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Aleksejs Ščerbaks 

PIEMIŅAS DIENA 

 

DARBOJAS: 

Saša- vīrietis ap četrdesmit 

Sveta- viņa sieva 

Ļoša- viņa dēls, pirmā kursa students 

Aņa- viņa meita, vecāko klašu skolniece 

Valdis- viņa kaimiņš, vīrs gados 

Paulis- Valda, draugs, vīrs gados 

Mišonkulis- Padomju armijas veterāns, vīrs gados 

Gints- latviešu politiķis 

Boriss- krievu politiķis 

 

Aina 1. 
15.marta vakars. Standarta daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpa. Trīs dzīvokļu durvis. 

Kāpņu laukumiņā meitene un jauns cilvēks. Viņš stāv pāris pakāpienus zemāk un ir 

atspiedies pret margām. 

BORISS. Saproti, galvenais jau nav tas, ka rīt mūs rādīs pa televizoru, ka 

žurnālisti par mums raksta. Nē, manu pašapziņu tādas lietas neietekmē. Aņa, tas nav 

nekāds varoņdarbs. Galvenais, ka tie fašisti mūs ieraudzīs... 

AŅA. Ja godīgi, man ir bail. Pirmo reizi... 

BORISS. Nebaidies. Pirmkārt, tu tur nebūsi viena, otrkārt...tur būšu es. 

Apģērbies siltāk. Pirms diviem gadiem...vai trijiem...es tā nosalu...Korespondents 

man jautā, bet es nevaru atbildēt,- zobi klab. 

AŅA. Es apģērbšos. Ko uz plakāta uzrakstīt? 
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BORISS. Izlem pati. Vai pajautā kaimiņam.( norāda uz durvīm pa labi) 

AŅA. Mišonkulim? 

BORISS. Tas onkulītis karā tik daudz vāciešus novāca! Es ar viņu sāku. Kad tāds 

jauniņš atnāk uz partiju- katram iedod kādus piecus veterānus. Agrāk tā bija. 

Palīdzēt, atnest...un vienkārši parunāties. Viņiem tas patīk. Tagad apciemoju tikai 

9.maijā. Ar dāvanām. Vai tu viņa ordeņus esi redzējusi? 

AŅA. Jā. Bet jums taču ir jau gatavi plakāti? 

BORISS. Protams, ir. „16.marts-negoda diena!” vai „Uzvarējām toreiz, 

uzvarēsim arī tagad!”. „Leģionāri- Hitlera zaldāti!” Daudz dažādu. 

AŅA. Bet kas būs rakstīts uz tavējā? 

BORISS. „Latviešu SS leģions- laiks asinis nenomazgās!” 

AŅA. Asi...Varbūt iedosi man gatavu? 

BORISS. Problēmas mājās? 

AŅA. Ne gluži problēmas...Mums vispār neviens par politiku neinteresējas. Tēvs 

saka: politikā visi ir zagļi un kukuļņēmēji. 

BORISS. Aņa, es kukuļus neņemu. Par ko lai man tos dotu? Izstāsti tēvam par 

mūsu partiju... 

AŅA. Es jau pāris reižu mēģināju. Ne par partiju, bet par ideju vispār. Viņš tik atmet 

ar roku. Viņam galvenais, lai es labi mācos, vairāk viņam nekā nevajag. 

BORISS. Nevar mainīt sabiedrību, ja nevari mainīt paša ģimeni. Parunā ar 

viņiem šodien pat. Pieprasi, lai tevi uzklausa. 

AŅA. Tad pavisam noteikti būs problēmas. 

BORISS. Nu, vai zini...Tu esi jau pietiekoši pieaugusi...tavā vecumā jau bērnus 

dzemdē. 

Pa kāpnēm kāpj vīrietis ap četrdesmit. Saruna pārtrūkst. Vīrietis skatās uz Borisu. 

AŅA. Sveiks, tēt... 

BORISS. Labdien. 

AŅA. Papu, tas ir Boriss. 

Vīrieši skatās viens uz otru. 
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SAŠA. (Borisam) Jūs palikāt pie vārda „dzemdē”. 

AŅA. ( Sašam) Mēs nerunājām par to, papu. 

SAŠA. Par ko tad? 

BORISS. Meklējam izeju no situācijas. 

SAŠA. Tad ejiet mājās un tur meklējiet. 

BORISS. Nē, man jau laiks doties. (Aņai) Uzraksti kaut ko par fašismu. 

AŅA. Labi. 

BORISS. (Sašam) Uz redzēšanos. (Aņai) Līdz rītam. 

Boriss aiziet. Saša ar Aņu ieiet dzīvoklī, velk nost virsdrēbes. Viņus sagaida puisis. 

ĻOŠA. Papu...(Aņai) Sveika, māšel. Papu, ir iespēja  ņemt papildus angļu valodas... 

SAŠA. Pagaidi. (Aņai, pamādams uz durvju pusi) Kas viņš ir? 

AŅA. Boriss. 

SAŠA. To es sapratu. Ko viņš tev lika uzrakstīt par fašismu? 

Visi ieiet istabā. 

ĻOŠA. Tad kas būs ar angļu valodu? 

SAŠA. Es tev teicu, pagaidi, Ļoša. Par angļu valodu paspēsim. (Aņai) Viņš ir tavs 

draugs? 

AŅA. Nav man nekāda drauga. Man tam nav laika. 

ĻOŠA. Bet būtu jau bijis laiks... 

SAŠA. Tad kāpēc tu ar to Borisu rīt tiksies? 

AŅA. Mēs protestēsim. Man jāuztaisa plakāts. Jāizdomā uzraksts. Viņš mani 

vienkārši pavadīja. Viņš pazīst Mišonkuli. Viņš ir mūsu partijas jauniešu sekcijas 

vadītājs. 

SAŠA. Kāda partija? Kāds plakāts? Kāds tam sakars ar Mišonkuli? 

ĻOŠA. Es tev tūlīt ātri izskaidrošu, un tad par angļu valodu, labi. 

SAŠA. Nu, izskaidro. 
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ĻOŠA. Kamēr tu strādā un nodrošini ģimenes labklājību, tava meita nodarbojas ar 

politisko cīņu. Iestājusies krievu partijā, apmeklē sapulces un tā tālāk. 

SAŠA. Bet mācības? 

AŅA. Es mācos. 

ĻOŠA. Viņa paspēj visu. Tā, lūk. Rīt ir 16.marts- leģionāru diena... 

SAŠA. Es zinu. Bet kāds tam sakars ar Aņu? 

ĻOŠA. Es taču tev saku,- viņai gribas protestēt. 

Dzirdams, kā atveras ārdurvis. 

ĻOŠA. (Aņai) Vai tā? 

Istabā ienāk sieviete. 

ĻOŠA. Čau, mammu. 

SAŠA. Sveta, vai tu par Aņas partiju zināji? 

SVETA.  Jā. 

SAŠA. Un par rītdienu zināji? 

SVETA.  Viņa teica, ka būs kaut kāda sapulce. 

SAŠA. Vienreiz gadā atnāc mājās divas stundas agrāk, un še tev! Uzzini tik daudz 

interesanta! ( Svetai) Nevis sapulce, bet mītiņš. Ies latviešu veterāni, bet mūsu meita 

pret viņiem uzstāsies. (Aņai) Vispār...Es esmu pret. 

AŅA. Nu, ja. Labāk nedarīt neko... 

SAŠA. Tu darīsi to, ko es atļaušu! 

AŅA. Tu nevari man aizliegt! 

SAŠA. Kāpēc ne? 

SVETA.  Aņa, bet vai tev tur noteikti jābūt? 

SAŠA. Kamēr tu dzīvo te- varu aizliegt visu, ko vēlos. 

SVETA.  ( Sašam) Vai tu nopirki Mišonkulim avīzes? 

SAŠA. Jā, gaitenī. 

SVETA.  Ej, Aņa, aiznes. 
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Aņa pieceļas un iziet. 

ĻOŠA. Papu, vai tagad varam par angļu valodu? Trīssimt eiro. Papildus kursi... 

 

Aina 2. 
Mišonkuļa dzīvoklis. Vīrs sēž gultā. Klepo. Līdzās viņam sēž Aņa. Avīzes noliktas uz 

galda. 

MIŠONKULIS. Reti gan ienāc pēdējā laikā. 

AŅA. Es daudz mācos. Drīz eksāmeni. Gribu uz kursiem. Ķīmija, bioloģija... 

MIŠONKULIS. Bet es tā arī neizmācījos. Karš. Medicīniskajā taču liels konkurss. 

Iestāsies? 

AŅA. Centīšos. 

MIŠONKULIS. Trenējies ar mani. 

AŅA. Es gribu uz ķirurgiem...Jūs neesat mans klients. 

MIŠONKULIS. Nu, ja, nu, ja...(klepo) Mani uzreiz uz reanimāciju vai pie psihiatra. Kā 

tēvam? 

AŅA. Normāli. 

MIŠONKULIS. Par ķirurgu...Vesela zinātne. No asinīm nebaidies? 

AŅA. Nē. 

MIŠONKULIS. Mums uz fronti atsūtīja jaunu dakterīti. Kā ierauga asinis, tā ģībonī. 

Šausmas. Divas nedēļas ģība, pēc tam viņu uz štābu pārcēla. Pēc mēneša apprecējās 

ar štāba priekšnieku. 

AŅA. Es jau daudz ko māku. 

MIŠONKULIS. Nu, lai Dievs dod.(pieceļas) Aiziesim pastaigāties. Uz pusstundiņu. 

Pavasaris. Es jau tik sen neesmu bijis laukā. 

AŅA. Man jāuztaisa plakāts...Rīt taču 16.marts. Leģionāru diena. 

MIŠONKULIS. Jau sešpadsmitais? 

AŅA. Mūsējie protestēs. Es tikai vēl neesmu izdomājusi uzrakstu. 
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MIŠONKULIS. Uzraksti- „Kaut jūs visi nosprāgtu!” Jeb tā nedrīkst? (pauze) Lai sēž 

mājās, nevis vazājas pa ielām. Mēs tieši četrdesmit piektajā pret latviešu leģionu te  

karojām. Vācija jau bija parakstījusi kapitulāciju, bet šie vēl nepadodas. Tagad jau 

vairs neatšķirsi, viņi taču formastērpus uzvelk vienreiz gadā. (Mišonkulis sāk stipri 

klepot. Apsēžas)   

Aņa skrien pēc ūdens. Atnes. Mišonkulis dzer. 

MIŠONKULIS. Oh... Kapā mani tas klepus iedzīs. Nekad nebiju domājis, ka vecumā 

svešā ģimenē par vēl vienu bērnu kļūšu. 

AŅA. Tēvs grib, lai es sēžu mājās. 

MIŠONKULIS. Kāpēc? 

AŅA. Pateica, un viss! Viņš šodien ir nolēmis mani audzināt. 

MIŠONKULIS. Iesi? 

AŅA. Nezinu. Droši vien nē. 

MIŠONKULIS. Eh, būtu man kādi trīsdesmit mazāk. Es pats ietu. Es gan viņiem 

parādītu! (klepo)  

AŅA. Jūs nedrīkstat uztraukties. Gribat, pamērīšu spiedienu? 

MIŠONKULIS. Agrāk es gāju uz skolām, uzstājos, bērni man dāvināja puķes. Viena 

skolotāja, nu, es tad vēl biju jauns, kā tavs tēvs tagad, pat iemīlējās. Saka, nav mūsu 

laikos, varoņu. Viņai patika mani ordeņi. 

AŅA. Bet jūs? 

MIŠONKULIS. Es tad biju jau precējies. 

AŅA. Bet es atceros jūsu sievu. 

MIŠONKULIS. Tev taču bija kādi gadi pieci, kad viņa nomira. Un meita toreiz 

aizbrauca. Vīram ņēma nost dzīvokli. Visu māju atdeva vecajiem īpašniekiem, kuri vēl 

Hitlera laikā uz Vāciju pārvācās, visu. Viņu mantiniekiem. Es viņai teicu- paliec, 

dzīvojiet pie manis. Nē, nepaklausīja. Un pareizi izdarīja, ka nepaklausīja. Aizbrauca 

uz Maskavu...tagad tikai pa telefonu...Aizvakar atsūtīja fotogrāfiju...(pauze)Sēžu, 

priecājos, bet iekšā viss deg.   

