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I 

TV sarunu raidījums. Jautājumus uzdod viens no kora, Adas atbild.

KORIS Ko Jums nozīmē nacionālisms?

ADAS Cieņa pret savu tēvzemi un savām saknēm.

KORIS Kā tad vērtējat  agresīvu nacionālistu  izlēcienus,  kurus  uztur  partijas?  Tas  taču

ietekmē arī parastus cilvēkus. 

ADAS Domāju, ka cilvēks ir zaudējis vēlmi kaut ko mainīt. Tautai ir tiesības aizstāvēties

ar ieročiem, kad tiek pielietots politisks pārspēks. Tādus cilvēkus nesaucu par slepkavām,

bet par partizāniem. Skandināvijas piemērs to tikai apstiprina. 

KORIS  Bet vai tāda nežēlība ir attaisnojama? 

ADAS Visi upuri guļ uz multikulturālisma sirdsapziņas. Islamizācijas politika noveda līdz

tam, ka kādam gluži vienkārši "aizbrauca jumts".

KORIS  Ilgu  laiku  izlēcienus  pret  cittautībniekiem  bija  pierasts  fiksēt  ne  kā

nacionālistiskus,  bet  kā  vienkāršu  huligānismu,  par  kuru  sodīja.  Tagad  radikālo

nacionālistu noziegumi kļūst arvien demonstratīvāki, jo viņiem rodas aizmugure, nav vairs

tik stingra kriminālatbildība.

ADAS Nav taisnība.

KORIS Bet ar katru gadu taču tādu noziegumu skaits pieaug. Pat par 10 - 15 procentiem

katru gadu.

ADAS No kurienes tādi skaitļi?
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KORIS No informācijas centra, kas katru mēnesi uzrauga ksenofobiskus uzbrukumus, kas

saistīti ar etnisko un reliģisko neiecietību, monitoringu. Aptuvenie dati: pirmajā gājienā par

homoseksuāļu tiesībām Lietuvā, nacionālistu uzbrukumu dēļ, cieta, mazākais, 25 cilvēki.

ADAS Tas saucas, ka nebija citas izejas. Mūsu tauta ir cittautiešu un izvirtuļu apspiesta,

viņu dēļ arī rodas visas šīs nelaimes. 

KORIS  Bet valdība taču spēlējas ar nacionālistiem, esot pielaidīgi ne vienu gadu vien. Bez

ideoloģijas  šādai  spēlei  ir  pragmātisks  aspekts:  valdošie  centšas  nodrošināt  sabiedrības

atbalstu.

ADAS Sabiedrība jebkurā gadījumā mūs atbalsta.  Katram ir  sava galva uz pleciem, tā

sakot.

KORIS Bet valdība taču sniedz savai retorikai īsti nacionālistisku nokrāsu, lai saņemtu vēl

vairāk  vēlētāju  balsu.  Tā  ir  manipulēšana  ar  cilvēkiem,  neņemot  vērā  nekādu  -  ne

homoseksuāļu, ne heteroseksuāļu cilvēktiesības.

ADAS  Tad  ar  mums  visiem  manipulē.  Mūžu  mūžos  tīko  pēc  mūsu  zemes  un  mūsu

valodas. Kam tik nav bijis slinkums - žīdiem, krieviem, poļiem. Tad mēs, mēs esam upuri,

ne viņi. Saprotat?

KORIS Bet pašreizējā teritorijā mēs dzīvojam ne ilgāk kā...

ADAS Toties Vītauta zirgs dzēra no Melnās jūras, mēs varējām būt diženi!

KORIS Esam saņēmuši skatītāja zvanu. Tā, lūdzu, stādieties priekšā... 

ZVANĪTĀJS Zirgi jūras sālsūdeni nedzer!

ADAS Tā ir metafora, tā sakot, metafora!

ZVANĪTĀJS Kāda vēl metafora? Tīrs blefs debiliķiem. Tu stulbā nacionālistu cūka, neturi

mūs par idio...
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Zvanītāja zvans tiek pārtraukts.

