
Veltīts simetrijai. 

Pro(kt)logs. 

Autolistē piedalāmies relatīvi nesen. Relatīvi, jo autolistes pasākumi ir kā dividendes - ne biežāk 

kā reizi gadā. Šis bija mūsu trešais autolistes pasākums.  

Pirmais tēlojums. 

Pirmais skats. 

Uz skatuves darbīgs Laacis rušinās pa migu. Pārnes lietas no vienas vietas uz citu. Dažas lietas 

saber kaudzē. No kreisās puses iznāk Berta. 

Berta: (piemīlīgā balsī) autolistei jauns pasākums. 

Laacis:  Ghmm. (pēdējais autolistes pasākums cik vecā galva var atcerēties bija Karlsons senā 

pagātnē kad uz muguras vēl nebija tik daudz sirmu spalvu). (domīgi) Nu jāskatās, ko ar sīkajiem 

(mazas piekabītes, kuras samazina iespēju nelegāli uzturēties ārpus uzraugošā policijas virsnieka 

noteiktās teritorijas). 

Berta: (cerīgi) vēl 2 mēneši laika. 

 

Otrais skats. 

Tuksnesīga ainava. Aiz kāpām dzirdama kamieļu urkšķēšana. Nogurusi saule tuvojas rietam. 

Neliels vējiņš slinki grūsta smiltis kāpu virsotnēs. Laacis reģistrē komandu pasākumam. Satumst. 

Paiet klusa un beznotikumu nakts. Nākošā diena. Satraukts Laacis pārskata ienākošos baložus 

(pasta). Jā - te nu tas ir "Ekipāža 3 PriedeZ reģistrēta pasākumam". Līst šampānietis, asaras un 

lietus. Nereģistrētu uzņēmumu darbiniekiem tiek piešķirtas trīs brīvdienas un cietumniekus baro 

ar šokolādi. Vietējā avīzē tiek publicēta pirmā priekšspēle. Publika sajūsmu izsaka klusējot un 

ignorējot. Ar to mēs iegūstam nedaudz mazāk par vienu punktu. Nulli apmēram. 

 

Trešais skats. 

Rudens. Laacis ripina ežu boulingu pa āboliem. Tā sanāk apvienot sportu ar ražas vākšanu 

ziemai. Eži klusītēm spiedz. No kreisās puses iznāk Berta (konsekvence). 

Berta:  (tramīgi) jūs tak autolistē esat braukuši - kādi piedzīvojumi tur ir paredzami? 

Laacis iegrimst neskaitāmās (divās) atmiņās par iepriekšējiem autolistes pasākumiem. Pēc 

nepilnām divām sekundēm. (domīgi) Braukāšana apkārt un domāšana. 

Berta: mēģināšu atsvaidzināt domājamo aparātu. 



Laacis (iespējams nodomā, ka nekas jau tāpat nemainīsies) turpina vākt ābolus. 

Ceturtais skats. 

Otrā priekšspēle. Ņemot vērā savas individualitātes neciešamo šarmu, Laacis nolemj vienbalsīgi, 

ka šo spēli pieveiks neatkarīgi no pārējiem piekrītošajiem. Un tā, ar vienu roku operējot 

smadzeņu audzēju divgadīgam bērnam un ar otru diriģējot kādu no Vāgnera operām, Laacis ar 

kreisās kājas mazo pirkstiņu sabaksta nosacīti pareizās atbildes. Septiņas minūtes. Tieši tik gara ir 

opera un audzēja operācija. Ja neticat - meklējat googlē. Finālā rezultāti ir vidēji. Atsauksmes par 

operu ir diezgan naidīgas un diezgan pamatotas aizdomas, ka arī Stradiņos Laaci neviens vairs 

negaida. 

 

Piektais skats. 

Neliela kūts vidējos austrumos. Govs, cūka, zirgs, vēl šis un tas. Divos vārdos - pilns komplekts. 

No labās puses klibodama uznāk trešā priekšspēle. Pēc izskata ap 20 gadiem, brunete, tikko 

pabeigusi vidusskolu. 

Brunete: (piesitot kāju) CIPARI! @#$@#$!@$! CIPARI! 

