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„LĪČU” VILINĀJUMS 

Iveta Salgrāve 

DARBOJAS: 

Kārlis, ceļu būves brigadieris ap 40 

Robina, viesu apkalpotāja bārā ap 21 

Astra- viņas māte, ap 45 

Zigis- bārmenis, kroga īpašnieks, ap 35 

Roberts, „Līču” saimnieks- ap 65-70 

 

Darbības vieta- krodziņš. Priekšplānā nedaudz pa kreisi pāris galdiņi, pa labi- spēļu 

automāts; centrā bāra lete ar visu tai piederošo inventāru un spožām dzērienu 

pudelēm fonā. 

1.aina 

Zigis, Robina 

Zigis, aizstājies aiz bāra letes, snauž, zodu atspiedis delnā, pus salīcis. Pie galdiņa, kurš 

liecina par nesen šeit vēl bijušu kompāniju, sēž Kārlis.. Ienāk Robina, atnes glāzes, 

slauka ar dvieli, novieto plauktā.  

ROBINA (jautri). Hej, Zigi! Neguli! Apzags.  

ZIGIS. Neguļu. (laiski paceļ galvu) Atpūtinu acis. 

ROBINA. Tad jau nepamanīsi pēdējo viesu aiziešanu. Toč, toč, ka es saku - apzags. (joko, 

vicina Zigim ar dvieli gar seju)  

ZIGIS (pikti atgaiņājas). Tu, Robina, izbeidz šitos jociņus! Ko viesi padomās? 

ROBINA (pamet skatu uz apmeklētāju). Šitie nav spējīgi domāt. Lai tik piebeidz dzērienus 

un zūd. (pret Zigi) Cik vēl līdz slēgšanai? 

ZIGIS. Pusstunda.  

ROBINA. Tu jau pateici? 

ZIGIS. Nē, vēl lai pasēž. Minūtes desmit.. tad..  

ROBINA. Nakšņosi viens? 

ZIGIS (skatās Robinā ar šķelmīgu skatienu, ķircinot). Gribi piebiedroties? 

ROBINA. Aha! Tūlīt! Ko tad tavs Zaķis... Šovakar nebūs, vai ne? (ķircinās) 

ZIGIS. Nu.. nē. Katru vakaru jau nevar. Tāda dzīve tagad. Zaķis nevar izbraukāt. (ieskatās 

Robinā) 

ROBINA. Tā jau domāju. 
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ZIGIS. Ko domāji? 

ROBINA. Ka neatbrauks. 

ZIGIS (pikts un ieinteresēts). Tev ko tāda interese?  

ROBINA. Vēroju. 

ZIGIS. Ko? 

ROBINA. Tevi.  

ZIGIS. Kam tev to? 

ROBINA. Nekam. Interesanti. 

ZIGIS. Kas? 

ROBINA. Katru vakaru mēģinu uzminēt- tu ar Zaķi vai bez Zaķa migā liksies. 

ZIGIS. Tu... Kā tad tavs Anglijas džeks... 

ROBINA (viņu pārtrauc, smejas). Neuztraucies! Man nav intereses, tādas intereses.  

ZIGIS. Baigi noticēju! Tu taču pa manu gultas dzīvi rakājies. Nav smuki, Robina. Nav 

smuki.. (noklakšķina ar mēli)  

ROBINA (valšķīgi). Sadomājies! Pats neesi pamanījis? (lietišķi) 

ZIGIS. Robina, tu lien aizliegtā zonā. 

ROBINA. Ha! Vai starp draugiem tāda arī ir? 

ZIGIS. Draudzenīt, neuzprasies. 

ROBINA. Tu esi muļķis. Tas tak’ redzams.. ja tev vakarā ir Zaķis padomā, tu par slēgšanu 

paziņo drusku agrāk.. Es tā – interesei.. minējumiem.. Vienkārši- man patīk vērot. 

ZIGIS. Vērotāja atradusies! (drusku vīlies) Pavēro tos tur! Būs vairāk jēgas. Es uz brīdi... 

(dodas prom) .. vērotāja.. 

ROBINA. Tos tur.. (mēdās) Viens vien palicis. (apņēmīgi) Tas arī drīz vāksies. 

2.aina 

Robina, Kārlis 

Pie galda vien Kārlis.  

Robina dodas pie galda, izaicinoši vāc traukus , slauka galdu, atstutē slotu pret galdu, kā 

vēlēdams pateikt, ka viņam laiks iet. 

KĀRLIS. Meitenīt, piesēdiet! (aicinoši) 

ROBINA. Es nevaru. Esmu darbā. (strupi) 

KĀRLIS. Nu piesēdi (lūdzoši).. Iedzersim. (piedāvā kādu no glāzēm) Re, te vēl palicis. (lej, 

piedāvā). Vienam nesmeķē. 

ROBINA. Nevaru. 
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KĀRLIS. Tad es sūdzēšos. (šķelmīgi) Tu putinies. Tīšām. Klienta vēlmes ir svēta lieta. 

(mēģina meiteni satvert aiz rokas) Neklīrējies! Piesēdi, ja klients vēlas. 

ROBINA. Labi, labi... Tikai uz brītiņu. Man jāiet strādāt. Un jums.. arī derētu iet mājās.. 

KĀRLIS. Manas mājas tavā kabatā... (poētiski, skaita kā dzeju, meitenei acīs skatoties) 

ROBINA. Nu tur gan jūs netiksiet. Pietiek jau, ka te ar jums kopā sēžu. 

KĀRLIS. Kur netikšu? (neizpratnē) 

ROBINA. Manā kabatā. (asi) 

KĀRLIS. Tā tak ir tikai dziesma. (pavīpsnā) Ir tāda grupa... 

ROBINA. Ak, jā, jā.. Prāta vētra.. Zinu. 

KĀRLIS. Bet pirmiņ nezināji. (smejas) Par to mums jāsadzer. 

ROBINA. Es nevaru. Man vēl darbs. 

KĀRLIS. Kāds te darbs? (palūkojas riņķī) Es viens. (iedzer malku, tad ar smīniņu) Ak, 

jaunkundzīte grib uz mājām skriet. (zobgalīgi) Bet es redz- negribu. Un tev 

jāpaliek. Vai ne? Līdz pēdējam apmeklētājam.  

Robina ceļas kājās, tver slotu, slaucīs. 

KĀRLIS. Bet man te mierīgāk domāt. Štukot. 

ROBINA. Štukojiet vien. Līdz pēdējam apmeklētājam. (kā mēdoties) 

KĀRLIS. Sēdi. Vai smukajai jaunkundzītei mans konjaks par prastu? Paņem kaut ko sev no 

bāra. Uz mana rēķina. Ko vēlies. Šampanieti?  

ROBINA. Bez tā var iztikt. 

KĀRLIS. Nu tad es arī nedzeršu. Un prom neiešu. Nevarēšu- nebūšu izdzēris. (pārākumā 

zobojoties) Neesmu nekāds žūpa. Nedzeru viens. (tver meiteni aiz rokas, mēģina 

klēpī ievilkt) 

ROBINA (atbrīvojas, brīdi svārstās). Bet tad tikai kompānijai. 

Aiziet un atgriežas ar vīna glāzi. Apsēžas pretī. 

Kārlis viņu vēro ar jautājošu skatienu. 

ROBINA. Sarkanvīns. (rāda, it kā atskaitīdamās) Asins uzlabošanai. 

KĀRLIS. Asinsriti uzlabo kārtīgs mīlestības malks. (pēta Robinu) Vai tev ir draugs?  

ROBINA neveikli sagrozās, klusē. 

KĀRLIS (pētot meiteni). Un tas bārmenis? Kas viņš ir? (lēnām, nesteidzoties) 

ROBINA. Zigis? Zigis tagad ir īpašnieks. Un bārmenis. 

KĀRLIS. Draugs ne? 

ROBINA. Nē. (kā bēgot no jautājuma, izdzer glāzi) 
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KĀRLIS. Tā jau domāju. Saskumi? Asinis esi uzlabojusi. Derētu kas cits. Kas jums ir dūšas 

uzlabošanai? 

ROBINA. Es vairāk nedzeršu. Un jums jau pietiek.  

KĀRLIS. Tu esi acīgs skuķis. Bet ja domas nemierīgas, tad vajag. 

ROBINA. Domas citādāk mierina. Nevajag. 

KĀRLIS. Tu esi dīvains skuķis. No tā, cik es te izdzeru, atkarīga tava alga.. nu.. vai vismaz 

tava bosa ienākumi. Tā vietā, lai lietu vēl, piedāvātu un mudinātu tērēties, tu 

mani atklāti dzen prom.  

ROBINA. Nedzenu jau gan. 

KĀRLIS. Dīvaini. Jūs te visi esat dīvaini. Cik uz ceļiem strādāju, pa krogiem, viesnīcām, 

viesu namiem mētājos, bet tādus ļaudis neesmu saticis. 

ROBINA (aizvainota pieceļas). Es neko tādu neredzu. Parasti cilvēki parastā mazpilsētā.  

KĀRLIS. Piesēdi, kur skriesi? Nupat nejauši noklausījos, ka jums te tādas mājas Līči esot. 

ROBINA. Un kas tur dīvains?  

KĀRLIS. Varbūt nekas. 

ROBINA. Nu tad? (virpina tukšo glāzi rokās) 

KĀRLIS. Vai tās mājas lielas? 

ROBINA. Vienas no lielākajām pagastā.  

KĀRLIS. Vai skaistas? 

ROBINA. Ļoti skaistas. (sapņaini, zodu uz slotas balstot) Dzeltenu ķieģeļu sienas. Sarkans 

dakstiņu jumts. Un ābeļdārzs. Pavasarī viss vienos ziedos.  

KĀRLIS. Tu gribētu tādās dzīvot? (kārdinoši) 

ROBINA. Un tu man tādas varētu uzdāvināt? (valšķīgi) 

KĀRLIS. Nu.. bet vai kopā ar mani negribētu? 

ROBINA. Tās jau jums nepieder. (ķircinās) 

KĀRLIS. Bet to jau var nokārtot. (pieglaimojoties) 

ROBINA. Nevarēs jau gan. Tajās dzīvo kāds cits! (strupi) 

KĀRLIS. Tikai pagaidām. 

ROBINA (neizpratnē lūkojas Kārlī). 

KĀRLIS. Jo tām mājām nav mantinieka. 

ROBINA. Ir. (iztrūcināta) 

KĀRLIS. Es dzirdēju, ka nav. (pieglaimīgi) 

ROBINA. Muļķības! (skaļi un nikni) 
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KĀRLIS. Kāpēc tad tās mājas atdod nabagiem? 

ROBINA. Neatdod. Kā lai es zinu? Vai tad atdod? Ej nu?! Nieki! 

KĀRLIS. Man arī mieru neliek šī doma- labas mājas, bet jāierīko nabagmāja.  

3.aina 

Robina, Kārlis, Zigis 

Zigis atgriežas ar žaketi uz rokas. 

ZIGIS. Kungi, pēc piecām minūtēm mēs ... (nepabeidz, jo ierauga Robinu pie galdiņa, 

draudīgi māj viņai ar galvu) 

Neveikls klusums. Zigis pārsteigts, ka klientu nav. 

