Liepas
Nezinu kāda luga.
Ainas divas.
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Darbojošās personas:
Līvija - Liepu saimniece, sieviete gados.
Ieva - Līvijas vedekla, Kārļa sieva.
Evelīna – Evas meita
Solvita – Līvijas otra vedekla, Arņa sieva.
Līga – Ievas vīra mīļākā
Dace – Līvijas meita
Aija – Liepu strādniece
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1.aina
Liepas
Uznāk Ieva.
Ieva – Vienu dienu Evelīna atnāca no skolas un man pajautāja….
Uznāk Evelīna.
Evelīna – Mammu, vai tev ir sapnis?
Ieva – Kas, kas?
Evelīna – Nu sapnis. Mums skolā lika uzrakstīt sacerējumu par cilvēku
sapņiem. Vai tev ir sapnis?
Ieva – Domāju, ka nav.
Evelīna – Skolotāja teica, ka katram cilvēkam ir jābūt savam sapnim.
Cilvēks bez sapņa nevar būt.
Ieva – Nu tad… tad…. Man ir sapnis, lai tu un brāļi esat veseli, lai labi
mācieties, lai dzīvē paveiktos.
Evelīna – Tas nederēs. Jābūt pašam savam sapnim.
Ieva – Tad laikam nebūs…
Evelīna – Bēdīgi.
Ieva – Jā! Kopš tās dienas, man tas visu laiku griežas pa galvu – vai man
ir sapnis? Vai man ir sapnis!
Uznāk Līvija.
Līvija – Ko sēžam, Liepās darba nav?
Ieva – Rokas pūtinu. Pēdējā laikā man tā kā tirpst pirksti, bet, kad ieliek
aukstā ūdenī, tad atlec.
Evelīna – Tu par daudz strādā…
Līvija – Par daudz! Lūk es, savā vecumā, varu sūdzēties, bet jūs jaunie…
Kas mums būs vakariņās?
Ieva – Ar mizu cepti kartupeļi un biezpiens…. Puikām garšo. Un man īsti
nebija laika nomizot kartupeļus…
Līvija – Ciemiņi brauc – Solvita un Arnis. Tā kā sarūpē kaut ko labāku.
Liepās vienmēr ir pratuši uzņemt ciemiņus. Un tā, lai tas arī paliek!
Ieva aiziet.
Evelīna – Vecomam, vai tev ir sapnis?
Līvija – Sapnis? Jā, man ir sapnis. Kāpēc, lai nebūtu. Es gribētu, lai mūsu
mājas, mūsu Liepas, pastāv vēl ilgi pēc manis, tā kā tās te stāvēja vēl ilgi
pirms manis. Un, lai viņas ir spēcīgas, kārtīgas mājas, kā tas ir bijis
vienmēr. Un lai mūsu saime ir vesela, stipra un varena, kā liepu aleja gar
ceļu. Tas ir mans sapnis.
Evelīna – Jā, tāds sapnis man derēs.
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Līvija – Patiesas mājas ir kaut kas dzīvs, silts, elpojošs. Mājas centrā ir
krēsls, kurā sēž saimniece, tā, kas redz visu, zina visu, saprot visu un
visus, piedod un mīl. Kā laba cilvēka dvēsele. Kā šīs mājas dvēsele. Kā
sirds. Stipra un vesela sirds. Tādai ir jābūt Liepu saimniecei. Mans sapnis
– lai Liepām ir šāda sirds. Un tad tās būs mūžīgas.
Līvija aiziet.
Uznāk Solvita.
Solvita – Labas dienas Liepās! Kur tad visi?
Evelīna – Mamma ielika cepeti cepties, jums par godu, un aizgāja teļus
barot.
Evelīna aiziet.
Solvita – Mums par godu! Ko tu neteiksi! Kāds tur gods, tai Ievai, ka tik
izrādīties, cik viņi Liepās rocīgi. Uz sitiena atrast cepeti! Nebrīnīšos, ja
pīrāgu mīkla arī iejaukta…. Ne jau viņa ir tik čakla, bet lai vecajai
izpatiktu. Bet ar varu mīļa nekļūsi. Nebūtu tā Dace, vecās meita, uz
pilsētu aizlaidusies, viss te būtu citādi. Nekādas teikšanas tai Ievai
nebūtu. Kaut gan – labāk Ieva nekā Dace.
Uznāk Aija.
Aija - Saimniece teica…
Solvita – Līvija?
Aija – Nē, Ieva…
Solvita – Tad saki Ieva, kas viņa par saimnieci.
Aija – Ieva teica, lai jūs gala istabā iekārtojaties…
Solvita – Kāpēc gala, kāpēc ne tur, kur parasti? Gala istaba ir mazāka.
Ieva te nav nekāda noteicēja….
Aija – Jūsu parastajā istabā loga rūts ir saplaisājusi, pūš. Bet, ja vēlies!
Solvita – Gala istaba būs laba.
