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Iveta Salgrāve 

Padarīt kaut ko 

Darbojas: 

JURIS - 30 gadi, juridiskā biroja īpašnieks 

LAURA, Jura sieva - 28 gadi 

ARMANDS - pusaudzis, 17 gadi 

Parasta turīgu ļaužu istaba pieticīgā privātmājā. Pa vidu sofa, uz tās vairāki mīksti 

spilveni. Paklājs. Pie sofas kafijas galdiņš. Pa labi Jura rakstāmgalds. 

 

1.aina - Juris, Laura 

Rīts. Juris, tērpies kreklā, ar kaklasaiti un uzvalka biksēs, strādā pie galda, rakstot, 

laso, pārcilājot, šķirojot  dokumentus. Žakete uz atzveltnes. 

Laura rītakleitā. Klusām apsēžas netālu no Jura (uz kāda krēsla paroceņa) un viņu 

vēro. 

JURIS (pavirši uzmetis aci sievai, maigi). Kur tik agri? 

LAURA. Labrīt. Es taču netraucēju? 

JURIS. Varēji vēl pagulēt. 

LAURA. Esmu visus miegus izgulējusi. 

JURIS. Kaut es tā varētu teikt! 

LAURA. Nesaku. Esmu. Patiešām.  

JURIS. Vakarā būsi vajadzīga. Jaunajam klientam interesē ģimene. 

LAURA. Atkal jau. 

JURIS. Kas? 

LAURA. Aizmālēt acis ar laimīgo ģimeni. 

JURIS (stingri, cieti). Mums tāda ir. 

Laura mēģina vīram pieglausties, pavedinoši pieskaras. 

JURIS. Beidz... Ne tagad.   

Laura turpina tuvoties un uzmākties, vēlas skūpstu. 

JURIS. Laura... ne.. (maigi atvirza sievu). Vakarā. 

LAURA (asi). Vakarā būs klients. 

JURIS. Pēc tam, Lauruk. Tad pēc tam. (pavedinoši) Ko? 

LAURA (rotaļīgi).  Ak tā... (pikti) UN KO lai es līdz TAM vakaram daru? 

JURIS (vāc kopā dokumentus). Kaut ko. 
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LAURA. Kaut ko? 

JURIS (nevaļīgi). Nu izdomā kaut ko..frizieris, manikīrs, skaistumkopšana... 

LAURA. Es tev vairs nepatīku? 

JURIS. Ir vēl kino..palasi, izglītojies.. 

LAURA. Baigie mājieni! 

JURIS. Kas tev kaiš? 

LAURA (ievelk gaisu, pauze). Es gribu bērnu. 

JURIS. Jau atkal. 

LAURA. Mums vajag bērnu. 

JURIS. Nē. 

LAURA. Mēs vienojāmies. 

JURIS. Aizmirsti! 

Juris ieskatās rokas pulkstenī, saliek dokumentus mapē, bučo Lauru uz vaiga. 

JURIS. Laiks. 

LAURA (noķer aiz kaklasaites). Es vēl neesmu beigusi! 

JURIS (smejas). Nekļūsti dīvaina! Atceries par vakaru. 

Juris izvelk kaklasaiti no Lauras saujas, to sakārto, velk žaketi, paņem dokumentu 

mapi un, maigi atstūmis no sevis Lauru, dodas prom. 

LAURA. BET ko lai es daru līdz tam vakaram? Juri! Juri? (mēdās Jurim pakaļ. 

Atslīgst uz sofas. Mēdās.) Kaut ko. Izdomā. (Noliecas līdz ceļgaliem, satver 

galvu rokās,tad izslejas un apņēmīgi saka.) Izdomāšu! 

2.aina- Laura, Armands 

No kreisās ienāk Laura noskrandušos, izvalkātos džinsos. 

Viņai seko Armands-nevīžīgi ģērbies, mugursoma plecos, botes neaizsietas, garās, 

spilgtās auklas vazājas pa grīdu. 

Armands vēro visu ar sajūsmu, kā pirmo reizi ko tādu redzētu. 

Laura ar prieku vēro viņa izbrīnu un pārsteigumu. 

ARMANDS (ar bijību). Tu te ..? 

LAURA (nospurdz). Dzīvoju. 

ARMANDS (cieņpilni). Šitādā alā. Nu moins. 

LAURA ( ķiķina). Tēju? 

ARMANDS (rezervēti). Senči darbā? 

LAURA. Esmu precējusies. 
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ARMANDS. Kāpēc tu biji piketā? 

LAURA. Izklaidējos. 

ARMANDS (pārmetoši). Dullā. 

Laura pārtrauc smiešanos. 

ARMANDS (vainīgi). Ja man būtu... (rāda ar rokām uz visu)..es nekad.. 

LAURA (strupi). Bet tev nav! 

ARMANDS (pēkšņā atklāsmē). Tu mani novāksi? 

LAURA (smiedamās). Ne. 

ARMANDS (nervozi). Tavs vīrs novāks? Tāpēc .. es zināju.. 

LAURA (cieti). Pamuldēji? Un tagad ej! 

ARMANDS (mulsi). Tēju? 

LAURA. Ko? 

ARMANDS. Tu piedāvāji tēju. Es gribu. 

LAURA (indīgi). Nebaidies, ka noindēšu? 

ARMANDS (konstruktīvi). Dzersim no vienas. Reizē. 

LAURA  (paņem no kafijas galdiņa neatvērtu ūdens pudeli, met Armandam). Še.  

ARMANDS (lasa etiķeti, atskrūvē, dzer). Ūdens. Negāzēts. 

LAURA (tikai jautā, bet nepiedāvā). Cepumus? 

ARMANDS (uzstājīgi). Kotletes! 

LAURA. Tev laiks. Un.. man arī.. 

ARMANDS (aizvainots). Neviesmīlīgā! (rokas sadzen kabatās) Ko atvilki, ja dzen? 

LAURA (nicinoši). Gribēji palikt pie mentiem? 

ARMANDS. Tu viena dzīvo? 

LAURA (lepni). Ar vīru. 

ARMANDS. Tādā mājā? Divatā? (cieti, ņem mugursomu no pleciem) Es palikšu. 

LAURA. Nē! 

ARMANDS (uzstājīgi). Ciemiņus vajag izmitināt. 

LAURA. Te ciemiņi nenakšņo. Jurim nepatīk. 

ARMANDS (nopietni). Tavam džekam? 

LAURA (aizkaitināti). Vīram! Ej (Laura stumj Armandu uz durvīm, monotoni 

atkārto), ej, ej vien... 

