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Nabaskaite 

Luga divos cēlienos 

 

 

 

 

 

 

Darbojošās personas: 

Biruta, 65 gadi 

Olafs, viņas dēls, 28 gadi 

Anda, 23 gadi 

Abits, viņas brālis 28 gadi 

Ātrās palīdzības ārsts. 
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1. cēliens 

Uz skatuves kāda veca īres nama viens stāvs šķērsgriezumā. Divi blakus dzīvokļi. Pa 

vidu kāpņutelpa. Labās puses dzīvoklis ir vizuāli gaišāks, tam ir 

balkons(virtuvē), kas iziet uz ielu/parku. Kreisās puses dzīvoklis ir tumšāks,  

logi ir tikai uz iekšpagalmu. Balkona nav. 

Kreisās puses dzīvoklī mitinās gadus 65 veca sieviete ar savu dēlu – aptuveni 30 

gadus veco Olafu. Sieviete ir enerģiska, vienmēr gatava uzņemties jebkuras 

rūpes, jo neviens cits jau tāpat to nedarīs. Viņa mīl un lolo savu dēlu, kas ir 

viņas prieks un acuraugs. Šajā mīlēšanā ir tikai viens trūkums – viņa neredz 

vai nevar redzēt, ka Olafam drīz jau 30. 

Olafs ir vidējas miesas būves samērā parasta skata tumšmatis . Valkā kaut ko starp 

tumši zilām un melnām džinsenēm un rūtainus kreklus. Viņam ir bārda un 

brilles. Olafs ir diezgan kluss un kautrīgs un radis būt viens un dzīvot mātes 

paspārnē. Viņš ir gudrs, izglītots, tikai attiecībās ar citiem jūtas pārlieku bikls. 

Viņu interesē kukaiņi, viņš studē bioloģiju doktorantūrā un strādā pie savas 

disertācijas. Viņi ietur kopīgas maltītes trīs reizes dienā, māte ik rītu noliek 

Olafam uz gultas galvgaļa apakšbikses un apakškreklu, bikses, izgludinātu 

kreklu un zeķes. Olafs īsti ne reizi nav strīdējies ar savu māti. Olafam nav bijusi 

draudzene. 

Labās puses dzīvoklis kādu laiku stāvējis tukšs, bet pavisam nesen tajā ievākušies divi 

jauni cilvēki – vīrietis un sieviete. Viņi acīmredzami nav latvieši, bet tā īsti nav 

iznācis ar viņiem tikties, lai pateiktu skaidri.  

 

1. aina 

Ir darba dienas rīts. Olafs stāv vannas istabā pie spoguļa zeķēs, apakšbiksēs un ar 

kreklu mugurā, mēģinādams noskūties. Māte sauc no virtuves. 

Māte: Olaf, kur tik ilgi? Nāc šurp, tēja atdzisīs 

Olafs: Jā tūlīt 

Pēc pavisam neilga brīža 

Māte: Olaf, nu kur tu esi? 

Olafs: Tūlīt nāku 

Gandrīz uzreiz pēc šī teikuma Skaļāk 

Māte: Nu Olaf, kur tu paliec? Tev jāpaspēj vēl paēst 
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Olafs neatbild. Māte pieceļas un cauri viesistabai aiziet līdz vannasistabas durvīm, pie 

durvīm paklausās pēc tam parausta rokturi.  

Māte: Olaf, ko tu tur dari? 

Olafs joprojām cīnās ar skuvekli, putām un bārdu. Māte enerģiski rausta durvju 

rokturi. 

Māte: Olaf, atver! Ko tu tur dari? 

pēc maza brītiņa 

Māte: Olaf?! Olaf, kas tev tur notiek? Taisi vaļā! Tu tur esi? 

Olafs:  nopūlējies -Es ģērbjos. 

Māte: Mīļo pasaulīt, ģērbies... tik ilgi! Kas tur ir ar tevi? 

Olafam tieši tajā brīdī izdodas  nozīmīga lieta – viņš sakarīgi pats noskuvies. Pēc 

mirkļa Olafs lēni pagriež vannas istabas durvju slēdzeni. Māte enerģiski atver 

durvis, ieiet vannasistabā un tā kā meklē kaut ko ar acīm, nopēta Olafu, 

ierauga noskūtas bakenes un nelielu iegriezumu vaigā. Sāk vaimanāt 

Māte: Olaf, tu tak esi sagriezies. Vai dieniņ, es nezinu... kur te tās vates, panāc šurp, 

tu taču asiņo... Ņem no skapīša vates, marles, kaut kādas pudelītes, visu laiku 

runā. Nu ko tu tā, šitāds robs. Vai dieniņ, nu kur tev prāts. 

Olafs mēģina attaisnoties , izvairīties Tur taču nekas nav, sīks pušumiņš, tūlīt pāries.  

Māte: Kā nav? -  pamatīgs cirtiens! Ko tu darījies? Ar šito skuvekli? Vai- jam, Olaf, Nu 

tev prāts ir? es taču saku ar šito tu pats nenoskūsies, no kāpēc nevar ļaut man 

to normāli izdarīt? Tu taču tur sānā sev neko neredzi. susina vaigu. Vai.., es 

nezinu, vai nav jābrauc šūt.... 

Olafs  māt, tu pārspīlē , tur taču nekā nav, sīka skramba.  

Māte: Nopūšas. Es nezinu.  Cik reizes es varu tevi lūgties – nu lūdzu nespundē tās 

durvis. Nu mēs taču neesam viesnīcā vai es nezinu... nu te taču nav neviena 

sveša cilvēka. Bet tu spundējies it kā ..es nezinu...... un paskaties kas sanāk. 

Paņem Olafa seju no abām pusēm ar pirkstu galiem Pagroza uz vienu otru 

pusi. nopēta. Parādies. Nu nav jau vienādi te nekas!!, šitā puse ir garāka, šitā 

atkal – ar robiem, Padod šurp man to  žileti sāk enerģiski darīties ap 

skuvekļiem 

Olafs:  Dod es pats pielabošu 
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Māte: tak liecies mierā. sēdi te nosēdina Olafu uz ķeblīša, apliek dvieli Olafam ap 

pleciem 

Olafs: es pats 

Māte: atgrūž Olafa rokas. sēdi. ne nu varēji ne nu kā, izrausi vēl kādu robu. Pēta 

vairākus skuvekļus – šitie tak neasi tā kā dēļi, ko ta tu ar šitādiem gribēji 

noskūt? Padod man aparātu! 

Olafs padevies pasniedz mātei skujamo aparātu. Māte iedarbina, uz rokas pamēģina 

paskūt. Sāk skūt ,darbojas kādu laiku. Pēc tam bārda ir krietni vien savādāka 

nekā bija sākumā. Olafs izskatās pēc zvejnieka dēla laiku traktorista. Olafs 

paskatās spogulī 

Olafs: Kāpēc šitā? 

Māte: kas vainas? ir līdzeni tagad 

Olafs: vēl skatās spogulī 

Māte: Nu kas ir?  ir labi taču, abās pusēs vienādi. Nevar jau staigāt kā lācis noaudzis. 

Māte pasniedz Olafam bikses un stāv blakus, kamēr viņš tās uzvelk.  

Māte:  pārmetoši Nu tā, tēja tagad būs pagalam, kamēr mēs te krāmējamies. 

Abi aizdodas uz virtuvi un apsēžas pie galda. Māte pielej tējai kastu ūdeni, ieber 

Olafam cukuru, pielej pienu un izmaisa. Olafs ēd klusēdams. Pēc brītiņa māte 

piesēžas Olafam blakus  un paglauda plecu 

Māte: Nu tu dusmojies? ...NU nedusmojies, Olaf........... Tu par to bārdu esi 

sadrūvējies? 

Olafs: Nē es neesmu 

Māte: Nu pats taču nevari redzēt, Olaf, tur jau es nezinu kādu spoguli vajag un 

spuldzi.  ierauga mazu punktiņu un Olafa vaiga Vai, te taču vēl asiņo. vai 

dieniņ....es paņemšu leikoplastu 

Olafs: nevajag, ir labi. 

Māte: nu vajag, te taču atnāks vaļā un netīrumi saies. paņem uzlīmē leikoplastu 

„krustiņā” Nu varam tad sarunāt dēls tā, lūdzu? Labi, tu skujies pats, ja tu tā 

gribi, man nav nekādu iebildumu, nepatīk kā es daru –labi, dari citu reizi pats. 

Bet sānus gan labāk es, citādi savainosi seju un tad paliks uz visu mūžu tāds 

robs. Kam tas tev vajadzīgs? 

Olafs: Labi māt. ...... mēģināšu 
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Šajā brīdī atskan durvju zvans. Māte rosīgi pietraušas kājās un pajautā  

Māte: Vai tad mēs kādu gaidām? 

Apņēmīgi pieiet pie durvīm un vaicā  

Māte: kas tur ir?  

Vīrieša balss aiz durvīm: Labdien, te kaimiņi no pretējā dzīvokļa. 

Māte pagriežas pret Olafu, klusi: Kaut kādi sveši. Latviski runā... 

Māte: Sveiki. un ko jūs gribējāt? 

Vīrieša balss: Vai Jūs lūdzu būtu tik laipna un varētu atvērt, gribējām palūgt palīdzību. 

Māte: Manu palīdzību? Kā Jūs to domājat? Mēs neko nevaram jums palīdzēt. 

Ierunājās sievietes balss:  Kundze vai Jūs būtu tik laipna. Mums ļoti nepieciešams 

uznest klavieres. Mantu vedēji tikai atveda un atteicās nest augšā, atstāja 

turpat uz ielas. Ārā smidzina, klavieres būs pagalam.  Esam visus apstaigājuši, 

visi dzīvokļi tukši, pirmajā stāvā saimniece teica, ka Jūs dzīvojat kopā ar dēlu, 

tā ir mūsu pēdējā cerība. 

Māte: it kā pie sevis. Dzīvo kopā ar dēlu, kura diez tā bija? Nu droši vien tak Rita, 

mūžīgi viņai viss jāizsaka, nevar vienkārši turēt to mēli aiz zobiem. 

Sievietes balss aiz durvīm: Kundze, Jūs kaut ko teicāt.  

Māte savācas un negribīgi atver durvis . Tad spēji iztrūkstas. Uz sliekšņa stāv divi 

jauni cilvēki. Vīrietim ir ap 30, normālas miesas būves, tumšiem matiem 

sirsnīgi smaida. Sievietei ir ne vairāk par 25, arī mati tumši brūni. Sieviete 

ģērbusies gaišā kleitiņā ar sīku ziediņu rakstu, pāri adīta jaka, kājās gumijas 

zābaki. vīrietim bikses un t-krekls uzrakstu Rī-ga. Abi acīmredzami izskatās 

pēc indiešiem. 

Māte: Pārspīlēti laipnā balsī Nu labprāt jau kaut kā, bet diemžēl nevaram līdzēt. Dēls 

jau arī steidzas. Un klavieres jau turklāt... tās jau tāpat jūs divi vien nevarēsiet 

uznest. Dēls bērnībā ir operēts, es domāju ķirurģiski. Es nedomāju, ka viņš var 

nest kaut ko tik smagu. 

Tajā brīdī gaitenī kā lēnīgs lācis iznāk Olafs. 

Olafs: Kas tur ir māt? 

Māte:  Nekas, tāpat vien. Jaunie kaimiņi – pāris no kaimiņu dzīvokļa. Klusākā balsī  

iesānis  Kaut ko meklē, laikam. Bet tu steidzies, velc, rekur tavas brūnās 

kurpes, nekavējies. 
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Tajā brīdī pār slieksni kāju sper jaunā sieviete un apņēmīgi sniedz mātei roku 

Anda : Labdien, atļausiet iepazīties, esmu Anda. Un tas ir Abits 

Abits sper soli iekšā dzīvoklī un sniedz roku mātei. Māte it kā apdomājas, negribīgi 

sniedz roku.  

Abits: Sveiki, Abits. 

Anda tikmēr pagriezusies pret Olafu un sniedz viņam roku. Olafs minstinās. Pēc 

mirkļa pasniedz tādu ļenganu roku, Anda viņu draudzīgi pakrata vairākas 

reizes 

Anda: Labdien, esmu Anda. 