Solvita aiziet.
Aija – Atskrēja, kā apsviluši. Kā ielūgumu saņēma, tā klāt. Noteikti bija
aizmirsuši, ka mātei apaļa jubileja. Cik gadus jau te strādāju, nekad paši
neatcerējās apsveikt. Bet, jācenšas jau ir. Mājas jau pagaidām vēl uz
saimnieces vārda. Kas to lai zina, kam novēlēs.
Uznāk Solvita.
Solvita – Un tad, ka atskrējām. Nevar jau ļaut Ievai vienai pašai vecās
priekšā grozīties. Liepas, jā, vēl uz Līvijas vārda, bet mans Arnis ir
vecākais dēls. Pēc godīguma viņš ir mantinieks. Tas nekas, ka Ieva ar
Kārli te strādā. Mēs viņiem ļaujam šeit strādāt un iztiku nopelnīt. Un
savus bērneļus izaudzināt. Tas Kālis jau vispār nekam nav derīgs, un
Ievai jau arī nekādas jēdzīgas profesijas nav. Nekam citam jau viņi arī
neder, kā uz lauka strādāt. Un, ja godīgi, viņiem tā ģimene ar tāda
ļodzīga. Kārlis un Ieva. Kārlis un Līga. Nez vai tas ir beidzies? Nez vai
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tas turpinās. Smieklīgi. Ģimene viņiem. Ja mēs te būtu pie teikšanas, viss
te būtu citādāk.
Aija – Toreiz, pirms piecpadsmit gadiem, kad vecais saimnieks nomira,
Līvija jautāja, kurš no dēliem grib Liepās saimniekot. Un šie jau uzreiz
pateica, ka savu dzīvi kūcpakaļā nenorakšot. Un ko tad abi tai pilsētā ir
sasnieguši. Šis būvniecībā strādā, un pa visu šito laiku par mazu
priekšnieciņu, laikam, ir uzkalpojies. Bet šī jau neko nedara…
Solvita – Es esmu interjera dizainere.
Aija – Jā, protams. Cik tad ir nopelnīts kā interjera dizainere.
Solvita - Neatbild. Pasūtījumu nav.
Aija – Un naudas arī nav. Ko tad izdarīs ar vienu algu? Nevar pat kredītu
par divistabu dzīvoklīti nomaksāt. Naudas gribas?
Solvita - Mums pienākas, nevis gribas. Daci atmetīsim uzreiz. Pēc visa
Līvija pat viņas vārdu neatcerēsies, kur nu vēl testamentā ierakstīs. Paliek
Ieva un Kārlis. Labi, pieņemsim, ka arī Ievai ar Kārli kaut kas pienākas.
Puse. Apmēram. Tad viņiem mums būs sava puse jāizmaksā, ja gribēs te
palikt. Līvija jau ir veca. Būsim godīgi. Saules mūžu nedzīvos. Tā lielā
diena jau nav pārāk tālu. Es aizgāju pie īpašuma novērtētāja. Viņš saka māja, zeme, mežs, vecās kūtis, jaunās kūtis, traktori, lopi. Tas viss ir pie
pieci simti tūkstoši. Gribētos jau visu, bet pat puse - tas būtu labi!
Aija – Un ko es teicu!
Solvita aiziet.
Uznāk Līvija.
Aija – Radi sāk braukt. Drīz būs jādomā, kur izguldīt.
Līvija – Man patīk, kad mājās ir daudz cilvēku. Un Liepās vietas ir
daudz. Tukša māja ir mirusi māja. Pilna māja, tā dzīvo.
Aija – Dzīva māja, beigta māja….? Kur kuru izguldīt?
Līvija – Izlemt tu pati.
Aija – Kas es par lēmēju. Mans darbs darīt, jālemj citam. Mums ir
saimniece. Tikai lēnāka paliek.
Līvija – Lēnāka palieku, klusāka palieku, ilgāka palieku.
Aija – Liepas ir ātrākas. Tu atpaliec.
Līvija – Tu pati zini. Tu māki.
Aija – Zinu un māku. Bet katram savs darbs. Mans ir strādāt. Tavs
domāt. Es nekad nebūšu Liepu galva, tikai rokas.
Līvija – Bet labas rokas. Galvenās rokas.
Aija – Rokas ir rokas.
Līvija – Rokas ne tikai strādā, tās pabalsta, apskauj, samīļo, saprot…
Aija – Bet rokām galvu vajag!
Līvija – Rokām galvu vajag. Ja vecā nestrādā, ir jāmeklē jauna.
Aija – Ja vecā nestrādā, ir jāmeklē jauna.
Uznāk Dace. Nes somu.
Lēnām atgriežas pārējie.
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Dace – Mana galva derēs.
Ieva, Solvita – Kāpēc viņa ir šeit!
Aija – Pieci gadi nebija rādījusies….
