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Andris Zeibots 
 andristeatra@inbox.lv 

Kāzu nakts 

 

darbojas: 
Aiva 
Ints 

Ārprātīgais Baznīckungs 
 

(Pamestas baznīcas kādreizējā ērģeļu telpa. Mētājas salauzti soli. Tlplānā sākas 

kāpnes, kuras aizved nišai līdzīgās durvīs un tālāk augšup uz zvanu torni. 

Pustumsa. Redzama tikai Ārprātīgā Baznīckunga ēna centrā. Caur krēslu vīd balta 

miroņa seja un rokas.) 
 

Baznīckungs. Svētā Berenika … Piedodiet, esmu ieradies agrāk kā parasti… Esmu 
ēna, cilvēka ēna... Tas ir liktenis, neizbēgams liktenis, kura vārds ir cilvēks. 
Berenika, manā vārdā, aizlūdziet par nenovēršamo cilvēku mūsu dvēselēs… 
Es jūtu, drīz iestāsies pilnmēness, es dzirdu… Jāpagaida, jo viss noveco, 
liktenis nenoveco… (No augšas nolaižas Berenikas plīvurs). Tas pazūd aiz 
prāta ēnām, protams, jā… un tad likteni nejūt. Izsalkumu jūt, kaislības jūt, 
sāpes arī, taču likteni nejūt… Svētā Berenika, es pateicos jums par 
pilnmēness tuvošanos – tas ir nakts skaidrības laiks. Kas pārkāps solījumu 
sev, tas kļūs par ēnu … Esmu jau ilgi klīdis kā ēna… (Dziļi noliecas plīvura 

priekšā, satausta tā malu, noskūpsta.) Es ticu tagadnes apburtam liktenim, 
negaistošam cilvēku dvēselēs… Lai nāk, kas solījuši, lai nāk kas solījumu 
nav spējuši nest… Lūdzu, svētā Berenika, dariet mani līdzīgu liktenim… jā, 
es kļūstu liktenis, es esmu ēna… atnesiet man vēl mazliet mīlestības… Manā 
vietā nāks citas ēnas, un tad es būšu atpestīts no lāsta… Lūdziet par mani, 
Berenika… 

 
(Soļu troksnis, apslāpētas balsis. Ārprātīgais Baznīckungs noslēpjas nišā. Plīvurs 

paceļas augšā, prom. 

Ienāk Aiva un Ints. Abi apstājas.) 
 

Aiva.  Tas ir šeit? 
Ints. Aha. 
Aiva. Drūmi. 
Ints. Jābūt drūmi tur, kur mošķi rādās. Nebaidies? 
Aiva. Ne-e. 
Ints. Es sāku baidīties. 



2 
 

Aiva. Uz veselību! 
Ints. Ak tā? Noticēji, ka baidos? 
Aiva. Ko nu tur daudz noticēt. Tu jau esi gandrīz vai varonis. 
Ints. Pateici! 
Aiva. Es kaut kur lasīju, ka varonība piemīt tikai tiem, kam bail, vārdu sakot, tiem, 

kam bailes ir jāpārvar… vai tamlīdzīgi, labi neatceros. 
Ints. Un tad šis varonis sasprindzina gribas spēku, un tā tālāk, viss skaidrs! 
Aiva. Sasprindzina, kā viens vells! To spēku… 
Ints. Apmēram kā žurkas, tās arī lec virsū cilvēkam iedzītas stūrī, kad bailes 

pārsniedz kritisko robežu. 
Aiva. Beidz! Ne vārda par žurkām. Es tās nevaru ciest. 
Ints. Ne vārda. (Staigā pa telpu, skatās visapkārt.) Saplēsuši ērģeles, idioti! (Pēkšņi 

Aivai.)  Laižam kaut ko varonīgu! Karosim! Pret žurkām, pret ēnām, pret 
spokiem, būsim labie varoņi un vinnēsim! 

Aiva. Neinteresanti, viss kā filmās… 
Ints. Kausimies tāpat vien, bez iemesla? Nav labāk? 
Aiva. Te jau tā viss izdemolēts. 
Ints. Vai tevis dēļ neviens nav kāvies? 
Aiva. Ir. 
Ints. Vai tad nebija interesanti? 
Aiva. Ai, nu liecies mierā! 
Ints. Nepiekrītu. Nelikšos. (Iekliedzas. Noskan atbalsis.) O… spokaini… 
Aiva. Gribi kaut ko pierādīt. 
Ints. Gribu. 
Aiva. Kam? 
Ints. Tev. 
Aiva. Ko tu gribi pierādīt? 
Ints. Ka nepiekrītu, vai kaut kā tamlīdzīgi. Domā, nevajag pierādīt visiem zināmas 

lietas? 
Aiva. Ja tā ir profesija un par to maksā, tad varbūt… 
Ints. Bet ja nav? 
Aiva. Tad kausies, kamēr norausies. Bet vispār dabūt pa galvu vienmēr ir derīgi… 
Ints. Tāpēc jau es saku. Velns, man vienīgi nepatīk vārdiņš “derīgi”… (Pauze.) 

