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GODĪGI un IZDEVĪGI – ĒRTI un INTERESANTI 

 

Darbojas: 

AIGARS 

INGA, Aigara sieva 

INGRĪDA 

DĀGS 

VITA 

Mūsdienas. Rīga. 

 

 

Ar ceļojuma čemodānu rokās lēni, nedroši ienāk Inga, ģērbusies ļoti eleganti un gaumīgi 

– apģērbs liecina par sievietes teicamu stila izjūtu un materiālu labklājību.  

Inga noliek čemodānu, paiet dažus soļus un pēta telpu, tad apsēžas uz čemodāna. 

 Atskan telefona zvans. 

INGA. Lūdzu...  

BALSS KLAUSULĒ. Inga? Tu jau mājās?  

INGA. Jā. Jā... 

BALSS KLAUSULĒ. Tu tomēr paspēji? Nu re – es taču teicu, ka paspēsi. Tu tāda savāda izklausies. 

Viss kārtībā? 

INGA. Jā-ā.  
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BALSS KLAUSULĒ. Tas labi! Nu tad tev tos tomātiņus no bāzes paķert? Tādi tīri labi izskatās. 

Vakarā noderēs. (Klusuma brīdis) Es tev prasu – tomātiņus atvest?  

INGA. Nēēē. Bet...  (sakāmo pārtrauc balss klausulē). 

BALSS KLAUSULĒ. Nekādu BET! Viss OK. Tiekamies vakarā. Tev tas noteikti jāpasaka! 

INGA. Ja? Un...  

BALSS KLAUSULĒ. Beidz tielēties! Tev noteikti viņam viss ir jāizstāsta. Un nemēģini iebilst! Lai 

viņš izlemj, ko darīt ar to mājās neesošo sievu. Tagad taču tu pie viņa dzīvo, un nu jau arī 

gaidi viņa bērnu. 

INGA. Es neko nesaprotu... Jā...  ...un neko negaidu... Un nesaprotu...  

BALSS KLAUSULĒ. Labi, labi... (Pauze.) Ko!? Ko tu teici?  

INGA. Es teicu, ka neko nesaprotu...  

BALSS KLAUSULĒ. Vai! Atvainojiet! Tad jau es būšu kļūdījusies... Bet jūs taču teicāt, ka Inga.. Un 

tad es tā... (Stomās) Atvainojiet! Nepareizi savienojās. Labi? Atā! 

INGA. Pagaidiet! Pagaidiet... Kāds neveikls pārpratums... Nu gan...  

Inga apsēžas uz čemodāna.  

Pauze. Mājas telefons zvana vēlreiz. Inga paceļ. 

Jā. (Pauze.) Runājiet! Runājiet, lūdzu... Lūdzu, runājiet!... (Noliek klausuli.) Nu, gan...   

Pēc brīža aiz durvīm dzirdams troksnis, durvju atslēgšanas,  

atvēršanas un aizvēršanas skaņas.  

AIGARS (sauc no koridora). Inga! Inguci! Ingule! Vai tu mājās? 

Istabā ienācis, Aigars ierauga Ingu, ieķer ar pirkstiem matos, sastingst.  

Inga turpina sēdēt uz čemodāna. 

Inga! Inga? Tu. Te? 

INGA. Jā. Es. Te. Beidzot.  (Vēsi un atturīgi.) Gribēju tevi pārsteigt.  

AIGARS. Tev tas arī izdevās. 

INGA (valšķīgi). Negaidīji?  

AIGARS (vaļsirdīgi) Nē! (Pauze.) Tas ir – jā, gaidīju. Ļoti! Gaidīju gan. Bet... Nu ne jau šodien. Es 

pats tikko... 

INGA. Ielidoji... 



AIGARS. Tu zini? 

INGA. Nu, nē...  

Inga pieceļas no čemodāna, tuvojas Aigaram, sniedz roku. 

Nu tad – labdien Latvijā, Rīgā! 

AIGARS. Sveika mājās. (Saņem Ingas plaukstu, mirkli patur, tad atlaiž.) Varēji jau gan pabrīdināt, 

ka ieradīsies. Tik pēkšņi... Esmu apjucis... 

INGA. To var manīt. 

AIGARS. Ja? Nu... Zini, man te šovakar bija plānots darba biedru vakars. Es būtu atcēlis, ja būtu 

zinājis, ka tu... 

INGA. Vai man aiziet? Pārnakšņot viesnīcā? 

AIGARS. Es varētu mēģināt viņus apzvanīt... Esmu ielūdzis nosvinēt manu dzimšanas dienu... 

INGA. Dzimšanas dienu? Tā tev bija pirms divām nedēļām. 

AIGARS. Nu jā... Zini, viņi kaut kā bija palaiduši garām... Es toreiz cerēju, gaidīju, ka varbūt tu 

atlidosi un... Nu... Tad mēs būtu divi vien... Tu nekā. Un tad mani Vācijas priekšniecība 

pēkšņi aiztrieca uz Japānu... Vārdu sakot, esmu saviem padotajiem svētkus parādā. 

INGA. Agrāk tu tāda veida saietus mājās nevedi. Plostojāt firmā. 

AIGARS. Agrāk, tas bija agrāk. Tagad ir tagad. Tieši šobrīd firmā nevar. Tieši, kamēr biju prom, no 

Vācijas atsūtīta kaut kāda dzelzs bāba, kas rok un urķē tik pamatīgi...   

INGA. Vai ir KO uzurķēt? 

AIGARS. Kurā firmā gan nevar, ja vajag un ja grib... Ko nu mēs par to! Es vēl gribēju pēc ceļa 

dušā ieskriet un .. tad jāsalūko galds .. 

INGA. Es palīdzēšu. Vai ledusskapī kas ir? Vai arī man jānoskrien līdz veikalam? 

AIGARS. Nezinu.. Nē, es nezinu..  

INGA (atver ledusskapi). Oho! Vareni! Un tu neko nezini? ..  

AIGARS. Izskatās, ka varbūt zinu gan...  

INGA. Visa gana. (Pauze.) Tomātus tik neredz... Jāklāj tik galds. Kur galdauts?   

Inga novelk mēteli. Nomet uz čemodāna.  

Aigars paceļ Ingas mēteli.  

AIGARS. Pakāršu sienas skapī, tavā vietā.  



INGA. Jā, mēteli skapī. Bet iekar rūpīgi, skaties, ka nesaburzi! 

Aigars iziet ar mēteli. Atgriežas, tver koferi. 

 AIGARS. Aiznesīšu uz istabu. Kamēr mazgāšos, varēsi izkraut. 

INGA. Neaiztiec! (Neļauj Aigaram aiztikt čemodānu.)  

AIGARS. Tev kas tur – dinamīts? Nu, dod taču! 

INGA. Lai paliek. Lai pa-liek! 

Abi stīvējas ap čemodānu. Čemodāns nokrīt un paliek uz grīdas.  

Abi brīdi lūkojas viens otrā. 

AIGARS. Nu lai paliek... Vēlāk tu pati.. Es tad uz dušu.. 

INGA. Jā. Lūkošu to galdu... galdautu... 

Aigars dodas uz vienu pusi, Inga uz otru. Čemodāns paliek istabas vidū. 
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Turpat, pēc vairākām stundām. Fonā viesību troksnis. Istabā pustumsa.  

No āra, atslēgusi durvis ar savu atslēgu, ienāk Ingrīda, aizķeras aiz čemodāna, klūp. Viņu 

kritienā uztver un atbalsta iereibis Aigars, kurš nāk ar tukšu degvīna pudeli. 

Ingrīda apskauj Aigaru. 

INGRĪDA. Ak, Dievs! Aigar, kas tad te? (Aplūko Ingas čemodānu.)  

Aigars atstumj viņas roku, bet paliek tuvu. 

Piedod, ka nokavējos. Tā revīzija. Vispirms tava māsa mani palaida, lai varu tevi sagaidīt, 

tad pēkšņi zvana, lai atgriežos, ka dzelzs bāba zvanījusi un pieprasa vēl papildus 

dokumentus pirmdienas valdes sēdei. Vita palika birojā un lūdz tevi atvainot, ka nebūs. 

