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Darbojošās personas:

Semjons Semjonovičs Podsekaļņikovs

Marija Lukjanovna – viņa sieva

Serafima Iļjiņična – viņa sievasmāte

Aristarhs Domiņikovičs Grands-Skubiks

Viktors Viktorovičs – rakstnieks

Tēvs Elpīdijs – mācītājs

Kleopatra Maksimovna

Raisa Fiļipovna

Lugā vēl darbojas: 
Aleksandrs Petrovičs Kalabuškins – viņu kaimiņš
Margarita Ivanovna Peresvetova
Stepans Vasiļjevičs Peresvetovs
Jegoruška (Jegors Timofejevičs)
Ņikifors Arsentjevičs Pugačovs – miesnieks
Vecenīte
Oļegs Ļeoņidovičs
Jaunais  cilvēks  –  kurlais,  Zinka  Padespaņa,  Gruņa,  čigānu  koris,  divi 
oficianti,  modiste,  šuvēja,  divi  aizdomīgi  tipi,  divi  puišeļi,  trīs  vīrieši, 
baznīcas koristi - koris, lāpneši, diakons, divas vecenītes, vīrieši, sievietes.
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PIRMAIS CĒLIENS

Istaba Semjona Semjonoviča dzīvoklī. Nakts.

PIRMĀ AINA

Divguļamajā gultā guļ Podsekaļņikovu laulātais pāris – Semjons 

Semjonovičs un Marija Lukjanovna.

Semjons Semjonovičs: Maša, ei, Maša! Maša, tu guli, Maša?

Marija Lukjanovna (kliedz): Ā-ā-ā-ā-ā...

Semjons Semjonovičs: Kuš, kuš, – tas esmu es.

Marija Lukjanovna: Ko tu, Semjon?

Semjons Semjonovičs: Maša,  es  gribēju  tev  jautāt...  Maša...  Maša,  tu 

atkal guli? Maša!

Marija Lukjanovna (kliedz): Ā-ā-ā-ā-ā...

Semjons Semjonovičs: Kuš, kuš, – tas esmu es.

Marija Lukjanovna: Tas esi tu, Semjon?

Semjons Semjonovičs: Nuja, ka es.

Marija Lukjanovna: Ko tu, Semjon?

Semjons Semjonovičs: Maša, es gribēju tev jautāt...

Marija Lukjanovna: Nu... Nu, ko tu, Semjon... Seņa...

Semjons Semjonovičs: Maša,  es  gribēju  tev  jautāt...  ko,  vai  mums  no 

pusdienām aknu desa vairs nepalika?

Marija Lukjanovna: Ko?

Semjons Semjonovičs: Es prasu: vai mums no pusdienām aknu desa vairs 

nepalika?
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Marija Lukjanovna: Nu  vai  zini,  Semjon,  es  visu  no  tevis  varēju 

sagaidīt, bet ka tu nakts vidū ar nomocītu sievieti runāsi par aknu desu – to 

es  no  tevis  negaidīju.  Tā  ir  tāda  nesmalkjūtība,  tāda  nesmalkjūtība.  Es 

caurām dienām strādāju kā kaut kāds zirgs vai skudra, bet tā vietā, lai naktī 

man būtu kaut mirklis miera, tu man pat gultā sarīko tik nervozu dzīvi! Zini, 

Semjon,  tu  esi  manī  tik  daudz  nogalinājis  ar  to  aknu  desu,  tik  daudz 

nogalinājis... Vai tiešām tu, Seņa, nesaproti: ja tu pats neguli, tad vismaz 

ļauj  otram  izgulēties...  Seņa,  es  ar  tevi  runāju  vai  ne?  Semjon,  tu  esi 

aizmidzis, ko? Seņa!

Semjons Semjonovičs: Ā-ā-ā-ā-ā...

Marija Lukjanovna: Kuš, kuš – tā esmu es.

Semjons Semjonovičs: Tā esi tu, Maša?

Marija Lukjanovna: Nuja, ka es.

Semjons Semjonovičs: Ko tu gribi, Maša?

Marija Lukjanovna: Es saku – ja tu pats neguli, tad vismaz ļauj otram 

izgulēties.

Semjons Semjonovičs: Pagaidi, Maša.

Marija Lukjanovna: Nē, tu pats tagad pagaidi. Kāpēc tu nepaēdi, kad 

vajadzēja? Mēs ar mammucīti taču speciāli gatavojam visu, ko tu dievini; 

mēs ar mammucīti taču tev liekam uz šķīvja vairāk nekā visiem pārējiem.

Semjons Semjonovičs: Bet kāpēc tad jūs ar savu mammucīti liekat man 

uz šķīvja vairāk nekā visiem pārējiem? Tas jau nav tāpat vien, jūs liekat 

man  ar  psiholoģiju,  jūs  visu  priekšā  gribat  uzsvērt,  ka,  redz,  Semjons 

Semjonovičs  mums  nekur  nestrādā,  bet  mēs  viņam liekam vairāk,  nekā 

visiem pārējiem. Es esmu sapratis, kāpēc jūs liekat, jūs liekat ar pazemojošu 

nozīmi, jūs...

Marija Lukjanovna: Pagaidi, Seņa.



5

Semjons Semjonovičs: Nu nē, tu pati pagaidi. Bet, kad es ar tevi laulības 

gultā visu nakti bez jebkādiem lieciniekiem ciešu badu, tet-a-tet zem vienas 

segas, tu sāc uz mana rēķina ietaupīt uz desu.

Marija Lukjanovna: Seņa, vai tad es ietaupu? Manu balodīt, ēd, lūdzu. 

Tūlīt es tev atnesīšu. (Izlien no gultas. Aizdedzina sveci, iet uz durvīm.) Ak 

Kungs, kas te notiek? Ko? Tā dzīvot taču ir ļoti bēdīgi. (Iziet citā istabā.)

OTRĀ AINA

Tumšs. Semjons Semjonovičs klusējot guļ divguļamajā gultā.

TREŠĀ AINA

Istabā atgriežas Marija Lukjanovna. Vienā rokā viņai ir svece, otrā – 

šķīvis. Uz šķīvja ir desa un maize.

Marija Lukjanovna: Seņečka,  kā tu gribi,  lai  es smērēju to desu:  uz 

baltās vai melnās?

Semjons Semjonovičs: Krāsai nav nekādas nozīmes, jo es neēdīšu.

Marija Lukjanovna: Kā – neēdīsi?

Semjons Semjonovičs: Es labāk nobeigšos uz aknu desas pamata, bet es 

to vienalga neēdīšu.

Marija Lukjanovna: Kāpēc tad tā?

Semjons Semjonovičs: Tāpēc,  ka es  zinu,  kā  tu  to  gribi  smērēt.  Tu to 

gribi  man smērēt  ar  ievadrunu.  Sākumā tu apgriezīsi  tāda sūda  dēļ  visu 

manu dvēseli ar kājām gaisā un tikai pēc tam sāksi smērēt.

Marija Lukjanovna: Nu vai zini, Semjon...
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Semjons Semjonovičs: Zinu. Ej gulēt.

Marija Lukjanovna: Ko?

Semjons Semjonovičs: Ej gulēt, es tev saku.

Marija Lukjanovna: Uzsmērēšu, tad arī apgulšos.

Semjons Semjonovičs: Nē, neuzsmērēsi vis.

Marija Lukjanovna: Nē, uzsmērēšu.

Semjons Semjonovičs: Galu galā, kurš no mums ir vīrs: tu vai es? Kā tu, 

Marij,  iedomājies:  ja  es esmu cilvēks bez algas,  tad mani jau var visādi 

regulēt? Tu, Marij, labāk būtu padomājusi, cik šausmīgu iespaidu uz mani 

atstāj šī dzīve. Re, skaties, cik tālu tu mani esi novedusi. (Apsēžas uz gultas.  

Nomet no sevis segu. Pārliek kāju pār kāju. Ar plaukstas sānu uzsit sev zem 

ceļa, pēc tam pasit kāju uz augšu.) Vai redzēji?

Marija Lukjanovna: Kas tas ir, Seņa?

Semjons Semjonovičs: Nervu simptoms.

Marija Lukjanovna: Semjon, tā nevar dzīvot. Semjon, tā var rādīt cirkā 

trikus, bet dzīvot tā nevar.

Semjons Semjonovičs: Kā tad  nevar? Ko tad man,  pēc  tavām domām, 

nosprāgt? Nosprāgt? Ja? Marij, tu pasaki man atklāti: ko tu gribi panākt? Tu 

gribi panākt, lai es izlaižu pēdējo elpas vilcienu? Gan jau panāksi. Tikai es 

tev šaurā ģimenes lokā saku, Marij, - tu esi maita.

Marija Lukjanovna: ?

Semjons Semjonovičs: Maita tu esi! Kuņas meita! Velns!

No Marijas Lukjanovnas rokām izkrīt svečturis, nokrīt zemē un saplīst.  

Istabā atkal ir pilnīgi tumšs. Pauze.

CETURTĀ AINA
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Tumsā istabā ienāk Serafima Iļjiņična.

Marija Lukjanovna (kliedz): Ā-ā-ā-ā-ā...

Serafima Iļjiņična: Kuš, kuš, – tā esmu es.

Marija Lukjanovna: Tā esi tu, mammucīt?

Serafima Iļjiņična: Nuja, ka es.

Marija Lukjanovna: Ko tu gribi, mammucīt?

Serafima Iļjiņična: Paskaidro man, lūdzu, Maša, kāpēc pie jums nakts 

laikā  krīt  priekšmeti?  Ko? Tā jūs  visu  māju  pamodināsiet.  Maša!  Klau, 

Maša! Maša, tu raudi? Semjon Semjonovič, kas pie jums te notiek? Semjon 

Semjonovič! Maša! Es tev jautāju, Maša. Kāpēc tu, Marij, klusē? Kāpēc tu 

klusē, Marij?

Marija Lukjanovna: Principiāli.

Serafima Iļjiņična: Ak  mans  Dievs,  kas  tad  tie  te  par  jauniem 

jaunumiem? Ko?

Marija Lukjanovna: Lai runā Semjons, es nerunāšu.

Serafima Iļjiņična: Semjon  Semjonovič!  Ei,  Semjon  Semjonovič! 

Kāpēc jūs klusējat, Semjon Semjonovič?

Marija Lukjanovna: To viņš aiz bezkaunības, mammucīt.

Serafima Iļjiņična: Kāpēc  jūs,  Semjon  Semjonovič,  taisāt  tādu 

pantomīmu? Ko? Semjon Semjonovič.

Marija Lukjanovna: Seņa! Semjon!

Serafima Iļjiņična: Semjon Semjonovič.

Marija Lukjanovna: Ja nu viņam ir trieka, mammucīt?

Serafima Iļjiņična: Nu, ko tu runā, Marij. No kā tad? Ko tu, Semjon 

Semjonovič!

Marija Lukjanovna: Es iešu paskatīties, mammucīt.
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Tumsā atskan uzmanīgi Marijas Lukjanovnas soļi.

Seņa... Seņa!... Mammucīt!

Serafima Iļjiņična: Kas noticis?

Marija Lukjanovna: Aizdedzini svecīti.

Serafima Iļjiņična: Mans Dievs, kas viņam kaiš?

Marija Lukjanovna: Aizdedzini svecīti, es tev saku.

Serafima Iļjiņična: Kur tā ir? Kur?

Marija Lukjanovna: Uz  grīdas,  mammucīt,  uz  grīdas.  Pagrābsties, 

mamm, pa grīdu. Pa grīdu pagrābsties. Seņa, manu balodīt, lūdzu, nebaidi 

mani... Seņa... Mammucīt, nu?

Serafima Iļjiņična: Es jau rāpoju, Maša, rāpoju.

Marija Lukjanovna: Mamm,  tu  rāpo  nepareizā  vietā.  Rāpo  uz 

gumijkoka pusi, uz gumijkoka pusi.

Iestājas klusums, pēc tam kaut kas nokrīt.

Ak Kungs, kas tur notika?

Serafima Iļjiņična: Gumijkoks, Mašeņka, gumijkoks.

Marija Lukjanovna: Es sajukšu prātā, mammucīt, tu redzēsi.

Serafima Iļjiņična: Pagaidi,  Mašeņka,  pagaidi.  Es vēl  līdz kumodei 

neesmu aizrāpojusi. Svētā dievmāte, re, kur ir.

Marija Lukjanovna: Aizdedz to, aizdedz.

Serafima Iļjiņična: Pagaidi, Mašeņka, es tūlīt. (Uzšķiļ sērkociņu.)

Marija Lukjanovna: Es, mammucīt, vairāk nevaru gaidīt, tāpēc ka te 

notiek pilnīgas šausmas.

Serafima Iļjiņična (pieskrienot ar svecīti): Kas viņam ir? Kas?

Marija Lukjanovna (atmetot segu): Redzi?

Serafima Iļjiņična: Nē.
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Marija Lukjanovna: Es arī nē.

Serafima Iļjiņična: Kur tad viņš ir?

Marija Lukjanovna: Viņa  nav,  mammucīt.  Un  gulta  arī  ir  auksta. 

Seņa... Seņa... Aizgājis.

Serafima Iļjinična: Kā – aizgājis?

Marija Lukjanovna: Tā – aizgājis. (Skraida pa istabu.) Seņa... Seņa...

Serafima Iļjiņična (ar svecīti, ieskatoties blakusistabā): Semjon 

Semjonovič!

Marija Lukjanovna (pieskrienot pie gultas): Svecīti.  Dod  šurp 

svecīti.  (Izrauj Serafimai Iļjiņičnai svecīti no rokām, noliek to uz grīdas,  

nometas uz ceļiem un skatās zem gultas.) Ak tu tētīt, pie pašas sienas! (Lien 

zem gultas.)

Serafima Iļjiņična: Ko tu, Maša? Uz kurieni? Nāc pie prāta!

Marija Lukjanovna (zem gultas): Es skriešu ārā, mamm, ārā. (Izlien ar 

sieviešu  zābaciņiem  rokā.) Re,  kur  ir.  (Sāk  tos  vilkt.) Padod,  mamm, 

svārkus.

Serafima Iļjiņična metas pie gultas, noliek svecīti un atkal metas pie 

kumodes.

Svecīti,  svecīti  atstāj.  Pagaidi,  es  pati.  (Apstādina  Serafimu  Iļjiņičnu, 

pieskrien pie sienas un norauj no naglas svārkus.)

Serafima Iļjiņična: Nu, kur tu, Mašeņka? Dievs, apžēlojies.

Marija Lukjanovna: Viņš noteikti jāsauc atpakaļ, jāsauc atpakaļ. Viņš 

ir tādā stāvoklī, tādā stāvoklī... Viņš man gultā pat simptomu rādīja.

Serafima Iļjiņična: Svētā Dievmāte!

Marija Lukjanovna: Zini, ko?

Serafima Iļjiņična: Nu?

Marija Lukjanovna: Ja nu viņš sev kaut ko nodara?
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Serafima Iļjiņična: Un  kur  tu,  Marij,  agrāk  biji?  Ģērbies.  Ģērbies 

ātrāk. 

Marija Lukjanovna: Jaku, padod jaku.

Serafima Iļjiņična: Lai slavēts Dievs Tas Kungs – bikses.

Marija Lukjanovna: Ko bikses?

Serafima Iļjiņična: Re, kur bikses. Ja jau bikses ir te, tad viņš arī ir te.

Marija Lukjanovna: Bet ja nu viņš ir aizgājis bez biksēm? Viņš ir tādā 

stāvoklī, tādā stāvoklī...

Serafima Iļjiņična: Cilvēks bez biksēm ir tikpat kā bez acīm, nekur 

viņš aiziet nevar.

Marija Lukjanovna: Nu, un kur tad viņš ir, mammucīt?

Serafima Iļjiņična: Viņš droši vien ir savās darīšanās.

Marija Lukjanovna: Lūk, tur viņš arī sev kaut ko nodarīs.

Serafima Iļjiņična: Kā tā? Ko tu runā?

Marija Lukjanovna: Ļoti vienkārši. Pif – un gatavs.

Serafima Iļjiņična: Svētā Dievmāte!

Marija Lukjanovna: Ko lai mēs tagad darām? Ko? Ja nu viņš...

Serafima Iļjiņična: Klusāk... Tu dzirdi...

Marija Lukjanovna: Nē... Un tu?

Serafima Iļjiņična: Es arī neko nedzirdu.

Marija Lukjanovna: Ak, Kungs, kādas šausmas! Es iešu piedauzīšu pie 

durvīm, mammucīt. Lai notiek, kas notikdams.

PIEKTĀ AINA

Marija Lukjanovna aiziet. Serafima Iļjiņična pagriežas ar seju pret ikonu 

un pārmet sev krustu.
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Serafima Iļjiņična: Svētās  Dievmātes:  Vutivaņas,  Vatopedas, 

Okovicas,  Kupjaticas,  Novo-Ņikitas,  Arapetas,  Pleskavas,  Vidropusas, 

Veckrievu, Svjatogorskas, Vīnes, Svenas, Iveras un Smoļenskas, Abalacas, 

Brālīgās  Kijevas,  Pimenovas,  Spānijas  un  Kazaņas  svētās  Dievmātes, 

aizlūdziet savam dēlam par mana znota labklājību. Svētā Dievmāte, atver 

mums žēlsirdības durvis...

SESTĀ AINA

Ieskrien Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Durvis ir aizkrampētas un nevar atvērt.

Serafima Iļjiņična: Vai tu runāji ar viņu?

Marija Lukjanovna: Runāju.

Serafima Iļjiņična: Nu, un ko viņš?

Marija Lukjanovna: Neatbild uz jautājumiem un neizdveš ne skaņas.

Serafima Iļjiņična: Ko lai mēs darām, Mašeņka? Ko?

Marija Lukjanovna: Es  tūlīt  pamodināšu  Aleksandru  Petroviču.  Lai 

viņš, mammucīt, uzlauž durvis.

Serafima Iļjiņična: Aleksandru Petroviču nedrīkst traucēt.

Marija Lukjanovna: Kāpēc nedrīkst?

Serafima Iļjiņična: Aleksandrs  Petrovičs  atrodas  iespaidā.  Viņš 

pagājušajā nedēļā paglabāja sievu.

Marija Lukjanovna: Nu,  brīnum jauki,  ka  paglabāja:  viņam tagad  ir 

jāsaprot, jājūt līdzi. (Pieskrien pie durvīm.)

Serafima Iļjiņična: Kaut tikai, Mašeņka, neiznāktu vēl sliktāk.
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Marija Lukjanovna: Vienalga, mums ir vajadzīgs vīrietis. Bez vīrieša 

mēs,  mamm,  galā  netiksim.  (Klauvē  pie  durvīm.) Bet,  mammucīt,  vai 

nevarētu sanākt...

Serafima Iļjiņična: Kas?

Marija Lukjanovna: Kas,  kas,  es  nezinu  kas,  maz  kas  var  sanākt. 

Mamm, labāk ej, paklausies. Ja nu viņš tur pakustas.

Serafima Iļjiņična aiziet.

SEPTĪTĀ AINA

Marija Lukjanovna pieskrien pie durvīm.

Marija Lukjanovna (klauvē): Aleksandr  Petrovič...  Biedri 

Kalabuškin... Biedri Kalabuškin...

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Kas tur ir?

Marija Lukjanovna: Neuzskatiet par nekaunību, biedri Kalabuškin, tā 

esmu es.

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Ko?

Marija Lukjanovna: Tā esmu es, Podsekaļņikova.

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Kas?

Marija Lukjanovna: Podsekaļņikova, Marija Lukjanovna. Sveicināti.

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Ko?

Marija Lukjanovna: Jūs man esat ļoti nepieciešams, biedri Kalabuškin.

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Kā nepieciešams?

Marija Lukjanovna: Kā vīrietis.

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Nu,  ko  jūs,  ko  jūs,  Marija 

Lukjanovna. Klusāk.
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Marija Lukjanovna: Jums,  biedri  Kalabuškin,  protams,  par  to  nav 

nekādas  daļas,  bet  padomājiet  tikai,  biedri  Kalabuškin,  es  esmu  viena, 

pavisam viena. Ko lai es daru, biedri Kalabuškin?

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Noberzējieties  ar  aukstu  ūdeni, 

Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Ko?... Biedri Kalabuškin... Ei, biedri Kalabuškin.

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Klusāk, velns lai jūs parauj!

Marija Lukjanovna: Biedri Kalabuškin, man nāksies uzlauzt durvis.

Aleksandrs Petrovičs (aiz durvīm): Dieva  dēļ.  Paklausieties.  Pagaidiet. 

Pagaidiet taču!

Durvis ar troksni atsprāgst vaļā.

ASTOTĀ AINA

Durvīs parādās Margarita Ivanovna, milzīga sieviete naktskreklā.

Margarita Ivanovna: Uzlauzt  durvis?  Interesants  laika  pavadīšanas 

veids jaunai dāmītei. Ak jūs, kaza tāda, piedodiet par izteicienu.

Marija Lukjanovna: Kā tad tā? Apžēlojieties... Aleksandr Petrovič!

Margarita Ivanovna: Kāpēc  jūs  uzbāžaties  Aleksandram  Petrovičam? 

Mēs te sēžam dziļās sērās un runājam par nelaiķi, bet jūs pa to laiku gribat 

uzlauzt durvis.

Marija Lukjanovna: Vai tad es šīs gribēju uzlauzt? Vai tad es  esmu 

kaut kāda zagle, ko?

Margarita Ivanovna: Mūsu  dienās  dāmītes  ir  sliktākas  par  zagļiem, 

Dievs apžēlojies; tā vien staigā un skatās, kas nav piesiets. Ak, jūs...

Aleksandrs Petrovičs (izbāž galvu): Margarita Ivanovna!
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Margarita Ivanovna: Ko tev vajag?

Aleksandrs Petrovičs: Ja jūs viņu taisāties sist, Margarita Ivanovna, tad 

es jums to neiesaku, jo jūs šeit neesat pierakstīta.

Aleksandra Petroviča galva pazūd.

Marija Lukjanovna: Bet, atvainojiet, par ko tad jūs...

Margarita Ivanovna: Kāpēc jūs metat acis uz svešu vīrieti?

Marija Lukjanovna: Jūs  mani  nepareizi  sapratāt,  ticiet  man.  Es  taču 

esmu precējusies.

Margarita Ivanovna: Te  nav,  ko  īpaši  saprast,  –  es  pati  esmu 

precējusies.

Marija Lukjanovna: Bet saprotiet – viņš šaujas.

Aleksandrs Petrovičs (izbāžot galvu): Kurš šaujas?

Marija Lukjanovna: Semjons Semjonovičs.

Aleksandrs Petrovičs: Kur šaujas?

Marija Lukjanovna: Nedomājiet neko ļaunu, Aleksandr Petrovič, atejā.

Aleksandra Petroviča galva pazūd.

Margarita Ivanovna: Kurš, piedodiet, atejā šaujas?

Marija Lukjanovna: Kur tad bezdarbnieks vēl var iet?

DEVĪTĀ AINA

Pa durvīm izlec Aleksandrs Petrovičs.
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Aleksandrs Petrovičs: Tad  kāpēc  jūs,  velns  parāvis,  velkat  garumā? 

Vajag kaut ko darīt, Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Tāpēc jau es pie jums atnācu, Aleksandr Petrovič. 

Jūs  esat  kareivīgs  cilvēks  –  šautuves  priekšnieks,  palīdziet  mums  ar 

mammucīti uzlauzt durvis.

Aleksandrs Petrovičs: Kāpēc tad jūs man to uzreiz neteicāt?

Margarita Ivanovna: Ko jūs gaidāt?

Aleksandrs Petrovičs: Iesim, Marija Lukjanovna. Mēs pielavīsimies un 

tad  –  vienā  rāvienā,  Marija  Lukjanovna.  Tikai  klusām...  tā...  uz 

pirkstgaliem. Cs...

Marija Lukjanovna: Cs...

Pie pašām durvīm negaidīti atskan kliedziens: „Ā-ā!”

Visi (atsprāgst atpakaļ): Ai!

DESMITĀ AINA

Istabā ieskrien Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Neejiet tur! Neejiet!

Marija Lukjanovna: Mans Dievs!

Aleksandrs Petrovičs: Kas noticis?

Serafima Iļjiņična: Jūs  varat  iedomāties,  lūdzu,  tur  nepavisam  nav 

Semjons Semjonovičs, bet Volodjkas vecmāmiņa no tās puses.

Marija Lukjanovna: Ko tu runā, mammucīt?

Serafima Iļjiņična: Goda vārds. Es pati savām acīm redzēju. Tikko kā 

iznāca. Bet es, Maša, stāvu kā muļķe, noklausos. Tfū!
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Aleksandrs Petrovičs: Stulbi sanāk, Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Mammucīt, tu pie visa esi vainīga. Es tev teicu, ka 

viņš ir ārā. Es jūs lūdzu, Aleksandr Petrovič, skrienam ārā.

Serafima Iļjiņična: Kā tad viņš bez biksēm – un ārā. Jūsu zināšanai, 

Aleksandr Petrovič, viņa bikses ir šeit.

Marija Lukjanovna: Pirms nāves cilvēkam bikses nav vajadzīgas.

Margarita Ivanovna: Viss  ir  atkarīgs  no  vietas,  Marija  Lukjanovna. 

Piemēram,  pilsētas  centrā  nevienam  bez  biksēm  nomirt  neļaus.  To  es 

garantēju.

Aleksandrs Petrovičs: Sakiet – vai jūs mājās visur meklējāt?

Marija Lukjanovna: Pilnīgi visur.

Serafima Iļjiņična: Ja nu vienīgi virtuvē...

Marija Lukjanovna: Jā,  virtuvē  tiešām  nemeklējām.  Skrienam  uz 

virtuvi, biedri Kalabuškin.

Metas uz durvīm. Margarita Ivanovna grib doties viņiem pakaļ.

Aleksandrs Petrovičs: Nu nē,  Margarita  Ivanovna,  jūs  nenāciet  mums 

līdzi, - mēs divatā.

Abi aizskrien.

VIENPADSMITĀ AINA

Serafima Iļjiņična, Margarita Ivanovna.
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Margarita Ivanovna: Kā viņam patīk aiziet divatā, tā viņam ir pilnīgi kā 

tāda psihoze. Skriesim arī mēs.

Serafima Iļjiņična (skrien viņai pakaļ): Nē,  kāpēc?  Paklausieties. 

Stāviet. Nu, stāviet taču!

Šajā brīdī sekojošā kārtībā atskan: Aleksandra Petroviča izkliegtais vārds 

„stāvi”, aizcirstu durvju dārdoņa, Semjona Semjonoviča spiedziens un, 

visbeidzot, krītoša ķermeņa troksnis, pēc tam iestājas absolūts klusums.

Margarita Ivanovna: Kas tad tas? Debesu valdniece.

Serafima Iļjiņična: Balle  beigusies.  Viņš  ir  nošāvies,  noteikti 

nošāvies.

Margarita Ivanovna: Kā tad mēs tagad? Ko?

Serafima Iļjiņična: Es tūlīt sākšu kliegt vai kaut ko izdarīšu.

Margarita Ivanovna: Vai, nedariet.

Serafima Iļjiņična: Man bail.

Margarita Ivanovna: Man arī bail.

Serafima Iļjiņična: Vai! Nāk.

Margarita Ivanovna: Kur nāk?

