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Abitur* 

*Abitur (from Latin abire "leave, go off") is a designation used in Germany, Finland and Estonia for 

final exams that pupils take at the end of their secondary education, usually after 12 or 13 years of 

schooling. 

Darbojošās personas: 

 Policijas inspektors (iespējams, tikai balss) (45) 

 Andžiņš (17) 

 Grandavs (18) 

 Klāvs (19) 

 Rūdis (18) 

 Raivis (18) 

 Laima (17) 

 Māsiņa (55)  

 

 

1.aina.  

Policijas iecirknis. Uz krēsla sēž Andžiņš (17) baltā T-kreklā un bēšīgās biksēs. Viņu izgaismo 

viens gaismas kūlis, pārējais tumsā. 

 

Inspektora balss. Nosauciet, lūdzu, skaidri savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

Andžiņš. An- Andris Poļakovs, 230295-10324 

Balss. Tagad pastāstiet, ko jūs darījāt naktī no 31. Maija uz 1. Jūniju ? 

Andžiņš. (izbiedēts, nedaudz trīcošā balsī) Ēēē... nu, es precīzi neatceros. 

Balss. (vēsi) Papūlieties atcerēties. Tas ir svarīgi 

Andžiņš nodūris galvu, kaut ko knibina rokās. 

Andžiņš. Nu... Es biju vienā pasākumā. 

Balss. Precizējiet, lūdzu. Kur? Pie kā? 

Andžiņš. Vienā viesu namā. Netālu no Ķekavas. Pie skolasbiedriem. No paralēlklases. 

Balss. Jūs varat nosaukt vārdus un uzvārdus? 

Andžiņš. Es...es daudzus nepazinu. Tie bija apmaiņas skolēni no Vācijas. 

Balss. Pie kā jūs braucāt? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_education
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Andžiņš. Pie Krišjāņa Blumfelda. 

Balss. Vēl? 

Andžiņš. Neatceros.  

Balss. Papūlieties. 

Andžiņš. Nū... Linards Kalniņš, Anna Kursīte. 

Balss. Vai tur bija Laima Mežule? 

Andžiņš. Jā, tur bija arī Laima. Es kaut ko esmu izdarījis? Ko jūs gribat uzzināt? Jūs zvanīsiet 

manai mātei? 

Balss. Vispirms mēs noskaidrosim faktus. 

Tumsa. 

2. aina.  

Mašīna, pie stūres sēž Klāvs (19) svītrotā džemperī ar kapuci, blakus sēž Laima (17) plānā 

lietusmētelī un šallē. Aizmugurējā sēdeklī saspiedušies četri cilvēki: Andžiņš (17) –krāsainā 

pletkreklā ar oranžām Jāgermeistera krellēm, Grandavs (18) Apspīlētā „sievu sitēja kreklā”, 

kam pa virsu uzvilkta melna ādas jaka, Rūdis (18), tumšiem izspūrušiem matiem, bītlenē , un 

Raivis (18) – baltā, nolietā kreklā, ap galvu apsieta šlipse. Skan ļoti skaļa mūzika, visi bļauj 

vai dzied līdzi. Klāvs pagriež klusāk. 

 

Grandavs ar Andžiņu. (tēlojot vācu akcentu) Ēēēu, Klaaaaaus, griez atpakaļ, bite šooon. 

Klāvs. Es tik skaļi pie stūres nevaru. Man ir sajūta, ka es nedzirdu savas domas. 

Andžiņš ar Grandavu smejas. 

Andžiņš. Nafig tev jādomā? Tev tikai jāstūrē, čalīt! Kur tu esi redzējis šoferi, kurš domā? 

Raivis. Nu Rīgas mikriņos noteikti neesmu. 

Abi smejas. 

Klāvs. Davai, iztiksiet bez maksimālā skaļuma. Nedaudz cieņas pret šoferi, ok? 

Grandavs. (pieliecas, nopietns) Vecīt, tas točna, reāli, visu cieņu tev, kā mēs citādāk tiktu no 

tās čuhņas mājās? Sit pieci!  

Grandavs dod plaukstu, Klāvs neatrauj acis no ceļa. 

Klāvs. Jā, jā, nav par ko. Tikai nākamreiz stūrēs kāds cits. Mani kaut kā dzen stresā šitā štelle. 

Un Raivim tā mašīna kaut kā dīvaini ripo. 

Raivis. EU, nedirs mašīnai!  
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Grandavs apliek roku ap sēdekli un uzliek Klāvam uz pleca, pieliecas pie auss. 

Grandavs. (pārspīlēti nopietni) Vecīt, tiešām, nevajag dirst mašīnai. 

Raivis. Pareizi! Tas ir labākais, ko misters Mersedess ir uztaisījis.  

Rūdis. Es šaubos, ka to, kurš uztaisīja šo mašīnu sauc misters Mersedess.  

Visi smejas. 

Raivis. Nu pohuj, varbūt tā ir Mersedesa kundze, man taču vienalga. Kā tur bija? Dāvinātam 

zirgam zobos... Nē, dāvinātu zirgu atpakaļ ne... Nu, karoče pohuj. 

Andžiņš. Labi, pietiks nogurdināt smadzenes, šodien smadzenes ir jāatpūtina. Un kas mums 

to palīdzēs izdarīt? 

Grandavs, Raivis, Rūdis. HEKTORS! 

Andžiņš sāk dod pudeli pa riņķi. Visi dzer. 

Laima. (klusi, Klāvam) Man ir slikti... 

Klāvs. Paskaties bardočokā,saulīt. Tur ir ūdens. Iedzer - paliks labāk. Mēs pēc pusstundiņas 

jau būsim Rīgā. 

Grandavs. Tā, visi Hektorizēti . Ā, paga. Laima! Tu dzersi? 

Grandavs dod Laimai pudeli. 

Klāvs. (dusmīgi) Nedzers viņa šito sūdu! 

Grandavs. Davai, Klāviņ, čillax! Neesi tāds rausteklis! 

Klāvs. Neesmu es nekāds rausteklis! Vienkārši neuzbāzies viņai, ok? 

Grandavs. Ok, viss mierīgi. Nav jau tāpēc jāstreso. 

Andžiņš. Neuztraucies, Klāv! Vienīgā meitene, kurai  Grandavs šovakar uzbāzās bija... kā viņu 

tur sauca? Bra...Bru... Broņislava? 

