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Lomās:

EDĪTE PIAFA

BRUNO, LEĢIONĀRS, AMERIKĀŅU JŪRNIEKS, ŽAKS

LUIJS LEPLĒ, BĀRMENIS, ĀRSTS, VAIMBĒRA KUNGS

MOMONA

EMĪLS, VĀCU KAREIVIS, LUIJS

ŽANS, REIMONDS, VĀCU KAREIVIS, ĪVS

EDIJS, AMERIKĀŅU VIRSNIEKS, LUSJĒNS, TEO

POLICIJAS INSPEKTORS, MARSELS SERDĀNS, SLIMNIEKU 
KOPĒJS, NARKOTIKU PIEGĀDĀTĀJS

MAZAIS LUĪ, ŽORŽS, AMERIKĀŅU JŪRNIEKS, ŠARLS

MARLĒNA, MADELEINA, SLIMNIEKU KOPĒJA
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PIRMAIS CĒLIENS

PIRMĀ AINA

Tukša skatuve. BRUNO, menedžeris, tērpies vakara uzvalkā, uznāk ar 
piecdesmito gadu grīdas mikrofonu.

BRUNO (pārbaudot): Viens,  divi,  trīs...  (Publikai.) Mes bien chères 
mesdames et chers messieurs... mesdames et messieurs... Un tagad jums 
dziedās... jūsu... mīļotā... Piafa!

Muzikāls ievads no „La Vie en rose”. BRUNO pārlaiž skatienu – un 
aiziet.

Pauze. Atkal ievads. Uz piekto taktssvītru uznāk Piafa. Viņa izskatās 
apmulsusi, nenoteikti iet, tad tuvojas mikrofonam un satver to. Klusums.  

Viņa pieliecas pie mikrofona.

PIAFA:

Avec mes souvenirs,

J’ai allume le feu,

Mes chagrins, mes plaisirs,

Je n’ai plus besoin d’eux...

Pēdējā rindiņā viņa sastomās un apklust, šūpojoties pār mikrofonu. 
Uznāk BRUNO, mēģina nostumt viņu no skatuves, bet PIAFA neļauj sevi  
aizstumt no mikrofona. Viņam cenšoties viņu nostumt nost, notiek visai  

nepiedienīga cīņa.

(Noņurd.) Novāc no manis savas sūdainās rokas...

Viņa sniedzas pēc viņa sejas... viņš viņu paceļ un nones viņu nost.

Tieša pāreja uz:
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OTRĀ AINA

Nakts. Kluba „Žerniss” ārpusē. Uznāk jaunā PIAFA, novelk savu bereti  
un noliek zemē. Viņa skaļi nokremšļojas un dzied „Comme un moineau”. 

Parādās LUIJS LEPLĒ, kluba īpašnieks. Viņš ir pieklājīgs vīrietis ar 
labu ķermeņa uzbūvi, vidējos gados, eleganti ģērbies dārgās drēbēs un 
cepurē, ar cimdiem rokās un spieķi ar zelta rokturi; viņš grib ieiet klubā 
viņai aiz muguras, viņu piesaista viņas balss, un viņš atspiežas uz sava 
spieķa, lai paklausītos. Panta beigās viņš aplaudē. Piafa izbiedēti paķer 

savu bereti un mēģina aizšmaukt, bet viņš bez pūlēm satver viņu.

PIAFA (mierinoši žestikulējot, ar vāju smaidu kāpjoties atpakaļ): Sūds, 
neuztraucieties, es jau eju...

LEPLĒ: Viss ir kārtībā, bērniņ... kārtībā... viss ir labi.

PIAFA (piesardzīgi): Ja?  (Viņam  rūpīgi  viņu  nopētot.) Kā  es  varu 
jums palīdzēt? Ja es būtu zinājusi, ka jūs nāksiet, es būtu noskuvusi savas 
kājas.

LEPLĒ: Neuztraucies par kājām, kur tu ņēmi tik varenu balsi?

PIAFA: Tā viņi mani var dzirdēt šajā satiksmē! (Viņa to ilustrē, ļoti  
skaļi nodziedot fragmentu no „Les Momes de la cloche”.)

LEPLĒ priecīgi smejas.

LEPLĒ: Bravo!

Viņš pamāj ar roku, norādot viņai sekot viņam klubā. Viņa bijīgi viņam 
pa priekšu ieiet iekšā...

TREŠĀ AINA

... un uzreiz izskrien atpakaļ uz skatuves, uzskrienot virsū savai 
draudzenei MOMONAI, kura uznāk atsevišķi, nomet savu lielo somu un 

smagi apsēžas uz gultas.

PIAFA: Momona. Tu nemūžam... nekad... neuzminēsi!
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MOMONA: Ej dirst.

PIAFA (aizvainota): Par  ko?  (MOMONA  novelk  savas  kurpes  un 
masē sev pēdas.)

MOMONA: Sasodītais sūdabrālis. Trīs stundas... trīs stundas stāvēt 
kājās, pie velna... es teicu... tur nav klientūras! Tā resnā Helēna sēž savā 
krūšturī, kāpēc es nevaru sēdēt krūšturī?

PIAFA: Klausies...

MOMONA: Tas ķēms ar savām nolādētajām favorītēm. Es teicu, 
ka varētu izbalināt savus matus... būt soignée [kārtīgā], ja tu tā gribi.

PIAFA: Ko viņš teica?

MOMONA: Iesita man pa seju.

PIAFA: Ak, tā. Klausies!

MOMONA (nogurusi): Ko?

PIAFA: Nē,  klausies...  (MOMONA  sten.) Trakajai  Magdai  bija 
taisnība.

MOMONA: Hm.

PIAFA: Tu apprecēsi logu mazgātāju un dzīvosi Nantē, bet es došos 
uz Holivudu un būšu slavena kā... ā... mmm... (Viņa nevar atcerēties.)

MOMONA (nomākta): Klodete Kolbēra.

PIAFA: Jā. Es dziedāju pie kluba „Žerniss”...

MOMONA: ?

PIAFA: Un viņš apstājas un es dziedu Moineau, un viņš klausās!

MOMONA: Iedeva tev kaut ko?

PIAFA: Nē, pagaidi... viņš noklausās visu dziesmu...

MOMONA: Kurš?

PIAFA: Mesjē.

MOMONA: Mesjē?
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PIAFA: Leplē. Mesjē Leplē.

MOMONA: Leplē?

PIAFA: Jā.

MOMONA (tas ir atstājis iespaidu): Merde!

PIAFA: Un tad...

MOMONA: Cik viņš iedeva...

PIAFA (papurina galvu): Nē.  (MOMONA  reaģē.) Tu  nemūžam 
neuzminēsi. (Ekstāzē metas pie MOMONAS.) Viņš mani aicināja iekšā!

MOMONA: Iekšā? Kur?

PIAFA: Iekšā! Klubā!

MOMONA: „Žernisa” klubā? (Netic.)

PIAFA: Momona,  tam nav  iespējams  noticēt!  Galdauti...  tik  balti! 
Sarkani  zīda  abažūri,  zeltīti  samta  krēsli  ar  pušķiem...  apsēdies... 
apsēdies... visu, ko es gribu dzert... vīnu, aperitīvu...

MOMONA: Es  sapratu.  Kārtējā  sūda  tumšā  lieta.  (Kasot  sev 
kājstarpi.) Nu, kāds ir tas darījums?

PIAFA plati pasmaida, spīdzinot MOMONU, aizgriežas un tad izvelk no 
savas kabatas lielu siera gabalu... MOMONA uzreiz automātiski sāk ēst.

PIAFA: Viņš grib, lai es...  Es esmu uzaicināta...  Dziedāt. Es. Viņa 
klubā.

MOMONA (nepārtraukti ēdot): Tev nav visi mājās.

PIAFA: Tu gribi pierādījumus?

Ar nelielām grūtībām viņa no savu svārku apakšas izvelk kūkas gabalu 
zem stikla kupola.

MOMONA (apbrīnā): Ei!

PIAFA: Nē, viņš to iedeva man... no ielas tirgoņa ratiem. Un sieru. 
(Viņas cieši skatās uz kūku.)
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MOMONA: Par neko?

PIAFA lepni smaida. MOMONA gandrīz līdzjūtīgi paskatās uz viņu par 
viņas naivumu.

Nā. Nup. Nē. Es nu gan tur neielaistos, bērniņ. Viņam ir neliels biznesiņš, 
viņam trūkst preces... mans Dievs, skaidrs, ka trūkst!

PIAFA: Runā pati par sevi!  (Piesardzīgi atkāpjas, ja nu MOMONA 
metas virsū.)

MOMONA novelk savu kleitu un apguļas, iekārtojoties ērtāk.

MOMONA: Neķēpājies,  tāds  ir  mans  padoms.  (Iekārtojas,  lai  
lasītu savu komiksu.)

PIAFA nemierīgi grozās.

PIAFA: Es  nezinu,  ko  vilkt.  (Kaprīzi  šļūkājot  kājas,  viņa  paceļ  
nomesto kleitu.)

MOMONA (nepaceļot acis no lappuses): Tā tevīm ir par lielu.

PIAFA: Kā ar to kleitu, ko tu adīji savai mātei?

MOMONA: Kuru?

PIAFA: Tu zini... viņas bērēm.

MOMONA: Es to nepabeidzu.

PIAFA nervozē. MOMONA ar mocekles nopūtu noliek savu komiksu.

Tu vari ņemt šo te. (Piedāvā viņai garu, sarkanu šalli.)

PIAFA: Paldies!  (Viņa  sakārto  to  sev  ap  kaklu.) Ei...  (Smejoties.) 
Viņš teica, lai es nomazgājos!

MOMONA: Hā! (Viņa smejas, purinot galvu par šo domu.) Es tev 
ko teikšu.

Viņa garlaikoti pieceļas, atrod savā somā ķemmi, sakārto PIAFAS matus 
un izveido viņai uz pieres nelielu cirtu.

Tā jau ir labāk – tu izskatīsies gluži apmierinoši.
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PIAFA: Paldies! (Viņa grib doties... apstājas.)

MOMONA (nepaceļot acis): Kas atkal?

PIAFA pamāj ar galvu uz MOMONAS somu. MOMONA ar niknu 
skatienu rāda, ko viņa domā par šo nepieņemamo nekaunību. Bet PIAFA 

neatlaižas. Nogurusi MOMONA pamāj ar galvu uz somu, nikni 
vaibstoties, bet padodoties. PIAFA ar lēcienu metas pie melnās satīna 
rokassomiņas, lepni iestumjot to sev zem rokas – viņai tā ir daudz par 

lielu.

PIAFA (ar platu, laimīgu smaidu): Tā!

Viņa aizdrāžas prom.

MOMONA: Mierīgāk, nekauņa. Tas nevar būt dziedāšanas dēļ – uz 
ielas  viņš  to  var  dzirdēt  par  velti.  (Viņa iekārtojas  ar  savu  komiksu.) 
Skaties taču reāli, espèce d’idiote. [mazā idiote]

CETURTĀ AINA

Klubā „Žerniss”. LEPLĒ un viņa menedžeris BRUNO gaida. Uzskrien  
PIAFA.

LEPLĒ: Tu kavē.

PIAFA: Atvainojos.

BRUNO un LEPLĒ viņu apskata, kamēr viņa metas virsū ēdienam.

BRUNO: Kā viņu sauc?

LEPLĒ: Gasjona. Edīte.

BRUNO: Edīte? Vajag kaut ko labāku. Ko tu pirmīt teici?

LEPLĒ: Es domāju... Zvirbulītis...

BRUNO: Nav pārāk iespaidīgi.

PIAFA: Ko jūs ar to gribat teikt?
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LEPLĒ (prāto): La Môme Piaf... Piaf...

BRUNO: Mmm... Piafa...

PIAFA: Piafa? Kas tas par vārdu?

LEPLĒ: Labāks nekā Edīte Gasjona – tas nav skatuves vārds, bērniņ.

PIAFA: O. Kā būtu Lola Fērbenksa?

BRUNO: Piafa... jāā...

PIAFA: Zazīna Heliotropa... Klodete Kaningema...

LEPLĒ (prāto): Piafa... Piafa... (Ar pārliecību.) Piafa.

PIAFA (izmisusi): Desirèe de la Renta! Desirèe!

LEPLĒ (triumfējoši norāda uz viņu): Piafa!

PIAFA: Piafa? Pie velna, kur es tikšu ar tādu vārdu?

Bet LEPLĒ pamāj, lai viņa dzied. Viņa dzied „Les Momes de la cloche”, 
iesākot visai stīvi.

LEPLĒ: Nē – dziedi tā, kā tu to dziedāji tur laukā!

Viņa saprot. Sāk a capella. Tas pārvēršas par kluba uzstāšanos.

Gaisma mainās.

LEPLĒ skaita ienākumus. Troksnis. Viņš satraucies pielec kājās. Un 
ierauga tālāk PIAFU.

Ā, tā esi tu. Man likās, ka tu notinies. Ko tu gribi?

PIAFA: Man likās, ka jūs gribēsiet mani redzēt.

LEPLĒ: Priekš kam? Nu, runā, es esmu noguris.

PIAFA: Jūsu darīšana, vai ne?

LEPLĒ: Ko tu ar to gribi teikt?

PIAFA: Man likās, ka jūs varētu... es gribēju teikt, manis dēļ ir okay, 
jūs  man iedevāt  lielo  pārtraukumu,  jums noteikti  bija  kāds  iemesls  tā 
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darīt. Ja jūs gribat, lai es atsūkāju vai ko citu, tikai pasakiet, pour moi, 
c’est la même. 

LEPLĒ: Ā...  es  saprotu.  Vai  tu  esi  gatavs,  mans dārgais?  (Uzrunā 
EMĪLU,  kurš  parādās  ar  LEPLĒ mēteli,  cepuri  un  šalli  un  godbijīgi  
viņam tos pasniedz, pasniedz viņam cimdus.)

LEPLĒ apliek savu roku zēnam ap pleciem. EMĪLS ļaunīgi smaida.

Kā redzi, zivtiņ.

PIAFA: O. Ā!... kāpēc jūs neteicāt? (Viņa sirsnīgi iesit viņam pļauku 
un piebiksta ar elkoni EMĪLAM.)

LEPLĒ (EMĪLAM): Ko tu par to domā?

EMĪLS (parausta plecus): Nu,  izskatās,  ka  viņiem  patika.  Viņu 
vismaz var dzirdēt cauri nažu šķindoņai.

LEPLĒ un EMĪLS aiziet.

PIEKTĀ AINA

Iela. Skan mūzika „Un Sale petit brouillard”. PIAFA to mācās no 
LEĢIONĀRA.

LEĢIONĀRS: Un saule un smiltis, un jūra, un smiltis, un smiltis, un 
smiltis, un jūra...

PIAFA simulē skaļu ekstāzi.

... un lido... lido... lido... lido... lido!

MOMONA (uznāk): Edī, tā esi tu? Tevi var dzirdēt Monmartrā, tev 
taču ir jābūt klubā... viņš bļauj nelabā balsī – Leplē!

PIAFA: Es esmu aizņemta!

MOMONA: Izbeidz!

PIAFA: Tā... pārņem manā vietā...
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MOMONA: Ko, par neko?

LEĢIONĀRS: Un jūra un smiltis, un smiltis, un jūra, un smiltis, un 
smiltis, un smiltis un...

PIAFA: Viņš ir leģionārs!

MOMONA: Ā? Nu,  labi.  (Viņa pārņem,  nenojaucot  ritmu.)  Ei... 
maķenīt lēnītiņāk, draudziņ... tā, turpini! Vuā!

Gaismas uz MOMONU satumst, kamēr PIAFA dodas pie LEPLĒ, kurš  
pie klavierēm dzied „Rudens lapas”. Ienāk ŽANS, EDIJS un MAZAIS 

LUĪ, apsēžas otrā pusē un viņus vēro, PIAFA noliek LEPLĒ sagatavoto 
brendiju. Viņš pabeidz dziesmu, pagriežas, un viņa iemetas viņam klēpī.

