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Skatuve

Personas

Gorbuškins - kooperātīva pārzinis

Gorbuškina ~ viņa sieva

Sievas brālis

' Banānovs
- spekulants

Kaimiņš

Sarkanarmietis

Smagais ormanis



Gorbuškina dzivoklis. Galds. Pie sienas divas _(ji.«„»z~ri.as.

Griestu lampa ar zīda. abažūru. Rīts. Gorbuškins cw ;vietu

sēž pie patváya. Gorbuškins lasa. avīzi. `

. 1

Gorbuškins lasīdams. 0h0... Vai tu redzi...
..

Ka

tevi piķis parautu... Paskaties tikai...
Sieva. Kas nu atkal? .

Gorbuškins lasīdams. Ka tevi piķis parautu ... oi,

oi, 0i...

Sieva. Runā jel kā cilvēks - kas nu atkal?

Gorbuškins lasa.. Oi, oi, 0i... Jā, jā... Tas 'kautko

nozīmē... Oho.
..

S i eva. Man taisni sirds gurst no tavas ņurdoņas „. . Nu

kas tad ir? ' '

G0 rbuškin s. Nu kas tad ir? +- Augstākais seti:: 'zėņērs

par sabiedriska īpašuma piesavināšanos.

Sieva. Unlkas tad tev? Ko tu žāksties?

Gorbuškins. Vai tad es teicu, ka man? Riziiā kā

zoss! Es saku vispār: par piesavināšanos -- augsåīģļçais

soda mērs. ' ' `

Sieva. Bet ko tad tu piesavinies? ledomājies tikai!

Reiz gadā pārnes kādu draņķi un pēc tam vairs nevar :avīzes

lasīt -viņam rādās augstākais soda mērs.

Gorbuškins. Es saku vispār. Redzi, es saku, ĪZIĪGŽCĪS

revolūcionārs dekrets.

Sieva. Dekrets! Citi kooperātīvu pārziņi nes, nes -

nav kur likt.

Gorbuškins. Un es nenesu - es, pēc tavām d-amām,

rozes ožu? Runā kā zoss! Skatás avīzē. Oi, oi, 0i...

Sieva. Kādu nieku mājās pārnest - kas tur ļauns?
Citi ņem un pārdod - un arī tad bez kliegšanas avīzes

lasa...

Gorbuškins. Bet cukuru? Cukuru es ņēmu un pār-
devu. Atkal skatās avīzē. Oi, oi, oi.

. .
Priekšistabá zvans.

Balsis. ' . Ä

Sieva. Tur kāds atnācis.

Gorbuškins. Kas tÄik agri varēja atvilkties? Ka tik

nav tavs brālis, pagāns! Grib noslēpt sieru.

Sieva. Brālis taisījās nākt vēlāk.
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Gorbuškins. Ak tā - tas būs Banānovs. Viņš man

ŽtĪĻIJCIŠĪS naudu par cukuru... Oi, oi, di... Ī
Sieva nosviež uz gridas dakšiņu. Nē, tas nav viņš.

Dakšåiņa nokrita. Tā būs dāma - tici man, tā būs dāma.

.īrzrzalc sarkanarmietis. Gorbuškina ielcliedzas. Gorbuš-

i.„›'xn..s-„ lirrdams tēju, aizmirst aizgriezt patvāra krāna. Panika

7m upjukums.

2

arkanar miet i s. Atvainojiet, pilsoņi. Nebīstaties.

Išīczizi sūta izmeklēšanas tiesnesis
.. . Kurš te ir pilsonis

=ļ.ot.rl›'uškins? Gorbuškins rāda ar roku uz sieva. Sieva 'rāda

3,:: airu. Apjukums.

5:3- 1 eva. Tas... tas ir Gorbuškins.

īšarkanarmietis. Tad esiet tik laipni, nāciet man

liçļz. Izmeklēšanas tiesnesis lūdza pasteigties. Te būs pa-

"Jėķaill. ~

:FL ieva. Izmeklēšanas tiesnesis!

:Ī: nrbuškin s. Oi, oi, oi! Drebošám rokām ņem pavēsti,
lustra Bre

...
bre

...
kru

.. .
Nevaru saredzēt - burti

lģ-fąīī. .
..

bre... kru
. ..

Ne
. .. ne... neatliekami ie--ierastiesm

7. ev a. Neatliekami ierasties ! ?

Jļ; 01' b u škin s. Ko es tev teicu ...ko es tev teicu
.. .

Bet

tu neticēji... Skatás avīzē. Oi, oi, oi.
. .

Skraida pa
istabu. ~ ' Ä

Sarkanarmieti s. Pavēlēja desmitos būt klāt.

Gorbuškins steidzīgi ģērbjas, bāž 'roku neistā pie-
durriçiiē. Oi, oi, oi.

. . ,
Sieva. Paņem vismaz neapēstos produktus. Paķer līdz

maišeli! '

Gorbuškins aizpogā mēteli: augšējo pogu apakšējā
pogcaurumá. Es esmu g... g... gatavs... Vediet mani,
biedri. Abi prom.

, › 3 .

Sieva viena. Kas te notiek, Dieviņ, tētiņ... Skraida

pa istabu, izvelk vīkstokli, kas atrodas aiz gleznas, bāž atkal

atpakaļ. Kur es tagad to grūdīšu? Zvana telefons. Kur

nu atkal zvana? Ak,

telefona? Grīšu, zini, kā sacīt jāsaka
. . . nē, nē, vēl ļaunāk . . .

