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PATIESĪBAS DUBLIKĀTS  

IVETA SALGRĀVE 

Tel.- 26517280 (LMT) 

salgrave@inbox.lv 

Iestudēšanas gadījumā sazināties ar autori, autortiesību jautājumus risinu un pārstāvu tikai 

un vienīgi es pati. 

Gadu pēc avārijas Tija tiekas ar Filipu. Viņiem risināmi vairāki sāpīgi 

jautājumi, kas skar abu attiecības ar bojā gājušo Filipa dvīņu brāli un Tijas 

bērna tēvu Alenu. 

 

Personas: 

 Tija- Alena bērna māte, 23 gadi 

Filips- Alena dvīņu brālis, 24gadi 

Nojausma par Alenu (vismaz ēna)  

Garāža. Haoss. Tukšs bišu strops. Daži plaukti ar grāmatām, mūzikas 

centrs, kāds skaļrunis, gulta, no kastēm veidots galds, krēsli. 

Iekārtojums liecina, ka te reiz bijusi jauniešu bohēmas vieta. Pie 

gultas mētājas tukšās pudeles un tukšas picu kastes. Uz galda 

nenokopti trauki, krūze. Ģitāra. 

 

Tija. Ienāk klusām, slepus, nedroši. Aplūko telpu, saudzīgiem soļiem 

pārstaigā to, noglāsta kādu foto un galda stūri. Paņem ģitāru, 

noglāsta un apmīļo arī to, sāk spēlēt kaut ko, var kaut ko skumju 

dziedāt... 

Strauji ienāk Filips. Sastingst, ieraudzījis Tiju. Izbrīns un pārsteigums. 

 

TIJA. (iekliedzas, kā ieraudzījusi rēgu) Al... Ai!  

Brīdi vēro viens otru ar interesi un šausmām. 

TIJA (sabijusies). Tu neesi mainījies. 

FILIPS (dusmīgi). Kā tu uzdrošinies!  

TIJA klusē. 

FILIPS. Noliec! (izrauj viņai no rokām ģitāru) 
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TIJA. Stulbenis!  

FILIPS (aizvainots). Vācies! 

TIJA (met ar to, kas pa rokai). Prātā nenāk! Ej tu...! 

FILIP (izvairās). Draņķe! 

TIJA. Mērglis! 

FILIPS. Melo.  

TIJA. Aizveries! 

FILIPS. Pazūdi! 

TIJA klusē, grasās iet, tad apstājas. 

FILIPS. Ko gaidi? 

TIJA. Sauju tavas laipnības.  

FILIPS. Ne sūda! Neceri! 

TIJA (kliedz). Iztikšu. (met ar kaut ko) Nē! Es tevi nositīšu! (metas ar dūrēm Filipam 

krūtīs). 

FILIPS. Stulbā aita! (dusmās mēģina savaldīt Tiju, tad atgrūž). (ņirdz) Atnāci izārdīties?  

TIJA (aizvainota). Ko tu iedomājies! 

FILIPS (nicinoši). Pati fantazē. 

Neveikla klusuma mirkli.   

FILIPS paņem ģitāru, sāk spēlēt kaut ko skumju. 

Tija dodas pie grāmatplaukta. 

TIJA. Reiz tu spēlēji jautrāk. 

FILIPS. Neprotu.  

TIJA. Melo.  

FILIPS (pikts). Ko meklē?  

TIJA. Albumu. 

FILIP. Beigto tauriņu kolekcijas izmetu. 

TIJA. Mani tauriņi pļavās. Dzīvi. (meklē starp grāmatām) Fotogrāfijas? 

FILIPS. Nav. 

TIJA. Kur? (turpina meklēt) 

FILIPS. Nedošu! 

TIJA. Brāļa. 

FILIPS. Kam tev? 

TIJA. Gribu redzēt bērnības bildēs. 

FILIPS. Tu mūs nepratīsi atšķirt.  

TIJA. Tu parādīsi. 
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FILIP (nicīgi). Prātā nenāk. 

TIJA. Ko lecies? 

FILIPS. Esi novilkusi sēras. 

TIJA. Citi to izdarīja pirms manis.  

FILIPS. Sēras tev piestāvēja. 

TIJA (valdonīgi). Nu un kas? (nikni) Ne tu redzēji. Bērnam vajadzīga dzīvespriecīga māte.  

FILIPS (vienaldzīgi). Ej prom! 

TIJA (spītīgi). Nēēē. 

FILIPS. Vot i nelaime! (ņirdzīgi) Atkal neklausīji tēvu.  

TIJA (spējās dusmās). TU esi MANA nelaime! TU! Tu... 

FILIPS (ņirdzīgi). Nosit mani! (izpleš rokas, atsedz krūtis sitieniem) Lūdzu! 

TIJA (ar nicinājumu). Ne jau es... 

FILIPS. KAS? KO tu gribēji teikt? (aizskar Tiju) Saki!  

TIJA. Laid! Man neizdodas... 

FILIPS. KAS? (ar izsmieklu) Aizvest pie tētiņa? Cik apsolīja? Pusi karaļvalsts un princesi 

par sievu, ja sasmīdināsi? 

TIJA. Sapūsti savā iedomībā! Ne tu princese, ne.. Sunim suņa vieta. 

FILIPS. Valdi muti! (strupi) Atrod savu vietu.  

TIJA. Savu? Savu.. Tu nelga! (kliedzieni pāriet raudās) 

FILIPS. Izcili! Tavas histērijas man tikai vēl trūka!  

TIJA. Ne velna! Ne velna tev netrūkst! (izmisusi) MAN vajag! MAN pietrūkst!  

