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Piedalās: 

 
Renāte, 
Malda, 
Helēna, 
Sarma  

Tālivaldis – dzejnieks, dzīvo apakšējā stāvā 
 

Darbība notiek Renātes dzīvoklī. Skatuve dalās trīs nosacītās zonās : pati skatuve, 

kur atrodas dzīvojamā istaba, skatuves vienā malā vannas istaba, ko iezīmē iekārts 

peldu dvielis, un skatuves mala priekšā, kas tiek apspēlēta kā balkons. 
 

Renātes istaba. Renāte sagaida Sarmu un Helēnu. 
 

Sarma – Kas tāds noticis, ka ir speciāli jārīko tikšanās? Par ko runāsim?  
Renāte – Labrīt! Par kora jubilejas koncertu, par ko gan citu! 
Sarma – Kāpēc tāda steiga? It kā man svētdienā nekas nebūtu darāms! 
Renāte – Tu ko – nezini, ka ielūgumus nedrīkst izsūtīt pēdējā brīdī! Un vēl visi 

organizatoriskie pasākumi nav pārrunāti. 
Sarma – Ak, laika vēl diezgan. Varējām mēģinājuma laikā izrunāt. 
Renāte – Apsolījām dot savus priekšlikumus. Jāapspriežas, kamēr nav par vēlu. 

Zini, kā laiks skrien? 
Helēna –  Ir cilvēki, kas to nejūt. Dažai labai jau mati sirmo, bet šī vēl arvien 

domā, ka ir jauna meitene.  
Sarma – Par kuru tu te runā? 
Helēna – Sapucējusies kā skuķis uz balli. Kad paskatās uz tavu brunci... Īsāku 

uzvilkt nevarēji? 
Sarma – Tev žēl, ka man tik labi izskatās, jā? Varbūt es taisnā ceļā no šejienes 

skriešu uz randiņu! 
Helēna – Nesmīdini tautu! Veselu mūžību neesmu dzirdējusi, ka kādai no paziņām 

būtu randiņš. Kur tu sameklēsi kādu brīvu vīrieti mūsu gados? 
Sarma – Kas meklē, tas atrod! Kādai var arī laimēties. 
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Helēna – Kā tu vari zināt, ka viņš ir brīvs? Skaties, ka nedabū pa aci no likumīgās 
sievas vai kādas daiļavas! 

Renāte – Meitenes, beidziet! Izrunāsim galveno, tad varēs skriet. 
Sarma – Kas tur daudz ko runāt! Viss kā parasti – koncerts, apsveikumi, svētku 

galds. 
Helēna – Biļetes arī izpārdotas. Palikušas tikai vietas uz ielūgumiem. 
Renāte – Tieši par ielūgumiem es gribēju runāt. Tu stādīji ielūgto sponsoru 

sarakstu? 
Helēna – Nu, es. Kas ir? To sponsoru mums ir tik maz, ka vietas pietiks visiem. 
Sarma – Tāpat visi neatnāks. 
Renāte – Atnāks, atnāks. Lai sevi parādītu un paskatītos uz citiem, kā saka. Dod 

šurp! Ahā, tā jau domāju. Būs jāpārtaisa. 
Helēna – Kas tur var būt nepareizi? 
Renāte – Kalniņus blakus Lejiņiem ielikusi. Vai traks, viņiem esot strīds par kādu 

biznesa lietu. Un Bērziņus Krūmiņiem blakus nepavisam nedrīkst sēdināt! Viņu bērni 
esot pašķīrušies. 

Sarma – Ak tu mūžs! Vai nu nevarēs koncertā pāris stundiņas pasēdēt blakus? 
Renāte – Ko tu no koncerta atcerētos, ja visu koncerta laiku būtu sapņojusi, kā 

iekost blakussēdētājam kājā? 
Sarma – Vai nu tik traki... Lai paciešas! 
Renāte –  Domā par nākotni! No sponsora, kuram tu esi sabojājusi garastāvokli, 

nekādu naudu vairs nedabūsi! 
Helēna – Kā tu to zini? 
Renāte – Es taču esmu sabiedrisko attiecību speciāliste! Nu, gandrīz... Par ko jūs 

smejaties? 
Helēna – Kopš kura laika tu esi tā, kā viņu sauca... 
Sarma – Speciāliste! Paklau, tie ir tie, kas uz visiem jautājumiem atbild : “Bez 

komentāriem”, jā? 
Renāte – Nav smieklīgi! Pati labi zini, ka tā parasti atbild advokāti un vainīgie. 