Nu jā, jā..
.

Bet tūlīt. Nezinu. Nekā nezinu.» Bet _nāc
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tūlīt. Atkal izvelk vīkstokli. Kur lai es to iegrūžu? .Ātri

prom. *

ienāk spekulants Banānovs ar 'naudu rokā.. ›

4

Banānovs. Skat', pagāns, cik grezni dzīvo! Bcėī; kā

činkst, pudeļu pūtējs tāds! Naudu uz galda - citas mnas

nav. Pats, droši vien, ievilcis cukuru nāsīs, bet mym jā-

bleķo. Kásē. Un vēl jāgaida veselu pusstundu.
uz krēsla. Bet produktu, produktu kā biezs! Laikam 17%] bez

sāta... Bet man jānes nauda. Pieiet pie galda, kuzrawnigi

paveras apkārt un ēd. Un tādiem ķēmiem vēl vēstules mana.

Lasa nomesto pavēsti. „Steidzīgi, Pilsonim Gorbuškiårķizim.

Lūdzu jūs neatliekami ierasties kā lieciniekam Ščūkina netā.

Izmeklēšanas tiesnesis Kēmins." ledomajaties tikai, 'ļīxdu

degunradzi vēl izsauc kā liecinieku... Bet man vaīt:: jā~

staigā... Nu, lai tagad nāk pie manis. let uz du7i2›;:`z.„ gmsi.

Atgriežas. Produktu kā biezs! Atkal ēd, atkal icá 'az

durvju pusi un vēlreiz atgriežas. Smērē sviestu uz '7i›'n<i='.ļ'cs',

bāž mutē. .

lenāk Gorbuškina sieva vistokli rokā.

. 5 t

Sieva izbailēs. Ak... Kas tur... Kas jūs tācīs?!

Banānovs pilnu muti. Khm... khm...

Sieva. Kas jūs tāds? Eskliegšu.

Banānovs. Khm.
..

Atvainojiet... Tūlīt pateikšu.

Man kakls aizžņaudzies.
Sieva. Ko jums vajag? -
Banānovs. Atvainojiet.. Kakls aizžņaudzies - no

nervozitātes.
. .

Es pie Grigorija Ivaniča -- mans vārds

Banānovs... Bet tā kā Grigorijs Ivaničs...

Sieva. Ak, jūs jau zināt... Jā, jā... Grigorijs
Ivaničs apcietināts.

Banānovs. Apcietināts?! Kā tā? Nu, tad es iešu...

Es domāju taisni otrādi. Es domāju, viņš kā liecinieks...

Sieva. Liecinieks? Kāpēc liecinieks?

Banānovs. Pie viņiem tā. notiek... Sākumā, ziniet,

liecinieks, bet pēc tam vairs nav liecinieks. Tā bieži no-

tiek
...

Bet tagad es iešu... Ja jau apcietināts! Steidzīgi

prom., i
Iendk kaimiņš.

'

.
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6

?š ieva noliek krēslu uz galda, paslēpj vīstoklz' uz lampas.
lšü ~; j iinobāž te

.. .

kaimiņš. Khm, khm...

V» ieva. Kas tas? Kas tur?

;Ka i miņ š. Anna Vasiļjevna, ko jūs uztraucaties? Savu

ka im in u vairs nepazīstat.
(5 i e va. Ak, tas esat jūs... Atvainojiet.
ixļ ai miņš. Ko tad jūs, sacīt jāsaka, pie griestiem lienat?

Ltšie va. Tāpat.
. .

Paskatīties - kas tur notiek.

īģaimiņš. Jā, no tādām lietām jālien gaisā... Skatos

~«- ved jūsu laulāto. leiešu, domāju -~ apmierināšu dāmu.

Kratīšana vēl nav bijusi? '
S? „ieva uztraukta.. Kratīšana? Nē, nav bijusi.

lžļaimiņš. Nu tad būs. "
S ieva. Dieviņ, tētiņ, vai tiešām būs?

žiaimiņš. Ko tad jūs domājat? Sčūkinu atceraties?

Nv. to, kas apzagās! Kratīšana un, kā stāsta, visas mantas

konfiskācija.
S- ieva. Visas mantas konfiskācija?!

Kaimiņš. Neuztraucaties jel. Es taču ierados jūs

apmierināt. Jūs esat dāma, tā sacīt, pašos ziedu gados...
Varat vēl iepatikties. Jūs galu galā var vēl apprecēt. Kas

Viss dzīvē nenotiek... Jūs bojā neaiziesiet...

ienāk „sievas brālis. `

7

B rālis steidzīgi. Nu, kas ir? Nu? Kādā lietā? Raugās

uz lcažmiņu. Un` ko tas' grib?
Sieva; Tas mūsu kaimiņš. '

Kaimiņ š. lenācu mazliet apmierināt dāmu. Redzu -

aizved draudziņu. Nu, domāju, tagad dāma traki uz-

traukta
.. .

Jāieiet apmierināt.

Brālis māsai. Nu, kādā lietā, es prasu?
.

S ieva. Es pati, brālīt, nezinu. ' _

Brālis. Atmet savus sieviešu niķus. „Nezinu"! At-

minies, kas viņam bij.
Sieva. Nudien, taisni galva griežas. Bij. Protams, bij.

