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DARBOJOŠĀS PERSONAS 

 

MĒRIJA. Izbijusi aktrise, pēc katorgas – elektrometinātāja kapsētā 

SAŠA. Viņas vīrs, kapa piemineklis. 

DĀVIDS. Kocertmeistars, pedagogs kapa piemineklis. 

JAŠA. Ārsts – LOR, kapa piemineklis. 

NATĀLIJA. Pabeigusi vidusskolu. Mērijas un Sašas meita. 

FILIPS. Viņas līgavainis. 

VASJA. Kapracis, izbijis tiesību zinātņu doktors. 

KOĻA. Kapracis, izbijis ātomfiziķis. 

LADO. Nodzēries aktieris. 

MARLĒNS. Milicijas priekšnieks. 

Trīs miliči, pilsētnieki, ubagi, klaidoņi, nedzīvas figūras. 

 

Darbība notiek pēc otrā pasaules kara. 

Darbības vieta – provinces pilsētiņas kapsēta un pilsētas parks. 

 

Scenogrāfija ir pati nabadzīgākā. Kapsēta. Muzikālo noformējumu autors dzird tādu, kādu 
viņam ieteica Nātans Pelermans (Натан Ефимович Перельман), kuru atrast lasītājam 
nesagādās grūtības. 

 

PIRMAIS CĒLIENS 

PIRMAIS SKATS 

Skan padomju katordznieku dziesma. Silti, kā Sibīrij ā, ģērbts kareivis konvojē Mēriju. Aktrise 
novelk rozā zīda kurpītes un iemet kulisēs. 

MĒRIJA. Ar dievu mans mīļais Saša! Ar dievu meitiņ! Paliec sveika grambainā ieliņa! Paliec 
sveika naglainā skatuves grīda! Palieciet sveikas Ibsena lugas uz riekstkoka plauktiņa. 
Par elektrību es samaksāju! Piens ir skapītī! Kad mazgāsi Natāliju neaizmirsti galviņu 
pieturēt!... 

Tumsā izgaismojas lāviņa uz kuras guļ pa pusei militāri ģērbts vīrietis. Dzirdama vardes 
kurkstēšana. Vīrietis pieceļas sēdus un uzvelk zābaku, ieklausās, no otra zābaka izmet 
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vardi un uzvelk arī to. Viņš pieceļas un atver barjeru. Zem barjeras, drīzāk kā ēna, 
paiet Mērija. Viņa atgriežas no izsūtījuma. 

Ar zāli apauguši trīs pakāpieni. 

Kails ābeles zars. Zem tā ar muguru pret skatītāju stāv kareivis ar šauteni. 

OTRAIS SKATS 

Kapsēta. 

DĀVIDS. (Uz kulisēm, skaļi, noteikti, kā skolotājs) Es tev vēlreiz atkārtoju: ātrās pasāžas 
fortissimo veidojas 98% piano un 2% mezzo  sareizinot ar ātrumu! 

Atbildes vietā no kulisēm lido akmens un trāpa Dāvidam. 

DĀVIDS. Vai tad kāds to sapratīs kā tas ir 15. aprīlī 7 un 30 minūtēs no rīta, kad līst lietus iet 
uz mūzikas skolu? Visas klavieres ir mitras un tu īsti nesaproti vai tā ir tava kļūda, vai 
klavieres skan šķībi. (Un atkal kulisēs, skaļi) Atceries to! Nekas tā nepriecē mažoru, kā 
viņa radīts diēzs! 

No kulisēm atkal lido akmens. 

JAŠA. Labs zēns. 

Pauze. 

DĀVIDS. Visu nakti zvirbulim, kas sēdēja kailajā zarā sāpēja vēders... Ap pulksten četriem 
atskrēja vējš un aplaupīja visus kokus. Tas gadās ļoti reti, kad visas lapas aizlido reizē... 

SAŠA. Bet pie stacijas vējš visu nakti virināja pilsētas pulksteņa durtiņas. (uzmanīgi Jašam)Es 
zināju, ka būs vējš. Vakar visu dienu jūsu lielajā istabā kaķis plēsa tapetes. Vai jūs 
rezerves rulli nopirkāt? 

JAŠA. (Ar nepatiku)Mani tas neinteresē. Lai dzīvie paši par sevi parūpējas. 

No kapa bedres izlido lāpsta. Tai pakaļ izrāpjas Vasja. Viņš pieiet pie telefona staba, pieklauvē 
kā pie durvīm, pieliek ausi un klausās. 

VASJA. (Stabam) Es gribu ēst. (Atkal pieliek ausi pie staba) Ko?.. Ja tā – tad jautājumu nav. 

Vasja ar sērkociņu silda rokas, tad iemet lāpstu bedrē un ielec arī pats. 

DĀVIDS. Komēdijai pārāk auksti, traģēdijai pārāk silti. 

 

TREŠAIS SKATS 

Ienāk Mērija ģērbusies vatenī. Ap galvu apsiets zilpelēks lakats. Vienā rokā saplākšņa koferis 
ar piekaramo atslēgu, otrā petrolejas plītiņa, tējkanna un metināšanas maska. Pieliecas 
un lasa uzrakstus uz kapakmeņiem. 

MĒRIJA. Dāvids Polumordvinovs? (Skatās uz Dāvidu) 

DĀVIDS. Jā, Mērij, tas esmu es. Sveika! 

MĒRIJA. Man stāstīja, ka jūs esat redzēts Noriļskā, pēc tam Kazahstānā. 

DĀVIDS. Kazahstānā? 

MĒRIJA. Pārsūtīšanas punktā. 

DĀVIDS. Ņemot vērā manu biogrāfiju, profesiju, un izcelsmi es, protams, varēju būt gan 
Noriļskā, gan Kazahstānā. Bet es laicīgi nopirku šampanieti, iebēru pudelē strihnīnu, 
ieliku dzeltenu rozi un Sibīrijas vietā mani atveda šurp. Bēres bija pieticīgas. Tikai 
teātris un mūzikas skola... 
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MĒRIJA. Jaša! Arī jūs esat šeit? 

JAŠA. (Mērijai, strupi.)Tev jāiet pa labi, tad pa kreisi. Tavējais ir tur. 

DAVIDS. Jaša, cik tu esi cietsirdīgs! Es speciāli pļāpāju, centos viņu sagatavot. Arī dzīvs tu 
biji neciešams. Briesmonis! 

Mērija pieiet pie vīra pieminekļa. 

MĒRIJA. Saša... 

SAŠA. Sveika, Mērij... 

MĒRIJA. Saša. Saša... Saša... 

SAŠA. Kā es tevi gaidīju... Tā biji tu, kas šorīt izlēca no kravas vilciena?... 

MĒRIJA. Jā. 

SAŠA. Neraudi. Nevajag... 

MĒRIJA. Sašeņka, ak, tu mans klusais... Tu pat dzīves laikā klusēji un tikai smaidīji, ko gan es 
ceru sadzirdēt no tevis miruša? 

Pauze. 

MĒRIJA. Ja tur aiz polārā loka, vai Uhtas nometnes koka ceļu būvējot, pēc tīfa epidēmijas, ar 
uz nullīti noskūtu galvu liktenis man dāvināja piecpadsmit minūtes laika pabūt vienai... 
Ar lauzni atskaldi piecpadsmit minūtes no sasalušām četrpadsmit stundām... Un sēdi 
starp tūkstošiem kubikmetru nozāģēta meža, kas aukstumā san... satver plaukstās krūzīti 
verdoša ūdens un gaidi, sēdi un gaidi līdz siltums sāk plūst pa visu ķermeni, gaidi kamēr 
tas nonāk līdz acīm, tad acis aizver un sāc meklēt tumsā, tā lēnītēm, lēnītēm, lai tikai 
neizbiedētu, un tad, lēni, nesteidzīgi, kā uz fotopapīra parādās tava seja, vispirms kaut 
kur maliņā, varbūt piere, uzacs, varbūt lūpas, un ak laime, parādās tavas acis, mazliet 
piemiegtas, tādā kā smīnā, līdz sāpēm tuvas un pazīstamas, un es lūdzu tevi: „Neaizej! 
Neaizej, paliec, paliec vēl kādu brīdi pie manis, mīļais, dārgais, vienīgais, pasaki kaut 
ko nebūt, pajoko, pasmaidi, piemiedz ar aci, kā no partera, atgādini kādu sīkumu, 
jebkuru nieku...” Pēc gadiem es veltīgi meklēju tavu seju savās acīs, tās vietā es redzēju 
tikai sasalušus akmeņus starp sliežu gulšņiem, cirvi, zāģi, baļķus, vai, ak Dievs, spaini 
ar samazgām... Tā es sēdēju viena tumsā, ar tumsu acīs, ūdens krūzīte sasala manās 
plaukstās un asaras skropstu galos... Tad es izkratīju no krūzītes ledu , kas ļoti 
atgādināja manu dzīvi, un tas grabēdams slīdēja pa tēraudu prom no manis, līdz, kā 
zaglis, ienira kupenā... 

SAŠA. Miljoniem reižu es stāvēju pie loga, miljoniem reižu, es gaidīju, ka no ēnas aiz stūra 
paradīsies tu... 

MĒRIJA. Bet naktī, es nogāzos uz sava pusotra dēļa sapelējušajā pustumsā, sasveicinājos ar 
savām skumjām un sāku runāt ar tevi pa telefonu. To telefonu es izgudroju trešajā 
gadā... Iedomāsies tādu diega spolīti, izmetīsi to no barakas, un sniegputenis to ritina un 
ritina , velk diedziņu pie tevis... Tu ņem savu diega galu, spied pie auss un atbildi man: 
„Hallo, Mērij! Es dzirdu tevi manu pūciņ”. Un pāri tūkstošie un tūkstošiem, bezjēdzīgu, 
nevienam nevajadzīgu, sasalušu un miljoniem cilvēku nolādētu kilometru, trīs mūsu 
pašu maigāko vārdu diedziņš: „Hallo, Saša, kā tev iet? Vai neesi mani aizmirsis? 
Natālija guļ? Vai viņa pašlaik ir skolā? Ja tu pāršūsi manu blūzīti priekš viņas, tad 
podziņas pogāsies kā vīriešu drēbēm un draudzenes smiesies... Mūsu vēstules 
monpansjē kastītē... tu tās lasi?..” Vai tad es spēju iedomāties, ka tavs diega gals paiet 
zem zemes? Mans, Dievs! Par ko Saša?! Par ko?! 
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CETURTAIS SKATS  

Skatuves dziļumā pilsētas dzīves aina. 

...Mums zināmais večuks – karognesējs. Šoreiz tam uz muguras milzīgs toveris ar palmu... 

Divi ādas mēteļos tērpti miliči ienes smagu maisu, nomet to zemē, un pāris reižu iespēruši tam 
ar kāju aiziet no kapsētas. 

KOĻA. (No maisa.) Vasja! Vasja! 

No kapa bedres izlien Vasja, un piesardzīgi tuvojas maisam. 

VASJA. Kas tur ir? 

KOĻA. Bairons! Lords! 

VASJA. Koļa? 

KOĻA. Gatavojies priekam! 

Vasja atraisa maisu. No maisa parādās Koļa viss vienos zilumos, bet priecīgs. Viņš zibenīgi 
iebāž rokas biksēs starp kājām. 

VASJA. (Nepacietīgi) Nu! Nu! 

KOĻA. Šodien svinam! 

Koļa izvelk no biksēm zelta pulksteni. Vasja noskūpsta elektrības stabu un abi aizbēg. 

 

PIEKTAIS SKATS 

Skatuves dziļumā izgaismojas vienkājainais. Viņš pārdod pašam nevajadzīgo zābaku. Garām 
viņam vieglā un sportiskā gaitā paiet Filips. 

SAŠA. (Panikā) Mērij, slēpies! 

Mērija ātri paslēpjas. 

MĒRIJA. Kas viņš tāds ir? Kāpēc man jāslēpjas? 

DĀVIDS. Tas ir Filips! Natālijas līgavainis! Tūlīt arī viņa atnāks šurp! Viņiem ir satikšanās! 

MĒRIJA. Kāpēc man ir jāslēpjas no Natālijas? Es gribu viņu redzēt. 

DĀVIDS. Pēc tam paskaidrosim! 

SAŠA. Tagad nevar! 