ARMANDS padodas Lauras pavēlei un, negribīgi, kā jau stumts, atstāj telpu. 
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LAURA atslīgst sofā. Saķer galvu rokās, tāpat kā no rīta- saļimst pār kājām, brīdi sēd 

šādā pozā, domās iegrimusi, tad izslejas un sāk smieties. 

LAURA. Ak jēziņ! Knapi tiku vaļā. Ja Juris zinātu.. šito stulbumu! Ak šausmas!   

Laura sāk pārģērbties. 

 

3.aina- Laura, Juris 

LAURA. Stulbi, stulbi... Tomēr patīkami.  Kaut kā ... Kaut ko padarīšana. (dungo) Ko 

man ar tevi, ko man ar sevi padarīt...ko padarīt.. padarīt.. 

JURIS (sauc no kridora). Laura! (Ienāk telpā.). Tu vēl neesi gatava?  

LAURA (pārtrauc dungot, vainīgi, steidzīgi). Tūlīt, tūlīt... 

JURIS (pārmetoši). Visu dienu neko nedari un nevari... ne frizūras, ne kā...! 

LAURA (jautri). Darīju jau gan... 

JURIS. Ko? 

LAURA (atmet ar roku, nospurdz). Neko...  

JURIS (ieskatās rokas pulkstenī). Mēs kavējam.  (kārto kaklasaiti) Tava tūļāšanās 

grauj manu reputāciju.  

Laura sakārto apģērbu, izsukā matus. 

LAURA. Gatava! 

 Ieķeras Jurim elkonī, nobučo uz vaiga. 

Abi prom. 

 

4.aina- Laura, Armands 

Rīts. Tā pati telpa. Laura rīta kleitā sēž uz sofas. Vīlē nagus. Uz kafijas galdiņa kafija, 

pa laikam to iemalko. Trallina. 

Aiz skatuves troksnis, it kā tiktu izsists logs, atvērts logs, pa to kāds rāpjas. 

Laura dodas uz virtuvi, bruņojusies ar minerālūdens pudelīti. 

LAURA (sākumā dzirdama bāršanās, tad arī parādās). Es tev rādīšu, es tev...  

LAURA (baras un zvetē Armanadam ar minerālūdens pudelīti pa pleciem, pa 

muguru). Pa logu! Zaglis!  

ARMANDS (lūdzoši, ar rokām aizsedzot galvu). Beidz! Lūdzu beidz... (izvairās) 

Izbeidz... 

LAURA. Kāpēc tu tā darīji?  

ARMANDS. Tev bija jābūt darbā. 
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LAURA.  Nu zini! Zvanu pilicjai. 

ARMANDS (naivi) . Man gribas ēst. Tur uz galda.. tur desmaizes... neko citu.. 

Laura ņem telefonu, rīkojas zvanīt. Lūkojas telefonā, tad Armandā.  

Armands lūkojas Laurā. Brīdi klusums. 

ARMANDS (plātās ar rokām, norādot uz telefonu un papildinot savu runu ar 

žestiem). Zvani! Zvani ar. Bet es izstāstīšu ..par vakardienu. (saraustīti, 

nervozi)..visu .. Un izstāstīšu.. tu mani aizvilki, neļāvi palikt un atzīties.. tu arī 

tur biji.. un bēgi, un slēpi un.. un tev viss ir.. un nebūs nekā! ..(samiernieciski 

un rāmi) Un tu man vakar neiedevi kotletes!  

LAURA. Nekādu kotlešu nav! 

ARMANDS. Vakar bija. Es saodu... Armandam neko nevajag. Es gribu ēst.  

LAURA. Ej prom. Ar labu. 

ARMANDS. Pēc brokastīm. 

LAURA. Tagad! 

ARMANDS sabāž rokas kabatās, nodur galvu. Lūr caur pieri  uz Lauru un groza 

galvu, kas skaidri nozīmē – nē. 

LAURA aizver telefonu, paslēpj to abās saujās, klusējot lūkojas, kā Armands ar galvu 

turpina ‘nē’ žestu. Brīdi klusums. 

LAURA. Pierunāji. Bet ja tu kaut ko ... (dodas uz virtuvi) 

ARMANDS (zobgalīgi). Tikai paēst. (pieiet pie kafijas galdiņa, padzer Lauras kafiju, 

saviebjas un sauc uz virtuves pusi) un tēju arī.. es kafiju nedzeru.. 

ARMANDS  apstaigā telpu. Pasēž uz sofas, pasēž krēslā, paskatās pa logu, apsēžas pie 

Jura galda. 

LAURA (nāk ar šķīvi vienā rokā un krūzi otrā. Nikni Armandam.). Sasodīts! Skic no 

turienes! 

ARMANDS cilā lietas uz Jura galda, nopēta tās. 

LAURA (strikti).  Jura lietas nedrīkst aiztikt!  

ARMANDS ceļas un tuvojas Lurai. 

LAURA. Ēdīsi? (parāda, ko atnesusi un iesprauž Armandam rokās). Es saģērbšos. 

ARMANDS (ņirdz). Šitā ar nav ne vainas. 

LAURA dodas prom. 

ARMANDS, iekārtojies uz sofas, ēd, dzer, ja Laura ilgi nenāk, var sākt bakstīt zobus, 

atlaisties sofā. 
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LAURA atgriežas, tērpusies kostīmā. 

ARMANDS (atzinīgi nopēta). Uzposies? 

LAURA (neveikli). Nē, kapēc? Kā parasti. 

ARMANDS (ieinteresēti). Ja šitais ir parasti...  

LAURA. Beidz!  

ARMANDS.  Un vakar? 

LAURA. Paēdi?  

ARMANDS. Kas būs pusdienās? 

LAURA. Tev laiks iet. 

ARMANDS pēta savas rokas, plaukstas, tad paceļ acis uz Lauru. 

ARMANDS (nelaimīgi). Uz kurieni? 

LAURA. Uz mājām. 

ARMANDS (ākstoties mēģina runāt Laurai sejā, no sāniem, no zoda). Un ja man nav? 

Māju nav. Nemaz nav. Ko tad? 

LAURA. Tad man vienalga. Vienkārši- prom! 

ARMANDS (bezkaunīgi).  Tu mani atvedi.  

LAURA. Tinies!  

ARMANDS. Es nezinu ceļu. 

LAURA mēmi skatās, apsēžas/drīzāk saļimst sofā. Noliecas pār ceļgaliem, apķer galvu. 