Cukurs un smalkās ziepes... Vai nu negadās...
B rālis. Tad ir slikti. Pavisam slikti. Tūlīt uz karstām

pēdām kautkas jāizdomā.
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Kaimiņš. Man tā šķiet: tūlīt var notikt Visas mantas

konfiskācija.

Brālis. Kas? Konfiskācija? Nu jā, es to pašu saku.

Tagad jādzenas pa kaklu, pa galvu. Tūlīt jāpārdod Visas

mantas. Vella grīdsegu, uz kuras stāv kaimiņš un vz/Lėtsa.

Sarota.

Sieva. Vai tiešām jāpārdod visas mantas?

Kaimiņš. Kā man šķiet, tad jāpārdod viss līdz pēidē-

jam. Cieto cukuru, piemēram, es paņemšu.
Brālis. Cukurs netiek pārdots. Cukuru ņemu es. Pir.:-

iet pie telefona. A110! Septiņi - sešpadsmit - trīsdesmit

divi.
. .

'

Kaimiņš. Tad varbūt manufaktūru?

Brālis māsai. Parādi viņam uz ātru roku mēteļzgs un

uzvalkus. Uzvalki Viņam būs kā uzlieti. Tikai pa fiksam,

Pa fiksam, es saku! Gorbuškina rāda. uzvalkus.

Kaimiņš apskata tos pret gaismu. Uzvalki, pi-oåzzims,

nav tik interesanti. Gribētos kautko uz mūžīgiem lailçiem
.. .

Cik tad gribat par šīm nonēsātām lupatām visām kopiīi?

Brālis telefonā. AllO. Fjodors Pāličs? Jā, es.
. .

išļo?

Jā, jā. Pārdod visu kā stāv. Steidzīga inventāra izļçļīa-.irlo-

šana. Nu jā, dažādas istabas lietas. Jā, arī .skapji *fin

bildes, bildes. Ko? Kā rokas darbs? Ko jūs sacījāt? Ak

tā, rokas darbs. Másai. Klausies, vai tevir kāds rokas (iarbså

Sieva nikni. Nav man nekādu rokas darbu. Liecies

mierā.

Brālis. Nē, atraitnei nav neviena rokas darba. Iīo?

Ak tā: vai bildes ir rokas darbs? Velns viņu sazin, :rokas

darbs vai mašīnas darbs. Skatás uz bildēm. Liekas gan,

ka rokas darbs. Rāmis gan ir mašīnas darbs, tūlīt var

redzēt. Másai. Klausies, vai bildes ir rokas darbs?

Sieva. Nav man nekādu rokas darbu, es jau teicu.

, Brālis. Atraitne domā, ka tomēr .nav rokas darbs.

Ko? Ak tā: kā rokas darbs? Másai. Viņš prasa: kā

rokas darbs, t.i. kāda meistara?

Sieva. Vai tu neliksies mierā ar saviem rokas darbiem?

Nav man rokas darbu, desmit reiz jāsaka.

Brālis. Nē, tā agrāk buržuāzija humāni izteicās: kā

rokas darbs. Vārdu sakot, kas tās bildes mālējis? Smiekli,

vairāk nekas.

Sieva. Piķis viņu zin, kas tās mālējis.

B rālisĻ- Vārdu. Viņš prasa vārdu.. Atbildi pa fiksam.



H a. Es tagad nevaru par tādām lietām domāt. Kā

\/Y].ņ.l .xxuc-a, uz oi bij. Nē, pagaidi, uz ach.

.lai āmi ņš. Čechovs? Gromovs?

l: i-āllis telefonā. Vārds sākas uz ach.

S; ī r.. va. Nē, pagaidi -- uz ai.

ī; 2-31 is. Uz ai sākas. Aivazovskis. Nu jā, tas pats
Ai\i'n,:c<ģvīvskis. Vārdu sakot, uz vienas bildes brīnišķa sausa

bērza; birze -- ap četrdesmit metru sausas bērzu malkas,
bet 257. otras, atvainojiet, vienkāršs ūdens. Par birzi vismaz
trīs sivėnti, bet par ūdeni - salīgs__im. Tā tad mēs jūs gai-
dām., 'ī-“jodor Pālič.

Ka. miņš. Es ņemu šīs drēbes, Anna Vasiļjevna. Bet

par .šmlāto draugu esat bez rūpēm. Man vienmēr tā šķiet.
Magi: tząs nekad nebaida. Kad tik nav augstākais soda mērs,
dOUEŠÄLŽIJ. Augstāko soda mēru es, tiešām, ar mokām pār-

cieši», bet viss cits kautkā iegrozīsies.

B zç-āl is. Vai naudu viņš, vazaņķis, samaksāja? Ko

viņš. ?ņev vārdo zobus! Ä

ļlīaimiņš. Samaksāju, samaksāju. Neraizējaties! Prom.

Brālis. Dod šurpu naudu. Ko _tu turēsi rokā?

Sieva. Nekas... Varēju jau paturēt.

a 8 _

Brālis. Te, kā teikt, viss ātri jānolaiž no kājas. Te

ātrums pirmā vietā. Tas tūlīt paņems mēbeles. 4 Tas -

skapjus. Lai tas pievāc drēbes. ,Arī es kautko paņemšu.
Es jau tevi ķezā neatstāšu. Cik varēšu, palīdzēšu. j

Sieva. Lielais paldies, brālīt. Bet kā tad tā? Acu

priekšā mantas aiziet pa vējam!