Serafima Iļjiņična: Vai, nes.

Margarita Ivanovna: Ko nes?

Serafima Iļjiņična: Vai, viņu nes!

Margarita Ivanovna: Vai, nes šurp.

Serafima Iļjiņična: Tiešām, nes.

Margarita Ivanovna: Vai!

Serafima Iļjiņična: Nes.

Margarita Ivanovna: Nes.

Serafima Iļjiņična: Kas tagad būs. Kas tagad būs.
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DIVPADSMITĀ AINA

Aleksandrs Petrovičs gandrīz vai iestiepj pārbijušos Semjonu Semjonoviču.

Semjons Semjonovičs: Kas tas bija? Kas tas bija?

Aleksandrs Petrovičs: Neuztraucieties, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Kāpēc jūs mani turat? Kāpēc jūs...  Laidiet vaļā. 

Laidiet mani! Laidiet!

Serafima Iļjiņična: Nelaidiet.

Margarita Ivanovna: Turiet viņu. Turiet.

Serafima Iļjiņična: Kur ir Mašeņka? Kur Maša?

Aleksandrs Petrovičs: Jūsu Maša vāļājas virtuvē.

Serafima Iļjiņična: Kā – vāļājas?

Aleksandrs Petrovičs: Pamatīgā ģībonī, Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Vai, nu, kas tagad būs? Visi svētie.  (Izskrien no 

istabas. Viņai pakaļ – Margarita Ivanovna.)

TRĪSPADSMITĀ AINA

Aleksandrs Petrovičs, Semjons Semjonovičs.

Semjons Semjonovičs: Vainīgs. Kāpēc jūs lienat manā kabatā? Ko jums 

vajag? Lūdzu, lieciet mani mierā.

Aleksandrs Petrovičs: Vispirms atdodiet man to stroķi.

Semjons Semjonovičs: Kādu  stroķi?  Kas  par  stroķi?  Nava,  nava  man 

nekā. Saprotiet, nava.

Aleksandrs Petrovičs: Es taču redzēju, kā jūs to bāzāt mutē.
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Semjons Semjonovičs: Jūs melojat, es neko neesmu bāzis.  Laidiet vaļā. 

Tūlīt pat laidiet mani vaļā.

Aleksandrs Petrovičs: Labi, es jūs laidīšu, Semjon Semjonovič, bet jūs 

man  apsoliet,  Semjon  Semjonovič,  ka,  kamēr  jūs  pilnībā  mani 

neuzklausīsiet, jūs sev neko nenodarīsiet. Es jūs kā draugu lūdzu, Semjon 

Semjonovič, tikai uzklausiet mani, tikai uzklausiet.

Semjons Semjonovičs: Runājiet. Es klausos.

Aleksandrs Petrovičs: Nu,  paldies.  Sēdieties,  Semjon  Semjonovič. 

(Apsēdina  viņu.  Nostājas  viņa  priekšā  pozā.) Pilsoni  Podsekaļņikov... 

Vienu mirklīti. (Pieskrien pie loga. Atrauj aizkaru. Neveselīgs pilsētas rīts  

apgaismo  sajaukto  gultu,  salauzto  gumijkoku  un  visu  drūmo  istabas 

iekārtu.) Pilsoni Podsekaļņikov. Dzīve ir brīnišķīga.

Semjons Semjonovičs: Nu, un kāds man no tā labums?

Aleksandrs Petrovičs: Kā – kāds no tā labums? Pilsoni Podsekaļņikov, 

kādā laikā jūs dzīvojat? Jūs dzīvojat divdesmitajā gadsimtā. Apgaismības 

laikmetā. Elektrības laikmetā.

Semjons Semjonovičs: Bet kāds, jūsuprāt, sanāk laikmets, kad elektrību 

atslēdz par nemaksāšanu? Akmens?

Aleksandrs Petrovičs: Akmens, pilsoni Podsekaļņikov, akmens. Re, jau 

kuro  dienu  dzīvojam kā  alā.  Pilnīgi  dzīvot  tādēļ  vairs  negribas.  Tfu  tu, 

velns! Kā – negribas? Jūs man nejauciet prātu, Semjon Semjonovič. Pilsoni 

Podsekaļņikov. Dzīve ir brīnišķīga.

Semjons Semjonovičs: Es par to pat „Vēstīs” lasīju, taču es domāju, ka 

būs atsaukums.

Aleksandrs Petrovičs: Velti jūs domājat. Nedomājiet. Strādājiet.

Semjons Semjonovičs: Bezdarbniekiem nav atļauts strādāt.

Aleksandrs Petrovičs: Jūs visu laiku gaidāt kaut kādu atļauju. Ar dzīvi ir 

jācīnās, Semjon Semjonovič.
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Semjons Semjonovičs: Vai  tad  es  neesmu  cīnījies,  biedri  Kalabuškin? 

Paskatieties, lūdzu. (Izvelk no spilvena apakšas grāmatiņu.)

Aleksandrs Petrovičs: Kas tas ir?

Semjons Semjonovičs: Rokasgrāmata basa tubas spēlei.

Aleksandrs Petrovičs: Ko? Kāda rokasgrāmata?

Aleksandrs Petrovičs: Basa tuba – tā ir  mūzika. Pūšamā taure. To var 

iemācīties spēlēt divpadsmit stundās. Un tad atveras zelta bedre. Man pat 

tāme jau  ir  sastādīta.  (Rāda papīra  lapu.) Apmēram divdesmit  koncertu 

mēnesī  pa  piecarpus  rubļiem  gabalā.  Tātad  gadā  sanāk  tūkstoš  trīssimt 

divdesmit rubļu tīrās peļņas. Kā jūs pats, biedri Kalabuškin, redzat, viss jau 

ir sagatavots, lai spēlētu tubu. Vēlēšanās ir, tāme ir, rokasgrāmata ir – nav 

tikai tubas.

Aleksandrs Petrovičs: Tas mums ir kopīgs, pilsoni Podsekaļņikov. Ko lai 

dara, tomēr ir jādzīvo.

Semjons Semjonovičs: Bez šaubām, jādzīvo, biedri Kalabuškin.

Aleksandrs Petrovičs: Jūs piekrītat?

Semjons Semjonovičs: Piekrītu, biedri Kalabuškin.

Aleksandrs Petrovičs: Tātad  es  esmu  jūs  pārliecinājis.  Paldies.  Urrā! 

Atdodiet revolveri, pilsoni Podsekaļņikov.

Semjons Semjonovičs: Kā – revolveri? Kādu revolveri?

Aleksandrs Petrovičs: Atkal jūs sākat.  Es taču redzēju, kā jūs to bāzāt 

mutē.

Semjons Semjonovičs: Es?

Aleksandrs Petrovičs: Jūs.

Semjons Semjonovičs: Mans Dievs! Es bāzu. Kāpēc?

Aleksandrs Petrovičs: Netaisiet  mani par idiotu! Visi  taču zina, ka jūs 

šaujaties.

Semjons Semjonovičs: Kurš šaujas?

Aleksandrs Petrovičs: Jūs šaujaties.



21

Semjons Semjonovičs: Es?

Aleksandrs Petrovičs: Jūs.

Semjons Semjonovičs: Mans Dievs! Pagaidiet mirklīti. Es personīgi?

Aleksandrs Petrovičs: Jūs personīgi, biedri Podsekaļņikov.

Semjons Semjonovičs: Kāpēc es šaujos, sakiet lūdzami?

Aleksandrs Petrovičs: Vai tad jūs paši nezināt?

Semjons Semjonovičs: Kāpēc, es jums jautāju?

Aleksandrs Petrovičs: Tāpēc, ka jūs jau gadu nekur nestrādājat un jums 

ir kauns dzīvot uz citu rēķina. Vai tad tas nav muļķīgi, Semjon Semjonovič?

Semjons Semjonovičs: Pagaidiet mirklīti. Kurš to teica?

Aleksandrs Petrovičs: Esiet nu mierīgi, Marija Lukjanovna.

Semjons Semjonovičs: Vai!  Ejiet  prom. Atstājiet  mani  vienu.  Prom no 

šejienes, kaut velns jūs parautu!

Aleksandrs Petrovičs: Atdodiet revolveri, tad es aiziešu.

Semjons Semjonovičs: Nu, saprotiet paši, biedri Kalabuškin. Nu, kur es 

būtu varējis to dabūt?

Aleksandrs Petrovičs: Mūsu  laikos  revolveri  dabūt  nav  grūti.  Re, 

Panfiličs maina revolveri pret bārdas nazi.

Semjons Semjonovičs: Vai tiešām pret bārdas nazi?

Aleksandrs Petrovičs: Atdos  arī  par  velti.  Atļaujas  nava.  Uzkritīs 

milicija.  Hop.  Seši  mēneši  spaidu  darbos.  Atdodiet  revolveri,  Semjon 

Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Neatdošu.

Aleksandrs Petrovičs: Nu,  piedodiet,  tad  vainojiet  pats  sevi.  Es  to 

dabūšu ar fizisku spēku. (Saķer viņu aiz rokas.) Jūs vienalga tagad no manis 

nevarat aizbēgt.

Semjons Semjonovičs: Nevaru? Nu, tad ziniet, biedri Kalabuškin: ja jūs 

šo  pašu  acumirkli  no  šejienes  neaiziesiet,  es  tūlīt  pat  jūsu  acu  priekšā 

nošaušos.
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Aleksandrs Petrovičs: Nenošausities.

Semjons Semjonovičs: Jūs neticat? Labi. Es skaitu līdz trīs. Viens...

Aleksandrs Petrovičs: Vai, nošausies!

Semjons Semjonovičs: Divi...

Aleksandrs Petrovičs: Es jau eju! (Metas uz savu istabu.)

ČETRPADSMITĀ AINA

Semjons Semjonovičs.

Semjons Semjonovičs: Trīs. (Izvelk no kabatas aknu desu.) Ai, kur lai es 

to tagad lieku? Kur ir šķīvis? (Uzliek desu uz šķīvja.) Viss ir tā, kā bija. Līdz 

nāvei  neiedomāsies.  Nu,  Marija,  pagaidi,  es  tev  rādīšu.  (Pieskrien  pie 

galda.  Sāk  rakāties.)  Es tev  rādīšu...  kāds  man  ir  kauns  dzīvot  uz  tava 

rēķina. Nu, pagaidi. Es tev rādīšu. Re, kur ir. (Izvelk bārdas nazi.) Zviedru 

tērauds. No tēva. Ek, uzspļaut, man vienalga vairs nebūs lemts skūties šajā 

saulē. (Aizskrien.)

Aleksandra Petroviča balss: Pilsoni  Podsekaļņikov,  es  no  šejienes 

neiznākšu, tikai atļaujiet pateikt. Pilsoni Podsekaļņikov, ticiet man uz vārda 

– dzīve ir brīnišķīga. Pilsoni Podse...  (Atver durvis, pabāž galvu, skatās.)  

Kur tad viņš ir?

PIECPADSMITĀ AINA

Aleksandrs Petrovičs iznāk no savas istabas. Skatās apkārt.
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Aleksandrs Petrovičs: Droši  vien  tur.  (Pieskrien  pie  durvīm.) Pilsoni 

Podsekaļņikov,  čur-čuriki,  nešaujiet,  lūdzu,  es  neiešu  iekšā.  Pilsoni 

Podsekaļņikov, jūs droši vien pārsteidz mana uzmācība, tomēr es atļaušos 

vēlreiz,  caur  sienu,  pievērst  jūsu  sakāpināto  uzmanību  tam,  ka  dzīve  ir 

brīnišķīga. Pilsoni Podsekaļņikov...

SEŠPADSMITĀ AINA

Serafima Iļjiņična un Margarita Ivanovna iestiepj Mariju Lukjanovnu, kura 

ir bezsamaņā.

Serafima Iļjiņična: Ko jūs darāt? Ko jūs darāt? Paņemiet kājas rokās, 

Margarita Ivanovna.

Margarita Ivanovna: Uzmanīgāk, uzmanīgāk.

Aleksandrs Petrovičs: Jūs  esat  pavisam  prātu  zaudējušas.  Kāpēc  jūs 

sievieti velkat pa zemi? Nolieciet, nolieciet viņu stāvus.

Serafima Iļjiņična: Nu, tagad atpogājiet viņu.

Aleksandrs Petrovičs: Ar prieku.

Marija Lukjanovna: Kas te ir?

Aleksandrs Petrovičs: Visi savējie. Nekautrējieties, Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Kur viņš ir? Kas ar viņu noticis? Vai viņš ir miris, 

biedri Kalabuškin?

Aleksandrs Petrovičs: Miris viņš nav, Marija Lukjanovna, bet man jums 

godīgi jāsaka – taisās.

Marija Lukjanovna: Skrienam pie viņa.

Aleksandrs Petrovičs: I nemaz nemēģiniet, Marija Lukjanovna, jūs visu 

samaitāsiet. Viņš pats man teica. Ja jūs, viņš saka, pārkāpsiet manu slieksni, 

es, viņš saka, jūsu acu priekšā nošaušos.
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Serafima Iļjiņična: Nu, bet jūs?

Aleksandrs Petrovičs: Es gan tā,  gan šitā, gan lūdzos, gan pierunāju – 

nekas neiedarbojās.

Margarita Ivanovna: Te  ir  jāpavēl,  nevis  jāpierunā.  Ejiet  tūlīt  pat, 

paziņojiet milicijai, lai viņu arestē un nodod tiesai.

Aleksandrs Petrovičs: Nav  tāda  likuma,  Margarita  Ivanovna.  Dzīvot 

tiesa nevienam nevar piespriest. Nomirt var, bet dzīvot nē.

Serafima Iļjiņična: Kur tad ir izeja?

Aleksandrs Petrovičs: Tubā, Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Kā – tubā?

Aleksandrs Petrovičs: Ir  tāda  taure,  Serafima  Iļjiņična,  taure  be, 

helikons, jeb basa tuba, šajā basā ir visa viņa izeja un glābiņš.

Marija Lukjanovna: Priekš kam viņam, piedodiet, tuba?

Aleksandrs Petrovičs: Lai sapelnītu naudu, Marija Lukjanovna. Ja viņam 

dabūtu šo tubu, es varu garantēt, ka viņš nenošausies.

Serafima Iļjiņična: Cik tad maksā tāda tuba?

Aleksandrs Petrovičs: Domāju, ka rubļus piecsimt vai vairāk.

Marija Lukjanovna: Piecsimt? Tad, kad mums būs piecsimt rubļu, viņš 

arī bez tās tubas nenošausies.

Aleksandrs Petrovičs: Tas droši vien ir tiesa, Marija Lukjanovna.

Margarita Ivanovna: Būs  jāpasaka  maniem  muzikantiem,  lai  viņi 

noprotežē izīrēt viņam tubu.

Serafima Iļjiņična: Vai tiešām jums ir savi muzikanti?

Aleksandrs Petrovičs: Viņai  restorānā,  Serafima  Iļjiņična,  ir  grandiozs 

simfoniskās mūzikas orķestris.

Margarita Ivanovna: Ar nosaukumu „Brīvmākslinieku trio”.

Serafima Iļjiņična: Dieva dēļ, dūjiņ, parunājiet ar māksliniekiem.

Marija Lukjanovna: Paprasiet viņiem.

Serafima Iļjiņična: Un tūlīt pat, nevelkot garumā.
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Marija Lukjanovna: Brauksim pie  viņiem kopā,  Margarita  Ivanovna. 

Ģērbieties ātrāk.

Margarita Ivanovna un Marija Lukjanovna aiziet uz Aleksandra Petroviča 

istabu.

SEPTIŅPADSMITĀ AINA

Aleksandrs Petrovičs, Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Man bail, ka tikai viņš līdz tubai neizdara, nu, to.

Aleksandrs Petrovičs: Ja  jau  jūs  šeit  paliekat,  Serafima  Iļjiņična, 

novērsiet viņam līdz tubai no tā uzmanību.

Serafima Iļjiņična: Kā tad lai es to novēršu?

Aleksandrs Petrovičs: Es jums ieteiktu tā, Serafima Iļjiņična. Jūs pilnīgi 

nekaunīgi dodaties tajā istabā un, izliekoties, ka neko nezināt, sākat stāstīt.

Serafima Iļjiņična: Ko stāstīt?

Aleksandrs Petrovičs: Kaut  ko  abstraktu:  par  labu  dzīvi,  par  jautriem 

atgadījumiem. Vispār kaut ko humorīgu. 

Serafima Iļjiņična: Es neko tādu nezinu, biedri Kalabuškin.

Aleksandrs Petrovičs: Nezinu... Izdomājiet. Uz kārts ir likta jūsu znota 

dzīvība, Serafima Iļjiņična, tā nav joka lieta.  Izstāstiet  viņam kaut kādas 

anekdotes,  pārpratumus  vai  vienkārši  amizantus  gadījumus,  lai  viņš 

aizmirstas,  izklaidējas,  un  tad  būsim klāt  mēs  ar  tubu –  un  cilvēks  būs 

glābts, Serafima Iļjiņična. Nu, ejiet, ejiet, nebaidieties, stāstiet. (Aiziet savā 

istabā.)
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ASTOŅPADSMITĀ AINA

Serafima Iļjiņična, apstājas durvju priekšā.

 

Serafima Iļjiņična: Mans Dievs, ko lai es viņam stāstu? Nu, lai notiek 

kas notikdams. (Aiziet savā istabā.)

DEVIŅPADSMITĀ AINA

Ienāk Semjons Semjonovičs. Nemierīgi skatās apkārt. Izvelk no kabatas 

revolveri. Ieliek veltnī patronas. Apsēžas pie galda. Atver tintnīcu. Noplēš 

papīra lapu.

Semjons Semjonovičs (raksta): Manā nāvē...

DIVDESMITĀ AINA

No savas istabas iznāk Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Nava.  (Pamana  Semjonu  Semjonoviču.) Ak  tu 

tētīt!  Labrīt,  Semjon  Semjonovič.  Ai,  ko  es  jums  tūlīt  izstāstīšu. 

Nenosmieties. Vai jūs par vāciešiem esat dzirdējis?

Semjons Semjonovičs: Nē. Kas tad ir?

Serafima Iļjiņična: Vācieši apēduši dzīvu mopsi.

Semjons Semjonovičs: Kādi vācieši?

Serafima Iļjiņična: Kādi – neatceros, bet zinu, ka apēduši. To mans 

nelaiķa vīrs mums stāstīja. Vēl miera laikos, Semjon Semjonovič. Mēs jau 
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nu  visi  toreiz  vai  plīsām  no  smiekliem.  (Pauze.)  Mopsis  taču  ir  suns, 

Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Nu?

Serafima Iļjiņična: Cilvēki neēd mopšus.

Semjons Semjonovičs: Nu?

Serafima Iļjiņična: Nu, bet vācieši, redz, ņēma un apēda.

Semjons Semjonovičs: Nu?

Serafima Iļjiņična: Tas ir viss.

Semjons Semjonovičs: Kas viss?

Serafima Iļjiņična: Mans Dievs, ko lai es viņam stāstu? Re, vēl viens 

smieklīgs atgadījums, līdzīgs šim.

Semjons Semjonovičs: Jūs labāk ejiet prom, Serafima Iļjiņična. 

Serafima Iļjiņična: Jūs nomirsiet no smiekliem, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Netraucējiet, es esmu aizņemts. Jūs taču redzat.

Serafima Iļjiņična: Nē, jūs tikai paklausieties. Vai varat iedomāties? 

Kara  laikā  mums  laukos  bija  gūsteknis  turks,  gūstā.  Nu,  saprotams, 

kontuzēts. Mūsu karaspēks bija viņu kontuzējis. Re, šis visu laiku šitā krata 

galvu. Ļoti smieklīgi. Ko lai ar viņu dara? Izdomāja. Kā vakars klāt, salasās 

ļaudis, kurš nu paņem maizi, kurš galertu – un pie viņa. Nu, aiziet, rāda uz 

galertu,  uz  maizi,  saka:  „Ēst  gribi?”  Turkam  līdz  nāvei  gribas  krievu 

galertu,  bet  nevar  krieviski  parunāt.  Tikai  pielec  kājās,  no  bada  viss 

satraucas un tūlīt sāk, re, šitā kratīt galvu. It kā „nē” krata. Bet ļaudis tikai 

to vien gaida. Acumirklī ietin visu ēdienu atpakaļ. Nu, negribi – kā gribi, un 

pa mājām. Vai, kas par smiekliem bija par šito turku. Ko jūs teiksiet?

Semjons Semjonovičs: Vācieties pie visiem velniem, tūlīt pat. Saprotat?

Serafima Iļjiņična: Ko jūs, ko jūs, Semjon Semjonovič? Bet re, bija 

vēl viens atgadījums, kronēšanas laikā.

Semjons Semjonovičs pielec kājās, paķer pildspalvu, papīru un tintnīcu.
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Pagaidiet, pagaidiet.  Kur jūs,  Semjon Semjonovič?  (Skrien viņam pakaļ.) 

Aleksandrs Dieva svaidītais pils parādes durvīs žīdu iespieda.

Semjons Semjonovičs aizskrien blakusistabā.

DIVDESMIT PIRMĀ AINA

Serafima Iļjiņična viena, durvju priekšā.

Serafima Iļjiņična: Nekā.  Kur  lai  es  vēl  ņemu  viņam  kaut  ko 

humorīgu? Mans Dievs! (Aizskrien viņam pakaļ.)

DIVDESMIT OTRĀ AINA

No Aleksandra Petroviča istabas iznāk Aleksandrs Petrovičs Kalabuškins,  

Marija Lukjanovna un Margarita Ivanovna.

Aleksandrs Petrovičs: Braucam, braucam ātrāk, Margarita Ivanovna.

Marija Lukjanovna: Bet vai mums nav bīstami Seņu atstāt vienu?

Aleksandrs Petrovičs: Viņš  taču  ir  ar  sievasmāti.  Nebaidieties,  Marija 

Lukjanovna, es viņu samācīju.

Visi aizskrien.

DIVDESMIT TREŠĀ AINA
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No blakusistabas izdrāžas Semjons Semjonovičs ar tintnīcu, pildspalvu un 

papīru rokās.

Semjons Semjonovičs (kliedz durvīs): Ja  jūs  man  vēlreiz  izstāstīsiet 

par  mopsi,  es  jums  ādu  nodīrāšu.  Nestaigājiet  man  pakaļ.  Vecā  idiote. 

(Aizcērt durvis.  Pieiet pie galda, izgludina papīra lapu. Pabeidz rakstīt.)  

Nevainot. Podsekaļņikovs.
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OTRAIS CĒLIENS

Tā pati istaba, kas pirmajā cēlienā. Viss ir sakārtots.

PIRMĀ AINA

Semjons Semjonovičs sēž uz taburetes ar milzīgu tubu pār plecu. Viņam 

priekšā ir atvērta pašmācības grāmata. Sāņus uz krēsliem sēž Marija 

Lukjanovna un Serafima Iļjiņična.

Semjons Semjonovičs (lasa): „Pirmā  nodaļa”.  Nosaukums  „Kā  spēlēt”. 

„Spēlei uz basa tubas tiek piemērota trīspirkstu kombinācija. Pirmais pirksts 

uz  pirmā  ventiļa,  otrais  pirksts  uz  otrā  ventiļa,  trešais  pirksts  uz  trešā 

ventiļa.” Tā. „Iepūšot iznāk nots si”.  (Iepūš, atkal iepūš.) Kas tad te tagad 

būs par pārsteigumu? Gaiss izgāja, bet skaņas nav.

Serafima Iļjiņična: Nu, Marij, tagad turies. Ja viņš vilsies tajā basā...

Semjons Semjonovičs: Paga,  paga,  paga!  Tā  būs.  Re,  kur  nodaļa  par 

speciālu gaisa izpūšanu ar nosaukumu „Kā pūst”. „Lai pareizi izlaistu gaisu, 

es,  pasaulslavenais  skaņas  mākslinieks  Teodors  Hugo  Šulcs,  piedāvāju 

vienkāršu un lētu paņēmienu. Noplēsiet gabaliņu no vakardienas avīzes un 

uzlieciet to uz mēles.”

Serafima Iļjiņična: Uz mēles?

Semjons Semjonovičs: Uz mēles,  Serafima Iļjiņična.  Nuka,  dodiet  šurp 

„Vēstis”.

Serafima Iļjiņična pieskrien ar avīzi.

Noplēsiet.
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Marija Lukjanovna: Mazāku, mazāku, mammucīt.

Semjons Semjonovičs: Tagad uzlieciet, Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Nu, vai jums palīdz, Semjon Semjonovič?

Semjons Semjonovičs:  U o-o a-a da-ī-ī ā-ā, a-ie ā-ā. Ā-ā, ā-ā a-ie, e-e sa-

sa-u.

Marija Lukjanovna: Ko?

Semjons Semjonovičs: U-e.

Marija Lukjanovna: Ko?

Semjons Semjonovičs: U-e, e sa-sa-u.

Marija Lukjanovna: Ko tu, Seņečka, saki, es, dieva vārds, nesaprotu.

Semjons Semjonovičs (izspļauj papīrīti): Muļķe, es saku. Tagad saproti? 

Es  krievu  valodā  jums  saku  –  lasiet  tālāk.  „Noplēsiet  gabaliņu  no 

vakardienas avīzes un uzlieciet to uz mēles.” Ko tālāk?

Marija Lukjanovna: Tālāk, Seņečka, teikts (lasa): „Izspļaujiet šo avīzi 

uz  grīdas.  Mēģiniet  atcerēties  jūsu  mutes  stāvokli  spļaušanas  laikā. 

Nofiksējis doto stāvokli, pūtiet tāpat, kā jūs spļaujat”. Viss.

Semjons Semjonovičs: Lūdzu  klusumu  un  uzmanību.  (Noplēš  avīzes 

gabaliņu.)  Paejiet  maliņā,  Serafima Iļjiņična.  (Uzliek  uz  mēles.  Izspļauj.  

Sāk pūst.) Velns, kas tas! Ne velna!

Serafima Iļjiņična: Balle beigusies. Sāk vilties.

Semjons Semjonovičs atkal izspļauj. Taisās pūst.

Marija Lukjanovna: Dievs, ja tu patiešām eksistē, sūti viņam skaņu.

Šajā pašā mirklī istabā atskan absolūti neiespējama tubas rēkoņa.

Serafima Iļjiņična: Es  tev  teicu,  ka  eksistē.  Lūdzu  –  acīmredzams 

fakts.
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Semjons Semjonovičs: Nu,  Marija,  ņem  aprēķinu.  Vairāk  tu  uz  darbu 

neiesi.

Marija Lukjanovna: Kā tad tā?

Serafima Iļjiņična: No kā tad mēs dzīvosim?

Semjons Semjonovičs: Es  jau  visu  esmu  saskaitījis  un  izskaitļojis. 

Apmēram divdesmit  koncertu  mēnesī  par  piecarpus  rubļiem gabalā.  Tas 

gadā  būs...  Vienu  mirklīti.  (Rakājas  pa  kabatām.)  Man  te  kaut  kur  ir 

aprēķināta kopējā summa.  (Izvelk zīmīti.) Re,  kur ir.  Klausieties.  (Atloka 

zīmīti. Lasa.) „Manā nāv...” (Pauze.) Nē, tas nav tas. (Paslēpj. Izvelk citu.) 

