pie-



slots pio staba* FI3KL3 piestūmis galdiņa, palīdz viņam 

ēst. Labā roka atsista. 

L^uffS. Nogriez man vēl gaļa, un plānāk.. . It kā viņas man neva-

tēru pusdienlaika atbrīvot rokas. Beidzu beidzot aizvaino, 

ja baro kā bsblti. Atsēj man kreiso roku! 

i'iJiiLj (stingri) . He, pavēle ir pavēle. Nekad abas rokas vien-

laicīgi, teica kundze, 

LIA/SJ. Kāpēc šodien baro tik vēlu. iis biju izsalcis, 

P U ^ a J . Man pavēlēts nedot ēst, iekaos nebcts pabeigts raksts. 

Kurjera jau pirms stundas lejā gaidīja. Ja nebūtu pabeidzis, 

nedabūtu ēst. 

L^VAJJ. Un atkal spināti! Jd&n tie negaršo. 

Tie ai tāpēc. Lundze teioa *ilipotei, ka jābūt stingriem. 

Jasu vecumā jāsāk ēst visu. Man ari bērnībā negaršoja spi-

nāti, pieradu. 

L-.uiiS ( žēl i ) . Bet esmu sen pieaudzis! 

PlJ-iLi (negribot strīdēties). Viss kārtībā, man nevajadzēja ar 

jums runāt . . . Sākas diskusijas . . . £a vienmēr mīļā miera 

labad klausīju savus komandierus. Un tagad mans komandieris 

ir kundze, 

LiiuNS. Tu tāds pats vīrietis kā es! 

rlJiiLS. Nē, es saņemu algu. Tā mana darīšana, ko es domāju par 

stfirartiei*;iem. Bet saimnieks paliek saiainieka, pat sociā-

lismā. (Viņu baro.) Vai pamērcēt oiaizlti mērcē? Jums tā 

garšo, es zinu. 

(salecas). Tev netīras rokas, 

(cienīgi) . 12s esmu apkopējs. Un neviens nav lodzis mazgāt 

rokas. Tes neietilpst pienākamos. 
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LuoIIB* Pareizi, Kāpēc mani nebaro jauniņa istabene? Taa ir viņas 

pienākums* 

JSIBBL3 (piemiedzot aoi) . Jokdari, it ka jas nezinātu* (Sazvēr-

nieciski.) Btarp mums runājot, tīri nekas ari &I! (Apklust.) 

Ja, ja jas teiksiet, ka es runāju, es teikšu, ka jas sakāt. 

Skaidrs? 

Ja. 

PI3KL3 (piegražot dakšiņu). Beidziet spinātus, un es nokopšu. 

Pietiek vāvuļot. 

LiioNB (novēršot galvu). Man negarfie spināti. 

js'JL Ji;L3. Tas us mani neattiecas! ^an piekodināja, ka šķīvim jābat 

tukšam, un es klausu priekšniecību. Uu, nu ta5u, mutīti -

par tēti, mutīti - par mammu... 

(ar pretīgumu). Tu o3i pārāk gļēvs! Varēji mierīgi samest 

podā. Tiešām, gļēvs! 

£I$eL3 (barojot kā bērnu)* Lai tā batu, bet es izlocīšos. . . Es 

izlocījos pie vāciešiem, pie gallistiem, un ja gadīsies, 

ka nāks tie pie varas, es izlocīšos ari pie komunistiem. 

iiS jums sacīšu patiesību un viss» raēs, sīkie gariņi, vien-

mēr izlocīsimies. 

Viņš aiziet ar traukiem. Leons kliedz* 

LBoNB* Bot kur saldais! Vai tad nebija? 

PldiiLJ* Jā, bija. Lokolāde3 krēms. Bet juma saldo ēdienu nocēla. 

LG0H3* Kāpēc? 

PI3KL3. Nezinu. Droši vien tāpēc, ka tīšām nebeidzāt laikā 

rakstu* 

BiiUlJB (kliedz, jo kalps aiziet) . Pisel! 

PX3iiL3. Ko? Vai nav par daudz! &as var noklausīties. 
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LīiotU. vai tava siova tikpat draņķīgi i staras pret tavi? 

Pio sīkiem ļautiņiem viss prastak. Flipote uz mani brekša 

pat fallakratu laikā, kad es skaitījos kung3 un noteicējs; 

kopusi mani viņa vienmēr. Un gaitā vakaros, kad vi^ai aa-

gribas, viņa kā izsmērēta» Kaut kas jau mēs noderam. (Aprau-

jas. ) Ja jas teiksiet, ka es ar jums runāju, tad es teikšu, 

ka jas 3ākāt. £o mājiena jau nejjiedos. Skaidrs? 

Loiv.fi (pakļāvies). dkaidrs. 

^IdliLd (atceroties kalpa loma). Vai kungam vēl ko? 

(y.o:l'J, ne, paldies» Vai tiesa notika šodien? 

I I J J J J . ifrijos pēcpusdienā. Simona Jomanaaras kundze personīgi 

vadīs prāvu. čJmagS artilērija, vai ne! (Gatavojas aiziet. 

Leons viņa sauc roisē cienīgs un noāēlojaas») 

LcioNo. Sisei! 

i'i iiiLo. Ifu, ko? 

L.iOMJ (cienīgi). Tu aizairsi piesiet roku. 

iii>«Li (atgriežoties šausmas un piesienot viņu). 3asper jods«v 

iir vienu kāju cietuma! Paldies, ka pateicāt. Ks to atcerē-

šos. (Murmina piesienot.) Jas neesat ļaun3, bet ko jas 

gribat, mēs, masas, esam spiestas pakļauties. Tā bija vien-

mēr, zeca visām varām. Un rit nekas no.'aainlsie3. Un esmu 

tikai masa. 

Viņ5 aiziet. Leon3, paliela viens, prāto. 

L^ftd. Kāds veselīgs gars tautā! Doviņieaiait trešā gadā masas 

ari atbalstīja rojālistua. iiet tas netraucēja Lajam XVI 

iespļaut vidiem acis. Revolūcijas mani aizvaino tas, ka 

jājautā sev, kā tas saku&aa. Varbat I9£5.gadā, kad mēs 

piekritām lafim £rizaram? 
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Ienāk Lebeliks, apaļš, pašpārliecināts vīrietis ar 

ar spiedzīgu balsi, 

LiiuSS (kliedz viņam nikni). Ko tu te meklē! 

LEB^LIKS (jautri) , Jis, mans dārgais, esmu tavs aizstāvis un at-

nācu apskatīt tavu lietu. Vai aizmirsi, ka esmu advokāts. 

Ea studēju jurisprudenci, kamēr tu literatoru, turpat 3en-

mišela bulvāri. 

L^UNS. Prom! ITegribu tevi redzēt! Sivēnaste! 

Liīi3ELXKJ. Nezaudēsim laiku strīdos. Laiks ir nauda. Tu zini , 

tava lieta draņķīga, gailīti manu. 

LīiuftS (dusmās, nevaldot pār sevi). Ks neesmu tavs gailītis. Pa 

purnu tu gribi! 

Ius&jalKS. Tas grati izdarāms, 'fu esi piesiets. 

LiieH3 (bļauj). TOlIt pat prom, krupi! 

LEdi>aIK3 (mierīgi aps62a3, izvelk no somas mapi). Cik tu esi au-

šīgs! Es noderēšu! (Viņš turpina spiedzošā balsi . ) Zinu, ka 

tu mani nioini par to, ka piekritu operācijai. Vispirms es 

neesmu tu. Man nav ko zaudēt. Un pie tam godkārība prasa 

upurus. Sešpadsmitajā gadsimts tas bija izplatīta. Nevar 

vien pārskaitīt kardinālus, kas sāka Siksta kapellā kā 

kora dziedātāji kastrāti. 

LaočiS (drami burkšķ). £s nekad te tev nepiedošu. 

L^JiiLIKJ (vienkārši). Tā ir mana darīšana, nevis tava. ūn pienā-

cis laika samierināties ar jauno sabiedrību. 

LiiUNS (brēo). Nekad! 

LišikiLIKS, Pagātnes vergs! Slidot pa kreisi, visi vīriešu līde-

ri , kuri tik vareni solīja masu beztiesīgajai un kuslajam 

dzimumam, paši iekrita slazdā. Tu apjēdz, ka sieviešu 



vairāk ka vīrieša an ka atraitnes lr niknas oīnītājas. Un 

rezultāta pedejBs vēlēšanās ar balsa vairākuma tnes atgrie-

zāmies matriarhātā. Kaut kas tāds, ko nepiedzīvojām piecas 

sešas gadu tūksto&us, atkal klāt. Šīs metās ieņemt visus 

valdības posteņus. Viņām mazliet traka kompetences un izglī 

tības no vienas puses, un no otrās puses - homoseksuālisti 

ieplūda mākslas nozarēs un kultūras ministrijā. Viņas aici-

na talka brīvprātīgos. Qa biju viens no pirmajiem, kas bal-

soja par Petānu četrdesmitajā, viens no pirmajiem, kas se-

koja de Oolam, es viens no pirmajiem pieteicos. Ko tu gribi 

mans dārgais. Nākotne ir ar viņām. (Piebilst-,) Un galu galā 
* 

ar anestēzijas progresa tas bija vieglāk, nekā izraut gad-

rības zobu. Un tāds miers pec tam! Starp citu, manī jau bi-

ja šis sievišķais jūtīgums, kas tagad saplaucis. 

LwHi (turpina burkšķēt). Sivēnaate. 

L ^ L i K J (smaida). Jā, bet kļuvu par advokātu vecāko. Un, patei-

coties breloku upurēšanai, varbūt man izdosies tevi izglābt 

no visļaunākā, taana dārgais. (Viņš kļast nopietnāks.) Jā-

teic, ka tu esi sliktā rajonā. Menimoltanā vai Bastīlijā 

vel palicis veselīgs saprāta... Bet pie jama Parī 3iaonas 

Bonranoāras viravadībā notiek pats ļaunākais. Pie jums vis-

lielākais kreisi intelektuālo dāmu procents Parīze uz viena 

kvadrātmetra. 

LaSuNi» (breoot). itfan nospļauties uz kreisām intelektuālām! 

LiSBiSLlKS (šausmās). Ne tik skaļi! Nospļaujies uz viņām klusāk. 

Kā visi to dara. Viņas gan tev var uzspļaut ar nopietnām 

sekām. Ta lasīji jauno kriminālkodeksa? 

L;^>N3. Ne! 
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LE3&LIKS* J2s to izstudēja. Tas mans amata pienākums* Pio skars i-

mies, dārgumiņ, 122*pantam. Paklausies* (Viņš izvelk no so-

mas jauno kriminālkodeksa an falsetā sāk lasīt. ) "Tiek pa-

kļauti radikālai operācijai - tev skaidrs, kas tiek domāts 

- plus no 2000 līdz 60w0 jauno franka soda nauda, visi vī-

riešu dzimuma pārstāvji, kuri, ļaunprātīgi izmantojot fi-

zisko speķu, daiļrunību, falliskus solījumus, Izmantojot 

upura apjukumu, kas izpaužas kā piekrišana - tu redzi, kur 

tas pipars - pakļauj savām vēlmām sievleŠseksa pārstāvi 

jaunāku par divdesmit pieciem gadiem. Ja pavedinātājs sa-

stāv laulībā, sods tiek paaugstināts no 4000 līdz 12000 

jauno franku. Analoģiska sods tiek pielietots, ja rona iet 

par uzbrukuma bridi nepilngadīgu upuri, un abos gadījumos, 

ja viņa atrodas pie augšminētā dienestā. 

Li&NŠ. Pie kfi? 

LiJdiiLIki. Sini gadījumā - pie tevis. Viņa bija nepilngadīga? 

LiiONJ* Ne., 

.Bet tavā dienestā? 

LiioN3, He. Manas sievas dienestā* 12s neesmu vairs ģimenes galva, 

LEB^LIKo. Kazuistiko! 

LiiOiTJ (apskaidrībā). NS, pašķirti, pašķirti! Matriarhata likumu 

ievada. . , pants septītais vai devītais,.* 

LiBBLIKa (ari aizrāvies), ģeniāli. (Šķirstot.) Devītais pants. 

"Visa vara, gan izpildu, gan likumdošanas, nāk no sievietes 

vēdera* VlrieSkārtas pārstāvjiem tiek noņemtas mantofcanas 

tiesības. .*" Tas nav tas. 

LiiOUo* Pameklē vel* Tas ir kaut kur tur. Vienpadsmitais vai 

trīspadsmitais pants* 
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II-JBĪULIKJ» Pagaidi . . . pagaidi . . . Varbat mea vinneaim. Triapad-

smitais pantst "Visi abu dzimumu padotie, vai tas batu uz-

ņēmuma, vai ģimene, pakļaujas uzņēmuma sieviešu vadībai vai 

mājas saimniecei. Nekādā gadījuma virie5kārtas ģimenes lo-

ceklis vai usņēmuma darbinieks neizdod pavēles peo paša 

iniciatīvas. w 

Li.eHJ (uzvaroši). skaidro, viņa nebija mana pakļautība! Tātad 

es nevarēju viņai pavēlēt! 

(domīgi). Ja, bet tu tomēr uztaisīji bērnu! 

it̂ sjiio (viltīgi ) , tis tafiu nepavēlēju to darīt! 123 biju ļoti ko-

rekts. 'Ziņa pati uzbudināja. &on Šķiet, viņa mani mīlēju. 

LJBIiLIkJ. Tev neticea. (£ķirsta kodek3u.) 207.pants t "Meitenes 

vai sievietes piekrišana nevar bat par attaisnojumu vīrie-

tim, pieķertam nozieguma vieta, pat viņa partneros TorsS-

las piekrišanas gadījuma." (Indīgi iesaucas.) £e tev! (Sme-

jas . ) JOmo kļuvi! 

(breo). oivsnasto! Tu gaidi, lai ari es saktu dziedat 

Jikata kapellā? 

JJIK J (cienīgi) . Nejauc lietas batlbu. £a upurSju sevi ideā-

liem vai godkārei, ja tu velies. Bet tevi es gribu glābt, 

aizstāvja pienākuma ir avets. Vai gribi zināt manu viedok-

li? Tikai viens cilvēka varētu tevi izglābtt Ada. Vai jflsu 

starpa pastāv attieoibaa? 

LuOUS (droml). Ļoti rotoa. 

L/ifliialK'J. Veikamlgaa? 

(nikni) , kaa tev par daļu, riebekli? 

IKJ. Lai aizatāvetu, baaim atklāti. Vai Adai paatav inte-

reao, lai mantiņa paliktu pie tevia? Vai viņai ir mīļākie ? 



LiwN3. Nodomāju vis, vi pa vēsa sieviete. 

L&3*LIKJ. Tad sasildi, mīļais, on tu esi glābts. 

L-iuNo. ffo iespējami. Tam nav vairs laika. Mana tiesas prāva sāk-

sies pēc divām stundām. 