AŅA. Vajadzēja braukt viņiem līdzi, Mišonkul.  Krievijā padomju veterāniem ir godā 

un cieņā. Bet te?  

MIŠONKULIS. Bet kāpēc man jābrauc prom? Es šito pilsētu no fašistiem atbrīvoju. Es 

te gandrīz visu mūžu esmu nodzīvojis. Aņa, man ir trīs ievainojumi. Mani biedri te ir 
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apglabāti. Sieva te guļ. Un es neesmu pieradis bēgt, Aņa. Vīrietim vispār neklājas 

bēgt.  

AŅA. Es pat nespēju iedomāties, cik jums ir sāpīgi to visu redzēt. 

MIŠONKULIS. Sāpīgi? Dievs ar viņiem. Lai domā, ka ir patstāvīgi. Sāpīgi, ka nav 

neviena, kas mūs aizstāvētu. Bet nekas, pacietīšu. Nav jau vairs ilgi... 

AŅA. Nerunājiet tā, Mišonkul.  

MIŠONKULIS. Neviens taču vēl nav atnācis uz manu dzīvokli un nav pateicis: vācies 

uz savu Krieviju. 

Mišonkulis iet pie skapja un izvelk no turienes smagu saini. Apsēžas līdzās Aņai. 

Izsaiņo. 

MIŠONKULIS. Bet, ja pēkšņi atnāks- skaties, kas man te ir. Šautene.  Tikai nevienam 

nesaki. Man to uzdāvināja kara beigās, ar ierakstu. 

AŅA. Neteikšu. 

Mišonkulis maigi glāsta šauteni, pielādē, pēc tam izlādē. Aņa skatās. 

MIŠONKULIS. Ģenerāļiem jau dāvināja pistoles, bet snaiperiem, protams, ne visiem- 

šautenes. Lai tikai pamēģina! Es viņiem atgādināšu par Staļingradu! ( stipri klepo) 

Aņa nogulda Mišonkuli gultā, apsedz ar pledu.  

AŅA. Mišonkul, es iešu, es noteikti iešu. 

Aina 3. 
Tai laikā Saša, Sveta un Ļoša dzīvoklī turpina sarunu. 

SAŠA. (Svetai) Es saprotu: jaunība, acis deg, tad vēl tas Boriss... 

SVETA.  Kas?! 

SAŠA. Es viņu satiku kāpnēs. 

ĻOŠA. Bučojās? 

SAŠA. Labāk jau būtu bučojušies. 

SVETA.  Un kā viņš tev patika? 

SAŠA. Pieklājīgs. 
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ĻOŠA. (Svetai) Es viņu pazīstu. Viņš bija atnācis uz universitāti, aģitēja. Viņu bieži 

publicē avīzēs. 

SVETA.  (Sašam) Man bail par ko citu...lai policija nesavāc. 

ĻOŠA. Kam viņi vajadzīgi? Policija viņus neaiztiek. Pastāvēs un izklīdīs. Bet nākošajā 

gadā tas pats. Vieni iet- otri protestē.  

SVETA.  Nu, vismaz neklaiņo pa naktsklubiem. Man darbā, redz, kolēģei meita 

vispār uz striptīzu aizgāja. Tad jau labāk tā. Bet politika varbūt pāries. Viņas vecumā 

viss ātri pāriet. Ka nu tik drīzāk...Jo es pati viņai arī neko tā īsti nevaru paskaidrot. Tu 

jau nezini, sēdi savā darbā līdz vēlam vakaram... 

SAŠA. Man jābaro ģimene... 

SVETA.  Bet viņa no kaut kādas tur sapulces atnāk...Zini, kļūst tāda ļauna, un 

sāk ņemties- par diskrimināciju, par starpību tiesībās. Un ne jau šā tā...bet ar 

skaitļiem, argumentiem. Visādus citātus divās valodās... 

SAŠA. Bet tu, Ļoša? Tu ietu protestēt? 

ĻOŠA. Kas, man darīt nav ko? Es te dzīvot netaisos. Aizbraukšu un pēc tam jūs pie 

sevis savākšu. Kur gribat, uz Eiropu vai Ameriku? 

SVETA.  Tur, kur mierīgāk. 

SAŠA. Cik tev kursiem vajadzēja? 

ĻOŠA. Trīssimt. 

SAŠA. Labi, es iedošu. 

SVETA.  (Sašam) Varbūt nevajag viņai liegt. Lai aiziet, ja tas nav bīstami. 

Parunā ar viņu. Mierīgi. Uzklausi, ko viņa vēlas. Galvenais, nenomāc. 

SAŠA. Es nenomācu, es gribu saprast... 

Atnāk Aņa. Saša apklust. Pauze. 

SVETA.  Kā Mišonkulis? 

AŅA. Par karu stāstīja. 

Saša klusēdams iziet otrā istabā. 

AŅA. Mammu, vai mums ir kāds audekla gabals? Vēlams, balts. 

SVETA.  Būtu vismaz tēvam par darbu pajautājusi. Vispār, viņa viedoklis... 
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AŅA. Savu viedokli viņš jau izteica, bet par darbu es pajautāšu. 

SVETA.  Tūlīt paskatīšos. 

Sveta iziet. 

AŅA. (Ļošam) Ko tad lai uzraksta? 

ĻOŠA. „Lai dzīvo Sarkanā armija!” 

AŅA. Es nopietni. 

ĻOŠA. „Narkotikas- visiem, kas vēlas!” 

AŅA. Muļķis! 

ĻOŠA. „Sekss- no četrpadsmit, atbildība- no trīsdesmit pieci!”  

AŅA. Beidzi? 

Istabā ienāk Saša un Sveta. Svetai rokās balts auduma gabals un flomāsteri. Saša 

sniedz Ļošam naudu. 

ĻOŠA. Paldies. Būšu bagāts- atdošu. 

AŅA. Papu, kā darbā? 

SAŠA. Kā parasti. 

AŅA. Bet sīkāk? 

SAŠA. Sarežģīts pasūtītājs. Rasējumus parakstīja, bet pēc tam sāka pārbīdīt 

komunikācijas -turp un atpakaļ. Ja es būtu priekšnieks, es viņam paskaidrotu, ka 

projektā kaut ko mainot, ir jāpārstrādā viss projekts. Bet mūsu šefs 

nepaskaidro...Pasūtītājam vienmēr taisnība.( Aņai) Uzrakstu izdomāji? 

AŅA. Nē.  

ĻOŠA. Es viņai kādus desmit piedāvāju, visus izbrāķēja. 

SAŠA. (paskatās uz flomāsteriem) Šie nederēs.  

Saša iziet. 

SVETA.  (Aņai) Redzi? Tēvs tev nevēl ļaunu. Vienkārši parunā ar viņu, 

paskaidro. Viņš sapratīs. 

ĻOŠA. Es savu meitu ne par ko nelaistu. Ieslēgtu būrī un turētu tur. 

AŅA. Tevi pašu jātur būrī. Nekādas pārliecības, vienīgi bokss un dejas.  
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ĻOŠA. Bet mācības? 

AŅA. Kā tad! Zinu, kā tēvs tavā vietā taisa rasējumus...Kad kļūsi par inženieri, viņš 

tavā vietā arī būvēs? 

Atgriežas Saša. Atnes tušas pudelītes. 

SAŠA. (Aņai) Es te iedams izdomāju tev lozungu. „Fašisms- vislielākais ļaunums!” Kā 

patīk? 

AŅA. Super. 

ĻOŠA. Tu tikai uzzīmē daudzkrāsainu. Fašismu vienā krāsā, pārējo citā. 

AŅA. Mūsējie man iedeva sarkano un balto krāsu. 

SAŠA. Kāpēc ņēmi? Man visa kā gana. Es kā nekā esmu arhitekts. „Fašisms”- ar 

melno tušu, pārējais- sarkans. Labi, pats uzzīmēšu. 

ĻOŠA. Es varu puķīti... 

SVETA.  Tu, puķīt, būtu labāk gājis. Palasi vai izdari kaut ko prātīgu. 

ĻOŠA. Es labāk palasīšu. 

Ļoša iziet. 

SVETA.  Manu palīdzību vajag? 

SAŠA. Paši tiksim galā. 

Sveta iziet, Saša sāk zīmēt. Aņa skatās. 

SAŠA.  Kādi ļaudis tad tur mītiņos? 

AŅA. Visi godīgi. Krievi. Latvieši atbalsta fašistus. Krievi- savus veterānus. 

Piemēram, Mišonkuli. 

SAŠA. (Aņai) Visi latvieši atbalsta? 

AŅA. Praktiski. 

SAŠA. Tātad, vairs jau ne visi? 

AŅA. Papu! (pauze) Es nerunāju par to. Protams, virsū viņi krieviem nemetās. Bet 

zini, kad sanāk kopā...Kas viņiem ir galvenais ienaidnieks? 

SAŠA. Bet te mūsu otrais kaimiņš, Valdis, viņš ir latvietis. 

AŅA. Tikai sveicināmies. 
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SAŠA. Kādā valodā? 

AŅA. Viņš latviski, es- krieviski. 

SAŠA. Un ko? 

AŅA. Neko. 

SAŠA. Tātad tomēr var viņiem līdzās dzīvot, sveicināties. 

AŅA. Papu, es nesaprotu, ko tu gribi teikt? 

SAŠA. Es gribu teikt, ka bērniem nav vietas uz barikādēm. Lai kas nenotiktu, pat 

karš. Nav vietas. Visus jautājumus ir jārisina pieaugušiem cilvēkiem. 

AŅA. Tu vienkārši neesi pamanījis, kā es esmu izaugusi. 

SAŠA. Var jau būt. (pauze) Bet vai tu zini, ka latviešu leģions ir frontes daļas? Nevis 

sodīta bataljons? 

AŅA. Zinu. 

SAŠA. Un, ka tur daudzi nemaz nekaroja, vienkārši dienēja- sargāja, veda, 

nodrošināja sakarus? 

AŅA. Mēs vēsturē to mācījāmies. 

SAŠA. Sodīja viņus tikai pēc kara.  

AŅA. Viņus sodīja, bet tagad viņi kļuvuši par varoņiem. Nav tur nevainīgo. Ja uz 

tavas piedurknes ir „SS”, tad kas tu esi? Viņi ir fašisti, papu, fašisti. 

SAŠA. Iedod krāsu. 

Aņa padod krāsu. Saša turpina zīmēt. 

AŅA. Un runa nemaz nav par viņiem. 

SAŠA. Par ko tad? 

AŅA. Par to, ka tagad šie vecie fašisti ir latviešu neatkarības simbols. Saproti? 

Nekur nekā tāda nav, tikai pie mums. 

SAŠA. Bet viņi ir veci. 

AŅA. Bet fašisti taču. Man partijā arī stāstīja, ka šajā gadā viņiem nākšot līdzi daudz 

jauno. Latviešu nacionālistu. Bet mēs? Noklusēsim šodien, rīt... 

Saša paceļ plakātu. 
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SAŠA. Nu, kā? 

AŅA. Skaisti. 

Saša noliek plakātu uz grīdas. 

SAŠA. Klusēt, protams, nevajag...Lai nožūst krāsa. 

AŅA. Ātri gan. Paldies. 

SAŠA. Ja taisīsi spridzekli, es tev diez vai palīdzēšu. 

AŅA. Jā, spridzeklis ir sarežģīta lietiņa. 

SAŠA. Tātad tu esi cieši nolēmusi un nekādas sarunas uz tevi neiedarbosies? 

AŅA. Cieši. 

SAŠA. Lieliski. Es arī rīt iešu. 

AŅA. Kur? 

SAŠA. Uz leģionāru gājienu. 

AŅA. Nevajag! 

SAŠA. Vajag! Noteikti vajag. Stāvēšu blakus. 

AŅA. Par mani taču smiesies! 

SAŠA. Boriss? 

AŅA. Kāds tam sakars ar Borisu? 

SAŠA. Viņam taču jo labāk: nevis viens, bet divi cilvēki no ģimenes... 

AŅA. Nu, tad ej! Bet es palikšu mājās. Ej! Stāvi tur, kur gribi! 

SAŠA. Bet plakāts? 

AŅA. Skolā kādam iedošu. 

Aņa pieceļas un aiziet uz otru istabu. Saša skatās viņai nopakaļ. 
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Aina 4. 
16.marts. Diena. Smagi elpodami, pie durvīm kreisajā pusē pienāk divi veci vīri 

dīvainās drēbēs, kas ļoti līdzinās Otrā pasaules kara vācu uniformām. Katram pie 

krūtīm apbalvojumi- krusti. Dzīvokļa saimnieks cenšas atslēgt durvis. 

