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Es esttiu to pazaudējusi. :( ]J
Vienīgo lietu pasaulē, ko man nebūtu vajadzējis pazaudēt. 

Savu saderināšanās gredzenu! Tas ir piederējis Magnusa ģimenei 

jau trijās paaudzēs. Un tagad, tieši šajā dienā, kad viņa vecāki 

atgriežas no štatiem, es esmu to pazaudējusi. Sasodīts!

Tā sākas jaukās londonietes Popijas pirmskāzu n ed ēļa .  Dažas 

glāzes šampanieša kopā ar draudzenēm, pazaudēts smaragda 

gredzens, nozagts mobilais telefons, un Popijas dzīve sagriežas ar 

kājām gaisā. Par laimi, viesnīcas atkritumu tvertnē viņa pamana... 

jā, tieši to, kas viņai nepieciešams vairāk par visu pasaulē, -  

gluži jaunu mobilo! Tas pieder skarbajam uzņēmējam Semam 

Rokstonam, kurš nebūt nepriecājas par to, ka pilnīgi sveša 

meitene lasa viņa īsziņas un jaucas personīgajā dzīvē. Bet kā citādi 

lai Popija sazinās ar līgavaini, kāzu plānotāju un draugiem?

Viens telefons -  divi īpašnieki. 
Vai iespējams kaut kas vel piņķerīgāks?

Starptautiski pazīstamā bestselleru rakstniece Sofija Kinsela 
latviešu lasītāju sirdis iekarojusi ar romāniem par šopaholiķes 

Rebekas Blūmvudas piedzīvojumiem.



Londoniete Popija ir tikpat dzirkstoša un azartiska kā slavenā 
šopaholiķe Rebeka Blūmvuda.

Kirkus Reviews

Traks mīlasstāsts digitālajā laikmetā. Noteikti iekļaujiet Sofiju 
Kinselu savos “ātrajos zvanos” .

USA Today

Romantiski, nedaudz skumji, tomēr bezgala smieklīgi.

Sunday Express

Viennozīmīgi -  šis ir visaizraujošākais no Kinselas romāniem. 
Spraigs, neprognozējams un humorpilns.

Publishers Weekly

Mēs aiz smiekliem nevarējām norīt savus kokteiļus. Tas ir jautri 
un vienreizēji nenopietni. Mums patika!

Heat

Jautra un sasodīti uzmundrinoša lasāmviela.
Glamour
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Rēksim



Perspektīva. Man ir nepieciešama perspektīva. Pie 
vainas gan nav ne zemestrīce, ne aptracis šāvējs, ne kodolsprādziens. 
Ja runājam par katastrofu mērogu, tad šī nav tā milzīgākā. Nav mil
zīgākā. Kādu dienu es, visticamāk, atskatīšos uz šo mirkli, pasmiešos 
un nodomāšu: “Ha, ha, cik muļķīgi, ka todien raizējos.”

Pārstāj, Popij! Pat nemēģini!
Es nesmejos -  patiesībā mani māc nelabums. Sirds krūtīs smagi 

dun, kamēr es neko neredzošām acīm akli apstaigāju viesnīcas savie
sīgo pasākum u zāli, veltīgi raugoties uz rakstaino, zilo paklāju, aiz 
apzeltītajiem krēsliem, zem pamestajām papīra salvetēm -  vietās, kur 
tas nekādi nevar būt.

Es esmu to pazaudējusi. Vienīgo lietu pasaulē, ko man nebūtu 
vajadzējis pazaudēt. Savu saderināšanās gredzenu.

Būtu pārāk maigi teikt, ka tas ir īpašs gredzens. Tas pieder Mag
nusa ģimenei jau trijās paaudzēs, to rotā satriecošs smaragds un divi 
briljanti, un M agnusam, pirms viņš mani bildināja, tas bija jāizņem 
no speciālas glabātavas bankā. Veselus trīs mēnešus katru mīļu dienu 
es to valkāju bez bēdām un naktīs bijīgi noliku uz īpašas porcelāna 
paplātes... bet tagad, tieši šajā dienā, kad viņa vecāki atgriežas no 
štatiem, esmu to pazaudējusi. Tieši šajā dienā!

Profesors Entonijs Tevišs un profesore Vanda BrūkaTeviša šodien 
atgriežas no sešu mēnešu atvaļinājuma Čikāgā. Es lieliski varu iztē
loties, kā viņi ēd m edū ceptus zemesriekstus un lasa akadēmiskos 
referātus katrs savā Kindle ekrānā, bet tik tiešām nevaru pateikt, kurš 
no viņiem mani biedē vairāk.

>

Vinš. T ik neizturami sarkastisks.
>
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Nē, tomēr viņa. Ar tiem čirkainajiem matiem un mūžīgajiem 
jautājumiem, ko es domāju par feminismu.

Labi, viņi abi ir sasodīti briesmīgi. Lidmašīna nolaidīsies apmē
ram pēc stundas, un viņi, protams, gribēs redzēt gredzenu...

Nē. Neelpo tik ātri, Popij. Saglabā pozitīvu skatījumu. Un 
pamēģini palūkoties uz šo no cita skatpunkta. Piemēram... ko darītu 
Puaro? Viņš taču nekristu panikā. Viņš saglabātu mieru, liktu lietā 
savas pelēkās šūniņas un atcerētos kādu mazītiņu, būtisku sīkumu, 
kas visu atrisinātu.

Es cieši aizžmiedzu acis. Pelēkās šūniņas, nu, darbojieties taču!
Diemžēl neesmu pārliecināta, ka Puaro, pirms viņš atrisināja 

Austrumu ekspreša slepkavību, bija izdzēris trīs glāzes sārtā šampa
nieša un mohito.

-  Jaunkundz? -  Apkopēja sirmiem matiem cenšas tikt man 
garām ar savu putekļsūcēju, un es šausmās noelšos. Viņi jau uzkopj 
zāli?! Un ja nu viņi iesūc gredzenu putekļsūcējā?

-  Atvainojiet! -  Es satveru sievieti aiz zilā neilonā tērptā pleca.
-  Vai jūs nevarētu ļaut man vēl piecas minūtes pameklēt, pirms sākat 
tīrīt ar putekļsūcēju?

-  Joprojām meklējat savu gredzenu? -  Viņa šauboties pakrata 
galvu, tad atplaukst. -  Gan jau atradīsiet to mājās sveiku un veselu. 
Iespējams, gredzens visu laiku tur arī bijis.

-  Iespējams. -  Es piespiežu sevi pieklājīgi pamāt, lai gan gribas 
kliegt. Es neesmu tik stulba!

Zāles otrā pusē kāda cita apkopēja savāc kūkas drupačas un 
saņurcītas papīra salvetes melnā plastikāta atkritumu maisā. Viņa 
nemaz nepievērš tām uzmanību! Vai tad viņa nepavisam neklausījās, 
ko es teicu?

-  Atvainojiet! -  Mana balss, kad metos pie viņas, kļūst spiedzīga.
-  Jūs taču meklējat manu gredzenu, vai ne?

-  Pagaidām no tā ne miņas, mīļā. -  Sieviete, pat nepaskatīdamās 
ciešāk, notrauc no galda vēl vienu riekšavu palieku un ieslauka maisā.

-  Uzmanīgi! -  Es tveru pēc salvetēm un izvelku tās no maisa, 
rūpīgi iztaustīdama katru, vai nesajutīšu kādu cietu kunkuli. Nemaz 
neraizējos, ka manas rokas viscaur notriepjas ar krēmu.
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-  Mīlīt, es te cenšos uzkopt. -  Apkopēja izrauj salvetes man 110 
rokām. -  Paskaties, ko tu esi sadarījusi!

-  Es zinu, es zinu. Piedodiet. -  Cenšos salasīt no grīdas kūku 
papīriņus, ko esmu tur izkaisījusi. -  Bet kā jūs nesaprotat!? Ja es 
neatradīšu to gredzenu, manai dzīvei būs beigas.

Man gribas pagrābt atkritumu maisu un ar pinceti pārbaudīt tā 
saturu. Man gribas apjozt telpu ar plastikāta lenti un pasludināt par 
nozieguma vietu. Gredzenam ir jābūt šeit, vienkārši jābūt.

Ja vien tas joprojām nav pie kādas no manām draudzenēm. Tā 
ir otra iespēja, pie kuras izmisīgi turos. Varbūt gredzens joprojām ir 
kādai pirkstā un viņa to nav pamanījusi. Varbūt tas ieslīdējis rokas
somiņā... iekritis kabatā... ieķēries džempera diedziņos... Iespējas 
manā prātā kļūst aizvien neticamākas, bet es nedrīkstu padoties.

-  Vai esat ieskatījusies dāmu istabā? -  Apkopēja sagroza putekļ
sūcēju, lai tiktu man garām.

Protams, es esmu ieskatījusies dāmu istabā! Es četrrāpus pārmek
lēju katru nodalījumu. Un visas izlietnes. Divreiz. Un tad centos 
pierunāt administratoru aizslēgt telpu un likt pārbaudīt visas izlietņu 
caurules, bet viņš atteicās. Viņš sacīja, ka to varētu darīt tad, ja es 
skaidri zinātu, ka esmu gredzenu pazaudējusi tieši tur, un, ka viņš 
ir pārliecināts, ka policija teiktu to pašu, un vai es, lūdzu, nevarētu 
atiet no letes, jo cilvēki gaidot rindā.

Policija. Ha! Biju domājusi, ka viņi pa galvu pa kaklu metīsies 
šurpu, tiklīdz es piezvanīšu, bet šie vienkārši atteica, lai ierodos 
iecirknī uzrakstīt iesniegumu. Man nav laika rakstīt iesniegumus. 
Man jāatrod gredzens!

Es aizsteidzos atpakaļ pie apaļā galda, pie kura šodien sēdējām, 
un, palīdusi zem tā, vēlreiz iztaustu paklāju. Kā es varēju pieļaut, ka 
kaut kas tāds notiek? Kā es varēju būt tāda muļķe?

Tā bija manas skolasbiedrenes Natašas ideja -  dabūt biļetes 
uz Marijas Kirī fonda rīkoto banketu ar tēju un šampanieti. Viņa 
nedēļas nogalē nevarēja ierasties oficiālajā vecmeitu ballītē, tāpēc šis 
pasākums to kaut kā aizstāja. Mēs pie galda bijām astoņas, jautri
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malkojām šampanieti un stūķējām aiz vaigiem kūciņas, un loterija 
vēl nebija sākusies, kad kāda ieteicās:

-  Klau, Popij, palaižam apkārt tavu gredzenu!
Kura tā bija, es tagad vairs nevaru atcerēties. Varbūt Annalīza? 

Annalīza reizē ar mani mācījās universitātē, un tagad mēs abas strā
dājam First Fit Physio kopā ar Rūbiju, kas arī mācījās mūsu fizio
terapeitu kursā. Rūbija arī piedalījās tējas dzeršanā, bet īsti neatceros, 
vai viņa pielaikoja gredzenu. Varbūt tomēr pielaikoja?

Es nespēju noticēt, ka man ir tik vāja atmiņa. Kā es varu būt 
Puaro, ja neatceros pat elementāras lietas? Taisnību sakot, šķiet, ka 
gredzenu laikoja visas. Nataša un Klēra, un Emīlija (senas draudzenes 
no skolas laikiem Tauntonā), un Lusinda (manu kāzu plānotāja, kas 
savā ziņā kļuvusi par draudzeni), un viņas asistente Klemensa, un 
Rūbija un Annalīza (ne tikai koledžas biedrenes un kolēģes, bet arī 
manas labākās draudzenes un topošās līgavas māsas).

Atzīšos: es gozējos visā šajā apbrīnā. Vēl joprojām nespēju noticēt, 
ka kaut kas tik grandiozs un skaists pieder man. Patiesībā vēl jopro
jām nespēju noticēt nekam no tā visa. Es esmu saderinājusies! Es, 
Popija Vajata. Ar gara auguma ārkārtīgi glītu universitātes lektoru, 
kurš ir sarakstījis grāmatu un pat pabijis televīzijā.1 Vēl tikai pirms 
sešiem mēnešiem mana privātā dzīve bija īsta katastrofa. Manā dzīvē 
veselu gadu nebija noticis nekas nozīmīgs, un es jau negribīgi prā
toju, ka būs vien jādod otrā iespēja čalim ar slikto elpu no match, 
com... Bet tagad, pēc nieka desmit dienām, būs manas kāzas! Katru 
rītu pamostoties es redzu Magnusa gludo, vasarraibumaino muguru

1 M agn u sa  sp ecialitāte ir ku ltūras sim bolism s. V iņ a  grām atu  “ S im b o lism a 

filoso fija” es izlasīju p a  d iago n āli pēc m ūsu otrā ran d iņ a un pēc tam  centos 

izlikties, ka sagadīšanās pēc esm u to lasījusi jau  sen, tāpat vien  sava prieka pēc. 

(K am , ja  būsim  g o d īg i, v iņš ne m irkli neno ticē ja .) Je b k u rā  ga d īju m ā  galvenais 

ir tas, ka es grām atu  izlasīju. B et vislie lāko  iespaid u  uz m ani atstāja fakts, ka 

tajā b ija  tik  daudz zem svītras p iezīm ju . M an i tas patiešām  sajū sm ināja . Vai 

p iezīm es nav viena parocīga lieta? K ad  vien  vēlies, iestarpin i pa piezīm ei un 

tūlīt pat izskaties bezgala gudra.

M agn u ss saka, ka piezīm es dom ātas lietām , kas d arbā ir m azsvarīgākas, 

tom ēr tevi z inām ā m ērā interesē. T ā , lūk . Š ī ir m ana zem svītras p iezīm e par 

zem svītras p iezīm ēm .
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sev līdzās un nodomāju: “ Mans līgavainis, Dr. Magnuss Tevišs, Lon
donas Karaļa koledžas pasniedzējs.” Un mani pārņem zināma neti
cība. Tad es pagriežos uz otru pusi, paskatos uz gredzenu, kas dārgi 
spīguļo uz mana naktsgaldiņa, un neticība iekņudas manī no jauna.

Ko teiks Magnuss?
Mans vēders saraujas čokurā, un es sāpīgi noriju siekalas. Nē, 

par to nedrīkst domāt. Paklau, pelēkās šūniņas! Tieciet taču vien
reiz galā!

Es atceros, ka gredzenu ilgu laiku nenovilka Klēra. Viņa patiesi 
negribēja to noņemt, bet tad gredzenu sāka raustīt Nataša, sakot:

— Mana kārta, mana kārta!
Un es atceros, ka viņu brīdināju:
— Saudzīgāk!
Tātad nav gluži tā, ka es būtu bijusi bezatbildīga. Es uzmanīgi 

vēroju, kā gredzens iet no rokas rokā.
Taču tad mana uzmanība sadalījās, jo sākās loterija un balvas 

bija fantastiskas. Nedēļa villā Itālijā, frizūra dārgā salonā un Harvey 
Nichols dāvanu karte... Visa zāle dūca, cilvēki vilka biļetes, vadītājs 
no skatuves sauca numurus, un sievietes cita pēc citas lēca kājās un 
kliedza:

- E s !
Jā, šis ir tas brīdis, kad es nokļūdījos. Šis ir iekšas stindzinošais 

ja  vien mirklis. Ja vien es varētu atgriezties atpakaļ laikā, es apturētu 
šo sekundi un bargi noteiktu: “ Popij, prioritātes!”

Bet tu to nekad nepamani, vai ne? Mirklis pienāk, tu pieļauj savu 
liktenīgo kļūdu, un tad jau tas ir pagājis līdz ar iespēju kaut ko labot.

Redziet, notika tā, ka Klēra loterijā laimēja biļetes uz Vimbldonu. 
Es Klēru bezgala mīlu, bet viņa vienmēr ir bijusi mazliet neveikla. 
Viņa nepielēca kājās un pilnā kaklā nekliedza: “Es! Ehe-hē!” Nē, viņa 
tikai mazliet piepacēla roku. Pat mēs, kas sēdējām pie tā paša galda, 
nesapratām, ka viņa ir laimējusi!

Tieši tajā brīdī, kad man pielēca, ka Klēra ir pacēlusi gaisā lote
rijas biļeti, vadītājs no skatuves teica:

— Nu, ja uzvarētāja nav... es domāju, mēs vilksim vēlreiz.
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-  Bļauj! -  Es piebikstīju Klērai un mežonīgi vicināju arī savu 
roku. -  Šeit! Uzvarētāja ir šeit!

-  Un tā... jaunais numurs ir... 4403!
Neticami, bet zāles otrā pusē kāda tumšmate sāka aurot un plā

tīties ar biļeti.»

-  Viņa nelaimēja! -  Es sašutumā iesaucos. -  Tu laimēji.
-  Tas nav svarīgi. -  Klēra saduga.
-  Protams, tas ir svarīgi! -  es iekliedzos, pirms spēju sevi apvaldīt, 

un visas manas draudzenes pie galda sāka smieties.
-  Ej, Popij! -  uzsauca Nataša. -  Ej, Baltā Bruņiniece! Izšķir strīdu!
-  Ej, Bruņa!
Tas ir vecs joks. Tikai viena starpgadījuma dēļ. Reiz skolā es 

uzrakstīju petīciju, lai glābtu kāmīšus, un kopš tā laika mani mēdz 
dēvēt par Balto Bruņinieci. Vai Bruņu, īsuma labad. Jo mana tā 
saucamā dežūrfrāze ir “Protams, tas ir svarīgi”.2

Bet vienalga. Pietiks, ja teikšu, ka pēc sekundes es jau stāvēju uz 
skatuves blakus tumšmatei un strīdējos ar vadītāju par to, ka mana 
biļete ir derīgāka nekā viņējā.

Tagad es zinu, ka man nevajadzēja pamest galdiņu. Man nevaja
dzēja pamest gredzenu, pat uz sekundi ne. Tagad es saprotu, cik tas 
bija muļķīgi. Taču, sevi aizstāvot, man jāsaka: es taču nekādi nevarēju 
zināt, ka sāksies ugunsgrēka trauksme, vai ne?

Tas bija tik sirreāli! Vienu brīdi visi vēl jautri sēdēja pie tējas 
tasēm un šampanieša glāzēm, bet jau nākamajā mirklī sacēlās elles 
troksnis -  visi, pielēkuši kājās, metās uz izejām. Es pamanīju, ka 
Annalīza, Rūbija un visas pārējās paķer somas un spraucas uz zāles 
aizmuguri. Uz skatuves uznāca vīrietis uzvalkā un sāka mudināt 
mani, tumšmati un pasākuma vadītāju uz sānu durvju pusi, neļaujot 
mums doties nevienā citā virzienā.

-  Mums vissvarīgākā ir jusu drošība, -  viņš visu laiku atkārtoja.3

2 K o  es p atiesībā nekad nesaku. T ā p a t kā H a m frijs  B ogarts nekad nav 

teicis: “ N o sp ē lē  vēlreiz, Sem .” Tas ir urbānais m īts.

3 P rotam s, nekāda ugunsgrēka nebija , v ienkārši sistēm a sagājusi uz īso. To 

es n o skaid ro ju  vēlāk . T iesa , tas m an nesniedza nekādu m ierin ā ju m u .



Nevar teikt, ka jau tajā bridi es būtu sākusi raizēties. Hs taču 
neiedomājos, ka gredzens būs pazudis. Pieņēmu, ka tas ir drošībā 
pie kādas no manām draudzenēm un, kad ārpusē ar visām satikšos, 
es to dabūšu atpakaļ.

Bet ārpusē, protams, darījās trakums. Viesnīcā bez mūsu tējas dzer
šanas notika vēl arī kaut kāda biznesa konference, un visi delegāti pa 
dažādām durvīm plūda laukā uz ielas. Viesnīcas personāls centās izkliegt 
paziņojumus caur skaļruņiem, automašīnas signalizēja, un pagāja 
bezgala daudz laika, līdz es šajā drūzmā sameklēju Natašu un Klēru.

-  Vai mans gredzens ir pie jums? -  es tūdaļ pat noprasīju, cen
šoties nerunāt apsūdzošā tonī. -  Pie kuras tas ir?

Abas izskatījās kā neaprakstītas lapas.
-  Nezinu. -  Nataša beidzot paraustīja plecus. -  Vai tad tas nepa

lika pie Annalīzas?
Tā nu es metos atpakaļ pūli, lai sameklētu Annalīzu, bet gredzena 

pie viņas nebija. Viņa domāja, ka tas ir pie Klēras. Un Klēra domāja, 
ka tas ir pie Klemensas. Un Klemensa domāja, ka gredzens varētu 
būt pie Rūbijas, bet vai tad viņa nav jau aizgājusi?

Ar paniku ir tā, ka tā piezogas nemanot. Vienā brīdī tu vēl esi 
gluži mierīga un sev saki: “Nekļūsti smieklīga» Tas nevar būt pazau
dēts,” — taču jau nākamajā mirklī viesnīcas personāls paziņo, ka sakarā 
ar neparedzētiem apstākļiem pasākums ir beidzies ātrāk, un izsniedz 
našķu maisiņus. Visas tavas draudzenes ir nozudušas, lai paspētu 
noķert metro, un tavā pirkstā joprojām nav gredzena. Un balss tavā 
galvā kliedz: “Ak mans dievs! Es jau zināju, ka tā notiks! Neviens ne 
mūžam nedrīkstēja man uzticēt antīku gredzenu! Milzīga kļūda!”

Un tā nu tu pēc stundas attopies zem galda, taustot padilušu 
viesnīcas paklāju un izmisīgi lūdzoties, kaut notiktu brīnums. (Kaut 
arī tava līgavaiņa tēvs ir sarakstījis ārkārtīgi pieprasītu grāmatu par 
to, ka brīnumi nenotiek, ka tas viss ir tikai aizspriedumi un ka tiem, 
kas saka “Ak mans dievs” , kaut kas nav kārtībā ar smadzenēm.)4

4 Vai Puaro jelkad ir izsaucies “A k  m ans d ievs” ? V aru saderēt, ka ir. Vai 

“A u gstā  debess” , kas galu  galā ir tas pats. U n vai tas neapgāž E n to n ija  teoriju , 
jo Puaro pelēkās šūn iņas ir spējīgākas nekā jeb ku ram  citam ? Es kādu dienu 
varētu  E n to n ija m  to pasacīt. K ad  sajutīšos p ietiekam i drosm īga. (K as, tā kā 

esm u pazaudējusi gredzenu, nekad nenotiks.)
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Piepeši es pamanu, ka mana telefona signāllampiņa mirgo, un 
trīcošiem pirkstiem satveru mobilo. Man ir atsūtītas trīs īsziņas. Es 
cerīgi tās atveru.

Vai atradi? Annaliza xx

Piedod, mīļā, neesmu to redzējusi. Neraizējies, es neteikšu Magnusam ne
pušplēsta vārda. N xxx

Čau, Popi! Šausmas, cik briesmīgi, pazaudēt savu gredzenu! Patiesībā man
šķiet, ka es to redzēju... (ienākošais teksts)

Es kā elektrizēta raugos ekrānā. Klēra domā, ka viņa to redzējusi? 
Kur?

Izrāpjos no galdapakšas un grozu telefonu gan šā, gan tā, bet 
pārējais teksts kategoriski atsakās parādīties. Signāls te iekšā ir nožē
lojami vājš. Kā kaut kas tāds var saukties par pieczvaigžņu viesnīcu? 
Būs jāiziet laukā.

-  Sveiki! -  piegājusi pie sirmās apkopējas, es paceļu balsi pār 
putekļsūcēja troksni. -  Es uz mirklīti izskriešu laukā pārbaudīt 
īsziņu. Bet, ja jūs atrodat gredzenu, vienkārši piezvaniet uz numuru, 
ko jums iedevu, es būšu tepat uz ielas...

-  Labs ir, mīļā, -  pacietīgi nosaka apkopēja.
Līkumojot starp konferences delegātu grupām, es steidzos cauri 

vestibilam un mazliet palēninu soli iepretī administratora letei.
-  Vai ir kādi jaunumi par...
-  Pagaidām vēl nekas nav iesniegts, kundze.
Gaiss ārpusē ir maigs un mazliet smaržo pēc vasaras, kaut arī ir 

tikai aprīļa vidus. Cerams, pēc desmit dienām laiks vēl arvien turē
sies tāds pats, jo mana kāzu kleita aizmugurē atsedz muguru un es 
rēķinos ar labiem laikapstākļiem.

Viesnīcas priekšā ir plati, lēzeni pakāpieni, un es, grozot telefonu 
izstieptā rokā, kāpju augšā lejā pa tiem, lai noķertu signālu. Viss 
velti. Visbeidzot es nokāpju lejā uz ietves un vicinu mobilo arvien 
nepacietīgāk, gan paceļot to augstu virs galvas, gan pietuvinot Naits- 
bridžas ielas asfaltam.



Nu, paklau, es iekšēji cenšos pierunāt telefonu. Tu to vari. Palīdzi 
l’opijai! Dabū īsziņu. Kaut kur te taču jābūt signālam. Tu to vari...

-  Āāāāāā! -  es sadzirdu pati savu kliedzienu, pirms vispār saprotu, 
U.is noticis.

Mans plecs sāp kā izmežģīts, un pirksti šķiet saskrāpēti. Kāda 
persona uz velosipēda aši minas prom pa ielu. Es paspēju ievērot tikai 
vccu, pelēku sporta jaku ar kapuci un apspīlētus melnus džinsus, un 
lad jau velosipēds nogriežas ap stūri.

Mana plauksta ir tukša. Kas, sasodīts...!
Es neticīgi skatos uz savu roku. Tajā nekā nav! Tas čalis ir nozadzis 

manu telefonu. Dritvaikocin, viņš to ir nozadzis!> 7 >

Bet mans telefons ir mana dzīvība. Es bez tā nevaru iztikt. Tas 
ii dzīvībai svarīgs orgāns.

-  Kundze, vai jums viss kārtībā? -  Lejup pa pakāpieniem steidzas 
viesnīcas šveicars. -  Vai kaut kas atgadījās? Vai viņš jūs savainoja?

-  Es... mani aplaupīja, -  es kaut kā izstostu. -  Man nospēra 
telefonu.

Šveicars līdzjūtīgi noklakšķina mēli. -  Riebekļi tādi. Tādās vietās 
kā šī jābūt īpaši uzmanīgam...

Es neklausos. Mani sāk kratīt drebuļi. Vēl nekad savā mūžā 
neesmu jutusies tik apdalīta un panikas pārņemta. Ko es iesākšu 
bez sava telefona!? Kā es funkcionēšu!? Mana plauksta automātiski 
sniedzas parastajā vietā -  kabatā -  pēc telefona. Visi mani instinkti, 
ik katra šūniņa grib uzrakstīt kādam īsziņu “Ak mans dievs, esmu 
pazaudējusi telefonu!” -  bet kā lai es to izdaru bez sasodītā telefona?

Mans telefons ir mani cilvēki. Mani draugi. Tā ir mana ģimene. 
Mans darbs. Mana pasaule. Tas ir viss. Jūtos tā, it kā kāds būtu 
atņēmis man dzīvības uzturēšanas sistēmu.

-  Kundze, vai man piezvanīt policijai? -  Šveicars raižpilni veras 
manī.

Es esmu pārāk apstulbusi, lai atbildētu. Mani stindzina pie
peša, vēl briesmīgāka atskārta. Gredzens! Es esmu iedevusi savu 
mobilā telefona numuru visiem: apkopējām, garderobes dežuran
tiem, Marijas Kirī fonda personālam... Visiem! Un ja nu kāds ir
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atradis gredzenu? Ja nu kāds to ir dabūjis un šajā pašā mirkli man 
zvana, bet es neatbildu, jo nelietis uz velosipēda jau ir iemetis manu 
S1M karti upē?

Ak dievs.5 Man jārunā ar administratoru. Es iedošu viņam savu 
mājas numuru un...

Nē. Tas neder. Ja administrators atstās ziņu atbildētājā, Magnuss 
to var izdzirdēt.6

Labi, nu tad... tad... es varu viņam atstāt savu darba numuru. Jā!
Tikai šovakar fizioterapijas centrā neviena nebūs un es taču 

nevaru sēdēt tur stundām ilgi tikai tāpat vien, ja nu gadījumā...
Tagad es patiešām sāku satraukties. Viss sāk jukt un brukt.
Kā par spīti, kad ieskrienu atpakaļ vestibilā, administrators 

ir aizņemts. Viņa leti apstājusi konferences delegātu grupa, kas 
grib tikt skaidrībā par restorāna rezervācijām. Es mēģinu notvert 
administratora skatienu, cerēdama, ka tikšu pieaicināta kā svarī
gāka kliente, tomēr viņš centīgi mani ignorē un es sajūtu sāpīgu 
dzēlienu sirdī. Jā, es zinu, ka šodien esmu aizņēmusi diezgan daudz 
viņa laika, bet vai tiešām viņš nesaprot, cik draņķīgā situācijā esmu 
nonākusi.

-  Kundze! -  Šveicars rūpēs sarauktu pieri ir sekojis man vestibilā.
-  Vai varam jums piedāvāt kaut ko šoka mazināšanai? Arnold! -  Viņš 
mundri uzsauc viesmīlim. -  Brendiju dāmai, lūdzu, uz viesnīcas 
rēķina. Es ieteiktu jums vērsties pie mūsu administratora, viņš palī
dzēs sazināties ar policiju. Varbūt jūs vēlētos apsēsties?

-  Nē, paldies. -  Piepeši man prātā iešaujas lieliska doma. -  Var
būt man piezvanīt uz savu numuru? Piezvanīt zaglim! Es varētu 
pateikt viņam, lai atgriežas, piedāvāt viņam atlīdzību... Kā jūs domā
jat? Vai varu aizņemties jūsu telefonu?

Es tik spēji pašauju roku, ka šveicars gandrīz vai atlec atpakaļ.
-  Kundze, -  viņš bargi nosaka, -  tā būtu ļoti neapdomīga rīcība. 

Es par to esmu pārliecināts un domāju, ka policija man piekristu.

5 K ād am  kaut kas n av kārtībā ar sm adzenēm .

6 Es taču d rīkstu  vism az cerēt, ka atdabūšu  gredzenu un M agnu ss neko 

neuzzinās, vai ne?
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k.iut ko tādu jums nevajadzētu darīt. Manuprāt, jūs esat šokēta.
I udzu, apsēdieties un centieties nomierināties.

Hmm. Varbūt viņam taisnība. Mani nemaz nesajūsmina izredzes 
noslēgt vienošanos ar noziedznieku sporta jakā. Taču es nevaru sēdēt 
un nomierināties. Esmu pārāk uzvilkusies. Lai nomierinātu nervus, 
rs, papēžiem klikšķot uz marmora grīdas, staigāju riņķī un apkārt pa 
vienu un to pašu ceļu. Apkārt lielajam podam ar palmu, garām galdi
ņam ar laikrakstiem, tad garām lielajai, spīdīgajai atkritumu tvertnei 
un -  atpakaļ pie palmas. Iešana pa apli mazliet nomierina, turklāt es 
visu laiku varu paturēt acīs administratoru, gaidot, kad viņš atbrīvosies.

Vestibilā vēl aizvien ņudz steidzīgi konferences dalībnieki. Caur 
siikla durvīm es redzu, kā šveicars, atgriezies savā vietā uz pakāpie
niem, steidzas izsaukt taksometrus un lietišķi iekasē dzeramnaudas. 
Netālu no manis stāv drukns japānis zilā uzvalkā un daži eiropeiska 
i/skata biznesmeņi. Japānis kaut ko saka, šķiet, skaļā, dusmīgā 
ļ.ipāņu valodā un žestikulē ar konferences caurlaidi, kas sarkanā 
auklā pakārta viņam kaldā. Vīrietis ir tik maziņš un pārējie izskatās 
lik nervozi, ka man gandrīz gribas pasmaidīt.

Viesmīlis atnes man brendiju uz paplātes, un es, uz mirkli apstāju
sies, izdzeru to vienā malkā. Tad turpinu riņķot pa iesākto maršrutu.

Palma podā... laikrakstu galdiņš... atkritumu tvertne... Palma 
podā... laikrakstu galdiņš... atkritumu tvertne...

Beidzot esmu mazliet nomierinājusies, un mani sāk pārņemt 
slepkavnieciskas domas. Vai tas nelietis kapucē maz apzinās, ka ir 
sabojājis man dzīvi? Vai viņš aptver, cik svarīgs ir telefons? Tas ir 
briesmīgākais, ko cilvēkam var nodarīt. Briesmīgākais.

Un tas pat nebija nekāds šikais telefons. Patiesībā diezgan vecs 
mobilais. Tā ka -  lai veicas kapučainajam, ja viņš gribēs uzrakstīt 
tekstā burtu B vai ieskatīties internetā. Es ceru, ka viņš mēģinās un 
viņam nekas nesanāks. Tad gan viņš nožēlos.

Palma... laikraksti... tvertne... Palma... laikraksti... tvertne...
Turklāt viņš sagrūda man plecu. Maita! Varbūt es varētu viņu 

iesūdzēt un pieprasīt kādu miljonu kompensācijā? Ja vien poliči to 
čali kādreiz noķers, ko viņi nekad neizdarīs.
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Palma... laikraksti... tvertne...
Tvertne.
Paga!
Kas tas tāds?
Es apstājos kā zemē iemieta un veros atkritumu tvertnē, prātojot, 

vai kāds mani izjoko vai ari man rādās.
Tas ir telefons.
Atkritumu tvertnē! Mobilais telefons!



 Es vairākas reizes samirkšķinu acis un paskatos atkal,
bet tas vēl aizvien ir turpat, pa pusei apslēpts starp pāris izmestām 
konferences programmām un Starbucks glāzīti.

Pārbaudu, vai neviens neskatās, tad nedroši iebāžu roku atkri- 
imnu tvertnē un izvelku telefonu. Uz tā ir daži kafijas pilieni, bet 
citādi -  ne vainas. Šķiet labs modelis. Turklāt izskatās jauns.

Es uzmanīgi pagriežos un pārlaižu skatienu ļaužu pilnajam ves
tibilam. Neviens nepievērš man ne mazāko uzmanību. Neviens 
nemetas pie manis, kliedzot: “Tas ir mans telefons!” Es klīstu pa 
šejieni jau vismaz desmit minūtes, tātad tas, kurš iemetis telefonu 
atkritumos, droši vien to izdarījis pirms laba laika.

Telefona aizmugurē ir etiķete, uz kuras sīkiem burtiem uzdrukāts 
Baltā Globusa Konsultācijas” un numurs. Vai kāds to vienkārši 

izmetis? Vai arī tas nonācis atkritumos nejauši? Nospiežu “Ieslēgt”, 
un ekrāns izgaismojas. Kā saprotu, mobilais ir ideālā lietošanas 
kārtībā.

Sīka balstiņa manā galvā saka, ka man vajadzētu to atdot. 
Ka vajadzētu pieiet pie reģistratūras letes un teikt: “Atvainojiet, 
manuprāt, kāds ir pazaudējis telefonu.” Tā man vajadzētu rīkoties. 
Vienkārši piesolot pie letes tagad pat, kā to darītu ikviens atbildīgs, 
civilizēts sabiedrības loceklis...

Tomēr manas pēdas nepakustas nc par collu. Un mana plauksta 
kā sargājot sažņaudzas ap telefonu. Saprotiet, man ir vajadzīgs 
mobilais. Varu derēt, ka Baltā Globusa Konsultācijām ir miljoniem 
telefonu. Un nav jau tā, ka es to būtu atradusi uz grīdas vai tualetē, 
vai ne? Tas gulēja atkritumu tvertnē. Atkritumu tvertnēs glabājas
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atkritumi. Tie pieder visiem. Tie nevienam nav vajadzīgi. Tas ir 
likums.

Es vēlreiz ieskatos atkritumu tvertnē un pamanu sarkanas auk
las galu, tādu pašu kā ap kaklu visiem delegātiem. Pārbaudu, vai 
administrators neskatās, tad atkal iebāžu roku tvertnē un izvelku 
konferences caurlaidi. Man pretī raugās ļoti skaistas meitenes uzņē
mums pretskatā, zem kura uzdrukāts “Violeta Rasela, Baltā Globusa 
Konsultācijas” .

Man prātā rodas visnotaļ laba teorija. Es tomēr varētu būt Puaro. 
Šis ir Violetas Raselas telefons, un vina to ir izmetusi. Tā vai cita

1 >

iemesla dēl.i
Nu, tā ir viņas vaina. Ne manējā.
Piepeši telefons iedūcās, un es satrūkstos. Sasodīts! Tas burtiski 

atdzīvojas manās rokās! Zvans uzreiz atskan pilnā skaļumā -  Bejonses 
Single Lādies. Aši nospiežu “ Ignorēt” , bet pēc mirkļa melodija atsākas 
no jauna, tikpat skaļi un nepārprotami.

Vai sasodītajai ierīcei nav skaļuma kontroles? Pāris biznesa sie
viešu pagriezušās skatās uz mani, un es tik ļoti apjūku, ka “ Ignorēt” 
vietā nospiežu “ Runāt” . Biznesa dāmas mani joprojām vēro, tāpēc 
pielieku telefonu pie auss un aizgriežos.

-  Persona, kurai jūs zvanāt, pašlaik nav pieejama, -  es saku, 
cenzdamās runāt mehāniskā balsī. -  Lūdzu, atstājiet ziņu. -  Tā es 
tikšu vaļā no jebkura, lai kas tas būtu.

-  Kur, ellē, tu esi? -  ierunājas patīkama, kopta vīrieša balss, un 
es no pārsteiguma gandrīz iespiedzos. Nostrādāja! Viņš domā, ka es 
esmu mašīna! -  Es nupat runāju ar Skotiju. Viņam ir kontaktper- 
sona, domā, ka varēs to izdarīt. Tā būs pavisam intīma operācija. 
Viņš ir labs. Nepaliks nekādas pēdas.

Es neuzdrošinos elpot. Ne arī pakasīt degunu, kas piepeši neiz
turami niez.

-  Labi, — vīrietis turpina. -  Tā ka, lai ko vēl tu darītu, dieva dēļ, 
uzmanies.

Viņš atvienojas, un es pārsteigta skatos uz telefonu. Nebiju 
domājusi, ka kāds tiešām atstās ziņu.
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Tagad jūtos mazliet vainīga. Šī bija īsta balss ziņa, un Violeta 
to nesaņēma. It kā jau nav mana vaina, ka viņa izmeta mobilo, bet 
tomēr... Steigšus sameklēju somiņā pildspalvu un vienīgo, kas man 
it, uz kā varētu rakstīt, -  vecu teātra programmu . Uz tās uzskrice- 
Icrju: “Skotijam ir kontakti. Intīma operācija. Bez pēdām. Dieva dēļ, 
uzmanies.”

Dievs vien zina, ko tas viss nozīmē. Varbūt liposakcija? Lai vai 
kā, tam nav nozīmes. Galvenais, ja kādreiz tiešām satikšu šo Violetu, 
cs varēšu viņai to pastāstīt.

Pirms telefons paspējis atkal iezvanīties, es aizsteidzos pie admi
nistratora letes, kas brīnumainā kārtā ir brīva.

-  Sveiki! -  aizelsusies saku. — Te atkal es. Vai kāds ir atradis manu 
gredzenu?

-  Vai drīkstu, kundze, apliecināt, -  viņš saka, ledaini smaidot,
- ka mēs būtu jums pateikuši, ja būtu to atraduši. Mums ir jūsu 
telefona num...

-  Nē, jums nav! -  es, gandrīz triumfējot, viņu pārtraucu. -  Tur 
jau tā lieta! Numurs, ko jums iedevu, tagad... ēē... nedarbojas. Netiek 
lietots. Pavisam nopietni.

Pēdējais, ko es gribētu, -  lai viņš piezvana kapučainajam un 
pastāsta par nenovērtējamo smaragda gredzenu.

-  Lūdzu, nezvaniet uz to. Vai varat tā vietā izmantot šo numuru? -  
Es uzmanīgi pārrakstu telefona numuru no Baltā Globusa Konsul
tāciju telefona aizmugures. -  Patiesībā, lai es būtu droša... Vai varu 
to pārbaudīt?

Es pasniedzos pēc viesnīcas telefona un uzgriežu nodrukāto 
numuru. Pēc mirkļa no mobilā atskan Bejonses skaļā balss. Labi, 
beidzot varu mazliet atvilkt elpu. Man ir numurs.

-  Kundze, vai jums ir vēl kaut kas sakāms?
Administrators sāk izskatīties aizkaitināts, un aiz manis veidojas

rinda. Tāpēc, vēlreiz viņam pateikusies, es, adrenalīna pārpilna, 
dodos uz tuvējo dīvānu. Man ir telefons, un man ir plāns.

7 “ K ara lis  Lau va” . N ataša  d ab ū ja  b rīvb iļetes. Es d o m āju , ka būs kau t kāds 

neveik ls gabals b ērn iem , bet izrāde b ija  v ienkārši spoža.
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Piecu minušu laikā uz atsevišķām viesnīcas rakstāmpapīra lapi
ņām uzrakstu savu jauno telefona numuru un vārdus “ PO P1JA  
VAJATA -  SM A RA G D A  G R E D Z E N S, LŪ D ZU , ZV A N IET !!!” 
ar lieliem burtiem. Man par aizkaitinājumu, durvis uz sarīkojumu 
zāli tagad ir slēgtas (lai gan esmu pārliecināta, ka aiz tām joprojām 
varu sadzirdēt apkopējas), tāpēc esmu spiesta apstaigāt viesnīcas 
gaiteņus, tējas istabu, dāmu istabas un pat spa salonu, izsniedzot 
lapiņas visiem viesnīcas darbiniekiem, ko vien sastopu, un izklāstot 
savu stāstu.

Tad es piezvanu policijai un nodiktēju viņiem savu jauno nu
muru. Visbeidzot uzrakstu īsziņu Rūbijai, kuras telefona numuru 
zinu no galvas.

Čau! Telefons nozagts. Šis ir mans jaunais numurs. Vai vari pārsūtīt tālāk? Vai
ir kādas ziņas par gredzenu???

Pēc tam, spēkus zaudējusi, atgāžos dīvānā. Man ir tāda sajūta, 
it kā es šajā draņķa viesnīcā būtu pavadījusi visu dienu. Vajadzētu 
piezvanīt arī Magnusam un iedot viņam jauno numuru, bet to es 
vēl nespēju. Mani māc iracionāla pārliecība, ka no manas balss toņa 
vien viņš spēs pateikt, ka gredzens ir pazudis. Mirklī, kad es pateikšu 
“Čau!” , Magnuss sajutīs, ka manā pirkstā nekā nav.

Lūdzu, nāc atpakaļ, gredzentiņ. Lūdzu, LŪDZU, nāc atpakaļ...
Esmu atgāzusies dīvānā, aizvērusi acis un caur ēteru mēģinu 

nosūtīt telepātisku ziņu, tāpēc, kad Bejonse atkal iedziedas, es satrū
kusies palecos. Varbūt beidzot?! Mans gredzens! Kāds to ir atradis! 
Pat nepaskatījusies ekrānā, es nospiežu “ Runāt” un satraukti saku:

-  Hallo!
-  Violeta! -  man ausī ietriecas vīrieša balss.
Tas nav tas pats vīrietis, kurš zvanīja pirms tam. Šim balss ir 

zemāka, un viņš izklausās mazliet nelāgā noskaņojumā, ja vien to 
iespējams noteikt pēc nieka trim zilbēm.8 Viņš arī diezgan smagi 
elpo, kas nozīmē, ka viņš vai nu ir izvirtulis, vai arī nodarbojas ar 
sporta vingrojumiem.

8 K as, m anu p rāt, ir iespējam s.
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Vai tu esi vestibilā? Vai japāņu kontingents vēl ir tepat?
I .s automātiski palūkojos apkārt. Pie durvīm redzu veselu bariņu 

j.tpāņu.
Jā, viņi ir tepat, -  atbildu. -  Bet es neesmu Violeta. Šis vairs 

nav Violetas telefons. Atvaino, varbūt tu varētu pateikt citiem, ka 
viņas numurs ir mainījies?

Man jātiek vaļā no Violetas draugiem. Viņi nevar man zvanīt 
Katras piecas sekundes!

-  Kā, lūdzu? Kas runā? -  grib zināt vīrietis. -  Kāpēc tu atbildi 
ļ ' . i  šo numuru? Kur ir Violeta?

-  Šis ir mans telefons, -  es atsaku pārliecinātāk, nekā patiesībā 
pītos. Bet, cik man zināms, iegūšana savā īpašumā ir deviņas des
mitdaļas no likuma.9>

-  Tas pieder tev? Kas, ellē, tu esi? Sasodīts! -  Vīrietis nolamājas 
vēl mazliet, un es tālumā varu sadzirdēt soļus. Izklausās, it kā viņš 
skrietu augšup pa kāpnēm.10 -  Tikai pasaki man: vai viņi dodas 
|>rojām?

-  Japāņi? -  Es pašķielēju uz grupu. -  Varbūt. Nevaru pateikt.
-  Vai īsais ir kopā ar viņiem? Liekais svars. Biezi mati.
-  Tu domā to zilajā uzvalkā? Jā, viņš ir tieši man priekšā. Izskatās 

nikns un pašlaik velk mugurā putekļmēteli.
Kolēģis tikko pasniedza druknajam japānim viņa Burberry. Ieslī

dot mētelī, druknais acīmredzami dusmojas, un no viņa mutes 
nepārtrauktā straumē plūst nikni japāņu vārdi. Viņa draugi tikmēr 
nervozi māj ar galvu.

-  Nē! -  vīrieša izsauciens telefonā mani pārsteidz nesagatavotu.
-  Viņš nedrīkst aiziet.»

-  Nu, bet viņš aiziet. Piedod.
-  Tev viņš ir jāaptur. Ej pie viņa un neļauj viņam pamest vies

nīcu. Tūliņ pat ej pie viņa! Un apturi viņu, lai ko tas prasītu.
-  Ko? -  Es skatos uz telefonu. -  Klausies, atvaino, bet es pat 

nekad mūžā neesmu tevi satikusi...

9 M a n  nekad n av b ijis  īpaši skaid rs, ko tas nozīm ē.

10 T ad  jau  varbū t v iņ š nav izv irtu lis.
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-  Tāpat kā es tevi, — viņš attrauc. -  Starp citu, kas tu esi? Viole
tas draudzene? Tad varbūt tu vari man pateikt, kāpēc viņa nolēma 
pamest darbu gada lielākās konferences vidū? Vai viņa domā, ka man 
pēkšņi vairs nav vajadzīga PA?

Aha! Tātad Violeta ir šī vīrieša personīgā asistente. Tas šo to 
izskaidro. Turklāt viņa ir pametusi viņu! Nu, es nemaz nebrīnos, 
viņam tik ļoti patīk komandēt.

-  Vienalga, tam nav nozīmes, -  vīrietis turpina. -  Lieta tāda, ka 
es esmu kāpnēs devītajā stāvā un lifts ir pārpildīts. Es būšu lejā pēc 
nepilnām trijām minūtēm, un tev līdz tam brīdim jāaizkavē Juiči 
Jamasaki. Lai kas arī tu būtu.

Ir nu gan nervi.
-  Citādi kas? — es attraucu.
-  Citādi viena smieklīga pārpratuma dēļ vesels gads rūpīgi gata

votu sarunu aizies pa pieskari. Nobruks gada lielākais darījums. Div
desmit cilvēku komanda zaudēs darbu, -  viņš neatlaižas. -  Vecākie 
menedžeri, sekretāres, pilnīgi visi. Tikai tāpēc, ka es nevaru nokļūt 
lejā pietiekami ātri un vienīgais cilvēks, kurš varētu palīdzēt, negrib 
to darīt.

Elle un Indija!
-  Labi, -  es nikni noskaldu. -  Darīšu, ko varēšu. 'Pikai pasaki 

vēlreiz, kā viņu sauc.
-  Jamasaki.
-  Pagaidiet! -  Skrienot pāri vestibilam, es paceļu balsi. -  Lūdzu! 

Jamasaki kungs? Vai jūs varētu mirkli uzgaidīt?
Jamasaki kungs jautājoši pagriežas un pāris viņa cilvēku panāk uz 

priekšu un kā sargājot nostājas blakus. Japānim ir plata seja, kas vēl 
aizvien savaikstījusies dusmās, un resns, gaļīgs kakls, ap kuru apmesta 
zīda šalle. Man ir sajūta, ka viņš nav noskaņots dīkai tērzēšanai.

Un man nav ne jausmas, ko tagad sacīt. Es nerunāju japāniski. 
Es neko nezinu par japāņu biznesu vai Japānas k’ultūru. Vienīgais 
izņēmums ir suši. Bet es taču nevaru pieiet viņam klāt un no zila gaisa 
sacīt: “Suši!” Tas būtu tāpat kā pieiet pie augstas klases amerikāņu 
biznesmena un sacīt: “ Steiks ar kaulu!”>
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-  Es... ārkārtīgi apbrīnoju, -  cenšos improvizēt, -  jūsu darbu. 
V.ū varu palūgt jūsu autogrāfu?

I.tmasaki kungs izskatās apmulsis, un viens no viņa kolēģiem 
ln ukst ausī tulkojumu. Japāņa pierē acumirklī izzūd dusmu grumba, 
un viņš man pamāj. Es piesardzīgi pamāju pretī, un viņš uzsit knipi, 
umlodot instrukcijas. Pēc mirkļa Jamasaki kunga priekšā tiek atvērta 
d.iista ādas mape un viņš raksta kaut ko komplicēti japānisku.

Vai viņš vēl ir tur? -  piepeši no telefona atplūst svešinieka balss. 
Jā, -  es čukstus atbildu. — It kā. Un kur esi tu? -  Vienlaikus 

veltu žilbinošu smaidu japānim.
-  Piektais stāvs. Nelaid viņu prom. Lai ko tas prasītu.
Jamasaki kungs pasniedz man papīra lapu, uzmauc pildspalvai

li/gali, vēlreiz pamāj un grasās doties prom.
-  Pagaidiet! -  es izmisīgi iekliedzos. -  Vai es... varu jums kaut 

ko parādīt?
-  Jamasaki kungs ir ļoti aizņemts. -  Viens no viņa kolēģiem ar 

brillēm metāla ietvarā un baltāko kreklu, kādu es savā mūžā esmu 
redzējusi, pagriežas uz manu pusi. -  Esiet tik laipna un sazinieties 
.11 mūsu biroju.

Viņi dodas ārdurvju virzienā. Ko man tagad darīt? Es nevaru lūgt 
vel vienu autogrāfu. Es nevaru aizturēt viņu ar regbija paņēmieniem. 
Man jāpievērš viņa uzmanība kaut kā citādi...

-  Man jānodod jums īpašs paziņojums! -  es iesaucos un steidzos 
viņiem nopakaļ. -  Es esmu dziedošā telegramma! Es nesu vēsti 110 
visiem Jamasaki kunga daudzajiem pielūdzējiem. Tas būs ļoti nepie
klājīgi pret viņiem, ja jūs mani noraidīsiet.

Šķiet, vārds “nepieklājīgi” viņus apstādina uz līdzenas vietas. 
Pieres raukdami, japāņi mulsi saskatās.

-  Dziedošā telegramma? — vīrietis ar brillēm metāla ietvaros 
aizdomīgi apvaicājas.

-  Kā Gorilla Gram, -  es paskaidroju. -  Tikai dziedoša. 
Neizskatās, ka viņi būtu sapratuši. Tulks kaut ko nikni iečukst

Jamasaki kungam ausī un pēc mirkļa man atļauj:
-  Varat nodot savu telegrammu.
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Jamasaki kungs pagriežas, un visi viņa kolēģi seko paraugam, gai
dās sakrusto rokas un sastājas rindā. Es pamanu, ka ari citi vestibilā 
gaidošie cilvēki ir pievērsuši skatienus man.

-  Kur tu esi? -  es izmisīgi čukstu telefonā.
-  Trešajā stāvā, -  pēc mirkļa atskan vīrieša balss. -  Vēl pusminūte. 