Ienāk Filips. Novelk skolas formas žaketi ar metāla pogām, tad novelk skolas bikses. Saritina 
drēbes un pārsien ar formas siksnu ar vara sprādzi. Tad lēcienā, kā basketbolists, 
formu iemet kapa bedrē. Formas cepuri ar spožu kokardi uzliek  uz galvas Jašam. Atver 
portfeli un izņem pāris grāmatas. 

FILIPS. „Trigonometrija” , „PSRS vēsture”... (Iemet tās kapā kopā ar portfeli). Nepaej garām! 
Uzspļauj viņu kapam! 

Filips izņem no soma un uzvelk sporta bikses. Kad mēģina izvilkt sporta jaku no somas izripo 
bumba. Filips to noķer, sāk driblēt, kad bumba lēkā jostas vietas augstumā dodas 
basketbola uzbrukumā kapu pieminekļiem. Veikli apiet Jašu, triec bumbu pret Sašas 
krūtīm, noķer atlekušo, palecas gaisā un pēc piruetes triec bumbu no augšas Dāvida 
cepurē. Un atkal metas pakaļ bumbai. 

FILIPS. (Uzsit Sašam uz pleca) Malacis, sievas tēv! Laba piespēle! 
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Un atkal turpinās uzbrukums, tikai šoreiz Dāvids paspēj pārķert bumbu , un iemet to tieši sejā 
Filipam. Filips pārsteigts skatās uz Dāvidu, kurš jau stāv savā ierastajā pozā. Filips 
nesteidzīgi lasa uzrakstu uz postamenta. 

FILIPS. Tev, vecīt, šeit ir skaidri un gaiši rakstīts: viens tūkstotis trīsdesmit septītais punkts, 
piecpadsmit punkts, četri un atkal punkts! Tev te ir „kaput” veselas trīs reizes, bet tu vēl 
mani „presingot” mēģināsi?! 

Parādās Natālija. Filips ātri uzvelk jaku, ātri pārliek puķu podu no Jaša pieminekļa pie Sašas 
un apsēžas blakus. Spēlē skumjas. 

NATĀLIJA. Ķīmiķe par tevi apjautājās. 

FILIPS. Natālij, mums jāaprunājas. 

NATĀLIJA. Ja tu par aizbraukšanu, tad labāk nevajag. Man bija grūti, bet es izlēmu, es nekur 
nevaru braukt... 

FILIPS. Tu nedrīksti šeit palikt. Tu izpostīsi savu dzīvi. 

NATĀLIJA. Man tā jau nav viegli un tad vēl tu... Bet tu taču brauksi ciemos? Rakstīsim viens 
otram... 

FILIPS. Šeit palikt tu nedrīksti nekādā gadījumā. Tavus dokumentus pedagoģiskajā institūtā 
pat nepieņems. 

NATĀLIJA. Kāpēc? 

FILIPS. Tāpēc, ka tava mamma ir Amerikā! Piedod, es negribēju par to runāt. Bet nepateikt arī 
nespēju. Ja viņa ir Amerikā, tad tu automātiski esi sievietes – PSRS ienaidnieces meita. 
Lūk tāpēc arī nepieņems. 

NATĀLIJA. Tev laikam ir temperatūra!? Kā gan mana mamma varēja nokļūt Amerikā?! 

FILIPS. Tu nekliedz! Es protams arī neticu, ka viņa ir Amerikā. Tas ir kaut kāds murgs. Bet 
visa pilsēta runā, ka viņa ir Amerikā! Holivudā! 

NATĀLIJA. (Bailīgi) Bet viņa taču gāja bojā frontē, koncerta laikā. 

FILIPS. Bet papīrs ir?! Un ko tu man pierādīsi!? Es arī visiem to stāstu! Bet tad viņi man jautā: 
kā tas sanāca, ka tavs tēvs mira kinoteātrī, seansa laikā, kad rādīja „Tarzānu”? Pieci 
simti cilvēku redzēja kā viņš pielēca kājās tieši tajā brīdī, kad Džeina uz liānas lido pie 
Tarzāna. Tavs tēvs pielēca kājās turoties ar roku pie sirds un jau miris nokrita krēslā. 
Varbūt tava māte ir līdzīga Džeinai? Nē? Tad es nezinu. Liktenīga sakritība. Un es tev 
vēl nestāstu visu. Tādas lietas runā! 

NATĀLIJA. Mana mamma ir Sibīrijā! 

FILIPS. Sibīrijā? Tautas ienaidniece?! 

NATĀLIJA. (Čukstus)Jā... 

FILIPS. Un tu vel taisies palikt šeit un stāties šejienes institūtā? Šajā sīkajā pilsētelē? Tu domā 
ka, tās, „pirmā nodaļa”, „otrā nodaļa”, ”specnodaļa”, „komsorgi”, „partorgi”, domā viņi 
veltīgi sēž institūtā? Tu dzīvo mākoņos! Mosties! 

NATĀLIJA. Vai tad Tbilisi viņu nav? 

FILIPS. Ir! Viņi ir visur! Bet Tbilisi ir liela pilsēta. Tur ir daudz cilvēku. Un uz kopējās kņadas 
fona varbūt izspruksim. Pēc tam ne ar vienu nedraudzēsimies! Kaut kā klusiņām 
izdzīvosim. 

NATĀLIJA. Vai mūsu skola man raksturojumu uzrakstīs?  



6 

 

FILIPS. Viss jau gandrīz izdarīts! Es tos komjauniešus tā piežmiegšu! Man vēl trīs spēles par 
pilsētu jāspēlē. Viņi to zina,  ja neuzrakstīs,  es tā sākšu klibot... Un izziņa man arī ir, 
jātaisa meniskas operācija... Braucam? 

NATĀLIJA. Un kur mēs dzīvosim? 

FILIPS. Māte šeit pārdos manu istabu par atkāpšanās naudu, un tur mēs nopirksim kādu mazu 
ūķīti. Pa naktīm iešu vagonus lādēt! Vagonu ar sāli izkrauj un veselus divus mēnešus 
var dzīvot! Septembrī es iekļūšu Gruzijas izlasē, es tai universitātei decembrī divdesmit 
punktus sametu! Viņi mani atceras! Nu ko, brauksim? Tu taču pati teici, ka nevari bez 
manis pat dienu nodzīvot? Tu taču mani mīli?! 

Natālija apskauj Filipu. Ilgs skūpsts. Tā apskāvušies viņi arī aiziet. No paslēptuves parādās 
Mērija. 

SAŠA. Cik jūs esat līdzīgas... Pēc tam, kad tevi arestēja mēs pārvācāmies šurp, tur dzīvot mēs 
vairs nevarējām... es arī kļuvu par tādu kā tautas ienaidnieku... Tu tikai nedusmojies, nu 
nedrīkstēji tu rādīties... tad viņa noteikti nekur neaizbrauktu, un visi viņu plāni... lai 
iestājas universitātē, tu klusiņām aizbrauksi uz Tbilisi, iepazīsies un neviens neko 
neuzzinās. Vai viņa atbrauks šurp. Pacieties vēl mazliet, līdz septembrim... 

DĀVIDS. Kas par puisi! Sāli viņš ies kraut... Ar tādu viņa nepazudīs! Piecu gadu laikā mēs no 
viņiem tik daudz esam dzirdējusi par mīlestību. Sirds līksmo! Pacieties līdz septembrim. 

MĒRIJA. (Aizsmēķē cigareti) Nu ko, septiņpadsmit gadus gaidīju - pagaidīšu līdz septembrim. 
Vai kleita, kāda cita izņemot skolas, viņai ir? 

SAŠA. Tavējās. Pilnīgi jaunas. Skapī uz pakaramajiem karājās. Un zābaciņi, un kurpītes, 
mētelis ar kažokādas apkakli. 

Mērija paņem puķupodu un noliek atpakaļ uz Jašas kapa. Apskata sētiņu ap Dāvida kapu. 

MĒRIJA. (Lasa uzrakstu uz Dāvida kapa plāksnes) Tūkstotis deviņi simti trīsdesmit septītais 
punkts. Piecpadsmitais punkts. Ceturtais punkts. Tātad jums rīt ir jubileja? Tas ir 
jānosvin. Kāpēc sētiņai kreisajā pusē ir cits raksts un tā ir aprūsējusi? 

DĀVIDS. Vasja un Koļa nozaga. Saprata, ka netieku kopts. Un pēc tam nodzēra. Tieši šeit, 
manā priekšā! 

MĒRIJA. Nozaga tādēļ, ka saskrūvēta. Vajag sametināt. 

Mērija aiziet. 

DĀVIDS. Pirmo reizi priecājos, ka esmu miris. Es pat no šejienes redzēju, kā pārdzīvoja 
Mērija. Kā viņa gribēja mesties pie meitas, apskaut viņu, piespiest pie mātes sirds... 

JAŠA. Vismaz tagad beidz gvelzt jēlības! Tas taču ir teksts no „Kamēliju dāmas”. Runā 
normālā cilvēku valodā, pretīgi klausīties. 

DĀVIDS. Ar gadiem tu paliec arvien neciešamāks... Negribu ar tevi runāt... Jā, Saša, uz to bija 
tik grūti noskatīties! Un es patiesi biju priecīgs, ka esmu jau miris, ka nav jādzer 
valokordīns,  jāsauc „ātrie”... Slēpties tā vietā lai apskautu! Cik tas ir skumji. Bet cik 
gudri un veikli viņa izmuka no pārdzīvojumiem? Pārcēla akcentu uz manu dzimšanas 
dienu! Izcila sieviete, un izcila aktrise!... 

SAŠA. Jā, jums rīt liela diena. Sanāks cilvēki, teiks runas... 

JAŠA. Ne rīt, ne parīt un vispār nekad un neviens pie viņa vairs neatnāks. 

SAŠA. Man liekas, noteikti atnāks... 

JAŠA. Es esmu šeit jau divpadsmit gadus un kaut kā neatceros, ka kāds būtu pie viņa atnācis, 
vai, netīšām, kaut vai aiz garlaicības apstājies. 
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SAŠA. Bet rīt ir apaļa jubileja: astoņdesmitā dzimšanas diena, sešdesmit gadu radošā darba 
jubileja un divdesmit gadi kopš miris. Teātrī noteikti atcerēsies. 

JAŠA. „Radošā darba”... piedzēries ugunsdzēsējs atcerēsies un apkopēja, ja vēl ir dzīva. 

 

SESTAIS SKATS 

...Vienkājis ir pārdevis zābaku un aiziet tumsā aiz liela ceriņu krūma. 

...Elektromontieris, stāvot uz saliekamajām kāpnēm, uzvelk gumijas cimdus un iebāž roku dziļi, 
līdz plecam, mehānismā. Izņem no turienes putna ligzdiņu ar trīs oliņām, aizver 
pulksteņa durtiņas ar sasistu stiklu, ar dūri stipri uzsit pa korpusu un sekunžu rādītājs 
sāk strādāt. Montieris uzliek ligzdu uz pulksteņa, nokāpj zemē, paceļ kāpnes uz pleca un 
aiziet aiz ziedoša rožu krūma.  

...Ienāk Mērija ar metināmā agregāta vadiem. Pieiet pie Dāvida kapa sētiņas, uzvelk masku. 

MĒRIJA. Tūlīt tā sametināšu, ka ne Vasja, ne Koļa nevarēs aiznest! 

Visu apgaismo spilgtas gaismas uzplaiksnījums. 

DĀVIDS. Mērij! M ērij! Paklausies! Pagaidi brītiņu! 

MĒRIJA. Jūs mani saucāt? 

DĀVIDS. Lūk kas man ienāca prātā! Ja reiz tu esi tik laipna un gribi man pasniegt dzimšanas 
dienas dāvanu, tad uzklausi manu lūgumu. Nevajag man sētu. Atradies Kazimo Mediči 
kaps! Vai dzirdat troksni? Pilsētā jau līst lietus un drīz līs arī šeit. Attāla pavasara lietus 
troksnī ir kaut kas tāds, kas atgādina teātra ovācijas. Un tas man atgādināja tavas 
izrādes. Ir pirmizrāde, tu ej uz teātri! M ēs, visi kas mīlam teātri, bijām gatavi skūpstīt 
pakāpienus zem tavām kājām! Mērij! Tad pasniedz man šodien īstu dāvanu! Tā lai es 
būtu patiesi laimīgs! Nospēlē mums lūdzu kādu fragmentu no „Kaijas”! Ņinas 
Zarečnajas monologu no ceturtā cēliena. Es esmu Trepļevs! Pēc mana teksta: „Jā... 
ceturtdien tēvocim nebija labi, mēs viņai telegrafējām, lai viņa atbrauc.” 