 Robina samulsusi, jo pieķerta kopā ar klientu. 

ROBINA. Zigi, vai tu varētu uz brīdi? (māj viņam ar roku) 

ZIGIS. Kas tad nu? (pieiet pie galdiņa) 

ROBINA. Tu te vairāk ko zini, mēs strīdamies par to, vai Līčiem ir vai nav mantinieki. 

ZIGIS. IR. Protams, ka ir. Kāpēc lai nebūtu? Un kāpēc strīdaties? 

ROBINA (norāda uz Kārli). Viņš saka, ka Līčus atdod nabagiem. Nabagmāju ietaisīt, 

mantinieku neesot. 

ZIGIS. Kā nav?   

KĀRLIS. Ja būtu, vai tā vienkārši atdotu?  

ZIGIS (apsēžas, ielej sev un Kārlim no pudeles). Kā atdotu? Vai tad atdod? Vēl jau pats 

vecais Līcis tur dzīvo. Vai tad būtu... 

ROBINA. Nevar būt! (saskatās ar Zigi) Tad mēs zinātu. 

ZIGIS. Tu mums bābu klačas par patiesību gribi iegvelzt. Vietējais jau nebūsi, ko? Mēs 

savējos visus pazīstam. 

KĀRLIS (sniedz Zigim roku, bet vēro Robinu, mēģina atstāt iespaidu uz meiteni). Ceļu 

būve. Brigadieris. Kārlis.   

ZIGIS. Zigis. (sarokojas, bezrūpīgi) Ak tu no tiem, kas mums vagonu pilsētu uzslējuši un 

ielas par kāpām pārvērtuši. Apavu bendes! Cik var? Katru gadu plēš veco asfaltu 

un lej jaunu, lai pēc gada atkal būtu ko plēst un ārdīt. Bet par Līčiem.. Vot i 

neticu. Labāk ielej un beidz muldēt. (pastiepj glāzi, Kārlis viņam ielej) 

Robina pamet galdiņu, piekārto telpu, nes traukus prom. 

KĀRLIS. Kas man jums ko iegvelzt, ko muldēt? (vēro Robinu) Kas man no tā? (pikts par 

Kārļa piebiedrošanos) Dzirdēju sarunu, gribēju noskaidrot. (ieskatās rokas 

pulkstenī) Tik vien dzirdēju. Gribēju pārjautāt. Krogā jau visas sarunas satek. 
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Teica, ka testamentā tā. Pārdot ar nedrīkstot. Jādzīvo pašiem vai arī..  

ROBINA. Vai arī KO?  

KĀRLIS (ceļas, lai ietu). Man kāda daļa? Es arī nezinu.. (Robonai, aizvainots par bārmeņa 

iejaukšanos, klātbūtni, toni) Lūk, un tu saki, ka neesat te dīvaini... (nomet kādu 

naudas zīmi, pikts dodas prom) 

4.aina 

Robina, Zigis 

ROBINA (apsēžas pie galdiņa, noskatās viņam pakaļ). Klau, Zigi, tu dzirdēji? 

ZIGIS. Neko daudz. (pēta naudas zīmi pret gaismu, ieliek kabatā) Ko viņš teica? (ķeras pie 

uzkodu ēšanas) 

ROBINA. Ka Līčus dāvina.. tā vienkārši..  

ZIGIS. Meli! Vecis vēl dzīvs. Pat ja arī.. Izrunāts! Tam nevar ticēt. 

ROBINA. .. ka nevienam nevajag.. (kā apstulbusi) 

ZIGIS. Nevajag? (piebāztu muti) Blēņas. Kuram ta šodien labu māju nevajag? Nemaz jau 

nav vēl savu pusmūžu kalpojusi. No jaunajām. Puika būdams, sapņoju, ka tajās 

ieprecēšos. (iesmejas) Bet vecajam bija dēls. Krietni vecāks. Un dēlam atkal dēls. 

Nesanāca. 

ROBINA. Žēl ne? Mēs kā muļķi caurām naktīm te nīkstam, izklaidējam un pienesam, pat 

ja tulznas uz pēdām sametas, bet citiem, redz,.. no gaisa krīt.. (ar rokām rāda, kā 

krīt) Visa kā pa pilnam .. un nevajag. 

ZIGIS. Kā pa miglu atceros, ka skaļi gāja, kamēr jaunās robežas nosprauda. Es jau tik tāds 

pāraudzis puika toreiz biju, maz ko sapratu. Bet skanēja visa pamale. Vecais 

toreiz vēl bija padomijas amatā, izrīkoja labākās pļavas pa savam.. Atceros, tēvs 

vienvakar stāstīja, ka kaimiņš mērniekiem ar mēslu dakšām uzbrucis un pašu 

veco nošaut solījis. Šie metušies vidū šķirt. Policiju saukuši, vai. (smejas, 

ieklepojas) Te tev bija.. Un nevienam? Nevajag! (iemet mēriņu, nošķobās) 

ROBINA. Vecajam bija dēls? Kur palika? 

ZIGIS. Kaut kur Ventspilī iedzīvojies. Mazdēls arī. Bet vai šie nāks? Tā jau ir- ko te 

Zemgales mālainajā nomalē pasāks?  

ROBINA. Un viss?  

ZIGIS (cienādamies). Aha! 

ROBINA. Tad jau Kārlis varētu... 

ZIGIS. KO varētu? 
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ROBINA (atmet ar roku). Ai, nezinu... Bet ja citu nav? 

ZIGIS. Īstu radu tā kā nē... Bet vēl jau tur bija kāda mīlas dēka. Kaut kāds skuķis no bērnu 

nama vai... 

ROBINA. Oho! Sāk kļūt interesanti! 

ZIGIS. Tā jau gan varētu savu daļu pieprasīt. (pamācoši izsmējīgi) Vecais toreiz ar bērnu 

uz ielas izlika. Nu ne gluži uz ielas, dzīvokli bez rindas piešķīra. Lai nu ar 

vienistabas, tomēr.. tais laikos.. tāpat.. dāsni..(saskatās ar Robinu un apraujas, jo 

saprot, ka izrunājies par daudz). 

ROBINA. Un kur viņa ir tagad? Bērns? 

Zigis klusē, knibina uzkodas vai glāzi, nervozē. 

ROBINA. Kā viņu sauca? 

ZIGIS (pikti). Ko prasi, kā es visu zinātu? (aizkaitināts) Kaut kāds blandoņa pameta 

baumas un tu jau pratini. Ko viņam vajadzēja? (turpina stingri, krata pirkstu) Un 

tu, Robina, atceries- ar viesiem nekādu tubrālību un ķiķināšanu! Šito tu izbeidz! 

Citādi no šejienes lidosi. Saprati? 

ROBINA. Bet viņš pats... (piekārto galdu, saliek vienkopus dažas pudeles, vāc slotu..) 

ZIGIS. Saprati? 

ROBINA. Un tu pats? (aizstāvoties) 

ZIGIS. Saprati? (nikni pārjautā) 

ROBINA. Sapratu. 

ZIGIS. Tad novāc te drusku, pārējo rīt (sakrauj šķīvjus kaudzē, nopurina pirkstus, saberzē 

plaukstas kā netīrumus nopurinot), lai varam slēgt un pie miera. Rīts tavs? 

Robina pamāj ar galvu.  

ZIGIS. Jauki! Pārbaudīšu, cikos ierodies. 

ROBINA. Augšstāvā paliksi? 

ZIGIS. Ir vēls. Un baigs nogurums. (staipās) Aizmigšu pusceļā... 

ROBINA (koķeti). Es jau teicu, ka Zaķa nebūs. 

ZIGIS (ar smīnu). Savāc savu deguntiņu, vērotāja, un tinies... Čau! 

ROBINA. Čau... 

Abi aiziet – Zigis uz to pusi, kur numuriņi, Robina uz izeju. 

  Skatuve satumst. 

5.aina 

Zigis, Kārlis 
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Nākamās dienas rīts. Fonā vakarnakt nenokoptais galds, Zigis to grib vākt, iet uz to pusi, 

svilpo, bet viņa rosību pārtrauc Kārļa ierašanās. 

Zigis, pametis galdu, panāk Kārlim pretī ar platu smaidu. 

ZIGIS. Labrīt, Kārli! (sveiciens ir īpašs, sniedz roku, ar otru notrauš Kārlim no pleca kādu 

putekli, piekārto apkakli, var arī ar delnu nejauši noglaust vaigu) Ko varu 

piedāvāt? 

KĀRLIS (tā kā atraujas). Kafiju. Kārtīgu kafiju. (berzē plaukstas labsajūtā) Stipru un 

karstu!  

ZIGIS grib pielikt krēslu, palīdzē apsēstiet. 

KĀRLIS pavēro, neveikli atraujas. Apsēžas. 

ZIGIS. Ko uzkodām? 

KĀLIS. Neko.  

ZIGIS. Paģiras? 

KĀRLIS. Kāpēc? 

ZIGIS. Brokastis negribi, tāds saguris izskaties. Būsi tā pavairāk ... (rāda ar žestu, ka 

dzerts) 

KĀRLIS. Nieki! Parasta lieta.  

ZIGIS. Tad neko? (viegli) 

KĀRLIS. Šobrīd ne. Es gaidu. Vēlāk. 

ZIGIS. Šodien šķiet būs negaiss. Sutoņa pieņemas. (vēlas papļāpāt)  

KĀRLIS (neatsaucīgi). Man to kafiju, bārmen... 

ZIGIS (saīdzis). Nu tad vien kafiju. Un neko. 

Kārlis. Neko! 

Kārlis mēģina zvanīt, lietojot mobilo telefonu. 

ZIGIS (atnes kafiju). Es atvainojos, bet šeit nav atļauts lietot mobilos telefonus. (rāda 

norādi, kas ir uz galda) Norāde ir arī pie ieejas.   

KĀRLIS (atrunājas). Man dāma kavējas, jāpārliecinās, ka tomēr atnāks. 

ZIGIS. Tu tik un tā nedrīksti lietot mobilo telefonu. 

KĀRLIS. Kas tā par sasodītu kārtību?  

ZIGIS. Cilvēkam jāēd rāmi, ēdiens jāizbauda. Katrs kumoss rūpīgi jāsakošļā. Mobilie 

telefoni tagad tik paģēroši, pat no poda rauj nost. (apraujas) Atvainojiet! (turpina 

rāmi) Steigā ieturēta maltīte rada gremošanas traucējumus. Tāpēc man tāds 

saprātīgs noteikums- nelietot mobilos telpās, kas atvēlētas ēšanas baudai. 
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KĀRLIS. Mārketinga triks? Cepuri nost- biznesa pamati skaidri! Ēd nesteidzoties un 

naudiņa ripos... 

ZIGIS. Tikai godīga tirgus ekonomika. (smaida) 

KĀRLIS. Nenoliedzami. Es tomēr piezvanīšu, ignorēšu tavus noteikumus. (nicinoši) Man 

gribas pārliecināties, ka šoreiz... 

ZIGIS. Vai dāma ir vietējā? 

