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VARIS sēž kopmītnes istabiņā. Viņš ar vienu roku kasa savu 

galvu, ar otru skrubina sienā caurumu. Tad spēji pieceļas. It kā 

viņam pēkšņi būtu ienākusi prāta kāda ideja, viņš piesēžas pie 

galda, uzraksta vienu teikumu un tad atkal apsēžas.  

Cauri istabai iziet jauna meitene, melnā ādas jakā – viņas vārds 

ir SĀRA. 

Varis noķer viņas skatienu. Viņš grib kaut ko teikt, bet tad 

pievēršas atkal rakstīšanai.  

Sāra apstājas, paskatās pār plecu Varim tajā, ko viņš ir 

uzrakstījis un skaļi to nolasa. 

SĀRA. Elpot kļuva arvien grūtāk. Katrs gaisa malks dedzināja 

viņa plaušas, it kā tajās ieplūstu karsti un sīvi dūmi. Viņš ievilka 

tikai īsus elpas vilcienus. Tikai tik, lai viņš nenosmaktu. Viņai 

dūmi netraucēja, viņa apsēdās viņam blakus, viņas elpa bija 

karsta. Bija sajūta, it kā tieši viņas karstā elpa būtu saindējusi 

visu istabas gaisu tā, ka tas vairs nevarēja elpot. 

Varis pārsvītro uzrakstīto, tad uzrāpjas uz loga, atver to un 

aizsmēķē. 

Ienāk MĀRIS. Varis izmet izsmēķi ārā pa logu. 

MĀRIS. Es taču tev lūdzu! 

VARIS. Es nesmēķēju, es biju atvēris logu un no āras sanāca 

iekšā dūmi. 

MĀRIS. Tā – mīļo, brāli.. 

Māris sameklē somu, atver to, noliek uz gultas. 

MĀRIS. Man tev ir īpašs uzdevums.. es biju priecīgs, ka tu šo 

mēnesi pavadīji kopā ar mani, bet tagad ir jau oktobris un tev ir 

jāaizbrauc palīgā mammai… 



2 
 

VARIS. Nē, es nevaru.. 

MĀRIS. Lūdzu,  Vari, tu zini, ka es šobrīd nevaru braukt.. un 

tagad ir pēdējais brīdis – citādi atkal būs jāpērk malka pa ziemu 

no kaimiņiem. 

VARIS. Es.. tagad.. rakstu.. 

MĀRIS. Labi, Vari, taisies.. tev  pēc stundas ir autobuss.. 

Māris iedod naudu. Un sāk krāmēt mantas. 

MĀRIS. To savu rakstu darbu, tu vari man atstāt – es izlasīšu, 

pateikšu, ko es domāju.. varbūt varēšu tev ko ieteikt. 

VARIS. Ko tu man varētu ieteikt?  

MĀRIS. Nu, es izlasīšu un tad zināšu, ko es tev varu ieteikt. 

VARIS. Tā bija retoriska izteiksmes figūra. Nevis jautājums. 

MĀRIS. Nu, redzi.. viss, tu esi gatavs ceļam! Pasveicini 

mammu! 

VARIS. Es nevaru braukt.. 

MĀRIS. Bet tev ir jābrauc, mazais. 

VARIS. To malku jau sen atveda! 

MĀRIS. Tāpēc jau ir pēdējais laiks.. 

VARIS. Kāpēc tu pats nebrauc? 

MĀRIS. Labi – viss, bez jokiem. Tev ir jābrauc, jo tu tik un tā 

neko prātīgu nedari. 

Varis apsēžas pie galda. 

MĀRIS. Es gribēju tev… tev vajadzētu sākt domāt, kad tu 

vidusskolu beidzot pabeigsi. 
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VARIS. Tev vajadzētu sākt domāt. 

MĀRIS. Netaisi skandālu! 

VARIS. Es nekur nebraukšu – man vajag grāmatas.. 

MĀRIS. Ņem līdz. 

Norāda uz milzīgo grāmatu kaudzi. 

VARIS. Es tagad beidzot sapratu, kas tur notiek.. un man vajag 

būt šeit.. otrs – ir vēls un tu zini, ka nevaru tik vēlu iet laukā.. 

MĀRIS. Beidz uzvesties, tā kā skuķis.. man nav nekas pretī, ka 

tu šeit paliec… bet tu man te nesāc savu noteikumus uzstādīt! 

Izīrē savu istabu, ja tu gribi te dzīvoties un rakstīt to… to savu, 

kas tas ir? 

VARIS. Nu, kas tas ir? 

MĀRIS.  Es tev ļāvu te palikt šomēnes, tas viss labi… sēdi un 

raksti, bet man vajag, lai tu šovakar brauc pie mammas. 

VARIS. Kāpēc? 

MĀRIS. Malka!  

VARIS. Nemuldi! 