KORIS  Ja  vairāk  zvanu  nav,  turpinām  mūsu  sarunu.  Ja  tādas  tiesības,  kā  piemēram,

"Lietuva  lietuviešiem!"  atzīstamas  tikai  "izvēlētām"  tautām,  tas  jau  vispār  vairs  nav

nacionālisms, bet elementārs šovinisms un imperiālisms, jo tie ir centieni sasniegt svešas

etniskās būtības un teritorijas iekarošanu.

ADAS Ko jūs runājat, te nav Krievija! Lietuvieši ir maza tauta. Vajag būt lepniem, ka mēs

vienīgie no baltiem senatnē tikām izveidojuši  savu valsti,  kuras teritorija XII  -  XV gs.

sniedzās pat līdz Melnajai jūrai.

KORIS Atkārtojaties. Turklāt, no vēstures viedokļa, tas nav liels laika posms.

ADAS Vai būs kādi inteliģenti jautājumi vai komentāri? 

KORIS Turklāt, pašiem lietuviešiem nebija savas valodas - ar Rietumeiropu viņus saistīta

latīņu  valoda,  ar  Austrumeiropu  -  senā,  kancelejiskā  slāvu  valoda.  Un,  kur  vēl  citas

nianses? Pat tagad netiekam skaidrībā, kur - uz rietumiem vai austrumiem skatīties. Mēs

paši sevi pārdodam. Un cik lietuviešu ir emigrējuši? Tādā Anglijā viņi taču ir tieši tādi paši

viesstrādnieki kā šeit ķīnieši. Tad, ko mēs varam sodīt?

ADAS Viss skaidrs, man vairs nav, ko teikt. Ja vien satiksimies citu vēlētāju vidū.

Adas noņem mikrofonu un aiziet.
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II

Juozas runā pret kameru.

JUOZAS Cik pulkstens? Man šķiet,  ka nedēļa  ir  pagājusi.  Te smagi  un lēni  kustas uz

priekšu laiks. Jā, jā, atceros, ko sarunājām. Nekādu lamāšanos. Bet, kādēļ mēs joprojām

satiekamies? Man riebjas rakāties pa savām jūtām kā pa kādu miskasti.  Turklāt,  es jau

skaidroju, visu simtreiz esmu skaidrojis.

III

NINA (piedāvādama kaut kādu pulverīti) Gribi eščo razok?

MARIJA Ko?

NINA Maška, neizliecies par svētuli. Tevi jau kalbasī?

MARIJA Nesauc mani par Mašku, man nepatīk.

NINA Vārds Marija ir stulbs.

MARIJA Ļoti skaists vārds.

NINA Kad pirmo reizi izdzirdēju, tāda ņirga paķēra...

MARIJA Un, kas tur tik smieklīgs?

NINA Nu, atceries, kā  prišla nobijusies? Sēdēji stūrī, kamēr pēdējais pensionārs izvilkās

no aptiekas, tad pienāci tā nedroši, kā zajec un prasīji...

 MARIJA Vai jums ir marle?

 NINA Marle? Kāda marle?

 MARIJA Es arī apjuku.

NINA Nu, kam jums to vajag?

 MARIJA Es visa nosarku, nezināju, kā paskaidrot.
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 NINA Tad es jautāju: "Kā tevi sauc?" un tu tā serjozna atbildēji: "Marija".

 MARIJA "Svētā jaunava", tu pieliecies pie manis, "jums sākušās mēnešreizes".

NINA Tu biji pārsteigta, ot kuda es to zinu. Tava kleitiņa vsja bija asiņainiem pleķiem.

MARIJA Viss marles dēļ.

 NINA Da saprotu, dzīvoji tikai ar babušku, piecdesmit gadu laikā mnoga kas izmainījies.

MARIJA Tu rādīji man paketes kā konfektes. Sarkanas, gaišzilas, čaukstošas paketes. Tava

balss bija nomierinoša, akcents un sajauktās valodas smīdināja, nebiedēja. Kaut ko man

skaidroji... Baigi sagribējās šokolādes konfektes.

NINA Aizgāji  nesamaksājusi.  Biji  takaja pazaudējusies.  Bet es biju pilnīgi  uverena,  ka

atdosi man parādu.

MARIJA Un atdevu, vai tad ne?