Dace – Mātei jubileja…
Aija, Solvita, Ieva – Nu protams…
Aija – Par māti domā – stāsti vien!
Solvita – Somas, kā uz pārvākšanos.
Ieva – Viņa atgriežas Liepās?
Solvita – Viņa atgriežas Liepās.
Aija – Viņa atgriežas Liepās. Nu labi ar, vēl viens strādnieks, vieglāk
būs. Aiziet.
Ieva – Kaut kas būs noticis. Gan izstāstīs. Nez kur viņu izguldīt? Pie
Evelīnas vai? Aiziet.
Solvita – Tad mantojums uz trim daļām? Trešā daļa, tas jau ir tik maz!
Aiziet.
Uznāk Evelīna. Paņem Daces somu.
Evelīna – Tante, vai tev ir sapnis?
Dace – Jā, es negribu būt šeit.
Evelīna – Kāpēc? Liepas ir normāla vieta, kur dzīvot!
Līvija – Liepas ir labākā vieta, kur dzīvot!
Dace – Liepas ir sliktākā vieta, kur dzīvot!
Evelīna parausta plecus un aiziet.
Līvija – Tad tu esi atgriezusies Liepās.
Dace – Es esmu atbraukusi uz Liepām. Es esmu atbraukusi pie tevis. Tas
ir kas cits.
Līvija – Tas ir tas pats.
Dace – Tas ir kaut kas pavisam cits. Bet tev jau nesaprast. Māja nevar
mīlēt cilvēku, māja nav ģimene. Māja ir sienas.
Līvija – Katrai ģimenei ir vajadzīgas mājas. Kaut kur ir jādzīvo. Tu arī –
uz dzīvošanu?
Dace – Redzēs, māt.
Līvija – Tad nu tā. Ja tu šeit paliksi, tev būs jādara mājas darbi. Liepās
vienmēr ir jāstrādā.
Dace – Kā savādāk!
Līvija aiziet.
Dace - Visvairāk mani tracina nevis tas, ka viss sabruka, bet tas, ka man
nākas atgriezties. Ienīstu šo vietu. Manī ir bailes, ka tā māja mani aprīs, tā
kā ir aprijusi cilvēkus pirms manis. Tu šeit dzīvo un strādā dienu no
dienas un, paiet mēnesis, tad gads, desmit gadi un tad, kādu rītu, tu
pamosties un ieraugi sevi spogulī – vecu, krunkainu. Liepas ir kā
vampīrs, kas izsūc no cilvēkiem dzīvību un atstāj tikai čaumalu. Mana
māte – viņas prātā ir tikai Liepas, Liepas, Liepas. Viss ir tikai Liepas un
cilvēki pēc tam. Mēs svinam svētkus tā kā Liepās ir pieņemts, strādājam
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tā, kā vienmēr Liepās ir strādāts, uzvedamies tā, kā pienākas Liepās. Viņa
Liepas pielūdz Dieva vietā. Ienīstu Liepas.
Es gribu, lai viņa mīl mani, nevis Liepas.
Es gribu būt pirmā, un Liepas pēc tam.
Aiziet.
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2.aina
Liepas
Uznāk Līvija, Ieva, Solvita, Dace.
Ieva - Kā tad mēs svinēsim? Man jāzina, cik cilvēkiem galdu klāt?
Līvija – Svinēsim, kā parasti. Nav jau tik īpašs tas gadskaitlis.
Ieva – Apaļš. Visi tuvākie radi jāaicina.
Solvita – Tas ir par maz. Māmiņa kārtīgāku godināšanu pelnījusi.
Aicināsim kaimiņus, aicināsim draugus un radus. Lai visi sabrauc…
Ieva – Vietas šķūnī nebūs…
Solvita – Kāds šķūnis, mēs kārtīgi svinēsim – telti noīrēsim, galdus no
restorāna pasūtīsim…
Ieva – Vismaz jāgatavo nebūs….
Solvita – Un mūzikas grupu uzaicināsim, vakara vadītāju vajadzēs un
galvenais – visiem vakarkleitās ierasties un…
Dace – Sapņot nav kaitīgi….
Ieva – Kas par to maksās?
Solvita – Vai tad Liepās naudas trūkst. Un kredītu varam paņemt un…
Dace – Man kredītu nedos.
Ieva – Bet es neņemšu. Tādi svētki darbu prasa, laiku prasa, es negribu.
Solvita – Vai tikai es par māti domāju! Vajadzīgi kārtīgi svētki, lai visi
zina, kā Liepās svin.
Līvija – Nē! Liepās svin klusi un mierīgi. Vecajā šķūnī uzliksim galdus,
pasauksim radus un tuvākos draugus. Tā kā vienmēr. Aiziet.
Dace - Tā kā vienmēr. Aiziet.
Solvita – Tev, ka tik nav jāstrādā.
Ieva – Jā, man, ka tik nav jāstrādā. Aiziet.