Re. Lūk. Re, uzrakstīts. „Gadā mana peļņa iznāk tūkstoš trīssimt divdesmit 

rubļu”. Jā-ā. Bet jūs sakāt – no kā mēs dzīvosim.

Serafima Iļjiņična: Bet  jūs  taču  vēl  neesat  iemācījies,  Semjon 

Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Man tagad iemācīties, Serafima Iļjiņična, ir tikpat 

kā nospļauties.  (Paņem papīrīti. Izspļauj. Pūš. Tuba rēc.)  Dzirdējāt? Caur 

šo tubu, Serafima Iļjiņična, pie mums atkal atgriežas bezrūpīga dzīve. Nē, 

tu tikai padomā, padomā, Mašeņka, cik labi. Tu atbrauc no koncerta ar labu 

algu, apsēdies uz kušetītes ģimenes lokā: „Nu, vai vaskotāji šodien bija?” – 

„Bija,  bija,  Semjon  Semjonovič.”  –  „Bet  vai  manis  nolūkoto  statuju 

nopirkāt?” – „Arī statuju nopirkām, Semjon Semjonovič.” – „Nu, lieliski, 

padodiet man gogelmogeli.” Lūk, tā tik būs dzīve. Starp citu, no šī mirkļa es 

pieprasu,  lai  man  katru  dienu  trešajā  ēdienā  pasniegtu  manis  augstāk 

pieminēto  gogelmogeli.  Gogelmogelis,  pirmkārt,  mīkstina  krūtis,  otrām 

kārtām, viņš man patīk, gogelmogelis. Sapratāt?

Marija Lukjanovna: Olas, Seņečka, ir ļoti dārgas.

Semjons Semjonovičs: Priekš kura tad dārgas? Un uz kuru tas, izņemot 

mani, attiecas? Kurš tagad pelna naudu, tu vai es?

Serafima Iļjiņična: Redzi...
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Semjons Semjonovičs: Jūs visu laiku traucējat plānveida nodarbības. Tā 

vietā, lai strīdētos ar mani, Serafima Iļjiņična, jūs labāk būtu klusējusi un 

klausījusies  mūziku.  (Pūš.)  Vispār,  es  palūgtu  daiļrades  brīžos  relatīvu 

klusumu. (Lasa.) „Gammas. Gamma ir mūzikas naba. Ticis galā ar šo nabu, 

jūs piedzimstat kā muzikants.” Nu, tagad jau nu es galīgi izmācīšos. „Lai 

pareizi iemācītos gammu, es, pasaulslavenais skaņas mākslinieks Teodors 

Hugo  Šulcs,  piedāvāju  jums  vislētāko  paņēmienu.  Nopērciet  vislētākās 

kla... (pāršķir lappusi) ...vieres.” Kā – klavieres?

Serafima Iļjiņična, Marija Lukjanovna (kopā): Kā – klavieres?

Semjons  Semjonovičs: Pagaidiet.  Paga.  Nevar  būt.  „Piedāvāju  jums 

vislētāko paņēmienu.  Nopērciet  vislētākās kla...  (pārbauda,  vai  lappuses 

nav  salipušas,  pāršķir) ...vieres.  Kā  tad  tā?  Atvainojiet.  Priekš  kam tad 

klavieres? (Lasa.) „Pielikumos ir aprakstīts, kā spēlē gammu. Nospēlējiet to 

uz klavierēm un atkārtojiet uz tubas.” Kā tad tā, biedri, kas te notiek? Kas 

tad tas? Tātad, tās ir beigas. Beigas. Tātad... Ai, kāds nelietis! Galvenais, 

skaņas mākslinieks. Tu esi nevis mākslinieks, Teodor, bet neģēlis. Maita tu 

esi...  ar  visu  savu nabu.  (Saplēš  pašmācības  grāmatu.)  Maša!  Mašeņka! 

Serafima Iļjiņična! Man taču nav, par ko klavieres nopirkt. Ko viņš ar mani 

izdarīja?  Es  uz  viņu  skatījos  kā  uz  pēdējo  cerības  stariņu.  Es  šajā  tubā 

redzēju savu nākotni.

Serafima Iļjiņična: Nomierinieties. Uzspļaujiet, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Kā mēs dzīvosim, Serafima Iļjiņična? Kurš tagad 

pelnīs naudu, Mašeņka?

Marija Lukjanovna: Nedomā  par  to,  lūdzu,  Seņečka,  es  viena  pati 

nopelnīšu.

Serafima Iļjiņična: Tik ilgu laiku dzīvojām no Mašas algas un atkal 

dzīvosim.

Semjons  Semjonovičs: Ak  tā,  tātad,  jūsuprāt,  mēs  dzīvojām no  Mašas 

algas.  Tātad man te nav nekādas nozīmes,  Serafima Iļjiņična? Tikai jūs, 
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Serafima Iļjiņična, neesat ņēmusi vērā vienu apstākli: ka viņa pelnīja pie 

visa gatava. Kurš pirka šīs tasītes, Serafima Iļjiņična? Es tās pirku. Kurš 

pirka  šos  šķīvīšus,  Serafima  Iļjiņična?  Es  tos  pirku.  Bet  kad  šie  šķīvīši 

saplīsīs, vai tev, Marij, pietiks priekš jauniem šķīvīšiem?

Marija Lukjanovna: Pietiks, Seņečka, pietiks.

Semjons Semjonovičs: Pietiks?

Marija Lukjanovna: Pietiks.

Semjons  Semjonovičs (nomet  šķīvīšus  uz  grīdas  un  sadauza  tos):  Nu, 

paskatīsimies. Bet kad šīs tasītes saplīsīs, tev pietiks, Marij, priekš jaunām 

tasītēm?

Marija Lukjanovna: Vai, nepietiks. 

Semjons Semjonovičs: Nepietiks? Nu, tātad tā dzīvot nedrīkst. Tātad man 

atliek... Ejiet prom no šejienes. Ejiet prom tūlīt pat, es jums saku. Ar tādu 

algu mums tāpat trijiem nepietiks.

Marija Lukjanovna: Ko tu, Seņečka, Dievs ar tevi. Gan mums pietiks, 

Seņa, gan tev.

Semjons  Semjonovičs: Kā  tad  var  pietikt  man,  Marij,  ja  pat  tasītēm 

nepietiek?

Marija Lukjanovna: Pietiks, Seņečka, pietiks.

Semjons Semjonovičs: Pietiks? (Sasit tasītes.) Nu, paskatīsimies. Bet kad 

saplīsīs šī vāzīte, tev pietiks, Marij, priekš jaunas vāzītes?

Serafima Iļjiņična: Saki, ka nepietiks.

Marija Lukjanovna: Nepietiks, Seņečka.

Semjons Semjonovičs: Ak, nepietiks! Tad ejiet prom no šejienes.

Marija Lukjanovna: Sit mani nost – neiešu.

Semjons Semjonovičs: Neiesi?

Marija Lukjanovna: Neiešu.

Semjons Semjonovičs: Nu, paskatīsimies. (Sasit vāzi.)

Marija Lukjanovna: Ko tu, Seņečka, visu sadauzīsi?
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Semjons Semjonovičs: Sadauzīšu.

Marija Lukjanovna: Sadauzīsi?

Semjons Semjonovičs: Sadauzīšu.

Marija Lukjanovna: Nu, paskatīsimies. (Sasit spoguli.)

Semjons Semjonovičs: Tu... manā klātbūtnē... galvas klātbūtnē... Kas tad 

te tagad būs? Ak, Kungs. Dieva dēļ, atstājiet mani vienu. Es jūs ļoti lūdzu. 

Es jūs ļoti lūdzu. Dieva dēļ, atstājiet mani. Lūdzu.

Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična aiziet uz citu istabu. Semjons 

Semjonovičs aiztaisa aiz viņām durvis.

OTRĀ AINA

Semjons Semjonovičs viens pats.

Semjons Semjonovičs: Viss  ir  sadauzīts...  visas  tasītes...  šķīvīši... 

cilvēka... dzīve. Dzīve ir sadauzīta, bet raudāt nav kam. Pasaule... Visums... 

Cilvēce... Zārks... un divi cilvēki aiz zārka, lūk arī visa cilvēce. (Pieiet pie 

galda.) Tik ilgu laiku dzīvojām no Mašas algas un atkal dzīvosim.  (Atver 

atvilktni.) Dzīvosim.  (Izņem  revolveri.) Vai  arī  ne?  (Izvelk  no  kabatas 

zīmīti.  Uzliek  uz  galda.) Vai  arī  ne?  (Pielec  kājās.) Nē,  piedodiet, 

nedzīvosim vis. (Pieliek revolveri pie deniņiem. Skatiens pievēršas zīmītei.  

Nolaiž roku. Paņem zīmīti. Lasa.) Še tev, Seņa, gogelmogelis.  (Aizžmiedz 

acis.  Šai  brīdī  atskan  apdullinoši  klauvējieni  pie  durvīm.  Semjons  

Semjonovičs paslēpj revolveri aiz muguras.) Kas tur ir? Kas?

Durvis atveras, un istabā ienāk Aristarhs Domiņikovičs Grands-Skubiks.
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TREŠĀ AINA

Semjons Semjonovičs ar revolveri aiz muguras un Aristarhs Domiņikovičs.

Aristarhs Domiņikovičs: Atvainojos. Varbūt es jūs iztraucēju? Ja jūs, 

atvainojiet, šeit kaut ko darījāt, Dieva dēļ, lūdzu, turpiniet.

Semjons Semjonovičs: Nekas.  Nav  nekādas  steigas.  Jūs  tieši...  Ar  ko 

varu?

Aristarhs Domiņikovičs: Bet atļaujiet sākumā uzzināt: ar ko man ir 

tas patīkamais gods sarunāties?

Semjons Semjonovičs: Ar šito... kā viņu... Podsekaļņikovu.

Aristarhs Domiņikovičs: Ļoti priecājos.  Atļaujiet  painteresēties:  vai 

jūs neesat tas Podsekaļņikovs, kurš šaujas?

Semjons Semjonovičs: Kas to teica? Tas ir, nē, es gribēju teikt ko citu. 

Nu, tūlīt arestēs par ieroča glabāšanu. Es tas neesmu. Dieva vārds, es ne.

Aristarhs Domiņikovičs: Vai tiešām ne? Kā tad tā? Re, gan adrese, 

gan...  (Pamana zīmīti.) Pagaidiet.  (Paņem zīmīti.) Re,  te  taču ir  rakstīts. 

(Lasa.) „Nāvē lūdzu nevienu nevainot.” Un parakstīts: „Podsekaļņikovs”. 

Vai jūs esat Podsekaļņikovs?

Semjons Semjonovičs: Es. Seši mēneši spaidu darbos.

Aristarhs Domiņikovičs: Nu,  redzat  nu.  Tā  nedrīkst.  Tā  nedrīkst, 

pilsoni  Podsekaļņikov.  Nu,  kam tas  ir  vajadzīgs,  sakiet,  lūdzu,  „nevienu 

nevainot”.  Tieši  otrādi,  jums  vajag  vainot  un  apvainot,  biedri 

Podsekaļņikov.  Jūs  šaujaties.  Brīnišķīgi.  Skaisti.  Šaujieties  vesels.  Bet, 

lūdzu, šaujieties kā sabiedrisks aktīvists. Neaizmirstiet, ka jūs neesat viens, 

pilsoni Podsekaļņikov. Paskatieties apkārt. Paskatieties uz mūsu inteliģenci. 

Ko  jūs  redzat?  Ļoti  daudz  ko.  Ko  jūs  dzirdat?  Neko.  Kāpēc  jūs  neko 

nedzirdat? Tāpēc, ka tā klusē. Kāpēc tā klusē? Tāpēc, ka to piespiež klusēt. 

Bet  mirušo  nepiespiedīsi  klusēt,  pilsoni  Podsekaļņikov.  Ja  mirušais  sāks 
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runāt.  Mūsu laikos, pilsoni Podsekaļņikov, to,  ko var domāt dzīvais,  var 

izteikt  tikai  mirušais.  Es atnācu pie  jums,  pilsoni  Podsekaļņikov,  kā pie 

mirušā. Es atnācu pie jums krievu inteliģences vārdā.

Semjons Semjonovičs: Ļoti priecājos iepazīties. Lūdzu, sēdieties.

Aristarhs Domiņikovičs: Jūs,  pilsoni  Podsekaļņikov,  atvadāties  no 

dzīves, šajā punktā jums ir taisnība: patiešām, dzīvot nevar. Bet kāds taču ir 

vainīgs pie tā, ka dzīvot nevar. Ja es par to nevaru runāt, tad jūs taču, pilsoni 

Podsekaļņikov, varat. Jums tagad nav, ko zaudēt. Jums tagad ne no kā nav 

bail.  Jūs,  pilsoni  Podsekaļņikov,  tagad esat  brīvs.  Tāpēc pasakiet  godīgi, 

atklāti un drosmīgi, pilsoni Podsekaļņikov, ko jūs apsūdzat?

Semjons Semjonovičs: Es?

Aristarhs Domiņikovičs: Jā.

Semjons Semjonovičs: Teodoru Hugo Šulcu.

Aristarhs Domiņikovičs: Tas droši vien ir kāds no Kominterna, ja? 

Bez  šaubām,  un  viņš  ir  vainīgs.  Bet  viņš  taču  nav  viens,  biedri 

Podsekaļņikov.  Velti  jūs apsūdzat  viņu vienu.  Apsūdziet  viņus visus.  Es 

baidos,  ka  jūs  vēl  īsti  nesaprotat,  kāpēc  jūs  šaujaties.  Atļaujiet,  es  jums 

paskaidrošu.

Semjons Semjonovičs: Dieva dēļ. Lūdzu.

Aristarhs Domiņikovičs: Jūs  gribat  iet  bojā  par  taisnību,  biedri 

Podsekaļņikov.

Semjons Semjonovičs: Bet zināt, tā ir ideja.

Aristarhs Domiņikovičs: Tikai  taisnība  negaida,  biedri 

Podsekaļņikov. Ejiet bojā ātrāk. Tūlīt pat saplēsiet, lūk, šo zīmīti un rakstiet 

jaunu. Uzrakstiet tajā atklāti visu, ko jūs domājat. Apsūdziet atklāti visus, 

kuri  to  ir  pelnījuši.  Aizstāviet  mūs.  Aizstāviet  inteliģenci  un  uzdodiet 

valdībai nesaudzīgu jautājumu: kāpēc celtniecības lietā nav izmantots tik 

jūtīgs, lojāls un zinošs cilvēks, kāds, bez šaubām, ir Aristarhs Domiņikovičs 

Grands-Skubiks.
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Semjons Semjonovičs: Kas?

Aristarhs Domiņikovičs: Aristarhs  Domiņikovičs  Grands-Skubiks. 

Ar svītriņu pa vidu.

Semjons Semjonovičs: Kas tas tāds?

Aristarhs Domiņikovičs: Tas  esmu  es.  Un  tad,  kad  jūs,  pilsoni 

Podsekaļņikov,   uzrakstījis  šādu  zīmīti,  nošausieties,  jūs  nošausieties  kā 

varonis.  Jūsu  šāviens  noskanēs  pa  visu  Krieviju.  Tas  pamodinās  valsts 

aizmigušo sirdsapziņu. Tas kalpos kā signāls mūsu sabiedrībai. Jūsu vārds 

ies no mutes mutē. Jūsu nāve kļūs par labāko tēmu disputiem. Jūsu portretu 

ievietos avīžu lappusēs, un jūs, pilsoni Podsekaļņikov, kļūsiet par lozungu.

Semjons Semjonovičs: Cik interesanti, Aristarh Domiņikovič. Turpiniet. 

Turpiniet. Vēl, Aristarh Domiņikovič.

Aristarhs Domiņikovičs: Visa  krievu inteliģence  pulcēsies  pie  jūsu 

zārka, pilsoni Podsekaļņikov. Valsts zieds jūs iznesīs no šejienes uz ielas. 

Jūs, pilsoni Podsekaļņikov, apbērs ar vainagiem. Jūsu katafalks slīgs ziedos, 

un  brīnnišķīgi  zirgi  baltās  zirgsegās  jūs  aizvedīs  uz  kapiem,  pilsoni 

Podsekaļņikov.

Semjons Semjonovičs: Jolki-palki. Tā tik ir dzīve!

Aristarhs Domiņikovičs: Es  pats  būtu  nošāvies,  pilsoni 

Podsekaļņikov,  bet,  par  nelaimi,  nevaru.  Principa  pēc  nevaru.  (Skatās 

pulkstenī.) Tātad  mēs  sarunāsim  tā.  Jūs  sastādiet  pirmsnāves  zīmītes 

konspektiņu...  vai  varbūt  labāk  es  pats  uzrakstīšu,  bet  jūs  vienkārši 

parakstīsiet un nošausieties.

Semjons Semjonovičs: Nē, kāpēc, es pats.

Aristarhs Domiņikovičs: Jūs  esat  Požarskis.  Biedri  Podsekaļņikov, 

jūs  esat  Miņins.  Jūs esat  titāns.  Atļaujiet  jūs apskaut  krievu inteliģences 

vārdā. (Apskauj viņu.) Es neraudāju, kad nomira mana māte. Mana nabaga 

mamma, pilsoni Podsekaļņikov. Bet tagad... Bet tagad... (Raudot aiziet.)
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CETURTĀ AINA

Semjons Semjonovičs viens pats.

Semjons Semjonovičs: Es cietīšu. Cietīšu par visiem. Un brīnišķīgie zirgi 

baltās zirgsegās. Es noteikti cietīšu. Kur ir papīrs? (Meklē.) Es tūlīt parādīšu 

viņu īsto seju. Kur ir papīrs? Tūlīt es viņus visus apsūdzēšu.  (Meklē.) Nu, 

tagad  jūs  esat  iekrituši.  Drebiet  nu,  balodīši.  Tūlīt  es  uzrakstīšu  visu 

patiesību.  Visu,  kā  ir.  Man  šitās  patiesības  ir  atliku  likām.  (Meklē.) Pie 

velna!  Paskat,  kādu  dzīvi  iekārtojuši.  Patiesība  ir,  bet  papīra  priekš 

patiesības nava. (Pieiet pie durvīm. Atver tās.) Es aizeju.

PIEKTĀ AINA

No durvīm izskrien Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična.

Marija Lukjanovna: Uz kurieni?

Semjons Semjonovičs: Pēc  papīra.  Priekš  patiesības.  Dodiet  cepuri  un 

rubli,  Serafima  Iļjiņična.  Un  tad  es  gribēju  pateikt  tev,  Maša.  Kā  tu 

izskaties.  Kā tu izskaties.  Tā nedrīkst.  Pie manis nāk ļaudis,  inteliģence. 

Tas, Maša, uzliek pienākumus.

Marija Lukjanovna: Kas tad man, Seņečka, tavuprāt būtu jādara?

Semjons Semjonovičs: Piespraud  sev  kaut  kādu  brošiņu  vai  galvu 

izmazgā  –  katram  gadījumam.  Neaizmirsti,  ka  tu  nes  Podsekaļņikova 

uzvārdu. Tas tomēr uzliek kaut kādu pienākumu.

Serafima Iļjiņična padod viņam cepuri un rubli.
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Nu, ejiet, dodieties tagad uz virtuvi.

Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična aiziet.

SESTĀ AINA

Semjons Semjonovičs uzliek cepuri. Paceļ sasistā spoguļa lausku. Ieskatās.

Semjons Semjonovičs: Bet  Požarskī  tiešām  ir  kaut  kas  no  manis.  Un 

Miņinā arī. Taču Miņinā mazāk nekā Požarskī.

SEPTĪTĀ AINA

Serafima Iļjiņična (izbāžot galvu): Pie  jums  kāda  dāma,  Semjon 

Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Lai nāk iekšā.

ASTOTĀ AINA

Istabā ienāk Kleopatra Maksimovna.

Kleopatra Maksimovna: Ko, msjē Podsekaļņikovs, - vai tas esat jūs?

Semjons Semjonovičs: Vuī, kundze. Es personīgi.

Kleopatra Maksimovna: Iepazīstieties  ar  mani.  (Pastiepj  roku.) 

Kleopatra Maksimovna. Bet jūs varat saukt mani vienkārši par Kapočku.
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Semjons Semjonovičs: Mans dievs!

Kleopatra Maksimovna: Bet  tagad,  tā  kā  mēs  ar  jums  jau  esam 

iepazinušies, es gribu no jums lūgt mazu pakalpojumu.

Semjons Semjonovičs: Dieva dēļ. Lūdzu. Ar ko varu?

Kleopatra Maksimovna: Podsekaļņikova  kungs,  jūs  vienalga 

šaujaties. Esiet tik laipns, nošaujieties manis dēļ.

Semjons Semjonovičs: Tas ir kā – jūsu dēļ?

Kleopatra Maksimovna: Nu,  neesiet  tāds  egoists,  msjē 

Podsekaļņikov. Nošaujieties manis dēļ.

Semjons Semjonovičs: Diemžēl nevaru. Es jau apsolīju.

Kleopatra Maksimovna: Kam jūs apsolījāt? Raisai Fiļipovnai? Vai, 

kāpēc? Nu, ko jūs! Msjē Podsekaļņikov. Ja jūs nošausieties šīs riebekles 

dēļ,  Oļegs  Ļeoņidovičs  mani  pametīs.  Labāk  nošaujieties  manis  dēļ,  un 

Oļegs Ļeoņidovičs pametīs viņu. Tāpēc, ka Oļegs Ļeoņidovičs ir estēts, bet 

Raisa Fiļipovna – vienkārši mauka. To es jums saku kā romantiķe. Viņa aiz 

kaislības pat glāzes grauž. Viņa grib, lai viņš skūpsta viņas ķermeni, viņa 

grib pati skūpstīt viņa ķermeni, tikai ķermeni, ķermeni un ķermeni. Es, tieši 

pretēji, gribu dievināt viņa dvēseli, es gribu, lai viņš dievina manu dvēseli, 

tikai  dvēseli,  dvēseli  un  dvēseli.  Iestājieties  par  dvēseli,  Podsekaļņikova 

kungs,  nošaujieties  manis  dēļ.  Atdzemdiniet  mīlestību.  Atdzemdiniet 

romantiku.  Un tad...  Msjē  Podsekaļņikov,  simtiem meiteņu pulcēsies  pie 

jūsu zārka, simtiem jaunekļu nesīs jūs uz saviem maigajiem pleciem, un 

brīnumskaistas sievietes...

Semjons Semjonovičs: Baltās zirgsegās.

Kleopatra Maksimovna: Ko?

Semjons Semjonovičs: Atvainojiet, es aizrāvos, Kleopatra Maksimovna.

Kleopatra Maksimovna: Kā?  Jau?  Jūs  esat  īsts  neprātis,  msjē 

Podsekaļņikov. Nē, nē, nē, neskūpstiet mani, lūdzu.

Semjons Semjonovičs: Es jums galvoju...
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Kleopatra Maksimovna: Ticu, ticu. Bet ir skaidrs, ka pēc šī jums ir 

jāatsakās no Raisas Fiļipovnas.

Semjons Semjonovičs: Es neesmu redzējis nekādu Raisu Fiļipovnu.

Kleopatra Maksimovna: Ak,  neesat  redzējis.  Tad  redzēsiet.  Jūs 

redzēsiet, ka redzēsiet. Viņa varbūt tūlīt pat atskries. Viņa droši vien jums 

stāstīs, ka visi ir pilnīgā sajūsmā par viņas vēderu. Viņa mūžīgi un visur par 

to  stāsta.  Tikai  tā  nav  patiesība,  msjē  Podsekaļņikov,  viņai  ir  pilnīgi 

ikdienišķs vēders. Kad es jums saku. Pie tam, vēders taču nav seja, uz katra 

soļa to absolūti nevar redzēt. Lūk, seja... Panāciet šurp. Vai jūs pamanījāt?

Semjons Semjonovičs: Nē.

Kleopatra Maksimovna: Tas ir kā – nē? Ja šeit nav pamanāms, msjē 

Podsekaļņikov, ka es esmu ļoti skaista – pēc sejas, tad iesim tūlīt pat pie 

manis,  un  jūs  uzreiz  redzēsiet.  Man  virs  gultas  karājas  fotogrāfija.  Jūs 

zaudēsiet  saprašanu.  Kā  paskatīsieties,  tā  iesauksieties:  „Kleopatra 

Maksimovna – jūs esat skaistule.”

Semjons Semjonovičs: Nu, nevar būt!

Kleopatra Maksimovna: Kad es jums saku. Tas jums atklāsies gluži 

stihiski. Nu, iesim. Ejam, msjē Podsekaļņikov. Tur pie manis, dzerot kafiju, 

jūs arī uzrakstīsiet.

Semjons Semjonovičs: Kā – uzrakstīsiet? Ko?

Kleopatra Maksimovna: Visu, ko jūtat. Ka es jūs esmu satriekusi ar 

savu valdzinājumu, ka jūs necerat uz manu pretmīlestību un tāpēc, diemžēl, 

pat šaujaties.  Man ir smieklīgi jūs mācīt, Podsekaļņikova kungs, jūs taču 

pats esat estēts. Jūs esat romantiķis, vai ne?

Semjons Semjonovičs: Jā. Sen.

Kleopatra Maksimovna: Nu,  lūk,  redzat.  Tāpēc  ejam,  ejam,  msjē 

Podsekaļņikov.



43

DEVĪTĀ AINA

Ienāk Marija Lukjanovna. Viņai rokās ir bļoda ar ūdeni, ziepes un sūklis.

Kleopatra Maksimovna: Jums vienalga nāksies no šejienes aiziet, te 

tūlīt mazgās grīdu, msjē Podsekaļņikov.

Marija Lukjanovna: Nepavisam ne grīdu, bet galvu.

Kleopatra Maksimovna: Es,  dūjiņ,  ar  jums  nerunāju.  Kas  ir  šī 

vulgārā sieviete?

Semjons Semjonovičs: Tā... Tā...

Marija Lukjanovna ieiet blakusistabā.

Mana ķēkša, Kleopatra Maksimovna.

DESMITĀ AINA

Ienāk Serafima Iļjiņična.  Viņai rokās ir slota un liekšķere.

Serafima Iļjiņična: Kur tad jūs? Tūlīt uzvārīsies patvāris. Varbūt dāmīte 

pie mums paniekosies ar tēju.

Semjons Semjonovičs: Fu tu, velns! Tā, Sima. Jūs šeit piekopiet, lūdzu, 

bet es ar dāmu braukšu padzert kafiju. Tā ir... ķēkšas... mamma, Kleopatra 

Maksimovna. Nu, iesim.

Abi aiziet.



44

VIENPADSMITĀ AINA

Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Paldies dievam, Mašeņka, viss, liekas, ir beidzies. 

Vari vairāk neuztraukties par Seņu.

Marija Lukjanovna: Es  nevaru  neuztraukties.  Vienalga,  es  te 

mazgājos, bet pati neesmu savā ādā. Man tas ir prasījis tik daudz veselības 

un nervu.

Serafima Iļjiņična: Ko  nu  par  nerviem,  re,  trauki  par  rubļiem 

divpadsmit sadauzīti. Tas gan. Bet kas to stiklu, to stiklu. Zem galda. Zem 

gultas. Dievs Kungs. (Lien ar slotu zem gultas.)