Raivis. Brunhilde! 

Andžiņš. Iedomājies, Grandavs viņu sakoļīja, zinot tikai divus vārdus vāciski – vunderšōn  

Mēdel un Prost. 

Raivis. Ko tas nozīmē? 

 Andžiņš. „Brīnumskaista meitene” un „priekā” 

Grandavs. (pašapmierināti) Viss čotka. 

Raivis. Ja neskaita to, ka viņa bija pretīga un viņu sauc Brunhilde. 
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Grandavs iesit Raivim pa vēderu. Raivis sāpēs saviebj seju. 

Grandavs. Nedirs.  

Raivis sāk smieties. 

Raivis. Nu labi, viņa bija vismazāk pretīgā no visām vācietēm. 

Grandavs atvēzē roku, Raivis saraujas, abi sāk smieties.  

Raivis. Nu labi, es jau netiesāju. Kas Grandam jādara, tas Grandam jādara. 

Grandavs.Tieši tā. 

Grandavs ar Raivi sasit dūres. 

Rūdis. Es domāju, ka ir laiks džointiņam. 

Andžiņš. No kurienes tev vēl džointiņš? 

Grandavs. Tas ir Rūdis. Viņam vienmēr ir džointiņš. 

Rūdis. Tieši tā, mazie. 

Klāvs. Eu, davai, mašīnā nekurī! 

Rūdis. Kas ir? Es attaisīšu logu! 

Klāvs. Visi dūmi tāpat būs salonā. Davai pacieties! 

Raivis. Tas, ka tu negribēji svinēt eksāmenu beigas nenozīmē, ka tu vari čakarēt ballīti 

pārējiem. Mana mašīna – mans logs, davai, taisi vaļā Rūdi un iedod arī man. 

Klāvs. Ej dirst. 

Rūdis attaisa logu un aizdedzina uztīto cigareti. Ievelk dūmu, izpūš.  

Raivis. Davai, padod uz šito pusi, es arī gribu 

Rūdis dod pāri džointu uz otru pusi, Laima sāk klepot. 

Laima. Klāv, man tiešām ir sūdīgi. 

Klāvs. Pacieties, kaķenīt. Uz aizmuguri. Davai, izdzēsiet to stulbo cīgu, Laimai sūdīgi paliek! 

Laima. Nē, Klāv, man tiešām tiešām ir sūdīgi.  

Klāvs. Padzeries ūdeni. 

Laima padzeras, nodrebinās un steidzīgi atsprādzē jostu un taisa vaļā logu. Laima izliecas pa 

logu un vemj. Tas caur atvērto logu trāpa Rūdim. 

Rūdis. Ko tu dari, kuce? Man taču logs vaļā! 
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Pārējie aizmugurē smejas. Klāvs pagriežas pret Rūdi. 

Klāvs. Tu, bļe, kā viņu nosauci, mēsls tāds? Kā tu nosauci manu draudzeni? 

Rūdis. Tā mauka apvēma man visas drēbes !  

Pārējie smejas vēl trakāk.  

Andžiņš. (caur smiekliem) Es taču teicu, Rūdi – nevienam nepatīk tās tavas bītlenes! 

Klāvs. Eu tu, Mežaparka iznireli, ja tu vēlreiz tā nosauksi Laimu, es tev abas kājas nahuj 

salauzīšu! 

Rūdis. Gribēšu redzēt! Tu pat olai čaumalu nevari salauzt, mīkstpēdiņ! 

Klāvs pagriežas un iespļauj Rūdim sejā.  

Laima. (iekliedzas) Klāv, uzmanies! 

Klāvs pagriežas un mēģina novaldīt mašīnu, kura sākusi iet šķībi, pagriež stūri strauji pa 

kreisi. 

Mašīna noiet no šosejas, apgriežas ap savu asi un ietriecas kokā.  

Tumsa. 

3. aina.   

Tas pats iecirknis. Uz krēsla izgaismotā laukumā sēž Grandavs pelēkā sporta jakā ar kapuci. 

Balss. Tātad jūs apgalvojat, ka aptuveni trijos naktī no 31. Maija uz 1. jūniju, kad notika 

avārija, jūs atradāties viesu namā „Gailīši”. 

Grandavs. Tieši tā. 

Balss. Vai ir kāds, kurš to var apliecināt? 

Grandavs. Nezinu. Es tur gandrīz nevienu nepazinu. Tur jau pārsvarā bija tie vācieši. 

Balss. Ir zināms, ka tur bija vairāki jūsu skolasbiedri.  

Grandavs. Ziniet, es lielāko vakara daļu pavadīju istabiņā. Ar vienu meiteni... ē, bet es 

neatceros viņas vārdu. Nu jūs jau saprotat (neveikli iesmejas) 

Balss. Nesaprotu. 

Grandavs. Viņa bija vāciete. Jūs varat viņai pajautāt. Bet šaubos, ka viņa skatījās pulkstenī. 

Balss. Vai jūs pēc tās nakts esat runājis ar kādu no cilvēkiem, kas atradās viesu namā? 

Grandavs. Nē. 

Tumsa. 
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4. aina.  

Dienasgaismas lampu apspīdēta slimnīcas palāta. Trīs gultas blakus, divas tukšas. Vienā guļ 

Klāvs, kuram ap kaklu ir šina. Pa durvīm ierodas Andžiņš ar Grandavu. Andžiņš sēž 

ratiņkrēslā un aktīvi stumjas. Andžiņš paceļ priekšējos riteņus un mēģina nobalansēt. 

Andžiņš. Nāāāis. Es saprotu, ka ir baigi sūdīgi, ja tu nevari pastaigāt, bet šitā ratiņu štelle ir 

tiešām kruta.  

Grandavs. Eu, jampampiņ. Davai nomierinies. Mēs pie Klāva atnācām. 

Andžiņš izkāpj no ratiņiem. Pieiet pie gultas. 

Andžiņš. Hallo, Klāāus. Labrīt, celies, zaķīt! Grandavam Man šķiet, viņš ir aizmidzis. 

Grandavs pieiet, nedaudz pakrata gultu. Sasit plaukstas virs Klāva galvas. Klāvs sakustas. 

Grandavs. Klāv? Tu augšā? 