VALDIS. Draņķa slēdzene. 

PAULIS. (pastiepj Valdim saini. Tas nožvadz) Palaid mani... 

VALDIS. Tūlīt. Nenomet saini. Dzirdi? Paul! 

PAULIS. Ko tu kliedz? Es neesmu kurls. Nu? 

VALDIS. Tūlīt... 

Slēdzene padodas. Durvis atveras. Abi ieiet Valda dzīvoklī. 

PAULIS. Tu, Valdi, esi vecs, nevari vairs pat durvis atslēgt. Kur nest? 

VALDIS. Neģērb nost. Ej uz virtuvi. 

PAULIS. Tu, Valdi, droši vien jau čurā biksēs... 

VALDIS. Jā, kad tevi, tādu muļķi, ieraugu. No smiekliem. 

Valdis arī ieiet virtuvē, kur Paulis izliek uz galda maizi, desu un šņabi. Valdis liek šņabi 

ledusskapī un palīdz biedram uzklāt galdu. 

PAULIS. (paraugās apkārt) Labi dzīvo. Nākšu pie tevis katru dienu. 

VALDIS. Palīdzēsi uztaisīt remontu. Es jau desmit gadu neko neesmu te darījis. 

PAULIS. Varbūt aizvērt aizkarus? 

VALDIS. Tu, Paul, desu griez smalkāk, neesi mājās. 

PAULIS. Es tev saku, saule spīd acīs. 

VALDIS. Un arī gurķus sīkāk. 

PAULIS. Bet, kad saule spīd acīs, man uzreiz gribas iedzert. 

VALDIS. Nu, aizver, ja tik ļoti vajag. 

PAULIS. Labāk iedzersim. 

VALDIS. Kur tu skrien? Uzklāsim galdu, apsēdīsimies...uzliksim mūziku. Kā 

puika: „iedod, iedod konfektīti.” 

PAULIS. Tev ir? 
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VALDIS. Man viss ir. Sēdies klāt. 

Paulis apsēžas pie galda, Valdis izvelk šņabi, stāv pie galda. 

PAULIS. Ko? 

VALDIS. Jāpasauc kaimiņš... 

PAULIS. Kāds kaimiņš? 

VALDIS. Te pretējās durvīs. Arī karoja. 

PAULIS. Tad sauc. 

VALDIS. Viņš ir snaiperis. Viņam ir trīs ordeņi, nu, tie... 

PAULIS. Krusti? 

VALDIS. Nē, slavas...Tādas zvaigznes. 

PAULIS. Krievs? 

VALDIS. Protams. 

PAULIS. Tpfu, tu, idiots! Un es te jau ausis saspicēju. 

VALDIS. Es pajokoju. 

PAULIS. Nē, sauc. Es iedzeršu un sadošu viņam pa purnu. 

Valdis apsēžas pie galda. Salej glāzītēs šņabi. 

VALDIS. Skaties, ka viņš nesadod tev. 

Vīri iedzer un uzkož. 

PAULIS. Tagad es teikšu tostu. 

VALDIS. Kur tu skrien? 

PAULIS. Es vienkārši pateikšu, vēlāk aizmirsīšu. Tātad...Tu, Valdi, tu un tādi kā 

tu, un arī es, tas ir, mēs. Toreiz mēs, karā, mēs visi spērām pirmo soli pretī tam, lai 

mūsu Latvija pati, bez visiem tiem padomju un visiem citiem, lai pati lemtu kā viņai 

dzīvot. Mēs visi...Mēs neesam par Hitleru...mēs visi jau toreiz to darījām savas 

Dzimtenes labā. Tādēļ mans tosts ir par mūsu valdību... 

VALDIS. Ej tu, par valdību. 

PAULIS. Vispār, es nezinu kā tev, bet man ir patīkami, man patīk...Kā mēs ejam 

zem karogiem, kā cilvēki mums aplaudē. 
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VALDIS. Ne jau visi. 

PAULIS. Es nedomāju krievus. (pauze) Un visādi politiķi nāk kopā ar mums. 

VALDIS. Ne visi. 

PAULIS. Nekas, pietiek ar tiem, kas nāk. Prezidents sūta apsveikuma 

vēstuli...Tātad, saprot. 

Valdis atkal salej šņabi. 

VALDIS. Tad iedzersim par 16.martu...par latviešu leģionu. 

PAULIS. Par kritušiem... 

VALDIS. Nē, tas ir trešais tosts. 

PAULIS. Labi. Tu gribēji uzlikt mūziku. 

Valdis un Paulis iedzer. Valdis pieceļas, ieslēdz nelielu atskaņotāju. Klusām skan Otrā 

pasaules kara laika vācu maršs. 

PAULIS. Šī mūzika skanēja, kad es maršēju Rīgā, tikko iesaukts. Laba mūzika. 

VALDIS. Es arī. 

PAULIS. Stāv meitenes ar ziediem...Viena palika prātā. Krūtis viņai kā kravas 

mašīnas riepas. 

VALDIS. Netīras? 

PAULIS. Apaļas. (rāda ar rokām) Tagad tādu nav. Tagad visas kā kaķi ar zaļiem 

matiem. Liekas, desas nepietiks. 

VALDIS. Ledusskapī ir vēl.  

PAULIS. Un kleitas agrāk bija tādas, bet zem tām dupsītis. Un uzreiz nemaz tā 

nevar pateikt, liels vai neliels. 

VALDIS. Tev patika lielie? 

PAULIS. Vispār, jā... 

VALDIS. Mums, kad jau saņēma gūstā, pie krieviem štābā bija sieviete, 

majors...kamēr sēdēja pretī, pratināja, man pat nojausmas nebija. Bet kā 

piecēlās...Viņai kā šis galds pēc platuma. Būtu gan tev, ja būtu ticis pie viņas. 

PAULIS. Nē, mani vecis pratināja. 

Valdis atkal ielej. 
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VALDIS. Par kritušiem, par latviešiem. 

PAULIS. Un lai neviena krieva Latvijā nepaliktu. 

Valdis klusēdams iedzer. Paulis arī. 

Aina 5. 
Tas pats kāpņu laukumiņš. Pa kāpnēm kāpj Saša, atslēdz vidējās durvis. Viņu sagaida 

sieva. 

SAŠA. Cauri centram pat iziet nevar. Pie pieminekļa ziedu kalni. Visur policija. 

Televīzija. Kur noparkoties nav. Nācās mašīnu atstāt krastmalā.  

SVETA. Kāpēc tu tur vispār gāji?  

SAŠA. Paskatīties uz meitu. 

SVETA. Tu redzēji Aņu? 

SAŠA. Aha. 

SVETA. Un viņa tevi? 

SAŠA. Nē. 

SVETA. Ko tu tāds apmierināts? 

Saša aiziet uz virtuvi. Sveta ielej viņam zupas šķīvi. Saša sāk ēst. 

SVETA. Tu taču vakar teici, ka viņa paliks mājās. 

SAŠA. To neteicu es, bet viņa. 

SVETA. Un tomēr aizgāja? 

SAŠA. Aizgāja. 

SVETA. Viņus tur neviens neaiztika? 

SAŠA. Nē. Zini, viņi tur stāvēja, tādi jauniņi, piemīlīgi...Kāda tur cīņa? Kādi mītiņi? 

Kādi protesti? Visas steidzami pie vīra. Par ko cīnās? 

SVETA. Par savām tiesībām, par krieviem. 

SAŠA. (ēd) Un tu to pašu dziesmu. Viņa taču ir Latvijas pilsone, latviešu valodu zina. 

Kādas problēmas? 

SVETA. Varbūt viņa grib iet politikā. 
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SAŠA. Tad jā, tad vajag par kaut ko pacīnīties. 

SVETA. Atgriezīsies- uzlikšu sodu. Lai nemelo tēvam.  

SAŠA. Nelīdzēs. 

SVETA. Tad man klusēt? 

SAŠA. Jā, labāk neko neteikt... 

SVETA. Kāpēc? 

SAŠA. Kad es viņu uz tā laukuma ieraudzīju, pienācu pie televīzijas kameras un visu 

pateicu, ko šajā sakarā domāju. Apsēdīsimies kopā visa ģimene, paskatīsimies, ja vien 

mani neizgriezīs no sižeta, protams. 

SVETA. Bet Ļošam taču var pateikt? Ne jau katru dienu tu uzstājies visas valsts 

priekšā... 

SAŠA. Ļošam drīkst. 

SVETA. Kurā kanālā rādīs? 

SAŠA. Pirmajā, Krievijas. Vakarā. Darbā viss normāli? 

SVETA. Šodien atlaida agrāk. Datortīklus velk. Varbūt nevajadzēja pa televizoru? 

Saša apķer sievu ap vidu, pievelk sev klāt. 

SAŠA. Kāpēc? Arī mums ar argumentāciju viss ir kārtībā. Kad, tu teici, bērni atnāks? 

SVETA. Ej, tak tu. Atnāks, kā vienmēr, visnepiemērotākajā brīdī. 

SAŠA. Bet mēs uz ātro. 

SVETA. (smejas) E! Televīzijas zvaigzne! Ko nu tā sakarsi? 

SAŠA. Un ja tūlīt uz vietas? 

Sieviete spirinās vīra rokās. Atskan durvju zvans. Saša lādēdamies iet atvērt. 

Ienāk Ļoša. 

ĻOŠA. Ieslēgušies, nevar mājā tikt iekšā. 

SVETA. Izsalcis? 

ĻOŠA. Ziloni apēdīšu. 

Sveta noliek viņam priekšā zupas šķīvi. Ļoša ēd. 
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SVETA. Vakarā skatīsimies tēvu pa televizoru. Pa pirmo kanālu. Ziņās. 

ĻOŠA. Oho! (skatās pulkstenī, pēc tam uz Sašu. Saša klusē, lasa avīzi) Jau drīz! 

SVETA. Aņai nesaki. Vēl nodomās, ka mēs viņu izsekojam. 

ĻOŠA. Uzraudzība un kontrole nevienam nenāk par ļaunu. Par tēvu? 

SAŠA. Par interviju. Lai viņai ir pārsteigums. 

ĻOŠA. Ko prasīja? 

SAŠA. Prasīja, vai pieaugusi meita jānoper, kad tā melo vecākiem. 

ĻOŠA. Jānoper. 

SVETA. Tēvs nejauši viņu ieraudzīja. Viņš darba darīšanās bija centrā... 

ĻOŠA. Nejauši ieraudzīja, nejauši parādīs ziņās...Vajadzēja nejauši pienākt un ar 

plakātu, kuru pats nejauši uztaisīja, tam Borisam- pa galvu! Starptautisks skandāls! 

Papus- dienas varonis! Viņam par to piešķirs ministra krēslu un miljonu naudas! 

SVETA. Viņš jau tāpat ir dienas varonis.  

Dzirdams ,kā atveras durvis. Visi apklust. Ienāk Aņa. 

ĻOŠA. Un, lūk, arī viņa- jauna un skaista! 

AŅA. Sveiki, vecāki. Kā pagāja diena? 

SAŠA. Ne tik trokšņaini kā tev. 

AŅA. Kā lūdzu? 

SVETA. Ja teici „neiešu”, tad arī nevajadzēja iet. 

AŅA. Es nevarēju neiet. 

SAŠA. Skolā vismaz šodien biji? 

AŅA. Atprasījos. 

Aņa apsēžas līdzās tēvam un apkampj viņu. 

AŅA. Papu, es tiešām nevarēju neiet. 

SVETA. (Aņai) Viss pagāja mierīgi? 

AŅA. Jā. (pauze) Pat kaut kā garlaicīgi. 

ĻOŠA. Un tu gribēji, lai sāk šaut? 
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AŅA. Nē! Bet...Grāmatās viss ir citādāk. Tur cilvēki par ideju upurē dzīvības. Viņiem 

pēc tam ceļ pieminekļus. Bērni nes puķes. Skaisti. 

ĻOŠA. Bet tam, kurš uz tā pieminekļa, jau viss vienalga. 

AŅA. Bet, lai tev uzceltu pieminekli, nepietiek pastāvēt ar plakātu. 

SVETA. Tēvs taču teica- neej. 

AŅA. Es nenožēloju, mamm. 

ĻOŠA. Mammu, otrais arī būs? 

