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“Dzīvība” – 1.nosaukums
“Tikai viens mirklis un…” 2017.gada 7.marts
2016.gada novembris - 2017.gada 30.janvāris
Adriāna Asača: Emīlija (Emo),
Rūta Aizupiete – Lūsija (Emo),
Amanda Ozola- Mārīte (Emo),
Alise Narnicka- Zane (Emo)
Rebeka Megne – Jolanta (Emo)
Daniela Afatņicka: Marija (ebreju meitene),
Liene Vītola- Anna (ebreju meitene),
Laura Jansone – Bella,
Viktorija Grigorjeva – Britnija Spīra,
Artūrs Krolls – Jānis/Panda,
Gundars Noviks – Harijs/ķieģelis,
Reinis Muižnieks – Herolds/Dolārs,
Markuss Šķerba – Matīss/Džeksons,
Laura Šlosa – Laima,
Arta Caune - Kristāna,
Patrīcija Mikele – Dita Zariņa,
Sintija Zukule – Margarita,
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Emīlija: (visu emo domas skan ierakstā, visi klīst pa skatuvi, kāds raksta dienasgrāmatu)- Šodien
atkal nekam nederīga diena. Tāda pati kā visas citas. Fāterīts man atkal no rīta iesita, daudzi jautā,
kāpēc man tik daudz zilumu, it kā viņiem tas baigi interesētu. Visi patiesībā ir lieli egoisti, nospļauties
uz pārējiem.
Lūsija: Es klusēju un nerunāju, jo tas ir mans kliedziens – man sāp, visi cilvēki ir kurli
Mārīte: Esmu pieradusi pie sāpēm, ja tevi katru dienu graiza bez narkozes, tad drīz kļūsti bezjūtīgs.
Zane: Viņš neredz manas rētas, bet kāpēc, lai es grieztu tur, kur vari redzēt.
Emīlija: Dažreiz es jūtos tik vientuļa, ka es gribu vienkārši nomirt.
Lūsija: Man patīk staigāt pa lietu, jo neviens nevar redzēt mani raudot.
Mārīte: Es raudu bez asarām. Es gribu tevi nobiedēt un atstāt tev rētas, lai tu zinātu kā tas ir, ka tu
paliec salauzts un nesalabojams.
Zane: Manas rētas ir balvas par taviem sāpīgajiem vārdiem un mana nāve ir tavs kauss. Apsveicu! Es
ceru, ka tu zini ko tu esi uzvarējis.
Emīlija: Apnicis raudāt, jā, es smaidu, bet iekšā es mirstu.
Lūsija: Kad es biju mazāka, es pirmo reizi dzirdēju par pašnāvību un es nodomāju, ka nesaprotu
cilvēkus, ka paši grib mirt. Viss, ko es varu teikt tagad, tas ir smieklīgi - cik ātri lietas var mainīties.
Mārīte: Nāve ir Dieva dāvana, bet mīlestība ir viņa sods.
Zane: Cilvēki, kuri domā, ka miršana ir vissliktākais, neko nezin par dzīvi.
Emīlija: Sapņi, kuros es mirstu ir labākie, kādi man jebkad ir bijuši. (ieraksts beidzas)
Visas kopā : Šodien mēs iesim. Ir laiks…Ir laiks (dodas no zāles ārā)
(Pa grupiņām uznāk citi skolēni, kārtojas, čubinās…)
Ienāk cacas
Bella: Eu, kas tā bija par bildi Kārlim, vakar INSTAGRAMA???
Britnija: Vakar viņš mani uzaicināja iziet ārā. Un zini ko? Viņš man atnesa puķes!
Bella: Woooow! Cik romantiski…
Britnija: Jā, manuprāt, mēs esam, kā radīti viens otram.
(filmētāji + nenopietnie cilvēki + jautrīši)
Džeksons: Nu tad pamēģinam to triku, ko es vakar redzēju FACEBOOKA?
Dolārs: Jā, davaj. Eu, nofilmē!
Dita: Emīlija šodien izskatījās ļoti jocīgi
Margarita: Viņa vienmēr tā izskatās!
Kristāna: Tu lasīji, ko viņa rakstīja savā profilā, ka viņa atvadās
Laima: Es dzirdēju, ka viņi teica ir laiks. Mums kaut kas ir jādara!
Margarita: Kas? Jāizsauc policija?
Kristāna: Kā tad, ko tu viņiem teiksi, es domāju, ka viņi grasās izdarīt pašnāvību!