Olafs: Labdien.., šodien, ēee,  

Anda:  iesmejas. Jauks vārds, šodienēee, nebiju tādu vēl dzirdējusi. Abits arī iesmejas.  

Māte: Tas ir Olafs. Mans dēls.  

Anda:  Forši. Olaf, cik labi, ka Jūs sastapām! Mums ļoti, ļoti nepieciešama palīdzība - 

jāizglābj manas klavieres. Vai Jūs varētu palīdzēt Abitam tās uznest? 

Tajā brīdī māte pagriežas pret Olafu un Andu un pakāpdamās atpakaļ nostājas 

viņiem abiem pa vidu 

Māte: Nu diemžēl, es jau teicu mēs nevaram. Olaf, vai tu jau nekavē ? 

Anda: lūkojoties garām uzrunā Olafu 

Anda: Olaf, lūdzu. Visa cerība tikai uz Jums. Šķelmīgi nopēta Olafu Šitāds spēks jau 

pietiktu veselām divām klavierēm.  

Abits: Būtu labi tikai te līdz kāpņu laukumiņam uznest. Tālāk dzīvokli jau es pats kaut 

kā. 

Olafs: Labi, es varētu. Sāk vilkt jaku 

Māte: Olaf, ko tu runā. Tava mugura. 

Olafs: Māt, būs labi.  

Māte: paceļot balsi Ko tu runā – būs labi?. Kas notiks, ja tava mugura neizturēs? Tu 

gribi mani atstāt pavisam vienu? Vai tiešām kaut kādas klavieres tev ir 

svarīgākas par paša māti? 

Olafs: Māt, nu kāpēc tu tā.. 
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Anda: Kundze, neuztraucieties , tās klavieres nav tik smagas, nesēji pirms tam divatā 

nesa no piektā stāva. Tiešām. 

Māte: uzsverot Kundze? Neuztraucieties? Kāpēc jūs man norādāt par ko man 

uztraukties? Vai! saķer sirdi un sāk strauji  un dziļi elpot. Vai, .....vai.. 

Olafs: Māt, kas notika?? satver viņu aiz pleciem. 

Māte: Vai,..ir slikti, sametās kaut kas... Vai, es nevaru. Trūkst elpas.... vai.... 

Olafs: Māt, kas par lietu, kur ir tavas zāles? Nāc, iesim atgulties, nāc, uzmanīgi. 

Abi iet uz istabas pusi. Olafs vēl atskatās uz izbrīnīto Abitu un Andu. Pa ceļam māte 

sāk runāt 

Māte: Vai, nu es taču tev saku. Nu kāpēc tu tā. Atceries, ārsts man teica, nekādu 

uztraukumu, bet tu... Viņi paši tiks galā. Bet mēs Olaf,  mēs tā nedrīkstam. 

Pasaudzē savu māti. Es taču nelūdzu neiespējamo, Olaf.   

Anda ar Abitu kādu brītiņu pastāv durvīs. Pamīņājas un tad aiziet un aiztaisa durvis.  

Māte tikmēr atgūlusies gultā un nepārstāj runāt par mazumiņu cieņas un sapratnes. 

Anda ar Abitu tikmēr sarunā kādu no skatītāju zāles, kas palīdz uznest 

klavieres Abita dzīvoklī. Bīda, pārbīda iekārto. 

 

2. aina. Anda ar Abitu savā dzīvoklī 

Anda: Ko tu domā par tiem abiem?  

Abits: tu domā to dāmu ar klēpjusunīti? 

Anda: Nesaki, tā, tas nav forši.  

Abits: nu labi, labi. Es nezinu, čalis sakarīgs likās, bet nu tā sieviete – kaut kā 

neadekvāti tas viss  bija. Kā tev? 

Anda: es nezinu, metās viņu aizstāvēt kā mazu bēbīti – izmēda kas notiks ar tavu 

muguru? lalalā......., man likās, ka puisis galīgi samulsa no tā visa. 

Abits:  Redzēji kāda viņam bārda? kā musketierim-pedofilam smejas. Un es arī 

samulstu, ja mamma svešas meitenes klātbūtnē sāktu teikt: attēlo večiņas 

balsi- vai, dēliņ....,kādas tev vārgas rociņas un mazattīstījušās kājiņas....smejas  

Anda: Man viņš likās mīļš. Tā samulsa, kad devu viņam roku. smejas Un redzēji – viņš 

jau bija gatavs nākt.  



Nabaskaite Laura Ceļmale, 2014 

8 
 

Abits: kas tad nu? Andas kundzei ietrīcējās sirsniņa? smejas 

Anda: Nu un, ja ietrīcējās? Uzaicināsi viņu vakarā pie mums? uz aliņu teiksim? 

Abits: ko nopietni? Nu labi..., aber why not? Man savai māsiņai nekā nav žēl, kaut arī 

tas būtu istabas kāpurs rūtainās čībās. smejas  

Anda met Abitam ar lupatu beidz, muļķi, beidz smieties par cilvēkiem. visi jau nevar 

piedzimt par tādiem Iglesiasiem kā tu! sāk dzīties pakaļ Abitam pa māju, Abits 

mūk, iemūk vannaistabā, tur durvis ciet, Anda laužas iekšā, cīkstējās ar 

durvīm, tiek iekšā, sāk šļaksīties ar ūdeni. Tu esi muļķis, tu pats esi kāpurs(abi 

smejas?) 

Abits: smejas atvainojiet sēnes kundze, ka aizskāru jūsu mīļoto augstdzimušo kāpura 

kungu teatrāli paklanās. 

Anda: nu viss, tagad tev ir viss, paņem dušu un griež Abitam virsū ūdeni. Abits bļauj, 

Anda arī, Abits aplej Andu ar ūdeni. Tu ļurbeni, es esmu viscaur slapja! 

Abits: smejās kāpuraugiem vajag mitrumu, tad viņi sakuplo kā ozoli, tad sapārojas un 

tad viņiem sadzimst vesels bars kāpurēnu. 

Anda: (smejas līdzi, grūsta  Abitu)Abit, tu esi muļķis, pilnīgs muļķis! 

Abits: beidz!, nu beidz , viss! smejas 

Anda: Labi ,labi, viss. bet tu arī! Abi beidz laistīties, slaukās  

Anda: nu tad uzaicināsi viņu?  

Abits: nu labi, kaimiņš tak, tāpat jau būs pie miskastēm jātiekas. Ko tad man paņemt 

– kasti kāpuru alus?  smejas 

Anda: neesi riebīgs. man paņem man manējos kādus pāris, bet jums – nu es nezinu, 

izdomā.  kādus grauzdiņus vai čipšus varbūt! cerams viņš dzer alu? Abits 

aiziet. Anda turpina kaut kādus stumdīšanās darbus. 

Abits zvana pie Olafa durvīm. Olafa māte joprojām gultā. Olafs pie galda. Māte sauc 

no istabas 

Māte: kas tur ir Olaf? Saki, ka nekādas klavieres mēs nevaram palīdzēt, lai paši tiek 

galā. 

Olafs:  pieiet pie durvīm, Kas tur ir? 

Abits: te es, kaimiņš. Abits  
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Olafs atver durvis uz ķēdi. Ierauga Abitu slapjiem matiem, slapjā t-kreklā, manāmi 

samulst, attaisa durvis. 

Abits  ierauga, ka Olafs skatās uz slapjajiem matiem sāk skaidrot. Ā, tas, tā sanāca, 

vannas istabā duša aizgāja pa gaisu.... Es gribēju pateikt, par klavierēm... 

Olafs: eee...,  es atvainojos, ka tā sanāca...eee....domāju, ka pēc brītiņa........vienkārši 

mātei paliks labāk un....., es varētu Jums palīdzēt... varbūt var apklāt?... 

Abits: nē, viss ir kārtībā, klavieres jau uzdabūjām augšā. Es gribēju par ko citu.  Mēs 

te tiktikko kā iemitinājušies, domājām, varbūt tādu mazu iepazīšanās 

pasēdēšanu uztaisīt? Kā tev ir? Varam uz tu? Labāk dzīvot blakus draugiem vai 

ne?  Kā tev izskatās, varēsi šovakar ienākt? 

Olafs: samulsis Mmmēee, es , es nezinu, eeee, man jāskatās, jāpaskatās, kas šodien ir 

par dienu? .... iespējam...jā, es...es gan jau,ka varētu....jā, es domāju, ka es 

varētu, jā. 

Abits: Ok, forši, ap kādiem 7-iem? 

Olafs: labi...ap septiņiem 

Māte: no istabas Olaf? Kas tur atnāca? Lūdzu neko nepērc! Olaf?! 

Abits: forši, nu tad -  vakarā! Starpcitu, cik tev gadu?  

Olafs: divdesmit astoņi. Palika aprīlī. 

Abits: Eu, man arī divdesmit astoņi! Kurā aprīlī? 

Olafs: astoņpadsmitajā 

Abits: Nevar būt! Tieši astoņpadsmitajā?  Mēs esam pilnīgi viena vecuma!  Nu tad 

mums tiešām jāsatusē.. Vai alu tu dzer? 

Olafs: Mmm, nē...jā...., tas ir neē, ne visus. Bet es ..jā, es  dzeru 

Abits: Labi, skaidrs, nopirkšu vairākus. Līdz vakaram.  smejas, aizskrien pa trepēm 

Olafs aiztaisa durvis. 

Māte: piecēlusies gultā pussēdus, sauc:  Olaf, ar ko tu tur runāji? 

Olafs: tas kaimiņš, no pretējā dzīvokļa. ..bija ienācis. 

Māte: kāds nekaunīgs. Kā visi šitie tumšie. Pasakām, ka nē, bet viņš nāk atkal virsū kā 

tāds mākonis. Lai atstāj tās savas klavieres uz ielas 

Olafs: viņi klavieres uznesa , laikam sarunāja kaut kādus krāvējus bez atlīdzības 
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Māte: ko tad viņš gribēja? 

Olafs: Aicināja mani šovakar ciemos 

Māte Kā ciemos? uz pretējo dzīvokli ciemos? 

Olafs: Tā viņš teica. Sakarā ar iemitināšanos 

Māte: Kurš tā aicina ciemos? Pie mums taču tā nav pieņemts . Kaut kāda viņu indiešu 

paraža? Un ko tu teici?  

Olafs: Nezinu, varbūt viņš aicināja tikai mani, izrādās mēs esam vienaudži. 

Māte: Kā tevi? Kā tu to domā – tikai tevi, Olaf? 

Olafs: Nē, es nezinu, viņš neko neteica 

Māte: Mīļo pasaulīt, nu ko tu runā? Nu kurš tad aicina kādu vienu pašu bez ģimenes? 

Kur tu kaut ko tādu esi redzējis? kad piemēram tu atceries, ka Ingŗīda būtu 

mani aicinājusi, bet tevi nē? Vai Laimdota? Mēs vienmēr ejam abi, Olaf. 

Uztraušas, dodas uz virtuvi pie sevis runā 

Māte: Uzkrīt šitādi kā sniegs. Un ko tad tagad darīt? Ko tad tagad man kaut kas 

jātaisa? Es tak nemaz nezinu ko šitādi ēd? Gaļu viņi vispār ēd? Es varētu 

pīrāgus sacept. 

Olafs: Māt, mēs varam arī neiet.  

Māte: Nu ko tu tagad runā, kā mēs varam neiet? Mēs nevaram. Ar šitādiem labāk 

nejokot, tu taču nezini kas viņiem aiz ādas. Tu dzirdēji kāds viņam vārds? Bet 

sievai atkal – latviešu. Es nezinu, kas notiek ar pasauli. 

Olafs; Viņi ir brālis un māsa 

Māte: Ko? Kā tu zini? 

Olafs: Abits pats pateica. 

Māte: Brālis dzīvo ar māsu? Mums kaut kas tāds laikam nebūtu pieņemams. Bet šitie 

jau tā laikam arī dzīvo. Viens otram uz galvas. Citādi vienkārši nemāk. Nu 

pasaki ko viņi te brauc, ko viņi te pazaudējuši? 

Olafs: Bet viņi ļoti labi runā latviski 

Māte: Nu kā ta, tā ir viņu taktika.  Iemācās un tad lien visās lietās un vietās.  Ar savām 

uzticīgo suņu acīm. Ai labi, ko tur vispār runāt par to. Olaf, tev jāiet.  