Klāvs atver acis. 

Klāvs. Čau.  

Grandavs. Kā tu jūties? 

Klāvs. Normāli. Tikai tāda kā dulla galva. 

Grandavs. Pārējais viss ok? 

Klāvs. Nu... jā. Paklau, kas ar mani notika? 

Grandavs. Tu dabūji smadzeņtrīci. 

Klāvs. Nē, es domāju... kādā veidā?  

Grandavs. Tu neatceries? 

Klāvs. Nē... 

Andžiņš. Wow.  

Klāvs. Kas? 

Grandavs. (pārspīlēti dramatiski) Tu vispār neko neatceries? 

Klāvs. Nu bļāviens. Es atceros tavu ģīmi un to, kā tevi sauc, losi. 

Andžiņš skaļi iesmejas. Grandavs paskatās uz viņu caur pieri, it kā uz pilnīgu idiotu. 

Grandavs. Ok. Bet ko tu pēdējo atceries? Pirms slimnīcas...  
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Klāvs. Es biju kaut kādā viesu namā. Ballītē. 

Grandavs. Un viss? 

Klāvs. Nu jā... 

Andžiņš. Un pēc tam neko? Tumša bilde? 

Klāvs. Tā sanāk. 

Andžiņš. Eeej tu nost, man likās, ka šitā tikai filmās notiek. Nē, reāli... eeeej galīgi, šitas ir.. āā 

Grandavs ļoti nokaitināti skatās uz Andžiņu. 

Klāvs. Eu, bet kas notika? 

Grandavs. Tu iekļuvi avārijā. 

Klāvs. Kādā avārijā? 

Grandavs. Es... īsti nezinu. Uz šosejas. Tu brauci mājās.  

Klāvs. Ar ko es braucu? 

Grandavs. Es nezinu. 

Klāvs. Kāpēc Laima neatnāca ar jums? 

Grandavs. Viņa...viņai.... 

Andžiņš. Viņai taču šodien mūzikas skolā eksāmens.  

Grandavs nodur acis. Andžiņš ielec blakus gultā. 

Andžiņš. Eu, bet gultas te tīri tā neko, baigi mīkstie matrači, riktīgs dormeo. 

Klāvs. Andžiņ, tajā gultā vēl šorīt gulēja viens onkulītis, viņam sanāca aizčurāt garām savai 

pīlei. 

Andžiņš saviebjas, pieceļās un paskatās uz gultu. Tur uz palaga ir tumšs pleķis. Viņš 

nolamājas. Grandavs ar Klāvu smejas. 

 Ienāk māsiņa. 

Māsiņa. Kas te notiek? Apmeklētāju laiks jau sen ir beidzies! Jūs vispār piereģistrējāties uz 

vizīti? Kāpēc jums nav bahilas? 

Andžiņš. Ok, davai turies, Klāviņ. Mēs drīz atnāksim atkal.  

Māsiņa. Pirms vizītēm vajag piereģistrēties. 

Grandavs. Davai, vecīt, turies! 
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Māsiņa. No kurienes šitie ratiņi? Ko tas nozīmē? 

 

Abi iziet. Fonā māsiņa dusmojas. 

Tumsa. 

5. aina.  

Pie slimnīcas izejas. Grandavs, Andžiņš.  

Grandavs. Kas tu pilnīgs idiots esi? 

Andžiņš. Kas ir?  

Grandavs. Kas tā par stulbo uzvedību?  

Andžiņš. Es vienkārši mēģināju uzvesties dabiski...  

Grandavs. Ko? 

Andžiņš. Nu ko tu gribēji, lai mēs tagad klusi un sagruzīti te ienākam un uzvedamies kā 

staigājoši spoki? Domā tas palīdzētu? 

Grandavs. Kāpēc tu nepateici par Laimu? 

Andžiņš. Un kāpēc tu nepateici par Laimu?! 

Grandavs. Tāpēc, ka tu jau paspēji sadirst, ka viņai viss kārtībā. 

Andžiņš. Un tu viņam teici, ka neko nezini par avāriju! 

Andžiņš nopūšas, atspiežas pret sienu un nošļūc gar to sēdus. 

Andžiņs. Paklau, Grandav. Es joprojām nevaru tam visam noticēt. Iedomājies, kas būs ar 

Klāvu? 

Grandavs. Es nezinu... Fak. Mums vajadzēja viņam pateikt. Lai viņš to uzzina no mums. 

Andžiņš. Ko tas dotu? Viņš visu nakti negulētu un domātu par šitiem sūdiem? Viņam vajag 

atpūsties, atgūt spēkus. 

Grandavs. Andžiņ, mēs esam vienīgie, kas varēja viņu pabrīdināt. Neviens cits nezina, kas 

notika. 

Andžiņš. Nu... mašīna vienkārši noskrēja no ceļa. Viņš taču bija pilnīgi skaidrā. Klāvs taču īsti 

ne pie kā nav vainīgs. 

Grandavs. Šaubos, ka Laimas vecāki tā domās. 

Tumsa. 
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6. aina.  

Policijas iecirknis. Saķepušiem, izspūrušiem matiem uz krēsla sēž Rūdis, ģērbies žaketē, zem 

kuras t-krekls un krāsainās, sagumzītās biksēs. 

Balss. Vai jūs tovakar runājāt ar Klāvu Freimani? 

Rūdis. Kā to ņem... jā, mēs pārmijām dažus vārdus. 

Balss. Vai viņš tur ieradās kopā ar Laimu Mežuli? 

Rūdis. Nē. Viņš ieradās vēlāk. Lai viņu savāktu, aizvestu mājās. 

Balss. Cikos tas bija? 

Rūdis. Nē, nu, viņš jau neveda viņu prom uzreiz. Vienkārši viņš īsti nebija aicināts uz to ballīti. 

Tāpēc viņš tur atbrauca vēlāk, it kā... nu, pie viņas. 

Balss. Kā jūs zināt, ka viņš tur nebija aicināts? 

Rūdis. Neviens tur īsti nebija aicināts. Tas bija pasākums tikai Laimas klasesbiedriem un tiem 

vāciešiem. 

Tumsa. 

7.aina.  

Fonā dzirdami ballītes trokšņi. Pret šķūņa sienu atspiedusies, sēž Laima un runā pa telefonu.  