Dita: Jā, tad labāk nedarīt neko, un ja nu mēs varam viņas izglābt.
Laima: Man liekas, ka tie ir tikai vārdi, viņas par nāvi runā jau kopš, neatceros..
Margarita: Jā runā, bet arī dara, man mamma vakar parādīja rakstu par EMO un statistiku par
izdarītajām pašnāvībām – tā nav tikai runāšana!
Laima: Es iesaku sekot viņām, nu ko mēs varam zaudēt, bet, ja viņas tiešām grasās izdarīt pašnāvību,
tad mēs viņas izglābsim
Dita: Varbūt labāk pasakām skolotājai.
Ķieģelis: Ko jāpasaka skolotājai?
Kristāna: Ka Emīlija taisās izdarīt.
Margarita Neko, ejam, ātrāk, viņas jau būs izgājušas no skolas.
Panda: Eu, čaļi, izskatās, ka šodien būs jautri.
ķieģelis: Ko, kas, kur jautri?
Dolārs: Mūsu klases EMO grupējums – grasās izdarīt svarīgu rituālu! Un mūsu klases gods – grasās
viņas glābt..
Džeksons: Nopietni, to vajag iefilmēt, tas būs reāli labi.
ķieģelis: Eu, davaj ātri, bet filmējam visi ,lai var izvēlēties labāko un samontēt.
Džeksons: Es to neesmu gatavs palaist garām, ja mums tas izdodas – mums būs reāli daudz sekotāju…
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Visi: Skrienam.
Britnija: Kur visi aizskrēja, es neko nesaprotu?
Bella: Es nezinu. Mums kā parasti neko nepateica, it kā mēs nebūtu klasē.
Britnija: Es dzirdēju, ka puiši ies filmēt. Es arī gribu, lai mani nofilmē. Es šodien labi jūtos un
izskatos.
Bella: Ejam, es neļaušu viņiem mūs ignorēt, it kā mēs neko nesaprastu.
Britnija: Stulbeņi, tas, ka mēs sekojam savam izskatam, tas nenozīmē, ka esam dumjas.
Bella: Man tas vienreiz ir apriebies (iet pa zāli ārā)(Tumsa, mūzika…)
Emīlija: Nāciet iekšā, es šo vietu atradu jau vasarā, piedodiet, ka neparādīju ātrāk. Bet te bija man
paradīze un elle.
Mārīte: Kas tas ir? Kaut kāds bunkurs?
Emīlija: Nezinu, varbūt no 2 pasaules kara, nezinu, nav svarīgi
Zane: Ir svarīgi, te cilvēkiem ir sāpējis tāpat kā mums
Mārīte: Es dabūju zāles, ar to vajadzētu pietikt.
Lūsija: Vai jūs jau atvadu vēstuli uzrakstījāt?
Zane: Netaisos rakstīt, to tāpat neviens nelasīt,
Lūsija: Te ir auksts…
Mārīte: Bet, ja mūs neviens neatradīs?
Lūsija: Te ir auksts
Emīlija: Līķi ilgāk saglābsies un nesmirdēs.
Mārīte: Bet, ja mani neatradīs!
Emīlija: Varbūt pēc simts gadiem – tāpat kā mēs tagad šo bunkuru (Pienāk Jolanta, klusējot sāk dalīt
dalīt tabletes)
Laima: Stop, izbeidziet stop!
Dita.Visas: Ko jūs darāt! (izsit ārā no rokām tabletes)
Panda: Tu šito uzfilmēji!
Džeksons: Man beidzas baterija! Tev?
Dolārs: Es domāju ,ka tu paspēji?
Bella: Ko jūs te darāt, foršāku vietu filmēšanai nevarējāt atrast!
Britnija: Te ir pretīgi
Emīlija; Kas Jūs te sauca! Kas? Jūs, Jūs esat kretīni! Nu ,ko jums no mums vajag!!
Lūsija: Paldies!(čukstus)
Ķieģelis: Filmē, filmē vismaz šito!
Margarita: Stop, idioti, stop, Jūs tiešām nesaprotat, ja mēs būtu atnākušas nedaudz vēlāk, tad viņas
būtu mirušas!
Bella un Britnija: Mirušas? Ko Jūs traki! Ak ,dievs!
Dolārs: Drošvien kaut kādas pretsāpju tabletes, izskaloti kunģi un miers! Mirušas!
Džeksons: Piekariet ordeni! Nu, ko šovs ar miršanu nebūs, tad uztaisām ballīti.