LiidiJLiKS. Pa divām stundām daudz var paveikt. 

LLvHS (dromi). Tikai ne to, ta3 iet pāri cilvēka spēkiem. Urt 

maniem. i»r vi$uz jau sen. Un likumi nekad nevarēs piespiest 

vīrieti u z . . . 

L̂ B-i-uIKS (šausmās viņu pārtrauc). Tikai no rupjības! Tu apjēdz, 

ka tas ari sodāms. Ko dl7.panta 12.paragrāfs. (Viņš lasa.) 

"Katra rupja vai divdomīga izteikšanās, noniecinoša vai 

lamu vārds, apzīmējot sievietes ķermenisko daļa, vai vīrieša 

orgānu, vai seksuālu aktu, tiek pakļauti sodam a r . . . " utt. 

LiSON3 (iosauoas)* Mans dievs, ko viņas grib panākt? 

LKBLLIK3, Sevis cienīšanu, Gadsimtiem ilgi viņas neturēja cieņā. 

Un tagad, kad viņām pieder politiskā vara, viņas to piepra-

sa; tas ir cilvēcīgi. Kā tev šķiet, vai var atļauties neso-

dīt izlēcienus pret partijas biedriem Austrumu zemēs? Tā ir 

proletariāta diktatora, mīļais, tā visneiecietīgākā, kāda 

vien pazīta. (Piebilst.) Un kad pie varas ķeras vājie, tici 

man, viņi to dara ar dašu! - - -

klusums. Leons jautā nomākti. 

LKwS3. Varbāt liegties? 

L^diiLiuS. ae. Bērns piedzimis un viņai izspieda atzīšanos, ka ta 

esi tēvs. Tur sieviešu speobrigfidēs īpašas metodes, lai 

Izvilktu visu, ko vi^as vēlas. 

LuuKS. Uz ko tu spiedīsi? 

LīiBiiLIKS. Uz vardarbību. 
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L^ J N J . Manējo? Es tov jaa taiou, ka viņa bija ar miora, an 

priekS kasa... 

Ljj^LIiU. Vardarbība no viņas pu3es. Viņas visu sava kodeksa 

parodzsja&aa, tikai ne to. šx meiča tovi izvaroja. Viņai 

bija līdzdalībnieces, karas ta vairs neatceries, 3aprotam3, 

peo pārciesta satricinājuma. Viņas tovi nogāza, piesēja, 

turēja, noklausoties tavas logSanās un kliodaienoe, un šī 

meiča aotā3 tev virsa. Mežonīgi! Jaunā iekārta aizstāv tikai 

vājos, tādēļ spiedīsim ua tava vājuma. 

Lu>8'3 (apdullis skatās, jautā). Kad tevi operā ja? 

L._3LLIL;i. Pirms diviem gadlom. Nu, an kas? 

2a osi piemirsis, kā tas notiek. Ir viena ķibele, kas vi-

ņas aizvainotu, ja to atgādinātu« var izvarot sievieti, bet 

nevar izvarot vīrieti. Viņam jāpiedalās, jāgrib. Uzzīmēt 

tov, kā tas notiek? Tagad to māca skolā jau no sestās klasos. 

Līi&jLIKi (domīgi). Protams, daba (saņemas) an tleSi tā, daba 

pret oilveku. Tu ©si tagad lodsoos, Iebaidīts, ar bailēm 

acis tu ladz viņa, visa3 tavas jātas pretojas, bot šl taeiSa, 

noāeiīga, veikla, isvirtusi, nepamana tava skatiena. (Viņš 

pieooļao un an kā griežas pie tieansSiem.) oodātās tiesne-

ses! Un daba uavar. Volti viņš sten un ladz. Viņa panāk 

sava. Nejautājiet man, kādā veidā! Viņa metas uz elsojoša 

upuri. . . 

Ii^vfti (skatās ua viņa ar riebuma). Elsojoša*.. (kliedz.) Nolieti, 

pievāo papīrus un pazadi! Ja tu tā teikai runu, ©s pieceltos 

un izkliegta patiesība. 

LL^ĪJJUtu (apvainojies, kārto papīrus), MGb dzīvojam absorda pa-

saule, kar patiesība maksā dārgi. Tavs vīrieša lepnums tovi 



aizvedis līdz tam, ka tu lielīsies ar varoņdarbu - bet es 

tevi brīdinu - tas bas tavs pēdējais varoņdarbs. Uz drīzu 

redzēšanos! iian jāsatiek pirms sēdes pāris klienti. Ceru, 

ka viņi bas saprātīgāki. 

Viņš aiziet. Palicis viens, Leons skumst, pēc tam pēk-

šņi sāk monologu. 

To have or not to have 

i'hat is the ^uestion! 

itas.prāta cienīgāki vai ciest tās bultas - ar ko mās vajā 

ļaunais liktenis - vai pacelt ieroSus pret posta jaru un 

izbeigt visu? Iet slimnīcā, ar anestēzijas progresu — un 

aizmigt, ne vairāki tā iemiegot un guļot, teikt» gals sird-

ēstiem un takstoš citām likstām, kas masu miesas t iesa . . . 

Ak, tāds sasniegums ir kvēlo ilgu vērts ! . . . Iet slimnīcā un 

gulēt, un aizmigt. . . Aizmigt? Vēl miegā varbat sapņot? lak! 

kur šķērslis! Ak, Šo sapņu saldkaisle! Tai pietiek, es sevi 

pazīsta, un medmāsas gurnus, kas spīle audumu. Un sapņi 

nāks pecoperācijas murgos, Šis bailes masu prātu mulsina, 

ŠI apziņa mas visus dara gļēvus! (skat. Hamletu.) 

Ienāk Ada, kā vienmēr stingra un izlēmīga. .. 

Ko tu te darīji? ~ ~ 

LLoK3. iSs domāju. 

aDa» Labāk nejautāt, par ko. "av grati uzminēt. Starp citu, mī-

ļumiņ, mums drīz bas melu detektori! Līdz masāžai man vel 

divdesmit minates. Mazā skolā līdz divpadsmitiem, un es 

atnācu tev paskalot smadzenes. Tās smird jau pa gabala, 

mans draugs* Kāda emaka! kur mēs palikām? (Uzliek brilles, 

paņem piezīmes*) Ak, jā, šis skuķis, vai tu kaut mazliet 

noSeloji savu rīcība? 
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iuiuNS* Nē. 

Ai) i» (cieti) . Tu neglābjams? 

Lielīs (maiga skatiena). Paklau, Ada, es nenožēloju, bet daolz 

apjēdzu. tl impulsīvs rīolba, Šis satraukums, kas mani tik 

agri pakļāva kaislei . . . Boz Šaubām, esmu ari vainīgs. . . Bet 

man viss noskaidrojies. KSds bezdibenis masu zemapziņa! Un 

kādas satraucošas priekšnojautas tā mums atklāj! Ada, tam 

skuķim jau biju piemirsis seju, bet tagad tā acu priekšā. 

Viņa bija kaut kas no tevis. (Adas skatiens kļast satraukts. 

Leons domīgi turpina-murmināt.) Varoat pSr&k pēkšņi? 

Tamsa* 

Kad iedegas gaisma, skatuve pārvērtusies tiesas zālē. 

Improvizācija ar salona mēbelēm. Kauna stabs pazudis. 

Skatuves vida krēslā sē2 Leons, joprojām akadēmiķa 

tērpa, mazliet sānis Leboliks mantijā, uz galdiņa izliek 

mapes. Pie lielāka galda - var bat ovāls vai rakstāmgalds -

Napoleona I I I laikmeta stilā - se2 Jimone Bomanuara on divas 

sievietes piesēdētajās. Visas trīs elegantas savā nevērība, 

ar apšaubāmu gaumi, vipaa izceļ austraanieciskas cepures, 

turbāni, viņas atgādina trīs vīriŠķtga izskata lezbietes. 

Lomas varētu tēlot - travestl. 

ģimene un kalpi mazliet nostāk skatuves dziļuma. Ne-

liels soliņš veido šķērsli. 

PR£Ziiij£??TE. Apsūdzētais, piecelties. (Loons drams pieceļas.) Jas 

esat Goda Leģiona ordeņa kavalieris, franSu Akadēmijas lo-

ceklis. iļfemot vērā jasu nopelnus, 16.rajona Brīvo sieviešu 

OK ir nolēmusi jas atbrīvot no atklātas tiesa3 apkaunojuma, 

kā pienāktos pēo likuma. Sis procesa notiks aiz slēgtam 
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durvīm. Jaa apvaino jaunavas ;,2az4 jas-Zozefaa l arampulraa, 

25 gadus vecas, pieamiešanā un apaugļošanā, kas paredz so-

dus pēc pantiem 122, 127, 147 un 445 pēc jaunā krimināl-

kodeksa. Jods paredz radikālu operāciju, ieslodzījumu no 7 

līdz 22 gadiem un naudas sodu no 4 līdz 12 tokatošiem jauno 

i'ranku. Sie soda mēri var tikt pielietoti vienlaicīgi. Vai 

juma kaa paziņojams tiesai? 

LKoNS. Iža neatzīstu jasu tiesas pilnvaras. 

i'Rii2ID!iNTii (apspriežoties ar piesēdētājām). Jāau protests tiek 

noraidīts, tas neattiecas uz izskatāmo lietu. Jtts varat ap-

sēsties. Pāriesim pie liecinieku nopratināšanas. (Viņa 

ierauga Lebeliku, kas grozās uz krēsla un atiepj roku.) 

Jums iebildums, rnetr? 

LiiBSLIkii (pieceļas un pārspīlēti spiedzīgā balal mēģina runāt). 

Jians klients, prezidentes kundze (viņam aizlēst balss), 

mans klienta, prezidentes kundze... 

HUZiD^iTj. (ar labvēlību). Runājiet normāli, metr. 

L^BīLIKS (vainīgi). Tas nav iespējams. 

(Šķibi smaida un burkšķ). Veikla zellis! 

PR^ZID^NTii. Nu, turpiniet. 

LiiDiiLilU (arvien griezlgāk). Mans klients, prezidentea kundze, 

augsti cienījama cilvēka, viņa goda nosaukumi, apbalvoju-

mi, viņa nevainojama dzīve, pietiktu, lai liecinātu apau-

dzētajam par labu. Un no oāau stāvokļa augstumiem izvir-

zām. ». .—„ . 

FRiuZLDšNTb, (aauai). m s līdz tam neesam nonākuši. Drīz pienāka 

kārta jdau runai. Saiet tik laipns, apae&atiea un nelūdziet 

vārdu alkumoa. 
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L^SLIKS (uzreiz apseSas). Ja, prezidentos kundze, tas vairs ne-

atkārtosies. 

L.uNJ (izmet). Zaķpastala! 

ITlliZiDjiNTii (redzot Adu pieceļamies). JGs vēlaties, madame de 

3en Pe, sniegt tiesai pasiņojurau pirms lietas izskatīšanas? 

(ar cieņu). £s uzskatu par savu pienākumu brīdināt tiesu, ka 

pirms nepilnam divfim stundām lopiska iekar© mans virs mēģi-

nāja - es lodzu tiesu ticēt man, mana rīcība to neveicinā-

ja - mēģināja mani izvarot. 

Troksnis zale. Leons apmulsis. 

liiLSiiiLJI'fjj; (pec konsultācijas ar piesēdētajam). Tiesa aēk lietas 

izskatīšanu. Izsauciet pirmo liecinieku. 

Kamēr viena no piesēdētajam meklē sarakstu un otra 

viņai palīdz, izmisīgi tukšojot somiņas, izberot un šķirstot 

papīrus, Lebeliks ar Leonu slepeni Stri pārmij daSus teiku-

mus. 

L^ii^LiiS (čukstus Leonam). īlu ko, izgāzies? 

LjuHJ (drdrni). Pilnīgi. Jo batu paredzējis! Tev vienmēr bijušas 

stulbas idejas. 

L^ii^LlAB (šņācot), Studentu gados tu Sāja ziņa biji pārlieci-

nošs, tev tik padod. 

LiOžfJ# Aizveries. Nejēga. Vaoies uz Siksta kapellu! 

i'Iii;.-:-VJ';?-TAJA (atrod sarakstu krašturl, izsauc). Plipote Lopu'olana, 

aa Pisela dzīvesbiedre, mājas kalpotāja. 

Trīcoša Plipote, vira bakstīta, tuvojas. ... 

LKizZiJAtiTii (vīrišķīga basiņa). Zvēriet sacīt patiesību, tiksi 

patiesību, un neKo vairāk par patiesību. Paceliet labo roku 

un sakiet» es zvēru. 
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PLIPoTk (ceļot roku). K3 zvēru. 

PR.j,ZXD£fiTK. Jaa esat kalpone apsodsetā mājās kopš 1955. gada? 

PLD.02K (bailēs). Jā, prezidenta kungs. 

PFUZADKNTK (labojot, aizskarta). Kundze. Jas bijāt akta lieciniece? 

PLIPvI* (satraukta). Ja, prezidenta kungs, 

H?JiZIi);iNTJi (rejoši). Kundze. Jāsaka - prezidentes kundze! 

PL1PoTK (šausmās). Jā, prezidenta kungs! 

I^KZIDKUTK (t»pspriedu3ies turpina). Labi, turpināsim. neuztrau-

caties. Pastāstāt, ko jas redzējāt? 

PLIPuTK* K3 aizsatlju skuķi kā parasti uzkopt kunga guļamistabu. 

Es atrados virtuve un pamanīju, ka ķiploki izbeigušies* Ka 

gatavoju teļa gaļu ar burkāniem. Es nezinu kā jas, prezi-

denta kungs, bet es allaž pielieku ķiploku. Es zinu, ka 

daudzi nebas vienis prātis* 

PKESiDESTE. irioturēsimies pie lietas* 

PLIioTii* Jā, prezidenta kungs* Es uzkāpu augšā, lai aizsatltu 

viņu pēc ķiplokiem uz itsļu bodīti* Divus soļus. - Ks atve-

ru durvis, vlņS ir viratt* 

1KEZ1DEKTE. Uz kā? 

PiiiPuTE* Ue meitenes, prezidenta kunga* 

PFUZliJKflTE. Kā viņā bija apģērbta? - --

PUIuTE. Akadēmiķa mundieri* Viņš tā ietērpjas no po&a rīta. 

Viņš saka, ka tas palīdzot sacerēt "Pigaro" rakstus. 

PREZIDENTE. Un ko jaa darījāt? 

PLIPUTE* KS nodomāju» ne mana oaka, ne mana druva* Pievēru dur-

vis un gāju peo ķiplokiem pie itāļa, prezidenta kungs. 

LK3-LXKcJ (pieceļas). Vai drīkstu lieciniecei uzdot jautājušu, 

prezidentes kundze? 
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PRiiZIDiiNTii. Lodza, metr. 

i^iil J (^lipotoi). '/ai gulto bija uzklāta? 