Aina 6. 
Valda dzīvoklis. Pie galda Valdis un Paulis. Pudele gandrīz tukša. Valdis novilcis 

formas jaku un pakāris to uz krēsla atzveltnes. 

PAULIS. Un tad komandieris man saka: „Ja visi būtu tādi kā tu, mēs jau sen 

būtu karu uzvarējuši”. 

VALDIS. Vienalga no tā nekas labs nebūtu iznācis. 

PAULIS. Iznācis, nav iznācis...Es nezinu, kas būtu iznācis, es zinu, kas iznāca. 

Astoņi gadi lēģerī. Un pēc tam...Sardze, cietumnieki, virsnieki. Bet, tu neticēsi, es ne 

reizi visa kara laikā neesmu ne uz vienu izšāvis. Es apsargāju štābu. 

VALDIS. Bet tu saki: „Karā uzvarējuši”.  

PAULIS. Nu, latvietim kur liks, tur viņš dienēs, pats zini. Pēc lēģera gan...Es 

viņus kaut ar zobiem sagrauztu. 

VALDIS. Un arī zobu vairs nav. 

PAULIS. Es taču pat darbā nevarēju iekārtoties. Sēž cūka kabinetā, droši vien 

no Sibīrijas atbraucis, krieviski runā sliktāk nekā es. Paskatījās personīgo lietu. Saka, 

mēs nevaram jūs pieņemt. Saka, mums ir valsts nozīmes objekts. Maizes ceptuve, 

redziet. Baidās, ka es viņam miltos indi iebēršu. Idiots. Pats ar savu veceni staigā pa 

teātriem. Abi tādi trekni. Šai kleita no samta, manam tēvam tādi aizkari mājās 

karājās. Un uz pakaļas jau viss izdilis. Un tā iet abi, bet šis vienalga izsmēķi uz trotuāra 

met, kaut arī pie katras mājas miskastes piekārtas.  

VALDIS. Būtu tu to veceni paņēmis pāraudzināšanā... 

PAULIS. Trīs dienas pēc tam būtu jāmazgājas. (pieceļas) Un visu laiku tikai 

pavēstes uz pārrunām. Es viņiem saku, jūs taču visu zināt. Es jau astoto gadu...Es taču 

jums esmu nogāzis mežus – tur jau sen pietiek, lai otro Kremli uzceltu. Nē. Sauc. 
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Uzdod jautājumus. Vienus un tos pašus jautājumus. Pēc tam vispār pārstāja jautāt. 

Atnāku, apsēžamies, paklusējam kādu pusstundiņu. Šis sev žurnālā ievelk ķeksīti, un 

uz redzēšanos. Būtu mana teikšana! Tā vien ņemtu un visus pie sienas noliktu! 

VALDIS. Sēdi. Karotājs. 

PAULIS. (palikdams kājās) Un nekas nav mainījies. Neatkarība! Bet viņi kā 

meta izsmēķus uz trotuāra, tā met! 

VALDIS. Sēdi, iedzersim, vēl ir atlicis. 

Paulis apsēžas. Vīri iedzer. 

VALDIS. Tāds mums liktenis. Esam piedzimuši krustcelēs. Te atnāk zviedrs, te 

vācietis, polis, krievs. Un visi mums pāri. Bet pie mums labi un skaisti, un tā viņi arī te 

paliek. Pirms kara, atceries, cik te vāciešu dzīvoja. Tagad nav. Tas pats būs ar 

krieviem.  

PAULIS. Vāciešus aizsauca mājās Hitlers, bet šos neviens nesauc. Šodien 

redzēji? Stāv ar plakātiem. Domā, es krieviski lasīt neprotu? Un jaunie taču. 

VALDIS. Ar mums arī daudz jauno gāja.  

PAULIS. Tas ir vienīgais prieks. Mēs neesam uzvarētāji- uzvarētāji ir viņi. Ciest 

nevaru. Sēž manā mājā, rij. Bet es ienīstu un neko nevaru padarīt. 

VALDIS. Pasaukt kaimiņu? 

PAULIS. Pie velna to kaimiņu. Pirms četrdesmit gadiem, tad...bet tagad...Re, 

pat glāzīti vairs nevaru pacelt. 

VALDIS. Visu tu vari pacelt. 

PAULIS. (atkal pieceļoties) Bet tu pats...jeb esi jau piedevis? 

VALDIS. Es astoņus gadus neesmu sēdējis. 

PAULIS. A-ā...bet cik? 

VALDIS. Septiņus. 

PAULIS. Tpfu! (atraujas no galda, skatās uz Valdi) Varbūt tev māte ir krieviete? 

VALDIS. Nē, latviete. 

PAULIS. Viņa gan tev pateiktu!... 

VALDIS. Viņa jau sen ir mirusi. Kā manus divus brāļus apglabāja- tā ne gadu 

vairs nenodzīvoja. 
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PAULIS. Nogalināja? 

VALDIS. Paši uzsprāga. Pēc kara mežā daudz kas palicis. 

PAULIS. Redzi, nu.  

VALDIS. Kā lai es zinu, kas tie par lādiņiem tur gulēja? Varbūt, krievu, varbūt 

vāciešu. Kāda starpība? Ko pie sirds ķeries? 

Paulis apsēžas, pielicis roku pie sirds. Smagi elpo. 

VALDIS. Kas tev kaiš? Varbūt ātros? 

PAULIS. Izvelc tur... kabatā...man ir tabletītes... 

Paulis zaudē samaņu. Valdis tausta Pauļa roku. Sāk runāt pa telefonu. 

VALDIS. Hallo! Ātrā palīdzība! Cilvēkam ir slikti...es atpogāju. Elpo. Viņam ir 

pāri astoņdesmit. Jā. Iedzērām, protams. Nē, es nemāku. Jā. Man nav ko pasaukt. 

Labi. Es durvis atstāšu vaļā. 

Valdis ātri iet un zvana pie Sašas dzīvokļa durvīm. Viņam atver durvis, viņš ieiet. 

VALDIS. Lūdzu, palīdziet! 

Saša, Sveta un Aņa skatās uz Valdi. Ļoša pārstāj ēst. Tie, kas sēdēja, pieceļas. 

VALDIS. Draugam ir slikti. Vajag ārstu. Ātros es jau izsaucu... 

SVETA. Jā, tūlīt...Saša, blakus trepēs dzīvo ārsts... 

AŅA. Aptieciņa ir pie Mišonkuļa. ( izskrien) 

SAŠA. Ļoša, skrien pēc ārsta! Sveta, ielej ūdeni! 

Visi rosās, pēc tam Valdis, Saša un Sveta ar ūdeni ātri iet uz Valda dzīvokli. Paulis sēž 

kā sēdējis. Viņš ir bezsamaņā. Saša viņu ņem pie padusēm un nogulda zemē. Ieskrien 

Aņa ar aptieciņu. 

AŅA. Paejiet nost! 

Aņa pieliek ausi pie Pauļa krūtīm, izslejas, sāk pārbaudīt pulsu. Uz sliekšņa parādās 

Mišonkulis. 

AŅA. Iedodiet kaut ko palikt zem galvas. 

Valdis ņem mundieri, dod to Aņai. Aņa skatās uz frenci, pēc tam uz Mišonkuli. 

Mišonkulis pagriežas un aiziet. Aņa pieceļas. 

SAŠA. Aņa? 
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Ieskrien Ļoša. 

ĻOŠA. Viņa nav mājās. 

SAŠA. Aņa! 

AŅA. Ko? 

SAŠA. Dari kaut ko! 

AŅA. Nedarīšu. 

Pauze. 

SVETA. Aņa, cilvēkam ir slikti. 

AŅA. Viņi nav cilvēki. 

Aņa pagriežas un aiziet. 

SVETA. (Valdim) Piedodiet mums, lūdzu. 

SAŠA. Ļoša, atver logu un ej mājās. Nav te ko drūzmēties. Sveta, sagaidi ātros. 

Ļoša un Sveta aiziet. Saša un Valdis skatās viens uz otru. Saša sēž uz ceļiem, tur Paula 

galvu. Ienāk Mišonkulis ar skābekļa masku rokās. Stāv durvīs. 

Aina 7. 
Sašas dzīvoklis. Aņa sēž uz dīvāna, apķērusi ar rokām ceļgalus. Ļoša stāv pie loga. 

LOŠA. Ātrie piebrauca. 

Aņa klusē. 

ĻOŠA. Es saku: ātrie piebrauca. 

AŅA. Dzirdu, neesmu kurla. 

ĻOŠA. Nu tu dabūsi no tēva, kad viņš atnāks. 

AŅA.  Es nebaidos. Kad cilvēkam ir stingra nostāja... 

ĻOŠA. Tikai nebombardē ar savu politiku. Savāc mazgadīgas muļķes un pūderē 

viņām smadzenes. Negribi palīdzēt- saki: „Es neko nevaru palīdzēt, gaidīsim īstu 

ārstu.” 

AŅA. Tas nav godīgi. 
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ĻOŠA. Oi, kurš te par godīgumu ierunājās? Kam tas tavs godīgums vajadzīgs? Tu jau 

uz demonstrāciju aizgāji. Kādēļ vēl mājās demonstrācijas jārīko? 

AŅA. Jā! Aizgāju! 

ĻOŠA. Varēji savu niknumu tur atstāt! 

AŅA. Tas nav niknums, tas ir taisnīgums. 

ĻOŠA. Ej, paskaties, kā tavu taisnīgumu uz nestuvēm iznesīs. 

AŅA. Nekas viņam nenotiks. Pulss bija kārtībā, sirds strādā. Banāla aritmija plus 

alkohols. 

ĻOŠA. (sauc Aņu pie loga) Paskaties. 

Aņa pieiet pie loga. Parādās Saša un Sveta. Aņa atkal apsēžas uz dīvāna. Saša staigā 

pa istabu. Sveta stāv durvīs. 

AŅA.  (Svetai) Ko tu uz mani tā skaties?! 

SAŠA. Kungs, man pat prātā nevarēja ienākt, ka viss ir aizgājis tik tālu...Kāda 

medicīna?! Kāds, pie velna, vēl ķirurgs! Tev tagad pat stāties tur nav tiesību! 

AŅA. Tātad nestāšos. 

SVETA. Ko nozīmē „nestāšos”? Cik naudas jau... 

SAŠA. Sveta! Kāds tam sakaras ar naudu? Mūsu meita tikko nogalināja cilvēku. 

AŅA. Nevienu es neesmu nogalinājusi. Es pa logu redzēju, kā ātrie viņu aizveda. 

Viņš ir dzīvs. 

SAŠA. Un, ja nomirs mašīnā?! Tu varēji palīdzēt- un nepalīdzēji! Ir situācijas, kad 

jebkurš normāls cilvēks... 

AŅA. Tātad, es neesmu normāla! Bet tu uzreiz meties fašistus glābt! Un mamma! 

Un Ļoša! Katram jums iedos ordeni un ierakstīs godājamos latviešos! 

ĻOŠA. Neko sev bliež. 

SAŠA. (Aņai) Mums nevajag ordeņus. Labāk atbildi, kāpēc tu mūs visus tā ienīsti? 

AŅA. Ne visus, bet tikai tos, kas iet ierindā, un tos, kas viņiem ar puķēm māj! Kāpēc 

tie vecie kropļi šodien izlīda pilsētā? Kas ir izdomājis likumus, kas ļauj fašistiem rīkot 

parādes? Es? Jūs? Nē, tie ir viņi- latvieši! Kāpēc šajā valstī pusei iedzīvotāju ir 

jāpierāda, ka viņiem ir tiesības te dzīvot? Jūs taču te esat piedzimuši! Kāpēc jums, lai 
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saņemtu pilsonību, jāliek valodas eksāmeni, vēstures eksāmeni? Jāskaita himna! Vai 

jūs redzējāt to vēsturi? Tie ir murgi!  

SVETA. Vienalga tā nevarēja izrīkoties ar vecu cilvēku. 

AŅAA. Var jau būt. Bet kamēr te nekas nemainīsies, ticiet man, daudzi cilvēki tieši tā 

arī rīkosies. 

SAŠA. Ne tie labākie cilvēki. 

AŅA. Un tu esi labāks, papu? Tu, kurš citā valstī tiešām varētu būt priekšnieks, 

nevis pārbaudīt komunikācijas! Arhitekts bez arhitektūras! Tevi arī tas apmierina? 

SAŠA. Tā ir mūsu meita, Sveta. 