Mērija paskatās pār metināmo aparātu. 

MĒRIJA. (Klusi, kautri, neuzticīgi). Kādēļ jūs sakāt, ka skūpstījāt zemi pa kuru es staigāju?... 

Pauze. 

DĀVIDS. (Klusi) Lieliski! Lūdzu talāk! 

Pauze. 

DĀVIDS. (Čukstus)Mani vajag nogalināt.  Es esmu tā nogurusi... 

MĒRIJA. Mani vajag nogalināt. Es esmu tā nogurusi... 

DĀVIDS. (Čukstus)  Atpūsties, vajag atpūsties. Es esmu Kaija. 

MĒRIJA. Atpūsties, vajag atpūsties. Es esmu Kaija... (Mērija aizver masku un liekas, ka viņa 
raud) 

MĒRIJA. (Pieceļas, atver masku) Piedodiet, Dāvid... es nespēju...esmu visu 
aizmirsusi...nespēju...es jums pasniegšu citu dāvanu...mani vajag nogalināt... 

Mērija aiziet tumsā, bet skatuves dziļumā izgaismojas divi logi. Vienā parādās Filips 

FILIPS. (Klusi) Natālij! Natālij! 

NATĀLIJA. Jā, Filip? 
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FILIPS. Es te tā sēdēju ar zīmuli un rēķināju. Ja katru dienu somā atnest mājās četrus ķieģeļus, 
neizlaižot nevienu dienu, ne svētdienas, ne Ziemassvētkus, ne Lieldienas, tad sanāk 
aptuveni tūkstotis četri simti ķieģeļu gadā! Bet tā jau ir viena siena! Ķieģeļi visur 
mētājas! Mūrēt es māku! Galdnieka darbus arī pieprotu! Arī krāsotājs es neesmu tas 
sliktākais! Pēc četriem gadiem, kad beigsim mācības mums būs sava mājiņa. Kurp tu 
skaties? 

NATĀLIJA. Tas mākonis izskatās pēc Sokrāta. 

FILIPS. Kāda vēl Sokrāta? 

NATĀLIJA. Filozofa Sokrāta. Pirms nāves viņš atzinās, ka zina tik pat daudz, cik pēc diviem 
tūkstošiem gadu zinās basketbolists Filips. 

Tālumā dzirdama lokomotīves svilpe. Iznāk Natālija un Filips ar čemodāniem. Natālija noliek 
ziedu pušķīti uz Sašas kapa. Izņem no matiem Lentu un apsien ap telefona stabu. Vēl 
viena lokomotīves svilpe un Natālija ar Filipu paķer čemodānus un aizskrien. 

Mērija nosien lentu no staba un ieliek kabatā. 

SEPTĪTAIS SKATS 

Drūma čīkstoņa, skatuves dziļumā garāmgājējs ar vārtiem saspiež riekstu un pazūd tumsā. 

MĒRIJA. Viņa ir lielāka par mani. Kleitas piedurknēm šuvēs diegi izstaipījušies. Jānopērk 
audums un jāaizsūta. 

(Pauze) 

SAŠA. (neizlēmīgi) Apsēdies šeit... mums ir jāaprunājas. 

(Pauze) 

SAŠA. Es nezinu ar ko lai sāk... galvenais uzklausi un neej uzreiz prom... noklausies līdz 
galam... un uzreiz nesaki „nē”... (Pauze) Jā, liktenis ar mums nav bijis godīgs, Mērij! 
Bet dzīve taču turpinās? Lūk, Natālija sāka mācīties, drīz apprecēsies. Filips viņu patiesi 
mīl. 

MĒRIJA. Kāpēc tik garš ievads Sašeņka! Nedomā, es neesmu agrākā Mērija. Sibīrija mani tā 
norūdīja. Saki skaidri un gaiši, nebaidies. Es klausos, mīļais. 

(Pauze) 

SAŠA. Vai Leo atceries? 

MĒRIJA. Jā... 

SAŠA. Viņš dzīvo pavisam netālu, kādu pusstundu ar vilcienu. Agrāk, kad šajos kapos vēl 
glabāja, viņš bieži iegriezās pie manis. Pasēdēja, paklusēja, izsmēķēja cigareti. Dažreiz 
atnesa ziedus. Pudeli vīna, saskandina ar manu celi, iedzer, nopūšas. Reizi kvartālā viņš 
brauc uz Tbilisi ar atskaiti, viņam tāds darbs. Staigā ar tādām biezām mapēm, zābaki ar 
cementu nosmērēti, nopietns cilvēks. Bet kad atgriežas no Tbilisi, atnāk šurp. Agrāk es 
domāju, ka viņam vilcieni nesakrīt. Bet pēdējā reizē es ievēroju asaras viņa acīs. Viņš tā 
arī neapprecējās. Mūsu kāzās viņš sēdēja tāds drūms, piedzērās un ātri aizgāja prom, 
atceries?... Lūk kas man iešāvās prātā... Teikt? 

MĒRIJA. Nu. 

SAŠA. Apprecies ar viņu. Viņš tevi mīl joprojām tā pat. Mēs mirušie un mūsu dvēseles to 
jūtam nekļūdīgi. Patiešām, tev taču ir vajadzīgs jumts virs galvas? Sava ģimene... Kur 
tu dzīvosi? Kur gulēsi? 
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(Mērija pieceļas, atver čemodānu, izvelk no lupatām pudeli, alumīnija krūzīti, pārgriež uz 
pusēm konfeti, pusi noliek uz rokas Sašam, vīrišķīgā veidā sit ar pudeles dibenu pa 
zābaka papēdi, izsit korķi, ielej krūzītē degvīnu) 

MĒRIJA. Tu saki ir vajadzīgs jumts virs galvas? Un pareizi saki! (skatās zvaigžņotajās 
debesīs) Lūk kur mans jumts, liels un skaists! Es septiņpadsmit gadu laikā esmu pie tā 
pieradusi! Nē, Saša, neprecēšu es Leo! Es zinu, ka viņš ir labs cilvēks un mīl mani, bet 
es esmu spiesta viņam atteikt gluži ka kādreiz un tā paša iemesla dēļ – man jau ir 
līgavainis un es viņu mīlu vēl spēcīgāk, kā kādreiz! Un man šodien ir kāzas! Tu, Saša, 
esi mans līgavainis! Tu mans mīļotais! 

(No krūmiem iznāk Koļa un Vasja ar akordeonu un klarneti. Viņi pastiepj krūzītes, Mērija salej 
degvīnu) 

VASJA un KOĻA. Rūgts! 

(Mērija uzkāpj uz postamenta pie Sašas un skūpsta viņu. Vasja un Koļa spēlē Sašas un Mērijas 
jaunības tango. Jaunlaulātie nodejo no postamenta. Dāvids arī nolec zemē un 
piesteidzas pie Jašas) 

DĀVIDS. Lūdzu, Jaša! Dāmīte ar madāmīti! Cik gan reizes es dejoju šo tango ar Izabellu 
Jurjevnu  Kislovodskā! Ak, kas tā bija par sezonu! 

(Jaša negrib, bet Dāvids paķer Jašu kā baļķi padusē, dejo, piekūst un noliek Jašu atpakaļ 
vietā) 

DĀVIDS. Kāds īgņa biji, tāds arī paliki! 

(Dāvids dejodams atgriežas vietā, Mērija pavada Sašu uz viņa vietu) 

MĒRIJA. Un tagad aijā – žūžū. Rīt mums ir liela diena – Dāvida jubileja... 

(Mērija izvelk no krūmiem kaut ko līdzīgu suņu būdai un ielien savā „mājiņā”) 

SAŠA. Jā, rīt šurp sanāks daudz cilvēku! 

DĀVIDS. (Nepārliecināti) Vai tie maz ir dzīvi, kas mani vēl atceras? 

JAŠA. Tas Sokrāts jau ir virs mūsu galvām.  Sāks līt lietus un būs tukši un nīkulīgi kā vienmēr. 

DĀVIDS. Tev, ka tik garastāvokli samaitāt... 

(Pauze) 

DĀVIDS. Jūs jūtat rasu? Kad tā ir kļuvusi par lāsītēm, tā smaržo pēc vijolītēm... 

 

Pirmā cēliena BEIGAS. 

 

OTRAIS CĒLINS 

ASTOTAIS SKATS 

Kapsēta. Agrs rīts. 

DĀVIDS. Visu nakti uz pastkastītes raudāja liliputs. Rītam austot viņš raudāja jau bez asarām 
un nekādi nevarēja stāt. Laikam galīgi nosala, nabadziņš. 

SAŠA. Daudz jums laimes dzimšanas dienā, Dāvid! Tik svaigi, skaisti... 

DĀVIDS. Jā, rīts ir brīnišķīgs! Debesis ir tādas it kā grāmatā būtu turētas kādus simts gadus. 
Pamales tādas pabalējušas, bet virs galvas kādreizējais ultramarīns. (Skaļi kulisēs) Tiec 
vaļā no pianistu postošā ieraduma neatlaist kreiso pedāli.  
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( No kulisēm Dāvidam met ar akmeni) 

JAŠA. Ko tu piesējies cilvēkam? Viņš negrib būt pianists un nebūs arī! Vi ņš būs zaglis un 
laupītājs, gluži kā tēvs. Viņš cīsiņos kopā ar gaļu štopēs tualetes papīru, un vakaros 
uzsauks šampanieti krāsotām blondīnēm, bet klavierēs slēps naudu, partijas biedra karti 
un pliku veceņu fotogrāfijas. 

DĀVIDS. (Kulisēs)Novāc kreiso kāju no pedāļa un atspiedies ar tās pirkstiem pret grīdu! Un tu 
pats redzēsi kā viss augums iegūs brīvību manevram gan pa labi, gan kreisi! 

(Dāvidam atkal met ar akmeni) 

JAŠA. Ļoti talantīgs! Ne reizi nav aizmetis garām! 

DĀVIDS. Mērij, izlaid lūdzu biti no limonādes pudeles, tā mētājas kaut kur aiz manis. Visu 
rītu san. 

SAŠA. Viņa jau agri no rīta aizgāja, liekas pēc ziediem... 

(No kapa izlido metamais kauliņš un parādās Koļas galva) 

KOĻA. Šeit arī sešinieks. 

VASJA. Uzticamies, bet pārbaudām! (Vasja izlien no kapa un nostājas pie metamā kauliņa) 
Lūk, trijnieks! 

KOĻA. Neaiztiec!(Koļa arī izlien no kapa un skatās uz kauliņu) Jā, trijnieks. 

VASJA. Velc nost! 

(Koļa novelk bikses un paliek vienās apakšbiksēs. Visas viņa drēbes ir Vasjam padusē) 

KOĻA. Spēlējam vel! (Krata plaukstās kauliņus) 

VASJA. Uz ko lai ar tevi spēlē? Rādi ko liksi uz galda! Nav ko likt! Ja tā – man jāiet, 
darīšanas. 

KOĻA. Pagaidi! (Pieiet pie Dāvida postamenta) Spēlējam uz šo! Tev, jaunajā kapsētā, taču 
vajag postamentu? Ar piegādi kurp teiksi! Es postamentu, tu savu vinnestu! Spēlējam? 

VASJA. Šitā vecene „haju” nesacels?  

KOĻA. Kā tad viņa uzzinās? (Rāda uz Dāvidu) Šis, vai, pateiks? Nu? 

VASJA. Lai iet. Met! 

(Koļa met kauliņus, noliecas pār tiem un nospļaujas. Pieiet pie Dāvida un mēģina pacelt) 

KOĻA. Būtu vismaz palīdzējis nocelt. 

(Koļa un Vasja ar grūtībām noceļ Dāvidu no pjedestāla, aizstiepj to kaut kur maliņā un 
nostāda uz kāda sveša, gandrīz aizauguša un pazuduša, kapa) 

KOĻA. (Dāvidam) Piedod, maestro, bet ka rādās mums abiem šorīt neveicas! 