Mēness spīd, stulbs garīgais, vajadzētu uzdziedāt. Nē, spēlēsim paslēpes, ar 
dziesmu! 

Aiva. Es tev sabojāju garīgo? 
Ints. Muļķības! Es tevi ataicināju, man tevi jāizklaidē, bet vieta patiesībā… tiešām 

draņķīga… Tāpēc neuztraucies, tu neesi vainīga, te vienkārši… kaut kas 
tāds… it kā es runātu, bet atbalsis atbildētu “viss otrādi, viss otrādi”…  

Aiva. Domāji, vienkārši notricinās nervus, saķersi emocijas? 
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Ints. Grūti kaut ko darīt vai runāt, ja liekas – viss uzreiz noslāpst, apstājas aiz 
katras kustības, aiz katra vārda, sajūta tāda, kā peldot vatē… 

Aiva. Man patīk, ka “viss otrādi”… 
Ints. Protams, labāk, nekā tur kāzās pie galda. Tur pašlaik visi iet parastajās rotaļās 

– dzied parastās dziesmas, dzer parasto šnabi, spēlē parastā mūzika… Tad 
jau labāk drusku reālu šermuļu pār kauliem… labāk tā, nekā aiz 
garlaicības… 

Aiva. Piekrītu. Tikai nesaki to Benitai, viņa man ir draudzene. Viņa pati to visu 
noorganizēja, vedēji tādi… bez iniciatīvas… 

Ints. Priecājos! 
Aiva. Par ko? 
Ints. Par dzīvi. (Pietuvojas.) Ar iniciatīvu… 
Aiva (izvairās). Vai tikai tu neiedomājies, ka tevis dēļ man te patīk? 
Ints. Pasarg’ Dievs! (Skaļi, lai atbalsojas velvēs). Dievs, tu man tici? 
Aiva. Ar ko tu vispār nodarbojies? 
Ints. Sarunājos ar gariem. 
Aiva. Nē, vispār. 
Ints. Esmu students, vēsturnieks, nu un tad? 
Aiva. Cik tad tev gadu? 
Ints. Vispirms biju armijā, tad iestājos… Kāda te nozīme gadiem? Ja es būtu sācis 

studēt vēl pirms armijas, tad tagad beigtu augstskolu, tagad… Nu, man viss 
vēl priekšā!… Ko tu dari, vispār? 

Aiva. Šausmīgi jocīgi… Kad pa dienu mēs braucām gar baznīcu autobusā, es tieši 
nodomāju: “Fantastiski! Rīt noteikti atnākšu uz šejieni…” Bet kopā ar 
vēsturnieku, iznāca iegriezties jau nakts vidū… Pēc tam bijām ZAGS-ā, es 
skatījos kā tur viss notiek, un atkal atcerējos baznīcu, tāds savāds tornis… 
Vispār man radās sajūta, ka tajā… ka šeit ir kāds noslēpums. Saproti? 

Ints. Attiecībā uz noslēpumiem, te ir vesela leģenda. 
Aiva. Tu jau esi šeit bijis. 
Ints. Jā, taču dienā. Vācu materiālus, nav svarīgi, kāpēc… 
Aiva. Kāpēc nav svarīgi? 
Ints. Nu, kursa darbam, bet tas nebija svarīgi, jo man pašam interesēja… 
Aiva. Klausies! Tu šeit brauci pie Benitas, vai nē? 
Ints. Nu… jā, braucu. (Pauze.) 
Aiva. Ļoti labi. Jā… Tu iesāki stāstīt par kādu leģendu… 
Ints. Pavisam īsi, lieta tāda, ka… 
Aiva. Kāpēc īsi? 
Ints. Var arī garāk… Te šajā apvidū, kilometrus deviņus no šejienes, muižā, esot 

dzīvojusi grāfiene Berenika, es biju arī tur, taču muiža nav saglabājusies, tur 
tagad tikai traktori stāv, pļaujmašīnas, visāda tehnika, remontdarbnīcas, un 
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tādā garā. Tas esot noticis, cik varu spriest kaut kad astoņpadsmitajā 
gadsimtā, varbūt vēl agrāk, katrā ziņā, es mēģināju uzrakt senās baznīcas 
grāmatas, lai noskaidrotu precīzāk, bet neizdevās… 

Aiva. Lūdzu, bez zinātnes, stāsti vienkārši leģendu. 
Ints. Grāfienē esot bijis samīlējies, kā tu domā, kas? 
Aiva. Grāfs. 
Ints. Nē, nē, tā nebūtu nekāda leģenda. Samīlējies bija baznīckungs, tātad mācītājs. 