Nepazaudē viņu.
-  Sāciet, -  zīmīgi saka vīrietis brillēs ar metāla ietvaru.
Nu jau labs pulciņš viesnīcas viesu ieinteresēti stāv vestibilā. Ak 

dievs. Kā es iepinos šajā ķezā? Pirmkārt, es neprotu dziedāt. Otrkārt,! 
ko lai es dziedu japāņu biznesmeņiem, kurus redzu pirmo reizi mūžā? 
Treškārt, kāpēc es pateicu, ka esmu dziedošā telegramma?

Taču, ja es kaut ko neizdarīšu, turklāt ātri, divdesmit cilvēki zau
dēs darbu. Tāpēc es dziļi paklanos, tikai lai iegūtu vēl mazliet laika, 
un visi japāņi pamāj man pretī.

-  Sāciet, — atkārto vīrietis brillēs, un vina acis ļaunu vēstoši
1 1 > »

iespīdas.
Es dziļi ieelpoju. Mieru, tikai mieru. Nav svarīgi, ko es daru. Man 

jāiztur tikai pusminūti, tad es varēšu skriet projām un viņi nekad 
vairs mani neredzēs.

-  Mister Jamasaki... -  es piesardzīgi iesāku Single Lādies melo
dijā. -  Mister Jamasaki, mister Jamasaki, mister Jamasaki. -  Dziedot 
pakustinu pret japāni gurnus un plecus tieši tāpat kā Bejonse.11

-  Mister Jamasaki, mister Jamasaki.
Patiesībā tas izrādās pavisam viegli. Man nevajag nekādus vārdus, 

es varu vienkārši atkal un atkal atkārtot “mister Jamasaki” . Pēc neilga 
laika daži japāņi pat sāk dziedāt līdzi un pliķēt Jamasaki kungam pa 
muguru.

-  Mister Jamasaki, mister Jamasaki, mister Jamasaki, mister 
Jamasaki. -  Es paceļu pirkstu un, piemiegusi aci, pakratu to uz viņa 
pusi. -  Uou-ou-ou... Uou-ou-ou...

Dziesma ir smieklīgi lipīga. Tagad dzied visi japāņi, izņemot 
Jamasaki kungu, kurš stāv un izskatās ļoti apmierināts. Arī daži citi

11 N u  lab i, ne gluži kā B ejo n se . K ā es, kas atd arin a B ejo n si.
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vlt snicas viesi ir pievienojušies dziedāšanai, un es dzirdu, ka viens 
no viņiem jautā:

Vai šis ir flašmobs?
Mister Jamasaki, mister Jamasaki, mister Jamasaki... Kur tu 

tsl? es murminu telefonā, joprojām starojoši smaidīdama.
Skatos.
Ko?! -  Es strauji paceļu galvu, lai pārlūkotu vestibilu.

Mans skatiens apstājas pie vīrieša, kas stāv viens pats apmēram 
tusilesmit metrus atstatu. Viņam mugurā ir tumšs uzvalks, viņa bie
zie, melnie mati ir izspūruši, un viņš ir piespiedis pie auss telefonu. 
I’.u no attāluma es redzu, ka viņš smejas.

-  C ik ilgi tu jau te esi? -  es nikni noprasu.
Tikko atnācu. Negribēju pārtraukt. Starp citu, lielisks dar

biņš, -  vīrietis piebilst. -  Domāju, ka ar šo tu noteikti esi noskaņo- 
|usi Jamasaki par labu mūsu lietai.

-  Paldies, -  es sarkastiski atcērtu. -  Priecājos, ka varēju palīdzēt. 
Viņš ir tavā rīcībā.

Ar plašu žestu pamāju Jamasaki kungam, tad apgriežos uz papēža 
un ātri dodos uz izeju, neliekoties ne zinis par japāņu vilšanās saucie
niem. Man ir nopietnākas lietas, par ko raizēties, nekā augstprātīgi 
svešinieki un viņu muļķīgie biznesa darījumi.

-  Pagaidi! -  Vīrieša balss mani panāk telefonā. -  Tas ir manas 
PA telefons.

-  Tad viņai nevajadzēja to izmest, -  es atcērtu, atgrūzdama stikla 
durvis. -  Kas atrod, tas patur.

No Naitsbridžas līdz Magnusa vecāku mājai Ziemeļlondonā ir 
divpadsmit pieturas. Tiklīdz iznāku no metro, steigšus pārbaudu 
telefonu. Mirgojošais ekrāns rāda, ka ir pienākušas apmēram des
mit īsziņas un divdesmit e-pasta vēstules. Tikai piecas ziņas no tām 
visām ir domātas man, un nevienā no tām nav nekādu jaunumu par 
gredzenu. Viena īsziņa ir no policijas, un mana sirds cerībā salecas, 
tomēr teksts tikai apstiprina, ka es esmu aizpildījusi iesniegumu, un 
vaicā, vai vēlos upuru atbalsta darbinieka apmeklējumu.
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Pārējās ziņas ir sūtītas Violetai. Pārritinādama vēstules, es ievēroju, 
ka daudzas no tām rakstījis Serns. Atkal sajuzdamās kā Puaro, es pār
baudu ienākošo zvanu sarakstu un noskaidroju, ka pēdējais zvanītājs 
uz šo numuru ir “ Sema mobilais” . Tātad tas ir vinš. Violetas šefs. Vīrie->

tis ar tumšajiem, izspūrušajiem matiem. Un, lai to pierādītu, viņas 
e-pasta adrese ir semsrokstonspa@baltaglobusakonsultacijas.com.

Vieglas ziņkārības urdīta, es uzklikšķinu uz vienas no e-pasta 
vēstulēm. Tā ir no dzennasmita@grentlijasetumenedzments.com, un 
tēmas lodziņā ierakstīts “ Vakariņas?” .> »

Paldies, Violeta. Es novērtētu, ja tu neko par to visu neteiktu Semam. Man 
tagad ir mazliet kauns!

Oho! Par ko viņa kaunas? Pirms spēju sevi apturēt, esmu pariti
nājusi vēstulītes, lai izlasītu iepriekšējo, kas atsūtīta vakar.

Patiesībā, Dženna, tev kaut ko vajadzētu zināt: Sems ir saderinājies. Sveicieni, 
Violeta.

Viņš ir saderinājies. Interesanti. Vēlreiz pārlasot vārdus, mani 
pārņem dīvaina sajūta, kurai nevaru rast izskaidrojumu, -  pārstei
gums. Kāpēc gan man būtu jābrīnās? Es taču šo vīrieti pat nepazīstu.

Labi, tagad man vajag uzzināt visu. Kāpēc Džennai ir kauns? 
Kas noticis?

Es paritinu ziņas vēl tālāk un atrodu garu, garu ievadvēstuli no 
Džennas, kura nepārprotami sastapusi šo Semu Rokstonu kādā darba 
pasākumā, iemīlējusies un pirms divām nedēļām uzaicinājusi viņu 
uz vakariņām, bet viņš nav aicinājumam atbildējis.

... vakar mēģināju vēlreiz... varbūt man nebija pareizais numurs... kāds man 
pastāstīja, ka viņam šajā ziņā ir slikta slava un ka PA vienmēr ir labākais ceļš, 
kā ar viņu sazināties... ļoti atvainojos, ka tevi traucēju... varbūt vienkārši pain- 
formē mani par iespējām...

Nabaga sieviete. Jūtu sašutumu viņas dēļ. Kāpēc viņš neatbildēja? 
Vai tad būtu tik grūti uzrakstīt īsu vēstulīti, sakot: “ Nē, paldies.” Un 
tagad izrādās, ka viņš, dieva dēļ, ir saderinājies.
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Vienalga. Kāda starpība. Es piepeši saprotu, ka okšķerējos pa
'..i c ilvēka privāto pastu, lai gan man ir daudzas citas, svarīgākas 

It» i i'.. par ko domāt. Prioritātes, Popij. Man jānopērk kāda pudele 
vln.i Magnusa vecākiem. Un kartīte ar uzrakstu “Laipni gaidīti 
iiļuLiļ mājās” . Un, ja es tuvākajās divdesmit minūtēs neatradīšu 
ļii< -dienu... vai cimdus...

I'.ī ir katastrofa. Katastrofa! Izrādās, ka aprīlī cimdus nepārdod. 
Vienīgie, ko varu atrast, ir no Accessorize dibenistabas. Vecie Ziemas- 
nvi tku krājumi, vismazākais izmērs.

Nespēju noticēt, ka es nopietni domāju sagaidīt sava nākamā vīra 
Vnākus pārāk mazos ziemeļbriežu ādas pirkstaiņos. Ar pušķīšiem.

Taču man nav izvēles. Vai nu šie cimdi, vai kailas rokas.
Sākot garo kāpienu kalnā uz Tevišu māju, man kļūst patiesi 

m-labi. Pie vainas nav tikai gredzens. Vainīga ir visa šī biedējošā 
I». ispektīva -  tikšanās ar nākamo vīramāti un vīratēvu. Es pagriežos 
iļt stūri un ieraugu, ka visos nama logos deg ugunis. Viņi ir mājās.

Nezinu nevienu citu māju, kas saderētu ar saviem iemītniekiem 
tik lieliski kā Tevišu nams. Tā ir vecāka un dižāka par visām citām 
i kam uz šīs ielas un noskatās uz tām no augšas. Dārzā aug īves un 
("ales araukārijas. Pār fasādes ķieģeļiem stiepjas efejas, un logiem vēl 
aizvien saglabājušies oriģinālie 1835. gada koka rāmji. Iekštelpās sie
tus klāj Viljama Morisa tapetes no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem 
gadiem, bet grīdas rotā turku tepiķi.

Patiesībā gan tepiķi nav saskatāmi, jo tos lielākoties sedz vecu 
ilokumentu un manuskriptu kaudzes, kuras neviens nepūlas no
vākt. Redziet, Tevišu ģimenē neviens neaizraujas ar uzkopšanu. 
Nesen es viesu istabas gultā atradu fosilu vārītu olu, kas vēl aizvien 
atradās olu trauciņā kopā ar sažuvušu grauzdiņu. Tā izskatījās kādu 
gadu veca.

Bet pats svarīgākais -  visur, pilnīgi visur šajā mājā atrodas grāma
tas. Sakrautas trijās rindās uz plauktiem, grēdās uz grīdas un pat uz 
kaļķu traipu izraibinātajām vannas malām. Entonijs raksta grāmatas, 
Vanda raksta grāmatas, Magnuss raksta grāmatas, un viņa vecākais
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brālis Konrāds raksta grāmatas. Pat Konrāda sieva Margota raksta 
grāmatas.12

Un tas ir lieliski. Es domāju, visi šie intelektuālie ģēniji vienā 
ģimenē, tas tiešām ir brīnišķīgi. Vienīgi -  šis apstāklis liek man justies 
mazlietiņ neadekvāti.>

Saprotiet mani pareizi. Es domāju, ka esmu tīri inteliģenta. Nu 
kā normāls cilvēks, kas gājis skolā, koledžā un dabūjis darbu. Taču 
Teviši nav normāli cilvēki, viņi ir citā svara kategorijā. Viņiem ir 
supersmadzenes. Viņi ir superģimenītes akadēmiskais variants.13 
Es Magnusa vecākus esmu sastapusi tikai dažas reizes, kad viņi uz 
nedēļu atgriezās Londonā, jo Entonijam bija paredzēts nolasīt kādu 
ļoti svarīgu lekciju, bet tas bija pietiekami ilgs laiks, lai Magnuss 
paspētu mani atrādīt. Kamēr Entonijs lasīja lekciju par politisko 
teoriju, Vanda citiem gudrīšiem prezentēja referātu par jūdaismu 
feminisma skatījumā. Pēc tam abi bija redzami “Kultūras šovā” , kur 
no pretējiem viedokļiem apsprieda dokumentālo filmu par rene
sanses ietekmi.14 Tāds bija mūsu pirmās satikšanās fons. Nekāda 
spiediena, nekā.

Gadu gaitā man jau ir nācies iepazīties ar dažu draugu vecākiem, 
tomēr nepārspīlējot varu apgalvot: šis bija mans ļaunākais piedzīvo
jums. Mēs tikko bijām sarokojušies, mazliet parunājušies par neko, 
un es lepni stāstīju Vandai, kur esmu mācījusies, kad Entonijs pāri 
savu briļļu pusmēnešiem pavērsa uz mani savu spožo, auksto acu 
skatienu un noteica:

-  Grāds fizioterapijā. C ik amizanti!
Es jutos sagrauta. Nezināju, ko sacīt. Patiesībā biju tik apstulbusi, 

ka izgāju no istabas un devos uz hauzīti.15

12 Starp  c itu , tās nav grām atas ar sižetu. T ās ir grām atas ar zem svītras 

p iezīm ēm . G rām atas par tādām  tēm ām  kā, p iem ēram , vēsture, an tro p o lo ģ ija  

un kultūras relatīvism s T urkm en istān ā.

13 D iez  vai v iņ i visi dzer z iv ju  eļļu . M an  jāatccras pavaicāt.

14 N eva icā jie t m an. Es k lau sījos tiešām  u zm an īgi, bet tā arī nesapratu , par 

ko  viņ i nespēj vienoties. D o m ā ju , ka ra id īju m a vad ītājs ari nesaprata.

15 M agn u ss vē lāk  sacīja , ka tēvs tikai jo ko jies . B et tas neizklausījās kā joks.
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Pēc šāda ievada es, varētu reikt, pamiru. Turpmākās trīs dienas 
m.tn sagādāja tīrākās ciešanas. Jo intelektuālāka kļuva saruna, jo 
mazāk es spēju parunāt un neveiklāka kļuvu. Viens no ļaunajiem 
mirkļiem: es nepareizi izrunāju vārdu “ Prusts” , un visi saskatījās.16 
I'.its ļaunākais mirklis: mēs visi dzīvojamā istabā skatījāmies “ Uni
versitātes viktorīnu” , un tur bija tēma par kauliem. Mans priekš
mets! Es to mācījos! Es zinu visus latīniskos nosaukumus un visu! 
Ibmēr brīdī, kad ievilku elpu, lai atbildētu uz pirmo jautājumu, 
I ntonijs jau bija pateicis pareizo atbildi. Nākamajā reizē es biju 
.māka, bet viņš tik un tā mani apsteidza. Raidījums pagāja kā 
skriešanās sacensības, un viņš vinnēja. Visbeidzot viņš palūkojās 
11/ mani un apjautājās:

-  Vai viņi fizioterapijas skolā nemāca anatomiju, Popij?
Es jutos tik pazemota.
Magnuss saka, ka mīl mani, nevis manas smadzenes un lai es 

vienkārši neņemu vērā viņa vecākus. Nataša teica, lai es domāju tikai 
par akmeni savā pirkstā, par Hempstedas māju un villu Toskānā. 
Tāpēc jau man ir Nataša. Manis pašas pieeja līdz šim bija sekojoša: 
vienkārši nedomā par viņiem. Viss ir labi. Viņi mīt Čikāgā, drošā 
attālumā no tevis, jūs šķir tūkstošiem jūdžu.

Taču tagad viņi ir atgriezušies!
Ak dievs! Mani vēl joprojām krata drebuļi no Prusta. (Prūsta? 

Prosta?) Un es neesmu atkārtojusi kaulu latīniskos nosaukumus. 
Un man rokās ir ziemeļbriežu ādas pirkstaiņi. Aprīlī. Ar pušķīšiem.

Spiežot zvana pogu, apjaušu, ka man trīc kājas. Nopietni, trīc. 
Es jūtos kā Putnubiedēklis grāmatā “Brīnumainais Burvis no Oza 
zemes” . Kuru katru brīdi es sabrukšu uz taciņas, un Vanda mani 
sadedzinās sārtā nozaudētā gredzena dēļ.

Pietiek, Popij. Viss ir labi. Neviens neko nenojautīs. Es teikšu, 
ka esmu apdedzinājusi roku. Jā, tā es teikšu.

-  Čau, Popij!
-  Fēliks! Sveiks!

16 Es m ūžā neesm u lasījusi nekādu Prustu. N ezin u , kāpēc viņ iem  vispār 

vajadzēja par to runāt.
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Tā kā durvis ir atvēris Fēlikss, mani pārņem tāds atvieglojums, 
ka aiz prieka aizraujas elpa un sveiciens izskan nedaudz drebelīgi.

Fēlikss ir ģimenes mazulītis -  viņam ir tikai septiņpadsmit u n . 
viņš vēl mācās skolā. Kamēr vecāki bija prom, Magnuss dzīvoja mājā 
kopā ar viņu, tā teikt, pildīja aukles pienākumus. Es ievācos tikai pēc 
saderināšanās. Protams, Fēliksam nav vajadzīga aukle, viņš ir pilnīgi 
pašpietiekams, visu laiku lasa. Patiesībā to, ka viņš ir mājās, nemaz 
nevar nojaust. Reiz es mēģināju “draudzīgi papļāpāt” ar Magnusa 
mazo brāļuku par narkotikām. Fēlikss pieklājīgi izlaboja itin visu, 
ko biju pateikusi, un tad piebilda: viņš esot ievērojis, ka es izdzeru 
vairāk par ieteicamo daudzumu Red Buli, un, kā es domājot, vai 
man nav iestājusies atkarība? Tā bija pēdējā reize, kad mēģināju tēlot 
vecāko māsu.

Eh, ko nu tur vairs. Tam visam tagad ir beigas, jo Entonijs un 
Vanda atgriežas no Savienotajām Valstīm. Es esmu pārvākusies 
atpakaļ uz savu dzīvokli, un mēs esam sākuši meklēt īres telpas. 
Magnuss gan vēlējās palikt tepat. Viņš domāja, ka mēs arī turpmāk 
varētu izmantot brīvo guļamistabu un augšstāva vannasistabu. Un 
vai nebūtu ērti, ja viņš joprojām varētu lietot tēva bibliotēku?

Vai viņš ir jucis? Es nekādā gadījumā negrasos dzīvot zem viena 
jumta ar Tevišiem.

Nopakaļ Fēliksam ieeju virtuvē, kur Magnuss, atzvēlies virtuves 
krēslā, rāda uz manuskripta lapu un saka:

-  Manuprāt, šajā vietā tavs arguments nestrādā. Otrais para
grāfs.

Lai kādā pozā Magnuss sēdētu un lai ko darītu, viņam allaž izdo
das izskatīties eleganti. Savas zamša čībās tērptās kājas Magnuss ir 
uzslējis uz otra krēsla, gandrīz izsmēķējis cigareti17, un viņa rūsganie 
mati ir atmesti no pieres kā ūdenskritums.

Visiem Tevišiem mati ir vienādā krāsā -  kā lapsu ģimenei. Pat 
Vanda savas cirtas krāso ar hennu. Taču Magnuss ir izskatīgākais no 
viņiem visiem, un es to nesaku tikai tāpēc, ka grasos ar viņu precēties. 
Mana topošā vīra ādu klāj vasarraibumi, bet tā arī ātri iedeg saulē,

17 Z in u , zinu , esm u teikusi v iņ am  neskaitām as reizes.
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un sarkanbrūnie mati izskatās kā no frizierreklāmas. Tāpēc viņš tos 
iitulzē garus.18 Patiesībā viņš ar tiem lepojas.

Turklāt, lai gan Magnuss ir intelektuālis, viņš nav vis kaut kāds 
kusls lempis, kas visu dienu sēž istabā ar grāmatām. Viņš ļoti labi slēpo 1111 
s<»lija arī man iemācīt. Starp citu, šī iemesla dēļ mēs vispār satikāmies. 
Magnuss slēpojot bija izmežģījis roku un pēc ārsta ieteikuma ieradās 
pie mums uz fizioterapiju. Viņam bija paredzēta vizīte pie Annalī- 
/as, bet viņa Magnusa vietā pieņēma vienu no saviem pastāvīgajiem 
klientiem un tā Magnuss nonāca pie manis. Nākamajā nedēļā viņš 
mani uzaicināja uz randiņu un pēc mēneša bildināja. Pēc mēneša!1'’

Tagad Magnuss paceļ skatienu un viņa seja atplaukst.
-  Sirsniņ! Kā klājas manai skaistajai meitenei? Nāc šurp! -  Viņš 

pasauc mani pie sevis, lai noskūpstītu, un pēc tam kā vienmēr saņem 
manu seju plaukstās.

-  Sveiks! -  Es izmoku smaidu. -  Nu, vai tavi vecāki jau ieradu
šies? Kāds bija lidojums? Nevaru vien sagaidīt, kad viņus redzēšu.

Es cenšos izklausīties tik entuziastiska, cik vien spēju, kaut manas 
kājas grib joņot projām, laukā pa durvīm un lejā pa kalnu.

-  Vai tu nesaņēmi manu īsziņu? -  Magnuss izskatās apmulsis.
-  Kādu īsziņu? Ak, pareizi, -  es piepeši aptveru, kas noticis. -  Es 

pazaudēju telefonu. Man ir jauns numurs. Es tev iedošu.
-  Tu pazaudēji telefonu? -  Magnuss ir neizpratnē. -  Kas notika?
-  Nekas! -  es moži attraucu. -  Vienkārši... pazaudēju, un man 

vajadzēja dabūt jaunu. Nekas īpašs. Tā nav traģēdija.
Esmu nolēmusi tā: jo mazāk šobrīd atklāšu Magnusam, jo labāk. 

Man nav nekādas vēlēšanās viņam skaidrot, kāpēc tik izmisīgi turos 
pie aparāta, ko nejauši esmu atradusi miskastē.

-  Kas tad bija rakstīts tavā īsziņā? -  es aši noprasu, cerot pagriezt 
sarunu uz citu pusi.

-  Manu vecāku lidmašīnu novirzīja no kursa. Viņiem nācās lidot 
uz Mančestru. Būs klāt tikai rīt.

18 N e  gluži zirgastes garu m ā, kas būtu  šķebīgi. T ik a i vidēji garus.

19 N e d o m ā ju , ka A n n allza  m an ir to p ied evusi. Pēc viņas loģikas -  ja viņa 

nebūtu atcēlusi v iz īti, M agn u ss tagad precētos ar v iņu .

33



Novirzīja? Uz Mančestru?
Ak dievs, es esmu glābta! Man vairs nav jāuztraucas! Manas 

kājas var pārstāt drebēt! Man gribas dziedāt: “Alelujā! Man-čes-tra! 
Man-čes-tra!”

-  Ak dievs, cik briesmīgi. -  Es no visas sirds pūlos sašķobīt seju 
vilšanās grimasē. -  Nabadziņi. Mančestra. Tas ir trakoti tālu! Es 
tiešām biju priecīga, ka viņus sastapšu. Cik žēl.

Manuprāt, es runāju visai pārliecinoši. Fēlikss uzmet man savādu 
skatienu, bet Magnuss jau atkal ir iegrimis manuskriptā. Viņš neko 
nav teicis par maniem cimdiem. Fēlikss arī ne.

Laikam varu mazlietiņ atslābināties.
-  Klau... ēē... puiši, -  es iesāku, pārlaidusi skatienu telpai. -  Kā 

paliek ar virtuvi?
Magnuss un Fēlikss teica, ka viņi šodien te uzkopšot, bet apkārtne ; 

izskatās kā pēc bombardēšanas. Pa virtuves galdu izmētātas līdzi 
ņemamo pusdienu kārbas, un uz kamīna plaukta redzama grāmatu 
kaudze, viena pat iekļuvusi pannā.

-  Rīt ieradīsies jūsu vecāki. Vai mums nevajadzētu kaut ko 
pasākt?

Neizskatās, ka Magnusu tas satrauktu.
-  Viņiem ir vienalga.
Kas viņam nekait tā sacīt! Bet es šeit esmu vedekla (topošā), kas 

te visu laiku dzīvojusi un būs pie visa vainīga.
Magnuss un Fēlikss ir sākuši apspriest kādu zemsvītras piezīmi,20 , 

tāpēc es pieeju pie kamīna plaukta un sāku steidzīgi uzkopt. Neuz- j 
drīkstos novilkt cimdus, bet, paldies dievam, puiši man nepievērš 
ne mazāko uzmanību. Labi, ka vismaz pārējās telpas ir kārtībā. Es 
vakar izstaigāju visu māju, nomainīju vecās, apskretušās vannas 
burbuļu pudeles ar jaunām un dabūju jaunas žalūzijas vannasista- 
bai. Turklāt -  un tas ir pats labākais -  es atradu dažas anemones 
Vandas studijai. Visi zina, ka viņai ļoti patīk šīs puķes. Viņa pat 
ir uzrakstījusi rakstu ar nosaukumu “Anemones literatūrā” . (Kas 
ir absolūti tipiski šai ģimenei -  nevar taču vienkārši priecāties

20 Redzat? V isa  sāls ir zem svītras piezīm ēs.



par kaut ko, ir jākļūsr par labāko akadēmisko speciālistu sāja jāti 
i.ijumā.)

Kad esmu pabeigusi, Magnuss un Fēlikss vēl aizvien noņemas 
ar zemsvītras piezīmēm. Māja ir tīra. Neviens man nav vaicājis pai 
gredzenu. Taisīšos prom, kamēr nav par vēlu.

-  Tā, tagad es eju, — nevērīgi izmetu un uzspiežu buču Mag
nusam uz pakauša. — Tu paliec šeit, pakavē laiku Fēliksam. Apsveic 
vecākus no manis ar atgriešanos.

-  Paliec pa nakti! -  Magnuss apmet roku man ap vidukli un 
nelaiž projām. -  Viņi gribēs tevi redzēt.

-  Nē, tu ar viņiem apsveicinies. Es piebiedrošos rit. -  Es priecīgi 
smaidu, lai noslēptu faktu, ka virzos uz durvīm, aizlikusi rokas aiz 
muguras. -  Laika ir diezgan.

-  Es tevi nevainoju, -  piepeši iejaucas Fēlikss, paceldams skatienu 
no manuskripta un piemiegdams man ar aci.

-  Kā, lūdzu? -  es atsaucos, mazliet samulsusi. -T u  mani nevaino 
par ko?

-  Par nepatikšanu. -  Fēlikss parausta plecus. -  Manuprāt, tu esi 
bijusi visai jauka, ņemot vērā viņu reakciju. Es to gribēju pateikt jau 
vairākas nedēļas. Tu droši vien esi ļoti labs cilvēks, Popij.

Par ko viņš runā?>

-  Es nesaprotu... Kā tu to domā? -  Vēršos pie sava nākamā vīra 
pēc palīdzības.

-  Nekā īpaši, -  Magnuss atsaka. Pārāk steidzīgi.
Taču Fēliks nenolaiž skatienu no vecākā brāļa, un vina acīs sāk> 7 i

ataust gaisma.
-  Ak mans dievs. Tu neesi viņai pateicis?!
-  Fēliks, aizver muti.
-  Tu nepateici, vai ne, Mag? Tas nav īpaši godīgi, ne?
-  Ko tu man nepateici? -  Mans skatiens šaudās no vienas sejas 

pie otras. -  Ko?
-  Neko īpašu. -  Izklausās, ka Magnuss nezina, ko atbildēt.

-  Vienkārši... -  Viņš beidzot paskatās uz mani. -  Labi. Mani vecāki 
nebija pārāk priecīgi par to, ka mēs esam saderinājušies. Tas ari viss.
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Es acumirkli nezinu, ko sacīt. Apstulbusi veros viņā, cenzdamās 
saprast, ko tikko esmu dzirdējusi.

-  Bet tu teici... -  Es nejūtos droša par savu balsi. -  Tu teici, ka 
viņi ir sajūsmā. Tu teici, ka viņi priecājas!

-  Viņi būs sajūsmā, -  Magnuss īdzīgi nosaka, -  kad nāks pie 
sajēgas.

Viņi būs sajūsmā?
Visa mana pasaule grīļojas. Pietiekami slikti bija jau tad, kad 

Magnusa vecāki man šķita biedējoši ģēniji. Taču tagad vēl izrādās, 
ka visu šo laiku viņi bijuši pret to, ka mēs precamies!

-  Tu teici, ka viņi neesot spējuši iedomāties jaukāku, burvīgāku 
vedeklu. -  Tagad es visa drebu. -  Tu teici, ka viņi likuši sveicināt 
mani no Čikāgas! Tie visi bija meli?

-  Es negribēju tevi sarūgtināt. -  Magnuss nikni paskatās uz 
Fēliksu. — Klausies, tā nav liela nelaime. Vini samierināsies. Vini' y }
vienkārši domā, ka tas viss notiek mazliet par ātru... Viņi tevi kārtīgi 
nepazīst... Viņi ir stulbeņi. -  Viņš drūmi savaikstās. -  Un es viņiem 
tā arī pateicu.

-  Tu sastrīdējies ar vecākiem? — Es izbailēs paveros uz Magnusu.
-  Kāpēc tu man neko neteici?

-  Tas nebija strīds, -  viņš aizsargājas. — Tā bija vairāk... nesaskaņa.
Nesaskaņa? Nesaskaņa?!j >

-  Nesaskaņa ir sliktāka par strīdu! -  es šausmās ievaimanājos.
-  Tas ir daudzas reizes sliktāk! Ak dievs, kaut tu man būtu pastāstī
jis... Ko lai es daru? Kā lai skatos viņiem acis?

Es zināju. Profesori domā, ka neesmu pietiekami laba. Es esmu 
kā tā meitene operā, kura atteicās no mīļotā, jo bija viņam nepie
mērota, un tad saslima ar tuberkulozi un nomira, un labi, ka tā, jo 
viņa bija tik nenozīmīga un muļķīga. Iespējams, arī viņa neprata 
izteikt “ Prusts” .

-  Popij, nomierinies! -  Magnuss aizkaitināti saka. Viņš pieceļas 
kājās un stingri saņem mani aiz pleciem. -  Tieši tāpēc jau es tev 
nestāstīju. Tā ir ģimenes problēma, un tai nav nekāda sakara ar 
mums. Es tevi mīlu. Mēs precēsimies. Es šo lietu novedīšu līdz galam,
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I.ii ko ari kāds sacītu, vai tie būtu mani vecāki vai mani draugi, v.ii 
kāds cits. Tas attiecas tikai uz mums. -  Viņa balss skan tik noteikti 
un apņēmīgi, ka es sāku atslābināties. -  Un jebkurā gadījumā, tiklīdz 
mani vecāki būs pavadījuši vairāk laika kopā ar tevi, viņi samierinā
sies. Es to zinu.

Es nespēju atturēties un negribīgi pasmaidu.
-  Nu re, tā atkal ir mana skaistā meitene. -  Magnuss mani cieši 

.tpskauj, un es viņu ari, cik vien spēka cenšoties noticēt tikko dzir
dētajam.

Kad Magnuss soli atkāpjas, viņa skatiens apstājas pie manām 
rokām un viņš neizpratnē sarauc pieri.

-  Saulīt... kāpēc tev rokās ir cimdi?

Man tūlīt būs nervu sabrukums. No visas tiesas.
Viss gredzena ārprāts gandrīz izlauzās atklātībā. Tas būtu noticis, 

ja vien ne Fēlikss. Es jau biju savu smieklīgo, stomīgo atrunu pusceļā, 
pārliecināta, ka Magnuss kuru katru mirkli nojautīs ko aizdomīgu, 
kad piepeši Fēlikss nožāvājās un apvaicājās:

-  Vai iesim uz krogu?
Tad Magnuss atcerējās e-pasta vēstuli, kas viņam vispirms bija 

jānosūta, un visi aizmirsa par maniem cimdiem. Savukārt es izman
toju izdevību nozust. Ļoti ātri.

Tagad sēžu autobusā, veros laukā tumšajā naktī un jūtos nosalusi. 
Es esmu pazaudējusi gredzenu, Teviši negrib, ka precos ar Magnusu, 
un mans mobilais telefons ir pagalam. Esmu palikusi bez drošības 
spilveniem.

Telefons manā kabatā atkal sāk atskaņot Bejonses meldiņu, un es, 
neko daudz necerot, to izzvejoju no kabatas. Skaidra lieta, nezvana 
neviena no manām draudzenēm, lai pateiktu: “Atradu!” Tā nav ari 
policija, nedz viesnīcas administrators. Tas ir viņš. Sems Rokstons.

-,T u  aizbēgi, -  viņš bez kāda ievada saka. -  Man vajag atpakaļ 
to telefonu. Kur tu esi?

Burvīgi. Nekādu “milzīgs paldies, ka palīdzēji man noslēgt biz
nesa darījumu ar japāņiem” .
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-  Nav par ko, -  es saku. -  Jebkura laikā.
- A k .  -  Izklausās, ka viņš uz mirkli samulst. -  Pareizi. Paldies. 

Esmu tavs parādnieks. Tad kā tu domā man atdot to telefonu? Tu 
vari to ienest birojā vai arī es varu aizsūtīt pakaļ kurjeru. Kur tu esi?

Es klusēju. Man nav nolūka atdot viņam mobilo. Man tas ir 
vajadzīgs.

-  Hallo?
-  Jā. -  Es sažņaudzu aparātu ciešāk un noriju siekalas. — Lieta 

tāda, ka man vajag šo telefonu aizņemties. Tikai uz laiku.
-  Ak dievs! -  es dzirdu, ka vīrietis aizkaitināti noelšas. -  Klau, 

baidos, ka to nav iespējams aizņemties. Tas ir kompānijas īpašums, 
un man vajag to atpakaļ. Vai arī ar aizņemšanos tu patiesībā domā 
zagšanu? Tādā gadījumā, tici man, es tevi varu atrast, un es negrasos 
maksāt tev simts mārciņas pateicības naudas.

Tad, lūk, ko viņš domā?! Ka es gribu naudu. Ka es esmu kaut 
kāds telefonu mahinators.

-  Es negribu to zagt! -  sašutusi iesaucos. -  Man tas ir vajadzīgs 
tikai uz dažām dienām. Es visiem esmu iedevusi šo numuru, un tas 
patiešām ir ārkārtas gadījums...

-  Ko tu izdarīji? -  viņš izklausās apjucis. -  Kāpēc tu devi visiem 
šo numuru?

-  Es pazaudēju savu saderināšanās gredzenu. -  Man ir krietni 
jāpiepūlas, lai pateiktu to skaļi. -  Tas bija tiešām vecs un vērtīgs. 
Un tad man nozaga telefonu, un es biju pilnīgi izmisusi. Un tad es 
gāju garām tai atkritumu tvertnei, un tur tas bija. Atkritumos, -  es 
piebilstu lielākam uzsvaram. -  Tava PA bija to izmetusi. Un, tiklīdz 
priekšmets nonāk atkritumos, tas pieder sabiedrībai. Uz to var pre
tendēt jebkurš.

-  Blēņas, -  viņš attrauc. -  Kas tev to teica?
-T a s  ir... tas ir vispārzināms fakts, -  es cenšos runāt ar pārlie

cību. -  Tātad: kāpēc tava PA aizgāja un izmeta telefonu? Laikam nav 
nekāda dižā PA, man jāsaka.

-  Nē, nav nekāda dižā. Drīzāk drauga meita, kurai nevajadzēja 
iegūt šo amatu. Viņa nostrādāja tikai trīs nedēļas. Droši vien tieši
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dienas vidū atrada modeles darbu, un minūti vēlāk jau bija |>iom. 
I'at nepapūloties man pateikt, ka aiziet. Man tas bija jāuzzina 110 
citas PA. -  Sems izklausās krietni noskaities. -  Klau, mis... kā tevi
sauc?

-  Vajata. Popija Vajata.
-  Labi, pietiks blēņoties, Popij. Man žēl, ka tā notika ar tavu gre

dzenu. Es ceru, ka tas atradīsies. Bet šis telefons nav kaut kāds stilīgs 
aksesuārs, ko var aizņemties savām vajadzībām. Šis ir kompānijas 
telefons, uz kuru visu laiku pienāk biznesa īsziņas. E-pasta vēstules. 
Svarīgas ziņas. Mana PA kārto manu dzīvi, un man ir vajadzīgas šīs 
īsziņas.

-  Es tās pārsūtīšu, -  steigšus piedāvāju. -  Es pārsūtīšu pilnīgi 
visu. Ko tu saki?

-  Kas par... -  viņš kaut ko nomurmina zem deguna. -  Nu labi. 
Tu uzvarēji. Es nopirkšu tev jaunu telefonu. Pasaki man savu adresi, 
es pateikšu kurjeram...

-  Bet man ir vajadzīgs šis telefons, -  es ietiepjos. -  Man ir vaja
dzīgs šis numurs.

-  Dieva dēl!
y

-  Mans plāns ir labs, -  es beru vārdus vienā elpas vilcienā. -  Visu, 
kas ienāks, es nekavējoties nosūtīšu tev, un tu to varēsi izlasīt. Tu pat 
nemanīsi atšķirību! Tev tas tik un tā būtu jādara, vai ne? Tas ir, ja tu 
esi pazaudējis savu PA, tad kāds labums tev no PA telefona? Šādi pat 
ir labāk. Turklāt tu esi mans parādnieks par Jamasaki kunga aiztu 
rēšanu, -  es nespēju atturēties nenorādījusi. -  Tu pats tikko tā teic i.

-  Tas nav tas, ko es domāju, un tu to zini...
-  Nekas nepazudīs, apsolu! -  es pārtraucu viņa aizkaitināto 

rūcienu. -  Es pārsūtīšu tev katru vismazāko zīmīti. Klau, es tev 
parādīšu, tikai dod man divas sekundes...

Es pārtraucu sarunu, pārritinu visas īsziņas, kas pienākušas tele
fonā kopš šī rīta, un aši tās citu pēc citas pārsūtu uz Sema telefona 
numuru. Mani pirksti kustas kā zibens. Ziņa no "Vik.i Maijersa 
47” -  pārsūtīta. Ziņa no “sers Nikolss Murejs” pārsūtīta, l.ai to 
izdarītu, man nepieciešamas tikai dažas sekundes.
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Un visas e-pasta vēstules sekmīgi pārceļo uz semsrokstons@bal- 
taglobusakonsultacijas.com. Vēstulīte no “C R  departaments” -  pār
sūtīta. Vēstulīte no “Taņa Felpsa” -  pārsūtīta. Vēstulīte no “Tētuks” ...

Es mirkli vilcinos. Šeit jābūt uzmanīgai. Tas ir Violetas vai Sema 
tētis? Adrese vēstules augšpusē ir davidsr452@hotmail.com, kas man 
neko neizsaka.

Mierinot sevi ar domu, ka tas tiek darīts laba mērķa vārdā, pari
tinu uz leju, lai aši ieskatītos vēstulē.

Dārgais Sem!

Sen neesam tikušies. Es bieži par tevi domāju, prātoju par taviem plāniem 
un priecātos ar tevi aprunāties. Vai tu esi saņēmis kādu no manām īsziņām? 
Neraizējies, es zinu, ka tu esi aizņemts puika.
Ja kādreiz iegriezies šajā apkaimē, tu jau zini, ka vienmēr vari pie manis 
ieskriet. Es gribētu ar tevi parunāt par vienu lietu -  patiesībā tā ir diezgan 
traka lieta, -  bet, kā jau saku, nav nekādas steigas.

Vienmēr tavs 
Tētuks

Nonākusi līdz vēstules beigām, jūtos mazliet šokēta. Jā, šis cil
vēks ir svešinieks un tā nepavisam nav mana darīšana, tomēr būsim 
godīgi -  viņš nu gan varētu atbildēt uz sava miesīgā tēva vēstulēm 
telefonā. Cik tad grūti ir atvēlēt pusstundu, lai parunātos? Un viņa 
tētis izklausās tik jauks un pazemīgs. Nabaga večuks. Jāsūta e-pasts 
sava dēla PA! Taisni vai gribas pašai viņam atbildēt. Apciemot viņu 
mazajā namiņā.21

Labi. Lai kā tur būtu, tā nav mana dzīve. Es nospiežu “ Pārsūtīt” , 
un vēstule aiziet kopā ar visām pārējām. Mirkli vēlāk sāk dziedāt 
Bejonsē. Tas atkal ir Sems.

-  Precīzi kad sers Murejs rakstīja Violetai? -  viņš strupi no
prasa.

-  Ēē... -  es ieskatos telefonā, -  apmēram pirms četrām stun
dām.

21 Pieņem ot, ka viņš d zīvo  m azā m ājiņā. Izklausās, ka tā arī ir. Pavisam  

viens, varbūt kop ā ar uzticīgu  su n i, kas večukam  ir vien īgā sabiedrība.

40

mailto:davidsr452@hotmail.com


Daži pirmie īsziņas vārdi ir redzami ekrānā, tāpēc nekas slikts 
nenotiks, ja es uzklikšķināšu uz teksta un izlasīšu arī visu pārējo. 
Nenotiks taču, vai ne? Un nekā interesanta jau te nemaz nav.

Violeta, lūdzu, pasaki Semam, lai viņš man piezvana. Viņa telefons ir izslēgts.
Visu to labāko, Nikolss.

-  Johaidī! Sasodīts! -  Sems mirkli klusē. -  Labi, ja viņš raksta 
.11 kal, tūlīt pat man ziņo, labi? Piezvani man.

Es automātiski atveru muti, lai teiktu: “ Un kā ar tavu tēti? Kāpēc 
m viņam nekad nepiezvani?” Tomēr es to atkal aizveru. Nē, Popij. 
I a nav laba doma.

-  Ak jā, pirms kāda laika pienāca ziņa balss pastā, -  es, piepeši 
.iecerējusies, saku. — Par liposakciju vai kaut ko tamlīdzīgu, man 
šķiet. Tā nebija tev?

-  Liposakciju?-  viņš neticīgi atkārto. -  Nē, cik man zināms.
Vai viņam tiešām jābūt tik īgnam? Es tikai pavaicāju. Droši vien

/iņa bija domāta Violetai. Kaut gan maz ticams, ka tai meitenei 
nepieciešama liposakcija, ja jau viņa ir dabūjusi modeles darbu.

-T a d ... mēs esam vienojušies? Sarunāts?
Kādu bridi Sems neatbild, un es varu iztēloties, kā viņš sapīcis 

raugās uz telefonu. Man nerodas iespaids, ka viņš par šādu vienoša
nos būtu sajūsmā. Taču, ja tā padomā, vai viņam ir kāda cita iespēja?

-  Es likšu, lai PA e-pasta adresi pārnes atpakaļ uz manu past- 
kasti, -  visbeidzot Sems neapmierināts nosaka, gandrīz vai kā pats 
sev. -  Rīt sarunāšu ar tehniķiem. Taču īsziņas turpinās pienākt uz 
lavu numuru. Ja es nesaņemšu kaut vienu no tām...

-  Tas nenotiks! Klau, es zinu, ka šis nav ideāls variants, -  es saku, 
cenzdamās remdēt viņa dusmas, -  un es atvainojos. Bet es liesām 
esmu izmisusi. Šis numurs ir iedots visam viesnīcas personālam... 
visām apkopējām... tā ir mana vienīgā cerība. Tikai uz pāris dienām. 
Un es apsolu, ka pārsūtīšu visas, visas īsziņas. Pioniera goda vārds.

-  Pioniera kas? -  Izklausās, ka viņam nav ne jausmas.
-  Goda vārds! Pionieri. Nu kā skauti. Paceļ vienu roku, dod 

zvērestu un tad apsola... Pagaidi, es tev parādīšu... -  Es atvienojos.



Pretī man ir netīrs autobusa logs. Es iepozēju tā priekšā kā pio
nieris, vienā rokā turot telefonu, un man sejā ir mans labākais “esmu 
pilnīgi normāla” smaids. Es sevi nofotografēju un tūlīt pat nosūtu 
uz Sema telefonu.

Pēc piecām sekundēm pienāk atbilde.

Es to varēju nosūtīt policijai, un tevi arestētu.

Man pāršalc atvieglojums. Varēju. Tas nozīmē, ka viņš to nedarīs. 
Es rakstu atpakaļ:

Esmu |oti, ļoti pateicīga. Paldies.

Bet neviens man neatbild.



3.Nākamajā rītā spēji pamostos un ieraugu, ka tele
fona ekrānā mirgo īsziņa no viesnīcas Berroiv. Jūtos tik atvieglota, ka 
gandrīz apraudos. Viņi to ir atraduši! Viņi to ir atraduši!

Cenšos atbloķēt telefonu, bet pirksti neklausa un dom as joņo 
kā neprātā. Droši vien apkopēja agri no rīta ir atradusi gredzenu 
iesprūdušu putekļsūcējā... atradusi to  tualetē... ieraudzījusi kaut 
ko vizuļojam  uz tepiķa... tagad atrodas drošībā, ieslēgts viesnīcas 
seifā...

Dārgais viesi, vasaras atpūta par puscenu. Šikāka informācija, apmeklējot
www.berrowhotellondon.co.uk. Sirsnīgi sveicieni! Berrow komanda

Smagi ieslīgstu atpakaļ gultā. Esmu pamatīgi vīlusies. Un dus
mīga par to, ka kāds mani piereģistrējis klientu sarakstā. Kā viņi to 
varēja? Un vai viņi apzināti cenšas uzkurināt manas neirozes?

Tajā pašā laikā m anā pakrūtē kūleņus met nelāga atskārta. Kopš 
gredzena pazušanas ir pagājušas vēl astoņas stundas. Jo ilgāk to 
neatrod...

Bet ja nu...?
Es pat nespēju aizdom āt šo dom u līdz galam. Izraušos no gultas 

un aizslāju līdz virtuvei. Pagatavošu tasi tējas un nosūtīšu vēl kādas 
īsziņas Semam Rokstonam. Tas novirzīs m anu prātu no dom ām  par 
gredzenu.

Telefonu jau atkal dūcina pienākošās īsziņas un e-pasta vēstules, 
tāpēc uzlieku vārīties tējkannā ūdeni, apsēžos uz palodzes 1111 sāku tās
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pārskatīt, izmisīgi cenšoties neļauties cerībai. Saprotams, visas man 
domātās ziņas ir no draudzenēm, kuras vaicā, vai esmu jau atradusi 
gredzenu, un izsaka tādus ierosinājumus kā “vai esi pārbaudījusi 
rokassomiņas kabatas?” .»

No Magnusa nav nevienas ziņas, kaut arī vakar vakarā aizlaidu 
viņam dažas vēstulītes, vaicājot, ko vēl viņa vecāki par mani teikuši 
un kad viņš domājis man to pastāstīt, un kā lai es tagad ar viņiem 
tiekos, un vai viņš ignorē mani tīšām?22

Beidzot pievēršos Sema īsziņām. Viņš neapšaubāmi vēl nav pār
slēdzis e-pastu uz savu telefonu, jo man ir pienākušas kādas piecdes
mit īsziņas. Vienas nakts laikā! Ak tu jēbariņ, tā ir taisnība -  Sema 
PA tik tiešām kārto visu viņa dzīvi.

Te ir itin viss un itin visi. Ārsts, kolēģi, labdarības lūgumi, uzaici
nājumi... Gluži kā galvenā artērija Sema visumā. Es varu redzēt, kur 
viņš pērk kreklus [Turnbull& Aser). Es varu redzēt, kurā universitātē 
viņš studējis (Daremas). Es varu redzēt, kā sauc viņa santehniķi (Dīns).

Ritinot īsziņas uz priekšu, sāku justies neomulīgi. Man vēl nekad 
tik lielā mērā nav bijis pieejams kāda cita cilvēka telefons. Ne manu 
draudzeņu, pat ne Magnusa. Dažas lietas vienkārši netiek izpaustas 
citiem. Es gribu teikt, ka Magnuss ir redzējis katru mana auguma 
milimetru, neglītās vietas ieskaitot, bet es nekad, nekad neļaušu 
viņam tuvoties manam telefonam.

Sema īsziņas ir pienākušas pamīšus ar manējām, un arī tas šķiet 
dīvaini. Es paritinu lejup divas savas ziņas, tad apmēram sešas, kas 
sūtītas Semam, tad atkal vienu savējo. Citu citai nopakaļ. Man nekad 
mūžā nav bijusi kopīga pastkaste ar vēl kādu cilvēku. Nezināju, ka 
tas šķiet tik... intīmi. Tāda sajūta, it kā mums būtu kopīga apakšveļas 
atvilktne.

Bet kas par to! Nav jau uz ilgu laiku.
Es uzleju ūdeni tējas lapiņām un piepildu bļodu ar brokastu 

pārslām. Tad košļājot lēnām pārskatu ziņojumus, nosakot, kuri 
paredzēti Semam, un pārsūtu tos tālāk.

22 L ab i, tur n eb ija  tikai dažas vēstules. K o p ā bija apm ēram  septiņas. Bet 

es nosp ied u  “S ū tīt” tikai pie piecām .
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Es negrasos viņu izsekot vai kā. Skaidrs, ka ne. lāču, l.u vesiuli \ 
pārsūtītu, man ir jāuzklikšķina uz katras no tām, un reizēm ni.iiii 
pirksti kļūdas pēc automātiski nospiež “Atvērt” , un es uz miikli 
ieskatos vēstulē. Tikai reizēm.

Pamazām top skaidrs, ka Sema tēvs nav vienīgais, kuram ii 
grūtības ar viņu sazināties. Semam tiesām ļoti, ļoti slikti veicas 
ar atbildēšanu uz vēstulēm un īsziņām. Šeit ir papilnam Violetai 
adresētu žēlabu vēstulu: “Vai šis ir labs veids, kā noķert Semu?” j >

“Sveiki! Atvainojos, ka Jūs traucēju, bet es esmu atstājis vairākas 
īsziņas Semam...” “Sveika, Violeta, vai Tu varētu atgādināt Semam 
par vēstuli, ko nosūtīju viņam pagājušajā nedēļā? Es šeit atkārtošu 
galvenos jautājumus...”

Nav jau tā, ka es pilnībā izlasu katru vēstuli. Vai pārskatu vēs
tules, lai izlasītu iepriekšējo korespondenci. Vai kritizēju visas viņa 
atbildes un prātā tās pārrakstu no jauna. Galu galā nekas no tā, ko 
Sems raksta vai neraksta, nav mana darīšana. Viņš var darīt, ko grib. 
Šī ir brīva valsts. Un mans viedoklis nevienu neinteresē...

Johaidī, viņa atbildes ir tik skopas! Tas padara mani traku! Vai 
tiešām nņām jābūt tik īsām? Vai viņam jābūt tik strupam un nedrau
dzīgam? Nosūtījusi vēl vienu lakonisku e-pasta vēstuli, es nevaru 
noturēties, skali neizsaukusies:

-  Vai tev ir alerģija no rakstīšanas, vai?
Tas ir smieklīgi. Izskatās, ka šis vīrietis ir apņēmies izmantot, cik 

vien iespējams maz vārdu.

Jā, jauki. Sems

Darīts. Sems

Labi. Sems

Vai viņš ietu bojā, ja pievienotu ari vislabākos novēlējumus? Vai 
smaidiņu? Vai pateiktu paldies?

Un, ja jau es par to runāju, -  kāpēc viņš nevar vienkārši atbildēt? 
Nabaga Reičela Elvuda mēģina noorganizēt biroja Prieka skrējienu

45



un divas reizes lūdz Semam kļūt par komandas kapteini. Kāpēc viņš 
negrib to darīt? Tas ir jautri, tas ir veselīgi, tas ienes naudu labdarī
bai -  kas tur var nepatikt?

Tāpat viņš nav atbildējis par telpām kompānijas konferencei 
Hempšīrā. Pasākumam jānotiek nākamnedēļ Čidingfordas viesnīcā, 
kas izklausās satriecoši, un Sems ir rezervējis luksusa numuru, bet vēl 
aizvien nav atzvanījis kādam, kuru sauc par Lindiju, un apstiprinājis 
savu nodomu ierasties vēlu vakarā.

Pats ļaunākais, ka viņa zobārsts jau četras reizes ir atrakstījis 
vēstuli, lai nozīmētu pārbaudes vizīti. Četras reizes!

Es nevaru neieskatīties iepriekšējā sarakstē un redzu, ka Violeta 
acīmredzot ir pārstājusi pūlēties. Katru reizi, kad viņa ir vienojusies 
par Sema vizīti, viņš ir atsūtījis viņai rīkojumu: “Atcelt. S.” Un vien
reiz pat: “Tu droši vien joko.”

Vai viņš grib, lai viņa zobi sapūst?
Ap to laiku, kad es 8.40 dodos uz darbu, ir pienākusi vesela 

gūzma jaunu vēstuļu. Acīmredzot visi šie cilvēki sāk darbu, gaismai 
austot. Pati pēdējā īsziņa ir pienākusi no Džona Meilera, un tai dots 
nosaukums “Kas par lietu?” . Tas izklausās visai intriģējoši, tāpēc, ejot 
pa ielu, es to atveru.