LEPLĒ: Ei, uzmanīgāk, es neesmu no dzelzs!

PIAFA: Zini,  kāda ir  tava problēma – tevī  ir  pārāk daudz no cita 
dzimuma.

LEPLĒ: Tu esi mazs, nekaunīgs velnēns.  (Viņa iedod viņam glāzi.) 
Tev vajadzēs pašai nokārtot savu dzīvi, mazā pétasse [palaistuve], ja tu 
gribi  kaut  ko  sasniegt,  es  tev  vienmēr  nebūšu  līdzās.  (Caur  savas 
cigaretes dūmiem viņš redz viņas vērīgo skatienu.)

PIAFA: Kāpēc, kur tu brauksi?

LEPLĒ (smēķējot): Pagājušajā  naktī  es  sapņoju  par  savu  māti. 
Pludmalē Normandijā. Viņa māja man ar roku un smaidīja. Mēs ar māti 
bijām ļoti tuvi.

PIAFA: Laimīgais. Manējā knapi uz mani paskatījās – puš!

LEPLĒ: Tu esi viena pati?

PIAFA: Skaidrs.  (Nejauša  doma.) Reiz  man  bija  maza  meitene. 
Mauka.

LEPLĒ: Kas?

PIAFA: Mans suteners teica: „Ei, tava mazā ir ļoti slima” – es tur 
biju tajā pašā nedēļā! „Ak, nē, tā nav ērti, viņa tāpat nomira sešos no rīta” 
– es to nevarēju izturēt. Vai zini, kad cilvēki nomirst, viņi paliek pavisam 
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stīvi... beigās viņa slīdēja pa parketu...  (Viņš pieceļas.) Kas ir? Es tikai 
gribēju vienu viņas matu šķipsnu!

LEPLĒ aiziet otrā pusē, apsēžas nomaļus.

Mūzika... drūma. PIAFA pievienojas ŽANAM, EDIJAM un MAZAJAM 
LUĪ. Viņa apskauj ŽANU. Viņš viņu atgrūž, viņa nokrīt.

ŽANS (sagriežot viņas roku): Dabū viņu šurp.

EDIJS: Jā – tūlīt!

PIAFA: Ei, Papu, nāc un iedzer kādu glāzi.

(LEPLĒ tuvojoties, sirsnīgi.) Žans... Edijs... un mazais Luī. (ŽANS iegrūž 
viņai  dunku  sānos.) Ko  tu  domā  par  mazo  Luī?  Paskaties  uz  viņa 
skropstām!

LEPLĒ (uzmet ātru skatienu): Ne tagad.  Es pasaukšu  Emīlu,  lai 
iedod jums dzērienus.

ŽANS: Aizņemts, skaitot ienākumus, Papu? (LEPLĒ smejas.)

EDIJS: Tev noteikti naudiņa ripo.

LEPLĒ: Tā viņi visi domā.

LEPLĒ atkal paskatās uz LUĪ. Pārējie diskrēti paiet nostāk, bet PIAFA 
panikas brīdī to pārtrauc.

PIAFA: Papu...  vai  tu  esi  dzirdējis  stāstu  par  vīru  ar  krāniņa 
problēmu...

ŽANS (iznīcinoši): Aizveries.

LEPLĒ: Vēlāk. (Viņš aiziet.)

Mūzika no „La Ville inconnue”.

ŽANS: Tu visu sačakarēji, vai ne?

PIAFA: Putain! [Mauka]

ŽANS: Labi, kur viņš to glabā – savu naudu, naudas kasti... kur tā ir, 
vai viņš to glabā savā istabā? (Viņš paķer viņas somu, pamet to EDIJAM, 
kurš to iztukšo.)
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EDIJS un ŽANS iet LEPLĒ virzienā. PIAFA grib sekot, LUĪ atturot 
izstiepj roku, tad aizslīd prom.

Šāviens.

PIAFA nobālējusi, pie galda dzied „La Ville inconnue”.

SESTĀ AINA

PIAFA un POLICIJAS INSPEKTORS.

INSPEKTORS: Vārds?

PIAFA: Jums tas ir. (Pamājot ar galvu uz viņa papīriem.)

INSPEKTORS (nikni paskatās, tad nolemj būt viltīgs): Tā  ir 
taisnība. Edīte Gasjona... pazīstama kā... La Môme Piaf.  (Pieraksta to.) 
Adrese?

PIAFA: Man tādas nav.

INSPEKTORS: Bez... noteiktas... dzīvesvietas. (Pieraksta to.)

PIAFA: Tas nav godīgi, es neko neesmu izdarījusi!

INSPEKTORS: Tāpēc  mēs  esam  te,  lai  to  noskaidrotu.  Tēva 
nodarbošanās?

PIAFA: Ielu akrobāts. (Pēkšņa doma.) Un uzņēmējs.

INSPEKTORS: Kādas bija jūsu attiecības ar nelaiķi?

PIAFA: Ē?

INSPEKTORS: Ar Leplē.

PIAFA: Ā, nekādu attiecību, viņš bija liels vīrs.

INSPEKTORS: Jūs bijāt kopā ar Leplē naktī, kad viņš tika nogalināts.

PIAFA: Ne tikai es, bija arī citi cilvēki.

INSPEKTORS: Ieskaitot jūsu draugus.



14

PIAFA: Paziņas, jā.

INSPEKTORS: Šeit  ir  vārdi.  (Rāda  viņai  papīru.) Jūs  tikāt  redzēti 
kopā.

PIAFA: Mēs tikai izklaidējāmies.

INSPEKTORS: Plānojot aplaupīt savu labvēli, Luiju Leplē.

PIAFA: Nē!

INSPEKTORS: Jūs viņiem izstāstījāt, kur viņš glabā savu naudu.

PIAFA: Nē.

INSPEKTORS: Kur viņš glabāja savu naudu?

PIAFA: Savā istabā.

INSPEKTORS: Jūs viņiem izstāstījāt.

PIAFA: Viņi man JAUTĀJA!

INSPEKTORS: Edīte Gasjona, es jums oficiāli jautāju... kāda bija jūsu 
līdzdalība Leplē lietā? (Viņš slejas viņai pāri.)

PIAFA: Es tur nebiju.

Viņš iesit viņai pļauku.

Lieciet mani mierā.

Viņš atkal viņai iesit.

Viņš bija mans... Es netaisos – viņš man sniedza manu lielo iespēju... jūs 
taču  nedomājat,  ka  es  būtu...  es  būtu...  (Sāk  salūzt.)...  Es...  visu  laiku 
redzu... redzu viņa seju tout écrasé...

Viņa šņukst un gaudo. Šņuksti pārtop par drebuļiem un elsām. Viņa 
dumpīgi paskatās augšup uz INSPEKTORU. Viņš saniknots aiziet.

PIAFA atslābinās, izstiepj kājas. Viņa paskatās apkārt, pie sevis 
dungojot... mazliet trīc no aukstuma. Pie sevis dzied „Tu me fais tourner 

la tête”, lai sevi uzmundrinātu.

Ai, cik žēl. Man gāja tik labi.
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Iedrāžas MOMONA ar avīzēm.

MOMONA: Edī? Tu esi slavena!

Viņai seko BRUNO.

PIAFA: Kas noticis?

BRUNO: Es tev dabūju angažementu.

MOMONA: Šovakar.

PIAFA (skatās uz vienu un otru): ?

BRUNO: Viesuzstāšanās „Club de Nice”.

MOMONA (rāda PIAFAI papīru, lasa): „Dziedātāja  no  noziedzīgās 
pasaules” – viņi domā, ka tu viņu nogalināji...

BRUNO: ... bet viņi nevar to pierādīt, nav svarīgi, kas ir noticis, tu esi 
tīra... paraksties te.

PIAFA: Pazūdi.

BRUNO: Nē. Klausies. Tu esi nauda un, kamēr tu esi nauda, tu darīsi, 
kā es teikšu.  (Dod viņai naudu.) Dabū sev kādas drēbes, es gribu, lai tu 
esi sakopta un eleganta. Un tiec vaļā no tās. (Rādot uz MOMONU.)

MOMONA (viņam aizejot): Ko  tu  ar  to  gribi  teikt,  es  esmu  viņas 
partnere! (PIAFAI.) Cik daudz?

PIAFA skaita naudu, iesit ar to sev pa seju, ļaujot banknotēm nokrist.

Ko tu dari?

PIAFA: Labi... ātri, kamēr viņš nav atjēdzies...

MOMONA (paceļot naudu): Nē...  vai  tu  nesaproti?  Viņš  strādā  tev! 
Viņš ir tavs aģents! Tu esi avīzēs, Edīt. Tu esi slavena.

PIAFA: Ja?

MOMONA pasniedz viņai avīzes. Viņa lasa, kustinot lūpas. MOMONA 
godbijīgi skatās.

PIAFA paceļ skatienu.
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Merde!

Viņas skatās viena uz otru.

Taisnība. Tādā gadījumā...

Viņa pakampj no MOMONAS naudu, pusi atdod atpakaļ.

MOMONA: Tas man?

PIAFA: Mēs būsim kopā, mon amie. (Viņa staigā apkārt.) Slavena... 
slavena... Taisnība. Vispirms... dzīvoklis.

MOMONA: Ar iebūvētu bāru.

PIAFA: Ledusskapi...

MOMONA: Ledus spainīšiem...

PIAFA: ...kokteiļu šeikeriem...

MOMONA: ... bāra ķebļiem...

PIAFA: Ar mīkstiem sēdekļiem...

MOMONA: Taisītiem no ziloņu sēkliniekiem...

PIAFA: Ē?

MOMONA: Tā es esmu dzirdējusi.

PIAFA (šaubīgi): Nu, ja tas ir modē. (Viņa pagriežas, līksma seja.) Ei...

MOMONA: Ko?

PIAFA: Vai tu zini, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam dabūt 
tos  vīriešus,  kurus mēs gribam, – vīriešus,  kurus MĒS gribam! Mēēs! 
(Viņa atkal pasviež gaisā savu naudu.)

MOMONA: Edīt!

Viņa taustās pa grīdu, atduroties pie kājām, kas tērptas labās kurpēs.  
Viņa paceļ skatienu uz REIMONDU, kurš ir jauns, izskatīgs un ļoti labi 

ģērbies.

(Godbijīgi.) Sasodīts, pie velna.
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PIAFA: Aizveries.

REIMONDS paceļ PIAFU rokās, paliec viņu atpakaļ kā filmās un 
skūpsta viņu.

REIMONDS: Restorāns des Fleurs. Pulksten desmitos.  Es gaidīšu ar 
nepacietību. À bientôt [uz drīzu redzēšanos].

MOMONA: Tās acis!

PIAFA: Kā veikals, kas pilns ar īrisiem...

SEPTĪTĀ AINA

Naktsklubs. PIAFA pie 30-to gadu mikrofona dzied „Tu me fais toumer la 
tête”.

REIMONDS sēž, viņam ir balts kaklauts. Dziesmas beigās viņš pieceļas,  
lai ar viņu apsveicinātos. Viņa tam ātri pieskaras.

REIMONDS (saniknoti nošņācas): Piafa... tu zini, kā man nepatīk, ja 
man pieskaras.

PIAFA: Viņiem tas patīk... visi to zina...

REIMONDS: Piafa, tava privātā dzīve ir tava privātā dzīve...

PIAFA: Izbeidz,  viņiem patīk,  ka  es  dziedu  tev,  es  gribu  izstāstīt 
visai  pasaulei,  es  katru  nakti  pavadu,  sapņojot  par  tevi  tajos  zilajos 
rītassvārkos.

REIMONDS: Piafa, tava balss!

PIAFA: Ak, Jēzus, nekas nav labi, es vēlos, kaut atkal būtu kopā ar 
Momonu un puišiem.

REIMONDS: Tev nav jāpaliek notekā tikai tāpēc, ka tu tur piedzimi.

PIAFA: Es jūtos nevietā. Es cenšos darīt tā, kā tu teici, mēģinu būt 
dāma... (Viņš pamāj, lai viņa pieklusina balsi.)... atvaino, chéri...
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REIMONDS: Labi. Galu galā – Pilī viņi negribēs atkritumus.

PIAFA (palecas, kliedzot): Pilī? Pilī? Filou! [blēdis] Rouge!... Vai tā 
ir taisnība? Pilī?... nē, es tam neticu...

Viņa grib lēkt uz priekšu. Viņš viņu attur.

REIMONDS: Nē. Nē. Nē. Nesteidzies. Nogaidi... liec viņiem gaidīt. 
Kad pieej pie mikrofona, pauze, paskaties apkārt, pasmaidi, bet atturīgi.

PIAFA: Velns lai parauj! Kurš to dara, tu vai es?  (Viņa viņu atgrūž 
un pieslāj pie mikrofona.)

Viņa dzied „L’Accordéoniste”. Viņš vēro, kā viņa dziesmu padara par 
tikai sev raksturīgu, pamāj un atkāpjas ārpus redzesloka.

Beigās uzskrien BRUNO, un PIAFA aptver, ka kaut kas nav kārtībā.

Arrêtez... apturiet – apturiet mūziku.

BRUNO (pie mikrofona): Mesdames  et  messieurs...  tautieši... 
tautietes... Man jums ir jāpasaka... ir sācies karš... karš!

Viņš acumirklī salūst, ieslēpj seju lielā, baltā kabatlakatā. PIAFA 
satraukta paķer mikrofonu.

PIAFA: Sales Boches... [friči] nevienam no viņiem nav laba metamā, 
un man jau nu tas būtu jāzina...

BRUNO: Piafa, lūdzu! Mesdames et  Messieurs,  šajā svinīgajā mūsu 
vēstures mirklī...

PIAFA (spiežas pie mikrofona): Viņi to dara, skaitot līdzi – viens, 
divi, viens, divi! (Kustina savus gurnus.)

BRUNO: Piafa,  paej  nost  no  mikrofona...  Mesdames  et  messieurs... 
mūsu valsts himna...

PIAFA (Karaļa Faruka tonī): „Lai viņi šauj, lai viņi vemj...”

BRUNO (zaudējot savaldīšanos): Piafa,  vai  tu  aizvērsi  savu  muti... 
Man tur ir tas sūda Rumānijas karalis!  (Un šausmās sastingst, saprotot,  
ka mikrofons ir ieslēgts.)

PIAFA dzied „Heaven Have Mercy”.
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ASTOTĀ AINA

PIAFAS dzīvoklis... grezni iekārtots. Dzirdamas vīriešu un sieviešu 
balsis, kas dzied „Lili Marlene”. PIAFAI un MOMONAI, kas tērptas 40-

o gadu franču stilā, seko DIVI VĀCU KAREIVJI.

VISI KOPĀ: „My own Lili Marlene... my own Lili Marlene!”

TUĀNA nokrīt uz sofas ar kājām gaisā.

PIAFA: Jūtieties kā mājās, puiši.

PIRMAIS VĀCIETIS: Dziedāt! Vēl dziedāt, jah?

OTRAIS VĀCIETIS: Jah!

PIAFA: O, jah. (Viņa dzied.) Au jardin de mon pére, les lauriers sont 
fleuris – auprés de ma blonde qu’il fait bon, fait bon fait bon... (Viņa ielej  
dzērienus.)

MOMONA: Allons enfants de la Patrie...

PIAFA (saldi): Aizveries.

OTRAIS VĀCIETIS: Madame  Piafa  –  jūs  esat  laba  dziedātāja... 
prozit!

Viņi abi pieceļas un uzsauc tostu PIAFAI. Viņa paiet sāņus pie Žorža – 
durvīs.

PIAFA: Ne  tagad.  (Viņš  aiziet.) Bravo,  tātad  jums  patika  mūsu 
koncerts?

PIRMAIS VĀCIETIS: O, jah!

PIAFA: Tātad – kad viņi tiks laukā?