MĀRIS. Tā tu man paldies pasaki, ja? Tu laikam esi aizmiris, ka 

šīs ir kojas un tu šeit nemācies… 

Varis iegrimst rakstīšanā un tēlo, ka nedzird, ko Māris runā. 

MĀRIS. Kas man tev ir jāskaidro? Ko? Es tev normāli, kā 

cilvēkam palūdzu – man vajag manu istabu – ko tu te stīvējies?  

Māris izrauj aprakstītās lapas. 

MĀRIS. Tu kurls esi?  
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Māris iesit ar papīra lapām Varim pa galvu, no papīru kaudzes 

izkrīt ārā zīmējums. Varis steidz to pacelt, lai Māris neierauga, 

kas tajā attēlots. 

Māris cenšas iegūt zīmējumu, turpinādams runāt. 

MĀRIS. Man ir jāmācās.. tad, kad tu beidzot kaut ko sāksi darīt, 

tad tu varēsi mammai nepalīdzēt. Kamēr tu nodarbojies ar 

muļķībām… 

Māris atkaro zīmējumu. 

MĀRIS. Kur tu to rāvi? 

VARIS. Labi, Māri, atdod.. 

MĀRIS. (tēlojot satraukumu) Kā tu viņu pazīsti? 

VARIS. Par ko tu runā? 

MĀRIS. (tāpat) Tu mani izseko?  

VARIS. Davai, beidz.. es sapratu.. 

MĀRIS. (tāpat) Kā tu pazīsti manu draudzeni? 

VARIS. Tev ir draudzene?  

MĀRIS. Brauksi prom? 

VARIS. Atdod, lūdzu! Es sapratu, es sapratu.. tikai atdod manu 

romānu! 

MĀRIS. Es dzenu velnu! Klausies – ir viena meitene.. 

VARIS. Atdod, lūdzu? 

MĀRIS. Nu, viņa ir tā kā mana draudzene.. un viņai nav, kur 

šovakar palikt. 

VARIS. Atdod! 
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MĀRIS. Tāpēc būtu labi, ja tu pazustu.. Tas nav nekas pret tevi, 

ja?  

Māris atdod Varim lapas, bet zīmējumu patur. 

MĀRIS. Es biju domājis, ka tu varētu man atstāt to… romānu. 

Es palasīšu un tā. 

VARIS. Kas tā par meiteni? 

MĀRIS. (rāda uz zīmējumu) Šī te meitene, baigi līdzīgi tev 

sanācis… meitene, kuras tēvam ir balts poršs… viņai vārds ir 

Sāra, viņa dzīvo... nu, tagad jau dzīvoja blakus istabā… Viņai 

atņēma atslēgas, jo viņa uzzīmēja miroņgalvu uz sienas… tādu 

reāli lielu… 

VARIS. Kāpēc, lai meitenei, kura dzīvo kojās, būtu tēvs ar baltu 

poršu? 

MĀRIS. Ko? Ā.. es viņai to pašu prasīju… viņai liekas, ka šeit 

ir baigi interesanti. 

VARIS. Neizklausās ticami. 

MĀRIS. Tu jau sataisījies? 

VARIS. Bet vispār smieklīgi, ka pirmais, ko par savu draudzeni 

pateici bija, ka viņas tēvam ir balts poršs. 

MĀRIS. Nē, es neteicu. 

VARIS. Tas bija pirmais, ko teici… 

MĀRIS. Nē, nu, tas noteikti nebija pirmais! 

Istabā iebrāžas Sāra, viņai rokās alus pudele. 

SĀRA. Tā stulbene, tā pārmīzusi jēgu, ka ieslēgusies ar visiem 

saviem zivju pirkstiņiem istabā… Pamuļķā mietpilsone, viņai 
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droši vien bail, ka tas skelets viņai pa nakti nevainību laupīs… 

(ieraugot Vari) Čau, ko tad tu te? 

MĀRIS. Jūs esat pazīstami? 

SĀRA. Mūsu bibliotēkas spoks. Visu dienu sēž bibliotēkā un 

pasūta grāmatas tikai caur zīmītēm.. 

MĀRIS. Tas ir mans brālis – Varis! 

SĀRA. Tu man neteici, ka jūs abi te dzīvojat.. (kaitinot Māri) 

Mums būs sekss trijatā? 

MĀRIS. Varis jau brauc uz laukiem.. viņš tik tā bija iebraucis 

paciemoties. 

SĀRA. Kā tu vari to Džoisu palasīt?   

MĀRIS. Varim jābrauc mammai palīgā.. malka atvesta.. 

SĀRA. Tu parādīsi, ko tu raksti? Es taču redzu, ka tu katru 

dienu kaut ko raksti…   

MĀRIS. Viņš nevar, viņam tūlīt pēdējais autobuss.. 

SĀRA. Pie velna autobuss - paliec! 

MĀRIS. Nē, Varis jau sakrāmējies! 

SĀRA. Viņš ir mēms? 

MĀRIS. Vari, pasaki, ka tev jābrauc! 