Laima. Jā, mammu, es zinu, ka mums rīt jābrauc uz laukiem. Es taču teicu, es būšu mājās 

naktī. Klāvs mani aizvedīs, jā. Nē, protams, ka viņš nedzers. Kas tas par jautājumu?  

Pienāk Rūdis – pavisam nemanāma aizture kustībās nodod, ka viņš ir piedzēries. Rokā glāze 

ar dzērienu. 

Laima. Labi, mammu, neuztraucies, drīz būšu mājās. Buča. 

Rūdis stāv un brīdi skatās Laimai virsū ar aizmiglotu skatienu. 

Laima. Rūdi? Viss kārtībā? 

Rūdis. (savelkot līdzskaņus kopā, nedaudz nesaprotami) Prtams. Kur tad Klāvs?  

Laima. Nezinu. Raivim kaut ko no viņa vajadzēja. 

Rūdis. Aha... Var piesēst? 

Laima. (iesmejas) Jā, Rūdi. Tu vari piesēst. Nevis vari, bet pat vajadzētu. 

Rūdis strauji nometas viņai blakus.  

Rūdis. Mēs vairāk gandrīz nemaz nerunājam.  

Laima. Kā tu to domā? 

Rūdis. Nu es ar tevi. Agrāk tu man zvanīji gandrīz katru dienu. 
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Laima. Tas jau bija sen... Kopš tiem laikiem viss ir baigi mainījies. 

Rūdis. Nu jā. Tagad jau tikai Klāvs Klāvs Klāvs. 

Laima. Bet tas taču ir normāli. Citādāk taču nemaz nedrīkst būt. 

Rūdis. (nopūšas, tad aizkaitināti) Jā, jā, es zinu. 

Laima. Kā tev iet ar Zanīti? 

Rūdis. Kādu Zanīti? 

Laima. Nemuļķojies. Nu to jauko meiteni no tavas klases. 

Rūdis. Zanīte... Zanīte kā Zanīte. Nekas tur tāds nav. 

Laima. Vai tad jūs nebijāt kopā? 

Rūdis. Kāda atšķirība? Iedod Laimai dzērienu. Iedzersi uz manu veselību? 

Laima. Būs labi, man jau diezgan iegrieza. 

Rūdis. Laima, tu esi cilvēks, kuru es savā mūžā pazīstu visilgāk. 

Laima. Jā, tā laikam sanāk. 

Rūdis. Atceries, kad tev izkrita priekšējie zobi? Tu vairākas dienas nenāci ārā no mājām un es 

ielavījos tavā istabā pa logu. Es aizkrāsoju savus zobus, lai mēs būtu vienlīdzīgi. 

Laima. Smejas. Jā, tev bija talants uz manis nomierināšanu. 

Rūdis sniedz viņai glāzi.  

Rūdis. Iedzeram par mūsu seno draudzību. 

Laima. Nu labi. Paņem glāzi.  

Rūdis. Labā roka Bufalo! 

Laima. (iesmejas)  Bāc, nopietni? 

Rūdis. Tas ir likums. 

Laima izdzer vienā rāvienā tukšu glāzi. Rūdis aplaudē, smejas. 

Rūdis. Kad tu iemācīsies normālu Bufalo? Viss kakls noliets. 

Rūdis paņem krekla piedurkni un slauka Laimai kaklu.  

Laima. Būs labi. 

Rūdis. Paga, tev matos vēl kaut kādi gruži sabiruši.  

Rūdis ar roku ķemmē Laimas matus un bīdās tuvāk. 
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Laima. Pietiks, ir jau tīri.  

Rūdis. Nē, pagaidi. 

Laima. Rūdi? 

Rūdis turpina ar roku braukāt pa Laimas matiem. 

Rūdis. Zini, Laima, es jau sen gribēju.... 

Rūdis piespiežas Laimai klāt un mēģina viņu noskūpstīt. Laima uz brīdi apjūk, neko nedarot 

un tad pretojas. Viņš satver viņas rokas.  

Laima. Ko tu dari? 

Rūdis. Nebaidies, neviens taču neredzēs. 

Laima. Laid mani! 

Rūdis. Laima, es tevi mīlu!  

Laima. Tu esi piedzēries, nerunā muļķības. Man ir draugs! 

Rūdis. Man vienalga. 

Dzirdama Klāva balss un soļi. 

Klāvs. (smiedamies) Laima! Tu nevari iedomāties, ko Raivis tikko izdarī.... Klāvs ierauga Rūdi 

un Laimu, apstājas. 

Rūdis pagriežas, atraujas no Laimas. Klāvs pieskrien, paķer Laimu aiz rokas un aizvelk sev 

līdzi. 

Rūdis paliek sēžam, pieceļas un iesper pa sienu, kurai nokrīt vecs, satrunējis dēlis.  

Tumsa. 

8.aina.  

Tas pats iecirknis. Uz krēsla sēž Raivis, pēc izskata dārgā, košā kreklā. Ap roku pulkstenis. 

Raivis. Es nolēmu palikt pa nakti viesu namā, jo biju iedzēris. Atslēgas palika jakā, kura bija 

pakārta turpat pie ieejas. Es pieņemu, ka Klāvs Freimanis viņas kaut kādā prāta aptumsumā 

vienkārši paņēma un aizbrauca. Varbūt gribēja meitenei padižoties, es nezinu. 

Balss. Tātad jūs apgalvojat, ka Klāvs Freimanis šo mašīnu jums nozaga. 

Raivis. Es neredzu citu izskaidrojumu, jā. 

Balss. Vai jūs zināt, ka cimdu nodalījumā atrasta paciņa ar kokaīnu. 

Raivis. Tiešām? (pēc neilgas pauzes) Nē, ziniet, tas mani neizbrīna. Nav jau labi tā teikt, bet 

ziniet... Klāvs nāca no Zolitūdes un tur jau visādas tumšas lietas notiek. Es tikai nezināju, ka 
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viss ir nonācis tik tālu. Žēl, tāds lādzīgs puisis bija, bet laikam jau tā sabiedrība sabojā 

jebkuru. 

Balss. Viņa asinīs gan nekādas narkotiku pēdas netika atrastas. 

Raivis. Nu es jau teicu, viņš bija lādzīgs puisis. Droši vien piepelnījās ar tirgošanu, nabags. 