Pēc likumiem tajā laikā jau bija iespējams, ka mācītājs varētu arī precēties, 
kā saka, pārtikt arī no laicīgās mīlestības, sekss viņam vispār ar likumu 
aizliegts nebija, taču šis mācītājs bija sevišķi svēts, kaut kad senāk, vēl pirms 
sastapis grāfieni, viņš pats sev bija svinīgi nozvērējies mīlestības aizliegumu 
nepārkāpt… 

Aiva. Sasolīja, nu bija jākož pirkstos! 
Ints. Tieši tā. Arī grāfiene bija samīlējusies baznīckungā, taču uzzināja par viņa 

solījumu sev, tagad, protams, nekā vairs nevarēja darīt... Mācītājs tomēr 
nolēmis likumu lauzt. Viņš sācis ar to, ka atmānījis Bereniku uz baznīcu un 
nu gribējis… tā sacīt… ar varu apprecēt, turpat baznīcā. Taču – tur jau tas 
joks, ka Berenika viņu mīlējusi tieši gudrības un svētuma dēļ, tieši dēļ tā, no 
kā viņš tagad izrādījās atteicies… Viss beidzies ar to, ka Berenika metusies 
lejā no zvanu torņa. Bet mācītājs sajucis. Kaut kur sadabūjis indi un izdzēris. 
Kopš tā laika, man stāstīja, ka Berenika vasaras vidū noteiktā pilnmēness 
naktī parādoties tur… tur augšā, uz kāpnēm pie ieejas tornī… Tad mums pēc 
leģendas būtu jāpieiet viņai klāt, jāizlūdzas svētību un jānoskūpsta plīvurs. 
Tas nozīmēs, ka esam saderināti. Citādi mums jāmirst. 

Aiva. Kāpēc? 
Ints. Tāpēc, ka mīlestība ir lāsts, kuru nes šie rēgi. 
Aiva. Lāsts. 
Ints. Runā, ka plīvurā esot asinīm rakstīti vārdi: “Kas pārkāps solījumu sev, tas 

kļūs par ēnu...” 
Aiva. Tieši sev, nevis kādam citam. 
Ints. Jā. Pasaule jau cilvēkam piespiest sasolīt nezin ko, pat parakstīties vai tādā 

garā, bet solījums, kuru dod pats sev dziļā klusumā ir apveltīts ar burvju 
spēku… Tādi solījumi vienmēr agri vai vēlu piepildoties… 

Aiva. Simpātiski. 
Ints. Tad jau redzēsim, cik simpātiski būs, kad vajadzēs skūpstīt plīvuru… 
Aiva. Tad es labāk mirstu. 
Ints. Ko? Patiesi? Es esmu tik baigi pretīgs? Jā? 
Aiva. Tu esi baigi pašpārliecināts. 
Ints. Bet ne svētais, tas drusku kompensē iepriekšējo iespaidu. 
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Aiva. Kāds ķēms!… Viss, viss… Runāsim par ko citu. Ā, es tev sāku stāstīt par to, 
kas man bija uznācis, nu, par noslēpumu. Smieklīgākais ir tas, ka… es 
domāju par baznīcu arī tad, kad tu atnāci mani lūgt uz deju. Un tad man 
likās, vispār nokritīšu – tu pēkšņi sāc runāt – tepat netālu esot baznīca, kurā 
spokojas… 

Ints. Tu uz mani tā paskatījies, it kā es būtu tas spoks! 
Aiva. Tagad? 
Ints. Kad mēs dejojām. 
Aiva. Nē, laikam! Tu kaut ko domā, bet tev kāds – par to pašu – skaļi! Citu spoku 

nemaz nevajag, jau ir labi! 
Ints. Mistika. Parapsiholoģija. Dvēseļu sazināšanās… un tu vēl negribēji ar mani 

saderināties… 
Aiva. Rāmāk! Tev nav jāzina, ko es gribu. 
Ints. Ja tu tā saki! 
Aiva. Bet kāzas patiesi bija garlaicīgas. Šeit ir interesantāk. Skaties, no šejienes var 

redzēt altāri! 
Ints. Es manīju, ka tev tur garlaicīgi. Dvēseļu sazināšanās, kā jau teicu. 
Aiva. Varēji pacensties izdomāt kaut ko jautru. 
Ints. Ko tur – precas un cauri. 
Aiva. Ak tā? 
Ints. Visi pārējie, izņemot tevi, likās apmierināti bez gala… 
Aiva. Es, nē, es jutos normāli… 
Ints. Bet ne jau tādā nozīmē apmierināta. Citi gan. Līgava un līgavainis – 

apmierināti, vedēji – apmierināti, tēvi, mātes – baigi apmierināti, visi citi 
radi – apmierināti, ka gandrīz tusnī. 