ARMANDS.  Es jau būtu ... bet es nezinu... Sveša vieta, tumsa... Labi, ka būda liela un 

suņa nav. 

LAURA. Tu .. tā kā.. suņa būdā? (saļimst smieklos) 

ARMANDS. Kur vēl? Viss aizslēgts.. Es tak saku, ka nezinu... 

LAURA. Ak šausmas! (izslejas, ar smaidu). Labi, atvedu un aizvedīšu. Un tad viss! 

Laura ceļas no sofas. Ar rokas mājienu aicina Armandu celties. 

ARMANDS. Es nevaru. 

LAURA. Kas atkal? 

ARMANDS. Tu esi baigi izpucējusies. Šitāds pārītis uz ielas? Baigi aizdomīgi. 

LAURA. Ko? 

ARMANDS. Izskatīsies, ka esmu tevi nolaupījis. 

LAURA (nepacietīgi). Ejam! 

ARMANDS (sakrusto rokas uz krūtīm). Gaidu. Uzrau taču kādas džīnas. 

LAURA. Es nenēsāju bikses. 
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ARMANDS. Kāpēc? 

LAURA. Principa pēc. 

ARMANDS. Un vakar? 

LAURA. Spītējošs pārpratums. 

ARMANDS (iekārtojas sofā).  Neiešu, kamēr tu neizskatīsies pēc cilvēka. 

LAURA. Šausmas! Un citādi nekā? 

ARMANDS. Nekustēšos ne no vietas. 

Klusums. Armands lūr caur pieri. Laura svārstās, tad aizskrien un atgriežas 

noplēstajos džinsos. 

Armands klusējot ceļas, piedāvā Laurai elkoni, viņa ieķeras, abi dodas prom. 

 

5.aina- LAURA,JURIS 

JURIS sēž sofā, kājas izstiepis uz zemāka soliņa. 

LAURA staigā šurpu turpu- kaut ko nes, aiznes, slauka putekļus. 

JURIS. Vai tuvojas kāzu gadadiena? 

LAURA. Nē! 

JURIS . Tā ir šodien? 

LAURA. Ne taču! 

JURIS (cenšas nopietni atcerēties). Ko neesmu izdarījis? 

LAURA. Nezinu. 

JURIS. Vai esmu kaut ko svarīgu aizmirsis? 

LAURA. Kas ar tevi? 

JURIS. Saki taču, ko tas nozīmē! 

LAURA.  Kas tieši?  

JURIS (pikti). Tu trešo dienu defilē tajos drausmīgajos džinsos. 

LAURA (pagrozās, koķeti).Drausmīgajos? 

JURIS. Aha. 

LAURA. Agrāk tev tās patika. (izaicinoši glāsta džinsenes un gorās). Pat ļoti. 

JURIS. Pēdējo reizi es tās redzēju, kad aizmirsu kāzu gadadienu. (ievelk Lauru klēpī) 

Kad tas bija? Pirms gada? Diviem? 

LAURA (smejas). Trim. 

JURIS. Tie paši? 

LAURA. Jā.  
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JURIS. Ak Dievs, cik tas bija sen! (čamda drēbi ap Lauras kājām, dibenu) Labi 

saglabājušies. 

LAURA.  Es taupīju. 

JURIS. Kā tad! Brīnos, kā tu vispār plika nepaliki, kad visu stipendiju par tām atdevi.  

LAURA. Divas. 

JURIS. Humpalās kaudzi džinsu varēji nopirkt, bet ne. 

LAURA. Man gribējās tieši šīs. Savas. Un ir taču bijušas tā vērtas. Ko ne? 

JURIS. Mēs bijām tādi nabagi. 

LAURA.  Un melojām, ka noplukošos džinsos laulājamies stila pēc. 

JURIS (viltīgi, glāstot Lauru). Ko mēs melojam šoreiz? 

LAURA. Pastaigās ērtāk.  

JURIS. Pastaigās? 

LAURA (bailīgi). Aha. (pieglaužas Jurim) 

JURIS. Kur mana sieva tā sākusi staigāt? 

LAURA. Kaut kur. No sērijas: kaut ko padarīt. 

JURIS. Tev uzradušās draudzenes? 

LAURA. Nē.  

JURIS. Vēl nesen nekur viena negāji.  

LAURA (neveikli melo). Tevis nekad nav. Iemācījos viena. 

JURIS (atzinīgi samīļo). Prātīga meitene. 

LAURA. Vai drīkstu tev kaut ko lūgt? 

JURIS. Ļauj, uzminēšu (brīdi minstinās)- bērns? 

LAURA. Nē. 

JURIS. Arvien labāk! Tas priecē. Šauj laukā! 

LAURA.  Es gribu atsākt strādāt. 

JURIS. Nē! (izstumj Lauru no klēpja) 

LAURA (apsēžas blakus uz sofas, pieglaužas). Man vajag būt noderīgai. Man vajag...  

JURIS (rāmi, kā niķīgam bērnam). Tu pati dzirdi, cik muļķīgi tas skan?  (mēdās) 

Vajag. 

LAURA. Es jūtos kā liekēde, kā kaut kāda lelle! Es visu dienu gaidu, kad tu pārnāksi, 

lai ..es pat nezinu, kāpēc. 

JURIS, atstūmis Lauru, pielec kājās un  pārtrauc Lauru. 

JURIS. Tu esi mana sieva-tāpēc! 
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LAURA (bezpalīdzīgi). Un viss. Man vajag vēl kaut ko. Es smoku.  (lūdzoši) Man arī 

vajag cilvēkus, pienākumus, uzdevumus, savas iešanas un iziešanas galu galā. 

JURIS. Laura, pārtrauc žēloties! Es tevi nodrošinu!  

LAURA. Ļauj man arī piepildīt savu dzīvi. 

JURIS. Piepildi! Kas tev liedz?  

LAURA.  Tad es varētu.. sludinājumos atradu, tepat aiz stūra..mūsu kvartāla 

vidusskolai vajag matemātikas skolotāju. Uz dekrēta laiku. Es varētu. Sākumā. 

Pēc tam  jau kaut kā viss iegrozītos. 

JURIS. Mana sieva? Skolā? Neprognozējamā sabiedrībā? Par smieklīgu algu? 

NECERI!  Nekad! 

LAURA. Un kas tev šķiet pieņemams? Bet man būtu paticis... tepat.. 

JURIS (strikti). Nē, tā jau pašā būtībā ir nekur nederīga doma. Iedoma!  

LAURA. Bet ko tad? 

JURIS. Tu esi mana sieva! Un viss! Saproti? 

LAURA (samulsusi.  Ne gluži. 