VARIS. Tu teici, ka viņas tēvam ir balts poršs. 

MĀRIS. Baigais joks! 

SĀRA. Manam tēvam ir gan sarkans, gan balts poršs… 

MĀRIS. Es neko tādu neteicu. 

VARIS. Tas bija pirmais, ko teici. 
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Sāra ierauga aprakstītās lapas. 

SĀRA. Tas ir tas, ko raksti?  

MĀRIS. Es neko tādu neteicu.. 

SĀRA. Tas ir stāsts? Par ko tas ir? Ē – un tā es esmu? Ko? Māri, 

tā esmu es, ne? 

Sāra vicina zīmējumu. 

SĀRA. Kurš no jums to zīmēja? 

MĀRIS. Klausies, es tiešām neko par to poršu neteicu… 

SĀRA. Varis to zīmēja, vai ne? 

MĀRIS. Nē, es to zīmēju, vai ne, Vari? 

VARIS. Labi, es iešu. 

SĀRA. Māri – pasaki, lai viņš paliek un nolasa mums to savu 

stāstu. 

MĀRIS. Bet, es domāju, ka mēs paliksim.. ja tu par to mašīnu, 

tad… 

SĀRA. Mēs divatā varam pabūt visu laiku – bet ar tavu brāli 

tikai šodien! 

MĀRIS. Bet viņam jābrauc mammai palīgā! 

SĀRA. Gan jau mammīte nenomirs, ja rīt aizbrauks… pats teici, 

ka pēdējais autobuss šodien… 

MĀRIS. (ironiski) Jā, Vari – pie velna – brauc rīt no rīta..  

Varis paņem Māra sakrāmēto somu, paņem kaudzi ar grāmatām 

un dodas ārā. 

SĀRA. Māri! 
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Māris. Es taču viņam nevaru pavēlēt, ja viņš grib braukt, lai jau 

brauc. 

SĀRA. Cikos tev tas autobuss? 

MĀRIS. 10.45. 

SĀRA. Tu nevari nekur paspēt – tas ir pēc piecpadsmit 

minūtēm. 

MĀRIS. Es izsaukšu taksi! 

VARIS. Tu.. tu.. tu izsauksi taksi? Tu nekad nesauc taksi.. tu 

labāk.. labāk.. nostaigāsi sev līkas kājas nekā sauksi taksi..  

SĀRA. Ja viņš nepaliek, es braucu uz centru! 

MĀRIS. Bet mēs sarunājām, ka paliksi pie manis! 

SĀRA. Es gribu pavadīt tavu brāli, viņš vēl apmaldīsies Rīgā. 

MĀRIS.   Vari, kur tu steidzies! Paliec šodien šeit – gultas jau 

mums divas. 

SĀRA. Tu esi vienīgais bibliotēkas apmeklētājs, kurš izmanto 

bibliotēku tiem mērķiem, kam tā domāta – nevis sēdi un spēlē 

kendī krešu. Ir pat tādi pacani, kuri nāk lupīt porno… tad viņi 

tur sēž, skatās, kā sveši cilvēki tēlo seksu, bet visi pārējie – īpaši 

bibliotekāres – izliekas, ka to neredz. Mana kolēģe – Astrīda – 

tu noteikti esi viņu redzējis, viņa ir kaut kādā sektā, kur 

sievietēm visu laiku jāstaigā lakatā un pelēkos svārkos un, ja 

vien vīrs viņu pēc sestā bērna piedzimšanas nebūtu pametis, 

viņa noteikti nestrādātu. Tu noteikti zini Astrīdu! Nu, un viņa 

piegāja klāt tam pusbomzim un palūdza, lai viņš pagriež klusāk 

savu filmu.. Bibliotēkā pagriež klusāk pornofilmu!  

Ļoti neērta pauze. Varis mazliet apstulbis stāv pie sava galda ar 

grāmatu kaudzi rokās un skatās uz savu brāli. 
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VARIS. Tik pat dīvaini ir tas, ka tu tur sēdi pie grāmatu 

izsniegšanas un dzer alu… 

Pauze. 

SĀRA. Ko tad, lai es citu daru starp tām vecmeitām un 

bomžiem? 

MĀRIS. Vari! Pastāsti tu kaut ko..(pauze) .. Zini par ko 

pastāsti? Par to, kā tu līdz pirmajai klasei vispār neprati runāt. 

Nopietni.. viņš runāja kaut kādā savā valodā.. mamma teica, ka 

viņam esot dzimstot bijis pārāk daudz ūdens galvā.. tāpēc viņš 

vēlu iemācījās runāt un es biju vienīgais, kurš saprata to viņa 

valodu.. Man bija jātulko, kad, Varītis, bija pielicis bikses un 

gribēja mammai pateikt.. Vari – tā bija, ne? 

VARIS. Es domāju.. nedomāju, ka tas iederēsies kontekstā ar 

bibliotēku un tās ekstravagantajiem apmeklētājiem.. 