Aiva. Tāda kā aprunāšanai aiz muguras iznāk… 
Ints. Totālā apmierināšanās! Un kas vēl līdz rītam notiks… 
Aiva. Patīk būt īpašam radījumam, skatīties uz visiem no augšas? 
Ints. “Īpašais radījums” – tas skan sevišķi cēli! 
Aiva. Vai tad nē? Es tevi vēroju jau pāris stundu. Tu esi sevi izdomājis. 
Ints. Izdomājis? 
Aiva. Man tā liekas. Tu esi nomaskējis par “ļoti noslēpumainu, ļoti speciālu, 

neatkārtojamo veci”! 
Ints. Vārdu sakot, tēloju palmu istabā. Vālē tālāk! 
Aiva. Apvainojies? 
Ints. Es taču tevi neanalizēju. 
Aiva. Mani? O, tur nav ko analizēt. Es esmu vienkārši normāla… Priecājos 

garlaicīgās kāzās, pretenzijas neceļu… Uz vietām, kur spokojās pa nakti 
neeju, ja vien mani neizaicina, un vispār – laiks doties atpakaļ… 
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Ints. Jā, tevi noceļ no plaukta katrs, kam nav slinkums, un aiznes līdzi, tā arī 
notika, vai ne. 

Aiva. Uzprasies? 
Ints. Uzprasos, jā. Tāds es esmu. “Svētīti lai tie, kas garā nabagi, jo viņi nesajēdz, 

ko dara!” Viss par mani. 
Aiva. Pagaidi, nevajag! Nerunā šeit tā par Bībeli. Nepieklājīgi, vai… 
Ints. Zaimošana, ja? 
Aiva. Stulbi tā izgāzt dusmas… Nu, labi: es atvainojos, nedusmojies! Nemaz tik 

baigi nomaskējies tu neesi. Ne vairāk, kā ikviens no mums. Es tai skaitā… 
Ints. Par ko tev atvainoties! Es vienkārši, biju iedomājies noķert kādu asāku izjūtu, 

drusku izlādēties… Satikt kādu lidojošu rēgu ar ķēdēm, un tādā garā… Bet 
mums te parastā sadzīviskā vārīšanās… Par ko? Ta’ ne par ko. Tā. Kaut ko. 
Ejam arī, sameklēsim ugunsūdeni, iecirtīsim, būs arī asums, ķēdes, viss, ko 
vien vidējais statistiskais pilsonis var vēlēties… 

 
(Kaut kas krīt. Skaņa attāla, atbalsojas. Ints apraujas. Kādu brīdi abi klausās.) 

Aiva. Kas tur gāzās? 
Ints. Droši vien, kāds kaķis līda…  
Aiva. Paga, klusu! 
Ints. Vējš aizcirta durvis. 
Aiva. Varbūt sākas… rēgs tuvojas… 
Ints. Vēl nav divpadsmit. Saskaņā ar grafiku, celšanās no zārkiem paredzēta drusku 

vēlāk. 
Aiva. Žēl! Ja laicīgi nospokotos, mēs vēl pagūtu atpakaļ uz mičošanu. 
Ints. Labāk nokavēsim. Lai mani atpestī no dziedāšanas pēc iepriekš sadrukātām 

lapiņām! 
Aiva. Varētu arī paspēt… Nav tik tālu. Ejam? 
Ints. Es palikšu. 
Aiva. Nu, labi… Tad… Es eju! (Dodas uz durvīm). 
Ints. Klausies! Kā tevi sauc? 
Aiva. Nav svarīgi. 
Ints. Es tā vai tā uzzināšu, ja esi Benitas draudzene. 
Aiva. Čau, izmeklētāj! (Prom.) 
 

(Ints pieiet pie loga, atver to, eņģes redzams sarūsējušas, rāmis sabriedis, atvērt 

nav nemaz tik viegli. Sejā Intam iespīd mēness blāzma. Plūst migla, šķiet ap 

viņu krājas sudraba oreols. 

Ints skatās mēnesī.) 
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Ints. Ei, mēness, klausies! Tu esi baigais mēness, ja! Ļoti speciāls, ļoti 
noslēpumains, neatkārtojamais vecis… Vai tu tur augšā arī neesi “īpašais 
radījums”? Parādīšu tev ar pirkstu. Uzrausi gaisā? (Rāda pirkstu.) Kāpēc tu 
nereaģē? Vecais, tu esi baigi apšvakojies… Dumjais, dabiskais pavadonis! 
(Apsēžas zem loga uz grīdas.) Benitiņ, Benitiņ, smaidošā… kāds es biju 
kretīns tevi palaizdams… Kāpēc tavs jaunais vīrs tagad ir labāks par mani… 
nesaprotu… Pietiek! Viss. Aizmirsti. 

 
(Nišā parādās Ārprātīgais Baznīckungs, Ints viņu vēl neredz.) 