Sabiedrisko attiecību speciālista uzdevums ir izskaidrot lietu būtību. 
Sarma - ...un jālien citu guļamistabās. 
Renāte – Kurš lien? Pietiek palasīt dzelteno presi, lai zinātu visu par sponsoru 

ģimenes dzīvi. 
Helēna – Priekš kā to vajag? Lai tak cilvēki dzīvo kā grib! 
Renāte – Saki, cik kora kasē ir naudas? 
Helēna – Maz. Es teikšu, ka pārāk maz. 
Renāte – Viss koris nobalsoja par loteriju. Kā to dabūsim gatavu? 
Sarma – Katrs nopirks pāris loterijas biļetes. Vai vairākas. 
Renāte – Kas tur sanāks? Neko daudz nevarēsim atļauties. 
Helēna – Tāpat nenosprieda, kas būs lielais vinnests. 
Sarma – Bet visi gribēja kaut ko lielu.  
Renāte - Redzi? Bez sponsoru labvēlības neiztikt. Varbūt Kalniņu ceļojumu birojs 

izgādātu atpūtas braucienu, tā teikt, par pašizmaksu?  
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Sarma – O, jā! Jā!  
Helēna – Es gan negribu nekur braukt. Jāskrien kā aitai barā visiem līdzi, jāskatās 

pa labi, pa kreisi, kājas sāp, gar acīm raibs metas. Kad atbrauc mājās, tad tikai var 
beidzot atpūsties. 

Sarma – Tu gan esi īgņa! Vai nav jauki – redzēt ko jaunu, iepazīt jaunas vietas, 
tikties ar cilvēkiem, iepazīties... 

Helēna – Jā, ar četrdesmit cilvēku grupu, ko tu pēc mēneša būsi laimīgi 
aizmirsusi. Nē, nē! 

Sarma – Tev nemaz negribas redzēt eksotiku? Džungļus, piemēram. 
Helēna – Kad atbrauksi, tev dārzs būs aizaudzis kā džungļi, kurus tu tikko esi 

redzējusi. Mēnesi pēc tam ravēsi. Tad kāpēc braukt? 
Sarma – Nu ko tu! Iespaidi no tāda brauciena paliek atmiņā uz mūžu! 
Helēna –  Atmiņas? Ak, kungs, man uzreiz nāk prātā mana vīramāsa. Viņa tādā 

tūrisma ceļojumā brauca ar laiviņu skatīties putnu kolonijas, un kāds saniknots 
albatross uzķēzījis viņai uz galvas. 

Renāte – Albatross? Tie lidojot briesmīgi augstu. Kā tas notēmēja? 
Helēna – Albatross vai pelikāns. Vārdu sakot, kaut kas liels. 
Sarma – Putna kaka uz galvas – tas uz laimi! 
Helēna – Uz laimi, kā tad! Tā varētu teikt, ja to laimes piciņu ir uzkakājusi kāda 

cielava, vai bezdelīga, nevis tad, kad tāds milzenis tev uzgāž veselu spaini smirdīgu 
mēslu! 

Sarma – O! Tad jāgaida milzīga laime! 
Helēna – Jā, to viņa gaida jau piecus gadus, un nekādi nevar aizmirst, kā visa 

grupa vairākas dienas centušies pēc iespējas neuzkrītošāk turēties no viņas tālāk. Viņa 
teica – ja ūdens nebūtu tik ledaini auksts, būtu metusies jūrā un slīkusi nost. 

Sarma – Vai nav vienalga, kādā ūdenī slīkt? 
Helēna – Lai viņu pēc tam izzvejo beigtu un smirdošu? Aukstā ūdenī to smaku 

nenomazgāsi! Pat siltā duša tikai pēc vairākām reizēm kaut cik līdzējusi.  
Renāte – Ir ideja! Ja kāds grib siltākus ūdeņus un labi daudz – ko teiksiet par SPĀ 

procedūrām? Ceļazīme uz kūrortu - skan labi! 
Helēna – Ja nu vinnē kāds sportisks vīrietis, kurš nemaz negrib tās vannas? 