Sem!

Vakar vakarā saskrējos ar Edu Groucho klubā, izskatījās ļoti slikti. Gribu teikt
tikai, lai tu tuvākajā laikā nevienu brīdi nelaid viņu vienā istabā ar seru
Nikolsu, labi?

Sveicieni
Džons

O, tagad es gribu zināt visu stāstu. Kas ir Eds, un kāpēc viņš tik 
slikti izskatījās?23

Otra vēstule ir no kāda, vārdā Vilova, un, kad es uz tās uzklik
šķinu, manu skatienu piesaista milzīgais lielo burtu daudzums 
vēstulē.

23 Puaro droši vien  jau sen būtu  ticis ar to skaid rībā.
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Violeta,

parunāsim par šo lietu kā pieaugušas. Tu esi DZIRDĒJUSI, ka mēs ar Semu
plēšamies. Nav nekādas jēgas no tevis kaut ko slēpt.
Tā kā Sems ATSAKĀS atbildēt uz vēstuli, ko es viņam pirms pusstundas aiz
sūtīju, varbūt tu varētu būt tik laipna, izdrukāt šo pielikumu un NOLIKT UZ
VIŅA GALDA, LAI VIŅSTO IZLASA?

Lielum lielais paldies.
Vilova

Es šokēta skatos uz telefonu, un man gandrīz gribas smieties. 
Vilova droši vien ir viņa līgava. Elle un Indija!

Viņas e-pasta adrese ir vilovaherta@baltaglobusakonsuitacijas. 
com. Acīmredzot arī viņa strādā Baltā Globusa Konsultācijās, bet 
tomēr sazinās ar Semu pa e-pastu? Vai tas nav savādi? Ja vien viņi 
nestrādā dažādos stāvos. Tā varētu būt. Es reiz nosūtīju Magnusam 
īsziņu no augšstāva ar lūgumu pagatavot man tasi tējas.

Diez kas varētu būt pielikumā?
Mani pirksti, kad palēninu soli uz gājēju pārejas, vilcinās. Izlasīt 

pielikumu nebūtu pareizi. Tas būtu ļoti, ļoti nepareizi. Tas ir, šī nav 
atklāta vēstule, ko paredzēts pārsūtīt neskaitāmiem cilvēkiem. Šis ir 
privāts dokuments, ko divi cilvēki, kas nodibinājuši attiecības, sūta 
viens otram. Man nevajadzētu to redzēt. Jau tā nebija labi lasīt Sema 
tēva vēstuli...

Tomēr, no otras puses, Vilova grib, lai vēstule tiktu izdrukāta, 
vai ne? Un lai tā tiktu nolikta uz Sema galda, kur visi, kas iet garām, 
varētu to izlasīt. Turklāt nav jau tā, ka es neprotu glabāt noslēpumus. 
Es nevienam neko neteikšu, neviens pat neuzzinās, ka esmu vēstuli 
redzējusi...

Šķiet, ka maniem pirkstiem ir pašiem sava dzīve- es jau klikšķinu 
uz pielikuma. Tajā ir tik daudz lielo burtu, ka paiet brīdis, iekams 
spēju koncentrēties uz tekstu.

Seml

Tu vēl aizvien neesi man atbildējis.
Tu vispār domā atbildēt? Vai arī tu domā, ka tas NAV SVARĪGI?????
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Dritvai kociņ!
$i ir vienīgā pati svarīgākā lieta MŪSU DZĪVĒ. Kā tu vari turpināt ikdienas 
darbus tik mierīgi... es nezinu. Tas man liek raudāt.
Mums ir ļoti, ļoti nepieciešams izrunāties. Es zinu, ka ari man jāuzņemas 
daļa vainas, bet, kamēr mēs nesāksim šķetināt mezglu KOPĀ, kā mēs vispār 
zināsim, kurš rausta kura pavedienu? Kā?
Lieta tāda, Sem, ka reizēm es pat nezinu, vai tev ir pavediens. Tik slikti tas ir.
ES NEZINU, VAI TEV IR PAVEDIENS.
Es redzu, ka tu krati galvu, mister Nē. Bet tā ir. Ir TIK SLIKTI, JA???
Ja tu būtu cilvēciska būtne, kam ir kaut nedaudz jūtu, tu tagad raudātu. Es 
zinu, es raudu. Un vēl -  man pulksten desmitos jātiekas ar Karteru, bet tu 
visu esi SAČAKARĒJIS, jo es atstāju mājās savu NOLĀDĒTO SKROPSTU TUŠU.

Vari lepoties ar sevi.
Vilova

Manas acis ir iepletušās kā šķīvīši. Vēl nekad dzīvē neesmu redzē
jusi kaut ko tamlīdzīgu.

Es pārlasu tekstu vēlreiz -  un piepeši atklāju, ka ķiķinu. Es zinu, 
man nevajadzētu. Tas nav smieklīgi. Viņa acīmredzot ir ļoti sarūgti
nāta. Turklāt es zinu, ka dusmu brīžos, kad hormoni satrakojušies, 
esmu pateikusi šo to nelāgu Magnusam. Taču es nekad, nekad to 
neaprakstītu e-vēstulē un neliktu viņa sekretārei izdrukāt...

Es strauji paceļu galvu pēkšņā atskārtā. Sasodīts! Vairs taču nav 
nekādas Violetas. Neviens neko neiždrukās un nenoliks uz Sema 
rakstāmgalda. Viņš neko par to neuzzinās un neatbildēs, un Vilova 
saskaitīsies vēl trakāk!

Pats briesmīgākais, ka, to iedomājoties, man gribas ķiķināt vēl 
vairāk.

Nez vai šī vienkārši ir slikta diena vai arī viņa vienmēr ir tik 
uzvilkta? Es nespēju atturēties un meklētājā ierakstu “Vilova” . Manā 
acu priekšā parādās vesela virkne e-pasta vēstuļu. Viena ir pienā
kusi vakar, ar nosaukumu “ Vai tu mēģini mani vazāt aiz deguna 
vai PASŪ TĪT? Vai arī T U  N EVARI IZLEM T???” . Mani pārņem 
jauna smieklu lēkme. Kaut kas traks! Izskatās, ka viņiem ir tā 
dēvētās vētrainās attiecības. Varbūt viņi met viens otram ar priekš
metiem, kliedz un auro un pēc tam viņiem ir kaislīgs sekss virtuvē?
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Piepeši no telefona atskan Bejonse, un es gandrīz izmetu ap.i 
rātu no rokām, jo ekrānā parādās vārdi “Sema mobilais” . Man prau 
iešaujas neganta doma, ka viņš ir gaišreģis un zina, ka es izspiegoju 
viņa privāto dzīvi.

Vairs nekādas okšķerēšanās! -  es steidzīgi nosolos. Un nekādas 
“ Vilovas” meklētājā! Noskaitu līdz trīs, tad nospiežu “Atbildēt” .

-  Ak, tas esi tu! Sveiks! -  Es cenšos izklausīties atslābinājusies un 
mierīga, it kā būtu domājusi pilnīgi par kaut ko citu, nevis iztēloju
sies, kā viņš ar savu līgavu mīlējās starp sasistiem traukiem.

-  Vai man šorīt pienāca vēstule 110 Neda Mērdoka? -  Sems 
noprasa, pat nepateicis “Sveiki!” .

-  Nē. Es tev pārsūtīju visas vēstules. Labrīt tev arī, -  es moži 
piebilstu. -  Paldies, es jūtos tiešām labi. Un tu?

-  Man šķita, ka tu varētu būt palaidusi garām. -  Nekas neliecina, 
ka viņš būtu dzirdējis manu dzēlīgo piezīmīti. -  Tā ir ārkārtīgi svarīga.

-  Labi, es esmu ārkārtīgi uzmanīga, -  es zīmīgi attraucu. — Tici 
man, tu saņem visu, kas ienāk šajā telefonā. Un no Neda Mērdoka 
nekas nav pienācis. Starp citu, tikko e-pastā vēstuli atsūtīja kāda, 
ko sauc Vilova, -  es nevērīgi piebilstu. -  lūlīt pārsūtīšu. Vēstulei 
ir pielikums, acīmredzot visai svarīgs. Bet, protams, es tajā nemaz 
neieskatījos. Ne arī lasīju vai ko citu.

-  Hmmm, -  Sems nenoteikti noņurd. -  Nu, vai esi atradusi 
savu gredzenu?

-  Vēl ne, -  es negribīgi atzīstu. — Taču esmu pārliecināta, ka tas 
uzradīsies.

-  Tev tik un tā vajadzētu paziņot saviem apdrošinātājiem. Viņiem 
mēdz būt laika ierobežojumi, cik ilgi drīkst pieteikt prasību. Mans 
kolēģis reiz nokavēja.

Apdrošinātāji? Laika ierobežojumi?
Pēkšņi sajūtos tik vainīga, ka mani pārklāj auksti, lipīgi sviedri. 

Es neesmu pārbaudījusi nedz savu, nedz Tevišu, nedz kādu citu 
apdrošināšanu. Tā vietā es esmu stāvējusi pie gājēju pārejas, palaidusi 
garām iespēju šķērsot ielu, lasījusi citu cilvēku vēstules un smējusies 
par tām. Prioritātes, Popij!
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-  Pareizi, — es beidzot izstomu. -  Jā, zinu. Tieši grasos to darīt.
Es atvienojos un mirkli stāvu nekustīgi, vērojot, kā priekšā zibi

nās auto straume. Šķiet, ka Sems ir pārdūris burbuli, kurā dzīvoju. 
Jātiek galā ar šo lietu! Tas ir Tevišu gredzens, un viņiem jāzina, ka 
tas pazudis. Tātad man viņiem viss jāpastāsta.

Sveiki! Tā esmu es, meitene, kuru jūs negribat par sievu savam dēlam, 
un, starp citu, esmu pazaudējusi jūsu bezgala dārgo ģimenes gredzenu!

Atvēlēšu sev vēl divpadsmit stundas -  es pēkšņi izlemju un vēl
reiz nospiežu pogu pārejas šķērsošanai. Katram gadījumam. Katram 
gadījumam.

Un tad es viņiem pateikšu.

Bērnībā es domāju, ka varētu kļūt par zobārsti. Vairāki mani radi
nieki ir zobārsti, un tā vienmēr šķitusi visai piedienīga nodarbošanās. 
Taču piecpadsmit gadu vecumā skola mani nosūtīja nedēļu ilgā praksē 
uz mūsu vietējās slimnīcas fizioterapijas nodaļu un tur visi tera
peiti savu darbu uztvēra ar tādu entuziasmu, ka man piepeši šķita: 
pievērsties tikai zobiem būtu tā kā par maz. Un es nekad, ne uz 
mirkli neesmu nožēlojusi savu lēmumu. Man vienkārši piestāv būt 
fizioterapeitei.

First Fit Physio atrodas tieši astoņpadsmit minūšu gājiena attā
lumā no mana dzīvokļa Belemā, garām Costa Coffee un blakus Greggs 
ceptuvei. Tā nav dižākā prakse pasaulē -  iespējams, es nopelnītu 
vairāk, ja strādātu kādā stilīgā sporta centrā vai lielā slimnīcā. Taču 
esmu strādājusi šeit jau kopš kvalifikācijas iegūšanas un nevaru iedo
māties sevi nekur citur. Turklāt es strādāju kopā ar draudzenēm. No 
tā taču nevar atteikties, vai ne?

Šorīt kā parasti ierodos pulksten deviņos, domājot, ka tūlīt sāk
sies ierastā personāla sapulce. Mums tāda notiek katru ceturtdienas 
rītu, kad apspriežam pacientus un mērķus, jaunas terapijas, jaunā
kos pētījumus un tamlīdzīgas lietas.24 Man ir kāds īpašs pacients,

24 M ēs esam  tikai trīs un p azīstam  cita  citu  ja u  veselu m ū žīb u . T ā p ē c  m ēs 

tikai Šad un tad n ovirzām ies uz citām  jo m ā m , kā, p iem ēram , m ūsu puiši vai 

izpārdošana Zara veikalā.
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par kuru gribu parunāt, -  jaukā 65 gadus vecā Rendalas kundze .11 
locītavu saišu problēmu. Viņas stāvoklis ir krietni uzlabojies, lomei 
pagājušajā nedēļā viņa iegriezās divreiz un šonedēļ ir pieteikusies jau 
uz trim nodarbībām. Es Rendalas kundzei teicu, ka vienīgais, k.i.s 
viņai nepieciešams, ir vingrošana ar Dyna-Bands mājās, taču kundze 
.ipgalvo, ka nevarot iztikt bez manas palīdzības. Manuprāt, viņa ii 
kļuvusi pilnīgi atkarīga no mums, un tas nāk par labu kasei, bet 
nenāk par labu viņai pašai. Tāpēc es lieku lielas cerības uz sapulci.

Taču, man par pārsteigumu, sanāksmju telpa izskatās citādi nekā 
parasti. Galds ir aizvilkts vienā istabas galā, un aiz tā novietoti divi 
krēsli. Istabas vidū stāv viens krēsls ar skatu pret galdu. Man rodas 
aizdomas, ka telpa ir sagatavota intervijai.

Reģistratūras durvju zvans signalizē, ka kāds ir ienācis, un pagrie
zusies es ieraugu Annalīzu, kas nes Costa Coffee paplāti. Annalīzas 
gaišie mati ir sapīti un sakārtoti sarežģītā veidojumā, kas viņu padara 
līdzīgu grieķu dievietei.

-  Sveika, Annalīza! Kas noticis?
— Labāk parunā ar Rūbiju. — Draudzene iesāņus paskatās uz mani 

un pat nepasmaida.
-  Ko?
— Es nedomāju, ka man vajadzētu kaut ko sacīt. -  Viņa iemalko 

kapučīno, slepus palūkodamās uz mani pāri tasītes malai.
Kas tad nu lēcies? Annalīza pēc rakstura ir visai atskabargaina un 

mēdz uzvesties kā bērns. Reiz viņa visu dienu staigāja apkārt klusa 
un sapīkusi un tikai pašā vakarā atklāja, kāpēc. Redziet, es biju pārāk 
nepacietīgi paprasījusi kāda pacienta slimības vēsturi un aizskārusi 
viņas jūtas.

Rūbija ir tiešs pretpols Annalīzai. Viņas gludā āda ir kafijas ar 
pienu krāsā, viņai ir lielas, mātišķas krūtis, un viņa ir tik pārpilna 
ar veselo saprātu, ka tas burtiski spiežas laukā pa ausīm. Nonākot 
Rūbijas sabiedrībā, ikviens acumirklī sajūtas normālāks, mierīgāks, 
priecīgāks un stiprāks. Nav brīnums, ka šī fizioterapijas prakse ir 
veiksmīga. Ar to es gribu sacīt, ka mēs ar Annalīzu savu darbu darām 
labi, bet Rūbija ir īsta zvaigzne. Visi viņu mīl. Vīrieši, sievietes,
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vecmāmiņas, bērni. Turklāt Rūbija ir ieguldījusi naudu šajā biznesā25 

un tāpēc oficiāli ir mana priekšniece.
-  Rītiņš, mazā! -  Kā parasti aplaimojot visus ar platu, starojošu 

smaidu, Rūbija izbrāžas no sava terapijas kabineta. Šodien viņas mati 
ir atsukāti atpakaļ un sasprausti mezglā, abpus sejai atstājot juceklīgi 
vijīgas cirtas. Gan Annalīza, gan Rūbija ārkārtīgi lielu uzmanību 
pievērš savām matu sasukām, viņas gandrīz vai sacenšas viena ar 
otru. -  Klausies, man tas ir ļoti nepatīkami, bet man tev jāuzliek 
disciplinārais sods.

-  Kas? -  Es ieplešu acis.
-  Nav mana vaina! -  Viņa paceļ abas rokas. -  Es gribu dabūt 

akreditāciju no jaunās organizācijas, no PFFA. Tikko lasīju viņu 
nolikumu, un viņi saka, ka, gadījumā ja kāds no personāla flirtē ar 
pacientiem, viņš ir disciplināri jāsoda. Jūs zināt, ka mums tas tik un 
tā būtu bijis jādara, bet tagad man ir jāsagatavo papīri inspektoram. 
Mēs ar to tiksim galā ļoti ātri.

-  Es ar viņu neflirtēju, -  es aizsargājos. -  Viņš Hirtēja ar mani.
-  Es domāju, ka to izlems komisija. Tev tā nešķiet? -  noraidoši 

iestarpina Annalīza. Viņa izskatās tik drūma, ka es jau sāku raizēties.
-  Es taču teicu, ka tu uzvedies neētiski. Pret tevi vajadzētu ierosināt 
lietu.

-  Sodīt?- es vēršos pie Rūbijas. Nespēju kaut kam tādam noticēt. 
Pirmīt, kad Magnuss mani bildināja, Rūbija teica, ka tas esot tik 
romantiski, ka viņai griboties raudāt un ka, labi, tas ir pret noteiku
miem, bet, pēc viņas domām, mīlestība stāvot augstāk par visu, un, 
lūdzu, vai viņa varot būt līgavas māsa?

-  Annalīza, tu taču nerunā nopietni?! -  Rūbija pārgriež acis.
— Nevajag tā. Sasauksim komisiju.

-  Kas būs komisijā?
-  Mēs, -  zibenīgi atsaka Rūbija. -  Es un Annalīza. Es zinu, ka 

mums vajadzētu uzaicināt cilvēku no malas, bet man nav ne jaus
mas, kuru mēs varētu pasaukt. Es pateikšu inspektoram, ka biju 
kādu uzaicinājusi, bet šis cilvēks saslima. -  Viņa ieskatās pulkstenī.

25 Lab i, v isticam āk , v iņas tētis. V iņ a m  jau p ieder kopētavu  ķēde.
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Labi, mums ir divdesmit minūtes. Brīt, Andžela! -  viņa mundri 
uzsauc sekretārei, kas šajā brīdī atgrūž ārdurvis. -  Nesavieno ik- .11 
vienu, labi?

Andžela tikai pamāj, nošņaukājas un nomet savu mugursomu 11/ 
C,rīdās. Viņas puisis spēlē grupā, tāpēc viņa no rītiem nekad nav runātīga.

-  Ak, Popij, -  Rūbija nosaka pāri plecam, mums pa priekšu ieie
dama sanāksmju telpā. -  Man tev par to bija jāpaziņo divas nedēļas 
iepriekš, lai tu varētu sagatavoties. Bet tev taču tas nav vajadzīgs, vai 
ne? Vai varam teikt, ka tu biji brīdināta? Tā kā līdz kāzām ir atlikusi 
tikai nedēļa un vēl mazlietiņ, tas nozīmētu atraut tevi no medus-> » 

mēneša vai atstāt šo ķēpu uz laiku, kad tu atgriezīsies, un es tiešām 
gribu tikt galā ar papīriem.

Viņa norāda man uz krēslu istabas vidū, bet pati ar Annalīzu 
apsēžas pie galda. Gaidu, ka kuru katru mirkli man acīs iespīdinās 
spilgtu gaismu. Tas ir šausmīgi. Viss pēkšņi sagriezies kājām gaisā. 
Draudzenes ir nostājušās pret mani!

-  Vai tu gribi mani atlaist?—Smieklīgi, bet mani pārņem panika.
-  Nē! Protams, ne! -  Rūbija noskrūvē pildspalvai uzgali. -  Nerunā 

muļķības!> >

-  Bet mēs varētu, — nosaka Annalīza, veltot man naidīgu ska
tienu.

Viņai nepārprotami patīk būt galvenās rokasmeitas lomā. Un es 
zinu, kāds tam ir iemesls, -  es dabūju Magnusu, bet viņa ne.

Tā nu tas ir. Annalīza ir skaistule. Pat man gribas skatīties uz viņu 
visu dienu, kaut arī esmu meitene. Ja pirms gada kāds būtu vaicājis: 
“ Kura no šīm trim sastaps puisi un nākamajā pavasarī apprecēsies?” -  
viņš zibenīgi saņemtu atbildi: “Annalīza.”

Tāpēc es varu saprast draudzenes izjūtas. Droši vien viņa paskatās 
spogulī, ierauga sevi (grieķu dieviete), tad paskatās uz mani (neglīti 
tievas kājas, tumši mati, labākā īpašība: garas skropstas) un nodomā: 
“ Kas par netaisnību!”

Turklāt, kā jau teicu, sākumā Magnuss bija pierakstīts pie viņas. 
Vienkārši mēs pēdējā mirklī samainījām pierakstus. Bet tā nav mana 
vaina!



-  Tātad, -  Rūbija paceļ skatienu no sava blociņa, -  īsumā tiksim 
skaidrībā ar faktiem, mis Vajata. Pagājušā gada 1 5. decembrī jūs šeit 
klīnikā sniedzāt terapiju Dr. Magnusam Tevišam.

- J ā .
-  Kādu vainu jūs ārstējāt?
-  Plaukstas locītavas izmežģījumu, kas iegūts slēpojot.
-V a i  šīs vizītes laikā viņš izrādīja jums... nepiedienīgu interesi? 

Vai arī jūs viņam?
Es prātā atgriežos pie mirkļa, kad Magnuss ienāca manā kabinetā. 

Viņam mugurā bija garš, pelēks tvīda mētelis, un viņa rūsganajos 
matos mirdzēja lietus lāses, bet seja no ātras iešanas bija piesārtusi. 
Viņš bija desmit minūtes nokavējis, tāpēc nekavējoties metās pie 
manis, satvēra abas manas plaukstas un savā jaukajā, inteliģentajā 
balsī sacīja: “ Es šausmīgi atvainojos.”

-  Es... ēē... nē, -  visbeidzot atbildu kā aizsargājoties. -  Tā bija 
parasta standarta vizīte.

Tajā pašā mirklī, kad izrunāju šos vārdus, es saprotu, ka tā nav 
patiesība. Parasto vizīšu laikā mana sirds nesāk dauzīties, tiklīdz 
saņemu rokās pacienta plaukstu. Matiņi pakausī nesaslejas stāvus 
gaisā. Un es neturu pacienta plaukstu ne sekundi ilgāk kā nepie
ciešams.

Tiesa, neko no tā visa nedrīkstu atklāt. Citādi mani tūdaļ pat 
atlaistu.

-  Pacienta ārstēšanai bija nepieciešamas vairākas vizītes. -  Es 
mēģinu runāt mierīgi un profesionāli. -  Ap to laiku, kad atskārtām 
savas jūtas, ārstēšana jau bija beigusies. Tāpēc varu apgalvot, ka viss 
notika absolūti ētiski.

-  Viņš man teica, ka tā bijusi mīlestība no pirmā acu skatiena! — 
iejaucas Annalīza. -  Kā tu to paskaidrosi? Viņš apgalvoja, ka jūs acu
mirklī esat sajutuši viens otra pievilkšanas spēku un ka viņš gribējis 
tevi iegūt turpat kabinetā uz dīvāna. Viņš teica, ka pirmoreiz redzējis 
tik seksīgu meiteni uzsvārcī.

Es nošaušu Magnusu. Kāpēc viņam kaut kas tāds bija jāsaka?
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-  Iebilstu! -  Es nikni paskatos uz Annalīzu. Šis pierādijuim 
iegūts, esot alkohola iespaidā un ārpus darba saistībām. I'.ipci lics.i
to nedrīkst nemt vērā.)

-  Drīkst gan! Un tu esi zvērējusi! — Viņa iebaksta ar pirkstu m.m.i 
virzienā.

-  Iebildums ņemts vērā, -  Rūbija mūs pārtrauc un paceļ no 
blociņa izklaidīgu, ilgu pilnu skatienu. -  Vai tā tiešām bija mīlestība 
no pirmā acu skatiena? -  Viņa pieliecas, un viņas iespaidīgās krūtis 
apjomīgi izspīlē uzsvārci. -  Vai tu zināji?

Es aizveru acis un cenšos atsaukt atmiņā to dienu. Neesmu īsti>

pārliecināta, ko zināju... Ja nu vienīgi to, ka labprāt iegāztu viņu 
dīvānā.

-  Jā, -  es beigu beigās saku. -  Es domāju, ka jā.
-  Tas ir tik romantiski, -  Rūbija nopūšas.
-  Un nepareizi! -  Annalīza spēji iestarpina. -  Tajā pašā acumirklī, 

kad viņš izrādīja jebkādu interesi par tevi, tev vajadzēja sacīt: “Ser, tā 
ir nepiedienīga uzvedība. Es gribētu pieklājīgi pabeigt šo vizīti, un 
tad jums vajadzētu pāriet pie cita terapeita.”

-  Ak pie cita terapeita!? -  Es nespēju atturēties neiesmējusies.
— Vai tas cits terapeits gadījumā nebūtu tu?

-  Varbūt! Kāpēc gan ne?
-  Un ja nu viņš būtu izrādījis par tevi interesi?
Annalīza lepni izslej zodu.
-  Es būtu tikusi ar to galā, nepārkāpjot ētikas principus.
-  Es rīkojos ētiski! -  sašutusi iesaucos. -  Es rīkojos pavisam ētiski!
-  Kā tad! -  viņa piemiedz acis kā prokurore, izvirzot apsūdzību.

-  Kas tev vispār lika ierosināt, lai mēs samaināmies ar pierakstiem, 
mis Vajata? Vai tu patiesībā jau nebiji viņu iegūglējusi un nolēmusi, 
ka gribi dabūt sev?

Vai tiešām mēs vēl aizvien neesam tikušas ar to skaidrībā?!
-  Annalīza, tu biji tā, kas gribēja samainīt pierakstus. Es neko 

neierosināju. Man nebija ne jausmas, kas viņš tāds ir. Ja tev ir sajūta, 
ka esi kaut ko zaudējusi, acīmredzot veiksme nav bijusi tavā pusē. 
Nākamreiz nemainies!
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Kādu bridi Annalīza neko nesaka, bet viņas seja pamazām kļūst 
sarkanāka un sarkanāka.

-  Es zinu! -  Viņa vairs nespēj valdīties un uzsit ar dūri sev pa 
pieri. -  Es zinu! Es biju tāda muļķe! Kāpēc es samainījos?

-  Pietiek, Annalīza! -  Rūbija stingri viņu pārtrauc. — Savācies! 
Laikam jau Magnuss bija paredzēts nevis tev, bet gan Popijai. Un 
kāda tam vispār nozīme?

Annalīza klusē. Es varu redzēt, ka viņa vēl aizvien nespēj samie
rināties.

-T a s  nav godīgi, -  viņa visbeidzot nomurmina. -  Vai tu zini, 
cik daudzus baņķierus es esmu masējusi Londonas maratonā? Vai tu 
zini, cik daudz es esmu pūlējusies?

Redziet, pirms dažiem gadiem Annalīza pirmo reizi pieteicās 
Londonas maratonā. Skatoties televīziju, viņa bija atskārtusi, ka tas ir 
bāztin piebāzts ar atlētiskiem, mērķtiecīgiem četrdesmitgadniekiem, 
kuri, iespējams, nav precējušies, jo to vien dara kā skrien. Protams, 
četrdesmit šķita padaudz, bet, ja tā labi padomā, šo faktu droši vien 
kompensē alga.

Un kopš tā laika Annalīza katru gadu piesakās kā brīvprātīgā 
fizioterapeite ārkārtas gadījumiem. Viņa taisnā ceļā dodas pie visiem 
pievilcīgajiem vīriešiem un masē viņu kāju muskuļus vai ko tur, tajā 
pašā laikā nenolaižot no viņiem savas lielās, zilās acis un sakot, ka 
arī viņa vienmēr ir atbalstījusi labdarību.26

Šādā ceļā Annalīza ir tikusi pie neskaitāmiem randiņiem (viens 
pat uzaicināja viņu uz Parīzi!), bet no tā visa ne reizi nav iznācis 
nekas ilgstošs vai nopietns, ko viņa vēlētos visvairāk. Annalīza gan 
nekad neatzīs, ka ir ārkārtīgi izvēlīga. Viņa izliekas, ka grib “tiešām 
jauku, atklātu puisi, kas ciena vērtības” , tomēr vairāki tādi ir bijuši 
viņā izmisīgi iemīlējušies un viņa tos visus ir pametusi. Pat kādu ļoti 
izskatīgu aktieri (puiša lugu izņēma no repertuāra, un viņa skatu
ves gaitas beidzās). Patiesībā Annalīza meklē vīrieti, kas izskatās kā

26 M ērķtiecīg i ign orējot visas nabaga sievietes ar izm ežģītajām  p otītēm . 

Ja  esi m eitene, nekad neskrien m araton u , kad dežurē A n n alīza .
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no Gillette reklāmas, ar lielu algu un/vai titulu. Vislabāk .11 abiem. 
Manuprāt, viņa ir tik nikna, ka nedabūja Magnusu, jo viņš 11 I )i 
Reiz viņa man vaicāja, vai Magnuss kādu dienu kļūšot par profesoru. 
1111 es atbildēju, ka droši vien jā, un viņa kļuva vai zaļa.

Rūbija kaut ko vēl aši pieraksta, tad uzskrūvē pildspalvai uzgali.
-  Labi, man šķiet, ka ar faktiem esam tikušas galā. Paldies visiem 

par darbu.
-  Vai tad tu neizteiksi viņai brīdinājumu vai kaut ko tādu? 

Annalīza vēl aizvien ir uzmetusi lūpu.
- A k ,  labi, ka atgādināji. -  Rūbija pamāj, tad nokremšļojas un 

saka: -  Popij, nekad vairs tā nedari.
-  Labi, — es paraustu plecus.
-  Es šo visu izklāstīšu rakstiskā veidā un parādīšu inspektoram, 

tas liks viņam aizvērties. Starp citu, vai esmu jums pastāstījusi, ka 
atradu ideālu krūšturi bez lencītēm, ko pavilkt zem manas līgavas 
māsas kleitas? -  Atgriezusies pie sava parastā priecīgā noskaņojuma, 
Rūbija man starojoši uzsmaida. -  Zilzaļš atlass. Izskatās šiki.

-  Apbrīnojami! -  Es pieceļos un pasniedzos pēc Costa Coffee 
paplātes. -  Vai viena ir domāta man?

-  Es tev atnesu espreso ar pienu, — īdzīgi nosaka Annalīza. -  Ar 
muskatriekstu.

Brīdī, kad sniedzos pēc kafijas, Rūbija klusi noelšas:
-  Popij, tu vēl neesi atradusi savu gredzenu?
Pacēlusi skatienu, redzu, ka abas draudzenes skatās uz manu 

kreiso roku.
-  Nē, -  es negribīgi atzīstu. -  Bet esmu pārliecināta, ka tas kaut 

kur uzradīsies...
-  Lai dieviņš nogrābstās! -  Annalīza ir aizklājusi plaukstu priekšā 

mutei.
-  Es domāju, ka tu to atradi. -  Rūbija rauc pieri. -  Esmu pār

liecināta, kāds teica, ka tu to esi atradusi.
-  Nē. Vēl ne.
Man patiešām nepatīk viņu reakcija. Ne viena, ne otra nesaka: 

“Neraizējies!” vai: “Tā gadās.” Abas izskatās satriektas, pat Rūbija.



r "

-  Un ko tu darīsi? -  Rūbijas uzacis ir sarauktas.
-  Ko Magnuss teica? -  iestarpina Annalīza.
-  Es... -  Lai novilcinātu laiku, iedzeru malku kafijas. -  Es vēl 

neesmu viņam pateikusi.
Rūbija nespēj neko vairāk kā vien noelsties.
-  Cik tas maksāja?
Protams, tā jau nebūtu Annalīza, ja neuzdotu visus tos jautāju

mus, par kuriem es negribu ne domāt.
-  Droši vien diezgan smuku summu. Bet vienmēr jau pastāv 

apdrošināšana... -  Es neveikli apklustu.
-  Kad tad tu domā pateikt Magnusam?

Rūbijai sejā atkal parādījusies nosodošā izteiksme. Kā es to 
ienīstu! Tā man liek justies mazai un pamirušai. Tāpat kā tajā draus
mīgajā reizē, kad viņa pieķēra mani veicam ultraskaņu un rakstām 
telefonā.2 Rūbija pieder pie tiem cilvēkiem, uz kuriem instinktīvi 
gribas atstāt labu iespaidu.

-  Šovakar. Neviena no jums, meitenes, to nav redzējusi, vai 
ne? -  es nespēju atturēties nepavaicājusi, kaut arī tas ir smieklīgi, 
it kā viņas piepeši varētu pateikt: “Ak jā, gredzens atrodas manā 
somiņā!”

Abas noliedzoši parausta plecus un klusē. Pat Annalīzai, šķiet, 1 

manis ir žēl.
Ak dievs. Nu ir patiešām slikti.

Ap pulksten sešiem ir kļuvis vēl sliktāk. Annalīza ir iegūglējusi 
smaragda gredzenus.

Vai es viņai prasīju to darīt? Nē, neprasīju. Magnuss nekad 
man nav teicis, kāda ir gredzena vērtība. Kad pirmoreiz to uzvilku 
pirkstā, es viņam jokojot vaicāju, un viņš atjokoja, ka gredzens ir 
bezgala vērtīgs tāpat kā es. Viss bija patiesi jauki un romantiski. Mēs

-7 Savai aizstāvībai varu  p ateikt, ka tas b ija  ārkārtas gad īju m s: N ataša  b ija  
pašķīrusies ar savu puisi. U n nav jau  tā, ka pacients varēja redzēt, ko  es daru. 

Bet jā -  es z in u , ka tas b ija  nepareizi.
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vakariņojām Bluebird, un man nebija ne jausmas, ka viņš grasās m.ini 
bildināt. Ne mazākās.28

Nu vienalga, galvenais ir tas, ka es nemaz nezināju, cik gred/cns 
maksā, un nekad neesmu gribējusi uzzināt. Es vienkārši cenms 
izmēģināt, kādos vārdos to pateikt Magnusam, piemēram: “ Klau, 
es neaptvēru, ka gredzens ir tik vērtīgs! Tev vajadzēja man pateikt!"

Nē, man nepietiktu drosmes pateikt kaut ko tādu. Citiem vai 
diem sakot, cik gan dumjai jābūt, lai nesaprastu, ka smaragds no 
bankas seifa ir sasodīti dārgs? Tomēr... bija zināms mierinājums 
nezināt precīzo ciparu.

Ber tagad man blakus stāv Annalīza! Ar papīra lapu, ko izdru
kājusi no interneta.29

- A r t  Deco, augstas kvalitātes smaragds ar briljantiem, -  viņa 
lasa. -  Vērtība: divdesmit pieci tūkstoši mārciņu.

Ko? Manas iekšas pārvēršas želejā. Tas nevar būt!
-  Nevar būt, ka viņš man uzdāvinājis kaut ko tik dārgu! — Man 

mazliet dreb balss. -  Zinātnieki ir nabadzīgi.
-  Dr. Magnuss Tevišs nav nabadzīgs. Paskaties uz viņa vecāku 

māju! Un viņa tētis ir slavenība! Skat, šis maksā trīsdesmit tūksto
šus. -  Annalīza parāda citu lapu. -  Izskatās tieši tāds pats kā tavējais. 
Rūbij, vai tu tā nedomā?

Es nevēlos to redzēt.
-  Es nekad mūžā to nebūtu novilkusi no pirksta, -  Annalīza 

piebilst, savilkdama uzacis, un man gandrīz gribas viņai iesist.
-  Tu esi tā, kura gribēja gredzenu uzmērīt, — es nikni nošņācu.

-  [a nebūtu tevis, gredzens vēl aizvien būtu man pirkstā.
-  Nē, tā nebiju es! -  viņa sašutusi atcērt. -  Es gredzenu uzmērīju 

tikai tad, kad dažas citas jau bija to izdarījušas. Gredzens taču tika 
laists apkārt ap galdu.

28 Es zin u , m eitenes m ēdz tā sacīt, bet patiesībā tas nozīm ē "es viņam  

izvirzīju  u ltim ātu  un  pēc tam  ļāvu d o m āt, ka tā ir v iņa paša ideja, un vel pcc 

sešām  nedēļām  -  voilaP' T aču  tas neb ija  tā. M a n , g o d ig i, neb ija  ne m azākās 

jausm as. N u , ju m s arī n eb ūtu , vai ne, pēc mēneša?

29 V aru  saderēt, ka v iņ a  to ned arīja  lenča p ārtrau ku m ā. V iņ a  ir tā, kurai 

vajadzētu uzlikt d isc ip lin āro  sodu.
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-  Labi, kurai tad man jāpateicas par šo ideju?
Ne jau pirmo reizi es cenšos atcerēties, kā viss notika, taču, ja 

atmiņas šķita miglainas jau vakar, tad šodien ir vēl sliktāk.
Es vairs nekad neticēšu Puaro mistērijai. Nekad! Visi šie lieci

nieki, kas saka: “Jā, es atceros, ka bija 15.06 , tikai tāpēc, ka ieskatījos 
pulksteni brīdī, kad sniedzos pēc cukura standziņām, un lēdija Fevi- 
šema, pilnīgi nepārprotami, vēl sēdēja pa labi no kamīna. ’ Muļķības! 
Viņiem nav ne jausmas, kur atradās lēdija Fevišema. Viņi tikai negrib 
to atzīt Puaro priekšā. Es brīnos, ka viņš vispār nonāk pie rezultāta.

-  Man jāiet, -  es pagriežos iešanai, pirms Annalīza ir sākusi mani 
vajāt ar citiem, vēl dārgākiem gredzeniem.

-  Pateikt Magnusam?
-  Vispirms man jāsatiek kāzu plānotāja Lusinda. Tad Magnuss 

un viņa ģimene.
-  Vēlāk pastāsti mums, kā tev veicās. Atsūti īsziņu! -  Annalīza 

sarauc pieri. -  Ei, Popij, atcerējos, ko gribēju vaicāt. Kā gadījās, ka 
tu nomainīji savu numuru?

-  Ak tas. Nu, es izgāju no viesnīcas, lai labāk uztvertu signālu, 
un biju izstiepusi roku ar telefonu...

Es pēkšņi apraujos. Ja tā labi padomā, man nemaz negribas atkal 
pārstāstīt visu to epizodi ar laupīšanu un telefonu atkritumu tvertnē, 
un Semu Rokstonu. Stāsts ir daudz pār garu, un man tam trūkst 
enerģijas. Tāpēc vienkārši paraustu plecus un saku:

-  Un tā es pazaudēju savu mobilo. Bet jau dabūju citu. Līdz 
rītam!

-  Lai veicas, kundze. -  Rūbija pievelk mani sev klāt un aši 
apskauj.

-  Raksti! -  Es dzirdu, kā Annalīza uzsauc man nopakaļ, kad eju 
laukā pa durvīm. -  Mēs gribam uzzināt jaunumus katru stundu.

Annalīza lieliski iederētos ikvienā vietā, kur sodu izpilda publiski. 
Viņa būtu viena no skatītājām pirmajās rindās un grūstītos, lai labāk 
varētu saskatīt bendes cirvi, jau iepriekš iztēlodamās asiņainākos 
brīžus, ko pēc tam eksponēt uz ciema ziņu dēļa. Vai kur nu to darīja 
pirms Facebook.
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Nezinu, kāpēc es tā pūlējos steigties, ja Lusinda kuvcj.is K.i 
vienmēr.

Patiesībā es nezinu, kāpēc man vispār vajadzīga kāzu plānoi.ij.i 
lāču ikreiz, kad šī doma man ienāk prātā, es to paturu pie sevis, jo 
Lusinda ir sena Tevišu ģimenes draudzene. Vienmēr, kad es viņu 
pieminu, Magnuss piepaceltā, cerību pilnā balsī apvaicājas:

-  Vai jūs abas labi saprotaties?
It kā mēs būtu divas apdraudētas pandas, kurām par katru cenu 

jāapbērnojas.
Nav jau tā, ka man Lusinda nepatiktu. Viņa vienkārši padara 

mani nervozu. Šī plānotāja nemitīgi sūta man īsziņas, lai pastāstītu, 
kur un ko tobrīd dara, turklāt nebeidz atgādināt, kā nopūloties manā 
labā, piemēram, izvēloties salvetes, kas bija milzīgs pasākums un lika 
viņai neskaitāmas reizes doties uz rūpnīcas noliktavu Volthemstovā.

Arī Lusindas prioritātes man šķiet mazliet dīvainas. Piemēram, 
viņa par lielu naudu nolīga kāzu IT  speciālistu, kurš uzstādīja tādas 
brīnumainas lietas kā ziņojumu sistēma, kas visiem viesiem nosūta 
telefonīsziņas ar jaunumiem,30 un interneta mājaslapa, kurā viesi 
var pastāstīt citiem, kāds tērps viņiem būs mugurā, lai “nelaimīgā 
kārtā neuzvilktu vienādus”.31 Taču, kamēr Lusinda nodarbojās ar šo 
IT  puisi, viņa aizmirsa atbildēt ēdināšanas kompānijai, ko gribējām 
nolīgt, un mēs viņus gandrīz pazaudējām.

Mums ir norunāta tikšanās Claridge vestibilā, jo Lusindai patīk 
viesnīcu vestibili. Nevaicājiet man, kāpēc. Es tur pacietīgi nosēžu 
divdesmit minūtes, dzerot pliekanu kafiju, vēlēdamās, kaut būtu 
tikšanos atcēlusi, un juzdamās arvien sliktāk un sliktāk, jo drīz būs 
jātiekas ar Magnusa vecākiem. Tieši tajā brīdī, kad es prātoju, vai 
man nevajadzētu aiziet uz dāmu istabu izvemties, viņa uzrodas. 
Kraukļa melnie mati plīvo uz visām pusēm, jau pa gabalu jūtamas 
Calvin Klein smaržas, padusē pasista mapīte ar darba lapām. Zamša 
kurpju smailie papēdīši klaudz uz marmora grīdas, un sārtais kašmira 
mētelis plandās nopakaļ kā putna spārni.

30 K o  m ēs vēl ne reizi neesam  izm an to juši.

31 K u rā  neviens vēl nav reģistrējies.
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Lusindai nopakaļ tek viņas asistente Klemensija. (Ja astoņpa- 
dsmitgadīgu meiteni, kam nemaksā algu, var nosaukt par asistenti. 
Es viņu sauktu par verdzeni.) Klemensija ir ļoti stilīga, ļoti jauka un 
ļoti nobijusies no Lusindas. Viņa bija atsaukusies uz Lusindas slu
dinājumu par interna vietu The Lady mājaslapā un tagad aizgūtnēm 
man stāsta, cik tas ir lieliski, ka var mācīties amatu reālajā dzīvē no 
pieredzējušas profesionāles.32

- T ā ,  es runāju ar vikāru. Tas, ko mēs plānojām, nesanāks. Saso
dītajai kancelei esot jāpaliek savā vietā. -  Lusinda atgāžas krēslā, 
izstiepj Joseph džinsos tērptās kājas, un darba lapas, izslīdējušas no 
viņas tvēriena, izkaisās pa grīdu. -  Es nesaprotu, kāpēc cilvēki nevar 
būt izpalīdzīgāki. Pat nezinu, ko mēs tagad darīsim. Un es neesmu 
saņēmusi atbildi no ēdinātāja...

Es ar grūtībām spēju koncentrēt uzmanību uz to, ko Lusinda 
saka. Piepeši vēlos, kaut būtu vispirms norunājusi tikties ar Mag
nusu. Tad es pateiktu viņam par gredzenu, un tikai pēc tam mēs abi 
kopā tiktos ar viņa vecākiem. Vai ir par vēlu? Varbūt pa ceļam varu 
nosūtīt Magnusam īsziņu?

-  ... un es vēl joprojām neesmu atradusi trompetistu, -  piespie
dusi divus lakotos nagus pie pieres, Lusinda izdveš skaļu nopūtu. 
- T ik  daudz kas jāizdara. Tas ir ārprāts. Ārprāts! Būtu labāk, ja Kle
mensija vismaz būtu pareizi izdrukājusi ceremonijas kārtību, -  viņa 
mazliet ļauni piebilst.

Nabaga Klemensija piesarkst kā biete, un es līdzjūtīgi uzsmaidu 
viņai. Tā nav meitenes vaina, ka viņa ir smaga dislektiķe un uzraks
tījusi “hinma” , nevis “himna” . Tagad viss jāpārraksta.

-  Gan jau mēs tiksim galā! -  es uzmundrinoši saku. -  Nerai
zējies!

-  Es tev saku: kad viss šitais beigsies, man būs vajadzīga nedēļa 
kūrortā. Vai tu esi redzējusi manas rokas? -  Lusinda rāda man savas 
plaukstas. -  Tas ir no stresa!

33 Personīgi es šaubos par Lu sind as tā d ēvēto  “p ieredzi” . K ad  vien  ap vai
cā jos v iņ a i par citām  kāzām , ko v iņ a  organ izēju si, v iņ a v ien m ēr atsaucas uz 
vienām  vien īgām , ko ari rīko ja  kādi draugi un kas sastāvēja no trīsdesm it 
c ilvēk iem  restorānā. Sap rotam s, v iņ a to nep iem in  T evišu  klātbūtnē. Vai K le- 
m ensijas. Vai kāda cita k lātbūtnē.
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Man nav ne jausmas, par ko viņa runā, -  viņas plaukstas izskaus 
ļ»ilnīgi normālas. Tomēr es paklausīgi uz tām skatos.

-  Redzi? Sabojātas! Viss tavu kāzu dēļ, Popij! Klemensij, p a s u t i  

man C&T.
-  Tieši tā. Absolūti. -  Klemensija, gatava pakalpot, pielec kājas.
Es cenšos ignorēt nelielu aizkaitinājuma vilni. Lusinda vienmēr

pamanās iemest sarunā tādas frāzes kā “ Viss tavām kāzām” , “ Lai tikai 
darītu tevi laimīgu, Popij” un “Līgavai vienmēr taisnība” .

Reizēm viņa ir visai dzēlīga, un tas liek man justies neomulīgi. 
Galu galā es viņai neprasīju būt par kāzu plānotāju, pareizi? Turklāt 
mēs viņai maksājam visai lielu naudu, vai ne? Taču es negribu neko 
sacīt, jo viņa ir sena Magnusa draudzene un tā.

-  Lusinda, es tikai prātoju, vai mēs esam tikušas skaidrībā par 
mašīnām? -  uzmanīgi apvaicājos.

Iestājas ļaunu vēstošs klusums. No tā, kā sāk raustīties Lusin- 
das deguns, es varu pateikt, ka viņā uzbango niknuma vilnis. 
Protams, tas izlaužas uz āru tieši tajā brīdī, kad atgriežas nabaga 
Klemensija.

-  Bitīt matos! Velna milti... Klemensij! — Lusinda vērš savas 
dusmas pret drebošo meiteni. -  Kāpēc tu man neatgādināji par 
mašīnām? Viņiem ir vajadzīgas mašīnas! Mums tās vajag iznomāt!

-  Es... -  Klemensija bezpalīdzīgi paskatās uz mani. -  Ēē... es 
nezināju...

-  Vienmēr kaut kas atrodas! -  Lusinda, šķiet, runā pati ar sevi. 
-V ien m ēr kaut kas, par ko domāt. Tas ir nebeidzami. Lai cik es 
dzenu sevi sienā, tas tikai turpinās un turpinās, un turpinās...

-  Klau, varbūt es pati tikšu galā ar mašīnām? -  steigšus iesakos.
-  Esmu droša, ka varu to nokārtot.

- T u  to izdarīsi? — Izskatās, ka Lusinda ir pamodusies. -  Vai tu 
varētu to izdarīt? Lieta tāda, ka es esmu tikai viena, saproti, un es 
esmu aizvadījusi jau veselu nedēļu, rūpējoties par visiem tiem sīku
miem, un tas viss tikai tavām kāzām, Popij...

Viņa izskatās tik satraukusies, ka mani pārņem pēkšņa vainas 
sajūta.
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-  Jā, tas nav nekas sarežģīts. Es vienkārši paskatīšos Dzeltenajās 
lapās vai kur.

-  Un kā klājas taviem matiem, Popij? -  Lusinda piepeši pievēršas 
manai galvai, un es klusībā gribu, lai mani mati steigšus paaugas par 
centimetru.

-  T īri labi. Esmu pārliecināta, ka izdosies izveidot mezglu. Pavi
sam noteikti! -  Es mēģinu piešķirt savai balsij vairāk pārliecības, 
nekā man ir.

Lusinda man jau simtiem reižu ir teikusi, cik neapdomīgi un 
muļķīgi esmu rīkojusies, apgriežot matus virs pleciem pirms pašas 
saderināšanās.33 Starp citu, kāzu salonā viņa apgalvoja, ka pie 
manas bālās ādas34 balta kleita nemūžam nepiestāvēšot un ka man 
jāvelkot dzeltenīgi zaļa. Kāzās! Par laimi, iejaucās kāzu salona īpaš
niece un iestarpināja, ka Lusinda runājot muļķības: mani tumšie 
mati un acis skaisti izcelšot balto. Tā nu es izvēlējos noticēt viņai, 
nevis Lusindai.

Viesmīlis atnes C&T, un Lusinda ierauj krietnu malku. Es 
iedzeru vēl vienu muti remdenās melnās kafijas. Nabaga sirsniņa Kle- 
mensija nav dabūjusi neko, viņa cenšas saplūst ar krēslu un, pasarg 
dievs, nepievērst savai personai ne mazāko uzmanību.

-  Vai tu jau noskaidroji par konfeti? -  es piesardzīgi apvaicājos. 
- J a  vēl nepaspēji, varu to izdarīt. -  Redzot Lusindas izteiksmi, ātri 
piebilstu: -  Un es piezvanīšu vikāram.

-  Lieliski! -  Lusinda strauji izelpo. -  Es to novērtētu! Tāpēc, ka 
es esmu tikai viena un varu vienlaicīgi atrasties tikai vienā... -  Viņa 
spēji apraujas, skatienam apstājoties pie manas plaukstas. -  Kur ir 
tavs gredzens, Popij? Ak mans dievs, tu to vēl neesi atradusi?

Viņa izskatās tik satriekta, ka man atkal kļūst nelabi.
-  Vēl ne. Bet drīz tas uzradīsies. Es esmu pārliecināta. Viss vies

nīcas personāls meklē...
-  Un tu neesi pateikusi Magnusam?
-  Es pateikšu. Drīz.

33 Vai man bija jākļūst par gaišreģi?
34 “Balta kā nāve,” viņa teica.
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Bet vai tā nav ārkārtīgi svarīga ģimenes relikvija? I.usind.is 
l',.iišbrūnās acis ir plati iepletušās. -  Vai viņi nebūs pārskaitušies Iu 1/ 
neprātam?

Vai viņa grib, lai man sākas nervu sabrukums?
Mans telefons iedūcās, un, pateicīga par atelpas brīdi, es 10 

..uveru. Magnuss ir atsūtījis īsziņu, kas iznīcina manas slepenās 
i erības, ka viņa vecāki ir saķēruši vēdera gripu un jūtas spiesti atcelt 
i ikšanos.

Vakariņas astoņos, visa ģimene kopā, nevar sagaidīt, kad tevi redzēs.

-  Vai tas ir tavs jaunais telefons? -  Lusinda lūkojas, kritiski sarau
kusi pieri. -  Vai tu saņēmi manas pārsūtītās ziņas?

-  Jā, paldies. -  Es pamāju. Tikai trīsdesmit piecas, aizņēmušas 
visu manu pastkasti.

Kad Lusinda izdzirdēja, ka esmu pazaudējusi savu telefonu, viņa 
uzstāja, ka pārsūtīs man visas pēdējās īsziņas -  lai es “netīšām nepa
laižu muļķi”. Godīgi sakot, tā bija diezgan laba doma. Es palūdzu 
arī Magnusam pārsūtīt visas pēdējās īsziņas. Un meitenēm darbā arī.

Neds Mērdoks, lai kas viņš būtu, beidzot ir sazinājies ar Semu. 
Es visu dienu baidījos palaist garām šo vēstuli. Uzmetu tai izklai
dīgu skatienu, bet man tā nešķita īpaši graujoša. “Ellertona solīšana. 
Sveiks, Sem! Daži punkti. Tu sapratīsi pēc pielikuma, bla bla bla..."