Panda: Šitā vieta ir reāli forša.
Kristāna: Mēs te tik bieži esam gājuši garām ,bet pat prāta neienāca, ka te ir bunkurs
Bella: Ballīti – šitādā vietā, te tak ir nav pat kur apsēsties.
Emīlija: Mēs ejam prom!
Dārta: Nē, ja jau beidzot esam visi kopā, tad viss ir jāizrunā gan par Jums, gan par mums - par
visiem..
Ķieģelis: O, atklātu sarunu – “Melu nav” un vēl kādu garu izsaucam, to ar var uzfilmēt.
Puiši: Emo – nesanāca mirt, tad izsauksim mirušo garus…
Margarita: To dara Goti, ne EMO
Džeksons: Kāda starpība.
Zāne: Jūs mūs varat likt mierā, mēs jūs neaiztiekam, mēs neuzbāžamies ar savām domām.
Emīlija: Ejam, viņi prot tikai par citiem smieties, nav vērts censties kaut ko paskaidrot.
Lūsija: Bet varbūt, ka tas palīdzētu, ja mēs izrunātos.
Dolārs: Izrunāsimies, visu nofilmēsim, parādīsim visiem.
Džeksons: Un visiem uzreiz būs viss skaidrs!
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Zane: Lūsij, vai tu neredzi, ka viņi par tevi ņirgājas.
Mārīte: Es neko neteikšu!
Ķieģelis: Mēs ņirgājamies? Paskatieties pašas uz sevi…
Bella: Vai var pārstāt kliegt..
Laima: Uzmanību – visi paklusējiet un paklausieties. Neviens nekur neiet, neviens neko nefilmē. Bet
katram būs jāpasaka, ko domā un jūt. Pamēģināsim, ja pēc pus stundas gribēsiet pārtraukt, tad varēsiet
doties!
Mārīte: Es neko neteikšu!
Panda: Sāksim ar Jolantu! Viņa visvairāk mūsu klasē runā!(paskatās uz Jolantu, kura visu laiku klusē)
Dita: Es negribu nevienu apvainot, bet mūsu klasesbiedrenes gandrīz vai izdarīja pašnāvību, bet Jūs
tikai smejaties…
Britnīja: Kas izdarīja pašnāvību? (puiši smejas)
Dolārs: Labi – paliekam, tad mēs arī pateiksim visu, ko par jums domājam, tikai tad bez pinkšķēšanas
Džeksons: Nu turies Dita, jācer, ka tev nebūs jānožēlo…
Bella: Labi, arī man ir ko par jums teikt
Britnija: Jums nav gaumes, jūs neko nezināt par modi, bet smejaties par mums.
Zane: Jā! Tie nu gan ir pārdzīvojumi
Margarita: Kad viens runā – pārējie klusē. Piemēram, tam kam rokās ir..
Ķeiģlis: Zāļu pudelīte, tas runā (puiši smejas, atskan šāvieni, kliedzieni, balsis)
Kristāna: Vai jūs dzirdējāt?(atkal automātu šāvieni)
Panda: Izklausās pēc šāvieniem.
Kristāna: Šāvieni – mežā?
Ķieģeļis: Normāli, kāds iznācis pašaudīties!
Laima: Man likās, ka kāds runā vāciski.
Panda: Kā tad un vēl angliski un franciski.
Lūsija: Es arī dzirdēju balsis.(nedroši) Piedodiet, bet izklausījās kā filmās par karu, nu, kad vācieši
Dolārs: Jā, esam filmēšanas laukumā! Ev, bet varbūt tiešām – šis bunkurs ir uzcelts filmēšanai, tagad
atkal taisa daudz filmas.
Dita: Jāiet paskatīties.
Bella: Bet, ja tur kaut kādi muļķi pa īstam šaudās..(šavieni)
Laima: Atkal šāvieni, izklausās bīstami.
Ķieģelis: Ja notiek filmēšana, tad specefektu zonā – nevajadzētu rādīties!
Britnija: Ja viņi nezina, ka mēs te esam un mūs uzspridzina!
Emīlija: Kādam ir jāiet ārā un jābrīdina filmēšanas grupa.
Laima, Kristāna: Zēni, jums jāiet!
Džeksons: Man ir priekšlikums, lai iet pašnāvnieces un brīdina filmēšanas grupu.
Zane: Un jūs, jūs protat tikai smieties par citiem, kad jāizdara kaut kas citu labā, tad bailes. Es varu to
izdarīt.