Olafs: Līdz vakaram māt. 
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Māte: Līdz vakaram dēls, neaizmirsti par skābeņu zupu – ola ir atsevišķi mazajā 

kastītē.  

Olafs paņem kulīti un aiziet. Māte paliek virtuvē krāmējoties pa skapīšiem 

 

3. aina Vakars. Ciemos pie Andas un Abita 

Anda virtuvē griež sieru. Abits sēž blakus un klusu spēlē ģitāru, kādu skaistu melodiju. 

Vienlaicīgi sarunājas ar Andu.  Pulkstenis bez dažām seši. 

Anda: Tu biji jau kādreiz kādu saticis, kas dzimis ar tevi vienā dienā? 

Abits: nē, nebiju, dīvaina sajūta. 

Anda: kāpēc? 

Abits: nē, nu kad es iedomājos kā mēs divi dažādās pasaules malās dzimām, tad 

sajūta ir tāda sirreāla nedaudz. Nu un vēl vairāk tas, ka mēs satikāmies. 

Vienkārši jocīgi tas viss. 

Anda: Bet ko viņš tev par vakaru teica? 

Abits: Teica, ka būs, tu jau prasīji. 

Anda: Tu par alu pajautāji? 

Abits: Jā. Beidz nervozēt. Es tevi tādu nepazīstu. 

Anda: Kādu? 

Abits: Es nezinu. Satrauktu, nervozu.., es nezinu.  

Anda:  Nē man viss ir labi. es nevaru atrast citronpiparus. 

Zvana pie durvīm.  

Anda: atvērsi? 

Abits: jā, jā, eju. 

Abits atver durvis. Apstulbst. Tur stāv Olafs kopā ar māti. 

Abits: Labdien, lūdzu nāciet iekšā. uzsauc Andai – Mās, ciemiņi klāt. 

Anda: sauc pretī Kā, vairāki? Nāk sagaidīt, arī apstulbst 

Māte: Labvakar. krekšķina. No rīta mums tā iepazīšanās sanāca tāda neveikla. Mani 

sauc Biruta un tas ir mans dēls Olafs. Mēs esam jūsu kaimiņi. Latvieši. 
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Abits Labvakar, Abits sniedz roku mātei, Olafam -mēs jau esam pazīstami. Un tā ir 

mana māsa Anda 

Māte: Aha, māsa, labvakar. 

Anda: lūdzu, nāciet iekšā. Mēs jau te neko tādu lielu nebijām plānojuši. Visas mantas 

vēl iepakotas arī, vēl neizsaiņoti visi trauki, visās tajās kastēs neko daudz 

nevar atrast. 

Visi manāmi samulsuši. aiziet līdz istabai. Māte iedod Andai maisiņu ar pīrāgiem.  

Māte: Tie ir speķa pīrāgi. Sacepu. Gaļa šodienas. No tirgus. Es nezinu, vai jūs tādus 

ēdat? Rīsu tur nav, tikai gaļa un sīpoli. Jūs jau tādus laikam neesat raduši. 

Abits: Vispār mēs tiešām gaļu neēdam. Bet tas nekas. Ļoti jauki, ka jūs tā centāties. 

Bet citādi mēs ēdam visu.  Izņemot vienīgi kefīru. smejas To gan es nevaru 

dabūt iekšā. 

Kādu brīdi klusums. Visi klusēdami kaut ko iekož. Alu ir tā kā neērti piedāvāt 

Anda: Olafam Un ko Jūs darāt ? 

Abits: Mēs jau pārgājām uz tu, vai ne Olaf? 

Olafs: Jā. es....domā, vilcinās 

Māte: Olafs ir zinātnieks. Strādā pie savas disertācijas 

Anda: Olafam Kas ir tava tēma? 

Olafs: Es pētu tauriņu mutācijas dabiskā vidē... 

Māte: uzreiz piebilst. Viņam ir vesela kāpuru laboratorija. Vai ne Olaf? 

Abits iespurdzas. Anda viņam baksta ar kāju. Olafs klusē. 

Māte: Olafs par kāpuriem zina visu. Dabas muzejā viņš ir vadījis zinātniskās 

ekskursijas. Ļoti interesanti 

Abits smejas jau balsī.  

Māte: Abitam tas jums ir kaut kas pazīstams? Jūs arī esat biologs? 

Abits: Es? smejas Nē, nē, es esmu lielāku organismu pētnieks. smejas. Es esmu ārsts. 

Bet mana māsa studē mākslu. Sapņojam izveidot mazo doktorātu, kur es 

labošu cilvēkus no āras, bet māsa – no iekšas – ar mākslu. smejas 

Anda: Abit, beidz. Varbūt piedāvāt kafiju?  Vai tēju? (uz galda stāv kādas 8 dažādas 

alus pudeles) 
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Māte: Jā tēju lūdzu. Melno. Un Olafam ar pienu. 

Anda aiziet uz virtuvi taisīt.  

Klusums. pēc brīža Abits ierunājas 

Abits: noklepojas  Un cik ilgi jūs dzīvojat šajā namā? 

Māte un Olafs reizē: kopš dzimšanas... 

Abits: Ahha..... Jauks rajons. Jums logi arī sanāk uz parku? 

Olafs: Nē, uz iekšpagalmu. 

Abits: Olafa mātei Jā, vai zināt ko mēs šodien atklājām? - Mmēs ar Jūsu dēlu, esam 

dzimuši vienā dienā! 

Anda sauc no virtuves. Abit, atnāc palīgā! 

Abits: Olafam – tu varētu?  Mēs tikmēr parunāsimies ar Birutas kundzi... 

Olafs aiziet uz virtuvi. Notiek paralēlas sarunas virtuvē (Anda un Olafs) un istabā 

(Abits un Olafa māte)  

Anda ar muguru pret Olafu, dzird ka ienāk Olafs, domā ka tas ir Abits.  Kāpēc viņš 

atnāca ar savu ... ierauga, ka tas ir Olafs ..........Ā, tas esat ....esi tu? ...paskatās 

uz alus pudeli, ko viena pati tukšo. Negribi? Es te drusciņ slēpjos no visiem. 

Olafs: Paņem pudeli, iedzer malciņu, atdod atpakaļ. Stāv. Neko nesaka. 

Anda pieiet pie balkona, attaisa durvis Man ļoti patīk skats! Tieši šī dēļ es uzreiz 

iemīlēju šo vietu. Īsts plašums.  iziet uz balkona 

Olafs: stāv 

Anda: Nāc! Nāc paskaties! 

Olafs apdomīgi pārkāpj balkona slieksni. Abi stāv, krietnu laiku vēro pilsētu. Anda 

iedod Olafam pudeli. Olafs iedzer, abi klusējot stāv, it kā divi vien kaut ko 

saprastu, pa laikam iedzer alu. Anda apsēžas uz balkona betona malas, paceļ 

ceļus pie zoda. 

Anda: Man vajag plašumu. aizdomājas Tad es it kā izraujos no visa un mani nesaista 

nekādi noteikumi vai ierobežojumi. Abits ir savādāks, viņam viss ir strukturēts, 

mērķtiecīgāks, bet man nē ...... Man vajag plašumu, tālumu. Citādi es mirstu. 

Citādi es saburzos un mirstu.  

Olafs: klusi Tāpēc es pētu tauriņus. 
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Anda: Ko tu teici? 

Olafs: Es teicu, ka tāpēc es pētu tauriņus. pauze. Jo tajā, cik viņi ir dažādi dažādos 

apstākļos, es redzu, cik daudz no svara tauriņam ir vide, kurā tas dzīvo. Olafs 

manāmi aizraujas, atveras.  Cik tie ir trausli un jūtīgi uz ārējiem apstākļiem. 

Zini? - tauriņi mēdz dzimt arī pilsētas apstākļos, arī milzīgā piesārņojumā, pat 

toksiskā vidē. Bet tad viņi ir vides dēļ kā notiesāti. Esmu nonācis pie 

secinājuma, ka ir tauriņi, kas nekad netiek pāri pirmajai attīstības stadijai un 

visu mūžu nodzīvo kā kāpuri. Es to cenšos aprakstīt, kaut kā nofiksēt, nomērīt, 

bet jo tālāk es eju, jo vairāk man šķiet, ka tas nav iespējams. Tas nav 

iespējams. Tajā nav nekāda zinātniska pamatojuma.  

Pauze 

Anda: Es nezināju, ka tas var būt tik interesanti.  

Abi klusē labu laiku. Anda uzliek telefonā dziesmu (piemēram, Instrumenti 

Zemeslodes).  

abi klusē, klausās. Olafs apsēžas otrā pusē uz balkona maliņas. Dziesmas vidū Anda 

novelk jaciņu un savēcina uz muguras milzīgus taureņa spārnus un apsēžas tā 

ka kājas karājas pāri balkona malai un spārni skar Olafu. Olafs ir kā noburts. 

Viņš ar ļoti uzmanīgām kustībām viegli, viegli pieskaras spārniem, tos 

apbrīnodams. 

Paralēli istabā Abits ar Birutu ir kādas sarunas vidū. abiem ir ieliets alus un saruna 

kļuvusi brīvāka 

Abits: nē, nē, jūs ne tā visu sapratāt, Birutas, kundz. Mēs ar Andu arī esam latvieši. Jo 

mūsu tēvs ir vistīrākais latvietis.  

Māte: Nevar būt. Jūs taču nemaz neizskatāties pēc latviešiem. Tik tumši. 

Abits: smejas Jā, jo mūsu mamma ir indiete. Bet tētis ir latvietis. Viņš bija misionārs, 

Amerikas latvietis, ieradās Indijā septiņdesmitajos gados, pašā hipiju 

karstumā. Kopā ar baptistu draudzi. Vadīja misijas grupas, kas pārcēlās no 

ASV un Indiju. Un apmetās ciemā, kur dzīvoja mana mamma. Viņiem ir ļoti 

skaists stāsts. 

Māte: Kas tad tā par misiju, ka vietējo meiteni savaņģo 

Abits: pilns priecīgu atmiņu. nē, nesavaņģoja, tas bija pavisam savādāk. Viņi bija 

satriekti ar mīlestību. smejas. Tā viņi mums paši vienmēr stāstīja. atceroties 

smaida. Gadu pēc tam, kad ieradās Indijā tētis ar mammu apprecējās. Un 

piedzimām mēs ar Andu.  
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Māte: Jūs esat dvīņi? 

Abits: Nē, nē, ko Jūs, Anda ir piecus gadus jaunāka. Mazā māsa. smejas 

Māte:  un kad tad jūs pārcēlāties uz Latviju? 

Abits: Tas notika daudz vēlāk. Vispār jau tētis mūsos sadēstīja to baigo mīlestību uz 

Latviju. Pats nebija te bijis, zināja tikai no savu vecāku nostāstiem, bet mums 

ar māsu uzbūra tādas ainas, ka mūsu apziņā Latvija kļuva par skaistāko, 

labāko vietu uz zemes. Un ar tēti mēs vienmēr runājām latviski. Žēl, ka viņš 

pats te tā arī nenonāca. 

Māte: Viņš neatbrauca? 

Abits: purina galvu Nē, nepaspēja. Pēc padomju sabrukuma tētis bija jau krietni 

gados. Vienmēr gatavojās, bet tā arī neatbrauca. Mamma gan bijusi. Vairākas 

reizes. 

Māte: Nu tad man skaidrs, no kurienes jūsu māsai tas latviskais vārds.  

Abits: Manējais arī ir latvisks. 

Māte: Nu es tā viss neteiktu. Abits nav gluži latviešu vārds, drīzāk arābu. 

Abits: Mans vārds un uzvārds ir Abits Elims. Es teiktu pats latviskākais, ko varu 

iedomāties. smejas 

Māte: Nu jau jūs mani nesat cauri, es neko latvisku tur nesaskatu. 

Abits: pamēģiniet no otras puses 

Māte burto, mēģina skaitīt, murmina,  man nekas nesanāk 

Abits: Paņem  papīra lapu un uzraksta savu vārdu un uzvārdu no otras puses 

AbitsElim – Milestiba 

Māte: samulsusi. Redz kā... Mēģina burtot arī Andas vārdu 

Abits: Nē, nē, Anda ir vienkārši Anda. smejas Pirmie divi burti no tēta – Anatols, bet 

otrie no mammas – Daaršii, tāda tā saikne. Mūsu abu vārdos vecāki 

iemūžināja savu mīlestību. Vai varbūt mīlestību uz Dievu, es nezinu, viņiem 

abas bija roku rokā. 