KĀRLIS (nopēta Zigi). No tevis jau nenoslēpsies.. Nu, un kas tad ir? 

ZIGIS. Un jūs skaidri norunājāt „Zilajā logā”? 

KĀRLIS. Vai tad te ir vēl kāds krogs ceļmalā? 

ZIGIS. Tad tev atliek vienīgi gaidīt. 

KĀRLIS. Kā tu zini? 

ZIGIS. Vietējā dāma nezvanīs. Un no šejienes zvanu negaidīs.  

KĀRLIS. Tu visas vietējās esi iepazinis? 

ZIGIS. Viņas visas zina, ka ...ka.. nu patiesībā jau te nav zonas. Ar to aizliegumu es 

izvairos no klientu pārmetumiem.  

KĀRLIS. Nu zini... Tad es varētu izmantot bāra telefonu. Kaut kāds sakaru līdzeklis taču 

jums te ir? 

ZIGIS (koķeti). IR, bet tieši šobrīd arī tas nedarbojas. Ceļa strādnieki pārrāvuši kabeļus. 

KĀRLIS. Ak, šausmas! 

ZIGIS (ar smaidu). Pie šīm šausmām jūs paši vainīgi. Nez kuro reizi. 

KĀRLIS. Kā jūs tā varat dzīvot? 

ZIGIS. Esam pieraduši. 

KĀRLIS. Province. Šausmas, kur esmu iekūlies?! (iestrebj kafiju) 

ZIGIS. Krogā. Krogā esi iekūlies. 

KĀRLIS. Ko? 

ZIGIS. Drošākie sakari šeit ir vēja čuksti un ļaužu valodas. Tās mums stabilas. 

KĀRLIS. Bet precizitāte pie jums nav cieņā (pikts skatās pulkstenī). 

ZIGIS. Krogā viss satiekas un satek. Vienuviet. (prom ejot nosaka) Un precīzi īstajā laikā.  

KĀRLIS. Ak, tā? Vēl brīdi uzgaidīšu TO īsto laiku.. tad.. (ieskatās vēlreiz pulkstenī) man jau 

arī darbā vēl jābūt.. 

6.aina 

Kārlis, Astra 

Astra nedroši ienāk krogā. Kārlis pieceļas, iet pretī Astrai. 
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KĀRLIS. Labrīt, Astra! 

ASTRA. Labrīt. (nedroši) Vai Kārlis? 

KĀRLIS. Tas pats. (apkampj, skūpsta uz vaiga) Es tevi uzreiz pazinu. Foto tev draugos 

precīzs. 

ASTRA. Es.. nebiju droša.. par tevi.. 

KĀRLIS. Un kā ir? (grozās Astras priekšā) 

ASTRA. Labi.. nu ..jā, ir ..  

KĀRLIS. Es tev nepatīku? (bēdīgi) 

ASTRA. Nē.. (samulsusi) Tas ir- jā.. Patīc. Patīc jau gan.. 

KĀRLIS. Apsēdīsimies? (piedāvā Astrai krēslu, apsēdina) 

ASTRA (apsēžas). Paldies. 

KĀRLIS. Vai kaut ko piedāvāt? 

ASTRA (nedroši). Ja nu kafiju... 

KĀRLIS (Zigim uzsauc). Bārmen, kafiju dāmai! (pievēršas Astrai) Tad nu mēs beidzot 

esam satikušies. Varbūt kādu vīna glāzi? Uz satikšanos, tā teikt.. Ko? 

ASTRA (bikli). Nē, nē.. (atgaiņājas ar rokām) Ne tik agri no rīta.  

Mirkli sēž klusēdami, vēro viens otru. Sākumā bikli, tad drošāk. 

Zigis atnes kafijas krūzīti Astrai. 

ASTRA (Zigim). Paldies. (Kārlim) Jā.. Tas ir.. esam satikušies.. Atvaino.. es tiešām vakar 

nevarēju.. un zvanīt..  

KĀRLIS (pārtrauc Astru). Es zinu! (rāmāk) Nesāksim mūsu pirmo tikšanos ar taisnošanos. 

Vēlos kopā ar tevi izbaudīt rītu un kafiju, un.. (valšķīgi) Varbūt citu rītu brokastis 

būs tavās mājās.. tavā gultā.. (miedz ar aci) 

ASTRA (apmulsusi). Es nesaku „nē”.. , bet .. vai nav par strauju? 

KĀRLIS. Mīļā Astra! (nosodoši) Mēs jau tik ilgi esam pazīstami. 

ASTRA. Ne gluži tā.. 

KĀRLIS. Man šķiet, ka es tevi pazīstu. Tavas vēstules.. tu taču neko neslēpi. Esmu tevi 

iepazinis. Un tu mani arī, jo biju atklāts. Ko tad vēl? 

ASTRA. Es nezinu.. Kaut kā neērti.. Pirmā tikšanās.. 

KĀRLIS. Kas par to? Vai mums tāpēc jāklīrējas? Pieauguši cilvēki. Ja es tev patīku, ja tu 

man patīc.. Kas tur ko nezināt?  

ASTRA. Es tomēr gribētu tevi labāk iepazīt. 

KĀRLIS. Labāk? Vai tu domā, ka iespējams vēl labāk iepazīt? Ka es tev spētu pateikt visu 
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to, ko uzrakstīju? Tādus dvēseles dziļumus cilvēki parasti viens otram pie 

brokastu galda nestāsta. 

ASTRA. Jā.. tur tev varētu būt taisnība.. jā.. varētu.. (knibina galdautu).. bet raksturu 

iepazīt.. 

KĀRLIS. Man ir taisnība. Nešaubies! Mēs to abi zinām. Un zinām, ka tam tik un tā 

jānotiek. (saņem Astras plaukstu savā, skatās acīs) 

ASTRA. Tu jauc man prātu... (lēnām atvelk roku) 

KĀRLIS (atlaiž Astras roku, smejas). Tikai tagad? Tu man to jau sen esi sajaukusi. 

ASTRA. Karstas kafijas malks varētu palīdzēt to atkal sakārtot. (pamāj uz krūzīti) 

KĀRLIS. Karsts tikai uzkarsēs. Bet.. es neciešu remdenu kafiju. (paceļ krūzīti) Un 

remdenas attiecības. 

ASTRA. Es arī... (Astra kopē Kārļa kustību) 

Brīdi abi malko kafiju. Pa brīdim ieskatās otram acīs. Arvien drošāk, ilgāk saskatās. 

Iedzer. 

Reizē noliek tukšās krūzītes. 

Klusē, vēro viens otru. 

Pasniedz rokas pār galdiņu, satver, tura sadotas. 

Skatās viens otram acīs un monotoni runā. 

KĀRLIS. Tu uz darbu? 

ASTRA. Nē. Un tu? 

KĀRLIS. Nē. (pauze) Pie tevis? 

ASTRA. Nē, meita vēl mājās... 

KĀRLIS. Pie manis?  

ASTRA. Vagoniņā? (pauze) Nē. 

KĀRLIS. Tepat? 

ASTRA. Tepat? (pauze) Kāpēc gan nē? 

KĀRLIS. Jā.  

Brīdi vēl klusē, skatās acīs. 

KĀRLIS- mājiens ar galvu, kas nozīmē EJAM. 

ASTRA- mājiens ar galvu JĀ. 

Abi reizē ceļas kājās, rokas paliek sadotas, otru Astra ieāķē Kārlim elkonī. 

Abi dodas numuriņu virzienā. 

KĀRLIS (Zigim garām ejot, bet skatiens pie Astras). Atslēdziņu... 
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Zigis ieliek Kārļa pastieptajā saujā prasīto. 

Astra māj Zigim aiz muguras zīmes, lai klusē. 

7.aina 

Zigis, Robina 

Robina iesteidzas aizelsusies. 

ZIGIS, pudeļu kakliņus uz vakardien atstātā galdiņa saņēmis rokā, demonstratīvi ieskatās 

pulkstenī. 

ZIGIS. Tu kavē!  

ROBINA. Atvaino.  

Steidzas uz kreiso pusi, no turienes atgriežas ar baltu priekšautu, kuru vēl mēģina 

aizsiet/piespraust.  

ZIGIS. Tu kavē! (uzstājīgi) 

ROBINA. Es jau atvainojos. (vainīgi) 

ZIGIS. Domā bez nopietna iemesla minēšanas es tev piedošu? Grafikā un... 

ROBINA (ievelk elpu). Man ir nopietns iemesls. Atvaino! Vēlreiz..? (jautājums attiecas uz 

domu- vai vēlreiz jāatvainojas.) ( Skatās Zigī caur pieri) 

ZIGIS (pētoši skatās). Tu taču nebūsi sekojusi tam tur... Vai tomēr? 

ROBINA. Nē! Tu ko? 

ZIGIS. Actiņas jau tev vakar mirdzēja, kad abus pie galdiņa pārsteidzu. Cerēji, ka šis aiz 

stūra gaida, kad tu darba nakti beigsi? Pie vagoniņiem arī nesatiki, ko? 

ROBINA. Zigi, tu mani izspiegoji? 

ZIGIS (smejas). Es arī protu vērot. Ko met līkumus mājām, citiem maisies pa kājām? 

ROBINA. Kur un kad tev esmu maisījusies? (dusmīgi) Tev taču neinteresē Kārlis? 

ZIGIS. To tu droši nezini. 

ROBINA. Tu ko? Tu arī...? (pārsteigta) 

ZIGIS. Rāmāk, rāmāk... (smīkņā) Kāda starpība? Bet tu arī nesaceries, Robčik! Viņam te 

cita interese. 

ROBINA. Jā! Mājas. Skaistas. Šorīt saullēktā izskatījās kā dzeltena saulespuķe pļavā. Ievās 

lakstīgalas, līcītī upe čalo un ceriņi drīz vērsies un.. 

ZIGIS. Ak, tad „Līčos” biji? Tas ir tas nopietnais iemesls. 

ROBINA. Biju... (mēdās) Un tas- tas iemesls. 

KĀRLIS. Un..un.. (smejas) Stop, Robčik! Tu domā- viņš tās mājas grib? 

ROBINA. Tu domā- NE? Vakar par tām vien runāja. 
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ZIGIS. Randiņš viņam te bija norunāts. Ar sievieti, nevis ar māju. (naivi) Šorīt. Izskatījās, 

ka viņiem jau vakar.. laikam nevarēja vai nesagaidīja.. 

ROBINA. Ak, tā? (vīlusies)  

ZIGIS (ar uzsvaru). Tā gan! Un tā sieviete viņam varen labi piestāv. Labāk par tevi. 

Gadiem atbilstošāka un tā... 

ROBINA. Ak, tā! (ieinteresēta) 

ZIGIS. TĀ gan! (uzsvērti spītīgi) 

ROBINA. Un man kas? (strauji) 

ZIGIS. Negribi zināt ko vairāk? 

ROBINA. Ne! (spītīgi) Man vienalga. 

ZIGIS. Es tā vis neteiktu. Bet, ka ne..ne.. (vienaldzīgi novelk) 

ROBINA. (noteikti) Saki! 