Solvita – Tā Ieva! Ko viņa iedomājas no sevis? Es gandrīz veco
pierunāju. Īpašums pieci simti tūkstoši, bet naudu par skopu tērēt. Ieva
noteikti visu tik rauš un rauš. Domā, ka beigās viss viņai tiks. Redzēsim
vēl, kurš uzvarēs. Un man ir tāda vakarkleita, bet uzvilkt nav kur. Ne jau
uz to veco šķūni. Žēl, es vecajai būtu parādījusi, kurš ir vērtīgākais šajā
mājā. Tā Ieva! Aiziet.
Uznāk Ieva un Dace.
Ieva - Vajadzētu izpļaut liepu aleju. Tu negribi?
Dace – Nē.
Ieva – Tad es pati. Man patīk tā aleja – mājas saucas Liepas un arī aleja
liepu. Tur tikai viena liepa kalst nost. Veca jau. Jānocērt un jāiestāda
jauna.
Dace – Es nocirstu visas, pārdotu un uzbliestu mātei kārtīgu jubileju.
Ieva – Man patīk tā, kā svinēsim, pa vienkāršo, kā vienmēr.
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Dace – Jā, kā vienmēr. Svētki nav jāsvin, tie ir jāsajūt, jāizbauda,
jāizdzīvo, jāpiedzīvo. Bet svinēt. Pa parasto.
Ieva – Man patīk pa parasto.
Dace – Tāpēc viņa ir tur, kur ir.
Ieva – Es esmu tur, kur esmu. Kur esi tu?
Uznāk Līga un Aija no vienas puses, un Solvita un Līvija no otras.
Aija – Mums ir jauns palīgs.
Ieva – Viņa!
Dace – Viņa!
Solvita – Viņa.
Līga – Es.
Līvija – Kāpēc viņa? Kurš viņu uzaicināja?
Solvita – Es. Palīgs mums vajadzīgs, un viņa jau tāda pietuvināta
ģimenei. Es arī uzaicināju.
Līga – Un es piekritu, labprāt, Liepās pabūt, tas ir gods.
Aija – Mēs varam atrast citu, ja kādam ir iebildumi.
Solvita – Man nav.
Aija – Un Ievai?
Ieva – Es tādas lietas Liepās neizlemju.
Līvija – Noklusē un aiziet.
Aiziet arī Ieva un Līga, un Aija.
Dace - Kāpēc tu?
Līga – Un kāpēc ne es?
Dace – Visi citi jā, tu nē…
Līga – Nē, otrādi. Visi citi nē, bet es jā. Ja viss būtu pareizi, es būtu Ievas
vietā. Tu jau zini.
Dace – Bet tu neesi. Ieva ir savā vietā un tu savā. Viss pēc godīguma.
Aiziet.
Līga – Ko tu zini, kur es esmu un kur viņa. Varbūt viņa ir manā vietā.
Varbūt es esmu Kārļa sieva. Pēc godīguma, ko. Varbūt šī nezina? Ja neko
neteica. Vai arī nevarēja – ja iekšā nav, tad ārā nenāk. Bet vecā jau gan
zināja. Un arī neko neteica. Un ko viņa teiks? Man. Pēc visa. Prom.
Uznāk Solvita.
Solvita – Tad viņa zināja, vai nē? Zināja, vai nē? Nezināja. Tad viss par
velti. Vai zināja? Nav jau muļķe, zināja. Tad kāpēc neteica? Vienalga?
Nevarēja? Vai arī nezināja? Kā bija?
Uznāk Dace.
Dace - Kā viņa varēja? Tā ar cilvēku…
Solvita – Varēju. Un kas? Lietām ir jābūt tādām, kādas tās ir. Manā
ģimenē vīrs ir vīrs un sieva ir sieva. Nekas nav dubultā. Mēs esam
kārtīga ģimene. Mātei tas ir jāzina.
Dace – Mātei tas ir jāzina. Mātei tas bija jāzina.
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Solvita – Kura tev patīk labāk – tā, ar kuru kopā dzīvo, vai tā, ar kuru
kopā izaugi. Vari izvēlēties.
Uznāk Ieva.
Dace, Solvita – Vai viņa zina, vai nezina? Prom.
Ieva - Nav tā ka es zinu, un nav tā ka es nezinu. Pa vidu. Un es nezinu,
vai es gribu zināt, vai nezināt.
Uznāk Evelīna.
Evelīna - Ko zināt un ko nezināt.
Ieva - Par to sapni – vai zinu, vai nezinu.
Evelīna – Iesim?
Ieva – Iesim.
Abas prom.
Uznāk Aija.
Aija – Zina viņa, zina. Kā var nezināt? Prom.
Uznāk Līvija un Līga.
Līvija – Un tālāk?
Līga - Un tālāk?
Līvija – Un tu domā, ka te ir tava vieta?
Līga – Un tu domā, ka nav? …..Tu nevari mani aizdzīt.