PIRMAIS VĀCIETIS: Ā... karš... karš, Madame Piafa!
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PIAFA: Es nesaprotu, kāpēc jums vajag turēt mūsu puišus aiz restēm. 
Viņi būtu daudz noderīgāki mājās, vadot vilcienus un tā...

MOMONA: Jums nevajadzētu viņus barot.

OTRAIS VĀCIETIS: Komandants saka tāpat.

PIAFA: Gut, nu jau mēs saprotamies. Sūtiet viņus  mājās, viņi  paši  
maksās par saviem kruasāniem! Par kuriem runājot...  atvainojiet, ka es 
esmu nejauka mājasmāte, bet bufete ir tukša... pas de pain [maizes nav]...

MOMONA: Nav nekā ēdama, paldies fričiem...

PIAFA: Aizveries.  Jūs,  puiši,  esat  apgādes  korpusā,  vai  ne?  Man 
teica, ka jūs esat apgādes korpusā – vai jūs neesat apgādes korpusā?

MOMONA: Ēdiens... barība... (Berzē sev vēderu.)

VĀCIEŠI ir apmulsuši, bet tad saprot.

PIRMAIS VĀCIETIS: Ah, es esmu aizmirst mazā dāvana. (Viņš 
aizslampā prom, atstreipuļo atpakaļ ar milzīgu kasti. MOMONA uzreiz  
metas tajā iekšā.)

OTRAIS VĀCIETIS: Gut? Gut?

PIAFA: Gut.

MOMONA (jau tikusi pie persiku burkām): Gut!

OTRAIS VĀCIETIS noņem savu siksnu un nometas ceļos, lai viņai 
pievienotos.

PIAFA: Kāpēc  jums,  puiši,  nekāpt  augšstāvā  –  viņas  jūs  gaida, 
Madame un meitenes... meitenes!

PIRMAIS VĀCIETIS (viņa žakete jau ir atpogāta): Ā,  bet  mēs  būt 
domāt...

PIAFA: O, nē. Nepavisam nē. Es un mana draudzene nebūt maukās.

MOMONA: Mēs tikai te dzīvojam, jo tā vecā ragana augšstāvā no 
fričiem dabū ogles un ēdienu...

PIAFA: Viņa domā – no mūsu vācu sabiedrotajiem...
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MOMONA: Tāpēc mēs nesasalstam ragā.

Neapmierinātie VĀCIEŠI, strīdoties vācu valodā, tiek izgrūsti laukā. 
MEITENES smejas un metas virsū konservu kārbām.

MOMONA pieēdas persikus.

PIAFA: Ei!

Viņa paķer persiku burku, uzskrien ŽORŽS, kurš pietur savas bikses.

ŽORŽS (saniknots): Vai jūs uzsūtījāt augšstāvā tos sasodītos fričus?

PIAFA: Zut  alors  [pie  velna],  es  aizmirsu,  ka  ir  pirmdiena. 
(MOMONAI.) Viņa par velti ielaiž pretošanās kustības dalībniekus.

MOMONA: Kas notika ar taviem biedriem?

ŽORŽS: Ārā pa logu... es ceru, ka tas nolādētais stikla jumts izturēs... 
(Sasista stikla skaņas... kas beidzas ar pēdējo šķindu.)

MOMONA: Viņi ir izkrituši cauri.

ŽORŽS: Attapīga kā vienmēr, Einštein. Kur ir tās fotogrāfijas?

PIAFA viņam tās pasniedz.

Šīs nav labas!

PIAFA: Kāpēc ne?

ŽORŽS: Viņi visi  smaida.  Lai  dabūtu viņus laukā no karagūstekņu 
nometnēm, mums vajag  vienkāršus uzņēmumus – nopietnas sejas.  Tev 
vajadzēs doties vēl vienā turnejā, kamēr friči domā, ka tu esi tīra. Dieva 
dēļ,  noīsini  savu  jautro  repertuāru,  aiz  dzeloņstieplēm  ir  pusmiljons 
franču.

PIAFA: Žorž, es atvainojos.

ŽORŽS (pasper kasti): Ko jūs darāt, ļaujot viņiem te ienākt? Ir nu gan 
sasodīti jauks veids, kā karot!

PIAFA (dod viņam dāsni piepildītu somu ar kārbām): Ir  vairāk  nekā 
viens veids, kā uzvarēt, Žorž.

ŽORŽS: Tu domā – nodrāzt viņus līdz nāvei? (Aiziet.)
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MOMONA: Vai es varu dažas paņemt?

PIAFA: Protams.

MOMONA aizstreipuļo prom ar kārbām un pudelēm, atgriežas vēl pēc 
tām un vēlreiz, atstājot PIAFAI vienu kārbu. PIAFA smejas.

Ienāk ŽORŽS.

Atbilde ir – nē, ā, tas esi tu.

ŽORŽS: Es domāju, ja jau es esmu te... vienu pirms ceļa?

PIAFA: Man  likās,  tu  teici,  ka  kara  darbība  mani  ir  morāli 
samaitājusi.

Viņi sāk izģērbties.

ŽORŽS: Vai es tā teicu?

Viņi smejoties veļas uz sofas. Kara skaņas.

PIAFA dzied „Hamburg”.

Dziesmas beigas.

DEVĪTĀ AINA

Jauns cilvēks, LUIJS, brauc ar velosipēdu pa skatuvi. Viņš pagriežas,  
uzsauc PIAFAI.

LUIJS: Ei... tu esi Edīte Piafa, vai ne?

PIAFA: Vai zini, tā saka tik daudzi cilvēki.

LUIJS (sāk braukt prom): Tu  tiešām  izskaties  pēc  viņas,  bez 
jokiem!

PIAFA smejas.

LUIJS apgriežas apkārt un piebrauc viņai blakus.

Tu ESI Piafa!
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PIAFA: Kā tu zini?

LŪISS: Tie smiekli.

PIAFA: Ko tu dari te laukā, ielās?

LUIJS: Ahā!

PIAFA: Uzmanies – viņi tevi savāks.

LUIJS: Un kā ar tevi? Jau sen pāri komandanta stundai!

PIAFA: Par mani neuztraucies.

LUIJS: Tev ir caurlaide, vai ne?

PIAFA: Jā, tāpat kā tev.

Viņi skatās viens uz otru un smejas.

Uzmanies.

LUIJS: Tu arī.

Viņš uzkāpj uz riteņa, sāk mīties – apstājas.

Ei, Piafa, vai pēc kara es varēšu būt tavs aģents?

PIAFA (smejas): Hā! Ir kāda pieredze?

LUIJS: Nē – es nekad neesmu strādājis, nevarēju dabūt darbu, vai 
tas mani izslēdz?

PIAFA: Lai būtu aģents – nē.

LUIJS (dodas prom): Tad labi – tiksimies pēc kara.

PIAFA (pieskaras viņam): Ielāgo, man ir pašai savi nosacījumi.

LUIJS: Labi. (Viņš aizbrauc.)

PIAFA: Sasodītais nekauņa! (Un smejas.)
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DESMITĀ AINA

PIAFAS dzīvoklis. PIAFA runā pa telefonu. Cieši līdzās sēž  
AMERIKĀŅU ARMIJAS VIRSNIEKS. Viņš ir ļoti izskatīgs, bet neizskatās 

laimīgs.

PIAFA (pa telefonu): Lulū,  es  nedošos  turnejā  kopā  ar  narkomānu 
baru... (Sāņus, AMERIKĀNIM.) Tev vajadzēja pateikt, ka nevari to dabūt 
augšā, ja tu būtu pateicis, ka nevari to dabūt augšā... (Telefonā.) Tas mani 
neuztrauc... (AMERIKĀNIM.) Es gribēju teikt, mani tas neuztrauc, es tikai 
saku – paldies Dievam, ka tava publika nezina, ja viņi zinātu, ka tu nevari 
dabūt to augšā...  (Telefonā.)...  nē, ne tev...  protams, labi.  (MOMONAI, 
kura parādās, mājot ar rokām.) Kas tev kaiš... (Telefonā.) Pagaidi...

MOMONA: Tu nemūžam neuzminēsi!

PIAFA: Ko?

MOMONA: Uzmini!

PIAFA: Atšujies...

MOMONA: Karš ir beidzies!

AMERIKĀNIS: Ko? Ko?!

PIAFA: Sūds.  (Telefonā.)  Un klausies, man plaukstu locītavās atkal 
ir tās sāpes, es gribu kamīnu savā ģērbtuvē...  (MOMONA māj viņai acu 
priekšā.) ...  ir  jau pietiekami slikti,  ka visu nakti  jāsēž,  salstot  aukstos 
vilcienos... (AMERIKĀNIM, ar drūmu skatienu.) ... kas attiecas uz visām 
tām sasodītajām lopu filmām, kur  tu  rādi  savus  muskuļus,  runājot  par 
maldināšanu...

MOMONA (dedzīgi, AMERIKĀNIM): Vai tu esi tas, kurš spēlē to 
kovboju, kur tu iebridi upē, lai dabūtu meiteni, kad visas tās govis nāca 
mums virsū...?

PIAFA: Pie pakaļas! (Telefonā.) Nē, ne tev. (MOMONAI.) Kas tagad 
ir noticis?
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AMERIKĀNIS: Dārgā! (Mēģina apskaut PIAFU.)

PIAFA: Vācies  prom!  (Telefonā.) Nē!  Ne tu!  Viņi  visi  ir  sajukuši 
prātā! Tā, Lulū, karš ir galā... tā viņa saka... (MOMONAI.) Apmierināta?

MOMONA: Vai tu neko neteiksi?

PIAFA (telefonā): Jā, jā... nu, tā  viņa saka.  (Tur klausuli nost no 
auss.) Viņš ir palicis traks! (AMERIKĀNIM.) Un, velns parāvis, par ko tu 
te  smaidi?  Es  nesaprotu,  kāda  sūda  pēc  tev  būtu  jāsmaida,  tev  tikai 
vajadzēja  pateikt,  ka  tu  nevari  to  dabūt  augšā,  es  netaisos  to  izplatīt 
klubos,  sabojāt  tavu  tēlu...  (Sašūpo  telefonu.)...  Lulū...  Lulū?  Viņš  ir 
nolicis klausuli! Kas jums visiem ir noticis?

MOMONA: Mēs mēģinām tev pateikt...

AMERIKĀNIS: Piafa, karš ir beidzies!

PIAFA: Labi! Es cenšos savākt to sasodīto turneju!

AMERIKĀNIS: Mīlulīt, kāda tam nozīme? (Apskaujot MOMONU.)

PIAFA (rupji): Paklau, kāpēc tu vienkārši nevācies prom! Kāda jēga 
kult tukšus salmus, visa tā padarīšana bija tikai laika izšķiešana. Varbūt, 
kad tu tiksi mājās, vietējais gaiss...  (Viņa iedod viņam viņa cepuri, viņš 
mēģina cienīgi aiziet.)  Un ko tu te slaisties apkārt, vai tu dabūji manas 
Gauloises?

MOMONA: Es centos, bet es nevarēju tikt cauri pūļiem, viņi visi 
klaigā un dzied...

PIAFA (apmulsusi): Dzied?  Ko  tu...  es  cenšos  savākt  turneju... 
(Murmina.) Nekam nederīgā padauza...

MOMONA: Edīt...

PIAFA (strupi): Ko?

MOMONA: Es negribu to teikt, bet dažreiz tu vari būt tik rupja.

PIAFA: Dabū – manas – Gauloises!

MOMONA aiziet.

(Apmulsusi.) Dzied? (Sauc pakaļ MOMONAI.) Kāpēc? Kurš dzied?
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MOMONA atgriežas.

MOMONA (klusām): Es  cenšos  tev  pateikt  –  tas  ir  galā. 
Beidzies. Karš. Tas ir beidzies.

PIAFA: Alors, kāpēc tu neteici?!

Viņas kliedzot metas viena otras apskāvienos... un tad prom. „La 
Marseillaise” skaņas... šāvieni, zvanu skaņas, dziedāšana un 

priecāšanās.

Uznāk PIAFA ar ŽORŽU, MENEDŽERI, MOMONU un JŪRNIEKU, 
saķērušies elkoņos... PIAFAI galvā ir jūrnieka cepure. Viņi dzied 

„Milord”. Pēdējā piedziedājumā viņi priecīgi aizgrīļojas prom. Balsis 
izgaist, viss satumst.

VIENPADSMITĀ AINA

Parīze. Naktsklubā. PIAFA viena sēž pie galda, dzer. Ienāk MARLĒNA. 
Viņa ir tērpusies armijas apģērbā.

MARLĒNA: Kas meitenei ir jādaua, lai te dabūtu dzēuienu? 

PIAFA: Vāciete! Tu esi atgriezusies... oh!

Viņa sirsnīgi metas MARLĒNAS rokās.

Šampanieti!

VIESMĪLIS pasniedz šampanieti un aiziet. Viņas dzer.

MARLĒNA: Par Parīzi.

PIAFA: Par Parīzi.

Skaņas aiz skatuves. Tosti un aplausi.

MARLĒNA un PIAFA dzied „La Vie en rose”. Viņas pieņem aplausus un 
atgriežas pie sava klusā galdiņa.

MARLĒNA: Kas noticis?
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PIAFA: Nekas.

MARLĒNA: Chèri,  beidzot  miers  –  nav tik  slikti,  mierīga dzīve, 
mm?

PIAFA: Tev tā liekas?

MARLĒNA: Tici man. Kur ir le petit Žoržs?

PIAFA pagrūž ar īkšķi.

Kas tai kinozvaigznei noticis?

PIAFA: Pas sortable [nebija piemērots].

MARLĒNA (Saprotoši pamāj): Zini,  man  likās,  ka  tu  varētu 
apprecēt angli.

PIAFA: Un pamest Franciju?

MARLĒNA: Exactement. Lai vai kā, kuram gan vajag vīrieti visu 
laiku?

PIAFA: Man.

MARLĒNA: Protams,  bet  tagad  koncentrējies  uz  turneju,  bērniņ. 
Tev patiks Štati, viņi tevi dievinās.

PIAFA: Ak, pie velna to turneju.

MARLĒNA: Tā gan, ko?

PIAFA: Tā gan. Man vajag vīrieti. Bez vīrieša... tu mani pazīsti.

MARLĒNA: Puotams. Nu – vaubūt es tevi ar kādu iepazīstināšu.

PIAFA (drūmi): Kurš uz mani skatīsies, ja tu būsi blakus?

MARLĒNA: O, man tā liekas. Ja tu apsoli, ka būsi laba meitene.

PIAFA: Es apsolu!

MARLĒNA: Agri iesi gulēt, mazāk lietosi grādīgos?

PIAFA: Es apsolu, kas viņš ir?
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DIVPADSMITĀ AINA

Turpmākie teksti saplūst kopā ar arvien skaļākiem apsveicinājumiem, 
sveicot ringā vidējā svara čempiona MARSELA SERDĀNA ierašanos,  

viņš ir cimdos, krāšņos atlasa rītassvārkos, viņam blakus ir MINDERS.

MARLĒNA: Varbūt tu viņu pazīsti – Marselu?

PIAFA: Marselu? Kādu Marselu? Kuru?

MARLĒNA (runā skaļāk, lai būtu dzirdama): Marselu  Serdānu, 
bokseri...

PIAFA (iekliedzas): Serdānu... Serdānu... Serdānu? Tu gribi teikt, ka 
pazīsti viņu? Marokas bumbvedēju?

MARSELS iekāpj ringā, lēkā, boksējas ar iedomātu pretinieku. Ringā 
ienāk viņa PRETINIEKS. Viņš ir melnais, izskatās pēc īsta cīkstoņa.  

Gongs. VĪRIEŠI kaujas.

(Kliedzot.) Saņemies,  Marsel...  nogalini  viņu,  nogalini  viņu...  sadod 
viņam,  lai  viņš  dabū...  o,  nē...  nē...  apturi  viņu,  Marsel...  saņemies... 
saņemies, mīļais... sadod viņam... saņemies... saņemies! Ā! Tev izdodas... 
tieši tā, tieši tā, tieši tā, tieši tā – čempions! Čempions!