Ziniet, viņam ģimenes apstākļi nebija no tiem labvēlīgākajiem. 

Balss. Vai jūsu tēvs plāno celt kādas prasības pret Klāvu Freimani? 

Raivis. Es nezinu... tur visu atmaksās apdrošināšana. Katrā ziņā es centīšos viņu atrunāt, es 

domāju, ka Klāvam jau tā pietiek problēmu. Laimas nāve, viņš pats arī slimnīcā, ja nemaldos. 

Tumsa. 

9. aina.  

Nakts. Laternas apgaismota iela. Raivis, ģērbies glancētā, spīdīgā dūnu jakā, pīpē. Pienāk 

Grandavs. 

 

Grandavs. Kas ir tik svarīgs, ka mums obligāti jārunā nakts vidū? 

Raivis. Nav laika. 

Grandavs. Kam nav laika? 

Raivis. Grandav, ir baigie sūdi. 

Grandavs. Jā, es zinu. Laimas vecāki droši vien sūdzēs Klāvu tiesā vai... es nezinu ko. 

Raivis. Nē, tas nav... bļāviens. 

Grandavs. Kas nav? 

Raivis. Tas nav vienīgais, kas ir noticis. Tā mašīna, ar ko mēs braucām... 

Grandavs. Divi cilvēki ir cietuši avārijā, bet tu uztraucies par senča dāvināto mašīnu?! 

Nopietni?! 

Raivis. Tā nav senča dāvinātā mašīna! Tas mersedess pieder mana senča sievai! 

Grandavs. Tev vajadzēja mani pamodināt naktī, lai šito pastāstītu? 

Raivis. Da nē. (Nomet cigareti, trīcošām rokām paņem jaunu no paciņas.) Pīpēsi? 

Grandavs. Nē. 

Raivis. (aizsmēķē) Lieta tāda... man istabā bija tāda slēptuve... nu, tāda slepenā lādīte ar 

visādām lietām... nu, tu jau saproti. 

Grandavs. Nesaprotu. 

Raivis. Nū... gandzītis, spīds... vēl šis tas. 
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Grandavs. Tu mājās glabāji narkotikas? 

Raivis. Nu bļāviens. Ne jau glabāju, bet... nu jā, laikam jau glabāju. 

Grandavs. Un ko tu ar to gribi teikt? 

Raivis. Mans sencis viņas nesen atrada. 

Grandavs. Nesen?! 

Raivis. Pirms tās ballītes. 

Grandavs. Pričom te tā mašīna? 

Raivis. Redzi, tur jau tā lieta... to mašīnu es... es īsti nedrīkstēju ņemt. Es sadirsos ar viņu un 

pateicu, ka tas viss bija draugam, tās narkotikas. Tad tipa vēl uzbraucu viņam, ka man netic.  

Grandavs. Bļāviens Raivi. Ko tu esi izdarījis? 

Raivis. Kad es paņēmu mašīnu, neviens nebija mājās. 

Grandavs noliedzoši krata galvu. 

Raivis. Neviens neredzēja, kas īsti notiek ar mašīnu. No avārijas vietas mēs visi aizbēgām. Arī 

tā lādīte varētu tiešām nebūt mana. 

Grandavs. (izbijies) Ko tu gribi pateikt? 

Raivis. Es atnācu, jo tu nedrīksti nevienam teikt, ka es biju tajā mašīnā. Viņiem jādomā, ka 

Klāvs to vienkārši nozaga.  

Grandavs. (brīdi klusē, tad sāk agresīvi) Tu saproti, par ko tu runā? Tu runā par Klāvu, bļeģ! 

Viņa draudzene tikko nomira auto avārijā, kurā viņš bija pie stūres! Tu gribi viņu apsūdzēt 

mašīnas zādzībā un savu narkotiku glabāšanā? 

Raivis. Domā, ka es to nezinu?! Grandav, man nav izvēles! 

Grandavs. Ir gan tev izvēle! Pastāsti sencim patiesību un uzņemies atbildību pats par saviem 

sūdiem!  

Raivis. Tie nav mani sūdi, es kokā neieskrēju. 

Grandavs. Tu tagad nopietni runā? 

Raivis pamāj ar galvu. 

Grandavs. Tev taisnība. Tie nav tavi sūdi. Tu pats esi sūds. Kā tev nav kauna te nākt, gnīda 

tāds. 

Grandavs sāk iet prom. 

Raivis. Andžiņš un Rūdis man jau piekrita. 
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Grandavs. (pagriežas) Ko? 

Raivis. Andžiņš un Rūdis piekrita manam piedāvājumam. 

Grandavs. Ja tu blefo, tad vismaz izdomā ko ticamu. 

Raivis. Man nav jēgas tevi pārliecināt. Tūlīt tu pats arī piekritīsi. 

Grandavs apmulst, it kā grib iet prom, taču paliek. 

Raivis. Kā tev šķiet, ko darītu Bergmane, ja es viņai pastāstītu, ka daži skolēni mūsu klasē 

aizraujas ar zāles smēķēšanu? 

Grandavs sastingst. 

Raivis. Es pateikšu tavā vietā – aizsūtītu jūs visus uz asins pārbaudi un uztaisītu milzīgu 

skandālu no rezultātiem. Tavs tēvs būtu ļoti priecīgs, vai ne? Tas tikai pierādītu, ka bez 

militārās skolas disciplīnas tu normāli dzīvot nespēj. 

Grandavs. Mēs taču pastāstīsim arī par tevi. Pārbaudīs visus. 

Raivis. Bet, ja jūs klusēsiet par mašīnu, tad mēs visi dzīvosim mierīgi. Nevar taču vienam 

negadījumam ļaut sačakarēt mūsu nākotni. 

Grandavs. Un kā ar Klāva nākotni? 

Raivis. Man ir ļoti žēl, bet es nevaru visu mūžu žēlot Klāvu. Pats vainīgs, ka ieskrēja tajā kokā. 

Grandavs iesit Raivim pa vēderu. Raivis saļimst.  

Raivis. Izdzīvošanas likums. Viens upuris ir labāk, nekā pieci. 

Grandavs. Nekad vairs ar mani nerunā. 

Grandavs aiziet. 

Raivis. Atceries, Grandav. Ja tu izpļurksti par mani, es izpļurkstu par tevi. 