JURIS (neiecietīgi). Tev jābūt mājās. Vienmēr, kad es te esmu. Tev jābūt skaistai, 

mīļai. Man vajadzīga sieva, ar kuru varu lepoties. (ļoti skaidri) Sieviete, ne 

nodzīts darba zirgs.  

LAURA. Un ko vēl es drīkstu? 

JURIS. Kopt sevi un atpūsties. 

LAURA (sašutusi). No kā? Juri, no kā? Te taču nav pat putekļu, ko reizi nedēļa 

uzkopt.   

JURIS. No visa. Kad citi maina pirmās sievas pret jaunākiem modeļiem, es cenšos 

tevi, mīļā, saglabāt. Vai tu beidzot sapratīsi, ka es cenšos tevis dēļ?  

LAURA.  Vai tu nebaidies, ka tā es drīz pārvērtīšos par parastu dīku mājsaimnieci, kas 

skatās ziepju operas un vakarā tēlo skaistuli, aiz skaista smaida slēpjot savu 

garlaicību un muļķību? Vai tāda es tev būšu vajadzīga? 

JURIS. Lauru, es tevi mīlu. Tu? (smejas) Nekad. (apkampj) Tu taču tos seriālus nemaz 

neskaties. 

LAURA (caur asarām, atbild Jura apskāvienam). Varu sākt. 

JURIS. Tik glupa tu neesi.  

LAURA (šņukst Jura skāvienos). Es tevi arī mīlu. Bet Juri..kur tad es pati... ? 

JURIS. Kuš, kuš! Es taču esmu pasaulē labākais vīrs? 
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LAURA (raud). Esi... 

JURIS. Nu re. Viss! Labi, mīļā? 

LAURA. Juri..  

JURIS. Viss labi. (aijā kā bērnu, aiznes) Kuš, kuš....  

 

6.aina- LAURA, ARMANDS 

ARMANDS un LAURA sēž sofā. Ēd picu. Apkārt izmētātas lietas, picas kārbas 

pārpalikumi, uz kafijas galdiņa traukos ēdiena paliekas, krūzes dzērieniem. Abi 

smejas. 

LAURA. Beigts var palikt. Tik jautri sen nav bijis. 

ARMANDS. Es nenožēloju. Pat ja Juris mani pēc tam nogalinās. 

LAURA. Pēc kam? 

ARMANDS. Ko vēl parādīsi? 

LAURA. Ko tu gribētu? 

ARMANDS. Nezinu.  

LAURA (skaita uz pirkstiem). Zoo bija, stikla liftā uzvedu, 3D kino... Teātri gribi? 

ARMANDS (ņirdzīgi). Operu un baletu. 

LAURA. Baletu! Eu, pareizi! Baletu.  

ARMANDS. Es nekad neesmu bijis... 

LAURA. Nekad? Tad vajag.  

ARMANDS. Labāk ne. Man nav tādu drēbju.  

LAURA. Varētu mēģināt Jura uzvalku, bet..  

ARMANDS. Nedrīkst pat pieskarties.. 

LAURA.  Nedrīkst. 

ARMANDS. No baciļiem baidās? 

LAURA. Ta nē. Viņam bija desmit brāļu un māsu un... 

ARMANDS. DESMIT!? 

LAURA. Nu jā. Vēl bez viņa..  Un sīkie bieži vien visu aiztika, nospeķoja... .no tā 

laika viņam riebjas .. vienvārdu sakot, viņš vairs neļauj neko savu aizskart. 

Nevienam. (izsaka vienā elpas vilcienā, kā aziturētu elpu) Un negrib bērnus. 

ARMANDS. It kā tu gribētu. 

LAURA. KO? 

ARMANDS. Ja grib bērnus, tad tabletes nelieto. 
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LAURA. Tabletes?  

ARMANDS. Meklēju ripas, bet nekā noderīga tev nav. Pretapaugļošanās. Labi, ka 

neieriju.  

LAURA. Plānoju atmest. 

ARMANDS. Nedzer un viss! 

LAURA. Tu kaut ko lieto? 

ARMANDS. Tagad ne. Kādreiz. Tu nedomā, ka es... A tu? 

LAURA. Nekad.  

ARMANDS (čamdās pa kabatām, izvelk cigaretes). Man ir drusku zāle.  Vilksi? 

LAURA. Nepratīšu.. 

ARMANDS. Nav jāprot? (aizpīpē) Velc tik uz iekšu. (ievelk pats, piedāvā Laurai) 

Brīdi klusām velk uz maiņām. Pāris dūmus vien.  

Noslīd zemē. Apsēžas ar mugurām kopā un sapņaini sarunājas. 

ARMANDS (nopēta izdeguli, saberž pirkstos). Eh, beidzās. Maz tika. 

LAURA. Ir gana.  

ARMANDS. Jūti? 

LAURA. Savādi...  

Brīdi pauze. Sapņains klusums. 

ARMANDS (turpmāk Armands runā lēnāk). Bet tas jūgenda muzejs bija neko. 

LAURA (turpmāk smejas un ķiķina). Jūgendstila. 

ARMANDS. Rīga no augšas arī friša. 

LAURA (smejas). Tu no bailēm neko neredzēji. 

ARMANDS (lēnām). Uz Arkādiju vēlreiz aiziesim? 

LAURA klusē. 

ARMANDS. Guli? 

LAURA (smejas). Domāju, ko vēl vajadzētu tavai kultūras celšanai. 

ARMANDS. Man vispār nekādas kultūras nav. 

LAURA (smejas). Drusku ir. 

ARMANDS. Ko tu ar mani auklējies? 

LAURA (smejas). Tu man atgādini brāli. 

ARMANDS. Miris? 

LAURA (smejas). Mēs netiekamies. (novelk) Jau daudzus, daudzus gadus..kādus 

desmit.. (smejas) 
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ARMANDS. Kāpēc? 

LAURA (smejas). Ja es viņam varētu to, ko tev... 

ARMANDS. Kāpēc nevari? 

LAURA (ķiķina). Mēs ar Juri aizbēgām no mājām .. apzvērējām nekad neatgriezties. 

Un tā ir. (smejas) Un nesatikties ar viņiem. 

ARMANDS. Ar ģimeni? 

LAURA (smejas). Aha.  

ARMANDS. Es aizbēgu. Tad mani atrod. Menti. Aizved atpakaļ. Bet tā pavisam? Nu 

nē. Senči labi noder. Reizēm. 