Vienalga, labāk aizsūtīšu to tūlīt pat. Nospiežu “Pārsūtīt” un 
pagaidu, lai redzētu, ka vēstule tik tiešām aizgājusi. Tad, pirkstiem 
nervu saspīlējumā drebot, uzklikšķinu ašu atbildi Magnusam.

Lieliski! Nevaru sagaidīt, kad redzēšu tavus vecākus!!! Tik satraucoši!!! © © ©  
P.S. Vai pirms tam varam satikties ārpusē? Es gribu par kaut ko parunai. I\n 
kādu pavisam niecīgu lietiņu. Xxxxx



4.Esmu ieguvusi vēsturisku perspektīvu. Es patiešām 
zinu, kā jutās notiesātais Franču revolūcijas laikā, tuvojoties giljo
tīnai. Kāpju pakalnā, rokās sažņaugusi vakar pirkto vīna pudeli, un 
mani soli kļūst arvien lēnāki un lēnāki. Un lēnāki.

Patiesībā es atskāršu, ka vairs neeju. Es stāvu. Veros augšup uz 
Tevišu māju un ar pūlēm riju siekalas, atkal un atkal ar gribasspēku 
mēģinot likt sev kustēties uz priekšu.

Perspektīvu, Popij! Tas ir tikai gredzens.
Tie ir tikai tavi topošā vīra vecāki.
Un rā bija tikai “nesaskaņa”. Kā teica Magnuss,35 viņi patiesībā 

nekad nav skaidri un gaiši pateikuši, ka negrib, lai viņš ar mani pre
cas. Viņi ir tikai likuši saprast. Un varbūt tagad viņi ir pārdomājuši. 
Turklāt man ir pavisam niecīga pozitīva ziņa — iespējams, mana mājas 
apdrošināšanas kompānija atlīdzinās zaudējumus. Tas taču ir kaut 
kas. Es pat prātoju, vai nesākt sarunu par gredzenu apdrošināšanas 
sakarā, norādot, cik tas ir ērti. “Zini, Vanda, es HSBC  informācijas 
lapā vienu dienu lasīju...”

Ak dievs, kuru es mēģinu apmuļķot! Neko nav iespējams saglābt. 
Tas ir murgs. Popij, labāk ej iekšā un ātrāk tiec ar to galā!

Mans telefons iepīkstas, un es to vienkārši veco laiku vārdā 
izņemu no kabatas. Esmu pārstājusi cerēt uz brīnumu.

— Jums ir viens jauns ziņojums, -  pazīstamā, nesteidzīgā balsī 
ierunājas balss pasta sieviete.

Man jau liekas, ka es šo sievieti pazīstu, tik bieži viņa ar mani ir 
runājusi. Cik gan daudz cilvēku ir viņā klausījušies, sirdij dauzoties

35 Es to izspiedu no viņa telefonsarunā lenča laikā.
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kulēs vai cerībā, izmisīgi lūgušies, lai viņa runā ātrāk? 'lom u viņ.i 
vienmēr izklausās vienādi neieinteresēta, it kā viņai būtu vienalga. kn 
|us tūlīt uzzināsiet. Manuprāt, vajadzētu būt iespējai izvēlēties pie
mērotāko ievadu, piemēram, viņa varētu teikt: “Vai vari iedomāt irs:'! 
l antastiska ziņa! Noklausies savu balss pastu! Jahū!” Vai ari: “Saga 
tavo ko iedzeramu un apsēdies, draudziņ. Tev ir ziņa, un tā nav laba."

Es nospiežu “ 1”, paņemu telefonu otrā rokā un sāku atkal gai 
ilīt. Ziņa tikusi atstāta, kamēr es biju metro. Droši vien tas ir tikai 
Magnuss, kurš grib zināt, kur es esmu.

-  Sveiki, šeit viesnīca Berroiv ar ziņu mis Vajatai. Mis Vajata, 
izskatās, ka jūsu gredzens vakar tika atrasts. Diemžēl sakarā ar haosu 
pēc ugunsgrēka trauksmes...

Ko? Kas?
Prieks uzliesmo manī kā brīnumsvecīte. Es nespēju klausīties. Es 

nespēju saprast vārdus. Viņi to ir atraduši!
Es jau esmu aizmirsusi par ziņu. Es steidzīgi zvanu administra

toram. Es vinu mīlu. Es mīlu vinu!> >
-  Viesnīca Berrou>. — Tā ir administratora balss.
-  Sveiki! -  es aizelsusies saku. -  Te runā Popija Vajata. Jūs esat atra

duši manu gredzenu! Jūs esat eņģeļi! Vai varu tūlīt pat nākt tam pakaļ?
-  Mis Vajata, -  viņš mani pārtrauc, -  vai jūs noklausījāties ziņu?
-  Es... Jā, sākumu.
-  Diemžēl... -  Viņš ietur pauzi. -  Diemžēl mēs šobrīd neesam 

lietas kursā par gredzena atrašanās vietu.
Es stingi veros telefonā. Vai viņš tikko teica to, ko man šķiet, ka 

viņš teica?>

-  Jūs teicāt, ka esat to atraduši. -  Es cenšos saglabāt mieru, ka 
jūs varat nebūt lietas kursā par gredzena atrašanās vietu?

-  Kā ziņojis kāds no mūsu personāla, viesmīle tiešām esot aira 
dusi smaragda gredzenu uz paklāja deju zālē ugunsgrēka trauksmes 
laikā un nodevusi to mūsu klientu menedžerei Fērfaksas kundzei. 
Tomēr mēs īsti nezinām, kas noticis pēc tam. Mēs neesam spējuši 
atrast gredzenu ne seifā, ne kādā citā drošas uzglabāšanas vietā. Mēs 
ārkārtīgi atvainojamies un darīsim visu, lai...
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-  Nu tad runājiet ar Fērfaksas kundzi! -  Es visiem spēkiem 
nopūlos iegrožot savu nepacietību. — Noskaidrojiet, ko viņa ar to 
izdarījusi!

-T ie š i  to mēs cenšamies uzzināt. Diemžēl Fērfaksas kundze ir 
devusies atvaļinājumā un, par spīti mūsu lielākajām pūlēm, mēs 
nespējām ar viņu sazināties.

-  Viņa to ir nospērusi? -  Manā balsī ieskanas šausmas.
Es atradīšu to Fērfaksu! Lai ko tas prasītu. Detektīvus, policiju, 

Interpolu... Es jau stāvu tiesas zālē, rādot uz gredzenu plastikāta 
maisiņā, kamēr pusmūža sieviete -  iesauļojusies zeltaini brūna, jo 
slapstīšanās laikā dzīvojusies pa Costa de Sol pludmali, -  zibina uz 
mani niknu skatienu no apsūdzēto sola.

-  Fērfaksas kundze ir uzticama darbiniece jau trīsdesmit gadus, 
un viņas pārziņā bijušas daudzas ļoti vērtīgas lietas, kas piederējušas 
viesiem. -  Administrators izklausās mazliet aizvainots. -  Neticu, ka 
viņa varētu būt izdarījusi kaut ko tādu.

-T ā ta d  gredzenam jābūt kaut kur viesnīcā? -  Es jūtu, kā manī 
uzplaiksni vārs cerību stariņš.

-  To mēs šobrīd cenšamies noskaidrot. Protams, tiklīdz būs 
zināms kaut kas vairāk, es ar jums sazināšos. Vai joprojām varu 
izmantot šo numuru?

- J ā !  -  Es instinktīvi satveru telefonu ciešāk. -  Zvaniet uz šo 
numuru. Lūdzu, zvaniet, tiklīdz kaut ko uzzināt. Paldies.

Beigusi sarunu, es smagi elpoju. Pat nezinu, kā man justies. Tās 
taču ir labas ziņas, vai ne?

Vienīgi gredzena joprojām nav manā pirkstā. Visi uztrauksies. 
Magnusa vecāki domās, ka esmu vieglprātīga un bezatbildīga, un 
nekad nepiedos, ka viņiem manis dēļ bija jāpiedzīvo šāds satrau
kums. Tātad mani joprojām gaida absolūts murgs.

Ja vien... Ja vien es varētu...
Nē, droši vien nevaru. Bet varbūt tomēr...?
Es stāvu kā stabs uz ietves, kamēr mans prāts joņo pa riņķi. Labi. 

Vienkārši pārdomāsim vēlreiz visu notikušo. Loģiski un ētiski. Ja 
gredzens patiesībā nav pazaudēts...

68



Apmēram pirms četrsimt jardiem uz centrālās ielas pagāju gai.im 
Boots. Gandrīz nedomājot, ko daru, dodos atpakaļ. Neliekos ne 
zinis par pārdevēju, kas mēģina man iegalvot, ka veikala darba laiks 
ir beidzies. Nolaidusi galvu, eju taisnā ceļā pie pirmās palīd/.ibas 
medikamentu letes. Tur ir cimds, ko var uzvilkt pāri brūcei, un daži 
rullīši elastīgo apsēju. Es paņemu tos visus.

Pēc pāris minūtēm atkal soļoju augšup pakalnā. Mana plauksta ir 
ietīta apsējos tā, ka nav iespējams pateikt, vai man pirkstā ir gredzens 
vai nav, un man pat nav jāmelo, sakot, ka ir grūti nēsāt gredzenu uz 
applaucētas rokas. Tā ir patiesība.

Esmu gandrīz pie mājas, kad mans telefons iepīkstas un ekrānā 
parādās īsziņa no Sema Rokstona.

Kur ir pielikums?

'Tipiski. Bez sasveicināšanās un jebkādiem paskaidrojumiem. 
Viņš vienkārši gaida, ka es zināšu, ko viņš domā.

Par ko tu runā? 

Vēstule no Neda Mērdoka.Tai nebija pielikuma. 

Tā nav mana vaina! Es vienkārši pārsūtīju vēstuli. Acīmredzot viņš aizmirsis to 
pievienot. Kāpēc tu nepaprasi, lai viņš to atsūta vēlreiz AR pielikumu?Taisnā 
ceļā uz tavu datoru?

Es zinu, ka izklausos mazliet aizkaitināta, un, protams, Serns 
acumirklī to pamana.

Ja atceries, izmantot vienu telefonu uz abiem bija tava ideja. Ja esi no t,i 
nogurusi, vienkārši atnes telefonu uz manu biroju.

Steidzīgi rakstu atbildi:

Nē, nē! Viss kārtībā. Ja tas pienāks, es tev pārsūtīšu. Neraizējies. Man šķil,-i, tu 
gribēji nokārtot vēstuļu sūtīšanu uz savu adresi??? 

Tehniskā daļa teica, ka nokārtošot to viens divi. Bet viņi ir meļi.

Pēc īsas pauzes viņš atraksta:

Starp citu, dabūji gredzenu?
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Gandrīz. Viesnīca atrada, bet tad atkal pazaudēja. 

Tipiski. 

Es zinu.

Tagad es vairs neeju, bet esmu atspiedusies pret sienu. Es zinu, 
ka vilcinu laiku pirms ieiešanas mājā, tomēr nespēju atturēties. Šāda 
virtuāla saruna ar kādu, kurš nepazīst mani vai Magnusu, vai kādu 
citu, patīkami nomierina. Pēc brītiņa steidzīgi rakstu atzīšanos:

Domāju neteikt viņa vecākiem par gredzena pazušanu. Tu domā, tas ir ļoti 
slikti?

Uz mirkli iestājas klusums, tad viņš atbild:

Kāpēc tev viņiem būtu jāsaka?

Kas tad tas par smieklīgu jautājumu? Es pārgriežu acis pret de
besim un rakstu:

Tas ir viņu gredzens!

Atbilde pīkstēdama pienāk gandrīz tajā pašā mirkli.

Nav viņu gredzens. Tavējais. Viņiem nekāda darīšana. Nav liela muiža.

Kā viņš var rakstīt “nav liela muiža”? Nikni bliežot pa taustiņiem, 
atbildu:

Tā ir ģimenes jopcik RELIKVIJA. Tūlīt ar viņiem vakariņas. Gribēs redzēt gre
dzenu man pirkstā. Ir liela muiža, paldies.

Kādu bridi nekas nenotiek, un es nodomāju, ka Sems vairs 
negrib runāties. Taču, kad jau grasos iet tālāk, telefonā iepīkstas vēl 
viena īsziņa.>

Kā izskaidrosi trūkstošo gredzenu?

Brīdi mokos iekšējās šaubās. Bet kāpēc neuzklausīt vēl kāda 
cilvēka domas? Rūpīgi notēmējusi, nofotografēju apsaitēto roku ar
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telefona kameru un nosūtu bildi Semam. Pēc piecām sekundēm 
viņš atbild:

Tas taču nav nopietni?

Mirkli nožēloju, ka esmu aizsūtījusi foto, bet attopos, rakstot:

Un ko TU būtu darījis?

Klusībā ceru, ka Semam būs kāda spoža ideja, par ko neesmu 
iedomājusies. Taču nākamajā īsziņā viņš tikai atraksta:

Tāpēc jau vīrieši nenēsā gredzenus.

Lieliski! Tas tiešām palīdz. Grasos jau aizrakstīt kaut ko sarkas
tisku, kad pienāk nākamā īsziņa.

Izskatās neīsti. Noņem vienu apsēju.

Apmulsusi apskatu savu roku. Iespējams, viņam ir taisnība.

Labi. Paldies.

Es notinu apsēju un, kamēr lieku to somā, netālu saklausu Mag
nusa balsi.

-  Popij! Ko tu dari?
Paceļu galvu un redzu, ka viņš man tuvojas. Apjukusi iemetu 

telefonu somā un aizvelku rāvējslēdzēju. Varu dzirdēt, ka telefons 
iepīkstas, pienākot vēl vienai īsziņai, bet to vajadzēs lasīt vēlāk.

-  Čau, Magnus! Ko tu te dari?
-  Izgāju pēc piena. Lai mēs satiktos ārā. -  Apstājies manā priekšā, 

Magnuss uzliek abas rokas man uz pleciem. Viņa brūnās acis mani 
uzlūko sirsnīgā uzjautrinājumā. -  Kas noticis? Attālini ļauno brīdi?

-  Nē! -  Es aizsargājoties iesmejos. -  Protams, ne. Es tikai eju 11/ 
mājas pusi.

-  Es zinu, par ko tu gribēji ar mani runāt.
- T u . . .  zini? -  Es neviļus palūkojos uz savu apsaitēto roku un 

atkal novēršos.

71



-  Mīlulīt, klausies. Tev jābeidz raizēties par maniem vecākiem. 
Viņi tevi iemīlēs, kad kārtīgi iepazīs. Es parūpēšos par to. Mums būs 
jautrs vakars. Labi? Tikai atslābinies un esi tu pati.

-  Labi. — Es beidzot pamāju, un Magnuss mani cieši apskauj. 
Tad viņš paskatās uz apsēju.

-  Roka joprojām sāp? Ak tu, nabadzīte.
Viņš pat nepiemin gredzenu! Man šķiet, ka pavīd cerība. Varbūt 

šis vakars galu galā būs labs?
-  Nu, vai tu pateici vecākiem par mēģinājumu? Rītvakar baz

nīcā.
-  Es zinu. -  Viņš smaida. -  Neraizējies. Mums viss sarunāts.
Ejot tālāk, es izbaudu šo domu. Senā akmens baznīca. Kad es

ienāku, spēlē ērģeles. Zvēresti...
Es zinu, dažas līgavas domā tikai par mūziku vai ziediem, vai 

kleitu. Bet es domāju par zvērestiem. Laimē un nelaimē... Bagātībā 
un nabadzībā... Vienmēr kopā... Es vienmēr esmu rūpīgi ieklausījusies 
šajos vārdos. Ģimenes precībās, kino ainās, pat karaliskajās kāzās. 
Vieni un tie paši vārdi atkal un atkal, gluži kā dzeja nodoti tālāk caur 
gadsimtiem. Un tagad mēs tos teiksim viens otram. Šī atskārsme liek 
skudriņām skriet man pa muguru.

-  Es tik ļoti gaidu brīdi, kad nodosim zvērestus! -  es nevaru 
nepateikt, kaut gan esmu to sacījusi jau agrāk, kādas simts reizes.

Ļoti īsu laiku tūlīt pēc mūsu saderināšanās Magnuss, šķiet, 
domāja, ka mēs salaulāsimies dzimtsarakstu nodaļā. ViņŠ nav īsti 
reliģiozs, un tādi nav arī viņa vecāki. Taču, tiklīdz es izskaidroju, cik 
loti visu mūžu esmu gribējusi dot zvērestu baznīcā, viņš piekāpās un 
sacīja, ka nevarot iedomāties neko brīnišķīgāku.

-  Es zinu. -  Viņš atkal saspiež manu roku. -  Es arī.
-  Tev tiešām nav nekas pretī atkārtot tos senos vārdus?
-  Dūdiņ, es domāju, ka tie ir skaisti.
-  Es arī. -  Es laimīgi nopūšos. — Tik romantiski.
Katru reizi, kad iztēlojos mūs abus altāra priekšā, rokās sadevušos 

sakām šos vārdus viens otram skaidrā, skanīgā balsī, šķiet, ka nekam 
citam nav nozīmes.
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Diemžēl, kad pēc divdesmit minūtēm tuvojamies mājai, m.nr. 
drošības oreols sāk noplakt. Teviši nepārprotami ir atgriezušies: v i s . i  

mājā deg gaisma un es dzirdu pa logiem plūstam operas skaņas. 
Piepeši atceros to reizi, kad Entonijs man pavaicāja, ko es domāju 
par Tanheizeru, un es atteicu, ka nesmēķēju.

Ak dievs. Kāpēc neesmu izgājusi īso kursu operā?
Magnuss atrauj vaļā parādes durvis, tad noklakšķina ar mēli.
-  Sasodīts! Aizmirsu piezvanīt Dr. Vīleram. Es pazudīšu tikai uz 

pāris minūtēm.
Es tam nespēju noticēt! Magnuss traucas augšā pa kāpnēm uz 

studijas pusi. Viņš nevar mani tagad pamest.
-  Magnus. -  Es cenšos neizklausīties panikas pārņemta.
-  Ej vienkārši uz priekšu. Mani vecāki ir virtuvē. Ak jā, esmu 

tev kaut ko sagādājis. Noderēs mūsu medusmēnesī. Ver vaļā! -  Viņš 
nosūta man gaisa skūpstu un nozūd aiz stūra.

Uz soliņa vestibilā redzu milzīgu, ar lentēm pārsietu kārbu. 
Oho! Es zinu šo veikalu, un tas ir dārgs. Atveru kārbu, nepacietīgi 
saplosu grezno, maigi zaļo ietinamo papīru un ieraugu pelēkbaltu 
japāņu kimono. Tas ir absolūti satriecošs, un tam pat ir pieskaņots 
negližē.

Daudz nedomājot, iešaujos mazajā istabiņā pie ārdurvīm, kuru 
neviens nekad neizmanto. Es novelku jaku un krekliņu, uzvelku 
negližē un tam pa virsu atkal savas drēbes. Veļas gabals ir mazliet par 
lielu, bet vienalga fantastisks. Zīdaini gluds un grezns.

Dāvana ir jauka. Tiešām jauka. Taču, godīgi runājot, man šobrīd 
labāk patiktu, ja Magnuss atrastos man blakus, stingri turētu manu 
roku un sniegtu morālu atbalstu. Laiku vilcinot, es saloku kimono 
un iebāžu to atpakaļ kārbā starp ietinamā papīra skrandām.

Joprojām ne miņas no Magnusa, bet ilgāk vairs nevaru vil*, inaties.
-  Magnus? -  no virtuves atskan Vandas spalgā, īpatnējā balss.

-  Vai tas esi tu?
-  Nē, tā esmu es, Popija! -  Mana rīkle no sasprindzinājuma ir tā 

aizžņaugusies, ka izklausos sveša pati sev.
-  Popij! Nāc tālāk!
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Atslābinies. Esi pati. Nestreso!
Es stingri satveru vina pudeli un dodos uz virtuvi, kas ir silta un 

smaržo pēc Boloņas mērces.
-  Sveiki, kā jums klājas? -  Es nervozā steigā sasveicinos. -  Atnesu 

vīnu. Ceru, ka jums tas patiks. Sarkanais.
-  Popij! -  Vanda brāžas uz manu pusi. Viņas nepaklausīgie mati 

ir nesen krāsoti, un viņai mugurā ir viena no tām dīvainajām, ietil
pīgajām kleitām, kas šķiet pašūtas no izpletņu zīda. Kājās Vanda 
uzāvusi slēgtas siksniņkurpes ar gumijas zoli. Viņas āda ir tikpat 
bāla un neizskaistināta kā vienmēr, bet lūpas iekrāsotas ar nevērīgu 
sarkana lūpu zīmuļa triepienu.36 Viņas vaigs pieskaras manējam, un 
gaisā uzvēdī iestāvējušās smaržas. -  Ļau-da-va! -  Viņa izrunā šo vārdu 
ar tādu rūpību, kas robežojas ar izsmieklu. -  Līgava.

-  Saderētā, -  iestarpina Entonijs, pieceldamies no savas vietas 
pie galda. Viņam mugurā ir tvīda žakete, tā pati, kas fotogrāfijā 
viņa grāmatas aizmugurē, un viņš uzlūko mani ar to pašu nepatī
kamo smaidu, ko pavada caururbjošs skatiens. -  “Vālodze prec savu 
lāsmaino draugu, / Bet lilijai līgava bite.” Vai derēs tavai kolekcijai, 
mīlā? -  viņš vaicā Vandai.> *

-  Tev taisnība! Man vajag pildspalvu. Kur ir pildspalva? -  Vanda 
sāk rakties starp papīriem, kas mētājas uz letes. — Kaitējums, ko femi
nistu lietai nodarījis smieklīgais, tupais antropomorfisms. “Prec savu 
lāsmaino draugu.” Es vaicāju tev, Popij! -  Viņa vēršas pie manis, un 
es atbildu ar samocīti stīvu smaidu.

Man nav ne jausmas, par ko viņi runā. Ne mazākās. Kāpēc viņi 
nevar vienkārši pavaicāt: “Sveika, kā tev klājas?” Kā normāli cilvēki!

-  Kāds ir tavs viedoklis par kultūras atbildi antropomorfismam? 
No jaunas sievietes perspektīvas?

Man iekšā viss salecas, jo es aptveru, ka Entonijs atkal skatās uz 
manu pusi. Lai dieviņš nogrābstās. Vai viņš runā ar mani?

Antr... kas?

36 M agnuss saka, ka Vanda nekad m ūžā nav sauļojusies. V iņa dom ājot, 
ka cilvēki, kas dodas atvaļinājum ā, lai gulētu gultā, ir nepieskaitām i. Tātad  
tas ir par m ani.
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Ja viņš tagad uzrakstītu savus jautājumus uz lapiņas, icdoiu m 
man un atvēlētu piecas minūtes pārdomām (un varbūt piešķinu .111 

vārdnīcu), iespējams, es varētu nākt klajā ar kaut ko inteliģentu. 1 \ 
gribu teikt, ka tiešām pabeidzu universitāti. Es esmu rakstījusi s.u <• 
rējumus ar gariem vārdiem, un es esmu uzrakstījusi arī disertāciju.' 
Mana angļu valodas skolotāja pat reiz teica, ka man esot “meklējošs

w IRprāts .
Taču man nav piecu minūšu. Entonijs gaida, kad es runāšu. Un 

kaut kas viņa možajā skatienā paralizē manu smadzeņu darbību.
-  Nu... hmm... es domāju, tā ir... tā ir... interesanta diskusija, 

visbeidzot ar lielām grūtībām izmoku. -  Ļoti izšķiroša šajās dienās 
un šajā vecumā. Tātad... kāds bija jūsu lidojums? -  Es aši piebilstu. 
Varbūt mēs varam pāriet pie filmām vai kaut kā tāda?

-  Neizsakāms. -  Vanda paceļ skatienu no papīra, uz kura veikli 
raksta. -  Kāpēc cilvēki lido? Kāpēc?

Neesmu īsti pārliecināta, vai viņa gaida atbildi vai ne.
-  Ē... lai dotos atvaļinājumos un tā.
-  Es jau sāku rakstīt piezīmes referātam par šo jautājumu. - 

Vanda mani pārtrauc. -  “Migrācijas impulss.” Kāpēc cilvēki jūtas 
spiesti mesties pāri visai zemeslodei? Vai mēs sekojam mūsu senču 
senajiem migrācijas ceļiem?

-  Vai esi lasījusi Buro? -  Entonijs ieinteresēts viņai noprasa. -  Ne 
grāmatu, bet Ph.D. tēzes.

Neviens pat nav piedāvājis man iedzert. Cenzdamās saplūst .11 

fonu, es klusu ieleju sev glāzi vīna.
-  Kā saprotu, Magnuss tev iedeva savas vecmāmuļas smaragda 

gredzenu?
Es šausmās salecos. Mēs jau esam tikuši līdz gredzenam! V.ii Van 

das balsī bija jaušams dzēlīgums vai arī es to izdomāju? Vai viņa ;ina?
- J ā !  Tas ir... tas ir skaists. -  Man tik ļoti trīc rokas, ka gandrīz, 

izleju vīnu.

37 Pētījums par vienlaidu pasīvu kustību pēc ceļgala Jitroplasiijas”. l-\ to 
joprojām  glabāju oriģinālajos plastikāta vākos.

38 V iņa nepateica precīzi, kur īsti tas meklē.
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Vanda neko nesaka, tikai paskatās uz Entoniju un zīmīgi savelk 
uzacis.

Ko tas nozīmē? Kāpēc šīs savilktās uzacis? Ko viņi domā? Ārprāts! 
Ārprāts!Tūlīt viņi gribēs redzēt gredzenu un viss, viss sabruks...

-  Taču ir grūti nēsāt gredzenu, ja roka applaucēta, -  es izmisumā 
izmetu.

Nu re. Tie nebija meli.
-Applaucēta? -  Vanda spēji pagriežas un nopēta manu apsaitēto 

roku. -  iVlana mīļā meitene! Tev jāiet pie Pola.
- J ā ,  pie Pola. -  Entonijs pamāj. -  Noteikti. Piezvani viņam, 

Vanda.
-  Mūsu kaimiņš, -  Vanda paskaidro. -  Dermatologs. Pats labā

kais. -  Viņa jau ir pie telefona un tin ap roku tā vecmodīgo auklu.
-  Dzīvo tepat pāri ielai.

Pāri ielai?
Mani ir paralizējušas šausmas. Kā viss tik ātri varēja noiet greizi? 

Es domās jau redzu, kā virtuvē ienāk enerģisks vīrs ar ārsta somu 
un saka: “Paskatīsimies!” Un visi sanāk ap mums, lai redzētu, kā es 
noņemu apsējus.

Varbūt man paslēpties augšstāvā un padarboties ar sērkociņiem? 
Vai vārošu ūdeni? Ja godīgi, tad es labāk paciestu mokošas sāpes 
nekā atzītu patiesību.

-  Sasodīts! Viņa nav mājās. -  Vanda noliek klausuli.
-  Cik žēl, -  es izmoku brīdī, kad virtuves durvīs parādās Mag

nuss, kuram seko Fēlikss. Izmetis strupu “Sveika, Popij”, brāļuks no 
jauna iegrimst mācību grāmatā, ko lasa.

-  Tātad! -  Magnuss skatās pārmaiņus uz mani un vecākiem, it 
kā mēģinot novērtēt atmosfēru telpā. -  Kā jums visiem klājas? Vai 
Popija neizskatās vēl skaistāka nekā parasti? Vai viņa nav vienkārši 
mīlīga? -  Viņš saņem saujā manus matus un ļauj tiem atkal brīvi 
atkrist atpakaļ.

Kaut Magnuss tā nebūtu darījis! Es zinu, ka viņš cenšas būt jauks, 
bet mani tas mulsina. Vanda izskatās izsista no sliedēm, acīmredzot 
viņai nav ne jausmas, ko uz šādiem vārdiem atbildēt.
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-  Burvīga. -  Entonijs pieklājīgi smaida, it kā apbrīnotu Lul.i 
cita dārzu.

-  Vai tu sazvanīji Dr. Vīleru? -  grib zināt Vanda.
- J ā .  — Magnuss pamāj. -  Viņš saka, ka uzmanības centra n 

kultūras ģenēze.
-  Laikam esmu sapratusi nepareizi, -  Vanda saīgusi atzīst. Mes 

mēģinām panākt, lai referātus publicē vienā almanahā. Viņ.i 
pievēršas man. -  Mūsu visu sešu referātus, ieskaitot Konrādu un 
Margo. Ģimenes pasākums, tā sacīt. Fēlikss strādā pie rādītājiem. 
Visi ir iesaistīti.

Visi, izņemot mani, -  man iešaujas prātā, kaut arī tas, protams, 
ir smieklīgi. Vai tad es gribu rakstīt akadēmisku referātu kaut kādā 
mazpazīstamā žurnālā, ko neviens nelasa? Nē. Vai es varētu? Nē. Vai 
es vispār zinu, kas ir kultūras ģenēze? N ē.39

-  Zināt, arī Popija ir publicējusies savā jomā, -  piepeši paziņo 
Magnuss, it kā būtu dzirdējis manas domas un nolēmis mesties man 
palīgā. -  Vai tad ne, mīļā? -  Viņš lepni man uzsmaida. -  Neesi nu 
tik pieticīga.

-  Tu esi publicējusies? -  Entonijs pamostas un paskatās uz mani 
vērīgāk nekā jebkad. — Ak. Tas gan ir interesanti. Kurā almanahā?

Es bezpalīdzīgi skatos uz Magnusu. Par ko viņš runā?
-  Atceries? -  viņš mani mudina. -  Vai tad tu neteici, ka esi kaut 

ko publicējusi tajā fizioterapijas izdevumā?
Ak dievs! Nē!
Es Magnusu nogalināšu. Kā viņš varēja par to ierunāties?
Entonijs un Vanda gaida, kad es atbildēšu. Pat Fēlikss ir pacēlis 

ieinteresētu skatienu. Viņi laikam domā, ka tūliņ izklāstīšu kādu 
jaunatklājumu sakarā ar fizioterapijas kultūras ietekmi uz nomadu 
ciltīm vai kaut ko tamlīdzīgu.

-T a s  bija “Fizioterapeita nedēļas apskatā”, -  es beidzot nomiti 
minu, skatoties uz kāju purngaliem. -  Tas īsti nav almanahs. Vairāk 
kā... žurnāls. Viņi reiz nopublicēja manu vēstuli.

39 Lai gan m an tīri labi padodas zemsvītras piezīmes. Viņi varētu pielikt 
mani pie tām .
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-  Vai tas bija kāds pētījums? -  taujā Vanda.
-  Nē. -  Es ar grūtībām noriju siekalas. -  Tas bija par sasvīdušu 

pacientu ķermeņa smakām. Es rakstīju, ka mums varbūt vajadzētu 
nēsāt gāzmaskas. Tas bija... saprotiet.... domāts kā joks.

Iestājas klusums.
Jūtos tik neērti, ka nespēju pacelt galvu.
-  Tu taču rakstīji disertāciju, lai dabūtu grādu, -  ieminas Fēlikss.

-  Vai tu man vienreiz neteici? -  Viņš veras manī ar atklātu, uzmun-»

drinošu skatienu.
- J ā ,  bet... tā netika publicēta. -  Es neveikli paraustu plecus.
-  Es labprāt to kādu dienu izlasītu.
-  Labi.
Es smaidu, kaut arī, godīgi sakot, tas ir nožēlojami. Saprotams, 

Fēlikss negrib lasīt manu disertāciju, viņš vienkārši cenšas būt jauks. 
Tas ir mīļi no viņa puses, bet liek man justies vēl šausmīgāk, jo man 
ir divdesmit deviņi gadi, bet viņam tikai septiņpadsmit. Turklāt, ja 
Fēlikss šādi mēģināja celt manu statusu savu vecāku acīs, tas nav 
izdevies, jo viņi pat neklausās.

-  Jā, humors ir izteiksmes veids, kas jāņem vērā kultūras nara- 
tīvā, -  šaubīgi saka Vanda. -  Manuprāt, Džeikobam K. Gadsonam 
par to ir interesants darbs “Kāpēc cilvēki joko”.

-  Es domāju, ka nosaukums bija “Vai cilvēki joko?”, -  izlabo 
Entonijs. -  Šķiet, viņa tēze bija...

Un viņi sāk atkal. Vaigiem vēl aizvien degot, es izelpoju. Tas nav 
man pa spēkam. Es gribu kādu, kas pavaicātu par brīvdienām vai 
“Izsauciet vecmāti!”, vai vienalga ko, tikai ne šo!

Protams, es mīlu Magnusu un viss it kā ir kārtībā, bet esmu 
pavadījusi šeit vien piecas minūtes un jau kļuvusi par nervu 
kamolu. Kā es turpmāk katru gadu pārcietīšu Ziemassvētkus? Ko 
tad, ja visiem mūsu bērniem būs supergaišas galvas un es nevarēšu 
saprast, ko viņi saka, un viņi skatīsies uz mani no augšas, jo , redziet, 
man nav Ph.D.1

Sajūtu gaisā kodīgu smaku un piepeši saprotu, ka deg Bolo- 
ņas mērce. Vanda tikai stāv pie plīts, pļāpā par Aristoteli un neko
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nemana. Es klusītēm izņemu karoti no viņas rokas un s.iku m.u ii 
Paldies dievam, lai tiktu ar to galā, nav nepieciešama Nobela piemij.i

Vakariņu saglābšana ļauj man justies noderīgai. Diemžēl ne 11/ 
ilgu laiku. Pēc pusstundas mēs visi sēžam ap galdu, un manas runas 
spējas atkal ir laupījusi panika.

Skaidrs, kāpēc Entonijs un Vanda negrib, ka mēs ar Magnusu 
precamies. Viņi domā, ka esmu galīga glupiķīte. Gandrīz jau bijām 
tikuši galā ar Boloņas mērci, bet es vēl aizvien nebiju izdvesusi ne 
vārda. Tas bija pārāk grūti. Redziet, saruna ir kā spēcīgas komandas 
darbs. Vai varbūt simfonija. Jā, labāk simfonija. Un es esmu flauta. 
Man ir sava skaņa, un es labprāt spēlētu, bet šeit nav diriģenta, kas 
mani ievadītu. Tāpēc es ik pa laikam ievelku elpu, tomēr nobīstos 
un turpinu klusēt.

-  Diemžēl galvenais redaktors bija citās domās, tāpēc manai grā
matai nebūs jauna izdevuma. -  Entonijs nožēlas pilns noklikšķina 
mēli. -  Tantpis.

Piepeši es kļūstu uzmanīga. Beidzot saprotu, par ko tiek runāts, 
un man ir ko teikt!

-  Tas ir briesmīgi! -  es līdzjūtīgi izsaucos. -  Kāpēc viņi nepublicēs 
jauno izdevumu?

-  Viņiem vajag lasītājus. Viņiem vajag pieprasījumu. -  Entonijs 
teatrāli nopūšas. -  Nu labi. Tas nav svarīgi.

-  Protams, tas ir svarīgi! -  es aizsvilstos. -  Kāpēc mēs visi nevaram 
uzrakstīt redaktoram un izlikties par lasītājiem, sakot, cik Spoža ir 
grāmata, un pieprasot jaunu izdevumu?

Es jau plānoj u vēstules. Dārgais ser, es esmu šokēta, ka nav publicēts 
šis brīnišķīgās grāmatas jaunais izdevums. Mēs tās varētu sadrukāi 
dažādos fontos un izsūtīt no dažādiem valsts reģioniem.

-  Un vai tu personīgi nopirktu tūkstoti eksemplāru? - I ntonijs 
mani uzlūko ar savu vanaga skatienu.

-  Es... ēē... -  Arguments liek man vilcināties. -  Varbūt..
-  Diemžēl, Popij, ja izdevējs nodrukās tūkstoti grāmatu, kuras 

neviens nepirks, es būšu vēl sliktākā situācijā nekā pirms 1.1111. Viņš 
man saspringti uzsmaida. -  Saproti?
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Jūtos pagalam sagrauta un dumja.
-  Pareizi, -  es nomurminu. -  Jā. Es... es saprotu. Piedodiet.
Cenšoties saglabāt līdzsvaru, es sāku nokopt traukus. Magnuss

uz papīra lapas skicē Fēliksam kaut kādu argumentu, un es neesmu 
droša, vai viņš vispār jelko ir dzirdējis. Viņš man velta izklaidīgu 
smaidu un, kad eju garām, iekniebj dibenā. Ja godīgi, tas necik 
neuzlabo manu pašsajūtu.

Taču, kad esam atkal apsēdušies, lai notiesātu pudiņu, Magnuss 
piešķindina ar dakšu un pieceļas.

-  Es gribu uzsaukt tostu par Popiju, -  viņš stingri nosaka. -  Un 
lūgt viņu ienākt mūsu ģimenē. Viņa ir ne tikai skaista, bet arī gādīga, 
jautra un brīnišķīga persona. Es esmu ļoti laimīgs vīrietis.

Mans topošais vīrs aplaiž skatienu galdam, it kā izaicinot jeb
kuru, kas uzdrīkstētos nepiekrist, un es pateicībā viņam uzsmaidu.

-  Turklāt es gribu sveikt mammu un tēti ar atgriešanos. -  Mag
nuss paceļ glāzi, un abi Teviši pamāj pretī. — Mēs bijām pēc jums 
noilgojušies.

-  Es nebiju, -  iestarpina Fēlikss, un Vanda skaļi iesmejas.
-  Protams, ka neilgojies, tu briesmīgais puika!
-  Un visbeidzot... -  Magnuss atkal piesit pie glāzes, lai pievērstu 

visu apkārtējo uzmanību, -  ... laimīgu dzimšanas dienu, mammu! 
Daudz laimes no mums visiem. -  Viņš pāri galdam nosūta Vandai 
gaisa skūpstu.

Ko? Ko viņš tikko pateica?
Mans smaids ir sastindzis uz lūpām.
-  Protams, protams. -  Entonijs paceļ savu glāzi. -  Laimīgu 

dzimšanas dienu, Vanda, mana mīlestība.
Magnusa mātei ir dzimšanas diena? Un viņš man nepateica?! Man 

nav ne kartītes, ne dāvanas. Kā viņš varēja man to nodarīt?
Vīrieši ir dranki.> >

Fēlikss no sava krēsla apakšas ir izvilcis sainīti un sniedz to Vandai.
-  Magnus, -  es izmisīgi čukstu, tildīdz viņš apsēžas, — tu man 

nepateici, ka tavai mātei šodien ir dzimšanas diena. Tu nepateici 
nevienu vārdu! Tev vajadzēja man pateikt!
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Panikas dēļ es runāju diezgan nesakarīgi. Šī ir mana pirm.i tik 
šanās ar Magnusa vecākiem, kopš esam saderinājušies, un es viņiem 
nepatīku, un tagad vēl tāda izgāšanās!

Bet Magnuss ir pilnīgā neizpratnē.
-  Sirsniņ, kas noticis?
Kā viņš var būt tik neaptēsts?
-  Es būtu nopirkusi viņai dāvanu! — es saku Vandas sajūsmas 

sauciena aizsegā. (“Brīnišķīgi, Fēliks!” par kādu senlaicīgu grāmatu.)
-  Ak, ko tu! -  Magnuss atmet ar roku. -  Viņa pat nepamanīs, 

beidz nervozēt. Tu esi eņģelis, un visi tevi mīl. Starp citu, vai tev 
patika krūze?

-  Kas? -  Es pat nespēju sekot līdzi, par ko viņš runā.
-  “Tikko precējušies” krūze. Uz galdiņa vestibilā. Mūsu medus

mēnesim. -  Magnuss saka priekšā, redzot manu neizteiksmīgo ska
tienu. -  Es tev par to teicu! Man šķita diezgan jauka.

-  Es neredzēju nekādu krūzi. -  Raugos viņam pretī tukšu ska
tienu. -  Es domāju, ka tu man esi uzdāvinājis to lielo kārbu ar lentēm.

-  Kādu lielo kārbu? -  Tagad apmulsis ir Magnuss.
-  Un nu, mana dārgā, -  Entonijs, bezgala apmierināts ar sevi, 

saka Vandai, -  es nebaidos sacīt, ka šogad esmu uz tevi kārtīgi patē
rējies. Ja tu mirkli uzgaidītu...

Viņš pieceļas un dodas uz vestibilu.
Ak dievs! Piepeši man iekšā viss sagriežas. Nē. Lūdzu, nē!
-  Man šķiet... -  es ierunājos, bet balss negrib man klausīt. -  Man 

šķiet, ka varbūt es... kļūdas pēc...
-  Kas ellē... -  no vestibila atskan Entonija sauciens. -  Kas ai to 

noticis?
Pēc mirkļa viņš ienāk atpakaļ istabā, turot rokās kārbu. Tā i/ska 

tās totāli sabojāta, ietinamais papīrs karājas skrandainās stērbeles, un 
kimono ir gandrīz izkritis laukā.

Man galvā dun pulss.
-  Es ļoti, ļoti atvainojos... -  Vārdi ar mokām pārveļas pat lūpām.

-  Man šķita... Man šķita, ka tas ir domāts man. Tāpēc es... to atvēru.
Iestājas nāves klusums. Visi ir apstulbuši, ieskaitot Magnusu.
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-  Sirsniņ... -  viņš vārgi iesāk, bet tad apklust, it kā nespēdams 
izdomāt, ko sacīt.

-  Bez raizēm! -  mundri iesaucas Vanda. -  Dod to man. Mani 
neinteresē iesaiņojums.

-  Bet tur bija vēl kaut kas! -  Entonijs meklējot biksta zīdpapīru.
-  Kur ir otrs gabals? Tas bija te iekšā!

Piepeši es aptveru, par ko viņš runā, un iekšēji iesmilkstos. Katru 
reizi, kad domāju, ka sliktāk vairs nevar būt, kļūst vēl ļaunāk. Paveras 
jauni, spokaini bezdibeņi.

- J ū s  laikam... Vai jūs domājat... -  es stostos, un mana seja ir 
pietvīkusi koši sarkana, -  domājat šo? -  Kautrīgi pavelku uz āru 
negližē maliņu, un visi uz to skatās, kā zibens sisti.

Es sēžu pie vakariņu galda, ģērbusies savas topošās vīramātes 
apakšveļā! Tas ir kā murgs, no kura pamostoties tu domā: “Augstā 
debess! Cik labi, ka tas notika tikai sapnī!”

Ap galdu redzamas nekustīgas sejas atkārtiem žokļiem -  varētu 
teikt, gleznas “Kliedziens” savdabīgi varianti.

-  Es... es to aiznesīšu uz ķīmisko tīrītavu, -  beigu beigās nočukstu 
aizsmakušā balsī. -  Atvainojiet.

Skaidrs, šis vakars ir izvērties tik briesmīgs, cik vien briesmīgs tas 
varēja būt. Un es zinu tikai vienu risinājumu -  dzert vīnu, kamēr nervi 
kļūst nejutīgi, vai zaudēt samaņu. Atkarībā no tā, kas notiks vispirms.

Vakariņas ir galā, un visi ir samierinājušies ar negližē starpgadī
jumu. Puslīdz.

Patiesībā Teviši ir nolēmuši pārvērst to par ģimenes joku. Kas no 
viņu puses ir mīļi, bet nozīmē to, ka Entonijs laiku pa laikam izmet 
kādu aizdomīgi jocīgu piezīmi, kā, piemēram:

-  Pacienāsimies ar šokolādes konfektēm? Ja vien Popija nav tās 
visas jau apēdusi.

Es zinu, ka man vajadzētu saglabāt humora izjūtu, tomēr ikreiz 
saraujos.

Tagad mēs sēžam viesistabā uz seniem bedrainiem dīvāniem un 
spēlējam vārdu spēli Scrabble. Tevišiem tā neprātīgi patīk. Viņiem ir
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īpašs spēles laukums, kas griežas ap savu asi, greznas burtu plāksnītes 
un pat ādas vākos iesieta grāmata, kurā pierakstīt rezultātus un kui.i 
kalpo jau kopš 1998. gada. Pašlaik vadībā ir Vanda, un viņai ( irši 
pa pēdām seko Magnuss.

Entonijs sāka spēli ar vārdu PĀRCILVĒKS (74 punkti). Vanda 
uzlika 1RĪD IJS (65 punkti). Fēlikss sabīdīja KA RIATĪD E (80 pun
kti). Magnuss izveidoja K O N T U Z Ē T S (65 punkti).40 Un man 
sanāca APLIS (5 punkti).

Manā ģimenē APLIS būtu bijis labs vārds. Un pieci punkti 
gana pieklājīgs rezultāts. Man nebūtu ne no viena jāsaņem nožēlas 
pilni skatieni, jāklausās zīmīgā klepošanā un jājūtas kā lūzerim.

Es ne pārāk bieži atceros vecos laikus vai gremdējos atmiņās. Tas 
nudien nav man raksturīgi. Taču, sēžot šeit cieši kopā saspiestiem 
ceļgaliem, neveiksmes dēļ jūtoties kā aplieta ar ūdeni un ieelpojot 
Tevišu mājas iesmakušo gaisu, ko rada grāmatas, paklāji un vecas 
kamīna pagales, es nespēju no tā atturēties. Es paveru tikai mazu 
spraudziņu. Tikai mazītiņu atmiņu lodziņu. Mēs esam virtuvē -  es 
un mani mazie brāļi, Tobijs un Toms. Mēs sēžam pie Scrabble dēļa 
un ēdam grauzdiņus ar Marmite džemu. Es to ļoti skaidri atceros, 
pat sajūtu ogu garšu uz mēles. Tobijs un Toms ir sarūgtināti. Viņi 
ir pagatavojuši kaudzi papildu plāksnīšu no papīra, jo  bija iedomā
jušies, ka katrs spēlētājs drīkst izmantot tik daudz burtu, cik vien 
vēlas. Istaba ir pilna ar izgrieztiem papīra kvadrātiņiem, uz kuriem 
ar lodīšu pildspalvu uzskricelēti burti. Toms sev atvēlējis kādus 
sešus Z, bet Tobijam ir desmit E. Lai vai kā, viņi dabū pa kādiem 
četriem punktiem gājienā, un tas kā vienmēr beidzas ar plūkšanos 
un kliedzieniem: “Tas nav godīgi! Tas nav godīgi!”

Jūtu, ka acīs tūlīt sanesīsies asaras, un nikni samirkšķinu plak 
stiņus. Es uzvedos muļķīgi. Smieklīgi. Pirmkārt, šī ir mana jaun i 

ģimene un es mēģinu tajā integrēties. Otrkārt, gan Tobijs, gan loms 
tagad ir prom koledžā. Viņiem ir zemas balsis, un loms ir ataudzē
jis bārdu. Mēs vairs nespēlējam Scrabble. Es pat nezinu, kur tagad 
atrodas viss spēlei nepieciešamais. Treškārt...

't<l N av ne jausmas, ko lielākā daļa no tiem nozīme.
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-  Popij?
-  Jā. Pareizi. Es... aizdomājos.
Pašlaik rit otrais raunds. Entonijs savu PĀRCILVĒKS ir pārvēr

tis par PĀ RCILVĒCISKS. Vanda vienlaicīgi ir izveidojusi O SS41 un 
O LN ĪC A . Fēlikss tikko izlika IZ D IBIN Ā T, un Magnuss izvēlējās 
JARA, ko Fēlikss apšaubīja, bet vārds tomēr atradās vārdnīcā un 
Magnuss dabūja daudz punktu. Tagad Fēlikss ir aizgājis uzvārīt 
kafiju, un es jau piecas minūtes bezcerīgi bīdu savas burtu plāk
snītes.

Es nespēju koncentrēties, jūtos totāli pazemota. Man nemūžam 
nevajadzēja piedalīties šajā spēlē! Es esmu blenzusi un blenzusi uz 
stulbajiem burtiem, un šis -  pavisam godīgi -  ir labākais no visiem 
vārdiem, ko spēju izveidot.

-  C-Ū -K-A, -  uzmanīgi izrunā Entonijs, kad es nolieku savas 
plāksnītes uz spēles laukuma. -  Cūka. Tas ir kā... zīdītājs, es saprotu?

-  Labs darbiņš, -  apmierināti nosaka Magnuss. -  Seši punkti!
Es nevaru uz viņu paskatīties. Nožēlojami taustos pēc divām

jaunām plāksnītēm. A un I. Šaubos, vai tas ko līdzēs.
-  Ei, Popij, -  atgriezdamies istabā, saka Fēlikss. -  Tev virtuvē 

zvana telefons. Kādu vārdu tu uzliki? Ak jā, redzu. Cūka. -  Paskato
ties uz dēli, viņa lūpas noraustās, un es pamanu, ka Vanda brīdinoši 
sarauc uzacis.

Vairs ilgāk to nevaru izturēt.
-  Ja jūs neiebilstat, es aiziešu un paskatīšos, kas zvanīja, -  saku 

pieceldamās. -  Varbūt kaut kas svarīgs.
Es izmūku virtuvē, izmakšķerēju telefonu no somas un piekļau

jos plīts mierinošajam siltumam. Pienākušas trīs īsziņas no Sema. 
Pirmā “Lai veicas” ir atsūtīta pirms divām stundām. Pēc divdesmit 
minūtēm viņš ir uzrakstījis “Lūdzu lielu pakalpojumu”, kam seko 
“Vai tu tur esi?”.

Vienu reizi viņš arī zvanījis. Labāk paskatīšos, kas par lietu. 
Drūmi knibinoties ap dzimšanas dienas tortes atliekām, uzspiežu 
Sema numuru.

41 Kas, protam s, ir vārds. Ak es aunagalva.
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-L ie lisk i, Popij. Vai tu vari man izdarīt lielu pakalpojumu:' 
viņš saka, tiklīdz esam savienoti. -  Es neesmu savā kabinetā, un k.mi 
kas ir noticis ar manu telefonu. Neko nevar izsūtīt, bet man obliļvm 
junodod vēstule Vivijai Emberlijai. Vai tu neiebilsti?

-  Ak jā. Vivjena Emberlija, -  es zinoši iesāku, tad apraujos.
Droši vien man nevajadzētu atklāt, ka esmu lasījusi visu kores

pondenci ar Vivjenu Emberliju. Viņa strādā Stratēģijas nodaļā, taču 
ir pieteikusies darbā citā konsultāciju kompānijā. Sems izmisīgi 
cenšas viņu paturēt, bet pagaidām nekas nav līdzējis, un tagad viņa 
ir pateikusi, ka rīt rakstīs atlūgumu.

Labi, es zinu, ka man ir bijis pārāk garš deguns. Taču ar citu 
cilvēku vēstulēm ir tā: ja esi sācis lasīt, vairs nevari apstāties. Tev 
ir jāuzzina, kas notiks. Tā ir gluži kā atkarība -  ritināt uz priekšu 
bezgalīgās jautājumu un atbilžu virknes, ejot arvien dziļāk pagātnē 
un noskaidrojot visu stāstu pilnībā. Kā atritinot mazus dzīves
kamoliņus.)

-  Ja tu varētu viņai aizsūtīt ašu vēstulīti, es būtu ļoti pateicīgs, -  
saka Sems. -  No kādas manas e-pasta adreses. Uz adresi vivjenaem- 
berlija@skyhinet.com, vai esi atradusi?

Paga, paga! Kas es esmu, viņa PA?
-  Nu labi, lai iet, -  es negribīgi novelku, uzklikšķinot uz Vivjenas 

adreses. — Kas man jāraksta?
-  Sveika, Vivij. Es ļoti gribētu to pārrunāt ar tevi vēlreiz. Lūdzu, 

piezvani, lai varam norunāt tikšanos rīt jebkurā tev ērtā laikā. I s 
nešaubos, ka mēs varam kaut ko izdomāt. Sems.

Es to rūpīgi uzrakstu ar savu neapsaitēto roku, tad apstājos.
-  Nosūtīji? -  prasa Sems.
Mans pirksts ir gatavs nospiest “Sūtīt”, tomēr es nevaru sevi 

piespiest to izdarīt.
-  Hallo?
- Nesauc viņu par Viviju, -  es izmetu. -  Viņa to nevar ciest. 

Viņai patīk, ka viņu sauc par Vivjenu.
-  Ko? — Sems izklausās šokēts. -  Kādā sakarā tu...
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-  Tas bija vienā vecā vēstulē, ko es pārsūtīju. Viņa lūdza Pīteram 
Snellam nesaukt viņu par Viviju, bet viņš to neievēroja. Nedz arī 
Džeremijs Atlings. Un tagad tu arī viņu sauc par Viviju.