SERDĀNS nokautē savu PRETINIEKU, viņa ieliecas ringā, lai skaļi viņu 
apsveiktu un aplaudētu. Viņa triumfējoši māj, neatkāpjoties no 

SERDĀNA, kurš pateicībā paceļ cimdu.

Skaņas noklust. Mūzika no „Mon Dieu”. Viņa slauka viņam pieri, klusām 
dziedot.

TRĪSPADSMITĀ AINA

PIAFAS guļamistaba. Patumšs. PIAFA un MARSELS ir kopā gultā. Mēs 
dzirdam kustības, viņu klusās balsis. Satumst, tad lēnām paliek gaišs.
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PIAFA un MARSELS ir draudzīgā pēcmīlēšanās noskaņojumā. Viņi  
atslābuši smēķē.

Pauze.

PIAFA: Es vēlos, kaut tu būtu mani redzējis. Šie te augšā  (paceļot  
savas krūtis) kā Venēra gliemežvākā...

MARSELS (viņa runu ir ietekmējis bokss): Man tās izskatās labi.

PIAFA (pieskaras savai žokļa līnijai): Man parādās arī zem zoda... 
un izkrīt zobi... parādi man savus – alors, Marsel – Ali Babas ala! Cik tas 
maksāja?

MARSELS (lepni): Ģenerāļa  de  Golla  zobārsts,  to  ieteica  viņa 
sieva.

PIAFA: La Tante Ivonnai patīk bokss?

MARSELS: Un arī Anglijas karalienei.

PIAFA: Bravo. (Pētot viņa muti.) Neviena tava paša, chèri?

MARSELS (purina galvu): Izņem  tos  ārā,  ieliec  glāzē,  es  netaisos 
sagriezt savus vaigus, vai ne?

PIAFA (pamāj): Kā tie mazie imbéciles [plānprātiņi] kādā mājā, kur es 
biju. Viņi izvelk laukā visus savus zobus, lai viens otru nesakostu. Viņi 
nevar apēst ābolu, pauvre petits [nabadziņi].  (Viņa lepni patausta viņa 
roku.) Čempions.

MARSELS: Es esmu tikai puisis ar labām dūrēm, Edīt.

PIAFA: Nē.  (Skūpsta viņu.) Tu esi vislabākais. Es esmu palīdzējusi 
cīkstoņiem iztērēt naudu, bet ne tev. Kad mēs iepērkamies, tas ir tavai 
sievai un mazajiem. (Patausta viņa vaigu.) Es nesūdzos.

MARSELS: Tu zini, ka es tevi apprecētu, ja es būtu brīvs, Edīt.

PIAFA: Tu esi uzticīgs vīrs, chèri. Viņai ir paveicies.

MARSELS: Tev tā liekas?
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PIAFA: Paveicies  vairāk  nekā  jebkurai  sievietei  pasaulē.  Izņemot 
mani. (Viņa viņam pieskaras.) Man ir šis, vai ne? (Viņa apliek plaukstas 
savām krūtīm.) Varbūt es likšu šīs pacelt.

MARSELS: Kāpēc tu gribi, lai tevi griež, kāpēc riskēt?

PIAFA: Tu riskē.

MARSELS: Tas ir savādāk. Vai zini...

PIAFA: Mmm?

MARSELS: ...  viņiem  liekas  –  o,  viņam  ir  vienalga,  viņu  tas 
neuztrauc.  Mans  tēvs  organizē  visas  manas  cīņas,  bet  pat  viņš...  kāds 
sporta zālē teica – viņš bija mani tur iekārtojis – „Viņa seja būs putrā!” 
„O, mūs tas neuztrauc, kamēr vien nāk nauda.” Viņam bija taisnība par to 
naudu. To nedara mīlestības dēļ. Tur tu esi viens pats... ringā, es gribēju 
teikt.

PIAFA: Jā. Es zinu.

Viņš skatās uz viņu. Viņa smaida.

Es negribu teikt, ka man sašķaidīs galvu...  tikai kādā tiešām ļoti  sliktā 
naktī...  tomēr...  katru  reizi  viss  ir  tāpat,  tieši  pirms  iznāciena.  Nav 
nozīmes tam, ko viņi tev ir teikuši ģērbtuvē – tavi draugi... tas gājiens līdz 
mikrofonam ir kā no šejienes līdz Romai. Un, ja tu to saķēzi, nu, tu nevari 
pateikt... pagaidiet, chèri, vai jums nebūtu iebildumu, ja es paņemtu šo 
mazo gabaliņu vēlreiz  – nu,  es ar  to esmu slavena.  (Viņi  smejas.) Pat 
ļaunāk, ja viss izdodas labi.

MARSELS: Kā tu to domā?

PIAFA: Tu nevēlies, lai tas beidzas. Šovs ir galā... tu atkal esi pats ar 
sevi.

Viņi abi ir izteikuši vairāk, nekā viņiem ir parasts. Viņi samulsuši klusē.  
Viņš spēlējas ar viņas pirkstiem.

(Klusām.) Neaizej.

MARSELS: Man ir jāiet, tu to zini.

PIAFA: Dabū agrāku lidmašīnu. Manis dēļ. Lūdzu...
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MARSELS (apskaujot viņu): Labi, mazulīt. Tikai tevis dēļ.  (Viņš viņu 
cieši skūpsta.)

„Mon Dieu” mūzika kļūst ļoti skaļa, MARSELS strauji aiziet, mūzika 
beidzas ar bungu rīboņu un skaņas efektu, nogāžoties lidmašīnai.

PIAFA (apstulbusi, kā pamostoties no sapņa): Marsel?

PIAFA dzied „La Belle histoire d’amour”.

OTRAIS CĒLIENS

PIRMĀ AINA

PIAFAS ģērbtuve Ņujorkā. Viņas pavadoņi sēž uz skatuves, ielejot sev 
dzērienus. Aiz skatuves PIAFA dzied „Si tu partais”. Nelieli aplausi.

AMERIKĀŅU KONFERANSJĒ: Paldies, tautieši – un paldies mūsu 
chantoose no Parīzes – Edītei Pjafai!

Nelieli aplausi.

Strauji ienāk PIAFA.

PIAFA: Pie  velna  viņus!  Es  nespēju  tam noticēt...  ārā,  jūs  visi... 
(LUIJAM.)... tu nē, Lulū.

PAVADOŅI izklīst.

LUIJS: Piafa,  lūdzu!  (Paņem  no  viņas  viskija  pudeli,  ielej  viņai  
dzērienu.) Nav nekā tāda, ko nevar izlabot, jānomaina repertuārs, tas arī 
viss.

PIAFA: Kā dziedāt morgā... Es dodos mājās...

LUIJS: Edīt, mums ir parakstīti līgumi...

PIAFA: Man vajadzēja klausīt Morisam...

LUIJS: No viena krasta līdz otram...
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PIAFA: ... Man vajadzēja uztaisīt to filmu...

LUIJS: ... un jāatgriežas te.

PIAFA: Merde, mazulīt – kad tu esi dzimis?

LUIJS: Ja  jeņķi  grib  atteikties  no  savām  saistībām,  tas  viņiem 
maksās naudu. Viņus saista likumīgi kontrakti.

PIAFA (purina galvu): Tev vēl daudz kas jāiemācās, Lulū. Kā tu domā, 
kas ir likums...  kā tev liekas,  kam tas ir domāts – mums? Ļaudis,  kas 
izdod likumus, to dara sava labuma dēļ. Nav tāda kontrakta, ko nevarētu 
pārplēst vidū pušu. Viņi mūs negrib, mēs nedziedam. Tici man. Dzīves 
fakts.

(Klauvējiens.) Es nevienu negribu redzēt!

Tā ir MARLĒNA.

LUIJS: Marlēna.

MARLĒNA pamāj ar roku LUIJAM, apskauj PIAFU, atkāpjas atpakaļ,  
lai viņu aplūkotu.

MARLĒNA: Tātad...

PIAFA noliec galvu, gatava salūzt.

Neuztraucies... Neuztraucies...

PIAFA: Vai tu joko? Es tikko tur nomiru.

MARLĒNA: Protams, mums būs jāpastrādā.

PIAFA: Es dodos mājās, pasūti lidojumu, Lulū.

LUIJS: Piafa, man liekas, ka tev vajadzētu paklausīties.

MARLĒNA: Mēs  par  to  parunāsim.  (Pāri  PIAFAS  galvai  viņa 
uzsmaida LUIJAM. Viņš pamāj un aiziet.)

PIAFA (vicina savu glāzi): Te nekas nesanāks.

MARLĒNA: Nomierinies. Es piezvanīšu dažiem cilvēkiem.
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PIAFA: Nākamreiz  izskūšu  paduses...  (MARLĒNA  smaida.) Viņi 
nesaprot ne vārda no tā, ko es saku. Jebkurā gadījumā, kurš gan vēlas 
redzēt kaut kādu mauķeli, kas izskatās pēc kara atraitnes, kad viņi var 
dabūt Dorisu Deju?

MARLĒNA: Nenolaid degunu.

PIAFA: Varbūt es ko pārspīlēju, a?

MARLĒNA: Pār manu līķi.

PIAFA: Tev jau ir viegli, tev nav tādas problēmas.

MARLĒNA (sausi): Tev tā liekas?

PIAFA: Man sākumā nebija tā, kas bija tev.

MARLĒNA: Man arī  ne.  Sākumam tev nevajag  tik  daudz  no tā. 
(Pamāj uz pudeli.)

PIAFA: Tas uztur mani pie dzīvības. 

MARLĒNA: Ne uz ilgu laiku.

PIAFA: Jebkurā gadījumā, kāda tam nozīme? (Neliela pauze.) Viens 
teikums.

MARLĒNA: Nevajag.

PIAFA: „Dabū agrāku lidmašīnu”.

MARLĒNA: Mazulīt,  tev ir  jātiek tam pāri.  Neuaudi,  tu sabojāsi 
savas acis piums šova.

PIAFA: Tu domā, ka es vēl tur iziešu?

MARLĒNA: Protams. Tu esi Piafa.

Pauze.

PIAFA (Pauze): Ko viņi gaidīja? Es zinu, ko viņi gribēja, – kaut kādu 
merde ar pakaļā iespraustu spalvu. Pie velna. Es esmu Piafa!

MARLĒNA: Tā jau ir labāk.

Viņa paņem no PIAFAS glāzi, stingri noliek to.
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PIAFA: Kad es dziedu dziesmu, tā esmu  es, kas to dara. Viņi dabū 
visu.

MARLĒNA: Absolūti.

PIAFA: ... pilnīgi visu.

MARLĒNA: Protams,  bet  iemācies  to  pataupīt...  tev  nevar  būt 
orgasms katru reizi, kad tu uzej uz skatuves.

PIAFA: Man var.

MARLĒNA: Nevienam  nevar.  Neviens  visu  laiku  nav  viusotnē. 
Tehnika, Piafa. Uzticies tai – tādā veidā tu sevi neizsmel. Tev te būs lieli 
panākumi... tu esi vislabākā – visaugstāk apmaksātā dziedātāja pasaulē.

PIAFA: Ak, nav runa par naudu. Viņi nevarētu nodrukāt pietiekami, 
lai apmaksātu to, kā mēs jūtamies. Es esmu redzējusi tevi kulisēs, katrs 
tērpa vizulis trīc... (Viņa soļo, iegrimusi sevī.) Kad uznāk Edīte Piafa, tam 
ir  jānotiek.  Ja  tas  nenotiek...  šausmīgi.  (Paskatās  uz MARLĒNU, kura 
smaida, līdzjūtīgi paraustot plecus.)

Klusums. MARLĒNA gaida. PIAFA soļo. Un soļo. Un apstājas.

Nelaime tā, ka... Nelaime tā, ka es te neesmu savā vietā. Cita zeme. Cita 
valoda. Man vajag... Man vajag...

MARLĒNA: Labi, sāc strādāt.

PIAFA: Okay, okay.

Viņas apskaujas un saskūpstās uz lūpām.

MARLĒNA: Bravo, la belle. Bet apsoli man. Es to domāju nopietni. 
Saudzē sevi – ja ne sevis pašas, tad savas balss dēļ.

PIAFA: Protams... Mutti!

MARLĒNA: Klausies,  mēs  lieliski  pavadīsim  laiku.  Sadod  šai 
pilsētai.  Vai  tu  gribi  satikt  Hauiju  Tuūmenu?  Viņš  ir  apmēram  tava 
auguma un zina ļoti labus stāstus...

PIAFA: Protams... atved iedzimtos!
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OTRĀ AINA

Bārs. Divi amerikāņu JŪRNIEKI un BĀRMENIS. Ienāk PIAFA un viņiem 
pievienojas. Viņai mugurā pāri kleitai ir uzvilkta īsa sudrablapsas jaka.

PIAFA: Sveiki, puiši... ko jūs dzerat?

PIRMAIS JŪRNIEKS: Sīkā! Kur tu biji visu manu mūžu?

PIAFA (labsirdīgi izvairoties no viskija viņa elpā, BĀRMENIM): Labāk 
uztaisi dubultos.

BĀRMENIS paklausa.

PIRMAIS un OTRAIS JŪRNIEKI: Pateicos,  kundze...  Paldies, 
kundze!

OTRAIS JŪRNIEKS: Un ko tāda maza, smalka dāma kā tu dara tādā 
zaņķī kā šis?

PIAFA: Tu būsi pārsteigts.

OTRAIS JŪRNIEKS: Ē?

PIRMAIS JŪRNIEKS (uzsaucot viņai tostu): Uz  tavu  veselību, 
bērniņ.

PIAFA (BĀRMENIM): Jums  ir  istaba  augšstāvā?  (Viņš  pamāj.  Viņa 
uzmet banknoti uz viņa paplātes.) Nu, kā būs, puiši?

OTRAIS JŪRNIEKS: Ko vien tu teiksi, mazā dāma, ko vien tu teiksi.

PIAFA pieceļas, viņš viņai seko.

PIRMAIS JŪRNIEKS atraidīts kavējas.

PIAFA: Ko tu gaidi?

PIRMAIS JŪRNIEKS: Tu gribi teikt, es arī, kundzīt?

PIAFA: Ja  es  pasniedzu  stundas,  es  tikpat  labi  varu  to  darīt  visai 
klasei.
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BĀRMENIS noliek savu priekšautu un seko viņiem.

DIKTORS: Un šovakar kopā ar Les Compagnons de la Chanson, 
jums dziedās neviens cits kā – Edīte Piafa!

TREŠĀ AINA

PIAFA uz skatuves Ņujorkā dzied „Jimmy Brown” ar Les Compagnons 
de la Chanson.

CETURTĀ AINA

PIAFAS dzīvoklis Parīzē. Daļēji iekārtots... sofa, mazs galdiņš, divi 
krēsli. MEDELEINA uznāk no kreisās puses, PIAFA – no labās, pār 

plecu viņai ir pārmests ūdeļādas mētelis, viņai seko LUSJĒNS bāli zilā 
uzvalkā, viņš ir daudz jaunāks nekā PIAFA. Viņa drēbes ir au courant 

(1950-ie), viņa izturēšanās veids – stīvs.

MADELEINA: Piafa! Mēs gribējām braukt tevi sagaidīt!

PIAFA: Es atlidoju ar agrāku lidmašīnu.

Viņa novelk mēteli, nomet to zemē. MADELEINA to paceļ. PIAFA 
paskatās apkārt.

Labi.

MADELEINA: Tu taču teici – septiņas guļamistabas?

PIAFA: Protams – Lusjēnam patīk katru nakti citāda aina.

MADELEINA (apmulsusi): O.

PIAFA: Tas ir viņa grupai. Septiņi – mani ieskaitot, astoņi. Tu dabūji 
tos divus amerikāņu ledusskapjus?