Tumsa  

10.aina.  

Slimnīcas palāta, taču noformējums kā iepriekš iecirknī – viens gaismas kūlis izgaismo gultā 

guļošo Klāvu. 

Balss. Vai varēsiet atbildēt uz pāris jautājumiem? 

Klāvs. Nezinu. Par ko jūs gribat jautāt? 

Balss. Kā jums liekas? 

Klāvs. Es cietu avārijā. 
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Balss. Jūs izraisījāt avāriju. Ir mirusi jums blakus sēdošā meitene. 

Klāvs. (sāk uztraukti elpot) Laima? 

Balss. Jā. 

Klāvs. Es izraisīju avāriju? 

Balss. Tā šķiet. Jūs divus atrada pēc anonīma zvana, kurš izsauca ātro palīdzību. Jūs patiešām 

to neatceraties? 

Klāvs. Nē.  

Balss. Mašīna, ar kuru jūs braucāt, pieder Anitai Priedītei. 

Klāvs. Kas tā tāda? Es nepazīstu. Man ļoti sāp galva. 

Balss. Jūsu paziņas Raivja Krasovska tēva sieva. 

Klāvs. Es braucu ar viņas mašīnu? Pasauciet, lūdzu, māsiņu. 

Balss. Viņa tūlīt atnāks. Vēl pāris jautājumu. Kas ir pēdējais, ko atceraties pirms avārijas? 

Klāvs. Bija eksāmenu beigas un man bija sarunāts vakarā tikties ar Laimu. Pēc tam viss ir tāds 

miglains. Tā kā sapnis, ko nevar atcerēties. Kaut kāda ballīte. Daudz cilvēku. 

Ienāk māsiņa, pieiet pie Klāva. 

Māsiņa. Kas noticis, puisīt? 

Klāvs. Šausmīgi sāp galva. Un griežas. 

Māsiņa. Nekas, tūlīt tev iespricēsim zāles, paliks vieglāk. Mēģini elpot mierīgi. Uz aizmuguri. 

Es taču teicu, ka nedrīkst vēl viņu tramdīt! 

Tumsa. 

11. aina.  

Fonā ballītes trokšņi. Raivis ar Klāvu stāv pie mājas sienas. Raivim rokās stārķa vai līdzīga 

gara putna izbāzenis. Viņš to paņēmis aiz kājas un pakāpeniski dauza mājas sienā caurumus. 

Klāvs. What the fuck? Ko tu tur dari? 

Raivis. Pagaidi, tūlīt redzēsi.  

Klāvs. (rāda uz priekšmetu viņam rokās) Kas tas tāds? 

Raivis. Kas tu neredzi? Stārķis! 

Klāvs. Stārķis? 

Raivis svinīgi paceļ stārķa izbāzeni vertikāli gaisā, kā statueti. 
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Raivis. (svinīgi) Jā, vai tad nepazīsti? Starkulios starko. Stārķis no stārķu dzimtas. 

Sastopams... tepat. Čuhņas pļavās. 

Klāvs. (smejas) A kur tu tādu izraki? 

Raivis. Kaimiņu sētā. (turpina dauzīt sienā caurumus) 

Klāvs. Nafig to sienu dauzīt?  

Raivis. (pārspīlēti enerģiski, gandrīz psihopātiski) ES BALLĒJOS, BĻEĢ! 

Klāvs. Ok, ok. Tikai neiesit pa galvu sev. 

Raivis. Zini, kas tas būs? 

Klāvs. Nu? 

Raivis. Industriālais dizains! Modernā māksla! 

Klāvs. Ok. 

Raivis ir pabeidzis dauzīt caurumus, redzams, ka uz sienas izdauzīts falla siluets. 

Klāvs. Tas ir... 

Raivis. Pimpis!! 

Klāvs. (sāk smieties, draudzīgi) Tu tak esi pilnīgs dolbajobs. 

Raivis pieiet pie Klāva, apķer viņu ar roku ap kaklu piespiež sev klāt. 

Raivis. Un par to tu mani mīli! 

Raivis pēkšņi pamana krāsu bundžu un aizlec pie tās. 

Raivis. Un tagad – laiks mākslinieka parakstam. (Attaisa krāsu bundžu un sāk laistīt pa sienu.) 

Klāvs. (smejas) Ēēēj dīrst, kaut ko šitik stulbu es sen nebiju redzējis. Bet reizē tas ir arī 

nenormāli rēcīgi. 

Raivis dejo kaut kādu rituālu deju ap sienu, izdvešot kaucienus. 

Raivis. Pasauc publiku! 

Klāvs. Es domāju, ka labāk būs, ja mēs ātrāk iesim prom no šejienes. 

Raivis. Nē! Man jāpabeidz procedūra!  

Viņš nometas uz zemes un taisa kūleņus.  

Klāvs. Es iešu pie Laimas, tev arī drīz derētu nākt atpakaļ uz ballīti. 

Raivis kaut ko nesakarīgi kliedz un mēģina nostāties uz rokām. Klāvs smejas un iet prom. 
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12. aina  

Nakts. Mežaparks. Laternu gaisma, soliņš. Dzirdamas sienāžu skaņas. Sēž Andžiņš (krāsainā 

vējjakā) ar Rūdi (vieglā mētelī). Mētā čiekurus. 

Andžiņš. Es joprojām nevaru noticēt, ka tas viss ir pa īstam. Katru rītu es ceru, ka beidzot 

pamodīšos no šitā ieilgušā murga. 

Rūdis. Jā, es saprotu. 

Andžiņš. Agrāk dzīve bija daudz vieglāka. Mēs vienkārši gājām uz mūzikas skolu un ienīdām 

to. 

Rūdis. Tad likās, ka mūzikas skola ir pats sliktākais, kas dzīvē var būt. 

Andžiņš. (iesmejas) Toreiz jau tā arī bija. 

Rūdis. Nezinu gan... 

Andžiņš. Bet vispār jau... ja nebūtu mūzikas skolas, es nebūtu iedraudzējies ar tevi. Precīzāk 

sakot – man vispār nebūtu draugu. 

Rūdis pasmaida. 

Andžiņš. Pavisam nopietni! 

Rūdis paņem Andžiņu ap kaklu un sabužina viņam matus. 

Rūdi. Sīkais losi, tu jau pats ar visiem iepazinies. 