Seko īsa klusuma pauze.
-  Popij, -  beidzot nosaka Sems, un es iztēlojos, ka viņa tumšās 

uzacis ir dusmīgi saraukušās. -  Vai tu lasīji manas vēstules?
-  Nē! -  es aizsargājoties atcērtu. -  Es tikai iemetu aci dažās no 

tām.
-  Tu esi pārliecināta par to Viviju?
-  Jā! Protams!
-  Pagaidi, es gribu sameklēt to vēstuli. — Gaidot iebāžu mutē 

gabalu garnējuma, un tad jau Sems ir atgriezies. -  Tev taisnība.
-  Protams, man taisnība.
-  Labi. Vai vari izlabot viņas vārdu uz Vivjena?
-  Pagaidi mazliet. -  Es izlaboju vēstuli un to nosūtu. — Darīts.
-  Paldies. Izglābi par mata tiesu. Tu biji apķērīga. Vai tu vienmēr 

esi tāda?
Jā, kā tad! Es esmu tik apķērīga, ka vienīgais Scrabble vārds, ko 

varu iedomāties, ir CŪKA.
-  Bez apstājas, -  es sarkastiski attraucu, bet nedomāju, ka Sems 

ir ievērojis manu toni.
-  Labi, esmu tavs parādnieks. Un atvaino, ka iztraucēju vakari

ņas. Tā bija tāda ārkārtēja situācija.
-  Neraizējies. Es saprotu. Turklāt esmu pārliecināta, ka patiesībā 

Vivjena grib palikt Baltā Globusa Konsultācijās.
Ak, neraža. Tas vienkārši izslīdēja man pār lūpām.
-T iešām ? Un es sapratu, ka tu neesi lasījusi manas vēstules.
-  Es nelasīju! -  steigšus attraucu. -  Tas ir... nu saproti... Varbūt 

vienu vai divas. Ar to pietiek, lai rastos iespaids.
-  Iespaids? -  Sems īsi iesmejas. -  Nu labi, Popija Vajata, kāds ir 

tavs iespaids? Esmu vaicājis visu citu viedokli, kāpēc nepavaicāt arī 
tev? Kāpēc mūsu labākā stratēģe pāriet uz sliktāku kompāniju, kaut 
arī esmu viņai piedāvājis visu, ko viņa varētu gribēt, paaugstinājumu, 
naudu, statusu...
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-  Bet tur jau ir tā problēma! -  es apstulbusi viņu pārtr.ituu. V.u 
tad viņš pats to nesaprot? -  Vivjena neko no tā negrib. Spiediens, u 
sevišķi darīšanas ar medijiem, ir tas, kas viņu nomoka. Kā taja i e i / i  , 

kad viņai bez iepriekšēja brīdinājuma bija jāiet uz Radio 4.
Iestājas klusums.
-  Labi... kas, bitīt matos, te notiek? — Sems beidzot ierunājas.

-  Kā tu varēji ko tādu zināt?
Ne mazākās iespējas ar godu izkļūt no neveiklās situācijas.
-  Tas bija viņas atestācijā, — beigu beigās atzīstos. -  Man pirmīt 

metro kļuva ārkārtīgi garlaicīgi, un vēstulei bija pielikums...
-  Tas nebija viņas atestācijā. -  Sems izklausās visai saīdzis. -  I ici 

man, esmu izlasījis to dokumentu no viena gala līdz otram, un tur 
nav ne vārda par tikšanos ar medijiem.

-  Ne pašā pēdējā. -  Man ir kauns, tomēr es turpinu: -  Atestācijā, 
kas rakstīta pirms trim gadiem. -  Nespēju noticēt pati sev, kad godīgi 
atzīstos, ka esmu lasījusi arī to. -  Sākotnējā vēstulē Vivjena taču 
rakstīja: “Esmu izstāstījusi tev par saviem iebildumiem, bet nevar 
teikt, ka kāds būtu ņēmis tos vērā.” Manuprāt, viņa runā par to.

Patiesībā es no visas sirds jūtu līdzi Vivjenai. Es arī būtu pārbiju
sies, ja man vajadzētu uzstāties Radio 4. Tur visi raidījumu vadītāji 
izklausās tieši tāpat kā Entonijs un Vanda.

Atkal klusums, tik ilgs, ka man šķiet, Sems ir beidzis sarunu.
-  Iespējams, tavos vārdos kaut kas ir, -  viņš beidzot saka. -  Iespē

jams.
-  Tās ir tikai manas domas, -  es acumirklī sagatavoju atkāpšanas 

ceļu. -  Varbūt es maldos.>

-  Bet kāpēc Vivjena man to nepateica?
-  Nu, varbūt viņa jūtas neērti. -  Es paraustu plecus. - Varbūt 

viņa domā, ka ir jau likusi saprast, bet tu negrasies neko mainīt. 
Varbūt viņa domā, ka nomainīt darbu ir vieglāk nekā...

-  Labi. -  Sems strauji izelpo. -  Paldies. Es par to padomāšu. 
Ļoti priecājos, ka tev piezvanīju, un atvaino, ka iztraucēju viesībās.

-T a s  nekas. -  Es domīgi uzlasu vēl mazliet tortes drupaču. Ja 
godīgi, esmu priecīga, ka tiku ārā no istabas.
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-T a d  jau gan foršas viesības. -  Viņš izklausās uzjautrināts.
-  Starp citu, kā sanāca ar apsējiem?

-  Tici man, apsēji ir mazākā problēma.
-  Kas noticis?
Pametusi skatienu uz durvīm, es pieklusinu balsi.
-  Mēs spēlējam Scrabble. Tas ir murgs.
-  Scrabble? -  Sems ir pārsteigts. -  Tā taču ir lieliska spēle.
-  Nē, ja spēlē ar ģēniju ģimeni, tad nav. Viņi visi liek tādus vār

dus kā IR ĪD IJS , bet es sastiķēju CŪKA.
Semam izlaužas nevaldāmi smiekli.
-  Man prieks, ka tas ir tik smieklīgi, -  es drūmi nosaku.
-  Labi, nebozies. -  Viņš pārstāj smieties. -  Esmu tavs parādnieks. 

Pasaki man savus burtus, un es tev pateikšu labu vārdu.
-  Es taču nevaru tos atcerēties! — Es pārgriežu acis. -  Stāvu vir

tuvē pie plīts.
-  Tu noteikti dažus atceries. Pamēģini!
-  Labi. Man ir V. Un Z. -  Sī saruna ir tik dīvaina, ka es nespēju 

atturēties, nesākot ķiķināt.' » >
-  Ej apskaties pārējos burtus un pārsūti man. Es tev aizsūtīšu 

vārdu.
-  Bet vai tad tu neesi seminārā?
-  Es varu būt seminārā un tajā pašā laikā spēlēt Scrabble.
Vai viņš nejoko? Šis ir pats smieklīgākais, pats dīvainākais ierosi

nājums, ko man nācies dzirdēt. Turklāt tā būtu mānīšanās. Un kurš 
gan ir teicis, ka Semam Rokstonam lieliski padodas vārdu spēles?

-  Labi, — es pēc brītiņa atsaku. -  Tu piedalies.
Es beidzu sarunu un atgriežos viesistabā, kur uz spēles laukuma 

jau izplājies vesels krāvums jaunu neiespējamu vārdu. Kāds ir uzli
cis IDRA. Vai tas vispār ir mūsu valodas vārds? Varbūt aizgūts no 
eskimosiem?

-  Viss kārtībā, Popij? -  Vanda apvaicājas tik māksloti možā balsī, 
ka man acumirklī kļūst skaidrs: viņi ir runājuši par mani. Droši vien 
pateikuši Magnusam, ka atstās viņu bez penija, ja viņš apprecēsies 
ar mani.



-  Vislabākajā! -  Cenšos izklausīties priecīga. Zvaniju p.u ieur.. 
es piebilstu, sakrustodama aiz muguras pirkstus. -  Reizēm < s Lmi 
sultēju pa telefonu, tāpēc, ja neiebilstat, var gadīties, ka man bits 
jānosūta kāda īsziņa.

Neviens pat neatbild, Teviši atkal ir sakņupuši pār savām bunti 
plāksnītēm. Es nospiežu foto taustiņu.

-  Tikai uzņemu ģimenes fotogrāfiju! -  aši nosaku, kad, sajutušas 
zibspuldzes uzliesmojumu, sejas pagriežas uz manu pusi. Bet cs j.ui 
pārsūtu foto Semam.

-T a v a  kārta, Popij, -  saka Magnuss. -  Varbūt gribi, lai palīdzu, 
saulīt? -  viņš piebilst klusinātā balsī.

Es zinu, Magnuss cenšas būt jauks, tomēr kaut kas veidā, kā viņš 
to pasaka, iedzeļ.

-V is s  ir labi, paldies. Es tikšu galā. -  Sāku bīdīt savas burtu 
plāksnītes šurpu turpu, lai izskatītos pārliecināta par sevi.

Pēc minūtes vai divām uzmetu skatienu telefonam: varbūt īsziņa 
kaut kādā veidā pienākusi bez signāla? Diemžēl tur nekā nav.

Visi pārējie ir pievērsušies savām plāksnītēm vai spēles laukumam. 
Atmosfēra istabā ir pieklusināta un spraiga kā eksaminācijas telpā. 
Es bīdu savus burtus aizvien straujāk un straujāk, vēlēdamās, kaut 
prātā iešautos kāds pārsteidzošs vārds. Taču, lai ko es darītu, situā
cija ir visai čābiska. Es spēju sakombinēt vienīgi SULA vai ALUS.

Telefons joprojām klusē. Droši vien Sems jokoja, kad piedāvājās 
man palīdzēt. Protams, viņš jokoja. Man pāršalc pazemojuma vilnis. 
Ak dievs, ko gan viņš nodomāja, kad saņēma fotogrāfiju ar Scrabblc 
laukumu?

-  Vai tev jau ir kāda ideja, Popij? — uzmundrinoši vaicā Vand i, 
it kā es būtu mazattīstīts bērns. Piepeši prātoju, vai tikai Magnuss, 
kamēr biju virtuvē, nav pieteicis vecākiem izturēties pret mani 
jauki.

-V ienkārši nevaru izšķirties starp variantiem. ls  mēģinu 
priecīgi pasmaidīt.

Labi, man tas ir jādara. Es vairs nevaru atlikt. Lai iet ALUS.
Nē, SULA.
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Nu kāda starpība?
Smagu sirdi nolieku uz laukuma A un L, un tajā mirklī telefons 

signalizē, ka pienākusi īsziņa.

GĀRGSTĒT. Izmanto R no PĀRCILVĒKS.Trīskāršs punktu skaits, plus 50 punktu 
prēmija.

Lai dieviņš nogrābstās!
Nespēju aizturēt smieklus, un Entonijs apvelta mani ar savādu 

skatienu.
-  Piedodiet, -  es steigšus atvainojos. -  Vienkārši... mans pacients 

pajokoja.
Telefons signalizē atkal.

Starp citu, tas ir skotu dialekts. Izmantojis Roberts Bērnss.

-  Tad tas ir tavs vārds, Popij? -  Entonijs uzmet aci manam nožē
lojamajam devumam. -  ALUS? Nu vienreizēji labi. Malacis!

Viņa sirsnība ir sāpīga.
-  Atvainojos, — es aši bilstu. -  Es kļūdījos. Padomājot vairāk, 

man šķiet, es labāk salikšu šo vārdu.>
Uzmanīgi izlieku uz dēļa G Ā R G ST Ē T  un nevērīgi atliecu mu

guru. Visi pārsteigti klusē.
-  Popij, sirsniņ, -  beidzot saka Magnuss. -  Zini, vārdam jābūt 

īstam. Tu nevari vienkārši izdomāt...
-  Ak, vai tad tu šo vārdu nezini? -  Es paužu izbrīnu. -  Piedod. 

Es domāju, ka tas ir visai parasts vārds.
-  G Ā RG -STĒT? -  Vanda pārvaicā ar šaubām balsī. -  Gārgstēt? 

Kā tieši to izrunā?
Sasodīts! Man nav ne mazākās sajēgas, kā to izrunā.
-  Tas... ēē... ir atkarīgs no reģiona, bet vārds nāk no tradicionālā 

skotu dialekta, -  es viszinoši piebilstu, it kā būtu Stīvens Frajs.42 -  To 
izmantojis Roberts Bērnss. Es vienu vakaru skatījos dokumentālo 
filmu par viņu. Patiesībā esmu Bērnsa fane.

42 Tas Stīvens Frajs, kurš izveidoja “Visai interesanti” sēriju. Nevis Stīvens 
Frajs no komēdijseriāla “Džīvs un Vūsters” . K aut gan iespējams, ka Džīvs šo 
un to zināja ari par Bērnsa dzeju.

90



-  Es nezināju, ka tevi interesē Bērnss. -  Magnuss iz.sknt.is .iiLu 
tlgi pārsteigts.

-  Tā nu tas ir, — es saku, cik vien pārliecinoši iespējams. Vien 
tnēr ir bijis.

-  Un no kura dzejoļa nāk G Ā RG STĒT? -  Vanda neatlaižas.
-  Tas ir no... -  Es noriju siekalas. -  Tas patiesībā ir ļoti skaists 

dzejolis. Diemžēl tagad nevaru atcerēties nosaukumu, bet tas skan 
kaut kā šādi...

Es vilcinos, pūloties izdomāt, kā īsti varētu skanēt Bērnsa dzeja. 
Reiz es šo to dzirdēju vienā skotu Vecgada ballē, kaut gan nevarētu 
teikt, ka būtu sapratusi kaut vārdu.

-  Akh khā melnhās... banghas... ghārdz un gārgst... khā gārg- 
stuļo. Un tā tālāk! -  Es mundri nobeidzu. -  Bet labāk jūs negarlai 
košu.

Entonijs paceļ galvu no vārdnīcas E-H  sējuma, ko acumirkli bija 
pagrābis, tiklīdz es izliku savas burtu plāksnītes.

-  Taisnība. -  Viņš izskatās mazliet apmulsis. -  Gārgstēt. Variants 
vārdam “gārguļot”. Labi, labi. Ļoti iespaidīgi.

-  Bravo, Popij, -  Vanda apkopo rezultātus. -  Tātad tas ir trīs
kāršs punktu skaits, plus tava piecdesmit punktu prēmija... kopā... 
131 punkts! Līdz šim augstākais rezultāts!

-  Simt trīsdesmit viens? -  Entonijs paķer aprēķinu lapu. -  Tu 
nekļūdies?>

-  Apsveicu, Popij! -  Fēlikss paspiež manu roku.
-  Ak, tas jau nebija nekas īpašs. -  Es pieticīgi staroju uz visām 

pusēm. -  Turpināsim?



Es uzvarēju! Es uzvarēju Scrabble partijā!
Teviši bija bezgala pārsteigti. Viņi izlikās, ka nav, bet — bija 

gan. Spēlei turpinoties, viņi izbrīnā rauca uzacis un vairs nebija tik 
piesardzīgi savās izpausmēs. Kad dabūju trīskāršo punktu skaitu ar 
vārdu Č O R IŅ I, Fēlikss no tiesas sāka aplaudēt un iesaucās: “Bravo!” 
Un, kad mēs vēlāk uzkopām virtuvi, Vanda apvaicājās, vai es nekad 
neesot domājusi studēt lingvistiku.

Mans vārds tika ierakstīts ģimenes Scrabble grāmatā, Entonijs 
man piedāvāja “uzvarētāja portvīna gāzi”, un visi plaukšķināja. Tas 
bija neizsakāmi jauks brīdis.

Labi, es zinu, ka tā bija mānīšanās. Es zinu, ka tā darīt bija slikti. 
Un, godīgi runājot, es nemitīgi baidījos, ka kuru katru mirkli kāds 
mani pieķers. Taču biju uzlikusi skaņu klusajā režīmā un neviens 
neaptvēra, ka visu laiku sazinos ar Semu.43

Jā, protams, es jūtos vainīga. Vienā brīdī, kad jutos pavisam 
slikti, ar patiesu apbrīnu uzrakstīju Semam:

Kā tu zini visus šos vārdus?

Un viņš atbildēja:

Es nezinu. Internets zina.

Internets?
Vienu brīdi biju pārāk šokēta, lai atbildētu. Es domāju, ka viņš 

izdomā vārdus, nevis sameklē tos Scrabblewords.com vai vēl kaut kur.

43 A cīm redzot Entonijs un Vanda nekad nav bijusi novērotāji eksāmenu  
laikā. Re nu.
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Tā ir KRĀPŠANĀS!!!

Viņš man atrakstīja:

Tu jau esi pārkāpusi to robežu. Kāda vairs starpība?

Un tad piebilda:

Jūtos glaimots, ka uzskatīji mani par ģēniju.

Tad gan es sajutos kā īsta zostiņa.
Un viņam bija taisnība. Ja reiz esi sācis krāpties, vai vairs ir sva

rīgi, kādi ir tavi paņēmieni?
Es zinu, ka uzkrāju problēmas nākotnei. Es zinu, ka vienmēr 

nebūs iespējams sazināties ar Semu Rokstonu, lai viņš man sameklē 
gudrus vārdus. Un es zinu, ka nespētu atkārtot savu varoņdarbu. 
Tāpēc domāju atvaļināties no ģimenes Scrabble, teiksim, sākot ar 
rītdienu. Tā bija īsa, spoža karjera. Bet nu tā ir beigusies.

Vienīgais, kurš savās uzslavās neizrādīja milzīgu sajūsmu, bija 
Magnuss, un tas mani mazliet pārsteidza. Gribu sacīt, viņš, tāpat kā 
visi citi, teica “Malace”, tomēr neveltīja man īpašo skāvienu un pat 
nepavaicāja, kā tas gadījies, ka es zinu visus šos vārdus. Vienā brīdī 
Vanda sacīja:

-  Magnus, tu mums neteici, ka Popija ir tik talantīga!
Bet mans topošais vīrs tikai uzzibsnīja viņai ašu smaidu un 

atbildēja:
-  Es jau jums teicu, ka Popija ir spoža itin visā.
Tas, protams, bija jauki, bet savā ziņā arī nozīmēja mazāk.
Lieta tāda, ka viņš... ieguva otro vietu. Vai tiešām Magnuss būtu 

greizsirdīgs uz mani?
Pašlaik ir apmēram vienpadsmit vakarā, un mēs esam atgriezušies 

manā dzīvoklī. Es gribētu aprunāties ar Magnusu, bet viņš ir aizgājis 
sagatavoties rītdienas lekcijai “Simboli un simboliskā doma Dantes 
darbos”.44 Tāpēc es saritinos dīvānā un pārsūtu Semam dažas no 
pirmīt pienākušajām vēstulēm.

44 Pirm ajā reizē, kad M agnuss m an pastāstīja, ka viņa specialitāte ir sim 
boli, es nodom āju, ka viņš runā par cim balām . T ām , kuras sit. U n vēl joprojām  
neesm u viņam šajā kļūm ē atzinusies.
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Esmu pārsūtījusi vien dažas vēstules, bet jau nespēju atturēties, 
zīmīgi nenoklakšķinājusi ar mēli. Puse no visām Semam pienākuša
jām vēstulēm ir atgādinājumi vai centieni sazināties! Viņš vēl aizvien 
nav atbildējis ne par konferences dalībnieku izmitināšanu Čiding- 
fordas viesnīcā, ne skrējienu, ne zobārstu. Ne arī par jauno James & 
James pēc mēra pašūto uzvalku, kuru viņam bija jāizņem sev ērtākajā 
laikā. Kā var nelikties zinis par jaunām drēbēm?

Šķiet, ka tikai pavisam nedaudziem cilvēkiem Sems atbild 
nekavējoties. Viena no šiem “laimīgajiem” ir meitene, vārdā Vika, 
kas vada SA nodaļu. Viņa ir ļoti lietišķa un strupa, tieši tāpat kā 
Sems pats, ūn ir konsultējusi Semu par kādu preses kampaņu, 
ko abi rīko kopā. Viņa bieži ir pievienojusi vēstulēm arī Violetas 
adresi, bet ap to laiku, kad es pārsūtu Vikas vēstuli Semam, viņš 
jau ir viņai atbildējis.

Vēl ir kāds Malkolms, kas gandrīz katru stundu jautā Semam 
viņa domas par kaut ko. Un, protams, sers Nikolss Murejs, kurš 
nepārprotami ir ļoti augstāk stāvošs un svarīgs un šobrīd kaut ko 
dara valdības labā.45 Šķiet, viņš ar Semu, ja var ticēt e-pasta vēstulēm, 
saprotas neticami labi. Tās šaudās šurpu turpu kā saruna vecu draugu 
starpā. Es patiesībā nesaprotu ne pusi no tā, ko viņi saka, -  it sevišķi 
visus jokus, kas domāti tikai viņiem vien, -  taču tonis ir nepārpro
tams, tāpat kā fakts, ka ar seru Nikolsu Sems sarakstās daudz biežāk 
nekā ar citiem.

Ir skaidrs, ka Sema kompānija darbojas konsultāciju jomā. Tā 
sniedz dažādiem uzņēmumiem padomus par to, kā labāk vadīt 
biznesu, un veic ļoti lielu “atvieglošanu”, lai ko tas nozīmētu. Es 
nojaušu, ka viņi darbojas kā sarunu vedēji vai starpnieki, vai kaut kā 
tā. Acīmredzot viņiem šajā nodarbē tīri labi veicas, jo  Sems šķiet ļoti 
populārs. Šajā nedēļā viņš ir uzaicināts uz trim kokteiļvakariem, bet 
nākamās nedēļas nogalē -  uz kādas privātas bankas rīkoto šaušanas 
pasākumu. Un meitene, vārdā Blū, ir atsūtījusi vēstuli jau trešo reizi,

45 Es jau neesm u okšķerējusies, nekādā gadījum ā. Bet nevarēju taču neuz
m est skatienu vēstulēm, kuras pārsūtīju, un neievērot atsauces uz “P M ” vai 
“N u m u r desm it” -  uz prem jerm inistru un viņa rezidenci.
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vaicājot, vai Rokstona kungs vēlētos apmeklēt speciālu pieņemšanu 
par godu Johnson Ellison apvienošanai ar Greene Retail. Pasākums 
notiek viesnīcā Savoy, ar džeza orķestri, maizītēm un dāvanām.

Taču Sems vēl joprojām nav atbildējis. Vēl joprojām!
Es vienkārši viņu nesaprotu. Ja mani kāds būtu ielūdzis uz tik 

satriecošu pasākumu, es atbildētu momentā: “Jā, lūdzu. Lielum lie
lais paldies! Degu nepacietībā!” Turpretī Sems pat nav apstiprinājis, 
ka ielūgumu vispār saņēmis.

Paceļu skatienu pret debesīm, bet pārsūtu viņam pilnīgi visas 
vēstules. Pēc tam uzrakstu īsziņu:>

Vēlreiz paldies par Scrabbtel Tikko pārsūtīju dažas jaunas vēstules. Popija

Pēc mirkļa atskan telefona zvans. Tas ir Sems.>

-  Ai, sveiki... -  es ierunājos.
-  Labi, tu esi ģēnijs, -  viņš mani pārtrauc. -  Man bija nojauta, 

ka Vivjena šodien strādās ilgāk. Es viņai piezvanīju, lai aprunātos, un 
pieminēju jautājumus, ko mēs ar tevi pārrunājām. Viss nāca gaismā. 
Tev bija taisnība. Rīt mēs runāsim atkal, bet, manuprāt, viņa paliks.

-  Nu re! -  es apmierināta iesaucos. -  Forši.
-  Nē, -  Sems stingri nosaka. -  Nevis forši, bet apbrīnojami. 

Neticami! Vai tu zini, cik daudz laika un naudas, un nepatikšanu 
tu man esi aiztaupījusi? Es tev esmu liels parādnieks. -  Viņš brīdi 
klusē. -  Un jā, tev bija taisnība, viņa necieš, ka viņu sauc par Viviju. 
Tātad esmu divkāršs parādnieks.

-  Tas nekas! Prieks palīdzēt.
-  Tā... tas arī viss, kas man bija sakāms. Neaizkavēšu tevi ilgāk.
-  Arlabunakd. Jauki, ka tas nokārtojās.
Nospiežot taustiņu “Beigt”, es kaut ko atceros un aši uzrakstu 

īsziņu:
j

Vai jau pierakstījies pie zobārsta? Tu paliksi bez zobiem!!!

Pēc mirkļa telefons signalizē, ka pienākusi atbilde.

Es labāk nogaidīšu.
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Labāk nogaidīs? Vai viņš ir jucis? Mana krustmāte ir medmāsa 
vienā zobārstniecības praksē, tāpēc es zinu, ko runāju.

Sameklēju internetā bojātu zobu fotogrāfiju -  visatbaidošāko un 
vispretīgāko, kādu vien varu atrast. Dažu zobu vietā melnē caurumi, 
bet atlikušie ir brūni un apdrupuši. Uzspiežu “Sūtīt” un nogādāju 
attēlu Semam.

Telefons signalizē par pienākušo atbildi gandrīz tajā pašā sekundē.

Tevis dēļ apgāzu glāzi.

lekikinos un aizrakstu viņam:

Bīsties!!!!

Gribu piebilst: “Vilova nepriecāsies, kad tev izkritīs zobi,” -  
tomēr laikus attopos. Nedrīkst aizmirst mēru! Lai cik īsziņu esam 
sūtījuši šurpu turpu, es patiesībā Semu Rokstonu nemaz nepazīstu. 
Un es pavisam noteikti nepazīstu viņa līgavu.

Lai gan patiesībā jūtos tā, it kā pazītu... Turklāt ne no tās labākās 
puses.

Šķiet, nekad agrāk neesmu sastapusi nevienu un neko, kas līdzi
nātos Vilovai. Viņa ir neiedomājama! Kopš es ieguvu šo telefonu, 
viņa ir nosūtījusi Semam jau kādas divdesmit vēstules, katru nākamo 
trakāku par iepriekšējo. Par laimi, Vilova ir pārstājusi sūtīt vēstules, 
kas tieši adresētas Violetai. Tomēr viņa joprojām turpina tās pievie
not arī Sema PA adresei, it kā gribētu, lai izredzes sasniegt Semu būtu 
pēc iespējas lielākas un viņai būtu vienalga, kurš ko redz.

Turklāt -  kāpēc viņai savas intīmākās domas jāsūta e-pasta vēs
tulē? Kāpēc viņi nevar sarunāties gultā kā normāli cilvēki?

Šovakar Vilova nevarēja vien beigt runāt par pagājušās nakts 
sapni. Viņa esot redzējusi Semu un smakusi, bet tajā pašā laikā neli
kusies par to zinis, un vai viņš vispār saprotot, “cik toksisks viņš ir”. 
Vai viņš apjēdzot, kā “SAĒD VIŅAS GARU????”.

Es nespēju atturēties un -  kā jau dažu labu reizi iepriekš -  uzraks
tīju atbildi:

Vai saproti, cik TU esi toksiska, Vilovragana?
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Pēc tam es to izdzēsu. Saprotama lieta.
Vislielāko vilšanos man sagādā tas, ka es nekad neredzu Sema 

atbildes. Šajā gadījumā sarakste nenotiek šurpu turpu, jo Vilova 
vienmēr sāk jaunu vēstuli. Reizēm viņi ir draudzīgi noskaņoti. Pie
mēram, vakar viņa aizsūtīja vēstuli, kurā bija sacīts: “Tu esi ļoti, ļoti 
īpašs cilvēks, tu to zini, Sem?” Diezgan mīļi, vai ne? Tomēr deviņas 
no desmit vēstulēm nav nekas cits kā vien ērcīga gaušanās. Es nespēju 
nesajust žēlumu pret Semu.

Lai nu kā, tā ir viņa dzīve. Un viņa izredzētā. Vai nav vienalga.
-  Mīļum! -  Istabā ienāk Magnuss, pārtraucot manas domas.
-  Ai, čau! — Es veikli aizveru telefonu. -  Pabeidzi darbu?
-  Neliecies traucēta. -  Viņš pamāj uz telefonu. -  Čalo ar mei

tenēm?
Es neizteiksmīgi pasmaidu un ieslidinu telefonu kabatā.
Zinu jau, zinu. Tas ir slikti. Kaut ko slēpt no topošā vīra. Neatklāt 

viņam patiesību par gredzenu un telefonu, un visu pārējo, kas ar to 
saistīts. Bet kā lai es tagad runāju? Ar ko man sākt? Un ja nu man 
nāksies to nožēlot. Ko tad, ja es visā atzīstos un saceļu lielu jezgu, 
bet pēc pusstundas gredzens uzrodas?

-  Jā, tu jau mani pazīsti, -  es beigās nosaku un iesmejos. -  Ko tu 
runāji ar saviem vecākiem par šo vakaru? -  Cenšos veikli pāriet pie 
jautājuma, ko tiešām gribu noskaidrot, t.i., ko viņa vecāki par mani 
domā un vai viņi ir pārdomājuši?

-  Ak, mani vecāki. -  Magnuss nepacietīgi atmet ar roku un 
smagi apsēžas dīvānā. Viņš bungo ar pirkstiem pa roku balstu, un 
viņa skatiens klejo kaut kur tālumā.

-  Tev viss kārtībā? -  es piesardzīgi vaicāju.
- J ā ,  lieliski. -  Viņš pagriežas pret mani un piepeši izskatās 

pilnībā koncentrējies. -  Vai atceries, kā mēs pirmoreiz sastapāmies?
- J ā .  -  Es uzsmaidu Magnusam. -  Protams, atceros.
Viņš sāk glāstīt manu kāju.
-  Es ierados tajā vietā, gaidot tikšanos ar kaujas zirgu. Bet tur 

biji tu.
Kaut viņš vienmēr nesauktu Rūbiju par kaujas zirgu. Viņa tāda 

nav. Viņa ir lieliska, piemīlīga un seksīga, un viņas rokas ir tikai
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mazmazlietiņ par daudz apaļīgas. Taču es apslēpju aizkaitinājuma 
vilni un turpinu smaidīt.

-  Tu baltajā uzsvārci Ildzinājies eņģelim. Es nekad mūžā neesmu 
redzējis neko seksīgāku. -  Magnusa plauksta ar nodomu virzās 
augstāk pa manu kāju. -  Es tevi gribēju tajā pašā mirklī un turpat 
uz vietas.

Magnusam patīk atkārtot šo stāstu, un man patīk to klausīties.
-  Un es gribēju tevi. -  Pieliecos tuvāk un maigi iekožu viņa auss 

ļipiņā. -  Tajā pašā mirklī, kad tevi ieraudzīju.
-  Es to zināju. To varēja redzēt. -  Magnuss pavelk malā manu 

krekliņu un sāk skūpstīt manu kailo plecu. -  Klau, Popij! Aiziesim 
kādu dienu vēlreiz uz to telpu. Tas bija labākais sekss, kas man jel
kad bijis. Tu baltajā uzsvārcī uz tās kušetes, ar masāžas eļļu... Augstā 
debess...46 -  Viņš sāk raustīt manus svārkus, un mēs abi noveļamies> > 
no dīvāna uz paklāja. Mans telefons signalizē, ka ir pienākusi vēl 
viena īsziņa, bet es to gandrīz vai nepamanu.

Vēlāk, kad mēs jau gatavojamies iet gulēt un es ieziežos ar ķer
meņa losjonu,'17 Magnuss pavēsta savu graujošo jaunumu.

46 Labi. Esm u pieķerta. Disciplinārās lietas izskatīšanā es nepateicu visu 
patiesību.

Te tā būs: es izturējos pagalam neprofesionāli. M ani vajadzētu patriekt no 
darba. Fizioterapijas ētikas buklets praktiski sākas ar likumu: “Lai ko tu darītu, 
nepieļauj seksu ar pacientu uz kušetes.”

Taču es saku: “Ja tu izdari kaut ko nepareizu, tom ēr tas nevienam nenodara 
neko ļaunu un neviens par to nezina, vai tāpēc tev būtu jāzaudē karjera? Vai 
nevajadzētu skatīties plašāk?”

Turklāt mēs to izdarījām tikai vienreiz. Un tas notika ļoti ātri. (N e sliktā 
nozīm ē, tikai ātri.)

Bet Rūbija vienreiz sarīkoja birojā ballīti un atstāja vaļā visas ugunsdzēsības 
izejas, kas ir pilnīgi pret veselības un drošības noteikum iem . Tā ka -  neviens 
nav bez trūkum iem .

47 T ā  ir daļa no manas pirmskāzu program m as, kurā ietilpst ikdienas 
eksfoliācija, ikdienas ādas m itrināšana, iknedēļas sejas m aska, m atu maska un 
acu m aska, simts pietupieni katru dienu un m editācija, lai saglabātu mieru. 
Pašlaik esmu tikusi līdz losjonam .
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-  Ak jā, pirmīt zvanīja mamma. -  Magnusa balsi slāpē zobu 
pasta. -  Par to ādas speciālistu.

-K o ?
Viņš izspļauj pastu un noslauka muti.
-  Par Polu. Mūsu kaimiņu. Viņš atnāks uz kāzu mēģinājumu, 

lai apskatītu tavu roku.
-  Ko? -  Mana plauksta automātiski sažņaudzas, un es izspiežu 

ķermeņa losjonu pa visu vannasistabu.
-  Mamma saka, ka ar apdegumiem jābūt ļoti piesardzīgiem, un 

es domāju, ka viņai ir taisnība.
-  Viņai nevajadzēja to darīt! -  Es cenšos nepieļaut, ka balsī 

ieskanas panika.
-  Sirsniņ! -  Viņš noskūpsta manu galvu. -  Viss ir sarunāts.
Magnuss iziet no vannasistabas, un es palieku raugāmies savā at

spulgā. Mana laimīgā pēcmīlēšanās spozme ir pazudusi. Esmu atpakaļ 
šausmu melnajā caurumā. Ko lai es daru? Nevaru taču mūžīgi slapstīties.

Man nav applaucētas rokas. Man nav saderināšanās gredzena. 
Man nav enciklopēdisku zināšanu par Scrabble vārdiem. Es esmu 
melīga krāpniece.

-  Popij! -  Magnuss no jauna parādās vannasistabas durvīs. Es 
zinu, ka viņš grib doties pie miera, jo rīt agri no rīta viņam jādodas 
uz Braitonu.

-  Nāku!
Es sekoju viņam uz gultu un saritinos viņa rokās, un, cerams, 

atstāju visai labu iespaidu par cilvēku, kas mierīgi iemieg. Taču iekšā 
man viss mutuļo. Ikreiz, kad mēģinu atslēgties, manā apziņā ielaužas 
miljoniem domu. Ja es atsauktu dermatologa Pola vizīti, vai Vanda 
kļūtu aizdomīga? Vai es varētu applaucēt roku pa īstam? Varbūt 
izstāstīt visu Magnusam tūlīt pat?

Mēģinu iztēloties pēdējo scenāriju. Es apzinos, ka tas ir visprātī
gākais. Tas ir scenārijs, kuru ieteiktu visi autori, kas raksta padomu 
slejas žurnālos un laikrakstos. Pamodini viņu un pasaki.

Bet es vienkārši nevaru. Es nevaru. Un ne tikai tāpēc, ka Mag
nuss, ja  viņu pamodina naktī, vienmēr ir pilnīgi nelietojams. Viņš
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būs totāli šokēts! Viņa vecāki par mani vienmēr domās kā par mei
teni, kas pazaudējusi viņu ģimenes relikviju. Tas mani apzīmogos uz 
visiem laikiem. Tas aptumšos visu.

Tātad viņiem nemaz nevajag uzzināt. Tam nav jānāk gaismā. 
Fērfaksas kundze var piezvanīt kuru katru mirldi. Ja vien es spētu 
līdz tam noturēties...

Es gribu dabūt gredzenu atpakaļ un klusi uzmaukt to pirkstā, lai 
neviens pat nenojaustu, ka kaut kas tāds noticis. Lūk, ko es gribu.

Paskatos pulkstenī. 2 .45 naktī. Tad palūkojos uz Magnusu, kurš 
man blakus mierīgi elpo, un mani pārņem ar prātu neizskaidrojams 
aizvainojums. Jā, viņš jau var saldi gulēt, viņam viss labi!

Spēji pašauju kājas no segas apakšas un pasniedzos pēc rītaklei
tas. Iešu un uzliešu tasi zāļu tējas, ko žurnālos iesaka kā līdzekli pret 
bezmiegu. Līdz ar visu savu problēmu pierakstīšanu uz papīra lapas.48

Mans telefons virtuvē lādējas, un, gaidot, kamēr uzkarsīs tēj
kanna, es nesteidzīgi pārskatu pienākušās īsziņas, metodiski pārsūtot 
Semam viņējās. Man ir pienākusi īsziņa no jauna pacienta, kuram 
problēmas sagādā tikko operētā ceļgala priekšējā krusteniskā saite. 
Nosūtu īsu, uzmundrinošu atbildi, sakot, ka rīt mēģināšu izbrīvēt 
laiku nodarbībām ar viņu.49 Tieši tajā brīdī, kad apleju ar verdošu 
ūdeni kumelīšu un vaniļas tējas maisiņu, mans telefons iepīkstas, 
liekot man satrūkties.

Ko tu tik vēlu dari nomodā?

Tas ir Sems. Kurš gan cits? Es apsēžos ar tējas krūzi, iedzeru 
malku, tad rakstu atbildi:

Nevaru aizmigt. Ko TU tik vēlu neguli?

48 Kā tad! Lai tavs draugs varētu tādus pierakstus atrast?
49 Es visiem nedodu savu telefona num uru. Tikai ārkārtas gadījum os un 

ilgterm iņa pacientiem  vai tādiem , kuriem nepieciešams atbalsts. Šis puisis ir 
viens no tiem  tipiem , kas saka, ka viņam  nekas nekait, kam ēr tu ieraugi, ka 
viņš ir nobālējis no sāpēm . M an vajadzēja uzstāt, ka viņam ir jāzvana m an, 
kad vien nepieciešams, un tas pats jāatkārto viņa sievai, citādi puisis vienkārši 
cildeni turpinātu  cīnīties vienatnē.
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Gaidu sarunu ar cilvēku Losandželosā. Kāpēc nevari aizmigt? 

Rīt beidzas mana dzīve.

Labi, tas varbūt ir mazliet pārspīlēts, bet šobrīd es jūtos tieši t.i.

Jā, tas varētu būt iemesls bezmiegam. Kāpēc tā beigsies?

Ja viņš tiešām grib zināt, es viņam pastāstīšu. Malkojot tēju, 
aizpildu piecu īsziņu limitu ar stāstu par to, kā mans gredzens tika 
atrasts, bet pēc tam atkal pazaudēts. Kā dermatologs Pols grib redzēt 
manu roku. Kā Teviši jau tagad ir satraukušies par gredzenu, vēl 
nemaz nezinot, ka tas ir pazaudēts. Kā tas viss kļūst arvien draudī
gāks. Un neaizmirstu piebilst, ka jūtos kā ruletes spēlētājs, kuram 
nepieciešams tikai vēl vienu reizi iegriezt ruletes ratu, lai viss varbūt 
izdotos, bet man beigušies čipi.

Es rakstu tik nikni, ka sāk sāpēt pleci. Es tos dažas reizes izapļoju, 
iedzeru dažus kārtīgus malkus tējas un sāku prātot, vai nevajadzētu 
atvērt cepumu paciņu, kad pienāk atbildes īsziņa.

Es esmu tavs parādnieks.

Izlasu vārdus un paraustu plecus. Nu labi, viņš ir mans parād
nieks. Un kas no tā? Pēc mirkļa pienāk vēl viena īsziņa.

Varētu dabūt tev čipu.

Es apstulbusi skatos uz ekrānu. Vai Sems nesaprot, ka runa p.u 
čipiem bija tikai metafora. Viņš taču nedomā īstu pokera čipu?! Vai 
kartupeļu čipsus.

Satiksmes troksnis ārā ir noklusis, un virtuvē valda nenormāls 
klusums, vien laiku pa laikam iedūcās ledusskapis. Es samirkšķinu 
mākslīgajā apgaismojumā nogurušās acis, prātojot, vai vienkārši 
neizslēgt telefonu un nedoties gulēt.

Kā tu to  domā?

Atbilde pienāk gandrīz acumirklī, it kā Sems būtu sapratis, ka 
pēdējā īsziņa izklausījusies savādi.
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Man ir draugs juvelieris. Viņš gatavo rekvizītus televīzijai. Ļoti līdzinās oriģi
nāliem.

Neīstu gredzenu? Droši vien es tiešām esmu īsta zoss. Jo  tas man 
ne reizes pat nebija ienācis prātā.



Viltots gredzens ir slikta doma. Pastāv miljoniem 
iemeslu, kāpēc. Piemēram:

1) tas ir negodīgi,
2) iespējams, neizskatīsies pārliecinoši,
3) tas ir neētiski.50

Neraugoties uz to, pulksten desmitos nākamajā rītā es esmu šeit, 
Hatongārdenā, un lēnām pastaigājos, cenšoties noslēpt faktu, ka 
manas acis ir “uz kātiņiem”. Nekad agrāk šeit neesmu bijusi. Es pat 
nezināju, ka kaut kas tāds pastāv. Vesela juvelieru iela!

Te ir vairāk briljantu, nekā esmu redzējusi visā savā mūžā. Spoži 
uzraksti reklamē labākās cenas, augstāko vērtību un nepārspētu 
dizainu. Šī acīm redzami ir saderināšanās gredzenu pilsēta. Apkāri 
klīst neskaitāmi pārīši, meitenes ar pirkstu baksta skatlogos, un vīrieši 
smaida. (Kad draudzenes aizgriežas, vīrieši izskatās tā, it kā viņiem 
būtu mazliet nelabi.)

Es nekad neesmu bijusi juvelierizstrādājumu veikalā. īstā pie
augušo veikalā kā šie. Rotaslietas, kas man jelkad piederējušas, 
ir iegādātas tirdziņos, Topshop un līdzīgās vietās. Vecāki man uz 
trīspadsmito dzimšanas dienu uzdāvināja pērļu krellītes, bet es 
neapmeklēju veikalu kopā ar viņiem. Juvelierizstrādājumu vcika 
liem vienmēr esmu gājusi garām, dom ājot, ka tie paredzēti ciliem 
cilvēkiem. Taču tagad, kopš atrodos šeit, es nevaru atturēties, visu 
kārtīgi neizpētījusi.

50 Vai “neētiski” ir tas pats, kas “negodīgi”? Tā savā ziņā ir morāla diskusija, 
par kuru es varētu apvaicāties Entonijam . C itos apstākļos.
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Kurš gan pirks zirnekļa formas brošu no dzelteniem briljantiem 
par 12 500 mārciņām? Man tas nav izprotams, tāpat kā jautājums -  
kas pērk atbaidošos dīvānus ar savērptajiem roku balstiem, ko rekla
mē tellukā?>>

Sema drauga veikalu sauc Mark Spencer Designs, un tajā, par laimi, 
nav neviena dzeltena zirnekļa. Toties tur ir daudz platīna stipiņās 
iedarinātu briljantu un uzraksts “Šampanietis par brīvu saderinātiem 
pāriem. Lai gredzena izvēlēšanās kļūst par īpašu pieredzi”. Nekas 
neliecina par atdarinājumiem vai viltotiem gredzeniem, un es jau sāku 
nervozēt. Ja nu Sems kaut ko ir pārpratis? Ja nu es aiz kauna nopērku 
īstu smaragda gredzenu un atlikušo mūžu pavadu, maksājot par to?

Un kur, starp citu, ir Sems? Viņš solīja iegriezties un iepazīstināt 
mani ar savu draugu. Acīmredzot draugs strādā tepat ap stūri, -  lai 
gan Sems neatklāja, precīzi kurā vietā. Es pagriežos un pārlaižu 
skatienu ielai. Vispār jau tas šķiet savādi, ka mēs nekad neesam tā 
pa īstam tikušies.

Pa otru ielas pusi enerģiski soļo kāds tumšmatains vīrietis, un 
uz īsu brīdi es nodomāju, ka tas varbūt ir Sems Rokstons, bet tad 
zema balss saka:

-  Popij?
Es pagriežos -  un, protams, tas ir viņš. Man tuvojas vīrietis ar 

tumšiem, izjukušiem matiem. Viņš ir garāks, nekā es atceros pēc 
acu uzmetiena toreiz viesnīcas vestibilā, bet viņam ir tās pašas izteik
tās, biezās uzacis un dziļi dobumos grimstošās acis. Mugurā tumšs 
uzvalks, nevainojami balts krekls un tumši pelēka kaklasaite. Viņš 
pazibina man acumirklīgu smaidu, un es ievēroju, ka viņa zobi ir 
ļoti balti un līdzeni.

Skaisti. Taču ilgi tie tādi nebūs, ja viņš neies pie zobārsta.
-  Sveika, Popij. -  Pienācis man klāt, Sems brīdi vilcinās, bet tad 

pastiepj roku. -  Patīkami sastapt tevi pa īstam.
-  Sveiks. -  Es piesardzīgi atsmaidu, un mēs sarokojamies. Viņam 

ir jauks rokasspiediens. Sirsnīgs un pozitīvs.
-  Vivjena pavisam noteikti paliek pie mums. — Viņš piešķiebj 

galvu. -  Vēlreiz paldies tev par izpratni.
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-  Viss kārtībā! -  Es neveikli paraustu plecus. -  Tas nav nekas 
īpašs.

-  Nopietni. Es to novērtēju.
Runāt tā aci pret aci ir savādi. Manu uzmanību novērš vīrieša 

pieres aprises un vēja virpinātie mati. Pa telefonu bija vieglāk. Prā
toju, diez vai viņš jūtas tāpat.

-T ā ta d , — Sems pamet ar roku uz juvelierizstrādājumu veikala 
pusi, -  vai ejam?

Šis veikals ir ārkārtīgi stilīgs un dārgs. Diez vai viņi ar Vilovu 
savus gredzenus izvēlējās šeit? Droši vien. Mani urda kārdinājums 
pavaicāt, bet kaut kā nevaru piespiest sevi pieminēt Vilovu. Jūtos 
neērti, jo  pārāk daudz par viņiem zinu.

Lielāko daļu pāru parasti sastop krogā vai viņu mājās. Ar viņiem 
runā par nenozīmīgām lietām, par atvaļinājumiem, vaļaspriekiem, 
Džeimija Olivera receptēm. Pie personīgām lietām pāriet pamazām. 
Taču ar šiem abiem es jūtos, kā nonākusi kādā dokumentālajā filmā, 
kas uzņemta ar slēpto kameru, un viņi paši to nemaz nezina. Vakar 
vakarā es atradu kādu vccu e-pasta vēstuli no Vilovas, kurā bija 
teikts: “Vai tu zini, Sem, cik daudz SĀPJU man esi sagādājis? Nemaz 
nerunājot par visām sūdainajām BR A Z ĪL IE TĒ M !!”

Tas ir kaut kas, ko es tiešām būtu vēlējusies nelasīt. Ja kādreiz 
to Vilovu sastapšu, brazīlietes būs vienīgais, par ko spēšu domāt...

Sems atver durvis un ieved mani elegantā, pustumšā veikalā. 
Nekavējoties pie mums pienāk meitene pērļu pelēkā kostīmā.

-  Labdien, vai varu kā palīdzēt? -  Viņai ir maiga, medaina balss, 
kas ideāli piestāv neuzbāzīgajam veikala iekārtojumam.

-  Mēs vēlamies sastapt Marku, -  saka Sems. -  Es esmu Sems 
Rokstons.

-  Viss kārtībā. -  Pamāj cita pērļu pelēka meitene. -  Viņš jūs 
gaida. Pavadi viņus, Marta.

-  Vai varu jums atnest glāzi šampanieša? -  pa ceļam vaicā Marta, 
veltot man zinošu smaidu. -  Ser? Šampanieti?

-  Nē, paldies, -  atsaka Sems.
-  Man arī ne, -  es iestarpinu.
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-  Vai esat pārliecināti? -  Martas skatiens burtiski iemirdzas.
— Šis ir liels brīdis jums abiem. Vienu mazu glāzīti, lai nomierinātu 
nervus?

Ak mans dievs! Viņa domā, ka esam saderināts pāris! Meklējot 
palīdzību, es paskatos uz Semu, bet viņš kaut ko raksta telefonā. 
Un es nekādā gadījumā nesākšu bariņam svešinieku stāstīt par savu 
pazaudēto bezgala dārgo saderināšanās gredzenu. Ne mazākajā mērā 
nevēlos atkal klausīties šausmu elsienos un izsaucienos.

-  Viss kārtībā, tiešām! — Es neveikli smaidu. — Tas nav... Es gribu 
sacīt, mēs neesam...

-  C ik brīnišķīgs pulkstenis, ser! -  Martas uzmanība jau ir pie
vērsusies Semam. -  Vai tas ir vintidža Cartier? Es tādu vēl neesmu 
redzējusi.

-  Paldies. -  Sems pamāj. -  Dabūju to izsolē Parīzē.
Tagad arī es to pamanu. Sema pulkstenis tik tiešām ir ievērības 

cienīgs: tam ir veca ādas siksniņa un matēto zelta ciparnīcu klāj cita 
laikmeta patina. Turklāt viņš to dabūjis Parīzē. Ekselenti!

-  Labs. -  Ejot tālāk, Marta saņem manu roku un, pieliekusies 
tuvāk, pieklusina balsi. -  Viņam ir izsmalcināta gaume. Ak tu lai
mīgā! To nevar teikt par visiem vīriešiem, kuri šeit iegriežas. Daži 
no viņiem iekāro absolūtas šausmas. Taču vīrietis, kurš sev nopircis 
vintidža Cartier, visticamāk, ir uz pareizā ceļa.

Tas ir sāpīgi. Ko lai es saku?
-  Ēē... tiesa, -  es murminu, skatoties grīdā.
-  Ak, piedod. Es negribēju tevi samulsināt, -  piemīlīgi nosaka 

Marta. -  Lūdzu, pasaki, ja jūs pārdomājat par šampanieti. Lai jums 
brīnišķīga sesija ar Marku!

Viņa ieved mūs lielā dibenistabā, kuras grīdu klāj betons, bet 
sienas nosedz skapji ar metāla durvīm. No darbgalda pieceļas puisis 
džinsos, ar brillēm bez ietvariem, un sirsnīgi sasveicinās ar Semu.

-  Sem! Tik ilgi neesam tikušies!
-  Mark! Kā tev klājas? -  Sems papliķē Marka muguru un atkāp

jas. -  Tā ir Popija.
-  Patīkami tevi sastapt, Popij. -  Marks paspiež man roku. -  Kā 

saprotu, tev ir nepieciešams gredzena līdzinieks.
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Mani acumirklī pārņem paranoja un vainas apziņa. Vai viņam 
tiešām vajadzēja to pateikt tik skaļi? Lai visi dzirdētu?

-  Tikai uz pavisam īsu brīdi, -  es gandrīz čukstu. -T ik a i līdz tam 
laikam, kad atradīšu īsto gredzenu. Un tas būs itin drīz.

-  Skaidrs. -  Viņš pamāj. -  Atdarinājums ir noderīgs jebkura 
gadījumā. Mēs bieži vien gatavojam dārglietu aizstājējus, ko valkai 
ceļojumos un tamlīdzīgos pasākumos. Parasti gan tikai tām rotām, 
kurām paši esam izstrādājuši dizainu, bet šad un tad varam pieļaut 
izņēmumu. Teiksim, draugiem. -  Marks piemiedz ar aci Semam.
-  Tomēr cenšamies par to daudz nerunāt. Negribam kaitēt savam 
galvenajam biznesam.

-  Protams! -  Es aši piebalsoju. -  Es arī negribu par to runāt. 
Nemaz, nemaz.

-  Vai tev ir attēls? Fotogrāfija?
-  Lūk. -  Es pasniedzu fotogrāfiju, kuru šorīt izdrukāju no 

sava datora. Tajā esam redzami mēs ar Magnusu restorānā, kurā 
viņš mani bildināja. Mēs palūdzām pārim pie blakusgaldiņa mūs 
nofotografēt, un es esmu lepni pacēlusi kreiso roku, kurā skaidri 
redzams gredzens. Es izskatos absolūti noreibusi, kā, taisnību sakot, 
tobrīd arī jutos.