MADELEINA (tikko dzirdami): Vai jūs visi ēdīsiet mājās?
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PIAFA: Nē,  uzkožamajiem,  sieram,  hamburgeriem,  viņi  ir  augoši 
puiši, un tagad viņiem patīk jeņķu pārtika. Izlasi man recenzijas, Lusjēn... 
(Piebiksta ar elkoni MADELEINAI.) Apbrīnojams dibens, ne?

MADELEINA aizbēg. LUSJĒNS iedod PIAFAI dzērienu. Viņa iekārtojas.

LUSJĒNS (lasa recenzijas): „Pirmajā  brīdī  jūs  brīnāties  –  šī  sīkā 
sieviete, melna kleita, satrauktas rokas”  (PIAFA ieņurdas.) „... tad viņa 
atver muti... uz dakstiņiem ņaud kaķis... sērošanas ekstāze... tur ir viss.”

PIAFA: Vai tu gribi mani uzbudināt?

LUSJĒNS apsēžas viņai līdzās, iebāž roku viņai zem svārkiem.

LUSJĒNS (lasa): „Kā ir iespējams klausīties 20 dziesmas svešā valodā 
un saprast, ka visa seja ir noplūdusi ar asarām. Ir tikai viens vārds – ģēnijs 
– un šis ģēnijs ir Piafa.”

PIAFA (sapīkusi): Virgils Tomsons. Viņš ir man parādā naudu.

LUSJĒNS (cita recenzija): „Šī  balss,  kas  ceļas  augšup  kā 
saulesgaisma  no  Sēnas  peldošajām  sanesām  siltā  pavasara  rītā,  tevi 
izkausē. Viņa dzied par mīlestību, nelaimi, bezspēcību mīlestības dēļ, un 
mēs nevaram to izturēt, mums ir viņas žēl.”

PIAFA: Kurš to uzrakstīja?  (Viņš pāršķir lappusi, cenšoties atrast.) 
Kas noticis, vai tu nemāki lasīt? Dievs – ko es daru – tagad es pat nevaru 
dabūt vīrieti...

LUSJĒNS (nepārliecinoši): Piafa, tu zini, ko es pret tevi jūtu.

PIAFA: Protams,  es  esmu  tava  loterijas  biļete  –  kur  tu  būtu  bez 
manis?

LUSJĒNS: Nekur.

PIAFA: Nu, tad neaizmirsti to.

LUSJĒNS: Piafa, lūdzu, nevajag vēl vienu strīdu...

PIAFA: Kurš teica, ka tu vari saukt mani par Piafu? Kurš teica, ka tu 
vari saukt mani par Piafu? Tev es esmu Kundze!

LUSJĒNS: Pat tad, kad mēs drāžamies?
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PIAFA: Īpaši tad, kad mēs drāžamies. Madeleina! Madeleina! Kur ir 
tā vidusšķiras kuce?

MADELEINA (viņai aiz muguras, labā garastāvoklī): Es  esmu 
te, Piafa!

LUSJĒNS izmanto izdevību pazust.

PIAFA: Quel  con.  (Viņa  uzkrīt  atpakaļ  uz  sofas.) Ko  tu  par  viņu 
domā?

MADELEINA: Viņš ir ļoti izskatīgs.

PIAFA: Jā, mēs to tiešām panācām kopā. Aukstais, mazais pimpis. 
Es teicu...

MADELEINA: Es tevi dzirdēju, Piafa.

PIAFA: Ar  viņu  varēs  iztikt,  kamēr  es  viņu  notirgošu.  Vienmēr 
izdomā  savu  nākamo  triku,  pirms  ietriec  mugurā  cirvi.  (Viņa  ļauj  
MADELEINAI apsegt viņu ar pledu uz sofas.) Lidmašīnā bija kāds puisis, 
bet viņš bija kanādietis.

MADELEINA (pamāj): Gultā tev būtu daudz ērtāk.

PIAFA: Tu zini, ka es nevaru aizmigt, ja cenšos. Tabletes?

MADELEINAI ir sagatavota pudele, viņa izņem divas tabletes, bet 
PIAFA paķer pudeli, iebirdina tās saturu sev mutē.

MADELEINA: Piafa, tas ir par daudz!

Viņa apsprauž PIAFAI apkārt pledu un iet prom.

PIAFA: Madeleina...  (MADELEINA apstājas.)...  Es  gribu,  lai  tiem 
puišiem nekā netrūktu...

MADELEINA: Par visiem ir parūpējušies. (Aiziet.)

PIAFA (sauc): Paberzē man aizmugurē kaklu...

MADELEINA atgriežas, masē PIAFAI kaklu.

MADELEINA: Tu esi ļoti saspringusi. Mēģini atslābināties.

Viņa maigi masē, PIAFA apsēžas, lai viņa varētu pamasēt plecus.
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PIAFA (klusumā): Man joprojām viņa pietrūkst.

MADELEINA: Atvaino?

PIAFA: Es teicu, man joprojām viņa pietrūkst – Marsela!

MADELEINA: Es zinu, Piafa... Es zinu.

PIAFA: Beigās tas būtu beidzies, gājis savu gaitu. Nu – nekad nevar 
zināt. Tagad mēs noteikti vairs nezināsim. Es neciešu būt viena. Tu esi 
viena – ko tu dari? Kā tu pavadi laiku?

MADELEINA: Vai man ir jāsaka?

PIAFA (uzspiež): Jā.

MADELEINA: Nu-u... Man ir sunītis.

PIAFA: Suns? Kāds suns?

MADELEINA: Čihuahua.

PIAFA smejas.

PIAFA: Tā man arī vajag. Tev ir pašai sava dzīve.

MADELEINA: Ļauj man tevi ietīt segā.

PIAFA: Protams, tev ir daudz ko darīt.

MADELEINA sakārto, lai PIAFAI ir ērti, aiziet.

(Pieceļas.) Madeleina!  (MADELEINA  atkal  parādās.) ES  ESMU 
VIENTUĻA!

MADELEINA sēž blakus PIAFAI, kura aizmieg ar vaļā muti. Viņa 
uzmanīgi pieceļas, bet PIAFA viņu satver.

Es tevi pieķēru, kur tu gāji?

MADELEINA: Man ir mazliet jāpaguļ.

PIAFA: Un kā ar mani? Dabū kādu pie telefona... dabū Ediju...

MADELEINA: Piafa, ir pieci no rīta.

PIAFA: Nu, un? Dabū Žanu Klodu...
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MADELEINA: Viņš ir turnejā.

PIAFA: Tad Lūsilu.

MADELEINA: Es varētu mēģināt Hélène...

PIAFA: Tā resnā kuce... joprojām nevar ne sūda padziedāt. Es zinu... 
dabū  Momonu,  manu  veco  copine  [draudzeni]  no  Belleville...  dabū 
Momonu.

MADELEINA: Tas droši vien bija pirms manis.

PIAFA: Dabū viņu.

MADELEINA klusām iziet. Satumst. PIAFA miegā murmina un vaid.  
Lēnām kļūst gaišāks.

Mētelī un ar šalli ap galvu ienāk MOMONA... viņai seko MADELEINA. 
Viņa pāriet pāri istabai, nelabvēlīgi paskatās lejup uz guļošo PIAFU.

MOMONA (īdzīgi): Viņa ir aizmigusi!

MADELEINA velk viņu prom.

MADELEINA: Ak,  lūdzu,  nemodiniet  viņu.  Viņai  ir  tik  nemierīgs 
miegs.

MOMONA (nesaprašanā): Edī? Tu joko? Viņa guļ kā zirgs.

MADELEINA: Vai jūs varētu pagaidīt?  (MOMONAI pagriežoties, it  
kā dotos prom.)... pēc visām šīm grūtībām, lai jūs atrastu... viņa vai mirst 
no vēlēšanās jūs satikt.

MOMONA: Priekš  kam?  Man  bija  jāpabeidz  sava  maiņa,  tad 
metro... es stundām ilgi neko neesmu ēdusi!

MADELEINA: Es  jums  kaut  ko  dabūšu.  (Viņa  aiziet.  MOMONA 
noliecas pār PIAFU.)

MOMONA: Jēzus, mēs zinām, ko tu esi darījusi!

Viņa ložņā apkārt pa dzīvokli ar agresīvu godbijību, nedaudz salecoties,  
kad atgriežas MADELEINA, paņem no paplātes vīnu un to uzreiz ierauj,  

MADELEINA pabīda uz priekšu mazu galdiņu un krēslu MOMONAI.
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MADELEINA: Kafiju?

MOMONA: Nē, paldies, tā bojā aknas.  (Dzer no savas glāzes, ko 
MADELEINA atkal piepilda.) Tā, kas tad tu esi?

MADELEINA: Es esmu kundzes sekretāre.

MOMONA (ēdot): Ne namamāte?

MADELEINA: Ā... nē.

MOMONA noniecinoši skatās uz viņu, pamāj.

MOMONA: Cik viņai ir istabas?

MADELEINA: Šis stāvs un divi augšējie.

MOMONA (aizvainota):Veseli trīs stāvi?

MADELEINA noliecas, lai papildinātu MOMONAS glāzi.

MADELEINA: Jūs un... ā... kundze laikam esat senas draudzenes?

MOMONA: Jā, kopā braucām turnejās, es esmu... aktrise...  tagad 
pensionēta,  tāpēc  tu  nebūsi  par  mani  dzirdējusi.  (Viņa  norij  ēdienu, 
paskatās augšup.)  Tātad tu esi sekretāre?  (MADELEINA pamāj.) Raksti 
ar rakstāmmašīnu, kaut ko tādu?

MADELEINA: Es uzraugu kundzes darījumus.

MOMONA: Jēzus. Jau ilgi te?

MADELEINA: Nē, neilgi.

MOMONA: Labi tiec galā, vai ne?

MADELEINA (liktenīgi neilga pauze): O, jā.

MOMONA (skeptiski): Hmmm.

PIAFA ar vaidu pamostas. Un ierauga MOMONU.

PIAFA: Pie velna, ko tu te dari?

MOMONA: Viņa teica, ka tu gribēji mani redzēt.

PIAFA (pieceļoties): Man vajag kaut nedaudz sūda privātumu!
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Viņa aiziet, nikni skatoties uz viņām, – aiz skatuves viņas klepus ir skaļš 
un drūms.

MADELEINA: Es ļoti atvainojos.

MOMONA: Neuztraucies,  viņa  dažreiz  var  būt  tik  rupja.  Vai  tu 
samaksāsi manu braukšanas maksu?

MADELEINA: Protams. (Iziet.)

Ienāk PIAFA.

PIAFA: Pie  velna,  no  kurienes  tu  uzradies...  (Skatās  apkārt  pēc 
MADELEINAS.) Kur viņa aizgāja?

MOMONA: Es izbraucu agri, lai tevi satiktu.

PIAFA: O, ja? (Iedzer, jūtas labāk.) Kā klājas bambin [bērnam]?

MOMONA: Man tagad ir trīs.

PIAFA: Trīs? Es tev neticu.

MOMONA: Tu ticētu, ja tev šie būtu.

PIAFA: Joprojām ar...?

MOMONA (noteikti): Jū.

PIAFA: Ko viņš tagad dara?

MOMONA: Sanitārā apgāde.

PIAFA: Tad ar higiēnu ir okay.

Neliela pauze.

MOMONA: Viņš  vēlas  savu  paša  vietu.  Netālu  ielā  ir  bārs,  ko 
atdod gandrīz par velti, puisis nošāvās, vajag tikai nedaudz piekrāsot.

PIAFA: Es aiziešu un paskatīšos.

MOMONA: Labi! Magda teica, ka man būs pārsteigums!

PIAFA (ieinteresēta): Magda – viņa vēl kustas?



43

MOMONA: Jā,  tagad  viņa  ir  tiešām  traka,  tu  varētu  izmēģināt 
viņas lasīšanu no pēdām. No viena skatiena uz tavu kreiso pēdu viņa tev 
pateiks tavu horoskopa zīmi.

PIAFA: Un pareizi?

MOMONA: Ar to viņa ir slavena.

PIAFA ir iespaidota.

Es lasīju par tevi avīzēs, man ir albumi ar laikrakstu izgriezumiem.

PIAFA: O, netici visiem tiem mēsliem. Ei, vai tu gribi satikt Erolu 
Flinnu, viņš mani ved uz baletu, es jūs iepazīstināšu.

MOMONA: Liecies  mierā!  Tiešām?  Man  jāiet  mājās  un 
jāpārģērbjas, jādabū auklīte...

PIAFA: Viss kārtībā, mēs tevi aizvedīsim ar Porsche, tu vari satikt 
manu jauno draugu...

MOMONA: Lusjēnu?

PIAFA: Nā, tu esi atpalikusi... šoreiz ir pa īstam... Madeleina! Kur ir 
tā lapsādas jaka, ko es tev nopirku? (MOMONAI.) Tev vajadzēs mēteli... 
tai ir atklāti pleci...

Viņas aiziet. Ienāk MADELEINA ar jaku, aiziet aiz viņām.

PIEKTĀ AINA

Slimnīcas uzgaidāmā istaba. Jauns cilvēks (ŽAKS) spilgti zilā uzvalkā,  
nes šokolādes, ziedus un lielu rozā rotaļu lāci, nervozi soļo. Ienāk 

MEDMĀSA.

ŽAKS: Kā viņa jūtas... kad es varēšu viņu satikt?

MEDMĀSA: Lūdzu, pagaidiet.
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Viņa aiziet. ŽAKS soļo, pagriežas, kad ienāk PIAFA, kurai palīdz 
MEDMĀSA. PIAFAS galva ir apsaitēta ar pārsējiem, un viņai ir divi  

kruķi.

PIAFA: Skat, kurš ir atnācis– tikai tas crapaud [krupis], kas centās 
mani piebeigt.

MEDMĀSA: Uzmanīgi, kundze...

PIAFA (norāda ar savu kruķi): Slepkava!

ŽAKS: Ko?! – kurš man teica, lai uzgāzēju!

PIAFA: Voilà, sērojošais atraitnis! Viņš ieradies pēc laupījuma, pēc 
piķa.

ŽAKS: Tu joko, farmācijas biznesā es nopelnīju vairāk!

PIAFA viņam iezveļ, un viņi abi sāpēs iekaucas.

MEDMĀSA: Kundze, kundze, lūdzu...

ŽAKS: Zini, man ir tiesības – es esmu tavs vīrs!

PIAFA: Neuzdrošinies... (Iet viņam virsū ar saviem kruķiem.)

MEDMĀSA (cenšas viņus izšķirt): Kundze... Monsieur!

PIAFA: Atšujies!

ŽAKS (kopā): Turies malā!

Viņš sāk sist PIAFAI. Viņa taisa šausmīgu troksni. MEDMĀSA aizskrien,  
atgriežas ar ĀRSTU. Kautiņš.

ĀRSTS: Kundze,  savaldieties!  (Viņa viņam iebelž.) Ārā...  ārā...  jūs 
abi – ārā!

Viņš un MEDMĀSA pagrūž ŽAKU malā.

ŽAKS (taustot savus ievainojumus): Au... au...

PIAFA: O, mana galva...
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ĀRSTS un MEDMĀSA pielec viņai palīdzēt.

Jums būs man kaut kas jāiedod.

Ar izplestām kājām un rokām viņa sabrūk uz dibena uz grīdas. Viņi 
palīdz viņai piecelties.

ŽAKS (sāpēs un neievērots): Au...!

ĀRSTS: Apsēdieties,  kundze. Jūs, chère Maitresse, varat būt niķīga 
un rupja slampa, bet es cienu talantu.

ŽAKS: Cieniet  manu  pakaļu,  es  tikko  esmu  zaudējis  savu  sūda 
ieguldījumu.

PIAFA: Ārā, ārā!

ŽAKS (ejot): Man liekas, ka viņa ir salauzusi man pirkstu.

