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Darbība risinās lauku sētā.
Pienācis gada svarīgākais notikums kapusvētki.
Visi radi, kas vien var,
cenšas ierasties uz šo svarīgo pasākumu.
Tā, arī šoreiz,
kādreiz bagātās un kuplās
Kliedzēju dzimtas mājās,
pulcējas tuvāki un tālāki radi.
Visus uzņem vecā saimniece - Kliedzējmāte.
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Darbojas:
Aina Kravale: Saimniece - vecā Kliedzēja,
pārdzīvojusi represijas, gandrīz komunismu un
atkal kapitālismu,
stūrgalvīgi turās pie naturālās saimniecības.
Edgars Krekels: Jedrons Hantiļejevičs saimnieces izsūtīts māsas dēls, dzimis Sibīrijā,
tautība nezināma. Laiciņu dzīvo Latvijā.
Rihards Briška: Saimnieces krustdēls profesionāls pārpircējs, kandidē uz
saimniecības mantošanu.
Aivars Skutelis: Deputāts Kliedzējs negaidīti ieradies dzimtajā pusē ar kundzi.
Ināra Skutele: Kliedzējkundze deputātiene, garlaicības un vīra prombūtnes
nomocīta kundze.
Ilze Atvara-Briška: Ilzīte - pieņemtais
mirušo radu bērns, galvenais darbaspēks
saimniecībā, niķu pilna, cer izrauties uz pilsētu.
Lolita Vainiņa: Apolinārija - saimnieces
mirušā vrāļa meita, vārga neirastēniska būtne
ar tieksmi uz ģībšanu, valodas zinātniece.
Gunta Katkeviča: Dosja - Jedrona
neoﬁciālā sieva, sibīriete, gandrīz runā un
saprot latviski.
Daina Pliča: Kaimiņiene - visu zinoša un
zināt griboša būtne.
Gunārs Vilcāns: Jūlijs - Traktorists vietējais žūpa, vidēji deklasējies elements.
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