Un tā piektdienas vakara satiksme... (Mēģina vēlreiz tuvoties.) Kā izbraukāji? 

AIGARS. Nu tad beidzot tu arī esi klāt. 

INGRĪDA. Piedod, lūdzu! (Piekārto frizūru.) Nu, nedusmo...   

AIGARS. Es ne par to.. Man tev kaut kas cits jāsaka...  

Ingrīda pārtrauc Aigaru. 

INGRĪDA. Ledusskapī viss bija sagatavots. Un... Vienīgi tomātiņu nav, Vita bija apsolījusi, bet 

tagad ar to pēkšņo darbu...  



AIGARS (ievelk gaisu). Paklausies taču mani!  

Inga nāk no kreisās ar tukšu salātu šķīvi.  

Aigars pamana Ingu, sper soli nostāk no Ingrīdas. 

INGA (nedaudz, iereibusi – vismaz jautrā noskaņā, šķīvi rokā šūpodama). Salāti jāpapildina. Man 

tomēr vajadzēja aiziet līdz veikalam – nav neviena tomāta. Viesības pilnā sparā, bet 

galdā ne tomāta šķēlītes... (Uz Ingrīdu.) Novēlojies viesis? Izdarīga, saprotoša un 

neaizstājama, vai ne? Vai jums nav gadījumā līdzi pāris tomātiņi? Ak, neklausieties 

manās muļķībās! Mums te.. Nu pati zināt, kas. Ejiet vien tālāk. Aigar, aicini tak iekšā... 

Inga pazūd virtuves virzienā. 

INGRĪDA (pavada Ingu ar izteiksmīgu skatienu). Kas tai te meklējams? 

AIGARS. Lūdzu, es tevi lūdzu – ne te! Ne tagad. Iztiksim bez scēnām. Vēlāk.. kā cilvēki.. 

 Atgriežas Inga. 

INGA. Ko, jūs abi vēl stāvat? Ejam pie viesiem! Aigar, ved viešņu pie galda.  

INGA (ieķeras Ingrīdai elkonī) Ziniet, jūs izskatāties kaut kur jau redzēta! (Rāda Ingrīdai zīmes, lai 

klusē.) Vai arī es jaut ko jaucu? Mums jāiepazīstas!  

Ingrīda atskatās – Aigars noplāta rokas, kā teikdams – es neko nevaru darīt – 

un seko sievietēm. 

 

X X X  

 

Turpat. Pēc pāris stundām.  

Aigars un Ingrīda. Aigaram rokās Ingrīdas mētelis. Turpat Ingas čemodāns.  

AIGARS (sniedz Ingrīdai mēteli). Re, nu..  nu redzi pati... Inga ir atgriezusies. Tu taču saproti, ka 

tagad .. nu .. tu nevari te šovakar palikt.   

INGRĪDA. Jā, to es tā kā saprotu gan. (Lietišķi) Kas viņa īsti ir? 

AIGARS. Kas? 

INGRĪDA. Inga. 

AIGARS. Inga ir Inga.  

INGRĪDA. Kāds ir viņas status tavā dzīvē? 



AIGARS. Ingas? Inga ir un paliek mana likumīgā sieva.  

INGRĪDA. Smalki! Un tagad, tā pēkšņi!... 

AIGARS. Jā, nedaudz negaidīti viss sanācis... Vai es vainīgs? Šopēcpusdien negaidīti atlidoja. Tā 

kā mazliet nelaikā un tik pēkšņi.. bet te nu viņa ir.. nu.. mana sieva.. te.. 

INGRĪDA. To es redzu – te nu viņa ir. Beidzot IR. 

AIGARS. Ingucīt, Ingulīt... (Rokas kā lūgšanā salicis.) 

INGRĪDA. Un .. cik ilgi viņa paliks? 

AIGARS. Nezinu.  

INGRĪDA. Bet vajadzētu zināt. Man arī derētu zināt. Kaut kādā mērā tas tagad attiecas arī uz 

mani. 

AIGARS. Nezinu. Vēl neko nezinu. Mēs par to vēl neesam runājuši. Tikko satikāmies.. Mirkli 

pirms mūsējie atnāca. Un... (Pēkšņi.) Pavisam. Jā! Un ja nu pavisam paliks?  

INGRĪDA. Tad jau man arī pavisam. Jāaiziet pavisam prom.  

AIGARS. Nezinu.. man jāpadomā. Es tev neko nevaru pateikt. Man vispirms jāsaprot, kas tagad 

notiks ar mani un Ingu. (Uzliek plaukstas Ingrīdai uz pleciem) Viņa ir mana sieva. Nesaki, 

ka tu nezināji! Es tev neslēpu.. Es biju godīgs.. (Smejas.) Ļoti atklāts un pilnīgi godīgs. 

INGRĪDA. Ko nu te katrs sauc par godīgumu! 

AIGARS. Kuš! Es tev neko nesolīju.  

INGRĪDA. Nesolīji jau gan. Tikai aicināji šeit ievākties un ļāvi noticēt, ka varbūt.. ka varbūt..  

varbūt kādreiz.. 

AIGARS. Nē! To nu gan nekad .. Tu pārspīlē. Nevajag pārspīlēt, Ingucīt. 

INGRĪDA. Es nepārspīlēju! Es vienkārši... 

AIGARS (pārtrauc Ingrīdu pusvārdā). Visi jau ir prom, un ir Inga .. un tev arī jāiet..  

INGRĪDA. Tad nu.. Jā, protams. Man jāiet. Labi! Un man, kā redzu, netiek dots ne daudz laika, ne 

pati niecīgākā iespēja. Tad jau saproti, ka būs tikai GODĪGI (uzsver vārdu godīgi), ja es 

savus jaunumus neatlikšu uz vēlāku laiku. Jo man tāds var arī nepienākt...  

AIGARS. Es tagad gribētu palikt divatā ar sievu. Nekādu strīdu! Vai mēs to visu nevarētu 

apspriest citreiz... 

INGRĪDA. Nē! Tagad. Zini, šo vakaru mēs ar Vitu iecerējām ne jau tikai, lai nosvinētu tavu 



atgriešanos no Japānas. Un pat ne, lai atzīmētu šīs negaidītās revīzijas beigas. Es gribēju 

Tevi iepriecināt! Bija nolemts tieši šovakar pateikt, jo.. tad nu zini, tad nu zini.. – es esmu 

stāvoklī.  

AIGARS (klusē, neticīgi skatās Ingrīdā).  

Brīdi klusums abu starpā. 

INGRĪDA. Es gaidu tavu bērnu. 

AIGARS. Tu to izdomāji. Tikko izdomāji! Izdevīgi! Abas ar Vitu. Lai mani paturētu. Melo! (Aigars 

kļūst nikns, lūkojas, vai nenāk Inga.) 

INGRĪDA. Tevi? Tieši šobrīd man nav ne mazākās vēlēšanās tevi paturēt. Tu esi gļēvulis! Un.. 

nezinu, vai vēlos.. vai paturēt vēlos arī šo bērnu.. (Grasās iet prom). 

AIGARS.  Pagaidi! Man.. mums ar to jātiek skaidrībā. Kaut kad! Bet vispirms es gribu saprast 

savu sievu. Mēs sakārtosim mūsu ģimeni un tad... 

INGRĪDA. Nu ja – kaut kad. Es tātad ietilpstu salikumā „kaut kad, kad...” .. sazin kad! Bet zini – 

tad jau var būt par vēlu. (Iet uz durvīm, apstājas, atgriežas.) Un zini vēl ko – tā tava 

sieviņa patiesībā ir baigā maita.  

AIGARS. Pievaldi muti! 

INGRĪDA. Kad jūs to savu godīguma pilno ģimenes ligzdiņu lāpīsiet, pajautā, ko viņa no tevis 

slēpj. Vai varbūt tu jau to visu zini? Kad īsti viņa ielidoja Rīgā! Un kāpēc! 

AIGARS. Tu izsaki pārāk neskaidrus mājienus. 

INGRĪDA. Tātad nezini. Es apsolīju neteikt. Bet tu tomēr pajautā Ingai, tu pajautā pats .. 

pamēģini noskaidrot. Tas ir viņas noslēpums. Ne manējais. 