PLI^uTL. Pa pusei, Lobelika kunga, 

L&BKLIKS. sauciet mani par metru. Pēc 3asa dom&ni 8t jauna dsma 

iela ja gultu? 

PL1 PoTJš. «Ja, Lebelika kungs, 

L^SSLIkS (nosīkts), Sauciet mani par metru. (drisšoties pie 

tiesas,) Jana klienta gulta, ja labi atceros, nav parasta 

gulta. Tfi ir vecmodīga ģimenes relikvija, ļoti masīva. T3 

ir stara gulta. Lai kārtīgi uzklātu, tS jāizkustina, un 

tas nav viegli» Vieglāk, es pat teiktu, dablgak, cilvēkam, 

kas to dara, pārliekties uz tālo atari. (ViņŠ neveikli ra-

da, kā darāma») lia saprotu, kalpone pieradusi, "ost tomēr! 

Sis stāvoklis var likties divdomīgs, pat izaicinoša. Lieci 

nieoe, kSdas jOsu domas, jo gultu ari jas klājāt? 

i.'LI.tOfS* «Jums taisnība. Lai klātu šo nolādēto gultu, jānoguļas 

tieši pa vidu» Bet viņš to bridi tik gaida! 

i'H-iZIiisNTM* Ko ta3 nozīmē? 

PLlioTa:. Prezidenta kungs, nu ko es jums skaidroju, mums, sie-

vietēm, šī revolaoija kalpoja, lai sevi no viņiem aizstā-

vētu. Bet skaidrs, ka vīrietis par to vien štako. Kod jau-

nava pieplacina šadfi pozīcijā, vi^a sak ķiķināt, tas ir 

dabīgi. Un kad ķiķina, lieta jau pa pusei nodarīta. Un kas 

pēc tam seko, ari ir dabīgi. To atgādinu visiem skuķiem, 

kurus sāk kalpot tikpat agri kā es» 

i-fis&iJ-dT^. Vai mums jāsaprot, ka arī jums pašai bijis līdzīgs 

piedzīvojums? 
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xLli\jTž (dabīgi), Kangs tolaik bija akaista jauneklis un ea bija 

neprecējuaies. Un taa ir dabīgi, 

(aizskarta), Taa notika piriaa jauna likuma un fakts 

auv izmantojams prot apsadzSto. Ea pateicos jums, varat 

atgrioaties sava vietā, Muma varbat baa vel jautājumi, 

.sies atzīmēsim, ka jaa bijāt šī fakta lieciniece. Jums nav 

jautājumu, metr? 

.0, Vienu jautājumu, prezidentos kundze, ar jasu atļauju, 

Lieciniece teica, tie ir viņa3 pašas vardi nviņ§ ir virsa", 

(Turpina domu.) Varbat tikai uz gultas? Ja es ateero3, mana 

klienta istaba ļoti liela, Lieciniece, stāvot uz sliekšņa, 

atradās piecus, sešu3 metrus no gultas un uzreiz aizvēra 

durvis. Vai lieciniece likuma priekša varētu zvērēt, ka mēs 

vienkārši nepalīdzējām šai jaunajai batnei klāt gultu un 

neko citu? 

FLiioT- (iesaucas), Bet jaa tašu tur nebijāt, Lebalika kunga! 

Kunga bija viens! 

LLB^LliCJ (saprotoši smaidot tieaai). Tiesa man atļaua neņemt 

vēra šo replika, (Turpina runu, vicinot mantijas piedurknes.) 

Pilsones tiesneses, es redzu Šeit mana aizstāvamā dziļi 

cilvēciskās un laipnās dabas izpausmi, (Nopietni vēršotiea 

pie ^llpotes,) jrlipotea kundze, vai ar tīru sirdsapziņu 

jOs nevarētu apgalvot, ka mans klienta tajā bridi er viņam 

piemītošu labestību nepalīdzēja jaunajai batnei klāt gaita -

- šo gultu, kuru, ars jas atzīstat, tik grati uzklāt? 

j?LXiwTii (labsirdīgi smejoties), Protams, ka palīdzēja, Lebellka 

kungs 1 

Lu3jLIK3 (uzvaroši apsēžas). Beidzot! Sauciet mani par metra. 
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Tas viss, ko gribēja dzirdēt no jums. 

PLIPoTE (turpina ķiķinot). Viltnieks vienmēr ta sak. Vispirms 

viņš toioa "pagaidiet, mans b6rn3, es jums palīdzēšu". 

Tad - oaps! Un tas, kas peo tam, nav izēstas olas Čaumalas 

vērts* (Z&m tiesas ledainiem skatieniem apmulst un atkāp-

jas.) Tas bija toreiz. (Viņa skaita kā panta.) Toreiz, 

fallokrStu laikos, kad sievietes apziņa vel nebija atmo-

dusies. (Piebilst piesardzīgi.) Šodien es tā neteiktu. Un 

veoa jau ari esmu* 

PREZILEHTE (sausi). Labi, apsēžaties. 

Plipote apsēžas. Viņai uzklap Pisel3 un sākas bries-

mīgs strīds, tas turpināsies pusbalsī ilgi , pat ar pļau-

kām, visu tiesas laiku. 

PREZIDENTE. Nozieguma fakts, neskatoties uz aizstāvības formā-

liem iebildumiem, oitaa liecības noprasa. Lietā figurē 

cietušās puses atzīšanās, bērna dzimšanas apliecība, kuras 

datuma atbilst nozieguma faktam. (Leonam.) Jūs atzīstat 

sevi par šī bērna teva? 

LiioKS. Protam3, ja tas ir mans. Ss ladzu tikai, parādiet viņa 

man. Es neesmu viņu vel redzējis. No manis vienmēr visu 

slēpj. 

PREZIDENTE. Likums to aizliedz. (Viņa lasa kodeksā.) "Pants 

72u» ir jāizšķir nelikumīgos mīlas sakaru vaininiekus. Ad-

ministratīvi jāpanāk, lai abas puses nevarētu viena otru 

atrast." 

LEoNS* Viņa man atzinās, ka ir stāvoklī, bet datumi ļoti neno-

teikti. |Femot vērā, ka viņa nebija nevainīga, tēvs var bOt 

jebkurš. Es ticu tikai savam degunam. Vai viņam ir mans 

deguna? 
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PREZIDENTE* Vai kād3 no klateaoSiea redzejia 5o bērna, lai 
sniegtu liooību? 

Plipoto paoeļ roka, aaniknotais Fiaela oen&aa atsēdi-

nāt vi ota. 

PUPOTE. ES, prezidenta kungs! 

PREZIDENTE (dttSUiigi). Kundze! 

PLIfoTE (bailēs). Jā, kundze. 

ifiEZIDENT^ (skaļi). Pr©zidente3 kundze! 

tfLIPuTE (ka vajāta). Jā, prezidenta kunga! 

PKEZXDENT_ (paceļ ro^aa pret dobeaim un turpina).. Plipote Le 

Publati, īiaela dzīve3biedre, tiesa gatava noklausīties 

jaau liecību. Kad jas redzējāt &o bērnu un kādos apstākļos? 

PLiivTE. E3 pati viņu pavadīju uz slimnīcu. Viņa neatzinās, ka 

ir stāvoklī» teicās, ka kļuvusi resna no pīrāga esanaai jau 

virtuve tas viņai spru&a laukā.. . Jlimnioā māsiņa atnesa 

bērnu parādīt, domādama, ka esmu vecmāmiņa. 

PREZlD^STi.* aprakstiet mums bGrnu, lai izklīdinātu apsadzētā an 

tiesa3 šaubas. 

PLii-vTE (ķiķina, paredzot efektu), Viņš bija melniņS, raelnlņS, 

prezidenta kunga! 3mukalītis senegālltis. 

Pārsteigums zāle. Ada hiatēriski smejas. Leons uzrunā 

Labeliku. 

LEONS. iotena izsatāmais sena, viņa tar gāja. Es jau tā nojauta. 

LEiJELlKJ (indīgi). Eikata kape 11ā nav tādu ķibeļu. 

PREZIDENTE (purinot zvaniņu, lax apaaaktu troksni). Tiesa patei-

cas lieciniecei un ieprotokolē. Jas var^t at.iriestie3 savā 

vietā. 

Plipote apsēžas un atsākas ar Piaelu strīda. 

v 



PRUZIDENTS. Apaudzētais, pēdēja liecība atbrīvo jas no paterni-

tātes, kas parodz soda pēc 445.panta, bet apēkS paliek ap-

aodzlba par laulības pārkāpšanu ar personu, kas atrodas 

jO.au dienestā un veiktu zem laulības svētā jumta. Tagad 

mēs izklaušināsim lieciniekus, lai noteiktu joau morālo 

seju. (Piesēdētājai.) Izsauciet nākamo liecinieku. 

Papīri atkal pazaudēti, tiek meklēts un atrasts 

somiņā. 

II PI-j.iĒDKTAJi» (sauc). Mireija Paraplul, 24 gadi, kalpone. 

- Istabene pieceļas viltīgi kautrīga. Mazliet jābaidās no 

tā, ko viņa teika. 

PRiiZ IDENTA. Zvēriet teikt patiesību, visu patiesību un neko vai-

rāk, ka patiesību. Paceliet labo roka un sakiet: zvēru. 

IJTAfljiKii (paceļot roku). Zv6ru. 

fHjfcZiū-iS-HTiS. Jaa iestājāties dienestā pirms da5ām dienām. JOs 

ieņēmāt cietušās vietu. Vai jums bijusi iespēja iepazīties 

ar apsadzēto? 

IJTAdiiNB* Ne uzreiz. Kundze gribēja mani iepazīstināt ar mājas 

kārtību un brīdināt. Viņa man Ilgi stāstīja par kungu, on 

izsmeļoši paskaidroja, cik viņš bīstams, pat pie ķēdes... 

Es gribēju teikt, piesieta! 

PFUZIUiJNTii, Kādiem vārdiem Sen Pe kundze rakaturoja savu vira? 

I S T A B ^ (apjuKusi), Nu . . . es nezinu. 

PRiiZIiiiiSTii (atingri). Kā, nezinu? Tleaa jas_brīdina,..jās zvērē-

jāt teikt viaa patiealbu. 

ISTaBiīNj; (izšķīrusies, sakautrējas ies). Kundze teica, ka kunga 

ir vecā caka un viltnieka. 

Troksnis zāle. Leons nodur galvu, ar bailēm gaida, 

ko viņa teika. 
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PREZIDENTE. kādos apstākļos iepazināties ar opsadzāto? 

I5Ti»Di;NE. šorīt, kad viņam atsēja labo roka, lai viņš rakstīta 

"Pigaro". 

PREZIDENTE. KQ viņš iztarējā3, kad veicāt šo misija? 

Neliels apjukums, pēc taa atklāti. 

Korekti. Palaiza pamasēt viņa notirpušo roka, jo neva-

rēja noturēt pildspalva. 

PREZIDENTE, JOS to voioat? 

1 J T A B E 3 E . NU j a , taeu*. 

PREZIDENTE. Un kamēr jas Dersāt roku, nemanījāt neko Šaubīgu 

viņa uzvedībā? 

3aminstinā&anās un pēc tam vienkārši. 

I 3 T / E I E N E . N Ē , taSu . 

PREZIDENTE. Tiesa pateicas. JOs pārāk n*aen kalpojat, lai varēta 

paziņot tiesai ko jaunu. 

Em\ (pieceļas). Lieciniece neteica visu. ES ladza tiesu precīzi 

noskaidrot, ko mans virs ar viņu darīja. 

ISTABjštfS (apjukusi). Viņš man lika kļat par "kupri" no KenkampoS 

ielas. 

Zālē apjukums. Prezidente 5ak3tā3 ar piesēdētājam. 

Lobaliks uztraucies. 

LEuMo šausmas. 

PREZIDENTE (ar interesi), '/ai jas nevarētu paskaidrot, ko nozīme 

kļat par "kupri no Kenkampuā ielas"? 

I3T«jflE3.'i (iesmejoties). Nokas tais, nekas briesmīgs. Tā kā jā-
pietur blociņš, lai viņš varētu rakstīt, vieglāk to darīt 

uz muguras» 

PREZIDENTE (vīlusies). Ak tāl Un tas ir "kupris no Kenkampaā 

ielas"? 



I3T«3IiKii (vientiesīgi)» Un ko jas nodomājāt? 

PRiiZiBaNTii (augstprātīgi). Neko. āeit jautājumus uzdod tiesa. 

uDh (pieceļas ar putām uz lapām). Kenkampuā ielas kupris tik 

tiešam aizlien©ja sava kupri spekulantiem, bet publiski, uz 

ielas. Un, pirmkārt, viņam tiešam bija īsts kupris un arts 

kuprisl Un pie tam tas bija vīrietis. Un, spriežot pSc gra-

vīrām, vecs un nelaimīgs, Kāda3 gan tieksmes viņš varēja 

izsaukt spekulantiem, kuru galvas bija aizņemtas ar c itu , . , 

dot es ladzu tiesu iedomāties, kā lieciniece, lai noturētu 

blociņu, saliecas uz priekšu un stiepj pakaļu manam vīram, 

un diezgan tuvu, jo roka jau īsa, 

Lebeliks ceļ roku* 

PRJZl^NTi». Ladzu, metr, 

L Jiii «ii» i ivo (pieceļas un attēlo). Es laizu tiesai novērtēt, es lieku 

blociņa uz muguras un saliecos. (Blociņš krīt, viņš to pa-

ceļ. ) Lai grāmatiņa turētos, vajadzīgs līdzsvars! £s nolie-

cos, tā, dibena virzas atpakaļ, tas nepieciešams. Ir tūk-

stoš veidu izstiept dibenu, un daSi šķiet izaioinoši. (Viņam 

izdodas atrast tato stāvokli.) Gatava! Vai mana stāvokli 

ir kaut kas netikls, cienījamā tiesa. 

Uzjautrinašanāa zalē. 

1EJZIJLNTL (asi) , dējaties, metr. Jūsu demonstrējums nav pārlie-

cinoša un jas izradāt necieņu pret tieau. Sēs pārojam pie 

situācijas rekonstrukcijas. Apsūdzētais, piecelties. Lieoi-

niece, ieņemt šlrlta stāvokli. 

Istabene saliecas pie sastingušā Leona, viņa ari sa-

stingst. Tas viaa izskatās ļoti pieklājīgi, 

PRaZIBANTii. Apsūdzētais, mēģiniet rakstīt. 
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Loons rakstaļ istabone murmina. 

IdT^BLNi;, Kad viņš atri raksta, man kat! 

PRii2U)fiH2jiS (apspriežoties ar piesēdētajam). Gana, varat apsēs-

ties. Jautājums izsmelts. Tiesa nevar inkriminēt šo rīcību 

apsūdzētājam par fakta, ka viņš turējis blociņa uz lieci-

nieces muguras, 

LEdiiUKd (palecas). Aizstāvība tiesai pateicas par sapratni, 

(ari palecas). Neiet cauri! Vai tiesa var apjēgt to, kas 

notika ar ciānu viru, kad šī skuķe tā piedāvājās? 