Galvenajam vinnestam jābūt tādam, kas der visiem! 
Sarma – Kas der visiem, tas neder nekam! 
Renāte – Viss, ko es piedāvāju, ir slikti! Kur tu pati gribētu braukt? 
Helēna – Es nekur negribu braukt! Visus tos skaistos skatus es varu vērot 

televizorā! 
Sarma – Zinu! Lielā balva - televīzijas programmu zelta pakete visam gadam!  
Renāte – Jā,to Bērziņi varētu izkārtot lētāk.. Bet visi varbūt televizoru neskatās. 
Helēna – Kā – neskatās? Tad jau viņi nezina, kas pasaulē notiek. 
Sarma – Vai tādi ir? Tu kādu pazīsti, kam nav televizora? 
Renāte – Vienu zināju gan, bet viņš nebija īsti riktīgs. Viņš lepojās ar to, ka 

nezina, kā izskatās prezidents.  
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Helēna – Mans vecais arī burkšķ, ka nav ko skatīties. Kā ieslēdzot televizoru, tā 
uzreiz pretī nākot matracis. 

Sarma – Kā – matracis? 
Helēna – Nu reklāmas, nu! 
Renāte – Kad jūs paklausās, uzreiz nāk prātā teiciens, ka labākais radio un 

televizoram ir iespēja tos izslēgt tad, kad grib. 
Sarma – Kāds tam sakars ar mums? 
Renāte – Jūs abas ne izslēgsi, ne apklusināsi. Runā par visu ko, tikai ne par lietu! 
Sarma – Bet mēs runājam par lietu! Korim celsim priekšā veselus trīs 

priekšlikumus – vienu izklaidējošo jeb tūrisma braucienu, otru – veselības 
nostiprināšana kūrortā un trešo... Nu, varētu teikt izglītošanos pie televizora. Ko tu tā 
skaties? Pieraksti! Vai tagad varu iet? 

Renāte – Pacieties! Ielūgumi jāizsūta vēlākais parīt. Labi, ka es pieslēdzos, citādi 
jūs neko neizdarītu.  

Sarma – Ko tu visu sarežģī! Es tās divdesmit aploksnes pati iznēsāšu, nekas nebūs 
jāsūta. 

Renāte – Labi! Bet vietu sadale ir jāpārbauda. /Uz Helēnu/ Te būs labojumi, sāc 
no augšas. Un velc ar pirkstu līdzi, lai nepārskatās! Tā – Kalniņiem astotā un devītā 
vieta... /Pie durvīm klauvē/ Kas tad nu? Sarma, atver durvis. Bet tu neatlaid pirkstu, 
lai atkal nenojūk! 

Sarma - /Iet atvērt durvis. Ienāk Malda/  Mēs kā kora rīcības komiteja esam pilnā 
sastāvā. Kāpēc tu atnāci? 

Malda – Es... Es domāju, varbūt varu palīdzēt... 
Sarma – Jā, sajaukt gaisu, to gan. 
Malda - ...ko izdarīt. Un uzzināt, kā jums veicas. 
Renāte – Laid nu pirkstu vaļā. Kamēr Malda neapmierinās savu ziņkāri, tāpat to 

sarakstu nepārbaudīsim. Ko īsti tu gribi zināt? 
Malda – Nu, es... Jā, ko jūs izlēmāt par lielo vinnestu? 
Renāte – Vai tu gribētu tūrisma braucienu?  
Malda – Jā, jā! Labi ilgu un labi tālu! Uz kādu eksotisku valsti! To gan es gribētu 

vinnēt! 
Helēna – Sapņo vien! Vai tu maz zini, cik tāda ceļazīme maksā? Ar to, kas ir kora 

kasē, ieskaitot sponsora atlaides un ieņēmumus par loterijas biļetēm, mums sanāks 
labi, ja aizbraukt uz vienu galu. 

Sarma – Kāda vaina! Ja nesanāk atpakaļceļam, lai paliek tur, vai arī lai pats 
apmaksā ceļu atpakaļ. Bet vai tiešām mums ar naudu ir tik švaki?  

Renāte – Vēl jau mums ir fonda nauda. 
Helēna – To gan mēs neaiztiksim! Netērēsim lieki tikai tāpēc, ka kāds grib redzēt 

džungļus. 
Sarma – Neesi tik skopa! 
Renāte – Tevi vajadzēja likt nevis par kora kasieri, bet Valsts kasē, nē par -  

finanšu ministri!  
Helēna – Pareizi, tad būtu kārtība, un neviens lieki netērētos. 
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Sarma – Drīzāk neviens neko nedabūtu. Nevienu centu! 
Renāte – Jā, un jau pirmajā gadā valsts budžetā būtu uzkrājumi. Malda, ko tu tur 

meklē? 

Malda pa to laiku ir izgājusi skatuves priekšā, balkona zonā. 
Malda –  Nu, es...Priecājos par tavām puķēm uz balkona.  
Helēna – Puķes tiešām padevušās. Ne balkons, bet oranžērija! 
Renāte – Tu tur uzmanīgi, augšējā rindā podi vēl jānostiprina. Nogāzīsi vēl kādu. 