FILIPS (kliedz). Aizveries! (rāmi) Un aizver durvis no otras puses.  

TIJA. Ne tagad. Kad esmu atnākusi... 

FILIPS (neļauj runāt Tijai). Neesmu aicinājis.  

TIJA apjukusi domā, grib iet, sper soļus, apstājas.  

Klusums, kas zvēro, līdz pāriet izmisušā klusumā. 

FILIPS sabrūk uz gultas. 

FILIPS (čukst). Piedod... 

TIJA. Piedot? 

Tija vēro Filipu. 

FILIPS. Es ne tev. 

TIJA. Kam tad? 

FILIPS. Ej prom. (rāmi) Es tevi saindēšu.  

TIJA. Mani? 

FILIPS. Es tevi samaitāšu. Es pazudināšu tevi. 
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TIJA. Mani? (laimīga smejas) Dari tā! Nekas nevar būt ļaunāk par ... 

FILIPS. Par ko? Ko tu zini par ļaunāko? 

Tija mēģina atjaunot tuvības noskaņu, aizskar Filipa plecu. 

Filips atkratās no skāviena, atkāpjas, attālinās. 

 

TIJA (izmisusi). Lūdzu, nebēdz.. lūdzu.. lūdzu.. nebēdz.. Nenovērsies... Lūdzu... 

FILIPS atkāpjas. 

TIJA. ..man ir sajūta, ka es viņu zaudēju (apskauj sevi).. atkal ..zaudēju un atkal, un atkal, 

un atkal......  

FILIPS. Un neko nevar ne satvert, ne noturēt, ne paturēt... ne mainīt.. 

TIJA. NEKO! Viss izslīd no rokām....(šņukst),.. bet es gribu.. tik ļoti gribu... 

FILIPS (cieti). Es tev nevaru palīdzēt.  

TIJA. Tad palīdzi sev!  

FILIPS (strupi). Neiespējami.  

TIJA (pēc brīža klusām). ..ieklausies..  

FILIPS (pārsteigts, tik pat klusām). Tu arī... ? 

TIJA. Tev jāieklausās. 

FILIPS (mainījis noskaņu, bezpalīdzīgi). Kurā? Nāk viens pēc otra. Bet viņš tikai klusumā. 

Kad esmu viens. (izkliedz) Pilnīgā klusumā!  

TIJA (klusām). Kas?  

FILIPS. Kad svešu nav. Reizēm dzirdu.  

TIJA (izčukst). Ko viņš saka? 

FILIPS (skaļi, ņirdzīgi). Tu tici? Ha-ha! Ķertā! 

TIJA (aizvainota). Stulbais! (pēc klusuma brīža, čukst) Bet es.. es reizēm jūtu..  

FILIPS (izbijies). Jukusi esi?  

TIJA. ..apliek man rokas.. piespiež vaigu.. iepūš elpu pakausī..  

FILIPS (konstatējoši). Pilnīgi jukusi. 

TIJA (lēni). ..es tikai nedzirdu.. Viņš kaut ko grib, bet es nesaprotu... 

FILIPS. ..nesaprotu..  

Abi saskatās.  

FILIPS (lēni). ..nesaprotu ne vārda, ko viņš saka..  

TIJA. ..viņš nerunā.. 

FILIPS. ..ir tikai balss..  

TIJA. Ir tikai ēna.. nojausma.. 

ABI reizē. Notupstas uz grīdas kopā saliktām plaukstām. 
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TIJA. FILIPS. Ko viņš tev saka? Par mani? 

FILIPS. Vai viņam ir miers? 

TIJA. ..nedzirdu..  

FILIPS. ..nezinu.. 

TIJA. FILIPS (abi reizē). Vai viņš man ir piedevis... 

Ieskatās viens otram acīs.  

ABI. Tev? 

Izšķiras, paliek uz grīdas sēžam. Klusums. Samulsis klusums.  

TIJA. Es gandrīz sagājos ar citu... 

FILIPS (ar interesi). Ar citu? 

TIJA. Mēs tikāmies kādu laiku un tad. ..man likās, ka es krāpju... 

FILIPS (izverd skaļos, bezkaunīgos smieklos). Tu gandrīz piekrāpi mironi. Tā tu domā?  

TIJA aizvainojas. 

FILIPS. Bet es.. es viņu nogalināju... Vai dzirdi, svētā!? ES.. es viņu nogalināju..  

TIJA pielec kājās.  

TIJA. Beidz bazūnēt! 

FILIPS. Lai dzird! VISI!? (uzvaroši un atviegloti) ES viņu nogalināju! Es! (šņukst) Es 

negribēju.. kad mēs kāvāmies.. kad mašīna zaudēja kontroli.. kad apžilbu.. kad 

cīnījāmies par stūri.. kad... Un viss! 

TIJA (rāmi). Zinu. Visi zina. 

FILIPS(pārsteigts). Visi?  

TIJA (vienaldzīgi). Vai arī nojauš. 

FILIPS. Es biju pie stūres. 

TIJA. Tam nav nozīmes. 

FILIPS. Es viņam iesitu. Pirmo reizi... 

TIJA. Arī tam nav nozīmes.  

FILIPS. Kā? Es cenšos izstāstīt, kas notika. Tu atnāci nopratināt. 

TIJA. Nē.  

FILIPS. Bet es gribu runāt! Klausies! 

TIJA. Nevajag. 

FILIPS. Kāpēc ne? (skaļi) TU esi vainīga! (uzstājīgi rāda ar pirkstu Tijas virzienā)Tu viena 

pie visa esi vainīga. 