Ragu un bezragu lopi aizbēg kur kurais. No kreisās uznāk Laacis. Uz pleca vienkāršs loks un maks 

ar  trīs lietotām bultām.  

Laacis: 96+1904 = 2000. 

 

Priekškars krīt - starpbrīdis. 

Pēc vienas minūtes... priekškars paceļas. 

 

Otrais tēlojums. 

Pirmais skats. 

Tā pati iepriekšējā scēna. Laacis ar vairs tikai divām bultām. Viena bulta vēl nedaudz vibrē sienā, 

kura nepavisam nav uz brunetes pusi.  

Pa vidu parādās neliels dūmu mutulis. Dūmiem izklīstot redzams KOKO. Nāves un salaveča 

mikslis. 

KOKO: diez vai tur tas tik vienkārši. zinot viņu marazmātisko domāšanu...  

No kreisās puses uznāk Berta ar aizdomīgu rulli. 



Berta: (skrubinot ruberoīda ruļļa iepakojumu) jāuzpīpē ruberoīds. 

Laacis: (noguris un aizkaitināts pēc trīs minūšu nesekmīgas ruberoīda cigāra aizdedzināšanas) 

jāuztaisa skripts, kas mēģina visas vērtības. (sajūsmā par sevi apgāž pilnu spaini ar pienu). 

Paiet saspringuma pilna minūte. Brunete sāk krāsot nagus, ik pa brīdim ieķērcoties  "CIPARI!".  

Iedegās spuldzīte, kas dīvainas sagadīšanās pēc atrodas Laacim virs galvas. Uz sienas 

ultravioletajā gaismā var manīt dažādus aizdomīgus pleķus un kaut ko, kas līdzīgs tekstam. 

Ielūkojoties tuvāk tas izskatās pēc kaut kā šāda: ""answers":[{"year":"","pages":87}". 

Laacis: (spiegdams kā maza meitene, kurai ir pirmās mēnešreizes) lūk arī atbilde. vajag dabūt 

izdevumus. Lapas pret gadu. 

Pēc stundas vairāk vai mazāk veiksmīgas kūts grīdas pārmeklēšanas ar lupu un ultravioletās 

gaismas prožektoru, rodās sajūta ka kāds kūti izmanto orģijām. Bet nesaistīti ar to tiek aizpildītas 

atbildes brunetes piezīmju blociņā. 

 

Otrais skats. 

Viesu nams pierīgā. Pie ieejas sapulcējušās dažādas personas (izgrieztas) no žurnālu vākiem. 

Netālu nolaižas helikopters. No helikoptera izveļas visa komanda un dodas uz viesu namu 

atzīmēt ceturto vietu trešajā priekšspēlē. Šampanietis plūst straumēm un dīvainas sagadīšanās 

dēļ visi Privātās Dzīves uzņemtie foto tā arī nenonāk presē. No labās (kā vienmēr piezogas 

militārās policijas vienība). 

Pulkvedis Ceturtais Starpspēlis: (raustoties smieklos) Stāt! Vai arī es šaušu. 

Viesi ignorējot Pulkvedi turpina dzīrot. Pulkvedis izšauj šampanieša korķi. Viesi norimst. 

Komanda pusaidzertām acīm paverās Pulkvedī. 

Komanda: ....? 

Pulkvedis: BURTI! BURTI! BURTI! BURTI! BURTI! BURTI! BURTI! 

Komanda saraujas. Atceroties cīņu ar Bruneti tiek izvilktas, jau iepriekš sagatavotas, ultravioleto 

staru lampas. Pulkvedis izliekas to nemanām.  

Laacis: (joprojām turot lampu pavērstu pret Pulkvedi, bet galvu pavērstu pret Komandu) nebūs 

tik viegli šoreiz. 

KOKO: (nomet lampu) paga, ja AZ = 0, A=Z, ko tas dod, pagaidām neko. 

Pārējā komanda pārmetoši noskatās uz viņu un domās ievelk mīnusiņu. 

 



Trešais skats.  

Tā pati viesu māja. Viesi jau ir izklīduši. Komanda lēni vazājas ap galdu un mēģina samedīt 

alkoholu. 

Tigra aizver acis un sāk meditēt. Pēc pusstundas atver acis. Pārējā Komanda lēnām cenšas 

iebakstīt Pulkvedim ar asiem priekšmetiem. Neveikli. 

