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MUZIKĀLI PSIHOLOĢISKA VIENCĒLIENA LUGA 

 

„ATMIŅU SPROSTS” 

 

1. aina 

 

Burvīgi silts vakars aiz virmojošā istabas loga. Istaba  ar baltām tapetēm uz 

sienām, bet šur tur arī melni četrstūri kā iztrūkstošie puzles gabaliņi. Uz 

palodzes stāv melna tējas krūze, un deg sveces. Lejā, zem palodzes, uz 

vasarīga tepiķa sēž Vanda. 

 

VANDA (sēdēdama uz tepiķa un šķirstīdama albūmu, kur bildēs viņa ir 

redzama kopā ar Dāgu, dzied). 

 

 I 

Atmiņas vieglas 

Kā putekļu mākonis mazs 

Ceļas uz augšu, 

Izbārstās tur, kur nav nekā. 

 

Gribu lēkt pakaļ 

Un aizsniegt to visu kā bērns. 

Ar domu spēku 

Pārstrādāt sevī vēsmu. 

 

PIEDZIEDĀJUMS: 

 

Tik balti padebeši 

Kā kronis pāri jumta malai. 

Tik saldi pieskārieni 

No tevis nāk ,no tevi nāk. 
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Es ilgojos pēc tevis 

Kā bezdelīga nesaprasta. 

Es viena bezgalībā 

Apmaldījos, apmaldījos. 

 

II 

Pieverot acis, 

Es esmu jau citur kaut kur, 

Pieliekot roku 

Kā atvairīt spētu to. 

 

Atmiņas zudīs, 

Bet kā vējš ir vajadzīgs laiks. 

Nerunāt lieku - 

Vēlos pasaulē aizlidot. 

 

(Pēc dziesmas Vanda izbauda nelielo klusumu. Vēlāk  viņa sāk runāt čukstus. 

Laika ritmā čuksti pārvēršas kliedzienos..) Atmiņas.. Tās kā viegls pieskāriens 

pieskaras un aizlido, atstādamas tikai putekļus.. Un, vai es šos putekļus 

noslauku, vai arī paturu sev kā par pagātnes piemiņu kādā mazā, mazā 

kastītē, kur saules stari tos neaizskar, tas nozīmē, ka izvēle paliek manā 

ziņā.. Ai..(Nopūšas.) Es nesaprotu, man laikam ir emocionālais sabrukums, jo, 

kad iestājās šodienas rīts, piecpadsmitais maijs, tā diena, kad mēs ar Dāgu 

izšķīrāmies pirms gada, es vairs neko nesaprotu.. (Aizsniedzas pēc tējas 

krūzes un iedzer malku, pēc tam  noliek to uz tepiķa.) Labi, ka vismaz tēja vēl 

joprojām garšo tāpat kā agrāk!.. Arī Dāgam tā garšo, droši vien tāpat kā 

agrāk.. (Nopūšas un aiztaisa albūmu, aizmezdama to istabas stūrī, tad 

raudulīgā balsī sāk kliegt.) Nolādētais piecpadsmitais maijs.. Ienīstu šo dienu.. 

Ja, Dievs, tu zinātu, kā es ienīstu šo dienu, viņu, sevi.. Nolādētās atmiņas!.. 

Atkal un atkal neliek manai sirdij mieru.. Man tas ir apnicis.. Vienreiz par 

visām reizēm viņas var pierimties..?! Dievs! .. Tā vairs nevaru dzīvot!!!! 

Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc tieši es ? Kāpēc nevaru būt kā citi? Kā tie pārējie – 

pelēkās peles? Kāpēc nevaru mīlēt un tad pamest?! Atkal mīlēt un tad 

pamest?! Kāpēc es tā nevaru? Man ir tikai sešpadsmit gadu!!!! 
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Ko tu no manis gribi???!! Iztaisīt ledusaukstu skulptūru, ko vēlāk pat saules 

stari nevarēs izkausēt..?! Ārprāts! Liec izgaist tām atmiņām un aizmirst viņu! 

Tev ir spēks, tev ir vara! Liec! Izdzēs kaut pusi no mana prāta apziņas .. Es 

tev to ļauju.. Nē, es tev pavēlu! Un ļauj man spēkus smelties no īstas laimes, 

nevis no sāpju akas.. Man apnicis ,ka sāpes ir vienīgais, ko spēju just.. 

Kāpēc? .. Apriebies, apriebies, apriebies! Jel, apžēlojies!.. (Vanda ar roku 

apgāž tējas krūzi. Viņa nokrīt uz tepiķa un raud. Skatuve satumst.) 