LAURA (smejas). Jurim tā lielā varza riebās.  (smejas) Nekā sava, viss apņurcīts. Sīkie 

jāvāc. (smejas) Aizbēgām. Sākām studēt.  (smejas) Sarāvām sakarus. Paši visu. 

ARMANDS. No kā tu bēgi? 

LAURA (smejas). Es mīlēju un sekoju.  

ARMANDS. Baigi stulbi. 

LAURA neatbild, ķiķina pie sevis. 

 

7.aina- Laura, Armands, Juris 

LAURA un ARMANDS sēž uz grīdas. Galvas uzlikuši viens otram uz pleciem. 

Brīnišķīgā atbrīvotībā, klusumā un mierā. 

JURIS (balss aiz telpas). Laura! Laura? Esmu mājās. 

JURIS  ienāk telpā un sastingst no pārsteiguma.  Tad pieskrien pie abiem, kas uz 

grīdas zviln. Sāk purināt Lauru. Aizvelk Armandu un atkal purina Lauru, 

saukdams viņas vārdu. 

ARMANDS (samiegojies). Jūs nemodiniet, viņa guļ. 

JURIS. Pats redzu, ka guļ!  

ARMANDS (tik pat miglaini). Nu tad nemodiniet. Ja ziniet. 

JURIS. Kas tu esi? 

ARMANDS. Juris, ne? 

JURIS. Tu kas? 

ARMANDS. Da tā... 

JURIS (atmet ar roku, pievēršas Laurai).  Kas viņai kaiš? 

ARMANDS (vienaldzīgi). Nekas.  

JURIS (ķeras Armandam pie rīkles). Ko tu viņai izdarīji?  
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ARMANDS (atbrīvojas no žņaudzēja, izslīd no apkampiena). Rāmāk.  

JURIS apjucis nespēj sprast, ko darīt- iet pie Lauras vai purināt Armandu. 

ARMANDS. Nomierinies, vecīt! Būs labi. 

JURIS. Ko tu te dari? 

ARMANDS. Neko. Mēs ar Lauru... 

JURIS.  Ar Lauru? (rāda ar uz Lauru) Ar šo Lauru? 

ARMANDS. Nu ja. Esam draugi. 

JURIS. Draugi? 

ARMANDS. Nu ja.  

JURIS. Viņai nav draugu. 

ARMANDS. Nebija. (lepni sit pie krūtīm) Tagad ir. 

JURIS. Esat nolēmis viņu nogalināt? 

ARMANDS. Pagaidiet. Pagulēs un pāries. 

JURIS (dusmīgi). Ko tu viņai nodarīji? 

ARMANDS (vainīgi un bailīgi). Es? Neko. (purina rokas) Neko. Viņa pati. Jā..pati..  

JURIS (kliedz). KO?  

ARMANDS.  Mēs tā drusku... (ar žestiem rāda pīpēšanu) Jā..tā drusku..  

JURIS dusmīgs vēro Armandu, paceļ Lauru uz sofas. 

ARMANDS. Nekas nopietns... (rāda ar pirkstiem izsmēķa garumu). Daudz nebija.. 

Nemaz ne daudz...Nieks vien... (mēģina aiziet nemanīts). 

JURIS. Stāt! Tu paliksi, kamēr viņa atmodīsies. Un ja vajadzēs, tu izsauksi ātros un 

policiju. Saprati!? 

ARMANDS. Es neko... 

JURIS (uzkliedz). Apklusti! Sēdi un klusē! 

ARMANDS apsēžas uz krēsla. Juris sakārto Laurai spilvenu, atrod/atnes segu un  

apsedz Lauru, pats iekārtojas Laurai kājgalī. 

VISI aizmieg. Nakts. 

 

Pirmā pamostas LAURA. JOPROJĀM NAKTS. 

LAURA saudzīgi izlien no segas apakšas. JURIS guļ ne visai ērtā pozā sofas galā. 

ARMANDS zviln uz krēsla. LAURA nopēta kompāniju. Armands, pamanījis 

viņas rosīšanos, pamostas, iztaisnojas krēslā. 

LAURA ar galvu pamāj uz Jura pusi- jautājot, it kā jautājot- ko tas nozīmē. 
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ARMANDS rāda žestu, ka  ir pagalam, velkot ar īkšķi gar kaklu. 

LAURA rāda ar īkšķi uz Juri- vai viņš? 

ARMANDS māj ar galvu- jā. 

LAURA saķer galvu rokās, rādot, ka nu ir briesmas un šausmas. 

ARMANDS paceļ savu somu, pamāj atvadu sveicienu un uz pirkstgaliem dodas uz 

durvīm. 

LAURA māj un sūta gaisa buču. 

JURIS (pamodies brīdi nekustas). Stāt! 

ARMANDS un LAURA abi satrūkstas, sastingst. 

ARMANDS (uz pirkstgaliem sastindzis, čukst). Es tagad iešu. 

JURIS. Vispirms jūs man paskaidrosiet, kas te notika. Abi. 

ARMANDS saskatās ar LAURU. LAURA manāmi sabijusies. 

ARMANDS. Un tad? 

JURIS. Tad es tevi izmetīšu pa durvīm. 

ARMANDS. Es varu pats pazust. 

JURIS. Stāsti. 

ARMANDS (spītīgi). Negribu. 

Juris grasās puisim sist. 

LAURA. Juri, nevajag!  

JURIS. Ar tevi es runāšu pēc tam, kad viņš būs prom. (nopēta Lauras džinsus, norāda 

uz tiem) Ej pārģērbies!  

ARMANDS. Viņai piestāv. 

JURIS (uz Armandu).  Tev nejautā! Laura? 

LAURA (parausta plecus). Viņš nav bīstams.  

JURIS. Kā tu zini? 

LAURA. Viņš ir draugs. 

JURIS. Kas? 

LAURA. Mans draugs. 

JURIS. Ak tā? (dzēlīgi) Un vai tas tavs draugs tagad nevarētu iet? 

ARMANDS. Labprāt, man tikai soma... kaut kur tepat jābūt.. 

LAURA (steidzīgi, lai atrastu iemeslu Armandu aizturēt). Ir nakts. Kurp gan? 

ARMANDS (atjēdzies). Ak jā. Nakts. (naivi) Naktī nevar iet. Un ārā mest nevar. 
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LAURA (steidzīgi, pārņem situāciju, lai neļautu Jurim ko teikt, ķeras pie gultas vietas 

kārtošanas Armandam). Armandam uzklāšu tepat, uz sofas. Juri, mums 

jāatpūšas. Tev rīt darbs. Ej. Es tūlīt. Es paskaidrošu... 