AIGARS. Nerunā aplinkus! Ko tu gribi no manas sievas? Ko tu šovakar vienā laidā mēģini manai 

sievai kaut ko pārmest? Gribi intrigas vērpt? Greizsirdīga, ja? 

INGRĪDA. To nu tu gribētu gan. Nesagaidīsi! Bet skaidrību no tevis gan es vēlos. 

Abi skatās viens otrā. Pauze. 

AIGARS. Labi. Es tev rīt piezvanīšu. 

INGRĪDA. Es gaidīšu (apmetas uz papēža un dodas prom).  

Aigars atslīgst uz Ingas čemodāna.  

Ienāk Inga.  



 Aigars pieceļas no čemodāna, paņem pudeli un glāzi. 

AIGARS. Inga, nāc, beidzot sadzersim! Vakars pagājis, bet mēs pat īsti neesam satikušies. Tik 

visu laiku viens otram garām un apkārt.  

INGA. Nu gan tu satrieci savus darba biedrus. Kāpēc tu viņiem nebiji pateicis, ka joprojām esi 

precējies?  

AIGARS. Par to taču darbā nerunā. 

INGA (viltīgu smaidu nopēta Aigaru). Tomēr vajadzēja. Dažai labai būtu aiztaupījis pārvērstu 

ģīmīti. Tā tava sekretāre – man likās, viņa tūlīt paģībs... 

AIGARS. Tu viņu vēroji?  

INGA. Nedaudz.  

AIGARS. Kāpēc? 

INGA. Pārsteiguma pēc. (Valšķīgi atsmej.) 

AIGARS. Tevi te daudz kas pārsteidza?  

INGA. Tevi ne? 

AIGARS. Vispār jau mums izdevās. Tāds savādu pārsteigumu vakars. (Ielej dzērienu, iemalko, 

pastiepj glāzi Ingai.) Lai nu paliek. Nāc!  

Inga paņem pastiepto dzērienu, bet no Aigara skāviena izvairās,  

apsēžas atzveltnes krēslā. 

Kāpēc tu bēdz? Man jau sāk likties, ka esam sveši cilvēki.  

INGA. Esam jau arī. 

AIGARS. Ūja!! Tu esi mana sieva. Esmu tavs vīrs.  

INGA. Tāpēc arī es esmu šeit. 

AIGARS. Bez šaubām. Tieši tā! Tu esi atgriezusies. At-grie-zu-sies. (Izdzied šos vārdus, valsē pa 

telpu.) 

INGA. Nē.  

AIGARS. Tu esi atgriezusies. Es taču redzu.  

INGA. Nedomāju viss.  

AIGARS. Tikai iegriezusies? Atkal! 

INGA. Sanāk, ka tā. (Malko dzērienu, pēta Aigaru.) Vispār – es vēlos nokārtot mūsu šķiršanos. 



AIGARS. Ko nokārtot? 

INGA. Tu par to nekad neesi domājis? ... 

AIGARS. Par ko? 

INGA. Par savādo veidu, kādā mēs dzīvojam. Par attālumu un laiku. 

AIGARS. Reizēm tie kilometri sāp. Un ļoti. Tas tiesa.  

INGA. Par kādu citu sev blakus. 

AIGARS. Nē! Kāpēc gan? Es mīlu tevi. Tikai tevi. Kam man citu? Nekad! 

INGA. Un bērns? 

AIGARS. Kāds bērns? (Sabīstas.) Mums taču nav bērnu.  

INGA. Tavai sekretārei būs bērns.  

Aigars ķer matos.  

AIGARS. Tad tāpēc tu viņu pētīji!? 

INGA. Viņa ir glīta un izdarīga.  

Aigars klusējot raugās Ingā. 

Tagad viņai būs bērns. (Ķircinoši.) Tavs, vai ne?  

AIGARS. Nēēē... 

INGA (stingri). Tavs! 

AIGARS. Tam nav nekādas nozīmes! Man tas neko nenozīmē. Es zvēru! Katram tā var gadīties. 

Tu gadiem ilgi dzīvo Vācijā un mēnešiem nerādies. Kā tad man .. Esmu tikai vīrietis.. Es 

pat nezinu, kā tas gadījās. Bet man patiešām tas neko nenozīmē.  

INGA. Neko? 

AIGARS. Neko. 

INGA. Tev tas neko nenozīmē!? Neko neliek just? Pat bērns ne? 

AIGARS. Neko. Pavisam neko. Zvēru! (Nokrīt ceļos Ingas priekšā.) 

Inga izvairās, atkāpjas. Sper soli prom. Malko dzērienu. 

INGA. Nu zini... Tu esi nelietis! Es spētu piedot, ja tu vismaz pret gaidāmo bērnu kaut ko justu. 

Tu tomēr esi auksts nelietis. 

AIGARS. Inga, tu spētu piedot? (Uz ceļiem seko Ingai.) Tad lūdzu, lūdzu – piedod! Šo vienīgo 

reizīti. Lūdzu... Ingucīt.. Ingulīt.. 



INGA. Beidz māžoties! Nē! Es nespēju piedot! Ne tagad, kad visu šo zinu... 

AIGARS. Inga.. Ingucīt.. mīļā.. (Šņukst, ar plaukstām aizsedzis seju.) 

INGA. Beidz puņķoties! Es esmu tā, kam būtu jāraud, jākliedz un..  

AIGARS. Tad dari to! (Triec kulaku pret grīdu.) Parādi raksturu! Beidz uzvesties kā auksta zivs.  

INGA. Es negrasos klausīties tavos apvainojumos. Pārnakšņošu viesnīcā.  

AIGARS. Kālab viesnīcā? Vietas pietiek arī  te – katram sava istaba, vēl viena pāri paliek. 

INGA. Viņa taču te nakšņo? 

AIGARS. Redzi – visi ir prom. Visi!  

INGA. Viņa te ir nakšņojusi.  

AIGARS. Šad un tad.. jā.. nu ir nakšņojusi.. neliegšos.. Nu un tad? (Pauze.) Pati atnāca ar 

mantām. Es neaicināju. 

INGA. Prom arī nedzini. 

AIGARS. Nedzinu. Kā saproti. Vakariņas pagatavoja. Un .. es jau teicu – esmu tikai vīrietis, tāds 

dzīvs mehānisms ar visām funkcijām un vajadzībām. Nu tā iznāca. Piedod! Lūdzu. 

Mūsdienās visiem gadās.  Ingulīt.. Piedod. Nu. Vai tāpēc tev pusnaktī jāskrien prom no 

mājām? 

INGA. Vai šīs vēl ir manas mājas? Te taču dzīvo viņa! 

AIGARS. Nē! (Pieceļas.)  

INGA. Piedzīvo!  

AIGARS. Nemaz... 

INGA. Skapī ir viņas drēbes. 

AIGARS (dziļi naivi un nevainīgi). Vai tad tās nav tavas? Es visu laiku domāju, ka tās ir tavas...  

INGA (iesmejas). Manām drēbēm ir cits izmērs un man ir labāka gaume. 

AIGARS (turpina spēlēt). Nu ja tu tā pārliecinoši saki.. var jau būt.. Būs nejauši kādu kleitu 

atstājusi. Lai paglābtu. No māsām. Tu jau zini, kā tas ir, kad jaunākās māsas paņem visu 

to labāko, izvalkā, izšķoba... 

INGA. Beidz gvelzt! Es gribu šķirties! Es jūtos sāpināta, nodota, apkaunota un pamesta. Galu 

galā – tev būs bērns.  

AIGARS. ... es nezinu.. es nezinu..  šovakar es esmu noreibis.. Varbūt par daudz esmu noreibis.  



INGA. Kārtējo reizi pārķēri pār mēru. 

AIGARS. Muļķības.. Es savu mēru zinu! Bet es reibstu no tava aicinošā tuvuma .. no tavām 

smaržām. No šī sajūtas.. Mēnešiem mēs netiekamies. Tad tu pēkšņi esi te un stundām 

ilgi skraidi man acu priekšā, turp – atpakaļ.. turp – atpakaļ.. Kā pulksteņa pendele. Ne 

pieskarties. Un visi vēro.. Bet tagad es gribu tevi apturēt. Piekļaut. Aptaustīt. (Tuvojas 

Ingai.) Beidzot esam vieni un es drīkstu tev visas maliņas .. vietiņas .. aptaustīt un 

saskūpstīt un .. Pie velna visu pārējo pasauli! Lai pagaida līdz rītam! Es alkstu pēc tevis. 