 

2. aina 

 

Vanda, raudādama uz tepiķa, bija aizmigusi. Nemanāmi uzausa jauna diena, 

kas seko skaitļu rindai pareizā secībā, tātad – sešpadsmitais maijs. Pašai 

nezinot kā, Vanda no rīta atradās savā gultā. Viņas acis joprojām bija 

sarkanas, jo vakar viņa bija raudājusi kādas divas stundas.. Istabā, kā 

vienmēr bez klauvēšanas, ienāk māte. 

 

MĀTE (skaļi). Ak, Dievs! Vanda! Kāda tava istaba ! Tā kā zirgu stallī! Jēziņ!  

(Vanda izdzirdēdama mātes kliegšanu bija momentā augšā un berzēja acis.) 

VANDA (pusaizmigusi dveš ārā skaņas). Cūku stallī, māt. Cūku stallī! Vai 

vienreiz par visām reizēm varētu atcerēties šo teicienu!? Ja nezini, tad 

nerunā! 

MĀTE: Nekauņa! Vai es tev neesmu mācījusi, ka nepārtrauc cilvēku, kad tas 

runā?! Nemācīju? Vari neatbildēt!!! (Mainīdama tematu uz iepriekšējo.) Un 

kāpēc tev tā krūze ir apgāzta? Ko tu šeit pa nakti esi darījusi? 

VANDA: Neko īpašu..(Pāršķirsta atmiņā vakar paveikto savā istabā.. 

Nopūšas..) 

MĀTE (pieiedama pie loga, gandrīz nokrīt). Jēzus un Marija! Tu gribi, lai es 

infarktu tevis dēļ dabūtu? Tu paskaties, nu, paskaties uz palodzi! (Vanda 

izberž acis vēl vairāk.)  

VANDA: Piedod, mammu! 

MĀTE: Tūlīt pat noberz tos sveķus! Mēs istabā tev remontu taisījām, lai tu 

pāris mēnešos te visu saplēstu un nodedzinātu, pasarg’, Dievs!  (Iziet no 

istabas, aizcirzdama durvis.) 

VANDA: Kaut viņa mani saprastu.. Vienreiz dzīvē saprastu.. Ka es arī esmu 

tikai cilvēks, kurš jūt, saprot, spēj mīlēt, raudāt, cienīt un ienīst.. 
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Es neesmu robots ! Es esmu tikai es.. Man pašai ir savas vēlmes, vajadzības, 

mērķi un sapņi.. Jā, māt, pašai savi sapņi.. Sapņi un mani ideāli, nevis tavi..  

Pēc kuriem es tiekšos pati bez tavas līdzdalības un iejaukšanās.. Tu nespēj 

saprast.. Tu nesapratīsi.. Cik daudz man nozīme uzticība un brīvība.. Eh .. 

(Atkrīt atpakaļ gultā uz mugura un skatās griestos.. Rit desmitā klusuma 

apņemtā minūte.. Tad Vandai , pašai nemanot, vārdi laižas pāri lūpām paši no 

sevis..) Ak, tēv,. Man tik grūti bez tevis.. Viss iet greizi un nepareizi.. Kad tu 

aizgāji, es māti vairs nevaru izturēt.. Viņa ir mainījusies līdz nepazīšanai.. Pat 

savus garos, tik valdzinošos matus, kuri vējā plīvoja kā debess zilais ūdens, 

viņa atļāvās nogriezt.. Un tas izaicinošais stils - sievietei 35 gados – 

tīkļiņveida zeķubikses un svārki virs ceļgala, ka .. (Atkal bez klauvēšanas 

istabā iedrāžas māte, Vanda pat saraujas.) 

MĀTE (dusmīgi). Vanda! Kāpēc tu neesi nomazgājusi vakardienas traukus? 

VANDA (nedaudz pārsteigta, jo domājusi, ka to ir izdarījusi). Es aizmirsu, māt! 

MĀTE: Tūlīt augšā! (Velk Vandai segu nost, nomet to turpat zemē.) Es ko 

teicu! Ātri uz vannas istabu! Nomazgājies un ķeries pie traukiem! 

VANDA: Bet, māt, šodien ir sestdiena! 