JURIS kavējas, pēta. Laura ar žestiem rāda, lai iet uz guļamistabu. ARMANDS stāv kā 

sastindzis. JURIS tomēr aiziet, abus vēl nopētījis. ARMANDS  atsēžas uz sofas. 

ARMANDS. Ev, šito greznību! 

LAURA. Ko? 

ARMANDS. Es tak esmu pirmais viesis? Nu moins!  

LAURA. Nesapriecājies.  

ARMANDS. Vajadzētu nosvinēt, ko ne? 

LAURA palūkojas tajā virzienā, kur nozuda Juris, aiziet pie bāra, atver, ielej un atnes 

abiem pa mēriņam. 

LAURA (sniedz Armandam glāzi). Svinam ar. 

ARMANDS saņem glāzi, abi dzer:  

LAURA lēnām izgaršojot, ARMANDS izmet vienā vēzienā. 

ARMANDS. Kas tas bija? Tīri neko. 

LAURA. Ķiršu vīns. 

ARMANDS. Ielej vēl! 

LAURA (izrauj Armandam glāzi, rotaļīgi). Pietiks. 

ARMANDS. Moš uz grīdas gulēt? 

LAURA (iet nolikt glāzes). Ko? 

ARMANDS. Ka nesaķēzu Jura kunga sofucīti. 

ARMANDS rosās gulēt. Laura paņem viņa apavus.  

ARMANDS (ķer pie rokas, Laura izvairās). Negrābsties! 

LAURA (draiski). Nemuldies! Apavus paņemšu, ka neaizbēdz. Ko var zināt. 

ARMANDS (smejas) Neuzticies? Vīram galvoji, ka esmu labs.  

LAURA. Ka neesi bīstams, dumiķi. Un vīnu neaiztikt! Iezīmēju līmeni. 

ARMANDS. Vecs triks. (konstatējoši) Kavējies. (smejas) No brāziena bail? 

LAURA (nicīgi atcērt). Nemaz ar ne. Juris klusē, kamēr kāds klausās. Nekādu 

publiksu skandālu. Tā lūk! (strauji) Ar labu nakti!  

ARMANDS (labpatikā izstaipās zem segas). Kā paradīzē pret to suņa būdu. 

LAURA. Kuš! Dullais! (pakrata ar pirkstu un aiziet ar Armanda kurpēm rokās). 

NAKTS. 
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Aina. JURIS, LAURA. 

Rīts. 

Armands guļ sofā. 

Juris, tērpies kreklā, ar kaklasaiti un uzvalka biksēs, strādā pie galda, rakstot, laso, 

pārcilājot, šķirojot  dokumentus. Žakete uz atzveltnes. 

Laura vecajos džinsos. Klusām apsēžas netālu no Jura (uz kāda krēsla paroceņa) un 

viņu vēro. 

LAURA. LABRĪT. 

JURIS klusē, izliekas viņu neredzam. 

LAURA. Es traucēju? 

JURIS. Tu? Nee. Tas tur. (rāda pār plecu ar īkšķi uz Armandu) 

LAURA vēro Juri, tad Armandam skatu uzmet. 

JURIS kārto dokumentus, liek mapē, velk žaketi un rosās prom. Paiet garām Laurai. 

LAURA. Juri, tu nevari tā pret mani izturēties! 

JURI. Kā? 

LAURA. It kā manis nebūtu. 

JURIS. It kā būtu? 

LAURA. Tu esi netaisns. 

JURIS. Es? Pēc visa, ko tu esi sastrādājusi? 

LAURA. Ko es tādu esmu sastrādājusi? KO? 

JURIS. Nekliedz! (atskatās) Tiec no viņa vaļā. Un sakopies! (norāda uz viņas 

džinsenēm)  

LAURA. Piedod. Es.... 

JURIS. Nemaz necenties. Būtiskāko jau esmu dzirdējis. Un pārējo.. (palūkojas uz 

Armandu) runāsim, kad tas būs prom. 

JURIS palūkojas Laurā, novēršas un klusē. Saliek visu nepieciešamo, dodas prom, 

ignorēdams Lauru un viņas vēlmi atvadīties. 

LAURA paliek sēžot. Raud. Pāris minūtes klusums. 

ARMANDS klusām pamodies, izkāpj no gultas, saloka segas, sakārto. Ar zeķēm dodas 

pie Lauras. Nostājas viņai aiz muguras. 

ARMANDS (iesaucas). Hello! 

LAURA (sabijusies). Dumjais! Ko biedē! 
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ARMANDS (naivi izbrīnīts). Tu raudi? Tas tur? Ja? (māj ar galvu uz guļamistabas 

durvīm)  Tur? 

LAURA (slauka asaras ar plaukstām). Prom.   

ARMANDS saņem Lauras plaukstas, noskūpsta asaras no tām, no katra pirkstgala, no 

locītavas. 

LAURA apkrīt viņam ap kaklu un raud. Starp abiem paliek soli liels attālums. 

ARMANDS glāsta viņas plecus, matus, ar lūpām meklē ausi. 

LAURA atraujas. Mēmi skatieni. 

ARMANDS, paņēmis Lauru aiz rokas, ved viņu uz dīvānu.  

Nostājas ar seju viens pret otru. 

ARMANDS. Pacel rokas. 

LAURA. Ko? 

ARMANDS. Plaukstas. Pret mani. Tā. 

ABI stāv viens otram pretī, rokas plecu augstumā, plaukstas pavērstas pret otru. 

ARMANDS. Jūti? 

LAURA. Ko? 

ARMANDS. Siltumu. Vai ko citu. Jājūt. Nāc tuvāk. (attālumu samazina) Nejūti? 

LAURA. Neee.  

ARMANDS. Pieskaries. (atraujas, sāk vēlreiz) Pag..lēnām.. (brīdi abi stāv ar 

pirkstgaliem pieskārušies viens otra pirkstu galiem) Jūti? 

LAURA. Nedaudz. Bet ko? 

ARMANDS. Kņud. Tev silti pirkstgali. 

LAURA klusē. 

ARMANDS. Vai drīkstu? 

LAURA nesaka ‘jā’, bet pamāj ar galvu. 

ARMANDS liegi ar pirkstgaliem iepazīst Lauras augumu- delnmus, plecus, kaklu, 

matus. 

LAURA (ļauj viņam to darīt). Ko tu jūti? 

ARMANDS. Tu esi silta.  

   LAURA. Un viss? 

ARMANDS. Ne gluži. 

LAURA. Tev bail. 