ZIGIS. Tu negribēji. Tagad negribu es. Varbūt tā ir pat labāk. 

8.aina 

Robina, Kārlis, Astra  

Robina rosās pa krogu, piekārto galdiņus. No numuriņu puses ierodas Kārlis un Astra. Abi 

uz atvadām saskūpstās. Astra aizlavās aiz Kārļa muguras, ir prom, Robina Astru neredz. 

KĀRLIS. Labrīt, skaistulīt! Kur ta bārmenis? 

ROBINA. Labrīt, svešiniek! Kaut kur tepat vien ir... 

KĀRLIS. Kur tev svešs? Vakar tak iepazināmies. Atceries- Kārlis. (valšķīgi) Bet tu gan savu 

vārdu nenosauci. 

ROBINA. Tu nejautāji. 

KĀRLIS. Tagad jautāju- kā jaunkundzei vārdā? 

ROBINA. Uzmini nu! 

KĀRLIS. Krogus meita Minna. 

ROBINA. Ej nu traks! (smejas) Ne es krogus meita, ne Minna. 

KĀRLIS. Tad jau Anna?  

ROBINA. Lai būt pa tavam... Ko šodien pasūtīsi? 

KĀRLIS. Sātīgas brokastis. Labi treknus salātus, trīs sviestmaizes ar šķiņķi un kafiju. 

(šķelmīgi) Un skaisto Annu piedevām. 

ROBINA. Brokastis būs. Bez piedevām.  

KĀRLIS. Par ko tā? (lūdzoši) Jau atkal atraidi. 

ROBINA. Nedrīkstu.. Ne tagad... darba laikā... Re, Zigis ar tepat vien apkārt spiego. 
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KĀRLIS. Spiegu kantoris, ne krogs! Tad vēlāk? 

ROBINA. Nezinu. 

KĀRLIS. Man liekas, ka zini gan. Es tev gribu mājas piedāvāt, bet tu izvairies. 

ROBINA. Līčus? 

KĀRLIS. Tos pašus. 

ROBINA. Ej nu niekus! (aizsteidzas) 

Robina atgriežas ar prasīto, saliek uz galda, grib doties prom. 

KĀRLIS. Piesēdi. Pakavē laiku. 

ROBINA. Nu ne.. nevaru.. 

KĀRLIS. Tad par Līčiem neuzzināsi. Un nevarēsi saimniekot un... 

ROBINA (apsēžas, atspiež zodu plaukstā, garlaicīgi velk). Es tāpat tur nevarēšu 

saimniekot. Tie nav mani. 

KĀRLIS. Es varētu izgādāt... (ēd, pēta Robinu un runā) 

ROBINA. Nieki! (neticīgi) 

KĀRLIS. Kopā ar mani.. Es jau vakar teicu... 

ROBINA. Kopā ar tevi? (novelk katru vārdu) Arī tavi tie nav. 

KĀRLIS. Nu ja. Bet ja nu drīz būs? 

ROBINA (strauji). Meli. (ceļas, lai ietu) Tev nav tik daudz naudas. 

KĀRLIS. Kam man naudu? Līčus jau nepārdod.  

ROBINA. Vēl jo vairāk. Kā tad tu domā? 

KĀRLIS. Nu...  

ROBINA. Par nabagmājas pārvaldnieku sataisījies, vai? Ķēkša vajadzīga? (smejoši, 

zobgalīgi) 

KĀRLIS. Apdomā labi! Tāda izdevība...  

ROBINA. Aha! Apdomāšu gan. Visu rītu jau domāju. To vien domāju. (ceļas, iet) Bet par 

ķēkšu nu gan neiešu! Te man jautrāk.  

KĀRLIS (nosauc vēl pakaļ) Padomā labi! 

9.aina. 

Kārlis, Zigis 

Zigis nāk no kreisās, dzirdējis Kārļa pēdējos vārdus. 

ZIGIS (valšķīgi). Skatos un klausos, tu manai viesu apkalpotājai galvu jauc. 

KĀRLIS. Vai viņa tava? Vakar teica, ka ne. 

ZIGIS. Mana, ne mana.. Tu te pārāk daudziem galvu jauc. 
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KĀRLIS. Ja tādas švakas galvas, jāmaisa vien ir... 

ZIGIS. Liec meitēnam mieru! Nav glīti. 

KĀRLIS. Ko tu zini par glītumu? Pats man katru pūciņu no jakas nolasi, acīs vai skaties. Tu 

kas.. zilais esi? Un skuķis tev kam? 

ZIGIS. Par tādiem vārdiem mauc pa purnu. 

KĀRLIS. Nemauksi. Nevari atļauties. 

ZIGIS. Nevaru gan. Šobrīd. Bet ja tu mani vēlreiz ... 

KĀRLIS. Neķer kreņķi. Es nevienam neteikšu.  

ZIGIS. Kā zini.. Bet Robčiku liec mierā. Par jaunu sirdssāpēm.  

KĀRLIS. Robčiku? 

ZIGIS. Robinu, manu viesu apkalpotāju. 

KĀRLIS. Un daudz jums te tādu Robinu? 

ZIGIS. Šī ir vienīgā. 

KĀRLIS (domīgi). Un Roberta? 

ZIGIS. Ir viena Roberta arī. Pilsētā. 

KĀRLIS (prāto, kasa pakausi). Kura tad man bija vajadzīga? Galīgi sajuka. 

ZIGIS. Ar Astru sāki pie R turpināsi? 

KĀRLIS. Jā. (nicīgi) Ceru, ka Z man nevajadzēs.. 

ZIGIS. Kāpēc gan ne? (pārspīlēti jautri) Es labprāt...  

KĀRLIS. Nu ne... (ceļas, noliek pie šķīvja papīra naudu) Atslēga (noliek uz galda) un tas 

par istabiņu. (noliek naudu, pamet krogu) 

Zigis nopēta naudu pret gaismu, nosmejas pakaļ, savāc traukus. 

10.aina 

Cita diena. 

Kārlis, Astra 

Kārlis sēž krodziņā pie, nu jau „viņu galdiņa”.  

Ierodas Astra. Kārlis viņu sagaida, apkampj, skūpsta uz vaiga, palīdz apsēsties. 

Zigis vēro. 

KĀRLIS (Zigim). Kafiju arī dāmai! Un katram pa glāzei sarkanvīna. Mums jānosvin šis 

brīdis. (Astrai) Kāds ir tavs lēmums? 

ASTRA. Vai mums ar to būtu jāsteidzas? Vēl jau tikai pāris mēnešus esam pazīstami. Es 

negribētu sasteigt. 

KĀRLIS. Un es negribētu ilgāk slēpties. Tu zini, ka te esmu ne jau ceļa dēļ vien. (piemiedz 
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ar aci, aizliek Astrai aiz auss atrisušu/iedomāti atrisušu sprogu) Es domāju, ka tu 

esi pielaidīgāka. 

ASTRA. Un neesmu? Turu tevi pa gabalu un nelaižu klāt? (aizvainota) 

KĀRLIS. Astra, (pielabinās) saproti mani- es neesmu radis vagoniņā ilgi mitināties. Kārtīgu 

gultu un virtuvi gribās. Un gādīgas rokas... (skūpsta Astras roku, locītavu, delnu) 

ASTRA. Es nekad neesmu dzīvojusi kopā ar kādu. (saudzīgi atvelk roku, minstinās) Ar 

kādu pieaugušo. Ar vīrieti. 

KĀRLIS. Ne brīdi?  

ASTRA. Es jau tev teicu- tikai ar Robinu.  

KĀRLIS. Un viņas tēvs? (apraujas) Atvaino, atvaino. 

ASTRA (vainīgi). Es biju jauna, tā iznāca.. Toreiz es pati dzīvoju zem sveša jumta. 

 KĀRLIS. Kas bijis, bijis. Tad jau pavisam ir laiks. Ilgi esi gaidījusi to īsto. 

 ASTRA. Nezinu, kā meitai pateikt. Un.. es negribētu sasteigt. Ja nu tomēr... 

KĀRLIS. Cik īsti viņai gadu? 

ASTRA. Jau teicu- divdesmit viens. 

KĀRLIS. Nu, re. Nav nekāds bērns. Viņai laiks savu dzīvi kārtot. Un tev savējo. Ko? 

(pieglaimīgi) Tu taču mani vēl gribi? 

ASTRA. Bet ..manā vienistabas dzīvoklī.. Tas ir tik strauji.. Kā mēs tur trijatā?  

KĀRLIS. Tāpēc jau es par „Līčiem” tev visu laiku stāstu. Padomā, tā būtu laba izeja. 

ASTRA. Nē! 

KĀRLIS. Aizejam abi apskatīties. Lūdzu! Tev iepatiksies.  

ASTRA. Nē! 

KĀRLIS. Tu baidies? 

ASTRA. Es negribu. Negribu! Un viss! (asi)  

KĀRLIS (aizvainots). Nu tad izdomā kaut ko citu, ko tu vari un gribi. Es ilgi negaidīšu. Vēl 

jau spēju arī kādu citu iekārdināt. (smejas) 

ASTRA (bailīgi). Ja nu tu noīrētu dzīvoklīti? 

KĀRLIS. Māju! To dzelteno upmalā. Ko ne? 

ASTRA. Beidz! (spītīgi) Māju varētu. Bet ne dzelteno. Es jau teicu - ne „Līčus”.  

KĀRLIS. Tā māja taču drīz būs tukša. 

ASTRA. Man vienalga.  

KĀRLIS. Runā, ka vecais ilgi nedzīvos. 

ASTRA. Man vienalga. 
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KĀRLIS. Man māja patīk. 

ASTRA. Bet man ne. (spītīgi) 

KĀRLIS. Oho! Kas tad tai vainas? 

ASTRA. Tajā nav svētības.  

KĀRLIS. Kā nav? 

ASTRA. Pietiek! (nikna, ceļas iet) 

KĀRLIS. Atvaino! (nopēta Astras seju). Lūdzu, piedod! Es nevēlos šos dārgos mirkļus 

pavadīt strīdos. Man labāk patiktos tevi atkal skūpstīt, piekļaut, paniekoties... 

Mēs varētu aiziet pie tevis... Ja vien meitēns nav mājās, ko?  

ASTRA (ieskatās pulkstenī). Varētu jau gan. (valšķīgi) Meitēns nebūs mājās. Bet.. Varbūt, 

ka ir gan mājās. Es nezinu... 

KĀRLIS. Mēs jau varētu (galvas mājiens zināmajā virzienā).   

Astra piekrīt ar galvas mājienu. 

Abi ceļas, čubinās, dodas prom. Kārlis pats paņem atslēgu no bāra. 

Astra un Kārlis aiziet, rokās sadevušies, mīļi apskāvušies. 

11.aina. 

Robina, Astra, Kārlis 

Dienas vidus. Robina rosās aiz bāra, tad atrod žurnālu un sāk lasīt. 

 No istabiņu puses nāk Kārlis un Astra. Saskūpstās, atvadās. Robina lasa un viņus neredz. 

Kārlis iziet, Astra ierauga Robinu un tuvojas bāram.  

ASTRA. Sveika!  