PR^2li>i>NTK (neiecietīgi). Tiesa novērtē tikai faktus, (Viņa 

precizē.) Vai rakstot apsodzetais neizturējās aizdomīgi? 

I S T A B A , Nē, prezidenta kungs! 

HliiSiB^NT-i (skaļi). Prezidentes kundze! 

li&ailSKB (apjukusi, bet izmantojot to). Ladzu piedot, preziden-

tes kundze, bet es ļoti uztraucos... (Un pēkšņi iesaucas.) 

Neviena mani nevar apvainot, ka es kārdinu saimnieku! Nekad! 

4an pieder mana goda. tikai kundzēm tas ir! Kālab masu 

revolūcija! Mēsli! 

P-iiiZXi)2NTL (vārda Revolūcija atstājis iespaidu), Mierīgi, mans 

bērns! Neviens jasr netur aizdomas. Mūsu jaunā sociālistis-

kā sabiedrība balstās uz sieviešu vienlīdzības principa. 

Jautājums izsmelta. Ladzu sēsties. Ja nemaldoa, mums no 

kalpotajiem vēl viena liecinieks. 

Ii PILJ^UETAJA (sameklējot pavēsti), Pisols Lisjēns, mājas kal-

potājs. 

PU^LS (miera stāja). Apkopēja, komandier! 

PRJZIBSNT^. Kas, apkopējs? 

PliLiLJ. Ls esmu grīdu berzēj3, es beržu grtdaa. 



PREZIDENTE* Tas tiesa neinterese. Nāciet pie barjeras an sve-

riet teikt patiesība, visu patiesība an tikai patiesība, 

celiet labo roka an sakiett es zvēra. 

Pisel3 iespļauj netīrajā roka, noslauka pret biksēm 

an, priecādamies par jauno lomu, to paceļ. 

P1JEL3. Zvēru pie savas sievas galvas! 

PREZIDENTE. Neviens jums nelika zveret pie viņas galvas. Cik 

gadu jas kalpojat pie apaūdzetā? 

P13EE3, Vienpadsmit gadus, dārgā prezidentes kundze. 

PREZIDENTE (aizskarta). Vienkārši, prezidentes kundze. Kā jas 

aatikāt? 

PI3EED. Kā pakaļa ar krekla! (Var latviskot.) 

PREZIDENTE. Tiesa ladz izvēlēties Izteicienus, Jas sacījāt, ka 

esat grīdu berzēja. Jasu darbs jums neļāva bieži redzēties 

ar apsūdzēto. 

PI3EL3 (labi iejuties). Un kā vel! Es saku, vaskotājs, jo tas ir 

aana amats, bet patiesībā dara viau. Nekādas specializā-

cijas. Par piemēru, no rītiem aiznesu uzspodrinātas kurpea 

an pie te tas bikaea, un tad mēs patarkfiķam. Kungam tik jw»ra-

nāt ar tautu. Bet man - ar intelektuāli. Taa man dod kul-

tūru. Un neaizmirstiet, kopš viņš plc ataba, man bija tas 

goda barot. Un nekāda pajpaialtia viņš nav! Mātīte uz teta 

veselību, kumosiņš uz māmiņas... Lēkāju kā muļķis! Kad va-

jadzēja est apinātua, vai traka! Viņam negaršo spināti, 

bet aaimnieka viņš nav slikta. 

PREZIDENTE. Vai tuvības brlgos apaudzētais neatklāja kaut ko 

intīmu? Piemēram, aekauālāa tiekamea? 

PI3EL3. Ea neteiktu, ka nav mēģināts. Bet es neklausījos. Aiz-
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liegts. Un Pisols pakļaujas pavels©. Kara virsnieki par 

Pi3olu teica, kar Fisels, vari bat mierīgs, pavēle ir pa-

vēle. Tātad - es neklausījos. Aizliegts. (Piebilst.) Bet 

kasa man ausis? Dabīgi, es dzirdēju! 

PRi^iDENTii. Ko tad jū3 dzirdējāt? 

čLJlLo, lieko sevišķa. Es batu ziņojis. HIkojum3 paliek rīkojums! 

Apcerēja tāpat vien kaķenitea, ciskiņas, tas nu gan patika, 

AprauaājSs, ko vēl? (Pagriežas pret Leona un saka nodevī-

gi . ) Mans leitnant, ar komandieriem jabat atklātam! Viņš 

mazliet skuma par veco kartību. Daudzi jau nepieņec no tī-

ra a sirds masu Rovolaciju. Bet ea ka no dzelzs! Jo es, 

jautājiet Plipotei, manai sieviņai, neviena lieka vārda, 

pat kunga dOŠā, nekad. Aizliegta! Kaķunltēm neskatos virsa! 

iis turos pie likuma burta. Instrukcija! «sacītājs! Instruk-

cijas paredzēta diena, tad nu gan "Klausos, mana leitnant!" 

un no visas sirds! as neuzmācos ka daži. Lai sieviete pati 

sagrib. Ja pamāj, pat bez vārdiem... Atļauta diena. Nu, 

dāentlmens! Jau frontē virsnieki teica "Ar i?iaelu.. 

m^ZLOi^Ta (pārtrauc). JOs novirzījāties un neatbildējat pec 

bltības. Kad apaodzētajam bija sakars ar jaunavu Paraopairu, 

vai viņš jums neko nav atāatljia? 

PI3,JLsJ. Kungs nemēdza izrunatiea. Kad viņa izgāja no istabas, 

es kungu iztaujāju ša un tā, tāpat vien, ga dljumam, ja 

vajadzēs ziņot priekšniecībai... "Garda kumosiņš," es tei-

ca, bet neko, viņš darbojās pa kluso. Mana kungs ir noslē-

pumaina. 

PliliZIDjiNTE. Vai jums gadījies pārsteigt Viņas kopā? 



PI3EL3. Zaķītis mācēja slēpties. Kā aliņa. Ne 5ika, ne grabēt. 

Izkopta tehnika, ar tadia praksi. Istabas uzkopšanas laika, 

kā jums jau teica, mana prezidente, vai brokastu laikā tur 

augisā viņa kabinetā..* Bot virtuve - nekāda ziņā. Tur vien-

mēr J?Iipote. Jn meitas istabā kalpotāju telpās neiespējams. 

Es batu pamanījis, Jian tur savs caurums sienā. 

PLIPDTE (palecas), Pretekli! Tu izurbi pie izlietnes caurumu! 

P1EELE. Par to vairs nerunāsim, ES tev jau sacīju, kad tu prasī-

ji aizķitēt. Vecs .caurums no i'allokrātu laikiem. Pienākas 

amnestija! 

PLIPuTE. Tavs roku darbs! Lariķi, lai glonētu vakaros uz plikām 

virejām? "iian aāp galva! Es tāllt bašul" Lops! 

iiJELS. Es tafcu tev teicu, ka tas vecs caurums! 

PREZIDENTE (zvana). Klusumu, jeb ea jas abus izraidīšu. Lieci-

niece Pllpote, sēdieties. 

PLIPūTE (apsēžoties). San tu samaksāsi! 

PI4ELo (Šausmās). Ja viņa sadzēsies, jaa bosiet lieciniece, mans 

komanuier. Tas caurums amnestēt3. Ir ta5u likumi! Pallokrātu 

laikos varbāt, bet tagad, nekad! (V'iņg ierauj asti . ) Es 

esmu cits cilvēks. Tagad es pat nelorētu! (Apjēdzot, ka sa-

runājis par daudz, viņš csli noslēdz.) Es stāvu un torltu 

par jauno sabiedrību! 

ELliETE (kliedz vīram). £ite nesen izkrita. Nekam nederīga! 

(apjucis, jātas neveikli). Ak tā! Izžuva, ka jau ķite. 

Ar laiku viss nolietoj&s. 

PREZIDENTE (sausi). Ari masu pacietība. Tad juas nav neviena 

tiesa fakta pret apsadzēto? E3 gribētu atgādināt, ka jOau 

interesēs stingri norobežoties no saimnieka fellokrāta 
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uzvedības an idejām, JOsa sievas aizdomas, manuprāt, ir 

pamats iesniegt sadziba pret jaaa 16.rajona Modrības komi-

tejā par 71&.panta neievērošanu, jāsaprot pareizi. JSa ne-

izdaru uz jurss spiedienu, ka tiesnesei.. . Bet es esmu sie-

viete, komitoja3 locekle. Un ja nu nākas izskatīt jūaa ga-

dījumu, taan pietiks apiiooinat jūsu lojalitāti, lai jūsu 

pārkāpuas tiktu izskatīts ar sapratni... 

Klusums, pec tam Pisels, nobālis, ar i«tramdītu ska-

tiena, kliedz. 

PI;5EL3. Ks pateikšu visu! Visi mana pulkā sacīja» "Soda vira un 

ne muļķis!" (Viņš viltīgi un pārakmeņojiss turpina.) Kad 

viņš matīja zemi degam zem kājām, tur, piesiet3 pie staba, 

un tiesas prāva pgc divām 3tundāa, viņš a^n piedāvāja nau-

du, lai kopā pārietu Gveicss robeža. Toties es viņam atbil-

dēju? "Dievietēm varbat ir trakumi, bet laba sieva ir an 

paliek laba sieva, un jums ir oerni. Hedrikst viņus pamest, 

no kā viņi dzlvo3. Bū3 nemierīgs prāta." (Viņš pagriežas 

pret Leonu.) Dieva goda vārds, mans komandiori! Vai eo tā 

neteicu? 

LKuJii (pēc nelielā;?. šaubām, ļoti cienīgi). Vārda vārdā. 

PI3KLD (dzelzs glmi un miera atājā). Paldies, komandieri! Vira . 

valoda! Piaels allaš lojāls. Kost ar fallokrātoja! Lai 

dzīvo Francija, lai dzīvo do 3ol3! 

PRĀZUJ-K'TK. Tiesa jaaia pateicas. Varat sēsties. (Aprunājas ar 

piesēdētājām, Šķirsta kodeksa.) Apsūdzētais, iepriekšējā 

lieolba liak tiesai izvirzīt pret juma vel viena apsūdzī-

bu, proti, bēgšanas mudinājuma uz ārzemēm. Pats 813, spaida 

darbi no b līdz lD gadiem. Vārd3 jūau ģimenes locekļiem. 



£3 brīdina, ka jaunais kriminālkodeksa atsist 13.panta 

tiesības liecināt pret vlriošdzimama radinieku pat bez 

zvēresta nodošanas. Ar šo likumu tiek atzītas un aizstāvē-

tas sievietes tiesības uz intuitīviem vērtējumiem, pirms 

tam - pilnīgi neatzītas. 

Prezidenta dod zītai, I I Piesēdētajā sauc. 

I i PlEi&J&TĀJ-*. Gabrielo Piņjara-Legrana, apsūdzēta sievasaate. 

Viņu pieveu pie barjeras. Jievaamit© apdullusi. 

HijjZIDLftT^ (laipni) . Padodiet lieciniecei krēslu. Kundze, es 

juma izklāstīju jaunos likumus ar nodomu, Jas eaat vecāka 

kundze, visa jasu dzīvo pagājusi fallokrātu režīma, un tā-

pēc mē3 iepriekš piedodam, ka jas nespējat uztvert jaunas 

sabiedrības idejas, 

(kliedz), Es esmu dzimusi 1896.gada 3.marts 3en-

K§ntina, 

Jauki, kundze. Bet Šim faktam nav nozīmes. Mēs gri-

bētu dzirdēt jaou liecību par znota un meitas intīmo dzīvi, 

Vjaa/UIU/t (tikpat skaļi). 3en-Kantina ir ziemeļos, bet mēs esam 

esam cēlašio3 no Vagēziem, Mana tēvs pārbrauca uz 3on-Kan-

tinu pēc strīda ar tēvooi. 

Jaaki, kundze. £a uzdošu konkrētu jautājumu, MSs 

visaa labi sinsm, kfida intuīcija un modrība piemīt sievas-

mātei, tos pēdējos gadus, ka jura3 šķiet, vai valdīja starp 

meitu un ēnota saskaņa? 

V XirlĀ-U(atrl ) , ivas par jautājumu! Ja nebatu 1914.gada kara, 

mēs visi paliktu 3en-Kantinat Mēs ienldam Parīzes dzīvi, 

Izņumot brāli, viņš bija savdabis, Mēa nevarējām ar viņu 

saprasties, /iņ6 ieprecējaa svešas aprindaa. 



PREZIDENTE (zaudējot pacietība). Bet jaou znots? 

V&LAAiSIfM (ar rūgta smīna). ui&z sacīts, ka no svešam aprindas», 

viņa krāsojāst Hanaja, ka viņai piederot mebaletas istabas 

Luvesjenā. 

Ada dusmās Saiest ausi Plipotoi, ta savukārt Pieelam, 

viņa aiziot pie ii Piesēdētajās, kara brīdina Prezidenti. 

£l visa speķa sāk kliegt. 

PREZIDENTE, ia^s gribēta, loi jas pastāstīta par savas meitas 

vira. 

VECMĀMIŅĀ (kliedzot tikpat stipri). Jo Šī taeiša, es redza, jas 

esat līstas karsa, bija precējusies, šķirtene! Un tapec osa 

nekad vaira neredzējāmies ar brāli. Tikai uz berem. Tur 

viņa braucu viena. 

PREZIDENTE (brec). Uzklausiet mani beidzot, kundze! 

VEOMfUilļjA (mierīgi). Dat ko es peo jasu domam daru. Kāpēc tada 

kliegšana? Runājiet skaidrāk, un viss. 

PREZIDENTE (raplgi izrunājot). Es gribu uzdot tikai vienu jautā-

jumu. Sirds dziļumos ar jasu mātes un sievietes intuīciju 

vai šaubāties, ka visi vīrieši ir vainīgi, varbat ar rotioo 

izņēmumiem? 

VEOMAsU^A. .ion nekad nav interesējusi politika, un tolaik biju 

pārāk jauniņa. . . Bet man jāsaka, ka tevs allag uzskatīja 

kapteini Dreilusu par vainīgu. 

PR^ZIDETCTE (izmisusi). Tiesa jums pateicas, kundze. Jas varat 

atgriesties savā vieta, pavadiet kSds. (3auo.) De :>en Pe 

kundze! 

Leons klusu kaut ko saka Lebelekam, izvelk no kabatas 

5etrkārt salocītu lapu. Lebeliks sāk lasīt. 
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iuiti (pavadot rasti), N3c, mamma, os pavadīšu uz vistu. 

V AMA&IjgfA (apsSgoties, Adai skaļi). Nesaprotu, kādēļ 03 to at-

nācu! Lai mani tinoinatu par kapteini Dreifuau? Dīvaina 

tips šis prezidents, vai tev nešķiet, ka viņš izskatās ka 

sieviete? 