Vai tu dzirdi, ko es teicu? 
Malda – Jā, jā, dzirdu. Es skatos, apakšējais kaimiņš nav tik cītīgs dārznieks kā tu. 
Renāte – Nē, nav. Pagaidi, kā tu zini, ka tur dzīvo kaimiņš, nevis kaimiņiene? 
Malda – Nu, es... Tu viņu labi pazīsti? To kaimiņu apakšā? 
Renāte – Kā jau kaimiņi. Sasveicināmies. Ja ir vajadzība, viņš atnāk aizņemties 

skrūvgriezi vai āmuru. 
Helēna – Kas tas par vīrieti, kuram pašam sava āmura nav? 
Renāte – Viņš ir intelektuālis. Dzejnieks. No tādiem nevar prasīt, lai viņš jebkurā 

brīdī būtu gatavs ko salabot. 
Helēna – Ā, ar to ir pateikts viss. Par tādiem parasti rūpējas sievas. 
Renāte – Nē, viņš dzīvo viens. 
Helēna – Jauns? Cik viņam gadu? 
Renāte – Nu tā – mūsu gados. 
Sarma – Nu re, kas teica, ka brīvu vīriešu vairs nav. Dzejnieks, saki? Tad jau daža 

laba mūza ap viņu lidinās. Varbūt kāds stūrītis viņa sirdī vēl brīvs? Būs jāmēģina ar 
viņu iepazīties. Renāte, iepazīstināsi mūs, ko? 

Malda – Pat nemēģini! 
Sarma – Ko tas nozīmē? Tu pati esi ar viņu iepazinusies, jā? Kur, kā? Stāsti! 
Malda – Tas bija nejauši... Mēs bijām vienā kompānijā, un, kad viņš uzzināja 

manu vārdu, briesmīgi sapriecājās. Teica, ka Malda esot ļoti sievišķīgs vārds un ļoti 
man piestāvot. 

Sarma – Un tas ir viss? Randiņu norunājāt? 
Malda – Tikāmies pāris reizes. Bet šodien... 
Renāte – Kas – šodien? 
Malda – Mums bija norunāts šodien iet uz pasākumu, bet tad viņš pēkšņi 

piezvanīja un pateica, ka netiks.  
Sarma – Teica kāpēc?  
Malda – Nē, nolika klausuli. Varbūt viņam ir kāda cita? Renāte, tu nezini? 
Renāte – Kā lai es zinu! Tālivaldis ir dzejnieks! Varbūt viņam radusies iedvesma. 
Malda – Ko nozīmē – iedvesma? Sarma kaut ko minēja par mūzām. Viņam ir cita, 

jā? 
Renāte – Vai tu maz zini, kas ir dzejnieks? Vai tu viņa dzeju esi lasījusi? 
Malda – Nē... Vispār viņš man skaitīja kādus pantiņus, bet es no tiem nekā 

nesapratu. 
Renāte – Nesaprati? Par ko tad tu tagad brīnies? Nekāda mūza no tevis nesanāks. 

Kādu iedvesmu tu vari dot dzejniekam? 
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Sarma – Nu nē, Maldai ir visas dotības, lai radītu iedvesmu. Dzejnieks arī ir tikai 
cilvēks un vīrietis. Jūs taču visu laiku nenodarbojāties tikai ar dzejas lasīšanu, ko? 

Malda – Nē... 
Sarma – Redzi? Es zinu, kā ar vīriešiem apieties. Tad, kad viņš lasa dzeju, smaidi, 

skaties viņam acīs un nerunā daudz! Neviens tev neprasa kaut kādu literāro analīzi! Ja 
ko nesaproti – neizrādi! Ja tu  vēl neesi kārtīgi izgāzusies ar dzejas nezināšanu, gan 
būs labi! 

Malda – Jā, bet vienreiz viņš lasīja kaut ko diezgan briesmīgu, kaut ko par 
beigtām smadzenēm. Es pajautāju, kas tas ir, un viņš teica, ka Rembo. 

Renāte – Jā, bija tāds slavens dzejnieks Rembo. 
Malda – Dzejnieks? Kā lai es to zinātu? Es zinu to Rembo, ko Stallone spēlē. Kā 

viņš man patīk! Visas viņa filmas vairākas reizes esmu skatījusies, un labi zinu, ka tur 
nekā tāda nav. Tā arī Tālivaldim pateicu. 