ROBINA. (paceļ galvu, uzsmaida) Čau, mammu! (pāršķir lapu, vienaldzīgi) Brokastis vai 

pusdienu piedāvājumu? 

ASTRA. Vieglas pusdienas, lūdzu. 

ROBNA (aplūko vēl kādu foto). Aha! (aizver žurnālu, noliek zem letes) Kur tu šorīt tik agri 

pazudi? 

ASTRA. Darīšanas. (nevērīgi) Iešu apsēsties. 

Robina dodas virtuves virzienā. 

Astra izvēlas galdiņu, sakārtot ziedus vāzē, kas ir uz galda, knibina sedziņu, manāmi 

nervozē. 

Robina atnes paplāti ar salātiem, dzērienu, kafiju. Sakārto visu uz galda. 

ASTRA. Vai esi aizņemta? 

ROBINA (pamet skatu apkārt). Nē. Šajā stundā ir klusi. Vēlāk, tad gan sāksies. 
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ASTRA. Mēs varētu aprunāties. 

ROBINA. Te? Tagad?   

ASTRA. Kāpēc ne? 

ROBINA. Mēs vienmēr esam runājušas mājās. 

ASTRA. Tu visu vasaru mājās nāc jau rīta pusē, bet man uznāk miegs. Un... kas tad naktī 

par sarunām?  

ROBINA. Kas tad tik svarīgs? Vai nevar pagaidīt? (apsēžas pretī) 

ASTRA. Man šķiet, ka nevar. (ievelk elpu, noteiktā tonī) Robina, tev laiks mainīt dzīves 

veidu. 

ROBINA. Tu atkal! 

ASATRA. Robina, meit! Uzklausi mani! 

ROBINA. Esmu jau klausījusies. Mamm... 

ASTRA. Meit! 

ROBINA. Nu nesāc! (lūdzoši) 

ASTRA. Labi. Es nesākšu. (pēc pauzes) Labi... Tomēr... (pagaršo kafiju) Saki man, kādu tu 

redzi savu dzīvi pēc pieciem gadiem. 

ROBINA. Mamma, lūdzu... 

ASTRA. Nekādu? Vai ne? 

ROBINA grib celties un iet. 

ASTRA (aiztur aiz rokas). Cik ilgi te vēl nīksi, apkalpodama krogus gājējus un nācējus? 

Robina klusē.  

ASTRA. Vai esi domājusi? 

ROBINA. Man ir darbs.  

ASTRA. Par grašiem. 

ROBINA. Man te patīk. 

ASTRA. Labi. (ievelk elpu) Kā jums tur ar Igoru iet? 

ROBINA. Tur iet Igoram. Es esmu te. (aizvainota)  

ASTRA. Varbūt ir laiks atrast abiem kopīgu vietu? 

ROBINA. Mamm, es nebraukšu prom! Viņš mani var aicināt simtām reižu. ES 

NEBRAUKŠU! Kādam ir jāpaliek, lai viņiem ir kur atgriezties.  

ASTRA. Igors plāno palikt Anglijā. 

ROBINA. Nu tad lai paliek. Bet citi pārnāks. 

ASTRA. Tā tu pazaudēsi savu mīlestību. 



 19 

ROBINA. Kā tu zini, ka viņš ir mana vienīgā, īstā mīlestība? Es pati to nezinu! 

Bet tu jau zini.  

ASTRA. Man likās, ka... 

ROBINA (pārtrauc). Tu pati nezini, kas tev likās. Kas ir mīlestība? Tu maz zini? Kas tev par 

mani var skaidrs būt, ja tu pati par sevi neko nezini?! 

ASTRA. Kaut ko jau zinu. (samiernieciski) 

ROBINA. Šaubos gan!  

ASTRA. Drusku jau šajā pasaulē esmu padzīvojusi. (rāmi, pasmaida) 

ROBINA (mēdās). Drusku padzīvojusi. Tieši tā! Drusku! Un padzīvojusi.  

ASTRA. Ko tu man pārmet? 

ROBINA. Pasarg dievs! Vai es ko drīkstu pārmest? 

ASTRA. Tad kāpēc tāds tonis? 

ROBINA. Tāpēc, ka... Tu mani centies mācīt, kā jādzīvo, bet pati neko vairāk par 

ārlaulības bērnu tā arī neesi pratusi sasniegt. 

ASTRA. Tu esi tas ārlaulības bērns. Ne tev to tiesāt. 

ROBINA. Nu un viss! 

ASTRA. Ak, tā! Un kur tad mana izglītība, mani panākumi, darbs, atzinība sabiedrībā, 

dzīvoklis, mašīna, tev nodrošināta dzīve un atbalsts? Tas neskaitās?  

ROBINA. Es to visu mainu pret vienu. 

ASTRA. Es neko nemainu. Pārējo tev jānopelna pašai.  

ROBINA. Tēvu es nevaru nopelnīt. Nekādā veidā. To tu man esi parādā. 

ASTRA. Viņš tev to ir parādā. Es tev esmu bijusi visu laiku. 

ROBINA. Ar to par maz. 

ASTRA. Man nebija pat tik. 

ROBINA. Varēji man sagādāt patēvu. 

ASTRA. Tu būtu pieņēmusi? (sašutusi) Svešu vīrieti? Un mūsu bērnus? 

ROBINA. Nezinu. Varbūt nebūtu. (samierinoši) Tik un tā- kāpēc tu nekad neesi bijusi 

precējusies? Tu pat nemēģināji. Kāpēc tev pat drauga nav? Ilzes mammai 

piecpadsmit gadus jaunāks štuceris. Tev nekā! Nekad un nekā! 

ASTRA. Man likās, ka tas nebūtu godīgi pret tevi.  

ROBINA. Norakt savu dzīvi? 

ASTRA. Tu biji mana dzīve. 

ROBINA. Es biju tava kļūda. Tu pat noteikti neatceries, vai maz mīlēji manu tēvu. 
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ASTRA. Tu esi vienīgais cilvēks, kuru es mīlu un kura mīlestība ir svarīga man.  

ROBINA. Vai tu maz atceries, kā viņu sauca? 

ASTRA. Atceros. (aizvainota) Roberts. Vai vēl ko vajadzēs? Personas kodu nezināšu, 

nepaprasīju, nelikās svarīgi.  

ROBINA. Vieglprātīgi. 

ASTRA. Iespējams.  

ROBINA. Bezatbildīgi. 

ASTRA. Pro - tams.  

ROBINA. Un tu ar to vēl lepojies! 

ASTRA. Kāpēc gan ne? Zini, man nebija neviena, kam padomu prasīt. Tā bija man pirmā 

patstāvīgā vasara. Man bija jāmācās dzīve. Tas, kas tev šķiet pašsaprotams, man 

nebija pat sapņos rādījies. Gudra tu sprēgāt! (nikni) Es tādu dzīvi neizvēlējos. 

Man to tādu iedeva. Priecājies, ka esmu tev nodrošinājusi to, kā man nebija. Un 

tēvs... tavs tēvs .. bija vienīgais, kurš mani noglāstīja, apskāva, skūpstīja. Viltu 

man vajadzēja mācīties atšķirt no patiesām jūtām. Bet tad jau biju 

apdedzinājusies. Tāpēc, Robina, padomā labi- kādu dzīvi veido tu! Kā to pēc 

gadiem novērtēs tava meita? Nebaidies, ka saukās par „mūžīgo krogus meitu”?   

ROBINA. Man nav meitas. 

ASTRA. Būs. Viss ar laiku. 

ROBINA. Ko tu gribi ar to teikt? 

ASTRA. ..ka tev laiks darīt kaut ko nopietnāku. Iestājies kādā augstskolā. Vidusskolas 

diploms tev bija gana labs. Nebūsi visu vēl aizmirsusi. Galva tev laba, varētu iegūt 

labu izglītību. 

ROBINA. Ja? Un ar visu izglītību sēdēt bez darba, kā vairums šejieniešu? 

ASTRA. Izvēlies to, kas noder. Neesi jau muļķe. 

ROBINA. Un kas noder? 

ASTRA. Robina, tev neder tas, kas der man! Meklē pati.  

ROBINA. Tuvākā neklātiene Jelgavā.  

ASTRA. Vai tev tur patiks?  

ROBINA (nosprauslājas). Tur vispār nekā man piemērota nav. Lauksaimniecība biezā 

slānī.  

ASTRA. Ekonomika arī tur esot. 

ROBINA. Būtu man tās mājas, būtu jēga zemkopību studēt.  
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ASTRA. Kāds mājas? 

ROBINA. „Līči”.  

ASTRA. Vai tās mājas tagad ir kaut kas īpašs? Pilsētas centrā noliktas, vai? 

ROBINA. Tu ko? 

ASTRA. Pēdējā laikā visi par tām vien runā. Nu arī tu. 

ROBINA. Kas tur slikts, ja es ieminos? Vispār jau es domāju, kā pie tām varētu tikt. 

ASTRA. To domu tu izmet no galvas! Ne soli uz to pusi! 

ROBINA. Kāpēc? 

ASTRA. Izmet, un viss! Neprašņā! Domā par studijām. Vari klātienē. Rīgā piedāvājuma 

gana.  

ROBINA. Daugavpilī ne? (smejas) 

ASTRA. Kaut vai ārzemēs. (piesardzīgi) Tikai studēt. (pasmejas) Tad vari arī atgriezties.  

 ROBINA. No kā es dzīvošu?  

ASTRA. Vēl jau man ir darbs, alga. 

ROBINA. Pat ja.. Es nesolu. Padomāšu. Bet.. tu tad paliksi viena.  

ASTRA. Kaut kad jau tam jānotiek. 

ROBINA. Un ko tu darīsi?  

ASTRA. Ņemšu vērā tavu padomu. (smaida) 

ROBINA. Kuru tad? 

ASTRA. Par draugu.  

ROBINA. Tā uzreiz? 

ASTRA. Un varbūt pat apprecēšos.  

ROBINA. Tā uzreiz? 

ASTRA. Vispār jau man kādu laiku kāds ir padomā. 

ROBINA. Ko?  

ASTRA. Un es esmu padomā viņam. 

ROBINA. Tu viņu bildināsi? 

ASTRA. Viņš bildinās mani. Es tā paredzu. 

ROBINA. Un viņš nāks dzīvot pie mums? 

ASTRA. Pie manis. 

ROBINA. Ak tā! Nu zini, māt!? 

ASTRA. Tu tikko teici, ka man sen vajadzēja kādu atrast. 

ROBINA. Sen, bet ne jau tagad. 
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ASTRA. Kāpēc ne tagad? 

ROBINA. Tāpēc, ka es vairs negribu, ka tu kādu atrod. 

ASTRA. Tava gribēšana neko vairs nemaina. Viņš jau ir atradies. Atrasts. Mani atradis. 

ROBINA. Tu esi traka! 

ASTRA. Bet tu esi aprobežota. 

ROBINA. Tu esi stulba! 

ASTRA. Un tu esi nežēlīga.  

ROBINA. Tālredzīgi. 

ASTRA. Kas?  