DIVPADSMITĀ AINA

Istabā ienāk Jegoruška. Apskatās apkārt. Neviena nav. No blakusistabas 

dzirdami ūdens šļaksti un Marijas Lukjanovnas sprauslāšana. Jegoruška uz 

pirkstgaliem pielavās pie durvīm un ieskatās pa atslēgas caurumu. Šajā 

brīdī Serafima Iļjiņična izlien no gultas apakšas.

Serafima Iļjiņična: Kas  tad  nu,  jaunais  cilvēk,  kas  tā  par 

pornogrāfiju? Tur sieviete mazgā galvu vai pat vēl ko sliktāku, bet jūs uz 

viņu pa spraugu skatāties.

Jegoruška: Es uz viņu, Serafima Iļjinična, skatījos no marksistiskā skatu 

punkta, bet šajā punktā nekādas pornogrāfijas nevar būt.

Serafima Iļjiņična: Vai tad, jūsuprāt, no šī punkta savādāk izskatās, 

ko?
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Jegoruška: Ne tikai, ka savādāk, bet vispār otrādi. Cik reizes neesmu pie 

sevis pārbaudījis. Jūs, ziniet, ejat tā, pa bulvāri, un jums pretī nāk dāmīte. 

Nu, protams, dāmītei ir visādas formas un visādas līnijas. Un no viņas plūst 

tāds acīm nepanesams skaistums, ka atliek tikai aizmiegt acis un elpot. Bet 

jūs  tūlīt  pat  sevi  apvaldāt  un  domājat:  bet  tagad  paskatīšos  uz  viņu, 

Serafima Iļjiņična, no marksistiskā skatu punkta – un... paskatāties. Un ko 

jūs domājat, Serafima Iļjiņična? Viņai viss pazūd kā ar roku atņemts, no 

sievietes iznāk tāda draņķība, ka es jums nemaz izstāstīt nevaru. Es tagad 

nevienu visā pasaulē neapskaužu. Es uz visu varu paskatīties no šī skatu 

punkta. Vai gribat, Serafima Iļjiņična,  es tūlīt uz jums paskatīšos?

Serafima Iļjiņična: Lai dievs pasargā.

Jegoruška: Vienalga es paskatīšos.

Serafima Iļjiņična: Palīgā!

TRĪSPADSMITĀ AINA

Serafima Iļjiņična, Jegoruška, Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Kas noticis?

Serafima Iļjiņična: Jegorka nonācis līdz punktam.

Marija Lukjanovna: Ko tu, mammucīt, līdz kādam?

Jegoruška: Līdz marksistiskajam, Marija Lukjanovna. Sveicināti.

Marija Lukjanovna: Jūs kādā lietā, Jegoruška, vai tāpat vien?

Jegoruška: Es pie jums komata sakarā, Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Kā tā – komata sakarā?

Jegoruška: Es, Marija Lukjanovna, esmu kļuvis par rakstnieku. Uzrakstīju 

avīzei vienu sacerējumu, tikai, re, nezinu, kur jāliek komati.

Marija Lukjanovna: Apsveicu. Bet kad tad kāzas, Jegoruška?
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Jegoruška: Kāpēc tad kāzas, Marija Lukjanovna?

Marija Lukjanovna: Nu,  ja  jau  esat  kļuvis  par  rakstnieku,  tad  esat 

iemīlējies. Tātad jums, Jegoruška, ir parādījusies mūza.

Jegoruška: Atzīstos, ir parādījusies, Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Kas tad, kas viņa tāda? Kā viņu sauc, Jegoruška?

Jegoruška: Mūzu?

Marija Lukjanovna: Jā.

Jegoruška: Aleksandrs Petrovičs Kalabuškins.

Serafima Iļjiņična: Prātiņ, nāc mājās. Dulls palicis.

Jegoruška: Atzīstos, esmu palicis dulls, Serafima Iļjiņična. Savu mūžu es 

neesmu taisījies kļūt par rakstnieku, bet, tiklīdz ieraudzīju viņu, – tā beigas. 

Viņš mani tik ļoti iedvesmo, Marija Lukjanovna, ka roka pati iekrampējas 

pildspalvā un tikai raksta, tikai raksta, tikai raksta, tikai raksta.

Serafima Iļjiņična: Ar ko tad viņš tevi iedvesmo, Jegoruška?

Jegoruška: Ar  savu  erotismu,  Serafima  Iļjiņična.  Es  uzrakstīju  par  to 

avīzei.

Marija Lukjanovna: Ko tad jūs tādu uzrakstījāt, Jegoruška?

Jegoruška: Ja jūs man vēlāk saliksiet komatus, es varu nolasīt. Sākas tā. 

(Lasa.) „Pilsonim mūsu avīzes  redaktoram no padomju iestādes  kurjera. 

Zinātnieki ir pierādījuši, ka uz saules mēdz būt plankumi. Tāds plankums 

seksuālajā ziņā ir Aleksandrs Petrovičs Kalabuškins, svaru, dinamometra un 

šautuves  turētājs  vasaras  dārzā  „Sarkanais  bomonds”.  Dinamometram 

priekš kurjeriem nav nozīmes, tāpēc ka mēs savu spēku izmērījām pilsoņu 

karā par darbaļaužu brīvību; kas attiecas uz šautuvi, tad šautuve ir aizslēgta 

un visu vasaru neveras vaļā. Šautuve ir aizslēgta, bet kurjeri grib šaut. Tai 

laikā  Aleksandrs  Petrovičs  Kalabuškins  visu  vakara  laiku  pavada 

prombūtnē  un  sēž  restorānā  kā  nekaunīgs  tēviņš  ar  Margaritu  Ivanovnu 

Peresvetovu.  Lai  redaktors  ar  savu  dzelzs  roku  ar  saknēm  izrauj  viņa 
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seksuālo  izlaidību.”  Bet  apakšā  parakstīts:  „Trīsdesmit  pieci  tūkstoši 

kurjeru.”

Marija Lukjanovna: Vai tiešām trīsdesmit pieci tūkstoši parakstīja?

Jegoruška: Nē, es viens pats parakstīju.

Serafima Iļjiņična: Kāpēc  tad  jūs  parakstāties  kā  trīsdesmit  pieci 

tūkstoši kurjeru?

Jegoruška: Tas ir mans pseidonīms, Serafima Iļjinična.

Serafima Iļjiņična: Jūs esat kļuvis pavisam dulls, Jegor Timofejevič. 

Kā jums nav kauna. Ne no šā, ne no tā, iegāzt cilvēku.

ČETRPADSMITĀ AINA

Istabā ieskrien Aleksandrs Petrovičs un Margarita Ivanovna.

Aleksandrs Petrovičs: Vai jūsu laulātais draugs,  Marija Lukjanovna,  ir 

te?

Marija Lukjanovna: Jūs  nākat  īstajā  laikā.  Ātrāk,  biedri  Kalabuškin. 

Re, kur Jegors. Lūdzu, parunājiet ar viņu.

Aleksandrs Petrovičs: Jā. Kas par lietu, Jegor Timofejevič?

Jegoruška: Lietu?  Lieta  tāda,  biedri  Kalabuškin.  „Un  sēž  restorānā  kā 

nekaunīgs tēviņš.” Kur, pēc jūsu domām, būtu jāliek komats?

Aleksandrs Petrovičs: Pirms „kā”.

Jegoruška: Pirms „kā”. Nu, mersi. Skrienu uz redakciju. (Aizskrien.)

PIECPADSMITĀ AINA
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Marija Lukjanovna, Serafima Iļjiņična, Aleksandrs Petrovičs, Margarita 

Ivanovna.

Marija Lukjanovna: Ko  jūs  izdarījāt?  Ko  jūs  izdarījāt?  Jūs  tikko 

likvidējāt  cilvēkam  analfabētismu.  Bet  uz  kā  rēķina?  Uz  savas  galvas 

rēķina, Aleksandr Petrovič. Vai tad jūs, Aleksandr Petrovič, nezināt, kas ir 

tas bezkaunīgais sēdošais tēviņš?

Aleksandrs Petrovičs: Nē. Kas tad?

Marija Lukjanovna: Jūs, tieši jūs un neviens cits.

Aleksandrs Petrovičs: Es?

Margarita Ivanovna: Lūdzu, neizliecies. Atzīsties, ar kādu padauzu tu 

sēdēji.

Aleksandrs Petrovičs: Nu, droši vien ar tevi, Margarita Ivanovna.

Serafima Iļjiņična: Ar jums, ar jums.

Marija Lukjanovna: Tieši  tā  tur ir  uzrakstīts.  Gan par  jums,  gan par 

šautuvi, Margarita Ivanovna.

Aleksandrs Petrovičs: Panāciet viņu. Vediet viņu atpakaļ.  Un pasakiet, 

ka šautuvi katrā ziņā atvērs. Nu, skrieniet, skrieniet, citādi nepanāksiet!

Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična aizskrien.

SEŠPADSMITĀ AINA

Aleksandrs Petrovičs, Margarita Ivanovna.

Aleksandrs Petrovičs: Kas tagad būs?

Margarita Ivanovna: Viss nokārtosies, nebēdājies. Es neļaušu tev darīt 

pāri. Nu, iesim, parunāsimies par nelaiķi.
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Abi aiziet Kalabuškina istabā.

SEPTIŅPADSMITĀ AINA

Ienāk Ņikifors Arsentjevičs Pugačovs, miesnieks.

Pugačovs: Nu gan – neviena nav.

ASTOŅPADSMITĀ AINA

Ienāk Viktors Viktorovičs, rakstnieks.

Viktors Viktorovičs: Pilsonis Podsekaļņikovs – tas esat jūs?

Pugačovs: Nē, es pats viņu gaidu.

Viktors Viktorovičs: Ak, tā. Tā-ā.

DEVIŅPADSMITĀ AINA

Ienāk tēvs Elpīdijs, mācītājs.

Tēvs Elpīdijs: Piedošanu, jūs esat Podsekaļņikovs?

Viktors Viktorovičs: Nē, es ne.

Tēvs Elpīdijs: Tātad jūs?

Pugačovs: Arī ne.
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DIVDESMITĀ AINA

Ienāk Aristarhs Domiņikovičs Grands-Skubiks.

Tēvs Elpīdijs: Lūk, tas droši vien ir viņš. Podsekaļņikovs – tas esat jūs?

Aristarhs Domiņikovičs: Ko jūs, nē.

DIVDESMIT PIRMĀ AINA

No savas istabas iznāk Aleksandrs Petrovičs. Visi metas pie viņa.

 

Aristarhs Domiņikovičs: Aleksandr Petrovič!

Pugačovs: Biedri Kalabuškin!

DIVDESMIT OTRĀ AINA

Istabā kā vēja nesta ielido Raisa Fiļipovna.

Raisa Fiļipovna: Re,  kur  es  jūs  noķēru,  biedri  Kalabuškin.  Tūlīt  pat 

atdodiet piecpadsmit rubļus.

Aleksandrs Petrovičs: Kāpēc jūs ļaužu klātbūtnē, Raisa Fiļipovna?

Raisa Fiļipovna: Bet  kāpēc  jūs  taisāt  šurļi-murļi?  Jūs  mani  piemānījāt, 

biedri Kalabuškin. Jūs mani piešmaucāt ar savu Podsekaļņikovu. Kāpēc es 

jums iedevu piecpadsmit rubļus? Lai viņš nošautos tās draņķes dēļ? Ko jūs 
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man apsolījāt, biedri Kalabuškin? Jūs apsolījāt viņu izmantot priekš manis, 

bet viņu izmanto Kleopatra Maksimovna.

Viktors Viktorovičs: Piedošanu! Kā tad tā – Kleopatra Maksimovna? 

Jūs taču man apsolījāt, biedri Kalabuškin.

Tēvs Elpīdijs: Jūs apsolījāt viņam, biedri Kalabuškin? Bet par ko tad es 

samaksāju naudu?

Aleksandrs Petrovičs: Bet sakiet, biedri, par ko jūs maksājat, kad pērkat 

loterijas biļeti? Par likteni. Par piedalīšanos riskā, biedri. Tā arī šeit, dotajā 

gadījumā  ar  Podsekaļņikovu.  Neaizmirstamais  nelaiķis  pagaidām  vēl  ir 

dzīvs, bet pirmsnāves zīmīšu ir ļoti daudz. Bez jums ir samaksājuši vēl ne 

mazums gribētāju.  Piemēram,  ir  sastādītas,  re,  tādas  zīmītes.  „Mirstu  kā 

nacionalitātes  upuris,  žīdi  notramdījuši.”  „Nav  spēka  dzīvot  finanšu 

inspektora  nelietības dēļ.”  „Nāvē lūdzu nevienu nevainot,  izņemot  mūsu 

mīļoto padomju varu.” Un tā tālāk, un tā tālāk. Viņam tiks piedāvātas visas 

zīmītes, bet kuru no tām viņš, biedri, izvēlēsies – es pateikt nevaru.

Aristarhs Domiņikovičs: Starp citu, viņš jau ir izvēlējies, biedri. Viņš 

šaujas inteliģences labā. Es tikko ar viņu personīgi par to runāju.

Aleksandrs Petrovičs: Es  uzskatu,  ka  tā  ir  bezkaunība,  Aristarh 

Domiņikovič. Jums bija jādarbojas caur mani,  tā  teikt,  tāpat  kā pārējiem 

klientiem.

Aristarhs Domiņikovičs: Sameklējiet klientiem citu nelaiķi – lai viņi 

pagaida.

Aleksandrs Petrovičs: Pagaidiet jūs arī.

Aristarhs Domiņikovičs: Kas  attiecas  uz  krievu  inteliģenci,  tad  tā 

vairs nespēj gaidīt.

Pugačovs: Bet tirdzniecība, jūsuprāt, biedri, spēj?

Viktors Viktorovičs: Bet svētā māksla?

Tēvs Elpīdijs: Un mūsu reliģija?
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Raisa Fiļipovna: Bet mīlestība? Tagad taču ir iestājusies mēmā mīlestība. 

Mūsu laikos vīrieši mīlestības mirkļos vispār nesarunājas, tikai sēc. Kad es 

jums saku. Tikai sēc. Biedri, es jūs lūdzu par to padomāt.

Aristarhs Domiņikovičs: Nē, dārgie biedri, jūs labāk padomājiet, kas 

ir mūsu inteliģence. Mūsu laikos inteliģence ir baltā verdzene proletariāta 

harēmā.

Pugačovs: Tādā  gadījumā  mūsu  laikos  tirdzniecība  ir  melnā  verdzene 

proletariāta harēmā.

Viktors Viktorovičs: Tādā  gadījumā  mūsu  laikos  māksla  ir  sarkanā 

verdzene proletariāta harēmā.

Pugačovs: Ko jūs  visu  laiku  atkārtojat  –  māksla,  māksla.  Mūsu  laikos 

tirdzniecība arī ir māksla.

Viktors Viktorovičs: Bet  ko  jūs  visu  laiku  atkārtojat  –  tirdzniecība, 

tirdzniecība. Mūsu laikos māksla arī ir tirdzniecība. Mums, rakstniekiem, 

taču ir muzikantu dzīve. Mēs sēžam valstī pie atsevišķa galda un visu laiku 

spēlējam tušu. Tušu viesiem, tušu saimniekiem. Es gribu būt Tolstojs, nevis 

bundzinieks.

Aristarhs Domiņikovičs: Mēs  gribam,  lai  mūsos  kaut  nedaudz 

ieklausītos. Lai ar mums rēķinātos, dārgie biedri.

Tēvs Elpīdijs: Mums jāiekaro jaunatne.

Aristarhs Domiņikovičs: Jā, bet ar ko?

Viktors Viktorovičs: Ar ko? Ar idejām.

Aristarhs Domiņikovičs: Bet  atcerieties,  kā  tas  bija  agrāk.  Agrāk 

cilvēkiem bija ideja un viņi gribēja par to mirt. Mūsu laikos cilvēkiem, kuri 

grib  mirt,  nav  idejas,  bet  cilvēki,  kuriem ir  ideja,  negrib  mirt.  Ar  to  ir 

jācīnās.  Tagad  mums  vairāk  nekā  jebkad  agrāk  ir  vajadzīgi  ideoloģiski 

nelaiķi.

Tēvs Elpīdijs: Lai nelaiķis lej ūdeni uz mūsu dzirnavām.

Pugačovs: Jūs gribat teikt – uz mūsu.
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Viktors Viktorovičs: Jā, uz mūsu, bet ne uz jūsu.

Aristarhs Domiņikovičs: Kāpēc tad uz jūsu, bet ne uz mūsu?

Viktors Viktorovičs: Tāpēc, ka uz mūsu, bet ne uz jūsu.

Tēvs Elpīdijs: Nē, uz mūsu.

Pugačovs: Nē, uz mūsu.

Aleksandrs Petrovičs: Mierīgi,  mierīgi,  biedri.  Jūs  taču  visi  esat  no 

vienām dzirnavām, ko jūs strīdaties. Būtu labāk viņu kopīgi izmantojuši.

Raisa Fiļipovna: Ar vienu nelaiķi visiem ir ļoti maz.

Viktors Viktorovičs: Mums nav svarīgs nelaiķis kā tāds. Svarīgi ir tas, 

kas paliks no nelaiķa.

Pugačovs: Nekas no nelaiķa nepaliks.

Viktors Viktorovičs: Nē, paliks.

Pugačovs: Kas tad paliks?

Viktors Viktorovičs: Tārpiņš.  Lūk,  kur  ir  spēks,  biedri.  Mūžīgais 

darbarūķis, tārpiņš. Tārpiņš parāpos un sāks grauzt.

Pugačovs: Ko grauzt?

Viktors Viktorovičs: Lai  sāk  no  vājākā.  Vai  jūs  gadījumā  nepazīstat 

Fedju Pituņinu?

Aristarhs Domiņikovičs: Kas tas tāds?

Viktors Viktorovičs: Brīnišķīgs tips. Pozitīvs tips. Taču, biedri, ar kaut 

kādu tādu sērīgumu. Vajadzēs viņā iemest tārpiņu. Vienu tārpiņu. Bet vai 

jūs esat dzirdējuši, kā tārpiņi vairojas?

DIVDESMIT TREŠĀ AINA

Ienāk Semjons Semjonovičs.

Semjons Semjonovičs: Jūs pie manis?
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Aristarhs Domiņikovičs: Šie cilvēki ir uzzinājuši par jūsu brīnišķīgo 

lēmumu,  pilsoni  Podsekaļņikov,  un  atnākuši  pie  jums,  lai  izteiktu  savu 

sajūsmu.

Pugačovs: Jūs esat mūsu pēdējā cerība, Semjon Semjonovič.

Tēvs Elpīdijs: Jūs esat cīņu biedrs. Jūs esat moceklis.

Viktors Viktorovičs: Jūs esat varonis.

Raisa Fiļipovna: Jūs esat mans vismīļākais mūsdienu varonis.

Semjons Semjonovičs: Ko jūs, tiešām...

Raisa Fiļipovna: Neesiet tik pieticīgs, jūs esat varonis.

Aristarhs Domiņikovičs: Kad  jūs  esat  izlēmis  šauties,  Semjon 

Semjonovič?

Semjons Semjonovičs: Es vēl neesmu izlēmis.

Raisa Fiļipovna: Dieva dēļ, neesiet tik pieticīgs.

Aristarhs Domiņikovičs: Teiksim,  rīt  pulksten  divpadsmitos  jūs 

apmierina?

Semjons Semjonovičs: Rīt?

Aristarhs Domiņikovičs: Atlieciet līdz rītam, Semjon Semjonovič.

Tēvs Elpīdijs: Mēs sarīkosim jums izvadīšanu.

Pugačovs: Mēs sarīkosim jums banketu, Semjon Semjonovič.

Viktors Viktorovičs: Mēs jūs godināsim, pilsoni Podsekaļņikov.

Aristarhs Domiņikovičs: Rīt pulksten desmitos jūs apmierina?

Semjons Semjonovičs: Rīt desmitos?

Aristarhs Domiņikovičs: Bankets.

Semjons Semjonovičs: Ak, bankets... jā, apmierina.

Aristarhs Domiņikovičs: Tātad  mēs  vienosimies  tā.  Rīt  pulksten 

desmitos sākas izvadīšana, nu, bet tieši divpadsmitos jūs dodaties ceļā.

Semjons Semjonovičs: Ceļā? Uz kurieni?

Aristarhs Domiņikovičs: Grūti pateikt. Uz nekurieni... uz nezināmo... 

Gaidīsim...
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Semjons Semjonovičs: Es nezinu ceļu, dārgie biedri.

Aristarhs Domiņikovičs: Mēs  iebrauksim  jums  pakaļ,  Semjon 

Semjonovič. Nu, pagaidām.

Visi aiziet.

DIVDESMIT CETURTĀ AINA

Semjons Semjonovičs viens pats.

Semjons Semjonovičs: Rīt  ceļā.  Jāsavāc  mantas.  Etviju...  to  aizsūtīšu 

brālim... uz Jeļecu. Un mēteli... arī brālim... rudens mēteli... un svītrainās 

bikses... Nē, bikses es, liekas, uzvilkšu pats... uz banketu. Uz banketu būs 

labi svītrainās.

DIVDESMIT PIEKTĀ AINA

Serafima Iļjiņična un Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Fū,  noskrējāmies.  Knapi  knapi  panācām  Jegoru 

Timofejiču.

Semjons Semjonovičs: Še, izgludiniet bikses un aizlāpiet caurumiņu. Es 

tās rīt vilkšu kājās, Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Priekš  kam  velti  bružāt  bikses?  Uz  kurieni  jūs 

tajās iesiet, Semjon Semjonovič?

Semjons Semjonovičs: Uz to... es... es iekārtojos vienā vietā.

Marija Lukjanovna: Ko tu saki, Seņa? Kad?

Semjons Semjonovičs: Rīt tieši pulksten divpadsmitos.
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Marija Lukjanovna: Nu, beidzot. Kāda tad ir tā vieta? Uz īsu laiku?

Semjons Semjonovičs: Nē, it kā uz visiem laikiem.

Marija Lukjanovna: Mamm,  liec  gludekļus.  Mēs  tūlīt  pat  tās  gan 

izgludināsim, gan salāpīsim.

Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična ar biksēm aizskrien.

DIVDESMIT SESTĀ AINA

Semjons Semjonovičs viens pats.

Semjons Semjonovičs: Rīt tieši  pulksten divpadsmitos.  Ja tieši  pulksten 

divpadsmitos,  kas  ar  mani  būs  pusvienos?  Pat  piecas  minūtes  pāri 

divpadsmitiem? Kas? Kurš var atbildēt uz šo jautājumu? Kurš?

DIVDESMIT SEPTĪTĀ AINA

Ienāk vecenīte un jauns cilvēks. Jaunajam cilvēkam rokās ir lādīte un 

sainis.

Vecenīte: Tas nekas, ja viņš pie jums pasēdēs?

Semjons Semjonovičs: Kurš?

Vecenīte: Re, māsasdēliņš pie tantes Aņisjas atbraucis. Bet tantei Aņisjai 

tak durvis aizslēgtas. Lūk, lai viņš mirklīti pie jums pasēž, bet es mudīgi 

aizskriešu  pēc  viņa  tantes.  Viņš  jums  netraucēs,  viņš  ir  kluss,  Semjon 

Semjonovič, no provinces.

Semjons Semjonovičs: Lai sēž.
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Vecenīte aiziet. Jaunais cilvēks apsēžas.

DIVDESMIT ASTOTĀ AINA

Semjons Semjonovičs un jaunais cilvēks. Pauze.

Semjons Semjonovičs: Kā  jūs  domājat,  jaunais  cilvēk?  Dieva  dēļ, 

nepārtrauciet mani, jūs vispirms padomājiet. Iedomājieties, ka rīt pulksten 

divpadsmitos  jūs  paņemat  savā  rokā  revolveri.  Dieva  dēļ,  nepārtrauciet 

mani.  Labi.  Pieņemsim,  ka  jūs  paņemat...  un  ieliekat  stobru  mutē.  Nē, 

ieliekat. Labi. Pieņemsim, ka jūs ieliekat. Tā, ieliekat. Ielikāt. Un, tiklīdz jūs 

ielikāt, iesākas sekunde. Pieiesim sekundei filozofiski. Kas ir sekunde? Tik 

tak. Jā,  tik tak. Un starp tiku un taku ir siena. Jā,  siena, proti, revolvera 

stobrs. Saprotat? Tātad stobrs. Te tik. Te tak. Un, lūk, tik, jaunais cilvēk, vēl 

ir  viss,  bet  tak,  jaunais  cilvēk,  jau  ir  nekas.  Ne-kas.  Saprotat?  Kāpēc? 

Tāpēc,  ka  te  ir  mēlīte.  Pieejiet  mēlītei  filozofiski.  Pieejiet.  Piegājāt. 

Nospiediet. Un tad atskan pif-paf. Un, lūk, pif vēl ir tik, bet paf jau ir tak. 

Un, lūk, visu, kas attiecas uz tiku un pifu, es saprotu, bet visu, kas attiecas 

uz taku un pafu – pilnīgi nesaprotu. Tik – un, lūk, es vēl esmu kopā gan ar 

sevi,  gan  ar  sievu,  gan  ar  sievasmāti,  ar  sauli,  ar  gaisu  un  ūdeni,  to  es 

saprotu. Tak – un, lūk, es jau esmu bez sievas... kaut gan es bez sievas – to 

es arī saprotu, es bez sievasmātes... nu, to es pat pavisam labi saprotu, bet es 

bez  sevis  –  to  es  pilnīgi  nesaprotu.  Kā  tad  es  bez  sevis?  Saprotat,  es? 

Personīgi  es.  Podsekaļņikovs.  Cil-vēks.  Pieiesim  cilvēkam  filozofiski. 

Darvins mums sausu skaitļu valodā ir pierādījis, ka cilvēks ir krātiņš. Dieva 

dēļ, nepārtrauciet mani. Cilvēks ir krātiņš. Un šajā krātiņā nīkst dvēsele. To 
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es  saprotu.  Jūs  šaujat,  ar  šāvienu  sadauzāt  krātiņu,  un  tad  no  tā  izlido 

dvēsele. Izlido. Lido. Nu, protams, lido un sauc: „Ozianna! Ozianna!” Nu, 

protams,  to  sev  pieaicina  klāt  Dievs.  Prasa:  „Kā  dvēsele  tu  esi?”  – 

„Podsekaļņikova.” – „Vai tu esi cietusi?” – „Esmu cietusi.” – „Nu, ej taču 

uzdanco.”  Un  dvēsele  sāk  dancot  un  dziedāt.  (Dzied.) „Gods  Dievam 

augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.” To es saprotu. Bet, ja 

nu krātiņš ir tukšs? Ja nu dvēseles nav? Ko tad? Kā tad? Kā, jūsuprāt? Vai 

aizkapa dzīve ir vai nav? Es jums prasu? (Krata viņu.) Es jums prasu – ir 

vai nav? Ir vai nav? Atbildiet man. Atbildiet.

Ienāk vecenīte.

DIVDESMIT DEVĪTĀ AINA

Semjons Semjonovičs, vecenīte, jaunais cilvēks.

Vecenīte: Nu,  paldies,  Semjon  Semjonovič.  Re,  atslēdziņu  no  istabas 

dabūju.  Citādi  viņš  jau  viņiem  ir  kurlmēms,  atbrauca,  bet  pateikt  neko 

nevar. Nu, paldies, paldies.

Abi aiziet.