Tu man esi vajadzīga, Inga. Tu mani dari traku... 

Aigars stiepj rokas, pieskaras Ingas matiem. Inga izvairās. 

INGA. Netuvojies! Ej nost! Noreibis esi no šņabja. Un no nepatikšanu smakas.  

Aigars negrasās padoties. Tuvojas, apskauj. Inga atgrūž Aigaru. 

INGA. Runāsim rīt! Ar svaigu galvu. Es galu galā arī nogurusi esmu.  

Inga noliek glāzi un mēģina aiziet. Aigars neļauj. 

AIGARS. Runāšanu varam atstāt uz rītu. Piekrītu. Bet es negrasos tevi tā vienkārši izlaist no acīm. 

Es nerunāšu. Es tevi mierināšu. Es tevi samīļošu. Tā, kā tikai es to protu. Tā, kā tev patīk. 

INGA. Nevajag. Laid.  

Aigars apskauj Ingu, runā viņas matos, skūpsta seju, kaklu, atbrīvo no apģērba.  

 Inga vāri pretojas, abi noslīgst uz čemodāna.  

Ingas pretestība drīz apsīkst un pāraug glāstos.  

 

X X X 

 

Aiznākošās dienas, svētdienas rīts. Inga greznā halātā sēž klubkrēslā ar kafijas krūzi 

rokās. Čemodāns kur bijis, tur stāv, tam uzmests kāds intīms apģērba gabals. Inga 

enerģiski strādā ar portatīvo datoru. 

INGA. Tā. Revīzijas faili. Trīs varianti. Dāgam. Kopija Aigaram. (Nosūta e-pastu.) Viss. 

Zvans pie durvīm. Inga nedodas atvērt, paliek krēslā ieritinājusies. 

Ienāk Ingrīda. Pārsteigumā sastingst. Nostājas pie Ingas čemodāna. Pieskaras uz tā 

nomestajam apģērba gabalam. Brīdi sievietes viena otru mēmi vēro. 



INGRĪDA. Labrīt! Es zvanīju .. pie durvīm .. neviens nenāca atvērt .. (pēta savas cieši kopā 

saliktās plaukstas) domāju – neviena nav .. atslēdzu ar savu atslēgu.. (virpina pirkstos 

atslēgu, ievelk elpu, paskatās Ingā). Domāju, neviena nav... Piedodiet, ka iztraucēju... 

INGA. Gribējāt slepus savākt savas mantas un pazust? 

INGRĪDA. Kam gan par to varētu būt kādi iebildumi? (Dumpīgi.) Atslēgu es atstāšu uz galda. 

(Skatās, kur nolikt atslēgu.) 

INGA. Man IR iebildumi. Lieciet vien to atslēgu kabatā un ejiet prom. 

INGRĪDA. Es iešu. Tikai gribu paņemt savas lietas. 

INGA. Ejiet prom! Vienkārši ejiet prom. 

INGRĪDA. Jums taču tās manas mantas nebūs vajadzīgas. Es negribu, ka jūs tās izmetat... 

INGA (pārtrauc Ingrīdu). Vai Aigars par šo jūsu lēmumu zina? 

INGRĪDA. Nē! Kāpēc viņam būtu jāzina?! Viņš vakar nepiezvanīja. Visu dienu mans telefons 

klusēja. Un šodien ir jau svētdiena. Piedodiet, bet viss taču tāpat ir skaidrs.  

INGA. Nekas nav skaidrs! Jums nekas nav skaidrs. Es teicu – ejiet prom!  

INGRĪDA. Es tikai savākšu savas mantas.. 

INGA. Nē! Jūs iesiet tāpat! Momentā! Un nenāksiet atpakaļ, pirms Aigars nepiezvana.  

INGRĪDA. Aigaram tagad atkal ir ģimene. Salāpīta ģimenes ligzdiņa. Viņš nezvanīs. Nemeklēs. Es 

taču zinu un saprotu.  

INGA. Jūs nedzirdat, ko es saku?  

INGRĪDA. Es dzirdu katru jūsu vārdu. Var jau būt, ka esmu bijusi vieglprātīga, bet stulba es 

neesmu! 

INGA. Izskatās, ka tomēr esat. 

INGRĪDA. Ko jūs gribat? 

INGA. Neko! Tā esat jūs, kas kaut ko grib.  

INGRĪDA. Es gribu skaidrību!  

INGA. Rīt būs. Pēc jūsu Latvijas filiāles valdes sēdes ar Vācijas mātes kompānijas pārstāvju 

piedalīšanos. Jūs mani sapratāt?! Jūs tagad KLUSĒJOT iesiet prom un rīt viss būs skaidrs. 

(Pauze.) Un arī kārtībā. (Pauze.) Aigaram pašlaik nav viegli. Šī situācija ir muļķīga un 

pazemojoša. Mums visiem. Jūs sapratāt?  



INGRĪDA. Daļēji. 

INGA. Un ko tieši jūs nesaprotat? 

INGRĪDA. Es nevaru gaidīt! Man jāpieņem lēmums. Ko darīt ar bērnu! Tas nevar gaidīt. 

INGA. Var! Vēl vienu dienu jau var gan. Gaidiet. Aigaram drīz vajadzēs kādu plecu uz kā 

paraudāt.  

INGRĪDA. Viņam tagad ir jūsējais.  

Abas sievietes veras viena otrā. 

INGA. Viss. Pat ja jums šobrīd nekas nav īsti skaidrs. Rīt jūs mani sapratīsiet! Pazūdiet taču! 

(Izstumj Ingrīdu no dzīvokļa.)  

Iznāk Aigars, tikko no gultas. 

AIGARS. Labrīt, Ingule! (Nobučo uz vaiga.) Tu jau tik agri augšā? 

INGA. Esmu radusi agri celties. 

AIGARS. Arī svētdienā? Es tā kā dzirdēju kādu balsi. 

INGA. Sapnī? 

AIGARS. Likās, ka istabā. 

INGA. Būs bijis sapnis. Kafiju dzersi? 

AIGARS. Jā!  

INGA. Kaut ko ēdīsi? 

AIGARS. Nē! Pietiks ar kafijas krūzi un tavu silto miesu. Šorīt tu tik agri pazudi no gultas. Man 

nepatīk pamosties vienam.  (Apķer Ingu, abi uzvedas kā tikko iemīlējušies.)  

Zvans pie durvīm. Abi turpina apkampties. 

AIGARS. Mēs neesam mājās. Es neesmu gatavs te vēl kādu ielaist. Ne tagad. 

INGA. Svešinieki mums nav vajadzīgi. Nekad. 

Zvans atkārtojas. 

AIGARS. Svešinieki nāk ar sliktām ziņām. 

INGA. Aha! Bet šobrīd mums ir tikai labas... 

Vēl viens ilgs zvans. 

AIGARS. Mēs atkal viens otru esam atraduši. Inga! Esmu tik laimīgs. Tik laimīgs... 

Aigars ņem Ingu uz rokām un nes uz guļamistabu. 



 Inga pievienojas ar degsmi. 

INGA. Es arī.. es arī... 

 

5. aina 

Pēc vairākām stundām. Ilgi un uzstājīgi zvana Ingas mobilais telefons.  

Inga ienāk istabā, paskatās uz numuru, atbild. 

INGA. Lūdzu, es klausos. ..nē, nē! Ar mani viss ir kārtībā. Tu atbrauci?! .. Šorīt? ... Kur .. kur tu 

esi? Firmas dzīvoklī?.. Nu jā, manis tur nav. Es gaidīju, ka tu būsi rīt.. Nē, nevajag 

uztraukties .. ko tu teici?   

Istabā ienācis Aigars. Inga viņu neredz. 

Olivers? (Dziļi satraukta.) Kas ir ar Oliveru? .. Paldies tev! Protams, lidoju pie Olivera. 

Noskaidro, kad ir lidmašīnas! Pēc stundas būšu. Jā. Izlemsim, kā darām.... Paldies Tev. Jā, 

būšu. Gaidi. Atā! 