Dolārs: Labi –mēs aiziesim. (svilpiens. Sprādziens)(Meitenes iespiedzas)
Džeksons: Mums tiešām vajag viņus brīdināt, citādi var notikt nepārāk labs scenārijs.
Meitenes: Pālīgā, pālīga, mēs esam šeit! (šavieni)
Britnija: Es negribu mirt, es negribu tik stulbi mirt!
Dita: Apklustiet, ir noteikti kāda iespēja šo problēmu atrisināt. Vajag kaut kā pievērts uzmanību.
Kristāna.Margarita: Kliedzam visi reizē!
Panda: Protams, šāvienu troksnī viņi dzirdēs.
Emīlija: Tavs priekšlikums?
Panda: Balsojam, kas par to, ka mūsu Emo – iet ārā un paziņo par mūsu atrašanās vietu, jo viņām
tāpat nav, ko zaudēt!
Dita: Jāni, izbeidz. Emīlij, Zane, Mārīt, Jolanta, neņemiet viņu .!
Emīlija: Es balsoju par! Kāds man pievienojas!
Lūsija: Ir iestājies klusums, skrieniet ātri! (pa durvīm ieskrien aizelsušās Anna un Marija, viņu
skatieni kā izbiedētam zvēram, viņas ierauga pārējos)
Anna: Lūdzu, lūdzu nenododiet mūs!
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Marija: Lūdzu, lūdzu, mēs atdosim visu, kas mums ir.
Anna(metas ceļos) Man ir manas…. mammas gredzens ar rubīnu, es atdošu.
Marija: Man ir tikai zelta krustiņš…lūdzu, lūdzu!
Bella: Interesanti, skaists gredzens.
Laima: Nenodot Jūs?
Anna: Klusu, klusu viņi mūs var izdzirdēt.
Kistāna: Bet tas taču labi, viņi ir tepat!
Marija: Lūdzu, lūdzu, mēs varam izglābties, šoreiz nav līdzi suņu.
Anna: Mēs pa nakti aiziesim, tikai lūdzu, klusu, klusu!
Marija: Mēs aiziesim.
Jolanta: Jūs esat ebrejietes?
Anna,Marija: (klusums (pamāj ar galvu, parāda rokās sažņaugto ebreju zīmi)
Margarita: Jūs piedalāties filmēšanā?
Dita: Mēs neesam no filmēšanas grupas.
Lūsija: Es labprāt filmētos, es arī varētu spēlēt ebrejieti.
Anna: Tu arī esi?
Marija: Par kādu filmēšanu jūs runājat? (šāviens, )
Emīlija: Spriežot pēc jūsu izskata, pēc tā ko mēs dzirdējām, tad tiek filmēts kino par 2. pasaules karu.
Dolārs: Un jūs diezgan ticami spēlējat ebrejietes, kurām pakaļ dzenas friči.
Britnija: Vai ir iesaistīti arī ārzemju aktieri?
Anna, Marija: Aktieri?
Jolanta: Tā nav filma, viņas ir īstas. Kurš tagad ir gads?
Anna: Kurš gads?
Marija: 41.
Marīte: Kāds 41 gads?
Anna: nu 1941. gads.
Kristāna: Meitenes pietiek – tagad ir 2017. gads.
Jolanta: Viņas ir no 1941. gada un mēs šobrīd arī esam 1941. gadā.
Dolārs: Jolanta, vari turpināt klusēt.
Margarita: Šoreiz labāk nerunāt muļķības.
Marija: Jūs izskatāties tā jocīgi, 2017. gads?(šāvieni, saraujas)
Anna: Lai kā man gribētos teikt, ka karš ir beidzies un tas viss ir tikai briesmīgs murgs no kura esam
pamodušās, un mana ģimene ir kopā ar mani, un es rīta iešu uz skolu….
Marija: Es jūs saprotu, Jūs arī slēpjaties, lai nebūtu tik grūti - iztēlojaties, ka esat tālā nākotnē.. klusu!
Bella: Vai nu es esmu sajukusi prātā vai nu Jūs…Pārvietošanās laikā notiek tikai kino
Jolanta: Es visiem ieteiktu skatīties patiesībai acīs, ja gribam izdzīvot.
Panda: Lūdzu, lūdzu! Redzi - es pat lūdzu –pārstāj gvelzt šitos murgus
Laima: Kā jūs sauc?