ROBINA. Tu nezini- kas!? Es domāju, ka visas tās runas par mācīšanos ir no sirds, ka tu 

vēli man ko labāku, bet tu... tu tikai gribi mani dabūt no dzīvokļa ārā. Tikt no 

manis vaļā.  

ASTRA. Es negribu dabūt tevi ārā!  

ROBINA. Tev tagad ir vīrietis.  

ASTRA. Laikam gan, ka ir... 

ROBINA. KĀ tad mēs trijatā dzīvosim? Vienā istabā? Kura no mums dzīvos virtuvē? Moš 

izmetīsiet mani koridorā?  

ASTRA (rāmi nicīgi). Slēdzamas durvis ir vannas istabai. 

ROBINA (nikni). Un ja negribu vannas istabā dzīvot? Tad jau man jāiet prom...  

ASTRA. Nomierinies. Gan jau izdomāsim. 

ROBINA. Izejas jau nav. Vai ne? Man patiešām jāvācas. Uz „Līčiem”.  

ASTRA (skaļi, noteikti). Nē! Nekad! 

ROBINA. Ko kliedz? Par ko tu tik ļoti baidies? 

ASTRA. Tajās mājās nav svētības.  

ROBINA. Kā tu zini? 

ASTRA. Zinu. (pauze) Esmu tur dzīvojusi.  

ROBINA. Tie tik ir jaunumi! Kāpēc es to nezināju? 

ASTRA. Tu daudz ko nezini. Un negribi zināt. Tāpēc. 

ROBINA. Pateiksi, ko slēp? 

ASTRA. Nē.  

ROBINA. Nu tad es tur dzīvošu! Par spīti tev!  

ASTRA. Nespītē! 

ROBINA. Tu ar savu brūtgānu dzīvoklī. Es „Līčos”. Tā, lūk! 
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ASTRA. Nekāda brūtgāna šobrīd dzīvoklī nav. Rimsties. 

ROBINA. Būs! Nerimšos!  

ASTRA. No kurienes tu man tāda asa?  

ROBINA. No nezināmā tētiņa, protams! 

ASTRA. Mēs taču allaž esam labi sadzīvojušas. 

ROBINA. Bet nu vairs ne. 

ASTRA. Tu nesaproti, ko grasies darīt. 

ROBINA. Tu arī ne. Kaut kāda vīrieša dēļ mani izmest.  

ASTRA. Mēs jau varam visi trīs kopā mēģināt dzīvot. Nav jau tāpēc traģēdija jāspēlē. 

ROBINA. Ko vēl ne? Tu esi draņķe, māt! Tu esi...  

Robina pielec kājās un raudādama aizskrien. 

Astra notrauc asaru un paliek sēžam.  

12.aina. 

Astra, Kārlis, Robina 

Kārlis atgriezies, lai noliktu atslēdziņu un naudu uz bāra letes. 

Ierauga Astru, tuvojas, apsēžas pretī. 

KĀRLIS. Tu vēl te? 

ASTRA (saraujas, slauka asaras, mēģina tās slēpt). Jā, vēl tepat... 

KĀRLIS. Kas noticis? (piesēžas viņai tuvāk) 

ASTRA. Nekas īpašs. Es tikai visu esmu izpostījusi... 

KĀRLIS. Ko? Ko tu varēji pa šo mirkli paspēt izpostīt? (pieglauž sev, mierina) 

ASTRA. Visu, visu... 

KĀRLIS. Nieki! Tā nevar būt. Sirsniņ, kā tev palīdzēt? Dod, asariņas noskūpstīšu. (apskauj, 

skūpsta vaigus) 

Astra apskauj Kārli, pieglaužas, mierinājumu meklējot. 

Robina nāk no bāra puses, nolēmusi atvainoties. 

ROBINA (pārsteigta). Kas tad te notiek? 

ASTRA. Nekas. (atraujas no Kārļa)  

ROBINA (nikna). Māt, kas te notiek? 

KĀRLIS. Māt?  

ASTRA. Jā. Tu jau zini, ka man ir meita. Iepazīstieties- mana meita Robina un mans 

draugs Kārlis. 

ROBINA. Kārlis? (sašutusi) Kārlis ir tas, kura dēļ mani izmet uz ielas? 
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ASTRA. Kārlis ir tas.. viņš ir tas, kuru esmu satikusi. Bet par to izmešanu.. Tu, Robina, 

pārspīlē.  

ROBINA. Kā tad!? Vēl jau tikko runājām. Man likās, ka es esmu netaisna. Nācu 

atvainoties. Nu man to nemaz negribas... 

KĀRLIS. Es laikam varēšu paskaidrot. 

ROBINA (izaicinoši). Skaidro vien! 

KĀRLIS. Redzi, mazā! Es.. Tavs tēvs... (apklust) 

ROBINA (negaida, kad Kārlis turpinās). KO? Tēvs?  

KĀRLIS. Stop, mazā! Tu pārprati. 

ROBINA. Tēvs? Un koķetēji? Un klēpī ievilkt gribēji.. Un! Un vēl tēvs? 

ASTRA. Ko tu teici? Robina? Par to klēpi?  

ROBINA. Perversi! Jūs abi esat pretīgi perversi!  

ASTRA. Robina, saki, kas tev ar Kārli? 

ROBINA. Man? Viņam! Neprasi man! Prasi viņam. (aizskrien)  

ASTRA. Kāpēc tu iemaisījies? Ko tu viņai pateici? Un viņa? Ko tas nozīmē? 

KĀRLIS. Neko tādu? 

ASTRA. Tu neesi viņas tēvs. 

KĀRLIS. Zinu. 

ASTRA. Tad kāpēc? (pauze) Tu ar viņu arī ... (pamāj ar galvu uz istabiņu pusi)? 

KĀRLIS. Nē. Nu ne taču... 

ASTRA. Tomēr.. nu viss ir galīgā putrā. Neesmu ar vienu konfliktu galā tikusi, tu jau 

pamet nākamo. Kādas ir jūsu attiecības? 

KĀRLIS. Nu tādas... Es paskaidrošu... 

ASTRA. Nē! Es neklausīšos. Vairs ne!  

Astra metas prom. Kārlis steidzas pakaļ. Astra paskrien garām vecajam Līču saimniekam 

Robertam, bet sejā neieskatās, neatpazīst.  

Kārli Roberts noķer aiz rokas, aiztur. 

13.aina. 

Kārlis, Roberts 

ROBERTS. Ne tik strauji! (aiztur, aizkavē Kārli) 

KĀRLIS. Pagaidiet! Laidiet. Es.. (cenšas izrauties) 

ROBERTS. Nekā nebūs! Tu paliksi tepat. Mums ir runāšana. 

KĀRLIS. Tas var pagaidīt. 
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ROBERTS. Nē. Nevar. Ja esmu tevi noķēris, tad nevar. 

KĀRLIS. Labi. (vienaldzīgi padodas) Tāpat jau būs gabalā.. nenoķeršu... 

ROBERTS. Stāsti nu, kā ar Astru iet! 

KĀRLIS. Labi iet. (bez entuziasma) 

ROBERTS. Nestāsti nu! 

KĀRLIS. Tad stāstīt vai nestāstīt? (pikti, asi)  

ROBERTS. Es tev liku viņu Līčos atvest. Ne tu pats rādies, ne es Astru manījis būtu. 

KĀRLIS. Tas nav tik vienkārši. 

ROBERTS. Kas tur tik sarežģīts? Atvest vienu sievišķi līdz Līčiem.  

KĀRLIS. Tavs uzdevums nav vienkāršs. Man neizdodas. Vēl ne. Viņa nav kā visas. 

ROBERTS. Bet tu iekārdini. Mājas tak ir iekārošanas vērtas.  

KĀRLIS. Viņai tās nekārojas. 

ROBERTS. Nevar būt! Tādai plikadīdai? Neticu. 

KĀRLIS. Neticiet vien, bet tā ir. Es jau teicu, viņa nav iekārdināma.  

ROBERTS. Esi viltīgāks. Pamet baumas. Kā es tev mācīju, ka man dienas skaitītas, ka māja 

tukša, ka pamesta paliks... 

KĀRLIS. Esmu jau mēģinājis. Astra neuzķeras. 

ROBERTS. Katrs iekārotu. Vieta laba, mājas koptas... Kas ar to Astru ir? 

KĀRLIS. Nezinu.  

ROBERTS. Un meitene? Esi atradis? 

KĀRLIS. Gandrīz. 

ROBERTS. Kā tas saprotams? 

KĀRLIS. Esmu šeit arī darbā. Man ir arī tiešie pienākumi, pie kuru veikšanas ar steigu 

jāķeras (grasās iet). Es nevaru skraidīt pa pilsētu, jūsu radinieces meklēdams. Tas 

prasa laiku. 

ROBERTS (satver aiz rokas). Bet tu pasteidzies. 

KĀRLIS. Tā lieta jau tik steidzama, kā esam izrunājuši pasaulei, tomēr nav... 

ROBERTS. Man tā lieta ir steidzama (atlaiž Kārli). Man IR! 

Kārlis aizsteidzas. Roberts lēnām seko. 

14.aina. 

CITS RĪTS 

Robina, Zigis 

Robina mostas krodziņā. Uz grīdas/sola segas, guļammaiss, matracis.. Viņa te ir 
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nakšņojusi. Ierodas Zigis. 

ZIGIS. Tu tik agri? (izbrīnīts) Sveika! Bet.. Tikai neceri, ka par virsstundām pielikšu pie 

algas! (joko) 

ROBINA. Labrīt. (atņurd, cenšas savākt segas) 

ZIGIS. Oho! Kas tad tas? 

ROBINA. ..nu.. guļammaiss.. 

ZIGIS. Kas? 

ROBINA. Zils guļammaiss. 

ZIGIS (uzsvērti). Ak zils! Vai tas mums šodien ēdienkartē? (zobgalīgi) 

ROBINA. Nav. 

ZIGIS. Viesi aizmirsuši? (ieinteresēts) 

ROBINA. Beidz apņirgt! 

ZIGIS. Tu ar nakšņošanu? Negāji mājās? 

ROBINA. Man negribējās. 

ZIGIS. Atkal jau! 

ROBINA. Es atradīšu alternatīvu. Goda vārds! Vēl tikai... 

ZIGIS. Kādu laiciņu. Vai ne? 

ROBINA. Jā. 

ZIGIS. Tad tāpēc tava mamma man šorīt uzknāba par dzīvošanu darbā. Un es, muļķis, 

domāju, ka viņa to par mani. Kompliments, tā teikt. 

ROBINA. Piedod. Muterīte prot ar mēli dzelt. 

ZIGIS. Cik sen tu neej mājās? (apsēžas) 

ROBINA. Kopš tie ceļa strādnieki pilsētā, drošāk ir, ja kāds paliek visu nakti. (mēģina 

taisnoties) 

ZIGIS. Neesmu tevi pieņēmis par sargu. Mums līdz šim pieticis ar vietējo apsardzes 

dienestu. Un ceļinieki nav bandītu vai disidentu bars. Darba ļaudis, tā teikt. Tos 

tu nenicini, Robčik! Viņi mums ienes peļņu.  

ROBINA. Nu un tad, ka ienes? Var arī iznest. 