PIAFA (ar uzvarošu smaidu): Vai  jūs  man  kaut  ko  iedosiet?  Āā... 
(ĀRSTS tūlīt izvelk lielu šprici. Viņš viņai injicē.) O... āā...

ĀRSTS: Jūtaties labāk?

Viņš palīdz viņai piecelties, MEDMĀSA seko ar vienu no kruķiem, kamēr 
ĀRSTS palīdz viņai aiziet. Pēkšņi PIAFA apstājas.

PIAFA: Ei,  vai  jūs  esat  dzirdējuši  par  to  vīru,  kurš  vinnē  ziloni 
dzeršanas  sacensībās?  Viņš  aizved  to  mājās,  piesien  ārpusē  pie  savas 
mājas, nākamajā rītā, tuk-tuk pie durvīm – kaimiņš: „Ei, vai tas ir tavs 
zilonis?” „Jē – un kas tad ir?” „Tas tikko izdrāza manu kaķi.”

„Kā – jūs domājat – šādi?”

PIAFA šūpo savus gurnus.

„Nē, šādi.”

PIAFA smagi piespiež savu labo pēdu pie zemes. Viņa un ĀRSTS kopā 
aiziet, no sirds smejoties, viņiem seko MEDMĀSA, kura ir šokēta par šo 

lèse-majesté pret ĀRSTU.
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SESTĀ AINA

Mēģinājumu studija.

PIANISTS plinkšķina.

Atsevišķi uznāk LUIJS un BRUNO, kurš tagad ir Olimpijas teātra 
menedžeris. BRUNO izstiepj roku.

BRUNO: Luij.

LUIJS uzliek savu cepuri un portfeli uz klavierēm.

LUIJS: Bruno – prieks tevi redzēt.

BRUNO: Pagājis ilgs laiks. Klausies,  es teicu – desmitos trīsdesmit, 
vienpadsmitos, jo es, dabiski, negaidīju, ka tevi satikšu agrāk...

LUIJS: O, ar viņu viss būs kārtībā.

BRUNO (pamāj. Pauze.): Kā klājas?

LUIJS: Ļoti labi.

BRUNO: Nauda ienāk?

LUIJS: O, jā.

BRUNO: Labi. Labi. Tu izskaties... ā... (LUIJS izskatās turīgs.) Tu esi 
izturējis līdz galam, kā tev tas izdodas?

LUIJS: Mēs tiekam galā.

BRUNO: Tas nozīmē, ka viņa dara, ko grib.

LUIJS: Nē, nē, mēs saprotamies.

BRUNO (pieklājīgi): Protams. Kā ar dziesmām?

LUIJS: Ir pāris jaunu. Tiešām labas.

BRUNO: Tā – runājot par darīšanām...
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LUIJS: Klausies – tu zini, kāda viņa ir.

BRUNO: Atvaino. Es neesmu gatavs paciest...

LUIJS: Nav labi. Tā ir laika tērēšana. Skaidrā naudā – iepriekš, tāpat 
kā vienmēr.

BRUNO: Tomēr šis tas ir mainījies.

LUIJS: Es  zinu.  Es  zinu.  (Viņš  pagriežas.) Viņa  joprojām  ir 
profesionāla, Bruno. Un, kas attiecas uz darbu, viņa joprojām ir vislabākā 
pasaulē.  Kur  vēl  tu  varētu  piepildīt  šo  sasodīto  šķūni  bez  papildus 
izpildītājiem? Ja tas dara viņu laimīgu, nekas cits nav svarīgi.

BRUNO: Un tu vari garantēt...

LUIJS: Es garantēju – visas vietas būs pilnas.

BRUNO (pamāj): Jā. Labi. Man bija žēl, dzirdot par pēdējo negadījumu. 
Vai viņa saņēma manus ziedus?

LUIJS: Jā, paldies.

BRUNO: Jums paveicās, ka tas jaunais idiots viņu nenogalināja. Kā 
viņa izskatās – vai viņa ir atveseļojusies?

LUIJS: O, jā. Viņa izskatās labi.

BRUNO: Rētu nav?

LUIJS: Nē, viņa izskatās lieliski.

BRUNO: Man  tikai  vajag,  lai  ir  pirmšķirīgi.  To  pieprasa  mana 
„Olimpijas” publika.

PIAFA: Hallo, Bruno, mon vieux gâteau – joprojām stīvākais pimpis 
Parīzē?

BRUNO šausmās pagriežas. PIAFAI ap galvu ir nevīžīgs apsējs, zem 
kura jocīgi spraucas ārā mati. Viņai mugurā ir kupla kleita ar piegulošu 

vidukli un rozā angoras svīteris, kas uz krūtīm ir ļoti netīrs.
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Kā es izskatos? Nu taču – pasaki to! Viņa izskatās pēc vecas clocharde 
[klaidones], bet pagaidi, kamēr redzēsi, kas man tev ir! – kur viņš ir? Īv? 
Īv! – o. Noklausīšanās ir te, mon drosmīgais – viņš nervozē!

ĪVS neveikli stāv – izskatīgs, kaut arī nedaudz smieklīgs kovboja apģērbā 
un zābakos.

Nu? Ko tu domā par TO? Okay, chéri – sāc!

BRUNO ir palicis bez valodas. Viņš pagriežas pret LUIJU, kurš paiet  
malā.

ĪVS: Tu gribi, lai es dziedu?

PIAFA: Jū.

ĪVS: Tagad dziedu?

PIAFA: Tā  ir  pamatideja...  (Viņa  iedrošinoši  smejas,  pamāj 
pārējiem, lai tie pievienojas.)

No aizmugurējās kabatas ĪVS izzvejo savu samīcīto nošu lapu un iedod 
PIANISTAM, kurš to noraidoši apgriež apkārt.

LUIJS: Kad tu esi gatavs.

ĪVS stāv skatuves centrā, dzied „Deep in the Heart of Texas”, žestikulējot  
un beigās nokliedzot „yippee”. PIAFA mežonīgi aplaudē.

PIAFA: Ko... tagad... teiksiet!

Klusums.

Bruno?

Viņa skatās no LUIJA uz BRUNO un atpakaļ.

BRUNO: Piafa... Piafa...  viņš ir glīts puisis.  Ņem viņu – tu esi viņu 
pelnījusi – bet – lūdzu...

Viņu pārņem pārgalvīga jautrība. PIAFA pagriežas un redz, ka LUIJS un 
PIANISTS smejas.
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PIAFA: Lulū? Kas tev noticis – jums visiem – un it īpaši tev. (Iezveļ  
PIANISTAM.)

LUIJS: Piafa... tu apsolīji!

PIAFA: Labi! Bet jūs kļūdāties – jūs visi!

BRUNO: Ko viņš dziedāja?

LUIJS: Piafa – mēs nerunājam par viņa krāniņu.

PIAFA: Ja? Tiešām? Pie velna, tad jums vajadzētu!

ĪVS: Dārgā, lūdzu...

PIAFA: Aizveries  –  paskatieties  uz  viņu!  Sešas  pēdas,  laba  matu 
līnija, labs deguns – paskatieties uz viņa ciskām! Iedodiet viņam pareizo 
materiālu, pienācīgu uzvalku, meitenes sajuks prātā – es zinu – balādes! 
Viņam vajag balādes – Sorrento... Sorrento, chéri...

ĪVS: Man nav nošu...

PIAFA: Nepievērs  uzmanību  notīm  –  dziedi  solo  –  a  capella  – 
Sorrento... (Lūdzas viņam.)

ĪVS: Tā ir pārāk vecmodīga.

PIAFA: Nē.

ĪVS: Lūdzu...

PIAFA: Dārgais, uzticies man.

Viņa sāk dziedāt „Sorrento”. Viņš pievienojas, viņa ļauj viņam dziedāt  
solo līdz augstākajai vietai, kur viņa viņu pārtrauc.

Nu – jūs redzat? Jūs saprotat, ko es gribēju teikt? Kad viņš aizmirst par 
tēlošanu,  viņš ir  jauks!  (Klusums.) Labi!  Ja  tā,  tad es  samaksāšu  viņa 
maksu un izdevumus...

LUIJS: Piafa!
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PIAFA: Kura  pusē  tu  esi?  Bruno?  (Viņš  paceļ  rokas,  skatās  uz 
LUIJU.)

LUIJS: Labi... (BRUNO.) Labi? Labi.

PIAFA palīdz ĪVAM pārģērbties, sasien viņa kaklautu.

PIAFA: Kas tev kaiš?

ĪVS: Es nezinu.

PIAFA: Es zinu. Tu nejūties savā ādā. Tu te neiederies.

ĪVS: Edīt, es esmu strādnieks!

PIAFA: Mēs visi  tādi  esam,  un es  varu derēt,  ka  būvlaukumā tev 
vēderā  nekad  nav bijusi  tāda  sajūta.  (Viņš  viegli  pasmaida.) Klausies, 
visas tās arodbiedrību tikšanās – iegūsti vārdu – tad viņi tevī klausīsies.

ĪVS: Kā dziedātājs?

PIAFA: Tā tas strādā, uzticies man.

ĪVS: Man pietrūkst manu draugu.

PIAFA: Man arī. Dažreiz es nedaudz padziedu ielās, tikai lai uzturētu 
formu. Es dzirdēju kādu sievieti  sakām: „Ei,  viņa izklausās pēc Edītes 
Piafas!” un otra teica: „Cenšas.”

ĪVS smejas, saņem viņas plaukstas.

ĪVS: Es par visu esmu parādā tev.

KONFERANSJĒ : Lūdzu,  jūsu  uznāciens,  Madame  Piafa  un 
Monsieur Montān, jūsu uznāciens, lūdzu. Paldies!

PIAFA: Neaizmirsti  iznākt  uz  numur  trīs.  (Viņš  pamāj.) Dubultais 
ievads... otrā pauze... bam-bam... tu uznāc.

ĪVS: Paldies.

PIAFA: Klusē... liec VIŅIEM nākt pie tevis – liec VIŅIEM justies 
talantīgiem. Ļauj  man tevi  apskatīt...  ooo,  viņas  tur  sajuks  prātā...  bet 
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neaizmirsti par vīriešiem. Tev ir jāpatīk arī viņiem. Viņiem ir jāgrib būt 
tev.  Turies  pie  kustībām,  pie  kurām  mēs  strādājām,  neko  nedari 
pašplūsmā.

ĪVS: Okay.

PIAFA: Noej  nost  precīzi,  platiem  soļiem,  bet  lēnām,  kā  mēs 
mēģinājām. Nespied zodu uz leju,  tas tevi  padara neglītu,  un neuzmet 
kūkumu plecos. Ko?

ĪVS ir aizgriezies prom, turoties sev pie vēdera.

ĪVS: Dārgā, vai tu varētu uz brīdi aizvērties...

PIAFA: Chéri!  Piedod man! Viss  būs labi,  es  apsolu.  Klausies,  es 
būšu tur. Kopš šī brīža mēs būsim kopā, tu un es. (Viņi apskaujas.)

KONFERANSJĒ: Jūsu uznāciens, Madame Piafa, jūsu uznāciens, 
Monsieur Montān.

PIAFA paiet malā, izņem no somas šalli.

ĪVS: Dārgā?

PIAFA: Tikai kaut kas reimatismam.

Viņa pamāj, lai viņš iet. Viņš saņemas. Un aiziet.

Es tevi padarīšu par zvaigzni.  Un es tevi zaudēšu.  (Iešļircina sev.) Un 
nākošo. Un to, kurš būs pēc tam. Mani puiši. Bet es esmu Piafa.  (Viņa 
dziļi ieelpo, izskalo sev kaklu.)

PIAFA dzied „Bravo pour le clown”.

SEPTĪTĀ AINA

PIAFAS dzīvoklis. Muzikāla pāreja – mūzika no „Miséricorde”, skaņa ar 
ātri braucošu mašīnu un avārija, kas atbalsojas cauri mūzikai, beidzas ar 
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mūziku frāzei Quand un homme vient vers moi” no „La Belle histoire 
d’amour”.

Dzīvoklī ir LUIJS un MESJĒ VAIMBĒRS, fizioterapeits.

LUIJS (izrakstot čeku par samaksu): Paldies,  Vaimbēra  kungs,  mēs 
esam ļoti pateicīgi.

VAIMBĒRS: Es esmu ļoti aizņemts. Parasti es nebūtu...

LUIJS: Tā ir privilēģija, ka mums esat jūs.  Jūs veiksiet ārstēšanas 
procedūras katru dienu?

VAIMBĒRS: Jā, kaut arī es pilnībā piekrītu slimnīcai – tas ir ārprāts, 
ka kundze izrakstījās.

LUIJS: Es zinu – bet viņa uzstāj.

VAIMBĒRS: Viņai no pieres vēl ir jāizņem stikli. Kā viņa zaudēja 
trīs ribas?

LUIJS: Iepriekšējā automašīnas avārijā.

VAIMBĒRS:  Viņai  acīmredzami  vajag  atteikties  no   braukšanas  pie 
stūres.

LUIJS: Viņa  nebrauc  pie  stūres.  (VAIMBĒRS  jautājoši  skatās.) 
Viņai patīk, ka viņu vadā jauni vīrieši. Klausieties, mēs pilnībā saprotam 
risku, bet mums jādabū kundze atkal pie darba, kad viņa varēs dziedāt?

VAIMBĒRS: Dziedāt?  Man  liekas,  ka  jūs  nesaprotat!  Mute  ir 
nopietni pārplēsta – saārdīta. Ar tādiem rētaudiem nevar sākt mēnešiem 
ilgi – viņa pat nedrīkst runāt!

LUIJS: Nē,  tas  nav  iespējams,  viņai  ir  liels  koncerts  pēc  sešām 
nedēļām.

VAIMBĒRS: Es acīmredzami neesmu pietiekami skaidri  izteicies. 
Šai pacientei ir paveicies,  ka viņa ir dzīva. Lielākā daļa sieviešu viņas 
vecumā  būtu  mirušas  no  šoka  jau  pieņemšanā.  Ir  smagi  iekšēji 
ievainojumi... plēstas brūces. Viņa droši vien ir dzīva tikai tāpēc, ka viņa 
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ir  dziedātāja,  viņas diafragma ļoti  labi  reaģēja.  Kādu laiku būs stipras 
sāpes. Protams, šajā ziņā viņai var palīdzēt.

LUIJS: Jūs domājat morfiju?

VAIMBĒRS: Jā... nu, vai viņa ir lietojusi...

LUIJS (iedod viņam čeku): Nē,  nē,  nekas.  Pagājušajā  reizē  bija 
stipras sāpes, tas arī viss.

LUIJS aiziet. Ienāk PIAFA, izskatās ļoti izdēdējusi.

VAIMBĒRS: Labrīd, Piafas kundze.

PIAFA (ļauni): O, merde, tagad sākas.  (Vārgs, uzvarošs smaids.)  Nu, 
Burvju Pirkstiņi, vai jūs man dosiet injekciju?

VAIMBĒRS: Atvainojiet, kundze, jums ir iedota izrakstītā deva.

Viņa nikni paskatās, iezveļas krēslā.

Viņš sāk strādāt ar viņas seju.

PIAFA: O! Madeleina!

Viņa notver VAIMBĒRA skatienu.

O. Turpiniet.

Viņš atkal sāk.

Ou! O!

VAIMBĒRS: Kundze,  lūdzu.  Jūs  sakāt,  ka  vēlaties  dziedāt  sešu 
nedēļu laikā. Tas nav iespējams, bet es vismaz mēģinu.

PIAFA pakļaujas, agonijā tveroties pie krēsla parocēm.

Ienāk MADELEINA, tērpusies ceļam, ar čemodānu, ceļasomu un 
rokassomu.

PIAFA viņu ignorē.

MADELEINA: Piafa... (Viņa izstiepj roku.)
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PIAFA (murmina): Vācies prom.

MADELEINA (klusām): Lūdzu, Piafa.

PIAFA (neskatoties uz viņu): Tev es esmu kundze.