Marija: Marija Ro..(pauze) Rozentraufa
Anna: Anna Gotlība
Margarita: Tātad Jūs apgalvojat, ka tagad ir 2. pasaules karš un ir sākusies masveida ebreju
iznīcināšana?
Zane: Varbūt toreiz to nesauca par 2 pasaules karu.
Laima: Visiem ebrejiem tiek izdotas Dāvida zvaigznes un tiekat ievietoti Geto?
Mārīte: Tas ir neticami.
Britnija: Kāpēc mēs nācām viņiem pakaļ, es gribu mājās!
Bella: Tas ir šausmīgi, bet tas ir interesanti!
Džeksons: Pirms tam visam noticam un ceļam paniku, izmantosim savas pelēkās šūnas
Ķieģelis: Esmu lasījis - tīri teorētiski tas ir iespējams.
Dolārs: Izbeidz, šitās pasaciņas mums noteikti palīdzēs.
Lūsija: Mēs esam vainīgas, tas tādēļ, ka tevi klausījām Emīlij!
Emīlija: Ko, vai es jūs ar varu vilku šurp! Ak dievs, es domāju, ka man ir vismaz draudzenes!
Marija: Kā Jūs šeit nokļuvāt?
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Džeksons: Ļoti vienkārši – mūsu košās Emo, poētiski izsakoties – bija nolēmušas paniekoties ar savu
dzīvi, tad mūsu klases labākā daļa – nolēma viņas glābt, mēs uzfilmēt, bet Bella un Stella, piedod
Britnija – sekoja kamerām.
Marija: Kā tas ir – paniekoties ar savu dzīvi? (visi skatās, klusums)
Panda: Lai viņas pašas paskaidro, tās ir tās ..
Lūsija: Es nemaz negribēju, es nebūtu dzērusi, man patīk šis stils
Mārīte: Tie bija tikai vitamīni
Emīlija: Vitamīni?
Dita: Jābūt kādam loģiskam izskaidrojumam, tā noteikti ir filmēšana, vai kāds triks, kuram mēs
ļaujamies, jo mūsu smadzenes ir piebāztas ar kino industrijas muļķībām.
Dolārs: Piekrītu Ditai. Ir klusums, tātad spridzināšanas ainas ir uzņemtas. Es dodos.
Marija: Nē, lūdzu, nē, paliec tepat, viņi tā dara, izliekas, ka ir aizgājuši un tad.
Anna: Sagaidiet vismaz nakti.
Dolārs: Ticami, vai vēl kāds pievienojas!
Bella: Es uzzvanīšu tētim.(meklē telefonu)
Visi: Jā, jāuzzvana uz mājām!
Britnija: Nav nekāda signāla, te nav zonas
Dolārs: Tad jāiet ārā!
Bella: Manam telefonam arī nav zonas. Es labāk palikšu, Jūs izejiet, tad atnāciet atpakaļ un pasakiet,
tad visi iesim mājās.
Zane: Visi? Ou, tu beidzot padomāji par visiem.
Bella: Ko tu man visu laiku piesienies un sūti pretīgas bildes, es zinu, ka tā esi tu.
Zane: Mēs bijām draudzenes un devām solījumu, ka nekad viena otru nenodosim.
Bella: Tas bija sen un vispār –tu pirmā mani
Dolārs: Varat palikt noskaidrot attiecibās, bet es eju. Kāds pievienojas?
Emīlija: Varbūt tiešām, sarunājam tā – ja tas viss ir tikai apstākļu sakritība un spēle, tad atnāc, lūdzu
Dolar, Herold, atpakaļ un pasaki mums, tad visi dodamies ……mājās!
Anna: Domājat, ka mēs esam prātā jukušas. Tā ir patiesība.
Marija: Esi lūdzu uzmanīgs, iedodiet viņam kādas tumšas drēbes.
Dolārs: Čau!
Džeksons: Es ar tevi!
Mārīte: Varbūt mums arī vajag iet
Panda: Mēs sarunājām, ka viņi visu apskatīs un tad dos ziņu! Matīss vienmēr tur doto vārdu!
Mārīte: Kāpēc Jūs abi negājāt?
Panda: Kāpēc tu negāji?
Mārīte: Tāpēc, kā tu neļāvi!
Panda: Vai, vai – cik paklausīga!
Kristāna: Klusu, mēs nedzirdam vai viņi nāk atpakaļ vai runājas ar filmēšanas grupu.
Jolanta: Labrīt, filmēšanas grupa, …nu, jā fašisti visu smalki dokumentēja, lai fīreram varētu
palielīties ar saviem skaistajiem darbiem. Zinājāt, ka Latvijā vien 90 000 ebreju tika iznīcināti.