Tigra: kaut kāda saistība ir ar tēliem no filmas. 

Pēc piecām minūtēm Pulkvedim apnīk bakstīšana un viņš dodas projām. Komanda turpina 

līksmot vēl dažas dienas. 

 

Priekškars krīt - starpbrīdis. 

Pēc vairākām dienām... priekškars paceļas. 

 

Trešais tēlojums. 

Pirmais skats. 

Z-Diena. Agrs rīts. Amazones lietusmeži. Lietus sezona turpinās jau trešo nedēļu. Aligatori ir 

apēduši pusi no vietējiem iedzīvotājiem. Pārtikas rezerves izsīkst. Komanda saprot, ka ir jādodas 

ceļā, jo ilgāk to vairs nevar izturēt. 

Tigra un Laacis iesēžas tvaikonī un sāk ceļu pa Amazoni augšup pa straumi. Ik pa brīdim 

padarbina kuģa tauri. Saspringums nedaudz pieaug, jo neviens neatsaucās izņemot dažus 

aligatorus. Pēc pusstundas cīniņa ar diviem aligatoriem Komanda ir pilnīga ( apaļa ) un gatava 

darbam. 

 

Otrais skats. 

Joprojām agrs rīts. Kājnieki. Pļavā ducis automašīnu kopā ar niekkalbjiem, kuriem tieši tajā dienā 

nav nekas cits ko darīt kā izbradāt govju iemīļoto zāli. Pēc nelielas izrādīšanās Organizatoriem, 

Komanda noskatās Balagānu un dodas uz netālo Centru, lai dirnētu pie iepriekš izdomāta 

muzeja. Pulkstenis ar dzeguzi nost divpadsmit. Laacis satraukts spaida flīzi. 

Laacis: (vīlies) te nu bija. Viss mans darbs (un dzīve) vējā. Šis muzejs (droidi ) nav tas muzejs 

(droidi ), kuru meklējam. 



Komanda regrupējas un šturmē dzelzceļa muzeju. Kādas reizes piecas izskrien cauri muzejam 

šurpu turpu. Nav. Nu nav. Latgalē astotā decembra vispār nav. Rodas nelielas šaubas par to vai 

Latgale eksistē dzīvē vai tikai uz papīra. Panikā tiek spaidīta flīze. 

Laacis: ai nu labi - mūs vēl gaida psihiatrijas muzejs. 

 

Trešais skats. 

Ģintermuiža. Pēc desmit minūtēm. Laacis ar flīzi rokās skrien pa parku. Pakaļ viņam skrien trīs 

sanitāri. Nē tie nav sanitāri, bet Komanda. Pēc desmit minūšu skraidīšanas pa parku neviena 

sēne vai psihiski nenoturīgs pacients nav atrasts. 

Laacis: disapointing. 

 

Ceturtais skats. Pilsētas nomale. KP122. Laacis dauza galvu pret zemi. 

Laacis: Stulbā, stulbā galva. Es tiešām domāju, ka šoreiz sanāks, ka šoreiz viss būs savādāk. 

KOKO: Nekas. Sēņu audzēšana nav domāta jebkuram. Sēnes nedodas rokās kuram katram. 

Turpmāk sēnes audzēšu es, bet tu labāk brauc ar auto nevis ar muti. 

 

Piektais skats. 

Dzelzceļa sliedes. Grants seguma ceļš. Pelēkais auto skaļi piebrauc pie sliedēm.  

Laacis: Kur ir pārbrauktuve? Kur ir pārbrauktuve es prasu? Vai mēs tiešām esam vilciens? Vai 

stirna? Vai sasalis kovārnis? 

Pelēkais pabrauc uz vienu pusi. Pabrauc atpakaļ.  

 

Sestais skats. 

Pelēkā salons. Tigra ar pirkstu braukā pa flīzi. 

Tigra: (priecīgi) tikko apmeklējām muzeju. Virtuāli. 

Komanda priecājās un sit plaukstiņas. 

Ik pa brīdim scēna atkārtojas. Virtuāli apmeklēt muzejus ir lētāk maciņam. 



Septītais skats. 

Random vieta kaut kur netālu. 

Pelēkais: (gaidoši) Vrum. Vrum. 