TIJA. Tu murgo! 

FILIPS. (ļaunumu vēstot, uzbrūkoši) Tu.. vienīgi tu.. 

TIJA. Tagad iešu. Man paliek bail.  
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FILIPS. (satver aiz rokas Tiju, kas ir iešanas jūtīs). Tu paliksi. Un klausīsies, kā viņu 

nogalināji.  

TIJA. Ne jau es... 

FILIPS. Klausies! 

TIJA. Tu jau visu izstāstīji.  

FILIPS. Es? Kaut es būtu! (izmisis) NEKO! Dzirdi- neko. Gaidīju, bet neaicināja. Pats 

aizgāju. Bet viņiem lieta bija slēgta.  

TIJA. Tu ilgi biji bezsamaņā.  

FILIPS. Neviens neklausījās!  Pat nerunāja ar mani. 

TIJA. Kāpēc gan lai runātu.. ja viņš bija pie stūres.. viss tāpat bija skaidrs. 

FILIPS. Tie ir meli! 

TIJA. Beidz gruzīties!  

FILIPS. Es nespēju tajos melos dzīvot. Es nespēju elpot. Es nespēju klusēt ilgāk.. 

TIJA. Jau izmaurojies. Nu jau spēsi.  

FILIPS. Kā? 

TIJA. Tam nav nozīmes. 

FILIS. Tu tik bieži to saki.. it kā tu zinātu, kam ir nozīme. 

TIJA. Mirklim. Un šodienai. 

FILIPS. Esmu sačakarējis tavu dzīvi. 

TIJA. Esi sačakarējis savējo. 

Klusuma mirkļi. 

FILIPS. Tu visu izjauci. 

TIJA. Ko? 

FILIPS. Tu izjauci noskaņu! (pikts) Protams, lieliski.  

TIJA. Nezaimo! Te ir lieliski. Kur vēl tā var nīkt garāžā mēnešiem ilgi un (kā meklē 

vārdus) ...izdzīvot. 

FILIPS (smīn). Saki vien droši- eksistēt.  

TIJA (dzēlīgi). Parazitēt, ja gribi, lai precizēju.  

FILIPS. Vareni, Tija! Turpini. 

TIJA. Izej no šejienes. Dzīve tevi gaida. Veselu gadu gaida. Pat mašīna durvju priekšā.. 

Tijas uzskaitījumam ik pa brīdim Filips piekrīt, mājot ar galvu vai sakot JĀ, jā. 

FILIPS (pārtrauc Tiju). To mašīnu es gribu sasist. Smalkos gabaliņos. 

TIJA. Šodien? 

FILIP. Visu laiku. 

TIJA (izaicinoši). Un neesi to izdarījis? Uz priekšu! Palīdzēšu.  
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TIJA enerģiski dodas uz durvju pusi, paķērusi āmuru. FILIPS viņu aiztur. 

FILIPS. Neuzdrošinies! Viņš nepiedos... 

TIJA (mēdās). Cik šausmīgi! 

FILIPS (bezspēkā). Vai vēl neesi pietiekami izārdījusies?   

TIJA. Vai viņš ir arī tur? 

FILIPS. Tu esi traka. 

TIJA. No tāda dzirdu. 

FILIPS. Nejaukā! 

TIJA. Labiņais! 

FILIPS. Stulbā! 

TIJA. Gudrais! 

FILIPS. Gļēvā! 

TIJA. Drosmīgais.  

FILIPS. Beidz ņirgāties, Tija! Neviens ar mani tā nav runājis.  

TIJA. Jo tu esi drosmīgs, Filip. (ar nicinājumu) Jo visiem no tevis ir bail. Un tu arī labais.. 

nobēgt no visa. Ieslēgties garāža. .. nenākt laukā... 

FILIPS. Es nevaru. (izmisis) Es nespēju cilvēkiem acīs skatīties. Es nespēju dzīvot.  

TIJA (smējīgi). Es jau par to pašu. 

FILIPS (izmisis). Tu nesaproti, KĀ man bez viņa ir! It kā man nebūtu gaisa. It kā es 

smaktu. It kā dzīvības spēks no manis izplūstu un es to nespēju apturēt. Kā milti no 

caura maisa. 

TIJA. Vai šajā garāžā ir kāds brīvs kakts? Drošības un kopības sajūtai? Piebiedrošos. Man 

arī gribas aizbēgt no atbildības. Lai citi. Lai risina. Lai notērē arī manu laika daļu, ja 

viņi to var. Par dzīvi to grūti nosaukt.  

FILIPS. Tu kļūsti smieklīga. 

TIJA. Līdzīga tev? 

FILIPS. Nevajag. 

TIJA. Man arī viņa pietrūkst. Mums ARĪ!  

FILIPS. Pastāsti par viņu. 

TIJA (pēc pauzes). Viņam bija siltas acis. Kā vasaras naktis.  

FILIPS. Un tumšas kā akači.  

TIJA. Viņa acis smaidīja. 

FILIPS. Tās zvēroja, kad viņš dusmojās. 

TIJA. Viņš zināja visus skaistākos vārdus.. 

FILIPS. Lamu vārdi viņam bija tik pat pazīstami.  
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TIJA. Solīja... 

FILIPS. Solījumus bija atļauts neturēt.  

TIJA. Viņš prata glāstīt un mierināt. 

FILIPS. No viņa dūres raustījās.   

TIJA. Tu viņu nepazini. 

FILIPS. Tu viņu pazini citu. (pēc klusuma brīža) Bet es tev jautāju par bērnu. 