Dita: Tad tas ir tavs pirksts, tu un tava dīvainā ģimenīte, jūs visu laiku iesaistāties kaut kādos dīvainos
vēsturiskos eksperimentos.
Laima: Jolanta, tā ir patiesība?
Pārēji kliedz: Jolanta, atbildi, tas ir tavs kārtējais briesmu projekts?!
Jolanta: Agri vai vēlu – mums visiem ir jāsaprot patiesība, bet tā neesmu es. Nezinu kādā veidā, bet
esam 41 gadā!
Bella: Tu, tu! (grasās sist) Es te. ilgāk nepalieku!
Marija: Šāvieni, atkal bija šāvieni!
Anna: Viņi vēl ir te!
Jolanta: Labāk padomājiet par saviem radu rakstiem, ja nu Jūsos tek ebreju asinis!
Britnija: Kāpēc mēs, tu pati. Ā, varbūt esi tā āriete, vāciete, tā tīrā un izcilā rasa, kuru viņi neaiztiks.
Jolanta: Es neesmu āriete, mans vecvectētiņš bija Rīgas Getto un viņu pēc tam nošāva Biķernieku
mežā.
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Mārīte: Ko tad tu tik mierīgi sēdi?
Zane: Kā var zināt, ka tu esi ebrejs?
Ķieģelis: Ja tu būtu ,tad zinātu?
Panda: Kur viņi tik ilgi kavējas?
Ķieģelis: Droši vien jau mājās ēd vakariņas.
Lūsija: Ļoti gribas ēst.
Citi: Gribas ēst, vai kādam ir kas ēdams?
Bella: Man ir enerģijas batoniņi, bet kādā sakarā mums būtu jums jādod.
Lūsija: Tā nevar būt patiesība, vienkārši nevar! Ir jāiet mājās!
Zane: Ja puiši pēc piecām minūtēm neatgriezīsies, tad visi ejam mājās!
Emīlija: Es jau sen teicu, ka ejam mājās!
Laima: Ja mēs vienojāmies, ka gaidām viņus , tad gaidām. Mēs neviens nesaprotam ,kas te notiek, ja
nu tā ir patiesība!
Kristāna: Es neticu ,ka esam kaut kādā laika mašīna, nu smieklīgi! (ieskrien Dolārs, visi uz viņu),
Dolārs: Tas nevar būt, nezinu, nezinu, tas ir vājprāts.
Panda: Kas, kas ir? Tā ir filmēšana?
Marija: Viņi tevi redzēja?
Anna; Vai tevi kāds redzēja?
Ķieģelis: Neesmu cilvēku emociju eksperts, bet izskatās, ka esam 41.
Dolārs: Tas ir neticami, bet es redzēju vāciešus, es redzēju, kā viņi nošāva cilvēku, tur nebija
operatoru, tur nebija nekādas filmēšanas grupas.
Anna: Viņi tevi pamanīja?
Dolārs: Nē, mani viņi nepamānīja, bet..
Marija: Ko bet, Jūs taču gājāt divatā?
Britnija: Viņi nošāva Matīsu?
Panda: Ko?
Dolārs: Liekas, ka nē, nē, bet viņi aizgāja Matīsa virzienā, es redzēju, ka viņš aizskrēja uz otru pusi.
Tas viss ir pa īstam.
Emīlija: Ko jūs mums tagad iesakāt darīt?(vēršas pie Marijas un Annas)
Marija: Mums ir jāsēž klusiem kā pelītēm, jācenšas no šejienes pa nakti tikt prom, bet visa pilsēta ir
pilna ar vāciešiem, viņi ir visur.
Anna: Ja viņi šo rajonu jau pārmeklēja, varbūt, ka neatgriežas, man liekas, ka drošāk būtu palikt te.
Marija: Ja viņi atrod to Jūsu otru puisi, tad mums visiem ir beigas. Ja jūs neesat ebreji, varbūt Jūs
neaiztiks.
Anna: Tu teici, ka 90 tūkstoši?
Jolanta: Varbūt arī vairāk vai drusku mazāk. Mēs kā reiz mācamies šobrīd skolā.
Lūsija: Man ir grāmata līdzi, es varu nolasīt, es nolasīšu (rakņājas pa somu), tas stāsts bija briesmīgs,
es visu nakti raudāju.