Brālis. Tu, māsiņ, nevari to saprast. Cilvēks iekritis

tik svarīgā lietā. Neskaitāmi zaudējumi varbūt valstij no-

darīti. Te mēs nevaram vairs ne minūti žāvāties. Te jāiet

visam triecienu tempā. Te jārīkojas lielnieciski... Un

kad tie atnāks - tev nav nekā. Sieva galīgā nabadzībā sēž

uz lāvas... Bet kas tev mugurā! Kā tu esi„ ģērbusies?

Apkrāvusies kā kamielis. Tūlīt apvelc visvecāko kleitu.

Melnu, saproti. Citu visu pārdod! Māsa ātri pakāpjas un

atkal paķey' vīstokli. Kur tu to vīstokli grūd? Dod šurp. .
Māsa prom. Berzēdams rokas ienāk mēbeļu uzpircējs.

9
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9

Brālis. Fjodor Pālič! Ļoti patīkami un tā „I'<.v;p.-'o,iām.
Lūdzu apskatiet mēbeles. Tikai pafiksam, pa fiksam. Liel-

nieciski.

Uzpircējs. Tā. T0 var nopirkt... Tā. Bildes.

Skatás caur dūri. Var nopirkt... Cik gribat pzu' šīm

grabažām?

Brālis. Tur vēl brīnišķa dāmas guļamistaba.

~ Uzpircēj s paver durvis un skatās. Var. Arī tā,» var.

Cik gribat apaļos skaitļos par visu to brāķi? Tris dmlu.

10

Sieva ienāk "vecā. noplisušá kleitā. Ak tu tētīiž Viņš
grib visu par sviestmaizi dabūt. Trīs!

Uzpircējs. Nu labi, lai iet četri - un beigta. šąalle.

Ņem nost bildes. Liek krēslus uz galda.
Brālis. Lai ņem, māsiņ, lai ņem. Mums tag-sad katra

minūte dārga. Raksti viņam kvītī.

Sieva. Ak tu tētīt! Kā tad tas iznāk? Kā tad. tā?

Raksta kviti, sanem naudu.

Uzpircējs. Estūlīt atsūtīšu zirgu. Prom.

Brālis. Uz karstām pēdām sūtiet zirgu. Pa

Te jārīkojas lielnieciski. b

11

Brālis. Te māsiņ, ātrums pirmā vietā. Tu manu rak-

sturu zini: es panikai nepadodos. Bet lietu izvest galā --

to es protu. Te jāiet visam triecienu tempā.

Sieva. Es, protams, zinu. Es saprotu tavu stāvokli.

Man tikai mantas žēl. Kā tas iznāk, man savā dzīvoklī vairs

nebūs kur apsēsties?
Brālis. Ak tā! Dzīvoklis? Dzīvokli tak jūs par desmit

tūkstošiem nopirkāt. Nē, arī dzīvoklis jānolaiž no kājas.

Zvana pa telefonu. AllO, trīs nulles piecpadsmit. Allo. Es,

es. Dzīvoklis -- divas istabas. Pie nelaiķa, bet nebīstaties

- nelaiķis nav šinī dzīvoklī miris. Másai. Nerausti mani

aiz rokas! Telefonā. Nē, mēbeles diemžēl jau pārdotas.

Arī drēbes pārdotas. Nē, tas viss pārdots. Atraitne visu

pārdeva. Nu tad pienāciet sarunāt dzīvokli.

lenāk kaiminš jaunā., ārkārtīgi platā uzvalká.
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_n_ n. im iņ š. Man bail, ka uzvalks mazliet-par platu. Ko?

L; a". l is. Stāv kā uzliets.

:'- ža; va. Ļoti jauki stāv.

l»l.--„imiņš. Nē, es jūtu, ka par platu. `
i: z-ālis. Kur tad par platu? No mugurpuses sarauc

ru/„»z, itzvalku. Tas jau drīzāk jums par šauru.

i; n. i miņš gandrīz raudádams. Apžēlojaties, kā tad

pa:* žJ-JLLIYU? _
i]- rėīilis. Skaidra lieta - par šauru. Pat pie elpas ne-

vaiuai. tikt. _ i

E5. 3 e va. Ļoti jauki stāv.

.ī-.Ī aimiņš. Nē, ziniet, nav kā vajadzīgs. Arī plecos

Spin-Ž. Nē, tas man par šauru. Jūtu, ka par šauru.

L rālis. Nu, ziniet, jūs taisāt figūras. Nupat taču

teia-?LL - par platu.
Iž. ai miņš. Vai- tad es teicll par platu? Nē, es teicu par

šauxu. Taisni par šauru -es teicu. Grūti atvilkt elpu.
E' rālis. Nu, ziniet, no jums nevar tikt gudrs. Atlaiž

srxīçvląėres. Kur tad paršauru, ja drēbe krīt platās' krokās?

Dršizāk par platu. ģ
Kaimiņš. Varbūt par platu. Velns viņu sazin. Nu-

dien, par platu. `

Brālis. Be_t akurāt' nekāda platuma nevar manīt. Re,
kā apskauj figūru! Jūs pats nezināt, ko gribat.

Sieva. Viņš pats nezin, ko grib. Taisa figūras... ~

K. ai miņš gandrīz raudádams. Nu tad vēl abažūru

paņemšu. Itkā prēmijas veidā. Tādi abažūri mani mazliet

interesē. ' .

Brālis. Ņemiet abažūru. Tikai pa fiksam, pa fiksam.