ĻOŠA. Muļķe ir jūsu meita. 

Ļoša skatās pulkstenī un ieslēdz televizoru. Skan ziņu ievadmūzika. Visi skatās. Uz 

ekrāna kadri, kur leģiona veterāni liek ziedus pie pieminekļa. Kopkadrā- policijas 

ķēdes. Kadrā parādās reportieris. 

REPORTIERIS: „Šodien, 16.martā, it kā civilizēta un vienīgi Eiropas vērtības 

deklarējoša valsts Latvija ir pavērsusi pret pasauli savu patieso seju. Vecie latviešu 

fašisti, hitleriskās armijas kareivji, armijas, kas noslīcinājusi asinīs miljoniem un 

miljoniem cilvēku, svin savu dienu. SS leģiona dienu. 

Tagad ekrānā redzams kā zem karogiem iet leģionāri- veterāni. Skan reportiera balss. 

REPORTIERIS: „Jā, nebrīnieties. Visa pasaule, neatkarīgi no nacionalitātes un ādas 

krāsas, jau Nirnbergas procesā nosodīja fašismu. Visa pasaule, tikai ne Latvija. 

Ieskatieties šo karavīru sejās. Varbūt kāds no viņiem ir nogalinājis jūsu tēvu, vectēvu, 

brāli vai vīru. Varbūt kāds no viņiem ir dedzinājis ciemus un izvarojis sievietes. Mēs to 

neuzzināsim. Latvijā viņi ir neaizskarami. Latvijā viņi ir varoņi.” 

Ekrānā parādās padzīvojusi sieviete sārtā beretē. 

SIEVIETE: „ Tos fašistus ir jāliek cietumā. Lai viņi  tur pielūdz savu Hitleru. Man visi 

manējie bija frontē, un es uz to vispār nevaru skatīties.” 

Ekrānā leģionāri-veterāni liek vainagus pieminekļa pakājē. 

REPORTIERIS: „Tieši šodien, 16.martā, fašisti no latviešu brīvprātīgajiem reiz radīja 

veselu divīziju. Un būtu radījuši vēl, ja nebūtu padomju armijas, kuras sastāvā, starp 

citu, arī bija daudz latviešu, kas sakāvai šos izdzimteņus. Diemžēl padomju armijas 

veterāni tagadējā Latvijā nebauda to cieņu un godu, kāda apvij esesiešu mirlas. Bet 

tas ir pagaidām. Mēs ceram, ka pasaules sabiedrība tomēr izskaidros tagadējās 

Latvijas valdībai, kas ir fašisms un kā pret to jāattiecas.” 
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Ekrānā parādās Saša. 

ĻOŠA. Papus! 

SAŠA. „Es esmu krievu cilvēks, kurš visu mūžu ir nodzīvojis Latvijā. Tur ar plakātu 

stāv mana meita. Uz plakāta ir uzrakstīts- „Fašisms- vislielākais ļaunums.” Es pats šos 

vārdus uzrakstīju. Rakstīju un nevēlējos, lai viņa šurp nāktu. Jā, tieši tā. Nevēlējos. Bet 

viņa vienalga ir šeit. Ļaudis, pacentieties paskaidrot saviem bērniem, ka viņiem nav 

ne ar vienu jākaro. Nevajag celt troksni ap veciem ļaudīm. Viņi neko nepropagandē. 

Viņi vienkārši ir iznākuši pieminēt savus kritušos biedrus. Ar katru gadu viņu kļūst 

arvien mazāk un mazāk. Vajag izturēties kaut kā cilvēciski, droši vien. Viņi ir tādi paši 

kā mēs, tikai vairāk pārcietuši. Viss.” 

REPORTIERIS: „Mēs speciāli atstājām šī cilvēka izteikumus, lai normāli cilvēki redzētu- 

fašisms ir dzīvs. Un dzīvs tas ir pateicoties šādiem kungiem, kas simpatizē nacistiem. 

Daudzu valstu valdības jau ir izteikušas...” 

Aņa asi izslēdz televizoru. Skatās uz tēvu. 

AŅA. Visu pateici? Nu, tad tā...tu rīkojies simtreiz sliktāk nekā es. Es nepalīdzēju 

vienam, bet tu nodevi veselu tautu. Esi apmierināts? 

Aņa iziet no istabas. 

ĻOŠA. Es iešu mācīties angļu valodu. 

Ļoša iziet. 

SVETA. Varbūt neviens neskatījās? Citās programmās iet seriāli... 

Saša klusē, skatās uz sievu. 

Aina 8. 
Mišonkuļa dzīvoklis, Aņa raud. Mišonkulis glauda viņai galvu. 

AŅA. Kā es tagad cilvēkiem acīs skatīšos? Visi taču noteikti redzēja. 

MIŠONKULIS. Neraudi. 

AŅA. Kāpēc viņš vispār uz turieni gāja? Ko viņam tur vajag? Būtu sēdējis savā darbā. 

Viņu taču nekad nekas nav interesējis. Es par sevi jums stāstu vairāk, nekā viņam. Kas 

es esmu? Ko es daru? Mācos labi- un gana. Viņš pat nezina, par ko es sapņoju! Un vēl 

to veco fašistu aizskrēja glābt! Bet es neglābu! Es aizgāju tūlīt pēc jums! 

MIŠONKULIS. Es atgriezos. 

AŅA. Aizgājāt pēc šautenes? 
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MIŠONKULIS. Pēc skābekļa maskas. Es viņus frontē gana daudz esmu nošāvis. 

AŅA. Maz, Mišonkul, par maz! 

MIŠONKULIS. Mēs agrāk ar Valdi šahu spēlējām. Viņš labi spēlē. Es viņam prasu- kur 

iemācījies? Viņš saka- „lēģerī”. Sāku prasīt par lēģeri. Nu, un tad uzzināju par leģionu. 

Beidzās mūsu šaha spēles. Jau divdesmit gadu kopš beidzās. Mēs esam veci, Aņa. Drīz 

mirsim. 

AŅA. Es domāju, jūs līdz pēdējai patronai atšaudīsieties. Bet jūs padodaties gūstā... 

MIŠONKULIS. Vienkārši karš ir beidzies... 

AŅA. Nē, nav beidzies! 

Aņa pieceļas un iziet. 

 

Aina 9. 
Nākošās dienas vakars. Saša atgriežas mājās. Kāpņu laukumiņā viņa sieva cenšas 

notīrīt no durvīm ar baltu krāsu uzzīmētu kāškrustu. Viņi saskatās. 

SAŠA. (norāda uz kāškrustu) Lai paliek. 

Sveta turpina berzt durvis. 

SAŠA. Es teicu, lai paliek. 

Sveta iemet lupatu spainī. Ieiet dzīvoklī. Saša- viņai pakaļ. 

SAŠA. Vajag izsaukt policiju. 

SVETA. Sauc. 

SAŠA. (paceldams balsi) Kropļi! Tas ir kāds no mūsu mājas...(Svetai) Ko tu klusē? 

SVETA. Mamma zvanīja. Viņi Krievijā arī redzēja. Visi jau ir redzējusī. Nevar vairs pat 

no mājas iziet. 

SAŠA. Kāds tad tev ar to sakars? 

SVETA.  Es tāpat...Šodienas avīzes lasīji? 

SAŠA. Es taču biju objektā. Ārā no pilsētas. Pabeidzu un tūlīt uz māju. 
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SVETA. Tu tur esi galvenais varonis. Aizēnojis pat leģionārus. Eju pa pagalmu- uz mani 

no visiem logiem lūr. O! Nodevēja sieva iet, baros viņu, kotletes ceps. Ēd, dārgais, ēd! 

Še tev kotletītes no krievu bērniņu gaļas! 

SAŠA. Man derēs arī cūkgaļa. 

SVETA. Bet cūkgaļu, dārgais, vēl jānopelna. Mani atlaida! 

SAŠA. Atlaida? 

SVETA. Sekretāre jau no rīta papīru atnesa, bet tur rakstīts- jūsu štata vieta tiek 

samazināta. Es tev negribēju zvanīt. 

SAŠA. Par ko? 

SVETA. Par to, ka tu man esi tāds pareizs. 

SAŠA. Tas ir absurds! 

SVETA. Diemžēl mans saimnieks tā nedomā. Viņš, par nožēlošanu, ir krievs. Un viņš, 

par nožēlošanu, nedomā tā, kā tu! 

SAŠA. Kāpēc tad jāatlaiž? 

SVETA. Par to, ka mēs te viņiem šajā sūda Latvijā visu uzcēlām, bet viņi mūs par 

cilvēkiem neuzskata. Būtu sēdējuši savās viensētās... 

SAŠA. Mēs uzcēlām to, ko paši karā nopostījām. 

SVETA. Oi! Tiešām gan. Vajadzēja arī to televīzijā pateikt. Kā tev neienāca prātā? 

SAŠA. Sveta! Tu...vai tu redzi, kas notiek? 

SVETA. Redzu. Es redzu to, ka Aņai daudzviet ir taisnība. Ne visur. Ar veco tā 

nedrīkstēja...Bet pārējais...Fašistu krustu es nomazgāšu, protams, tikai rīt to atkal 

kāds uzzīmēs. 

SAŠA. Sveta! Es taču neko tādu nepateicu! Tev taču tas būtu jāsaprot? Vai tu esi 

mana sieva? 

SVETA. Nē, Sašeņka, nesaprotu. Baidos, arī bērni nesaprot. Kas ar viņiem būs? 

SAŠA. Kur viņi ir? 

SVETA. Ļoša treniņā. Aņa no rīta aizgāja...Viņai acis sarkanas. Kāpēc? Mēs taču visi 

zinām, kā mēs dzīvojam. Mēs taču tāpat te esam svešie. Tie taču ir viņi, latvieši, kas 

tavu meitu par tādu ir pataisījuši! Tu gribi kļūt viņiem par savējo? 
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SAŠA. Es jau vairs neko negribu. Es nožēloju, ka tas pamuļķis ar mikrofonu man 

trāpījās. Es nožēloju, ka pateicu to, ko domāju. Es nožēloju, ka vispār esmu dzimis. 

Apmierina? 

SVETA. Tad aizej vēlreiz uz televīziju un pastāsti to, kā tu nožēlo. 

SAŠA. Jau skrienu. 

SVETA. Nu, tad vismaz durvis nomazgā. 

SAŠA. Nomazgāšu. Paēdīšu...vai arī tagad mani vairs barot... 

SVETA. Kotletes. 

Saša sāk nervozi smieties. Dzīvoklī ienāk Ļoša. 

ĻOŠA. Kas ar durvīm? 

SVETA. Mēģināju noberzt kāškrustu. 

ĻOŠA. Tā-ā...Kur Aņa? 

SVETA. No rīta aizgāja. Mobilais atslēgts. 

ĻOŠA. To, kurš to krustu uzmālēja, es noķeršu. Viņam nebūs vairs ar ko mālēt. 

SAŠA. Krusts ir sīkums. Krustu var nomazgāt. Māti atlaida... ar saimnieku paveicās... 

ĻOŠA. Tas resnais mūlis? Kas tad tam iekodis? 

SAŠA. Viņš ir krievs. Un , kā izrādās, aktīvists. 

ĻOŠA. Aktīvistos uzņem tikai muļķus? 

SAŠA. Izskatās, ka tā... 

ĻOŠA. Mammu, nepārdzīvo, atradīsi citu darbu. Debīliķu zeme! Simts gadi pagājuši, 

šie vēl nevar norimt. Cīnās, ienīst viens otru...Krievi- latvieši, latvieši- krievi...jau 

piegriezies! Sēž un spriedelē- kas pārvaldīs dižo Latviju? Bet visa Latvija kopā cilvēku 

apdzīvotības ziņā kā viens Šanhajas rajons! 

SVETA. Ļoša, mēs taču dzīvojam šeit, nevis Šanhajā... 

ĻOŠA. Izbeidz, mammu! Par ko tu runā? Paskaties apkārt! Pasaule ir mainījusies! 

Robežu nav! Ļaudis brauc, ļaudis meklē. Precas, dzemdē bērnus. Strādā tur, kur labāk 

maksā. Dzīvo tur, kur labāk dzīvojas. Tas ir normāli. Tas jau sen ir normāli! Un neviens 

jau sen neskatās- kāda nacionalitāte, kāpēc atbrauci, kādu Dievu lūdz? Pat uz ādas 

krāsu vairs neskatās! Man pašam, piemēram, patīk nēģerietes. Un kas? 
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SVETA. Nēģerietēm es pagaidām neesmu gatava... 