Renāte – Ak, kungs! Ko viņš teica? 
Malda – Teica, ka es esot ne tikai mīļa, bet arī asprātīga. 
Sarma – Tas tikai nozīmē to, ka tu viņam patīc. Ak tu, šķelme! Turpini vien tādā 

pašā garā! 
Malda – Bet šodien viņš tik strupi nolika klausuli! 
Sarma – Tur noteikti bija kāds iemesls!  
Malda – Bet kā lai es uzzinu? 
Sarma – Nesēdi un negaidi! Jāsastāda darbības plāns... 
Renāte – Beidziet vienreiz ar savām sirdslietām! Sarma, tev visu laiku bija kaut 

kur jāskrien. Vairs nav jāsteidzas, ko? 
Sarma – Ak, jā. Cik pulkstenis?  
Renāte – Nu tad ej, ej! Jā, pa ceļam nopērc aploksnes ielūgumiem. Tikai nevis 

kādas parastās, bet zelta krāsā! 
Helēna – Tās ir dārgas! Varbūt var pameklēt ko lētāku. 
Renāte – Zelta! Nabadzības dēļ neies lepnumu zaudēt. 
Sarma – Sapratu – zelta aploksnes. Es jau skrienu! 
Helēna – Čeku, čeku neaizmirsti paņemt! Viss ir jāiegrāmato! 
Sarma aizsteidzas. 
Renāte - /Uz Maldu/ Ko tu vēl te mīņājies? Ej mājās. 
Malda – Es nevaru! Man jāzina, vai mani nekrāpj! 
Helēna – Tad ej un zvani pie tā dzejnieka durvīm, varbūt ielaidīs. 
Malda – Nevaru! Viņš nedrīkst zināt, ka es viņu pārbaudu! 
Renāte – Tad arī nevajag pārbaudīt. Zini to anekdoti par sievu, kas joka pēc iebāza 

savas biksītes vīra kabatā, lai pēc tam it kā nejauši atrastu un no vīra pieprasītu 
paskaidrojumus. Labs joks, vai ne? 

Malda – Nu un? 
Renāte – Viss beidzās ar to, ka vīrs atzinās neuzticībā. Dažreiz labāk nezināt 

patiesību. 
Malda – Tas bija mājiens, ka tur viņam kāda ir, jā?  
Renāte – Vai tu liksies mierā! 
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Malda – Citādi tu nebūtu to anekdoti stāstījusi! 
Helēna – Nu dulla, kas dulla. Ja arī kāda tur pie viņa ir, tu tāpat neredzēsi. 
Malda – Man jāredz! Man jāizdomā, kā to izdarīt! Es, es... /Mētājas pa istabu/ Ā! 

Es zinu! Zinu! Slota tev ir? 
Renāte – Slota? 
Malda – Grīdas suka, slota, kaut kas tāds ar garu kātu. Ir taču, es kaut kur redzēju! 

/Meklē/   Ir! Tad vēl skočs, tas ir tepat uz galda. Vēl es tūlīt sameklēšu spogulīti. 
Renāte – Kas ar tevi ir? 
Helēna – Viņa laikam nojūgusies. 
Renāte -  Malda, ko tu meistaro? 
Malda – To... Kā to sauca...Periskopu! 
Helēna – Biju dzirdējusi, ka mīlestības dēļ jūk prātā, bet redzu gan to pirmo reizi. 
Malda – Nekā nebija! Es nolaidīšu spogulīti no balkona un tajā redzēšu, kas 

notiek Tālivalža dzīvoklī. 
Renāte – Attopies! Ko tu redzēsi spogulītī, kas pielīmēts pie slotas? 
Malda – Visas zemūdenes kuģo pa okeāniem un redz ar periskopiem jūdzēm tālu, 

bet es nevarēšu ieraudzīt, vai pie Tālivalža nav kāds bruncis? 
Renāte – Cik es zinu, tad periskops sastāv no... 
Helēna – Nav jēgas viņai skaidrot, tāpat nesapratīs. 
Malda – Es tūlīt! /Steidzas uz skatuves priekšu un ar lieliem vēzieniem šūpo 