MĀRIS. Kā, nu, ne? Tu jau arī esi - ekstravagants. 

Varis ar grāmatu kaudzi iet ārā pa durvīm. Sāra nostājas 

priekšā. 

SĀRA. Nolasi mazliet, lūdzu! Tad tu varēsi iet. 

MĀRIS. Nu, kam tev to vajag,  Sāra? 

SĀRA. Tev to, Māri, nesaprast. Tu esi ikdienišķs.. 

MĀRIS. Bet tu man tik un tā mīli, vai ne? 

SĀRA. Jā, jā.. (skatoties uz Vari, bet it kā runājot ar Māri) Es 

gribētu, lai tu mani iepliķē vai pat iekausti. Nevis rotaļājoties, 

bet pavisam nopietni sit manu kailo ādu. Es gribu, lai tu esi 

stipra, lai tavs klēpis būtu liels un pilns un tavas ciskas lielas un 

resnas..  

MĀRIS. Tad jau Varim tiešām jāiet prom.. he. 
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VARIS. Redz, tu pati arī lasi Džoisu. 

SĀRA. Šis ir no viņa vēstulēm sievai, viss pārējais ir nedzīvs un 

garlaicīgs. 

VARIS. Tās vēstules ir vulgāras. 

SĀRA. Parādi to, ko tu  sēžot bibliotēkā esi sarakstījis. Man ir 

tiesības zināt – es, kā nekā, esmu gandrīz līdzautors. Es tev 

atrodu grāmatas. 

Varis izvelk no somas savus romānu, un iedod to Sārai. 

MĀRIS. (sarkastiski) Labais! Mums būs literārā pēcpusdiena. 

Sāra apsēžas un sāk lasīt. 

SĀRA. Tev ir skaists rokraksts.. 

MĀRIS. Tā kā meitenei. 

SĀRA. Aizpis muti, Māri.. „Putekļu vērpetes izšķīst uz malām, 

kad viņa brāžas cauri grāmatu plauktiem. Grāmatu bezgalīgās 

horizontāles norāda ceļa mērķi… 

Māris telefonā uzliek smeldzīgu mūziku un jūtas ļoti asprātīgs. 

SĀRA. Tur dziļumā tumsā, starp šķirkļiem Z un Ž, varēs 

paslēpties.  Zolā tur sēd izgāzis savu „Parīzes vēderu”. Jaunāko 

laiku censoņi tur ietupinājuši grāmatu zagļus. Viņai riebjas, ka 

starp šiem šķirkļiem viss ir tik burtiski, tik pareizi it kā šo templi 

būtu iekārtojis Žavērs, kura burtiskā patiesība izjaukusi tās garu. 

Viņa tur tumsā gribētu satikt Mēdeju un atzīties, ka arī viņa ir 

tikai sieviete.” Tas ir sūds! 

MĀRIS. Es arī neko nesapratu. 

SĀRA. Tu sēdi bibliotēkā un raksti par bibliotēku? Paslēpties 

grāmatu plauktos? Hallo? Uz bibliotēkām cilvēki bēg no saviem 

sapuvušajiem vienistabas dzīvokļiem. Atnāk paņemt Danielu 
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Stīlu vai Rozemundi Pilčeri, lai kad vīrs mājās iedevis pa muti 

par piededzinātām kotletēm, varētu ātrāk nomierināties. Cilvēki 

nāk, lai varētu saviem uz Angliju aizbēgušajiem bērniem 

draugiem.lv aizrakstīt vēstuli, jo jaunākie bērni, kas vēl nav 

aizbēguši no mikrorajona, visu dienu aizņem datoru, spēlējot CS 

un draud izdarīt pašnāvību, ja atslēgs internetu. Tu vispār esi 

apskatījies apkārt? No kura dirsas tu izrauj šo romantisko 

atmosfēru?  

MĀRIS. Atdod viņam to garadarbu. Es jau viņam to pašu saku. 

Pabeidz vidusskolu un tad tu vari darīt, ko gribi. 

SĀRA. Aprāvies? Tu raudi? (Mārim) Viņš raud? (Varim) Kas 

tev tā varone kaut kāda šizofrēniķe, ka vēlas sarunāties ar 

literāriem personāžiem? STULBI! Man vairāk nav ko teikt.. It 

kā nebūtu pasaulē pietiekami daudz īstu, dzīvu un interesantu 

cilvēku, par kuriem rakstīt. 

Neērta pauze. 

MĀRIS. Varbūt labāk tiešām ir aizbraukt uz Vecrīgu, Sāra? Lai 

Varis paliek  šeit, autobuss nokavēts. 

SĀRA. Man tā sabojājās garastāvoklis, ka es tagad varētu aiziet 

un atlauzt tās savas istabas durvis un tai kucei, kas tur 

ieslēgusies manā istabā.. TU DZIRDI MANI? 

No sienas – AIZVERIES, ES GRIBU GULĒT! 

SĀRA. Tu varēsi izgulēties, kad būšu tev sprandu aplauzusi! 