A ( k l i e d z taisni ausī), Prezidente gribēja dzirdēt tava3 domos 

par Leonu! 

Ar kfidSa tiesībām! m ir ģimenes padarīšana. 

ĀD» (aizskarta), '/airs ns. Par laimi. Ta Jau tiesas lieta. Sie-

vietei beidzot ir tiesības. 

Reiz viena no manam kaimiņienēm teica» "JOau virs 

redzēts pio "Terminus" viesnīcas ar sievieti.'5, f'ūk ta, 

kundze!" 03 atbildēju, "Man teica, ka viņā bijis kopa ar 

juma!" 

NU ja, eamu to dzirdējusi simtam reižu. pakluss 

lfidsu, tiesa turpinās. 

V^OMMŅh (apsēžas, dusmīga). Un tomēr nesaprotu, kāpēc uzdeva 

tik daudz jautājumu, 

iiOA (atgriežoties pie barjeras), Es ltidzu tiesai piedošanu. Es 

domāju, ka rasto spēs atbildēt. Dažreiz viņa dzird it labi. 

VwCi,i/u4liU (kliedz no 3avas vietaa). Bs joprojām dzirdu lobi. 

Ja aizstāvība neiebilst, tleaa atsakSa no šis lie-

cības klausīšanas. 

Laiskai ko (pieceļas). Neiebilst, prezidentes kundze. Tomēr aiz-

stāvība gribētu nolasīt tiesai nelielu vēstuli, ko saņSaam 
no masu sievasmātes tieši pēdēja dzimšanas diena. 

Pft£2IDi-.HTii (pēc apspriešanas). Lasiet, metr. 

LL3iiLI*ui (laaa). "^aimīgu dzimšanas dienu, mana largais Leon! 
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Saprotu, cik akumjl to sagaidīt piesistam pie staba* Sie-

vietes kļuvušas trakas un stulbas. Bet tā ir ari jūsu 

vainai nevajadzēja ļauties* Mans vira mani krāpa visa ma-

za, bet viņā bija vīrietis, kas māosja nokārtot tā, ka es 

varēju izlikties neko nemanot. Bet mani viņš lutināja» es 

viņu dziļu cienīju an nespēja ai2miret* Ps viņu nekad no-

krāpu - man tas galīgi neinteresēja. Bet meitai piemīt sī-

kumainība, jum3 tas nebos nekas jauns, un man jas dziļi 

geu Eq pa klusam izcepu lielu šokolādes torti, tā taša 

jums ļoti garšo* Šonakt mazulīte jums to atnesis. Ar mī-

lestību," paraksts i ttabrlela* 

Troksnis zāle, vecmāmiņa, vi3u dzirdējusi, apmieri-

nāti smaida* 

isJLi (aatrOkatss kā dzelta, kliedz). Maafcaa! 

VEOīlAmlffii (mierīgi). Kas noticis, mans mazaia? Vai tsv sāp? 

ADii (histēriski)* l̂amma, tas nav godīgi* es esmu tava meita! 

(mierīgi). Protams, nekliedz. Visi to jau zina. 

AD.I. Nekad nebatu ticējusi, ka tu aizatāvesi Leonu, un tada brīdi! 

V ^ O M A d ( p ā r t r a u c gražīgi). Un tu ari? Ka tev tdkatoš reiSu 

teicu, ka vectētiņš nav ticējis EreiPaaa nevainībai. 

ADA (asarām acis, kājām spārdot, bļauj), ižamma, netaisi teātri, 

tu ņirgājies par mani. Tu lieliski dzirdi Visu, ko gribi, 

un tu zini, ka runa noiet par Dreifusa, bet par Leona. 

V^CEAIIi?A* Kona skaidri, maSīgi tu vi3u putro. 

ADti (raudot turpina). Par Leonu, kas mani krāpa ar melSu, an 

kar? Manās Uu piegulēja bērnu! 

LKIi^aiKa (pieceļas), aizstāvība protests pret tendencioziem 

pretejā3 pases apgalvojumiem* Tie pretruna ar ti©3es gaitu* 

neeaaa tev3* Berna ir melns. 
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ADA (raudot). Juma viegli sacīt! 

PREZIDENTA (zvanot). Jautājuma izsmelts, Tiesa jau izteikusi 

aavu viedokli par nelikumīgu paternitāti» Turpinām. Ctzklau-» 

sīsia apaadzētā dēla liecību. 

Viņa padod zīmi piesēdētajai, lai izsauktu. 

PIī-JEJSTAJA. ii&rla-Mirī de 3en ies 

i'oiv (pieceļas un labo). To to! 

PRaZiBElfTE (salecas), kas? To to? 

TvXv (tuvojoties). ;iani visi sauc r Toto. £s neatsaucos uz 

£,«rl3*»Anrī. 

PREZIDENIE. To tiesas zaļo, ne draugu bara. bikuaa paredz pre-

cīzu liecinieks civilstāvokļa noteikšana. 

Tft? Es to teicu, lai mēs te brīvāk justos. 

FiiiZiDENTti. šarl-anrl de 3en Pe, ka ģimenes loceklis, vun turklāt 

vīriešu kārtas, j ari spr taisno e arī no jums piaprasa zvēres-

tu. Zvēriet teikt patiealbu, tikai patiesība, neko vairāk 

par patiesību, un sakiet» es zvēro. 

1V2E- (paceļ kroiso roku). Es zvēra. 

PREZIDENTE (sakaitināta). Es juma teica, labo roku! 

ivTv (vienaldzīgi). Esmu kreilis, un turklāt - kreisais. 

PREZIDENTE» Tam nav nozīmes, «rums tomēr bas jāpaceļ laba roka, 

ToTv (stūrgalvīgi), Labprāt, bet kā kreilis, (Viņš negribot 

pacaļ labo roku oa iebļaujas.) Es atzvera! Bet tas ož pēc 

fašisaa. 

PREZIDENTE (uzdod nervi). Likums pieprasa, lai jās teikta "es 

zvēru". 

ivTo. Es jaa teioa, jas pati man likāt atzverēt. 

PREZIDENTE. Vai zināms, ka necieņa pret tiesu paredz sodu pēc 
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912.panta. Jum3 nolaolt? 

TwTu (izliekoties uzvarēts). Nevajag. Ja juma tik, es zvēru! 

PRESIJ^TE (nopašoties). Seidaot. R^das bija jttau attiecības ar 

tovu? 

i\>Tv. Jliktas. ES no viņa baidījos. 

PiiEZiDE8TE. Viņš jas sita? 

TvTo. EO jas, uz to viņš nav spējīgs. Kopš divpadsmit gadiem 

esmu stiprāks par viņu. Viņš matīja, ka dabas j>retī. Ta-

piņu nav v«ronis. 

PrUZID^fti&i. Mans bērns, no ka tad jas baidījāties? 

TDTv (nevainīgi, bot ar viltu). Jo viņa falluaa, prezidentes 

kundze. 

Troksnis zāle. 

PKESPOJE«TE (ar interesi). Paskaidrojiet. 

ToTv. Esmu psihoanalīzes bērns. 

PREZiE^HTE. Paskaidrojiet sīkāk. 

TwTw (dziļā nopietnībā). ajanam "es" ir grati izpētīt mana 

"virsos" bezdibeņos, jo teta failus kā korķi3 priekšā. 

P2E3ICENTE (ar lielu interesi). Jda sacījāt, ka jasu teva failus 

ju&a iedvesa bailes. Viņš jaaa to rādīja? 

TOTw. Kad Čurāja, kā jau viai vīrieši. Jas, sievietes, Sarājat _ 

vientulībā, m s čurājam grupās, kafejnīcās, restorānos. 

Jribot negribot redz. LOk, uz ko jāvērš jauno likumdevēju 

uzmanība! Uz piauāriem! Bet aievieto3 tur neiet un neaiz- „ 

djmājaa tik tālu. _ _ _ 

P--< J5Ii)ESTE (nopietni, pierakstot). Tik tiešām, neaizdomājamies. 

ToTo (izlēmīgi). Laika likvidēt pisuārus! Tur var saelpoties 

fallokrātu laikmeta aoago gaisu. Ar kādu plašu žestu viņi 



to velk ārāi kā uz divkauju.. . Kā viņi lepojas ar saviem 

štrumentiem! 

PREZIDENTE (ar maigumu). Jās, jaunais cilvēk, tik uzņēmīga pret 

laikmeta vēssām, vara jas apsveikt! Tas negadās biegl. Jau 

operēts, un brīvprātīgi? 

To Tu. Ne, ns. 

i'REZiDENTE (maigi min). Ar novirzi? 

•Toīv (viltīgi un izsmējīgi). Nē, nē, es esmu satracināts bērns, 

prezidentes kandža. Edipa komplekss kompleksā ar kastrāoi-

jas kompleksu. Dzīvoju vienās cūcībās, un man nekas neiz-

dodas, un tikai tāpēc, ka baidos no tēta fallasa. 

PREZIDENTE (aizkustināta), Eana nabaga zēns! Un, protams, doma, 

ka jūsu tsvs ieguva jūsu māti, pastiprināja jūsu bailoa.. . 

iVTv. Jāja. fcausmaa. Es vairs negulēju. Katru nakti gaiteni. 

Naktskreklā. Noklausoties pie durvis, vai gulta Šlkst. Ea 

biju kuals Vārgulis, 6ian pāri krita tēta iallusa 

milzīgā ēna. Bez saules, bez skābekļa. Revolūcija mani iz-

glāba. Prezidentes kundze, visur man tas rēgojas! Kad 

istabene naoa ar slotu, lai uzkopta māju, es trīcošs alēpoa 

pagrabā. Un virējas miklas rull is . . . -un tāpēc nekad neva-

rēju eat ābolkūku. Ea vēmu... Es Šetras reizes izkritu b«-

ftftlaurs eksāmenos, Vai> viņi aumi aizveda pie psihiatra? 

R6, ieslēdza uz visu va3aru, lai mācos. Bet psihiatra batu 

viņieui izskaidrojis, ka baidos no rakstāmā, ūian pietrūka 

dūšas rakstīt ar tēta i'alluau, un tāpēc es viaur izkritu. 

PREZIDENTE (gatava raodSt). Nabaga bērns. 

ToTu (pats aizkustināta). Jā, sērīgs stāsts. Prezidentes kundze, 

un tādu oēmu ir tūkstoši. Bet ta3 tikai tagad nāk gaiams. 

Pateicoties televīzijai un preaei. 
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P i JSLP^RITJ (arvien saprotošak). Mana nabaga zen, jtisa vecāka 

ncsaderība, jasa tava čallokrata brutālā Izturēšanas izoaua 

ca jasu iealēgšanos sevī? 

*Wv (izjusti) . Uz visiem laikiem, prezidentes kundze, pat svēt-

dienas, pat laba laika. Un visur . . . Mani apvainoja, ka no 

piecpadsmit gadiem zogu. sacēlās trobelis. Bet vai viņi 

paao;a«ja, kāpēc? Protams, vieglāk apvainot, ka -gribēju prā-

vāku fcab&tnaudu! Viņi mājās strīdējās, bet es zagu unltī! 

•Pie pusdienām tetis māmiņu sālīti nolamāja, un tajā pat va-

kara nozaga salstrauka! lec tam šie teica, ka esot no sud-. 

raba. Bet viens plps, zvēru! asociatīva zemapziņas rīcība. 

Bet iestāstiet to unīēa kontrolieriem. Prezidentes kundze, 

eik smaga tāda osrna dzīve! 

(līdzjatlgi) , Diemžēl, mazais i jos saprotu. Dzīve 

no. aezotnes kļuvusi smags pārbaudījums. Vaininieka ir jāšu 

tēvs. 

i^iV (skaidri). Jā, it visur, 

i:. l ..t.41 ^ (ar mātes jātām). Un tagad jums arī bailes no tēvs? 

iaPu (kā eņģelis). Lvlt jātos apsargāts. Riebīgais teta falluas 

ir kļuvis pavisau maziņš. Tam pašam bailes. 

(pagriežas pret Leona, un stingri), apsūdzētais, pie-

celties! Jas dzirdējāt nelaimīgā bērna liecību. £lo batnos 

ciešanas nogrimst jasu vīrišķās patmīlas zemapziņā.: Ko jos 

teiktu sev par attaisnojumu? 

(mierīgi), Mana sieva mani vienmēr uzskatīja par lupatu, 

par nespējīgu audzināt. 7iņa var to apstiprināt. 

i.o.» (pieceļas, ar rūgtumu). Tas sen aiz muguras, prezidentes_ 

kundze. Lai nodrošinātu sev mierīgu izklaidēšanos, es gri-
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bētu teikt, lai nomazgātu netīro sirdsapziņa, mans virs 

dēlu lutināja, apbēra ar dāvanām un kabatnaudu. Bet skopo-

jās ar saimniecības naudu. Kā es cīnījos, lai ieliktu dēlu 

pieklājīgā internātā. Ja jūs sinātu, prezidentes kundze, 

man joprojām kauns, ko viņš pēdējā bridi izdarīja. Direk-

tora kabinetā viņš atteicās parakstīt iesniegumu. 

LEOND (izsmējīgi). -ARĪ tēta failusu pārņēma bailes no rakstāmā. 

Viņam šķita, ka tiek nodarīta nelietība. 

ADA. Nelietībai Ja viņa tur būtu palicis, tavs dēls, tad viņš 

nebūtu tāds! 

LEONJ. šaubos.- (pagriežas prot I'oto.) Nu, skaties man acis. 

iVTo (novēršot skatienu). Domā, ka raustos? 

L„vND, Nebūt nē, tev taisnība. Tava tēta fallass tiesām ir ma-

ziņš muļķības priekšā, viņš tev nekodīs, okaties man acīs, 

blēdīt, tovi aizstāv tiesa, jaunais kodekss un vienota sa-

biedriskā doma. To nav neviena vīrieša. Tev nekas nedraud. 

(Toto skatās caur pieri, Leona turpina.) Kad tavai mātei 

izdevās pret aanu gribu iebāzt tevi internāts, un tu juties 

nelaimīgs, kas tad skrēja 19o kilometrus turpatpakaļ un -

līda pāri sētai, lai piecas minūtes tevi mierinātu? 

ToTu (kliedz, pēkšņās dusmās). Tā garīga cietsirdība, apklusi-

niot viņu! Viņš sāk mani mocīt! Iekšu iekša3 velk laukā, 

vecais Tartifs! Tā viņš 3it. Piecas minūtes paklausies, un 

nezini vairs, kur dēties! 

.EEZIDESTE (stingri uzkliedz Leonam). Apsūdzētais, sēsties! 

Noplosiet nabaga bērna dvēseli! Te tiesa! Jūs esat pakļauts 

jaunās sabiedrības atingriea likumiem, jūs, nevis viņš! 