“periskopu”lejā no skatuves./ 
Helēna – Renāte, dari kaut ko! Tā trakā tūlīt nokritīs no balkona! 
Renāte – Manas puķes! Uzmanīgi! Es teicu – uzmanies! 
Malda – Es neredzu! /Cenšas liekties uz priekšu, sagrīļojas un atkrīt atpakaļ, plaši 

vēcinot rokas, uz grīdas. Skaļš kritiena troksnis, kaut kas plīst/ 

     Visas iekliedzas. 
Renāte – Es teicu – uzmanies! Mana kamolbegonija! 
Helēna –  Puķupods pagalam!Galīgi traka!  
Malda – Ā, ā, ā! Es ceru, ka viņš nepaspēja mani ieraudzīt. 
Renāte – Kur puķupods nokrita? /Uzmanīgi paskatās pār skatuves malu un 

atraujas. / Nu jauki! Uz Tālivalža balkona! 
Malda – Ko? Ā, ā, ā! Nē! 
Renāte – Tālivaldis tūlīt atnāks. Kas atbildēs par piecūkoto balkonu? 
Malda –  Manis te nav! Man jāpaslēpjas! Kur? Renāte, esi cilvēks, kur lai es 

slēpjos? 
Renāte – Kur, kur? Skrien uz tualeti. 
Malda – Tualeti? 
 Renāte – Uz vannas istabu, nejēga! Nu nestāvi kā stabs! 
Malda nomet ‘periskopu”un aizskrien uz otru skatuves pusi un pieplok dvielim. 
Helēna – Ko tu kaimiņam teiksi? 
Renāte – Es nezinu! Redzēs, ko viņš teiks. /Pie durvīm klauvē/ Savāc Maldas 

periskopu un arī noslēpies. Ātri! 
Helēna aiziet un piespiežas Maldai, rokās turot slotaskātu. Renāte ielaiž Tālivaldi. 
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Tālivaldis – Renāte, kas te notiek? Viens ārprāts! 
Renāte – Kas ir? 
Tālivaldis – No tava balkona kāds gribēja nolaisties pie manis un nogrūda 

puķupodu. 
Renāte – /Metas uz skatuves malu/  Ak, nē! Mana skaistā kamolbegonija pagalam! 
Tālivaldis – Kurš to izdarīja, vai neredzēji? 
Renāte – Kaķis, kurš gan cits! 
Tālivaldis – Kāds kaķis? 
Renāte – Kaimiņienes kaķis no blakus dzīvokļa. Tāds īsti žiperīgs runcis. 
Tālivaldis – To kaķi es zinu! Īsti žiperīgs viņš ir tikai reizi gadā. Pārējo laiku guļ 

un neiziet pat uz saimnieces balkona. Nē, nē, kaķis tas nebija! Es taču redzēju! 
Renāte – Kas tas bija? 
Tālivaldis – Kaut kas dīvains – spalvains un kaut kas spīdīgs pa vidu. 
Renāte –  Tātad nezināms objekts. Varbūt tas bija lidojošais šķīvītis?  
Tālivaldis – NLO? Nē, nē, tas nebija lidojošais šķīvītis!  
Renāte – Kā tu zini? Vai esi redzējis? 
Tālivaldis – Redzējis neesmu, bet zinu! Šķīvīši tā nelido! 
Renāte – Tad tur lidoja vārna, tās te pēdējā laikā ir savairojušās. Vakar pat – stāvu 

pieturā, bet tur lidinās divas, nelabi ķērc un lūr uz manu pusi. Tā arī nevarēju saprast, 
vai tās ķīvējas savā starpā, vai gatavojas brukt man virsū. 

Tālivaldis – Vārna? Putns? 
Renāte – Jā. Tā varēja te noplanēt gar balkonu un apskādēt manas puķes. 
Tālivaldis – It kā es vārnas nepazītu! Lai arī kas tur lidinājās, bet vārna tā nebija! 

      Renāte – Starp citu, to, ka pods nokrita, ir viegli izskaidrot. Kamolbegonija 
sakuploja, pods kļuva arvien smagāks, un stiprinājums neizturēja. Tā ir mana vaina. 

Tālivaldis –  Tu gribi teikt, ka man rēgojās? 
Renāte –  Kāpēc ne? Tu visu rītu saspringti strādāji, atradies savu fantāziju un 

iedvesmas pasaulē, vai ne?  
Tālivaldis – O, jā! Man jau rīta agrumā ir tapis uzmetums dzejolim, un es pat 

izdomāju jaunu jēdzienu - “Nenotikums”. Zini, kas tas ir? Notikums, kam nebija 
lemts notikt, lai arī bijis gaidīts un plānots. 

Renāte – Es saprotu. Varēja būt, bet nebija. 
Tālivaldis – Tu tik dzejiski un precīzi pateici! 
Renāte – Tie ir vārdi no dziesmas. 
Tālivaldis – Ā...Ak jā, atceros. Tātad es sēžu, rakstu un tad pēkšņi kaut kas krīt, 

gāžas un gar logu nolido kaut kas nesaprotams. 
Renāte – Nu tad vienīgais, kas vēl tur varēja lidot, ir mūza.  
Tālivaldis – Mūza? Kāpēc mūza? Renāte, nevajag par mani smieties! Es redzēju!  