ĻOŠA. Pieradīsi, mammu...būs tev mazbērni tādas patīkamas, siltas ādas krāsas. 

SVETA. Un kādā valodā es ar viņiem sarunāšos? 

ĻOŠA. Kāda starpība? Būtu mana teikšana, es vispār atstātu vienu valodu visiem: 

angļu, spāņu, ķīniešu- man vienalga. Pa vienu gadu var iemācīties. Iedomājies- visa 

Latvija runā spāniski...par ko cīnīties, ja viss ir tik vienkārši? 

SAŠA. Par to jau es vakar arī runāju. 

SVETA. (Ļošam) Ēdīsi? 

ĻOŠA. Es iešu. Pāris stundiņu pastaigāšos. 

SVETA. Tikai nepaliec ilgi. Un, vai zini...ja kāds kaut ko teiks, lūdzu, nereaģē. 

ĻOŠA. Neteiks! 

SAŠA. (dēlam) Esi uzmanīgs.  

Ļoša aiziet. 

Aina 10. 
Valda dzīvoklī pats saimnieks un Paulis. Abi ikdienas drēbēs. 

VALDIS. Nobiedēji gan tu mani vakar. 

PAULIS. Es arī pats nobijos. Nekas. Šodien pamodos kā gurķītis. 

VALDIS. Dzert nedrīkst. 

PAULIS. Dzert drīkst, nedrīkst nervozēt. Ārsts tā teica. Bet kā lai nenervozē? Te 

jau arī vesela sirds sāks streikot. 

VALDIS. Bet tu ar mani parunā par sēnēm, par laiku. Par zivīm drīkst. Par 

sievietēm...Lai ko mēs nerunātu, vienmēr pie politikas vai krieviem nonākam. 

PAULIS. Kur tad tu liksies? Nepaspēju pa kāpnēm uzkāpt kā uzdūros 

kāškrustam. Varbūt tev gribēja uzzīmēt, tikai durvis sajauca? Man arī vienreiz 

uzzīmēja.  

VALDIS. Nē. Viss ir pareizi. Kaimiņu vakar pa televizoru rādīja. Viņš mūsu pusē 

nostājās. Nu, ka vajag visu aizmirst, piedot un tā tālāk. 

PAULIS. Tad viņam vajag paziņot policijai... 
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VALDIS. Viņš taču ir krievs. 

PAULIS. Tad dēļ televizora uzzīmēja? 

VALDIS. Droši vien. 

Pauze. 

VALDIS. Es, redz, krievu kanālus skatos. Pieradums. 

PAULIS. Un pareizi, ka uzzīmēja.  

VALDIS. Kā? 

PAULIS. Man viņa piedošanu nevajag. Un arī aizmirst neko nevajag. Pie kā es 

esmu vainīgs, ka man būtu jāpiedod? Lai brauc mājās un tur visiem piedod. 

VALDIS. Kad tev te vakar slikti palika, viņi visa ģimene tev palīdzēja. 

PAULIS. Vai es viņiem prasīju? 

VALDIS. Es prasīju. 

PAULIS. Krievs... 

VALDIS. Tikai nesatraucies... 

PAULIS. Es nemaz nesatraucos. Kas viņš tāds ir, lai mani tiesātu? Tas esmu es, 

kas viņiem var piedot. Es! Aizmirst...Tāpēc jau tā dzīvojam, ka neatceramies. Jauns? 

VALDIS. Nekāds puišelis nav. 

PAULIS. Katram jādzīvo savās mājās. Bet, ja dzīvo svešā, tad sēdi kluss un cieni 

saimniekus. 

VALDIS. Atkal ķersi pie sirds. 

PAULIS. Paskaties, kas pasaulē notiek. Arābi Francijā, nēģeri Anglijā, turki 

Vācijā. Kam no tā kāds labums? 

VALDIS. Viņus savā laikā taču izsauca, lai ielas tīra. 

PAULIS. Bet kas krievus te sauca? Tu klusē? Paši atnāca. 

VALDIS. Es domāju, kaimiņš te ir piedzimis. Viņam ir kādi gadi četrdesmit. 

Pieklājīgs. Sveicinās. Mūziku skaļi nespēlē, kaut arī viņam ir bērni. 

PAULIS. Piedzima tiem, kas te ar tankiem iebrauca. Un ne jau mūzikā tā lieta. 

VALDIS. Skaidrs, ka ne mūzikā. 
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PAULIS. Tu gribi, lai es viņam eju un saku paldies? Aiziešu un pateikšu! Tūlīt 

pat! Mēs, latvieši, protam ne tikai karot... 

Atskan zvans pie durvīm. Valdis iet atvērt. Atgriežas ar jaunu vīrieti uzvalkā. Vīrietim 

ir kartona kaste. 

GINTS. (vēršas pie Pauļa) Vapaļa kungs... 

Paulis norāda ar pirkstu uz Valdi. 

GINTS. Atvainojiet. Mani sauc Gints. ( Valdim) Mūsu partija...Mēs te tieši, starp citu, 

izdevām brošūru, palasiet. ( sniedz Valdim plānu grāmatiņu) Mūsu partija uzskata par 

savu pienākumu apsveikt, tā teikt, personīgi katru veterānu... 

PAULIS. Un mani? 

GINTS. Piedodiet, jūs arī? Bet kādā rajonā? 

PAULIS. Centrālajā. 

GINTS. Tas nav mans rajons, es esmu tikai šajā. Bet pie jums noteikti arī...Kāds no 

maniem kolēģiem tuvākajās dienās...Tā, lūk. Mūsu partija svēti godā Latvijas 

neatkarības cīnītāju piemiņu un ir gatava ne tikai vārdos, bet arī darbos palīdzēt 

veterāniem. Pieņemiet no manis šo pieticīgo komplektu. ( atdod Valdim kasti ). Un ja 

jūs neapgrūtina, izlasiet mūsu brošūru. Pēc tam. 

VALDIS. Varbūt tēju? 

GINTS. Laika maz. Man vēl pie citiem jāiet... 

VALDIS. Daudz? 

GINTS. Pilna mašīna. 

PAULIS. Nu, piecas minūtes...pastāstīsiet par partiju. 

GINTS. (apsēžas) Labi. Piecas minūtes. 

VALDIS. Smags tev darbs, dēliņ... 

GINTS. Nu...man tas nav darbs... 

PAULIS. Vienalga visu dienu kājās. 

GINTS. Jā, protams. Vienīgi, ziniet, kad es padomāju, cik jums nācās izciest. Karā un 

pēc tam...tad arī kāju nav žēl. 

PAULIS. Tad bija tāds laiks... 
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GINTS. Man ļoti žēl, ka es piedzimu tik vēlu. Un daudziem partijā liekas tāpat. Tagad 

ir demokrātija. Tagad nešaujam, tagad tikai runājam. 

VALDIS. Kad šauj, ir šausmīgi. 

GINTS. Lai šauj, man nav bail. 

PAULIS. Jā, tagad ir citi laiki... 

GINTS. Galvenais, ka arī starp latviešiem nav vienotības... 

VALDIS. Bet kur tu esi redzējis, ka visi domātu vienādi? 

GINTS. Domāt var dažādi, bet atcerēties vajag visiem. Es nevienam krievam savā 

mūžā roku neesmu sniedzis. Un zinu, ka nesniegšu. 

PAULIS. Jums tādu partijā ir daudz? Jauno? 

GINTS. Daudz. Gribētos vairāk, protams... 

PAULIS. (Valdim) Es tev teicu. 

VALDIS. (Paulim) Atkal par politiku? (Gintam) Viņam vakar bija slikti, nedrīkst 

uztraukties... 

GINTS. Piedodiet. 

PAULIS. Par labu politiku drīkst. 

GINTS. (izvelk no kabatas piezīmju grāmatiņu un pildspalvu. Vēršas pie Pauļa) 

Uzrakstiet man savu adresi. Es nākošnedēļ ieplānošu un mēs pie jums atbrauksim. 

Parunāsim sīkāk. Bet tagad, piedodiet, tiešām nav laika, mani citi veterāni gaida. 

(Paulim) Vai jums ir kaut kāda apliecība? Atskaitēm... 

PAULIS. Jā, tūlīt atnesīšu. Man ir mētelī... 

Paulis iet uz gaiteni pēc apliecības. 

VALDIS. Starp citu, pretējās durvīs arī dzīvo veterāns. Ieejiet, apsveiciet. 

GINTS. Savādi, sarakstos viņa nav. 

Paulis atgriežas, parāda apliecību. Raksta savu adresi. Atdod Gintam piezīmju 

grāmatiņu. 

PAULIS. Es gandrīz vienmēr esmu mājās. 

Gints pamāj ar galvu, spiež vīriem rokas un aiziet. 
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Aina 11. 
Gints zvana pie Mišonkuļa durvīm. Vīrs atver viņam durvis. Gints uzreiz ieiet 

Mišonkuļa istabā. Mišonkulis viņam seko. 

GINTS. Piedodiet, te kaut kas sarakstos ir sajaukts. Es tūlīt nokāpšu līdz mašīnai un 

atnesīšu jums komplektu. Mēs, mūsu partija, droši vien esam vienīgie, kas neaizmirst 

savus veterānus viņiem tik svarīgā dienā. Es gribu teikt, ka mēs atceramies katru 

personīgi un (izvelk piezīmju grāmatiņu)...starp citu, vai es varētu jūs tūlīt atzīmēt...   

MIŠONKULIS. Kādā dienā? Ko tu te atnāci apsveikt? 

GINTS. Man teica, ka jūs arī leģionā... 

MIŠONKULIS. Es tavu leģionu esmu redzējis tikai optiskajā tēmeklī! 

GINTS. Nesapratu? 

MIŠONKULIS. Es saku, vācies prom no šejienes, ārā no manas mājas! Fašistu kucēns! 

GINTS. Nomierinieties! 

MIŠONKULIS. Vācies ārā! 

Gints parausta plecus un iet. Pie durvīm apstājas. Pagriežas. 

GINTS. Es tev teikšu tā, vecais. Nav tev te savas mājas un nekad nav bijis. Un nebūs 

tādu te ne taviem bērniem, ne mazbērniem. Vācies uz savu Krieviju! Tur tev pakaļu 

bučos! Varu palīdzēt sakrāmēt mantas un uz staciju aizvest. Bez maksas. Heil Hitler! 

Gints iziet kāpnēs, aizcirzdams aiz sevis durvis. 

Aina 12. 
Gints stāv kāpņu laukumiņā, pārbauda sarakstus piezīmju grāmatiņā. Pa kāpnēm 

augšā kāpj Boriss. 

GINTS. Sveiks. Ko tu te dari? 

BORISS. Sveiks. 

Abi sarokojas. 

BORISS.  Man te veterāns dzīvo. 

GINTS. Jā, es kļūdas dēļ pie viņa iegriezos. Sirsnīgs vecis. ( norāda uz izsmērēto 

kāškrustu) Tu uzzīmēji? 

BORISS. Es domāju- tu. 
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(šai brīdī Mišonkulis izvelk no skapja šauteni, ātri iztin to no audekla un iet uz durvīm. 

Apstājas. Klusēdams stāv un pēc tam noliek atkal ieroci skapī. Apsēžas uz gultas, 

nolaidis rokas. Pēc tam izvelk čemodānu, atver.) 

GINTS. Man arī te ir veterāns. (norāda uz Valda dzīvokļa durvīm) Pat divi. 

BORISS. Sen neesi redzēts. 

GINTS. Eh...Sieva dzemdē, tēvs kāju salauza. Īsāk sakot, nevis dzīve, bet šķēršļu 

skrējiens. Klausies, kurā tipogrāfijā jūs drukājaties? 

BORISS. Varu uzzināt. 

GINTS. Uzzini, piezvani, cik tur tā darba. Mūsējā pacēla cenas. 

BORISS. Labi. Rīt pateikšu. Esi pielikts pie izvadāšanas? 

GINTS. Jā. 

BORISS. (norāda uz Sašas dzīvokļa durvīm) Jāieiet, jāsasveicinās ar nodevēju. 

Vecais vakar kā muļķis televīzijā izrunājās... 

GINTS. Dzirdēju. 

BORISS. Bet es palaidu garām. CNN skatījos. 

GINTS. Tikai nenosit viņu. 