LEON-3 (mierīgi). Es gribēju tikai atgādināt, ja viņš kaut nedaudz 
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atceras bērnība, tad tēta failus» drīzāk izskatījās pēc 

cukurgailiša! 

3aŠutuci3 zālē. M a salecas un brēc. 

t&iu Ak, dievs, cilvēkos! Rupekli! ftekā svēta! 

(ari ^/ielecot uti izmisīgi zvanot, kliedz) . Kāda ne-

kaunība! Apkluatiet! Liedzam vardu! Jasu rīcība - E17. 

pants, rupjība! 9XU»pants, tiesas aizskaršanai Tiesa iet 

apspriesties. (Viņa krampjaini vāc ar Piesēdētajam papīrus, 

neaprakstāmā juceklī cita ar citu saduras pierēm.) Sardze! 

aizvediet apaudzēto! Atbrīvot zāli! Tiesas sēde partraUMfta! 

Juceklis. Visi pieceļas. Lebelikš noliecas pret 

uvonu. 

Tu esi bētē, vecīt.Tavi pirtspuiša jociņi tevi pazudi-

nājuši. Un galīgi. 

(soļo kā sargs pie Leona). Eiziet, pavēlo ir pavēle, 

saimniek. 

aizved sanīkušo Leonu. Pārējie aiziet, apspriežot no-

tikušo. aeboliks, oltiera aizejot, tuvojas skatuves malai 

un uzrunā skatītājus. 

LEBaLIka. Vai jas dzirdējāt? Atbrīvot zāli! starpbrīdis. 

aizkars ciet neveras. Lebeliks aiziet. Iestājas tcuasav 

xēc starpbrīža visas darbojošās persona3 pustumsā at-

griežas uz skatuves. Visi jaida. Iedegas gaisma. Nāk' tiesa. 

Visi pieceļas, 

PRjZIEudTE. Izņēmuraa kartn tiesa uzskata par nepieciešamu.do.t 

vārdu liecības nodošanai, pēc apsddzlbas uzturētajās laguma, 

apsadzetā jaunākajai meitai «i&rl-kristīnei, la gadi. Kā 

jums visiem zināms, meitenes no partijas jauno piekritēju 
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grupas ik nedēļas ziņo savām audzinātājām par vecāku saru-

nām. Un tāpēc mums bērnu jānoklausās. (Gaidīšana, Viņa 

ieaaucaa,) Kur tad viņa kavējaa? 

PLii oTIi(ienāk, ved pie rokas meiteni). Atvainojat viņu, prezi-

denta kungs. Viņai vajadzēja uz vianu vietiņu. 

PR^ZIDEFJTE (ar mātas jātām). Nāciat tuvāk, mazullt. Nebaidie-

ties. tviēs visas esam draudzenes. Ju^s jājatas tikpat omu-

līgi kā pie jasu dārgās audzinātājas, kad jas sestdienās 

stāstāt par mammu un papu. aiēs ar griba,3 zināt par jasu 

tēti. Jas, protams, mīlat māmiņu. 

i&iiU^i-KEIGTINE (bērnišķīgi pietēlojot). N-ojā, kundze. 

PREZidENTa. Un kā visas jaukas meitenītes - aizstāviet pret tēti? 

dsdilJ^-KttldTiNii (turpinot spēli), M-njā, kundze. 

PREZIDENTS (apmierināta ar šādu pavērsienu). Kāds jauks bērns! 

Jums, bērniņ, jāsaka patiesība, tikai patiesība, un neko 

vairāk par patiesību, par visu, ko jas dzirdējāt mājāt. 

Pieaugušiem liek pacelt labo roku un teikt: e3 zvēru. Bēr-

niem ne. JOa zināt, kāpēc? 

MitliiJA-KīUJTINS (arvien bērni š Jtlgāk). utan nepatīk zvēriņi, 

PREZIDENTE (aizkustināta, savām aizkustinātajām piesēdētajām). 

rfilļuaiņS! Tas nav batiaki. Mēs gribam, lai jas atbildētu 

uz jautājumiem un boz paslēpēm. Pastāstiet par tēta attiek-

smi pret jums. Vai tētis ļauns prot juma, nu, ta5u? 

^RiJE-KfilSTINE. Nē-ē, kundze. 

PRJZIDESTJS (mazliet vlluaies). Padomājiet. Kaut mazliet. ViņŠ 

jas nosita? Nu, vai notika kāds pliķltis par melošanu vai 

par saplēstu trauku? Kam tas negadās... 

»RI«L1—KHIoTlNI2. Nē-e, kundze. 



I'R.jZiDE^TJ (lišķīgi) . m s zinām, ka māmiņām Ir tiesības 3odit 

mei tiņaa. Bot tētiņiem tagad aizliegta. Varbūt kādreiz 

aija.uai noredzot uzšāva? 

)TlITE. Mē-ē, kundze. 

Jas esat ārkārtīgi izlutināto bērns, Jasu dārga mā-

miņa tašu nosita? 

UnR4.J.4-i»!U-JTjL''Iii, oit jan, kundze. 

(paleoaa). Māri ja-j..ri3tlno, vai ea tevi aitu? 

.4/>RxtLi-kP.i.Jxi(paceļ rokas, elkoņos saliektas, lai aizsargā-

tos). NS, mSmiņ, Tikai ^anis pašas labā. 

PH/J3I jiiFTE. Jana. Tētis nosita, pietiek runāta. 3st tomēr, vai 

viņš nebija daudz bargāka par māmiņu? 

Mii:»'X J.- i~K'A 1 -S'S'iHiu• rlē-ē, kundze. (Paceļ rokas aizsardzībai un iz-

labo sevi)» Jā-S, kundze. 

P!U3ij.:ifTE (apmierināta)• i<mu par to nešaubījāmies. Mēģiniet at-

cerēties, kad tas notika pēdējo reizi? (Meitene klusē.) Hu 

tašu, aejginiet atceraties! Tas tacu nebija sen! Kāda 

iemesls! 

JuiiiLĴ '- "̂\XJTxlīii (padodoties). Iatabene. 

P R E Z I D E N T E (ar interesi). iat^beneV KĀ tas notika? 

iiiLiUiJii-kiU.jTiMii (minatinoties). jjt nepieklauvējot iegāju tēta 

guļamistabā, kad viņa uzkopa un . . . (viņa apklust, Laons ar 

Ļeeeliku netaierlgi saskatās) 

P . E S I D ^ T E . NU taču, drošāk! ..;ēs te sanākuši, lai uzzinātu pa-

tiesību. Visas prātīgas meitenes saka patiesību. Jas nepie-

klauvējot iegājāt tēta guļamistabā, kad viņa tur uzkopa 

un. . . t.o jūs ieraudzljāt? Pastāstiet muaa, mīļais bērns, 

ja pat mazliet kauns... Jasu labās māmiņas dēļ! 



dci.iiJ.i-KSI3Tl3a (šaubas un izšķiras). £3 ieraudzīju istabeni, 

kai viņa lēja tēta odekolonu 3®v padusēs. JĒS pastāstīju 

māmiņai, un vakara tētis ļoti stingri aabsra. Teica, ka 

esot neglīti bat par ziņu pienesēju. 

PLJSIJiilPfa (mazliet vīlusies). Tiešam, neglīti, bet ne vienmēr. 

Zināmos apstākļos, kā šodien, pat labi. tl aeifia laistījās 

ar smaržām, bet ko darīja tavs papiņŠ? Skatījās uz viņu? 

Vai tuvu? 

»Ii i laTl Vii-. • 'Te—5. Tēta nebija. Viņš jau uzkāpa kabineta 

strāaāt. 

'l'īlJZia" (vēl vairāk vīlusies), /ik t5! Ua kabineta nekad ne* 

ieskatījāties? 

'JL\ 11J«>-ilalaTiSfa. J6, kundze, man aizliegts. 

i"-i .Zl.' J;?.,. kS jau visas ziņkārīgas meitenes jda tomēr tur uz-

kāpāt. ari tādas bijām, ak, tao bija tik aen! (čivina, 

un ari abas pārējās kā mazas meitenes.) Nu, atzīsimies, 

slepšus uz pirkstgaliņiera, lai nečīkst pakāpieni? 

ja'UJ.i-k'Ud'riat; (ļoti klusu). Jā, kundze. 

KiiiZi.i)iiSTa. ūazā viltniece, un spiedāt austiņu pie durvīm?. Mans 

mazais pirkstiņš čukst, ka tas bija aizraujoši, 

iL^ilJ^-iCSiaTiiJii (nodur galvu). Jā, kundze, es rīkojos neglīti, 

i Viltnieolt, ko tad jaa dzirdējāt? 

'JTĪSfL (pēc brIŠa atzīstas). 3magas nopatas. 

i RaSia^NT^ (at^laukusi). ITopfltae. Jmagas nopatas. Un .pārdos? Jas 

neiegaumējāt? 

^iiiUa-ivivi .>Ti Jii. Jā, kundze. (Pēc klusuma piebilst.) Bet es ne-

spēju atkārtot, meitenēm neklājas ņe;nt to3 mutē. 

Troksnis zālē. Leons un Lebeliks uztraukušies. 



ripesHzieinnia (ece do.aee xaiuiceucKim zojiocom). Tbi npaBa, njioxHe cnoBa OSBIHHO HE 
cjieayeT noBTopaTb. Ho ecjin HX npoH3HecjiH TBOH poflHTejra, TEM 6ojiee nana... Pa3Be 
BOCNHTATEJIBHHIĻA HE OO BACUHIRA BAM, HTO B STOM nocTynKe HCT HHHero ,aypHoro? 

Mapu-KpucmuH MOJinum. 

A^a (ecKdKueaem). MapH-KpncTHH, a NPHKA3BIBAIO -reoe cica3aTb BCK> npaB/iv! 

MapH-KpncTHH (uHcmuHKmueno npuKpueancb JiOKmeM). Xopomo, MaMOHKa! 
A,U,a. RIOBTOPH rocnoace npe3H,neHTy, HTO TBI ycjibimajia B nepepbiBax MOK̂ V T5i5KejibiMH 

B3;.[oxaMH! /ļaace ecjin STO 6WJIH OHCHB /IVPNBĪC cnoBa! KTO HX np0H3H0CHJi? Ilana? 

Mapn-KpHCTHH. Jļa, MaMOHKa! 
NPE3H^EHTHIA. H HTO >Ke OH CKA3AJI, KOHHHB Taacejio /ļbimaTb? 

Map H-KPHCTHH (ceKyndy noMed/iue, edpyz ebinanueaem). /lepbMo! flepbMo! /ļepbMo! Becb 
no ymn B /LEPBME! CTPOHKH Sojibme He HanHHiy B 3TY FLEPBMOBYK) «Onrapo»! Bceočuļan 

pacmepHHHOcmb. OdjieeneHue Jīeona u JlečenjuoKa. 
E[pe3Ĥ eHTHia (pa30HapoeaHHo). H STO Bce? 
MapH-KpncTHH (u3yMJieuHo). HHHero ce6e Bce! ECJIH 6 a Aa>Ke nojioBHHy 3Toro CKa3ana, MHe 

6bi TaKo-oe SbiJio! 

Cmcuiku e 3ane. 

Aaa (npudjiuoicancb k donepu, JieČHHbiM monoM). BOT HTO a ie6e CKa>Ky, Mapn-KpHCTHH. 

XBaTHT CTpoHTb H3 ce6a AvpoHKv H jiOMaibca TyT iiepezi HaMH! By#b TaK aoSpa CKa3aTb BceM 
npHcyTCTByiomHM, HTO TH MHe Hê aBHO roBopnjia. 

MapH-KpHCTHH (3ŪKpbl6aHCb JiOKmeM). X0p0HI0, MaMOHKa! 

A^a (pct3dpacHceHH0<). H onycTH JIOKOTB! HOBRH <Ļ)oicyc! Eme noayMaioT, HTO MaMa TOJIBKO 
TO H AENAET, HTO j i y n H T Te6n! 

MapH-KpncTHH (co cmpaxy ne coodpajicciH). J\a, MaMOHKa! To ecTb, hct, MaMOHKa! 

A^a (odpauļancb k cydy). ļ̂eTH — STO TaKHe aKTepbi! HHKOR^a He «OSBENIBCA OT HHX 
npaB̂ bi! 

NPE3H êHTHia. CflflbTe, no>KajiyHCTa, Ha CBoe MCCTO. Ona Bac nooaHBaeTCH... Mbi Be/ib c lien 
noapy>KHJīHCb, aa, MOA KHCOHbKa? BOT yBH,n,HTe, OHa MHe cennac noBTopHT Bce, HTO roBopHJia 
BaM... 



stāstīs. Vai no, dārgumiņ? diIt autas skaistas actiņas, un 

mutīte kā sārts ^irsltis! (Visas trīs piebāž galvas pie 

meitenes, tīksminās.) Rasā vaidziņi. Kā persiki. Tā gribē-

tos iekost. 

l'Z .-.jKH&Jji (tīksminoties), mīļais, apaļais dapsltls! 

.^IJuS'i'* (3aucot pie kārtības). Juzanna! (CrrleBoties pie mei-

tenes* ) Un tagad viņa mumspastāstis kā labs un paklausīgs 

bērns, ko viņa domā par tēt i . . . 

(sāk skaitīt kā pantiņu. Tam jāizklausās laazliet 

«tbaiaoši, tā ir bezpersoniska skolnieces balss.) . Tētis kā 

visi vīrieši nekad nerunāja patiesību. Ja viņš teica, ka 

apmeklējis teātrī, viņš neatcerējās lugas saturu un vien-

mēr aizmirsa nopirkt programmu. Ja viņš teica, ka dodas uz 

Akadēmiju, atgriežoties uz vakariņām no viņa dvesa ietu 

smaržu un risu padara aromāts, (iedresēti Šņukst.) Viņa 

kolēģi taču. . . (Apstājas, turi ina.) Viņa kolēģi taču. . . 

Viņa apklust. 

omi (saka priekšā), iesmaržojās kā ielasmeitas. 

JibL,::T.fi (salecas)* itpsodzētais, neteikt priekšā! i.ai pati at-

ceras* 

eUi. L3 zinu šo tekstu no galvas* (vaceļ roku kā skolnieka.) 

Aundse, vai drīkst, es stāstīšu viņas vietā? 

..ZU^AZ:. (ar dari piesitot pie galda), apaudzētais, ja jas 

turpināsit muļķoties un smīdināt citas, likšu jas izvest 

no zāle.i. Tiesas prāva turpināsies bez ju-as. iiainālko-

deksa 7iil* paredz tādu iespēju, un tāds preoendents jau 

/rancijā bijis. (Noliecas pie meitenes.) Turpiniet, mans 

bērna! Neļaujiet novērst uzmanību. 
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LEBELIKJ (pieceļas). Aizstāvība prasa vārda. 

PREZIDENTE. Tiesa to nedod. 

LEBEKLKD (apaēžotiea notēlojama). JĀ, prezidentes kundze. 