Komanda: Aiziet! 

Leģenda: Es esmu vieglas uzvedības sieviete. Bet arī man ir savi knifi. 

Komanda: (nervozi skaitot naudaszīmes) Pietiks? 

Leģenda: Cik tur ir? Ehh. Nu labi - šodien es būšu Jūsu. 

 Komanda izmanto Leģendu vairākas reizes. 

 

Astotais skats. 

Kartes lejasdaļa. Zilais punkts. 

Komanda: Vai nu Organizatori mums tūlīt iedos zaļo punktu vai arī braucam ņemt zilos un uz 

bāzi. Galu galā satumst jau un drīz būs pavisam vēls. 

Pēc piecām minūtēm. 

Komanda: Skopuļi Organizatori! Braucam ņemt zilos! 

 

Devītais skats. 

Bāze. Krēslo. KOKO reģistrē finišu. Berta gatavojās stopēt ar īsiem bruncīšiem. Sistēma prasa 

KOKO vai turpināt Elites klasi. 

KOKO: Jā protams. Kam mums tautas (plebeju) klase? 

Salūts tiek izšauts par godu Ekipāžas transformācijai par Elites Ekipāžu. 

 

Priekškars. Starpbrīdis. Jebkāds cits vārds vai teikums. 

 

Ceturtais tēlojums. 

Uz skatuves tumsa. Tumsa saglabājas visu tēlojuma laiku. Skatītāji, jeb pareizāk teikt klausītāji 

izrādi turpmāk uztver tikai ar ausīm un dažos gadījumos ar nāsīm. 



Elites Ekipāža: (organizatoriem) dodiet, ak jel dodiet mums Meža mātes izdoto karti ar medus 

podiem. 

Organizatori: Lūk jums pievažotas, laminētas kontrolkartes. Un pilnai laimei nelaminēta medus 

podu karte. Vienā eksemplārā, jo citādi jau jūs savā starpā saplēsīsieties. 

Elites Ekipāža dodas tālāk tumsā. Publika to gan nevar redzēt, jo viss ir tumšs. 

 

Piektais tēlojums. 

Meža mātes mežs. Tālumā strādā forwarders. Divi tēli lumpačo pa tumsu. Katram tēlam ir 

gaismiņa piestiprināta pie galvas. 

Laacis: Laikam vajadzēja paņemt cimdus. 

KOKO: Jā. Laiks vairs nav tāds kāds bija kādreiz. 

Elites Komanda pamīcās pa dubļiem. 

Laacis: (grīļodamies un ne īpaši par sevi pārliecināts) man liekās, ka nākošo medus podu mēs 

varētu vākt ejot taisni pāri izcirtumam. 

Pēc piecām minūtēm izcirtums beidzās un sākās mežs. Elites Komanda ložņā kā bitīte cauri zaru 

zariem un elš un pūš. Te jau klāt ir arī medus pods. Vēl pēc kādas stundas mītiskais radījums 

Gulbītis tiek saukts arvien skarbākos un skarbākos vārdos un tiek nolemts, ka, lai arī Elites 

Komandai nav nekas pret putniem ar resnām kājām, Gulbītis tiks ignorēts. Savas kājas tomēr ir 

svarīgākas. 

 

Sestais tēlojums. 

Tas pats mežs stundu vēlāk. Divi tēli ar samirkušu apakšdaļu virzās pa Tīteņu-Pīteņu mežu. 

KOKO: tas ir pats sliktākais ceļa segums, pa kuru jebkad esmu gājis. 

Laacis: es pieļauju variantu šeit nokrist un aizmigt. Tīteņi-pīteņi mani ieaijās un viss būs labi. 

Tīteņi-Pīteņi: Ha! Nekādas gulēšanas. Medus podu jums neredzēt kā nokritušus kokus tumsā, 

kuri sāpīgi sit pa ceļgaliem. 

Elites Komanda: Tīteņi-Pīteņi, jums mūs neuzvarēt. Šī ir tikai pirmā reize gadā, kad esam atstājuši 

siltās neskrienamās telpas. Un droši vien nebūs pēdējā. 

Tīteņi-Pīteņi: āāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāā. Mēs mirstam, bet nepadodamies. 