Andžiņš. Pat ar Laimu es sāku draudzēties tikai tad, kad iepazinos ar tevi. Un viņa mācījās 

manā klasē. Rūdis nodur galvu un nopūšas. Piedod, slikts temats. 

Rūdis. ...es vairs nevaru pagulēt. Tikko es apguļos es sāku domāt. Jo vairāk es domāju, jo 

vairāk man šķiet, ka viss notikušais bija mana vaina. Nebūtu es... 

Andžiņš. Tā nav neviena vaina. 

Rūdis. Bet vainos Klāvu. 

Andžiņš. (klusi) Njā. Un tā gan ir mūsu vaina. 

Rūdis. Zini, ko es domāju? Man ir tāda sajūta, ka šitā avārija... ka tā ir kaut kāda zīme par to, 

ka mēs esam iebriduši kaut kādā pilnīgi nepareizā dzīvē. Kaut kādā saprāta purvā. 

Andžiņš. Tu domā, tāds kā Dieva sods? 

Rūdis. Aptuveni. 

Andžiņš. Es, protams, arī jūtos sūdīgi, bet tev nešķiet, ka tu bišķi pārspīlē? 
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Rūdis. Bļāviens! Mans tēvs strādā Valsts policijā, bet es vazājos pa Mežaparku, tirgodams 

zāli! Mans tipa labākais draugs ir Raivis Krasovskis. Cilvēks, kurš attiecas pret visu pasauli kā 

pret kājslauķiem, kas radīti viņa izklaidei. Un neviens pret to neiebilst. Vismaz nekas viņam 

netraucē to darīt! Es jau nu noteikti. 

Andžiņš. Te nu gan tu pārspīlē. 

Rūdis. Varbūt es pārspīlēju, bet viena lieta gan ir īsta. Mēs visi policijai stāstam, ka neko 

nezinām par Klāvu un viņa avāriju, kaut arī sēdējām ar viņu tajā sūda mašīnā! 

Andžiņš. Jā, bet mums īsti nav izvēles. Tu zini, kas notiktu ar manu mammu, ja viņai atkal 

būtu kaut kādi stresi (noskurinās). Es nevaru atļauties, ka Raivis mūs nodod.  Bergmane taču 

panāktu, ka visa pasaule uzzina par mūsu (attēlo vecas, niknas sievietes balsi) „aizraušanos ar 

narkotikām”. 

Rūdis. Tev vismaz ir kaut kādi mērķi. Tu jau šogad zini, ka stāsies tajā krutajā universitātē. 

Droši vien dabūsi vēl stipendiju. A ko es? Es pabeidzu skolu un pat nekur nepieteicos, man 

viss ir pohuj.  

Andžiņš. Nomierinies, iestāsies nākamgad. Būs laiks visu pārdomāt. 

Rūdis. Man vairs nav, ko pārdomāt.  (Paņem sauju ar čiekuriem un visu niknumā triec pret 

zemi) Tu zini, kāpēc Laimai palika slikti? 

Andžiņš. Nē. Tas tagad ir svarīgi? 

Rūdis. Tāpēc, ka es viņai dzērienā iebēru rūfijas! Es gribēju viņu izdrāzt! 

Andžiņš sastindzis skatās uz Rūdi, nedaudz atliecas uz atpakaļu. 

Rūdis. Izklausās slimi, vai ne? Tieši tā, es esmu slims, tāpat kā visa šitā sabiedrība. Un arī tu 

esi daļa no tās. Jo tu taču to tik šausmīgi gribēji! 

Andžiņš. Bet tā taču ir Laima. Tas ir gandrīz kā... es nezinu, tu taču viņu pazīsti ilgāk par savu 

māsu. 

Rūdis. Tieši tā. Un es kā pēdējais idiots joprojām cerēju, ka kaut kādā mistiskajā dienā viņa 

beidzot būs mana draudzene. Bet nē, viņa negrib attiecības, viņa vēl nav gatava. Un tad 

uzrodas kaut kāds fakinais Klāvs baltā zirgā un viss skaisti, viss mīļi. Visi sajūsmā! 

Andžiņš. Bet viņa bija vienīgā, kurai Klāvs nebesīja. Viņa bija tā, kura pārdzīvoja par visu to 

Klāva smago dzīvi. (dziļi nopūšas) Visa šitā putra ir tāpēc, ka Klāvs ir tik viegli apdiršams. Viņš 

nāk no Zolitūdes, viņa tēvs ir dzērājs santehniķis un viņa mammu neviens nav redzējis. Uz 

vecāku sapulcēm neviens vienkārši nenāk. Viņš valkā tos savus vecmodīgos reperu 

džemperus, jo tie ir vienīgie, kas viņam ir, bļāviens! Tāpēc stulbie Laimas vecāki joprojām 

domā, ka viņš ir kaut kāds noziedznieks. Tāpēc mums ir tik viegli viņu apsūdzēt, jo visi savās 

galvās jau sen ir viņu apsūdzējuši! 

Rūdis. Fak... tev taisnība. Mums vajadzētu glābt Klāvu. Bet mēs esam pidari. Mēs glābjam 

sevi. 
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Andžiņš. Mēs esam pidari. 

Tumsa. 

13. aina.  

Skolas gaitenis. Grandavs ar Rūdi stāv un salīdzina tikko saņemtos atestātus. Pēc mirkļa 

pienāk Klāvs ar Raivi. Visi uzvalkos, tikai Klāvs ir diezgan nošņurkušā žaketē, t-kreklā un 

parastās biksēs. 

Rūdis. (sveicina tikai Klāvu)Čau. 

Klāvs, Raivis. Čau. 

Neveikls klusums. Grandavs skatās prom. 

Rūdis. Nu, kā jums līmeņi? 

Klāvs. Neticami labi. Zini, es pat varētu teikt, ka tā ir vienīgā labā lieta, kas ar mani pēdējā 

laikā notikusi. 

Raivis. Man arī normāli, iedomājies, izrādās es matemātikā... 

Grandavs. (pārtrauc) Paklau, Klāv. Kā tev tur beigās izgāja ar tiem... 

Klāvs. Mentiem? Es nezinu. Man nākamnedēļ jāiet uz tiesu, tur viņi spriedīs. 

Raivis. Bet reāli viņiem nav nekādu pierādījumu.  