MĀTE: Nu un? Es tūlīt skrienu prom uz darbu! Sakārto pie reizes arī visu 

dzīvokli! (Iziet no istabas.) Es šodien būšu vēlu! (Vandas māte izkliedz jau no 

koridora, velkot kājās apavus.) Ej gulēt kā vienmēr! Un notīri tos sveķus, 

kamēr viņi tur nav pielipuši uz mūžīgiem laikiem! (Aizcērtas ārējās dzīvokļa 

durvis.) 

VANDA (piecēlās, paņēma uz zemes nomesto tēva dāvināto segu un ietinās 

tajā kā mazs bērns, izdvesdama pāris vārdus). Pat sestdienās viņai ir 

jāstrādā.. Viņa ir tikai sekretāre.. (Vanda aizmieg.) 

 

3. aina 

 

Sienas pulkstenis mātes istabā nosita viens dienā. Vanda sāka mosties. Viņa 

izberzēja acis, izstaipījās, sniedzās pēc mobilā telefona, kurš atradās blakus 

gultai uz nakts skapīša, un iepleta acis, ieraudzīdama cik ir pulkstenis. 

 

VANDA (ir pārsteigta, ieraudzīdama cik ir pulkstenis). Ārprāts, jau viens dienā! 

Un man ir atnākušas divas īsziņas! (Skatās no kā ir atnākušas īsziņas. 
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Pirmā bija atnākusi  no Amandas ,bet otrā - pati savām acīm neticēdama, no 

Dāga. Lasa skaļi.) 

Sveika! Gribēju tev jau vakar uzrakstīt, bet nesaņēmos.. 

Jā, vakar bija 15. maijs.. Tu jau zini, kas tā par dienu.. 

Vakar apritēja jau vesels gads, kopš mēs.. Vienkārši gribēju 

pateikt, ka es TEVI nekad neaizmirsīšu, jo esi manā 

sirsniņā.. Uz mūžu.. Tavs Dāgs.. 

(Vandai palikās tik skumji ap dvēseli. Acīs parādījās asaras.. Klusībā pie 

sevis.) Es Tevi arī nekad, nekad neaizmirsīšu.. (Vandai gribas dziedāt, jo viņai 

sāp sirds.. Dzied.) 

 

I 

Reiz bijām kopā mēs 

Un pārcietām tās runas, 

Ka nederam nekam, 

Un esam mēs kā pelni.. 

 

Un cīnījāmies mēs 

Ar visiem vilka zobiem, 

Neviens no sākuma mūs  

Sagraut nevarēja.. 

 

 

PIEDZIEDĀJUMS: 

Tik augsti, tik augsti 

Ir mani tālie sapņi. 

Bez spēka , bez spēka 

Tie lido pāri grēkam.. 

Tur tālu ,tur tālu 

No tās realitātes, 

Ir jābūt, ir jābūt 

Cilvēkam aizsargātam.. 

II 

Bet tagad nav nekā, 

Pat draudzība ir vējā, 
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Jo pieļāvām to mēs, 

Un tagad ir par vēlu.. 

 

Es nenoliedzu to, 

Ka mīlu vēl joprojām.. 

Bet dzīve sagrozīja 

Un savu spēli spēlē. 

 

(Mirklis klusuma devas. Tad Vanda atcerējās, ka viņai bija atnākusi arī otra 

īsziņa. Viņa nolēma izlasīt arī to, ko ir atsūtījusi viņas labākā draudzene.)  

 Sveika, saulīt! :) Piedod, ka vakar nerakstīju, jo domāju, 

ka tev bija jāpaliek vienai un ja tu gribētu, lai es būtu klāt, 

tad jau tu uzrakstītu pati.. Kā tu jūties? Uzzvani! Ja vēlies es atnākšu! 

Amanda. 

VANDA (raksta īsziņu Amandai, atrodoties vēl turpat gultā). 

 Sveika.. Ko dari? Māte tagad ir aizgājusi. Atnāc! ;) 

(Amanda dzīvoja turpat netālu no Vandas mājām, tikai pāris kvartālus tālāk. 

Viņas gāja vienā klasē un bija labākās draudzenes. Vandai viņa bija vienīgā 

tāda, jo viņa nebija īpaši atvērts cilvēks..) 