ARMANDS (ieinteresēti). Vai tu jūti manas bailes? 
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LAURA. Jura pirkstgalos dzīvo steiga. 

ARMANDS (atraujas no Lauras). Tu visu sabojāji.  

LAURA. Piedod. 

ARMANDS. Jau otro reizi šorīt. 

LAURA. Ko? 

ARMANDS. Tu atvainojies jau otro reizi. Vienā rītā. Diviem večiem.  

LAURA bezpalīdzīgi noplāta rokas. 

ARMANDS. Un nepinies ar diviem vienlaicīgi. 

LAURA apstulbusi aizsedz seju, apsēžas uz sofas savā mīļajā pozā, sakņupus līdz 

ceļgaliem. 

ARMANDS (rakājas somā, izvelk kaut ko). Atkal pinkšķi? Laura? Beidz! Re! Nu 

paskat!  

ARMANDS sāk pūs ziepju burbuļus. 

ARMANDS. Laura, noķer! Vari kādu noķert? 

LAURA laiski pieslejas, pavēro burbuļus, ARMANDS  turpina pūst, lēkāt un ākstīties. 

LAURA sit gaisā, kustība atgādina kaķa ķepas sitienu, tad sāk tvarstīt burbuļus. 

Aktivitāte pāraug jautrībā, abi smejas. LAURA pieksusi atkrīt uz sofas, ARMANDS 

noskūpstījis meiteni, atkrīt viņai blakus. Brīdi abi zviln klusumā. 

LAURA (piecēlusies sēdu). Un tagad pie darba! (uzsit pa ceļgaliem) Kā mana mamma 

teica, šitā cūkkūts atkal jāpārvērš gaišumā. 

ARMANDS un LAURA ķeras pie palieku novākšanas, darbojas ar putekļu sūcēju, mazgā 

grīdu.. 

ARMANDS. Vai drīkstu izmantot tavu..dušu?  

LAURA  vēro, it kā nesaprastu jautājumu. 

ARMANDS (vēdinās ar rokām). Ja Jurim varētu būt iebildumi, tad ne.. 

LAURA. Ej.. ej vien..  

 

xx. aina. LAURA.JURIS. 

JURIS (steidzīgi līdz galdam un atpakaļ). Aizmirsu. Esi tikusi vaļā. Malacīte. Ieskrēju 

paņemt.. (rāda dokumentu, ieliek dokumentu mapē).  

ARMANDS bez krekla, ar vannas dvieli, kā jau pēc dušas. 

ARMANDS. Laura... (apklust, ieraudzījis Juri) 

JURIS (brīdi pēta Armandu). Tomēr ne.  
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ARMANDS pazūd, no kurienes parādījies. 

JURIS. Un kad viņš pazudīs? Pavisam? 

LAURA (vainīgi). Es nezinu.  Viņam (ātri izdomā) pazuda kurpes... Jā, kurpes... 

JURIS. Kurpes? 

LAURA. Un vecāki atsūtīs naudu un tad nopirksim, un tad... (rāda ar žestiem) ..prom.. 

JURIS. Ak tā? Basām kājām uz veikalu iesiet? 

LAURA (samulsusi).  Muļķīgi. Tiešām. (pasmaida, sapratusi, ka runā muļķības) Un ja 

nu  viņu apcietina? Tiklīdz izies. 

JURIS. Šovakar! Ka viņa te vairs nebūtu. Ar vai bez kurpēm. Man vienalga! 

LAURA. Rīt... Lūdzu. 

JAURIS. Kad es pārnākšu no darba, lai viņa te vairs nebūtu! 

LAURA (rāmi, nosvērti). Un ja nu būs? 

JURIS. Tas nav apspriežams. 

LAURA. Tad neko. 

JURIS. Tu kļūsti sveša. 

LAURA. Skuķīga? 

JURIS. Dumpīga. 

LAURA. Jauki.  

JURIS. Turies no tā Armandeļa pa gabalu! 

LAURA. Tu arī. 

JURIS (ejot uz durvīm, steigā). Skrienu! (rāda ar pirkstu virzienā, kur jābūt Armandam) 

Un viņam arī laiks. 

LAURA (nosauc Jurim pakaļ). Rīt... 

 

BEIGU AINA 

ARMANDS, LAURA 

VIESISTABA.  

ARMANDS, LAURA spēlē „Cirku”. 

JURIS no darba, ar dokumentu mapi. 

JURIS (pabāzis galvu no koridora). Laura! Laura... Tu tomēr neesi mani klausījusi. 

LAURA. Man ir sava galva. 

JURIS. Ak tā.  

ARMANDS vēlas iet, LAURA viņu aiztur aiz rokas, norauj atpakaļ un spēle turpinās.  
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JURIS klusējot ienāk, noliek dokumentus, iekārtojas uz sofas, paņem  avīzi, lasa to un 

slepus vēro, kā Armands ar Lauru spēlē „Cirku”. ARMANDS laiku pa laikam 

uzmet bailīgu acumirkli Jurim.  

LAURA. Nešmaucies! Tev bija trīs. 

ARMANDS. Divi. 

LAURA. NĒ, trīs. 

ARMANDS (aizvainots). Cik var- jau piecas reizes pa kazu nošļūcu. 

LAURA. Trīs, trīs.. Re- viens, divi, trīs. 

ARMANDS. Un kaza. Un lejā! 

Abi smejas. 

Durvju zvans. 

LAURA sapurina saujā kauliņu, met. ARMANDS vēro. 

JURIS dodas uz durvīm. 

JURIS (atgriezies telpā). Pie tevis. 

LAURA izbijusies ar žestu jautā- manis? 

JURIS. Policija. 

ARMANDS. Tad pie manis. 

JURIS. Tā gan. 

LAURA. Un es? 

JURIS. Vecāki meklē dēlu.  

ARMANDS (vācot kopā mantas, aujot apavus).  Jau atraduši.  

LAURA. Un ja nu tu neietu? Juri, viņš taču var palikt? 

JURIS. Tad viņi nāks paši. 

ARMANDS. Paldies par viesmīlību un tā. Ka jāiet, tad jāiet. Ka nesanāk sūdi. 

LAURA. Tu varētu.. Juri, pasaki, ka viņa te nav. 

ARMANDS (savācis lietas un mugursomu, bezrūpīgi).  Nu tad čau! Atā! Moš kādreiz 

vēl tiksimies.  

LAURA. Paliec... 

ARMANDS. Tu esi dīvaina. Čau! (māj Jurim) Čau bambino! (klanās) Sorry... (aiziet) 

JURIS izvada ARMANDU. ATGRIEŽAS. NEVEIKLS KLUSUMS. 