 
Baznīckungs. Nožēlo grēkus, dēls… 
Ints. Neko es nenožēloju, neko… Lai nožēlo tie, kam veicas vairāk nekā man… 
Baznīckungs. Piedod par citu pārestību, nožēlo savu nodarīto. 
Ints. Neko jau es neesmu darījis! Tur tā lieta, ka neko… Ja būtu, tad… Ak, 

vienalga… Vienalga. Vienalga. Viss vienalga. 
Baznīckungs. Tu esi akls. Un tāpēc paštaisns. 
Ints. Fakts! Es tāds vienīgais, kraujiet visas vainas man virsū, esmu gatavs nest, 

normāls grēkāzis, es jau eju tuksnesī, mea culpa, mea maxima culpa! 
Grēkāzis aiziet smiltīs… 

Baznīckungs. Liktenis ir tevī. Seko tam. 
Ints. Es uzspļauju liktenim! Vienīgā kļūda bija tā, ka vispār atbraucu šurp. Ko es te 

meklēju? Benita precas. Jā, zinu. Kāpēc man vajadzēja vēl drāzties šurp? 
Cerēju, ka izmainīsies, kaut kas pēdējā mirklī? Muļķības. Neesmu taču 
idiots. Brīnumi nenotiek. Es biju pārāk noticējis burvju spēkam, ko sniedz 
solījums dziļā klusumā pašam sev, es taču zvērēju sev, ka Benita būs vienīgi 
mana… Esmu piekrāpts. Kāds naivums… Pats sevi mēģināju apvārdot… Un 
vēl atskrēju pārbaudīt, vai darbosies, vai vēl pēdējā mirklī… Pie kam labi 
zinādams, ka neviens nekad pie altāra nenoliek puķes, nesaka “Nē”, 
nepagriežas un… Vai es iedomājos, ka viņa pēkšņi kritīs man ap kaklu? Vai 
es to visu sasapņoju?… Es sasapņoju… tieši tā arī bija… tāds ir tas liktenis: 
sasapņošanās… 

Baznīckungs. Vai tad tu mēģināji sekot liktenim? 
Ints. Mēģināju, jā, es mēģināju. Es vienmēr mēģinu, bet citi spēlē lomas. 
Baznīckungs. Kurnēt par savu likteni nav labi… 
Ints. Nu, nē – taču! Nē… Es galīgi sevi nesaprotu – nevienam es neskaužu. Nekad! 

Man patiesi vienalga, ka citiem veicas, lai tā būtu!… Es tikai nesaprotu, 
kāpēc man nav nekā, kas varētu piederēt man… 

Baznīckungs. Viss atkārtojas. Mūs vienmēr uzmeklē vienas un tās pašas veiksmes 
un arī nelaimes. Tas ir liktenis. 
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Ints. Nav likteņa! Nav! Un Benita ir muļķa zoss!… (Saliecas kamolā.) Viņa ir 
svētā… svētā… 

 
(Atskan soļi. Ārprātīgais Baznīckungs pazūd. 

Ienāk Aiva.) 
 
Aiva. Lūdzu, atver man durvis, tās ir pārāk smagas un ierūsējušas, es nevaru dabūt 

vaļā! 
Ints. Izkāp pa logu. 
Aiva. Es atkārtoju: lūdzu… palīdzi atvērt durvis. 
Ints. Kā tevi sauc? 
Aiva. Tevi tas nemaz neinteresē. Nāc, es gaidu. 
Ints. Pasaki… 
Aiva. Kā tevi pašu sauc? 
Ints. Mani Ints. 
Aiva. Nu, brīnišķīgi. Aiva. 
Ints. Tu vari apsēsties kaut kur tepat, ja nebaidies sasmērēt balles kleitu. 
Aiva. Nē. Es nesēdēšu. Es gribu prom. 
Ints. Nu, pagaidi vismaz vienu mirkli… man jaut kas… krūtis sāp… Un nebaidies, 

es tevi aizvedīšu atpakaļ. 
Aiva. Sāp? Nopietni? 
Ints (saliecas kamolā). Viss ir stulbi… ko es īstenībā gribu?… 
Aiva. Paklau, tu labāk nevelcies tā kopā, mēģini dziļi ieelpot. 
Ints. Tu zini, ka palīdzēs? 
Aiva. Nezinu, bet prātīgāk būs ja apsēdīsies brīvāk. 
Ints. Ak, brīvāk… Nu, labi – būšu brīvs. Sēdi tu arī, kaut vai tepat blakus. Vai vēl 

labāk… nāc šurp. 
Aiva. Ko? 
Ints. Nāc, paņemšu klēpī! (Satver viņas roku.) 
Aiva. Laid! (Ar spēku izraujas.) 
 

(Ieskanas zvans. Ints pieceļas. Sastingums.) 
 