Līvija – Es nevaru tevi aizdzīt. …. Bet es varu pagaidīt, kad pati aizies.
Līga – Es neiešu. Viņa aizies. Viņa zina. Un, ja nezina, tad uzzinās. Viņa
ir manā vietā. Punkts.
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3.aina
Liepas
Uznāk Aija un Līvija.
Līvija - Mūsu Liepās ir ieskrējis vējš.
Aija – Ir arī tādi laiki jāpārdzīvo.
Līvija – Šoreiz tik stipri pūš.
Aija - Ir pūtis stiprāk. Liepas izturēs.
Līvija – Liepas izturēs…. Ja es esmu galva, tu esi rokas?
Aija – Es esmu rokas.
Līvija – Vecā liepa kalst. Un drīz tā lūzīs.
Aija – Man tā liekās gana stipra.
Līvija – Visas liepas kādreiz lūzt. Būs šķēpeles jāaizvāc, būs celms
jāizrauj. Būs jaunais koks jāpiesien, stumbrs jāpabalsta. Ja tu esi rokas…
Aija – Es atbalstīšu. Es esmu īstās rokas. Ko stādīsim?
Līvija – Jā, ko stādīsim…! Aiziet.
Uznāk Ieva.
Ieva.
Aija – Ievai. Ko darīsim ar vecajiem palagiem? Lāpīsim, vai metīsim ārā.
Ieva – Tur tikai vīle pairusi. Kāpēc uzreiz ārā.
Aija – Es jau nu izmestu, kam tādi plīsuši.
Ieva – Vēl jau var pielāpīt, aplāpīt, palāpīt. Ielāpiņu uzlikt.
Aija – Saimniecei neklājas tādos palagos gulēt. Izdiluši, ka cauri var
redzēt.
Ieva – Bet, ja pamats labs, var vēl ilgi izturēt. Savu mūžiņu izvilktu.
Aija – Kam tāda dzīve – vecos palagos. Jāmet ārā un jāpērk jauni. Bet
jāizlemj tev.
Ieva – Es nezinu. Es nezinu, ko man darīt. Es nezinu, ko man izlemt. Un
tas tikai tāpēc, ka man nav sava sapņa? Ja man tāds būtu, es zinātu, ko es
vēlos? Ne bērniem, ne citiem, bet sev? Vai es vispār drīkstu vēlēties? Un
vēlēties ko? Un vai man tas ir vajadzīgs?
Uznāk Dace, Solvita, Līga.
Dace – Ja neievēlēsies, tad nekā arī nebūs.
Ieva – Vēlos… vēlos…. Vēlos… Vēlos, lai viss būtu kā agrāk…
Dace – Kā agrāk nebūs nekas!
Solvita – Kā agrāk nebūs nekad.
Līga – Kā agrāk nebūs nekad.
Ieva – Tad vēlos… vēlos… Ko es varu vēlēties? Es deru tikai Liepām.
Viss man ir ciet.
Dace – Mīļā, tev visa pasaule ir vaļā!
Solvita – Mīļā, pasauli var atvērt, ja vēlies!
Līga – Mīļā, pasaule esmu es!
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Ieva – Es negribu neko vēlēties! Es esmu tukša, Kā izlaizīta bļoda. Manī
nekā nav.
Dace – Un tomēr, tev ir jāizlemj…
Solvita – Jāizlemj. Tā izdzīvot nevar.
Līga – Jāizlemj, ja nē, tad izlemšu es.
Ieva – Neatbild. Aiziet.
Solvita – Dacei? Kura tev patīk labāk ? Izvēlies tu.
Dace – Solvitai. Kura tev patīk labāk? Izvēlies tu.
Solvita un Dace prom.
Aija – Es gan zinātu ko izvēlēties. Viss pašos pamatos ir skaidrs kā diena.
Aija prom.
Uznāk Evelīna.
Evelīna – Līgai. Līgas tant, vai tev ir sapnis?
Līga – Man ir, bet manējais, tev tas nav jāzina.
Evelīna aiziet.
Uznāk Līvija.
Līga - Man nav darba. Dodat man darba.
Līvija – Kā tad tu tā, darba nemāki atrast!
Līga – Māja sveša, savā es visu varu.
Līvija – Tu teici – ka tava vieta šeit. Kā tad māja sveša…
Līga – Man vajag tikai iespēju…
Līvija – Bet tā jau tev ir. Tagad.
Līga – Kāpēc es viņai nepatīku? Kas manī tāds ir, sliktāks, nekā tai tur.
Kāpēc viņa, ne es? Es būtu slikta māte. Es būtu slikta sieva. Es būtu slikta
saimniece. Kāpēc ne es? Es arī redzu, dzirdu, saprotu.
Līvija – Ko darīsim ar aleju?
Līga – Ar kādu vēl aleju?
Līvija – Liepu aleju. Ir daži pavisam veci koki. Kā tu domā, ko darīsim?