Abi vīrieši skatās uz to klusēdami.
-  Tad tas ir tips, ar ko tu precies, -  beidzot nosaka Sems. -  Scrtib- 

ble fanātiķis.>

Viņa balsī skan kaut kas tāds, kas mani noskaņo kareivīgi. Man 
gan nav ne jausmas, kāpēc.

-  Jā. Viņu sauc Magnuss, -  es lepni atbildu.
-  Vai viņš nav akadēmiķis? -  Sems sarauktu pieri lūkojas foto

grāfijā. -  Šķiet, esmu redzējis viņu televīzijā.
-  Jā. -  Man sirdī ielīst lepnums. -  Tieši tā.
-  C ik saprotu, tas ir četru karātu smaragds? -  Marks Sponsors 

paceļ skatienu no fotogrāfijas.
-  Iespējams, -  es bezpalīdzīgi saku. — Es nezinu.
- T u  nezini, cik karātu ir tavam saderināšanās gredzenam?
Sems un Marks lūkojas manī ar savādu skatienu.
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-  Kas ir? -  Es jūtu, ka pietvīkstu. -  Atvainojos. Es nezināju, ka 
to pazaudēšu.

-  Tas ir ļoti mīļi, -  ar sāju smaidiņu sejā nosaka Marks. -  Lielākā 
daļa meiteņu to zina līdz pat pēdējam ciparam aiz komata. Un tad 
noapaļo uz augšu.

-  Labi. -  Es paraustu plecus, lai noslēptu, cik neērti jūtos. -  Tas 
ir ģimenes gredzens. Mēs patiesībā par to nerunājām.

-  Mums krājumā ir vairākas apdares. Es tūlīt paskatīšos... -  
Marks atgrūž savu krēslu un sāk rakņāties pa metāla atvilktnēm.

-T a d  viņš joprojām nezina, ka tu to esi pazaudējusi? -  Sems 
pamet ar īkšķi uz Magnusu fotogrāfijā.

-  Vēl ne. -  Es iekožu lūpā. -  Ceru, ka gredzens drīz uzradīsies 
un...

-  Viņam nekad nevajadzēs uzzināt, ka tu to biji pazaudējusi, -  
Sems pabeidz manā vietā. -  Tu to glabāsi noslēpumā līdz pēdējam 
sirdspukstam.

Vainas apziņa ir tik sāpīga, ka es novēršos. Man šis viss nepatīk. 
Man nepatīk noslēpumi no Magnusa. Nepatīk būt tādam cilvēkam, 
kam ir darījumi aiz līgavaiņa muguras... Taču nav citas iespējas.

-  Manā telefonā joprojām pienāk vēstules Violetai. -  Lai novir
zītu domas, es pamāju Semam ar telefonu. -  Man likās, ka tehniķi 
jau visu kārto?

-  Tā vajadzēja būt.
-  Un arī tev ir atsūtītas dažas jaunas ziņas. Piemēram, ceturtais 

uzaicinājums uz Prieka skrējienu.
-  M hm. -  Sems tik tikko pamāj.
-  Vai tu nedomā atbildēt? Un kā ar viesnīcas numuru Hempšīras 

konferences laikā? Tev tas vajadzīgs uz vienu nakti vai divām?
-  Tad jau redzēs. Vēl īsti nezinu. -  Sems šķiet tik neieinteresēts, 

ka mani aiz vilšanās un bezspēcības sagrābj spējas dusmas.
-  Vai tu neatbildi uz vēstulēm?
-  Man ir prioritātes. -  Viņš mierīgi bungo pa sava mobilā ekrānu.
-  Oh, Lindsijai Kūperei ir dzimšanas diena! -  Šobrīd es lasu 

apkārtraksta vēstuli. -  Lindsijai no mārketinga daļas. Vai gribi viņai 
novēlēt laimīgu dzimšanas dienu?
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-  Nē, negribu. -  Sema atbilde ir tik kategoriska, ka jūtos mazliet 
aizvainota.

-  Kas gan tur slikts -  novēlēt kolēģei laimīgu dzimšanas dienu?
-  Es viņu nepazīstu.
-  Pazīsti gan. Tu kopā ar viņu strādā.
-  Es strādāju kopā ar 243 cilvēkiem.
-  Bet vai Lindsija nav tā meitene, kura nesen izstrādāja mājas- 

lapas stratēģiju? -  es vaicāju, piepeši atcerējusies senu e-pasta saraksti.
-  Un vai jūs visi nebijāt tiešām apmierināti?

-  Jā, -  Sems vienaldzīgi atsaka. -  Bet kāds tam sakars ar šo? 
Velns, cik viņš ietiepīgs! Atteikusies no domas par Lindsijas

dzimšanas dienu, es pāreju pie nākamās vēstules.
-  Plters ir pabeidzis darījumu ar Air France. Viņš grib atskaitīties 

par to pirmdien, tūlīt pēc grupas sanāksmes. Vai tu piekrīti?
-  Labi. -  Sems pat nepaceļ skatienu. -  Vienkārši pārsūti. Paldies. 
Ja es to vienkārši pārsūtīšu, vēstule visu dienu nogulēs viņa past-

kastē bez atbildes.
-  Varbūt man atbildēt? -  es piedāvāju. -  Tā kā tu esi šeit un es 

esmu vēstuli atvērusi? Tas prasīs tikai minūti.
-  Ak! -  Viņš izskatās pārsteigts. — Paldies. Pasaki tikai: “Jā.” 
“Jā,” es centīgi uzrakstu. -  Kaut ko vēl?
-  Paraksties: “Sems.”
Neapmierināta veros ekrānā. “Jā. Sems.” Tas izskatās tik pliki. 

T ik  strupi!
-  Kā būtu, ja pievienotu kaut ko tādu kā, piemēram: “Mala

cis”? -  es ierosinu. -  Vai: “Tu esi zvērs! Urā!” Vai vienkārši: “Ar 
sveicieniem, un paldies par visu.”

Izskatās, ka uz Semu tas nav atstājis ne mazāko iespaidu.
-  “Jā. Sems” ir pilnīgi pietiekami.
-T ip isk i, — es nomurminu zem deguna. Iespējams, ne tik ļoti 

zem deguna, kā biju domājusi, jo  Sems paceļ skatienu.
-  Kā, lūdzu?
Es zinu, ka man vajadzētu turēt muti. Bet jūtos tik vīlusies, ka 

nespēju sevi apvaldīt.
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- T u  esi tik strups! Tavas atbildes ir tik īsas! Tās ir briesmīgas!
Seko gara pauze. Sems izskatās totāli pārsteigts. It kā krēsls būru 

sācis runāt.
-  Atvaino, -  es piebilstu, neveikli paraustīdama plecus. -  Bet tā 

ir patiesība.
-  Labi, -  beidzot nosaka Sems. -  Runāsim tieši. Pirmkārt, tas, 

ka esi aizņēmusies manu telefonu, nedod tev tiesības lasīt un kritizēt 
manas vēstules. -  Brīdi vilcinājies, viņš turpina: -  Un, otrkārt, īsi 
ir labi.

Jau esmu paspējusi nožēlot savu izrunāšanos, taču tagad vairs 
nevaru atkāpties.

-  Ne tik īsi, -  es atcērtu. -  Turklāt lielāko daļu cilvēku tu ignorē 
pilnībā. Tas ir rupji.

Tā. Tas nu ir pateikts.
Un Sems ir acīm redzami saskaities.
-  Kā jau teicu, man ir prioritātes. Tā kā tava gredzena jautājums 

tagad ir atrisināts, varbūt tu vēlētos atdot man telefonu, un manas 
vēstules tevi vairs netraucēs. — Viņš pastiepj roku.

Ak dievs! Vai tāpēc viņš man palīdz? Lai es atdotu mobilo?
-  Nē! -  es sažņaudzu telefonu plaukstā. -  Tas ir... lūdzu! Man tas 

vēl ir vajadzīgs. Kuru katru brīdi var piezvanīt no viesnīcas, Fērfaksas 
kundzei būs šis numurs...

Es zinu, ka tas nav loģiski, bet man ir tāda sajūta, ka brīdī, 
kad atdošu šo telefonu, es pateikšu ardievas jebkurai iespējai atrast 
gredzenu. Drošības labad paslēpju to aiz muguras un lūdzoši veros 
Semam acīs.

-  Augstā debess, -  viņš izdveš. -  Tas ir smieklīgi. Šodien es inter
vēju jauno PA. Tas ir kompānijas telefons. Tu nevari to vienkārši 
paturēt!

-  Es nepaturēšu! Bet vai es varu to izmantot vēl tikai dažas die
nas? Es vairs nekritizēšu tavas vēstules, -  es padevīgi saku. -  Apsolu.

-  Nu tā, draugi! -  Marks mūs pārtrauc. -  Laba ziņa. Es esmu 
atradis identisku apdari, tagad izvēlēšos dažus akmeņus, ko jums 
paskatīties. Tikai vienu mirklīti...
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Kad viņš dodas laukā no telpas, mans telefons ziņo, ka pienākusi 
jauna īsziņa.

-  Tā ir no Vilovas, — saku Semam, pametusi skatienu lejup.
Skaties! -  Es norādu uz savām rokām. -  Pārsūtu. Bez kādiem

komentāriem. Pilnīgi bez kādām piezīmēm.“’1
-  Hrrmm, — Sems norūc tāpat kā iepriekš, kad pieminēju Vilovu.
Iestājas savāds, īss klusuma brīdis. Tagad man vajadzētu pavaicāt

kaut ko pieklājības pēc, piemēram: “Kā īsti jūs abi sastapāties?” Vai: 
“Kad jūs domājat precēties?” Tad mēs sāktu sarunu par kāzu saga
tavošanās darbiem, par galda klājēju cenām un tamlīdzīgām lietām. 
Taču kaut kāda iemesla dēļ es nevaru sevi piespiest uz sarunu. Viņu 
attiecības ir tik neveselas! Es vienkārši negribu tajās iedziļināties.

Zinu, ka Sems var būt īdzīgs un strups, tomēr nespēju viņu 
iedomāties kopā ar tādu egoistisku, dīcošu maitu kā Vilova. It sevišķi 
tagad, kad esmu sastapusi Semu aci pret aci. Laikam jau viņa ir 
tiešām, tiešām, tiešām pievilcīga, es nolemju. Kā supermodele. Un 
viņas žilbinošais izskats ir padarījis Semu aklu pret visām citām viņas 
īpašībām. Tas ir vienīgais izskaidrojums.

-  Ļoti daudz cilvēku atbild uz apkārtrakstu par Lindsijas dzim
šanas dienu, -  lai aizpildītu klusumu, es padalos savā novērojumā.
-  Viņiem tā acīmredzot nav problēma.

-  Apkārtraksti ir sātana izgudrojums. -  Sems atsaucas nekavējo
ties. -  Es drīzāk nošaušos nekā uz tādu atbildēšu.

Njā, tā nu gan ir jauka attieksme.
Kā saprotu, šī Lindsija ir populāra. Katras divdesmit sekundes 

ekrānā parādās jauna “Atbildēt visiem” vēstule ar mīļu sveicienu, 
piemēram: “Daudz laimes dzimšanas dienā, Lindsij! Lai ko tu darītu, 
lai tev jauka svinēšana!” Telefons nebeidz dūkt un mirguļot. It kā 
viesības notiktu tepat uz vietas. Tikai Sems atsakās pievienoties.

Nē, es to nevaru izturēt! Vai tad ir tik grūti uzrakstīt “Laimīgu 
dzimšanas dienu”? Tie ir tikai trīs vārdi.

51 Žēl gan, jo man tik ļoti gribas pavaicāt, kāpēc Vilova turpina sūtīt 
īsziņas caur mani. Viņai taču jau vajadzētu zināt, ka es neesm u Violeta. Un  
ko galu galā vispār nozīm ē šī sazināšanās caur PA?
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-  Vai es nevaru nosūtit laba vēlējumu no tevis? — es lūdzos. -  Tev 
nekas nebūs jādara. Es to uzrakstīšu.

-  Kāda velna pēc? — Sems atrauj skatienu no sava telefona. — Nu 
labi. Lai notiek. Uzraksti: “Laimīgu dzimšanas dienu!” Bet nekādu 
smaidīgu sejiņu vai buču, -  viņš brīdina. -  Tikai: “Laimīgu dzim
šanas dienu! Sems.”

“Laimīgu dzimšanas dienu, Lindsij!” es sadumpojusies rakstu. 
“Ceru, ka tu šodien lieliski pavadi laiku. Vēlreiz paldies par mājas- 
lapas stratēģiju, tā bija brīnišķīga. Vēlu visu to labāko. Sems.”

Steigšus vēstuli nosūtu, pirms Sems ir sācis brīnīties, kāpēc rakstu 
tik daudz.

-  Un kā ar zobārstu? -  Es nolemju izmēģināt laimi.
-  Kas ar zobārstu? — viņš atsaucas kā atbalss, un mani pārņem 

sapīkuma vilnis. Vai viņš izliekas, ka nezina, par ko es runāju, vai 
arī tiešām ir aizmirsis?

-  Gatavs! -  Durvis atveras, un tajās atkal parādās Marks. Viņam 
rokās ir tumši zila samta paplāte. -  Šie ir mūsu smaragda atdarinājumi.

-  Oho! -  es noelšos, vairs nelikdamās zinis par telefonu.
Manā priekšā mirdz desmit rindas debešķīgu smaragdu. Nu labi,

es zinu, ka tie nav īsti, bet, godīgi sakot, es nespētu atšķirt.52
-  Vai te ir kāds akmens, kas tevi pārsteidz ar īpašu līdzību pazau

dētajam?
-  Šis. -  Es norādu uz ovālu akmeni vidū. -  Tas ir gandrīz precīzi 

tāds pats. Apbrīnojami!
-  Lieliski. -  Marks paceļ akmeni ar pinceti un ieliek mazā plast

masas trauciņā. -  Briljanti ir mazāki un neuzkrītošāki, tāpēc esmu 
visai pārliecināts par līdzību. Vai gribi mazliet apstrādes? -  viņš jautā.
-  Lai noņemtu spīdumu?

-  Vai tu to vari? -  es apbrīnā vaicāju.
-  Mēs varam visu, -  Marks pārliecināti nosaka. -  Reiz mēs paga

tavojām kroņa dārglietas Holivudas filmai. Izskatījās pilnīgi īstas, 
tomēr viņi beigu beigās tās neizmantoja.

52 Tas m an liek prātot: ja cilvēki mūsdienās spēj smaragdus izgatavot, 
kāpēc mēs visi turpinām  izšķiest kaudzēm naudas par īstajiem? Un arī: vai 
man nevajadzētu auskarus?
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r
-  Ak! Vai... jā, lūdzu!
-V is s  kārtībā. Mums vajadzētu paspēt... -  viņš ieskaus |>i11U 

steni, -  trijās stundās?
-  Lieliski!
Kad pieceļos, jūtos pārsteigta. Nespēju noticēt, ka tas izrādi jās tik 

viegli. Patiesībā mani ir pārņēmis pacilājums. Tas man ļaus pārlaist 
vēl pāris dienu, un tad jau es dabūšu atpakaļ īsto gredzenu un viss 
būs kārtībā.

Atgriežoties salonā, es sajūtu ieinteresētības gaisotni. Marta paceļ 
galvu no grāmatas, ko lasījusi. Pāris meiteņu pērļu pelēkos tērpos 
sačukstas un māj uz manu pusi no savas vietas pie durvīm. Marks 
atkal aizved mūs pie Martas, kura mani apvelta ar vēl platāku smaidu 
nekā iepriekš.

-  Marta, pieskati šos jaukos cilvēkus, labi? -  viņš palūdz, iedo
dot meitenei salocītu papīra lapu. -  Šeit ir sīkāka informācija. Nu 
tad -  līdz nākam reizei!

Viņi ar Semu sirsnīgi sarokojas, tad Marks nozūd veikala diben 
telpās.

-  Tu izskaties laimīga, -  Marta man saka, acīm zibsnījot.
-  Es tiešām esmu laimīga! -  Nespēju slēpt savu sajūsmu. -  Marks 

ir fantastisks. Es nespēju noticēt, ko visu viņš spēj izdarīt!
- J ā ,  viņš ir īpašs. Un es esmu tik priecīga par tevi! -  Marta 

paspiež manu roku. -  Kāda brīnišķīga diena jums abiem!
Ak, ķeza. Piepeši es saprotu, ko viņa domā. Zibenīgi uzmetu 

skatienu Semam, bet viņš ir pagājis malā, lai kaut ko izlasītu telefonā, 
un nemana, kas notiek apkārt.

-  Nu, mēs visas alkstam uzzināt! -  Martas skatiens mirdz. Ko 
tu dabūji?

-  Ēē...
Šī saruna pavisam noteikti ir ievirzījusies nepareizā gultnē. Taču 

es nevaru izdomāt, kā to pavērst uz citu pusi.
-  Marta mums pastāstīja par vintidža Cartier pulksteni. Vēl 

viena pērļu meitene iesaistās sarunā, un es redzu, ka arī abas pārējās 
virzās tuvāk, lai visu dzirdētu.
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-  Mēs visas te bijām aizrāvušās ar minējumiem. — Marta pamāj.
-  Es domāju, ka Marks tev izgatavos kaut ko īpašu un nebijušu. Ar 
kādu brīnišķīgu, romantisku niansi. -  Viņa sasit plaukstas. -  Varbūt 
nevainojamu briljantu...

-  Ārkārtīgi skaisti esot gredzeni ar princešu slīpējumu, -  iečivinās 
viena no pērļu meitenēm.

-  Vai antīkie, -  aizrautīgi bilst otra meitene. -  Markam ir daži 
vienreizīgi vecie briljanti, kuriem katram ir savs stāsts. Piemēram, 
viens fantastisks bāli sārts briljants. Vai Marks tev to rādīja?

-  Nē! -  es steigšus iesaucos. -  Ziniet... tas nav tā. Es neesmu... 
Tas ir, es...

Ak dievs. Ko man teikt? Es taču nestāstīšu viņām visu notikušo.
-  Mēs dievinām ikvienu skaistu gredzenu, -  laimīgi nopūšas 

Marta. -  Nav svarīgi, kāds tas ir, kamēr vien tas ir kaut kas maģisks 
tev. Nu netielējies, -  viņa draiski pasmaida, -  man jāzina. -  Viņa 
svarīgi atloka papīra lapu. -  Un atbilde ir...

Lasot vārdus no lapas, Martas balss savādi aizlūst. Kādu mirkli 
viņa, šķiet, ir zaudējusi valodu.

-  Ak! Neīstais smaragds, -  balsij aizžņaudzoties, viņa beidzot 
izstoma. -  Jauki. Un neīstie briljanti arī. Cik skaisti.

Man nav, ko teikt. Es apzinos, ka manī raugās četras apstulbušas 
meitenes. Vissatriektākā no visām izskatās Marta.

-  Mēs domājām, ka tas ir jauks gredzens, -  es neveikli bilstu.
-T a s  ir jauks. Protams, ir! — Marta acīm redzami piespiež sevi

aizrautīgi pamāt. — Nu... apsveicam! T ik prātīgi no jūsu puses izvē
lēties aizstājējus.

Viņa saskatās ar citām meitenēm, un tās steigšus piebalso:
-  Pilnīgi!
-  Ļoti prātīgi!
-  Jauka izvēle!
Možās balsis neatbilst sejām. Viena no meitenēm izskatās gandrīz 

tā, it kā tūdaļ varētu sākt raudāt. Bet Marta, šķiet, nespēj nedomāt par 
Sema Cartier. Es burtiski varu nolasīt viņas domas: “Sev viņš var atlau-> > > 
ties vintidža pulksteni, bet savai meitenei nopirka V IL T O JU M U !”
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-  Vai es varu redzēt cenu? -  Sems ir pabeidzis rakstīt ziņu telefonā 
un paņem no Martas papīru. To lasot, viņš sarauc pieri. -  Četrsimt 
piecdesmit mārciņas. Tas ir daudz. Manuprāt, Marks solīja atlaidi. -  
Viņš pagriežas pret mani. — Vai tev nešķiet, ka tas ir pārāk daudz?

-  Varbūt,53 -  juzdamās mazliet neērti, es pamāju.
-  Kāpēc gredzens ir tik dārgs? -  Sems palūkojas uz Martu.
Martas skatiens, pirms viņa uzrunā Semu ar profesionālu smaidu

sejā, vēlreiz uz mirkli aizķeras pie zelta Cartier.
-  Tas ir no platīna, ser. Platīns ir dārgs, mūžīgs materiāls. Lielākā 

daļa mūsu klientu novērtē materiālu, kas kalpos visu mūžu.
-  Labi, vai mēs varam dabūt kaut ko lētāku? Apsudrabotu gre

dzenu? -  Viņš atkal pagriežas pret mani. -  Tu piekrīti, vai ne, Popij? 
Cik vien lēti iespējams?

Es sadzirdu aizturētus elsienus. Uz mirkli ieraugu Martas šausmu 
pārņemto seju un nespēju nenosarkt.

-  Jā! Protams, -  es nomurminu. — Pašu lētāko.
-  Es tūlīt pavaicāšu Markam, -  pēc visnotaļ ilgas pauzes nosaka 

Marta.
Viņa paiet nostāk un zvana pa telefonu. Pēc īsas sarunas atgriezusies 

pie letes, Marta strauji mirkšķina acis un nespēj ieskatīties man sejā.
-  Es runāju ar Marku. Gredzenu ir iespējams pagatavot no 

apsudrabota niķeļa, kas cenu samazina līdz... -  viņa rēķina, -  līdz 
112 mārciņām. Vai tas jūs apmierina?

-  Jā, tas būtu labs. — Sems uzmet man aci. -  Tā taču ir, vai ne?
-  Skaidrs. Protams. -  Martas starojošais smaids ir sasalis akmenī.

-  Tas ir... jauki. Tātad apsudrabots niķelis. -  Viņa, šķiet, pūlas 
saņemt sevi rokās. -  Prezentācijas nolūkos, ser, mēs piedāvājam apaļu 
luksusa ādas gredzena kārbiņu par 30  mārciņām vai vienkāršāku 
koka kārbiņu par 10 mārciņām. Abos variantos kārbiņas būs izklātas 
ar rožu ziedlapiņām un tās var padarīt personīgākas ar iniciāļiem vai 
īsu vēstījumu.

53 M anuprāt, tas ir visai daudz. T om ēr nolem ju, ka tas ir trieciens, kas 
man jāiztur. K atrā ziņā es nekad neapšaubītu gredzena cenu ekskluzīvā veikalā, 
nekad pat miljons gados ne.
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-  Vēstījumu? -  Sems neticīgi iesmejas. -  Nē, paldies. Iesaiņot 
nevajag. Mēs to ņemsim tādu pašu. Vai tu vēlies iepirkumu maisiņu 
vai kaut ko citu, Popij? -  Viņš paskatās uz mani.

Marta elpo arvien smagāk un smagāk. Vienu mirkli man pat 
šķiet, ka vina neizturēs.

> 7 >

- Ja u k i! -  viņa beidzot saka. -  Pavisam jauki. Ne kārbiņu, ne 
ziedlapiņas, ne vēstījumu... -  Marta raksta savā datorā. -  Un kā jūs 
maksāsiet par gredzenu, ser?

Izskatās, ka viņai jāpieliek visas pūles, lai saglabātu pieklājību.
-  Popij? -  Sems nogaidoši man pamāj.
Kad velku laukā savu maku, Martas sejas izteiksme ir tik šokēta, 

ka es aiz kauna gandrīz ielienu zemē.
-  Tātad., .jūs maksāsiet par gredzenu, kundze. -  Skaidri redzams, 

ka viņa ar mokām dabū vārdus pār lūpām. -  Brīnišķīgi. Tas ir... 
brīnišķīgi. Pilnīgi nekādu problēmu.

Es ievadu savu PIN kodu un saņemu kvīti. Zālē ir parādījušās 
vēl citas meitenes pērļu pelēkajos kostīmos. Viņas stāv grupiņās, 
sačukstas un skatās uz mani. Mans ķermenis ir pārvērties sālsstabā.

Sems, protams, neko nav pamanījis.
-  Vai mēs vēlāk redzēsim jūs abus? -  pavadot mūs līdz durvīm, 

Marta nepārprotami pūlas atgūties. -  Jūs gaidīs šampanietis, un mēs, 
protams, uzņemsim fotogrāfiju jūsu albumam. — Viņas skatienā ir 
atgriezusies maza dzirkstelīte no bijušās aizrautības. -  Tas ir tāds 
īpašs brīdis, kad jūs paņemat gredzenu un uzvelkat to viņai pirkstā...

-  Nē, es jau tā esmu pavadījis šeit pārāk daudz laika, -  aizņemts 
pats ar savām domām, saka Sems un ieskatās pulkstenī. -  Vai jūs to 
vienkārši nevarat nogādāt Popijai?

Šķiet, ka Martas pieklājīgajai atturībai tas ir pēdējais piliens. 
Kad esmu pateikusi savu adresi un visu pārējo un mēs ejam laukā 
no veikala, viņa piepeši izsaucas:

-  Kundze, vai es varu jums mazliet pastāstīt par gredzena gla
bāšanu un kopšanu? Pavisam īsi! -  Viņa neparasti spēcīgi sagrābj 
mani aiz rokas un ievelk atpakaļ veikalā. -  Septiņos gados, ko esmu 
nostrādājusi šeit, es to daru pirmoreiz, -  viņa satraukti čukst man
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ausi. -  Es zinu, ka viņš ir Marka draugs. Un viņš ir ļoti glīts, hei
vai jūs nekļūdāties?

Kad beidzot parādos uz ielas, Sems mani gaida. Viņš i/.sk.u.is 
nepacietīgs.

-  Ko viņa gribēja? Vai viss kārtībā?
-  Jā! Viss kārtībā!
Mana seja ir pietvīkusi koši sarkana, un es vēlos tikai vienu pēi 

iespējas ātrāk tikt prom no šejienes. Pametot pēdējo skatienu uz vci 
kala pusi, redzu, ka Marta, dzīvi žestikulējot, sašutusi kaut ko klāsta 
pārējām pērļu pelēkajām meitenēm un rāda uz Sema pusi.

-  Kas notiek? -  Sems rauc pieri. -  Viņa taču nemēģināja tev 
pārdot dārgo gredzenu, ko? Tad gan es kaut ko pateikšu Markam...

-  Nē, nekā tamlīdzīga, -  es vilcinos, gandrīz pārāk sakautrējusies, 
lai viņam to stāstītu.>

-  Kas tad? -  Sems skatās uz mani.
- T ā  meitene domāja, ka tu esi mans līgavainis un spied man 

pašai pirkt saderināšanās gredzenu, -  es beigās atzīstos. -  Viņa teica, 
lai es tevi neprecu. Bija ļoti noraizējusies par mani.

Es taču nesākšu viņam klāstīt Martas teoriju par vīriešu dāsnumu 
juvelierizstrādājumu veikalā un dāsnumu gultā, un to, kā tie abi 
saistīti.54

Redzu, ka Sema sejā pamazām ataust gaisma.
-  Ha, tas nu gan ir jautri. -  Viņš sāk skaļi smieties. — Tas ir ļoti 

smieklīgi. Bet, pag, — viņš vilcinās, -  tu taču negribēji, lai es maksāju 
par gredzenu?

-  Nē, protams, ne! -  es šokēta izsaucos. -  Nekļūsti smieklīgs! I s 

tikai jūtos briesmīgi, jo visas veikala meitenes tagad domā, ka tu e s i  

nožēlojams sīkstulis, kaut patiesībā man ļoti izpalīdzēji. I s tiešam 
atvainojos.

Sems izskatās samulsis.
-  Kāda tam nozīme? Man ir vienalga, ko viņas pat mani domā.
-  Pilnīgi vienalga tev nevar būt.

54 “Popij, es tev varētu uzzīmēt diagram m u. Diagrammu.'
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-  Bet tā ir.
Es cieši nopētu Semu. Viņa seja ir mierīga. Manuprāt, viņš 

nejoko. Viņam tiešām ir vienalga. Kā tas var būt?
Magnusam gan nav vienalga. Viņš vienmēr flirtē ar pārdevējām 

un mēģina noskaidrot, vai tās viņu atpazīst no televīzijas. Un vien
reiz, kad mūsu vietējā lielveikalā nepieņēma viņa karti, Magnusam 
nebija par grūtu nākamajā dienā atgriezties un pastāstīt, kā viņa 
banka iepriekšējā dienā pilnīgi visu saputrojusi.

Nu labi. Tagad vairs nejūtos tik slikti.
-  Es eju pēc kāda Starbucks. — Sems sāk soļot pa ielu uz priekšu.

-  Varbūt tu arī gribi?
-  Es izmaksāšu. -  Steidzos viņam nopakaļ. — Esmu tava parād

niece.
Man jāatgriežas klīnikā tikai pēc lenča, jo sarunāju, ka Annalīza 

ar mani samainīsies. Par kārtīgu kukuli, protams.
-  Atceries, es pieminēju cilvēku, vārdā sers Nikolss Murejs? — 

Sems saka, atraujot vaļā kafejnīcas durvis. -  Viņš sūta man doku
mentu. Es viņam teicu izmantot manu personīgo e-pasta adresi, bet, 
ja kļūdas pēc viņš to nosūta tev, lūdzu, ziņo man nekavējoties.

-  Labi. Viņš ir diezgan slavens, vai ne? — Es nevaru atturēties, 
to nepieminējusi. -  Vai viņš 1985. gadā nebija 18. vietā starp tiem, 
kas ietekmē šīs pasaules kārtību?

Vakar vakarā es mazliet pagūglēju, un tagad man ir izsmeļoša 
informācija par visu Sema kompāniju. Varētu pat teikt -  es zinu visu. 
Es varētu piedalīties Mastermind. Es varētu uzstāties ar PoiverPoint 
prezentāciju. Patiesībā es vēlos, kaut kāds būtu palūdzis man to 
izdarīt. Jo , lūk, kas man ir zināms par Baltā Globusa Konsultācijām 
(secība nav svarīga).

1) Kompāniju 1982. gadā nodibināja sers Nikolss Murejs, bet tagad 
to ir nopirkusi kāda liela starptautiska grupa.

2 ) Sers Nikolss joprojām ir tās direktors. Viņš var nogludināt 
sanāksmes gaisotni ar savu ierašanos vien un apturēt darījumu, 
tikai vieglītēm pakratot galvu. Viņš vienmēr nēsā puķainus krek
lus. Tie ir viņa firmas zīme.
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3) Finanšu direktors bija sera Nikolsa protežē, bei viņš n< \< n 
pameta kompāniju. Viņu sauc Eds Ekstons.

4) Gadiem ejot, Eda un sera Nikolsa draudzība ir pajukusi, un I <U 
pat neapmeklēja svinības, kad seru Nikolsu iecēla bruņinieku 
kārtā.56

5) Nesen kompānija piedzīvoja skandālu, kad kāds, vārdā Džons 
Gregsons, lenčā izteica politiski nekorektu joku un bija spiests 
aiziet.57 Daži domāja, ka tas nav taisnīgi, bet jaunais valdes 
priekšsēdētājs acīmredzot bija “neiecietīgs pret nepiedienīgu 
uzvedību”.58

6) Pēdējā laikā sers Nikolss ir premjerministra konsultants jautā 
jumā par īpašo “Laimes un labklājības” komiteju. Par to jau 
pasmējusies visi laikraksti. Viens pat raksturoja seru Nikolsu kā 
cilvēku, kura ziedu laiki ir pagājuši, un publicēja karikatūru, kurā 
attēloja viņu kā puķi ar izplūkātām ziedlapām. (To es Semam 
neteikšu.)

7) Pagājušajā gadā viņi ieguva balvu par papīra otrreizējās pārstrādes 
programmu.

-S ta r p  citu, apsveicu ar otrreizējo pārstrādi, -  es piebilstu, 
gribēdama parādīt savas zināšanas. -  Es redzēju tavu paziņojumu, 
ka “atbildība par vidi ir centrālais jautājums katrai kompānijai, kas 
tiecas uz izcilību”. Tik patiesi. Mēs arī visu šķirojam.

-  Ko? -  Sems šķiet pārsteigts, pat aizdomīgs. -  Kā tu varēji to 
redzēt?

-  Google. Tas nav pretlikumīgi! -  es taisnojos, redzot viņa sejas 
izteiksmi. -  Mani vienkārši interesēja. Tā kā visu laiku sūtu tavas 
e-pasta vēstules, es nolēmu uzzināt mazliet vairāk par tavu kom
pāniju.

^ Ahā! Pavisam noteikti tas pats Eds, kurš bija Groucbo kluba biedis ļoti 
sliktā form ā. Varat saukt mani par Puaro.

56 Daily Mail tenku sleja.
57 Patiesībā es neskaidri atceros, ka lasīju par to laikrakstā.

Labi, ka viņš nav mans priekšnieks, ko citu lai saku.
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-  Tu tā darīji? -  Sems velta man šaubīgu skatienu. -  Dubulto 
lielo kapučīno, lūdzu.

-  Jā, un noskaidroju, ka sers Nikolss konsultē premjerministru! 
Tas nudien ir forši!

Šoreiz Sems pat neatbild. Skaisti. Viņš nudien nav labs vēstnesis 
savai kompānijai.

-  Vai tu esi bijis Desmitajā numurā, premjera rezidencē? -  es 
neatlaižos. -  Kā tur izskatās?

-  Viņi gaida, kad tu pasūtīsi savu kafiju. -  Sems norāda uz ofi
ciantu.

Skaidrs, šis vīrietis nedomā izpaust ne tik, cik melns aiz naga. 
Tipiski. Manuprāt, viņam vajadzētu priecāties par to, ka mani inte
resē vina darbs.>

-  Man kafiju ar vājpienu bez cukura. -  Es izvelku maku. -  Un 
mafinu ar šokolādes skaidiņām. Tu gribi mafinu?

-  Nē, paldies. -  Sems pakrata galvu.
-  Varbūt tā arī labāk, -  es zinoši pamāju, -  ja jau tu atsakies iet 

pie zobārsta.
Sems paskatās uz mani ar nenosakāmu skatienu, kas varētu 

nozīmēt: “Neaizej par tālu,” vai: “Es neklausos,” vai arī: “Ko tu gribi 
pateikt ar zobārstu?”

Pamazām sāku saprast, kā Sems Rokstons strādā, -  it kā viņam 
būtu ieslēgšanas un izslēgšanas poga. Un viņš nospiež “Ieslēgt” tikai 
tad, kad tas vinu interesē.

Es atveru telefonā meklētāju, atrodu vēl vienu pretīgu bojātu 
zobu fotogrāfiju un, neko neteikusi, nosūtu to viņam.

-  Starp citu, pieņemšana viesnīcā Savoy, -  es nosaku, kad ejam 
pakaļ savām kafijām. -  Tev jānosūta sava piekrišana.

-  Ak, es neiešu, — Sems nosaka, it kā tas būtu pats par sevi 
saprotams.

-  Kāpēc ne? -  Platām acīm paveros viņā.
-  Man nav īpaša iemesla iet. -  Viņš parausta plecus. — Turklāt 

visa nedēļa jau ir noslogota ar saviesīgiem pasākumiem.
Es tam nespēju noticēt. Kā var negribēt uz Savoy?! Nu, protams, 

augstākās klases biznesmenim tas ir piedodams. Šampanietis par
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brīvu, jānožāvājas. Dāvaniņas, phē! Vēl vienas viesības, atkal ja11< > 
žāvājas. C ik pelēki un garlaicīgi.

-  Nu tad tev viņiem tas jāpasaka. -  Es ar mokām noslēpju savu 
nosodījumu. -  Patiesībā es to izdarīšu tūlīt pat. “Dārgā Blū, li< K 
paldies par ielūgumu,” — es vienlaicīgi rakstu un lasu uzrakstīto skaļ.i 
balsī. -  “Diemžēl Sems šoreiz nevarēs piedalīties. Visu labu vēlot, 
Popija Vajata.”

-  Tev tas nav jādara. -  Sems uzjautrināts skatās uz mani. -Tagad 
man palīdz viena no biroja PA. Meitene, vārdā Džeina Elisa. Viņa 
to var izdarīt.

Jā, bet vai viņa to izdarīs? Redziet, es jau esmu šo to noskaidrojusi 
par meiteni, vārdā Džeina Elisa, kura sākusi parādīties Sema pasi 
kastē. Īstenībā viņa ir PA Sema kolēģim Malkolmam. Un pēdējais, 
ko viņa vēlas darīt, ir ik dienas noņemties ar Sema pastu papildus 
saviem tiešajiem pienākumiem.

-  Tad jau viss kārtībā. -  Es paraustu plecus. — Mani tas nopietni 
uztrauca. -  Uz letes ir parādījušās mūsu kafijas, un es Semam pasnie
dzu viņējo krūzi. -  Tad... paldies vēlreiz.

-  Neraizējies. -  Viņš pietur man atvērtas durvis. -  Es ceru, ka 
tu atradīsi savu gredzenu. Tiklīdz būsi visu nokārtojusi ar telefonu...

-  Zinu, zinu, -  es viņu pārtraucu. -  Atsūtīšu to ar kurjeru, laj i 
pašā sekundes simtdaļā.

-  Lieliski. -  Sems atļaujas veltīt man pussmaidu. -  Es tiešām 
ceru, ka tev viss izdosies. -  Viņš pastiepj roku, un es to pieklājīgi 
paspiežu.

-  Ceru, ka arī tev viss izdosies.
Es pat neesmu pavaicājusi, kad viņam būs kāzas. Iespējams, tās, 

tāpat kā mūsējās, notiks pēc nedēļas. Varbūt pat tajā pašā baznīcā. 
Es ieradīšos un redzēšu viņu ar maitu Vilovu zem rokas, un viņa 
Semam teiks, ka viņš ir toksisks...

Sems aizsoļo lejup pa ielu, bet es steidzos uz autobusa pieturu. 
45. maršruta autobuss tieši šobrīd izlaiž pasažierus, un es iekāpju. 
Autobuss aizvedīs mani uz Stretemhilu, bet no turienes es varēšu 
aiziet ar kājām.
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Apsēdusies palūkojos laukā pa logu un ieraugu Semu, kurš veikli 
soļo pa iervi. Viņa seja ir bezkaislīga, gandrīz akmenscieta. Es nezinu, 
vai vainīgs bijis vējš vai sadursme ar garāmgājēju, bet viņa kaklasaite 
ir sašķiebusies un, šķiet, viņš to pat nav pamanījis. Man tas nepatīk. 
Es nespēju atturēties, nenosūtījusi viņam īsziņu:

Tev ir sašķiebusies kaklasaite.

Nogaidu apmēram trīsdesmit sekundes, tad redzu, ka Sema seja 
pārsteigumā saspringst. Kad viņš sāk skatīties apkārt, meklējot starp 
garāmgājējiem, es nosūtu vēl vienu īsziņu:

Autobusā.

Tagad autobuss ir izkustējies no pieturvietas, taču satiksme ir 
visai dzīva un es virzos uz priekšu apmēram tikpat ātri, cik Sems. 
Viņš paskatās uz augšu, kārtojot kaklasaiti, un uzzibsnī man smaidu.

Man jāatzīst, ka viņam tiešām ir skaists smaids. Tāds, kas var likt 
sirdij krūtīs apstāties, it sevišķi, ja tas nāk no zila gaisa.

Es gribēju teikt... nu jūs jau saprotat... tikai tādai sirdij, kura ir brīva.
Vienalga. Tikko ir pienākusi vēstule no Lindsijas Kūperes, un es 

to veikli atveru.

Dārgais Sem! 
Liels Jums paldies! Jūsu vārdi man daudz nozīmē -  ir tik patīkami uzzināt, 
ka tiec novērtēts!! Es to esmu pastāstījusi visai komandai, kas man palīdzēja 
izstrādāt stratēģiju, un tas patiešām ir cēlis grupas darba sparu. 
Ar sveicieniem, 
Lindsija

Vēstulei ir pievienotas vēl citas adreses, tātad arī Sems to ir 
saņēmis savā telefonā. Pēc mirkļa mans mobilais vēsta, ka pienākusi 
īsziņa no Sema.>

Ko tu uzrakstīji Lindsijai??

Rakstot atbildi, es nespēju neķiķināt.

“Daudz laimes dzimšanas dienā.'Tieši tā, kā tu teici.
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Ko vēl?

Neredzu, kāpēc man vajadzētu atbildēt. Arī es reizēm varu i/lik 
ties par kurlu. Tāpēc atbildu ar temata maiņu:

Vai jau esi aizrakstījis zobārstam?

Kādu brīdi gaidu -  bet esam atgriezušies pie klusēšanas.
Telefonā pienāk vēl viena vēstule, šoreiz no kāda Lindsijas kolēģa, 

un, to lasot, es skaidri sajūtu, ka esmu rīkojusies pareizi.

Dārgais Sem! 
Lindsija mums nodeva Jūsu laipnos vārdus par mājaslapas stratēģiju. Mēs 
bijām ļoti pagodināti un iepriecināti, ka Jūs atlicinājāt laiku, lai tos izteiktu. 
Paldies, un ar nepacietību gaidu iespēju pārrunāt vēl citas idejas, varbūt 
nākamā mēneša sanāksmē. 
Adrians (Fosters)

Ha! Redzi? Tu redzi?
Izsūtīt vēstules, kas sastāv no diviem vārdiem, varbūt ir labi. 

Varbūt tas ir efektīvi. Varbūt darbu tā var paveikt. Bet tu nevienam 
nepatic. Tagad, kad visa mājaslapas komanda jūtas laimīga un novēl 
tēta, tā strādās, cik jaudas. Un tas viss manis dēļ! Semam jau no paša 
sākuma vajadzēja likt, lai rakstu vēstules viņa vietā.

Piepešas iedvesmas pārņemta, aizkļūstu līdz Reičelas nez kurai 
vēstulei par Prieka skrējienu un nospiežu “Atbildēt”.

Sveika, Reičela! 
Pieskaiti mani komandai. Tas ir lielisks pasākums, un es labprāt to atbalsi imj. 
Lai veicas! 
Sems

Viņš izskatās labā formā. Viņš var noskriet vienu nieka m a ra īn m i,  » > 
dieva dēl.7

Tikusi uz viļņa, es aizkļūstu līdz IT  puiša vēstulei. Viņš liij.i 
pieklājīgi vaicājis par sava CVnosūtīšanu Semam līd/ .11 idejām, kas 
varētu noderēt kompānijai. Nav taču šaubu, ka Semam vajadzētu 
iedrošināt cilvēkus, kuri vēlas tikt uz priekšu, vai ne?
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Dārgais Džeims! 
Es labprāt gribētu redzēt Tavu CV un uzklausīt Tavas idejas. Lūdzu, vienojies 
par tikšanās laiku ar Džeinu Elisu. Es visnotaļ atbalstu tavu tendenci uz 
attīstību! 
Sems

Tagad, kad esmu sākusi, vairs nevaru apstāties. Kamēr autobuss 
trukšina uz priekšu, es aizrakstu vīrietim, kurš gribēja novērtēt Sema 
darbavietas atbilstību veselības un drošības noteikumiem. Es nosaku 
laiku, tad aizrakstu Džeinai, lai viņa to atzīmē dienas kārtībā.59

Es aizrakstu arī Sārai, kura nav darbā, jo  viņai piemetusies jostas 
roze, un apvaicājos, vai viņa jūtas labāk.

Ak, visas šīs neatbildētās vēstules, kas man nelika mieru! Visi šie 
nabaga novārtā pamestie cilvēki, kuri mēģināja sazināties ar Semu! 
Kāpēc lai es viņiem neatbildētu? Patiesībā es izdaru Semam neno
vērtējamu pakalpojumu. Jā, es jūtos tā, it kā atlīdzinātu viņam par 
pakalpojumu ar gredzenu! Vismaz, kad atdošu Semam telefonu, viņa 
pastkaste būs kārtībā.

Un kāpēc gan nenosūtīt apkārtrakstu, pasakot visiem, ka viņi ir 
fantastiski? Kāpēc ne? Kam tas varētu kaitēt?

Dārgie kolēģi! 
Es tikai gribēju pateikt, ka šogad jūs esat paveikuši grandiozu darbu.

Kamēr rakstu, prātā iešaujas vēl labāka doma.

Kā jūs zināt, es augstu vērtēju jūsu visu viedokli un idejas. Mēs esam laimīgi, 
ka Baltā Globusa Konsultācijās mums ir tik daudz talantu, un mēs vēlamies 
tos izmantot, cik vien labi iespējams. Ja jums ir kādas idejas, kas kompānijai 
varētu nākt par labu, un jūs tajās gribat dalīties, lūdzu, atsūtiet tās man. 
Esiet godīgi! 
Ar sirsnīgiem sveicieniem un novēlot lielisku atlikušo gadu, 
Sems

59 Es zinu, ka nākamajā trešdienā Sems ir brīvs lenča laikā, jo kāds tikko 
atcēla tikšanos.
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Gandarīta nospiežu “Sūtīt”. Tā, gatavs. Pajautājiet man vel Lmi 
ko par motivāciju! Vai par komandas garu!

Atliecot muguru, sajūtu, ka pirksti sāp no lielas rakstīšanas. 
Iedzeru malku kafijas, pasniedzos pēc mafina un iebāžu lielu kumosu 
mutē. Tieši tobrīd iezvanās telefons.

Sasodīts! Tieši laikā!
Es nospiežu “Runāt”, paceļu telefonu pie auss un mēģinu pateikt: 

“Mirklīti uzgaidiet,” -  bet tas izskan kā “blmglmmmgl”. Mana mute 
ir pilna ar ķēpīgu mafinu. Ko īsti viņi liek tur iekšā?

-  Vai tā esi tu? -  Telefonā atskan jauneklīga, spalga vīrieša balss.
-  Te Skotijs.

Skotijs? Skotijs?
Piepeši manā prātā kaut kas uzplaiksni. Skotijs... Vai šo vārdu 

nepieminēja Violetas draugs, kurš zvanīja iepriekš? Tas, kurš runāja 
par liposakciju?

-  Viss izdarīts. Kā jau teicu, ķirurģiski veikli. Nekādu pēdu. 
Ģeniāls veikums, gandrīz neticami. Ardievu, Santaklaus.

Es košļāju savu mafinu, cik vien drudžaini spēdama, bet vēl 
aizvien nevaru izteikt ne vārda.

-  Vai tu tur esi? Vai šis ir pareizais... Ai, pie velna... -  Balss pazūd 
tajā pašā brīdī, kad man beidzot izdodas kumosu norīt.

-  Hallo? Vai varat atstāt ziņu?
Viņš ir prom. Es pārbaudu zvanītāju pēc saraksta, bet tas ii 

“Nezināms numurs”.
Varētu domāt, ka visiem Violetas draugiem ap šo laiku j.m 

vajadzēja zināt viņas jauno numuru. Noklakšķinot ar meli, es 
pasniedzos pēc “Karaļa Lauvas” programmas, kas joprojām  mētājas 
manā somā.

“Zvanīja Skotijs,” es uzkricelēju blakus pirmajai zīmītei. "Viss 
izdarīts. Ar ķirurģisku veiklību. Bez pēdām. Ģeniāls veikums. 
Ardievu, Santaklaus!”

Ja kādreiz sastapšu šo Violetu, es ceru, ka viņa būs pateic :t;a ļ'.u  

manām pūlēm. Patiesībā es ceru, ka tiešām viņu satikšu. Neglabāju 
taču visas šīs ziņas tāpat vien.
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Grasos nolikr telefonu, kad lielā skaitā atzib jaunas vēstules. Vai 
tās jau būtu atbildes uz manu apkārtrakstu? Es paritinu vēstules uz 
leju -  un, man par vilšanos, vairums no tām ir kompānijas standarta 
ziņas vai reklāmas. Tomēr priekšpēdējā vēstule liek man sastingt. Tā 
ir no Sema tēta. I

Es esmu par viņu domājusi.
Bridi vilcinos -  tad uzklikškinu uz vēstules un to atveru.»

Dārgais Sem! 
Tikai prātoju, diez vai tu saņēmi manu pēdējo vēstuli. Tu jau zini, ka neesmu 
nekāds eksperts tehnoloģijās, varbūt nosūtīju to  uz nepareizu vietu. Bet te 
būs vēlreiz. Es ceru, ka viss ir labi un tev Londonā kā vienmēr klājas ziedoši. 
Tu zini, cik ļoti mēs lepojamies ar taviem panākumiem. Es tevi redzu avīzes 
biznesa lapā. Apbrīnojami. Es vienmēr biju pārliecināts, ka tev lemtas lielas 
lietas, tu to zini. 
Kā jau teicu, es ļoti gribētu ar tevi par kaut ko parunāt. Vai tu kādreiz iegriezies 
Hempšīras pusē? Ir pagājis tik ilgs laiks, un es ilgojos pēc vecajām dienām. 
Mūžam tavs tētuks

Tuvojoties beigām, es jūtu savādu karstumu ap acīm. Nespēju 
noticēt tam, ko redzu. Vai tiešām Sems nav atbildējis uz to pēdējo 
vēstuli? Vai viņam nemaz nerūp savs tētis? Vai viņi ir sastrīdējušies?

Man nav ne jausmas, kas aiz tā stāv. Man nav ne jausmas, kas 
noticis viņu starpā. Es zinu tikai to, ka kaut kur Hempšlrā pie datora 
sēž tēvs un cenšas izrādīt dēlam savas jūtas, bet tās tiek ignorētas, un 
es to nevaru izturēt. Vienkārši nevaru. Lai kas būtu noticis agrāk, 
dzīve ir pārāk īsa, lai naidotos. Pārāk īsa, lai turētu ļaunu prātu.

Es nedomājot nospiežu “Atbildēt”. Runāt Sema vārdā es neuz
drošinos, tas nozīmētu iet pārāk tālu. 'lāču es varu ar viņu sazināties.
Es varu pateikt vientuļam, vecam vīram, ka viņa balss ir sadzirdēta.

Sveicināti!
Jums raksta Sema PA. Vēlos jūs informēt, ka Sems nākamnedēļ 24. aprīlī 
Cidingfordas viesnīcā Hempšīrā apmeklēs savas kompānijas konferenci. 
Esmu pārliecināta, ka viņš priecāsies Jūs satikt. 
Visu to labāko vēlot, 
Popija Vajata

126



Nospiežu “Sūtīt”, pirms esmu paspējusi nobīties, un, mazliet 
aizelsusies no tā, ko tikko esmu izdarījusi, uz mirkli atliecu muguru. 
Es esmu izlikusies par Sema PA. Es esmu aizrakstījusi viņa tēvam. 
Es esmu iejaukusies viņa personīgajā dzīvē. Ja Sems to uzzinās, viņš 
būs pārskaities. Patiesībā jau šī doma vien liek man bailēs nodrebēt.

Taču reizēm ir jābūt drosmīgai. Reizēm cilvēkiem ir jāparāda, kas 
dzīvē ir svarīgs. Un mani mierina spēcīga nojauta, ka tas, ko esmu 
izdarījusi, ir pareizi. Varbūt tas nav viegli -  bet pareizi gan.

Es acu priekšā redzu, kā Sema tētis sēž pie sava rakstāmgalda, 
nokāris sirmo galvu. Dators iepīkstas, rādot, ka pienākusi jauna 
vēstule. To atverot, viņa sejā iedegas cerība. Viņš priekā pasmaida, 
pagriežas pret savu suni un noglāsta tā galvu, sakot: “Mēs redzēsim 
Semu, puis!”60

Jā, tā darīt bija pareizi.
Lēni izelpojot, es atveru pēdējo vēstuli, ko atsūtījusi Blū.

Sveicināti! 
Mums ir ļoti skumji uzzināt, ka Sems nevarēs ierasties Savoy pieņemšanā. 
Varbūt viņš vēlētos savā vietā atsūtīt kādu citu personu? Lūdzu, atsūtiet šīs 
personas vārdu, un mēs to pievienosim viesu sarakstam. 
Sirsnīgi sveicieni! 
Blū

Autobuss ir apstājies pie luksofora. Es nokožu vēl vienu kumosu 
mafina un klusējot veros vēstulē.