Aiva. Tur.. kāds ir… 
Ints. Tā rādās… Viņa, laikam… 
Aiva. Kas? 
Ints. Grāfiene Berenika. (Attāli soļi). Mēs noskūpstīsim plīvuru un kļūsim 

saderinātie… 
Aiva. Soļi… 
Ints. Jā, kāds staigā… 
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Aiva. Bēgsim. 
Ints. Labāk paliksim. 
Aiva. Es negribu saderināties ar tevi. 
Ints. Jā, kur nu vēl ļaunāk… Vari jau izvēlēties atlikušo variantu… 
Aiva. Kādu variantu? 
Ints. Iet līdzi Berenikai. 
Aiva. Tu esi maita! 
Ints. Es zinu… 

 
(Abi ieklausās. Dziļš klusums.) 

 
Aiva. Varbūt mūs meklē… pārējie kāzinieki… Droši vien viņi. (Skatās ārā pa 

logu, ap viņu sudrabains oreols). Spoku nav. 
Ints. Protams, nav. Ko tu tur redzi? 
Aiva. Tumšs. 
Ints. Troksnis patiesībā skanēja pretējā pusē. 
Aiva. Dievnamā jau nu pavisam spokiem nebūtu, ko darīt. 
Ints. Loģiski.  
Aiva. Tagad vairs neko nedzird. 
Ints. Ja mūs meklē, vajadzētu atsaukties. Uzkāpsim tornī, tajā pusē ir kāpnes. 
Aiva. Muļķīgi. 
Ints. Kāpēc? 
Aiva. Ja mūs meklē, tad lejā, ārā, ne jau tornī. 
Ints. Man izlikās, ka dzirdu zvanu… Zini… Likās, ka mūs sauktu. 
Aiva. Man tā nelikās. 
Ints. Zinu, zinu… Es tev nevarēšu izskaidrot. Man radās pavisam dīvaina sajūta, 

man ir viegli, es plūstu kaut kur prom, viss nesvarīgs... It kā es būtu pēkšņi 
atbrīvots pēc ilgstoša ieslodzījuma. 

Aiva. Tu nerij kādas tabletes? 
Ints. Nē. Nav arī svarīgi. Acīmredzot, vienmēr būs lietas, ko nav iespējams 

izskaidrot. Paliksim pie šī slēdziena. Tā vai citādi – nāksi līdzi? 
Aiva. Nē. Kāp viens. 
Ints. Nāc. Būs jautrāk. 
Aiva. Negribu. Pats teici, labāk paliksim tepat. Es palikšu… ja mūs patiesi 

meklē… Es tad atsaukšos. 
Ints. Labi. Es gan uzkāpšu, paskatīšos. (Prom nišā.) 
Aiva. Pameta mani vienu. Brīnišķīga rīcība!… Viņš tagad jūtas atbrīvots… Prieks 

dzirdēt! Kāds vismaz šeit jūtas labi… 
(Nišā parādās Ārprātīgais Baznīckungs, taču Aiva viņu neredz.) 

Baznīckungs. Atbrīvo savas domas, ļaujies liktenim… 
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Aiva. Man nav savu domu, es vienmēr aizmirstu sapņus, kad pamostos, gandrīz 
vienmēr. Kāpēc sevi mānīt? Ļauties kādam iedomām? 

Baznīckungs. Nebaidies… 
Aiva. Nē, bail man nav. Es vienkārši nevēlos ļauties apmātībai. Es zinu, tas nav 

iespējams, tas nevar būt. Es to zinu, skaidri zinu. Un visiem spēkiem gribu 
pieturēties tam, ko zinu. Tikai tam. Neļaut sevi ievilkt, nenogrimt, tas ir viss, 
ko es vēlos, tikai aizstāvēties no nezināmā, kas taisās mani pakļaut, un tas 
nezināmais ir manī… Manī iekšā, slēpjas, uzbur sapņus… Es to jau sāku 
pazīt. Es neļaušos tam. Es atkārtošu kaut simtiem reižu: ir tikai tas, kas ir. 
Nevar būt tā, kā nevar būt. Es to atkārtošu un atkārtošu, turēšu šo frāzi visu 
laiku acu priekšā: “Tas nav iespējams!”  

Baznīckungs. Tu atdzimsi, augšāmcelsies. 
Aiva. Nē. Tas nav iespējams. Es atkārtošu kaut visu dzīvi, katru mirkli: “Tas nav 

iespējams.” 
Baznīckungs. Varbūt jau šonakt… 
Aiva. Meli! Meli! Viņš domā tikai par Benitu, viņš tai seko, ak Dievs, to taču visi 

draugi sen zina, es to zinu labāk par visiem, jau sen… Viņš skatās uz pretējo 
pusi, bet vēro viņu, tikai viņu. Bet es viņam šovakar pagadījos tikai nejauši, 
uz vienu deju… Benitas dēļ viņš atbrauca uz kāzām, viņas dēļ aizbēga uz šo 
baznīcu, es to jūtu tik skaidri, dzirdu viņa balsī, lai viņš runātu nez par ko… 
Viņš sajūtot vieglumu, lidojumu, bet lido pie Benitas. Viņš saka: 
“Noskūpstīsim plīvuru, kļūsim saderinātie”, bet domā par Benitu. Viņš jautā, 
kā mani sauc, bet viņu tas neinteresē, jo ir Benita. Viņš zaimo, viņš joko, 
viņš izliekas varonīgs, viņš tēlo… viņam ir vajadzīga tikai Benita. Tāpēc es 
sev saku: “Tas nav iespējams.” 