Elites Komanda: Ha! Mēs jau esam atpakaļ uz ceļa. Cerams, ka vairāk nekad jūs neredzēsim. 

 

Septītais tēlojums. 

Priekšpēdējais medus pods. Elites Komanda spēku pussabrukumā. 

Laacis: (uzmundrinoši) un tagad mums ir jāiet pa šo grāvi kāds kilometrs līdz pēdējam punktam 

un ceļam. Yey. Tikai kilometrs ar slapjām kājām pa grāvi un mežu. 

Elites Komanda sāk virzīties attiecīgajā virzienā. Te pēkšņi uz skatuves parādās Meža ceļš. 

Nedaudz neskuvies, bet citādi patīkams jauns vīrietis. 

Meža ceļš: Hei, vēlie ceļinieki. Neejat pa grāvi. Es esmu tepat blakus. Kaut gan es neesmu Kartē, 

tomēr es esmu dzīvs un man brīžiem patīk, ka mani mīda kājām. 

Laacis: Tas ir sapnis. Es droši vien esmu jau aizmidzis kādā grāvī ar lauztām kājām, kuras skrubina 

mežacūkas. Nē. Tā tomēr ir īstenība. Meža ceļš ir īsts. Tāpat kā leģendas par viņu. 

Meža ceļš iznes Elites Komandu pie pēdējā medus poda un nosviež uz parastā ceļa. 

Elites Komanda dodas pretī tālumā spīdošai gaismai. Pēc brīža pretī parādās divas citas gaismas. 

Tā ir kāda Cita Elites Komanda. 

Laacis: Viņi skrien. Viņi skrien! Kā var pēc Meža Mātes Meža skriet? Kā? 

Jautājums paliek neatbildēts. Cita Elites Komanda nozūd tumsā. 

 

Astotais tēlojums. 

Pirts. Netālu mazs bērnu baseins ar pieaugušu bērnu tajā. Elites Komanda dodas uz pirti, kurā 

mīt Organizatori. 

Elites Komanda: Noņemiet, ak noņemiet mūsu/jūsu važas. Ar to mēs domājam šīs kartes. 

Važas tiek noņemtas un pretī izsniegts pārtikas talons no otrā pasaules kara. Pēc tuvākas 

apskates izrādās, ka tā ir kontrolkarte Sīkstuļa adatu spēlei. Tigra met un Sagadīšanās dēļ pat 

divas adatas trāpa laukumā. 

Vēl pēc nelielas vārdu pārmaiņas ar Organizatoriem, Elites Komandai jau ir cita kontrolkarte jau 

pavisam citām vajadzībām.  

 

 



Devītais tēlojums. 

Pils rietumu ieeja. Pie ieejas sastājušies divdesmit pieci Vēja Mātes naudas podi. Balti un apaļi tie 

gozējas tumsā. No kreisās pienāk Elites Komanda. Tiesneši izīrē Elites Komandai Īpašo Spieķi. 

Laacis kā lācis, kurš vienīgais bija noskatījies izglītojošo materiālu par Īpašā Spieķa darbības 

principiem uzlec Īpašajam Spieķim mugurā un dodas dauzīt Vēja Mātes naudas podus. 

Laacis: (garlaikoti)  ir nav ir nav nav ir ir nav. 

Elites Komanda izliekas, ka ieklausās, bet patiesībā spēlē krustiņus un nullītes kontrolkartē. 

 

Priekškars krīt. 

 

Zālē iedegās gaisma. Skatītāji paliek sēžot. Aplausu vētra nerimstas.  

Skatītāji: (nesaskaņoti) Atkārtot! Atkārtot! Atkārtot! Atkārtot! 

Uz skatuves uznāk Organizatori un dažādas elites komandas. Pēc īsas runas līst šampanietis un 

asaras. 

 

Epilogs. 

Pelēkais dodas Mājās. Lēnām plok iesākta viskija pudele. Sajūsma nerimstas. 

Laacis: Tas bija daudz labāk nekā bija plānots. Nepārprotiet. Es tiešām cerēju, ka kādreiz tas 

notiks. Šoreiz bija ļoti labs brīdis, kad tikt pie Diploma un Vietas. Mēs esam forša Komanda. 

 

 

 

 

 

 

Paldies pasākuma Organizatoriem! 
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