TIJA. Tu zini par bērnu?  

FILIPS. Tēvs ar lepnumu paziņoja.  

TIJA. Viņa lepnumu neesmu manījusi. (piemetas uz guļvietas malas) Vien izvairīšanos. 

(pēc brīža) Un ko viņš teica? 

FILIPS. Ka brālis beidzot izdarījis ko labu. Pēc nāves. Kompensācija par draiskulības 

gadiem. Pirmais. Kad no viņa neko negaidīja. 

TIJA. No viņa jau vispār neko negaidīja.  

FILIPS. Vai tad viņš vienmēr nebija pirmais?  

TIJA. Un tu? 

FILIPS (izvairīgi). KO ..es? Neko! Es ta ko..? (rausta plecus, plāta rokas) Man nebija tādas 

Tijas. (mēdās, ķēmojas)Es neko! Neko... neko..  

TIJA (nicinoši). Ķēms! (neiecietīgi) KO tēvam atbildēji? 

FILIPS. Ka nekas labs tas nav. 

TIJA. KO? 

FILIPS. Padarīt meiteni grūtu var katrs. Apprecēt vajadzēja.  

TIJA (aizvainota). Avārija visu aizrāva ellē. 

FILIPS (dzēlīgi). Viņam bija plāni?  

TIJA. Bija doma... 

FILIP. Tev bija! Vai viņam?  

TIJA klusē. 

FILIPS. Nezini, vai ne? Nezini gan! (uzvaroši) 

TIJA klusē. 

FILIPS. Ko viņš tev solīja? 

TIJA. Neko. Mēs runājām, tev kļuva slikti, bija jābrauc.. 

FILIPS. Man? (smejas) Naivā! Viņam kļuva slikti. No tevis. No tiem jaunumiem. 

TIJA. Klusē! (sit pļauku Filipam, pielec kājās, paliek pa gabalu). Tu zaimo! 

Brīdi klusums. Tija stāv un veras vienā punktā. 

FILIPS. Es tev prasīju par bērnu. Puika? 

TIJA (bezkaislīgi, vienaldzīgi). Jā.  
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FILIPS(ņirdzīgi). Un vārdā Alens vai Filips?  

TIJA. Jānis.  

FILIPS. Arī bez „r”.  

TIJA. Ko? 

FILIPS. Vīrietim vajag kārtīgu vārdu. Ar „r’. Kā Mārtiņš, Juris, vislabāk Roberts. Citādi 

izaug tādi mīkstie.  

TIJA. Jānis.  

FILIP. Būs jau labi. Latvieša vārds, pašu. Bet no mums ne vella nesanāca. Tādi sveši vārdi.  

TIJA (ieinteresēta). Tu domā vārda dēļ? 

FILIPS. Visu mūžu esmu bijis tajā iesprostots. Kaut ko latvisku gribējās. Kārlis, Māris... 

Domāju, ja būtu Andrejs vai Andris... vai arī tad būtu tā? 

TIJA. No kurienes tev tādas domas? 

FILIPS. Filozofi raksta. 

TIJA (ar izbrīnu). TU lasi? 

FILIPS. Pastāsti par puiku! 

TIJA. Viņš ir jaukākais bērns pasaulē.   

FILIPS. Tu viņu tik ļoti mīlēji? 

TIJA. Es viņu mīlu! Neizsakāmi.  

FILIPS. Alenu. 

TIJA. Tu visu laiku jauc kopā tēmas.  

FILIPS klusē, pēta Tiju. 

TIJA (pēc brīža). Tu varētu ar viņu iepazīties. 

FILIPS (stulbi). Bet es negribu. 

TIJA. Jancim nav tēva.  

FILIPS. Pati vainīga. Kas tev liedz? 

TIJA (nekaunīgi). TU jau mani nepreci. 

FILIPS (ņirdzīgi). Vai tu kāda prece?  

TIJA samulst, klusē. 

FILIPS. Piedod... Nepaliec viena. Tev nevajag... 

TIJA. Man ir Jancis. 

FILIP. Ne tā. Un (ieskatās Tijā) tu saprati... 

TIJA. Tu varētu būt krusttēvs...  

FILIPS. Tas tur no garāžas? Tā taču mani sauc..  

TIJA (aizvainoti asi). Tad nāc man līdz, un esi jebkas cits!  

FILIPS. Bet es nevaru! (kliedz) Nevaru! 
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TIJA (izaicinoši). Pamēģini. 

FILIPS. Tu visu sabojāji. 

TIJA. Jau atkal. 

FILIPS. Nokavēts. 

TIJA. Kamēr dzīvo, visu var labot. 

FILIPS. Man tev jāizstāsta. Jo es nezinu.. Un es nezinu, ko lai tev saku. Man pie tevis bija 

jāiet. Vispirms. Un man ir bail! Visa pasaule var saukt, bet man vienalga. (nikni) 

Bet tu nesauci! Nekad tu nesauci... Nekad! 

TIJA. Es atnācu pati. Saki! 

FILIPS. Tagad tev sāpēs.  

TIJA. Vai var sāpēt vairāk par pārsāpēto?  

FILIPS. Tagad par vēlu. Nevajadzētu... 

TIJA (paģēroši). Tagad! 

FILIPS. Es negribu sagraut tavu ilūziju par to, ka viņš ... Un citādi nevar... 

TIJA (uzstājīgi). Tad grauj! Vienreiz no tām sāpēm ir jātiek ārā. Arī tev! 

FILIPS. Viņš nebija viņš. Mēs vispār nebijām. 