Skrieniet kā ar zeķēm. Kaimiņš uzlien uz galda un noņem

abažūru.
i

Sieva. Kas te notiek manuiacu priekšā? Ko tu, sātan,
lien uz galda? “

Kaimiņš. Atvainojiet. let prom ar abažūru, pa ceļam
pievákdams pāris krēslu.

B rāl is. Lai stāv krēsli. Visas mēbeles pārdotas.

Kaimiņš. Atvainojiet.

Brālis. Arī etažēre pārdota. Nebāziet klāt pirkstus.
Viss kā stāv pārdots. Tikai dzīvoklis palicis.

Kaimiņš. Dzīvokli es ņemtu, ja- teiksim uz izmaksu.

Šis dzīvoklis man jau sen krita acīs.
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Sieva.. Dieviņ, tētiņ! Ko tas nozīmē? Bet kuš." *Sarl es

pati palikšu? _
Brālis. Pie joda! Patiesi. Kur tad atraitne :>.-=,li`šr:~.'?

Kaimiņš. Galu galā gultas vietu viņai var .d:c:īts"zt„.

Brālis. Raksti kvīti. Nē, dod, es uzrakstīšu. “ils, lākai

paraksties. Māsai. Nerausti mani aiz rokas.

Kaimiņš prom ar abažūru un kvīti.

13

Brālis. Tagad, šķiet, viss kārtībā. Tūlīt tas 3.i2:.'v'~-3fiĪS

mēbeles, un tu varēsi atvilkt elpu.
Sieva. Viss iet kā pa sapņiem... Bet ja nu 'i:«:::.<:.i *iz-

sauc? Ko es teikšu?

Brālis. Ja tevi izsauc, tu viņiem saki: nekā 7.1.:2r, te

es esmu... _

Sieva. Varbūt sacīt: esmu brāļa apgādībā?

. Brālis. Ko vēl nē! Brāļa apgādībā! Mani nu ggan :ie-

piemini. Taisni aizmirsti mani. Manis nemaz 12;:: v un

beigas. Bet nudien... Va velns! Sāks prasīt, kāçfåēą. msie),

pirmkārt, "otrkārt, ceturtkārt... Varbūt labāk, ja). tu,

māsiņ, apprecies? Klausies, vai tu nevari uz ātru 1717111; .ap-

sievpties, apprecēties, ko? Tikai pa fiksam.

~ Sieva. Kā tu to domā?

Brālis. Tad mums pavisam jauki iznāks. NĪĒJĪIĶĒU. nav,

pati .sacīt jāsaka vīra apgādībā, pirmkārt, otrkārt, ceturt-

kārt
...

Vai tev nav kāds muļķis padomā?

Sieva. Brālīt, ko tu runā!

Brālis. › Tikaipa fiksam, pa fiksam. Nu, vai ir kāds?

Sieva. Nu, bet kā tad tā?

Brālis. ›Nu tas pats, kas te ienāca - kaimiņš. Kā

tev šķiet, tas neprecēs? .Pasauc viņu uz ātru roku. Pa

fiksam, .pa fiksam!

Sieva. Apžēlojies, kā tad tā? Kas tā par lietu? Bet

tur jau viņš nāk. '

, 14

Kaimiņš." Nudien, neņemšu uzvalkus. Visa :māja

smejas.

Brālis. Liekaties jel mierā! Sakait labāk - kāpēc

jūs tik bieži spriņģojat pie manas, māsas viesos? Jūs viņu

kompromitējat. `
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1-”; i_ miņš. Apžēlojaties, kur nu bieži? Mēneša laikā

tiiru: v-eiz ienācu - apmierināt dāmu.

L: .ą-ģilis. Apmierināt dāmu! Pazīstam tādu mieru. Un

vē! .rnelo! Tikai reiz ienācis. Manu acu priekšā viņš, ēr-

Z(3!:':„ trešo reiz laužas iekšā. Kompromitē, vairāk nekas.

Bet ;gs jums viņa patīk, tad sakait vien laukā.

s: i m i ņš. Tas ir, kā jūs domājat - patīk? Apžēlojaties!

I:: a' iālis. Es saku: ja mana māsa patīk, tad ņemiet un

prcąáīçsz, viņu nost.

1-1:: imiņš. Bet vai tad es..". vai tad es teicu, ka viņa

pazi:: 'B

.ās r ālis. Nupat jūs tā izteicāties.

Ēmzimiņš. Es? Nu, vai ziniet... Es... es par drēbēm

run "zin. Un taisni pretējā nozīmē. Uzvalki man nepatīk,

es ījeicu. .

ī-š rälis. Nē, jūs man -te nepūšat pīlītes. Ņemiet un

prccžeią viņu, ja patīk. Tikai pa fiksam, pa fiksam, Trie-

cienu tempā.

liai miņš gandrīz raudādams. Kā tad tā, apžēlojaties!

Kāpēr.: lai es precos? Es jūs taisni nesaprotu.

Sie v a. Protams, ja viņš negrib, kas tur ko runāt?

B rālis. Kā negrib? Grib, tikai kautrējas.

kaimiņš. Dievs sodi, negribu... Es jūs taisni nesa-

pruizu. Kā tad tā, apžēlojaties! Es tak vēl nekā neesmu

teicis. Ko jūs man nākat virsū?

Brālis. Ak, viņam vajag izteikties. Nu tad teiciet:

sak, precēties gribu. Es .jums neliedzu runāt.