Līga – Kādi vēl koki, kādi koki! Mēs tagad par kokiem runāsim! Par
mani ir jārunā. Un par viņu ir jārunā. Par mums visiem ir jārunā. Koki!
Lai tās liepas ir tur kur ir, vai viņu nav, ko tas maina?
Līvija – Tas visu maina. Aiziet.
Līga - Es nesapratu! Ko es nesapratu? Ko es nedzirdēju? Ko es
neredzēju? Kāpēc es nesapratu? Un kāpēc man bija jāsaprot. Vai es tik
daudz prasu – tikai savu vietu šajā mājā. Un man gandrīz tā bija, mana
vieta. Viss bija tik labi, toreiz, sen, viņš man vēl nebija pateicis tos
vārdus, bet kaut kur iekšā tie bija. Vēl nebija izrunāti, bet izdomāti bija.
Tūlīt, tūlīt būs…. Un tad ieradās Ieva. Un mātei viņa patika. Visiem viņa
patika. Un mani aizmirsa, bet ne līdz galam. Viņam toreiz bija jāizvēlas
mani, ne viņa. Tad viss būtu pareizi tagad. Un kurš vispār izvēlējās?
Uznāk Dace un Aija.
Dace – Protams, ka viņš izvēlējās.
Aija – Protams, ka māte izvēlējās.
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Dace, Aija aiziet.
Līga – Un visiem bija labi, visi bija laimīgi… Tikai ne es! Tagad ir mana
kārta būt laimīgai. Es gribu visu un es paņemšu.
Uznāk Evelīna.
Līga - Evelīnai. Par to sapni - es pārdomāju, es tev pateikšu. Mans sapnis
ir būt tavai mammai.
Evelīna – Es nesapratu. Man jau ir mamma.
Līga – Bet es būtu labāka. Es būtu mīļāka. Es būtu jaukāka. Es visādi
būtu labāka. Es tevi mīlēšu, ja tu mīlēsi mani…
Evelīna – Kā tā! Tas nav godīgi! Tā nevar būt!
Līga – Viss ir tieši tā, kā ira. Un tas ir godīgi.
Uznāk Ieva, Solvita, Dace.
Evelīna - Tu zināji? Un tu, un tu, un tu, un tu? Jūs visas zinājāt! Ievai.
Un tu zināji? Kā viņai nav kauna šeit stāvēt, mūsu mājā, skatīties uz
mani, uz tevi. Es ienīstu jūs visus.
Līga – Tās ir tikai pieaugušo darīšanas. Un es tev būšu laba mamma.
Evelīna – Mammu, met viņu ārā!
Līga – Ne tev tas būs jāizlemj.
Ieva – Neko nesaka.
Evelīna – Tad izlemšu es. Savāc visu, kas ir tavs un vācies. Kaut ar visu
tēvu. Mēs iztiksim. Mēs izdzīvosim. Mēs pārdzīvosim. Un mēs dzīvosim
tālāk.
Solvita – Līgai. Labāk būs, ja tu iesi.
Dace – Līgai. Labāk būs, ja tu iesi.
Līga aiziet, tad Solvita un Dace.
Evelīna – Mammu?
Ieva - Neatbild.
Evelīna – Mammu.
Ieva – Saki Aijai, lai met ārā tos palagus. Ko mēs vecu lāpīsim.
Nopelnīsim jauniem, vai ne.
Evelīna – Nopelnīsim jauniem.
Abas prom.
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4.aina
Liepas
Aija un Ieva.
Ieva – Vai tu varētu būt pasaule?
Aija – Pasaule kam?
Ieva – Vienkārši …
Aija – Vai nav labāk būt pašam, nevis kaut kādai pasaulei?
Ieva – Citiem sanāk.
Aija – Tev to vajag? Kā citiem? Kā sev vajag. Pareizi?
Ieva – Pareizi.
Uznāk Līvija.
Līvija - Ievai. Mēs esam gatavas svētkiem?
Aija – Ievai. Mēs esam gatavas svētkiem?
Ieva – Es nezinu. Vai tā tagad ir mana daļa?
Līvija – Kāpēc nē? Vai tad tu neesi no Liepām?
Ieva – Es joprojām esmu no Liepām? Viss ir mainījies.
Līvija – Tev nekas nav mainījies. Vai tu gāji, vai tu nāci? Tu stāvēji uz
vietas.
Ieva – Es stāvēju uz vietas.
Līvija – Tad stāvi, kā stāvēji. Lai staigā gājēji. Pareizi?
Ieva – Pareizi!
Līvija - Svinēsim ?
Ieva, Aija – Svinēsim.
Uznāk Solvita, Dace, Līga, Evelīna.
Solvita, Dace, Līga, Evelīna – Svinēsim.
Visi – Līvijai.
Daudz baltu dieniņu Laimiņa dodi,
Diženi, raženi dzīvojoti!