Citu personu. Cita persona var būt jebkurš.
Pirmdienas vakarā es esmu brīva. Magnusam ir vēlais seminārs 

Vorikā.
Labi, tad nu tā. Ir pilnīgi skaidrs, ka normālā veidā mani nekad 

neviens neuzaicinās uz kaut ko tik spožu. Ar fizioterapeitiem tā 
nemēdz notikt. Un visi Magnusa pasākumi ir akadēmiskas grāmatu 
atvēršanas pusdienas vai garlaicīgas koledžu vakariņas, l ie nekad 
nenotiek tik greznā viesnīcā kā Savoy. Un tur nekad nav ne dāvaniņu, 
ne kokteiļu, ne džezbendu. Šī ir mana vienīgā iespēja.

60 Es zinu, ka viņam  varbūt nav suņa, tom ēr jūtos visai pārliecināta, ka ir.
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Varbūt tā ir karma. Es esmu ienākusi Sema dzīvē, esmu kaut ko 
pavērsusi uz labu -  un šī ir mana balva.

Mani pirksti sāk kustēties, gandrīz pirms vēl esmu pieņēmusi 
lēmumu.

“Liels paldies Jums par vēstuli,” es attopos rakstām. “Sems vēlētos 
nozīmēt Popiju Vajatu.”



Viltotais gredzens ir ideāls!
Labi, tas nav ideāls. Tas ir mazlietiņ mazāks nekā oriģināls. Un 

mazliet prastāks. Taču kurš to pamanīs, ja nebūs otra gredzena, 
ar ko salīdzināt? Esmu nēsājusi to gandrīz visu pēcpusdienu, un 
gredzens uz pirksta ir tiešām ērts. Patiesībā tas ir vieglāks nekā 
īstais. Jo labāk.

Tagad esmu pabeigusi nodarbību ar pēdējo pacientu un stāvu pie 
reģistratūras letes, izpletusi uz tās pirkstus. Visi pacienti ir aizgājuši, 
pat jaukā Rendalas kundze, pret kuru tikko biju visai stingra. Es 
viņai piekodināju divas nedēļas uz šejieni nenākt. Teicu, ka viņa ir 
pilnīgi spējīga vingrināties viena pati mājās un nav tāda iemesla, kas 
viņai liegtu atgriezties tenisa kortā.

Tad, protams, viss nāca klajā. Izrādījās, ka viņa uz šejieni nākusi 
tik bieži tikai tāpēc, lai atgūtu ticību saviem spēkiem. Viņa esot 
uztraukusies, ka pievils savu dubultspēļu partneri. Es Rendalas ktin 
dzei vēlreiz apgalvoju, ka viņa ir pilnīgi gatava, un sacīju, ka gribu, l.ii 
nākamajā reizē pirms nākt pie manis uz vizīti viņa atsūta man s.ivu 
spēļu rezultātus. Es sacīju, ka, ja vajadzēs, es spēlēšu ar viņu tenisu. 
Šajā vietā Rendalas kundze iesmējās un teica, ka man ir taisnība u11 

vina uzvedoties muļķīgi.> > > O

Pēc tam kad Rendalas kundze bija aizgājusi, Andžcla man pastās 
tīja, ka viņa esot šaušalīgi laba spēlētāja. Savulaik spēlējusi junioru 
komandā Vimbldonā. JēziņlTad jau labi vien ir, ka mēs nespēlējām, 
jo  es neprotu izpildīt pat ne visvienkāršāko atsitienu.

Tagad arī Andžela ir aizgājusi mājās. Esam palikušas trijatā -  es, 
Annalīza un Rūbija, un mēs pētām gredzenu totālā klusumā, ja
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neņem vērā pavasara vētru aiz loga. Vēl nesen laukā bija gaiša vējaina 
diena, bet šobrīd logā sitas lietus lāses.

-  Izcili. -  Rūbija enerģiski pamāj. Viņas mati šodien ir saņemti 
zirgastē, kas šūpojas līdzi katrai galvas kustībai. -  Ļoti labi. Nemaz 
nevar atšķirt.

-  Es varētu atšķirt, -  nekavējoties atsaucas Annalīza. -  Tas nav 
tas pats zaļums.

-  Tiešām? -  Es izbijusies nopētu gredzenu.
-  Jautājums: cik vērīgs ir Magnuss? -  Rūbija sarauc uzacis. -  Vai 

viņš kādreiz uz to skatās?»

-  Nedomāju vis...
-  Nu tad jau labi! Bet varbūt drošības pēc kādu laiku turi rokas 

tālāk no vina.j

-  Turēt rokas tālāk no vina? Kā lai es to izdaru?)
-  Tev vajadzēs sevi ierobežot! -  dzēlīgi novelk Annalīza. -  Tam 

nevajadzētu būt tik grūti.
-  Un kā viņa vecāki? -  vaicā Rūbija.
-  Viņi noteikti gribēs to redzēt. Mēs tiekamies baznīcā, tāpēc 

gaisma nebūs īpaši spoža, bet tomēr... -  Piepeši kļuvusi nervoza, es 
iekožu lūpā. -  Ak dievs. Vai tas izskatās īsts?

-  Jā! -  nekavējoties atsaucas Rūbija.
-  Nē, -  vienlīdz apņēmīgi nosaka Annalīza. -  Piedod, bet neiz

skatās. Ja palūkojas uzmanīgāk.
-  Bet tu viņiem neļauj, -  Rūbija mani iedrošina. -  Ja viņi sāk 

pārāk cieši vērot, novērs viņu uzmanību.
-  Piemēram, kā?
-  Paģībsti. Vai izliecies, ka tev ir lēkme. Vai arī pasaki, ka esi 

stāvoklī.
-  Stāvoklī? — Es skatos uz viņu, un man nāk smiekli. — Vai tu 

esi jukusi?
-  Es tikai cenšos palīdzēt, -  viņa aizsargājas. — Varbūt viņiem 

patiktu, ka tu būtu stāvoklī. Varbūt lielākais Vandas sapnis ir kļūt 
par vecmāmiņu.

-  Nē, -  es purinu galvu. -  Nekādā gadījumā. Viņu pārņemtu 
šausmas.
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-  Lieliski! Tad viņa nepētītu gredzenu. Viņa būtu pārāk satraci
nāta. -  Rūbija apmierināti pamāj, it kā būtu atrisinājusi visas manas 
problēmas.

-  Es negribu satracinātu vīramāti!
-  Viņa būs satracināta jebkurā gadījumā, -  norāda Annalīza. 

-T e v  tikai jāizlemj, kurš variants ir ļaunāks: vedekla stāvoklī vai 
vedekla sklerotiķe, kas pazaudējusi viņas antīko gredzenu. Es domāju, 
izvēlies grūtnieci.

-  Izbeidziet! Man nenāk ne prātā teikt, ka esmu stāvoklī! -  Es 
vēlreiz paskatos uz gredzenu un paberzēju mākslīgo smaragdu. -  Es 
domāju, ka būs labi, -  nosaku, vairāk gan, lai pārliecinātu pati sevi.
-  Viss būs labi.

-  Vai tas būtu Magnuss? -  piepeši noprasa Rūbija. -  Pāri ielai.
Sekoju viņas skatienam, un -  tur jau viņš stāv, turot virs galvas

lietussargu un gaidot, kad mainīsies luksofora gaismas.
-  Sasodīts! -  Es pielecu kājās un it kā nejauši sagrābju kreiso roku 

ar labo. Nē, pārāk nedabiski. Iebāžu kreiso roku uzsvārča kabatā, bet 
tā izliecas nedabiskā leņķī.

-  Slikti, -  Rūbija konstatē, -  tiešām slikti.
-  Bet ko lai es daru?
-  Roku krēms. -  Viņa pasniedzas pēc tūbiņas. -  Nāc, es tev tai

sīšu manikīru. Vēlāk varēsi atstāt mazliet krēma. Nejauši ar nolūku.
-  Tu esi ģēnijs! -  Es atskatos uz Annalīzu un pārsteigumā samirk

šķinu acis. — Ēē... Annalīza? Ko tu dari?>
Nieka trīsdesmit sekundēs, kopš Rūbija pamanīja Magnusu, 

Annalīza ir paspējusi uzklāt svaigu lūpu spīduma kārtu un iesmar
žoties. Tagad viņa sabužina savu balerīnas matu sakārtojumu, akcen
tējot dažas seksīgas matu šķipsnas.

-  Neko! -  viņa atvairās, kamēr Rūbija sāk ieziest ar krēmu manas 
rokas.

Es paspēju tikai uzmest viņai aizdomu pilnu skatienu, kad durvis 
uveras un tajās parādās Magnuss, purinot lietus lāses no samirkušā 
lietussarga.

-  Sveikas, meitenes! -  viņš visām uzsmaida, it kā mēs būtu audi
torija, kas gaida viņa iznācienu. Iespējams, tā arī ir.
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-  Magnus! Ļauj man paņemt tavu jaku. -  Annalīza izsteidzas 
priekšā. -  Tas nekas, Popij. Tev pašlaik taisa manikīru. Es palīdzēšu. 
Un varbūt tasi tējas?

Ooo! Tipiski. Es vēroju, kā Annalīza noslidina lina žaketi no 
Magnusa pleciem. Vai viņa to nedara mazliet par lēnu? Un vispār -  
kāpēc viņam būtu jānovelk žakete? Mēs taču grasāmies iet projām.

-  Mēs gandrīz jau esam pabeigušas. -  Es pametu skatienu uz 
Rūbiju. -  Vai tad neesam?

-  Nevajag steigties, -  saka Magnuss. -  Mums pietiek laika. -  
Viņš aplaiž skatienu telpai un dziji ieelpo, it kā priecātos par kādu 
skaistu skatu. -  Mmm. Es atceros pirmo reizi, kad atnācu uz šejieni... 
It kā tas būtu noticis vakar. Vai tu atceries, Pops? Ak dievs, tas bija 
satriecoši, vai ne?

Magnuss sameklē manu skatienu ar uzvedinošu mirdzumu acīs, 
un es steidzīgi noraidu atpakaļ: “Aizveries, idiots tāds!” Viņa dēļ es 
vēl iekulšos tādās nepatikšanās.

-  Magnus, kā jūtas tava locītava? -  Annalīza viņam tuvojas no 
virtuves puses ar tējas tasi rokās. -  Vai Popija tev ir nozīmējusi trīs 
mēnešu pārbaudes vizīti?

-  Nē. -  Viņš izskatās apjucis. -  Vai viņai vajadzēja to darīt?
-  Tava locītava ir vislabākajā kārtībā, -  es stingri nosaku.
-  Varbūt es paskatīšos? -  Annalīza mani pilnībā ignorē. -  Zini, 

Popijai tagad nevajadzētu būt tavai terapeitei. Interešu konflikts. -  
Viņa saņem Magnusa delnu. -  Kur tieši tu juti sāpes? Šeit? -  Viņa 
atpogā Magnusa krekla aproci un ar plaukstām virzās augšup pa viņa 
roku. -  Šeit? -  Viņas balss kļūst mazliet dobjāka, un viņa nevainīgi 
saplikšķina skropstas. -  Un... šeit?

Nu tas jau ir par daudz!
-  Paldies, Annalīza! -  Es viņai plati uzsmaidu. -  Bet mums tā 

kā laiks iet uz baznīcu. Uz kāzu mēģinājumu, — es zīmīgi iebilstu.
-  Ak, par to. — Magnuss sarauc pieri. -  Popij, vai mēs varam 

pārmīt dažus vārdus? Varbūt ieiesim uz mirkli tavā kabinetā?
-  Jā. -  Mani sagrābj ļaunas priekšnojautas. -  Labi.
Pat Annalīza izskatās apjukusi, un Rūbija sarauc uzacis.
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- T ē ju ,  Annallza? -  viņa vaicā. -  Mēs pabūsim šeit. Nekur nav 
jāsteidzas.

Es ielaižu Magnusu kabinetā, bet manas domas panikā šaudās uz 
visām pusēm. Viņš zina par gredzenu! Par Scrabble! Par visu! Viņš ir 
pārdomājis. Viņš grib sievu, ar kuru var runāt par Prustu.

-  Vai šīs durvis var aizslēgt? -  Magnuss taustās ap slēdzeni, un 
pēc mirkļa durvis ir ciet. -  Tā. Lieliski! -  Kad Magnuss pagriežas, 
viņa acīs ir nepārprotams spīdums. -  Ak dievs, Popij! Tu esi tik 
seksīga.

Paiet apmēram piecas sekundes, kamēr es saprotu, kas par lietu.
-  Ko? Nē, Magnus, tu neesi pie pilna prāta.
Viņš man tuvojās ar pazīstamu, apņēmīgu izteiksmi sejā.
Nekādā gadījumā! Un es nejokoju. Nekādā gadījumā!
-  Izbeidz! -  es pretojos, kad Magnuss pasniedzas pēc mana 

uzsvārča augšējās pogas. -  Es esmu darbā!
-  Es zinu. -  Viņš uz mirkli aizver acis, kā iegrimis svētlaimē.

-  Bet kaut kas šajā vietā ir tāds īpašs. Varbūt tavs uzsvārcis. Varbūt 
viss šis baltums.

-  Jo  sliktāk.
- T u  zini, ka tu to gribi. -  Magnuss glāsta manu auss ļipiņu.

-  Klau...
Ak tu neraža, viņš zina par manām ausu ļipiņām. Uz mirkli -  

bet tikai uz mirkli -  es zaudēju koncentrēšanās spēju. Tomēr, kad 
Magnuss atkaļ ķeras pie mana uzsvārča pogām, es atgriežos reālajā 
pasaulē. Rūbija un Annalīza atrodas pāris soļu attālumā otrpus dur
vīm.61 Tas nedrīkst notikt.

-  Nē! Magnus, es domāju, ka tu gribi aprunāties par kaut ko 
nopietnu. Par kāzām vai tamlīdzīgi.

-  Kāpēc lai es gribētu to darīt? -  Viņš nospiež pogu, kas atgāž 
kušeti horizontālā stāvoklī. -  M m m ... Es atceros šo gultu.

-  Tā nav gulta, tā ir profesionāla kušete!
-  Vai tā ir masāžas eļļa? -  Magnuss sniedzas pēc kādas pudeles 

tuvumā.

61 Patiesībā, iespējams, piespiedušas ausi pie tām .
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-  Kuš! -  es šņācu. -  Rūbija ir tepat aiz durvīm, un man jau ir 
viens disciplinārais sods...

-  Kas tas tāds? Ultraskaņa? — Viņš ir paķēris ultraskaņas rīka 
uzgali. -  Varu derēt, ka mēs ar to varētu mazliet papriecāties. Vai tas 
uzsilst? -  Viņa acīs piepeši parādās spīdums. -  Vai tas vibrē?

Jēziņ! Tas ir grūtāk nekā savaldīt mazu bērnu.
-  Mēs nevaram! Piedod. -  Atkāpjos tā, ka kušete tagad ir starp 

viņu un mani. — Mēs nedrīkstam. Mēs vienkārši nedrīkstam. -  Es 
rūpīgi nogludinu savu uzsvārci.

Vienu brīdi Magnuss izskatās tik sapīcis, ka man šķiet, viņš 
varētu uz mani sakliegt.

-  Piedod, -  es atkārtoju, -  bet tas ir tāpat kā prasīt, lai tu mīlējies 
ar studenti. Tevi atlaistu. Tavai karjerai pienāktu beigas.

Izskatās, ka Magnuss grasās man iebilst, -  tomēr viņš pārdomā 
un nolemj neteikt, lai kas tas arī būtu.

-  Nu lieliski. -  Viņš īdzīgi parausta plecus. -  Vienkārši lieliski. 
Un ko mēs varētu darīt tā vietā?

-  Mēs varētu darīt bezgala daudz ko! -  es moži nosaku. -  Paru
nāties? Pārrunāt visas kāzu lietas? Vairs atlikušas tikai astoņas dienas!

Magnuss neatbild. Kā gan citādi, entuziasma trūkums izstaro no 
viņa gandrīz fiziski.

-  Vai iedzert kādu glāzīti? -  es ierosinu. -  Mums ir laiks pirms 
mēģinājuma aiziet uz krodziņu.

-  Labi, -  viņš beidzot smagnēji novelk. -  Ejam uz krogu.
-  Mēs atnāksim uz šejieni, -  es pielabinos. -  Kādu citu dienu. 

Varbūt brīvdienās.
Ko, ellē, es te solu? Traks var palikt! Acīmredzot es esmu gatava 

pārkāpt jebkuru robežu, tiklīdz pie tās nonāku.
Kad dodamies laukā no kabineta, Rūbija un Annalīza uzspēlēti 

paceļ skatienu no žurnāliem, kurus, pilnīgi droši, nelasīja.
-  Viss kārtībā? -  apvaicājas Rūbija.
-  Jā, lieliski! -  Es vēlreiz nogludinu uzsvārci. -  Mazliet parunā

jām par... kāzām. Plīvuri, mandeles, tamlīdzīgas lietas... Lai nu kā, 
mēs tagad labāk iesim.
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Ejot garām spogulim, es pamanu savu atspulgu: apmulsusi seja, 
koši sarkani vaigi. Turklāt runāju pilnīgas nejēdzības. Viss redzams 
kā uz delnas.

-  Ceru, ka viss būs labi. -  Rūbija uzmet zīmīgu skatienu gre
dzenam, tad man.

-  Paldies.
-  Raksti mums! -  iestarpina Annalīza. -  Par visu, kas notiek. Mēs 

degam nepacietībā uzzināt!

Viens, kas jāatceras, -  gredzens apmānīja Magnusu. Un, ja tas 
apmānīja viņu, tad taču noteikti apmānīs arī viņa vecākus, vai ne?

Kad ierodamies baznīcā, es jūtu lielāku optimismu, nekā esmu 
jutusi... neatceros, kad. Sv. Edmunda draudzes baznīca ir liela, dižena 
celtne Marilebonā. Patiesībā mēs to izvēlējāmies tāpēc, ka baznīca ir 
tik skaista. Kad ejam iekšā, kāds vingrinās uz ērģelēm nospēlēt stilīgu 
gabalu. Visus solus rotā citām kāzām domātas baltas un sārtas puķes, 
un gaisā ir jūtamas gaidas.

Piepeši mani pārņem sajūsmas pilns satraukums. Pēc astoņām 
dienām tie būsim mēs! Baznīca grims baltā zīdā un ziedos, visi mani 
draugi un ģimene satraukti gaidīs. Ērģeļu luktā atradīsies trompe
tists, man mugurā būs burvīga kleita, un Magnuss stāvēs pie altāra, 
tērpies dizainera darinātajā vestē.62 Tas tiešām, tiešām notiek!

Baznīcas iekšpusē es jau redzu Vandu, kas pēta kādu vecu statuju. 
Kad viņa pagriežas, es sevi piespiežu pārliecinoši pamāt viņai, it kā 
viss būtu lieliski un mēs būtu labākās draudzenes, un Teviši mani 
nemaz nebiedētu.

Magnusam ir taisnība, es sev saku. Es visu uztveru pārāk sakā
pināti. Es pārāk ņemu pie sirds. Iespējams, viņi nevar vien sagaidīt, 
kad varēs mani uzņemt savā ģimenē.

Galu galā Scrabble spēlē es viņus visus pārspēju, vai tad ne?
-  Padomā tik! -  Es pieķeros Magnusa rokai. -  Nu jau pavisam 

drīz.
-  Hallo? -  Magnuss saka telefonā, kam droši vien uzstādīts vibro- 

režīms. — Ak sveiks, Neil.

62 Viņa veste izmaksāja gandrīz tikpat, cik m ana kleita.
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Lieliski. Neils ir Magnusa centīgākais students, un viņš raksta 
disertāciju “Simboli Coldplay mūzikā”.63 Tagad viņi runās pa tele
fonu stundām ilgi. Mēmi atvainojies, Magnuss izslīd no baznīcas.

Vai tiešām viņš nevarēja savu telefonu izslēgt? Es savējo izslēdzu.
Nu labi, nav ko apvainoties.
-  Sveiki! -  es iesaucos, redzot Vandu nākam starp solu rindām.

-  Prieks tevi redzēt! Vai tas nav satriecoši?
Nav gluži tā, ka es visiem izrādītu savu kreiso roku. Bet es to ari 

neslēpju. Tā ir neitrāla. Tāpat kā Šveice.
-  Popij! -  Vanda kā parasti uzspiež dramatisku buču uz mana 

vaiga. — Mīļā meitene. Tagad ļauj man tevi iepazīstināt ar Polu. Kur 
viņš ir palicis? Starp citu, kā klājas tavai brūcei?

Es uz mirkli sastingstu.
Pols. Dermatologs. Johaidī! Es aizmirsu par dermatologu! Kā es 

varēju to aizmirst? Kā es varēju būt tik sasodīti stulba? Laikam jau 
jutos tik atvieglota par viltoto gredzenu, ka aizmirsu par savu nāvīgo 
ievainojumu.

-  Tu esi noņēmusi apsēju, -  konstatē Vanda.
-  Ak, — es noristos. -  Jā. Noņēmu. Tāpēc, ka... mana roka ir 

daudz labāka. Patiesībā daudz labāka.
-  Nekad nenāk par ļaunu būt piesardzīgiem, pat ar tik mazām 

brūcītēm. -  Vanda ved mani pa eju, un es nevaru darīt neko citu, 
kā vien paklausīgi viņai sekot. -  Mūsu kolēģis no Čikāgas sadūra 
kājas īkšķi un turpināja tik staigāt, it kā nekas nebūtu noticis. 
Nākamais, ko mēs uzzinām, -  viņš ir slimnīcā ar gangrēnu! Es 
Entonijam  teicu... -  Vanda pārtrauc pati sevi. -  Te viņa ir. Līgava. 
Saderētā. Paciente.

Entonijs un pavecāks vīrs violetā džemperi pārstāj pētīt gleznu, 
kas karājas pie akmens kolonnas, un pievēršas man.

-  Popij, -  saka Entonijs, -  iepazīsties ar mūsu kaimiņu Polu 
Makendrū, vienu no valsts izcilākajiem dermatoloģijas profesoriem. 
Viņš specializējas apdegumos, vai tā nav veiksme?

63 Pēc m anām  d om ām , “Cim balas Coldplay mūzikā” būtu daudz jēdzīgāk, 
bet es jau nevaru zināt!
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-  Cik lieliski! -  Nervu saspīlējums ir pārvērtis manu balsi spalgā 
pīkstienā, un manas plaukstas ir aizslēpušās man aiz muguras. — Nu, 
kā jau teicu, tā ir daudz labāka...

-  Paskatīsimies, kas mums tur ir, -  saka Pols patīkamā, lietišķā 
balsī.

Izvairīties nav iespējams. Šausmās pamirusi, es lēnām pastiepju 
viņam kreiso roku. Visi klusējot lūkojas uz manu gludo, nevaino
jamo ādu.

-  Kur tieši bija apdegums? — beidzot noprasa Pols.
-  Ēe... te. -  Es nenoteikti norādu uz īkšķi.
-  Vai tu to applaucēji? Apdedzināji ar cigareti? -  Viņš nelaiž vaļā 

manu roku un prasmīgi, kā jau pieredzējis speciālists, to iztausta.
-  Nē. Es... ēe... pie radiatora, -  es izstomu. — Patiešām sāpēja.
-  Viņai visa roka bija apsaitēta! -  Vanda izklausās uzjautrināta.

-  Izskatījās, ka viņa cietusi karā. Tas bija vēl vakar!
-  Skaidrs. -  Ārsts palaiž vaļā manu roku. -  Nu, šķiet, ka tagad 

viss ir kārtībā, ja? Kaut kas sāp? Kāda jutīga vietiņa?
Es mēmi papurinu galvu.
-  Izrakstīšu mitrinošu krēmu, -  Pols laipnīgi nosaka. -  Gadīju

mam, ja simptomi atgriežas. Ko saki?
Es redzu, ka Vanda un Entonijs saskatās. Lieliski. Viņi droši vien 

domā, ka esmu pilnīga hipohondriķe. Bet -  lai notiek! Es būšu ģime
nes hipohondriķe. Tā varētu būt viena no manām īpatnībām. Varēja 
taču būt arī sliktāk. Vismaz viņi nebrēca: “Ko, ellē, tu esi izdarījusi 
ar mūsu dārgo gredzenu, un kas tā par lētu grabažu tev pirkstā?”

Gluži kā nolasījusi manas domas, Vanda atkal paskatās uz manu 
roku.

-  Manas mātes smaragda gredzens, vai redzi, Entonij? — Viņa 
norāda uz manu roku. — Magnuss to iedeva Popijai, kad viņu bil
dināja.

Iespējams, tā ir tikai mana iztēle, bet šķiet, ka Vandas balsī ieska
nas metāliska nots. Un tagad viņa zīmīgi paskatās uz Entoniju. Kas 
notiek? Vai viņa pati grib to gredzenu? Vai Magnuss nedrīkstēja to 
atdot? Es jūtos tā, it kā būtu ieklīdusi kādā slidenā ģimenes situācijā,
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kas man ir nesaprotama, bet viņi visi ir pārāk pieklājīgi, lai par to 
runātu, un es nekad neuzzināšu, ko viņi patiesībā domā.

Taču, ja jau gredzens ir tik īpašs, kā viņa nav pamanījusi, ka 
tas nav īsts? Slimīgi, bet es jūtos mazliet vīlusies Tevišu spējās. Viņi 
domā, ka ir supergudri, bet neprot ne tik daudz kā atšķirt īstu sma
ragdu no viltota.

-  Satriecošs saderināšanās gredzens, -  Pols pieklājīgi saka. -  Tas 
ir īsts, uzreiz var pateikt.

-  Neapšaubāmi! -  Es piekrītoši pamāju. -  Gredzens ir antīks. 
Pilnīgi unikāls.

-  Ak, Popij! -  iestarpina Entonijs, beidzis pētīt tuvējo skulptūru.
-  Tas man atgādina, ka gribēju tev ko pavaicāt.

Man?
-  Ak, labi, -  es pārsteigta saku.
-  Es varētu pavaicāt Magnusam, bet saprotu, ka tā vairāk ir tava 

sfēra nekā viņa.
-  Vaicā droši, -  es pieklājīgi uzsmaidu topošajam vīratēvam, 

gaidot, ka viņš kaut ko vaicās par kāzām, kā, piemēram: “Cik daudz 
līgavas māsu būs kāzās?” vai: “Kādi tev būs ziedi?” vai pat: “Vai tu 
biji pārsteigta, kad Magnuss tevi bildināja?”

-  Ko tu domā par Makdovela jauno grāmatu par stoiķiem? -  
Entonijs nenolaiž no manis savu spožo acu skatienu. — Kāda tā ir 
salīdzinājumā ar Vitakeru?

Kādu mirkli es esmu pārāk apstulbusi, lai spētu reaģēt. Kas? Ko 
es domāju par koi

-  Ak, pareizi! -  Vanda enerģiski māj. -  Popija savā ziņā ir eksperte 
grieķu filozofijā, Pol. Viņa mūs visus sagrāva Scrabble partijā ar vārdu 
“aporija”. Tā bija, vai ne?

Man kaut kā izdodas saglabāt sejā smaidu.
Aporija.
Tas bija viens no vārdiem, ko Sems man atsūtīja. Es ap to laiku 

jau biju izdzērusi dažas glāzes vīna un jutos visai pašpārliecināta. 
Miglaini atceros, kā noliku uz spēles laukuma burtu plāksnītes un 
teicu, ka grieķu filozofija ir viena no lietām, kas mani interesē.
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Kāpēc? Ak dievs, kāpēc?
Ja es varētu atgriezties atpakaļ laikā, šis būtu bridis, kad man 

vajadzētu atjēgties un sacīt: “Popij! Diezgan!”
-  Jā, tā bija. -  Es mēģinu nepiespiesti pasmaidīt. — Aporija! Bet... 

kur varētu būt palicis vikārs?
-  Mēs šorīt lasījām TLS, -  Entonijs ignorē manu mēģinājumu 

pavērst sarunu citā virzienā, -  un tur bija recenzija par šo jauno 
Makdovela grāmatu, un mēs nodomājām: klau Popi ja noteikti par 
to zinās. -  Viņš cerīgi skatās uz mani. -  Vai Makdovelam ir taisnība 
par ceturtā gadsimta tikumiem?

Es iekšēji iekunkstos. Kāda velna pēc es izlikos, ka kaut ko zinu 
par grieķu filozofiju? Ar kuru galu es domāju?

-  Diemžēl tā īsti vēl neesmu tikusi pie Makdovela grāmatas. -  
Sevi iedrošinot, nokremšļojos. -  Bet, protams, tā ir manu lasāmo 
grāmatu sarakstā.

-  Es domāju, ka stoicisms kā filozofija bieži vien ir ticis pārprasts, 
vai ne, Popij?

-  Absolūti, — es pamāju, mēģinot izskatīties tik zinoša, cik vien 
iespējams. -  Tā ir pilnīgi pārprasta. Ļoti lielā mērā.

-  Manuprāt, stoiķi nebija nejūtīgi. -  Entonijs žestikulē ar rokām, 
it kā lasītu lekciju trīssimt cilvēkiem. -  Viņi vienkārši cienīja tādu 
garīgu vērtību kā sīkstums. Un acīmredzot pret naidīgumu izrādīja 
tādu vienaldzību, ka ienaidnieki domāja: stoiķi ir no akmens.

-  Neparasti! -  iesmiedamies izsaucas Pols.
-T a s  ir pareizi, vai ne, Popij? -  Entonijs pagriežas pret mani.

-  Kad gaili uzbruka Romai, vecie senatori sēdēja forumā un rāmi 
gaidīja. Uzbrucējus viņu bezkaislīgā attieksme ārkārtīgi pārsteidza, 
liekot nodomāt, ka viņi ir statujas. Viens galls pat kādu senatoru 
paraustīja aiz bārdas, lai pārliecinātos.

-  Pareizi. -  Es ar pārliecību pamāju. -  Pieši tā tas bija.
Kamēr vien Entonijs turpinās runāt un es turpināšu piekrītoši

māt, viss būs labi.
-  Fantastiski! Un kas notika pēc tam? -  Pols cerīgi paraugās uz 

mani.
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Es pametu skatienu uz Entoniju, gaidot atbildi, -  bet arī viņš 
to gaida no manis. Un Vanda ari! Trīs izcili profesori gaida, kad es 
viņiem pastāstīšu par grieķu filozofiju!

-  Nū... -  es domīgi ieturu pauzi, it kā prātojot, no kuras vietas 
sākt. -  Nūjā. Tas bija... interesanti. Daudzos dažādos veidos. Filo
zofijai. Un Grieķijai. Un vēsturei. Un cilvēcei. Patiesībā var teikt, ka 
tas bija visnozīmīgākais grieķu... ijā. -  Es pabeidzu, cerot, ka neviens 
nepamanīs, ka patiesībā neesmu atbildējusi uz jautājumu.

Iestājas mulss klusuma bridis.
-  Bet kas notika? -  mazliet nepacietīgi noprasa Vanda.
-  Ak, senatorus, protams, apslaktēja, -  Entonijs parausta plecu.

-  Bet es tev, Popij, gribēju vaicāt, kas...
-  C ik jauks gleznojums! -  es izmisīgi iesaucos, norādot uz gleznu 

pie kolonnas. -  Paskatieties tur!
-  O  jā, tā ir interesanta glezna. -  Viņš pieiet tuvāk, lai palūkotos 

vērīgāk.
Tas ir pats labākais Entonijā: viņš ir tik zinātkārs par visu, ka viņa 

uzmanību iespējams itin viegli novērst.
-  Man vajag kaut ko pārbaudīt savā dienasgrāmatā, -  es steigšus 

nosaku. — Es tikai...
Apsēžoties tuvējā solā, jūtu, ka man trīc kājas. Tā ir katastrofa. 

Tagad man visu atlikušo mūžu nāksies izlikties par grieķu filozofijas 
eksperti. Katros Ziemassvētkos un ģimenes sanākšanās man vajadzēs 
paust savu viedokli par grieķu domātājiem. Nemaz nerunājot par 
spēju citēt Roberta Bērnsa dzeju.

Man nekad, nekad nevajadzēja mānīties. Tā ir karma. Tas ir sods!
Lai nu kā, tagad jau ir par vēlu. Es to esmu izdarījusi.
Labāk sākšu rakstīt piezīmes. Es izvelku telefonu, izveidoju jaunu 

e-pastu un sāku ievadīt piezīmes pati sev.

DARĀMAIS PIRMS KĀZĀM

1. Kļūt par speciālisti grieķu filozofijā.
2. Iemācīties no galvas Roberta Bērnsa dzeju.
3. Iemācīties garus Saabble vārdus.
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4. Atcerēties: es esmu HIPOHONDRIĶE.
5. Liellopu gaļas stroganovs. Iemīlēt. (Hipnoze?)64

Es kādu bridi aplūkoju sarakstu. Sarakstam nav ne vainas. Es 
varu tāda būt. Tas nemaz tik loti neatšķiras no manis.

-  Nu, protams, jūs jau zināt manas domas par mākslu baznī
cās... -  netālu atskan Entonija balss. -  Pilnīgi skandalozas...

Es saraujos maza un neredzama, pirms kāds paspēj mani ievilkt 
sarunā. Visiem ir zināmas Entonija domas par mākslu baznīcās 
galvenokārt tāpēc, ka viņš bija izvērsis nacionālu kampaņu par to, 
lai baznīcas tiku pārvērstas par mākslas galerijām un atbrīvotas no 
visiem vikāriem. Pirms dažiem gadiem Entonijs uzstājās televīzijā 
un sacīja: “Tādus dārgumus kā šie nedrīkst atstāt filistru rokās.” 
Šī frāze tika atkārtota visās malās, sākās liela jezga, un laikrakstos 
varēja lasīt tādus virsrakstus kā “Profesors nosauc garīdzniekus par 
mietpilsoņiem” un “Profesors izrāda necieņu cienīgtēviem” (pēdējais 
parādījās The Sun).65

Es tikai vēlos, kaut Entonijs runātu klusāk. Ja nu izdzird reve- 
rends? Tas nav diez cik taktiski.

Tagad dzirdu, ka viņš sāk ķidāt laulību rituālu.
-  “Augsti godājamie,” -  viņš sarkastiski pasmejas. -  Kas tad šos 

godā? Zvaigznes un kosmoss? Vai kāds domā, ka mēs ticēsim, ka tur 
augšā ir kāda labdarīga būtne, kas mūs mīl? “Dieva vārdā.” Es prasu 
tev, Vanda! Pilnīgi nejēdzīgas blēņas.

Piepeši es ieraugu, ka pa eju mums tuvojas reverends. Spriežot 
pēc sejas izteiksmes, viņš ir dzirdējis Entonija teikto. Lai dieviņš 
nogrābstās!

-  Labvakar, Popij.

64 P irm o reizi, kad sastapu V andu, viņa m um s pagatavoja liellopu gaļas 
stroganovu. Kā es varēju pateikt viņai patiesību, ka m an no stroganova nāk 

vēmiens?
65 Entonijs tika piem inēts Neivsnight un visur. M agnuss teica, ka viņam  

patīkot visa šī uzm anība, lai gan viņš izlikās, ka nepatīk. Kopš tā laika Entonijs  
ir izteicis vēl daudz ko strīdīgu, bet nekas vairs nav izraisījis tādu ažiotāžu kā 

teikum s par filistriem.
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Es steigšus pielecu kājās.
-  Labvakar, reverend Foks! Kā jums klājas? Mēs tikko spriedām... 

cik jauki izskatās baznīca. -  Es neveikli smaidu.
-  Patiesi, -  viņš ledaini attrauc.»

-  Vai jūs... -  es noriju siekalas. -  Vai jūs pazīstat manu nākamo 
vīratēvu? Profesors Entonijs Tevišs.

Paldies dievam, Entonijs visai pieklājīgi paspiež roku reveren- 
dam, tomēr gaisā joprojām jaušama durstīga atmosfēra.

-  Tātad jūsu ziņā ir lasāmais gabals, profesor Teviš, -  saka reve- 
rends Fokss, kad ir ieskatījies sarakstā. -  No Bībeles?

-  Diez vai. -  Entonija skatienā sprēgā dzirkstelītes.
-  Man jau likās, ka ne. -  Reverends agresīvi pasmaida pretī.

-  Nav jūsu “dārziņš”, teiksim tā.
Ak dievs. To, kā viņu starpā sprakšķ naidīgums, var burtiski 

sajust. Vai man iestarpināt kādu joku, lai padarītu atmosfēru gaišāku? 
Nē, laikam tomēr ne.

-  Un, Popij, vai tevi izdos tavi brāļi? -  Reverends Fokss ieskatās 
savos papīros.

-  Tieši tā. -  Es pamāju. -  Tobijs un Toms. Viņi mani vedīs pa 
eju, katrs savā pusē.

-  Tavi brāļi? -  ieinteresēts iejaucas Pols. -  Tā ir jauka ideja. Bet 
kāpēc ne tavs tēvs?

-  Tāpēc, ka mans tēvs ir... -  es vilcinos. -  Nu, patiesībā abi mani 
vecāki ir miruši.

Un, tāpat kā nakts seko dienai, te tā ir -  neveikla pauze. Es skatos 
akmens grīdā un, gaidot, kad tā beigsies, skaitu sekundes.

Cik daudz neveiklu paužu pēdējos desmit gados es esmu radī
jusi? Vienm ēr viens un tas pats. Neviens nezina, kur likt skatienu. 
Neviens nezina, ko sacīt. Šoreiz vismaz neviens nemēģina mani 
apskaut.

-  Manu meitenīt! -  apjucis saka Pols. -  Es tā negribēju...
-  Viss kārtībā! -  es moži viņu pārtraucu. -  Tiešām. Tas bija 

nelaimes gadījums pirms desmit gadiem. Es par to nerunāju. Un 
arī nedomāju. Vairs ne.
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Es viņam uzsmaidu, cik vien pārliecinoši spēju. Es tam neļaušos. 
Es nekad tam neļaujos. Tas viss ir noglabāts dziļi manā prātā, noslēgts 
aiz trejdeviņām atslēgām.

Patiesībā neviens negrib dzirdēt slikto. Es atceros, kā mans 
pasniedzējs koledžā reiz apvaicājās, vai man viss esot kārtībā un vai es 
negribot izrunāties. Brīdī, kad sāku stāstīt, viņš sacīja: “Tu nedrīksti 
zaudēt pašpaļāvību, Popij!” -  tajā enerģiskajā tonī, kas nozīmēja: 
“Patiesībā es negribu to visu klausīties, lūdzu, tūlīt pat pārstāj.”

Koledžā bija atbalsta grupa, bet es negāju uz viņu sanāksmēm. 
Tās notika vienlaikus ar hokeja treniņu. Un vispār -  par ko tur runāt? 
Mani vecāki nomira. Krustmāte un tēvocis mūs pieņēma pie sevis. 
Viņu bērni jau bija pametuši mājas, tā nu viņiem bija guļamistabas 
un viss pārējais. Tā tas notika. Un tur nav nekā, ko piebilst.

-  Skaists saderināšanās gredzens, Popij, -  beidzot saka reverends 
Fokss, un visi steidzīgi uzklūp jaunajai tēmai.

-  T ik tiešām skaists. Turklāt antīks.
-  Tā ir ģimenes relikvija, -  piebilst Vanda.
-  Ļoti īpašs, — Pols laipnīgi papliķē manu roku. -  Pilnīgi unikāls.
Tajā brīdī, noklaudzot dzelzs bultām, atveras baznīcas durvis.
-  Atvainojiet par kavēšanos, -  atskan pazīstama griezīga balss.

-  Tīrākā neraža, ne diena.
Pa eju, nesot vairākas somas, pilnas ar zīdu, soļo Lusinda. Viņai 

mugurā ir taisna piegriezuma smilškrāsas kleita, matos iespraustas 
saulesbrilles un sejā vīd neapmierināta izteiksme.

-  Reverend, Foks! Vai jūs saņēmāt manu vēstuli e-pastā?
-  Jā, Lusinda, -  gurdeni atsaka reverends, -  saņēmu. Bet baidos, 

ka baznīcas kolonnas nekādā gadījumā nevar nopūst sudraba krāsā.
Lusinda apstājas kā zemē iemieta, bet zaļa zīda baķis, izslīdējis 

no somas, aizripo līdz pat ejas otram galam.
-  Nevar? Un ko man tagad darīt? Es floristei apsolīju sudraba 

kolonnas! -  Viņa atslīgst tuvējā solā. -  Sasodītās kāzas! Tiklīdz viena 
problēma atrisinās, tā uzrodas cita...

-  Neraizējies, mīļā Lusinda, -  saka Vanda, nomezdamās viņai 
blakus. -  Es nešaubos, ka tev viss padodas lieliski. Kā klājas tavai 
mātei?

143



-  Ak, viņai iet labi, -  Lusinda atmet ar roku. -  Es gan viņu 
nemaz neredzu, jo esmu līdz ausīm šajās... Kur ir tā nolāpītā Kle- 
mensija?!

-  Starp citu, es pasūtīju mašīnas, -  es aši ieminos. -  Viss izdarīts. 
Un konfeti arī noorganizēju. Tagad prātoju, vai man nevajadzētu 
pasūtīt kādus ziedus, ko iespraust pogcaurumā vedējiem.

-  Ja tu varētu, -  Lusinda mazliet īdzīgi atsaka. -  Es to novēr
tētu. -  Viņa paceļ skatienu un, šķiet, pirmoreiz tā pa īstam mani 
ierauga. — Ak, Popij! Viena laba ziņa: es dabūju tavu gredzenu! Tas 
bija aizķēries aiz manas somiņas oderes.

Lusinda izvelk smaragda gredzenu un tur to izstieptā rokā. Tas 
nāk tik negaidīti, kas es nespēju neko citu kā vien mirkšķināt acis.

īstais gredzens! Mans īstais, antīkais, bezgala dārgais smaragda 
saderināšanās gredzens. Šeit, manā acu priekšā.

Kā vina...?>
Kas, pie velna...!
Es nespēju piespiest sevi pacelt skatienu. Bet tik un tā sev apkārt 

jūtu pārsteigtus skatienus, kas kā lāzera stari krusto cits citu, ceļo
dami no mana viltus gredzena pie īstā 1111 atkal atpakaļ.

-  Es īsti nesaprotu... -  beidzot ierunājas Pols.
-  Kas atgadījies, ļaudis? -  Magnuss lieliem soļiem nāk šurp pa 

eju, pa ceļam ietverot skatienā visus klātesošos. -  Kāds ieraudzījis 
spoku? Svēto spoku? -  Viņš pasmejas par savu joku, bet neviens 
nepiebiedrojas.

- J a  tas ir gredzens... -  Vanda, šķiet, ir atguvusi runas spējas.
-  Tad kas ir tas? -  Viņa norāda uz viltoto gredzenu man pirkstā, kas 
tagad, protams, izskatās kā rekvizīts no triku meistara krājumiem.

Mana rīkle ir tā aizžņaugusies, ka es tik tikko spēju paelpot. 
Man kaut kā ir jāglābj šī situācija. Kaut kā. Viņi nemūžam nedrīkst 
uzzināt, ka es biju gredzenu pazaudējusi.

- J ā ,  es... domāju, ka jūs būsiet pārsteigti. — Kaut kā atrodu 
dažus vārdus un kaut kā iedabūju sejā smaidu. Jūtos tā, it kā ietu 
pāri tiltam, kas man pašai jāuzbūvē, kamēr eju. -  Redziet, es... liku 
pagatavot aizstājēju, jo... oriģinālu aizdevu Lusindai.
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Es izmisīgi skatos uz Lusindu, cerot, ka viņa man piespēlēs. Šķiet, 
viņa ir sapratusi lietas būtību.

-  Jā! -  Lusinda aši man pievienojas. -  Tā bija. Es aizņēmos gre
dzenu, lai... lai...

-  ...dizaina nolūkos.
-  Pareizi! Mēs domājām, ka gredzens būs kā iedvesma...
-  Salvešu gredzeniem, -  es pagrābju ideju no zila gaisa. -  Sma

ragda salvešu gredzeni! Ko mēs beigās tomēr nolēmām neizmantot.
Valda klusums. Es saņemos drosmi paskatīties apkārt.
Vandas sejā ir iegūlusi dziļa rieva. Magnuss izskatās apjucis. Pols 

ir soli atkāpies no grupas, it kā sakot: “Tam nav nekāda sakara ar 
mani.”

-  Nu tad... liels paldies, -  ar drebošām rokām paņemu gredzenu 
no Lusindas. -  Tūlīt uzlikšu to atpakaļ.

Tā, esmu tikusi pāri bezdibenim un laimīga iekrītu zālē. Izde
vās!

Taču, kamēr es norauju no pirksta neīsto gredzenu, iemetu to 
savā somā un uzvelku īsto gredzenu, mans prāts drudžaini darbojas. 
Kā tas gadījies, ka gredzens bija pie Lusindas? Un kā tad ar Fērfaksas 
kundzi? Kas te īsti notiek?

-  Tieši kāpēc tu, mīļā, liki izgatavot aizstājēju? -  Magnuss jopro
jām izskatās pagalam samulsis.

Es veros viņa sejā un izmisīgi pūlos domāt. Kāpēc man bija jāie
liek tik daudz pūļu un jātērē nauda, lai izgatavotu neīstu gredzenu?

-  Tāpēc, ka man šķita jauki, ja man būtu divi gredzeni, -  es vārgi 
mēģinu bilst pēc pauzes.

Ak dievs. Nē. Tas neder. Man vajadzēja teikt: “Ceļošanai.”
-  Tu gribēji divus gredzenus? -  Vanda ir palikusi gandrīz bez 

valodas.
-  Nu, es ceru, ka tāda pati vēlēšanās neattiecas arī uz vīru, -  

neveikli pajoko Entonijs. — Ko saki, Magnus?
-  Ha, ha, ha! — es saprotoši iesmejos. -  Ha, ha, ha! Ļoti labi! Tas 

tik ir numurs! -  Lai apslēptu savu izmisumu, pievēršos reverendam 
Foksam: -  Vai mēs beidzot ķersimies pie lietas?

145



Pēc pusstundas manas kājas vēl aizvien trīc. Šķiet, nekad dzīvē 
neesmu bijusi tik tuvu katastrofai. Es nezinu, vai Vanda man noti
cēja. Viņa joprojām vērš aizdomu pilnus skatienus uz manu pusi, 
turklāt apvaicājās, cik maksājusi gredzena kopija un kur es to esot 
izgatavojusi, kā arī uzdeva vēl visādus jautājumus, uz kuriem man 
patiesībā nemaz negribējās atbildēt.

Ko gan viņa iedomājas? Ka es grasos pārdot oriģinālu, vai ko 
tamlīdzīgu?

Mēs esam izmēģinājuši manu gājienu pa baznīcas galveno eju 
un kopīgu atgriešanos pa to pašu ceļu. Mēs esam izdomājuši, kurā 
vietā nometīsimies ceļos un parakstīsimies reģistrā. Un tagad vikārs 
ir ierosinājis izmēģināt zvērestu došanu.

Taču es nevaru! Es vienkārši nevaru izteikt šos maģiskos vār
dus Entonija klātbūtnē, jo  viņš nemitīgi izsaka savus supergudros 
komentārus un izzobo katru teikumu. Par laimi, kāzās viss būs citādi. 
Tad viņam vajadzēs aizvērties.

-  Magnus! -  es čukstus pasaucu viņu malā. -  Labāk nemēģināsim 
šodien savus zvērestus. Nedarīsim to tava tēva klātbūtnē. Šie vārdi ir 
pārāk īpaši, lai tiktu apsmieti.

-  Lai notiek. -  Magnuss izskatās pārsteigts, tomēr piekrīt. — Man 
nav iebildumu.

-  Teiksim tos tikai vienreiz. īstajā dienā. -  Es saspiežu viņa 
plaukstu. -  Pa īstam.

Man piepeši ir skaidrs, ka es negribu izmēģināt lielo brīdi pirms 
laika. Es negribu to mēģināt. Tad tas vairs nebūs īpašs.

- J ā ,  es piekrītu. -  Magnuss pamāj. -  Tad... vai esam ar visu 
galā?

-  Nē, mēs neesam galā! -  Lusinda ir saniknota. -  Mēs ne tuvu 
neesam galā! Es gribu, lai Popi ja vēlreiz noiet pa eju. Tu gāji daudz 
par ātru šai mūzikai.

-  Labi, -  es paraustu plecus un dodos uz baznīcas aizmuguri.
-  Lūdzu, ērģeles! -  kliedz Lusinda. -  Ēr-ģe-les! No paša sākuma! 

Slīdi līgani, Popij, — viņa pavēl, kad eju garām. — Tu gories! Klemen- 
sij, kur ir tās tējas krūzes?
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Klemensija ir tikko atgriezusies no gājiena uz Costa Coffee, un 
es ar acs kaktiņu redzu, ka viņa steidzīgi plēš vaļā cukura paciņas.

-  Vai palīdzēt? -  es pajautāju, pārstājusi slīdēt.
-  Paldies, -  nočukst Klemensija. -  Entonijs grib trīs cukurus, 

Magnusam ir kapučīno, Vandai -  biskod...
-  Un kur ir mans mafins ar dubulto šokolādes krēmu? — es vai

cāju, nikni raucot pieri, un Klemensija gandrīz palecas gaisā.
-  Es ne... Es varu aiziet vēlreiz!
-  Joks! -  es saku. -  Piedod, tikai pajokoju.
Jo ilgāk Klemensija strādā pie Lusindas, jo vairāk viņa atgādina 

iebiedētu zaķēnu. Tas patiešām ir kaitīgi viņas veselībai.
Lusinda paņem savu tēju (ar pienu, bez cukura), tikko jaušami 

pamādama ar galvu. Viņa atkal izskatās pavisam sapīkusi un ir 
izklājusi uz soliem pamatīgu darba lapu. Tā sastāv 110 tik daudziem 
juceklīgiem pasvītrojumiem, skribelējumiem un līmlapiņām, ka es 
brīnos, kā viņa vispār kaut ko ir noorganizējusi.

-  Ak dievs, ak dievs, -  Lusinda murmina zem deguna. -  Kur ir 
nolāpītais floristes telefons? -  Brīdi rakņājusies pa papīru kaudzi, 
viņa izmisīgi saķer sev matus. -  Klemensij!

-  Vai man to iegūglēt? -  es ierosinu.
-  Klemensija iegūglēs. Klemensij! -  Nabaga Klemensija tik ļoti 

satrūkstas, ka izšļaksta tēju no vienas krūzes.
-  Es to paņemšu, -  steigšus atbrīvoju viņu no Costa Coffee 

paplātes.
-  Ja tu varētu, tas būtu ļoti noderīgi, -  Lusinda spēji izelpo.

-  Jo  tu taču zini, ka mēs visi šeit esam tevis dēļ, Popij. Līdz kāzām 
ir atlikusi vairs tikai nedēļa, un vēl ir tik briesmīgi daudz darāmā!

-  Es zinu. -  Vienu mirkli patiešām jūtos neveikli. -  Ēē... pie
dod.

Man nav ne jausmas, kur atrodas Magnuss un viņa vecāki, tāpēc, 
turot rokās paplāti, pilnu ar dzērienu krūzēm, un mēģinot slīdēt (pie 
reizes iztēlojoties sevi kāzu tērpā), es dodos baznīcas dziļumā.

-  Smieklīgi! -  Vispirms es sadzirdu Vandas slāpēto balsi. -  Daudz 
par ātru.
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Neziņā paskatos apkārt, tad atskār.šu, ka balss dzirdama caur 
smagām, aizvērtām durvīm vienā ejas pusē. Acīmredzot viņi ir 
priekškapelā.

-  Visi zina... Attieksme pret laulību... -  Tur runā Magnuss, bet 
durvis ir tik biezas, ka es varu sadzirdēt vien dažus vārdus.

-  ... ne jau par laulību per se! -  Vanda ir pacēlusi balsi. -  ... jums 
abiem !... vienkārši nevaru saprast...

-V is a i smags pārpratums... -  Entonija balss kā fagots piepeši 
nodārd pērkona skaļumā.

Es stāvu kā iemieta zemē desmit jardu attālumā no durvīm ar 
Costa Cojfee paplāti rokās. Zinu, ka man nevajadzētu noklausīties, 
tomēr nespēju atturēties.