(Koļa uzveļ postamentu uz ratiņiem un aizved nost no skatuves) 

DEVĪTAIS SKATS 

(Ienāk Mērija, viņa nes ziedus ieliktus trīs litru burkā) 

MĒRIJA. Kur ir Dāvids? Saša, kur ir Dāvids?! 

JAŠA. Beidzot viņu aizvāca! 

DĀVIDS. (bezbēdīgi)Es esmu šeit, šeit es esmu, mīļo Mērij! 

MĒRIJA. Kā jūs tur gadījāties? Kurš jūs turp pārnesa? 
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DĀVIDS. Vasja un Koļa! Viņi postamentu aiznesa uz jauno kapsētu. Jādomā, pārdos! 

MĒRIJA. Kā, pārdos postamentu?! 

DĀVIDS. Viņi pat „aleluja” par puslitrīti pārdos. 

(Merija izrauj no žoga dzelzs stieni) 

MĒRIJA. Uz kurieni viņi aizgāja?! 

SAŠA. Tu esi jukusi vai?!  Atpakaļ uz Sibīriju sagribēji?!  Iekulsies vel nepatikšanās.  Lūdzu 
tevi manā un Natālijas vārdā! 

DĀVIDS. Tas nav trokšņa vērts, Mērij, nomierinies. Patiesi, kas tad tāds ir noticis? Nieki vien. 
Divdesmit gadus vienīgais ko es redzēju bija gumijas rūpnīca un tās treknie dūmi un 
tikai maza pilsētas daļiņa, toties tagad, no šejienes ir redzams mūsu teātris, un mūzikas 
skola un Vasaras dārzs! „Baltais tilts” un Pavlušas foto darbnīca. Lūk, pašlaik viņš dzen 
no turienes laukā mušas. Kā viņš ir novecojis! 

JAŠA. Drīz viņš jaunajā kapsētā stāvēs uz tava postamenta. 

MĒRIJA. Ak, Jaša, Jaša... (Mērija nomet dzelzi) Es tad nu iešu. Tur izgāztuvē redzēju 
nitrokrāsas kannu. Varbūt kaut kas ir iekšā palicis. Nokrāsošu jums sētiņu... 

(Mērija aiziet) 

DĀVIDS. (Liriski) Jā, mūsu „Baltais tilts”... Cik tas gan liekas sīks un drebelīgs zem gājējiem. 
Kāpēc gan atmiņās viss liekas lielāks un nozīmīgāks? Ir bijis tā, kad sāk snigt pirmais 
sniegs, nostāsies uz tilta, pārsteidzošs fenomens: sniegs krīt lejup, bet ja uz to ilgi 
skatās, tas sāk lidot augšup. Un tad sākas pilnīgi nesaprotamais – sniegs lido augšup, 
upe gāžas lejup, bet tu zaudē svaru un lidinies gaisā. Bet tur ir daktera Minoviča māja. 
Kāpēc ir aiznagloti viņa logi? Viņš ir miris? Kur tad ir viņa meitas? Frīda un Tamāra? 
Apprecējušās, aizbraukušas? Tādas skaistules...  Jaša, atceries kā Minovičs ilgi, ilgi 
sildīja rokas un stetoskopu pirms lika to pie tavām krūtīm? Jā, tādu ārstu vairs nav... 

JAŠA. (Nikni)Vajadzēja tevi aiznest kaut kur pēc iespējas tālāk, tā lai nevar saredzēt! Mans 
Dievs, kā man ir apnikuši tavi pārdzīvojumi! Gan diena gan nakts, gan saule gan lietus, 
gan ziema gan pavasaris, viss, viss viņā raisa kaut kādas atmiņas un noteikti par kaut ko 
brīnišķīgu! Ko gan skaistu tu esi ieraudzījis šajā dubļiem un kvēpiem noziestajā, 
sarūsējušajā tiltā? Kādēļ tas tevī izraisa tādas skumjas? Vai arī, kāpēc tu visu nakti 
skumji klausies kā platānas lapotnē čabinās zvirbulis? Viņš ir pelēks, nevienam 
nevajadzīgs, parazīts, nekur nelido prom, nekad neatgriežas, līksmojas mēslu kaudzē, 
dziedāt nemāk, zaglis! Būtu viņš lielāks, govi apēstu, autobusu ar bērniem apgāztu! 

SAŠA. Nevajag nervozēt, Jaša! Nesatraucieties! Vai ir jēga ar tādu atdevi runāt par zvirbuļiem? 
Nomierinieties! 

JAŠA. Kā lai es nomierinos?! Kurš man dos mieru?! Dienu un nakti viņš manu dvēseli kuļ ar 
dakšiņu, kā olu! Paskaidro man, kāpēc viņam ir tik skumji, kad birst ziedi? Kāpēc man 
būtu par to jāskumst, vienkāršai, nevienam nevajadzīgai sen miruša cilvēka dvēselei, 
kurai sen bija laiks nomierināties un aizlidot no šejienes!  

(Ienāk Mērija ar krāsas kannu) 

JAŠA. Katru reizi, kad man izdodas sasniegt kaut kādu līdzsvaru, mieru, viņš noteikti kaut ko 
ieraudzīs un tā pasniegs, ka es burtiski saraujos! Tā kā tīšām, goda vārds, speciāli! 
Mērij, vai viņš tev ir stāstījis par trauslo bambusa koka galdiņu pie milzīgās ķieģeļu 
sienas bez logiem? Vai par dzeltena kucēŗna lillīgajām acīm, kas skatās caur sievietes 
apkaklītes mežģīnēm? Vai kā gliemezis visu nakti rāpās, apstājot perlamutra pēdas, 
sakumā pa postamentu, tad pa viņu pašu, un uz rīta pusi iekārtojās uz viņa cepures 
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„l īksmi sagaidīt saullēktu”? Stāstīja? Noteikti pastāstīs! Vai arī, kāpēc visu nakti uz 
pastkastītes raudāja liliputs. Viņu kaut kāds ļauns idiots, vai tad tādu trūkst šajā pilsētā, 
garlaicības mākts vakar vakarā pacēla un nolika uz pastkastītes! Bet liliputam pusotrs 
metrs tās ir šausmas! Viņam bail lēkt zemē! Bet pienāks taču rīts, atnāks cits idiots, 
nocels viņu, noliks uz zemes, un viņš iekodīsies saviem zobiņiem siltā ābolā. Vai ir 
vērts tādēļ plosīt dvēseli!? Un stāsta viņš katru gadu vienu un to pašu, to ka nav nekā 
brīnišķāka par asterēm jūnijā starp astoņiem un deviņiem vakarā, vispirms iedegas tās 
un tikai tad lampioni uz tilta... Un es gadiem ilgi, starp astoņiem un deviņiem jūnijā 
negribot skatos uz tām un zaudēju sirdsmieru! (Dāvidam) –„Saproti taču vienu reizi par 
visām! Mēs esam miruši un mūsu dvēselēm ir jānomierinās! Paveries apkārt! Šai 
kapsētā vairs nav nevienas dvēseles! Tādēļ, ka katra dvēsele kas šurp ieradās, jau pēc 
pirmās nakts uz rīta pusi saprata, ka viss kas ir bijis dzīvē ir beidzies, viss cauri, basta! 
Un nevajag pārdzīvot jau reiz pārdzīvoto! Labi, Sašas dvēsele gaidīja Mēriju, un to es 
vēl kaut kā spēju saprast, bet pasaki man, lūdzu, ko gaida tava dvēsele? Visi kurus tu 
mīlēji un neieredzēji, visi sen ir miruši un aizlidojuši no šejienes! Bet tu gadiem lūko 
saskatīt šajā nožēlojamajā pilsētelē, par kuru jau Nazons teica, ka to laimīgam cilvēkam 
nenākas apmeklēt, saskatīt visādus niekus, niecīgus putekļus, viltus skaistuma putekļus! 
Kaut kāds putekļu sūcējs, Dieva vārds! Tev likās ka tu lidinies virs tilta? Muldi, muldi 
taču pašā nekaunīgākajā veidā. Tu, pēc pie Londas pavadītas nakts, stāvēji un paģirās 
drebēji kā želeja! 

DĀVIDS. Kā tu uzdrīksties runāt par Londu?! Tie ir meli, teātra intrigas! Mērij, lūdzu 
neklausies viņā, ej prom! Viņš murgo! 

JAŠA. Vai kā dakteris Minovičs sildīja rokas! Nekad mūžā viņš tās nav sildījis, bet gan līda ar 
ledainu stetoskopu taisni padusē. Saproti taču beidzot! Šī ir tukša pamesta un aizmirsta 
kapsēta un visas dvēseles, izņemot mūsējās, ir no šejienes aizlaidušās! Pēc tām neviens 
un nekas nav palicis kā dēļ būtu vērts pārdzīvot! Katrs no mums ir SOLO, bezcerīgi 
viens, liec mani mierā! Tikai liec mierā! 

DĀVIDS. Slima kaķēna murgi. 

JAŠA. Mērij, es tev ļoti nopietni lūdzu, izmet mani mēslainē! Un aproc mani burkās, bundžās, 
sarūsējušos spaiņos un sapuvušos ziedos. Es gribu pabūt viens! Es nespēju visu laiku, 
kā idiots domāt par viņa vārdiem: „Saraustīti, aizelsušies čuksti ir visu sfinksu embrijs.”  
Kur viņš to ir izlasījis, un kāpēc nav aizmirsis, un kāpēc man gadiem par to ir jādomā? 
(Dāvidam) Noķēzītais kapsētas Monteņs! 

MĒRIJA. Nomierinieties, Jaša. Dāvids šodien ir īpaši noskaņots pārdzīvot. Tāda diena tomēr, 
jubileja, viņa dvēsele ir satraukta. (Atver kannu) Ak, ne to paņēmu! Tā ir pernica. 
Jāpaspēj, sanāks viesi. (Merija aizripina kannu prom no skatuves) 

JAŠA. (Izmēdīdams Mēriju)  „Vi ņa dvēsele ir satraukta”, „atnāks viesi” . Ne velna neatnāks! 
Apmiruši! Aizbraukušas ir tavas sievas! Apprecējušās! Nodzērušās! Partijā iestājušās! 

SAŠA. Kāpēc jūs tā runājat, Jaša? Jūs taču pats zināt, ka neviens nav nodzēries, nav nomiris un 
arī partijā nav iestājies. Tie ir brīnišķīgi, veci, pieklājīgi cilvēki... 

JAŠA. Nedod dievs, ka atnāks! Cik daudz jēlību nāksies noklausīties! (Dāvida balsī) „Es 
aizsūtīju viņai dzeltenu rozi glāzē!”, „m ūsu sirdis sitās unisonā”. „Un mana roka satika 
viņas roku pie cukura trauka”. Nekādi nespēju saprast, kādēļ tevi mīlēja sievietes? 
Laikam bezkaunības dēļ. Bezkaunīgs tu esi palicis arī pēc nāves! Uztraucies tādā 
vecumā? Jau sen kā miris! Stāvot uz sveša kapa! Tfū! 

DĀVIDS. Tu esi cietsirdīgs un nežēlīgs! Mana dvēsele ir palikusi šajā kapsētā tādēļ, ka mīl 
pašu mīlestību un visu skaisto! Toties tava, tādēļ ka neieredz to visu! Saša, pasaki lai 
viņš apklust. Es redzu kāda siluetu... 
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DESMITAIS SKATS 

Ienāk večiņa ģērbusies melnā. Viņai galvā ir dziļa cepure ar plīvuru. Drebošā rokā viņa nes 
jasmīnu pušķi. Viņa pienāk pie vietas kur kādreiz stāvēja Dāvida piemineklis. 
Neizpratnē skatās apkārt. 

DĀVIDS. Titina Nazarova, mīļā Titina!? Es esmu šeit! Esmu šeit! 

(Tintina iet pretī balsij) 

DĀVIDS. Uzmanīgi! Uzmanīgi! Nebaidies, tā ir platānas sakne. 

(Tintina apsēžas uz soliņa iepretim Dāvidam) 

DĀVIDS.Es zināju, es jutu, ka tu esi dzīva un es sapratu, ka jūsējie ir pārcēlušies. Tā taču ir? 