TIJA. Ko gvelz? Jūs bijāt divi. Vairāk kā citi. Visur. Vienādi. Divi kopā. 

FILIPS (pārsteigts smejas). Un jūs nesapratāt? Neviens? KA viņš biju es, un es biju viņš, 

un.. mēs dzīvojām vienu dzīvi?  

TIJA nesapratnē klusē. 

TIJA. Vienu dzīvi? Kā tas ir? 

FILIS. Mēs mainījāmies vietām.  

TIJA. Cik bieži? 

FILIPS. Ik brīvu mirkli. 

TIJA. Un augstskolas? 

FILIPS. Arī. Apmeklējām viens otra vietā.  

TIJA. Es nesaprotu... 

FILIPS. Mainījāmies katru nedēļu. Viņš teica, ka tā apgūsim divas reizē... Erudīti! Viņam 

riska slāpa. Piedzīvojumu garšas. 

TIJA. Un tev?  

FILIPS. Pēc bērēm aktierus bija jāpamet. Un vēl jau... (atmet ar roku) nezinu... 

TIJA. Un tu.... 

FILIPS. Jau teicu- vairs nezinu, kura ir mana dzīve. Kā tēja ar cukuru- reiz sajauktu, to 

vairs neatdalīt. 

TIJA. Un es? 
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FILIPS. Medus. Par daudz salds. Nespēju atšķetināt, kad biju es un kad viņš. 

TIJA (atgaiņājas). Man ar to nav nekāda sakara.  

FILIPS. Tev? IR jau gan!   

TIJA nesapratnē vēro. 

FILIPS. Vai zini, kurš ir tēvs? 

TIJA apmulsusi klusē. 

FILIPS. Tu nezini. Tu arī mūs neatšķīri... (ņirdz) Nožēlojami. 

TIJA dusmīgi klusē. 

FILIPS (smejas). Nekreņķējies. Kad esmu viens, es arī nezinu, kas esmu. 

TIJA. Tas ir cietsirdīgi! (kliedz) Tu izdomāji, lai mani sāpinātu. Tu melo. (čukstus) 

FILIPS. Viņš uzņēmās manas vainas un piesedza. Viņš bija trakulis par diviem. Viņš 

ierosināja, un es piekritu. Viņš... Tā bija spēle.  

TIJA. Dzimumzīmīte uz viņa kakla...  

FILIPS. Uzskatāmas muļķības! Vai kāds manīja, kā mēs ar to mainījāmies? Mēs bijām abi. 

Kā viens divos un divi vienā. Viņš zināja, ko es domāju. Viņš bija mana elpa. 

(klusums) Tu visu izjauci. 

TIJA (dusmīga). Es?  

FILIPS. Viņš zināja, ka tu mūs izšķirsi. Es gribēju izstāties, kad iemīlējos.  

TIJA. Iemīlējies? 

FILIPS. Viņam patika šāda dzīve. Es gribēju pārtraukt! Tajā naktī. Mēs strīdējāmies un 

pirmo reizi ..es viņam iesitu.. iesitu savam dvīņi brālim.. iesitu pats sev.. Vai tu 

apjēdz, ko nodarīji?  

TIJA. Bet tu iemīlējies. 

FILIPS. Tu nesaproti?  

TIJA (pārsteigta). Tu!? Un viņš? 

FILIPS. Viņam tu biji daļa no spēles.  

TIJA. Spēles? 

FILIPS. Eksperiments... Vai mīļākā spēs atšķirt, ja... 

TIJA. Un tu? 

FILIPS. Es taču iemīlējos. Es salaidu visu dēlī. 

TIJA (apjukusi). Un es.. es.. tikos ar... es.. 

FILIPS. Varbūt. 

TIJA. Ak Dievs! To kaunu! To negodu! 

FILIPS mēģina apskaut. TIJA izvairās. 

FILIPS. Tu tiešām nemanīji? 
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TIJA (ar cerību lūkojas Filipā). Tikai vienu reizi likās citādāk...  

FILIPS. Divas. Viņš manā vietā atsēdēja sodu par braukšanu dzērumā.  

TIJA (šausmās). Un otra?  

FILIPS. Pirmā. Kolkā. 

TIJA. Cik dienas ...? 

FILIPS. Visu nedēļu. 

TIJA. Meli! Viss ir meli! 

FILIPS. Mēs lasījām oļus, un tu ieliki manā kabatā šo te... (atrod un rāda baltu oli)  

TIJA. Tas neko nepierāda! Neko! Tādu akmeņu visur ka biezs... visur...! 

FILIPS. Tu teici, ka vēlies tur palikt uz mūžu. 

TIJA. Nu un tad? Es visur gribēju palikt uz mūžu. 

FILIPS. Oļu nosētā krastā uzcelt būdu un dzīvot bez civilizācijas... 

TIJA (nicinoši). Tu zaimo manas būdas ideju, dzīvodams garāžā. 

FILIPS. Es dzīvoju svētnīcā. 

TIJA. Kapā ir vairāk gaisa. (atmet ar roku) Bezjēdzīgi. 

FILIPS (nikns). Jā, kapā! Es tur gribētu.. kopā.. (muļķojas) Bet redz kapā nevar tā vienkārši 

nokļūt! Kamēr neesi nomiris. Un es neesmu miris. (smejas) Ne tā, kā vajadzētu. Un 

es nezinu, kā dzīvot.  

TIJA. Ko tu gvelz? Tik daudzi gribētu tā vienkārši dzīvot, bet tu...  

FILIPS. Esmu naktīs pa ceļa balto viduslīniju klīdis, sevi meklēdams. Esmu kā 

apmaldījies.. kā pazaudējies un lieks... 