Kāds, kas ir padzīvojies pa tavu balkonu, un man liekas, ka tas tur arī atgriezās.  
Pārmeklē dzīvokli, varbūt ka pie tevis slēpjas. 

Malda iekunkstas un saraujas tā, ka Helēnai no rokām ar troksni izkrīt slotaskāts. 
Tālivaldis – Dzirdēji? 
Renāte – Nē.  
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Tālivaldis – Tur kāds ir! Jāiet skatīties. 
Renāte – Kāpēc?  
Tālivaldis – Bet es dzirdēju troksni! /Sper dažus soļus. Renāte paliek uz vietas. 

Tālivaldis bailīgi apstājas/ Tu nenāksi? 
Renāte – Es? Nē. 
Tālivaldis – Tev ir bail, jā? Nebaidies, man arī ir bail. Klau, atkal! /Grib iet uz uz 

priekšu, bet tad atkal bailēs apstājas/ 
Helēna - / Cenšas aizsniegt dvieli, kas karājas aiz Maldas muguras/ Iedod man 

dvieli! 
Malda – Klusu! Kam tev dvielis? Tu taču netaisies iet dušā? 
Helēna – Muļķe! Padod dvieli! Vai arī tu gaidīsi , lai tevi atrod? 
Malda – Ko tu izdomāji? / Ar pūlēm, tēlojot, ka abas atrodas šaurā telpā, 

pagriežas un iedod dvieli Helēnai/  
Helēna – Sēdi klusu un netirinies daudz! /Ietinas dvielī un iziet pie Renātes un 

Tālivalža. Tēlo, ka Tālivaldi nav pamanījusi/ Renāte, man liekas, ka koncerta tērpu  
augšas nekam neder. Laikoju gan tā, gan šitā... /Tēlo, ka ieraudzījusi Tālivaldi un 

iespiedzas/ Ā, ā, ā! Te ir vīrieši, bet es esmu pusplika! 
Tālivaldis – Kundze, piedodiet! Nezināju, ka jūs te esat... Renāte, tu varēji 

brīdināt. 
Renāte – / Ātri apķērusies/ Piedod, es galīgi apjuku. Mēs bijām tik aizņemtas ar 

jaunajiem tērpiem, ka neko nemanījām, un es vēl tagad nesaprotu, kas īsti noticis. 
Tālivaldis – Ak jā. Tūkstoškārt atvainojos. Tas bija pārpratums. Man pat prātā 

nenāca... Ar jūsu atļauju es iešu. 
Helēna – Jā, jā, protams. Neuztraucieties tik ļoti! Gan mēs pārdzīvosim. 
Tālivaldis – Vēlāk es uznesīšu puķi, varbūt vēl varēs to glābt. Vēlreiz atvainojos! 

/Steidzīgi aiziet/ 
Helēna – Fū, izdevās! 
Renāte – Kā tev tas ienāca prātā? 
Helēna – Tu taču teici, ka viņš ir intelektuālis! Tādi no plikām sievietēm baidās. 
Renāte – Laikam gan. Un ko dara pati mūza? 
Helēna – Sēž uz poda. 
Renāte – Ko? Viņai aiz bailēm vēders apsāpējās? 
Helēna – Nē, bet kur citur lai viņa sēdētu? Tava vannas istaba ir maza. /Iet uz 

“vannas istabu”. Uz Maldu./ Ņem, noliec dvieli vietā un lien ārā!  
Malda – Aizgāja? Cik labi, ka Tālivaldis mani neredzēja! 
Renāte – Viņš teicās vēlreiz uznākt, lai atnestu saplēsto puķupodu, tā ka taisies 

ātri, ka tiec! 
Malda – Jā, es jau eju. Meitenes, liels paldies! 
Renāte – Pazūdi!  
Malda – Tu taču nestāstīsi Tālivaldim? 
Renāte – Liec man mieru! Jau tā tevis dēļ samelojos. Vai tu reiz iesi prom? 
Malda – Ja viņš ko uzzinās... 
Renāte – Ko es teicu? Ātri! 
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Malda aiziet. 
Helēna – Kāpēc tu pret viņu tik barga?  
Renāte – Man krīt uz nerviem viņas neizdarība!  
Helēna – Nesaki vis! Izgudrot tādu parikti, lai redzētu, kas notiek vīrieša dzīvoklī 