TITINA. Jā, pārcēlās, septiņu kvadrātmetru dēļ viņi pārcelsies pat uz viņsauli. Bet tu visus šos 
gadus dusmojies, ka es nenāku. Piedod, mīļais... 

DĀVIDS. Nu, kā tad tu, kā? Kā tev iet? Kā tu dzīvo? Es ļoti gribu visu, visu par tevi zināt... 

TITINA. K ā es dzīvoju? Labāk nejautā... kājas stingst... pagalmā suns. Zaru negrib nozāģēt, bet 
kad ārā vējš tas ar bumbieriem sit tieši logā, ar stiklu var nogalināt... Es tev zvanu, 3-55, 
bet tev aizņemts... Vienu dienu, otru, trešo...visu laiku aizņemts. Gadu aizņemts, otru, 
piecus gadus. Bet viņi smejas, melo man acīs skatīdamies! Tu, viņi saka, zvani pati sev. 
Spried pats, ja jau es zvanu pati sev un mēs nerunājam, tad kāpēc, ja es nerunāju ar tevi 
es esmu aizņemta? Es zvanu uz tavu māju, tur noteikti taču kāds dzīvo, aprunāties 
gribu... 

DĀVIDS. Un tomēr tu, droši vien, esi laimīga? 

TITINA. Vai es esmu laimīga? Kad ir viesi mani tur virtuvē. Vai liek gulēt... aiz bufetes... Es 
esmu tā nogurusi no cēlā un skaistā trūkuma. Es vairs nespēju klausīties par petroleju, 
par maizi, par pensiju, par pazolēm, par audumu apdrukām, par galošu ielāpiem... Man 
tas riebjas! Es esmu nogurusi dzīvot! Viss ko mēs mīlējām, Dāvid, viss ir pagājis, 
aizmirsts, bet man gribas atcerēties, visu atcerēties... Es gadiem lūdzos, aizvediet mani 
pie Dāvida, man kauns, cik gadu pagājis, un es ne reizi šurp neesmu atnākusi. Viņi man 
saka, ka vilcienā man palikšot slikti, varot pat nomirt. 

DĀVIDS. Kā tad tu tomēr atbrauci? 

TITINA. Ļoti vienkārši. Viņiem zivs pannā piedega, viņi atvēra durvis, lai izlaistu dūmus, es 
izgāju ārā, iekāpu vilcienā un mierīgi atbraucu. Ne man slikti palika, ne es nomiru. 

DĀVIDS. Viņi, droši vien, tagad uztraucas... 

TITINA. Lai uztraucas. Cik reizes es viņus esmu lūgusi atvest mani šurp, pie man tik dārgā 
kapa. Bet viņi, vai nu dusmojas, vai smejas. Viņiem pat ir tāds numurs, kad viesi ir labi 
paēduši un iedzēruši, viņi, jautrībai, izved mani un jautā par mūsu tikšanās reizēm, par 
mūsu attiecībām. Un mani ierauj, kā bezdibenī, un es tikai stāstu un stāstu un nevaru 
apstāties. Viņi skaļi smejas man tieši sejā. Pēc tam iedzer uz manu veselību, liek mani 
gulēt, pārstāsta manus stāstus un smejas līdz asarām... Nē, Nē negribu viņus atcerēties! 
Tas viss ir tik riebīgi! Es aizgāju un paldies Dievam. Nerunāsim par šo dzīvi, sarunāts, 
lai tā ir nolādēta.  Labāk atcerēsimies to, mūsējo, īsto! Es vairs negribu runāt, runā tu, 
tev tas tik labi sanāk, tik skaisti! Labāk, kā „Vaterlo tilts”. Tikai sāc no paša sākuma. 
No tā brīža, kad tu mani pirmo reizi ieraudzīji! Par to porcelāna nieciņu neaizmirsti, 
lūdzu... atceries, tu sēdēji orķestrī, pacēli galvu un... 

DĀVIDS. Un mūsu acis satikās, un mūsu sirdis sāka pukstēt unisonā. Tu sēdēji administratora 
ložā. Tādēļ, ka tu biji viena un nebija ar ko salīdzināt, tu likies tik maziņa, tik maiga kā 
tie porcelāna nieciņi, kas stāv uz klavieru malas. Tava roka zeltījās uz pelēkā samta. 
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Manas rokas nodrebēja un, mani neklausot, pašas no sevis metās spēlēt mazurku la 
minorā opuss 17, Nr. 4. Atceries to: biklu, kautrīgu, padevīgu, jautājošu? Ar ģeniālu 
mažora epizodi. Priekškars vēl nebija nolaidies, kad es jau skrēju uz izeju! Es 
nepaspēju, noslēpumainā Svešiniece bija pazudusi. Publika izklīda, bet es stāvēju viens, 
pamests, skumjš, kā no alejas atkāpusies ciprese.  

TITINA. Un pēkšņi virs tevis atvērās lietussargs... 

DĀVIDS. Es uz vaiga sajutu tā nopūtu. Sadzirdēju kanēļa smaržu, kā smaržo sausi zīda 
lietussargi lietus laikā.  

TITINA. M ēs pieliekušies iegājām lietū. Mēs saskārāmies ar elkoņiem un kopīgi staigājām 
starp peļķēm, kā dejojot tango. 

DĀVIDS. Bet uz ielu stūriem ūdens grabēdams no vecajām notekcaurulēm sitās pret 
lietussargu, tas griezās un bēga ārā no rokām, uz nākamā stūra ūdens vēlreiz triecās 
mums virsū un atkailināja divas lietussarga ribas un cik tur trūka, ka mēs būtu 
izbakstījuši aci ĻuseņkamTerku, lai viņam debesu valstība, tu sēdi tieši pie viņa kapa. 

TITINA. (kaprīzi sper pa kapa kopiņu) Pretīgais! Šņākoņa un uzbāzīgais, un melis! Tu turpini, 
neliecies traucēts. Atceries kā mums sekoja suns? Mēs apstājāmies un viņš arī apstājās, 
mēs sākām iet un viņš arī. 

DĀVIDS. Kā tu viņu vispār atcerējies, Titina?  Sāka rībēt pērkons un spert zibeņi. Koki, māja, 
suns, strops Jašas sētā, tu un es, viss uz brīdi tika izgaismots, bet kaut kā otrādi , kā 
negatīvā... 

TITINA. Bet tu kliedzi man ausī, ka tad kad dārd pērkons un sper zibeņi, tev patīk sēdēt 
pilsētas dārzā, ēst ķiršus un ar kauliņiem šaut brīnišķām svešiniecēm! Un uz visiem 
laikiem ievainot viņu sirdis! Pasaki man, Dāvid, kāpēc visas šīs muļķības man likās tik 
skaistas un asprātīgas? 

DĀVIDS. Kas lai zina, varbūt tajā... 

TITINA. Pagaidi, Dāvid, es nomierināšu pulsu. Paklusēsim mazliet. 

(Pauze) 

TITINA. (Jūtas vainīga, ar smaidu) Lūdzu piedod... Liekas pārgāja... 

DĀVIDS. Uz reiz palika kluss, lāses krita ar vien retāk un retāk. Un tad trausls bambusa koka 
galdiņš pie milzīgas ķieģeļu sienas bez logiem un bezbēdīgas sarunas par pesimismu, 
par pasaules skumjām! Tu gribēji man patikt un centies būt gudra... 

TITINA. Nē, Dāvid, tas biji tu, kas gribēja iepatikties man, un tāpēc pļāpāji par visu reizē: par 
Šopenhaueru, par Stefanu Cveigu, par Šopēnu, par do mažoru, salīdzināji sevi ar to, 
teici ka tava traģēdija slēpjas tajā, ka tu esi do mažors bez diēziem un bemoliem... Es 
tikai slēpos aiz vēdekļa, tas viss bija tik smieklīgi, un tādēļ tu man ar vien vairāk un 
vairāk iepatikies... 

DĀVIDS. Jā, jā! Tāds jauks ķīniešu vēdeklītis! Zīmējumā tikko nolijis lietus, bet debesis tādas 
zilas, zilas... 

TITINA. Zem tām ūdens indigo krāsā un laiviņa, kas tūlīt, tūlīt piestās krastā... 

DĀVIDS. Bet laiviņā Titina... 

TITINA. Bet krastā stāvi tu, pilnīgi mēms pie aprikozu koka nojumes, un tavs kalps, bāls 
atšķaidītas tušas triepiens, tīra, man taciņu slaukot, trauslus pavasara ziedus... 

DĀVIDS. Mūsu rokas satikās pie cukura trauka... 

JAŠA. Rokas viņš vienmēr turēja pie cukurtrauka... 
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DĀVIDS. Tu veikli atrāvi roku, čukstus aizvērās vēdeklis un tu , nez kāpēc, apaukstētā vīrieša 
balsī teici, ka ir jau vēls, ka rīt tev ir sesija un agri jāceļas. 

TITINA. Tu pat nestādies priekšā cik daudz pūļu man prasīja to pateikt... Labi, paklusēsim 
Dāvid, citādi mans pulss atkal sāk lēkāt. 

(Pauze) 

TITINA. Dr īz būs mans vilciens, man jābrauc prom, citādi tur jau ir sacelta panika, tiek zvanīts 
uz miliciju, uz morgu... Bet tagad runāsim nopietni! Kāpēc es šurp atbraucu? Es gribēju, 
lai tu zini, ka es dzīvoju citā pilsētā, un tādēļ nenāku pie tevis... otrkārt es gribēju 
atvadīties no tevis. Es esmu nogurusi dzīvot, ļoti nogurusi. Neviena vairs nav, visi jau ir 
tur, tikai es viena pati sēžu pie bufetes, un atceros, atceros tevi, mans mīļais... Es zinu, 
mani neapglabās tev blakus... Man ir tik skumji, mēs nebūsim kopā... Es viņus saprotu, 
tās ir klapatas, izdevumi... Un Dievs ar viņiem... Lūk ko es izdomāju vilcienā... 

(Titina izņem auskaru, ar grūtībām nometas ceļos Dāvida priekšā, novelk tīkliņa cimdu, izņem 
no portfeļa galda nazi un izrušina zemē bedrīti, ieliek tu auskaru) 

TITINA. Lai viens auskars guļ šeit pie tevis, bet otrs paliks pie manis. Ir jābūt vismaz kaut 
kam, kas mūs saista? Apsoli tikai, ka tu nedusmosies, ka es nenāku pie tava kapa... 

DĀVIDS. Kādreiz es skūpstīju šo maigo porcelāna rociņu... 

JAŠA. (Dāvidam)Vecs muļķis! Kāda tur porcelāna?! Tā ir meža cirtēja roka. Paskaties uz to! 
Tā ir metinot apdedzināta. Visa vienās tulznās!! 

(Titina veikli pielec kājās un dodas pie Jašas) 

TITINA. Jaša! Neuzdrīkstaties! 

JAŠA. Tu tikai paskaties, viņa lēkā kā kazlēns! Vai tad tā ir večiņa?! 

TITINA. Jaša! Jūs esat briesmīgs, neciešams tips! Pārstājiet! Dzirdat, pārstājiet! 

JAŠA. Lai šis nelabojamais idiots uzzina patiesību! 

SAŠA. Jaša, kā jums nav kauna! 

JAŠA. Lai viņa paceļ plīvuru! Lai paceļ plīvuru! Lai tās tukšās klavieres beidzot beidz 
strinkšķēt! Ha! Ha! Ha! 

(Titina atgriežas pie Dāvida un lēni paceļ plīvuru. Tā ir Mērija. Dāvids paiet divus soļus pretī) 

DĀVIDS. (skumji) Mērij? Kur ir Titina?  Īstā, kur? 

JAŠA. Īstā?! Še tev nu bija īstā! Īstā ir tur, jaunajā kapsētā! Ne ar pirmo, ne otro, ne trešo! Ar 
ceturto vīru sametusi kopā kauliņus, apskaujas! Tā tev arī vajadzēja, vārdu dzērājs! Es 
esmu tik priecīgs! Tā tev arī vajag! Lai netraucē mūsu dvēselēm nodoties patiesajam un 
mūžīgajam, nevis kožu saēstiem niekiem. Beidzot tu aizvērsies, putnu biedēklis tāds, un 
liksi manu dvēseli mierā! 

MĒRIJA. Es jūtos tik neērti jūsu priekšā...es gribēju jums sarūpēt dāvanu dzimšanas dienā... 
esiet augstsirdīgs, Dāvid... piedodiet man... 