Baznīckungs. Ļauj sev ticēt. 
Aiva. Nē. 
Baznīckungs. Tici. 
Aiva. Nē… un manis dēļ neviens nekad nav kāvies… ne uz to pusi… 
 

(Dzirdams, kā Ints kāpj lejā no zvanu torņa. 

Ārprātīgais Mācītājs pazūd nišā.) 
 
Ints. Novārtījos kā lopiņš. Tur tādi putekļi un tīmekļi… (Tīrās.) Tornī dzīvo 

baloži… viens kā metās man krūtīs, es gandrīz nojaucos lejā… Nu? Nekas 
nav noticis? (Aiva papurina galvu.) Soļus vairs nedzird? (Aiva noliedz.) Bet 
tur augšā ir labi… Es varētu tur apmesties uz dzīvi, skatīties pa šaurajiem 
torņa logiem un lidot mēness gaismā katru nakti… pelēcīgs ozols… aiz ceļa 
dīķis kā ar sudrabu noklāts… Tu klausies? 

Aiva. Jā, es visu dzirdu. 
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Ints. Un tālāk pasaulē nav vairs it nekā… tāda sajūta… nav vēja, viss sastindzis, 
nekustīgs, kā uzbūvēts no sasalušas miglas ledus.  

Aiva. Tā nav taisnība. Pasaulē notiek kāzas, pasaulē notiek bēres, pasaulē kāds jūk 
prātā, cilvēki brauc mašīnās un spēlē spēles. Vienā naktī nekad nekas 
nemainās. 

Ints. Protams, protams, protams. Arī spoku nav un leģendas melo. 
Aiva. Jā, melo. 
Ints. Vai tad es iebilstu? 
Aiva. Nezinu, es tevi nesaprotu. 
Ints. Skaidra lieta, ka uz dzīvi es šeit apmesties netaisos. 
Aiva. Tu tikai runā. 
Ints. Es tikai meloju. 
Aiva. Kāpēc? 
Ints. Bez iemesla. Man no tā nav nekāda labuma. 
Aiva. Tu taču esi vēsturnieks, tev jārūpējas, lai pasaule kļūtu patiesāka. 
Ints. Pagātne arī melo. Tās vienkārši nav. Es nodarbojos ar to, kā vairs nav. 
Aiva. Skumji. 
Ints. Tas, kas ir tas ir tagad… (Pēkšņi noskūpsta Aivu.) Nebaidies ne no kā…  
Aiva. Tu esi traks! 
Ints. Ja jau nekas nekad nemainās…  
Aiva. Neturi mani! Laid vaļā! 
Ints. Mīli mani… 
Aiva. Vācies nost! 
Ints. Es mīlēšu tevi, tu mani, nekas nemainīsies… 
Aiva. Melo! Atkal melo! Es taču zinu, ka tu mīli Benitu!… 
Ints. Vairs nē. Es atbrīvojos… aizlidoju… 
Aiva. Nē! Tā nenotiek! Tas nav iespējams! Tas nav iespējams… 
Ints. Tev nav man jātic. Tomēr, tā notiek. 
 

(Klusums. Aiva aiziet tālākajā baznīcas stūrī.) 
 

Aiva. Paliec tur un klausies… Man bija grūti to iemācīties – teikt: “Tas nav 
iespējams” un spēt sevi pārliecināt. Taču es to iemācījos. Tikai tā es varu 
dzīvot saskaņā ar savu gribu, kaut arī tas nav viegli. (Ints sakustas viņas 

virzienā.) Netuvojies! (Paceļ nolauzta dēļa galu.) Es sitīšu tev, ja tu nāksi 
tuvumā. Tev tikai mani jāuzklausa. Tad mēs abi iesim prom, atpakaļ uz 
kāzām, kur viens otram vairs neteiksim ne vārda. (Nomet dēli.) Es vēlos 
noteikt savu likteni pēc sava prāta. Man tas izdosies, ja… ja tu netuvosies… 

Ints. Un tomēr mēs abi esam šeit… Kāpēc mēs nācām šurp? Tu jautāji sev? Es 
nē… Es vienkārši gāju. 
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Aiva. Tas bija tāds mirklis… Tu tik pēkšņi uzminēji, ka es domāju par baznīcu. 
Tas bija dīvaini. Es… neatceros… 

Ints. Tas arī bija liktenis. 
Aiva. Tā bija sagadīšanās. 
Ints. Tieši tā – sagadīšanās, tas ir liktenis. 
Aiva. Es tā negribu. Tu vari gaidīt tādu likteni, kas tevi nēsā pa pasauli no 

nejaušības uz nejaušību. Es nē. 
Ints (izvelk no kabatas saburzītu rozi.) Reizēm es pats radu kādu nejaušību. 