ZIGIS. Neuzticies? Kārlim arī ne? Kaut gan ar viņu esi stipri sadraudzējusies.  

Robina klusē. Burza jakas/blūzītes malu. 

ZIGIS (konstatējoši). Tātad vairs ne. Hm. Pareizi dari! Uzmanies! Citādi sirsniņa sāpēs. 

Viņš...  

ROBINA (pārtrauc sarunu). Varam par viņu nerunāt? 
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ZIGIS. Varam. Tad godīgi atbildi- kāpēc nakšņo krogā? 

ROBINA. Personisku iemeslu pēc. 

ZIGIS. Tas būtu... 

ROBINA. Māte. 

ZIGIS. Kas tad mātei vainas? 

ROBINA. Amorāls dzīves veids.  

ZIGIS. Ko? (smejas) Tavai mātei? Tu ko tagad muldi? Ko tu viņai pārmet? 

ROBINA (apņēmīgi). Man nav tēva. 

ZIGIS. Nu un tad? Ne tev vienai tā. 

ROBINA. Es pat nezinu, kas viņš ir. 

ZIGIS. Un tāpēc tu pamet mājas!?  

ROBINA. Jā. Man nepatīk meli. 

ZIGIS. Meli? Ja tu nezini, tie nav meli.  

ROBINA (spītīgi, aizvainoti). Vienalga. 

ZIGIS. Zini, svilpaste! Nu es tevi nesaprotu. Divdesmit gadus bija labi, tagad ne? 

ROBINA. Bet es gribu zināt. 

ZIGIS. Kāpēc? Ko tas tev dos? Ko tas tagad mainīs?  

ROBINA. Viņam būs vārds. 

ZIGIS. Naivā! Šobrīd tas tiešām būs tikai kāda vīrieša vārds.  

ROBINA. Nu.. gēnu sastāvs..  

ZIGIS. Gēnu sastāvs. Tik vien. Es tevi uzskatīju par gudrāku. Viss, ko tu te gvelz, ir 

muļķības. Muļķības!  

ROBINA. Radi... 

ZIGIS. Un ko tu ar to pasāksi? Ja nu tavam tēvam vēl ir pāris tādu meitu? Gribēsi par 

māsām saukt? Bars puskailu bērneļu, kas tavas dāvanas gaidīs? Tantes un omes, 

kas kritizēs katru tavu soli. Stulbums! 

ROBINA. Nav gan! Un manas saknes... 

ZIGIS. Saknes! Muļķības! Kādas tur saknes, ja mūsējie Anglijā, Vācijā, visā Eiropā... (atmet 

ar roku) Saknes sagribējies? Kad citi tās nocērt.  

ROBINA. Es jūtos kā bārene.. kā pamesta.. 

ZIGIS. Vienreiz jāpieliek punkts tai bāreņu sajūtai! Cik var urķēties tur, kur nekā nav? Uz 

priekšu jāskatās, šodiena jāveido. Tas ir kā akmenī iecirsts. Atmet tās pagātnes 

urķēšanas domas un sāc dzīvot šodienu!  
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ROBINA. Nu jā .. bet.. 

ZIGIS. Beidz! Dzīvo savu dzīvi un veido savu ģimeni. Vairo savus gēnus. Esi ar savējiem, 

kuri tevi pazīst. Lūdzu, nesāpini Astru. Ej šovakar mājās un iedzeriet abas 

draudzības tējas kausu. Labi? 

ROBINA. To es nevaru. 

ZIGIS. Tad neesi man nosaukusi patieso iemeslu. Aiziet! 

ROBINA. Kārlis. 

ZIGIS. Ko Kārlis? 

ROBINA. Viņam ar manu māti kaut kas... 

ZIGIS. Nu un tad? 

ROBINA. Viņš dzīvo pie mātes. 

ZIGIS. Tu skaidri zini? 

ROBINA. Domāju... Vienalga. Abi man aiz muguras.. Un viņš vēl ar mani.. Un.. 

ZIGIS. Jā, izskatīgs jau ir. 

ROBINA. Un tāds manierīgs. 

ZIGIS. Pievilcīgs jau nu ļoti. 

ROBINA. Ko ne? 

ZIGIS. Jā, iekārojams. Patīkams bez gala. 

ROBINA. Un tāds cūka. 

ZIGIS. Kas to būtu domājis, ka viņš ar mums šitā... nu cūka gatavais! 

ROBINA (apraujas). Tu ko? Nemaz neaizstāvēsi? 

ZIGIS. Jau aizstāvu. Žēl man tevis, Robčik. Atbrauc te tādi caurgājēji un viss. Vīriešiem jau 

vispār nevar ticēt, kur nu uzticēties. Par godīgumu jau nemaz nerunāsim. 

ROBINA. Zigi, tu ko? Neaizstāvēsi vīriešus? 

ZIGIS. Par ko viņus aizstāvēt? Neliešu bars. Meļi un izvirtuļi. 

ROBINA. Tu tagad smejies par mani? 

ZIGIS. Kāpēc? Domā tu vienīgā sāpināta?  

ROBINA. Un tev ko Kārlis nodarījis? 

ZIGIS. Man? Neko...  

ROBINA. Pag, pag. Un zaķis? Tavs zaķis? 

ZIGIS. Prom. Un viss. 

ROBINA. Kas viņai? Par ko ta nu? 

ZIGIS. Viņam. 
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ROBINA. Ko?  

ZIGIS. Zaķis bija zaķis.. ne zaķene.. Vai tad tu nezināji? 

ROBINA. Ko? Es? Nē!  

ZIGIS. Nu re.. kā muļķīgi iznāca.. Domāju, ka tu zini. 

ROBINA. Zinu. Tagad.  

ZIGIS. Un? 

ROBINA. Es tikko nodomāju, ka tu būtu feins džeks. Saproti mani un..  

ZIGIS. Būtu gan. (pauze) Ne tev, Robčik. Ne tev. 

ROBINA. Žēl gan. Foršs džeks un ... nekā.. 

ZIGIS. Nekā. (pauze, abi saskatās) Bet nu... (ierauga Kārli kaut kur durvīs/aiz durvīm) 

Mums ir viesi...Posies aši baltā priekšautiņā! Un aizvāc, aizvāc... (delnas 

vicinādams, rokas plaukšķinādams aiz muguras un priekšā dodas pie bāra) 

Robina pazūd pa kreisi ar guļammaisu. No ielas ienāk Kārlis.  

15.aina. 

Kārlis, Zigis, Roberts 

Zilgis atkāpjas, dodas aiz bāra. 

Kārlis izvēlas galdiņu, kas tuvāk centram, ne to, kur parasti ar Astru tikās. 

ZIGIS (pieiet, bet paliek nostāk). Kafiju? Brokastu paplāti? 

KĀRLIS. Ūdeni. 

ZIGIS. Un viss? 

KĀRLIS. Pagaidām... 

Zigis dodas prom, nāk Roberts. Abi satiekas pusceļā. 

ZIGIS. Labrīt, Līču tēv! Par ko man tāds gods? Jūs pirmo reizi ienākat manā krogā. 

ROBERTS (pikti). Krogā iet nav nekāds gods. Nekad nav bijis. 

ZIGIS. Tad jau būs vajadzība atvedusi. 

ROBERTS (rāda uz Kārli). Lūk, kur tā mana vajadzība sēd. 

ZIGIS. Pag! Tas svešinieks?  

ROBERTS. Krustdēls.  

ZIGIS. Un.. kā jums ar veselību? 

ROBERTS. Kā redzi- vēl jau pats esmu atnācis. 

ZIGIS. Krustdēls gan stāstīja... 

ROBERTS. Nu jā. Ir jau arī tā... jā, jā.. Bet tu atnes mums pa konjaciņam. 

Zigis dodas pēc pasūtītā, Roberts pie Kārļa. 
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KĀRLIS. Labrīt! Biju jau nobažījies, vai maz atnāksiet. 

ROBERTS. Kamēr tos rakumus izbrien... Ko pie tukša sēdi? 

KĀRLIS. Vēl nepaspēju. 

ROBERTS. Pat tik nevari, kā sev brokastis pasūtīt. Neko tu nevari! 

KĀRLIS. Varu. Negribēju... 

Zigis atnes ūdens glāzi un divas konjaka glāzes. 

ROBERTS.  Tu ar ūdeni dienu iztiksi? Vai tik vakar nebūsi... 

KĀRLIS. Nebūšu! Ko jūs mani kā puiku dīdāt? 

ROBERTS. Tāpēc ka man tu arī tik tāds puika esi. Nu, kā ar Astru? 

KĀRLIS (dzer ūdeni). Pa vecam. 

ROBERTS. Kā tas ir?  

KĀRLIS. Viņa Līčos nedzīvos. Nekad. 

ROBERTS. To nu tu nezini! 

KĀRLIS. Zinu.  

ROBERTS. Atved viņu līdz Līčiem! Kāpēc tu viņu vēl neesi atvedis? 

KĀRLIS. Es to nevaru. Viņa negrib.  

ROBERTS. Tu neproti! Tu nespēj atvest vienu sievieti līdz manām mājām! Tu... 

KĀRLIS. Neprotu. Un negribu. Patiesībā... Viņa vairs negrib mani redzēt. Es jums nevaru 

palīdzēt. Nekādi nevaru. 

ROBERTS (izdzer konjaku, pārskaities). Nu zini!  

KĀRLIS. Jā, zinu! Paši esat vainīgi.  

ROBERTS (sit kulaku galdā) Klusē! 

KĀRLIS. Nevajadzēja Astru no Līčiem izdzīt, tad viņa nebūtu jāmeklē.  

ROBERTS. Klusē!  

KĀRLIS. Viņa ir lieliska sieviete. Un jūs .. jūs esat sacūkojuši viņas dzīvi. Es arī. Kopā ar 

jums. Diemžēl. 

ROBERTS. Man pašam vajadzēja ar Astru runāt. Pašam uzmeklēt, ne ar tevi pa krogu 

dauzīties. Eh! (ceļas, izvelk maku, iet pie bāra, lai maksātu) 

Kārlis brīdi sēž, galvu rokās saņēmis. Tad izdzer konjaku. Ienāk Astra, paiet garām Kārlim 

kā svešiniekam un apsēžas parastajā vietā.  

Kārlis pieiet pie bāra. 

KĀRLIS (Robertam). Lūk, kur Astra. Vairāk es jums nevaru palīdzēt.  

Kārlis dodas prom. Roberts pie bāra norēķinās ar Zigi un pēta Astru. Tad tuvojas. 
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16.aina. 

Astra, Roberts 

ROBERTS. Nu jā, kad tā labi ieskatos... Atpazīstu gan. Atpazīstu. Labdien, Astra! 

ASTRA (neveikli jūtas no pētīšanas). Labdien,.. Līču saimniek..? 

ROBERTS. Ko nu tik oficiāli. (atmet ar roku) Roberts. Kā biju, tā esmu- Roberts.  

Astra klusē. 

ROBERTS. Vai atļausi piesēst? 

Astra klusē. 

ROBERTS (secina). Neatļausi. Es tomēr apsēdīšos.  