Britnija: Jā, grāmatā bija kāda atmiņas no nāves nometnes (ieskrien Džeksons)
Džeksons: Man izdevās no viņiem aizlaisties, bet labu brīdi man likās, ka viņi man seko, es no vācu
valodas neko nesaprotu. Tur bija arī latvieši. Tad redzēju, kā friči sakāpa mašīnas un aizbrauca. Dolārs,
te?
Dolārs: Jā!
Dita: Tu arī domā, ka esam pa īstam atgriezušies laikā?
Džeksons: Es nezinu, bet tas ko redzēju – bija pa īstam. Mežs arī izskatās pamainījies, es neredzēju
mājas, kur tām jau bija jābūt.
Panda: Bet varbūt tu biji vienkārši uztraucies?
Džeksons: Man nav skaidrojuma, bet būtu labāk palikt šeit.
Laima: Tagad ir jāpadomā par ūdeni un ēdienu! Visi apskatāmies, kas mums ir ēdams, jāliek kopā un
jāmēģina sadalīt. Bella, tev bija enerģijas batoniņi?
Bella: Bija!
Ķieģelis: Dod šurp?
Bella: Es apēdu!
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Britnija: Tu apēdi viena!
Bella: Es apēdu, nu -tie bija mani, nu ..
Dita: Man ir paciņa Belvita cepumu..
Laima: Man ir Snikers
Anna: Nerunāsim par ēdienu, pastāstiet, ja esat no divi tukstošs.. gada? Pastāstiet, kā tur ir?
Marija: Pastāstiet, kā ir 2017. gadā, ko jūs darāt, kādas grāmatas Jums patīk?
Zane: Mēs vairs gandrīz nelasām, mēs gandrīz vairs nesarunājamies, mūsu draugi tagad ir dators un
telefons!
Dita: Tā nav, mēs draudzējamies un lasām, bet taisnība, ka daudzi ir atkarīgi no datorspēlēm un vairāk
laika pavada virtuālajā dzīvē kā reālajā.
Marija: Kas ir virtuālā dzīve?
Ķieģelis: Tehnika, tehnika! Ir izdomāta tehnika, kas darbus dara mūsu vietā, mēs lidojam kosmosā,
mums katram mājas pagalmā ir kosmiskais kuģis, gribu aizlidot uz Mēnesi vai Marsu – vienkārši
Panda: Jā, kosmonautu tiesība nokārtojam jau skolā! (Visi sāk smieties)
Marija: Jūs lidojat kosmosā? Jūs manāties!
Dolārs: Ķieģelim ir laba humora izjūta, žēl, ka viņa nepaķērās līdzi kosmiskais kuģis, varētu visi
aizlaisties uz Marsu.
Anna: Jūs tagad smejaties par mums?
Margarita: Zēniem vienmēr stulbi joki – kā 41 gadā - tā 2017. gadā.
Laima: Labāk joki, nekā šausmīgās domas.
Marija: Tad Jūs tiešam lidojat kosmosā?
Džeksons: Mēs lidojam kosmosā, bet tikai īpaši talantīgi un apmācīti cilvēki, katrs to nevar izdarīt.
Mums ir mazi kabatā pārnēsājami telefoni, parādiet viņām, man kaut kur izkrita.
Panda: Ir Iphons, Simens, ..
Bella: Domā, ka viņas saprot , kas ir i phons.
Zane: Jā , labāk pastāsti, kas ir modē, mode ir pati svarīgākā.
Kristāna: Ja, kas, tad pēc apģērbā un stila var pateikt, kas tu esi par cilvēku, kas tev ir svarīgs
Mārīte: Mēs piemēram, esam tā kā Emo, nu
Anna: Emo?
Dita: Jā ir Emo. Goti, Hipsteri, ai, bet tas nav būtiski?
Panda: Kas ir būtiski(klusums, Jolanta sāk spēlēt, kādu mirkli visi klausās, iegrimst sevī)
Anna: Vai Hitlers uzvarēja?
Emīlija: Nē!
Lūsija : Es atradu to vietu, te ir slikta redzamība , bet es izlasīšu.
Lūsija: -:"Viņi ar kliedzieniem izdzina mūs no lopu vagoniem, un tūliņ pat atdalīja manu mammu un
māsas. Sievietēm uz vienu pusi - kreiso,
Vīriešiem uz otru pusi - labo. Viss kas mums bija jādara - jāpakļaujas vācu pavēlēm.
(..)Pirmām kārtām jau sievietes aizsūtīja uz gāzes kamerām.