Semjons Semjonovičs: Tātad rīt pulksten divpadsmitos.
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TREŠAIS CĒLIENS

Restorāns brīvā dabā vasaras dārzā „Sarkanais bomonds”. Pie galda – 

Kalabuškins, Grands-Skubiks, Pugačovs, Viktors Viktorovičs, tēvs Elpīdijs,  

Stepans Vasiļjevičs Peresvetovs, Margarita Ivanovna Peresvetova,  

Kleopatra Maksimovna, Raisa Fiļipovna, Zinka Padespaņa, Gruņa. 

Uz soliem pie šautuves – čigānu koris.

Čigāni dzied augstas laimes Podsekaļņikovam. Semjons Semjonovičs ir  

aptīts ar serpentīnu un apbērts ar konfeti.

PIRMĀ AINA

Čigāni (dzied):

Atbraucis mūsu vismīļākais

Semjons Semjoničs dārgākais.

Seņa, Seņa, Seņa,

Seņa, Seņa, Seņa,

Seņa, Seņa, tukšo kausu.

Seņa, Seņa, tukšo sausu.

Čigāniete pasniedz Semjonam Semjonovičam vīna glāzi uz apgrieztas 

ģitāras. Aplausi.
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Tukšo sausu, tukšo sausu, tukšo sausu, tukšo sausu.

Semjons Semjonovičs izdzer vīnu, pēc tam sasit glāzi sīkās lauskās. Viesi  

aplaudē.

Pugačovs: Re, kāds huzārs! Kāds drošulis! Tiešām, tas tik ir kaut kas!

Margarita Ivanovna:  Lūk,  par  to  es  jūs  mīlu,  Semjon  Semjonovič. 

Kostja! Kostjeņka! Kostjeņka, velns!

Pieskrien oficiants.

Pieraksti  deviņdesmit  kapeikas  par  glāzi.  Dzeriet!  Dzeriet!  Ko  tad  jūs, 

Semjon Semjonovič?

Semjons Semjonovičs: Cik ir pulkstenis? Ko?

Margarita Ivanovna: Līdz divpadsmitiem vēl tālu, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Tālu?

Margarita Ivanovna: Tālu,  Semjon  Semjonovič.  Jūs  nedomājiet. 

Dzeriet, Semjon Semjonovič.

Tēvs Elpīdijs (pieliecies pie Gruņas): Puškins reiz aizgāja uz pirti...

Gruņa: Nestāstiet man par Puškinu, man neķītrības nepatīk.

Semjons Semjonovičs: Cilvēk!

Otrais oficiants: Ko vēlaties’i?

Semjons Semjonovičs: Cik ir pulkstenis, ko?

Otrais oficiants: Pieņemu, ka drīz būs divpadsmit, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Drīz?

Otrais oficiants: Drīz, Semjon Semjonovič.

Tēvs Elpīdijs (pieliecies pie Raisas Fiļipovnas): Puškins  reiz  aizgāja  uz 

pirti...
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Raisa Fiļipovna sāk zviegt.

Raisa Fiļipovna (zviedzot): Fū,  nekauņa.  Ai,  nevaru.  Es  to  tik  reljefi 

iedomājos... Nu?

Tēvs Elpīdijs: Nu, Puškins atnāk uz pirti...

Aristarhs Domiņikovičs: Godājamā  sabiedrība!  Mēs  pašlaik 

pavadām Semjonu Semjonoviču, ja tā var izteikties, uz labāku pasauli. Uz 

pasauli, no kuras neatgriežas.

Stepans Vasiļjevičs: Droši vien uz ārzemēm? 

Aristarhs Domiņikovičs: Nē, tālāk, Stepan Vasiļjevič.

Stepans Vasiļjevičs: Novēlu jauku ceļojumu.

Aristarhs Domiņikovičs: Kāpēc jūs pārtraucat, pilsoni?

Balsis: Klusāk... Klusāk...

Iestājas nāves klusums.

Tēvs Elpīdijs: Nu, Puškins novelk apakšbikses.

Raisa Fiļipovna sāk zviegt.

Balsis: Klusāk... Klusāk...

Raisa Fiļipovna (zviedzot): Es to tik reljefi iedomājos. Nu?

Aristarhs Domiņikovičs: Mīļais  Semjon  Semjonovič!  Jūs  esat 

izvēlējies  brīnišķīgu un pareizu  ceļu.  Pārliecināti  un drosmīgi  ejiet  savu 

ceļu, un jums sekos citi.

Raisa Fiļipovna (zviedzot): Nu, un ko pirtniece?

Aristarhs Domiņikovičs: Daudz trauksmainu, dedzīgu un jaunu galvu 

pagriezīsies jūsu atklātajā virzienā, un tad par viņiem sāks raudāt tēvi, un 
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pie kapiem sāks kliegt mātes, un tad nodrebēs diženā dzimtene, un plaši 

vaļā  atdarīsies  Kremļa  vārti,  un  pie  viņiem  iznāks  mūsu  valdība.  Un 

valdības cilvēks pastieps savu roku tirgonim, un tirgonis pastieps savu roku 

strādniekam, un strādnieks pastieps savu roku fabrikantam, un fabrikants 

pastieps  savu  roku  zemniekam,  un  zemnieks  pastieps  savu  roku 

muižniekam, un muižnieks pastieps savu roku savai muižai, un sava muiža 

pa... nē, pie savas muižas varēs apstāties.

Tēvs Elpīdijs: Nu, bet Puškins viņai atskaņās uz burtu „dē”...

Aristarhs Domiņikovičs: Gods  un  slava  jums,  mīļais  Semjon 

Semjonovič. Urrā!

Visi: Urrrā-ā-ā... 

Semjons Semjonovičs: Dārgie klātesošie...

Balsis: Cssss...

Aleksandrs Petrovičs: Lūdzu klusumu un uzmanību.

Iestājas nāves klusums.

Tagad runājiet, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Cik ir pulkstenis? Ko?

Margarita Ivanovna: Jūs nedomājiet, dzeriet, Semjon Semjonovič.

Pugačovs: Es tikpat kā neesmu kritiķis,  Aristarh Domiņikovič, es esmu 

miesnieks.  Bet  man  ir  jāatzīmē,  Aristarh  Domiņikovič,  ka  jūs  lieliski 

runājāt.  Es  uzskatu,  ka  būs  brīnišķīgi,  Aristarh  Domiņikovič,  ja  mūsu 

valdība pastieps rokas.

Aristarhs Domiņikovičs: Es uzskatu, ka būs vēl brīnišķīgāk, ja mūsu 

valdība atstieps kājas.

Pugačovs: Kaut vai vismaz rokas, Aristarh Domiņikovič.

Stepans Vasiļjevičs: Jūs mani atvainojiet, es agrāk nezināju, jūs šodien 

pulksten divpadsmitos šaujaties. Atļaujiet tāpēc iedzert uz jūsu veselību.
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Semjons Semjonovičs: Bet cik tagad ir pulkstenis?

Margarita Ivanovna: Jūs nedomājiet, dzeriet, Semjon Semjonovič.

Zinka Padespaņa: Kavalieru kungi, parādiet sevi. Piedāvājiet kaut ko 

ļoti jautru.

Tēvs Elpīdijs: Piedāvāju sanākušajiem uzsaukt „urrā”.

Viktors Viktorovičs: Visi!

Visi: Urrrā-ā-ā...

Aleksandrs Petrovičs: Cilvēki! Šampanieti!

Pugačovs: Nuka korī, par desmit rubļiem, par dvēseli.

Čigāni:

Ai, māmiņ, garlaicīgi man,

Kundze, skumīgi man.

Tēvs Elpīdijs: Hop!

Aleksandrs Petrovičs: Sukā vaļā!

Viktors Viktorovičs: Kustini!

Tēvs Elpīdijs: Patiešām, tajā ir.

Pugačovs: Kā jūs, dārgie, mani aizkustinājāt.

Aristarhs Domiņikovičs: Es neraudāju, kad nomira mana māte, mana 

nabaga mamma, dārgie biedri. Bet tagad... Bet tagad... (Raud.)

Raisa Fiļipovna: Es  tik  reljefi  iedomājos:  diktatūra,  republika, 

revolūcija... Bet sakiet lūdzami, kam tas ir vajadzīgs?

Viktors Viktorovičs: Kā – kam? Vai tad var tā uzstādīt jautājumu? Es 

sevi  nevaru  iedomāties  bez  padomju republikas.  Es  gandrīz  vai  piekrītu 

visam, kas tajā darās. Es gribu tikai mazītiņas piedeviņas. Es gribu dohā un 

stepē,  un  ragavās,  un,  skanot  zvaniem gaišā  rīta  dievkalpojumā,  pasitot 

pakausī sirmu bebru, čigānu tabora ielenkts, apskāvies ar mīļoto suni, mērīt 

savas grūtdienes dzimtenes verstis. Es gribu, lai trūkst ģitāru stīgas, lai raud 

važonis  pašaustos  dūraiņos,  es  gribu  izmest  cepuri,  nokrist  kupenā  un 

lūgties un lādēties, gānīties un nožēlot, bet pēc tam iztukšot aukstu mēriņu 
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un uzsvilpt,  un iekliegties,  lai  dzird visa  pasaule,  un lidot...  tā  pa mūsu 

paražai,  krieviski,  lai  dvēsele  laužas  ārā  pie  visiem  velniem,  lai  zeme 

griežas kā vilciņš zem sliecēm, lai zirgi kā putni izplešas virs lauka. Ek jūs, 

zirgi,  zirgi,  -  kas  par  zirgiem!  Un  re,  trijjūgs  vairs  nav  trijjūgs,  bet 

Krievzeme, un traucas tā, Dieva iedvesmota. Krievzeme, kurp tu traucies? 

Atbildi.

OTRĀ AINA

Ienāk Jegors Timofejevičs.

Jegoruška: Tieši uz miliciju, varat būt pārliecināti.

Viktors Viktorovičs: Kā – uz miliciju? Kāpēc?

Jegoruška: Tāpēc,  kā  tā  braukt  nav  brīv.  Saskaņā  ar  rīkojumu, 

braukt var ne ātrāk par piecdesmit jūdzēm stundā.

Viktors Viktorovičs: Bet tā taču ir metafora, iedvesma.

Jegoruška: Atļaujiet man jums dot padomu: iedvesmojieties saskaņā 

ar rīkojumiem. Nu, šautuve būs vaļā vai ne?

Aleksandrs Petrovičs: Visa  aizkavēšanās  ir  tikai  jūsu  dēļ,  Jegor 

Timofejevič, gaidījām, gaidījām, gandrīz vai pavisam izmisām.

Margarita Ivanovna: Aplaimojiet, glāzīti, Jegor Timofejevič.

Jegoruška: Pilnīgi nedzeru.

Aleksandrs Petrovičs: Kāpēc tad jūs nedzerat, Jegor Timofejevič?

Jegoruška: Ļoti baidos pieradināties.

Aleksandrs Petrovičs: Kas tad tur tik briesmīgs? Jūs pamēģiniet.

Jegoruška: Nē, es baidos.

Aleksandrs Petrovičs: No kā tad jūs baidāties, Jegor Timofejevič?
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Jegoruška: Kā – no kā? Var iznākt, ka tiklīdz pieradināsies, blīkš – 

iestāsies sociālisms, bet sociālismā vīna nebūs. Lūk, tad arī grozies kā gribi.

Margarita Ivanovna: Tikai glāzīti, vienu pašu, vienu vien, par dāmām.

Jegoruška: Starp citu, sociālismā arī dāmu nebūs.

Pugačovs: Nieki. Cilvēks bez dāmītes neizdzīvos.

Jegoruška: Starp citu, sociālismā arī cilvēka nebūs.

Viktors Viktorovičs: Kā nebūs? Bet kas tad būs?

Jegoruška: Masas, masas un masas. Milzīga masu masa.

Aleksandrs Petrovičs: Lūk, par masām arī iedzeriet.

Jegoruška: Nu, par masām – lai notiek.

Pugačovs: Ielejiet.

Tēvs Elpīdijs: Ko stiprāku.

Aleksandrs Petrovičs: Uzrauj, Pašeņka.

Čigāni (dzied):

Atbraucis mūsu vismīļākais

Jegors Timofejičs dārgākais.

Žoržik, Žoržik, Žoržik,

Žoržik, Žoržik, Žoržik,

Žoržik, Žoržik, tukšo kausu.

Žoržik, tukšo sausu.

Aleksandrs Petrovičs: Nu, kā jums patīk?

Jegoruška: Nekas. Man patīk, kad man dzied par mani, savādāk tagad citi 

ar niekiem noņemas.

Viktors Viktorovičs: Kurš tad īsti?

Jegoruška: Nu,  piemēram,  kaut  vai  jūs.  Sakiet,  rakstniek,  par  ko  jūs 

rakstāt?

Viktors Viktorovičs: Par visu ko.



66

Jegoruška: Ekur brīnums – par visu ko. Par visu ko rakstīja jau Tolstojs. 

Tas mūs neaizrauj. Es esmu kurjers un gribu lasīt par kurjeriem. Lūk, tā. 

Sapratāt?

Viktors Viktorovičs: Bet es te uzrakstīju par metāllēlējiem.

Jegoruška: Nu,  lai  tad  metāllējēji  jūs  arī  lasa.  Bet  kurjerus  metāllējēji 

neaizrauj. Es atkal paziņoju: es esmu kurjers un gribu lasīt par kurjeriem – 

jūs saprotat? Ko jūs teiksiet? Kā jūs domājat?

Semjons Semjonovičs: Bet  sakiet,  Jegoruška,  vai,  pēc  jūsu  domām, 

aizkapa dzīve ir vai nav?

Jegoruška:  Pašlaik varbūt arī ir, bet sociālismā nebūs. To es garantēju.

Margarita Ivanovna: Nu, ko jūs piecēlāties? Nāciet šurp. Sēdieties.

Kleopatra Maksimovna: Iepazīstieties  ar  mani  –  Kleopatra 

Maksimovna.

Raisa Fiļipovna (pie galda, kaimiņam): Man  Oļegs  Ļeoņidovičs 

pateica tieši: „Man tavs brīnišķīgais vēders, Raisa, neiziet no galvas.” 

Aleksandrs Petrovičs: Par masas veselību, Jegor Timofejevič.

Jegoruška: Nevaru atteikties. Vienmēr gatavs.

Gruņa (kaimiņam): Nu, protams, es viņai saku, kā māsa: „Nu, kāpēc, 

saku, tu iesi pie viņa? Piecus rubļus nopelnīsi, divdesmit iztērēsi zālēm.”

Aleksandrs Petrovičs: Par masas veselību, Jegor Timofejevič.

Jegoruška: Nevaru... atteikties. Vienmēr gatavs.

Margarita Ivanovna: Jūs neēdiet, jūs dzeriet, Semjon Semjonovič.

Tēvs Elpīdijs: Pirmo par dāmām.

Zinka Padeskaņa: Mersi, cienīgtēv.

Kleopatra Maksimovna: Jūs  neesat  redzējis  dzīvi,  Jegor 

Timofejevič. Ir cita, skaista, brīnišķīga dzīve. Dzīve ar veļu, ar mēbelēm, 

kažokādām, kosmētiku. Vai tiešām, atzīstieties, Jegor Timofejevič, jūs no 

šejienes nevelk, nu, teiksim, uz Parīzi?
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Jegoruška: Atzīstos, Kleopatra Maksimovna, velk. Es tādēļ pat sāku krāt 

naudu.

Kleopatra Maksimovna: Braucienam?

Jegoruška: Tornim, Kleopatra Maksimovna.

Kleopatra Maksimovna: Kādam vēl tornim?

Jegoruška: Ļoti augstam.

Kleopatra Maksimovna: Priekš  kam  tad  jums  tornis,  Jegor 

Timofejevič?

Jegoruška: Kā – priekš kam? Jūs iedomājieties,  ka tornis jau ir  uzcelts. 

Un, tiklīdz mani sāk vilkt uz Parīzi, es tūlīt pat uzlienu šajā tornī un skatos 

uz Parīzi, Kleopatra Maksimovna, no marksistiskā skatu punkta.

Kleopatra Maksimovna: Nu, un kas tad ir?

Jegoruška: Nu, un man negribēsies dzīvot tajā Parīzē.

Kleopatra Maksimovna: Kāpēc?

Jegoruška: Jums mani nesaprast, Kleopatra Maksimovna, tāpēc ka jūs esat 

viņpasaules šķiras sieviete.

Aristarhs Domiņikovičs: Kā tad tā,  es atvainojos,  viņpasaules? Bet 

atļaujiet  jums  jautāt,  Jegor  Timofejevič:  kurš  tad,  jūsuprāt,  uztaisīja 

revolūciju?

Jegoruška: Revolūciju? Es. Tas ir, mēs.

Aristarhs  Domiņikovičs: Jūs  sašaurināt  tēmu,  Jegor  Timofejevič. 

Atļaujiet, es jums paskaidrošu savu domu ar alegoriju.

Jegoruška: Nevaru atteikties. Vienmēr gatavs.

Aristarhs Domiņikovičs: Tā teikt, ar alegoriju iz mājdzīvnieku dzīves.

Visi: Lūdzam!... Lūdzam!

Margarita Ivanovna: Jūs neklausieties, dzeriet, Semjon Semjonovič.

Aristarhs Domiņikovičs: Zem vienas  līdzcietīgas  vistas  palika  pīļu 

olas. Daudzus gadus viņa tās perēja. Daudzus gadus sildīja ar savu siltumu, 

beidzot izperēja. Pīles izšķīlās no olām, gavilējot izlīda vistai no apakšas, 
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saķēra viņu aiz apkakles un vilka uz upi. „Es esmu jūsu mamma, - iesaucās 

vista, - es uz jums sēdēju. Ko jūs darāt?” – „Peldi,” – iebrēcās pīles. Vai 

saprotat alegoriju?

Balsis: Kaut kā ne visai.

- Ne īpaši.

Aristarhs Domiņikovičs: Kas,  jūsuprāt,  ir  šī  vista?  Tā  ir  mūsu 

inteliģence. Kas, jūsuprāt, ir šīs olas? Šīs olas ir proletariāts. Daudzus gadus 

inteliģence  nosēdēja  uz proletariāta,  daudzus  gadus  viņa nosēdēja  uz tā. 

Visu  laiku perēja,  perēja,  beidzot  izperēja.  Proletārieši  izšķīlās  no olām. 

Saķēra  inteliģenci  un  vilka  uz  upi.  „Es  esmu  jūsu  mamma,  -  iesaucās 

inteliģence. - Es uz jums sēdēju. Ko jūs darāt?” – „Peldi,” – iebrēcās pīles. 

„Es  nepeldu.”  –  „Nu,  tad  lido.”  –  „Vai  tad  vista  ir  putns?”  –  teica 

inteliģence. „Nu, tad sēdi.” Un tiešām iesēdināja. Re, mans svainis sēž jau 

piekto gadu. Vai saprotat alegoriju?

Zinka Padespaņa: Kas tad tur ko nesaprast? Viņš droši vien iztērēja 

valsts naudu.

Aristarhs Domiņikovičs: Nauda ir detaļa. Jūs teiksiet, priekš kam tad 

mēs viņus izperinājām? Ja būtu zinājuši agrāk, tad mēs no šīm olām... Ko 

jūs, pilsoni Podsekaļņikov, būtu iztaisījis?

Semjons Semjonovičs: Gogelmogeli.

Aristarhs Domiņikovičs: Jūs esat ģēnijs,  Semjon Semjonovič. Zelta 

vārdi.

Gruņa: Par ko jūs saskumāt, pilsoni Podsekaļņikov?

Semjons Semjonovičs: Sakiet  man,  dārgie  biedri,  vai  jūs  spējat  saprast 

būtību, un, ja jūs spējat to saprast,  tad sakiet man, dārgie biedri, - vai ir 

aizkapa dzīve vai nav?

Aleksandrs Petrovičs: Par aizkapa dzīvi jautājiet cienīgtēvam. Tā ir viņa 

specialitāte.

Tēvs Elpīdijs: Kā pavēlēsiet atbildēt: pēc reliģijas vai pēc sirdsapziņas?
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Semjons Semjonovičs: Vai tad ir kāda starpība?

Tēvs Elpīdijs: Ko-los-sā-la. Vai var vēl pēc zinātnes pateikt.

Semjons Semjonovičs: Man tā, kā ir pareizi, cienīgtēv.

Tēvs Elpīdijs: Pēc  reliģijas  –  ir.  Pēc  zinātnes  –  nav.  Bet  pēc 

sirdsapziņas – to neviens nezina.

Semjons Semjonovičs: Neviens? Tātad nav pat kam pajautāt?

Pugačovs: Bet kāpēc jums jājautā? Ir gan savādnieks. Jūs taču pats pēc 

minūtēm trīsdesmit uzzināsiet.

Semjons Semjonovičs: Pēc  trīsdesmit?  Tātad  tagad  ir  pusdivpadsmit? 

Kā... Jau pusdivpadsmit?

Margarita Ivanovna: Jūs nedomājiet, dzeriet, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Vai  tiešām  jau  ir  pusdivpadsmit?  Pusdivpa... 

Apstāviet mani, dārgie biedri. Dziediet, mīļie. Dziediet, maitas.

Čigāni bļauj korī.

Cietīšu par visiem. Cietīšu par jums.

Čigāni:  Ek, jā! Vēlvienreiz!

Semjons Semjonovičs: Lūk,  kad  sākas  dzīve,  biedri.  Sākas  trīsdesmit 

minūtes pirms nāves.

Jegoruška: Par masu veselību!

Čigāni: Ek, jā! Vēlvienreiz!

Semjons Semjonovičs: Masas!  Klausieties  Podsekaļņikovu!  Tagad  es 

mirstu. Bet kurš ir vainīgs? Vainīgi ir vadoņi, dārgie biedri. Pieejiet cieši 

klāt  jebkuram  vadonim  un  pajautājiet  viņam:  „Ko  jūs  esat  izdarījis 

Podsekaļņikova labā?” Un viņš jums neatbildēs uz šo jautājumu, tāpēc ka 

viņš  pat  nezina,  biedri,  ka  padomju  republikā  ir  Podsekaļņikovs. 

Podsekaļņikovs  ir,  dārgie  biedri.  Lūk,  kur  viņš  ir  –  es.  Jūs,  biedri,  no 

turienes  mani  neredzat.  Pagaidiet  mazlietiņ.  Es  sasniegšu  tik  grandiozus 
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izmērus, ka jūs no katras vietas mani ieraudzīsiet. Es to izdarīšu nevis ar 

savu  dzīvi,  bet  ar  nāvi.  Es  nomiršu  un,  zemē  ierakts,  sākšu  runāt.  Es 

pateikšu viņiem atklāti un drosmīgi par visiem. Es pateikšu viņiem, ka es 

mirstu par... ka es par... Tfu tu, velns! Kā tad es viņiem pateikšu, par ko es, 

biedri, mirstu, ja es pat savu pirmsnāves zīmīti neesmu lasījis.

Aristarhs Domiņikovičs: Mēs  tūlīt  visu  nokārtosim,  Semjon 

Semjonovič. Margarita Ivanovna, dodiet krēslu un galdu.

Margarita Ivanovna: Kostja, galdu!

Oficianti ienes galdu un krēslu. Uz galda ir rakstāmpiederumi, papīrs, vāze 

ar ziediem, pudele šampanieša un galda lampa ar zaļu abažūru.

Aristarhs Domiņikovičs: Papūlieties izlasīt, pilsoni Podsekaļņikov.

Semjons Semjonovičs: Kas tas ir?

Aristarhs Domiņikovičs: Te ir uzrakstīts.

Semjons Semjonovičs: „Kāpēc man nav spēka dzīvot!” Tā, tā, tā. Mani 

jau sen tas interesē.

Aristarhs Domiņikovičs: Tad sēdieties un pārrakstiet.

Semjons Semjonovičs apsēžas pie galda.

Mēs jums netraucēsim, Semjon Semjonovič. Esiet tik laipni, maestro, ne 

pārāk skaļu valsi.

Mūzika.

Semjons Semjonovičs (pārraksta): „Kāpēc  man  nav  spēka  dzīvot!” 

Izsaukuma zīme. Tālāk.  „Ļaudis  un partijas  locekļi,  paskatieties  vēsturei 

acīs.” Labi uzrakstīts! Jā! „Paskatieties vēsturei acīs.” Lieliski. Skaisti.
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Pugačovs: Cienījamie,  es  tik  ļoti  mīlu  skaistumu,  ka  pat  baisi  kļūst. 

Skaistums, cienījamie...

Zinka Padespaņa: Voldemār,  jūs  tūlīt  sāksiet  vemt.  Kad  es  jums 

saku.

Pugačovs: Es? Lūdzu. Cik vien vēlaties.

Semjons Semjonovičs (lasa): „Tāpēc, ka mūs visus ir  skāris revolūcijas 

attīrošais viesulis!” Izsaukuma zīme. Ar atkāpi. (Pārraksta.) 

Kleopatra Maksimovna: Man riebjas šī garlaicīgā, pelēkā dzīve. Es 

vēlos disonanses, Jegor Timofejevič.

Jegoruška: Cilvēk!

Kostja: Ko pavēlēsiet?

Jegoruška: Disonanses. Divas reizes. Man un jaunkundzei.

Kostja: Klausos.

Semjons Semjonovičs (lasa): „Atcerieties,  ka  inteliģence  ir  nācijas  sāls 

un,  ja  tās  vairs  nebūs,  jums  nebūs  sāls,  ko  piebērt  putrai,  ko  jūs  esat 

savārījuši.” Tātad tā: atcerieties... (Pārraksta.)

Viktors Viktorovičs: Tārpiņš jau ir, Aristarh Domiņikovič.

Aristarhs Domiņikovičs: Par ko jūs?

Viktors Viktorovičs: Es  jums  vakar  stāstīju  par  Fedju  Pituņinu. 

Brīnišķīgs tips, pozitīvs tips, bet jau ar tārpiņu, Aristarh Domiņikovič.

Raisa Fiļipovna: Stāsta, ka jūs esat bijis ārzemēs?

Viktors Viktorovičs: Esmu bijis Francijas strādnieku kvartālos.

Raisa Fiļipovna: Bet sakiet, kādas Francijā šosezon parīzietes nēsā krūtis 

– mazas vai lielas?

Viktors Viktorovičs: Kas kā var, skatoties pēc līdzekļiem.

Kleopatra Maksimovna: Starp citu,  es jau tā domāju.  Ak, Parīze... 

Bet pie mums? Pie mums pat dāmai ar līdzekļiem viscaur ir jāpaliek tādai, 

kāda viņa ir.

Semjons Semjonovičs: Dodiet vaļu inteliģencei.
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Pugačovs: Dodiet  vannas  istabu.  Dodiet  vannas  istabu.  Margarita 

Ivanovna, dodiet vannas istabu.

Margarita Ivanovna: Priekš kam?

Pugačovs: Mēs tūlīt tajā peldināsim prostitūtas.

Semjons Semjonovičs: Izsaukuma zīme.  Lūk,  par  to  es,  biedri,  mirstu. 

Paraksts.

Pugačovs sāk raudāt.

Zinka Padespaņa: Kas noticis? Par ko jūs, Ņikifor Arsentjevič?

Pugačovs: Esmu slims. Es skumstu... pēc dzimtenes.

Aristarhs Domiņikovičs: Kā  –  pēc  dzimtenes?  Kāda  tad  ir  jūsu 

tautība?