No sienas – AIZVERIES, CITĀDI ZVANĪŠU MENTIEM! 

SĀRA. Ko tu viņiem teiksi? Ka pieslapināji gultu, jo ieraudzīji 

ģindeni uz sienas?  Stulbā čurka..  

VARIS. (tikai Mārim). Kāpēc tu esi ar viņu kopā? Viņa ir traka! 

Tev viņa nepiestāv..  
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MĀRIS. Tu neuztraucies! Tas tikai šodien tā..  

SĀRA. Kāds var atvērt logu? Te ir karsts! 

Māris atver logu. 

VARIS. Ko.. Ko tu studē? 

SĀRA. Kas tad tev uznāca?  

VARIS. Es tikai… gribu zināt, kas ir mana brāļa… draudzene. 

SĀRA. Draudzene? Mēs tikai drāžamies.. 

MĀRIS. Hā.. Tas nozīmē, ka tu esi mana draudzene, ne tā? 

SĀRA. Stulbs esi?  

MĀRIS. Eu, es tevis dēļ no skolas aizgāju!  

VARIS. Tu aizgāji no akadēmijas? 

SĀRA. Tu jokus vairāk nesaproti, Māri – tu, mans muskuļainais 

pāķi? 

MĀRIS. Nejokojies tā. Tas nav smieklīgi! 

VARIS. Tu vairāk nemācies? Ja jūs abi... jūs nemācāties, bet 

dzīvojat kojās?  

SĀRA. Kāpēc ne? 

VARIS. Kāpēc ir jādzīvo kojās, ja tēvam ir balts poršs? 

SĀRA. Kādreiz es aizbraukšu uz kaut kādu nekurienes vidu un 

dzīvošu tajā baltajā poršē. Tagad es gribu spēlēt šo lomu. Nevis 

to, kas man piespēlēta. 

MĀRIS. Kāpēc tu vienkārši nevarēji aizbraukt prom!  

VARIS. Es piezvanīšu mammai un pateikšu, ka tu vairāk 

nemācies! 
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MĀRIS. Tev to vajag? 

VARIS. Viņai atkal paliks slikti… Viņai atkal paliks slikti tevis 

dēļ, jo tu zini, ka viņa grib, lai vismaz tev ir izglītība. 

MĀRIS. Tev viņai nekas nav jāsaka. Lai  viņa dzīvo mierā un 

nomirst mierā. Man vismaz tagad ir nauda, ko viņai pārskaitīt un 

man nav jājūtas vainīgam par to, ka viņa savus pēdējos eiro sūta 

man. Es viņai varu palīdzēt. 

VARIS. Kur tu strādā? 

MĀRIS. Kāda atšķirība? 

VARIS. Kāpēc tu dzīvo šeit? Māri! Kur tu esi visu dienu, ja tu 

nemācies? 

MĀRIS. Man vēl nav samaksājuši… jāgaida līdz mēneša 

beigām. 

VARIS. Kur tu strādā? 

Sāra uzlec virsū Mārim, Māris viņu iemet gultā. Tur Sāra 

ierauga Šekspīra sējumu, paņem un sāk šķirstīt cauri. 

SĀRA. Nu, beidziet ģimenes lietas kārtot.. man ir garlaicīgi! 

„Par daudz, par daudz tev dabā labsirdības, 

Kas neļauj tev vistaisnāk iet pie mērķa. 
Tu labprāt būtu liels, tu neesi 

Bez godkārības, tomēr trūkst vēl tev 

Tās ļaunprātības, kas tur pieder klāt. 

Ko vēlies ļoti, to tu vēlies svēti; 
Tev viltus netīk, tomēr vēlies iegūt, 

Kas tev ir liegts.” 

 

VARIS. (Sārai par grāmatu) Atdod! (Mārim) Tu nevari iet 

prom no akadēmijas viņas dēļ! 
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MĀRIS. Tas nav tikai Sāras dēļ, es negribu kļūt par jūrnieku. Es 

nekad īstenībā neesmu gribējis, es tikai domāju, ka tā varēšu 

nopelnīt naudu, un tu esi pēdējais, kas man var pārmest kaut ko 

par skolu! 

SĀRA. Ko tu man šovakar biji sagatavojis? 

MĀRIS. Es domāju, ka vienkārši pabūsim divatā…  

SĀRA. Un? 

Māris izvelk no somas pudeli, atver un sniedz Sārai. 

SĀRAI. Tu biji plānojis, ka mēs divatā dzersim? 

MĀRIS. Vari, izstāsti par to, kā tu nepabeidzi vidusskolu! Ļoti 

interesants un ekstravagants stāsts. 

Varis uzkāpj pie loga.  