Abi klusē.  

Abits: Bet kā ar jums Birutas kundz?  
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Māte: Ar mani? pauze. attopas, ka šādas sarunas nav viņas komforta zona. saprot arī 

ka alu parasti nedzer. atgriežas savā parastajā ampluā. Kur tad tas Olafs 

palika ar to ar tēju? Olaf? Kur ta viņi ir? ceļas, lai ietu meklēt 

Abits: Gan jau tūlīt nāks 

Māte: dodas cauri istabai, ierauga virtuvē, ka balkons vaļā. Olaf! Ko Jūs darāt? Kāp 

nost. ierauga, ka Anda karina kājas pāri balkona malai. Ārprāc, kur jums 

prāts? Pieiet pie Olafa, paņem aiz rokas. Nāc, kāp lejā, te taču nevar sēdēt.  

Anda: Kāpēc nē?, tas taču ir skaisti. Paskatieties kādas debesis, kāds vakars! 

Māte: Olaf! Andas spārni visu laiku traucē mātei kārtīgi pietuvoties Olafam Nāc, Olaf, 

iesim, mums visiem te nav vietas. 

Olafs neko nesaka. Viņš ir noburts. Bet mātes vests, lēni ļaujas iet prom. Viņš pats 

aiziet, bet viņa būtība paliek uz tā balkona. 

Māte: Paldies. Bija jauki iepazīties, bet tagad mums jāiet. Mums ļoti daudz vēl 

darāmā, Olafam rīt jāiet uz darbu. 

Anda: sapņaini smaidot  Es zinu, jā.....Pētīt tauriņus.... 

Abits stāv pa vidu starp Andu un Olafu un saprot, ka kaut kas vārdos nenosakāms ir 

noticis. Kaut kas tāds ko viņš varbūt jau pazīst, kaut kas, ko viņš ir redzējis pie 

saviem vecākiem. 

Māte: vedot Olafu. Jā, jā, zinātnisks darbs, tas prasa piepūli. tas nav gluži tas pats, kas 

gleznot. Iesim Olaf. Iesim mājās. 

Pie durvīm Biruta sniedz roku Abitam, negribīgi arī Andai. Abits sarokojas ar Olafu. 

Kad Olafs sniedz Andai roku, viņa sakļauj ap viņu savus spārnus, tā ka Olafs 

nav redzams. Iestājās ilga pauze. Beigās ierunājas Abits. 

Abits: Nu tad arlabvakar! Priecājos, ka esam iepazinušies. Jauki būs dzīvot kaimiņos. 

Māte: Olaf, vai iesim? 

Pēc vēl vienas pauzes Anda beidzot attaisa spārnus. Un Olafam uz galvas ir mazi 

taureņa radziņi. Visi manāmi samulsuši. Olafs ar māti aiziet. 

 

4. aina Māte un Olafs, rīts.  pagājuši vairāki mēneši 

Olafs vannas istabā pats skujās. Radziņi paaugušies manāmi lielāki. Durvis vaļā. 

Māte pienāk, skatās, klusē, rokās tur izgludinātu kreklu uz pakaramā.  
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Māte: Tomēr spītīgs. Pats, pats, pats, vai ne?. taisni vai atgādina man to puiku kāds 

tu biji piecos gados. Visu tev vajadzēja pašam. Pēc tam tu gan paliki ļoti labs 

puika. Bet tagad man ir sajūta, ka atgriezies tas mazais palaidnis, kas uz visu 

atbildēja nē. 

Olafs klusējot skujās. Pēc tam noliek visu, noskalo seju, pagriežas pret skatītājiem. 

Viņa mugurā T-krekliņš, kur vēdera rajonā uzgleznoti daudzi taureņi. 

Māte: Kas tev tas par kreklu? es taču tev nesu citu, tīru, izgludinātu. Tu šito diendienā 

mēnešiem valkā, galīgi jau izbalojis, ne pēc kā neizskatās. Kas tev uznācis, 

dēls?, es nesaprotu.  

Olafs klusē 

Māte: vai tu tur nestrādā pārāk ilgas stundas? es par tevi uztraucos! 

Olafs klusē 

Māte: nu tā jau nevar, nevar viena zinātniskā darba dēļ laist postā savu veselību un 

dzīvi. Kas tad būs pēc tam? Tu esi par domājis, kas būs pēc tam?  

Olafs klusē 

Māte: Olaf, nu saki kaut ko. Vai tu tam darbam redzi kādu galu vai malu? Tev taču 

vajadzētu atpūsties. 

Olafs: vēl brīdi klusē. Nostājas pret mammu, uzliek rokas viņai uz pleciem. Viss ir 

kārtībā. Tieši šobrīd es varu rakstīt tā kā nekad, man viss ir skaidrs tikai jāspēj 

viss pierakstīt un neko nepalaist garām. Māt, man nekad iepriekš nav bijusi 

tāda skaidrība kā šobrīd. noņem rokas. 

Māte: nu jā, bet vai tu dzirdi, ko es saku, ka nevar darba dēļ upurēt visu dzīvi. Nevar 

upurēt un ignorēt savu māti. 

Olafs: Tas tā nav, esmu pavisam tuvu beigām, es apsolu. Palicis pavisam maz. 

Māte: bet tu darbā pavadi tik garas stundas. Vai kopš tās reizes, kad bijām pie 

kaimiņiem tu vispār kaut kur esi bijis? Varbūt mēs varam aiziet uz kino kādu 

vakaru, kā kādreiz? Mēs varētu arī uzaicināt kaimiņus, ja tu tā gribi, tas puisis 

man šķita ļoti jauks, mēs šad un tad patērgājam kāpņutelpā. Viņš man palīdz 

šo to atnest no tirgus. Ļoti jauks, īsts balodīt`s. Meiteni gan es redzu ļoti reti.  

Olafs:  varbūt nedaudz satraucies. Māt, šobrīd nē, man patiešām nav laika. Šodien 

trešdiena māt, es vakarā būšu laboratorijā, es domāju, lai tu negaidi mani 

vakariņās. 
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Māte: Olaf, man tas nemaz nepatīk. Tu vairs neesi tāds kā agrāk. Paglauda galvu, 

domīgi tausta vienu taureņa ragu. 

Olafs: māt viss ir kārtībā 

Māte: vienaldzīgi dusmīgā balsī Es visu tev sapakoju līdzi. Zaļajā katliņā ir zupa. Lūdzu 

uzsildi, neēd aukstu, es piezvanīšu pārbaudīt, labi? Ieliku biezpiena sacepumu 

un ķīseli mazajā burciņā. Bet nedod Armandam, nu lai taču viņš pats kaut ko 

sev nopērk, tur nav tik daudz lai pietiktu diviem. Vakaram tur ir līdzi zivju 

kotletītes ar.... 

Olafs: Labi māt, paldies, bet es tāpat visu neatcerēšos 

Māte: ..zivju kotletītes ar baltmaizi, Man šoreiz kaut kā galīgi nesanāca, tu jau zini, 

nav īsti vairs tā kā kādreiz. Olafs dodas pie ārdurvīm. Tu putru nemaz neēdīsi? 

Olafs: Nē, paldies, es iešu 

Māte: Pieiet pie Olafa, tausta pieri Tev karsta piere 

Olafs: Māt, viss ir labi, man vienkārši negribas ēst 

Māte: Tu kaut kā nelabi izskaties. neesi apslimis? Pavisam nelāgs skats uz tevi. Ja tu 

negribi putru, es varu pagatavot kaut ko citu? omleti vai maizīti ar žāvēto 

desu, ko tu labāk gribi? 

Olafs: Viss ir tiešām labi, paldies es tiešām neko negribu 

Māte: pieiet pie ledusskapja: te ir vēl galerts, tu varbūt gribi? Jeb tomēr omleti? 

Olafs: māt, es jau teicu 

Māte: Bet kaut ko noteikti vajag apēst 

Olafs dodas ārdurvju virzienā: māt, es teicu, paldies es negribu 

Māte: paceļ balsi Olaf, kaut kas ir jāapēd! 

Olafs aiziet un aiztaisa durvis 

Māte: Olaf! Kas ar tevi notiek? 

  

5. aina Abits ar Andu, tās pašas dienas rīts 
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Anda sēž uz balkona malas. Dzer kafiju Abits sēž uz ķeblīša balkona durvīs. Ar smalku 

otiņu glezno uz viena Andas spārna. Abita seja nav redzama. 

Abits: man patīk tevi redzēt tādu 

Anda: Kādu? 

Abits: nezinu, vieglu, dzirkstošu. Kā tauriņu 

Anda smejas. Tu esi mīļš, brālīt 

Abits: Ko jūs darāt, kad esat kopā? Kādus mākoņus bīdāt? 

Anda: es nezinu. Visu ko. Un neko. Es nezinu. aizsapņojas Nu vakar mēs bijām Olafa 

institūtā. Sēdējām uz jumta. Tur ir tāds skaists tornītis ar jumtiņu un skats uz 

visām debess pusēm. Tā ir baložu vieta, mēs viņiem esam to drusciņ 

atņēmuši. Bet man liekas, ka viņi nemaz nedusmojas. 

Abits: Baloži nekad nedusmojas. smejas 

Anda: ar smaidu Jā, es zinu, . Zini, mēs sēdējām vakar. Un vērojām baložus. un starp 

visiem tiem simtiem nebija neviena bēdīga. Neviena! viņi visu spēj pieņemt, 

Abit. Gan pelēkie, gan baltie, gan tie, kas klibi, gan tie kas jau pavisam veci. 

Viņi netupst un neskumst, viņi tikai dzīvo to dzīvi, kāda viņiem ir un man šķiet, 

ka viņi vienkārši ir pilni pateicības.  

Abits: Un tu nespēj, māsiņ? 

Anda:   Es nezinu. tagad kopš ir Olafs, man šķiet, ka es spēju visu. Bet es brīžiem 

nevaru aprast ar viņa skumjām. Viņš it kā ir ar mani, bet tad iekrīt tādā 

bezdibenī, kurā es vairs nevaru saskatīt pat viņa seju. 

Abits: Un tev liekas, ka jānes viņš no tā bezdibeņa laukā? 

Anda: es nezinu, Abit, es nezinu. Varbūt.  Bet kādreiz ir sajūta, ka es viņu nevaru nest, 

ka es nemaz nedrīkstu to darīt,  ka es iejaucos kaut kādā lietu kārtībā un savas 

mīlestības dēļ mēģinu mainīt upes tecējumu. Man laikam ir sajūta, ka es viņu 

glābju, bet man to neviens nav uzdevis. Bet es tikai gribu, lai viņš neskumst. 

Tāpat kā baloži. Tāpat kā tu, Abit. 

Nolaiž spārnus, Pagriežas pret Abitu. Abits arī pagriež galvu. Abitam ir baloža knābis.  

Abits. Mīlestība vienmēr maina upes tecējumu. Noskūpsta māsu uz vaiga. Vienmēr. 

Un to tev saka tavs brālis. Abits Elims! smejas 

Abits ieiet iekšā. Paņem no dīvāna malas balto halātu 
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Abits: Es braukšu māsiņ, man mājas vizītes. Un nakts dežūra. Bet tu neskumsti un 

izklaidējieties labi. Un rīt no rīta man visu izstāstīsi, sarunāts? 

Abits uzvelk halātu. Halāts ir parasts balts ārsta halāts, bet aizmugurē ir baloža aste. 

Anda to nedaudz piekārto. 

Anda: Labi 

Abits: Pasmaida. Labi! Vēlreiz noskūpsta māsu un aiziet. 

 

 6. aina tās pašas dienas vēls vakars Anda un Olafs Andas dzīvoklī 

Anda  ar Olafu lavās augšā pa trepēm. Speciāli mēģina uzvesties ļoti klusu.  Anda aiz 

rokas ieved Olafu savā dzīvoklī. Olafs sākumā stāv apmulsis. Abi paliek 

puskrēslā. Anda novelk kurpes. Pieglaužas Olafam. Olafs lēnām apskauj Andu. 

Anda noskūpsta viņu uz lūpām. 