Inga steigā sāk vākt kopā savas lietas. 

AIGARS. Inga! Kas notiek? 

INGA. Nekas. 

AIGARS. Kas tev zvanīja?  

INGA. Nekas. 

AIGARS. Tu pati ar sevi runāji pa telefonu? Jukusi esi, vai? 

INGA. Nē.  .. no darba.  

AIGARS. Beidz kravāties. 

INGA. Man jābrauc.’ 

AIGARS. Kur! 

INGA. Uz Vāciju. 

AIGARS. Tik pēkšņi! Tā uzreiz! Svētdienas dienā!? Darba dēļ? Pedantiskie vācieši nekārto darba 

lietas brīvdienās. Es tev neticu. 

INGA. Netici vien. (Iesmejas.) 

AIGARS. Olivers?! ... 

INGA (izbijusies). Ko tu zini par Oliveru?  



AIGARS. Vai man kas būtu jāzina? 

INGA  (papurina galvu). Nē. Nav jāzin. (Klusuma mirklis.)  

AIGARS. Kas ir Olivers? 

INGA. Lūdzu, rīt iesniedz šķiršanās prasību. Acīs skatīdamies apsoli, ka tu to izdarīsi. Es atlidošu 

nākamnedēļ... Un visu ātri nokārtosim. Bērnu mums nav... Mantu nedalīsim, man 

nevajag.. 

AIGARS. Kāpēc? Inga! Viss taču nupat bija labi. Es jutos kā mūsu medus mēnesī. Un tu arī...  

Aigars mēģina Ingu apskaut, Inga maigi atstumj Aigaru. 

Vēl tikai pirms mirkļa mēs bijām kopā. Tik cieši, ka starp mums nebija vietas nevienam 

un nekam, un nu..  Kas notika? Ingule! Tā pēkšņi.  

INGA. Man nekavējoties jālido uz Vāciju. 

AIGARS. Kāpēc? Kāpēc tev jālido? 

INGA. Es tev nevaru paskaidrot.  

AIGARS. Vai tu brauc viņa dēļ? 

INGA (klusē). 

AIGARS. Olivera dēļ? 

INGA. Jā.  

AIGARS. Un es? Kā tad es? 

INGA. Viņš ir pēkšņi saslimis. Man nekavējoties jālido.  

AIGARS. Tu taču neesi medmāsa. Ak, Dievs! Te esmu es – tavs vīrs. Un tu steidzies lidot kaut kur 

kaut kāda cita dēļ, kuru es pat nepazīstu... Absurds!  

Inga neatbild. Paceļ koferi. Aigars pieskrien, atņem čemodānu.  

INGA. Beidz... Laid! 

AIGARS. Nekur es tevi nelaidīšu!  

INGA. Ja? 

AIGARS. Esmu tavs vīrs. 

INGA. Pagaidām.  

Atkal iezvanās Ingas mobilais telefons.  

 Inga atbild. 



Klausos!.. Viss ir kārtībā. .. Izklausos uztraukta? Nē. Nu jā... Esmu satraukta par Oliveru... 

Esmu uztraukusies. (Mēģina elpot ritmiski) Būs labi. .. Es jau steidzos. .. Jā. ..  

Inga ar čemodānu iet uz durvīm. 

 Laid mani! Es tev pēc stundas piezvanīšu. Un tad mēs runāsim tikai par darbu.    

 Aigars viņai aizšķērso ceļu, satver roku un, ar spēku nosēdinājis krēslā,  

draudīgā pozā pārliecas pāri. 

AIGARS. Ne tik strauji, mīļā! Es tomēr gribu, lai tu runā, man acīs skatoties! Kā tad, kad esam 

kopā un starp mums neviena nav! 

INGA. Labi. Es gribu šķirties. Man vajadzīga šķiršanās. Tas ir viss. Ja tu to dod. Viss būs kārtībā. 

Nekas jau nemainīsies. Ja ne. Ja tu iespītēsies. Es negribu par to runāt. 

AIGARS. Tu teici – vajadzīga šķiršanās? 

INGA. Jā.  

AIGARS. Un ļoti? 

INGA. Jā! 

AIGARS. Un Olivera dēļ!? 

INGA. Nerunāsim par viņu! 

AIGARS. Nekā nebūs! Es gribu zināt visu, ko mana mīļā sieviņa slēpj un perina savā mazajā 

smukulītes galviņā. 

INGA. Izbeidz! Laid. 

AIGARS. Nē! Es vienmēr esmu ļāvis tev iet, kad tu to gribēji, un atgriezties, kad tu to vēlējies. Bet 

ne šobrīd! Nekur tu neiesi! Ne tagad! Es klausos! 

INGA. Man jāiet. Aigar, man patiešām jāiet. 

AIGARS. Kas ir Olivers? 

INGA. Nevajag. Lūdzu, nevajag... 

AIGARS. Es sen zināju, ka ar varu tevi mājās nenoturēšu. Bet es cerēju, ka vienreiz pienāks 

diena, kad tu reizi par visām tomēr atgriezīsies. Ik reizi tevi te ieraugot, es domāju – 

varbūt šoreiz. Bet nu tu saki, ka ar mani nepaliksi.. (palaiž Ingu vaļā, nedaudz atkāpjas). 

Ja tev jāiet, ej.. skrien .. lido..! (Runā paaugstinātā tonī.) Bet pirms tam tu man pateiksi, 

kas īsti ar tevi notiek. Viss. (Pievelk Ingas čemodānu sev un apsēžas uz tā jāteniski.) Man, 



atšķirībā no tevis, laika ir gana. 

INGA. Te tu maldies... Kā tu maldies... 

AIGARS. Pasteidzies! Esmu pati uzmanība. Kas ir Olivers? (Inga klusē.) Mīļākais? (Inga purina 

galvu.) Suns? (Inga purina galvu.) Priekšnieks? (Inga papurina galvu.) Kas tad? Iedomu 

tēls? 

INGA (čukstus). Dēls. 

AIGARS. Mums ir dēls? 

INGA. Man ir dēls. 

AIGARS. Mūsu dēls? 

INGA. Mans dēls. 

AIGARS. Tu esi viņa māte? 

INGA. Jā.  

AIGARS. Un es neesmu viņa tēvs? 

INGA. Jā. 

AIGARS. Kur tu viņu dabūji? Adoptēji? 

INGA. Dzemdēju.  

AIGARS. Kā? 

INGA. Ak, Dievs. Tradicionāli. 

AIGARS. Un sen jau? 

INGA. Olijam drīz būs divi gadi. 

AIGARS. Super! (Brīdi stāv šokēts, tad izspēlētā jautrībā turpina) Vai mums vēl kaut kas dzerams 

ir palicis? To vajag atzīmēt!!!  

INGA. Aigar, nevajag. Tas jau izskatās pēc lētas komēdijas.  

AIGARS. Ak, tā gan! Un pēc kā tam vajadzētu izskatīties? Kā man vajadzētu uzvesties? Ko tu no 

manis tagad gaidi? Sajūsmu un apsveikumus? 

INGA. Aigar... 

AIGARS. Tagad paklusē. Tu – pareizā! Piektdien, es kā idiots rāpoju tavā priekšā. Piedošanu 

lūdzos. Mana sekretāre gaidot bērnu. Vai manu? Vai tu skaidri zini, ka gaida un ka tas 

būs mans bērns? Es pats nezinu. Un nu... Svētdienas pēcpusdienā bērns jau ir manai 



sievai. Man ne! 

INGA. Lūdzu, piedod. Es gribēju tev to pateikt agrāk, bet kaut kā man tomēr neizdevās... 

AIGARS. Veselus divus gadus tev neizdevās? 

INGA. Tā nu tas ir. 

AIGARS. Kā tu spēji? Slēpt bērnu! Ja tas tur nebūtu piezvanījis, ja es nebūtu noklausījies, tu taču 

man neko nebūtu teikusi. Aizslīdētu. Vai ne? 

INGA. Aigar, man nepatīk tavs tonis. 

AIGARS. Domā – man patīk? Bet man cita šobrīd nav. 

INGA. Tad es labāk tomēr iešu. 

AIGARS. Sēdi! 

INGA. Es esmu tev pateikusi. 