Astra viņu nelaipni vēro. 

ROBERTS. Piesēdīšu. Kājās stāvot nebūs viegli sarunāties. 

ASTRA. Mums nekādu vieglu sarunu jau sen nav bijis un nevajag.  

ROBERTS. Bet es domāju, ka vajag gan. Astra, man ar tevi jārunā. 

ASTRA. Jums?  

ROBERTS. Man.  

ASTRA. Ar mani? 

ROBERTS. Ar tevi, meit. Ar tevi. 

ASTRA (asi). Neesmu jums meita. 

ROBERTS (samiernieciski). Varēji būt. (rāmi) Beidz jūsot. 

ASTRA. Spītīgi klusē. Ceļas, lai dotos prom. 

ROBERTS. Lūdzu, neaizej. Ne tagad! 

ASTRA (kājās stāvot). Man nav ar jums, Robert, nekas runājams. Ne ar jums. 

ROBERTS. Toties man ir. Uzklausi vecu vīru. Lūdzu... 

Astra apsēžas, klusē, vēro. 

ROBERTS. Tu esi krietna meita, Astra. Es tevi visu laiku acīs paturēju. Abas. Tad sacēla tās 

lielās mājas priekšā, jūs pārcēlāties un es tevi pazaudēju..  

ASTRA. Ko jūs tagad gribat? 

ROBERTS. Tu.. (izlabo) (turpina zobgalīgi) Ko gan es varu gribēt? Mazmeitu. 
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ASTRA. KO? (sašutusi) (turpina rāmāk) Jūs meklējat nepareizā vietā. Jautājiet savam 

Robertam. 

ROBERTS. Es gan pats zinu, kur savu mazmeitu meklēt.  

ASTRA (lepni). Ne es jūsu meita, ne viņa jūsu mazmeita. Liekas, ka nezināt gan KUR.  

ROBERTS. Kārlis man atrada adresi. Zinu!   

ASTRA. Kārlis? Jums ir sakars ar Kārli? Ar to Kārli... 

ROBERTS. Drusku jau ir gan. (smejas)  

ASTRA. Kāpēc jūs vēlreiz man to nodarāt? Kāpēc? (apsēžas). Ko jūs īsti gribat? 

ROBERTS. Astra, ko tu vēl spītējies? Es jau teicu – mazmeitu. Vai es nezinu, ka viņa ir 

mana Roberta meita?  

ASTRA. Kā? Kā jūs ... uzdrošinieties? 

ROBERTS. Ko tu man toreiz neteici, to šodien vairs nenoslēpsi. Veca vīra dzīves pieredze 

neviļ. Kāpēc tu man toreiz liedzies, ka Roberts ir bērna tēvs? 

ASTRA. Jūs būtu ticējis? 

ROBERTS. Nejūso, meit! Būtu. 

ASTRA. Roberts neatzina. Solīja visu noliegt... 

ROBERTS. Roberts! (nicīgi) Kam tu man neatzinies? Es taču redzēju, ka tev cita nebija. 

Neviens mūsmājās tovasar negrozījās, nedz tu kur gāji... Bet tu spītīgi noliedzi. 

Vārdu ar tādu zīmīgu meitēnam ieliki. Kā pļauku tēvam. Uz mūžu.  

ASTRA. Mans vārds pret Robertu. Neticētu. Un māte...  

ROBERTS. Māte vienādiņ par tevi raizējās, bet baidījās tuvoties. Tavs spīts atturēja. Re, 

ar mani arī negribēji tikties. Večiņa jau vēl jūtīgāka bija... Mēs zinājām... 

ASTRA. Un Roberts? Viņš neticēja.  

ROBERTS. Gan jau būtu nokārtojuši... 

ASTRA. Jūs jau nokārtojāt. Paldies, ka citādi nemaisījāties. Vien dzīvokli. 

ROBERTS. Vai tad naudu nesaņēmi? 

ASTRA. Naudu? Jūs.. to naudu jūs? 

ROBERTS. Mēs. Ar māti. 

ASTRA. Es cerēju, ka Roberts... 

ROBERTS. Ak tad cerēji gan? Tu ilgi viņu gaidīji. Es ar prieku vēroju. Divas vien. 



 33 

ASTRA. Jā. Divas. Kamēr jūs man Kārlēnu neuzsūtījāt. Tāpēc man vienādiņ likās, ka esmu 

kaut kur redzējusi... (nicīgi) Krustdēlu Kārli.  Tad tā tas tur bija. Līču uzdevums.  

ROBERTS. Gribēji, lai pats tevi uzmeklēju? 

ASTRA. Neko negribēju! Nevienu no jums!  

17.aina. 

Zigis, Robina 

Vienlaicīgi pie bāra atrodas Zigis un Robina. 

ROBINA. Vai tā mana māte? 

ZIGIS. Kur? 

ROBINA. Nu tur, pie tā galdiņa. 

ZIGIS. Jā, laikam... 

ROBINA. Kas tas par veci? Nu gan viņa čaļus maina! 

ZIGIS. Tikai otrais šovasar. 

ROBINA. Tikai!!! 

.ZIGIS. Nu ja.. tikai.. Pag, tas tak vecais Līcis. 

ROBINA. Tas, kam tā miršana tuvu? 

ZIGIS. Tas pats. 

ROBINA. Pēc mirēja neizskatās.  

ZIGIS. Kārlis būs bijis pie vainas. 

ROBINA. Izārstējis? 

 ZIGIS. Izbaumojis... 

ROBINA. Kas šiem tik nopietns runājams? 

ZIGIS. Gan jau ir. 

ROBINA. Iešu pajautāt.  

ZIGIS. Stāvi! (notur aiz svārku malas) 

ROBINA (dīdās). Moš ieprecēsies vēl „Līčos”.  

ZIGIS. Nez vai.. pēc bildinājuma neizskatās. Drīzāk jau kauja. 

ROBINA. Es tomēr iešu pajautāt... 

ZIGIS. Stāvi, Robčik! Nemaisies. Viņa pati zinās. 

ROBINA (spītīgi). Bet es iešu! 

Robina dodas pie galdiņa. Apsēžas blakus Robertam. 

ROBINA. Labvakar, Līču saimniek! Kā ar veselību? 

ROBERTS (vēro Robinu). Paldies, ir jau labāk. 
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ROBINA. Krogā valodoja, ka jums galīgi švaki... Esat atkopies. Tāds veselīgs no vaiga. Pēc 

mirēja nemaz neizskatāties.  

ROBERTS. Jā.. tā varētu teikt. Kas tu būtu, tāda droša meita? 

ROBINA. Robina. Šeku šitās kundzītes meita. Ja jūs viņu precat, es nāku komplektā. 

ASTRA. Robina, beidz! 

ROBINA. Kāpēc gan? Es piesakos laicīgi, citādi mēs atkal abas vienu uzdomāsim. Mums 

jau te tā iznāca... 

ASTRA. Robina! 

ROBERTS. Tu esi jestrs skuķis. Nudien! Uzreiz atpazīstu Līču dabu un raksturu. 

ROBINA (apmulsusi). Ko? Ko atpazīstat? 

ROBERTS. Savu mazmeitu. 

ROBINA. Māt? Ne meitu? Tas iepriekšējais par tēvu uzdevās. Nu ja, jūs jau tāds vecāks. 

Vectēvs. Hm! Patēva vietā vectēvs. Ko neteiksi? 

ASTRA. Beidz ironizēt. Roberts ir tava tēva tēvs. Tas nu reiz ir pasacīts. Un tas ir tiesa. 

ROBINA. KO? 

ASTRA. Tavas saknes.. apslēptie gēni un kārotās bagātības.. Atvainojiet, es iešu. Iztiksiet 

bez manis. (Astra aiziet)  

18.aina. 

Roberts, Robina 

ROBERTS. Tu tiešām esi Astras meita? 

ROBINA. Un tu esi mana tēva tēvs? 

ROBERTS. Braša meitene! 

ROBINA. Kaut es varētu tāpat par tevi sacīt. Bet.. kā tad ar to tavu veselību īsti ir? 

ROBERTS. Kāda nu vecam vīram tā veselība var būt, tāda ir. 

ROBINA. Izskaties jau gana labi. Tad tomēr mājas vēl ilgi nebūs tukšas.  

ROBERTS. Tā arī ir. (smejas) Mēs ar Kārli te drusku baumas palaidām. Gribēju Astru 

ciemos dabūt, bet nekā... Tev tās mājas interesē?  

ROBINA. Ar Kārli? Drusku. 

ROBERTS. Nu ja. Viņš neprata. Nevajadzēja..  

ROBINA. Nevajadzēja gan. Mammai Kārlis bija sirdī iekritis.. Tīši sāpinājāt...  

ROBERTS. Kārlim arī kaut kas iekritis. Tad gribi manas mājas? 

ROBINA. Drusku.. Apskatīties, kā tur iekšā... 

ROBERTS. Un dzīvot? 
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ROBINA. Kārlis jau man arī solīja. Gribētu jau gan... 

ROBERTS. Ar Kārli? 

ROBINA. NĒ! Kārli varētu mammai atstāt. Es būtu prom un... Ja tā varētu, ja jūs mani 

mājā ņemtu... 

ROBERTS. Tu proti mantu novērtēt. Nebūtu žēl to māju tev uzdāvināt. Tu nepārdotu. 

Bet... 

ROBINA. Kas tad nu? 

ROBERTS. Tādā jāprot saimniekot. 

ROBINA. Es iemācītos... 

ROBERTS. Ticu gan. Tev es ticu. Taču es neesmu vieglprātīgs. 

ROBINA. Pasolījāt meitenei zvaigznes un aizvērāt debesis. (aizvainota ceļas, lai ietu 

prom) 

ROBERTS. Pag! Es savu piedāvājumu vēl neesmu izteicis. 

ROBINA (ieinteresēta). Un kāds tas būtu? 

ROBERTS. Tu vari sākt dzīvot pie manis.. mājā.. Kaut vai šovakar. Bet, pirms es tev māju 

dāvinu, man vajadzīgs biznesa plāns.  

ROBINA. Kas? 

ROBERTS. Tavs biznesa plāns. Tādas mājas prasa rūpīgu saimniekošanu un precīzu 

nākotnes redzējumu. Citādi izputēsim. Vai tev ir redzējums? 

ROBINA. Kaut kāds ir. Būs! Es varu mācīties. Studēt un saprast. Tu taču esi gana stiprs, lai 

manu bakalauru sagaidītu? 

ROBERTS. Tas skan pārliecinoši. Būšu gana stiprs. (piemiedz ar aci) 

ROBINA (labsajūtā smaida). Paldies!  

ROBERTS. Nu tad skrien pēc mantām... Un mājās izdomāsim, kā tos abus atkal savest 

kopā. 

ROBINA. Tēvu ar mammu? 

ROBERTS. Nē! Roberts nav viņas vērts. Mums jāsavieno Kārlis ar Astru. Tie viens otru mīl. 

Tiem mēs abi palīdzēsim.  

ROBINA. Tas būs mūsu pirmais kopīgais biznesa projekts, vectēv! 

Abi apskaujas. 

Beigas 

 

 