VANDA (ir jau ārā no savas gultas. Iet uz virtuvi mazgāt traukus. Mazgādama 

tos skaļā balsī runā). Ak, tie nolādētie trauki!.. Viņi kā lidojošie šķīvīši veic ik 

dienas uzlidojumus izlietnei.. Kā tāds lāsts pār izlietni.. (Vērsdamās pie 

traukiem.) Jūs domājat, ka izlietnei ir patīkami ik reizi uzņemt Jūs viņas 

apartamentos? Manuprāt viņai jau slikti ap dūšu no Jūsu klātbūtnes! Viņa jau 

vēlas vemt no Jūsu pietaisītās cūcības ! (Slauka traukus. Paceļ vienu balto 

šķīvi ar zelta maliņu apkārt, aplūko to pret gaismu.) Tu gan laikam domā, ja 

esi ar zelta maliņu apkārt, tad esi kaut kas vairāk par citiem? Nekā! Jo tu esi 

tikai šķīvis! Šķīvis! Vai dzirdi? Tikai šķīvis! Paskaties uz mani! Nu, paskaties, 

ka tev saku! (Zvans pie durvīm. Pēkšņi paceltais šķīvis, no dusmīgās 

slaucīšanas, nejauši nokrīt zemē un saplīst smalkākos gabaliņos kā zirnekļu 

tīkla pavedieni. Vanda ātrumā izsaucas.) 

Es tūlīt atvēršu! (Pārlēkdama pāri šķīvja gabaliņiem, kā pāri Jāņu 

ugunskuram, viņa steidz pie durvīm. Aizelsusies prasa.) Kas tur?  

AMANDA (aiz durvīm stāvēdama). Kartoška, kartoška  toļko desit kopeik v 

kilogram! (Sāk pati smieties.) 
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VANDA (saprazdama, ka tā ir viņas draudzene, piespēlē tālāk). Bet rīvēti 

kartupeļi Jums nav? 

AMANDA: Dodiet tik rīvi , tūlīt sarīvēsim! Cik kubikmetrus gribēsiet? 

VANDA (taisīdama durvis vaļā). Es domāju, ka desmit būs pietiekami, lai 

pabarotu vēl manas pie balkona dzīvojošās govis! (Abas smejas.) Nāc tik 

iekšā! (Aiztaisa durvis.) 

AMANDA (ieraudzīdama virtuvē ļoti daudz mazus, sīkus trauka gabaliņus). 

Kas tad tev te noticis? Govis centās tikt pie ēdiena!?  

VANDA: Nejoko, Amanda! Tas bija tēva dāvinātais šķīvis mātei.. (Abām sejas 

izteiksme paliek nopietna.) 

AMANDA: Es tev palīdzēšu piekopt te visu. 

VANDA: Jā, būtu lieliski salasīt visas tās lauskas.. 

AMANDA (skumji). Njā, tik daudz ir dzīves ceļu, cik ir šo lausku.. Tik daudz ir 

problēmu, nesaprašanu, pārpratumu.. 

VANDA (savās domās, it kā nedzirdēdama, ko teica viņas draudzene). Tu jau 

zini, kur ir slota! Es pabeigšu mazgāt traukus. (Dodas tālāk turpināt mazgāt 

traukus, kurus pirms brīža bija nolādējusi.) 

AMANDA (ātri atbildēdama). Loģiski, ka zinu. 

(Abas, darīdamas savu darbu, nepārmija ne kādus vārdus! Abas bija 

iegrimušas domās, tikai katra savās..) 

VANDA (pabeigusi mātes likto uzdevu , nopūšas). Eh, tas nu būtu padarīts! 

AMANDA (iedama izmest saslaucītas lauskas miskastē). Es arī pabeidzu! 

Ejam uz istabu? 

(Abas soļo uz istabas pusi. Vanda apsēžas gultas vienā galā, bet Amanda – 

otrā.) 

AMANDA (uzsākdama sarunu). Kā tev vakar gāja ? 

VANDA (nolaizdama acis uz gultas pārvalku). Kā redzi, esmu dzīva. (Ietur 

pauzi, tad turpina tālāk.) Vakar bija emocionāli smaga diena.. Dažādu jūtu 

uzplaiksnījumi manā galvā no sirds kambariem, no redzes atmiņas ilūzijām.. 

Viss savijās kopā kā neprātīgi lipīgi sveķi, radīdami manā ķermenī haosu.. Vēl 

joprojām esmu kā eiforijā, tikai negatīvā nozīmē.. 

AMANDA: Bet ir pagājis vesels gads.. Tev viņš vienreiz par visām reizēm ir 

jāizrauj no savas sirds kā nezāli izrauj no puķudobes.. Jāaizmirst tā kā saule 

nekad nesasniedz mēnesi.. 
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VANDA (skumīgā, raudulīgā balsī). Es jau cenšos.. Bet kaut kā man nesanāk.. 

Es varbūt arī pati nemaz to nevēlos.. Man laikam patīk, kad man sāp.. Jo zini? 