IV

JUOZAS Gribu  ūdeni.  Agrāk  bija  nolikta  ūdens  glāze  katras  mūsu  sarunas  laikā.  Jūs

pierakstījāt, es dzēru ūdeni. Tam tiešām ir nozīme, es pat paliku godīgāks. Nefiksēju, vai

nevienu nenododevu. Labi, beidzu. Kādi šodien jautājumi? Jautājat, kādus es iedomājos

varoņus? Kam tas?

Es arī kādreiz gribēju būt varonis. Bet, lai kļūtu par varoni, vajag kaut ko ahujenno izdarīt,

vai ne? Un vajag bandu, kas pēc tam tev sekotu. Ticētu, tā sakot. Bet es nepiedzimu par

vadoni. Es pat nepiedzimu pirmais. Domā viegli, ja ir par tevi vecāks brālis, kas padara tevi

par susliku uz visu dzīvi? "Bet Jonas labāk nokārtoja matemātikas eksāmenu. Bet Jonas

atskrēja pirmais"... Ejiet nafig. Lieku mīksto uz to viņa pirmbūšanu. Lai gan viņš arī uzlika

mīksto - nekad viņš man nav runājis tādas stulbības, kādas mamma. Un tā mēs jēdzīgi

satikām. Viņš piesedza mani. Un pirmo cīgu arī Jonas saorganizēja, lai gan pats nepīpēja.
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Paprasīja draudziņam. Bet kompānijas mums bija atsevišķas. Piecu gadu starpība tomēr.

Viņam piecpadsmit,  man desmit.  Viņam septiņpadsmit,  man divpadsmit.  Viņam...  Nu...

Pats saproti.

(..)

KORIS

Ņemiet, bērni, pagalīti, nositiet to žīdiņu

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Kāpa pa kāpnēm.

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Un nokrita pa kāpnēm.

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Viņš - neko. Bet mēs vēl varam izdarīt šo:

Ņemiet, bērni, pagalīti, nositiet to žīdiņu,

Viens, divi, trīs!

Ņemiet, bērni, pagalīti, nositiet to gejiņu.

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Viņš dzīvo manā mājā.

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Vēl neko, bet, vai gaidīsim, līdz izdarīs?
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Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Vēl - neko. Bet mēs vēl varam izdarīt šo:

Ņemiet, bērni, pagalīti, nositiet to gejiņu,

Viens, divi, trīs!

Ņemiet, bērni, pagalīti, nositiet čigāniņu.

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Viņš dzīvo būdā.

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Perina narkomānu migu.

Bet, ko viņš tādu izdarījis?

Visās avīzēs to raksta.

Kā atrisināsim problēmu?

Nezinu, negribu domāt, 

Bet mēs vēl varam izdarīt šo:

Ņemiet, bērni, pagalīti, nositiet čigāniņu,

Viens, divi, trīs!
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Bet, ja tā būtu grūtniece - žīdiete, lesbiete, čigāniete

Vai visas trīs vienā?

Man nospļauties, viņa jau ir līķis.

(..)

 XXV

Juozo mājās, kurās viņš dzīvo kopā ar mammu un patēvu. Mamma un patēvs nav mājās.

Juozas atver durvis un ielaiž Adu un Ninu.

JUOZAS Beidzot!

ADAS Tu tiešām esi viens?

JUOZAS Jā, viņi aizbrauca.

ADAS Labi.

JUOZAS Kaut ko dzersiet?

NINA Tev ir jogas tējiņa?

ADAS (apsēžoties krēslā) Tikai nesāc.

NINA Nu, kas ir, es vairs nevaru paprasīt krūzīti tējas?

JUOZAS Man ir tikai piparmētru, ja der.

ADAS Nepievērs uzmanību.

NINA Paldies,  iztikšu.  Vot,  kamīniņš,  sasilšu tāpat.  Zini,  nebija nemaz tik viegli  atrast

tavas mājas.

ADAS (Juozam) Sēdies.

JUOZAS (apsēžoties) Kā teiksi.
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Nina staigā pa māju, apskatās pie sienas esošās bildes, suvenīrus uz kamīna.

ADAS Tavs laiks ir pienācis. 

JUOZAS Kāds laiks?