L^oND (klusi). Lupata, ko vēl viņi var tev nogriezt? 

PREZIDENTE (uzkliedz). -upklustiot. Turpiniet, m»na bērns. 

*LJUJ,i-Er.IDTiHE (atsāk asā akolnieoes balsi). Ek, tie'šāca, kādas 

šaussas šie vlzvioši! 

Viņa apklust, var just, ka «da grib teikt priekšā. 

^DA (oiitraakaeies, roaigi). Nu,- turpini! kā tālāk? Ko tu par vī-

riešiem domā,.. 

PREZIDENTE (draudzīgi apturot viņu). Tss, tas. 

J«-KAIST'iSE* Ak, tiešām, kādas šausmas šie vīrieši! (Apklust, 

sāk,) Ak, tiešām, kādaa Šausmas šie vlriasi! Esmu tikai 

bērns, bet jau . . . Esmu tikai bērn3, bet jau. . . Bet jau, re-

dzat māsiņu raudam 3avā kaktiņā... Ea dauda sapratu. Pārāk 

daudz savam vecumam!... Dāvā kaktiņā. Ka redzēju, ka viņa 

apraud sagandēto jaunību, apožāo izredzes, tēva dēļ zaudē-

tas. Es redzēju, e3, nevainīga meiteņu, ka viņa spoguļa 

priekšā paceļ rokas, paiaeatā, dzīves plaukumā... Dzīves 

COPBAHHAA BO IIBEĪE JieT... BO IĪBETE JieT... Koraa 6or... KOR^A en 6or... 
Ap,a (nodcKa3bi6aem). riocjian! 
MapH-KpncTHH. īlocjīaji... Kor̂ a en 6or nocjīaji... 6or nocnaji... (Bdpye ee ocennem, u ona 

npodojijicaem — ne onenb, enponeM, yeepeHHO.) ...KycoHeK ctipa. Ha ejib BopoHa B3rp0M03̂ acb, 
NCMBTPAKATB COBCCM y>K SBIJIO co6pajiac&, m NPH3A,QYMAJIACB! 

Xoxom e 3ane. 

L-oND. -iravo, mazais! Teicami! 

iiDa (pielec pie meitas, mazajai elkonis jau pie sejas), .ļaunais 

skuķi! Un taa viss, lai uzjautrinātu papiņu! Viņi sazvsrē-
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rējušies, prezidentos kundze! Es iebilstu prot tālāka knīpas 

izjautāšanu! Viņa mīl tikai papiņu, bot oiani nevar oiost. 

(Viņa ļauni atdarina meitu.) "Papi?, mans mīļais papiņ, 

palīdzi man uzrakstīt sacerējumu. Tev tik labi iznāk!" Un 

tas lielais muļķis jau kost. "Protams, manu paķlt, atnāc 

uz kabinetu!" Un vienalga, vai jānodod raksta, vai nav Jā-

nodod. Kurjers var gaidīt bezgalīgi. Viņu atlaidis- tsn mēs 

nosprāgsim badā. (Viņa pēkšņi kļūst bīstama.) Prezidentos 

kuno.se, tas, ko sacīšu, ir nopietni, ļoti nopietni, es ne-

ticu, ka iaanauš vīram pret šo bērnu' ir tikai tēva jātas! 

pSEZipJiif&i. Jasu paziņojuisa vairāk"kā nopietns. Tiesa gaida pa--

skaidrojumu, bat vispirms izvediet bērnu. 

Plipote aisvud EarL ju-Kristlni un atgriežas publikā, 

i 1 . E i i J T i e s a klausās. 

(runājot iedegas). Jāatgriežas pagātne, idana virs dievināja 

sava mSsu! aans virs vioamēr dievināja citas! Viņš dievi-

nāja manas labākās draudzenes, manas istabenes, pat sētnie-

ci, no tagadējo, tā izblldu3ī un vecu, no Pompas ielas, pa-

visam jauniņo. .spēcīga, svaigu, protams, bet cik vulgāru! 

Mitis vīrs lorēja pa loga, kad viņa mazgāja pagalmu. Dēvēja 

viņu par svēto ķēvi! dētnieces ķēves pēcpuse viņu darīja 

traku! Prezidentes kundze, godīgai sievietei grati to iz-

teikt, bot mans virs allaS dievinājis pēcpuses. Vajadzēja 

viņa redeet pastaigājoties pa pludmali, imieklāgās bikše-

les ar "Pigaro" paduse. Pastaigas vietā viņš gāja no paka-

ļas līdz pakaļai! 

i- vEZiJcTdlE. /ai ju3 nepārspīlējat. 

Ej-*. Jā, «srnu kļuvusi nervoza, slima. Esmu tuva vājprātam! 
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PR^SIa-JlTTa. JOs gribējāt tiesai pastāstīt par viņa māsa. 

(ar iepriekšējo degsmi). Kāss? Jāšaubās, i&ano vīramāte gu-

lēja ar visu pasauli. 

Luiis.ijl&j (pieceļas sašutis). Aizstāvība prasa vārdu. 

£ū jUiiiS SedOdU. 

juitlJ (apsē:5as)• aeko darīt» 

Al)a (turpina), viņa māte, pirmā māsas viņš aizdomīgi dievināja 

savu māti. Prezidentes kundžu, mans virs dievināja visas, 

izņemot mani i kaimiņienes, visas masu kaimiņienes. Bijām 

spiesti mainīt dzīvokli, Poapus ielas māja bija 62 kaimi-

ņienes! Un -'Pigaro" kolēģu sievas! Un ja -viņš apmierinātos 

ar pazīstamām sievietēm, bet uz ielas, visas svešinieces! 

prezidentes kundze, cik reizes viņš nav atgriezies ar zi-

lumu pierē! Skatoties uz sievietēm, skrēja laterna stabos! 

iieiz, šķērsojot ielu, pakrita ze& mašīnas riteņiem. Tais-

nojās, ka avīzi la3ljio, bei. eo zinu, viņš blenza uz pēc-

pusi. prezidentes kundze, toreiz, kad mēs braucam uz dien-

vidiem ar mašīnu, viņš maa ar visu mašīnu ietrieca kokā, 

jo pārāk ilgi blenza uz zemnieces pēcpusi. Viņa raka kartu-

peļus. Par vienu pēcpusi viņš gatavs upurēt bērnus! Bries-

monis! 

i. RaLia ..n.. (mazliet nomākta), un māsa? 

(iztraucēta), kāda māsa? 

Jaa gribējāt stāstīt per viņa māsu. 

aita (atsāk), /i, māaa, šī! Viņa alļā māsiņa! kā viņš sfcāpatlja 

uz abiem vaigiem, nepaguva pa durvīm ienākt» Pretīgi! To-

reiz, vēl jaunā sieva bddacia, es viņus pārsteidzu kailus! 

JgL&iJJii-i'J (atlecas). Pavisam kailus? 
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lalluss ka monstra pārtiek no cilvēku upuriem. 3ot ar mania 

kļaat 3ffiioklig3 an maziņš, viņā nolaidi08 tik tālu, ka auns 

aanui kalponei uztaisīja aenegālieša bērnu. Mans cie-

šanu biķeris pilns! .-'ieviešu i retošanās Kustības vfircžā, un 

kritušo mocekļu vārda, EranSu sievietes atgatfcs brīvība® un 

pašapziņas vārds es pieprasu, lai tiesa soda mana vira ar 

viau iikuua eara.ylbui 

viņa cienīgi apsēdas. Traģisks kluāa^s. 

ir-. ' (klusu Eaonam). Ja tiesa bas viņas pusē, tā bas 

operiioija -.čiķ, 5i& . 

ik.-.NTk. vārās aizstāvībai• 

1 (ar patosa)• Es runāšu lai . 

(ar oalnu}. 3rotāms! 

(dusmīgi noskatās un tārpi ne). Vinpir-n::, šajā justīcijas 

templi gribu izteikt stvu visd^i ,5fco cieņa gr&ncij&s .-ievie-

šu pretošanās kustībai un tas moceklēm, pievienojoties 

pretējai usei, kais tad bija sievietes stāvoklis pinas 

.'.vYolaci j«*8? Metai snigs un p^semo jo&s. Vīrietis bija viss, 

aisviote - nekas. Tirgus prece antīkajā pa-saulē un islama 

zeiaēs. dievieti pirka, ar gratloām var apjēgt Šo vardu. 

uOsu rietu-asa^e te» g«>dsimtiem zēla ar pora institāta 

palīdzība, kster Tamili&s aaksāja savam nākajaaan znotam, 

lai tikta vaļā. (.Jauda savas runas iespal-ia, turpina.) Ar 

visu savu batlba un vienmēr sieviete pretojas, -.'ievieto 

negribēja oat sirgs. "iegriba," raudāja viņa. 'Negribu 

dārglietas, negriba tērpus, negriba aaeļ&du JksSokas, ne-

griba v&ļasmašlna, negriba aodsrna trauka mazgājamo ma-

šīna! M nežēlīgais viri5tis, viomot čeka grāmatiņa kā aa-



KAK EA^HCT KHYTOM, NPHROBAPHBAJI: « Y Te6a HH B HCM HE 6Y^ET HEZIOCTATKA! H TBI HABCER^A 
ocTaHenibca Moen co6cTBeHHOCTbio!» nenajībHbie BpeMeHa... K cnacTbio, y>Ke 3a6biTbie. HaKOHeii;-

TO CNPABE^JIHBOCTB B0CT0P>KECTB0BAJIA! H BOT Hania aceHiu,HHa HapaBHe c MY>KHHHOH 
3apa6aTbiBaeT Ha xjie6 B noTe imua CBoero. H y>Ke cny)KHT B apMHH. Ho ao no,miHHHoro paBeHCTBa 

eme flaneKo! Ko KaKOMy, cKa>KHTe, npaBy My»cHHHbi JĪO CHX nop OTKa3biBaiOTCH po)KaTb? XoHeTca 

BepHTb, HTO TAM y>Ke 3aHajiHCb STHM BonpocoM... A Tenepb ^Ba cnoBa o MoeM n0A3amHTH0M. Ā 

nazierocb, HTO BBI Tpe3BO oijeHHTe STH TaK Ha3biBaeMbie noxo>KfleHHfl! BcnoMHHM CTeH^ajia, 

6eccMepTHoro co3^aTena «TpaKTaTa o JIK>6BH». KpacaBHHbi Toro BpeMeHH He yaocTaHBajiH ero 

Aaace B3rjiaflOM... A rnraHT Bajib3aK! Hero CTOHT ojina ara no3opHan HCTOPHH c Ma^aM FaHCKOH... 

BcnoMHHM SeflHoro Monbepa, 3Toro 3anHCHoro p0r0H0cu;a... KaK BH^KTC, OOTO 6axBajibCTBo. 

MOH nofl3am,HTHbiH HeBHHOBeH! Bce STH HCTOPHH C ropHHHHbiMH He CTOHT noMaHoro rpoma. Bbi 
caMH BH^ejiH, Kya,a Hac 3aBeji CKaH^an BOKpyr TaK Ha3biBaeMoro He3aKOHHopo>K^eHHoro peSeHKa, 

KOTOpbIH OKa3ajICH HHCTOKpOBHbIM HerpHTeHKOM. Fpa>K,aaHKH CV/IbH, MOH nOfl3am:HTHbIH, B 

KOTOPOM TaK HY>K,ZIAK)TCFL «Onrapo» H <t>paHHy3CKa» aKa^eMHH, He o6paTHjica K BaM, KaK a Kor.ua-

TO, c npocb6oH o xnpyprHHecKOM BMemaTejibCTBe. H e noTOMy JIH, HTO yace, yBbi, He BO HTO 
BMemHBaTbca. BnponeM, BaM pērnam Bepio, HTO cyn, npoaBHB cBOHCTBeHHyK) eMy MyapocTb, 

npHCJiymaeTCH K MOHM cjioBaM. (CadumcR.) 

JleoH (e ezo cmopony). Mep3aBeu! 
JIe6ejuiK)K. 3aTKHHCb, H^KOT! 9l TC6H cnac! (IJoKa3bieaem JIeony ua cydeū, Komopue eeceno 

iuyiuyKaK)mcR.) ĪIOCMOTPH Ha HHX. BNANUIB, KaK paccHponHjnicb. 

JleoH. Tbi 3a6bui npo MOIO necTb! 
JleSejuiioK (omMaxu6mcb). Y TeSa eme 6y#eT BPEMH o HEN BCHOMHHTB. 
NPE3HAEHTUIA.(CORHAB c Jiuiļa yjibi6xy, cypoeo). RIO^CYFLHMBIH, BCTAHBTE! 3aKOH 

npê ocTaBJiHer BaM npaBo noejiê Hero cnoBa. 

JleoH (ecmaem). 51 xopomo noryjiaji £0 NPHHATHH HOBOTO 3aKOHa. /ļa H nocjie — TO>Ke. 
Bypn e 3ane. 
JleSejuiioK (uciKJiounemctt K neMy; tuenomoM). Tbi HTO, onojioyMeji? Tbi >Ke Ha KopHio 

nory6Huib BCĪO MOIO penb! 

JleoH (nee03MymuM0 npodonotcaem). MOH â BOKaT CKa3an MHe cennac, HTO A nory6jiio Ha 
KopHio BCĪO ero penb. CKa3aTb BaM no npaB^e, a He B BOCTOpre OT ero penn. XOHy co Bceft 
OTBeTCTBeHHOCTBK) 3aaBHTb, HTO H BOBce He >Kajiyiocb Ha 6eccHjiHe. /ļyMaio, MCHJI xBaTHT eme Ha 
HecKOJibKO aeJiHHieK, ecjiH npHroBop cyzia He c^enaeT MeHH HeTpyziocnoco6HbiM. (ĪJocjie nay3bi.) 
To, HTO H 3JJ,eCb y3HaJI, HHCKOJIbKO He yMeHbHIHJIO MOeH npH3HaTeJIbHOCTH K MaMe 3TOrO 
HerpHTOCHKa. LIro >K, H 6bui He nepBbiH, KOTO OHa o^apnna CBoen #06p0T0H. A a . . . a JHO6HJI ee. (C 
- mopoicecmeeHHOcmbK), 36ynauļeū napodumo.) B actctbc, Kor/ia Harna AepeeeHCKaa 
SaKajieHHļHHa npoTarHBana MHe nHpo>KHoe, MaMa MHe roBopnjia: «no6jiaro^apH TeTio!» H a 
6jiaro/iapHii. TaK a nocTynaio H cero n̂a! (CadumcR.) 

npe3HaeHTuia. Bce? 
JleoH. Bce. 
Ilpe3Ĥ eHTma. YBe^HTe noacyflHMoro! ripomy Bcex OHHCTHTB 3an. Cya ocraercH jina 

BbmeceHHfl pemeHHH. 
A^a (ecKOHue, Kpmam edo?.oiiKy JIeony) A MCHH? MCHH TBI xoTb pa3 noSjiaroaapHji? 
Oucemib yeodum Jleotia. OcmajībHbie pacxodHtncH, o6cyotcdaR nepunemuu dena. Cydbu 

ocmaiomcH. 
npe3Ĥ eHTHia. CjibixanH? HeT, npaBa 6bi.na 3TA OHapOBaTenbHaa ManbīuiKa: My>KHHHbi — STO 

HTO-TO HeB03M0>KH0e! 