Diženi, raženi dzīvojoti
Daudz baltu dieniņu Laimiņa, dodi,
Diženi, raženi strādājoti!
Diženi, raženi strādājoti!
Līga – Es sēdēšu galda galā!
Līvija – Tā ir mana vieta!
Līga – Galdam ir divi gali. Vai nebūtu laiks mēbeles pareizi izkārtot.
Viesi drīz klāt, bet pašām istabā sazin kas.
Evelīna – Vai mums ar viņu pie viena galda jāsēžas!
Līvija – Dzīvē visādi gadās! Bet badā jau atstāt nevar, Liepās visus
pabaros, ja vien mūsu ēdienu nesmādēs.
Evelīna – Es sēdēšu galda galā!
Līvija – Tavs koks tikko birzē no zemes izlīdis. No tā vēl krēsls
nesanāks. Un mēs jau nezinām, kāds izaugs, vai vispār, kas sanāks!
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Solvita – Man tur ir jāsēž! Tas ir mans krēsls. Galda galā. Tagad tā ir
mana vieta.
Aija – Kājas pa īsu, līdz zemei nesniegsies.
Solvita – Ko!
Līvija – Par lielu tev tas krēsls. Neērts būs. Grozīsies un bīdīsies, bet tā
pat neiekārtosies. Vienmēr uz ērtāku vietu skatīsies, bet jāsēž tādā, neērtā.
Tu tādu sēdamo gribi, vai tikai vietu pie galda?
Solvita – Es nesaprotu.
Līvija – Slikti, ka nesaproti. Lai tur sēdētu, ir jāsaprot.
Solvita – Tas ir tikai krēsls, kā simtiem citu!
Līvija – Tas ir Liepu krēsls. Tāds ir tikai viens.
Dace – Tad es sēdēšu. Es zinu, kāds ir Liepu krēsls. Tu man to jau mērīji,
atceries. Un derēja, tīri labi. Es sēdēšu…. Kādu laiku…
Līvija – Kādu laiku neder. Ja apsēdīsies, tad uz visiem laikiem…
Dace – Dzīvē nekas nav uz visiem laikiem. Tur viss ir tikai pagaidu
variants. Tu šaubies, vai es varu?
Līvija – Es šaubos. Baidos, vai vidus nav ietrunējis. No tādas koksnes
mēbeles netaisa. No tādas koksnes neko netaisa, samet kaudzē un
sadedzina. Tāds krēsls izjuks, tu nokritīsi, bet nākošajiem vairs nebūs, kur
sēdēt.
Dace – Kādi nākošie, jātiek ar tagadējiem galā.
Līvija – Šis krēsls ir pamatīgs, uz viņa jau daudzi ir sēdējuši pirms manis,
un es sēdu tā, lai pēc manis vēl daudzi varētu to lietot. Tā tas ir domāts.
Līga – Tad es jums esmu īstā. Es esmu gana liela un plaša, krēsls man
nebūs par mazu, un neērts tas man arī nebūs, man lepnas lietas nevajag.
Un serde man ir cieta, tā nav ne trupējusi, ne mīksta. Un sēdēšu, kā
pienākas. Es gribu augt šai zemei pa vidu, gribu zaļot un lapot un augļus
dot, gribu izplesties tik liela un plaša, pār visiem jums, pār visiem, kas te
ir bijis un kas vēl būs. Es veldzēšu, es barošu, es sargāšu.
Aija – Bet ir jau vēl Ieva!
Līvija – Jā, ir vēl Ieva…
Līga – Kāda Ieva! Ko viņa vairs drīkst un ko viņa vairs var! Nav jau vairs
liepa, varbūt pīlādzis tikai. Tur ir soliņš, ja vēlas, lai sēž uz tā.
Evelīna – Mammu, tu saki kaut ko!
Ieva – Pīlādzis? ? Soliņš? Ko lai es saku ? Varbūt tā arī ir?
Evelīna – Mammu! Es neesmu ar mieru!
Līvija – Ievai. Tad soliņš tev labs?
Ieva – Kā liepai nē, bet kā pīlādzim? Pīlādzim soliņš ir gana labs. Es jau
nezinu, kas es esmu – pīlādzis, ozols, bērzs, kārklu vica, vai jau
nodzeltējusi zāle. Jā, kas es esmu?
Līvija – Koks ir koks, kāds piedzima, tāds nomirs.
Ieva – Un ja es jau sākumā nebiju liepa?
Līvija – Šaubies, vai tāda vispār esi bijusi?
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Ieva – Jā, es šaubos!
Līvija – Ja šaubies, tad tu nederi!
Līga – Es nešaubos, es esmu liepa.
Ieva – Tu esi pasaule, vai ne?
Līga – Jā, es esmu!
Ieva – Bet es esmu tikai es!
Evelīna – Bet ar to jau pietiek!