MADELEINA (sarūgtināta): Kundze. (Pastiepj lielu aploksni.) Jūs esat 
man iedevusi pārāk daudz. Es to nevaru pieņemt.

PIAFA uzspļauj piedāvātajai aploksnei. MADELEINA uzmanīgi noliek 
aploksni pie PIAFAS kājām, paņem savu ceļasomu.

Tad uz redzēšanos.

PIAFA paķer aploksni, noslauka ar to sev pakaļu un iemet to 
MADELEINAI sejā.

(Klusām.) Uz redzēšanos.  Es jums vēlu visu to labāko, no visas sirds. 
(Viņa aiziet, ignorējot aploksni.)

PIAFA: Kāpēc arī jūs neejat – mēs zinām, ko jūs domājat.

VAIMBĒRS: Es atvainojos?

PIAFA: „Piafa, es tevi nekad nepametīšu, es tevis dēļ darīšu visu...” 
Jā, iedzeriet manas asinis brokastīs. Pie velna, ko viņi domā, kas tu esi? 
Nāk, meklē spožumu, izklaidi – ja viņi grib izklaidi, viņi var samaksāt, lai 
redzētu mani Olimpijā. Tas, kas notiek te, ir mana dzīve.

VAIMBĒRS: Vai jūs, lūdzu, varētu turēt galvu taisni?

PIAFA: Vīrišķīgi  paciest  dzīves  likstas?  Nē,  mana  dvēsele  mirst. 
Drīz vien viņi vairs nezinās pat manu vārdu...

ŠARLS: Sveika, Piafa! (Sniedz puķes, tērpies izsūtāmā zēna tērpā.)

PIAFA (nespējot viņu saskatīt, satrūkstas, pārsteigta):  Nedomāju,  ka 
mums bijis tas gods!

ŠARLS: Būs, chéri, būs.

PIAFA: Vraiment [patiešām]? Kā tev patiktu filmēties?
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ŠARLS: Beidz, es esmu dziedātājs.

PIAFA: Dziedātājs?  (Viņa  atgrūž  VAIMBĒRU,  pagriežas,  lai  
paskatītos.)

ŠARLS: Nu, es mēģinu tāds būt.

PIAFA: Dziedātājs...  ar godīgu seju.  (Viņa pieceļas,  apskata viņu.) 
Nav slikti. Un tieši mans izmērs.

ŠARLS: Tā tev liekas!

PIAFA (smejas): Kā tevi sauc?

ŠARLS: Aznavūrs – Šarls.

PIAFA: No kurienes tu esi, Šarl?

ŠARLS: Es? O,  es  esmu tikai  vēl  viens arriviste  [karjerists].  (Viņi  
smejas.)

Mūzika. ŠARLS, solo uz skatuves, dzied „Rien de rien”.

PIAFA iet pie sava grimēšanās galda. Viņa koncentrējoties krāso acis.

KONFERANSJĒ: Jūsu  uznāciens,  Piafas  kundze.  Piafas  kundze, 
jūsu uznāciens, lūdzu.

PIAFA pieceļas, nervozi norauj uz leju savu apakšveļu.

PIAFA (sauc): Šarlo!

Ienāk ŠARLS „Piafas” zilajā – biksēs un zīda kreklā.

Kā tur laukā izskatās?

ŠARLS: Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Atmosfēra ir elektrizēta!

PIAFA: Salauds [šmuļi]! Viņiem liekas, ka es to nevaru izdarīt.

ŠARLS: Nē, viņi tevi mīl, tu to zini.

PIAFA: Nu, tas ir tāpēc, ka viņi no manis nedabū sūdus. Atceries to. 
Tā tas ir, ē? (Iekniebj viņam vaigā.) Kā es izskatos?
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ŠARLS: Brīnišķīgi.

KONFERANSJĒ: Piafas  kundze,  jūsu  uznāciens,  lūdzu.  Jūsu 
uznāciens, Piafas kundze. Paldies.

PIAFA ir panikā. ŠARLS apliek viņai apkārt roku.

PIAFA: Vai tu tur būsi?

ŠARLS: Pie ugunsgrēka pogas, kur tu vari mani redzēt.

PIAFA: Ej. Man vajag mirkli, lai savāktos.

Viņš uzmet viņai noraizējušos skatienu, bet aiziet.

PIAFA sev iešļircina.

Skaļa mūzika... „Hymne à l’amour”.

PIAFA pieiet pie mikrofona, pieņemot aplausus ar saviem slavenajiem 
aizsmakušajiem, pievilcīgajiem smiekliem. Viņa paziņo komponistu un 
vārdu autoru, dzied „Hymne à l’amour”. Aplausi. PIAFA paklanās,  

pamāj ar siltu smaidu.

Krasa gaismu maiņa. Smaida vidū viņas izturēšanās mainās.

(Iznīcinoši.) Novāciet tās sūda gaismas un kur bija prožektora stars... Es 
neesmu tik maza! Velns parāvis, dariet to, par ko jums maksā!

Viņa pagriežas pret jaunu vīrieti (NARKOTIKU PIEGĀDĀTĀJS) viņai 
līdzās.

Vai tu to dabūji?

Viņš atver plaukstu, lai saņemtu naudu.

Es tev samaksāšu rīt.

NARKOTIKU PIEGĀDĀTĀJS: Atvaino,  Piafa,  es  nevaru,  tu  to 
zini.

PIAFA: Es to varu nokārtot rīt, nekādu problēmu.
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NARKOTIKU PIEGĀDĀTĀJS: Vai  tu  to  nevari  dabūt  no  biļešu 
kases?

PIAFA: Nē, viņam nebūs.  (Izmisīgi, viņam ejot prom.)  Man jādabū 
deva!

NARKOTIKU PIEGĀDĀTĀJS: Es piekāpšu pēcpusdienā.

PIAFA (cieši turas pie viņa): Nē... nē...

NARKOTIKU PIEGĀDĀTĀJS (atbrīvojas, skumji): Piafa,  tu 
taču zini. Mēs esam vienā laivā, atceries? Satiksimies rīt. (Iet.)

PIAFA satraucas.

PIAFA: Ak, Dievs... ak, Dievs.

Viņas mānija pieaug. Viņa rauj sev drēbes, skrāpē, trīc, rīstās un vemj.  
Uzskrien ŠARLS ar dvieli un bļodu, izslauka no viņas matiem vēmekļus.

ŠARLS: Ir labi, viss ir labi...

Bet viņa ar kaucienu izraujas no viņa, un viņai sākas spēcīga lēkme. 
Formā tērpts MEDICĪNAS DARBINIEKS viņu apvalda un aiznes prom. 

ŠARLS satraukts stāv ar dvieli un bļodu.

„Blouses blanches” mūzika – PIAFA dzied aizlūzušā balsī.

ASTOTĀ AINA

Istaba „Ritz”. Uz skatuves ir ŠARLS. PIAFA jaunā žaketē, plati izstiepusi  
rokas, izrāda žaketi. Draugi un paziņas pašapkalpojas ar ēdienu un 

dzērieniem.

PIAFA: Kā es izskatos?

ŠARLS: Fantastiski.

Ienāk LUIJS.
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LUIJS: Bravo... bravo!

PIAFA sasveicinoties iekliedzas, LUIJS viņu apgriež apkārt.

Vai viņa ir bijusi laba meitene?

ŠARLS: Ļoti laba meitene. Šampanieti?

LUIJS (reaģē): Ko jūs darāt te, es aizgāju uz dzīvokli.

ŠARLS: Neliela problēma ar rēķiniem. Nav gāzes.

PIAFA: Un es gribēju omleti.

LUIJS: Tāpēc jūs pārvācāties uz „Ritz”?

PIAFA: Tikai tik ilgi, kamēr mēs esam izputējuši.

ŠARLS pasniedz dzērienus.

Tā, Lulū, kas tev priekš mums ir? Es nevaru sagaidīt!

LUIJS: Piafa – man ir jāzina. Vai viss ir galā?

PIAFA: Lulū, tas ir galā. Es vēlos tikai strādāt – kad mēs sākam?

Pauze. Viņš paiet nostāk.

LUIJS: Tas prasīs kādu laiku.

PIAFA: Beidz. Es jau tev teicu, es esmu nokāpusi no tā sūda.

Viņš iet tālāk, pagriezis pret viņu muguru.

Klusums.

LUIJS (pagriežas pret viņu ar seju): Es nevaru dabūt pasūtījumus. Mēs 
esam izmēģinājuši visu. Neviens negrib.

Klusums. PIAFA pie sevis murmina.

PIAFA: Neviens negrib. Neviens negrib. Labi. Labi.

Pēkšņi viņa ir enerģijas pārpilna. Viņa strauji kustas starp viņiem.
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Ja mums tas ir jāpierāda, mēs to pierādīsim... uzstāsimies provincē, lētos 
kinoteātros, atpūtas nometnēs – es vēlos turneju. Šarlo, noliec to pudeli, 
piezvani Mišelam un dabū Ediju... Man vajadzēs dziesmas. Mēs sākam 
mēģināt šonakt – tev būs okay, Lulū?

LUIJS: Es nezinu. Var būt grūtības.

PIAFA: Kāpēc?  Es  būšu  ēsma,  viņi  nāks  skatīties,  vai  es  varu 
nostāvēt uz savām kājām. Mēs dabūsim publicitāti, kādu vien gribēsim, 
prese  ir  manā pusē.  Mēs  to  esam darījuši  jau  iepriekš,  mēs  to  varam 
paveikt atkal!

LUIJS: Atsevišķas viesizrādes?...  izbraukuma trupas? ...  visu nakti 
ceļā? Ir pagājis ilgs laiks. Mēs visi esam kļuvuši vecāki.

Klusums.

Ja mēs to darīsim... JA mēs to darīsim  (atgrūžot viņu, kad viņa cenšas 
viņu apskaut.)... Es teicu – ja... Maks būs pie manis. Nekādu uzturamo 
draugu,  kas  ēd  un  dzer  uz  tava  rēķina,  privātu  uzstāšanos,  ballīšu, 
informācijas presei – tu nedrīksti atkāpties.

PIAFA: Es zinu, es zinu.

LUIJS: Tas ir tikai veselais saprāts, Edīt.

Klusums.

PIAFA: Okay. Es visu saputroju ar tiem mēsliem.

LUIJS: Ja tu to zini...

PIAFA (aizkaitināti): Es tikko teicu... (Viņa apklust.)

ŠARLS: Ar tevi viss ir kārtībā?

Viņa pamāj. Pauze.

PIAFA (sapņaini): Nevar dabūt man pasūtījumus. (Pauze.)

(Pēkšņi pagriežas, saniknoti.)  Esi mēģinājis, vai ne? Vai arī tas ir otrās 
šķiras pasākums?
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LUIJS: Par ko tu runā?

PIAFA: Kur tu biji, kad es biju tajā nolādētajā miskastē?

LUIJS: Paklau, es jau paskaidroju...

PIAFA: Tā ir. Tev ir saistības ar taviem jaunajiem klientiem, jauns 
dzīvoklis – es dzirdēju, ka tagad tu kolekcionē stiklu.

LUIJS: Kas tur slikts?

PIAFA (ŠARLAM, jocīgi): Viņš  nekad  mūs  neaicina  uz  savām 
nelielajām pusdienām.

LUIJS: Tikai tāpēc, ka es zinu, ka tu nenāksi.

PIAFA: Tiešām  taisnība.  Sēdēt  pie  galda,  skatoties,  kā  tu  izrādi 
grāmatvedim Sevras porcelānu?

LUIJS: Es tā nedaru.

PIAFA: Tu nekad neapstājies. Manas sievas mētelis ir no sabuļādām, 
vai  jūs  zinājāt?  Tev,  kurš  ir  piedzimis  nabadzībā  kā  lielākā  daļa 
pasaules... tev tā ir slimība.

LUIJS: Paklau, Piafa. Es tikai esmu parasts...

PIAFA: O, kā tad. Mēs zinām, kas tu esi. Un mēs zinām, ko tu gribi. 
Tikai tev nevajag gaidīt pie skolas vārtiem tās divas savas meitenītes.

LUIJS: Kāpēc ne?

PIAFA: Jo tu esi no viņām uztaisījis tādas mazas sūda dāmiņas, ka 
viņām jau tagad ir kauns no tevis.

Klusums.

LUIJS: Kurš tev to teica?

ŠARLS: Liecies mierā, Edīt.

Klusums.

(LUIJAM, stingri.) Vienkārši dabū man pasūtījumus.
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LUIJS: Edīt, man ir jāzina. Vai tas ir galā?

PIAFA ieskatās viņam acīs.

PIAFA: Jā. Tas ir galā.

Viņš viņu apskauj, trīs reizes noskūpsta uz vaigiem un aiziet.

PIAFA izstiepj ŠARLAM roku, smaida. Viņš aiziet.

Viņa pavelk uz augšu savu piedurkni, sniedzas pēc šalles.

DEVĪTĀ AINA

Atklāta skatuve. Uznāk BRUNO, iet pie 50-to gadu mikrofona. Pirmā 
cēliena Pirmās ainas reprīze.

BRUNO: Mesdames  et  messieurs...  mesdames et  messieurs...  Tagad 
jums dziedās... jūsu pašu... Piafa!

PIAFAS ievada mūzika. Pauze. Un atkal. Uznāk PIAFA – streipuļo,  
sasniedz mikrofonu, sāk dziedāt, sastomās un apraujas. Uznāk BRUNO, 

bet PIAFA neļaujas aiziet no mikrofona. 

PIAFA: Novāc no manis savas sūdainās rokas...

Viņa uzbrūk viņam. Viņš viņu paceļ un nones viņu nost.

Mainās gaismas.

BRUNO uznāk kā iepriekš.

BRUNO: Mesdames et messieurs, jums dziedās... jūsu pašu... Piafa!

Uznāk PIAFA, piepalīdzot ŠARLAM. Viņa netrāpa dziesmas sākumu. 
BRUNO un ŠARLS uzskrien, lai palīdzētu viņai noiet nost.

PIAFA (viņiem vedot viņu nost): Kas ir... kur ir dziesma?
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Tumsa.

BRUNO, kā iepriekš.

BRUNO: Mesdames et messieurs, jums dziedās... jūsu pašu... Piafa!

ŠARLAM ir jāpalīdz viņai uznākt uz skatuves. Trausla un dreboša, viņa 
izskatās pazudusi un gaismu apžilbināta. Viņa lēnām tuvojas 

mikrofonam, tad sabrūk uz skatuves. Uzskrien ŠARLS un BRUNO. ŠARLS 
nometas uz ceļiem viņai blakus, satraukts.

PIAFA (paskatās augšup uz viņu): Viss kārtībā, chéri... viss kārtībā... 
Es vēl esmu te.

ŠARLS viņu nones no skatuves.

Tumsa.

DESMITĀ AINA

PIAFAS istaba aprūpes mājā. PIAFA ir ratiņkrēslā... ŠARLS ar ziediem 
uz ceļiem viņai blakus.

ŠARLS: Kā ir?

PIAFA: Ne pārāk labi.

ŠARLS: Vai tu guli?

PIAFA: Nē.

ŠARLS: Es parunāšu.

PIAFA: Man vajag vairāk – es nevaru... viņi ne...

ŠARLS: Es ar viņiem aprunāšos.

PIAFA: Jā, dari tā. Ir kādi jaunumi par turneju?

ŠARLS: Nē.

PIAFA: Nē?
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ŠARLS: No tā nekas neiznāca.

PIAFA: O? Kāpēc?

ŠARLS: Nosacījumi nebija pareizi.

PIAFA: Ko tu ar to gribi teikt, tā ir ļoti svarīga turneja, vai tu esi 
traks?

ŠARLS: Nē.

PIAFA: Un...?

ŠARLS: Es nebraukšu.

PIAFA: Sasodīts, tu brauksi gan, ja es tā saku.

ŠARLS: Es tevi te nepametīšu.