DĀVIDS. Nē, Mērij, es tev nepiedodu! Es tevi svētīju! Tu man sniedzi tādu laimi! Šī bija pati 
skaistākā diena divdesmit vientulības un mokošu ilgu pilnu gadu laikā! Man ir tikai 
viens lūgums, Mērij, šos ziedus aiznes Titinai uz jauno kapsētu! Paldies tavai sirdij, bet 
aktrisei es saucu: „Bravo!” (Jašam) Kas attiecas uz tevi, pa pusei godājamais Jaša, arī tu 
šodien biji savā veidā laimīgs, atdodamies sava mūžīgā ļaunuma un naida stihijai, un es 
pat nezinu kurš no mums bija laimīgāks, tu vai es! Tā ka tev vēl ilgi, ilgi nāksies meklēt 
tik ļoti kāroto mieru! Par to, Mērij, tev vēlreiz paldies! 
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(Mērija aiziet. Tālumā dzirdama mūzika) 

DĀVIDS. Kā gan ir izmainījies Šopēna koncerts mi minorā. Es to atceros zeltaini cirtainu un 
jautru, bet tagad tas ir sirms un skumjš. 

VIENPADSMITAIS SKATS 

Skatuves dziļumā ir redzamas pilsētas ikdienas dzīves ainas: 

...Vienrocis nes stādu. 

...Romantiska skata vīrietis, ar vaigubārdu un smalkam ūsiņām, naglo krusteniski logam 
priekšā divus dēļus. Ilgi skatās uz laulības gredzenu, novelk no pirksta, aizsviež, paņem 
čemodānu un aiziet. 

...Drūma paskata vīrietis sprauž sev pie krūtīm „Sarkanā Karoga” ordeni, ilgi skatās uz sevi 
spogulī un negaidīti iespļauj sev sejā, spoguļa attēlā. 

...Fotogrāfs ķemmē klientam matus, uzsmidzina tam no pulverizatora odekolonu, apsedzas ar 
melno samtu un fotografē. 

...Pazīstams večuks klīst ar satītu sarkanu karogu, viņam padusē rupjmaizes kukulis. 

Liekas, ka kapličas gruvešos Mērija, bailīgi atskatās un metina gludekļa rokturi. Klients – 
maza, tieva sieviete dod viņai naudu un aiznes gludekli. Mērija sāk jaunu darbu – 
metina salauztu drēbju pakaramo. 

DIVPADSMITAIS SKATS 

Koļa, turot rokas kabatās, mīda tikko pamanāmu jaunas kapavietas uzkalniņu. Vasja stiepj 
sametinātu no leņķa dzelžiem un lokšņu tērauda postamentu nošķeltas piramīdas formā. 
Viņš to noliek pie jaunā kapa. Koļa to paceļ aiz vienas malas un Vasja palien apakšā. 
Koļa padod viņam stellatslēgu. Uzraksts uz postsmenta: „ Pelageja Sičinava”. 
Dzirdams ka Vasja piramīdas iekšpusē darbojas ar atslēgu un metāliskie burti sāk krist 
zemē. Koļa ar ratiņiem atved jaunu krūšutēlu, kurš pārklāts ar netīru lupatu. Kad Vasja 
pabeidzis darbu, viņš izlien no postamenta apakšas un abi ar Koļu jauno krūšutēlu 
uzceļ uz postamenta. Pīppauze. 

Parādās atraitne Ketija, ģērbusies melnā ar melnu dermantīna somiņu no kuras lien laukā 
pudeles kakliņš un vijolītes. Koļa metas pie blakus kapa, izrauj metāla soliņu un ar 
kājas sitieniem to iedzen pie jaunā kapa. 

Vasja eleganti pieved Ketiju pie sola un apsēdina. Ketija pasēž, tad pieceļas, izņem no somas 
trīs litru burku ar baltiem akmentiņiem, nometas ceļos un izliek no tiem uz kapa 
sirsniņu. 

Cenšoties netrokšņot ienāk Lado. Viņš nes pakaramo uz kura karājas krekli, uzvalks, drapa 
mētelis un šalle. 

Otrā rokā viņš nes galda lampu un grāmatu saini. Pakaramo viņš uzkar zarā, lampu un 
grāmatas noliek uz zemes, kautrīgi nodur galvu un nostājas maliņā. 

KETIJA. (Dziedošā balsī, kapam) Vai atceries, kā mēs kopā šos akmentiņus lasījām gar jūras 
malu? Tev tie patika kamēr vēl bija slapji, kamēr tie čarkstēja kopā ar bēgošo vilni. 

Vasja un Koļa līdzjūtīgi māj ar galvām. 

KETIJA. Tagad tie ir sausi, kā mana sirds. Apslacīšu tos asarām ,un tie atkal kļūs skaisti, kā 
toreiz kad mēs priecājāmies par katru no tiem un rādījām tos viens otram... 

(Lado, cenšoties netrokšņot, pienāk pie Ketijas un maigi pieskaras tās plecam, bet Ketija 
izvairās no pieskāriena un noliecas vēl zemāk pār kapu)  
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KETIJA. Iemāci, iemāci man aukstais kaps, kā man viņu aizmirst!!! 

(Lado maigi uzliek roku uz viņas galvas) 

LADO. Cik skaists kaps... paldies tev Ketij. Nevajag mani aizmirst, es esmu šeit... Es esmu 
šeit. Es aizgāju no Veras. Redzi, paņēmu visas mantas. Mans lēmums ir galējs... skaists 
kaps, paldies tev dārgā... 

KETIJA. (izvairoties no glāsta) Atceries, dārgais, pēc tam mēs katru rītu burciņā ar akmeņiem 
lējām jūras ūdeni un akmeņus atsvaidzinājām? 

LADO. Es tevi lūdzu, Ketij, neapkauno mani visas pilsētas priekšā! Kur tas ir redzēts, pēc kā 
tas izskatās, tu raudi pie dzīva cilvēka kapa. Paskaties, es esmu dzīvs un vesels, bet tu 
man viltus kapu esi sataisījusi. Vai tas ir labi darīts? Piecelies, manu putniņ. Es esmu 
šeit un zvēru, ka būšu pie tevis visu laiku! Aizmirsti to kapu, tas vairs nav vajadzīgs!... 

KETIJA. Tas nav vajadzīgs tev, tas ir vajadzīgs manai sirdij. 

LADO. Kāpēc? Es nesaprotu. 

KETIJA. Kad pēc septiņpadsmit gadu kopdzīves vīrs paslepus, nesakot ne vārdiņa aiziet no 
sievas, tad nabadzītei vismaz kaut kam taču ir jāpaliek par piemiņu? Kaut kam par ko 
viņa rūpēsies, par ko viņa domās,  ko mīlēs, ko atcerēsies, par ko raudās? Labāk tu būtu 
nomiris. Kad tu aizgāji, es apskaudu sievietes, kuras brauca trešajā autobusā. Viņas 
brauca šurp, viņas bija dzīvas, un viņu sirdis pukstēja, kā pirms jaunas tikšanās. Visām 
bija lāpstiņas, slotiņas, svecītes, stādiņi, visas tādas maigas, tikai es viena pati kratos 
tukšā autobusā nevienam nevajadzīga, pamesta, mirusi... 

LADO. (Pielabinoties) Lūk, arī tu paraudāji un brīnišķīgu kapa vietu iekopi... paldies 
tev...parūpējies... un pietiek, es , paldies Dievam, esmu dzīvs. Un tagad es aizgāju, es 
Verai visu paskaidroju un aizgāju uz visiem laikiem! Jā, tā bija mana liktenīgā kļūda! 
Iesim mājās, zaķīt... 

KETIJA. Un tev nav žēl šīs nelaimīgās Veras?.. Vēl šurp atnāks un palūgs atļauju paraudāt. 

(Vasja noliecies pie Mērijas) 

VASJA. Vai drīkst sākt? 

(Ketija pieceļas un apsēžas uz krēsla) 

KETIJA. Jā. Tikai nesteidzieties. Velciet nost lēnītēm, man ir pie tā jāpierod. 

(Vasja un Koļa lēnītēm novelk lupatu no krūšutēla, parādās akmens Lado) 

(Pauze) 

DĀVIDS. Kad redzi ko šādu gribas dzirdēt Černī... 

LADO. Ketij! Izbeidz muļķoties! Gribi lai visa pilsēta nāk šurp un skaļi smejas par mani!? 
Pietiek! (noteikti pieiet pie Koļas un Vasjas) Savāciet no šejienes šo trumuli un 
pazūdiet! 

KOĻA. Trumulis ir tev uz pleciem, bet šī ir māksla! 

VASJA. (ar drebošu roku grib izvilkt no somas vīna stopu) Atļaujiet es uztraucos! 

KETIJA. (sit Vasjjam pa roku) Pēc tam! Vispirms darbs! 

(pauze) 

KETIJA. (liekot roku uz sirds) Man šeit kaut kas saka, ka ir līdzīgs un nav līdzīgs. Tas ir labi 
un slikti. Ir sāpīgi un nav sāpīgi. 

(Vasja ar rokām aizsedz skulptūras seju. Redzami paliek tikai cepure un žakete) 
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VASJA. Tagad ir līdzīgs? 

KETIJA. Līdzīgs. Bet tā ir cepure un žakete. 

(Vasja aizsedz ar rokām acis un degunu) 

VASJA. Zods ir līdzīgs? 

KETIJA. Līdzīgs. 

(Vasja aizsedz zodu, acis un deguns paliek redzamas acis un deguns) 

VASJA. Tā ir līdzīgs? 

KETIJA. Līdzīgs. 

VASJA. Tad kur ir problēma? Ja pa daļām ir līdzīgs, tad kā var būt tā, ka viss kopā nav līdzīgs? 
Kur ir loģika? 

(Skatuves dziļuma elektrometināmā uzliesmojumi. Mērija metina velosipēda rāmi) 

KOĻA. Lūk viņa jums sametinās sētiņu un būs pavisam līdzīgs. 

KETIJA. Vajag pierast. Es jau gandrīz esmu pieradusi. Protams, ka ir līdzīgs, pat ļoti līdzīgs. 
Kaut gan jāatzīst, ka fotogrāfij ā, pēc kuras jūs taisījāt, viņš izskatās simpātiskāks.  

KOĻA. Katram cilvēkam ir viena fotogrāfija kurā viņš izskatās simpātiskāks par sevi pašu... 

KETIJA. Labi. Saņemiet savu honorāru. (Ketija izvelk no somas stopu vīna, bundžu sautētas 
gaļas un burciņu ar salītiem gurķiem. Vasja un Koļa visu ātri savāc un aizskrien) 

KETIJA. Un bija tik labi... vārījās tējkanna, tu lasīji avīzi, es šuvu kleitas, jakas, pusmēteļus, 
kaķis staigāja pa palodzi... 

LADO. Neplosi man sirdi! Pažēlo mani! Es tevi lūdzu, uz ceļiem lūdzu! 

KETIJA. No rīta es piecēlos, bet tevis nav. Uz galda neizdzerta tēja, karote ievārījuma, skudras  
gar to ņēmās, ņēmās un visu mājas saldumu aiznesa... 

LADO. (Nostājas starp skulptūru un Ketiju) Nerunā ar to! Tas ir akmens!  Es esmu Lado. Es 
raudu! Tas neraud. 

KETIJA. Nē, tu jau vairs neesi Lado, un nekad vairs nebūsi. 

LADO. Ak, cik tu esi nežēlīga! Bet varu arī nomirt pa īstam. Tūlīt nomiršu! (noguļas uz kapa) 
Nomiršu, tūlīt nomiršu. 

KETIJA. Tūlīt piecelies! Saaukstēsies. 

(Lado pieceļas) 

LADO. Zini, kas pārsteidz? Tu taču zini, tu esi pārliecināta, ka es nekad, nevienu tā neesmu 
mīlējis, kā tevi! Bet dzīvē gadās tādi brīži... Tas ir ka zibens spēriens! Stihija! Amoks! 
Pēc tam tas pāriet! Viss atgriežas savās vietās. Lūk arī es atgriezos pie tevis. Un varbūt, 
ka tagad es mīlu tevi vēl vairāk, kā iepriekš. 