Es no tā gūstu kaut kādu neizsakāmu vielas pieplūdumu asinīs.. Tas varētu 

būt tā kā alkoholiķiem kārtējā glāzīte, kārtējā deva.. 

Tad man laikam šīs devas ir tās sāpes..Tad es jūtu, ka esmu dzīva.. Dzīva.. 

Jā.. Jo tad tu saproti, ka esi cilvēks, ka tu esi viens liels ķīmisks un bioloģisks 

sastāvs.. Un ,ka tam sastāvam, lai notiku reakcijas, ir vajadzīgas vielas, kas..  

AMANDA  (pārtraukdama). Bet vai šai vielai obligāti ir jābūt sāpēm? Kāpēc tu 

prieku nevari gūt no laimes?  

VANDA (dedzīgi, emocionāli, skaļā balsī, pieceldamās no gultas). Varbūt 

tāpēc, ka esmu jau daudz cietusi.. Tāpēc, ka tieši tagad manā dzīvē ir melnā 

līnija ar savu padoto, pieticīgo ēnu.. Tā ieēdas manī kā ūdens iesūcas cukurā 

vai smiltīs.. No iekšienes grauž un plosa manu sirdi.. Tas viss jau ir manī.. Vai 

saproti?.. To vairs nevar izdzīt.. Kā melni traipi tie paliks manā mūžā.. Un 

neviens balinātājs tos neattīrīs.. Nekad vairs! Nekad! Esmu nolādēta uz 

mūžiem.. Nolādēta! .. Sāp.. (Skatuve satumst, gaisma tikai uz Vandu, kura 

nometusies ceļos uz grīdas. Amanda paliek sēžot Vandas gultā. Vanda sāk 

šķirstīt vienu dzejas grāmatu, kura nejauši bija pagadījusies uz grīdas. 

Uzšķirsta vienu dzejoli. Tā viņu dzied savā interpretācijā, jūtu pārņemta.) 

 

I 

Tu liki noticēt mīlestībai 

Un vēlāk sagrāvi to, 

Tā kā bezcerīgā labirintā 

Es apmaldījos.. 

 

 

 

 

Bez izejas turpinājās 

Mūsu sarežģītās attiecības.. 

Kā bišu sprostā 

Tagad jūtos es.. 

 

(Šo pantu Vanda izvēlējusies dziedāt kā piedziedājumu.) 
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Te dzeļ, te dur , te ļoti sāp.. 

Te darba daudz, lai izdzīvotu.. 

Kā nemitīgā darbībā 

Bez skābekļa -  te smoku.. 

 

II 

Domas ir iesprostotas šūnās, 

Tām jāpaliek ir tur.. 

Bet viņu spēks tik spēcīgs, 

Atmiņā man dur.. 

 

Vientuļa es te , šajā sprostā, 

Kurā sirds nepukst- sasalusi tā.. 

No pieklājīgās indes devas 

Salstu kā pagrabā .. 

 

(Meiteņu augumi lēnām pieplok pie virsmas. Vandas ķermenis sasniedz 

masīvo betona grīdu, bet Amandas ķermenis – mīksto un pūkaino gultu. 

Skatuve satumst.) 

 

4. aina 

 

(Parks. Silta maija pēcpusdiena. Visapkārt daudz jau zaļojošu koku, kuri ir 

atmodušies pēc ziemas miega. Samērā daudz cilvēku pastaigājas un bauda 

dabas burvību. Vanda ar mugursomu uz pleciem pastaigājas viena pati, 

vērodama apkārtni ar gaišu acu skatu.) 

VANDA (klusi pie sevis). Burvīga apkārtne. Parks tik skaists šodien! (Pēc 

vieglas līksmības un nopūtas turpina klusi tālāk.) Un tas dīķis, kurā dzīvo 

dažādi dzīvnieciņi, šodien laistās saules staros kā mazs un pakļāvīgs bērns. 

(Nogriežas pa labi uz dīķa pusi. Iet kādu gabalu, pilnīgi klusēdama. Apsēžas 

uz soliņa, kurš ir ļoti tuvu dīķim. Skatās apkārt un ar izbrīnu klusi pie sevis.) 