MĀRIS. Varis nepabeidza vidusskolu, jo neuzrakstīja latviešu 

valodas eksāmenu. Vienkārši neaizgāja uz eksāmenu. Bija par 

lepnu, lai rakstītu..  Viņš bija labākais skolēns klasē, nu klases 

zubrs, bet tad pēkšņi, vienīgais nepabeidza… Un tagad viņš man 

draud, ka māte atkal nonāks slimnīcā, jo es nemācos, bet 

patiesībā tieši Vara dēļ, viņai sākās visas tās veselības 

problēmas.. Tad, kad viņa aizgāja uz Vara izlaidumu un 

izrādījās, Varis tur nemaz nav.. viņš nemaz nav pabeidzis. Viņa 

turpat skolā noģība.. Vari – es pareizi atceros? Tu nevarēji viņai 

pateikt, ka nomīzi, ka nebūsi labākais! Mamma sēž ar puķēm 

aktu zālē, bet dēliņš tā arī līdz vakaram neparādās. 

Sāra iečukst kaut ko ausī Mārim. 

MĀRIS. Beidz ākstīties.. 

Varis izvelk telefonu un zvana.. 

MĀRIS. Kam tu zvani?  
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VARIS. Un kā tu domā? 

MĀRIS. Noliec nost. 

Māris iet klāt Varim. 

VARIS. Tu katru dienu atnāc uz šejieni un izliecies, ka es te 

neesmu! Tu pat uz mani nepaskaties! Un tikai šodien tu man 

pasaki, ka esi kopā ar kaut kādu trako! Es domāju, ka tu 

vienkārši daudz mācies… ka es tev traucēju! 

SĀRA. Vismaz es neesmu tāda kā visi! 

VARIS. Tu esi tieši tāda kā visi… tieši tāda pati, ar saviem frīkī 

izgājieniem tu nevienu nepiemuļķo! 

SĀRA. Man viņš apnika, Māri! Tiec no viņa vaļā!  

MĀRIS. Noliec telefonu! 

SĀRA. Tu nevari zināt vai viņš vēlāk nepiezvanīs. 

VARIS. Es noliku! 

MĀRIS. Atdod man! 

VARIS. Ja viņai būtu bagāts sencis, viņa nestrādātu par 

bibliotekāri. Ja viņai būtu bagāts sencis viņa nedzīvotu kojās. 

Māri, attopies! Tu nedrīksti iet prom no skolas! 

MĀRIS. (Sārai) Man ir vienalga, kas ir viņas sencis! Es viņu 

mīlu! (Varim) Par mani vari neuztraukties. Tiec pats ar saviem 

sūdiem galā! 

VARIS. Par ko tad, lai es uztraucos? Man neviens bez tevis nav! 

Pauze. 

Varis pamet savu telefonu Mārim. Māris to noķer, tad apsēžas 

gultā un sāk dzer, dod arī Sārai.  
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VARIS. Tā ir mana gulta! 

MĀRIS. Šeit nekas nav tavs! 

VARIS. Es tur guļu! 

MĀRIS. Nevienam tas neinteresē! 

Varis pieiet pie durvīm, bet tad pārdomā un aiziet uz brīvo 

gultu. 

VARIS. Kur tu strādā, Māri? 

SĀRA. Tev vajadzēja viņu izgrūst pa logu… te ir tikai trešais 

stāvs, viņš tikai salauzīs kājas, bet nākamreiz zinās, ka ja tu 

viņam saki, ka jāiet prom, tad ir jāiet prom! 

MĀRIS. Tā – ejam gulēt? Lai stulbums iziet!  

Sāra aiziet pie durvīm un aizslēdz tās. 

MĀRIS. Eu?  

SĀRA. Lai mums nepiezogas kāds ļaundaris pa nakti… 

MĀRIS. Nu, beidz… ja, nu.. 

SĀRA. Kas? 

MĀRIS. Nu, es nezinu.. kādam vajag iziet? 

SĀRA. Tev vajag? 

MĀRIS. Nē, bet… 

SĀRA. Man arī, nē… Tad jau viss kārtībā. 

MĀRIS. Bet Varim? 

SĀRA. Viņam te vispār nebija jābūt! 

Māris ģērbjas nost un apguļas gultā.  
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Sāra apsēžas gultā, kurā guļ Māris. 

SĀRA. Tad parasti pie šīs sienas guļ Varis? 

MĀRIS. Viņš muldēja, es te vienmēr esmu gulējis. 

SĀRA. (Varis) Es arī rakstu romānu. Tikai normālu romānu bez 

tik gariem teikumiem un par dzīviem cilvēkiem. Es rakstu tādu 

romānu, kuru arī kāds lasīs. Un, kur, lai es citur atrodu īstus 

cilvēkus, ja ne tur, kur viņu ir visvairāk? 

Māris pieceļas un izslēdz gaismu. 

MĀRIS. Nāc šurp.. beidz ar viņu runāt..  

Sāra noģērbjas un apguļas blakus Mārim. Varis ieritinās gultā 

ar visām drēbēm. 

SĀRA. Tu esi tāds mīksts..  

MĀRIS. Nemaz arī ne.. 