PIAFA: Un kurš būs pirmais, kurš man to iesviedīs sejā, kad karjera 
būs izputējusi! Neesi muļķis, Šarlo, otrreiz viņi tev neprasīs.

ŠARLS: Es tevi nepametīšu.

PIAFA: Kas ir noticis, ko viņi ir pateikuši? Ka es nomiršu – nu, ja?

ŠARLS: Nē, protams, ne.

PIAFA: Ko viņi pateica?

ŠARLS: Ka tev vajag atpūsties.

PIAFA (murmina): Es  esmu  stīva  no  atpūtas.  Tā  ir  ļoti  svarīga 
turneja! Tev liekas, ka tas nav nekas? Es tevi nesaprotu – tam nav jēgas! 
Es tevī esmu ieguldījusi darbu!

ŠARLS: Es  tevi  nepametīšu  nelaimē.  Kad  tev  paliks  labāk,  mēs 
dosimies turnejā kopā, kā bijām norunājuši. Es nepametīšu tevi sūdos, un 
tu vari brēkt, cik skaļi vien gribi, es savas domas nemainīšu.

Viņa skatās lejup uz viņa noliekto galvu, izstiepj roku. Un atvelk to 
atpakaļ. Mēģina izdomāt risinājumu – kā likt viņam aizbraukt?

PIAFA: O. Labi.

Viņš cerīgi paskatās augšup.
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Es redzu, ka ir jāpasaka atklāti.

ŠARLS: Kas?

PIAFA (ar griezīgu skaņu uzliek pirkstu sev šķērsām rīklei.): Vai tad tu 
neredzēji,  ka  tas  notiks?  (Viņa  atkal  atkārto  šo  žestu,  liekot  viņam 
sarauties.)

ŠARLS: Es tev neticu.

PIAFA: Tant pis, mon vieux. [ļoti žēl, mans vecais draugs] (Paliecas 
uz priekšu.)  Ļauj man pateikt skaidri. Es esmu tikusi ar tevi galā, tāpēc 
vācies prom.

ŠARLS: Piafa,  es  neesmu  tavs  pēdējais  mīļākais.  Es  esmu  tavs 
kolēģis, tavs draugs. Kā tu izdzīvosi, es nevaru tevi pamest.

PIAFA: Tu gribi, lai es lieku tevi izsviest laukā? Padod man zvaniņu.

ŠARLS: Nē. Tā nav taisnība.

PIAFA: Tici man.

ŠARLS: Tu gribi teikt, ka ir kāds cits?

PIAFA: Vienā vārdā – jā.

Viņš sabrūk, šokā nokāris galvu. Viņa pieliecas pie viņa... un atliecas 
atpakaļ.

Tagad  paklausies.  Modulācija  ir  jauka,  bet  neaizmirsti  par  dikciju, 
neuztraucies  par  A  un  R.  Tu  viņus  salieksi  ragā,  Šarlo...  tu  dziedi 
patiesību, un viņi tev tic, tu esi...  (Viņa atjēdzas.)... paklau, mani gaida 
viens iemarinēts bifšteks, tāpēc lasies prom. Še – kaut kas veiksmei.

Viņa noņem savu Sv. Terēzas krustu un iestumj to viņa plaukstā. Viņš 
raud.

Tā – dod mums buču. (Viņa viņu uz mirkli apskauj un stingri atstumj.) Va 
t’en – vamoose, man ir jāatpūšas.

ŠARLS: Ja tev kādreiz kaut ko vajadzēs... lai kur es būtu...

PIAFA: Jā, jā...



65

Viņa pamāj, lai viņš iet prom. Viņš aiziet.

Pauze.

Dumjais...

Viņa iesit sev pa seju. Ienāk KOPĒJA, skatās apkārt pēc ŠARLA.

KOPĒJA: Ā!... tas bija – mīlu tevi un atā.

Viņa paņem ŠARLA rožu buķeti, ieliek tās vāzē... sakārto ziedus.

Tā. Jauki. (Novieto puķes.)

Starp citu, viņš atkal ir te. (Ķiķina.)

PIAFA: Ko?

KOPĒJA: Tas ārzemju puisis.

PIAFA (viņas prāts ir kur citur): Ko viņš grib?

KOPĒJA: Mēs  neesam  pārliecināti  –  viņš  ir  ļoti  kautrīgs  –  mēs 
domājam, ka īstenībā viņš tikai vēlas redzēt jūs.

PIAFA: Vai jūs jokojat?

KOPĒJA: Es teicu, ka pajautāšu. Viņš nāk katru dienu.

PIAFA: Sūtiet viņu prom.

KOPĒJA: Kā vēlaties. Viņš ir ļoti izskatīgs.

PIAFA: Ā? (KOPĒJA zīmīgi pamāj.) Nu – varbūt tikai uz mirkli. Bet 
tikai tad, ja viņš tiešām ir izskatīgs!

KOPĒJA aiziet.

Nobiedēsim le petit garçon [mazo puiku] uz mūžu.

Viņai aiz muguras ienāk TEO. Viņa apgriežas apkārt, lai viņu redzētu.

Nu, tagad tu esi mani redzējis. Kas ir – vai tu esi miris no šoka?

Ilgu brīdi viņi viens otru aplūko.
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PIAFA (maigi): Kas tev te vajadzīgs, bērniņ?

TEO (papurina galvu): Nekas.

PIAFA: Nu, saki... parakstīt fotogrāfiju? Autogrāfu?

TEO: Man neko nevajag.

PIAFA: Neko?

TEO: Varbūt būt jums tuvumā.

PIAFA: Kāpēc?

TEO: Es nezinu. Tas dara mani laimīgu.

Viņi skatās viens uz otru, un tad viņai ir klepus lēkme. Viņš tūlīt ir viņai 
līdzās ar ūdens glāzi.

PIAFA: Paldies.

Viņa paskatās augšup uz viņu.

Kā tevi sauc?

TEO: Teofānis Lamboukas.

PIAFA (izšļāc siekalas, smejoties): Sākumā būs jātiek vaļā no tā.

Viņš nogludina viņas pledu. Viņa pamāj, lai viņš apsēžas viņai līdzās.

Pastāsti man par sevi, Teo.

TEO: Es esmu redzējis visus jūsu koncertus... Olimpijā... Lionā... 
Bordo...

PIAFA: Ā, Bordo... ne tik nesen...

TEO: Es  gribēju  braukt  uz  Ameriku,  bet  tas  nebija  iespējams... 
nauda.

PIAFA: Es dziedāju  30  dziesmas  Kārnegī  zālē.  Viņi  aplaudēja  20 
minūtes. Tas ir ilgs laiks. (Viņa izstiepj roku, pieskaras viņa vaigam.) Tu 
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esi izskatīgs zēns, Teo.  (Viņa paplikšķina sev pa matiem, apzinoties, kā 
pati izskatās.)

TEO (pieceļas): Vai man sakārtot jums matus?

Viņam tūlīt rokā ir ķemme, un viņš aiziet viņai aiz muguras, ātri un zinoši  
sakārtojot viņai matus.

PIAFA: Ā, tu esi frizieris!... Nav daudz palicis, kā redzi.

TEO (klusām un domās nogrimis): Es izdarīšu tā, lai ir glīti.

PIAFA: Kā grieķiski ir „es tevi mīlu”?

TEO (aizņemts ar viņas matiem): Sagapo.

PIAFA (murmina): Sagapo... sadapo... salapo...

Viņš pārliecas viņai pāri, un viņi apskaujas. Viņš palīdz viņai piecelties,  
un viņa pieiet pie mikrofona, paceļot savas sakropļotās rokas, viņas acis 

mirdz.

Mesdames et messieurs... Es neesmu pelnījusi šādu laimi. Mesdames et 
messieurs, Es vēlētos jūs iepazīstināt ar savu vīru – Teo Sarapo!

(Viņa pasauc, aizsmakušā un pavēlošā balsī.) Teo!

PIAFA un TEO dzied „À quoi ça sert, l’amour”. TEO noskūpsta PIAFAI 
roku, pamet skatuvi.

PIAFA dzied „Laissez-moi chanter”.

VIENPADSMITĀ AINA

PIAFAS istaba Francijas Dienvidos. PIAFA, savā ratiņkrēslā, paskatās 
augšup, kad ienāk TEO.

PIAFA: Kas tur bija?

TEO: Sena draudzene no Belleville... Momona?
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PIAFA: Momona? Nekad! Kur viņa ir... (Sauc.) Momona!

TEO: Man liekas, ka kopēja aizsūtīja viņu prom.

PIAFA (sauc): Momona!!!

MOMONA (aiz skatuves): Edī?

Viņa uznāk, uzgrūžoties TEO.

Kur tu esi?

PIAFA: Te.

MOMONA (tuvojas): Vai tā esi tu?

PIAFA: Zut alors [pie velna], kurš tad, kā tev liekas, – es vēl neesmu 
mirusi. Paskatīsimies labāk uz tevi.

(Viņa  aplūko  MOMONU.) Mans  Dievs,  cik  daudz  svara!  Kā  tu  mani 
atradi?

MOMONA: Es atbraucu ar vilcienu.

PIAFA: Teo... (Pamāj viņam, paņem viņa roku.) Nu?

MOMONA: Es lasīju, ka tu esi precējusies.

PIAFA: Nu...

MOMONA: Viņš ir drusku jauns.

PIAFA (smejas, TEO): Nekad nepadomāsi, ka viņa bija veca Belleville 
ielas staigule, vai ne?

MOMONA: Edīt!

PIAFA: Alors!  Tu nekad  neesi  sapratusi  jokus  –  dabū  viņai  kādu 
dzērienu...

TEO aiziet. MOMONA apsēžas.

MOMONA: Cik vecs viņš ir?
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PIAFA: Neuztraucies, viņš ir pietiekami vecs.

Viņa plūkā pledu ar savām sakropļotajām rokām.

MOMONA: Tu neko nedari, vai ne?

PIAFA (smejas, purina galvu): Nā.  Nekad  nevar  zināt  –  jebkurā 
gadījumā, paldies, ka atbrauci. Ko viņš saka?

MOMONA: Es nekad neesmu viņam stāstījusi, tu zini, kāds viņš ir. 
Joprojām domā, ka tev vajadzēja mūs apgādāt ar to bāru.

PIAFA: Jā – viņš kā patrons, tu kā femme de ménage...

MOMONA: Man nebūtu iebildumu.

PIAFA: O,  tu  mani  pazīsti.  Mums  ir  bijuši  labi  laiki.  Atceries  to 
ieskriešanu  pie  Koko  Šaneles,  pērkot  no  visa  pa  divi.  Es  nekad 
neapmaksāju tās kuces rēķinu.

MOMONA (izvelkot „Gitanes”): Neiebildīsi, ja es smēķēšu?

PIAFA: Tas tev nāk par sliktu, es to lasīju „Paris Soir”.

MOMONA (priecīgi): Ai,  labi,  nomirt var tikai vienreiz.  (Un varētu 
nokost sev mēli.)

PIAFA: Es tev ticu.

TEO atgriežas ar paplāti un viskiju, ielej MOMONAI krietnu devu.

MOMONA: Vai tu nedzersi, Edī?

TEO: Edīte tagad ir uz diētas.

MOMONA: O, es aizmirsu, es tev nopirku dažus ābolus...  (Viņa 
satraukti  rosās ar savu dzērienu,  somu un cigareti,  TEO pieliecas, lai  
paņemtu ābolus.)

PIAFA: Ei, jūs abi, nekādas jautrības – „Defense de mettre les cris de 
jouissance à la chambre”, atceries?

MOMONA: Edīt!
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PIAFA (sirsnīgi smejas): Mēs šo to varētu pastāstīt, ne? Kādu laiku 
mums bija pašām sava grupa – ģitāra, bass, pianists, sīks mec [tips] pie 
bungām – ko tu darīji? (MOMONA atturīgi parausta plecus.) – viņa kaut 
ko  kratīja.  Skaidrs,  tu  pavadīji  vairāk laika alejā  ar  klientiem nekā  ar 
mums.

MOMONA: Edī! Mums vajadzēja ēst.

Pauze. MOMONA meklē tēmu sarunai. TEO piepilda viņas glāzi.

Ei... ei, atceries to laiku Milānā?

PIAFA: Tu nekad neatbrauci uz Milānu.

MOMONA: Es atbraucu gan.

PIAFA: Nē, tu neatbrauci.

MOMONA: Es atbraucu!

PIAFA: Nekad!

TEO: Dārgā...

PIAFA (atlaižas, aizvērusi acis): Jā.  Es  atceros.  Izstāsti  viņam, 
Momona.

MOMONA: O... nu...

PIAFA: Stāsti...

MOMONA: Mēs atvedām tos ķīniešu akrobātus uz viesnīcu,  kur 
bijām apmetušās...

PIAFA: Stāsti...

MOMONA: Viņu bija tik daudz...

PIAFA: Izstāsti viņam par zelta zivtiņu.

MOMONA: Es jau grasījos! Mēs atradām viņus plunčājamies tajā 
dekoratīvajā dīķī vestibilā – viņi izķēra visas zelta zivtiņas savās mazajās 
kurpēs...
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PIAFA: Stāsti...

MOMONA: Mēs...  ha-ha...  mēs tās paņēmām uz virtuvi, uzlikām 
uz grila... zivis, nevis ķīnīzerus...

PIAFA: Mēs tās ēdām ar grauzdiņiem!

MOMONA: Ar nūdelēm!

PIAFA: O, alors! – es biju aizmirsusi par nūdelēm – viņi tur aizgāja 
par tālu... (Smejas.) Ak, Dievs!

MOMONA (smejas): Ak, Dievs!

Viņas aprimstot slauka sev acis.

PIAFA: Ko mēs darījām pēc tam?

MOMONA: Aizmirsu... o, jā, es atceros. Tu mēģināji pārgriezt sev 
plaukstu locītavas...  (TEO, sirsnīgi.) Es nevarēju nostāvēt uz kājām un 
gandrīz viņai to atļāvu.

PIAFA: Žēl, ka neļāvi.

TEO: Dārgā, nē...

PIAFA: Tev taisnība. Es nekad nebūtu satikusi tevi.

MOMONA (patīkamas atmiņas): Mūs izsvieda laukā.

PIAFA: Viņš ir jauks. Es neesmu pelnījusi šādu laimi.

Viņas plaukstas plūkā pledu.

Stāsti, Momona. Stāsti.

MOMONA skatās uz TEO, nespējot atrast tematu.

MOMONA: O – es zinu. Mana mazā meita – Džanīna, jaunākā – 
viņa ir laba dejotāja, Edīt. Es nezinu, vai no tā kaut kas sanāks – tomēr... 
Edī?

Liekas, ka PIAFA iesnaužas.
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TEO: Dārgā, vai tu tagad gribi gulēt?

PIAFA: Nē, nē – stāsti... tu stāsti... stāsti, Momona.

MOMONA: Mmm...  ā...  ē...  jā...  o,  atceries tos fričus kara laikā, 
Edī? Viens no viņiem pirms dažiem gadiem mani apciemoja, es nespēju 
tam noticēt, viņš bija naudīgs – mēs tur palaidām garām iespēju – nu, viņi 
bija ienaidnieki.  (TEO.) Reiz viņi uzgrūdās mums virsū – man likās, ka 
mūs pieķers – Edī nodeva ziņas mūsu vīriem karagūstekņu nometnēs.

Viņa noliecas pie PIAFAS, izskatās, ka viņa ir aizmigusi.

Vai ar viņu viss ir kārtībā?

TEO nokrīt ceļos līdzās PIAFAI. PIAFA guļ, viņas galva ir uz spilvena, 
profilā, mute viegli pavērta. Viņa izskatās mierīga un piemīlīga.

TEO: Edī?

Viņš apliek viņai apkārt roku. Mūzika no „Non, je ne regrette”.

Sāk satumst.

MOMONA: Edī?

Gaismas satumst un tad atkal izgaismojas, PIAFA pieceļas un dzied 
„Non, je ne regrette rien”.

BEIGAS