Pugačovs: Es esmu krievs, dārgie biedri.

Semjons Semjonovičs: Dārgie pilsoņi, ko es varu?...

Balsis: Kas ir?

Semjons Semjonovičs: Nē,  jūs  zināt,  ko  es  varu?  Nē,  jūs  zināt,  ko  es 

varu? Es varu ne no viena nebaidīties, biedri. Ne no viena. Ko gribēšu, to 

arī darīšu. Vienalga jāmirst. Vienalga jāmirst. Saprotat? Es varu darīt visu, 

ko es gribu. Mans dievs! Es visu varu. Mans dievs! Ne no viena nebaidos. 

Pirmo reizi savā mūžā ne no viena nebaidos.  Re, sagribēšu – aiziešu uz 

jebkuru sapulci, uz jebkuru, ielāgojiet to, biedri, un varu priekšsēdētājam... 

parādīt mēli. Nevaru? Nē, varu, dārgie biedri. Tur jau tā lieta, ka es visu 

varu. Es ne no viena nebaidos. Biedri, Savienībā ir simt četrdesmit miljonu, 

un katrs miljons no kaut kā baidās,  bet es ne no viena nebaidos.  Ne no 

viena. Vienalga jāmirst. Vienalga jāmirst. Ai, turiet mani, citādi es sākšu 

dancot. Es šodien valdu pār visiem cilvēkiem. Es esmu diktators. Es esmu 

cars, dārgie biedri. Es visu varu. Ko gribēšu, to arī darīšu. Ko lai es tādu 

izdaru? Ko lai es tādu izdaru ar savu ārprātīgo varu, biedri? Ko lai es tādu 
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izdaru,  visai  cilvēcei...  Es  zinu.  Zinu.  Izdomāju.  Cik  tas  būs  dievišķīgi, 

pilsoņi. Es tūlīt, dārgie biedri, piezvanīšu uz Kremli. Tieši uz Kremli. Tieši 

uz padomju republikas sarkano sirdi. Es piezvanīšu...  un kādu tur...  rupji 

izlamāšu. Ko jūs par to teiksiet? Ko? (Iet pie automāta.)

Aristarhs Domiņikovičs: Dieva dēļ!

Kleopatra Maksimovna: Nevajag, Semjon Semjonovič.

Tēvs Elpīdijs: Ko jūs darāt?

Margarita Ivanovna: Palīgā! 

Semjons Semjonovičs: Kuš! (Paceļ klausuli.) Visi klusē, kad koloss runā 

ar kolosu. Dodiet Kremli. Jūs nebaidieties, nebaidieties, dodiet, jaunkundz. 

Kas  tur  ir?  Kremlis?  Runā Podsekaļņikovs.  Pod-se-kaļ-ņi-kovs.  Indivīds. 

In-di-vīds. Pasauciet kādu pašu galveno. Jums nav? Nu, tad nododiet viņam 

no  manis,  ka  es  izlasīju  Marksu  un  man  Markss  nepatika.  Kuš! 

Nepārtrauciet mani. Un tad nododiet viņam vēl, ka es viņus pasūtu... Jūs 

klausāties? Mans dievs. (Apstulbst. Izmet no rokām klausuli.)

Aristarhs Domiņikovičs: Kas notika?

Semjons Semjonovičs: Pakāra.

Viktors Viktorovičs: Kā?

Tēvs Elpīdijs: Kuru?

Semjons Semjonovičs: Klausuli.  Klausuli  pakāra.  Nobijās.  No  manis 

nobijās. Jūs jūtat? Izprotat situāciju? Kremlis – no manis. Kas gan es tāds 

esmu, biedri? Bail  pat analizēt.  Nē, jūs tikai padomājiet.  No pašas agrās 

bērnības es gribēju būt ģeniāls cilvēks, bet mani vecāki bija pret. Priekš tad 

es dzīvoju? Priekš kam? Priekš statistikas.  Mana dzīve,  cik gadus tu esi 

ņirgājusies par mani. Cik gadus tu mani esi apvainojusi, dzīve. Bet šodien ir 

pienākusi mana stunda. Dzīve, es pieprasu satisfakciju.

Nosit divpadsmit. Kapa klusums.
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Margarita Ivanovna: Taisieties, Semjon Semjonovič. 

Semjons Semjonovičs: Kā, jau? Bet viņš nesteidzas, Margarita Ivanovna? 

Margarita Ivanovna: Nē, pie mums viss iet kā pēc pulksteņa, Semjon 

Semjonovič. 

Pauze.

Aleksandrs Petrovičs: Nu ko, piesēdīsim, pēc paražas.

Visi apsēžas. Pauze.

Semjons Semjonovičs: Nu,  ardievu,  biedri.  (Iet  uz  izeju.  Atgriežas,  

paņem pudeli, paslēpj kabatā.) Atvainojos, tas drosmei. (Iet uz izeju.)

Oficiants: Nāciet pie mums atkal, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Nē, tagad jau jūs nāciet pie manis. (Aiziet.) 
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CETURTAIS CĒLIENS

Istaba Podsekaļņikova dzīvoklī.

PIRMĀ AINA

Serafima Iļjiņična glāzē kuļ gogelmogeli.

Serafima Iļjiņična (dzied):

Gan rēca vētra, lietus šalkas,

Bet tumsā zibens plaiksnīja,

Un pērkoņdārdi, vēju alkas, 

Un džungļos vētra rībēja.

Serafima Iļjiņična un Marija Lukjanovna (no blakusistabas):

Un pērkoņdārdi, vēju alkas, 

Un džungļos vētra rībēja.

Serafima Iļjiņična: „Jūs dusat, jaunie...”

Marija Lukjanovna (no blakusistabas): Mamm? Mammucīt!

Serafima Iļjiņična: Kas ir?

OTRĀ AINA
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Marija Lukjanovna ar petrolejas lampu rokās. Lampas stiklā ir iespraustas 

matu cirtojamās šķēres.

Marija Lukjanovna: Kā  tu  domā,  kā  Seņečkam  labāk  patiks:  sīkas 

cirtas vai lieli viļņi?

Serafima Iļjiņična: Vai tad, Mašeņka, uzminēsi?

Marija Lukjanovna: Kā tomēr labāk?

Serafima Iļjiņična: Es tev ieteikšu tā,  Mašeņka:  iztaisi  priekšā sīki, 

bet  no aizmugures lielos viļņos,  tad arī  nekļūdīsies.  (Dzied.) „Jūs dusat, 

jaunie...”

Marija Lukjanovna: Viņš droši vien drīz atgriezīsies,  mammucīt, kul 

ātrāk.

Serafima  Iļjiņična:  Es  jau  tā  strādāju  kā  dinamomašīna  –  divus 

dzeltenumus sakūlu, pilnu glāzi.

Marija Lukjanovna: Viņš ir tāds gogoļa mīļotājs, šausmas. 

Serafima Iļjiņična: Lai jau šodien pamielojas. (Dzied.)

Jūs dusat, jaunie varoņi.

Draugi, rēcošā vētrā...

Marija Lukjanovna: Kā tu,  mammucīt,  domā  –  viņš  iekārtosies  tajā 

vietā vai ne?

Serafima Iļjiņična: Bet kā tad citādi? Tagad noteikti iekārtosies.

Marija Lukjanovna: Pateiks – nava darba, un balle beigusies.

Serafima Iļjiņična: Vai  tad  Krievijā  var  nebūt  darba,  pie  mums tak  tā 

pietiks kaut visai cilvēcei, zini tikai apgriezties.

Marija Lukjanovna: Tad kāpēc visi nestrādā?

Serafima Iļjiņična: Protekcijas dēļ.

Marija Lukjanovna: Kāpēc tad tā?

Serafima Iļjiņična: Tāpēc,  ka Krievijā  ir  tik daudz darba,  ka katrai 

vietai nepietiek protekcijas. Teiksim, vieta ir, bet protekcijas nav, tāpēc arī 
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tā  stāv  tukša,  Mašeņka.  Bet,  ja  jau  Seņečkam  ir  protekcija,  tad  darbs 

atradīsies – esi mierīga.

Marija Lukjanovna: Vai tiešām mēs, mamm, atkal sāksim dzīvot.

Serafima Iļjiņična: Sāksim, katrā ziņā sāksim. (Dzied.)

No rīta atskanēs mana balss,

Kas sauks uz slavu un nāvi.

Abas:

No rīta atskanēs mana balss,

Kas sauks uz slavu un nāvi.

Marija Lukjanovna: Kas tā par vēstuli?

Serafima Iļjiņična: Liecies mierā, droši vien veca.

Marija Lukjanovna: Nē, nav veca... aizlīmēta... un adresēta tev.

Serafima Iļjiņična: Nu tad, Mašeņka, izlasi.

Marija Lukjanovna: Kas  tas  tāds?  (Lasa.)  „Augsti  cienītā  Serafima 

Iļjiņična, kad jūs izlasīsiet  šo vēstuli,  manis vairs nebūs starp dzīvajiem. 

Pabrīdiniet tā uzmanīgāk Mašu.”

Serafima Iļjiņična: Augstais Dievs!

Marija Lukjanovna: Pagaidi.  (Lasa.)  „Manu  rudens  mēteli  un  etviju 

aizsūtiet brālim uz Jeļecu. Semjons.” Kā tad tas ir iespējams? Kas tad tas ir? 

Ak tu tētīt! (Nokrīt uz gultas. Raud.)

Serafima Iļjiņična: Maša! Mašeņka! Nu, neraudi, Dieva dēļ, neraudi.

TREŠĀ AINA

Plaši atverot durvis, ienāk Grands-Skubiks, tēvs Elpīdijs, Kalabuškins,  

modiste, šuvēja, Margarita Ivanovna.
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Tēvs Elpīdijs: Raudiet,  raudiet,  Podsekaļņikova  atraitne.  Apskaujiet 

savus bērnus un raudot sauciet: „Kur ir jūsu tētiņš? Nava tētiņa. Nava tētiņa 

un nebūs.”

Aleksandrs Petrovičs: Un nav arī bijis.

Tēvs Elpīdijs: Kā?

Aleksandrs Petrovičs: Tētiņa nav bijis, es saku.

Tēvs Elpīdijs: Kāpēc?

Aleksandrs Petrovičs: Tāpēc, ka bērniņu nebija.

Tēvs Elpīdijs: Nebija. Tas tik ir joks! Neko nepadarīsi – nošāvu garām. 

Nava tētiņa, tātad nav arī bijis. Raudiet, raudiet, Podsekaļņikova atraitne...

Aristarhs Domiņikovičs: Par to labāk vēlāk, tēvs Elpīdij. Labāk es. 

Dārgā Marija Lukjanovna, atļaujiet man vērsties pie jums ar mazu lūgumu 

krievu  inteliģences  vārdā.  Jūsu  vīrs  ir  miris,  bet  viņa  līķis  ir  pārpilns 

dzīvības, viņš dzīvo starp mums kā sabiedrisks fakts. Uzturēsim šo dzīvi 

kopā.  Es  beidzu.  Bet  tagad,  Henrieta  Stepanovna,  ķerieties,  lūdzu,  pie 

saviem pienākumiem.

Modiste: Pardon, kundze. Vai kundzi interesē parasta salmu cepure vai 

rīsa,  vai  varbūt  kundzi  interesē  filcs?  Lūk,  gluži  eleganta  cepure  priekš 

bērēm.

Marija Lukjanovna: Man neko nevajag... kam tas... mans Dievs...

Margarita Ivanovna: Jūs  veltīgi,  Marija  Lukjanovna,  tā  izturaties, 

apbedīšana būs diezgan grezna, kāpēc gan jums būtu jāizskatās sliktāk par 

citiem.

Serafima Iļjiņična: Nez,  no  kurienes  tad  tā  būs  grezna,  Margarita 

Ivanovna? Par kādu naudu mēs viņu lai glabājam?

Aleksandrs Petrovičs: Par  to  jūs  nedomājiet,  Serafima  Iļjiņična.  No 

nodošanas zemei līdz sēru tērpa pašūšanai – visu naudu šie ļaudis uzņemas 

uz sevi.

Šuvēja: Varbūt ķersimies pie nomērīšanas, kundze?
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Marija Lukjanovna: Nevaru es... neaiztieciet mani... biedri.

Aristarhs Domiņikovičs: Nevajag  asaras,  atraitne.  Jūsu  vīrs  nomira 

kā varonis – par ko tad jūs raudat?

Marija Lukjanovna: Kā es tagad dzīvošu... ak, Kungs...

Aristarhs Domiņikovičs: Uz  to  es  jums  teikšu,  lūk,  ko,  Marija 

Lukjanovna: dzīvojiet tāpat kā nomira jūsu vīrs, jo viņš nomira nāvē, kas 

pelna, lai to atdarinātu.

Šuvēja (noņemot mēru): Priekšas garums četrdesmit viens.

Aristarhs Domiņikovičs: Viens,  pilnīgi  viens,  ar  pistoli  rokās,  viņš 

izgāja uz mūsu krievu vēstures lielceļa.

Šuvēja (noņemot mēru): Pakaļpuses garums deviņdesmit četri.

Aristarhs Domiņikovičs: Viņš nokrita uz tā un palika guļam...

Serafima Iļjiņična: Kur palika guļam?

Aleksandrs Petrovičs: Uz vēstures lielceļa, Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Kur tas ir? Vai tālu no mums?

Aleksandrs Petrovičs: Jā, diezgan pieklājīgi.

Aristarhs Domiņikovičs: Un  palika  guļam  kā  briesmīgs  vispārējās 

piedauzības akmens.

Šuvēja: Vai varbūt jūs gribētu rišiņas?

Aristarhs Domiņikovičs: Lai  tad  tas,  kurš  soļo  pa  šo  ceļu,  Marija 

Lukjanovna, šodien paklūp pār Podsekaļņikova līķi.

Modiste: Lūk,  skaista  fantāzijas  fasona  cepurīte,  no  krepa  var  iztaisīt 

malas kā zvaniņu.

Aristarhs Domiņikovičs: Un, kad viņš paklups, Marija Lukjanovna, 

viņš, protams, paskatīsies zem kājām, un, kad viņš paskatīsies zem kājām, 

viņš, protams, ieraudzīs mūs. Un mēs pateiksim viņam...

Modiste: Atļaujiet jums pielaikot, kundze.

Aristarhs Domiņikovičs: Jūs, pa vēstures ceļu soļojošais valstvīrs un 

dzīves celtnieks, palūkojieties dziļāk uz Podsekaļņikova līķi.
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Serafima Iļjiņična: Dziļāk, dziļāk.

Margarita Ivanovna: Un uz sāniem.

Modiste: Lūk, tā. Burvīgi.

Aristarhs Domiņikovičs: Un  tad  viņš  paskatīsies  un  jautās  mums: 

„Ko gan nozīmē šis Podsekaļņikova līķis?” Un mēs viņam teiksim: „Tā ir 

mūsu recenzija par jūsu darbu.”

Šuvēja: Jūs gribat gofrētu vai varbūt kļošā?

Aristarhs Domiņikovičs: Jā,  jūsu  laulātais  draugs  mira  kā  varonis, 

Marija Lukjanovna.

Marija Lukjanovna: Bet sakiet, vai nevar gan gofrētu, gan kļošā?

Aristarhs Domiņikovičs: Gods  un  slava  atraitnes  Podsekaļņikovas 

laulātajam draugam, gods un slava dārgā nelaiķa sievai!

Serafima Iļjiņična: Bet kur tad viņš ir?

Aristarhs Domiņikovičs: Tas  jāuzzina  milicijas  nodaļā.  Mēs  tagad 

jūs pametīsim, Marija Lukjanovna, bet atkal atgriezīsimies. Mēs tagad jūs 

neatstāsim  vienu  nelaimē.  Es  neraudāju,  kad  nomira  mana  māte,  mana 

nabaga mamma, Marija Lukjanovna. Bet tagad... bet tagad... atļaujiet, es jūs 

noskūpstīšu visu klātesošo vārdā. (Skūpsta.)

Aleksandrs Petrovičs: Atļaujiet, es arī.

Margarita Ivanovna: Aleksandr!

Visi aiziet.

CETURTĀ AINA



81

Marija Lukjanovna, Serafima Iļjiņična.

Serafima Iļjiņična: Tik  simpātiski  kungi.  Tātad  pasaulē  vēl  ir  labi 

cilvēki, Mašeņka.

Marija Lukjanovna: Cilvēki, mammucīt ir, bet Semjona nav.

Serafima Iļjiņična: Nav dārgā! Nav sirdsmīļotā! Bet kad tev ir nozīmēta 

piemērīšana?

Marija Lukjanovna: Šodien trijos. Pie viņas. Re kur uz kartiņa adrese.

Serafima Iļjiņična: Sofijas kundzes ateljē darbnīca. Droši vien dārga.

Marija Lukjanovna: Skaidrs, ka nav lēta, pēc manierēm var redzēt.

Serafima Iļjiņična: Tu,  Mašeņka,  labāk  būtu  noņēmusi  cepuri, 

nobružāsies.

Marija Lukjanovna: Lai  nobružājas.  Nekā  man  vairs  nav  žēl, 

mammucīt. Vienalga nekādas dzīves man nebūs. Priekš kam man vajadzīga 

mana nolādētā dzīve, ja pilnīgas laimes nekad nav bijis. Kad bija Seņa – 

nebija cepures, uzradās cepure – nav Semjona. Ak, kungs! Kāpēc tu nedod 

visu uzreiz?

Pie durvīm klauvējieni.

Serafima Iļjiņična: Kas tur ir?

PIEKTĀ AINA

Divi šaubīgi tipi ienes istabā nedzīvo Semjona Semjonoviča ķermeni.

Marija Lukjanovna: Mammucīt! Ak, dievs!
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Serafima Iļjiņična: Visi svētie! Nolaidiet viņu šeit, šeit!

Marija Lukjanovna: Seņa, mīļais, ko tu esi izdarījis, Seņečka.

Pirmais: Neko darīt – likteņa absurds.

Otrais: Tā teikt, par minūtītes ceturtdaļu nepieķerts.

Serafima Iļjiņična: Vai tiešām jūs redzējāt?

Otrais: Visu, kā ir.

Pirmais: Sākumā mēs, patiešām, nepamanījām, bet pēc tam viņš, patiešām, 

saka: „Aizvediet mani, saka, pēc adreses.” Nu, un ko jūs domājat? Tiklīdz 

mēs no viņa mazlietiņ  atgājām nost,  viņš aiziet  aiz  koka,  pastāv,  un kā 

novaidas  –  un nospērās  no kātiem.  Mēs,  protams,  atpakaļ,  bet  par  vēlu, 

patiešām. Pieskrējām, viņš guļ – ne bū, ne bē.

Otrais: Tā teikt, novests noskaņojumā.

Marija Lukjanovna raud.

Pirmais: Jūsuprāt, viņa ilgi bēdāsies vai nē?

Serafima Iļjiņična: Dod dievs, ka pēc gada, pēc diviem attapsies.

Pirmais: Pēc gada,  pēc  diviem.  Tas  mūs  neapmierina.  Mēs  nu  labāk 

iesim.

Aiziet.

SESTĀ AINA

Serafima Iļjiņična, Marija Lukjanovna. Semjona Semjonoviča ķermenis.

Marija Lukjanovna: Nepratām mēs ar mammu tevi nosargāt, tā tu arī 

nomiri, Semjon Semjonovič.
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Semjons Semjonovičs: Nomira, kurš nomira? Es nomiru. Ai, turiet mani!

Abas: Palīgā!

Semjons Semjonovičs: Ai,  turiet,  turiet!  Es  lidoju,  lidoju!  Ozianna! 

Ozianna!

Marija Lukjanovna: Seņa! Seņa!

Serafima Iļjiņična: Semjon Semjonovič!

Semjons Semjonovičs: Kas ar mani runā?

Marija Lukjanovna: Tā esmu es, Marija.

Semjons Semjonovičs: Marija?  Kāda Marija?  Dieva dēlu dzemdējusī? 

Svētā jaunava? Svētā jaunava, es neesmu vainīga.

Marija Lukjanovna: Ko tu, Seņečka? Tā esmu es, dievs ar tevi!

Semjons Semjonovičs: Dievs  ar  mani.  Atvainojos,  es  jūs  nepazinu. 

Atļaujiet stādīties priekšā: Podsekaļņikova dvēsele.

Marija Lukjanovna: Viņš ir sajucis prātā, mammucīt.

Serafima Iļjiņična: Kur  jūs  bijāt,  Semjon  Semjonovič?  Ko  jūs 

darījāt?

Semjons Semjonovičs: Es cietu.

Serafima Iļjiņična: Kā cieti?

Semjons Semjonovičs: Mūsu tēvs, jūs nedomājiet, ka es meloju. Man ir 

visi dotumi, lai nokļūtu debesu valstībā. Mūsu tēvs, pavēliet, es dancošu un 

dziedāšu. (Dzied.) „Gods Dievam augstībā un miers virs zemes un...”

Serafima Iļjiņična: Attopieties. Atjēdzieties.

Semjons Semjonovičs: Mūsu tēvs...

Serafima Iļjiņična: Es  neesmu  tēvs,  es  esmu  sievasmāte,  Semjon 

Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Kas?

Serafima Iļjiņična: Jūsu sievasmāte,Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Sievasmāte?  Nu gan joki.  Kad tad jūs  dabūjāt 

galu, Serafima Iļjiņična?
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Marija Lukjanovna: Tie  ir  murgi.  Viņš  droši  vien  ir  sevi  kaut  kur 

ievainojis. (Noliecas pār viņu.) Seņa, mīļais, vai tu esi iev... Fū...

Serafima Iļjiņična: Kas ir?

Marija Lukjanovna: Paosti viņu, lūdzu.

Serafima Iļjiņična: Es  jūs  apsveicu.  Sveicināti.  Kur  tad  jūs  tā 

pielējāties, Semjon Semjonovič?

Semjons Semjonovičs: Godīgākā  no  godīgākajiem  ķerubiem  un 

nesalīdzināmi vislieliskākā Serafima Iļjiņična, kur šeit var pieskaitīties pie 

svētajiem? Vai jūs nezināt?

Marija Lukjanovna: Ko tu neteiksi. Atkal sākas balagāns.

Serafima Iļjiņična: Padod  karafi.  Lej  viņam,  Mašeņka,  uz  galvas. 

Lej drošāk. Nebaidies, nebaidies, lej virsū.

Semjons Semjonovičs: Kur es esmu?... Ak tu tētīt... šī ir šī pasaule vai 

tā?

Serafima Iļjiņična: Šī, šī.

Marija Lukjanovna: Ko tu  biji  izdomājis,  bezsirdīgais?  Pats  atstāji 

zīmīti,  ka aizej nošauties,  bet tā vietā sadzēries šņabi.  Ak tu, kuņas dēls 

tāds. Tu mani gandrīz vai novedi līdz agonijai. Es te raudu, skaļā balsī, ar 

visu savu mazasinību...

Semjons Semjonovičs: Pagaidi.

Marija Lukjanovna: Nu nē, tu pats pagaidi. Es te raudu, skaļā balsī, 

ar visu savu mazasinību un iejūtos nenomierināmas atraitnes stāvoklī, bet tu 

nemaz neesi miris un pat dzersties. Vai tu gribi mani dzīvu kapā novest, ko? 

Kāpēc tu klusē? Atbildi, kad jautā!

Semjons Semjonovičs: Pagaidi.

Marija Lukjanovna: Nu?

Semjons Semjonovičs: Cik ir pulkstenis, ko?

Marija Lukjanovna: Cik pulkstenis – divi.
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Semjons Semjonovičs: Divi. Kā tad tas tā gadījās? Ak, kungs! Man taču 

vajadzēja divpadsmitos, divpadsmitos, Mašeņka. Paga! Kad es šurp atnācu?

Serafima Iļjiņična: Jūs nenācāt, jūs stiepa, Semjon Semjonovič.

Semjons Semjonovičs: Kas stiepa?

Serafima Iļjiņična: Kaut kādi divi pretīga paskata vīrieši.

Semjons Semjonovičs: Divi vīrieši... tiešām... bija... it kā... uz bulvāra... 

piesēdās... un kopā... no kakliņa.

Marija Lukjanovna: Tu jau temp tieši no kakliņa, bezsirdīgais!

Semjons Semjonovičs: Es,  Mašeņka,  dzēru  drosmei,  drosmei.  Tikai 

drosmei, Mašeņka, dzēru un dzēru. Bet ar pēdējo pudeli aizgāju aiz koka, 

domāju – izdzeršu pēdējo un varēšu. Izdzert izdzēru, bet varēt nevarēju.

Marija Lukjanovna: Priekš kam tu izgudroji visu šo komēdiju? Kas tev 

traucēja dzīvot?

Semjons Semjonovičs: Vai šurp kāds bija atnācis vai nē?

Serafima Iļjiņična: Pat ļoti, es jums teikšu, eleganta publika.

Semjons Semjonovičs: Nu, un ko tad šī?

Serafima Iļjiņična: Runāja, izteica līdzjūtību.

Marija Lukjanovna: Visus izdevumus ņemam, saka, uz sevi, jūsu vīrs 

nomira kā varonis, Marija Lukjanovna.

Serafima Iļjiņična: Kā mēs tagad skatīsimies viņiem acīs?

Marija Lukjanovna: Viņi taču pieprasīs atdot visus izdevumus.

Serafima Iļjiņična: Šobrīd  viņai  varbūt  šuj  sēru  tērpu.  Un  kas  par 

šuvēju. Sofijas kundze. Tieši tā, Semjon Semjonovič.

Marija Lukjanovna: Ja  nu  pēkšņi  viņas,  mums  par  laimi,  vēl  nav 

sākušas. Braucam, mamm, pie Sofijas.

Semjons Semjonovičs: Pagaidiet,  vēl  taču  viss  nav  zaudēts.  Es  vēl 

nošaušos.

Marija Lukjanovna: Semjon,  tu  atkal  man  rīko  balagānu.  Ejam, 

mamm, pie Sofijas.
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Semjons Semjonovičs: Nošaušos, redzēsiet – nošaušos.

Serafima Iļjiņična: Kur nu jums nošauties, Semjon Semjonovič, būtu 

labāk tējkannu uz prīmusa uzlicis. 

Abas aizskrien.

SEPTĪTĀ AINA

Semjons Semjonovičs viens pats.

Semjons Semjonovičs: Nenoticēja. Nenoticēja. Pat Maša nenoticēja. Labi. 

Nožēlosi,  un kā vēl,  Mašeņka.  Kur tas ir? Aha.  (Izvelk revolveri.) Vajag 

uzreiz, nedomājot, tieši sirdī – un nāve vienā acumirklī.  (Pieliek revolveri  

pie krūtīm.) Nāve acumirklī. Vai arī ne. Labāk mutē. Mutē acumirklīgāk. 