1-h 3aceaaTejibHHHa (Menmameiibiio). MajībiuiKa npocTO npejiecTb! TaK 6bi H cbena! 
FIoayMaTb TOJibKO, OHA BbipacTeT, HTO6H AoeTaTbea 0/iH0My H3 3THX 3JioaeeB... 

RIPE3H ÊHTUIA (no-dpyotcecKU odepeueaem ee). Cio3aHHa! R Bac yace npocHJia... Bbi CJIHIHKOM 
OTKPOBEHHO NPOABJRAETE CBOH nyBCTBa, ^OPORAS! (Cnoea naxMypncb.J Bo BCHKOM cjiynae, BBI 
npaBbi, nepefl HAMH O^hh H3 STHX THHOB. CjiynaH npeaenbHO OHEBH^HbiH. 

2-51 3ACEAATEJIBHHHA (do cux nop ona xpanuna Monnanue, ceūuac docmaem MyHČtumyK 
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cnoHoeoū Kocmu, ecmaennem e neeo cueapemy, 3ammueaemcH u Jiuiub nomoM 3Jioeeuļe u3peKaem 

MYZICCKUM 6ŪCOM). Htinero, MI>I 0T06BEM y Hero BKyc K Kjiy6HHHKe! 
3ameMHeuue. 

Ko2Ča ceem 3ajtcu2aemcx, neped HOMU očcmaHoem nemana ribecu. Honb. Jleou cnum c 
Heydo6noū no3e, npiiGRsauiibiū K no3opnoMy cmon6y. Tuvuma. Bxodum na iļunom<ax uosan 
sopnunnan. B pyxe y uee ceena, ruiHiuyuļuū H3UH0K cjiačo oceeuļaem cijeHy. B neubjoape, 6ocan, c 
HaKpyneHHbiMU na HOHb 6ueydu, ona nodxodum i< JIeony u ocmopootcuo do neeo dompaeueaemcH. 

ropHHHHaa, Mecbe! Mecbe! 
JleoH (63dpa2ueaem). KTO? HTO? OCTABBTE MeHa! He BM^MTC, a paSoTaio! (TJpodpae ena3a, 

ycmaeujicn na uee.) A, STO BBI, ,a,HTa Moe. HTO, 3Ta 6pnrafla MacHHKOB y>i<e 3^ect? riopa exaTb? 
FopHHHHaa. HeT-HeT, Mecbe. Eme HOHB. 5ī xony BaM cica3aTb... 

JleoH. HTO, £HTA? Bbi BCIIOMHHJIH (ļrnHaji «raMjieTa»? «/ļajībine — THiiiHHa». 
FopHHHHaa. 5ī xoTena BaM CKa3aTb... ĪIoMHHTe, BBI roBopnjiH Ha cyn;e npo 3Ty fleByuiKy... Hy, 

KOTopyio BBI nojiBoSHJiH?.. 3iiaeTe, a ,qa>Ke 3anjiaKajia! 
JleoH (,eopbKO). TOJIBKO He OHH! BBI BH^ejiH HX JiHiļa? 
FopHHHHaa. 5ī TO)Ke... xony... nepe>KHTB... 6ojibiiiyio JHOSOBB! 
JleoH (c HejKHOcmbK)). /ļan-TO 6or, FLHTA Moe! 
TopHHHHaa (doiiee npHMonmeŪHo). MHe OHCHB noHpaBHjiocB, Kaic MBI C BaMH HrpanH B 

«rop6yHa c yjiHHbi KBHHKaMnya». 

JleoH (e ?Jia3ax y neeo ecnbixueaem oaoneK). BOT Kaic? 
ROPHHHHAA (KOKemnueo). 51 n0T0My He OHeHb-TO H B03Mymajiacb, Kor^a BBI Tporann MOIO 

rpyub. 51 cpa3y noHajia, HTO MypauiKH TyT HH npn HCM! 
JleoH (mpoHym ee upmuanueM). Kaic STO MHJIO! (B3Čbixaem.) YBBI, ^HTa Moe, Bce STO B 

npoiHJiOM! 
ROPHHHHAA. HenpaB;ia! Y Moen cecrpbj ecTb AOMHK B Kyp6eBya, HE^ajieKo OT MHHHETEPETBA 

oSopoHBi. 
JleoH. He BH>Ky CBa3H. 
ropHHHHaa, Y Hee B rapaace CTOHT CTapbiH TanzieM. CoSaica JiaaTb He CTaHeT, OHA MeHa 

3HaeT. Bo3bMeM Bejiocnnê  H aoe^eM RO uiBennapcKOH rpaHHHBi! 

JleoH (KOJiečJiMCb•). He 6JIH>KHHH CBCT. A 3anacbi E^BI? A KOMHTET EFLHTEJIBHOCTH B KA>K ôfi 
AEPEBHE? 

ropHHHHaa. 5ī roBopnjia e OncejuieM. OH To>Ke 6oHTca, HTO eMy Koe-HTO OTHHXBOCTaT. 
OjinnoT eMy npnrpo3Hjia, H OH TenepB MecTa ce6e He Haxo^HT. Oncemib cKa3an, HTO npnxBaTHT c 
CO6OH KOHcepBBi H cnpaneT HX B ^ETCKOII KOJiacKe, KOTOpaa nbiJiHTca B no^Bane. Boo6me-To OH 
yace cnpaTaji H ceiinac >K êT BHH3y. 

JleoH (npuocaHueaacb). OTBA>KH MeHa! T^e Moa rnnara? T^e MOH nnam H TpeyrojiKa! KaKaa 
>Ke TH MHJiauiKa! )KH3HB CHOBA npeKpacHa! B nyrb! 

He ycneeaem sopnunnan omeH3amb e.uy pyKU, KOK OH xeamaem ee 3a 0zy30K. 
nocTon! 51 CJIHUIKOM flojiro AC ân 3Toro MRHOBEHHA! (C HyecmeoM.) O SeccMepTHaa 

ACEHIIĻHHA! 51 Bocnoio Te6a B no3Max! 51 nepeH,ziy Ha ANEICCAHZĪPHHCKHH CTHX, KAK AparoH BO BPEMA 
BOHHBI! 51 CTAHY BTOPBIM BHKTOPOM Tioro! MHOIO 6y/iyT 3AHHTBIBATBCA OE/MAKH npn CBETE 
KonTHjiKH! 51 CTAHY rny60K0 HAPO^HBIM, H HAPOA NOHMET MEHA! 
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badiņās. a's kļašu cilvēciska, ks ieSu pie tautas, (Pēk&ņi 

iastonaa.) ^.āaiiņ, kāpēc tu mani dzerodēji, kāpēc tu nebrīdi-

nāji, ka pasaulē auksti? 

X ?£u (bailēs). Nekliedziet tik skaļi. '.Sacelsiet visus kājās. 

(Kosķaeudas.) Vienā krekla nav na^as tik silti. Vajag pa-

kustēties. Citādi iesnas klāt kā likts. 

(nepalaižot viņu). Tev taisnība, pakustēsimies. Parunāties 

var ari vēlāk. Mivjerā. 

lilkiaif-ī . (precizē). Bet es negribu, lai uz mani šķībi skatās 

visās bodītēs. Ja mēs saiesim kopā, vajadzēs teikt, ka mēs 

precējušies. 

avafP3. Aā vēlies, mīļā. ka vienmēr biju precējies. 

xo?;,J.;;>... (vēl precizē). Un mums vajadzēs istabeni. Pietiek man 

locīties! 

L i (ar labpatiku), kāpēc gan ne? Jauku Šveicieti, 

i J a (stingri). Hē, nekādu jauku šveicieti, as jums apsolu, 

ka ta bas pēlēja neglltone. kamu oausmī^i greizsirdīga. 

LaaHa. Vienalga, kaut ar kupri, ja tā vēlies, 

i iTitda'k. (aizdamlgi). Kā kupri no kenkaaipua ielas? 

u,.y!ļJ (jautri). B'ē, mīļumiņ. Ar Īstu kupri, ^oti neglītu. 

(Piebilst.) Nodzēs sveci. Noliec to. Pietiek prātots, pārāk 

nogurdinoši. 

i.;T,-.Ji-.T; (turpinot). 3et ik ritu vajadzēs rakstīt "Pigaro". Jīau-

diņa jānopelna! Bez tās visādi kili-kili labi ja reizi ne-

dēļā. Tagad es bāou kundze! 

L.̂ al!.; (mazliet pārsteigts). Tāi Jlkumus pārrunāsim vēlāk. Taat 

ateig3i;nieo, mīļumiņ, nodzēs eveci. (Viņš pats to izdara, 

dzirdaraa istabenes baiss, kuru pārtrauc saraustīta elpa, 



nepejuezicaeMoe eocKJIuiļauUHMU: «H euļe! H xouy! nmodu y uemi 6unu! OMCIJIupoeamue! 

KacmpiojibKu!» B omeem 3eynum ympo6Hbiū pbiK, HanoMunatouļuū pee Jibea neped uayanoM 

(fiujibMoe Kuuocmyduu «Mempo-rondeuH-Maūep». 3a2opaemcn ceem, u MU euduM, KŪK OHU edym 

na dojibuioM maudeMe no 6e3JUodnoū Mecmnocmu. Ha Jleoue KaKOŪ-mo Kyi{biū ruiauf, m-nod 

Komopozo 6bi3bi6aiouļe mopnam nonu Myndupa aKadeMUKa. Ha zonoee y zopnunnou nenenan 

uuinnKa. 3a HUMU ceMenum 0a ejuib, mojiKUR neped cočoū dema<yro Konna<y, Ha6umyio 

KOHcepeaMU. Bemep donocum 3eyKU 6paeypHoū Menoduu. KaKoe-mo epeun JJeou uojma Kpymum 

nedajiu, nomoM oOopanusaemoi K ceoeū nodpyoiCKe. 

JleoH. TBI He nporojio/īajiacb, MOJI KHcica? 
ropHHHHafl (Kpymn nedanu). IIo>KajiyH, MOH KOTHK. 
JleoH. flo rpaHHiļbi ocTanocb KHjioMeTpoB ceMb^ecaT. Tor^a H 3aM0pnM nepBHHKa! 51 

pacKonan B xo3*IHCTBE Hainero Oncejuia 6aHOHKy HKpbi. EyzieT neM OTnpa3flHOBaTb! 
®HcejiJib (eopnum, ečea nocneean 3a HUMU). 3pa A He npnxBaTHJi KOHcepBHpoBaHHoro TyHua. 

OH jiyHuie coxpaHaeTca. / ļa pa3Be 6biJio BpeMH onumeTbca! īloSpocaji HTO noa pyKy nonajiocb! 
TopHHHHaa (paccydumenbHo). KaK Tbi flyMaenib, MHJībiH, HKpbi Ha Tponx XBaTHT? 

JleoH (6e33a6omuo). MTO TBI! TaM TOJibKO-TOJibKO Ha ^BOHX. A Oncejuib OTKpoeT 6aiiOHKy 
cap^HH — eMy KaK pa3 no HHHy. (Ilpodojijtcaem nupunecKu). Ax, MOH 3aiiHHK, B Sbuioe BpeMa 
pa3Be 6bi MM TaK OTnpa3flHOBajiH HauiH 6paHHbie nrpbi! Mbi 6bi 3aKaTHjiH y>KHH B OT^ejibHOM 
KA6NHETE, c HBIRAHAMH, npn cBenax! 

ROPHHHHAA. TaK TO>Ke Henjioxo. CMOTPH, KaKaa JiyHa! 

Monna KpymHm nedanu. 
JleoH (odopanueaemcH u npumim Oucennio). KaK TaM Hapoa? riocneBaex? 

Oncejuib (omdyeancb). J\a... TonbKO Bbi... He TaK 6biCTpo... a TO H... Bajnocb c Hor... 
JleoH (čecnenno). BenHO Hapoa neM-TO HeflOBOJieH! 3TO y Hero B KPOBH. BHKHHIB JIH, 

MHpoBaa 3KOHOMHKa noKa He n03B0JifleT oSecnenHTb Benocnne/ioM Ka^oro nejioBeKa. Herape 

MHUJiHapfla BenocHneAOB — JXa 3to >Ke HHCTeHuiaa yronH>i! Ha^o Tpe3BO cMOTpeTb Ha Bemn. Ha 

HTO, cnpauiHBaeTca, Hapo£y Hora? 

Oncejuib (.3ačembiūj, A BAM HA HTO? 
JleoH. HTOSBI KpyTHTB nevaira! rio-TBoeMy, Bejiocnneji caM no ce6e e^eT? BHAHHIB, KaK MBI 

MynaeMca! H He >KanyeMca, B OTJiHHHe OT Hapo^a. TaK HTO He 6yn,eM MenoHHbiMH, apyr MOH. 
Kpymfim nedanu. 

Oncejuib (c eopeHbro 63Čbixaem). A eme roBopnjiH — Bce 6yayT p aBHbi ! 

JleoH (c o6ecKypao/cueatou^UM deccmudcmeoM). Bce H TaK paBHbi ! Cnpocn xoTb y Ma^aM. 

Oncemib (ečea 3a HUMU nocneean). Jļa? TonbKO noneMy-TO KaK MbiTb nocy^y — TaK 

OHcejuib, H KaK KonacKy TOJiKaTb — TO>i<e Oncejuib! 
JleoH (pasdpao/ceitHo). 3a6yflb TBI, 6ora paziH, 3TH KjiaccoBbie npe;[paccyj|KH! Tbi CBOOÔ HMH 

nejiOBeK! KaK n h. 06a MBI OFLHHAKOBO CBo6oflHbi. TonbKO KAAĈ biH no-CBoeMy. 3TO H ecTb 

ÊMOKPATHJI. (.ĪJamemmecKU.) Myacanca, apyr! 3TOH Honbīo MBI ^oji>KHbi nepeHTH rpariHny. 
BnepeA, ^ETH MOH! Bbiuie rojioBy! Jļa 3flpaBCTByeT OPAHHHA! lIlBennapna y>KE 6JIH3KO! 

TaudeM npučaennem xody. 
Oncejuib (eufiueancb U3 nocjiečnux cun; e omHanuuu Kpunum ečoaoHKy). A KaK a<e Hapo,q? 

JleoH (c ifapcmeeHHbiM jicecmoM). Hapo/i? KaK Bcer^a, COMKHCT CBOH PA^BI! W ycTpeMHTca K 
yKa3aHH0H nejin! 

rpfinyn «Mapiu ombe3Dicaiouļux». TaudeM Kpymum nedanu. 

3anaeec 