Šodien tik daudz cilvēku! (Paskatās uz dīķa pusi.) Un bērnu arī daudz. Laikam 

cilvēkiem ir pietrūcies saules siltums ziemas nomāktajos mēnešos, jo šodien 

tas te valda. Visi kā izbadējušies. Visi kā skudras, kuras pametušas savas 
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mājas, jo tajā ir beigusies ziemas krājumu pieblīvētā deva.. (Vanda sēž kādu 

laiku uz soliņa, vērodama esošos cilvēkus gan pie dīķa, gan uz soliņiem viņai 

blakus. Vērodama apkārtni, Vanda ieraudzīja kādu jauku zēnu, kurš skraidīja 

te pie mammas, kura sēdēja uz soliņa saulē un lasīja kādu žurnālu, te atpakaļ 

pie dīķa. No mamma viņš vēlējās tikai kārtējo maizes devu putniņiem, kurus 

tas, ar milzīgu prieku un smaidu, skrēja barot, nemanīdams apkārt sev pārējos 

cilvēkus. Pēkšņi Vanda atcerējās, ka viņai arī bija līdzi maize, izņēma to no 

mugursomas, piecēlās un devās pie dīķa. Zēns tajā brīdī  bija pie dīķa malas 

un meta putniņiem maizi, bet tā nekur tālu netika.) 

 

ZĒNS (ieraudzīdams, ka meitenei rokās ir maize, pieskrēja viņai klāt.) Sveika! 

Tu a(r)ī ba(r)osi putniņus?  

VANDA (nedaudz smiedamās par mazā zēna izrunu, jo „r” vietā viņam bija „l”, 

mierīgā balsī viņam atbildēja). Jā!  

ZĒNS: Kā tevi sauc? 

VANDA: Mani? (Nedaudz izbrīnīta, jo negaidīja tādu jautājumu.) Mani sauc 

Vanda! Un tevi? 

ZĒNS: Kā(r)lis 

VANDA (pārjautādama). Kā, kā?  

KĀRLIS: Kā(r)lis 

VANDA (apstiprinoši). Tātad Kārlis!?  

KĀRLIS (smaidīdams). Nu ja, es jau tev tā a(r)ī teicu! (Kārlis aizmeta 

putniņiem pēdējo maizes riecienu, ko viņš bija dabūjis no mātes.) 

VANDA (redzēdama ,ka Kārlim diez ko labi nepadodas maizes sviešana, tā 

nolēma viņam palīdzēt). Kārli?  Gribi es tev atdošu savējo maizes klaipu ? Tu 

lauzīsi, bet es metīšu. Tā, lai tur tālākajiem putniņiem arī tiek ? Labi?  

KĀRLIS (joprojām plati smaidīdams). Jā! Sa(r)unāts! 

VANDA (smaidīdama sniedz maizes klaipu mazajam Kārlim). Lūdzu! 

KĀRLIS: Paldies, Vanda! 

VANDA (izbrīnījās, ka mazais Kārlis atcerējās viņas vārdu). Nav par ko! 

KĀRLIS: Kā nav? I(r)! Pa(r) maizi! Man patīk ba(r)ot putniņus! Tie tik smuki! 

(Smaida un dod Vandai nolauzto maizes gabaliņu.) 

VANDA: Kāpēc tev patīk viņus barot? (Aizmet pirmo maizes gabaliņu, ko bija 

nolauzis Kārlis.) 
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KĀRLIS: Viņi i(r) tādi paši kā mēs – viņi a(r)ī (r)aud, kad viņiem sāp, viņi a(r)ī 

smejas, kad viņiem p(r)ieks un viņi a(r)ī g(r)ib ēst! Vai ne, Vanda? Tāpēc man 

patīk viņus ba(r)ot, jo tad viņi i(r) p(r)iecīgi! (Iedod Vandai 5 maizes 

gabaliņus.) 

VANDA (ilgu brīdi klusē, jo bija aizdomājās par Kārļa teikto, tajā klusumā viņa 

pilda tikai maizes metējas funkciju. Pēc ilga laika Vanda attopas). Jā, Kārli, 

viņi arī grib ēst, viņi arī grib, lai viņus mīl.. Mīl no visas sirds.. 

KĀRLIS: Tieši tā! Tāpēc es viņus mīlu! Un tu ? 

VANDA: Es arī, Kārlīti, es arī.. (Aizsviež pēdējo maizes gabaliņu, ko iedeva 

Kārlis. Dzird kā tālumā ir pamodusies Kārļa mamma un sauc pēc viņa.) 

KĀRLIS (smaidīdams). Paldies, ka da(r)īji putniņus laimīgus! Tu esi laba! Tu 

esi SKAISTA! (Pasaka pēdējos vārdus un aizskrien pie mammas.) 