Viņas nosūtīja uz baraku, izģērba viņas, noskuva matus.
Kad viņas bija gatavas, viņas izgrūda no barakām ar nāvīgiem sitieniem,
Viņām bija jāiet pa tādu ceļu, ko vācieši bija iesaukuši "Ceļš uz Debesīm".
Tas bija apmēram 2 vai 3 metrus garš ceļš ar nožogojumiem abos sānos, kas bija nosegti ar kaut ko, lai
nevarētu neviens redzēt cauri tam.
Un tad tajā "Ceļā uz debesīm" nostājās vācieši un ukraiņi ar suņiem, un suņi koda sievietēm visās
ķermeņa vietās. Un tad viņas iegāja gāzes kamerās.
Gāze tajā kamerā nebija Zyklon-B, kas bija Birkenau, bet šī nāca no Krievijas motora, no Krievijas
tanka motora. Tā saindēja, smacēja cilvēkus 25 minūšu laikā. Visi nosmaka..
Bija šausminoši dzirdēt kliedzienus, sieviešu un bērnu agoniju. Bērni kliedza-:"Mamē, Tatē!"
(Mammu, Tēti).Bet dažas minūtes vēlāk viņi nosmaka līdz nāvei.. Tur bija viens vācietis. Atbildīgais
par gāzes kamerām. Viņš piegāja klāt pie kameras un klausījās, tad teica -:"Aufmachen! Alles schlāft."
Kad mēs attaisījām durvis, tur bija 350-400 cilvēku, ieskaitot bērnus. Viņi visi stāvēja miruši, un kad
attaisījām durvis, pirmie izkrita pa durvīm... Pie gāzes kameras bija rampa, no kuras man līķus
vajadzēja mest lejā uz ielas, kur pēc tam tos savāca uz nestuvēm. Gandrīz visi - Viņi visi izlaida pēdējo
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elpu, iznesot no gāzes kameras, jo tā nebija indīga gāze, bet tikai dūmi, ko viņi saelpojās. Aiz gāzes
kamerām bija telpa, kurā bija 4 vai 5 vīri, kurus sauca par "zobārstiem" Viņi stāvēja starp gāzes
kamerām un bedri. Viņiem bija spainis ar ūdeni. Man nesot līķus vajadzēja pie viņiem apstāties un es
redzēju, kā viņi atver līķu mutes ar kaut kādu pinceti, un skatās vai nav kāds zelta zobs vai kas cits un
rāva laukā. Tā bija mūsu rutīna - nesot līķus, vienmēr bija jāapstājas pie "zobārstiem". Tad tur bija
milzīgs eskavātors, kurš veica divas darbības: 1) Tas raka bedres2) izraka līķus un līķu daļas, kas bija
jānes uz krematoriju sadedzināt. Krematorijā viens vācietis mani pamācīja, lai ķermeņa daļas liek
vispirms, jo viss bija sapuvis, bet mēs joprojām redzējām mazus bērnus un sievietes līķus un to daļas...
(klusums)
Panda: Vai tiešām mūsu dzīves tā beigsies? Stulbi..es šodien no rīta sastrīdējos ar mammu par
miskastes iznešanu.
Britnija: Tētis man negribēja dot naudu ….manai kārtējai somiņai un es viņu nosaucu par pašu
sliktāko tēvu uz pasaules.
Džeksons: Mums ir somiņas, telefoni, datori, pat rubīna gredzens – bet tas mums nepalīdzēs.
Bella: Zane, varbūt varam mēģināt atkal draudzēties, tavs stils jau nav tik ..
Ķieģelis: Padoties nedrīkst, nedrīkst padoties… mums ir jācīnās. Es nezinu kā, bet mums ir jācīnās..
Lūsija: Es gribu mājās pie mamma, es gribu viņu samīļot..
Emīlija: Es arī gribu mājās…(suņu rejas – no tālienes tuvojās)
Visi: (viens caur otru) Viņi mūs ir atraduši! (mūzika, tumsa, gaisma visi ir piecēlušie kājās.
Otrais pasaules karš nolaupīja 60 miljonus cilvēku dzīves un sakropļoja neskaitāmiem cilvēkiem
turpmākās dzīves.. Tika nežēlīgi mocīti un nogalināti 6 miljoni Eiropas ebreju. Latvijā 2.Pasaules kara
laikā bija iznīcināti vairāk kā 90 000 ebreju.
Latvijā 2017. gadā ir ….miljoni iedzīvotāju