TIJA. Aizveries!  

FILIPS. Reizēm kaunos.. taču vieglāk nepaliek. (kliedz) Ne-pa-liek!!!  

TIJA. Kuš! Man liekas... 

FILIPS. Kas? 

TIJA. Viņš... Tāda vēja vēsma... Tepat.. Viņš.. 

FILIPS. Ha-ha-hā! Tev rādās! 

TIJA. Apklusti! 

FILIPS turpina smieties. 

TIJA. Tu viņu aizbiedēji. 

FILIPS. Māņi! Rēgi!  

TIJA. Tu esi ļauns. Man patiešām kļūst baisi. 

FILIPS. Baisākais vēl tikai sekos. Lai vācas, ja neņem mani līdz! 

TIJA. Tu esi pretīgs, nožēlojams parazīts. 

FILIPS. Teici, ka mīli.. Kur tik veikli iemācījies melot? 
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TIJA. Aizveries! Varbūt vēl samanīšu... 

FILIPS (bravurīgi). Ja nerunā, nevajag! Gan jau mēs paši... 

TIJA. Ko? Aptaurētais. 

FILIPS. Man bija ar tevi jārunā. 

TIJA. Esi to darījis.  

FILIPS. Ir jau par vēlu. Vismaz zini, kāpēc nevaru būt šī bērna krusttēvs. Ne jau tas. 

TIJA. Tad esi kas cits. Tas, kas tu varētu būt. 

FILIPS. Uz baznīcu tu mani nedabūsi! 

TIJA (attapusies, bezkaunīgi). Kāpēc ne? Tur jau arī ir vēss kā garāžā. Un Dievs visu redz 

kā te, tā tur...  

FILIPS. Nē, Tija. Nē. 

TIJA (vienā elpas vilcienā, pikta). Ak, cilvēku padarīšana! Ak, tā tev traucē. Labi! Tad mēs 

varam mācītāju paaicināt šurp... Un uzliksim uzrakstu „Nepiederošiem ieeja 

aizliegta”. 

FILIP. Nekaitini! Nē! ES tev aizliedzu! 

TIJA. Man tādi aizliegumi pie pakaļas! Saprati, aizliedzēj!? VIŅŠ ir PIEDZIMIS. Es 

nevaru Jancim teikt- pagaidi, dēls, gan jau... Visam ir sava Dieva noteikta gaita. Vai 

tu saproti, ka bērnam vajag vārdu, uzvārdu, māti, krustmāti, krusttēvu... JO 

VAJAG! Ģimeni, cilvēkus, attiecības. Un man IR jāsakārto viņa dzīve. Dieva un 

cilvēku priekšā. Vai tu to savā garāžā spēj saprast?  

FILIPS. Tev vajadzēja man to pateikt. 

TIJA. Ko? Neprotu runāt caur aizslēgtām durvīm. (pēc brīža padevusies) Uz baznīcu tev 

nebūs jāiet.  

FILIPS nepatīkami pārsteigts, klusē. 

TIJA. Piedod par ielaušanos. Visu labu. 

TIJA dodas uz durvīm. 

FILIPS. Tija. Paldies par apciemojumu...  

TIJA apstājas. Stāv ar muguru. 

FILIPS. ..lūdzu.. neaizej.. 

TIJA pagriežas. 

TIJA. Ko vēl?  

FILIPS. Man tevi vajag. Man vajag ar kādu runāt. Man... 

TIJA. Kā tu vēl neesi sajucis prātā? 

FILIPS. Vai tad neesmu? Tev neliekas...? 

TIJA. Es nezinu...  
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FILIPS. Nu ja.. ko no manis var gribēt... 

TIJA. Gribi, lai klausos tavos ņurdienos un žēlabās? 

FILIPS. Nē...ieliešu vīnu.. un.. nekā cita gan nav..  

TIJA. Būs labi.  

FILIPS. Paliec.. Es... 

TIJA. Pieturēšos pie vīna... 

FILIPS. Viņš arī tā mēdza teikt.. ka vajag pie kaut kā pieturēties.. 

Neveikls klusums. FILIPS rosās ar iesāktu vīna pudeli, salej abiem.  

Klusēdami trin plaukstas gar glāzēm. Ēna. 

 

TIJA. Tu manīji? 

FILIPS. Viņš te dzīvo. Ne es. Viņš.  

TIJA. Baisi un reizē skaisti. 

FILIPS. Esmu pieradis.  

TIJA. Vai joprojām viņu jūti kā sevi? 

FILIPS. Tas nemainās.. jo es.. es jau .. Nē. Es gribētu, bet tas ir pazudis. 

TIJA (čukst). Vai viņš kaut ko meklē? 

FILIPS. Sevi. Vai mieru. Varbūt vārdu. Es nezinu. Nerunāsim par to. 

TIJA. Labi. 

FILIPS. Vai drīkstu tev pateikties par to nedēļu Kolkā? 

TIJA. Jā. Labi. 

FILIPS. Paldies. 

TIJA (izdzer glāzi, noliek galda vidū). Vai vēl kas? 

FILIPS. Laikam nē... Tu taču vēl paliksi? 

TIJA. Jancis būs izgulējies, sāks raudāt. Vecome netiks galā. 

FILIPS. Tu esi laba māte, Tija. 

TIJA. Tu varētu pamēģināt tēv...oča lomu. 

FILIPS. Mēs jau to izrunājām. 

TIJA. Iešu, kamēr bez naida... 

FILIPS nolūkojas, kā TIJA noliek glāzi galda vidū, lēnām ceļas un iet. 