VANDA (nepaspēja neko pateikt, viņa tā apmulsa no tādiem vārdiem, jo tādus 

vārdus viņai bija teicis tikai Dāgs, ka nokrita turpat zemē uz zāles.. Pēc ļoti 

ilgas pauzes Vanda attapās, piecēlās un devās atpakaļ uz mājām..). Tu esi 

laba! Tu esi skaista! (Čukstot atkārtoja mazā Kārļa vārdus tā, lai jaunās koku 

lapas nesadzirdētu.) Tu esi skaista! Tu.. Esi .. Skaista.. (Vanda aiziet. Skatuve 

satumst.) 

 

5. aina 

 

(Vakars. Savās domās iegrimusi, Vanda lasa grāmatu, kurā sakopotas 

dažādas atziņas - gan vienkārši saprotamas, gan ar psiholoģiska rakstura 

elementiem virzītas. Pie sienas pulkstenis nosit jau vienpadsmit. Mazliet vēlāk 

Vanda dzird kā kāds sāk grabināties pie ārējām durvīm ar atslēgām. 

Tā bija Vandas māte, kura nevarēja atrast atslēgas savā somā, jo bija ļoti 

iereibušā stāvoklī. Vanda nolēma aiziet apskatīties.) 

 

VANDA (pieiedama pie durvīm). Kas tur ir?  

MĀTE (skarbi). Taisi vaļā, tu mazā... Āāāāā.. (Pēkšņi Vandas māte nokrīt 

zemē, jo viņas kurpei nolūzt papēdis, tāpēc arī viņa paliek pusvārdā.) Velns tu 

tāds! (Paņem nolauzto papēdi un aizmeti prom pa koridoru.) Ej, pie visiem 

vulkāna krāteriem!  

VANDA (durvis jau sen attaisīdama , skatās uz māti). Cik nožēlojams skats! 

(Tālāk asi un riebīgi.) Jūs kaut ko vēlējāties? Šeit diemžēl nav alkoholiķu 
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biedrība! Jūs laikam būsiet sajaukusi laiku , telpu un.. un.. visu savu dzīvi! 

(Strauji aizgriežas, aizcērt durvis un ātriem soļiem dodas uz savu istabu.) 

MĀTE(iestreipuļodama iekšā dzīvoklī, sāk  vienkārši runāt skaļā, piedzērušā 

balsī). Neaudzinātais bērns! Vai tevi neesmu mācījusi kā runāt ar 

pieaugušajiem? (Apsēžas uz kurpju skapīša, kurš atrodas blakus ārējām 

durvīm.) Par tādu attieksmi tev galvu nogrieztu, pāris desmit gadsimtus 

atpakaļ! Vai arī vienkārši pakārtu, vai arī sadedzinātu uz sārta kā mazu 

raganu.. Tu vēl man dabūsi trūkties.. Es tevi.. (Pēkšņi Vandas māte sāka 

žagoties, tāpēc viņa nolēma kustēties uz virtuves pusi pēc glāzes ūdens.) 

VANDA (atradās savā istabā ar aiztaisītām durvīm. Grāmatu tā bija jau 

dusmās aiztaisījusi un nometusi no gultas zemē. Viņa bija visu dzirdējusi, ko 

bija teikusi viņas māte, jo sienas šajā mājā bija taisītas kā no vienas plānas 

stikla kārtas..Vēlāk, neizturēdama mātes murmināšanā, Vanda piegāja pie 

durvīm no iekšpuses un izkliedza piezīmi). Tu labāk aizej dzērumu izguli, 

nelaimīgā alkoholiķe! (Vanda noslīd turpat lejā pie durvīm un saraujas..) 

MĀTE (klibodama bija tikusi jau līdz virtuvei, jo kājās viņai joprojām bija viens 

zābaks, bet otrs kā parodija par zābaku vēsturi – zābaks bez papēža. Tālāk 

viņa sāka grabināt traukus, lai ielietu sev ūdeni. Viņa visu lieliski dzirdēja, ko 

viņas meita bija teikusi, bet atbildēja tikai pēc nelielas pauzes) Tu tik 

paskaties kādu muti sabrūvējusi! Laimīga vai nelaimīga , to nu spriedīšu es .. 

Ko tu vispār saproti par tādām lietām, sīkā skuķe.. 

VANDA (dzirdēdama ,ka māte grabina traukus, asi izteica piezīmi). Ko tu tur 

meklē? Alkohola mums nav! (Tālāk visai skarbi un vēl asāk kā līdz šim.) 