Olafs: samulsis  Es nekad nebiju dejojis. es nezināju, ka tas ir tā................ ar rokām 

pieskaras Andas spārniem. 

Anda: Nu lāča kungs, es varbūt nesteigtos to saukt par deju. drīzāk -  par izmisīgi 

ciešu turēšanos pie manis (smejas, atraisās no apskāviena, sāk kustēties kā 

dejā) 

Olafs: Anda, es nepazīstu nevienu tādu kā tu 

Anda: Es taču esmu pavisam parasta 

Olafs: Tu es mīļa...pauze... un salda 

Anda: Salda kā ledene (smejas) 

Olafs: nē, salda kā....pieiet pie Andas, apskauj, pieglauž Andu sev klāt, noskūpsta. 

Anda pēc mirkļa paņem Olafu aiz rokas, ved uz guļamistabu 

Anda: Neviena nav mājās 

Olafs: jā 

Anda atkrīt uz muguras gultā Tu teici, ka šovakar dejoji pirmo reizi mūžā. 

Olafs: Jā 

Anda: un tev patika. 

Olafs: jā, man patika. Patika redzēt tevi.  
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Anda:  Es domāju par vēl kaut ko. ..izstiepj rokas pretī Olafam aicinot nogulties 

blakus....par vēl kādu pirmo. Abi skūpstās.  

Tumsa. Nekas nav redzams.  Dzirdami čuksti, divu satraukta elpa, kaut kas tumsā 

kūņojas, skūpstās, aprautas skaņas, brīžiem iesmejas u.c. 

Anda(smejas): Olaf, man kut 

Olafs. Piedod 

Anda : Nē, man patīk. Mani kutina tava bārda. (smejas) Dod roku. Nē, ne šito, otru, 

citādi izmežģīsi (smejas)  Gribu tev kaut ko parādīt 

Olafs: satraukti Anda.... nē ....pagaidi,...es tā nevaru.. 

Anda: Olaf, esam tikai mēs.  Es to ļoti gribu. Es to gribēju jau toreiz, kad aicinājām 

tevi nest manas klavieres. Tu stāvēji tāds apmulsis un ļoti cieši uz mani 

paskatījies. Olaf..?Tu taču arī to gribi?(dzirdama skūpstīšanās) 

Olafs: Anda......, es........, man........... , es, (skūpstās), es nezinu. Tu man ļoti patīc. Tu 

esi tik silta. iztrūkstas  ko tu dari?  Mīļā......, māte tepat aiz sienas, ja nu mūs 

sadzird... 

Anda: es tikai nedaudz , labi? mazu drusciņu, labi? tev patīk? 

Olafs satraukti elpo Jā! 

Anda:  pavisam nedaudz. Un māte nenāks, mēs esam manā dzīvoklī, atceries? 

Olafs: man reibst galva... 

Anda: bet tas taču ir skaisti.  

Olafs strauji elpo –es nezinu. Tu esi tik mīļa. Bet ir vēls, māte uztrauksies  un meklēs 

mani... 

Anda:  Kādas muļķības. Viņa taču domā, ka tu esi vēl laboratorijā, šodien ir trešdiena, 

atceries?  Olaf, mātei gar to nav nekādas daļas, mēs nedarām neko sliktu. 

Kaut gan...mēs varētu....Nāc, pie manis 

Olafs:  Mīļā, tu smaržo tik labi. (skūpstās) Man galvā visādas muļķības 

Anda: Man ļoti gribas dzirdēt tavas muļķības, Olaf...mīļais. 

Olafs: nuu(minsitinās, skūpstās) es, es iedomājos, kā es esmu paslēpies zem tavas 

kleitas.....un piespiežu vaigu pie tevis. 

Anda:  Olaf, es tevi ļoti gribu.  
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Olafs: Anda, mīļā... 

Skaņa, pie durvīm, klauvē. Māte stāv aiz durvīm kāpņutelpā  

Māte: Olaf! Olaf, vai tur esi? tūlīt atver! Tu tur esi?! 

Olafs: tumsā Tā ir viņa 

Anda: Nekas, tev par to nav jāuztraucas. Mēs taču esam pieauguši cilvēki. 

Māte: Olaf, Olafiņ, vai tu tur esi? 

Anda: tikai nesaki neko! 

Māte rausta durvju rokturi, klauvē pa durvīm, sit ar kulaku 

Māte: Olaf, atver durvis. tūlīt pat. Olaf, ko tu dari? Olaf! 

Olafs: es atvēršu. es tā nevaru Viņa nedrīkst tā uzraukties. ieslēdz gaismu. abi ir 

Andas gultā Anda izpūrusi, puķainā kleitā, Olafam atpogāts krekls 

Anda: Mīļais, mēs taču nolēmām. Viņa vienmēr tā rīkojas. Tas ir neprāts 

Māte: Olaf, tā nedrīkst. Viņa nav tev piemērota. Olaf, tu sabojāsi sev visu dzīvi sāk 

raudāt. pēkšņi izmainās. Anda, tu viltīgais skuķi, ver vaļā. Laid ārā manu dēlu. 

sit pa durvīm ar somu 

Anda: Ak Dievs kādi murgi 

Olafs: Es iziešu ar viņu parunāt 

Anda: Olaf, tas nav normāli. Tu dzirdēji ko viņa teica? 

Olafs: Viņa tā nedomā. viņa vienkārši ir uztraukusies 

Anda: Par ko? uztraukusies par to, ka tu esi laimīgs? 

Olafs: Nu nē, viņa nav radusi. Mēs vienmēr esam bijuši divi vien. Viņai tas viss ir 

jauns. 

Anda: Olaf, mēs iepazināmies pirms pusgada. Es neesmu kaut kāda meitene vienkārši 

no ielas. Un kāda viņai vispār daļa ko mēs darām. Tev ir 28 gadi, Olaf, mīļais, 

lūdzu, lai viņa iet, lai viņa tiek galā ar savu dzīvi (sāk skūpstīt Olafu) dzīvojam 

mēs paši savējo. Es gribu būt ar tevi, Olaf.. 

Olafs ļaujas skūpstiem 

Olafs: Anda, mīļā...................... 

Anda: nāc pie manis. Nāc, sasildi mani. izslēdz gaismu 
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Māte aiz durvīm cīnās ar dusmām, izmisumu un žēlumu pret sevi. Pēc neilga brīža 

Māte: Olaf, atver, ko tu dari. Viņa tevi aptinusi ap pirkstu, nāc ārā. Raud. Elso 

atspiežas pret durvīm, sakņūp. elso, ķer pie sirds, jau klusāk.  Olaf, ko tu dari, 

pēc visa ko esmu darījusi, dēls, attopies. 

Māte: Sāk runāt ar sevi Es jau no paša sākuma zināju, es zināju. Mazā  viltīgā ķirzaka. 

Visu jau no sākuma bija izplānojuši. Ievācās kā tāda sērga. Brālis ar māsu viņi 

esot. Kā tad! Droši vien ne nu brālis, ne nu kā. Suteners ar savu padauzu! 

skaļāk Olaf, atver durvis! 

Māte: turpina runāt ar sevi:  30 gadus te dzīvojam un viss bija mierīgi. ne strīdu, ne 

skandālu. Dēlu izskoloju. vai tad man viegli vienai bija? Vai tad šitādas te(rāda 

uz durvīm) dēļ es bērnu dzemdēju? Nolāpītie samaitātie ļautiņi. skaļāk  Anda, 

tu dienazzagle, atver durvis, nebojā mana dēla dzīvi, es izsaukšu policiju.  

Olafs tumsā:  Ko viņa teica? Tu dzirdēji? 

Anda: Nāc šurp, beidz klausīties, viņa runā ar sevi 

Olafs: Viņa teica, ka izsauks policiju.  

Anda: Nu tad lai sauc arī, es parādīšu viņiem savas biksītes. (smejas) Olaf, mīļais, 

lūdzu neklausies viņā. Viņa ir aiz durvīm un netiek mums klāt. Mēs esam šeit 

divi vien un mani tas traki uzbudina.  

Olafs: es tā nevaru. ieslēdz gaismu. Anda veļā, Olafam novilkts krekls, abi zem segas. 

Es nevaru viņai ļaut tur tā uzvesties. Kaimiņi visu dzird.  

Anda: Tici man, kaimiņiem viss vienalga. Katrs ir savā dzīvē, katru interesē tikai viņš 

pats. mīļi Bet ja mēs turpināsim čīkstināt gultu viņi gan pilnīgi noteikti 

ieklausīsies.  uzraušas Olafam virsū , sāk plivināt spārnus, Olaf, mīļais, es gribu 

būt ar tevi noliecās, skūpsta Olafu.  

Olafs: skūpstīdamies  Anda...  tagad?..... varbūt mums pagaidīt līdz viņa aiziet?...... 

Anda : maigi jā, tieši tagad, mīļais. Viņa nekur neies, tici man. Viņa elpos mums 

pakausī, kamēr mēs to ļausim. Skūpsta Olafu Izstiepj roku un noslēdz gaismu. 

Nāc, sasildi mani. 

Olafs: Anda... 

Māte: sēž aiz durvīm un raud. izņem no somas tablešu maisiņu. ilgi pēta zāles un liek 

blakus sev zemē. beigās no vairākām paciņām izņem ripas un ieliek mutē. pēc 

tam vēl. Runā ar sevi. Es to nepieļaušu, es neļaušu ņirgāties par mani. es 

neļaušu nozagt man dēlu un izpostīt viņa dzīvi. Viss tā nolāpītā dzīvokļa dēļ. 
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varēja stāvēt tukšs, kā līdz šim.  Bet nē. Un es viņiem uzticējos, kāda muļķe. 

izmēdot Jā Birutas kundz`, labi Birutas kundz, mums vienmēr bijušas labas 

attiecības ar kaimiņiem, Birutas kundz, tik jauki parunājām, Birutas kundz. Vai 

Jūsu dēls ir zinātnieks?, Birutas kundz. Izņem tabletes, norij vēl. Vai Jums 

atnest kaut ko no veikala, Birutas kundz? Ak Dievs, kāda es esmu bijusi muļķe, 

pilnīgi akla. (paliek miegaina, raud) apvārdoja mani kā mazu bērnu un kāds 

tad brīnums, ka Olafs šitā iekrita. Kāda muļķe. vēl miegaināka. Kāda muļķe! 

noslīgst aizmigusi 

No Andas dzīvokļa dzirdamas mīlas akta beigu fāzei raksturīgās skaņas. Istabā 

puskrēslā redzams kā pa istabu kā dejā laidelējas divi tauriņi. Skan mūzika. Arī 

Olafam ir spārni. Nodziest gaisma. 

 

7. aina Rīts, kāpņutelpa, Abits, visi 

Rīts (kāpņutelpas logā gaisma) Pa kāpnēm no naktsdežūras augšā nāk Abits. Māte 

joprojām guļ uz trepēm, atspiedusies pret sienu. nedaudz krāc. Abits 

iztrūkstas 

Abits: Birutas kundz? 

Klusums 

Abits(skaļāk): Olafa māt? krata aiz pleca, paliec galvu, tā ļengana. ierauga zāļu 

maisiņu, Patausta pulsu, skaita. Pielec kājās, metas klauvēt pie Olafa dzīvokļa 

Abits: Olaf, ver vaļā, Olaf, tava māte, Olaf, tu tur esi? metas pie sava dzīvokļa. Anda, 

atver, man vajag zāļu somu. Tad attopas sāk rakāties pa kabatām, meklē 

atslēgu. Kad ievieto atslēgu un jau slēdz vaļā, durvis atver Anda naktskreklā 

Anda: satraukta kas ir, ko tu kliedz? labrīt. 

Abits: Olafa māte.. 

Anda iznāk kāpņutelpā, pārbīstas. Olaf, Olaf nāc šurp! 

Olafs iznāk no vannas istabas. apakšbiksēs un kreklā, ar lieliem taureņa spārniem, 

iznāk uz trepēm 

Abits, ieraugot Olafu savā dzīvoklī un šādā paskatā uz mirkli apstulbst. Tad nopurina 

galvu un saka : Viņa kaut ko iedzērusi. Visapkārt kalns ar zālēm, bet es īsti 

nezinu ko. Viņa elpo, bet pulss palēnināts. es domāju tās ir miega zāles 

kombinācijā ar vēl kaut ko. Es nevaru viņu pamodināt. Kur ir zāļu kaste? 