– tas ir kaut kas! 
Renāte – Tas ir stulbums! Ja vēl kaut ko būtu redzējusi. Nē, tikai sabendē manu 

puķi un manas kaimiņu attiecības! Bet pati noslēpjas un mierīgi sēž uz poda. 
Helēna – Pati tur viņu aizsūtīji.  
Renāte – Jā, lai nesavāra vēl ko! Tāpat viss jāizstrebj un jālabo man pašai. 
Helēna – Par ko tu tik ļoti dusmojies? Ne jau par saplēsto puķu podu. 
Renāte – Jā, tieši par to! 
Helēna – Nē, drīzāk te ir pie vainas attiecības ar kaimiņu.  
Renāte – Mums ir kaimiņu attiecības, un es negribu vienas muļķes dēļ tās bojāt! 

Beigsim šīs bezjēdzīgās runas un ķeramies pie vietu sadales! 
Helēna – Kā gribi. Te ir saraksts.  
Renāte – Tā, tā... Desmitā... Te viss būtu pareizi... Nē, vai tu vietas rindās arī 

skaties? 
Helēna – Kas atkal nepareizi? 
Renāte – Kādas vietas iedotas Liepiņa kungam? Tās ir skatītāju ejas vienā un otrā 

pusē!  
Helēna – Ak tu mūžs, cik reižu teātrī man ar vīru tā nav nācies sēdēt!  
Renāte – Vīrs, kā saprotu, neiebilda? 
Helēna – Protams, ka nē! Viņš tīri apmierināts, ka garlaicīgākās vietās var snaust, 

un es viņu nebakstu ar elkoni. Lai tik nosēdinot pie smukākas meitenes. 
Renāte – Redzi? Jūs ar vīru varbūt sen esat apnikuši viens otram, tad var pasēdēt 

atsevišķi. Bet Liepiņa kungs nāks ar savu jauno mīļāko. Būtu ļoti nepieklājīgi, ja viņi 
nevarētu sēdēt blakus. Saraksts atkal jāpārskata.  

Helēna – Atkal?  
Pie durvīm klauvē. 
Renāte – Tas būs Tālivaldis ar nokritušo puķupodu. /Piekārto matus un iet atvērt. 

Ienāk Malda./ Tu? Atkal? Zini, ja tu gribi lēkt no balkona, es tevi neatturēšu.  
Malda – Ko tu! Es atnesu tavu puķi. Nu neskaties tik dusmīgi! Paklau, ja to vairs 

nevarēs saglābt, es tev nopirkšu jaunu! 
Renāte –  Nevajag! Tādu nekur nedabūsi. 
Helēna – Kur tu to dabūji? Biji pie Tālivalža? 
Malda – Nē, es viņu satiku uz kāpnēm.  
Renāte – Tu viņu gaidīji pie durvīm? 
Malda – Nē, es nogāju stāvu zemāk, brītiņu pagaidīju, un, kad viņš atvēra durvis, 

lai atnestu puķi, kā bija solījis, kāpu augšā. Viņš priecājās mani ieraugot. 
Renāte – Ko tu viņam teici, kāpēc esi atnākusi? 
Malda – Teicu, ka eju pie tevis apspriesties par kora jubileju. 
Renāte – Ak, kungs, tu gan esi īstā, ar ko apspriesties! 
Helēna – Renāte, pagaidi! Tātad Tālivaldis pats palūdza, lai tu uznes puķi?  
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Malda – Jā. Viņš teica, ka caurvējā puķupods nokritis no tava balkona, vai es 
nevarot uznest. Un vēl viņš teica, ka viņa iedvesmas brīdis ir garām, un mēs vēl 
paspēšot kaut kur aiziet. 

Helēna – Tad jau labi. 
Malda – Jā, iedomājies, kā viss nokārtojās? Es tad nu iešu, labi? Tālivaldim teicu, 

ka tūlīt būšu atpakaļ. 
Helēna – Skrien, skrien, nekavējies.  
Malda – Meitenes, atā! /Aizsteidzas/  
Helēna – Un tu teici – neizdarīga! Paskat, pat randiņu paguvusi sarunāt. 
Renāte – Lai! Viņai nekas nesanāks. Tas nav uz ilgu laiku.  
Helēna – Es tā skatos, tu esi greizsirdīga. Tev pašai tas dzejnieks ir pie sirds, jā?  
Renāte – Ko tu runā! Lai es būtu greizsirdīga un vēl uz ko? Uz Maldu! Ha! Mūza 

atradusies! Vai zini, ko es tev teikšu? Mūzas nāk un iet, bet kaimiņienes paliek! 
 

Beigas. 