Klāvs. Nu jā, kaut arī es neko neatceros, neko lietojis es čista nebiju. Es joprojām nevaru 

saprast, kāda velna pēc es paņēmu to mašīnu. 

Rūdis. Njā... 

Grandavs. Piedod, ka mēs tev tur slimnīcā nepateicām par... 

Klāvs. Davai, lūdzu nepieminam, ok? 

Grandavs. Ok. 

Raivis. Jā, baigi traki tas viss, vecīt. Es jau teicu, nevajadzēja man ņemt no senča sievas to 

mašīnu. Viņa taču ir pilnīga psihopāte. Paļubomu tas kokas maisiņš bija viņējais. Gan jau viņi 

tev to nepiešūs. 

Grandavs nemanāmi savelk dūres. Rūdis neko nepasakot pagriežas un aiziet. 

Klāvs. Bļāviens. Nu jācer, jācer. Ja šitas viss kaut kā beigsies, tad ar šitādiem līmeņiem es reāli 

varētu tikt tajos arhitektos, varbūt pat budžetā. 

Grandavs. Es turēšu īkšķus,vecīt. 

Raivis. Es arī. Tu tikai neaizmirsti kaut kad ienākt pie manis pēc uzvalka. 
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Grandavs. Ko? 

Klāvs. Raivis man aizdos uz tiesu uzvalku. 

Grandavs. (sakniebtām lūpām)  Ā, forši. 

Klāvs. Nu davai, tad es iešu. Man jāiet uz slimnīcu, atrādīties.  

Grandavs sasit ar Klāvu labās rokas,kas pāriet uz pusapskāvienu. 

Raivis. Davai, čau, Grand. 

Grandavs. Jā.  

(nereaģējot aiziet) 

Klāvs neizpratnē skatās uz Raivi. 

Raivis. Man liekas, viņš sagruzījās par to, ka viņam sūdīgāki līmeņi. 

Tumsa. 

14. aina. Tas pats policijas iecirknis. Rūdis sēž uz krēsla uzvalkā. 

Rūdis. Es gribētu pastāstīt, kas notika patiesībā. 

Balss. Es klausos. 

Rūdis. Naktī no 31. Maija uz 1. Jūniju Anitas Priedītes mašīnu vadīju es. Laimai pēkšņi palika 

ļoti slikti, viņa nevarēja pārtraukt vemšanu, izskatījās, ka viņai ir kāda lēkme. Es nolēmu, ka 

viņa steidzami jāved uz slimnīcu. Es steigā paķēru mašīnas atslēgas un nedomājot iesēdināju 

Laimu priekšējā sēdeklī. Pēdējā brīdī mums pievienojās Klāvs, kurš teica, ka pavadīs Laimu uz 

slimnīcu. Kad es uz ceļa nenovaldīju mašīnu un notika avārija, viņi abi bija bez samaņas. Es 

vienīgais nesasitos, jo biju piesprādzējies. Klāvs bija atsprādzējis jostu, lai palīdzētu Laimai, 

tādēļ atsita galvu un dabūja smadzeņu satricinājumu. Kad izsaucu ātro palīdzību, es ļoti 

nobijos, jo atcerējos, ka biju izdzēris pudeli alus. Es izvilku Klāvu no mašīnas aizmugures un 

iesēdināju šofera sēdeklī. Pats es aizbēgu mežā. Neviens nevar to apliecināt, bet jums jātic 

manai liecībai. 

Balss. Es pareizi saprotu, jūs vēlaties uzņemties vainu lietā par auto zādzību un avārijas 

izraisīšanu? 

Rūdis. Jā. 

Balss. Un ko jūs zināt par mašīnā atrastajām narkotikām? 

Rūdis. Neko. Cik zinu, ja tās nav konfiscētas konkrētam cilvēkam, tad jūs nevienu nevarat 

apsūdzēt. 

Balss. Njā... Labi, Rūdolf. Jums nāksies vēl nedaudz uzgaidīt. Lūdzu parakstieties par sniegtās 

informācijas patiesumu. 
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Tumsa. 

 

 

15. aina.  

Iela. Pie soliņa. Klāvs iet, nesdams pakaramo, ap kuru pārvilkts aizsargājošs apvalks. 

Grandavs ar Andžiņu viņu aptur. Visi atrodas pie soliņa. 

Andžiņš. Čau. 

Klāvs. Čau. 

Grandavs. Kas tev tur? 

Klāvs. Nu kā, uzvalks no Raivja. 

Grandavs. Tev to nevajadzēs. 

Klāvs. Ko? 

Andžiņš. Uzvalku. Tev nebūs jāiet uz tiesu. 

Klāvs. Kā jūs zināt? 

Grandavs. Rūdis uzņēmās vainu. 

Klāvs. Rūdis?  

Andžiņš. (nopūšas) Mums tev... jāpastāsta... labāk apsēdies.  

Klāvs, pilnīgi apjucis, atsēžas uz soliņa. 

Tumsa. 

16. aina.  

Laimas bēres. Andžiņš, Grandavs un Rūdis stāv atstatus ap kapu, ģērbušies uzvalkos. Tur 

stāv arī Klāvs, ģērbies savā nošņurkušajā žaketē un botās. Ļoti pieklusināti dzirdams mācītāja 

sprediķis, kas beidzas ar vārdiem (skaļākiem, nekā pats sprediķis )„No zemes tu esi nācis, par 

zemi tev jāpaliek” Viņi visi pa kārtai ieber trīs saujas smilšu.  

Sāk skanēt dziesma – Prāta Vētra – Neatgriešanās.  

Rūdis paskatās uz kaut ko tālienē un pamāj ar galvu. Viņš apskaujas ar Andžiņu un Grandavu, 

paskatās uz Klāvu, kurš viņu šķietami neievēro un aiziet. Pēc mirkļa Grandavs paskatās uz 

Andžiņu, viņš pieiet pie Klāva, it kā atvadīties, grib uzlikt roku viņam uz pleca, taču pēdējā 

brīdi aprauj kustību, knapi pieskaroties. Klāvs joprojām nenolaiž acis no kapa. Grandavs ar 

Andžiņu aiziet. Klāvs paliek, lūkojoties kapā. Gaismas lēnām dziest, dziesma turpina skanēt. 

Beigas. 