Anda: istabā, uz mazā galdiņa 
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Abits: Es domāju ir jāpiezvana ātrajiem, pulss normāls, bet tomēr jāsaprot, ko viņa un 

cik daudz ieēdusi. Olafam Ienesam viņu iekšā!Cik sen viņa te jau guļ? Māte 

nedaudz sakustas 

Olafs: tup pie mātes, klausās elpā, glauda galvu, sabijies : Jau kopš vakarvakara. Māt, 

mosties, lūdzu nejoko tā. Anda iznes segu. Olafs ar Abitu ienes māti Olafa 

dzīvoklī , Tikmēr Anda zvana ātrajiem, pa telefonu izstāsta situāciju, nosauc 

vārdu un vietu. Abits atgriežas savā dzīvoklī, Olafs paliek pie mātes 

Anda: (Abitam) Mēs pārnācām ap 11. Kaut kur ap pus 12 viņa uztaisīja skandālu, 

kliedz bļāva, ar policiju draudēja. Bet pēc tam apklusa. Mēs domājām – 

aizgāja mājās. 

Abits:  Jūs neiznācāt? 

Anda: Nē, Olafs gribēja, bet es pierunāju, ka nevajag. Mēs bijām aizņemti.. 

Abits:(ieinteresēts nopēta Andu)es skatos. nu un kā?  

Anda: noskūpsta brāli Abit, es esmu tik laimīga! Mēs bijām kopā. Viņš ir tik smieklīgs. 

Mēs bijām mazajā bārā pie teātra, kaut ko drusku iedzērām un pēc tam – 

dejojām. Viņš teica, ka pirmo reizi mūžā dejo.  

Abits: tas tiešām ir tas ko tu gribēji? 

Anda: Abit, es viņu mīlu. 

Abits: Viņam ir traka māte, tu taču to zini.  

Anda : Zinu 

Abits: Šīs kundzes tik viegli nepadodas. Es baidos par tevi, vai tas neievilks tevi kā 

atvarā. es pārāk labi atceros, kā tas bija ar mani un Gunu. 

Anda: tas bija savādāk. Viņas māte vienkārši ienīda vīriešus. Tāpēc nelaida klāt savai 

meitai nevienu 

Abits: Bet ar ko tad tas atšķiras? 

Anda: ar to, ka viņas bija divas sievietes, kas iedomājušās, ka jāsaceļas pret visu 

pasauli. Ar Olafu ir citādi. Viņa māte ir slims cilvēks. Tas ir pavisam citādi, Abit. 

Tas nenostāsies starp mani un viņu. 

Abits. Kaut tā būtu, mās, bet lai vai cik es ļoti cienītu Olafu, viņam reizēm trūkst 

rakstura. Viņi ir bijuši divi vien pārāk ilgi. 

Anda: nerunā tā. Nav tā kā tu domā. Un viņš ir mainījies . To pat ārēji var pamanīt. 

Abit, mums bija tik labi kopā..... Tik neveikli smieklīgi labi! 
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Abits: bet tu taču saproti, ka viņa to izdarīja tīšām? 

Anda: tu domā miegazāles? 

Abits: Nu ja 

Anda: es tā nedomāju. varbūt viņa vienkārši pustumsā sajauca zāles, no uztraukuma 

iedzēra kaut ko par daudz. Un tad sagura uz aizmiga. Es nedomāju, ka tīšām. 

Abits: nu es nezinu. atceries kā viņa jau toreiz, kad ievācāmies nelaida Olafu palīdzēt 

mums nest klavieres? 

Anda (sapņaini) Jā, bet Olafs gribēja. Es atceros, kā viņš nosarka, kad deva man 

sveicināties roku.  

Abits: Jā un atceries kādu scēnu toreiz uzrīkoja viņa māte? notēloja sirdslēkmi.  

Anda: Nē, viņai patiešām palika slikti.  

Abits. Es tagad vairs neesmu par to drošs, bet patiesībā jau arī tas neko nemaina – 

tīšām vai netīšām, viņai nav visi mājās. 

Anda: nu lūdzu nesaki tā. Tu tā noraksturo situāciju, it kā viņa būtu fūrija, bet Olafs -  

viņas klēpja sunītis. Tu sabiezini krāsas. Jā varbūt, viņa ir uzstājīga, bet Olafs 

vienkārši rūpējas par viņu. Mēs jau to visu redzam no malas, bet viņam tā ir 

māte. 

Abits. Bet man liekas, ka viņa galīgi nespēj pieņemt, ka jums ar Olafu kaut kas sāk 

veidoties. Tu pati teici, ka Olafs mātei nesaka, ka jūs pavadāt laiku kopā. Es 

vienkārši uztraucos par tevi. Man negribas, lai foršākais laiks tavā dzīvē 

pārvēršas par murgu. Man negribas, lai tu viena iekrīti tajā bezdibenī. 

Anda: tā nebūs, Abit, tā nevar būt. Mēs mīlam viens otru. Un mēs gribam būt kopā . 

Pagājušā nakts mums abiem ļoti daudz ko pateica. Es nevarēju iedomāties, ka 

tas var būt tā.  

Tajā brīdī Abita dzīvoklī ienāk ātrās palīdzības ārsts un uzrunā Andu 

Ārsts: Vai Jūs esat Anda Elima? 

Anda: Jā es? 

Ārsts: Jūs izsaucāt ātro palīdzību? 

Anda : Jā, es  

Ārsts: Parakstieties lūdzu šeit par viltus izsaukumu. Jums vēlāk piesūtīs rēķinu. 
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Anda: Kā - viltus izsaukumu? 

Ārsts: Kundzei, par kuru jūs zvanījāt nekas nekaiš, viņa apgalvo, ka ātro palīdzību 

neesot saukusi un ka to esat izdarījuši jūs bez iemesla. 

Abits: tās ir muļķības, viņa gulēja uz trepēm un bija sarijusies nezinkādas zāles tā, ka 

nebija pamodināma.  Viņu vajag vest uz slimnīcu, lai noskaidrotu, ko tieši viņa 

lietojusi. 

Ārsts: kundze ir pie apziņas, sūdzību nav, mēs pret pacienta gribu neesam tiesīgi viņu 

stacionēt. 

Anda paraksta papīrus, ārsts aiziet.  

Anda: (dusmīgi)es iešu pie Olafa, es viņai pateikšu, ko es par viņu domāju.  

Abits: pagaidi, nomierinies, nevajag tur tagad iet, lai viņi paši izrisina šo situāciju, tu 

neko nevari šobrīd palīdzēt. 

Anda: es pateikšu, lai viņa liek mūs mierā! Lai ļauj dzīvot savam dēlam. Lai beidz 

izturēties kā bērns un manipulēt ar visiem. 

Abits: Ja Olafs ir tevis cienīgs, viņš pats to visu izdarīs. Viņš pats tiks ar to galā, tev nav 

jāiet cīnīties viņa vietā. 

Anda: brālīt, kāpēc viss ir tā? apskauj brāli, raud. 

Abits: klusi, mierinot būs labi, māsiņ, būs labi. 

 

8. aina. Olafs un māte dzīvoklī 

 

Dzīvoklī palicis tumšāks Māte guļ gultā. Gulta izskatās pēc zirnekļa pinekļiem, mātei 

galvā kaut kā zirnekļa galvai līdzīga ķivere.  Olafs apsējis priekšautu virtuvē 

vāra tēju. Taureņa spārni sakļauti bet redzami. 

Māte: Olaf, dēls, atnāc lūdzu. 

Olafs: es vāru tēju 

Māte: lūdzu atnāc, tas ir svarīgi 

Olafs ātri aplej tēju, uzliek uz paplātes un ienāk mātes istabā. Ieraudzījis mātes 

pinekļu midzeni uz mirkli iztrūkstas 

Māte: paldies, noliec šeit. 
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Olafs: manāmi samulsis ko tu gribēji? 

Māte: es tikai nedaudz gribēju ar tevi aprunāties. Tu jau saproti, es neesmu vairs 

nekāda jaunā. mana veselība – nu tu jau pats zini, man necik ilgi vairs nav 

atlicis. 

Olafs: māt, lūdzu beidz. 

Māte: Nu jā, es zinu, tev tas ir mazsvarīgi, tu vari atļauties nevērt vaļā durvis, kad 

tavai mātei ir slikti. Tu, es saprotu, esi gatavs atstāt mani vienu un tev nerūp, 

kas ar mani notiek.. 

Olafs: Māt, tā nav tiesa. 

Māte: Jā dēls, bet vakar tu parādīji, ka tā ir gan tiesa. Tu vienkārši uzgriezi man 

muguru.  Pēc tā visa ko es esmu tavā labā darījusi. Es saprotu, jā, protams, 

kuru tad interesē vecs un nevarīgs cilvēks. tev tagad ir citas, svarīgākas lietas. 

Es varētu nomirt un to neviens pat nepamanīs 

Olafs: Māt, lūdzu nerunā tā, man nav vienalga, kas ar tevi notiek 

Māte: Jā, bet Olaf, tu saproti, ka vienu reizi esi mani ignorējis un ar to pietiek, lai tas 

kļūtu par ieradumu. Sāk šņukstēt  es nekad nedomāju, ka TU man varētu kaut 

ko tādu nodarīt. Ka Tu varētu mani tā nodot. 

Olafs: Māt lūdzu nerunā tā, tas nav tā, kā tu saki, neviens negrib tevi noniecināt. 

Māte: Bet tu tomēr to darīji. Tu darīji kaut ko tādu, par ko man kā tavai mātei ir 

milzīgs kauns. Es dēls neesmu tik dumja, lai nesaprastu, KO tieši jūs tur 

darījāt. Un kā. 

Olafs: Māt,es tevi  lūdzu, nerunā par to  

Māte: Kā tu domā – nerunā? Tu domā – vienkārši tā, atstāt to kā nebijušu? Kā 

nenotikušu? Kā tu vari atļauties uzspļaut visam, ko es tev esmu mācījusi? Kā 

tu pēc visiem šiem gadiem varēji atļauties tik nekaunīgi man melot? un iet 

savu iegribu pavadā kā suns.  Paskaties uz sevi! Paskaties! Tu esi nožēlojams, 

man ir kauns par tevi. 

Olafs klusē 

Māte: un nedomā lūdzu, ka tas vienkārši tā var palikt, bez sekām. Tu esi iekāpis 

zampā ar vienu kāju un tici man, no tā tik viegli nevar izkāpt. Vai viņa vismaz 

bija jaunava? 

Olafs: Māt, es tevi lūdzu. 
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Māte: Ak Dievs, Olaf, cik tu esi naivs. Es tev prasu vai viņa bija jaunava? es zvanu 

ārstam, mums jāiet pārbaudīt, vai viņa nav tev kautko pielaidusi. Šitāda 

slampa noteikti laidusi sev cauri veselus bataljonus. Ak Dievs Olaf, vai tu 

vismaz nomazgājies? Nu es domāju – pēc TĀ? 

Olafs: Māt , ....es ,...es nevaru...es tevi lūdzu, nevajag 

Māte izkāpj no gultas sāk lēnām staigāt apkārt Olafam un viņai līdzi tinās zirnekļa 

pavediens. Mātei uz ķiveres miroņgalva. 

Māte: indīgi  Es saprotu, tu tātad negribi ar mani to apspriest...Pauze...Bet ar ko tad,  

interesanti zināt? Nu pasaki, kādi tev var būt noslēpumi no manis? No tavas 

paša mātes? Es esmu tev vistuvākais cilvēks! Nu kad, pasaki? kam tad tu vēl 

vari uzticēties? Tu domā, ka tā meitene tev kaut ko varēs palīdzēt? – Tu 

tiešām domā, ka viņai padomā, kas cits kā tevi pazemot tevi un pasmieties?  

Olafs klusē 

Māte: Olaf, atbildi! 

Olafs: klusi viņa mīl mani 

Māte: mīļo pasaulīt, Olaf – mīl. Nu paskaties uz sevi un paskaties uz viņu. Jums nav 

nekā kopīga, pilnīgi nekā. To taču viņa teica, lai dabūtu tevi gultā. Tieši tā taču 

viņas visas dara, pasaka, es tevi mīlu, un puisis jau viņai pie kājām. Viņa negrib 

tevi, Olaf, viņa grib tavu naudu, es tādām meitenēm redzu cauri.  