Aizej uz turieni, no kurienes esi atnākusi, tur noteikti ir palicis vēl.. Bet 

sabrūvēt var tikai alu.. Vari mēģināt to, bet, ko tu vispār māki darīt ! ..Neko! 

MĀTE (bija visai veiksmīgi, par laimi, sev ielējusi ūdeni glāzē, apsēdās pie 

virtuves galda, izdzēra savu ielieto ūdeni ,kurš garšoja kā melnbalta tinte, 

novilka savus zābakus un meta tos pret Vandas istabas durvīm). Aizveries 

vienreiz.. Aizveries.. Cik var .. Nu, cik var..  

VANDA (nobīdamās no negaidītā trieciena pa durvīm, iekliedzās.. Vanda 

attaisīja durvis, redzēja, ka lidojošais objekts bija mātes zābaki, sāka kliegt 

viņai virsū). Tu vispār jau esi nojūgusies?..  Saprātu tualetes podā nolaidusi?..  

Ja tēvs te būtu viņš vismaz tevi savaldītu..  Nav brīnums, ka viņa te nav.. 

Paskaties uz sevi spogulī, ja atceries ,kas tas tāds vispār ir..Un zini, ko tu tur 

ieraudzīsi? Sevi.. Sevi kā visvājāko sakni.. Sevi kā jau pagrimušu sievieti, 
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kura nespēj pārciest dzīves problēmas.. (Pagriežas atpakaļ, pasper projām 

zābakus no savas istabas durvīm un ieiet atpakaļ, skaļi aizcirzdama durvis. 

Vanda aiziet gulēt.) 

MĀTE (brītiņu pasēdēdama virtuvē ar apjukušām acīm, piecēlās un, domās 

iegrimusi, devās uz savu istabu, klusi dungodama pie sevis kādu dziesmu). 

 

I 

Pamodini mani, 

Kad skanēs baznīcas zvani, 

Lai dvēsele mana 

Spētu attīrīties.. 

 

 

PIEDZIEDĀJUMS: 

 

Es kā lapa vējā 

Līgojos nu dejā, 

Jo atmiņas sūrst 

Un neliek tās mieru nemaz. 

 

 

 

Man tā dzīve drūmā 

Jāizdzīvo jūtās, 

Lai nesāp ne man 

Un garīgi vesela es. 

 

II 

Aizlūdz par mani, 

Lai ceļš man ir drošs, 

Lai dvēsele mana 

Spētu atdzīvoties.. 

 

(Vandas māte nonāk savā istabā, noguļas uz gultas, viņa turpina vēl dziedāt 

dziesmu, un jūtas kā atmiņu sprostā ietīta šaha dāma. Skatuve satumst.) 
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6. aina 

 

(Maijs Vandai aizslīdēja garām kā tekošs ūdenskrituma blāzmainais ūdens. 

Jūnijā viņai bija jākārto vairāki valsts eksāmeni, jo viņai bija jau dzīves devītais 

pakāpiens. Visi koki ārā jau sen bija pamodušies, un ar vaļējām acīm un 

milzīgu smaidu sagaidīja katru garāmgājēju, tikai Vandai vēl nebija laiks 

pamanīt visus dabas skaistumus, jo viņa lielāko daļu pavadīja pie mācību 

grāmatām. Eksāmenus Vanda nolika vidējā līmenī un savu skolu, kurā viņa 

gāja jau devīto gadu pēc kārtas, dienu dienā, pabeidza. Neraugoties uz viņas 

problēmām un sirds sāpēm, Vandas sejā smaids parādījās visai bieži.. Likās 

pat tā, ka Dāgu viņa bija jau aizmirsusi.. Viņas viena dzīves daļa bija nu 

noslēgusies, un tagad bija jāmeklē jauni ceļi, jauni pavērsieni un jauni cilvēki. 

Tāpēc Vanda nolēma savu otro dzīves daļu vairs nesaistīt ar Dāgu kā 

personību un kā vizuālo tēlo. Viņa izvēlējās mainīt gan savu skolu, gan dzīvi, 

un visas savas pagātnes sakrātās atmiņas paturot atmiņu sprostā - īpašā 

smadzeņu izveidotajā kambarī, jo atmiņas mēs nevaram izdzēst.. Atmiņas 

paliek kā pierādījums par pagātni un tās notikumiem.. Vandai tagad bija vieta , 

kur sakopot savas atmiņas, un viņa nu uzšķīra jaunu dzīvi attiecību 

meklējumos savā dzīves grāmatā.) 