BORISS. Pats nē, es nolīgšu tevi. 

GINTS. Tikai par tipogrāfiju neaizmirsti. 

Gints kāpj lejā pa kāpnēm. Boriss zvana pie Mišonkuļa durvīm. 

 

Aina13. 
Mišonkulis atver durvis. Boriss ieiet dzīvoklī. Istabā atvērts čemodāns ar mantām. 

BORISS. Mišonkul, es garāmejot iegriezos. Gribēju pie jūsu kaimiņa ieiet. 

Redzējāt? 

MIŠONKULIS. (pārskatīdams mantas čemodānā) Redzēju. 

BORISS. Ko teiksiet? 

MIŠONKULIS. Tagad jau vairs neko. 
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BORISS. Es nezinu, ko viņam tur sasolīja, bet skaidri redzams, ka nopirkts. 

Latvieši. Tā ir politika. Vienkārši tāpat par fašistiem neviens neiestāsies, pat Vācijā. 

Viņš vispār ir normāls? Es pazīstu viņa meitu... 

MIŠONKULIS. Aņu? 

BORISS. Jā. 

MIŠONKULIS. Boriss, es tev atstāšu atslēgas. Tu tās pēc tam atdod Aņai. Labi? 

BORISS. Uz kurieni jūs braucat? 

MIŠONKULIS. Pie meitas aizbraukšu. Še. 

Stiepj atslēgas. Boriss paņem un ieliek kabatā. 

BORISS. Un pats interesantākais, es ar viņiem iepazinos aizvakar... 

MIŠONKULIS. Man drīz vilciens. 

BORISS. Labi, es atdošu atslēgas. ( norāda uz sienu, kas kopīga ar Sašas 

dzīvokli) Bet viņi nav mājās, vai? 

MIŠONKULIS. Tu neprasi, vienkārši atdod. 

Boriss iziet un zvana pie Sašas dzīvokļa durvīm. Durvis atver Sveta. 

Aina 14. 
Boriss un Sveta ieiet dzīvoklī. 

BORISS. Labdien. (Svetai) Mani sauc Boriss. Ar jūsu vīru mēs jau esam 

pazīstami. 

SVETA. Apsēdieties. 

BORISS. Paldies. (vēršas pie Sašas) Jūs tagad esat slavenība. Visās avīzēs 

publicēja. Mēs par jums partijā visu rītu runājām. 

SAŠA. Varu iedomāties, ko... 

BORISS. Nē, nē. Mēs gluži otrādi- par labo. Mēs taču...( apsēžas) Mēs 

domājām, kā jums palīdzēt. 

SAŠA. Nevajag man neko palīdzēt. Gan jau kaut kā pats tikšu galā. 

SVETA. Saša, uzklausi cilvēku. 

SAŠA. Es klausos. 
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Klauvējiens pie durvīm. Ienāk Aņa. 

BORISS. (Aņai) Sveika. Es, lūk, vizītē. 

SVETA.  (Aņai) Kā tev? 

AŅA. Normāli. 

SVETA.  Turpiniet, Boriss. 

Aņa klusēdama stāv. 

BORISS. Ziniet, es biju pārsteigts, kad ieraudzīju jūs televīzijā. Es jau sen pazīstu 

jūsu meitu... 

Visi klusē, gaida turpinājumu. 

BORISS. Nevar taču cilvēks, kas atklāti aicina aizmirst vēsturi, uzaudzināt 

meitu, kas pati šo vēsturi rada? Vai nav tiesa? 

SAŠA. Acīmredzot jūsu partijnieki jau viņu ir pāraudzinājuši. 

(Šai brīdī Mišonkulis iznāk no sava dzīvokļa ar čemodānu) 

BORISS. Nē. Es neticu. Es taču saprotu...tas taču tik ļoti ir krievu garā- viens 

pret visiem! Ko? 

SVETA. Viņš taču nepadomāja. 

BORISS. Lūk, lūk! Bet mūsu situācijā katrs vārds ir zelta vērts. Jūs nepaspējat 

pat aci piemiegt, kad viņi, latvieši, jau to izmanto. Vai ziniet, ko es tikko satiku pie 

jūsu durvīm? Nacionālistu! Latviešu nacionālistu! 

SAŠA. Viņš droši vien pie Valda gāja. 

BORISS. Varbūt pie jums?  

SAŠA. Pa labi te dzīvo viens vīrs. Leģionārs. 

Aņa klusē. 

SVETA. Tāda zeme. 

BORISS. Lūk, mēs tāpēc cenšamies šo zemi izmainīt. Bet vai jūs mums 

palīdzējāt? Ko? 

SVETA. Kurš tad te ir pret? 

BORISS. Piemēram, jūsu vīrs. (Sašam) Būtu jūs vakar pateicis- „fašisti”, šodien 

tādas sarunas pat nebūtu, un arī kāškrustu uz durvīm. Un cilvēki tajā pašā Krievijā 
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redzētu, ka mēs šeit cīnāmies par taisnu lietu. Un būtu palīdzējis...Politiskā līmenī, 

protams. 

SAŠA. Man negribas cīnīties. 

BORISS. Bet vajag! Jums to vajag vairāk nekā man! Jums ir bērni. Vai jūs gribat, 

lai viņi šeit eksistē vergu stāvoklī? Kā otrās šķiras cilvēki? 

SAŠA. Kaut vai piektās, ka tikai cilvēki būtu! 

AŅA. Papu! Man kauns draugiem acīs skatīties! 

SAŠA. (Aņai) Pēc tam. 

BORISS. Ziniet, es skatos uz jūsu meitu un tomēr ticu. Nākotnē viss būs 

pareizi...Bet jūsu, piedodiet, kristīgā siekalošanās...ir strupceļš. Jācīnās. Visiem kopā 

jācīnās. Mēs te no rīta ar kolēģiem... 

SAŠA. Sarkano zvaigzni man uz durvīm uzzīmēsiet? 

BORISS. Es runāju nopietni. 

SVETA.  Jūs turpiniet. 

BORISS. Īsāk sakot...jūs varat iestāties mūsu partijā. 

SAŠA. (smejas) Super! 

BORISS. Nav smieklīgi. Zināt, kāds tas latviešiem būs sitiens? Labāks par visiem 

mītiņiem. 

SAŠA. Sitiens tas būs man. Teiks, ka man galvā viss nav kārtībā. 

BORISS. Cilvēki sapratīs. Tas taču ir kā atklāsme. Cilvēks apmaldījās, bet, redz, 

kur tā ir- taisnība. 

SAŠA. Boriss, cik jums ir gadu? 

BORISS. Kāda starpība?  

SAŠA. Jā, tiešām, nekāda. 

BORISS. Jūs padomājiet. Aņa, vai tev ir mans mobilais? 

Aņa māj ar galvu. 

SAŠA. Bet jums par katru iesaistīto partijā dod balvas vai maksā naudā? 

SVETA. Nu, ko tu runā?! 
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BORISS. (Svetai) Nekas. Es neapvainojos. 

SAŠA. Bet es apvainojos. 

BORISS. Uz mani? 

SAŠA. ( pieceļas) Uz tevi. 

Boriss arī pieceļas. 

SAŠA. (sažņaudz dūres) Vācies! 

BORISS. (Sašam) Uz redzēšanos. 

SAŠA. Un lai es tevi te nekad vairs neredzētu! Sakropļojuši meitu! Un tagad šurp 

atnākuši! 

Sveta apķer vīru atturēdama. Boriss aiziet. Aņa skatās viņam pakaļ. 

SAŠA. To viņam, Aņa, ( rāda uz durvīm), to viņam vajag, lai tu esi tāda. Viņš jau arī 

mani ir gatavs partijā pieņemt. Mani, nodevēju un fašistu! 

AŅA. Ja tu nožēlosi...  

SAŠA. Man nav ko nožēlot. Tādēļ, ka man ir taisnība. Kamēr es un tādi, kā es, 

nepiedos un neaizmirsīs visu- nekas nesanāks. Brauksim dažādos tramvajos. 

Sarkanais –krieviem, zilais- latviešiem. Un slimnīcās tas pats. „Ai, latvietis mirst, 

pasauciet latviešu ārstu. Ko? Visi aizņemti? Tad pagaidīsim, kamēr atbrīvosies”. 

Jautra dzīvīte! Raugi, vēl pie automātiem ķersimies. Bet tad jau viss. Asinis! 

AŅA. Vai tādēļ tu viņu pusē pārmeties? No asinīm nobijies, ja? Un savu ģimeni 

nodevi un vispār visus...Man šodien tieši tā arī pateica: „Tu- leģionāra meita!”Es 

esmu kā spitālīgā! It kā tā būtu es tajā televizorā...Man kauns, ka es esmu tava meita! 

SVETA. (Aņai) Apstājies! Kam tu to saki? Tēvam? Plancka mazgadīgā! Es...  

SAŠA. Sveta, nav jau runa par viņu. Tur ir vesela partija. Konveijers. 

AŅA. Un man viņi ir tuvāki, nekā jūs te visi! Un godīgāki! Un es neesmu mazgadīga 

plancka! Es... 

SVETA. Ko-„tu”? 

AŅA. Es jums vairāk neesmu meita! 

SVETA. Ak, tā, lai tad tā tava partija tevi adoptē vai apprec. 

AŅA. Bet es tāpat! 
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SVETA. Ko- „tāpat”? 

AŅA. Man nevajag precēties. Es šodien pat atdošos! Borisam! Un vēl kādam! 

Visiem, kas vēlas!... 

Sveta metas pie meitas un stipri iesit viņai pa seju. Saša saķer galvu. Aņai tek asaras. 

AŅA. Es aiziešu no šīs mājas! 

SVETA. Palīdzēt sakravāties? 

AŅA. Iztikšu. Tikai ziniet- mēs savu panāksim. Un to fašistu krustu uz durvīm es 

uzzīmēju! Lai visi redz! 

SAŠA. Tu?! 

AŅA. (raudot) Es jūs ienīstu! ( Tēvam) Fašists! 

Aņa izskrien no istabas. Skaļi aizcērtas ārdurvis. Sveta skatās pa logu. Saša klusēdams 

sēž. 

Aina 15. 
Valda dzīvoklis. Paulis pēta brošūru, ko atstāja Gints. 

VALDIS. Liec nost. Tāda pati kā padomju laikos. Tie paši cilvēki rakstījuši. 

PAULIS. Es tāpat vien, skatos. 

VALDIS. Liec nost. Pretīgi. Tas Gints domā, vienreiz gadā atnāca un es par viņu 

tūlīt balsošu. 

PAULIS. Vismaz atnāk reizi gadā. 

VALDIS. Kad nomirsim, viņš mūs savā blociņā izsvītros, un viss. Ne es, ne tu 

viņam neesam vajadzīgi , viņam tava balss vajadzīga. 

PAULIS. Es taču saprotu, neesmu bērns. 

VALDIS. Es viņu pie kaimiņa aizsūtīju. Viņš ieies- un spiedīs roku...krievam...Bet 

pēc tam kaimiņš viņu pie velna aizsūtīs! Pat te varēs dzirdēt kā! 

PAULIS. Šai ziņā, Valdi,  tu esi savādnieks. 

VALDIS. Normāls. Vienkārši es arī 9.maijā varu gājienā iet. Man ir medaļa „Par 

uzvaru pār Vāciju”. 

PAULIS. Tev?! 
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VALDIS. Tikai neķer pie sirds. Var teikt, ka es esmu visas latviešu tautas liktenis 

vienā personā. 

PAULIS. Nesaprotu. 

VALDIS. Mīļo Pauli, ko tu pirms kara darīji? 

PAULIS. Mācījos. 

VALDIS. Es arī mācījos. Par šoferi. 39-tajā aizgāju mūsu armijā. Skaists 

mundieris. Atbraucu mājās- visas meičas manējās...40-tajā krievi ienāca. Mūsu 

mašīnas atņēma, bet strādāt uz tām nemāk. 

PAULIS. Viņi vispār strādāt... 

VALDIS. Nu, un mani- Sarkanajā armijā. Es pat braucu pa to pašu maršrutu, uz 

virssardzi,  vedu produktus. Nekas. Mundierītis, dabiski, sliktāks, bet citādi- nekāda 

vaina. Pēc tam sākās karš. Es uz mājām, uz laukiem. Uniformu noslēpu. Bet 

zābaki...zābakus es tāpat valkāju, uz tiem jau nav uzrakstīts. 