AIGARS. Ko pateikusi? Neko! 

INGA. Aigar, man jāiet.  

AIGARS. Jāiet un jāiet! Ko tu to vienu frāzi visu laiku kladzini?  

INGA. Gribētu paspēt. Tas ir arī tavās interesēs! 

AIGARS. Manās interesēs ir kādam purnu izdauzīt... Kas viņš ir! 

INGA. Stop! Nekļūsti rupjš. 

AIGARS. Rupjš? Tu mani rupju vēl redzējusi neesi. 

INGA. Tu laidīsi vai nē? 

AIGARS. Nē!  

INGA. Mani gaida!! 

AIGARS. Lai pagaida. Es arī gaidīju. Lai tagad viņš pagaida savu kārtu!!! 

INGA. Aigar, tu mani biedē. Es tevi tādu nekad neesmu redzējusi. 

AIGARS. Es arī vēl ko tādu nekad iepriekš netiku dzirdējis! 

INGA. Piedod. 

AIGARS. Par ko? Ka esmu pēdējais, kuru tu informē?  

INGA. Visu piedod, ja vari. 

AIGARS. Un ja nevaru? 

INGA. Vienalga. Piedod! Lūdzu, lūdzu, iesniedz šķiršanās prasību. Viss, kas šeit Latvijā, paliek 



tev! Es piekritīšu visiem taviem noteikumiem... Citādi nebūs labi...  Ja tu saproti, par ko 

es runāju! ... 

AIGARS. Un puika? 

INGA (neizpratnē). Kāds puika? 

AIGARS. Olivers? 

INGA. Kas tad ir ar Oliveru? 

AIGARS. Vai viņš nav arī mans dēls?  

INGA. Nē. Es jau teicu – tikai mans. 

AIGARS. Un kā tad tu viņu noformēji? Precēta sieviete? Pēc šķiršanās tagad man būs alimenti 

jāmaksā... 

INGA. Tēvs viņu ir atzinis, un viņam ir tēva uzvārds.  

AIGARS. Kā tad tas tev izdevās?  

INGA. Kā redzi – izdevās. Mans vīrs... 

AIGARS. TAVS vīrs vēl joprojām esmu es!  

INGA. Tikai šeit. Tur ne... 

AIGARS. Ak, tā! Un kālab tad tev to šķiršanos vajag? Turpini vien tāpat. Viens vīrs te, otrs tur. 

Gana ērti. Līdz šim taču bija ērti un interesanti!? 

INGA. Dāgs grib salaulāties. Esot laiks... 

AIGARS. Dāgs? Aha! Nu viņam ir jau vārds! Dāgs! Un tu pati? 

INGA. Es arī... Ir jau arī pēdējais laiks sakārtot dokumentus. Puisēna dēļ. Cik tad ilgi tā dzīvosim? 

AIGARS. A man vienalga. Neceri – es tev to šķiršanos nepieprasīšu! Un nepiekritīšu. Nekad! 

Neceri! 

INGA. Aigar! 

AIGARS. Viss taču jums tur ir nelikumīgi.. Absurds! Un kas notiks, ja nāks gaismā? Tu esi par to 

padomājusi? 

INGA. Nē. Un nedomā tu arī. Tad gaismā nenāks.  

AIGARS. Kaut kā ačgārni mums viss sanācis...  

INGA. Kāpēc? Tev arī būs bērns. Viss sanācis abpusēji godīgi un izdevīgi.  

AIGARS. Tu jauc godīgumu ar izdevīgumu. 



INGA. Es biju domājusi, ka tu mani spēsi saprast. Ja jau tu mani mīli. 

AIGARS. KO spēšu saprast? 

INGA. Ka tā vienkārši gadās. 

AIGARS. Nekas negadās! Nekas, Ingucīt! Sieviete tā vienkārši nepaliek stāvoklī. Bērns tā vienā 

mirklī no gaisa nenokrīt.  

INGA. Zini, tas pats attiecas arī uz sekretārēm. 

AIGARS. Manu bērnu tu negribēji! Visu laiku – viena dziesma – vēl ne. Tev bija karjera, jaunība 

un spārni. Kā tas Dāgs..? Ar ko viņš labāks? 

INGA. Aigar... 

AIGARS. Ko – Aigar? Ko tad es tādu? Pajautāt nedrīkst? Man taču drīkst būt interese par visiem 

pagaidām vēl manas sievas dzīves intīmajiem sīkumiem. 

INGA. Neienāca prātā tavai sekretārei pajautāt, kad viņa te bija. Intīmos sīkumus. Pieredzes 

apmaiņai. Kā tad jums tas ne-gadījās?  

AIGARS. Inga, tas ir – Ingrīda, bija atnākusi?  

INGA. Un kā vēl. Noraudājusies.  

AIGARS. Šorīt? 

INGA. Žēl, ka nesatiki? (Pauze.) Vari piezvanīt. 

AIGARS. Tu gribi, lai es zvanu? 

INGA. Ne par to mums šodien jārunā. Es ļoti negribētu, ka Dāgam izrādās taisnība...  

AIGARS. Kāda taisnība! 

Atskan durvju zvans. 

 Atkal kāds atvilcies! Nelaižam iekšā un mums būs... Atkal... (Tuvojas, skūpsta Ingu. Inga 

atbild, tad atbrīvojas.)   

INGA. Dāgs bija pārliecināts, ka tu iespītēsies! 

Vēlreiz durvju zvans. 

AIGARS. Viņš nav muļķis!  

Vēlreiz durvju zvans. 

INGA. Tava Ingrīda būs atgriezusies. Ej vien atvērt. 

Aigars dodas uz durvīm, Inga pazūd guļamistabā. 



Kopā ar Aigaru ienāk kāds vīrietis. Viņš un Aigars skatās viens otrā. 

Abi sāk smaidīt, aizvien sirsnīgāk, tuvojas, spiež viens otram roku. 

 Ienācējs apskauj Aigaru. 

  

IENĀCĒJS. Sveiks, Aigar! Sen neesam tikušies! 

AIGARS. Kāds pārsteigums! Janka, tu! Kāds vējš tevi atpūtis?  

IENĀCĒJS. Tas ir garāks stāsts. Gadījos Rīgā. Bet viss nekārtojas kā plānots. Un man nepatīk 

svētdienās būt vienam. Sadomāju – jāapskatās, kā tad centīgais kursa biedrs tagad 

dzīvo!  

AIGARS. Tāpat kā agrāk. Dzīves prieku zaudējis neesmu. 

IENĀCĒJS. Tāds jau tu biji – pliku dibenu, bet lepns un priecīgs. 

AIGARS. Kā tu mani atradi? Pēc šiem gadiem. Kā uzzināji adresi!  

IENĀCĒJS. Velti tu toreiz atteicies no mana krusttēva darba piedāvājuma. Nedzīvotu šitādā 

caurumā. 

AIGARS. Nū... 

IENĀCĒJS. Es jau gandrīz esmu ticis līdz vadībai. Tev bija gaiša galva, būtu izsities ātrāk par mani. 

AIGARS. Nu, nezinu – nezinu. Man jau krusttēva Vācijā nebija. 

IENĀCĒJS. Bet bija lielā mīlestība. Tikko precējušies un to vien darījāt, kā visiem draugiem 

lielījāties, cik laimīgi esat, cik neprātīgi viens otru mīlat...  

AIGARS. Mēs mīlam vēl joprojām! 

IENĀCĒJS. Mēs visi toreiz, pirms desmit gadiem, tā mīlējām viens otru. Tā bija neatkārtojama 

studentu brālība! Vīns un meitenes. Pilnasinīga dzīve. Vai ne? (Strauji, citā tonī.) Tu Ingu 

mīli joprojām!? 

AIGARS. Jā, un ļoti. 

IENAČĒJS. Bet laimīgs tu tomēr neizskaties. 

AIGARS novēršas un klusē. 

IENĀCĒJS. Ak, šīs sievietes. Ne viens vien gudrs vīrs viņu dēļ muļķis tapis. 

AIGARS. Kāpēc tu tā? 

IENĀCĒJS. Tāpat vien – filozofēju. (Iesmejas.) Laikam jau mums vajadzēs iepazīties. 