ADAS Mēs tevi vērojām visu šo gadu. Taisnību sakot, no sākuma man šķiti apšaubāms, un

vēl  tā  stulbā diska metēja vēsture,  treniņi  pa vakariem utt.  Bet  tavs ķermenis izrādījās

gatavs mums pieslēgties - muskuļots, enerģisks, gribošs. Taču prāts vēl atpalika. Nē, nē,

neapvainojies. Pieņem taisnību. Tagad esi izaudzis, tūlīt būsi pilngadīgs. Tu ienāksies kā

kaut kāds persiks, labā kompānijā, kur tev palīdzēs saprast, kas ir labi, kas ir slikti.

NINA (ievērojusi Eifeļa torni) Oho, kāds tornis. Labais, Adai, redzēji?

ADAS (nepievērsdams uzmanību) Tu biji kā daltoniķis, kas neatšķir krāsas. Bet ar krāsu

atšķiršanu nepietiek. Tev visa pasaule ir jānokrāso baltās patiesībās krāsā, tev ir... 

NINA Adai, mēs kaut kad aizbrauksim uz Parīzi?

ADAS Aizveries! (tālāk Juozam) Tev jātiecas pēc taisnības katru dienu un katru dienu tev

par to ir jācīnās. Vai tu mani saproti?

JUOZAS Nu, jā, esam par to runājuši daudzas reizes...

ADAS Šī reize ir īpaša, mans dēls. Vai tu esi gatavs sarkanajām kurpju šņorēm?

JUOZAS Ko?

ADAS Jā, tu dzirdēji pareizi.

JUOZAS Sarkanajām?

ADAS  Ne tagad, bet jau drīz.
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JUOZAS Protams, ka esmu gatavs!

ADAS Tev tās vajag nopelnīt.

JUOZAS Labi, es esmu gatavs jebkam.

ADAS Tiešām?

JUOZAS Protams.

ADAS Būs jālej asinis.

JUOZAS Zinu.

ADAS Vajadzēs kādu nogalināt un tad sadedzināt.

JUOZAS Ne obligāti.

ADAS Juozai, mēs runājam par citu līmeni. Neesi naivs. Tev vajadzēs kādu aizvākt no

viņa grēcīgās dzīves.

JUOZAS Kādu?

ADAS Neuzdod stulbus jautājumus. Pats zini, ka sarkanās kurpju šņores tiek dotas tikai

tiem, kam nav bail ziedoties un riskēt. Vai tu gribi sauss izkāpt no peļķes?

JUOZAS (šaubīdamies) Kas man ir jānogalina?

ADAS Vienalga, kas. Vecenīte, kaimiņu čalis,  neciešams skolotājs,  policists...  Viņi visi

savas dzīves laikā vismaz reizi ir izdarījuši kaut ko, kaut ko nogalinājuši kādā citā cilvēkā.

Tu viņiem tikai palīdzēsi pārcelties uz jaunu dzīvi. 

JUOZAS Nezinu, vai tā ir palīdzība... 

ADAS Tev nav ienaidnieku?

JUOZAS Varbūt ir... Nezinu. Nekad neesmu par to domājis no tāda... lenķa.
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ADAS Vienmēr ir pirmā reize. Ja izdarīsi šo, saņemsi nopietnākus uzdevumus. Kļūsi par

mūsu tiesību karotāju. Juozai, tā ir liela cieņa, pats zini, ka ne katrs saņem šo dāvanu.

JUOZAS Bet varbūt es kādu varu piekaut? Nu, palaist zupu [asinis] pa degunu...

ADAS Nesmīdini mani. Sāku šaubīties, vai tiešām ir pienācis laiks... Bet varbūt tāds nekad

nepienāks?

JUOZAS Jā, bet...

ADAS  Negribu  dzirdēt  nekādus  "bet".  Neesi  mīkstais.  Ja  esi  sagatavojies,  tu  esi

sagatavojies. Grēksūdzi psihologam varēsi dot vēlāk. Nu, kā ir?

JUOZAS Man vajag padomāt.

ADAS Armijā neviens tevi neprasa domāt, Juozai.

JUOZAS Es nezinu, nezinu, šovakar tik daudz kas ir noticis... Man spiež galvu.

NINA Oi, pārdomāju - možna piparmētru tēju.

ADAS Ko?

NINA Te ir vēsi.

JUOZAS (ar atvieglojumu) Tūlīt uztaisīšu.

Juozas iziet no istabas.
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