(Ieliek revolvera stobru mutē. Izņem.) Skaitīšu līdz trīs. (Atkal mutē.) Iens... 

ivi... (Izvelk.) Vai arī ne. Labāk skaitīšu līdz tūkstotim. (Atkal mutē.) Iens... 

ivi... īs... če-i-i... ie-i... e-i... e-i-i... a-o-i... e-i-i... e-i... ie-a-i... (Izvelk.) Nē, ja 

jau skaitīt, tad nāksies sirdī. (Pieliek revolveri pie krūtīm.) Viens, divi, trīs, 

četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi... Tā ir gļēvulība – līdz tūkstotim... 

vajag  uzreiz...  izlēmīgi...  Līdz  simtam  –  un  viss.  Nē...  drīzāk  līdz 

piecpadsmit. Jā... tūlīt. (Atkal pieliek revolveri pie krūtīm.) Viens, divi, trīs, 

četri,  pieci,  septiņi,  astoņi,  deviņi,  desmit...  vienpadsmit...  divpadsmit... 

trīspadsmit...  četrpadsmit...  Vai  varbūt  labāk  vispār  neskaitīt,  bet  toties 

mutē. (Stobrs mutē. Izvelk.) Mutē... bet kur tad lode?... Re, šeit... galvā. Žēl 

galvas. Seja taču ir galvā, dārgie biedri. Labāk sirdī. Tikai vajag uztaustīt. 

Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez. Tā. Nogriezt šeit. Ai! Cik sirds ir liela, 

kur tik nepatausti – visur dauzās. Ai! Kā dauzās. Pārplīsīs. Tūlīt pārplīsīs. 

Ak, mans dievs! Ja es nomiršu no sirdstriekas, es nepaspēšu nošauties. Es 
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nedrīkstu mirt, es nedrīkstu mirt. Ir jādzīvo, jādzīvo, jādzīvo, jādzīvo... lai 

nošautos. Nepaspēšu. Nepaspēšu. Ai, nosmakšu. Minūtīti, vēl minūtīti. Sit 

taču, maita, sit taču, vienalga kur trāpi.  (Revolveris izslīd no rokām. Krīt.) 

Nokavēju... mirstu. Kas tad tas, ak, kungs...

ASTOTĀ AINA

Divi zēni ar milzīgiem vainagiem, kas ietīti papīrā.

Pirmais zēns: Ei, vai šeit dzīvo nelaiķis?

Semjons Semjonovičs: Kas?

Pirmais zēns: Vai šeit dzīvo nelaiķis vai nē, es jums jautāju?

Semjons Semjonovičs: Bet kas jūs tādi būtu? Ko jūs gribat? No kurienes?

Otrais zēns: Mēs no „Mūžības”.

Semjons Semjonovičs: Kā – no mūžības?

Otrais zēns: No apbedīšanas biroja „Mūžība”. Saņemiet, lūdzu.

Novieto vainagus.

Semjons Semjonovičs: Kas tas ir?

Zēni noņem papīru no vainagiem.

(Lasa  uzrakstus  uz  lentām.) „Dusi  saldi,  Semjon  Podsekaļņikov,  tu  esi 

varonis.”  (Otrs  gals.) „Tavas  nāves  cienītāji.”  (Cits  vainags.) 

„Neaizmirstamajam  Seņam,  cīnītājam  un  svainim.  Bēdu  nomāktā 

sievasmāte.”
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Pirmais zēns: Vainagi ir jums?

Semjons Semjonovičs: Man... tas ir, mums.

Pirmais zēns: Parakstieties par saņemšanu. (Pasniedz kladi.) Nē, šeit.

Semjons Semjonovičs (lasa): „Esmu  saņēmis  sešus  kapu  vainagus.” 

(Parakstās.)

Zēni: Uz redzēšanos. (Aiziet.)

DEVĪTĀ AINA

Semjons Semjonovičs pieiet pie vainaga, sakārto lentu. Uz lentes ir uzraksts 

franču valodā.

Semjons Semjonovičs (lasa): „Rag-do-pe  top  Si-top...”  Kas  tas  tāds? 

Sitop.  Tas  laikam  nav  man.  (Pieskrien  pie  durvīm.)  Pagaidiet,  zēni. 

(Pauze.) Vienalga. (Pieiet pie cita vainaga. Lasa.) „Nesakiet man, ka viņš ir 

miris, viņš dzīvo. Tava Raisa.” Ak, mans dievs! Uzminējusi! Uzminējusi, 

nolādētā. Kur ir revolveris? Ātrāk.  (Paceļ revolveri.) Dzīvo, sakiet? Labi. 

Redzēsiet,  kā  dzīvo.  Redzēsiet.  (Pieliek  revolveri  pie  deniņiem.) Dusi 

mierīgi,  Semjon  Podsekaļņikov,  tu  esi  varonis,  tu  esi  varonis.  Tu  esi 

varonis, Podsekaļņikov, dusi. (Nolaiž roku.) Varonis jau es esmu, bet dusēt 

gan man nekādi neiznāk. Nu, nekādi neiznāk, dārgie biedri. Laikam tāpēc, 

ka esmu ļoti noguris. Ļoti. Šausmīgi noguris. Vajag apsēsties un mazlietiņ 

atpūsties. Jā, jā, jā. Apsēsties ar avīzi un atpūsties... Bet pēc tam no jauna ar 

jauniem spēkiem. (Apsēžas. Paņem avīzi. Lasa.) „Starptautiskais stāvoklis”. 

Starptautiskais stāvoklis...  Kādi tie būtībā ir nieki salīdzinājumā ar viena 

cilvēka stāvokli. (Apgriež avīzi, lasa.) „Notikumu hronika”. „Astoņpadsmit 

gados... ar skābi...” Lūk, tas ir īstais starptautiskais stāvoklis.  (Lasa.) „Uz 

Semjonovskas un Barabanas šķērsielas stūra tramvajs notriecis nepazīstamu 
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pilsoni. Nepazīstamā līķis nosūtīts uz Filatovskas slimnīcas līķu kambari”. 

Ir nu gan veiksminieks! Nu, sakiet lūdzami, gāja, neko nedomāja, un še tev 

– trāpīja. Bet te – domā, domā un nevari trāpīt. Droši vien tāpēc arī nevari, 

ka domā. Jā, jā, jā. Es sapratu. Jāsaņem sevi rokās, jānovērš no tā uzmanība, 

viss jāaizmirst, jāpasmejas, jānonāk noskaņojumā, bet pēc tam uzbraukt kā 

ar  tramvaju,  un  beigas.  Jā,  jā,  jā.  Ņemt  un  iedomāties,  ka  viss  ir 

brīnumjauki, lieliski, labi, brīnišķīgi, un ka tu ej un it kā nedomā, varbūt 

kaut ko dungo. Jā, jā, jā, dungo kaut kādu dziesmiņu. (Sāk dziedāt.)

Un skūpsta mūs māte, kad autiņos tin,

Un skūpsta mūs citi radi,

Bet pieaugot karsti skūpsta mūs meičas,

Tā paiet nemanot gadi.

Velns parāvis, cik labi – bazūnes. Tramvajs izkustas.  (Pietuvina izstiepto 

roku ar revolveri pie deniņiem.) Cik daudz burvības ir...  (Aptur roku.) Cik 

daudz bur... Nē, nevaru. Cik daudz bur... Nevaru. Velns parāvis, cik labi – 

bazūnes... Velns pa... Tfu tu, velns! Nu, nekādi nevaru!

Balss aiz durvīm: „Kustas. Kustas taču.”

DESMITĀ AINA

Trīs vīrieši ienes istabā zārku.

Pirmais: Uz sevi, uz sevi! Nu, kur jūs bāžaties? Liec uz galda.

Zārku uzliek uz galda.

Viss kārtībā. Piegādājām.
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Semjons Semjonovičs: Esmu jums ļoti pateicīgs. Liels paldies.

Pirmais: Kur tad pats?

Semjons Semjonovičs: Kāds pats?

Pirmais: Podsekaļņikovs. Nelaiķis.

Semjons Semjonovičs: Re, kur ir.

Pirmais: Kur?

Semjons Semjonovičs: Ko es te, nava viņa vēl, bet viņš būs... kuru katru 

brīdi, droši vien.

Pirmais: Vai jums ir žēl nelaiķa?

Semjons Semjonovičs: Vai, biedri, cik žēl!

Pirmais: Jā,  es  arī  vienmēr  žēloju  miroņus.  Dzeramnaudu,  esiet  tik 

laipns.

Semjons Semjonovičs: Dieva dēļ, lūdzu.

Pirmais: Nu, lai jums veicas tikt galā.

Abi aiziet.

VIENPADSMITĀ AINA

Dažus mirkļus Semjons Semjonovičs ir pilnīgi nekustīgs, tad dodas pie 

zārka, apiet tam apkārt, ieskatās iekšā, sakārto spilvenu un izkārto ap 

zārku vainagus. Tad izvelk no kabatas revolveri un pieliek stobru pie 

deniņiem. Nolaiž roku. Pieiet pie spoguļa, aizkar tam priekšā melnu drēbi.  

Atkal pieliek stobru pie deniņiem. Pauze.

 

Semjons Semjonovičs: Nez kāpēc zinātnieki vēl līdz šim nav nonākuši līdz 

tam,  lai  cilvēks  varētu  nošauties,  neko  nejūtot.  Piemēram,  nošauties 

hloroforma reibumā. Un vēl saucas par cilvēces labdariem. Kuņas bērni. 
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Augstais dievs! Kungs! Dzīvības devēj! Dod man spēku izdarīt pašnāvību. 

Tu taču redzi, ka es nevaru. Tu taču redzi.

DIVPADSMITĀ AINA

Istabā ieskrien Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična.

Marija Lukjanovna: Nāk!

Semjons Semjonovičs: Kas nāk?

Marija Lukjanovna: Visi nāk! (Izskrien no istabas.)

TRĪSPADSMITĀ AINA

Semjons Semjonovičs skraida pa istabu. Dzirdams pūļa troksnis.

Semjons Semjonovičs: Mans dievs! Mans dievs!

Troksnis tuvojas.

Mans dievs! (Uzlec uz galda.) Mans dievs! (Ielec zārkā.)

Troksnis tuvojas.

Semjons Semjonovičs: Nogaidīšu,  un  tiklīdz  aizies  –  cauri.  Bah  –  un 

cauri. (Ieguļas zārkā.)



92

ČETRPADSMITĀ AINA

Atvērtās durvīs parādās: Grands-Skubiks, Pugačovs, Kalabuškins,  

Margarita Ivanovna, Raisa Fiļipovna, tēvs Elpīdijs, Jegoruška, Zinka 

Padespaņa, Gruņa, diakons, baznīcas koristi. Visi tērpušies sērās,  

daudziem rokās ir ziedi. Marija Lukjanovna un Serafima Iļjiņična, abas ar 

muguru pret skatītājiem, šausmās stiepjot rokas, pūlas apturēt pūli.

Marija Lukjanovna: Jūs  sākumā  iedomājieties  sevi  viņa  vietā. 

Cilvēkiem  taču  negribas  mirt.  Mirt  taču  negribas.  Kurš  tad,  biedri,  ir 

vainīgs?

Aristarhs Domiņikovičs: Vainīgi  ir  citi,  Marija  Lukjanovna,  ne jau 

mēs.

Serafima Iļjiņična: Vai tad mēs jūs vainojam, dārgie biedri?

Marija Lukjanovna: Es jums, pilsoņi, tikai gribēju pajautāt: kā gan jūs 

rīkosieties ar mani attiecībā uz vīru?

Aristarhs Domiņikovičs: Mēs  jums  aizstāsim  vīru,  Marija 

Lukjanovna, kopējiem spēkiem.

Semjons Semjonovičs (zārkā): Tā tikai vēl trūka. 

Marija Lukjanovna: Bet iepriekš mēs i zināt nezinājām, biedri, lai viņš 

pats apliecina. Seņa. Se... (Ierauga Semjonu Semjonoviču zārkā.) Ā!

Aristarhs Domiņikovičs: Krēslu atraitnei! Ātrāk, Jegor Timofejevič!

Serafima Iļjiņična (pieskrienot pie Marijas Lukjanovnas): Ko  tu? 

(Pamana Semjonu Semjonoviču zārkā.) Mammīt...

Pugačovs: Un otro arī paķeriet. Sievasmātei noderēs.
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Jegoruška atnes divus krēslus. Ap atraitni un sievasmāti rosās ļaužu grupa. 

Otra grupa dodas pie zārka.

Margarita Ivanovna: Kā dzīvs!

Zinka Padespaņa: Tikai deguntiņš palicis smailāks.

Marija Lukjanovna: Ā-ā-ā.  Laidiet,  laidiet  mani  pie  viņa!  Viņš  nav 

miris, viņš ir tikai mazlietiņ iedzēris. Viņš izgulēsies un piecelsies,  Jegor 

Timofejevič.

Jegoruška: Nomierinieties, nepiecelsies, Marija Lukjanovna. 

Marija Lukjanovna: Viņš  ir  dzīvs,  viņš  ir  dzīvs,  ka  es  jums  saku, 

pilsoņi.

Raisa Fiļipovna: Kā kliedz...

Gruņa: Smadzenes ietekmējis, droši vien.

Aristarhs Domiņikovičs: Aizvediet viņu uz blakusistabu.

Marija Lukjanovna: Seņa! Seņa!

Serafima Iļjiņična: Mostieties, Semjon Semjonovič.

Zinka Padespaņa: Un vecenīte arī tāpat, nu, sakiet lūdzami.

Aleksandrs Petrovičs: Paķeriet līdzi arī sievasmāti, Jegor Timofejevič.

Marija Lukjanovna: Viņš ir dzīvs! Viņš ir dzīvs!

Jegoruška aizved Mariju Lukjanovnu un Serafimu Iļjiņičnu uz blakusistabu.

PIECPADSMITĀ AINA

Gruņa: Paskat, kas noticis ar dāmīti.

Margarita Ivanovna: Skumst pilnīgi balsī, pievērsiet uzmanību.

Marijas Lukjanovnas balss (no blakusistabas): Viņš  ir  dzīvs,  viņš  ir 

dzīvs...



94

Raisa Fiļipovna: Kā viņa cieš, nabadzīte.

Aleksandrs Petrovičs: Aiz  ieraduma  trūkuma  tas  vienmēr  ir  tā,  Raisa 

Fiļipovna, bet pēc tam apnīkst. Es taču arī nesen paglabāju sievu. Pat naktis 

negulēju. Gribat, paprasiet Margaritai Ivanovnai.

Margarita Ivanovna: Aleksandr!

Marijas Lukjanovnas balss: Seņa, Seņa! Mosties!

Gruņa: Kā cieš...

Zinka Padespaņa: Iesim  paskatīsimies,  kā  cieš,  interesanti  droši 

vien.

Visas sievietes dodas uz blakusistabu.

SEŠPADSMITĀ AINA

Aristarhs Domiņikovičs, Aleksandrs Petrovičs, tēvs Elpīdijs, Pugačovs,  

Viktors Viktorovičs.

Aleksandrs Petrovičs: Nē!  Minūtīti.  Atļaujiet  uzdot  jums  nepieklājīgu 

jautājumu. Kad jūs domājat ar mani norēķināties?

Pugačovs: Norēķināties? Par ko?

Aleksandrs Petrovičs: Kā – par ko? Par nelaiķi.  Cilvēks ir  uz galda – 

tātad naudu galdā. Aritmētika skaidra.

Aristarhs Domiņikovičs: Jums  tikai  nauda  un  nauda,  biedri 

Kalabuškin, bet vai idejai priekš jums nav nekādas nozīmes?

Aleksandrs Petrovičs: Laba ir tā ideja, kura baro, Aristarh Domiņikovič. 

Aristarhs Domiņikovičs: Baro  tikai  valdošā  ideja.  Ļaujiet  mūsu 

idejai kļūt par valdošo, un tā jūs pabaros, pilsoni Kalabuškin.

Viktors Viktorovičs: Cīņa par ideju ir cīņa par maizi.
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Aleksandrs Petrovičs: Labāk  mazāk  ideju  un  vairāk  maizes. 

Norēķinieties, biedri.

Aristarhs Domiņikovičs: Bet  atļaujiet,  jūs  neizpildījāt  visus 

rīkojumus.

Aleksandrs Petrovičs: Kā tad tā?

Aristarhs Domiņikovičs: Vai  jūs  pavairojāt  kopijas  no  pirmsnāves 

zīmītes?

Aleksandrs Petrovičs: Mašīnrakstītāja strādā, Aristarh Domiņikovič.

Aristarhs Domiņikovičs: Nu, tad ķerieties pie izplatīšanas. Šāviens ir 

norībējis, lai to dzird tūkstoši.

Tēvs Elpīdijs: Tātad jūs cerat uz lielu rezonansi?

Aristarhs Domiņikovičs: Cerēt  jau  ceru,  tēvs  Elpīdij,  bet  nedaudz 

baidos. Ir atklāti jāatzīst, dārgie biedri ,  ka nelaiķis mums nav gluži  izcils. 

Ja  viņa  vietā  un  uz  tiem  pašiem  noteikumiem  būtu  nošāvies  redzams 

sabiedriskais darbinieks, teiksim, kaut kāds Gorkijs vai narkoms. Tas būtu 

bijis labāk, dārgie biedri.

Semjons Semjonovičs (zārkā): Manuprāt, tas būtu vienkārši lieliski.

Viktors Viktorovičs: Jūs velti tā domājat. Mums nav svarīgs nelaiķis kā 

tāds. Mums daudz svarīgāks ir nelaiķa servējums. Svarīgi, kā viņu pasniegt, 

Aristarh Dominikovič. Es vakar runāju ar Fedju Pituņinu. Kā es ar viņu 

runāju. Es viņam sacerēju pats savu Podsekaļņikovu. Sacerēju un iemīlināju 

viņā Fedju Pituņinu. Bet tagad, kad mūsu Podsekaļņikovs ir miris, ko viņš 

vairs var pateikt par manu sacerējumu. Tikai „atbilst oriģinālam”, Aristarh 

Domiņikovič. Nāvei pašai par sevi nav nozīmes. Valdzina nevis nāve, bet 

nāves iemesls, bet iemeslu mēs varam izdomāt jebkuru.

Aristarhs Domiņikovičs: Ir jāizsauc šalkoņa sabiedrībā, biedri. Tas ir 

pats galvenais.

Tēvs Elpīdijs: Mēs ieliksim viņu kapličā uz dienām trim un sarīkosim 

atvadīšanos.
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Aristarhs Domiņikovičs: Ļoti  pareizs  gājiens.  (Aleksandram 

Petrovičam.) Dodieties pēc lāpnešiem.

Aleksandrs Petrovičs aiziet.

SEPTIŅPADSMITĀ AINA

Tēvs Elpīdijs, Aristarhs Domiņikovičs, Pugačovs, Viktors Viktorovičs,  

diakons un koristi.

Tēvs Elpīdijs: Nu ko, ķersimies klāt.

Diakons: Ķersimies, tēvs Elpīdij. Svētī, kungs.

Pugačovs: Liekas, sāk.

ASTOŅPADSMITĀ AINA

Tie paši un Jegoruška, Marija Lukjanovna, Serafima Iļjiņična, Gruņa, 

Zinka Padespaņa, Margarita Ivanovna, Raisa Fiļipovna.

Tēvs Elpīdijs: Lai  svētīts  mūsu  Dievs,  vienmēr  un  visur  un  mūžīgi 

mūžos.

Koris: Āmen.

Marija Lukjanovna: Kā tad tā? Dzīvu. Ko jūs darāt?

Diakons: Lūgsimies Dievu.

Marija Lukjanovna: Ko jūs darāt? Neturiet mani.

Koris: Dievs, esi mums žēlīgs!

Serafima Iļjiņična: Palīgā!
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Diakons: Par  debesu  pasauli  un  mūsu  dvēseļu  glābšanu  lūgsim  to 

Kungu.

Koris: Dievs, esi mums žēlīgs!

DEVIŅPADSMITĀ AINA

Pa durvīm ieskatās daži vīrieši un sievietes. Viņu vidū ir kurlmēmais.

Margarita Ivanovna: Jūs  paskatīties?  Nekautrējieties,  nāciet  iekšā, 

biedri.

Visi ienāk. Kurlmēmais apstājas pie zārka. Aizdedzina svecīti.

Diakons: Par  pie  Dieva  aizgājušā  kalpa  Simeona  grēku  palikšanu 

laimīgā piemiņā lūgsimies to Kungu.

Marija Lukjanovna: Ko jūs darāt?

Koris: Kungs, apžēlojies par mums!

Marija Lukjanovna: Milicija!...

Diakons: Par mūžīgā piemiņā turamo Dieva kalpu Simeonu aizlūg...

Marija Lukjanovna: Milicija!

Diakons: Logus,  aizveriet  logus.  Klusumu  viņa  svētītajai  piemiņai. 

Lūgsim to Kungu.

Koris: Kungs, apžēlojies par mums!

Diakons: Un piedodiet viņam visus grēkus...

Aristarhs Domiņikovičs: Uz minūtīti, cienīgtēv. Dieva vārds ir svēts, 

tēvs Elpīdij, bet, ņemot vērā auditoriju, jūs nu labāk lieko izlaidiet, saīsiniet 

mazlietiņ.
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Tēvs Elpīdijs: Saīsināt  var,  Aristarh  Domiņikovič.  (Pieiet  pie 

koristiem. Čukst.)

Koris: Dievs, apžēlojies par mums!

Marija Lukjanovna: Viņš ir dzīvs!

Serafima Iļjiņična: Pamodiniet viņu, biedri!

Diakons: Un  atbrīvosimies  mēs  no  visām  bēdām,  naida  un  trūkuma. 

Lūgsim to Kungu.

Koris: Dievs, apžēlojies par mums!

Marija Lukjanovna: Mamm, kāpēc viņš nemostas?

Tēvs Elpīdijs (ātrrunā): Jo  tu  esi  tava  aizgājušā  kalpa,  Simeona, 

atdzimšana  un  dzīvība,  mūsu  Dievs  Kristus,  un  tev  dziedam slavu  tava 

nemirstīgā Tēva vārdā, ar tavu svēto un dzīvību sniedzošo Garu, tagad un 

vienmēr un mūžīgi mūžos.

Koris: Ā-men.

Marija Lukjanovna: Viņš droši vien tiešām ir nomiris, mammucīt.

Koris: Dusi mierā ar svētajiem.

Marija Lukjanovna: Ā-ā-ā. Slikti. Slikti! Ūdeni!

Visi  metas  pie  Marijas  Lukjanovnas.  Pie  zārka  paliek  tikai  kliedzienu 

nedzirdējušais  kurlmēmais.  Koris  dzied.  Visi  rūpējas  par  Mariju 

Lukjanovnu. Kurlmēmais ar svecīti rokā nometas uz ceļiem, paklanās līdz 

zemei. Koris dzied. Semjons Semjonovičs neiztur un, apsēdies zārkā, lien 

kabatā pēc lakatiņa. Tai laikā kurlmēmais pieceļas kājās, paceļ roku, lai  

pārkrustītos,  atmet  atpakaļ  galvu  un  redz  zārkā  sēdošo  nelaiķi,  kurš  ar  

lakatiņu slauka asaras. Kurlmēmais iekliedzas un nokrīt zemē.

Balsis: Kas noticis?

- Vēl viens!
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Metas pie viņa.

DIVDESMITĀ AINA

Ienāk AleksandrsPetrovičs ar lāpnešiem.

Aristarhs Domiņikovičs: Nesiet viņu prom. Nesiet ātrāk.

Lāpneši paceļ zārku. Aiznes. Koris dzied.

Marija Lukjanovna (attapusies): Nomiris. Nomiris.

Pie viņas pieskrien kurlmēmais, šausmās ar žestiem rāda to, ko ir redzējis.  

Izvelk lakatiņu, pieliek to pie acīm.

Žēl?  Raudat?  Bet  man  ir  tik  žēl,  ka  es  pat  izteikt  nevaru.  (Apskauj  

kurlmēmo.)

Dziedāšana.

Priekškars.
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PIEKTAIS CĒLIENS

Kapsēta. Pie zemes kaudzes ir svaigi izrakta bedre.

PIRMĀ AINA

Aleksandrs Petrovičs, Aristarhs Domiņikovičs, Viktors Viktorovičs.

Aleksandrs Petrovičs: Lūk, no šejienes, no šejienes skatieties, biedri. Kā 

jums patīk?

Aristarhs Domiņikovičs: Es uzskatu, ka vieta ir gluži pieklājīga.

Aleksandrs Petrovičs: Ko te runāt, Aristarh Domiņikovič, kā pats priekš 

sevis izvēlējos.

Aristarhs Domiņikovičs: Starp citu, es visu laiku gribēju jautāt: vai 

ielūgumi ir izsūtīti?

Aleksandrs Petrovičs: Visiem izsūtīti.

Viktors Viktorovičs: Nē, ne visiem.

Aristarhs Domiņikovičs: Kā – ne visiem?

Viktors Viktorovičs: Mēs  esam  pavisam  aizmirsuši  Fedju  Pituņinu. 

Vajadzēja viņam nosūtīt ielūgumu.

Aristarhs Domiņikovičs: Par ko jūs domājāt?

Viktors Viktorovičs: Es,  kā  par  nelaimi,  neesmu  viņu  redzējis  divas 

dienas, bija citas lietas, Aristarh Domiņikovič.

Aristarhs Domiņikovičs: Nu, nav jau tik svarīgi, galu galā.
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Viktors Viktorovičs: Kas tad ir svarīgi, jūsuprāt?

Aristarhs Domiņikovičs: Pats galvenais – lai sāktu runāt sabiedrības 

viedoklis.

OTRĀ AINA

Kapam iet garām divas vecenītes.

Pirmā: Ak, es vecā muļķe.

Otrā: Kas ir?

Pirmā: Nu saki  viens  cilvēks,  kā  gan  es  esmu  to  palaidusi  garām, 

svaigu izrakuši.

Otrā: Nē,  es  no  rīta  pamanīju,  es  vēl  uz  baznīcu  kā  aizplēsu  – 

pamanīju.

Pirmā: Kurš tad ir nomiris?

Otrā: Viens  mūsu  draudzes  vīrietis  nomiris.  Serafimas  Iļjiņičnas 

znots, Podsekaļņikovs.

Pirmā: Nu saki viens cilvēks, kā gan es to palaidu garām.

Otrā: Divas diennaktis pie mums kapličā nostāvēja. Es nesen gāju 

skatījos ar Pankratjevnu.

Pirmā: Un Pankratjevna arī redzēja?

Otrā: Mēs jau nu raudājām, raudājām...

Pirmā: Nu saki viens cilvēks, kā gan es to palaidu garām. Bet kāpēc 

viņš nomira?

Otrā: Pats sev pielika roku.

Pirmā: Ak tu,  kādas  šausmas.  Nu saki  viens  cilvēks,  kā  gan  es  to 

palaidu garām. Kāpēc tad viņš pats sev pielika roku, Borisevna?

Otrā: Kāpēc? Skaidrs, kāpēc.
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Pirmā: Tas ir pareizi, ka skaidrs. Nu, saki viens cilvēks. Tā, tā, tā.

Abas aiziet.

Aristarhs Domiņikovičs: Sabiedriskais viedoklis ierunājās. Ejam.

Aiziet.

TREŠĀ AINA

Iet garām vēl divas vecenītes.

Pirmā: Nav  vairs  jautri  pie  mums  te  kapos,  nē,  nav  jautri.  Gan 

līksmošana nav vairs tāda, gan arī interesantu nelaiķu nava.

Otrā: Mūsu laikos nelaiķi ir kā malka – viņus dedzina, māmiņ.

Pirmā: Tāpēc,  ka  par  nākamību  nerūpējas,  tāpēc  arī  dedzina.  Bet 

pienāks augšāmcelšanās, nebūs jau ko augšāmcelt. Oi, oi, oi, ai, ai, ai, bet 

lieta jau ir nodarīta.