AIGARS (samulsis). Ko tu teici? Es nesapratu... 

IENĀCĒJS. Nu, cilvēki parasti iepazīstas. Spiež roku un nosauc vārdu. (Sniedz Aigaram roku.)  

AIGARS. (jautri) Tu joprojām mīli jokus un spēles (sniedz roku) Aigars. Prieks iepazīties, Jāni! 

Ķēms tu esi! Mēs taču simt gadus zinām viens otru! 

IENĀCĒJS (smejas). Tikai Latvijā. Tikai Latvijā es esmu Jānis. Vācijā, draugs, Jāņi nav vajadzīgi. 

Dāgs. 

AIGARS. Ko tu teici?! 

DĀGS. Es teicu – Dāgs! Tu patiešām esi tas pats vecais, labais, naivais Aigars. Teiksi, nē... Dāgs. 

(Krata Aigara roku.) Tu nedzirdi? ... 

Ilga pauze. 

AIGARS. Vecais...Vēl jau ne. Naivais... Vairs nē. Labais... Nu, nē!!! 

 

Durvju zvans. Neveikls klusums, neviens nedodas atvērt. 

Durvis tiek atslēgtas no ārpuses. 

Guļamistabas durvīs parādās Inga. 

No ārdurvju puses ienākusi Vita. 

Ilga pauze. 

VITA. Labvakar! Es negaidīju, kad man atvērs. Jo varbūt neatvērs. Ingrīda teica.. tad es nolēmu 

paskatīties, kas notiek.. Es pati ar savu.. tas ir, ar Ingas, ak, Dievs, kā mēle metas, ar 

Ingrīdas atslēgu .. un te es esmu.. 

AIGARS. To nevar nepamanīt. Ko tev te vajag? 

VITA. Ingrīda teica.. No viņas jau neko daudz nevar saprast.. tāda raustīga un nervoza.. Tad es 

nolēmu pati apskatīties, kas te notiek. 

AIGARS. Zini, tu esi nelaikā. 

VITA. Nedusmo nu, dārgais brālīt! (nicinoši) Es, lūk, tomātiņus atnesu. Drusku pavēlāk... Bet 

labāk vēlu nekā nekad! 

INGA. Ak, Dievs, tikai tomātu mums vēl trūka! 

VITA. Sveiki, Inga! Tā nesaki. Tomātiņi vienmēr var noderēt. Ak, Dievs, Jāni, tu?  

DĀGS. Māsiņa Vita? Dāgs. (jautri sniedz roku)  

VITA. Tu esi Dāgs.. tas Dāgs... (samulsusi, pārsteigta, tad iesmejas). Bet varbūt tā pat ir labāk.  



DĀGS. Nu, lūk, Aigar! Esam visi iepazinušies. Uzkoda ir. Dzeramais atradīsies, un es tev tagad 

mierīgi varu atbildēt uz visiem taviem jautājumiem – no kurienes zinu tavu adresi 

(mājiens uz Ingas pusi) un kāpēc šo vakaru pavadu tavā alā, nevis greznā restorānā. Es 

spēlēju godīgu spēli. Atšķirībā... Nu labi. (Pēc pauzes. Ingai.) Inga, kā virzās mūsu 

lietas? Es no tevis vakar TRĪS revīzijas failus gaidīju, kā tu biji solījusi!  

INGA. Es nosūtīju. Šorīt.  

DĀGS. Šorīt es jau biju tukšajā firmas dzīvoklī. Un visu sapratu. 

INGA. Kas ir ar Oliveru? Man jābrauc! 

DĀGS. Paspēsi. (Smejas.) Parādi datus. (rosās ap datoru, lasa)  

INGA. Dāg, piedod, par kavēšanos un ka nepasacīju, kur šodien esmu! (pieglaimojas) 

DĀGS. Inge, mīļā Inge. (smejas) Man, ar maniem sakariem.. es taču zināju... Kārtējo reizi tu par 

to vari pārliecināties. Kad sapratu, ka firmas dzīvoklī nenakšņoji, zināju, kur tevi meklēt. 

(Smejas.)  

INGA. Vai tagad mani sodīsi? 

DĀGS. Protams, nē. Tikai interesanti pavērot, kā tu sarksti un izlokies. Mana spēlmanīte. 

(noskūpsta uz vaiga) Patiesībā atbraucu, jo mani moka ziņkāre- ko, draugs, abi sarunājāt?  

AIGARS. Tu! Draugs!? Tu, kas pavedis manu sievu!  

DĀGS. Bet labākus nosacījumus savas filiāles darbībai vajadzēja! Vajadzēja! Tikai nesaki, ka tu 

nezināji, ka tava sieva guļ ar mātes uzņēmuma šefu un tu saņem šī sakara augļus.  

AIGARS. Es nezināju! Es domāju, ka... 

DĀGS. Ka viņa godīgi visu prot izlūgties. (smejas) Nu labi. Tu nezināji, ka tas esmu es, bet, ja tu 

ticēji, ka tev vienkārši tāpat kaut ko izgādā, lai labāk veicas, ka piedod lietas, kas citam 

filiāles vadītājam maksātu atlaišanu un tas vēl labākajā gadījumā... 

AIGARS. Es strādāju godīgi! Es pat nezināju, ka Inga strādā mūsu mātes uzņēmumā, ka tu tur 

esi, ka... 

DĀGS. Un ko tu zināji? Uz ko tu paļāvies?  

INGA. Dāg, rimsties. Lūdzu, neiekarsti. Viss būs kārtībā.  

DĀGS (smejas). Ingai patīk ērtas un interesantas spēlītes. Un tāpēc viņa man patīk. Jo man arī 

joprojām patīk uzspēlēt! Un vēl man patīk būt precētam. Tāpēc precējies es esmu 

joprojām un vienmēr. Pirms divām nedēļām mana laulene beidzot aizbrauca pie sava 

ķīnieša, bet pēc divām nedēļām mums ar Ingu būs kāzas. Divi simti viesu. Ielūdzu arī jūs! 



Protams, ka viss būs kārtībā!  

VITA. Aigar, tad es saku Ingrīdai, ka viņa paliek ar tevi.  

AIGARS. Interesanti. Vai kāds vēlas pajautāt, ko gribu es pats? 

VITA. Diemžēl vairs ne! Lielas nozīmes tam nav. 

DĀGS (mirkli paskatās uz Vitu, smejas). Vita, tu man sāc patikt! (Atkal pievēršas datorekrānam, 

tad pārējiem.) Inga tu esi profesionāle. Arī par to es viņu mīlu. (skūpsta Ingu) Klausies, 

Aigar, mums ir trīs faili. Pēc viena es tevi vienkārši padzenu. Pēc otra mēs ilgi tiesāsimies 

un tu pazaudēsi visu – šo dzīvokli, vasarnīcu, mašīnu. Pēc trešā tu kļūsi par filiāles 

līdzīpašnieku. Padomā. Izlem. Tev ir laiks līdz rītdienas astoņiem. Desmitos ir valdes 

sēde! 

INGA (Aigaram). Es tevi lūdzu! Es tik ļoti negribēju, ka Dāgam izrādās taisnība un nāksies tevi 

piespiest...  

DĀGS. Dāgam vienmēr ir taisnība. Viņš vairs nav Jānis. 

AIGARS (Ingai). Inga, paldies, ka tu gribētu mani saudzēt, tikai...par spīti visam, es tevi mīlu.. 

(Dāgam) Jāni, vai tu Ingu vispār mīli? 

DĀGS. Pieņemsim, ka es viņu mīlēju, kad mēs visi bijām studenti. Un biju spiests paiet malā. 

(Smejas.) Dāgs. Ko mīl Dāgs? Labs jautājums. (Klusē.) 

AIGARS. Vēlreiz es jautāju. Vai tu manu sievu mīli?! Vai tu mīli Ingu! 

DĀGS (pietuvojas Aigaram). Mums ar Ingi ir puika. Viņš vienmēr paliks ar mani. Mans 

mantinieks! Tāpēc, Aigar, – Inge paliek man un puikam, tu palīdzi nokārtot ātru šķiršanos 

un kļūsti par Latvijas filiāles līdzīpašnieku, vai arī.. tu cīnies par Ingi, nedod šķiršanos, 

bet es tevi ar kaunu padzenu no visa. Rīt ir valdes sapulce. Es tev tagad to otro reizi 

piedāvāju. Trešās nebūs.  