PAULIS. Krieviem zābaki nebija īpaši labi, man lēģerī arī nācās... 

VALDIS. Normāli zābaki. Tad vācieši nolēma leģionu taisīt. Bet es ģimenē 

jaunākais. Brāļi jau apprecējušies. Pirmajā reizē no iesaucamā punkta aizbēgu. 

Atrada. Atkal iedeva jaunu mundieri, bet maršruts tas pats- līdz virssardzei. Un 

galvenais- mašīna tā pati. Paveicās. Armija trešā, bet mašīna- tā pati. Nu, un kad atkal 

krievi atnāca, vari minēt, kas bija?  

PAULIS. Atstāja? 

VALDIS. Protams. Gan mani, gan mašīnu. Un pēc tam iedeva medaļu. 

PAULIS. Bet kad tad iesēdināja? 

VALDIS. Iesēdināja tikai 49-tajā. Un arī...ne jau mani viņiem vajadzēja ņemt. 

Sarakstos bija mūsu autobāzes direktora znots. Direktors mani viņa vietā ierakstīja. 

Viņš vēl tagad ir dzīvs, vecais maita. 

PAULIS. Krievs? 

VALDIS. Latvietis. Un ko tad man tagad, ienīst visus latviešus? 

PAULIS. Maita. 

VALDIS. Vai visus krievus? 

PAULIS. Es jau varbūt arī būtu kaut kā citādāk...lai tikai viņi manās mājās mani 

ciena un nemēslo visās malās. Miskastes pie katras mājas karājas. 
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VALDIS. Tas nav atkarīgs no tautības. 

PAULIS. Man mamma vēl bērnībā iemācīja. Visu miskastē. Es pie vecmammas 

aizbraucu uz laukiem, kādi gadi pieci bija... pagalmā salasīju visus vistu mēslus un 

pastkastītē iekšā... bija tāda skaista kastīte...pieradums. 

VALDIS. Vēl joprojām tur stāv? 

PAULIS. (smejas) To māju vectēvam pēc tam kaut kādi krievi nopirka, palika 

šiem mantojumā. 

Aina 16. 
AŅA UN Boriss uzmanīgi kāpj pa kāpnēm uz Mišonkuļa dzīvokli. Ieiet dzīvoklī un 

aizslēdz durvis. 

AŅA. (klusām) Mišonkul! 

BORISS. Es taču tev saku- aizbrauca. No kurienes citādi lai man atslēgas būtu? 

AŅA. Viņš nekur netaisījās braukt. 

Viņi ieiet istabā. Ieslēdz gaismu. 

BORISS. Redzi? 

AŅA. (sauc) Mišonkul! 

Aņa sāk staigāt pa dzīvokli, meklē Mišonkuli. 

BORISS. Aņa, viņš atstāja atslēgas.( noliek atslēgas uz galda) 

AŅA. Pat neatvadījās. Kāpēc? 

BORISS. Viņš bija tāds savāds. Parasti runājās, jautāja. Bet te: „Man drīz 

vilciens.” Kur dzīvo viņa meita? 

AŅA. Krievijā. 

BORISS. Varbūt viņš dēļ tava tēva runas? 

AŅA. Nevajag par to. 

BORISS. Varbūt meita izsauca. Padzīvosies tur un atgriezīsies. 

AŅA. (atspiežas ar rokām pret galdu, skatās uz atslēgām un sāk raudāt) 

Neatgriezīsies... 

BORISS. Nu, tā...Tik drosmīga, stipra, bet raudi. 
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AŅA. Viņš aizbrauca manis dēļ. 

Boriss sameklē kabatlakatiņu. Sniedz to Aņai. Aņa slauka asaras. 

BORISS. Mēs nevaram atļauties raudāt. Saproti? Starp citu, Mišonkulis lika 

atslēgas atdot tev. 

AŅA. Viss, noteikti neatgriezīsies... 

Aņa atkal raud. Boriss pienāk pie viņas. Sākumā glauda viņai galvu, pēc tam apskauj, 

noskūpsta uz kakla. Viņa roka slīd lejup uz viņas vēderu. 

BORISS. Meitenīt... nevajag raudāt...viss būs labi... 

Boriss sāk pogāt vaļā viņas blūzītes pogas. Aņa nepretojas. 

Aina 17. 
Sašas dzīvoklis. Saša un Sveta istabā. Darbojas televizors. Abi klusē. Ienāk Ļoša. Rokas 

un jaka asinīs. Ļoša novelk jaku. Saša paņem to rokās. Vecāki klusē. 

ĻOŠA. Jānoslēpj kaut kur. 

SVETA. Kungs! Kas ar tevi? 

ĻOŠA. Ar mani nekas... 

SAŠA. Kas notika? 

ĻOŠA. Es domāju, ka drīz būs klāt policija. 

SVETA. Ļoša! 

ĻOŠA. Tā sanāca. 

SAŠA. Runā! 

ĻOŠA. Nu...cilvēki lasa avīzes. Un katrs cūka uzskata par nepieciešamu izteikties. Bet 

kad divi cūkas sāk izpausties kopā, to es vairs nevaru izturēt. 

SAŠA. Vai viņi ir dzīvi? 

ĻOŠA. Droši vien. Tā kvieca, ka kāds izsauca policiju. 

SVETA. Ko tu esi izdarījis?! 

ĻOŠA. Man neviens neko nedrīkstēs teikt par manu tēvu!!! 

SAŠA. Kāpēc? 
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Ļoša klusē. Sveta pieceļas, paņem viņu aiz elkoņa. 

SVETA. Ejam, iesim nomazgāt rokas. Saša, liec mierā to jaku. 

Ļoša aiziet. Saša apsēžas, piespiedis asiņaino jaku pie ceļiem. Sveta pienāk un atņem 

viņam jaku. 

SVETA. Ko tu esi sastrādājis? 

Sveta aiziet. Saša vienkārši sēž un skatās sienā. Klauvējiens pie durvīm. Saša iet 

atvērt. Uz sliekšņa Paulis un Valdis. 

PAULIS. Es gribēju pateikt paldies par vakardienu. Sirds. Tāds vecums...Nu, 

vispār, paldies. 

SAŠA. Mēs jau tikai ātros sagaidījām... 

PAULIS. Jūs sagaidījāt, bet es paliku dzīvs. Un saviem bērniem pasakiet paldies. 

Saša skatās uz Valdi. Valdis klusē. 

SAŠA. Jā, noteikti. Varbūt vēlaties tēju? 

PAULIS. Nē, paldies. Jau tā visu dienu tēju dzeram. 

Paulis pamāj ar galvu un aiziet. Valdis viņam seko. 

Aina 18. 
Mišonkuļa dzīvoklis. Gultā guļ Boriss zem segas. Aņa jau apģērbusies. Stāv uz ceļiem, 

piespiedusies Borisa krūtīm. Borisa drēbes mētājas līdzās gultai uz grīdas. 

AŅA. Es jau sen tevi mīlu. Es vienmēr gribēju, lai tu esi mans pirmais un vienīgais. Es 

pat zinu, kādā krāsā tev dzīvoklī ir aizkari... 

Boriss nedaudz apskauj Aņas galvu. 

BORISS. Kādā? 

AŅA. Es vienmēr esmu gribējusi būt tev līdzās. 

BORISS. Nu, redzi, ja kaut ko ļoti gribas, vienmēr izdodas. 

Aņa pieceļas. Sāk virpuļot pa istabu. Boriss skatās uz viņu. Aņa apstājas. 

AŅA. Gribi, mēs dzīvosim te visu mūžu? Gribi? 

BORISS. Protams. Iesim pie taviem vecākiem ciemos. 

AŅA. (apstājas) Neiesim! 
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BORISS. Labi, neiesim. 

AŅA. Zini, es tagad uz visu esmu gatava. Vispār uz visu. Saproti? Es taču tevi mīlu. 

BORISS. Tu esi skaista. 

AŅA. Ja tu tagad teiktu: nogalini, uzspridzini, sadedzini sevi...Es ne sekundi 

nešaubītos. 

BORISS. Nopietni? 

AŅA. Tagad man esi palicis vienīgi tu. 

BORISS. (sāk ģērbties) Es tev neko tādu neteikšu.  

AŅA. Bet tu pasaki! Saki! Saproti, visas tās akcijas, sapulces...Ar to nepietiek. Kaut 

ko vajag darīt! Es domāju, ja nu sadedzinātos uz laukuma? Tā ir sākušās daudzas 

revolūcijas. 

BORISS. Tu varētu to izdarīt? 

AŅA. Jā! Tagad man liekas, ka jā! Tad visi saprastu, visa pasaule! Un arī tēvs 

saprastu! 

BORISS. Aņa, ir arī citas metodes. 

AŅA. Tās nedarbojas. 

BORISS. Tagad es no tevis slēpšu sērkociņus. 

AŅA. Vai nošaut prezidentu... 

BORISS. Kādēļ? 

AŅA. Tādēļ, ka tas ir pa īstam! 

BORISS. Iesēdinās cietumā. 

AŅA. Kādreiz taču mūs izlaidīs? 

BORISS. Kāpēc „mūs”? 

AŅA. Vai tad tu neesi ar mani? 

BORISS. Ar tevi, protams, bet pašdedzināties un šaut es netaisos. Es domāju, tu 

ar laiku iekarosi stāvokli partijā. Un mēs kopā...Tev ir ļoti izdevīgas pozīcijas: tēvs- 

nodevējs. Tas palīdzēs. 

AŅA. Kāds tam sakars ar tēvu? 
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BORISS. Nu, tu tici man, es ar politiku jau sen nodarbojos. Ja tu izspēlēsi 

pretnostatījumu, iznāks, ka viņš ir it kā nodevis tevi. Tavus uzskatus. Un no tā tu pati 

vari iegūt vairāk plusus. Un arī es atbilstoši. 

AŅA. Nesaprotu. 

BORISS. Tas ir labāk, nekā šaut. 

AŅA. Kam labāk? 

BORISS. Tev, man. 

AŅA. Bet cilvēki? Bet krievi? 

BORISS. Cilvēki iet tur, kur viņus ved. Un varianti ir tikai divi: vai nu tu esi 

vadonis, vai ganāmais. 

AŅA. Bet cilvēki nav auni. 

BORISS. Jā, protams. Cilvēki- tas ir galvenais. Mēs to visu darām viņu dēļ. Bet 

arī mēs esam cilvēki. Tikai nedaudz gudrāki, nedaudz labāki. Mēs esam līderi, 

saproti? 

AŅA. Nē. 

BORISS. Demonstrācijas, mītiņi- tie neko nemainīs. Dedzini sevi, šauj...Šajā 

zemē viss būs tā, kā nolems Štatos, Vācjā, Anglijā, Krievijā. Tā ir spēle. Spēle uz 

naudu. Bet cilvēki ir instrumenti. Un es ar šiem instrumentiem strādāju. Un piedāvāju 

arī tev. Saproti? (pauze) Labi. Pēc tam mēģināšu paskaidrot. Nāc pie manis. 

AŅA. Klausies, Boriss, vai gulta arī ir pozīciju nostiprināšanai? Vai lai atriebtos 

tēvam? „Tu, vecīt, televīzijā izrunājies pret mani, bet es par to tavu meitiņu 

izdrāzīšu”? Ko? 

BORISS. Aņa! 

AŅA. Tāds, lūk, politisks lēmums?! 

BORISS. Klausies, Aņa, tu nedomā... 

AŅA. Toties tu domā! 

BORISS. Tas vienkārši ir bīstami tev un apkārtējiem. 

AŅA. Paskat tik! Mūsu politiķis no briesmām izbijās! Bet es nebaidos! Man vairs ne 

no kā nav bail! Pierādīt? 

BORISS. Labāk nomierināsimies un rīt mēs... 
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AŅA. Rīt jau būs par vēlu. 

BORISS. Aņa, es visu saprotu, bet... 

AŅA. Ej, Boriss, ej. 

Boriss parausta plecus un iet. Apstājas. 

BORISS. Vai es tev varu vismaz piezvanīt? 

AŅA. Kāpēc? Vēlreiz nokniebties? Iepatikās? 

BORISS. Iepatikās. 

Aņa klusē. Boriss aiziet. Aņa iet pie skapja un izvelk ieroci un patronas. Apsēžas, 

pielādē ieroci. Iziet tukšajā kāpņu laukumiņā. Apstājas tā vidū, turēdama šauteni 

abās rokās. 

BEIGAS. 
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