Līvija – Tu šaubies! Aiz tevis jau ir jauno liepu aleja. Aug un zaļo un
plešas un stiepjas. Vai no pīlādžogām liepas var izdīgt?
Ieva – Tā nenotiek.
Līvija – Tad tu esi liepa?
Ieva – Tad es esmu liepa! Jā, tad es tāda esmu! Un man nav jāzied, jo es
jau ziedēju, un nav jādod augļi, jo es jau esmu devusi, un nav jāplešas, jo
es jau esmu gana liela. Ne lielākā no liepām, bet tāda pati kā citas. Jā,
tāda es esmu. Es esmu liepa!
Līvija – Un nav jābūt pasaulei, lai būtu par liepu.
Līga – Par vēlu. Krēsls jau ir mans un vieta pie galda arī. Es paņēmu un
apsēdos, un neatdošu.
Līvija – Krēsls vēl ir mans, un vieta arī. Es nevienam to vēl neesmu
devusi. Pagaidām.
Evelīna – Pagaidām.
Ieva – Pagaidām.
Solvita – Pagaidām.
Dace – Pagaidām.
Līga – Gaidām.
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5.aina
Liepas
Uzskrien Aija.
Aija– Vecā liepa nolūza. Kā krita, tā līdz ar zemi, tikai saknes zemē
palika.
Uznāk Ieva, Evelīna, Solvita, Dace, Līga.
Visi Pie Dieviņa gari galdi, gari galdi
Tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Māra,
Izrakstīja saskaitīja, saskaitīja,
Atdod Dieva rociņai rociņā.
Solvita – Būs vecais koks jāaizvāc.
Līga – Ugunskurā.
Solvita – Malkā.
Ieva – Sildīties.
Dace – Man siltuma nevajag.
Solvita – Es arī mājās sildīšos. Mēs pārdosim.
Līga – Un kurš to noteiks? Tu?
Solvita – Mums saimes gals šai brīdī apaļš, tam galu nav. Viens
nenoteiks, bet visi kopā.
Ieva – Mums vienmēr bijis kantains galds ar lielo krēslu galda galā.
Dace – Mainās viss.
Ieva – Es neesmu ar mieru.
Līga – Un nauda?
Solvita – Godīgi, cik kuram tiek.
Līga – Ja tā, tad kāpēc vienu koku, tad visus vecos prom, gan kādreiz
izaugs jauni.
Dace – Ja stādīs kāds.
Evelīna – Kā mēs bez savām liepām!!!
Ieva – Kā dzīvosim bez sava koka!
Solvita – Tā dzīvo visi. Audzēt kokus, tas ir grūti. Tie ilgi aug, un nocirst
žēl. Labāk uzarsim un miežus sēsim.
Līga – Var atmatā to visu laist.
Dace – Var vispār pārdot. Mums nav jābūt tiem, kas audzē kokus.
Solvita – Būs citi, kam to gribēsies.
Evelīna – Es gribu audzēt kokus!
Ieva – Es arī neesmu ar mieru.
Solvita – Nav vienas balss, ir kopējs lēmums.
Aija – Nu kā tad tā, kad tikko visas alkāt krēslā sēdēt un audzēt, barot,
lolot, kopt.
Līga – Es ņemtu visu, kā te stāv, bet ja tik mazu nieku, tad nav mana
daļa, lai viss te brūk.
Solvita – Es prasu tikai savu daļu. Kas pienākas, kas tagad mans.
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Dace – Es nesolīju mūžību, es teicu – kādu laiku, un laiks tas nu ir klāt.
Solvita – Neviens nav melojis..
Līga – Nav zadzis…
Dace – Dzīvē visam jāmainās. Tas tikai sākums, viss vēl būs.
Ieva – Mana sirds jūt savādāk.
Līga – Mana tikai kvēl un plosās…
Solvita – Es savā īsti neklausos…
Dace – Un man tās sirds jau sena vairs nav.
Aija – Ievai. Man teica uzjautāt tev – tu esi liepa!
Ieva – Es esmu liepa.
Aija – Tev šaubu nav, tu skaidri zini.
Ieva – Man šaubu nav, es skaidri zinu.
Aija – Tad galds ir tavs, tas vecais, četriem stūriem un krēsls, tas arī tavs
– tu vari sēdēt droši.
Solvita , Dace, Līga – Kas to teica!
Aija – Tā vecā liepa nolūza, bet saknes zemē dziļas, līdz pašam zemes
kauliņam. Cilvēkam tās neizraut. Tās paliks tur, kur ira.
Ieva – Tad krēsls ir mans.
Aija – Tu vari sēdēt.
Ieva – Es sēdēšu!!!
Evelīna – Mammu, vai tev ir sapnis?
Ieva – Sapnis? Jā! Es gribētu lai Liepas stāv vēl ilgi, sen pēc manis,
tāpat, kā stāvēja pirms mums. Tas tagad ir mans sapnis.
Evelīna – Tas sapnis derēs, tas ir labs.
Beigas.
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