AIGARS. Bet es jautāju- vai tu viņu mīli? Vai tu mīli Ingu? 

DĀGS. Mana sieva beidzot ir nozvejojusi vīru, kas koncernā ticis augstāk par mani. Ķīnā. Esmu 

brīvs. Es spēju Ingei ar puiku nodrošināt pārtikušu dzīvi. Inge ir teicama darbiniece, 

radoša un tajā pašā laikā laba mājsaimniece. Bet mīlestība, draugi, ir tāds novecojis un 

lieks jēdziens.  

AIGARS. Es negribu filiāli! Es gribu savu sievu. Es tevi nositīšu! 

DĀGS. Jā?  

INGA. Nē! Tikai bez dūru cīņas... 



VITA. Beidziet uzvesties kā muļķa puikas. Veči, parunāsim konstruktīvi!  

AIGARS. Ar tevi? (dusmīgs) Ko tu no visa jēdz? 

DĀGS (smejas). Lai runā! 

VITA. Es sākumā gribēju palīdzēt Ingrīdai, un kamēr jūs pilnās burās svinējāt revīzijas beigas, es 

šo to papētīju, pameklēju, piezvanīju. Tad tiku skaidrībā, kas šī, it kā revīzija, patiesībā 

bija.  

DĀGS. To mēs tāpat zinām. 

VITA (smejas). Ne visu! (skatās uz Dāgu, tuvojas viņam) 

DĀGS. Oho! Tu zini ko tādu, par ko neesmu informēts? 

VITA. (valšķīgi) Varbūt, varbūt.. Patīkama sajūta- turēt tevi diedziņa. Re nu – ar visiem saviem 

sakariem pats par sevi ne velna nezini. Bet no atmaksas tas neatbrīvo. Kad sapratu, ka 

kaut kas nav kā godīgā revīzijā pienākas, man kļuva interesanti. Baidījos, ka iegāzīsiet 

Ingrīdu, tak’ jau padraudzene un stāvoklī, tāda nevarīga... Gribēju glābt meiteni. Kamēr 

jūs te svinējāt... Man nevajadzēja daudz laika, lai saprastu... Šovakar tā mozaīka 

salīmējās. (pauze) Ko teiks tavi priekšnieki, Jāni- Dāg, kad uzzinās, ka tu pieproti spēlītes 

ar firmas vārdu personisku rēķinu kārtošanai? Nekal plānus, Dāg! Ja ar mani kaut kas 

atgadīsies, ar tevi arī būs cauri. Jo faili jau ir noglabāti pie maniem draugiem. Ja man kaut 

matiņš no galvas nokritīs, visi dati būs tavu priekšnieku e-pastos. Jā, tie visi man ir šeit. 

Gribi pārliecināties? Palasi arī vēstuli saviem priekšniekiem! (Ieliek Dāga datorā 

flešatmiņu.) Jā, Jānīt, tā ir tikai viena no kopijām. Divas ir pie cilvēkiem, kurus tu 

nepazīsti. Kad tavi priekšnieki Ķīnā lasīs, vai viņi teiks „Godīgi un izdevīgi?” 

DĀGS. Provinces intriga. Bet interesanta un ērta, lai kārtotu savus, savus vien rēķinus. Tu arī 

Vitiņ, tīrā meitene, tagad kārto savas lietas uz citu rēķina.  

VITA (skatās Dāgam acīs). Es taču redzu! Tu esi nobijies! 

DĀGS (Ingai) Mēs pieņemam Vitu darbā mūsu koncernā Vācijā. (Vitai) Tev ģimene ir? 

VITA. Kas tev par daļu! 

DĀGS. Lai zinātu, cik lielu dzīvokli vajadzēs, protams, uz koncerna rēķina, kad pārcelsies pie 

mums darbā uz Vāciju! 

VITA. Tā pēkšņi?  

DĀGS. Kāpēc ne? Kas tur ko gaidīt? Tev taču patīk spēles un risks? 

VITA. Vienīgi risks.  



DĀGS. Ne spēles? 

VITA. Neprotu spēles bez noteikumiem. 

DĀGS. Nekas, drosmes tev netrūkst, iemācīsies arī to.  

AIGARS. Vita, tu pieņemsi viņa piedāvājumu? Tagad... Mēs kopā... (Sniedzas pēc flešatmiņas, 

bet Vita to izrauj no Dāga datora.) Tu man palīdzēsi Dāgu iznīcināt.  

Ilga pauze. Tad Vita atdod flešatmiņu Dāgam 

DĀGS. Man patīk skatīties kā nodod tuvākos radiniekus. Un ja nu tu nodod mani!  

VITA. Tu neesi mans radinieks. 

DĀGS. Tikai tavs priekšnieks, kurš tev palīdz. Un mani nodot tev nekad nebūs izdevīgi. 

AIGARS. Vita, māsiņ, rimsties, kamēr vēl tev ir, kur atkāpties.  

DĀGS. Tātad. Nokārtosim visu godīgi un visiem izdevīgi. Aigar...te vairs nav ko matus skaldīt. 

Mēs ar Vitu tagad ejam uz firmas dzīvokli. Apspriedīsim detaļas par Vitiņas pārcelšanos 

uz Vāciju. (Aigaram.) Tātad rīt astoņos gaidu atbildi. Inga tev iedos manu telefona 

numuru. Desmitos ir valdes sēde. Kopā ar Ingu arī nāksiet. (Ar Vitu iet uz durvīm.) 

INGA. Man jālido pie Olivera! 

DĀGS. Nav jālido. Nekas viņam nekait. Vesels kā rutks! 

INGA. Tu... 

DĀGS. Pajokoju. Man bija jāzina, kas tev svarīgāks – Aigars vai Olivers. Un pārliecinājos. 

Olivers. Viss kārtībā. Tu man joprojām deri! (Apskāvis Vitu iet uz durvīm.) Viss kārtībā. 

Viss kārtībā...  

 

XXX 

Aigars un Inga apsēžas uz čemodāna, muguras saspieduši, rokās sadevušies. 

 Brīdi sēž klusēdami. 

AIGARS. Beidzot visi ir prom. 

INGA. Tāds savāds klusums. 

AIGARS. Inga, paliec. Es tevi mīlu. Līdz sāpēm dziļi. Es zinu, ka arī tu mani mīli. Tev ir jāpaliek. 

INGA. Es tevi mīlu. Es zinu, ka tu mani mīli. Un tomēr man ir jābrauc. Es nevaru pamest savu 

dēlu. Es nedrīkstu mūs izputināt. 

AIGARS. Ved viņu šurp. Dzīvosim atkal nabadzībā un tomēr kopā. Es apsolu, ka audzināšu viņu 



kā savējo un nekad tev nepārmetīšu. 

INGA. Nē, Aigar! Mēs jau esam sevi izputinājuši. Ārlaulības bērni ir savu tēvu kopijas. Olivers 

vienmēr atgādinās Dāga sejas vaibstus, bet pretējā ielas pusē vientuļai mātei pie rokas 

būs kāds cits bērns, kurš vienmēr līdzināsies tev. Mēs nedrīkstam viņiem to nodarīt. 

AIGARS. Tātad tu paliksi kopā ar Dāgu? 

INGA. Jā, es palikšu kopā ar savu dēlu un Dāgu.  

AIGARS. Un es? 

INGA. Tu paliksi kopā ar Ingrīdu. Jums arī drīz būs bērns. Varbūt meitenīte. Un kādu dienu mans 

Olivers viņu apprecēs. Tas būs tik skaisti! 

AIGARS. Varbūt. Bet kā tad būs ar mūsu mīlestību? 

INGA. Tāpat kā līdz šim. Tu vadīsi firmu. Es braukāšu kontrolēt.  

AIGARS. Es tevi mīlu.  

INGA. Tu mani mīli.  

AIGARS. Un tu braukāsi. 

INGA. Tāpat kā līdz šim. Es braukāšu. 

AIGARS. Jo mīlestība nebeidzas. 

INGA. Mīlestība paliek.  

 

ILGS KLUSUMS 