TIJA. Fil, vai... 

FILIPS (pārtrauc). Tu teici FIL? 

TIJA. Jā. Vai tev no vīna...? 

FILIPS. Filips? Tu skaidri zini? 

TIJA. ... tu atkal sāc jaukt.. 
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FILIPS atsēdina Tiju krēslā. 

FILIPS. Kas es esmu? 

TIJA. Tev tiešām prātiņš aizbraucis. Tā vīna jau nebija tik daudz.... 

FILIPS. Saki! 

TIJA. Filip, tas vairs nav smieklīgi. 

FILIPS. Ak tā? TU skaidri zini? 

TIJA. Kas tie par jautājumiem? 

FILIPS. Normāli jautājumi. Tu esi pārliecināta? 

TIJA. Es? Vai tad ne?  

FILIPS. Vai tad jā? 

TIJA. ..beidz..  

FILIPS. Vai apglabāts tika Alens? 

TIJA. Fil... 

FILIPS. Tu dzirdēji, ka tā izvadītājs teica?  

TIJA. Mācītājs. Dieva mierā dus... (šausmās) Es nezinu, kas! 

FILIPS. Tu nedzirdēji?  

TIJA. Tu pats nezini? 

FILIPS. Es nebiju bērēs. Man nejautāja. Nekad. Neko. 

TIJA. Pieņemsim, ka Alens... Vai tad var?  

FILIPS. Vai tad nevar? Ja kabatā ir attiecīgi dokumenti?  

TIJA. Kas viņam bija kabatā? 

FILIPS. Nezinu. 

TIJA. Un tev? 

FILIPS. Nezinu. Slimnīcā man nebija nekā sava. Pat ne pidžamas. 

TIJA. Mājās? 

FILIPS.  Tam nav nozīmes! Nozīme ir tam, kurš no mums apglabāts kapos un kurš savā 

ādā! 

TIJA. Un tu nezini? 

FILIPS. Un tu zini? Tu biji bērēs un nezini. Kā lai es zinu? 

TIJA. Bet vecāki... Mamma... 

FILIPS. Māte? Viņas dēļ jau viss sākās. Alens gribēja pierādīt, ka viņa mūs jauc. 

TIJA. Un? Pierādīja? 

FILIPS. Protams! Divreiz aizgāja vakariņās. A šai vienalga, ka otrs atnācis bez ēstgribas. 

Augošā vecumā. 

TIJA. Un? 
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FILIPS. Man bija divreiz brokastīs jāiet. Nekā neparasta! Kaut gan mūs izšķirt ne uz 

brīdi nevarēja. Nekā aizdomīga. 

TIJA. Tēvs? 

FILIPS. Nekad nav mēģinājis individualizēt. Dēli. Un viss. 

TIJA. Un kad jūs atklājāt, ka.. 

FILIPS. A vot i nekad!  

TIJA. Tu gribi teikt, ka viņi.. ka ne tēvs, ne māte...  

FILIPS. Tāpēc jau es nezinu, no kura tikuši vaļā...  

TIJA. Tu esi ļauns. Vecāki?. 

FILIPS. Vecais nenāk. Mutere? Kas viņiem te? Izaugām nepieskatīti. Ko lielu vairs 

audzinās, ko stāstīs? 

TIJA. Tu varētu pajautāt. 

FILIPS. Es jau tev jautāju. Tu nezini. 

TIJA. Bet kāds taču.. kādam taču jāzina..  

FILIPS. Es nevaru atrast to kādu. Saproti? Nav tāda! Viņš te klīst un nerunā. Ne vārda. Es 

gaidu.. bet nerunā.. 

TIJA. Tu varētu pajautāt mātei. 

FILIPS. Kā tad. Māmiņ, māmiņ, saki man tā, kurš dēls guļ tai kapsētā? 

TIJA. Stulbenis! Mēģini ... 

FILIPS. Esmu mēģinājis. Mašīnā pases mētājām, tiesības, vienā čupā... Nekā. Visu 

izvākuši. 

TIJA. Bet... 

FILIPS. Esmu pat kapos bijis. Tikai krusts. Ne vārda. 

TIJA. Un neviens cits...? 

FILIPS. Tikai vecome .. kad reizēm pusdienas atnes.. Apsēžas, skatās un ..skatās.. Viņa 

zina, bet klusē. Kā tu domā, vai es esmu apraktais? 

TIJA. Bet tu taču zini, kas tu esi. Vai tad tu sevi nejūti kā sevi? 

FILIPS. Kāda nozīme būt Alenam, ja viņš ir miris? 

TIJA. Tu esi Alens? 

FILIPS. Nekas es neesmu! Nezinu... Palīdzi man! Kaut kam taču jābūt! 

TIJA. Miršanas apliecībai... 

FILIPS. Tu esi redzējusi? 

TIJA. Nē... 

FILIPS. Varbūt vari...? 

TIJA. Kā?  
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FILIPS. Izdomā! Tev jāvar.  

TIJA. Mājā. Tu pats... 

FILIPS. Esmu solījis tur nerādīties... un mēs ar veco pamatīgi saplēsāmies.. Labi, ka 

vecome picām pensiju padurvē pabāž.. 

TIJA. Stulbais āzis! Nu un kā tad es varu? Kā tu iedomājies? 

FILIPS. Tev ir Jancis.  

TIJA. Tu gribi, lai es aizvedu Janci un pati pa sekreteriem rakājos? Tu domā arī? 

FILIPS. Esmu te iesprostots, kamēr tu nenoskaidrosi. 