(Pastiepj rozi Aivas virzienā.) Nesitīsi ar koku? Ņemsi? To es nospēru, 
neģēlis, no paša kāzu pušķa, tur pie fotogrāfa, kamēr līgava krāsojās… 

Aiva. Ļoti slikti… (Sper soli uz priekšu.) 
Ints. Es nožēloju. (Arī tuvojas). 
Aiva. Melis, zaglis, un tāds vēl nāk baznīcā… 
Ints. Kurš jau tāpat ir svēts, tam vairs nav jācenšas… 
Aiva. Zaimotājs. 
Ints. Vienkārši runāju, tikai pēc tam sāku domāt, ko esmu pateicis… 
Aiva. Mācies vēsturi, bet pats tai netici. 
Ints. To nu gan es neesmu teicis! 
Aiva. Teici, teici. Pagātnes vairs neesot, ir tikai tagadne. 
Ints. Bet vēsture ir labi stāsti, kas turklāt atkārtojas. Kā leģendas. 
Aiva. Tikai leģendas… 
Ints. Ne tikai. 
Aiva. Labi… ne tikai… 
 

(Viņi satiekas. 

Fonā parādās Ārprātīgais Baznīckungs.) 
 

Ints. Sevišķi augstās domās par mani tu vis neesi. Nav brīnums, ka negribēji ar 
mani saderināties. 

Aiva. Nemaz nav brīnums. (Noskūpsta Intu.) 
Baznīckungs. Tas ir liktenis, neizbēgams liktenis un tā vārds ir cilvēks. Es aizlūdzu 

par likteni, par nenovēršamo cilvēku šajā pasaulē… Drīz iestāsies 
pilnmēness. Nejaušs mirklis kļūs par mūžību, bet mūžībā gaida Berenika. 
Svētā Berenika, aizlūdziet par mani… par ēnu… kuras vārds ir mīlestība. 

 
(No augšas nolaižas Berenikas plīvurs.) 
 
Ints. Berenika! 
Aiva. Jā, es redzu… 
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Baznīckungs. Pilnmēness, nakts skaidrības laiks! Es ticu tagadnes apburtam 
liktenim, nemirstīgajam cilvēkam jūsu dvēselēs, ar prātu un kaislībām 
nesaprastam, svešam sev un citiem… Es ticu… Manā vietā nāks citas ēnas, 
un tad es būšu atpestīts no lāsta… Lūdziet par mani, Berenika… (Izstiepj 

rokas.) Nāciet… Nebaidieties, tā ir mīlestība, kas jūs aicina, tā, kas pārplūst 
no dvēseles dvēselē. Es atbrīvošos, jūs saistīsieties. Ēna zūd, citas ēnas tām 
seko. Mans dēls, saki “jā” savai draudzenei… 

Ints. Kas pārkāps solījumu sev, tas kļūs par ēnu… Ak, vienalga… Izvēles jau 
nav…  

Baznīckungs. Liktenis. 
Ints. Nav svarīgi. Šoreiz es ar prieku saku: jā. Es mīlu Aivu… 
Baznīckungs. Un tu mana meita, vai tu saki “jā” savam draugam? 
Aiva. Es negribu mirt… 
Baznīckungs. Tad saki: jā. 
Aiva. Jā. 
 
 

(Gaismas uzliesmojums, plūst migla ietver abus mēness gaismā mirdzošā 
oreolā). 

 
Aiva. Es nekā neredzu! 
Ints. Mēs esam akli… Kur tu esi?… Roku… pasniedz roku… 
Aiva. Jā, jā… kāda tumsa… Kur tu esi?… 
Ints. Roku, roku… 
 

(Viņi satausta viens otru. 

Baznīckungs pārklāj viņiem plīvuru.) 
 
Baznīckungs. Mans lāsts ir noņemts! Ardievu. Berenika, es nāku!…  
 
(Izgaist.) 
(Klusums. 

Ints un Aiva kā ēnas, ēnu balsīs.) 
 
Ints. Vai tu mīli? 
Aiva. Jā, mīlu… 
Ints. Mēs dzīvosim laimīgi, Berenika? 
Aiva. Jā, laimīgi, svētais tēvs… 
Ints. Apsoli! 
Aiva. Kas pārkāps solījumu sev, tas kļūs par ēnu! 
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Ints. Tas ir brīnums. 
Aiva. Jā, tas ir brīnums… 
Ints. Laime… 
Aiva. Laime… 

Priekškars 