Olafs: tā nevar būt 

Māte: Bet vai viņa kaut ko minēja par kāzām, par to, ka vajadzētu apprecēties pirms 

jūs, nu khm, khm(sāk klepot) pirms jūs, nu tu pats saproti. 

Olafs: Nē, mēs gribējām lidot kopā. Mēs abi ilgojamies pēc plašuma. 

Māte: ak Dievs Olaf, lidot kopā. Ko tu runā? Attopies, tā rīkojas tikai pazudušas 

sievietes, padauzas, Olaf, kurām nekas cits nav atlicis, tikai nekaunība. Viņas 

gatavas pagulties zem katra pretimnācēja, un jo īpaši zem tādiem kārtīgiem 

jaunekļiem kā tu. Olaf, godīgas meitenes tā nedara. Nu padomā, kas jums 

vispār var būt kopīgs? Nāc ejam, es tev salaidīšu vannu, tu nevari šitāds iet uz 

ielas. 

Olafs: Māt, ........nē. 

Māte: tagad Olaf, tagad. Tici man, tu pēc tam būsi tikai pateicīgs. māte pieceļas, 

aiziet uz vannas istabu, atgriež krānu.  
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Olafs: sēž sakņupis. Ilgi burza rokā vienu spārnu. Tad saņemas. Klusi. Bet tu taču pati 

arī nebiji precējusies. 

Māte : Ko tu saki, es nedzirdu, te ūdens tek.  Tūlīt jau būs kaut cik , varēsi nākt. 

Olafs: Māt, bet tu taču arī? 

Māte: Ko es arī?  

Olafs: skaļāk Tu taču arī nebiji precējusies? 

Māte pārstāj darboties,  apsēžas uz vannas malas. Ko tu teici? 

Olafs: Tu taču arī nebiji precējusies? Pauze. Tu saki, ka viņa ir netikle.  Tu nosauci 

Andu par pazudušu sievieti. Bet tu pati? manāmi iekarst Tu vienmēr man 

stāstīji kā tēvs tevi tik bezatbildīgi izmantojis un atstājis.  Bet tu taču arī nebiji 

precējusies! Paceļ balsi Tu pati nebiji precējusies! Nebiji! Pieceļas un aiziet līdz 

mātei uz vannasistabu 

Māte: lēnām pieceļas. Ūdens turpina tecēt.  Olaf, izbeidz! 

Olafs: vēl skaļāk Tu pati nebiji precējusies! Tu pati esi padauza! Tu pati esi padauza! 

liecas tuvāk mātei, vēcina spārnus, tie sitās pret vannas istabas sienām, 

saprati? 

Māte: Olaf, tūlīt pat rimsties 

Olafs: Sāk iet mātei virsū , spiež pie vannas istabas sienas, Māte mēģina aizķert 

Olafu, apturēt,  bet ir par vāju. Tu pati esi padauza! Tu pati esi padauza! 

kliedz, Padauza! Padauza! Es tevi nogalināšu! sāk žņaugt māti. Spārni vēcinās 

neticamā ātrumā. 

Māte: aizspiestu kaklu Olaf, izbeidz, Olaf attopies. 

Olafs: Es tevi nogalināšu! Olafs žņaudzot māti liec pāri vannai 

Māte: jau pavisam bez elpas Olaf, izbeidz. 

Tajā brīdī atskan zvans pie durvīm. Olafs attopas , atlaiž rokas mātei no kakla, pats 

apstulbis paliek stāvēt. 

Māte: krekšķina, rīvē kaklu, izlokas no Olafa tvēriena, sakārtojas, pieglauž matus, 

pārspīlēti staltā gaitā iziet no vannasistabas, dodas pie ārdurvīm. 

Olafs sakņūp uz vannas malas. ieiet pilnīgā pēc-afekta apātijā, šūpojas no priekšas 

atpakaļ Durvju zvans zvana vēlreiz 

Māte: Kas tur ir? 
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Anda: es, Anda 

Māte: Ko tev vajag? 

Anda: Atveriet, man jārunā ar Olafu! 

Māte: Olafs nejūtas vesels. 

Anda: Lūdzu atveriet durvis. Man obligāti jārunā ar Olafu 

Māte: Viņš negrib tevi redzēt. Ej prom! 

Anda: Es Jums neticu. Atveriet durvis. Jums nav tiesību! Kas jūs tāda esat! sit ar 

kulaku pa durvīm Veriet vaļā! 

Māte tikmēr no iekšpuses durvīm priekšā sāk aust biezu, riebīgu tīmekli 

Māte: Liec mierā manu dēlu! Ej un posti savu dzīvi. Tu un tavs brālis, ejiet abi un 

lieciet mūs mierā! 

Anda: Olaf, atver, Olaf, mīļais, lūdzu neļauj viņai tā rīkoties. Olaf, tu tur esi? Kliedz  Ko 

Jūs viņam izdarījāt!?  

Māte: Ej prom, vācies! Un netraucē mūs vairs. 

Anda: Tu esi slima, Tu esi slima, tu to zini? tu esi nenormāla!! Tu neesi cilvēks!! Tu 

neesi cilvēks. sāk raudāt.  Olaf, Olaf, kur tu esi? Olaf! Neļauj viņai to darīt, 

Olaf! raud, jūt, ka nevar neko vairāk izdarīt, sakņūp pie durvīm, raud. klusāk 

pie sevis neļauj viņai to izdarīt! Neļauj viņai... 

Māte aiziet atpakaļ uz vannas istabu. Olafs joprojām sēž uz vannas. Māte sāk viņu 

izģērb kā bērnu. Kā pēdējos noņem taureņa spārnus. Tie sākumā nepadodas, 

bet tad nolūst ar trulu klakšķi. Olafs iekunkstas, pēc tam turpina sēdēt. Māte 

spārnus saliek kaktā. Palīdz Olafam iekāpt vannā. Saziepē matus, mazgā un 

dzied kādu dziesmiņu par mazo puisēnu. Kamēr mazgā matus, it kā 

nesaprotot, kas tas ir, noņem arī taureņa ragus. 

pa vidu dziesmai:  

Māte: Olaf, viss būs labi. Viss būs kā agrāk. Mums tādi satricinājumi nav vajadzīgi. 

Mēs vienkārši nomazgāsimies, atpūtīsimies un viss būs atkal labi.  

Olafs sēž un neko nesaka. satumst.  

 

2. cēliens 

1. aina Olafs ar māti 
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Olafa un Birutas dzīvoklis viss ir kā zirnekļa midzenis. Olafs kā zirnekļa satīts kokons 

nosēdināts pie virtuves galda, redzama vienīgi seja. Tīmekļu dēļ viņš izskatās 

pēc autos ietīta bēbīša. Olafam izaugusi gara bārda. Olafs ir pilnīgi apātiski 

vienaldzīgs. Māte kā zirneklis rosās pa māju. Gatavo brokastis. var saprast, ka 

Olafs nekur citur neiet, visu laiku atrodas tajā vienā pozīcijā.  

 

Māte: Olaf labrīt, vai tu jau pamodies? Vai labi gulēji? 

Olafs neko neatbild, bet māte runā tā, it kā atbildētu. 

Māte: Labi? Nu ļoti labi. Izskaties ļoti možs, izgulējies! Es gatavoju brokastis, tēju ar 

pienu, speķa pīrādziņus un omleti. Viss kā tev garšo! 

Pieiet pie Olafa 

Māte: Vai tev bārda dikti ataugusi. Kā lācim. Noskūsies dēls? 

Olafs klusē 

Māte: Tu gribi, lai es noskuju? Tu pats neredzi no sāniem? Nu bet, protams, mīļais, es 

noskūšu, tūlīt pat. 

Māte aiziet uz vannas istabu pēc skujamā aparāta 

Atnāk atpakaļ, kādu laiku darbojās ar aparātu, skūdama Olafu. 

Māte: kamēr skuj Šitādu bārdu jau dēls, nevar. Tā padara tevi vecāku. bet tu vēl esi 

jauns, tev viss vēl priekšā. Vai ne? Nu kur tu tāds noaudzis, nevar cilvēkos 

rādīties, citādi domās, kas tas par večukiņu. Tāpēc noskūsimies, nomazgāsim 

seju un būsim atkal jauni.  

Satumst 

2. aina Anda un Abits viņu dzīvoklī 

Anda savā dzīvoklī, guļ dīvānā, līdzīgi kā Olafs satīta kā muša zirnekļa tīklā. Pilnīgi 

bāla, gandrīz kā bez dzīvības. Spārni ir, bet pietīti pie muguras. Abits ir viscaur 

balodis. Virtuvē gatavo brokastis.  

Abits ienāk istabā ar paplāti. 

Abits: Māsiņ, es atnesu brokastis, tek kaut kas jāapēd. 

Anda klusē 

Abits: Nu lūdzu neklusē vienkārši tā, es nevaru vairs, kad tu visu laiku klusē.  

Anda klusē 

Abits: Sarunājam tā, vai nu tu kaut ko apēd vai arī sāc runāt ar mani, labi? Viens tev 

jāizvēlas. 

Kādu brīdi Anda turpina sēdēt un nekustēties. Tad negribīgi paņem no paplātes vienu 

apaļo bulciņu un pa sīksīkiem kumosiņiem sāk ēst. Turpina nerunāt.  
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Abits: Paijā Andas galvu. Jā, ļoti labi māsiņ, uzēd nedaudz, Kaut ieknābā kā cālēns. 

Abits piesēžas Andai blakus uz dīvāna un sāk tīrīt nost zirnekļa tīmekļus, 

mēģinot atbrīvot Andu. Tas nevedās. Smalkie zirnekļa tīkli izrādās stipras 

virves. Abits cīnās, cīnās,viņam izdodas atbrīvot vien pēdas un kājas ne 

augstāk par ceļiem. Beigās noguris apsēžas blakus Andai uz ķeblīša. Vēl pēc 

brītiņa paņem ģitāru un sāk spēlēt dziesmu, kas skanēja uz balkona, kad Anda 

ar Olafu pirmo reizi sarunājās. Klusi Sāk dziedāt.  

Abits spēlē un dzied. Dziesmas vidū Anda sāk raudāt. Pēc dziesmas 

Anda: Abit, es bez viņa nevaru.  

Abits: es zinu māsiņ 

Anda: Es vairs nevaru dzīvot. 

Abits: Lūdzu nerunā tā. Tev jādzīvo, tu esi vēl jauna. Gribi, pārcelsimies? Atradīsim 

kādu skaistu māju ar lielu, lielu balkonu uz kura tu varēsi sēdēt un gleznot. 

Labi, māsiņ? Gribi – pie jūras? Tu vienmēr būs spirgts gaiss un plašums! 

Brauksim prom no šejienes! 

Anda: klusē. Viss ir beidzies, Abit, es neko nevaru izdarīt. Es nevaru vairs viņu nest, 

viņš krīt bezdibenī un es krītu viņam līdzi. 

Abita: nerunā tā, tev nav jākrīt, tev ir jādzīvo, tas nav tavs bezdibenis, Anda. Es tev 

neļaušu tur iekrist. apņēmīgi Mēs brauksim prom no šejienes!  

Anda: Es nevarēju viņu izglābt. es nedomāju, ka viņa ir tik spēcīga. Es neklausījos tevī, 

kad tu mani brīdināji. Mums vajadzēja laisties prom. Jau uzreiz. Es ļāvu viņai 

viņu man atņemt.Es ļāvu viņu iespundēt. Es vienkārši ļāvu viņai iegrūst viņu 

bezdibenī, saproti, Abit. Tā biju es, kas to izdarīja.  

Abits: Tā nebiji tu, tā nav taisnība. Tu mīli Olafu. Tu viņam dāvināji pašu dārgāko, kas 

tev ir un tā nebija tava mīlestība, kas pazudināja Olafu. 

Anda: Bet tu saproti, viņa arī mīl Olafu. Saproti? Arī viņai tā ir mīlestība. Un vienkārši 

viņas mīlestība izrādījās spēcīgāka. 

Abits: Nē, Anda, tā nav mīlestība. Tā nevar būt mīlestība. Tā ir apsēstība. Tā ir mānija, 

fobija es nezinu sauc kā gribi, bet tā nav mīlestība. 