Kaimiņš. Nē, es tiešām vairs nekā nesaprotu. Es ne-

gribu... Es negribu precēties. Ko es kā traks ņemšu un

uz reizi apprecēšos. Dievs sodi, ko jūs mani neliekat mierā?

Sieva. Ja negrib, kas tur ko runāt? *

B i-ālis. ÄTik interesanta sieviete! Es jūs taisni nesa-

protu! Bet ja nav cilvēkam gaumes, tad tā arī sakāt un

nemaldināt citus.

Kaimiņš. Es... es nevienu nemaldinu. Man ir gaume.

Tikai es saku
. . .

B rālis. Jums ir gaume! Nesmīdiniet mani! Tik jauka

interesanta sieviete! Un stāvs! Kas viņai par stāvu! Nē,

es redzu, jums nav jēgas par sievietēm. i

Kaimiņš. Nē, man ir jēga... Es atzīstu, ka-viņa ir

gandrīz tā kā interesanta... Tikai es...
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Brālis. Jaukaycēla gaita. Cita iet kā kamielis, iii-si; šī

liek kājas vienādi. Viens, divi. Viens, divi.

Kaimiņš. T0 es saprotu un atzīstu. Protams, 1,12- mm

patīk - man ir gaume... Bet kā tad uz reizi tā, zmļī›f-lr›-

jaties... '

Brālis. Māsiņ, pieejiet pie viņa. Ņemiet viņņs ;uz

rokas. <

Kaimiņš. Kā tad tā, apžēlojaties! Es taisni .Tipv-

mulstu...

_

Brālis. Kas tur ko apmulst? Sķirties jūs varat; '=.:.š..:~n-

mēr - es nesaprotu, kas tur ko diņģēties.
Kaimiņš. Nu, sacīt jāsaka, ja var šķirties --~

tami ;393

precēšos ar”. _
Ž Brālis. Protams, precaties. Tikai pa fiksam, ;ne

fiksam. Māsiņ, skrien tūlīt uz .dzimtsarakstu nodaļu
ties... un pie tā paša iesmērē kādam virtuves t`l`ål`alĪi!lL~..

Sabučojies ar viņu.
Sieva. Bet kā tad tā? Skūpsta kaimiņu. Prom..

~ 15..

Brālis. Nu redziet, un jūs vēl čīkstējāt. Nocēlāt

ka prieks skatīties!

Kaimiņš. Nē jel, es tikai runāju...

Brālis. Kas tur ko runāt... Ņem un apprecas.

Kaimiņš. Pagaidiet, pagaidiet... Nu labi, es pretzozá,

bet kāpēc tad es drēbes no viņas pirku, ko?

Brālis. Varēsiet tagad lepoties medus mēnesī...

Kaimiņš. Bet es tak par tām naudu samaksāju, tur-

pretim, ja .precos, tās man zināmā mērā itkā par velti pie-

nākas. Kā tad tā -es pats no sevis drēbes pērku, ko? Nē,

ziniet, tā es neesmu ar mieru...

Brālis. Bet jūs tak vispirms nopirkāt un pēc tam pre-

cējāties. Ko jūs man pūšat miglu acīs? Tikai maldināt

cilvēkus. ~ l ~

Kaimiņš. Kā tad tā, apžēlojaties! Nē, tā es neesmu

ar mieru. Jā es precos, drēbes tik un tā ir manas. Atdodiet

manu naudu. Citādi es neprecos.

Brālis. Tieciet nu gudrs -- atdodiet naudu! Māsa

varbūt- jau Šķīrusies, varbūt viņa ir sieviete, varbūt viņai
slimīga pašapziņa. Bet viņš - viņš vairs neprecēsies!
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'lai a imiņš. Kā tad tā? - Arī par dzīvokli es iedevu rokas

mąsmlii... Kā tad tā? Nē, Dievs sodi, tā es nevaru...

liks... Es...

.Ell 'v-ālis. Ko jūs taisāt tirgu? Nu labi, es jums pusi
aiz. ng-šau. .

f»z«ik smagais ormanis.

16 '

:ti tnagais ormanis. Šīs mēbeles jāved, vai?

Īšiširālis. Šīs, šīs.

aimiņš. Jā, un mēbeles! Kāpēc jūs pārdodat mē-

beJs;-x.s'? Kā jūs drīkstat pārdot manas mēbeles? Neaiztieciet

manas mēbeles! Dievs sodi, neprecēšos.

Iš 'rālis. Bet ko jūs tik ilgi puņķojāties? Ar savu uz-

Veétxtlos cēlāt sievietei neslavu, vairāk nekas. Būtu appre-

-543.5 ātrāk, arī mēbeles paliktu jums.
_žrl :›,imiņš. Apžēlojaties, kā es varēju ātrāk - jūs tikai

n uipszt sacījāt, lai precos.

Īf:: .a-ālis. Bet pašam nevarēja ienākt prātā? Pats vai-

nīgaz, tagad atbildiet par visu.

ąimiņš, Kā tad tā, Dievs sodi! „.
Īšļ; vālis. Vai ziniet, ejiet pie velna! Rau, tur jau arī

brīfite nāk. ķ

17

Kaimiņš. Anna Vasiļjevna, ko tas nozīmē? Es vairs

nekā nesaprotu. Lai viņš liek mierā mūsu mēbeles.

Brālis. Mēbeles pārdotas - nav ko muti dzesināt.

Zllásai. Nu, vai izšķīries? Tikai atbildi pa fiksam.