SĀRA. Nu beidz... tu esi pārāk mīksts manai gaumei, man 

patīk… 

Māris nosedz Sāras muti, viņa spiedz. 

MĀRIS. Kuš! Ļauj viņam aizmigt… 

SĀRA. Es tev kodīšu! 

MĀRIS. Kāpēc tu man nestāstīji, ka raksti grāmatu? 

SĀRA. Tu taču neko par to nesaproti. 

MĀRIS. Es arī būšu tavā grāmatā? 

SĀRA. Ja tu būsi to nopelnījis. 

MĀRIS. Kā es to varu nopelnīt? 

SĀRA. Tu pats zini.. Esi ciets! 
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MĀRIS. Es būšu ciets pret tevi un piespiedīšu tevi gulēt. 

Tumsa un klusums. 

Varis pieceļas no gultas un cenšas atrast atslēgu. Sāra pieceļas 

no gultas un iegrūž Vari gultā. 

SĀRA. Kušs.. nepamodini viņu, citādi viņš būs ļoti dusmīgs.. 

Kušs, kušs.. tu biji tas, kurš pa naktīm pie sienas dungoja to 

melodiju? Tu dziedāji to dziesmiņu.. vai ne? Māris teica, ka viņš 

tas bija.. bet tu tas biji vai ne? Padziedi, Vari, es uzreiz pateikšu 

vai tu tas biji.. Padziedi, tikai klusu, neuzmodini savu brālīti..  

Varis dungo melodiju. 

SĀRA. Kāpēc tu to dungoji? Kāpēc tu katru nakti man dungoji? 

Tā paša iemesla dēļ tu nāci uz bibliotēku, tāpēc, ka gribēji 

skatīties uz mani, vai ne? Es esmu tā meitene tavā romānā – kas 

dzīvo starp grāmatām un meklē Mēdeju.. tu vari neko neteikt, es 

tik un tā to zinu.. Bet tikai bikli stāvot un skatoties nekas 

nenotiek, ir jārīkojas. Ir kaut kas jādara, jāpiesit kāja pie zemes, 

lai pasaule norīb un cilvēki pamana, ka tu šeit esi bijis. Vai ne? 

Ko tu tagad dari, Vari?  

Varis izgrūž Sāru no gultas, Māris pieceļas un ieslēdz gaismu.  

SĀRA. Vari, ko tu dari?  

VARIS. Laid mani ārā!  

No sienas – AIZVERATIES VIENREIZ!  

MĀRIS. Tu esi pilnīgi sviestā sagājis? 

VARIS. (bļauj un dauzās pie sienas) Ā! Ā! 

Māris saķer Vari un aizspiež viņam muti.  

SĀRA. Man šķiet, ka viņam ar galvu kaut kas nav kārtībā!   
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MĀRIS. Aizveries! Aizveries! Beidz bļaut! 

Sākas cīņa starp Māri un Vari. Māris iesit brālim pa seju un tad 

gaida  atbildes sitienu, bet Varis nesit.  

MĀRIS. Nomierinājies? 

VARIS. Tā tava draudzene ir slima! 

MĀRIS. Tu domā, ko runā? 

VARIS. Un tu esi tik stulbs, ka tici viņai… tēvs ar baltu poršu, 

bet dzīvo kojās un bibliotēkā dzer alu… parāda pie deniņiem. 

MĀRIS. Tu par viņu to? 

VARIS. Viņai droši vien vispār nav tēva! 

MĀRIS. Es strādāju pie viņas tēva! Un, ja kāds te ir slims, tad 

tas esi tu! Tev ūdens par daudz galvā! 

VARIS. Es arī varētu stāstīt par tevi šādas lietas…  

Māris iet virsū. 

MĀRIS. Kādas lietas?  

VARIS. Tu, ka… 

Māris iesit Varim. 

MĀRIS. Kādas lietas? 

Māris iesit vēlreiz un gaida, kad brālis atbildēs, bet viņš 

neatbild. 

MĀRIS. (bļauj) Kādas lietas? 

Māris iesit vēlreiz Varim pa seju. 

VARIS. To, ka tu man pietrūksti! 
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MĀRIS. Tu esi ņuņņa un vienmēr tāds arī paliksi… 

VARIS. To, ka mājas kļuvušas tukšas bez tevis, ka nav neviena, 

kas tās apkopj… es pat gribētu, bet man nesanāk… Kad tu biji 

mājās, tās tiešām bija mājas, bet tagad… 

MĀRIS. Ak, tad tagad tev mātes žēl… 

VARIS. Man sevis žēl un tāpēc, es atbraucu… 

MĀRIS. Un atstāji sešdesmit gadīgu vecu sievieti vienu pašu 

lauku mājās, kur katru dienu ūdens no akas jānes… MALACIS! 

VARIS. Tev viņas nav žēl! 

MĀRIS. Tu baidies no visa un visiem un vienīgais aiz ko tu vari 

piesegties ir tavs sūda romāns. Tas ir viss, no kā tev nav bail..  