Anda: sēž gultā ar visiem valgiem, apķērusi ceļus. Mana mīlestība vienkārši zaudēja. 

Tā nebija tik stipra, lai iznestu viņu ārā. 

Abits: redz, ka māsa ieciklējusies. Pagaidi, tūlīt. ceļas, lai ietu uz virtuvi. Es tūlīt kaut 

ko atnesīšu, labi? Mazu brītiņu pagaidi, labi?  
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Anda: ...es nenosargāju viņu no bezdibeņa, Abit, es to neizdarīju.. 

Abits: es tūlīt uzjaukšu tev vienu pulverīti, un tu izdzersi, labi? Tūlīt..., tu izdzersi un 

mierīgi atpūtīsies. Labi? Tu kārtīgi izgulēsies un tev būs labāk! Un mēs 

brauksim prom no šejienes!  

Abits aizsteidzas uz vannas istabu, skapīti ilgi kaut ko meklē, pēta. Anda tikmēr 

pieceļas no dīvāna un lēnā, lēnā, (cik var paiet visa sasieta) bet apņēmīgā 

gaitā dodas uz virtuves pusi. Tad laukā pa pavērtajām balkona durvīm. Abits 

neredz. Andas spārni ir pietīti ar zirnekļa pinekļiem. Kad Abits iznāk no 

vannasistabas ar uzjaukto glāzi rokās Anda stāv kājās uz balkona malas 

Abits: Anda nē! 

Anda liecas pāri balkona malai 

Abits: Nē! skrien 

Anda krīt, Abits metas pakaļ Tumsa 

Kādu brīdi nekas nav redzams. Pēc brīža Abits kā balodis lido pāri skatuvei, pāri Olafa 

dzīvoklim, (skatītājiem?)un nes Andu uz rokām. Nolaižas uz sava balkona, 

ienes Andu iekšā, nogulda gultā. Sasedz. Aizslēdz balkonu.  

Apsēžas. blakus māsai uz ķeblīša. Sēž vairākas dienas,  mainās diena ar nakti, diena 

ar nakti. Abits turpina sēdēt. Viņš domā plānu. Ik pa laikam, mainās gaismas 

vienā un otrā dzīvoklī un var redzēt guļošo Andu un sēdošo Abitu un otrā 

dzīvoklī sēdošo Olafu. Māte nav redzama. ,  

Abita domas var nojaust no notiekošā atspulgos/projekcijās. Kādā brīdī pa sienu rāpo 

tūkstošiem zirnekļu, kādā brīdī lido tūkstošiem taureņu. redzams viņa vārds 

Abits Elims, tad no otras puses, tad Andas vārds, tad atkal taureņi, tad 

zirnekļu tīkli, Tad Anatols un Daarshii, tad Indija. Uz vārdu Indija domu 

ritējums apstājas. Kādu laiku redzams tikai šis uzraksts un tad tam „nokrīt” 

trīs pēdējie burti. Lēnām no sāna piebrauc burts e 

Ind..................e 

Abits pieceļas un dodas uz vannas istabu. Izkrāmē visu zāļu skapīti uz plaukta. Ilgu 

lasa visus uzrakstus, šķiro, vienā malā liek vienas zāles, pārējās met izlietnē. 

Kad atlasīts visas atlasītās ņem ārā no iepakojuma. Dodas uz virtuvi uz saberž 

visas tabletes piestā. darbojas ilgi un pamatīgi. Pēc tam no papīra uzloka 

nelielu tūtiņu un visu saturu saber iekšā. Pēc tam vannas istabā novāc visas 

zāļu paciņas un kārtīgi saliek visu atpakaļ skapītī. Aiziet istabā, noskūpsta 

guļošo māsu un aizlido pa logu. 
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3.  aina Olafa dzīvoklis nakts.  

Māte guļ gultā. Olafs joprojām uz ķeblīša. Abits ielido pa logu. Mātei pie gultas stāv 

ūdens glāze. Abits pieiet un saber iekšā visu savu papīra tūtiņas saturu. 

Samaisa. pagaida kādu mirkli. Tad cauri pinekļiem pieiet pie Olafa un sāk 

plosīt vaļā visu pietīto. Olafs ir ne tikai satīts, viņš ir arī pietīts pie ķebļa, galda 

utt. Abitam izdodas kaut cik attīt Olafu, viņš paņem viņu uz rokām un aizlido 

caur logu, ielido savā dzīvoklī un noliek Olafu blakus Andai. Atkal izlido pa 

balkonu un ielido Olafa dzīvoklī. Vāc pa visu māju zirnekļa pinekļus līdz visi 

pinekļi cik iesējams savākti vienuviet. Pēc tam no pinekļiem izveido Olafa vietā 

cilvēkveidīgu figūru. Pieiet pie mātes, pārliecinās, ka glāze stāv un pa logu 

aizlido. Tumšs 

 

4. aina Rīts. Olafa dzīvoklis Olafs un Māte 

Olafs sēž tajā pašā vietā pie galda. Viņš nav satīts, viņš ir parasts cilvēks. Arī  māte ir 

cilvēks, ne zirneklis. 

Māte pieceļas gultā sēdus. tad izkāpj, uzvelk halātu. Paņem ūdens glāzi, pieliek pie 

lūpām, ierauga, ka uz loga stāv puķu pods, kas viss pieķepis ar zirnekļu 

tīkliem. Nolasa visus zirnekļu tīklus un uzlej glāzi puķei. iziet virtuvē Ierauga 

Olafu pie galda. 

Māte: Olaf, tu jau pamodies? 

Olafs klusē. 

Māte: Olaf, vai tu vispār biji gulēt, jeb sēdēji te visu nakti? 

Olafs klusē 

Māte: es uztaisīšu tev brokastis.  

Oalfs: es neko negribu māt. 

Māte: tev ir jāēd. 

Olafs: paceļ no zemes kaut ko, tie izrādās viņa taureņa spārni. Tie ir galīgi saburzīti, 

viņš tur tos un saudzīgi pārlaiž pāri roku. Pa nakti dzīvoklī bija ielidojis putns. 

Māte: Ko tu stāsti. nevar būt! logs bija ciet. 

Olafs: Viņš bija ielidojis man pakaļ 

Māte: Māte pagriežas un skatās uz Olafu. Olaf? tev nav labi? ko tu runā? 
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Olafs, Viņš teica, ka mans laiks ir klāt, bet es neļāvos 

Māte: saprot, ka Olafs murgo. nu ko tu Olaf, neviens putns nevar būt tik liels, lai 

panestu tevi. Lūdzu, ņem, padzer tēju. 

Olafs: es neļāvos, jo teicu, ka esmu devis solījumu. Ka esmu apsolījis būt ar tevi. 

Apsolījis neatstāt tevi vienu. Ka būšu ar tevi, lai kas arī notiktu 

Māte: Olaf, ko tu runā? Tu esi murgojis naktī. Nav te nekāda putna, neviens tev 

nenāca pakaļ. Te esam tikai mēs divi vien. 

Olafs: Es tev apsolīju māt, būt ar tevi un tevi neatstāt. Tu liki man dot tādu solījumu. 

Māte: Dēls, nebiedē mani, jā tu apsolīji, bet tagad par to nerunāsim, tagad nav 

jārunā par pēdējo stundu. Nāc, iesim, tev vajag apgulties 

Olafs: Cik reizes tu jau nomiri savas dzīves laikā, māt? Tev vajadzēja mani blakus, jo 

tev ir bail? 

Māt: ko tu runā, Olaf, es tevi nesaprotu? 

Olafs: Es smoku māt. 

Māte: Ko tu runā Olaf? 

Olafs: Mana galva ir kā spīlēs, man šķiet, ka tūlīt plīsīs pušu. saķer galvu man nav ko 

elpot. Elso kā bez elpas 

Māte: Ko lai es daru? Olaf! Kas ir ar tevi? 

Olafs: Tas ir viss māt. Vairs nekas nav maināms. Bet es nebaidos. 

Māte: Iztrūkusies. Olaf, ko tu grasies darīt? Olaf, ko tu runā? Tu mani biedē, lūdzu 

nerunā tā. 

Olafs: tur galvu. Ak Dievs, kāds spiediens. Man arī ir bail. Es nezināju, ka var paelpot 

tādā šaurībā. Es elpoju tikai tāpēc, ka tu elpo. 

Māte: Olaf, es piezvanīšu ātrajiem, tev nav labi. 

Olafs: Nevajag dakterus. Mēs to izdarīsim paši. Mums to vajadzēja izdarīt jau sen. 

Māte nojauš, ka Olafam atkal tuvojas kāda lēkme, viņa drošības pēc paņem no 

virtuves galda lielas šķēres. 

Olafs: Pieceļas, paņem taureņa spārnus, pārliek pār plecu, kā loku. Tūlīt. Es jūtu, tas 

būs tūlīt. Tu arī jūti? 

Māte: arvien satrauktāk. Ko Olaf jūtu? Par ko tu runā? 
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Olafs: Olafs no mātes rokām izņem šķēres. Ar Dievu māt.  

Māte: Ko tu runā, Olaf, Uz kurieni tu dodies? 

Olafs atmuguriski kāpjas atpakaļ 

Māte: Olaf, uz kurieni tu? 

Olafs: pretī neizbēgamajam! Kāpjas atpakaļ, tiek līdz ārdurvīm, pāriet pāri kāpņu 

laukumiņam, attaisa Andas dzīvokļa durvis 

Māte: Nē, Olaf, nē! Tikai ne tur! Tikai ne pie viņas! Lūdzu! 

Olafs: Kāpjas arvien atpakaļ. Māt nekliedz, tas visu padara grūtāku. Esi mierīga, 

vienkārši ļaujies 

Māte: Olaf, es nevaru. Es to nevaru. Es vairs nevaru. Lūdzu pastājies. 

Olafs: Tu vari. Laid mani! 

Māte: Olaf, Olaf!......... 

Olafs ir nonācis līdz Andai, kas guļ uz dīvāna. Anda ir cilvēks, ne taurenis vairs. Olafs 

paņem Andu uz rokām, Anda atmostas, miegaina apliek rokas Olafam ap 

kaklu. Olafs ar Andu uz rokām turpina lēnām kāpties atpakaļ, iziet cauri 

virtuvei, attaisa durvis uz balkonu. 

Māte: kliedz Olaf, nē!! 

Olafs ar Andu uz rokām nostājas pie balkona malas. Tajā brīdī pa kāpnēm augšā nāk 

Abits. Kad viņš nonācis līdz kāpņu laukumiņam, māte viņu ierauga . Abits 

skatās uz vienu un otru pusi, līdz saprot, kas notiek. 

Māte: Abit, apturi viņu. Viņam ir tava māsa! 

Abits: Birutas kundz? Sveiki. Vai Jums viss labi? es domāju ar pašsajūtu? 

Māte: Kliedz Ko tu tur runā? Kādu pašsajūtu? Tu neredzi, ko viņš dara? Tu taču esi 

ārsts dari kaut ko, apturi viņus. 

Abits: par ko Jūs runājat?  

Māte: Olafs ar tavu māsu. Tur! rāda uz balkonu 

Abits: paskatās Ko tad es tur varu palīdzēt? 

Māte: apturi viņu! pierunā, lai viņš nāk atpakaļ, es nezinu, dari kaut ko! 
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Abits: vēlreiz paskatās Nu tik tālu vēl nav aizgājusi pat mūsdienu zinātne Birutas 

kundz. Jūs prasāt neiespējamo. 

Tajā brīdī Olafs ar Andu uz rokām uzkāpj uz balkona malas. atklājas, ka Olafam ap 

vidukli ir virve, kas otrā galā ir apsieta ap vidu mātei. Brīdī, kad Olafs uzkāpj 

uz balkona malas, virve nostiepjas.  

Māte: Olaf nē!  

Olafs krīt atmuguriski lejā no balkona. Māte pieceļas kājās, mēģina turēt virvi, vilkt 

atpakaļ. Abi kādu brīdi cīkstas. Tad Olafs paņem no Andas rokām šķēres un 

pārgriež virvi. Abi ar Andu krīt. Tajā brīdī atskan izmisīgs mātes kliedziens. 

Klusums, tumsa. 

Pēc kāda brīža atskan jaundzimušā raudas 

 

 

Beigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