KETIJA. Nē, tu vairs nekad neatgriezīsies. Nevar atgriezties tukšumā. Labi, tu atgriezies. Un 
tālāk?  Tālāk klusēt, klusēt un izlikties it kā nekas nebūtu bijis. Es, tici, labprāt ticu, ka 
tu joprojām mani mīli un pat vēl vairāk... Bet atgriezties pie tā, kas bijis, nē, nav 
iespējams, nekad. Un tāpēc es lūdzu tevi, ej projām.Es neesmu dusmīga, un tā nav 
atriebība... Tev ir taisnība, tā mēdz būt, ka mīl bet šķiras. 

LADO. Uz kurieni lai es eju? 

KETIJA. Uz savām mājām. Pie Veras. Viņa tevi mīl, viņa tevi gaida. Nedrīkst tā salauzt sirdi... 
Ar Dievu. 
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(Lado pieceļas paņem savas mantas un aiziet) 

KETIJA. (skulptūrai) Cik labi, ka tu esi līdzīgs un neesi līdzīgs. Un cik labi, ka tu klusē... Tad 
lūk, zini, es vairs šurp nenākšu, nekritīšu tev uz nerviem un netraucēšu tavu mieru. Vēl 
tikai reizi tev nāksies mani redzēt, tad kad mani atvedīs šurp un guldīs manā kapā pie 
tevis. Līdz tam, lūdzu tev, esi piemineklis manai mīlestībai pret tevi, pret Lado... Tad nu 
es iešu. Daudz darāmā, divas uzlaikošanas, tirgus. (Ketija paņem podiņu ar vijolītēm) 
Bet šīs vijolītes tam, kam tās ir sūtījusi kāda pusakla atraitne. (Ketija noliek podiņu pie 
Jašas kapa) 

JAŠA. (klusi) Paldies, Mērij... 

(Ketija noņem šalli no galvas, tā ir Mērija) 

DĀVIDS. (nikni) Kādēļ tu to dari, Mērij?! Tas ir necilvēcīgi! Vai tiešām jūs, aktieri, pašas 
spēles dēļ esat spējīgi būt tik zemiski, pat nogalināt mirušos?! Tas ir cietsirdīgi! 

SAŠA. Kā tev nav kauna?! 

DĀVIDS. Tas ir briesmīgi! Atgādināt jau sen, dzīves laikā, pārdzīvotas ciešanas! Ko tev vajag 
no šī aizmirstā kapa? 

(Pauze) 

MĒRIJA. Jūs, Dāvid, jautājat kāpēc es nospēlēju šo nožēlojamo komēdiju? Ko es gribēju 
panākt? Es gribēju, lai Jašas dvēsele gaida Ketijas dvēseli šeit, lai tā nesteidzas aizlidot 
ledainajā tukšumā! Es, Jaša, gribēju lai jūs nesapņojat par vientulību izgāztuvē starp 
sarūsējušām bundžām un par netīrumiem kļuvušiem ziediem! Lai jūs pārstātu vēlēties 
izkaltēt savu dvēseli, izvējot no tās dzīvo dzīvību, jūtas uz visiem laikiem aizlidot no šīs 
mežonīgās, cietsirdīgās un nožēlojamās zemes. Bet vairāk par visu mani mocīja doma 
par Ketiju. Es, Jaša, nevarēju bez sirds sāpēm iedomāties, ka viņas dvēsele atnāktu šurp 
cerībā beidzot saplūst ar jūsējo, bet viņu šeit sagaidītu tikai vēja gaudas kapsētas 
platānas kailajos zaros. Un vispār, cik reti dzīvie, draugi, biedri, vīrs un sieva iedomājas 
to, ka pēc nāves viņu dvēseles var nekad, nekad vairs nesatikties un klejot mūžīgā 
vientulībā. Un, ka šī mūžīgā vientulīgā klaiņošana ledainajās visuma ārēs arī tiek saukta 
par elli... Lūk tieši tas lika man atgādināt jums jūsu skumjo stāstu. Kurp jūs steidzaties, 
Jaša? Pretim zvaigznēm? Pretim vientulībai? Gaidiet Ketiju šeit, gaidiet, es jūs lūdzu, jo 
tikai viņas dvēsele ir tā, kas spēs jūsu dvēseli izvest cauri šim mokošā kauna 
bezdibenim, cauri nožēlai, cauri atmiņām, kuras tik ļoti nomoka jūsu dvēseli šajā 
vecajā, pa pusei izlaupītajā kapsētā. Bet līdz tam nedusmojaties uz pašu dzīvi un uz sīko 
nieku skaistumu, ka jūs sakāt, nedusmojaties uz Dāvidu, kad viņš pašā nāvē nebeidz 
izbaudīt dzīvi, izjust trīs bites, kas pārlaiž lietu zem akācijas lapām vai kaķi, kas no 
aukstuma slēpjas pie automobiļa dzinēja... Nedusmojaties uz  saulē un vējā aplupušo 
Dāvidu, kurš brīnumainā kārtā betona aukstajā tumsībā spēj norīt aizkustinājuma asaru 
ieraugot dzeltenu kucēnu ar violetām acīm... Un tagad, mīļais Jaša, atļaujiet jautāt. Kā 
jūsu dvēsele gadījās šeit pie šī tukšā viltus kapa kuru kādreiz, pirms divdesmit gadiem, 
šeit ierīkoja bēdu nomocītā, nelaimīgā Ketija? Jūs taču esat apglabāts jaunajā kapsētā? 
Kas jūsu dvēselei meklējams šeit? 

JAŠA. Viņa man nejautāja... nezinu... neatceros... 

MĒRIJA. Un ja reiz tā ir nonākusi šeit, tad kādēļ visu laiku tiecas prom? Jūs klusējat, Jaša. 
Laikam jau grēki ir iemesls ne tikai bailēm no nāves, bet arī ilgām mocībām pēc tās. 
Vēlreiz lūdzu man piedot, es nespēju citādi. Es redzēju Ketiju... 

JAŠA. (Aizkritušā balsī) Ko?...Kā viņai iet? 
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MĒRIJA. Novecojusi... no mājas ārā vairs neiziet... brilles plus septiņi, pa logu lūdz garām 
gājējiem ievērt diegu adatā... Jūsu baltā šalle karājas vecajā vietā. Jūsu krustmeita 
istabas stūrī mācās Staļina biogrāfiju... 

(Pauze) 

DĀVIDS. Ar Koļu un Vasju viss skaidrs. Bet kas tas par Lado? Nekādi nevaru saprast. 

MĒRIJA. Viens aktieris. Dzērājs. Stāsta, ka nodzēries pēc mīļotās nāves. Muld, protams. Bet 
kas attiecas uz pārspīlējumiem, viņš ir tipisks aktieris, viņam tā biezi gadās. Uz kapa 
gulties nevajadzēja... Es tad nu iešu. 

TRĪSPADSMITAIS SKATS 

...Vīrietis kurš mokās ar bezmiegu noņem no galvas termoforu ar ledu. Pieceļas no gultas un 
ilgi meklē no kurienes ir dzirdamas cikādes. 

Neatrod, guļas atpakaļ gultā un termoforu liek uz auss. 

...izkāmējis jaunietis nokāpj no velosipēda, izņem no iekškabatas rentgena uzņēmumu un ilgi to 
pēta mēness gaismā, klepo. Ieliek uzņēmumu atpakaļ kabatā. Izņem no maisa teātra 
afišu , līmē to uz staba. Afišā lieliem burtiem rakstīts:  

ŠILLERS 

MĪLA UN VILTUS 

PSRS TAUTAS SKATUVES MĀKSLINIECE, STAĻINA PRĒMIJAS LAUREĀTE 

TAMĀRA ZANDUKELI 

Ilgi un smacējoši klepojot velosipēdists attālinās. 

...Divas večiņas aplaupa uz grīdas nolaistu lustru. Rauj nost kristāliņus un met melnās somās. 

ČETRPADSMITAIS SKATS 

Kapsēta, tumšs. 

DĀVIDS. Es tevi šausmīgi apskaužu, Mērij, bet man ir bail, es baidos par tevi. Varbūt vēlreiz 
visu pārdomāsim... 

SAŠA. Tas ir neprāts! Nedod Dievs, ka tevi pazīs! Bez uzturēšanās atļaujas! Uz teātri! 

JAŠA. Nepazīs. Viņa pat mūs divas reizes iznesa cauri. 

MĒRIJA. Es tā nogrimēšos, nepazīs... Sēdēšu galerijā, kā pelīte. Lado ievedīs pa kreisajam 
durvīm, tur nekad, neviena nav. 

PIECPADSMITAIS SKATS 

Nakts. Kapsēta. 

Pēkšņi atskan šāvieni. Gaudo sirēnas. Miliču svilpes. Skraida prožektoru gaismas. Prožektoru 
gaismas seko Mērijai, kas skraida un slēpjas pa kapsētu. 

Koļa ar galvu pa priekšu ielec kapā. Vasja arī grib lekt līdzi, bet Koļa nelaiž, dzen prom ar 
lāpstu. 

KOĻA. Es tevi nepazīstu! Tu mani nezini! 

VASJA. Lops! 

(Vasja saskrienas ar Mēriju) 

VASJA. Tevis dēļ , maita, būrī sēdēt! Marķīze Pompadūra! Uz teātri viņai sagribējās! 

(Pistoli vicinādams ieskrien milicijas priekšnieks Marlēns. Viņam seko bruņoti miliči) 
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MARLĒNS. Piesedziet gravu 37-54, uz kurieni tu spīdini?! 79-21 spīdini man virsū! 33-11 turi 
sievieti, nelaid ārā no gaismas! 

MILICIS. (Dzenas pakaļ Merijai) Stāt! Neaizmuksi! Nošaušu! 

(Beidzot prožektori apstājas, sirēnas apklust, iestājas klusums. Miliči ielenkuši Mēriju, Koļu, 
Vasju, aktieri Lado. No tumsas gaismā tiek izvesti pārējie kapsētas iemītnieki – invalīds 
bez abām kājām, mācītājs saplēstā sutanā, baskājis, piedzērusies prostitūta ar klientu 
un līdz nemaņai pārdzērusies sieviete ar zīdaini) 

MARLĒNS. Biedrene Klāra! Kur ir biedrene Klāra? 

(Milicijas priekšnieka priekšā parādās kārna sieviete ģērbusies ādas apģērbā) 

MARLĒNS. Un tu teici, ka šeit ir mūžīgais miers! Tas ir mūžīgs miers? Tā ir vesela recidīvistu 
pilsēta! (rāda uz Mēriju)  kas tas par jaunu personāžu? Dokumentus! 

(Merija izņem no paduses sainīti. Klāra to izrauj to Merijai no rokām, atsien, izņem mazu 
papīrīti un pasniedz Marlēnam) 

MARLĒNS. (Lasa) Merija Iļjas meita Mdivani. SKE – sociāli kaitīgs elements! Septiņpadsmit 
gadi! Profesijas: aktrise, elektrometinātājs! Bez tiesībām apmesties pilsētā! (Klārai) Nu, 
un kas vēl viņai tur ir? 

(Klāra ņem ārā no sainīša priekšmetus un diktē milicim ar mapīti, viņš pieraksta) 

KLĀRA. Diegu spolīte, melna – viena. Šujamā adata, sadzīves – viena. Paštaisīts auskars – 
viens. Lūpu krāsa, tukša – viena. 

MARLĒNS. Un šis, ar pirkstu taisītais, vēl uz brīvām kājām? (norāda uz Vasju) Kurš izlaida?! 
Es strādāju, ķeru viņus, ķeru! Viņi laiž ārā! Kas tas par bardaku!? Šeit nav kapsēta, bet 
gan kaut kāda pretpadomju bāze! NATO! Vai mums ir vajadzīga tāda kapsēta! Nav 
mums vajadzīga tāda kapsēta!  

MĒRIJA. (čukstus Sašam) Piedod man, Saša... Tas viss Lado dēļ notika... piedzēries... izrādes 
laikā pagriezās pret galeriju un sāka aplaudēt:” Bravo, Mērija Mdivani!” 

MARLĒNS. Visus uz nodaļu! Rīkojieties organizēti! (norāda uz Mēriju)  Šo te pie manis! Ar 
viņu būs īpaša saruna! 