No sienas – DZIRDAMS, KĀ KĀDS ATSLĒDZ DURVIS UN 

IZSKRIEN GAITENĪ, GARĀM MĀRA ISTABAI.  

SĀRA. Viņa aizskrēja pie komandantes. 

Māris pieceļas, paņem atslēgas, atslēdz durvis.  

VARIS. Tad brauc tu pie viņas dzīvo! Vai paņem viņu uz 

šejieni!  

MĀRIS. Tas ir tavs pienākums! 

Varis uzmetas virsū Mārim. 

Māris tiek no Vara vaļā. 

MĀRIS. Tu vienkārši nevari tikt vaļā no tā, ka viņa vienu reizi 

tevi ieslēdza tajā kambarī… kur tu noraudājies līdz es tevi 

atradu... 

VARIS. Tikai vienreiz tu mani atradi! 

MĀRIS. Tikai nesāc.. man vienalga! Sārai arī vienalga! 
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SĀRA. Māri, nomierinies! 

MĀRIS. Tu neko par to negribi zināt. 

SĀRA. Es jau zinu pilnīgu visu.. jūs paši man šovakar esat visu 

izstāstījuši..  

Varis tiešām raud. 

VARIS. Es ar prātu saprotu, ka viņa ir veca un vairs pat nevar 

lāgā paiet… bet man ir bail no viņas! 

MĀRIS. Tad ej baidies kaut kur citur! 

VARIS. Tu mani saprati.. tu nenodevi mani nekad mammai. Tu 

man iedevi savas bikses. Un teici, lai eju prom, kamēr tu gāji pie 

kaimiņiem manējās mazgāt.  

MĀRIS. Ko tu man visu to stāsti? Tu domā, es to nezinu? Man 

vajadzētu ko tagad darīt? Tu domā, ka mani viņa neslēdza iekšā 

tajā kambarī? 

SĀRA. Māri, nomierinies! 

MĀRIS. Varbūt man točna tevi izmest pa to logu, tad tev vairāk 

nebūs jābaidās. Tad es būšu atkal tevi paglābis no mātes un no 

sevis un no tevis paša un tavām domām. 

SĀRA. Beidz, Māri, es taču jokojos. Tā ir spēle.  

MĀRIS. Nē, nē.. man šķiet, ka viņš grib pateikt, ka es esmu 

vainīgs pie tā, ka viņš ir tāds ņuņņa. 

SĀRA. Beidz, es nezināju, ka jūs abi tik traumēti.. es tikai 

jokojos.. Tas nav jāuztver tik nopietni. 

MĀRIS. Es arī tikai jokojos.. mēs visu laiku tikai jokojamies! 

Paskaties kāds joks!  Atnāks tūlīt komandante un abi varēsiet 

kopā uz ielas palikt.  
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SĀRA. Man ir laba doma – braucam visi uz hosteli. Es nekad 

neesmu hostelī palikusi. 

MĀRIS. Varim nav naudas hostelim. Un es netērēšu nevienu 

santīmi tā bimbuļa labā… Nekad vairs! Ā, varbūt jūs abi gribat 

palikt divatā? Es varbūt jums traucēju? Tu taču gribēji zināt, vai 

Varis ir tas, kurš naktīs dungo. Jā, tas ir Varis… un es tev 

meloju. Es tev meloju, ka tas esmu es. Īstenībā tev bija jābūt 

kopā ar viņu. 

SĀRA. Tev jumts aizbraucis? 

MĀRIS. Man jumts aizbraucis? Man? Tu man liki viņu grūst pa 

logu laukā! Tu uzvedies tā kā tāda vista ar nocirstu galvu. 

Skraidi riņķī pie viskautkādiem slimajiem un priecājies par viņu 

stulbumu.  

SĀRA. Tu esi vienīgais slimais šeit! Mēs visi pa laikam 

nonākam labā lomā un citreiz sliktā lomā, bet šo lomu (par 

gredzenu) es laikam izlaidīšu. 

MĀRIS. Nekur tu neiesi! Gribējāt abi šeit palikt? Paliksiet! 

Sāra norauj savu saderināšanās gredzenu.  

MĀRIS. Tu man draudi? 

Varis tikmēr ir uzkāpis pie loga un izlec pa to. 

Māris un Sāra pieskrien pie loga. 

MĀRIS. Viņš taču ir dzīvs vai ne? 

SĀRA. Man šķiet, ka viņš mums rāda paceltu īkšķi.  

MĀRIS. (bļauj) VARI! 

Varis – Jā!  

MĀRIS. Jāizsauc ātros, ātri..  
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Sāra sameklē telefonu un iedod Mārim. 

MĀRIS. Jaunietis izkrita pa logu. Nē, nē … nekāda pašnāvība… 

nelaimes gadījums. Drosmi par daudz sadzēries! 

Māris izskrien pa durvīm. Sāra viņam seko. 

 