Sieva. Izšķīros. Un virtuves traukus kaimiņiem pār-
devu. .

Kaimiņš spiedzoši. Ko, virtuves traukus? Kāpēc jūs

pārdodat manus ,virtuves traukus? No kā tad mēs ēdīsim?

B rāl is māsai. Kāds draņķa brūtgans tev gadījies!
Mēs tik lieliski izpārdevām, bet viņš nav mierā, kliedz kā

pūce. Un es taisni šodien nejūtos labi - galva sāp.
Sieva. Bet vai tad mēs ar viņu varam būt mierā?

Kaimiņš. Skaidra lieta! Tad lai viņš atdod mūsu

naudu.

Brālis. Labi, atšujies. Dabūsi pusi - es jau teicu.

Smagajam ormanim. Un to arī. T0 arī nesiet laukā.
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Kaimiņš. Man galva taisni kā apmāta. Es vairs nceīeīáī.

nesaprotu.
B rālis. Pieejiet vismaz pie brūtes. Stāv kā mūlaps,
Sieva. Ko tu uz viņu kliedz - redzi, cilvēks pavis;.::~.':e;~.

nobijies. Pieiet pie ziņa. Abi mīļi runājas. Skzlpstrīs.
lenālc Gorbuškins. Viņš mazliet iereibis. Dzied m2 2.-5.”.

kājām takti. _

18

Gorbuškins dzied no „Traviātas". Nu ir piepildījšxš::

viss, ko es lūdzos klusībā! Nu ir piepildījies viss, ko w

lūdzos klusībā!

Sieva. Grīša! `

Gorbuškins nepamana, kas istabā noticis. Ļoti pie-

klājīgi izturējās. Ļoti. „Atvainojiet - saka, -
ka pa-

vēsti nesūtījām pa pastu; ļoti steidzīgi jūs bijāt Vąjaåzīgąs
kā liecinieks - saka." „Ahā - saku - protams, taisni 1,5(

jau es nācu -kā liecinieks." „Nu ir piepildījies viss
---

saku: kādā lietā es esmu liecinieks? -- prasu." Viņš sak-g.

un tik laipni, pieklājīgi: „Pastāstiet - saka, --
ko jiīs

zināt par Ščūkinu. Viņš - saka - uz ātru roku apzagāsf*
`-- „Lūdzu", - saku. Ņemu krēslu - piesēžos lūk tā pie

gal.
..

Izbijies 'veļas visapkārt pustukšā, izdemolētā istabā.

Kas te ir? Kas te ir, es prasu?
Sievas brālis uz pirkstgaliem lēni izslid laukā.

Sieva. Redzi... mēs domājām... Mēs, Grigorij

Ivanič.
. .

Kaimiņš. Galva taisni kā apmāta.
Gorbuškins kliedz. Kas te ir? Kas te ir? Kas te no-

tiek manā dzīvoklī?! Ienāk smagais ormanis.

Smagais ormanis. Viss bij, ko?

Tris_ oilruēki stāv atplestām mutēm.

Priekškars



Jauniznākušās IugAg__s_,_

' h kuras ieteicams lauku skatuvēm: .

R.,_Sotaka1-- „Kvēlās ogles“, drāma 4 cēlienos. .
Lugā “tēloti Latvijas neatkarības -Jidejas nesēji un brīvības

.izcīnītāji -'- strēlnieki, kas neieguva augstos amatus, bet gan moku pilnu'
nāvi, ar smaidu uz lūpām. Kā kvēlas ogles, viņi dega mīlā pret dzimteni
un. sadega .par viņu kopā ar saviem cīņas biedriem. Drāma ieteicama

18. novembra svinību izrādēm. -- " . ~ .

' ļ Skatuve: istaba, pagalms, un krūmāju skats naktī. `
l» Personas: 5 sievietes un 8 vīrieši. Maksā Ls 1,20

Ed; Cāliša -- ..Papardes zieds“. k0mēdija3 cēlienos.

i - Lugā tēlots, ka pēc laimes tiecas visi, bet to sasniedz tikai tie,

kas tās cienīgi. ~ Sedvalkos svin Jāņus un spāru svētkus.

Veikts .liels darbs, par kuru tā darītāji "gaida ļaužu atzinību. Tā

būtu viņu laime. Bet egoisms, pārspīlēta godkāre padarījusi tos laimes

necienīgus. Teiksmaino papardes ziedu -- laimi -'- iegūst sāpinātie un

-atstumtie, bet dvēselē cēlie, kas pratuši Vispirms savaldīt
'savas jūtas. _

i Lugā darbojas 3 sievietes un 5 vīrieši. Dekorācijas: pagalms

-unķveranda, luga izrādāma uz laukiem. Maksā Ls 1,20

*EdgCāliša - „Lielos rados“, komēdija 3 cēlienos.