LAURA novāc spēli. Juris apsēžas agrākajā vietā, paceļ avīzi, bet nelasa. 

LAURA. Viņš ir prom. (caur asarām) Tagad pavisam. 

JURIS. Nekļūsti smieklīga.  
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LAURA. TU! 

JURIS klusē, vēro. 

LAURA. Kāpēc tu to izdarīji?  

LAURA. Tu viņu nodevi! Vai zini, kas tagad būs? Tie citi ir apcietināti, un .... Ak 

šausmas!  

JURIS aptur Lauru, satver aiz rokām. 

JURIS. Bet kā citādi es varēju viņu dabūt prom?  

LAURA. Un es?  

JURIS. Tev nekas nedraud. Es nestāstīju. Tikai atradu vecākus. 

LAURA. Kāpēc tagad, kad man atkal bija jēga, ko dzīvot, ko darīt, ko just.  (kliedz) 

KĀPĒC? 

JURIS. Tāpēc, ka, pametot mājas, es solīju, ka neviens nekad vairs bez atļaujas 

neaizskars manas lietas. 

LAURA. Viņš neaizskāra.  

JURIS.  Tu esi mana sieva.  

LAURA. Es neesmu tevi nodevusi! 

JURIS. Kopš tu viņu atvilki, esmu kļuvis lieks. Cik ilgi man vajadzēja vēl ciest to jūsu 

kopīgo jautrību?  

LAURA. Tu biji aizmirsis mani. 

JURIS. Ne mirkli!  

LAURA. Tu mani nosēdināji mājās. Kā lelli. Es pat nedrīkstu gatavot. Es neko nedaru!  

JURIS. Tā tu redzi manas rūpes par tevi? Citām sievietēm nav laika... 

LAURA. TEV nav laika. Jau sen nav laika, lai ietu uz kino, teātri, sestdienās klīstu pa 

pasauli un svētdienās gulētu līdz pusdienai. 

JURIS. Es strādāju. 

LAURA. Kam tas ir vajadzīgs? 

 JURIS. Man. Tev. 

LAURA. Sen jau vairs nezini, kas man vajadzīgs. 

JURIS. Domāju... 

LAURA. Bet nezini. 

JURIS. Kā tev trūkst? 

LAURA. Tevis. Tava laika man trūkst. 

JURIS (apskauj Lauru). Tu uzvedies kā niķīgs bērns. 
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LAURA. Mums varētu būt bērns. 

JURIS (atlaiž Lauru, attālinās). Tas sen izrunāts. 

LAURA. Bet ja nu... 

JURIS. No tā puišeļa? 

LAURA. Neesmu tevi krāpusi. 

JURIS (atvieglots noplāta rokas). Nu tad nekā... 

LAURA. Esmu izmetusi tabletes. 

JURIS (smejas). Baidījos, ka tieši to tu izdarīsi. Ja esi stāvoklī, tad tiec no tā vaļā. 

LAURA. Nē! 

JURIS un LAURA saskatās. Brīdi sastinguši pēta viens otru. 

JURIS. Tad kā? Miers mājās? 

LAURA. Es atcerējos.  

JURIS. Ko? 

LAURA. To sajūtu. 

JURIS. Kuru? 

LAURA. Tukšuma. Mamma tā jutās, kad mēs.. kad es viņus pametu. Viņa teica „ aiz 

tevis paliek  tukšuma sajūta”. Viņa... 

LAURA raudādama izmetas no telpas. JURIS noraugās viņi pakaļ, atsāk lasīt avīzi. 

LAURA atgriežas ar koferi/somu. 

JURIS. Armandelim sekosi? 

LAURA noliedzoši māj ar galvu. 

JURIS. Satrakojies? Rimsties. 

LAURA turpina virzību uz durvīm. JURIS pielec kājās, aiztur viņu ar apskāvienu. 

JURIS (maigi). Laura, nu kur tu tagad? 

 LAURA. Apciemošu māti. 

JURIS. Anekdote. Tu taču par viņu neko nezini. 

LAURA. Zinu. 

JURIS. Slepus uzturēji sakarus? Kaut bijām vienojušies... 

LAURA. Atradu „draugos”. 

JURIS. Tev nav draugu!  

LAURA.  Armands uzaicināja. Un mamma .. un.. brālim ir bērni.. laiks atgriezties. Arī 

tev. 

JURIS. Nē. Esmu zvērējis savu kāju tur nespert. Neatcerēties un nebrāļoties. 
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LAURA. Kāpēc mūs toreiz neviens nemeklēja un nesauca mājās? 

JURIS. Jo mēs gribējām citu dzīvi. Bez viņiem. 

LAURA. Man jāzina, kā māte spēja ar to samierināties.  

JURIS. Kāpēc tev to vajag? Mēs esam sasnieguši savu sapni.  

LAURA. Tavu sapni! Manējais ir beigts un pagalam.  

JURIS. Tu to zināji. 

LAURA. Visu mūžu zināju. Un katru dienu cerēju, ka tu pārdomāsi. 

JURIS. Nē, Laura. Es nekad nemainīšu šo apņemšanos. 

LAURA. Kā visas citas. 

JURIS. Esmu goda vīrs un turu vārdu. 

LAURA (bezspēkā lūdzoši). Kaut šoreiz nebūtu. Tikai vienu vienīgu reizi. 

JURIS. Es nevaru, Laura. Nevaru. 

LAURA. Ja mums nav vecāku, nav dzimtas, kam tad bērni.. bez dzimtas saknēm nav 

ģimeņu un bērnu.  

JURIS. Prātīga meitene. 

LAURA. Un arī mēs tikai spēlējam ģimeni. 

JURIS. Mums ir ģimene. 

LAURA. Man bija ģimene. Īsta. Pie tās es atgriezīšos, lai sāktu visu no jauna. 

JURIS. Ja tev neizdosies? 

LAURA. Mātes piedod un nepārstāj gaidīt. Viņa ir piedevusi. Tikai sagaidīt nevar. 

Mana māte. Man jāpasteidzas. 

JURIS. Tu atgriezīsies? 

LAURA. Nezinu. Man jāpajautā mātei, kā var dzīvot bez bērniem.  Varbūt... 

JURIS. Tu zini, ka es tev nesekošu. 

LAURA. Zinu. 

JURIS. Tev pašai būs jāatgriežas. 

LAURA. Pašai. Varbūt..  

LAURA dodas prom.  

JURIS paliek istabas vidū. 

 

BEIGAS 

 

 