Otrā: Tad arī pasmiesimies par viņiem, Pankratjevna.

Aiziet garām.

CETURTĀ AINA

Uzskrien Kleopatra Maksimovna, velkot aiz rokas Oļegu Ļeoņidoviču.

Kleopatra Maksimovna: Lūk.
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Oļegs Ļeoņidovičs: Kas – lūk?

Kleopatra Maksimovna: Šeit.

Oļegs Ļeoņidovičs: Kas – šeit?

Kleopatra Maksimovna: Šeit viņu apglabās.

Oļegs Ļeoņidovičs: Ko apglabās?

Kleopatra Maksimovna: Oļeg, es tev atzīstos... es esmu slepkava. Es 

esmu slepkava, Oļeg. Oļeg, apskaujiet mani, man ir bail.

Oļegs Ļeoņidovičs: Liecieties mierā, Kleopatra Maksimovna.

Kleopatra Maksimovna: Oļeg, jūs esat kaut kāds tāds, jūs esat īpašs, 

jūs mani nenosodīsiet. Oļeg, es viņu nogalināju.

Oļegs Ļeoņidovičs: Ko?

Kleopatra Maksimovna: Podsekaļņikovu.  Oļeg,  viņš  gribēja  manu 

ķermeni, viņš gribēja mani visu, bet es teicu: „Nē.” Un, lūk, viņš atņēma 

sev manis dēļ dzīvību. Oļeg, es esmu slepkava! Man ir bail, Oļeg. Vediet 

mani pie sevis.

Oļegs Ļeoņidovičs: Labāk  es  jūs  aizvedīšu  uz  mājām,  Kleopatra 

Maksimovna.

Kleopatra Maksimovna: Oļeg,  es  tev  atzīstos:  mana  mamma  bija 

čigāniete. Viņas ķermenis lika zaudēt prātu, kā zibens. No piecpadsmit gadu 

vecuma es kļuvu par izlietu māti. Atceros, Tiflisā es braucu ar važoni pirkt 

sev kurpes, un ko gan tu domā, kurpju veikala pārvaldnieks nespēja saņemt 

sevi rokās un tā iekoda man kājā, ka mani aizveda uz slimnīcu. Kopš tā 

laika es ienīstu vīriešus. Pēc tam manī iemīlējās ārzemnieks. Viņš gribēja 

mani  visu ieģērbt  ārzemju apģērbos,  bet  es  teicu:  „Nē!” Tad mani  sāka 

dievināt komunists. Mans dievs, kā viņš mani dievināja. Viņš sēdināja mani 

uz  ceļiem un  teica:  „Kapočka,  es  tev  atklāšu  visu  pasauli,  braucam uz 

Alupku.” Bet es teicu: „Nē!” Un viņš nolādēja mani un izstājās no partijas. 

Pēc tam mani iekāroja viens lidotājs. Bet es smējos viņam sejā. Tad viņš 

pacēlās  virs  pilsētas  un  raudāja  gaisā,  kamēr  nenositās.  Un,  lūk,  tagad 
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Podsekaļņikovs. Sievietes krita viņa priekšā kā mušas, Raisa no kaislības 

grauza glāzes un dežūrēja pie viņa durvīm, bet viņš gribēja tikai mani. Viņš 

gribēja manu ķermeni, viņš gribēja mani visu, bet es teicu: „Nē!” Pēkšņi – 

bāc, un jaunekļa vairs nav. Kopš tā laika es sāku ienīst savu ķermeni, tas 

mani baida, es nevaru palikt ar to. Oļeg, ņemiet to sev!

Oļegs Ļeoņidovičs: Redzat... Kleopatra Maksimovna... Lieta tā...

Tēvs Elpīdijs (aiz skatuves): Un paturi viņu mūžīgā piemiņā!

Kleopatra Maksimovna: Mans dievs. Tas ir viņš. Ai, man ir slikti. 

Turiet mani, Oļeg. Stiprāk, stiprāk. Oļeg, man zūd spēki. Tas ir pārāks par 

mani. Oļeg, man nav spēka stāties tam pretī. Es tagad  lauzīšos uz bērēm. 

Oļeg, tu nedrīksti mani laist. Stiprāk, stiprāk. Laidiet mani, laidiet. Labi, es 

braukšu.

Oļegs Ļeoņidovičs: Uz kurieni?

Kleopatra Maksimovna: Pie jums.

Koris (aiz skatuves): Mūžīga piemiņa.

Oļegs Ļeoņidovičs: Redzat,  Kleopatra  Maksimovna,  jūs  tikai 

nepārprotiet manus vārdus, bet šodien man ir nedaudz... neērti. Lieta tā...

Kleopatra Maksimovna: Viss skaidrs. Klusē. Pie tevis ir Raisa. Oļeg, 

es atvēršu tev acis. Oļeg, es zvēru tev pie šī kapa, ka Raisa ir krāpniece. 

Viss viņas ķermenis ir  būvēts uz fu-fū. Katru rītu viņa pabāž kājas zem 

skapja un veic vēdera vingrinājumus. Bet es... Mana mamma bija čigāniete. 

Es augu un ziedēju bez viltus, kā koks. Oļeg, vediet mani pie sevis.

Oļegs Ļeoņidovičs: Es jums saku, Kleopatra Maksimovna, ka šodien 

man ir nedaudz neērti.

Koris (aiz skatuves): Mūžīga piemiņa.

Kleopatra Maksimovna: Tādā gadījumā, Oļeg Ļeoņidovič,  es zinu, 

kas man atliek. Ardievu! (Aizskrien.)

Oļegs Ļeoņidovičs: Kleopatra Maksimovna! Kapa! Kapočka!  (Metas 

viņai pakaļ.)
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Koris (aiz skatuves): Mūžīga  piemiņa,  mūžīga  piemiņa,  mūžīga 

piemiņa.

PIEKTĀ AINA

Zārks. Bēru procesija. Tēvs Elpīdijs, diakons, koristi, Marija Lukjanovna, 

Serafima Iļjiņična, Margarita Ivanovna ar putru, Aristarhs Domiņikovičs,  

Aleksandrs Petrovičs, Viktors Viktorovičs, Pugačovs, Jegoruška, Raisa 

Fiļipovna, iedzīvotāji, prostitūtas, vecenes, klīstošā publika, ziņkārīgie,  

lāpneši.

Koris: Mūžīga piemiņa, mūžīga piemiņa.

Aristarhs Domiņikovičs:  Uzmanīgāk, uzmanīgāk.

Aleksandrs Petrovičs: Pilsoni, lūdzu, negrūstiet atraitni.

Margarita Ivanovna: Mierīgāk, mierīgāk ar putru.

Jegoruška: Kur jūs lienat?

Pirmā vecenīte: Jaunais cilvēk, palaidiet vecmāmiņu.

Jegoruška: Vai jūs esat nelaiķa vecmāmiņa?

Pirmā vecenīte: Nē, es tāpat.

Jegoruška: Nu, tad pastāvēsiet šeit pat, neesat jau nekāda kundze.

Pugačovs: Laidiet zemē.

Aleksandrs Petrovičs: Nolikām.

Viktors Viktorovičs: Kurš mums uzstājas masu vārdā?

Aristarhs Domiņikovičs: Lūk. Jegors Timofejevičs.

Viktors Viktorovičs: Sāciet, Jegoruška.

Jegoruška: Man bail.
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Aleksandrs Petrovičs: Ko jūs baidāties, Jegor Timofejevič, kapos runāts 

vārds taču nav nekas briesmīgs.

Jegoruška: Kā  tad  runāts  vārds  nav  briesmīgs?  Vārds  nav  zvirbulis, 

palaidīsi – nenoķersi, re, tātad, palaidīsi – nenoķersi, toties tevi noķers un 

nepalaidīs.

Aristarhs Domiņikovičs: Bet mēs taču norunājām.

Jegoruška: Es vienalga atsakos. Un pie tam, es nezinu, ar ko sākt.

Viktors Viktorovičs: Man  priekš  jums  ir  lielisks  sākums.  Jūs  sāciet, 

Jegor Timofejevič, tā: „Dāņu karaļvalstī viss nav mierīgi.”

Jegoruška: Kurš to teicis?

Viktors Viktorovičs: Marcels.

Jegoruška: Ko tad jūs agrāk klusējāt? Esat gan jūs dīvainis.  (Skrien pie 

uzbēruma.) Dodiet vietu oratoram. (Uzskrien uz uzbēruma.) Pilsoņi, ļaujiet 

man padalīties ar jums priecīgā vēstī. Pirms mirkļa līdz mums atnāca ziņas 

no biedra Marcela, ka dāņu karalistē viss nav mierīgi. Es jūs apsveicu. Starp 

citu, to jau varēja sagaidīt. Kapitālisma sapuvusī sistēma sevi ir parādījusi. 

Kas tur rausta?

Viktors  Viktorovičs: Ko  jūs  melšat?  Es  taču  jums  to  sākumam  teicu, 

saprotat? Jums vajadzēja uzreiz pāriet pie nelaiķa.

Jegoruška: Nesatrauciet  oratoru.  Pāriesim.  Un  tā,  biedri,  Dānijā  nav 

mierīgi, tomēr nomiris ir viens no mums. Bet noslaukiet asaras, biedri un 

drosmīgi soļojiet uz priekšu, vienā solī ar nelaiķi. Bet atgriezīsimies, biedri, 

pie Dānijas. Jūs atkal mani raustāt. Dānija – tā ir...

Aristarhs Domiņikovičs, Aleksandrs Petrovičs un Viktors Viktorovičs 

novelk Jegorušku no uzbēruma.

Balsis: Kas noticis?
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- Kas par lietu?

Aleksandrs Petrovičs: Dārgie draugi. Iepriekšējam biedram kļuva slikti. 

Vairāk viņš runāt nevar. Pārāk svaiga ir šī brūce, pārāk smags ir zaudējums 

– asaras viņu smacē.

Marija Lukjanovna: Nu, kāpēc es dzīvoju, nu, sakiet man, pilsoņi.

Margarita Ivanovna: Vēlāk,  vēlāk,  klusāk,  Marija  Lukjanovna, 

netraucējiet rakstniekam. 

Viktors Viktorovičs:

Ja vēlies – lamājies, ja gribi – dziedi,

Viņš maksājis par visiem – tāds ir skumjais stāsts,

Bij viņa dzīve mīlestības ziedi,

Bet mūsu dzīvei seko nodevības lāsts.

Reiz bija labi, varēju es smiedams

Iet putenī un baudīt sniegpārsliņu deju.

Kopš laika tā, lai ietu es kur iedams,

Man allaž izliekas, ka es aiz zārka eju.

Kur ceļa nav, tur ceļš uz nāvi aizies.

Mēdz dienas dažreiz būt, tas daudziem redzams tā.

Bet tūkstoš ļaudis steidza nogriezties

No sava ceļa nost, no ceļa pareizā. 

Viņš nenogriezās, liecina to asins.

Viņš maksājis par visiem – tāds ir skumjais stāsts,

Bij viņa dzīve mīlestības ziedi,

Bet mūsu dzīvei seko nodevības lāsts.

Raisa Fiļipovna: Ļoti delikāti saskatīts.

Jegoruška: Ā-ā-ā! Biedri, es arī gribu nolasīt. Ļaujiet man.
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Aleksandrs Petrovičs: Ko jūs, ko jūs! Turiet viņu!

Jegoruška: Neaiztieciet.  (Uzskrien uz kaudzes.) Es tūlīt noskaitīšu dzejas 

uz nāvi ar masas iesaistīšanu darbībā. Jūs, Marija Lukjanovna, pagriezieties 

šurp un sekojiet līdzi rociņai. Kā es pamāšu ar rociņu, jūs teiksiet „kurš”. 

Tātad: „kurš”. Saprotat? Sagatavojamies. Sākam. Manis sacerēta dzeja uz 

nāvi, ar masas iesaistīšanu darbībā.

No pūļa: Klusu... Ts...

Jegoruška:

Ja dzīvotu viņš šai pasaulē

Un naski kalpotu iestādē,

Viņš būtu labākais no priekšniekiem. (Māj ar roku.)

Marija Lukjanovna (caur asarām): Kurš?

Jegoruška: Semjons Semjoničs Podsekaļņikovs.

Viktors Viktorovičs: Aristarh  Domiņikovič,  runājiet  ātrāk.  Jāizlabo 

iespaids.

Aristarhs Domiņikovičs: Nomira  Seņa.  Ir  miris  Semjons 

Podsekaļņikovs. Es uzskatu, ka Podsekaļņikova nāve ir pirmais trauksmes 

signāls,  kas  vēsta  par  krievu  inteliģences  bēdām.  Tikai  pirmais  signāls; 

neaizmirstiet, biedri, viena bezdelīga... nenes pavasari. Šodien viņš, rīt es. 

Jā, biedri, rīt es.  Sargājiet inteliģenci. Es jums lūdzu, biedri, sargājiet to. 

Paceliet savu balsi tās aizsardzībai un iesaucieties visi kā viens cilvēks...

SESTĀ AINA

Uzskrien Kleopatra Maksimovna. Aiz viņas – Oļegs Ļeoņidovičs.

Oļegs Ļeoņidovičs: Kapa! Kapočka!

Raisa Fiļipovna: Ļuša!
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Oļegs Ļeoņidovičs: Raisa Fiļipovna!

Kleopatra Maksimovna: Laidiet, laidiet mani pie viņa!

Balsis: Kas tas tāds?

- Kas ar viņu?

- Droši vien no ģimenes.

- Ārprātīgā!

Kleopatra Maksimovna: Es  atnācu  nevis  atvadīties  no  tevis,  bet 

sasveicināties.

No pūļa: Tā arī ir, ārprātīgā.

Kleopatra Maksimovna: Tu  atņēmi  sev  dzīvību  manis  dēļ,  un  es 

zinu, kas man atliek.

No pūļa: Nē, laikam normāla.

Marija Lukjanovna: Atvainojiet, bet jūs laikam kļūdījāties, tas ir mans 

vīrs, kundze.

Kleopatra Maksimovna: Ko jūs zināt? Viņš gribēja manu ķermeni, 

viņš gribēja mani visu, bet es teicu „nē”.

Raisa Fiļipovna: Viņa melo, tā biju es, kas teica „nē”.

Kleopatra Maksimovna: Viņš jums pat nejautāja.

Raisa Fiļipovna: Jums viņš jautāja.

Kleopatra Maksimovna: Viņš gribēja manu ķermeni...

Raisa Fiļipovna: Ir nu gan ķermenis, ak tu mūžs.

Aristarhs Domiņikovičs: Klusāk,  klusāk,  biedri.  Šī  nav  personiskā 

drāma,  Raisa  Fiļipovna,  šis  ir  trauksmes  signāls,  -  ko,  vai  tad  jūs  pati 

nezināt? Neuzticēšanās un nelabvēlības ielenkta, krievu inteliģence...

Viktors Viktorovičs: Nekā  tamlīdzīga.  Nelaiķis  spēlēja  uz  helikona. 

Viņš bija tuvs mākslai. Viņš dega, viņš gribēja...

Kleopatra Maksimovna: Viņš  gribēja  manu  ķermeni.  Ķermeni! 

Ķermeni!
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Pugačovs: Gaļu,  pilsoņi,  gaļu.  Dārgie  biedri,  es  esmu  miesnieks.  Es 

nevaru  tirgoties  tādā  laikmetā.  Man  trūkst  spēka.  Es  gan  zvērēju,  gan 

dievojos,  gan  grāmatas  rādīju.  Nav  man  ticības,  biedri.  Tāpēc  arī  tauta 

šaujas.

Tēvs Elpīdijs: Ticība  ir.  Mums  nav  kur  ticēt,  pareizticīgie.  Dieva 

baznīcas slēdz ciet.

Pugačovs: Ko tur runāt par baznīcām, ja veikalu aizslēdza.

Aristarhs Domiņikovičs: Tāpēc nešaujas. Es biju nelaiķa draugs. Jūs 

pajautājiet tuviniekiem – kāpēc.

Serafima Iļjiņična: Aknu desas dēļ, Aristarh Domiņikovič.

Pugačovs: Aknu. Pareizi. Dārgie biedri, es esmu miesnieks...

Raisa Fiļipovna: Tā ir zemiska greizsirdība, Oļeg Ļeoņidovič. Viņš šāvās 

manis dēļ.

Kleopatra Maksimovna: Ķermenis, ķermenis...

Tēvs Elpīdijs: Reliģijas...

Pugačovs: Gaļa...

Aristarhs Domiņikovičs: Biedri...

Pugačovs: Desa...

Viktors Viktorovičs: Ideāli...

Aristarhs Domiņikovičs: Inteliģence...

Marija Lukjanovna: Seņa! Seņa!

Serafima Iļjiņična: Aizmirsāt nelaiķi, pilsoņi.

Tēvs Elpīdijs: Un paturi viņu mūžīgā piemiņā.

Koris (dzied): Mūžīga piemiņa, mūžīga piemiņa.

Visi nometas ceļos, izņemot Jegorušku. Viktors Viktorovičs aiziet.

Margarita Ivanovna: Kāpēc jūs, Jegor Timofejič, nelūdzaties?

Jegoruška: Mūsdienās lūgties ir grēks.
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Tēvs Elpīdijs: Nu, atvadieties no nelaiķa.

Aristarhs Domiņikovičs (nometoties ceļos): Piedod,  Semjon. 

(Skūpsta Podsekaļņikovu uz pieres.)

Semjons Semjonovičs (apskaujot Aristarhu Domiņikoviču): Piedod  arī 

tu man, Aristarh. (Skūpsta viņu.)

Aristarhs Domiņikovičs: Ā-ā-ā! (Metas pūlī.)

Visi: Palīgā!

Semjons Semjonovičs (izlienot no zārka): Piedodiet  arī  jūs  man,  dārgie 

klātesošie.

Marija Lukjanovna: Seņa! Seņečka!

Semjons Semjonovičs: Margarita Ivanovna! (Metas pie viņas.)

Margarita Ivanovna (ar putru rokās): Atkāpies, sātan! Ko tu gribi?

Semjons Semjonovičs: Rīsus,  rīsus  man,  Margarita  Ivanovna,  dodiet 

rīsus.  (Izrauj putru.)  Biedri, es gribu ēst.  (Ēd.)  Nakti un vēl nakti, un vēl 

dienu es nogulēju šajā zārkā. Un tikai vienu reizi man izdevās tikt laukā no 

kapličas un nopirkt sev pāris bulku. Biedri, es gribu ēst. Bet vairāk nekā ēst 

es gribu dzīvot.

Aristarhs Domiņikovičs: Bet atļaujiet... kā dzīvot?

Semjons Semjonovičs: Vienalga kā, bet dzīvot. Kad vistai nocērt galvu, 

tā skraida pa sētu ar nocirstu galvu, lai arī kā vista, lai arī ar nocirstu galvu, 

bet tikai dzīvot. Biedri, es negribu mirt: ne par jums, ne par viņiem, ne par 

šķiru, ne par cilvēci, ne par Mariju Lukjanovnu. Dzīvē jūs man varat būt 

dārgi, mīļi, tuvi. Pat vistuvākie. Bet nāves priekšā kas gan var būt tuvāks, 

mīļāks, dārgāks par savu roku, savu kāju, savu vēderu. Es esmu iemīlējies 

savā vēderā, biedri. Es esmu neprātīgi iemīlējies savā vēderā, biedri.

Kleopatra Maksimovna: Nu,  un  šitais  arī  turpat,  tāpat  kā  Raisa 

Fiļipovna.

Semjons Semjonovičs: Es esmu iemīlējies savās rokās un kājās,  biedri. 

Ak jūs, manas dārgās kājiņas.
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Tēvs Elpīdijs: Kas tad tas, Marija Lukjanovna?

Aristarhs Domiņikovičs: Jūs  esat  nelietis.  Jūs  esat  gļēvulis,  pilsoni 

Podsekaļņikov! Tas, ko jūs tikko teicāt, ir pretīgi. Jāatceras, ka kopējais ir 

augstāks par personīgo – tāda ir visas sabiedrības būtība.

Semjons Semjonovičs: Kas gan ir sabiedrība – lozungu fabrika. Es taču 

jums šeit nerunāju par fabriku, es taču jums stāstu par dzīvu cilvēku. Ko jūs 

man  mēģināt  ieskaidrot:  „kopējs”,  „personīgs”.  Vai  jūs  domājat,  kad 

cilvēkam saka:  „Karš.  Pieteikts karš”,  jūs domājat,  ko jautā cilvēks? Jūs 

domājat, cilvēks jautā – ar ko karš, kāpēc karš, par kādiem ideāliem karš? 

Nē, cilvēks jautā: „Kuru gadu iesauc?” Un viņam, šim cilvēkam, ir taisnība.

Aristarhs Domiņikovičs: Jūs  gribat  teikt,  ka  pasaulē  nemēdz  būt 

varoņi.

Semjons Semjonovičs: Kas gan tik nemēdz būt pasaulē,  biedri. Pasaulē 

mēdz būt pat sieviete ar bārdu. Taču es runāju nevis par to, kas mēdz būt 

pasaulē, bet tikai par to, kas ir. Bet pasaulē ir tikai viens cilvēks, kurš dzīvo 

un baidās no nāves visvairāk par visu pasaulē.

Aleksandrs Petrovičs: Bet jūs taču gribējāt padarīt sev galu. 

Aristarhs Domiņikovičs: Vai tad jūs mums tā neteicāt?

Semjons Semjonovičs: Teicu.  Tāpēc,  ka  doma  par  pašnāvību  izdaiļoja 

manu dzīvi. Manu draņķīgo dzīvi, Aristarh Domiņikovič, necilvēcīgo dzīvi. 

Nē, jūs paši, biedri, tikai padomājiet:  reiz dzīvoja cilvēks, cilvēks dzīvoja 

– un pēkšņi cilvēks krita nežēlastībā. Bet par ko? Vai tad es izvairījos no 

kopējā likteņa? Vai tad es aizbēgu no Oktobra revolūcijas? Visu Oktobri es 

neizgāju no mājas. Man ir liecinieki. Lūk, es stāvu jūsu priekšā, nežēlastībā 

kritis cilvēks masā, un gribu runāt ar savu revolūciju: ko tu gribi? Ko es tev 

neesmu atdevis? Pat roku es tev atdevu, revolūcija, savu labo roku, un tā 

tagad balso pret mani. Ko gan tu man par to esi devusi, revolūcija? Neko? 

Bet citiem? Paskatieties blakusielās – redz, kādu pūru tā viņiem ir atnesusi. 

Kāpēc  tad  mani  ir  apdalījuši,  biedri?  Pat  tad,  kad  mūsu  valdība  izlīmē 
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uzsaukumus „Visiem. Visiem. Visiem”, pat tad es to nelasu, jo es zinu – 

visiem, bet ne man. Bet es jau nelūdzu daudz. Visu mūsu celtniecību, visus 

sasniegumus,  pasaules ugunsgrēkus, iekarojumus – visu atstājiet sev. Bet 

man dodiet, biedri, tikai klusu dzīvi un pieklājīgu algu.

Tēvs Elpīdijs: Serafima Iļjiņična, ko jūs skatāties? Jūs taču esat viņa 

sievasmāte, piespiediet viņu apklust.

Aleksandrs Petrovičs: Neļaujiet viņam runāt, biedri.

Aristarhs Domiņikovičs: Tas, ko viņš runā, ir kontrrevolūcija.

Semjons Semjonovičs: Lai dievs pasargā. Vai tad mēs darām kaut ko pret 

revolūciju?  No  pirmās  revolūcijas  dienas  mēs  neko  nedarām.  Mēs  tikai 

ejam cits pie cita ciemos un runājam, ka mums ir grūti dzīvot. Tāpēc, ka 

mums ir vieglāk dzīvot, ja mēs runājam, ka mums ir grūti dzīvot. Dieva dēļ, 

neatņemiet  mums  pēdējo  eksistences  līdzekli,  atļaujiet  mums  runāt,  ka 

mums ir  grūti  dzīvot.  Nu,  kaut  vai  tā,  čukstus:  „Mums ir  grūti  dzīvot.” 

Biedri,  es  jums  lūdzu  miljons  cilvēku  vārdā:  dodiet  mums  tiesības  uz 

čukstu. Jūs aiz celtnes to pat nedzirdēsiet. Ka es jums saku. Mēs visu savu 

dzīvi nodzīvosim čukstus.

Pugačovs: Kā tad tā – nodzīvosim? Draugi, kas te galu galā notiek? Es 

klusēju, es visu laiku klusēju, mīļie, bet tagad es pateikšu. Ak tu, krāpnieks 

tāds, ak tu, velna nelietis! Tu esi mums savām rokām izracis kapu, bet pats 

taisies  dzīvot.  Nu,  turies.  Es pats  sevi  pazudināšu,  bet  panākšu,  ka tevi, 

laupītāju, nošauj. Noteikti panākšu.

Raisa Fiļipovna: Nošaut viņu!

Balsis: Pareizi.

Semjons Semjonovičs: Maša, Mašeņka! Serafima Iļjiņična! Ko viņi runā? 

Kā  tad  tā  var...  Piedodiet.  Par  ko?  Apžēlojieties!  Par  ko  tad  es  esmu 

vainīgs? Visu, ko jūs par mani un par viņām esat iztērējuši, es atdošu, visu 

atdošu, līdz pēdējai kapeikai atdošu, jūs redzēsiet. Es pārdošu savu kumodi 

pārdošu, ja vajadzēs, biedri, es atteikšos no ēdiena. Es piespiedīšu Mariju 
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strādāt jūsu labā, sievasmāti aizsūtīšu uz šahtu. Nu, gribat, es priekš jums 

ubagošu, tikai ļaujiet man dzīvot. (Nometas ceļos.)

Aristarhs Domiņikovičs: Kāda draņķība! Fū!

Semjons Semjonovičs (pielecot kājās): Lai  tas,  kurš  teica  šo  „fū”, 

biedri,  lai  viņš  panāk  šurp.  (Izvelk  revolveri.) Re,  revolveris,  lūdzu, 

aizņemieties. Aizņemieties! Lūdzu!

Aristarhs Domiņikovičs: Kas  tie  par  muļķīgiem  jokiem,  Semjon 

Semjonovič, nolaidiet revolveri. Nolaidiet revolveri, es jums saku.

Semjons Semjonovičs: Nobijāties,  balodīši.  Nu,  tad par  ko jūs vainojat 

mani? Kāds ir mans noziegums? Tikai tāds, ka es dzīvoju. Es dzīvoju un 

citiem  netraucēju,  biedri.  Es  nevienam  pasaulē  neesmu  nodarījis  neko 

ļaunu. Es pat kukainītim visā savā dzīvē neesmu nodarījis pāri. Kura nāvē 

es esmu vainīgs, lai viņš panāk šurp.

Atskan sēru maršs.

SEPTĪTĀ AINA

Uzskrien Viktors Viktorovičs.

Viktors Viktorovičs: Fedja  Pituņins  nošāvies.  (Pauze.) Un  atstājis 

zīmīti.

Aristarhs Domiņikovičs: Kādu zīmīti?

Viktors Viktorovičs: „Podsekaļņikovam taisnība. Dzīvot patiešām nav 

vērts.”

Sēru maršs.
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Priekškars.