(Mili či visus sadzen bariņā un katru pārmeklē) 

MARLĒNS. (Staigā apkārt pieminekļiem) Un kas šie par tipiem te stāv? 

KLĀRA. Tie ir ļoti veci miroņi. Neviens viņus neatceras, neapciemo. 

MARLĒNS. Tātad nevienam nepieder? Tiešām? Dārgas mantiņas, marmora. Tādus vairs 
netaisa. Dīvaini, kāpēc vēl neviens nav nozadzis? Noteikti nozags! Kaut kas ir 
steidzami jāizdomā! 

KLĀRA. Tieši tā! Ko iesākt? Nevar taču kapsētā izvietot milicijas posteni? 

MARLĒNS. Kāpēc postenis jāizvieto kapsētā? Šos te vajag novietot pie posteņa! 

KLĀRA. Piedodiet, nesapratu. 

(Marlēns ilgi un rūpīgi skatās uz Dāvidu) 

MARLĒNS. Kuram no dižgariem viņš ir līdzīgs? Čaikovskim! Lūk kam viņš ir līdzīgs! Tātad 
uzstādīsim pilsētā pieminekli Čaikovskim! Izdaiļosim pilsētu! (Ar pirkstu rāda uz Jašu 
un Sašu) Un šos arī uz pilsētu! Nav ko viņiem te bezdarbībā, ne vienam stāvēt! Šie taču 
arī droši vien ir kādam līdzīgi. Pajautāsim kultūras nodaļā, pakonsultēsimies. Un pilsēta 
kļūs skaistāka! Un šo sabiedriski kaitīgo elementu blakšu audzētavu iznīcināsim! 
Jādomā ar galvu, Klāra, ar galvu! 
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DĀVIDS. Tas būtu labi, Saša, ja noliktu visus kopā! Vasaras dārzā. (Jašam) Es bez tevis, 
Jašeņka, prātā sajukšu! 

(Divi miliči atstumj ratus un iekrauj tajos Sašu. Šķērsām ratiem) 

MARLĒNS. Un jūs, parazīti, ko stāvat bez darba! 

(Arestanti palīdz miličiem nocelt Jašu no pjedestāla un uz liek uz Sašas. Ķeras pie Dāvida) 

MARLĒNS. Uzmanīgi! Uzmanīgi! 

(Dāvidu uzkrauj virsū Sašam un Jašam un viņiem virsū Lado pieminekli, pēc tam arestantus 
nostāda ierindā un karavāna dodas prom no kapsētas. Atkal svilpes, prožektori, 
sirēnas) 

SAŠA. Ar Dievu, Mērij! 

MĒRIJA. Piedod man, Sašeņka! Piedodiet, Dāvid! Nelamājiet mani, Jaša! 

DĀVIDS. Ar Dievu, Jaša! Es biju pret tevi netaisns! 

JAŠA. Dāvid, nekrīti izmisumā! Varbūt noliks visus kopā! 

VASJA. Ar Dievu, apsolītā zeme! 

MĒRIJA. Ak! Nenoturējos līdz septembrim! Vai es kādreiz vēl redzēšu Natāliju! 

LADO. Nosist mani vajadzētu! 

MARLĒNS. Ātrāk! Ātrāk! 

KOĻA. Kā dzīvojām! Kā dzīvojām! Kā Dieva ausī! Mūžīgi atcerēšos! 

SAŠA. Mērij, sargi sevi! Mēs tomēr bijām laimīgi šajā kapsētā! 

DĀVIDS. Ar Dievu, mana vecā platāna! Un nelidos mani sapņi vairs zem tavas lapotnes! 

(karavāna aiziet, visu pārņem tumsa un iestājas klusums) 

SEŠPADSMITAIS SKATS 

...Jumta fragments uz kura aug zāle. 

...sieviete ietin palmu lupatās. Ieziemo. 

...Divi meklē viens otram galvā utis un sit tās nost ar akmeņiem. 

...Drūms vecītis nes satītu sarkanu karogu un žagaru saišķi padusē. 

SEPTINPADSMITAIS SKATS 

Pilsētas parks. 

Uz pelēka pjedestāla, ar balerīnas bareljefu un uzrakstu „PJOTRS ILJIČS ČAIKOVSKIS”, 
stāv Dāvids . Ar labo roku viņš atbalstās pret lielu akmens liru, bet pie neveiksmīgi 
paceltās kreisās rokas rādītāja pirksta piestiprināts diriģenta zizlis. 

Mazliet sāņus no viņa savā parastajā pozā stāv Jaša. Uz viņa pjedestāla redzami cirkulis un 
lineāls, virs tiem uzraksts „DARBS DARA DIŽU” ir stipri padzisis un knapi salasāms. 
Jašu visu ir apvijušas liānas, kas liecina ka pagājuši daudzi gadi. 

Atsevišķi no Dāvida un Jašas stāv Saša, gandrīz ka senāk, tikai tagad viņš pie krūtīm piespiedis 
grāmatu. Uzraksts „ MACĪTIES, MĀCĪTIES un MĀCĪTIES” ir gandrīz izdzisis un grūti 
salasāms. Bet skatuves dziļumā saplīsis un neveikli salīmēts Lado krūšu tēls ar mazliet 
nesaprotamu uzrakstu „NEVIENS NAV AIZMIRSTS, NEKAS NAV AIZMIRSTS”. 

Pie staba blakus Dāvidam ir telefona aparāts. Tālumā dzirdama mūzika. 
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DĀVIDS. (skumji) Visu labo, maigo, izjusto, kas bija klavierēs Šopēns nolaupīja savām 24 
prelūdijām. Kopš tā laika klavieres kļūst tikai ļaunākas un ļaunākas... 

(Pauze) 

Ienāk jauns cilvēks, uzgriež telefona numuru, tad klausuli ar plecu piespiedis ausij, viņš ar 
zīmuli kaut ko pieraksta uz Dāvida kājas. Pēc tam skatoties uz Dāvida kāju griež jaunu 
numuru. Jaunietis noliek klausuli un aiziet. 

(Pauze) 

Ienāk Mērija. Viņa atkal ir vatenī, kājās gumijas zābaki, padusē satīta sega, alumīnija krūzīte. 
Apsēžas blakus Sašam. 

SAŠA. Atpūties, Mērij... 

MĒRIJA. Lūk, Saša, esmu kļuvusi divas reizes vecāka par tevi , bet mēs mācījāmies vienā 
klasē. 

(Pauze) 

MĒRIJA (klusi) Es pat neatceros par ko es sapņoju... Es laikam gribēju mazdēlu, kas būtu 
līdzīgs tev...istabu ar vienu logu... spoguli es arī gribēju. Daudz, daudz nieciņu, 
telegrammas dzimšanas dienā, albūmu ar nodzeltējušām recenzijām, plauktiņu ar 
grāmatām, daudz tavu fotogrāfiju un savu Dezdemonas lomā, gribēju pūderi, benefices, 
smieklus bez iemesla, skūpstus, katūna nakts kreklu, vismaz vienu, bez nevienas 
puķītes, galda lampu ar klusu slēdzi, vijolītes... un visu šo mazo prieciņu vietā es 
saņēmu vienu, bet lielu laimi – gabaliņu melnu saimniecības ziepju ar žurkas zobu 
atstātām švīkām! (Mērija izmet ziepju gabalu no krūzītes un pēc tam arī pašu krūzīti) 
Vairs negribu! Esmu no šīs laimes nogurusi! Es esmu nogurusi atgriezties pie tevis, 
Saša! Pēc desmitiem gadu atkal atgriezties pie paša sākuma, kas ir tava Nāve! Piedod 
šai muļķei, kas tavu dvēseli spieda gaidīt šeit uz zemes... 

Mērija apsēžas uz krēsla un atbalsta galvu rokās. 

(Pauze) 

Ienāk apkopēja un sit ar slapju slotu pa Jašas postamentu. 

DĀVIDS.(apkopējai) Mīļā, tur krūmos mētājas spoguļa lauska, paceļat to un pielieciet šai 
nelaimīgajai pie lūpām... 

(Sieviete atrod spoguli, pieliek pie Merijas lūpām, izbijusies skatās, pārmet krustu un aizbēg) 

JAŠA. Viņa ir jau radusi mieru... Gluži kā mēs... 

MĒRIJA. Paldies Dievam... sen bija laiks... Lūk, arī mana dvēsele ir ar jums. Jaša, jums ir 
taisnība, nav jēgas to ilgi mocīt uz zemes, es tikko to sajutu... lai lido prom. Es jūs lūdzu 
nevajag neko atcerēties, nevajag pārdzīvot reiz pārdzīvoto. Lai dvēsele nomierinās, lai 
to vairs nekas neuztrauc un netraucē, nepriecē un neskumdina, ne pirmais skūpsts, ne 
pēdējais smaids...Tā visa taču nav, tie visi sapņi un māņi...  Nekā nav un neko arī 
nevajag. Nav jūsu pagalma, Jaša, un nesan tur tagad jau mežonīgās bites, nav ne ielas, 
ne mēness mākoņos, ne spozmes, ne slavas un nemeklē tur tagad sieviete auskaru zem 
šūpuļtīkla! Nav un nevajag! Mēs visu to nosapņojām un sapnis pagāja. Izstāstīšu es 
lietum visu to kas ar mani bijis, lietus aizskalos visu un viss, nekā vairs nebūs... 

DĀVIDS. Bet, mīļo Mērij, tu taču pati zini, ka tā nav īsti patiesība... Atceries kaut vai... 

MĒRIJA. Ne, Dāvid, neatgādiniet man ne ko! Nepriecājieties par atlidojošu putnu, un 
neskumstiet līdzi aizlidojošiem! Viņiem ir sava dvēsele un sava nāve! Lai jūs nesatrauc 
upes mestais līkums, pavasara mākoņi, šis lielais vecais bulvāris,  šie nīkulīgie koki, 
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noreibušās glicīnijas un trīs liepas autobusa pieturā! Un šī maigā ļoti dīvainā ķirzaciņa 
uz Jašas cepures arī jūs neskar. Arī viņai ir sava nāve, un viņa droši vien par to vien 
sapņo! Un kāpēc vēlā rudenī pēdējā cikāde tā steidzas, jauc dziesmu? Arī viņa steidzas 
turp, klusēšanā un klusumā! Dāvid, nē, arī mums ir jāsteidzas prom, lai tie kas paliek 
pēc iespējas ātrāk aizmirstu mūs, mūsu  neveiksmīgos mēģinājumus! Ir jāapklust, 
jāaiziet, jāpazūd, jāizgaist un vislaimīgākais, laikam, ir tas kurš atstās vismazāk pēdu 
šeit uz šīs zemes! Nemoki savu dvēseli, Dāvid! Tici man, Saša! Jaša, mēs tikai 
apklusīsim! Vispirms atvadīsimies no vārdiem, vairs nereibsim no tiem! Un vārdiem 
līdzi aizies arī jūtas. Un tad mūsu dvēseles sastings. Sals, lietus, saule un vējš izdēdēs 
tās, tās kļūs vieglas, bezsvara, pūciņas, bezjēdzīgas un tad mēs sapratīsim un sajutīsim 
cik jauki ir būt nekam un mēs sapratīsim, ka bijām tikai viesi uz šīs aizdomīgās Zemes, 
šajā slapjajā, skābajā, naida un bezdievības izlaupītajā pilsētelē, un kas zin’ vai arī tur 
kurp mēs lidojam mēs nebūsim vien nevajadzīgi viesi? Miers! Miers! Zvaigžņu 
bezdibenī, ārpus pasaules, kur nav nekā, ne prieku, ne bēdu, ne asaru skropstu galos, ne 
pazaudēto gadu mīlestības,  šķiršanos – tikšanos, mīļoto, nemīļoto, vecuma, jaunības, 
pavasara, rudens, tikai tukšums, miers un... miers...  Lidojam? Lidojam! 

SAŠA. Lidojam... 

(Pauze) 

MĒRIJA. (kliedzot) Neejiet apkārt ar rasas lāsītēm pilnam zirnekļu tīklam, nedomājiet par tā 
skaistumu! Saraujiet! Ejiet cauri! Lidojiet cauri! 

(Visi sastingst, klusums) 

DĀVIDS. Mākslas paradīzē gadās arī grēcinieki. Paldies tev, Dievs, par tavu augstsirdību... 
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