_._. Ä Lugā_ notēlojas, ka turīga „veclaiku” zemnieku dzimta bērnu dēļ
nolemj iet „laikam līdz,“ t. i. kļūt tikpat cienīti un slavināti, kā tie, kas

to jau dara. To panāks, ja izdosies ieprecināt dēlu „vientiesi“ lielos

rados. Izraudzītie lielie radi aiz veikala interesēm arī ielaižas šais

_precībās, jo zin, ka viņu Spekulācijas nes tikai zaudējumus, bet „lieli"
tie ir tikai vientiesīgo uzticības dēļ viņiem. - Bet ar veikalnieciskö

nolūku ievadītās precibas nobeidzas ar īstu mīlu un lielo radu nödomi

šoreiz neizdodas. - Uzvar sirdsšķīstie-vientieši. -

~- Komēdijas dekorācijas: istabas visos cēlienos, darbojas 5 sievieši

un 4 vīrieši, kādēļ viegli izrādāma uz lauku skatuvēm. Maksā Ls 1,20

„Nevaldamā meitene“. _ c
Kārļa Eeviņa komēdija 3 cēlienos. 8 personas, viena dekorācija ~

istaba visos cēlienos. V Maksā Ls 1,20

~ . .Lugā tēlotatagadējā 'lauku dzīve; no kuras jaunatne raujas prom

skolās. Nevaldāmā' meitene arī slāpst pēc izglītības un pati uz savu galvu,

iestājas augstskolā. Bet tēvs nedod naudu;un grib viņu izprecināt

bagātam kaimiņu saimniekam-jveėpuisim, kam_ labi padevušās cukurbietesļ

iNevaldāmā meitene ar viltu tomēr. tiek vaļā no nevēlamā precinieka.»

,Viņa aizbrauc studēt, bet vecpuisi atstāj savai krustmātei, kas uz to jau.
sen tīkojusi. - Lugā daudz jautrības un jocīgu momentu, oriģinālu tipu,

starp tiem puiši-latgaļi un nanseniste-krieviete. ' '

Ed. Cālīša agråkās lugas: v V „

F „Laikmeta «Var0ņi", joks 3 cēlienos . . . . Ls 1,20

„Ķīselis vārasl' joks 3 cēlienos . . . . . „
1,20

, „Varžu dumpis“, joks 3 cellenos - . . . . .„ „
1,+

„Vesela miesa“, joks 3 cēlienos . . . .
„

1.*

` Krājumā visas citas jaunās un agrākāslugas. Afišas izgatavoju,
2 stundās. Biļetes, krājumā 7 krāsās. Ieejas nozīmes - jauni paraugišg

Rīgā- iebraukuši, lūdzu 'nāciet apskatīt manu lielo lugu krājumu.
Pasūtījumus pa tālruni 27436, izsūtu tai pašā ,dienā ~

.- ā,

- ` Grāmatu .Rīgār/ . '

izdevējs un tirgotājs
'J' ' Kr. Baronalelņaçģ


	Triecienu tempā : Padomju Krievijas komēdija vienā cēlienā�呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲搰〴㐰〵㠰〵〴挰〵搰〵っ㌰〴攰〵㠰ㄲ㌰っ㌰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸱㠠〮〰‰⸰〠㘮㔲‱㠰⸰〠㔲〮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㉣〰㔸〰㑡〰㈴〰㑡〰㐲〰㐲〰㔶〰㐲〰て〰㐲㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㘮㔲‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㐹⸰〠㔰㐮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ち㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ〮〰‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㘶⸰〠㔰㐮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑢㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸳㈠〮〰‰⸰〠㔮㌹‷㈮㜲‵〵⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴攰〵㠰〵㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸹㠠〮〰‰⸰〠㔮㌹‱〴⸰〠㔰㐮㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑣〰㐸〰㔷〰㐸〰㑣〰㐶〰㐴〰㔰〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੑഊ���������������������������������
	FRONT��V捭慰見�Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ
	Cover page�甀　　㘀尀甀　　㜀㔀尀甀　　㘀挀尀甀　　㘀㤀�崔핃惡�퐀椀栀氀砀欀椀欀椀洀欀愀�甀　　㘀㠀尀甀
	Title��V捭慰見�Ă�ঊ杬祦㶝뼸�ઌ�V桥慤㖑忱�ૢ
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ

	MAIN�ㄻ��刀䭩��沤ㄻ��吀䭩��溤ㄻ��
	Chapter�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ

	BACK�甹��娀䭩��ਤ甹��尀䭩��త甹��

	Advertisements������㿋瘲��ﰂ䭩������⋋瘲��＂䭩������○瘲��ȃ䭩������⣋瘲��ԃ䭩������⯋瘲��ࠃ䭩������⻋瘲��
	Advertisement�〰㘹〰㜳〰㘵〰㙤〰㘵〰㙥〰㜴〰㜳〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㍦换㜶㌲〰〰〰㠰晣〲㑢㘹〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㈲换㜶㌲〰〰〰㠰晦〲㑢㘹
	Advertisement��〰㘹〰㜳〰㘵〰㙤〰㘵〰㙥〰㜴〰㜳〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㍦换㜶㌲〰〰〰㠰晣〲㑢㘹〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰㈲换㜶㌲〰〰〰㠰晦〲㑢

	Illustrations���0㜳0㘵��������Î霔죂디㢱錎₳디İ〰İ〰ꃎ霔烃디䤉디��������0〰0〰탐霔胅디硰䤉탃디��������b㘹
	Untitled�　㘀尀甀　　㜀㌀�␋摆ꞏﭖ褳㲝�Ȁ愀猀�㘀戀尀甀　　㘀尀甀　　㜀㌀�␋
	Untitled�　㘀尀甀　　㜀㌀�␋摆ꞏﭖ褳㲝�Ȁ愀猀�㘀戀尀甀　　㘀尀甀　　㜀㌀�␋
	Skatuve�넁/㲲܄˭㊱�눃Ȃ±̀⼼눅Ђ눇ﰼ눁Ȃ㌑ℑ┡ᄡ䐂騂⋽�嗺ꭄ