TIJA. Es? Es tagad tā atbildīgā? Kāpēc es? 

FILIPS. Nesāc atkal! Tija... 

TIJA. Nelūdz! Ne man... 

FILIPS. Tija! Klausies! Netrako. Tas ir tā vērts. Viss ir tā vērts. 

TIJA. Nē. 

FILIPS. Es nekad nevienu neesmu lūdzis. Tagad lūdzu. Tev. Palīdzi!  

TIJA. Ne... 

FILIPS. Ja tu mani dabūsi no šejienes ārā... 

TIJA. Ej! Tu neesi ieslodzīts! 

FILIPS. ..ja tu nezinātu, kas tu esi.. 

TIJA. Es zinu. Es neesmu blēdījusies.. es..  

FILIPS. Ja tu mani... 

TIJA. Es.. nē.. nē.. 

FILIPS. ..es darīšu visu, ko tu vēlēsies.. 

TIJA. Ko? 

FILIPS. Ja tu dabūsi manu vārdu.. to vārdu, kurš ir dzīvs, tad es dzīvošu.. pa īstam.. un tu 

varēsi no manis prasīt visu, ko vien vēlēsies.. 

TIJA. Arī zvaigznes no debesīm? 

FILIPS. Domāju, ka esi gudrāka. 

TIJA. Zvaigžņu tev nav. Arī tā cita nebūs. 

FILIPS. Atved Janci. Lai varu padomāt par to krusttēva lomu. 

TIJA. Tēva. 

FILIPS. Tu gribi strauji. 

TIJA. Tu arī. 

FILIPS. Vai gribi palikt? 

TIJA. Vai tev ir atradies brīvs kakts? 

FILIPS. Varētu tā būt... 
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TIJA. Izvēlēšos palikt aiz sienas. 

FILIPS. Tad es bezmiega naktīs bungošu pie tavas sienas. 

TIJA. Ļoti klusām. Mums ir Jancis. 

FILIPS. Rakstīšu garas mīlestības vēstules un likšu zem durvīm.  

TIJA. Nē! Filip, nē. Tu to sen varēji atrisināt. Kas tev mainīsies? Esi un dzīvo! Cilvēki 

maina vārdus un... 

FILIPS. Es neesmu tie cilvēki! Viņiem vienalga. Ne man! Man vajag skaidri zināt. Vajag! 

Tev būtu vienalga? 

TIJA. Nezinu. Man tā nebūs. Nekad. 

FILIPS. Bez ceļa un bez spēka. Es tā jūtu. Saproti? Dvēsele bezspēkā ļimst. 

FILIPS apskauj Tiju.  

TIJA. Beidz sērot! Priekā ir spēks. 

FILIPS. Atrisini to konfliktu manī... Palīdzi... 

TIJA. Es nevaru... 

FILIPS. Gaidu, ka vērsies durvis un viņš nāks... Ne mirkli neesmu pārstājis viņu gaidīt... 

rīt.. Bet nekādas rītdienas taču nebūs! 

TIJA. Tev būs. Un.. tev viņš jāatlaiž. 

FILIPS raud, galvu ielicis Tijas klēpī. Tija knibina viņa kaklu. Viņš neapmierināts raustās. 

TIJA. Filip, pagaidi... (mēģina noplēst) Tev vēl ir TĀ dzimumzīmīte pielipusi! Nenāk 

nost... (iekliedzas) ALEN! Tu esi Alens? Vai tas var būt? 

FILIPS. Esmu tārps uz Dieva makšķeres āķa... jā, es pats..  

TIJA. Ja tu esi Alens.. tad.. Filips?  

ALENS. Vai tā bija mana nāve?  

TIJA. Ak Dievs! (ar prieka asarām) Mīļais! Mīļais...  

FILIPS. Tija..  

TIJA. Tā taču nav tiesa, vai ne? Tu tikai... tas, ko tu stāstīji. Tu tikai gvelzi, vai ne? 

FILIPS. Tija.. viss ir patiesība... 

TIJA. Ka biju tev spēle? Ka gribēji tikt no manis vaļā? Ka dalījies ar Filipu? Kas ir 

patiesība? 

FILIPS. Viss. Katrs vārds. 

TIJA. Kāpēc tu man to stāstīji?  

FILIPS. Lai tu mani saprastu, lai... es nezinu. 

TIJA. Vai par mani tu padomāji? Par Janci? 

FILIPS. Tieši to jau es domāju... 
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TIJA. Neko tu nedomā. Tu tēlo cietēju tēva pagalmā. Kamēr patiesās ciešanas ir pavisam 

citur. Tu esi draņķis, Alen. Caur un cauri... 

FILIPS. Uzklausi mani... 

TIJA. Nu nē! Esmu gana dzirdējusi!  

TIJA piepilda vīna glāzi, strauji izdzer. 

TIJA. Vieglas smiltis, mans mīļais Alen!  

TIJA dodas prom. 

FILIPS. Neaizej! Vienīgi tu man esi vajadzīga... 

TIJA. Es būšu pasaulē.  

FILIPS. Es tevi atradīšu. 

TIJA. Atrod sevi. Nē.. labāk izdzīvo Filipa mūžu. Un nesacūko! Citas iespējas viņam vairs 

nebūs. Tu esi viņam to parādā. 

Aiz kulisēm pamodies bērns, bērna raudas. TIJA aiziet. 

FILIPS ieklausās. 

FILIPS. Dēls? Tur sauc mans dēls. Tad man jāiet... pasaulē.. laukā.. Tija, pagaidi! Tija!  

FILIPS dodas pakaļ Tijai. 

Priekškars 

 