-  ... atzīsti, Magnus... pilnīga kļūda...
-  ... atsauc. Vēl nav par vēlu. Labāk tagad nekā pēc tam smērēties

ar šķiršanos...f
Man aizžņaudzas rīkle, un paplāte rokās sāk nevaldāmi drebēt. 

Ko es dzirdu? Ko nozīmēja tas vārds -  šķiršanās? Iespējams, es 
nepareizi saprotu. Tie ir tikai daži nesakarīgi vārdi... tie var nozī
mēt jebko...

-  Mēs tik un tā precēsimies, lai ko jūs teiktu! Tāpēc jūs, bitīt 
matos, vienreiz varētu sākt izrādīt prieku, -  skaidra kā zvans līdz 
manām ausīm atskan Magnusa balss.

Mani apņem dzestrums. To ir diezgan grūti pārprast.
Entonijs kaut ko sašutis nober, tad atkal kliedz Magnuss:
-  ... dritvai kociņ, nebeigsies ne ar kādu plānprātu!
Mani pārņem mīlestības uzplūdi pret Magnusu: viņš izklausās 

tik trakoti nikns.
Pēc mirkļa durvis nograb un es zibenīgi atkāpjos apmēram par 

desmit soļiem. Kad Magnuss parādās, es atkal dodos uz priekšu, 
cenzdamās izskatīties mierīga.

-  Čau! Tasi tējas? -  Kaut kā man izdodas saglabāt dabisku balss 
toni. -  Viss kārtībā? Es brīnījos, kur jūs esat palikuši.

- Ja u k i. -  Magnuss mīloši mani uzlūko un apvij roku man ap 
vidukli.
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Nekas viņa izskatā neliecina par tikko notikušo strīdu ar vecā
kiem. Līdz šim nebiju pamanījusi, ka Magnuss ir tik labs aktieris. 
Viņam vajadzētu kļūt par politiķi.

-  Zini, es pats šīs ienesīšu vecākiem. -  Viņš veikli izņem paplāti 
no mana tvēriena. -  Viņi ir... ēe... iegrimuši mākslas apskatē.

-  Lieliski! — Man izdodas pasmaidīt, tomēr zods sāk šķiebties. 
Viņi neaplūko mākslu. Viņi saka viens otram, cik šausmīgi viņu dēls 
ir kļūdījies, izvēloties tik briesmīgu sievu. Viņi slēdz derības, ka pēc 
gada mēs būsim šķīrušies.

Kad Magnuss atkal parādās priekškapelas durvīs, es dziļi ievelku 
elpu. Nervu saspīlējuma dēļ manī kāpj nelabums.

-  Nu... ko tavi vecāki domā par šo visu? -  es vaicāju, cik vien 
bezrūpīgi spēdama. -  Tavam tēvam ne visai patīk baznīca, ja? Vai... 
vai pat... kāzas vispār?

Esmu pametusi Magnusam iespēju man pateikt. Viss ir sagata
vots. Tomēr Magnuss tikai īdzīgi parausta plecus.

-  Ar viņiem nav nekādu problēmu.
Es iedzeru pāris malku tējas, drūmi raudzīdamās senajā akmens 

grīdā. Man vajadzētu viņam iebilst. Man vajadzētu teikt: “Es tikko 
dzirdēju, ka jūs strīdaties.” Mums abiem vajadzētu izrunāties.

Bet... es to nespēju. Es vienkārši neesmu pietiekami drosmīga. Es 
negribu dzirdēt patiesību, ka viņa vecāki mani uzskata par nejēgu.

-  Man jāaiziet pārbaudīt e-pastu.
Tās ir tikai manas iedomas vai arī Magnuss patiešām izvairās no 

mana skatiena?
-  Man arī.
Juzdamās patiesi nelaimīga, es atstāju Magnusu stāvam pie dur

vīm, bet pati apsēžos uz sola sānu ejā. Kādu brīdi vienkārši sēžu 
sakumpušiem pleciem, cenšoties nesākt raudāt. Beigu beigās pasnie
dzos pēc sava telefona un to ieslēdzu. Galu galā es varētu palūkoties, 
kas pa šo laiku noticis manā pastā. Neesmu tajā ieskatījusies jau 
vairākas stundas. Ieslēdzot telefonu, es saraujos, -  man pretī brāžas 
vesela gūzma pīkstienu un gaismas signālu. Jēziņ, cik daudz ziņu 
esmu palaidusi garām!
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Ātri aizrakstu Berroiv viesnīcas administratoram, pasakot, ka viņš 
var atsaukt gredzena meklēšanu, un pateicoties par ieguldīto laiku. 
Tad pievēršos īsziņām. Pašā augšā ir ziņa no Sema, tā pienākusi 
apmēram pirms divdesmit minūtēm.

Nedēļas nogalē būšu Vācijā. Dodos uz kalnainu apgabalu. Kādu laiku nebūšu
sasniedzams.

Redzot Sema vārdu, mani pārņem ilgošanās ar kādu parunāt, un 
es rakstu atbildi:

Sveiks. Izklausās forši. Kāpēc Vācija?

Atbildi nesaņemu, bet man vienalga. Ir tik labi vienkārši rakstīt.

Par vilto to gredzenu. Nekas nesanāca. Mani pieķēra, un tagad M vecāki
domā, ka esmu pajocīga.

Bridi domāju, vai pateikt Semam, ka gredzens bija pie Lusindas, 
un pavaicāt, ko viņš par to domā. Taču... nē. Tas ir pārāk sarežģīti. 
Viņš negribēs iedziļināties. Es nosūtu ziņu, bet tad iedomājos: viņš var 
padomāt, ka esmu viņā ieķērusies. Tāpēc aši uzrakstu papildinājumu:

Tik un tā paldies. Es novērtēju.

Varbūt man vajadzētu ieskatīties Sema pastkastē? Esmu pametusi 
to novārtā.

Ak dievs, tur ir tik daudz vēstuļu ar vienādu virsrakstu, ka es 
apmulsumā miedzu acis, skatoties uz ekrānu. Visbeidzot man pielec. 
Nu, protams. Visi atbild uz manu aicinājumu iesūtīt idejas. Tās visas 
ir atbildes!

Pirmo reizi šajā vakarā jūtos mazliet lepna uz sevi. Ja kaut vienam 
no šiem cilvēkiem ir ideja, kas varētu izraisīt apvērsumu Sema kom
pānijā, tad tas būtu mans nopelns. Gaidu pilna atveru pirmo vēstuli.

Dārgais Sem!
Es domāju, ka mums lenča pārtraukumos vajadzētu jogas nodarbības uz
kompānijas rēķina, un vairāki citi man piekrīt.
Visu to labāko!
Sallija Brūere
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Es neziņā saraucu pieri. Tas nav gluži tas, ko biju gaidījusi, bet 
droši vien joga noderētu.

Labi, nākamā.

Sveiks, Sem!
Paldies par vēstuli.Tu gribēji atklātību. Mūsu departamentā klīst baumas, ka 
šis tā sauktais ideju pasākums patiesībā ir ravēšanas process. Kāpēc vienkārši 
neizrādīt atklātību pašam un nepateikt, ka grasies mūs atlaist?
Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Tonijs

Es pārsteigumā samirkšķinu acis. Ko?
Labi, tā vienkārši ir smieklīga reakcija. Tonijs, visticamāk, ir kāds 

jampampiņš. Es aši pāreju pie nākamās vēstules.

Sem!
Vai šai Jauno ideju programmai, ko esi uzsācis, ir piešķirts budžets?
Man vaicā vairāki grupu vadītāji.
Paldies.
Kriss Deiviss

Tā ir vēl viena smieklīga vēstule. Budžets? Vai tad ir vajadzīgs 
budžets idejām?

Sem,
kas par sviestu te notiek? Vai nākamo reizi, kad izziņosi kādu personāla inicia
tīvu, tu nebūtu tik laipns un pirms tam neaprunātos ar pārējiem direktoriem?
Malkolms

Nākamā vēstule ir vēl kodolīgāka:

Ko tas nozīmē? Paldies, ka pabrīdināji. Nē.
Vika

Es sajutos vainīga. Man ne prātā neienāca, ka es varētu sabojāt 
Sema attiecības ar kolēģiem. Tomēr vēl aizvien esmu pārliecināta: 
tiklīdz sāks pienākt idejas, visi sapratīs, cik tas bijis noderīgi.
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Dārgais Sem!
Runā, ka Tu izraugoties jaunu ideju ģeneratoru. Varbūt atceries, ka tā bija 
mana ideja, ko es izteicu pirms trim gadiem departamenta sapulcē.
Man šķiet visnotaļ pozitīvi, ka mana ideja ir likta lietā, un tāpat es arī ļoti ceru, 
ka tad, kad tiks izdarīta izvēle, es atradīšos saraksta augšgalā.
Pretējā gadījumā -  baidos, ka būšu spiests sūdzēties augstāk.
Visu labu!
Martins

Kas? Pamēģināsim vēl vienu.

Dārgo Sem!
Vai mēs savas idejas izklāstīsim īpašā prezentācijā? Vai Tu, lūdzu, nevarētu 
man pateikt laika lim itu PowerPoint prezentācijai? Vai mēs varam strādāt 
komandās?
Ar labākajiem vēlējumiem,
Mendija

Lūk! Vai redzat? Spoža, pozitīva reakcija. Darbs komandā! Pre
zentācijas! Tas ir fantastiski!

Dārgo Sem,
atvaino, ka traucēju vēlreiz.
Ja mēs tomēr nevēlētos strādāt komandā, vai mūs par to sodīs? Man ir 
nesaprašanās ar manu komandu, bet viņi tagad zina visas manas idejas, kas 
ir absolūti netaisnīgi.
Tikai lai tu zinātu -  ideja par mārketinga departamenta pārstrukturēšanu 
bija mana. Nevis Kerolas.
Visu to labāko!
Mendija

Nu nekas. Pats par sevi saprotams, ka pilnībā izvairīties no 
dažiem strīdiem nav iespējams. Tas nav svarīgi. Rezultāts tik un tā 
ir pozitīvs.

Dārgo Sem!
Es atvainojos, ka to daru, tomēr gribu iesniegt oficiālu sūdzību par Kerolas 
Henratijas uzvedību.
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Viņa Jauno ideju pasākumā ir izturējusies pilnīgi neprofesionāli, un, tā kā es 
esmu pagalam sanervozējusies, esmu spiesta paņemt brīvu atlikušo dienas 
daļu. Arī Džūdija ir pārāk satraukta, lai turpinātu strādāt, un mēs domājam 
par sazināšanos ar arodbiedrību.
Visu labu.
Mendija

Kas? Ko?

Sveiks, Sem!
Piedod man par garo vēstuli, bet Tu prasīji idejas.
Ar ko sākt?
Es šajā kompānijā esmu nostrādājis piecpadsmit gadus, kuru laikā manās 
dzīslās lēni un pamatīgi ir iesūkusies dziļa vilšanās, kamēr mani garīgie 
procesi...

Šīs personas vēstule ir piecpadsmit lapas gara. Ļauju telefonam 
izslīdēt no rokas un iekrist man klēpī.

Es nespēju noticēt visām šīm atbildēm. Es nekad, nemūžam 
nebiju domājusi izraisīt šādu jezgu. Kāpēc cilvēki ir tik stulbi? Kāpēc 
viņiem jāstrīdas citam ar citu? Kādu putru es esmu ievārījusi?

Un tās bija tikai dažas pirmās vēstules... Vēl atlikušas kādas 
trīsdesmit. Ja es tās visas pārsūtīšu Semam, viņš izkāps no lidmašī
nas Vācijā un saņems tās visas vienā ellišķīgā gāzienā. Piepeši atkal 
sadzirdu viņa balsi: “Apkārtraksti ir sātana izgudrojums.”

Un es tādu izsūtīju viņa vārdā! Visai kompānijai! Ar viņu neap
runājusies!!!

Ak dievs. Es tiešām vēlos, kaut varētu atgriezties atpakaļ laikā. 
Vēl nesen tā šķita tik lieliska ideja. Par ko gan es domāju? Šobrīd 
saprotu tikai to, ka nevaru tā vienkārši ļaut šim visam nogāzties pār 
Sema galvu. Vispirms man viņam viss ir jāpaskaidro. Jāpastāsta, ko 
ar to vēlējos sasniegt.

Mans prāts drudžaini darbojas. Tātad tagad Sems atrodas lidma
šīnā. Viņš nav sazvanāms. Turklāt ir piektdienas vakars. Nav jēgas 
viņam kaut ko pārsūtīt. Iespējams, līdz pirmdienai visi būs nomie
rinājušies. Jā, tā varētu būt.
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Piepeši telefons iedūcās, saņemot jaunu ziņu, un es satrūkusies 
salecos.

Drīz paceļamies. Vai ir kaut kas tāds, kas man būtu jāzina?
Sems

Sirdij dauzoties vieglā paranojā, es raugos telefonā. Vai viņam 
tieši šajā bridi tas ir jāzina? Vai viņam to vajag?

Nē. Viņam nevajag.

Nē, pašlaik ne.
Lai tev jauks ceļojums!
Popija



M an nav ne jausmas, ko darīt ar Entoniju un Vandu, 
un Priekškapelgeitu, kā esmu to pie sevis nosaukusi. Tāpēc neko 
neesmu darījusi. Nedz ari teikusi.

Jā, es zinu, ka tādējādi izvairos no problēmas risināšanas. Es 
zinu, ka tas ir vāji. Un zinu, ka man vajadzētu godīgi paskatīties uz 
situāciju. Taču es tik tikko spēju to aptvert. Kur nu vēl par to runāt. 
It sevišķi ar M agnusu...

Visu nedēļas nogali es neko neesmu izrādījusi. Esmu bijusi 
vakariņās ar Tevišu ģimeni. Esmu bijusi iedzert glāzīti ar Rūbiju un 
Annalīzu. Es esmu smējusies un runājusies, un jokojusies, un mīlē
jusies. Un visu šo laiku manās krūtīs ir m itusi šī smeldzīgā sāpīte. 
Gandrīz jau sāku pie tās pierast.

Ja Teviši man kaut ko būtu  teikuši, es varbūt justos labāk. Mēs 
varētu pamatīgi izstrīdēties, un es varētu viņus pārliecināt, ka mīlu 
M agnusu, ka es atbalstīšu viņa karjeru un ka m an patiesībā ir sma
dzenes. Taču viņi neko nav teikuši. Arēji viņi ir bijuši brīnišķīgi 
un jauki, pieklājīgi apvaicājušies par mūsu mājas meklējumiem un 
piedāvājuši man vīnu.

Diemžēl tas visu padara tikai sliktāku. Tas apliecina, ka es esmu 
nepiederoša persona. M an pat neļauj iesaistīties ģimenes apspriedēs 
par to, cik nepiem ērota ir šī jaunā M agnusa draudzene.

Būtu labāk, ja M agnuss ienīstu savus vecākus un necienītu viņu 
uzskatus. Tad mēs viņus vienkārši varētu norakstīt kā divus ķertos. 
Taču viņš vecākus ciena. Viņam tie patīk, un viņi visi patiešām labi 
saprotas. Viņi ir vienisprātis par lielāko daļu jautājum u, bet, ja viņu
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viedoklis atšķiras, tad nesaskaņas ir labdabīgas un tās pavada liela 
deva ķircināšanās. Par visām tēmām.>

Visām tēmām, izņemot mani.
Es nevaru par to ilgstoši domāt, jo mani pārņem sarūgtinājums 

un panika, tādēļ laiku pa laikam atļauju sev drusku paraizēties. Šova
kar savu raižu devu jau esmu izsmēlusi: pēc darba pasēdēju Starbucks 
kafejnīcā, auklējot glāzi karstas šokolādes, un kļuvu visai īdzīga.

Taču šobrīd, skatoties uz mani, jūs to nepateiktu. Esmu sapucē- 
jusies savā labākajā M M M  un augstpapēžu kurpēs. Mans meikaps ir 
nevainojams, un manas acis dzirkstī (divi kokteiļi). Es tikko uz mirkli 
redzēju sevi spogulī -  izskatos kā bezrūpīga meitene ar saderināšanās 
gredzenu pirkstā, dzeru Cosmo ekskluzīvajā viesnīcā Savoy, un man 
nav, par ko raizēties.

Godīgi sakot, mans noskaņojums tagad ir daudz labāks nekā 
pirms pāris stundām. Daļēji pie tā vainojami kokteiļi un daļēji tas, 
ka mani tik ļoti sajūsmina atrašanās šeit. Vēl nekad mūžā neesmu 
bijusi Savoy. Tas ir apbrīnojami!

Balle notiek satriecošā telpā ar greznu panelējumu un mirdzošām 
lustrām. Viesmīļi uz paplātēm iznēsā kokteiļus, spēlē džeza orķestris, 
un visapkārt bariņos pulcējas un tērzē eleganti ģērbti ļaudis. Daudzi 
pliķē cits citam pa muguru un draudzīgi sasveicinās. Šķiet, ka visi ir 
lieliskā noskaņojumā. Es, protams, nepazīstu nevienu pašu, bet esmu 
laimīga par to vien, ka varu to visu redzēt. Ik reizi, kad kāds ievēro, 
ka es stāvu viena pati, un mēģina man tuvoties, es izvelku telefonu 
un pārbaudu e-pastu. Un viņi aiziet.

Telefons ir viens lielisks priekšmets. Gluži kā eskorts.
Lusinda raksta nepārtraukti: viņa pašlaik esot Londonas zieme

ļos, meklējot citu pelēka zīda toni, un vai man esot kāds viedoklis 
par auduma blīvumu? Magnuss ir atrakstījis no Vorikas -  par kādu 
izpētes braucienu, ko viņš gatavo kopā ar turienes profesoru. Tostarp 
man ir diezgan gara saruna ar Rūbiju par aklo randiņu, kurā viņa 
iesaistījusies. Vienīgā skāde, ka ir visai grūti rakstīt un vienlaikus 
turēt kokteiļa glāzi, tāpēc es beidzot nolieku savu Cosmo uz tuvējā 
galdiņa un aizsūtu dažas atbildes.

156



Protams, pelēkais krepa zīds derēs. Liels Tev paldies!
Mīlu, Popija xxxxx

Izklausās vienreizēji labi, vai es arī varu braukt līdzi? P xxxxx

Nedomāju, ka pasūtīt divus steikus ir slimīgi. Varbūt viņš sēž uz Atkinsa
diētas??? Ziņo par turpmāko! P xxxxx

Ari Semam pienāk kaudzēm vēstuļu: vēl bezgala daudzi citi ir 
atsaukušies uz jauno ideju “projektu”. Dažām vēstulēm pievienoti 
gari pielikumi un CV. Gadās pat pāris video. Acīmredzot cilvēki 
brīvdienās ir pamatīgi darbojušies. Es saviebjos, kad pamanu vēstuli 
ar nosaukumu “ 1001 ideja BG K  -  1. daļa”, un novēršos.

Biju cerējusi, ka pa brīvdienām jezga noklusīs, taču šorīt ap pulk
sten astoņiem sākās īsta vēstuļu lavīna un tās joprojām turpina klejot 
šurpu turpu. Ir paklīdušas baumas, ka tā esot kāda liela noklausīšanās 
darba piedāvājumam. Norit asas diskusijas par to, kurš departaments 
pirmais izteicis domu par paplašināšanos uz štatiem, un Malkolms 
turpina sūtīt aizkaitinātas vēstules, prasot, kurš apstiprinājis šādu 
iniciatīvu. Kopumā viss notiekošais ir tīrākā katastrofa. Vai šiem 
cilvēkiem nav personīgās dzīves?

Ikreiz, kad par to iedomājos, mana elpošana strauji paātrinās. 
Tāpēc esmu nonākusi pie jaunas izdzīvošanas metodes: es par to 
nedomāju. Tas var pagaidīt līdz rītam.

Tāpat kā Vilovas pēdējā vēstule Semam. Nu jau man šķiet, ka šī 
dāmīte ir ne tikai supermodele, bet arī satriecoša gultā un ārkārtīgi 
bagāta. Kā gan citādi viņa varētu kompensēt savu slikto raksturu?

Šodien Vilova ir atsūtījusi Semam vēl vienu garu un garlaicīgu 
savārstījumu, kas sastāv vienīgi no pārspīlētām frāzēm. Viņa grib, lai 
Sems Vācijā viņai sameklē noteiktas vācu markas skrubi, bet viņš jau 
droši vien nepapūlēšoties un tas tik ļoti izskatīšoties pēc viņa, kaut 
arī viņa esot atvedusi viņam pastēti no Francijas un tādēļ gandrīz 
pārstiepusies, tomēr to izdarījusi, bet tāda jau viņa esot un viņš tie
šām no tā varot mācīties, bet vai viņš JELK A D  ir gribējis no viņas 
mācīties? VAI VIŅ Š IR  G R IBĒJIS?
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Es saku godīgi: Vilova man ir līdz kaklam.
Pārtinu bezgalīgo vēstuļu kaudzi, un viena no tām piesaista manu 

uzmanību. Tā ir no Adrianas Fosteres mārketinga nodaļā.

Dārgais Sem!
Paldies, ka piekriti pasniegt Lindsijai dzimšanas dienas ziedus, -  tie beidzot
ir pienākuši! Tā kā tu šodien nebiji sastopams, es tos noliku tavā kabinetā.
Ziedi ir ūdeni, tiem vajadzētu saglabāties svaigiem.
Vēlot visu to labāko,
Adriana

Patiesībā tas nebija Sems, kas piekrita pasniegt ziedus. Tā biju 
es, Sema vārdā.

Tagad es vairs neesmu tik pārliecināta, ka tā bija laba ideja. Ja 
nu viņš rit ir nežēlīgi aizņemts? Ja nu viņš saskaišas par to, ka vēl 
vajadzēs atrast laiku jau tā saspringtajā grafikā, lai ietu un pasniegtu 
puķes? Kā lai es viņam palīdzu?

Mirkli vilcinājusies, ātri uzrakstu Lindsijai:

Sveika, Lindsijai
Es gribu tev iedot kaut ko, kas atrodas manā kabinetā. Kaut ko, kas tev patiks.
©  Ienāc rīt. Jebkurā laikā.
Sems xxxxx

Nepārlasījusi uzrakstīto, nospiežu “Sūtīt” un iemalkoju Cosmo. 
Kādas divdesmit sekundes jūtos mierīga, izgaršoju savu dzērienu, 
prātojot, kad sāks pasniegt kanapē. Piepeši satrūkstos, it kā būtu 
atskanējis modinātāja pulksteņa zvans.

Pag! Es pēc Sema vārda saliku bučiņas! Ak dievs, tā nu gan neva
jadzēja darīt. Cilvēki nesūta bučas lietišķās vēstulēs.

Es sameklēju vēstuli un viebdamās to pārlasu. Vienkārši esmu tik 
ļoti pieradusi pie bučiņām, ka tās izspruka automātiski. Taču Sems 
nekad nesūta bučas. Nekad!

Vai man vajadzētu mēģināt padarīt bučas par nebijušām?
Dārgā Lindsija. Tikai skaidrības labad. Vispār es nemaz nebiju 

domājis pievienot bučas...
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Nē. Briesmīgi. Vajadzēs atstāt, kā ir. Droši vien es nevajadzīgi 
satraucos. Visticamāk, viņa pat nepamanīs...

Kā tad! Lindsija jau ir atsūtījusi atbildes vēstuli. Ātri gan. Es to 
atveru, un manas acis pārsteigumā ieplešas.

Tad tiksimies rīt, Sem.
Lindsija x x ;)

Divas bučas un piemiegta acs. Vai tas ir normāli?
Brīdi raugos vēstulē, mēģinot sevi pārliecināt, ka ir.
Jā. Jā, es domāju, ka tas ir normāli. Tas noteikti var būt normāli. 

Vienkārši draudzīga biroja kolēģu sarakste.
Nolieku telefonu, iztukšoju savu glāzi un paraugos apkārt pēc 

vēl vienas. Dažu jardu attālumā stāv viesmīle, un, līkumojot starp 
viesiem, es cenšos nokļūt pie viņas.

-  ... politika ir Sema Rokstona ideja? -  Manu uzmanību piesaista 
vīrieša balss. — Trakoti smieklīgi.

- T u  taču pazīsti Semu...
Apstājos kā zemē iemieta un izliekos, ka kaut ko meklēju savā 

telefonā. Netālu no manis tērzē grupiņa vīriešu uzvalkos. Viņi visi 
ir jaunāki par Semu un ļoti labi ģērbušies. Droši vien viņa kolēģi.

Hmm, vai es spētu sasaistīt sejas ar e-pasta vēstulēm? Varu derēt, 
ka tas ar olīvkrāsas ādu ir Džastins Kols, kurš atsūtīja apkārtraksta 
vēstuli, apgalvojot, ka piektdienās neformāls apģērbs ir obligāts, un vai 
visi, lūdzu, varētu ievērot stilu? Viņš savā melnajā uzvalkā un šaurajā 
kaklasaitē izskatās kā personāžs no T V  raidījuma “Modes policija”.

-  Vai viņš ir šeit? -  apvaicājas kāds gaišmatis.
-  Neesmu redzējis, -  atbild vīrietis ar tumsnējo ādu, iztukšojot 

mēriņu.66 -  Riktīgs pakaļa.
Es pārsteigumā saraujos. Tas nu gan nebija jauki.
Mans telefons signalizē par pienākušu īsziņu, un es to atveru, 

priecīga, ka uzradies kaut kas, ar ko nodarbināt pirkstus. Rūbija ir 
atsūtījusi man attēlu, kurā redzami brūni mati, un īsu zīmīti:

Vai tā ir parūka???

66 Kur viņš to izrāvis? K āpēc m an neviens nepiedāvāja kaut ko stiprāku?
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Nespēju noturēties neiespurgusies. Viņai kaut kā ir izdevies 
nofotografēt sava pielūdzēja galvu no mugurpuses. Diez kā viņa to 
paveica? Vai tad viņš nepamanīja?

Piemiegusi acis, paskatos uz fotogrāfiju. Izskatās kā normāli mati. 
Man gan nav ne jausmas, kāpēc Rūbiju tik ļoti apsēdusi doma par 
parūkām. Iespējams, vainīgs tas nelaimīgais aklais randiņš pagājušajā 
gadā, kad izrādījās, ka viņam ir piecdesmit deviņi, nevis trīsdesmir 
deviņi.67>

Nedomāju vis. Izskatās, ka viss kārtībā! xxxxxx

Kad paceļu galvu, tērzējošie vīrieši jau ir iejukuši pūlī. Tavu 
kreņķi! Mani tā saruna bija ieintriģējusi.

Paņemu vēl vienu Cosmo un dažus gabaliņus debešķīga suši (jau 
tagad šis vakars man būtu izmaksājis apmēram piecdesmit mārci
ņas, ja es maksātu pati) un grasos doties uz džeza orķestra pusi, kad 
izdzirdu čērkstošo skaņu, -  tiek ieslēgts mikrofons. Es pagriežos, un 
izrādās, ka tas atrodas tikai kādas piecas pēdas no manis, uz maza 
paaugstinājuma, ko agrāk nebiju ievērojusi. Blonda meitene melnā 
bikšu kostīmā pārbauda mikrofonu un tad saka:

-  Dāmas un kungi. Vai varu lūgt jūsu uzmanību, lūdzu? -  Pēc 
mirkļa viņa turpina nedaudz skaļāk: — Dārgie klātesošie! Laiks teikt 
runas! Jo ātrāk sāksim, jo ātrāk tās būs galā, vai ne?

Atskan vispārēji smiekli, un pūlis sāk virzīties uz telpas šo pusi. 
Mani stumj taisni virsū paaugstinājumam, kas itin nemaz nav tā 
vieta, kur es vēlētos atrasties, taču man nav īpašas izvēles.

-  Tad te nu mēs visi esam! -  Blondīne izpleš rokas. -  Esiet sveici
nāti šajās svinībās par godu Johnson Ellison un Greene Retai! kopīgajai 
nākotnei. Kompāniju apvienošanās ir gluži kā siržu un prātu laulība, 
un par to mums jāpateicas daudziem, daudziem cilvēkiem. Mūsu 
rīkotājdirektors Patriks Govens parādīja sākotnējo vīziju, kas noveda 
pie tā, ka šodien te stāvam. Patrik, nāc šurp augšā!

67 Viņš apgalvoja, ka tā esot pārrakstīšanās kļūda. Jā, kā tad, viņa pirksts 
vienkārši nokļūdījās un nospieda divus taustiņus pa kreisi.
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Uz paaugstinājuma, pieticīgi smaidot un purinot galvu, kāpj bār
dains vīrietis blāvā uzvalkā, un visi, mani ieskaitot, sāk plaukšķināt.

-  Ak, Keita... nu ko es varu pateikt? Viņš ir bijis iedvesma mums 
visiem...

Tā kā stāvu viesu pūļa pašās pirmajās rindās, esmu visiem 
redzama. Cenšos uzmanīgi klausīties un izskatīties ieinteresēta, taču 
neviens no šiem vārdiem man neko nenozīmē. Varbūt man vajadzēja 
papūlēties un kaut ko par viņiem uzzināt? Pazagšus sadabūju telefonu 
un prātoju, vai varu neuzkrītoši sameklēt vēstuli par kompāniju 
apvienošanos.

-  Un es zinu, ka viņš ir kaut kur šeit... — Ar plaukstu piesegusi 
skatienu, blondīne lūkojas apkārt. — Viņš visādi centās izvairīties no 
pasākuma, bet mums visādā ziņā vajadzēja, lai viņš ierodas... Un tā, 
misters Baltā Globusa Konsultācijas, Sems Rokstons!

Es strauji paceļu galvu. Nē, tas nevar būt, nevar būt, ka viņš...
Nu ir dimbā!
Semam tumšā uzvalkā un sarauktu pieri kāpjot uz paaugsti

nājuma, atskan jaunu aplausu brāzma. Es esmu tik apstulbusi, ka 
nevaru pat pakustēties. Viņš bija Vācijā! Viņš negrasījās nākt uz 
šejieni! Ko viņš dara Šeit?

Redzot, kā Sema seja pārsteigumā noraustās, mani ieraugot, es 
nojaušu, ka viņš domā ko līdzīgu.

Es esmu satriekta. Kā gan es varēju iedomāties, ka tikšu sveikā 
cauri, ielauzusies tik šikās viesībās kā šīs?

Mana seja no kauna svilst. Aši steidzos atkāpties, bet cilvēku 
gūzma, kas spiežas man virsū no aizmugures, ir neizkustināma, tā 
nu palieku iestrēgusi un mēmi raugos uz viņu.

-  ... visi zinām: ja telpā ir Sems, problēma tiks atrisināta, -  tur
pina blondā sieviete. -  Vai šis ir risinājums, ko tu vēlies... Čārlz?

Zālei pāršalc smiekli, un es izmisīgi pievienojos sajūsmai, kuras 
iemesls man nav zināms. Skaidrs, ka tas ir kāds milzīgs joks, kas 
saprotams tikai savējiem.

Piepeši puisis, kas stāv man blakus, iesaucas:
-  Un te mēs pietuvojamies bīstamai robežai!
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Es steigšus atsaucos:
-  Kā tad! -  un atkal iesmejos, kaut smiekli nemaz nenāk.
-  ... kam seko nākamais neaizstājamais spēlētājs...
Kad paceļu acis, Sems, paldies dievam, vairs neskatās uz manu 

pusi. Jau tā viss ir pietiekami mokoši.
-  Uzklausīsim Džesiku Gārnetu!
Kamēr uz paaugstinājuma kāpj meitene sarkanā kleitā, Sems no 

kabatas izņem telefonu un neuzkrītoši kaut ko tajā raksta. Pēc mirkļa 
mans telefons signalizē, ka pienākusi ziņa

Kāpēc tu smējies?

Sasodīts! Vai tad viņš nesaprot, ka es cenšos saplūst ar pūli? Vai 
arī viņš speciāli mani uzkurina? Nu nē, es negrasos uzķerties.

Tas bija labs joks.

Es redzu, ka Sems atkal ieskatās telefonā. Viņa sejā nepakustas 
ne vaibsts, bet es zinu, ka viņš ir saņēmis manu atbildi. Sems atkal 
kaut ko uzraksta -  un mans telefons iepīkstas.

Es nezināju, ka tavs vārds ir manā ielūgumā.

Satrūkusies paceļu skatienu, pūloties nolasīt Sema sejas izteiksmi, 
bet viņš bezkaislīgi skatās uz citu pusi. Mirkli padomāju, tad rakstu:

Tikai iegriezos savākt tavu dāvanu maisiņu. Tas viss ietilpst pakalpojumos.
Nevajag pateikties.

Skaidrs. Un manus kokteiļus arī.

Tagad Sems, savilcis uzacis, skatās tieši uz manu Cosmo, un es 
tik tikko neiesmejos.

Grasījos pārliet blašķitē priekš tevis. Saprotama lieta.

Saprotama lieta. Lai gan mans dzēriens ir Manhattan.

Ak, labi, tagad zinu. Nu tad izliešu visas tās tekilas, ko gribēju tev nogādāt.
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Izlasījis pēdējo ziņu, Sems atrauj skatienu no telefona un uzzibsnī 
man to piepešo smaidu. Nemaz nedomājot, attopos, ka smaidu pretī, 
un man pat mazliet aizraujas elpa. Tas viņa smaids tiešām uz mani 
atstāj kaut kādu iespaidu. Tas izsit no līdzsvara. Tas...

Mieru, Popij. Seko līdzi runai!
-  ... un visbeidzot, lai jums visiem šodien lielisks vakars! Pal

dies!
Tiklīdz sākas pēdējā aplausu vētra, es mēģinu atrast bēgšanas 

ceļu, bet tāda nav. Nākamo desmit sekunžu laikā Sems jau ir nokāpis 
no paaugstinājuma un stāv manā priekšā.

-  Ah! -  Es cenšos noslēpt, cik neērti jūtos. -  Ēē... sveiks! Prieks 
tevi šeit redzēt.

Viņš neatbild, bet jautājoši lūkojas manī. Nav nekādas jēgas 
mēģināt izsprukt ar nekaunību.

-  Labi, es atvainojos, -  izmetu vienā elpas vilcienā. -  Es zinu, ka 
man nevajadzēja šeit atrasties, taču es nekad neesmu bijusi Savoy un 
tas izklausījās tik brīnišķīgi, un tu negribēji iet, un... -  Es apraujos, 
kad Sems uzjautrināts paceļ roku.

-  Tas nekas. Tev vajadzēja man pateikt, ka tu gribi nākt. Es būtu 
ierakstījis tevi sarakstā.

-  Ak tā. -  Jūtos pagalam sašļukusi. -  Nu... paldies. Man šeit 
ļoti patīk.

-  Tad jau labi. -  Sems pasmaida un paņem glāzi sarkanvīna no 
garāmejošā viesmīļa paplātes. -  Vai zini ko? -  Viņš domīgi apklust, 
auklējot glāzi plaukstās. -  Man kaut kas tev jāsaka, Popija Vajata. 
Man to vajadzēja pateikt agrāk. Un tas ir “Paldies tev”. Sajās pēdējās 
dienās tu man ļoti palīdzēji.

-  Viss kārtībā, tiešām. Tas nebija nekas apgrūtinošs. -  Es steidzīgi 
atvairos, bet viņš purina galvu.

-  Nē, klausies, ko es gribu tev teikt. Sākumā es palīdzēju tev, bet 
beigās tu esi brīnišķīgi palīdzējusi man. Man trūka īsta PA atbalsta, 
un tu paveici lielisku darbu, informējot mani par visu notiekošo. Es 
to novērtēju.

— Tas tiešām nav nekas liels, -  es saku, juzdamās neērti.
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-  Atzīsti savus nopelnus! -  Sems iesmejas, tad novelk žaketi un 
palaiž vaļīgāk kaklasaiti. -  Ak mūžs, nu gan gara diena šodien. -  
Viņš pārmet žaketi pār plecu un iedzer malku vīna. -  Tātad šodien 
nekādu jaunumu? Aizdomīgs klusums. -  Sems atkal pasmaida vienu 
no tiem iznīcinošajiem smaidiņiem. — Vai arī visas manas vēstules 
tagad pienāk caur Džeinu?

Manā telefonā viņam ir 243  vēstules. Un tās turpina pienākt.
-  Labi... -  Es iemalkoju Cosmo, izmisīgi novilcinādama laiku.

-  Lai cik dīvaini tas būtu, tev ir pienākušas dažas vēstules. Es vien
kārši nodomāju, ka netraucēšu tevi, kamēr esi Vācijā.

-  Ja? -  Sems izskatās ieinteresēts. -  Kas tad ir pienācis?
-  Hm ... šis un tas. Bet varbūt tu labāk pagaidīsi līdz rītam? -  es 

ķeros pie pēdējās cerības.
-  Nē, pastāsti man tagad.
Es paberzēju degunu. Ar ko lai sāk?
-  Hei, Sem! Redz, kur tu esi! -  Mums tuvojas kalsns puisis ar 

brillītēm. Viņš visai ātri mirkšķina acis un padusē tur lielu, melnu 
portfeli. -  Runāja, ka tu šovakar nebūšot.

-  Es nebiju, -  Sems ironizē.
-  Lieliski! Tas ir lieliski! -  Kārnais jauneklis satraukumā nespēj 

nostāvēt mierā. -  Nu, es katram gadījumam paņēmu līdzi šos. — Viņš 
cenšas iegrūst portfeli rokās Semam, kurš to samulsis paņem. — Ja tev 
šovakar būs kāds brīvs brīdis, es palikšu augšā līdz diviem vai trijiem, 
vienmēr priecāšos aprunāties Skype... Varbūt šis tas ir mazliet radikāli, 
bet... Vienalga! Es domāju, ka tas, ko tu dari, ir lieliski. Un, ja aiz tā 
visa ir kāda darba iespēja... rēķinies ar mani. Labi. Nu tad... es tevi 
ilgāk neaizkavēšu. Paldies, Sem! -  Viņš aizšaujas prom un iejūk pūlī.

Brīdi mēs abi klusējam. Sems -  tāpēc ka ir pārāk apstulbis, es -  
tāpēc ka cenšos izdomāt, ko lai saku.

-  Ko tas viss nozīmēja? -  beidzot jautā Sems. -  Vai tev ir kāda 
nojausma? Vai es kaut ko būtu palaidis garām?

Es nervozi aplaizu sausās lūpas.
-  Kaut kas bija, jau grasījos tev pastāstīt. — Es spalgi iesmejos.

-  Patiesībā tas ir diezgan jautri, ja uz to skatās no šāda viedokļa...
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-  Sem! -  mani pārtrauc liela sieviete ar skaļu balsi. -  Es tik ļoti 
priecājos, ka tu pierakstījies Prieka skrējienam! -  Ak mans dievs. Tā 
droši vien ir Reičela.

-  Prieka skrējienam? -  Sems kā atbalss atkārto vārdus, it kā tie 
viņam būtu bezgala nīstami. -  Nē, piedod, Reičela. Es neskrienu 
Prieka skrējienā. Es ar prieku ziedoju, bet skriet var citi, tas nāk par
labu vinu veselībai.i

-  Bet tava e-vēstule? -  Viņa iepleš acis. -  Mēs bijām tādā sajūsmā, 
ka tu gribi piedalīties! Neviens nespēja noticēt! Šogad mēs visi skrie
nam supervaroņu kostīmos, -  viņa aizrautīgi turpina, -  un es tev 
esmu atlikusi Supermena tērpu.

-  E-vēstule? -  Sems ir neizpratnē. -  Kāda e-vēstule?
- T ā  jaukā vēstule, ko tu atsūtīji! Kad tas bija, piektdien? Ak, 

un milzīgs paldies par e-kartīti, ko tu nosūtīji jaunajai Hlojai. -  
Reičela pieklusina balsi un noglāsta Sema roku. -  Viņa bija tik 
aizkustināta. Parasti direktori neliekas ne zinis, ja nomirst asistenta 
suns, tāpēc, kad tu atsūtīji tādu jauku līdzjūtības kartīti ar dzejoli 
un visu pārējo... -  Viņa plati iepleš acis. -  Nu, mēs bijām pārsteigti 
līdz pašiem sirds dziļumiem.

Mana seja kvēlo arvien košāk. Biju piemirsusi par e-kartīti.
-  Līdzjūtības kartīte par suni, -  beidzot savādā balsī nosaka 

Sems. — Jā, es pats esmu visai pārsteigts.
Viņš skatās tieši uz mani, un viņa sejas izteiksme nav tā draudzī

gākā. Patiesībā man izmisīgi gribas atkāpties, tikai šeit nav, kur iet.
-  Ak, Lulū! -  Reičela piepeši māj pāri zālei. -  Atvaino, Sem... -  

laužot ceļu pūlī, viņa dodas projām un atstāj mūs divatā.
Iestājas klusums. Sems manī nolūkojas rāmi, acis nemirkšķinot. 

Es saprotu, ka viņš gaida, lai runāju es.
-  Es domāju... -  Mans kakls ir aizžņaudzies.
-  Jā? -  Sema balss ir strupa un nesamierināma.
-  Es domāju, ka tev varētu patikt Prieka skrējiens.
-  Tu domāji.
-  Jā, es domāju. — Mana balss satraukumā ir mazliet aizsmakusi. 

-T a s  ir... tas būs jautri! Tāpēc es nolēmu atbildēt. Tikai lai ietaupītu 
tavu laiku.
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- T u  uzrakstīji vēstuli un parakstījies manā vārdā?! -  Viņa balss 
nesola neko labu.

-  Es mēģināju palīdzēt! -  steidzīgi noberu. -  Es zināju, ka tev 
nav laika, un viņi nelikās mierā, un es nodomāju...

-  Skaidrs. Tā e-kartīte, protams, arī bija tavs darbs. — Viņš uz 
brīdi aizver acis. -  Dritvai kociņ! Vai tu vēl kaut kur esi jaukusies?

Es gribu ierakt galvu smiltīs kā strauss. Bet nevaru. Man Semam jā
izstāsta viss, turklāt ātri, kamēr vēl neviens cits nav nācis ar vinu runāt.

-  Redzi, man bija tāda doma... par jaunām idejām. -  Mana balss 
nav daudz skaļāka par čukstu. -  Bet visi pārmēru aizrāvās un tagad 
kā traki sūta vēstules, turklāt viņi ir iedomājušies, ka tas saistīts ar 
darba piedāvājumu...

-  Darba piedāvājumu? -  Viņš skatās uz mani. -  Par ko tu runā?
-  Sem! -  Kāds vīrietis garāmejot uzsit viņam pa muguru. -  Prieks, 

ka tu arī gribi braukt uz Islandi. Sazināsimies.
-  Islandi? -  Sema seja šokā noraustās.
Sasodīts! To, ka viņa vārdā piekritu piedalīties braucienā uz 

Islandi, jau biju aizmirsusi.68 Tomēr es paspēju tikai vainīgi pasmai
dīt, kad jau kāds cits ir uzrunājis Semu.

-  Sem, es īsti nesaprotu, kas te notiek. -  Runātāja ir enerģiska 
meitene ar brillēm. -  Es nezinu, vai tu uzskati mūs par muļķiem, 
vai kā... -  Viņa šķiet mazliet sanervozējusies un visu laiku atglauž 
matus no pieres. -  Lai nu kā, te ir mans CV. Tu zini, cik daudz ideju 
es esmu devusi šai kompānijai, bet, ja mums visiem tagad jāturpina 
lēkāt caur vēl trakākām stīpām, tad... es nezinu, Sem. Dīvains gājiens.

-  Elena... -  Sems iesāk, taču apjucis apraujas.
-  Vienkārši izlasi manu motivācijas vēstuli. Tajā viss ir rakstīts. -

Vina cēli aizsolo.) >

Mirklis klusuma, tad Sems apmetas riņķī uz papēža un viņa seja 
ir tik baiga, ka es iekšēji sāku bailēs drebēt.

-  Sāc no sākuma. Ko tu izdarīji?
-  Es nosūtīju e-pasta vēstuli. -  Juzdamās kā palaidnīgs bērns, es 

slidinu purngalu šurpu turpu pa grīdu. -  No tevis.

68 Vai rad visi negrib braukt uz Islandi? K āpēc būtu jāsaka “nē” Islandei?
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-  Kam?
-  Visiem kompānijā. -  Sakot šos vārdus, es saraujos. -  Es tikai 

gribēju visus... uzmundrināt, lai viņi jūtas pozitīvi. Tāpēc es sacīju, 
ka visiem ir jāiesūta savas idejas. Tev.

-  Tu to uzrakstīji? Ar manu vārdu?
Sems izskatās tik pārskaities, ka, no bailēm vai pārakmeņojusies, 

es patiešām atkāpjos.
-  Atvaino, -  klusītēm izdvešu. -  Man tā likās laba ideja. Taču 

daži nodomāja, ka tu mēģini viņus atlaist, un citi nodomāja, ka tā 
ir slepena darba intervija, un visi piepeši ļoti satraucās... Es vēlreiz 
atvainojos.

-  Sem, paldies par vēstulīti! -  mūs aizrautīgi pārtrauc meitene ar 
zirgasti. -  Tad tiekamies deju stundās?

-  Ko? -  Sema acis apgriežas orbītās.
-  Es ļoti priecājos par tavu atbalstu. Tiesa, pagaidām tu esi 

mans vienīgais skolnieks. Ņem līdzi ērtu apģērbu un mīkstus 
apavus, labi?

Uzmetu skatienu Semam un, redzot viņa sejas izteiksmi, smagi 
noelšos. Kāda vaina dejas nodarbībām? Viņam taču nāksies dejot 
savās kāzās, vai tad ne? Vispār viņam vajadzētu būt pateicīgam par 
deju stundām!

-  Izklausās lieliski! -  es uzmundrinoši saku.
-  Labi, Sem, tad līdz otrdienas vakaram!
Kad viņa nozūd starp viesiem, es aizsargājoties sakrustoju rokas, 

gatava Semam pateikt, ka esmu izdarījusi viņam milzīgu pakalpo
jumu. Taču, kad viņš pagriežas, viņa seja ir tik neganta, ka es zaudēju 

dūšu.
-  Cik tieši e-pasta vēstules tu esi izsūtījusi manā vārdā? -  Sems 

runā mierīgi, bet tādā intonācijā, kas nevēsta neko labu.
-  Nu... ne daudz, -  es stomos. -  Tas ir... dažas. Es tikai gribēju 

palīdzēt...
-  Ja tu būtu mana PA, es tevi uz vietas būtu atlaidis un, pilnīgi 

iespējams, iesūdzējis tiesā. -  Viņš izspļauj vārdus kā no mašīnpistoles.
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-  Diemžēl tagad es varu tikai pieprasīt, lai tu atdod manu telefonu 
un...

-  Sem! Kāds prieks sastapt draudzīgu seju!
-  Nik! -  Sema noskaņojums acumirklī mainās. Viņa acīs iedegas 

gaisma, un ledainā izteiksme, šķiet, sāk kust. -  Prieks tevi redzēt. Es 
nezināju, ka tu arī te būsi.

Mūs sveicinot, glāzi paceļ vairāk nekā sešdesmit gadus vecs vīrs 
sīksvītrotā uzvalkā, zem kura pavilkts stilīgs puķains krekls. Bijības 
pārņemta, es paceļu viņam pretī savu glāzi. Sers Nikolss Murejs! 
Meklējot Google informāciju par kompāniju, es redzēju attēlus, kuros 
viņš redzams kopā ar premjerministru un princi Čārlzu, un visiem 
citiem varenajiem.

-  Nekad nelaižu garām uzdzīvi, ja vien iespējams, -  priecīgi 
attrauc sers Nikolss. -  Bet laikam tomēr esmu nokavējis runas, ja?

-  Precīzāk ierasties nav iespējams, -  ar platu smaidu sejā atbild 
Sems. -  Tikai nesaki, ka tu iesūtīji savu šoferi, lai pārbaudītu, vai 
tās jau beigušās.

-  Man šķiet, ka es nedrīkstu to komentēt, -  sers Nikolss pie
miedz ar aci. -  Vai saņēmi manu e-vēstuli?

i

-  Un vai tu saņēmi manējo? -  atjautā Sems. -  Tu esi nominējis 
Ričardu Dohertiju šī gada Uzņēmēja balvai?

- J ā ,  viņš ir jauns, spožs talants, -  atsaka sers Nikolss, tomēr 
izskatās mazliet izsists no līdzsvara. -  Vai atceries viņa darbu ar 
Hardwick pagājušajā gadā? Viņš ir pelnījis atzinību.

-  Enerģijas līgumu līdz galam novedi tu, nevis viņš.
-  Viņš palīdzēja, -  attrauc sers Nikolss. -  Viņš palīdzēja daudzos 

veidos. Daži no tiem... ir netverami.
Mirkli viņi skatās viens uz otru tā, it kā valdītu smieklus.
-  Tu esi nelabojams, — beidzot nosaka Sems. — Es vismaz ceru, 

ka viņš būs pateicīgs. Starp citu, es tikko atgriezos no Vācijas, un 
mums vajadzētu šo to pārrunāt.

Viņš ir pilnībā izslēdzis mani no sarunas, bet man nav iebildumu. 
Tiešām ne. Es vienkārši pagaisīšu, kamēr vēl ir iespēja.

Semam acīmredzot nav ne mazākās vēlēšanās iepazīstināt mani 
ar seru Nikolsu. Tomēr, tā kā viņš nenoliedzami ir pieklājīgs cilvēks,
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apmēram pēc trīsdesmit sekundēm, kas aizvadītas jūtami sīvā iekšējā 
cīņā,69 Sems beidzot saka:

-  Ser Nikols, Popija Vajata. Popij, sers Nikolss Murejs.
-  Priecājos! -  cenzdamās neizrādīt savu milzīgo sajūsmu, es 

paspiežu viņa roku.
Tas ir satriecoši! Es un sers Nikolss Murejs. Mēs pļāpājam Savoy. 

Jau domāju, kā es to varētu tā starp citu iemest sarunā ar Entoniju.
-  Vai jūs strādājat Johnson Ellison vai Greene Retail? -  pieklājīgi 

apvaicājas sers Nikolss.
-  Ne vienā, ne otrā, -  es neveikli saku. -  Patiesībā es esmu 

fizioterapeite.
-  Fizioterapeite! -  Viņš izskatās priecīgs. -  Cik brīnišķīgi! Vien

mēr esmu domājis, ka tā ir visnenovērtētākā no visām medicīnas 
mākslām. Es jau labu laiku eju pie viena lieliska vīra Hārlijstrītā 
ārstēt muguru, tomēr viņš vēl aizvien nav īsti ticis ar to galā... -  Sers 
Nikolss tikko jaušami piemiedz ar aci.

-  Jums vajadzīga Rūbija, -  es saku, pārliecinoši pamādama.
-  Mana priekšniece. Viņa ir fantastiska. Iedomājieties tikai, viņas 
dziļā audu masāža liek pieaugušiem vīriešiem raudāt.

-  Skaidrs. — Izskatās, ka esmu seru Nikolsu ieinteresējusi. -  Vai 
jums ir vizītkarte?

Urrrā! Kad tikko sākām strādāt, Rūbija lika mums visām paga
tavot vizītkartes, bet manējo vēl nekad neviens nav prasījis. Nevienu 
pašu reizi.

-  Lūdzu, te būs. -  Es somiņā sameklēju vizītkarti un bezrūpīgi, 
it kā to darītu katru dienu, pasniedzu seram Nikolsam. -  Mēs esam 
Belemā. Tas ir dienvidos no upes, ja gadījumā neesat tur bijis...

-  Es Belemu labi pazīstu. — Sera Nikolsa skatiens iemirdzas.
-  Mans pirmais dzīvoklis Londonā atradās Bedfordhilā.

-  Nevar būt! -  Kanapē gandrīz izkrīt man no mutes. -  Nu tad 
jums noteikti pie mums jāatnāk.

Nespēju tam noticēt. Sers Nikolss Murejs dzīvojis Bedfordhilā! 
Ak dievs, tas tikai vēlreiz pierāda, ka ir iespējams sākt Belemā un 
beigt ar bruņinieka titulu. Cik iedvesmojoši, tiešām!

69 T ātad ne tik pieklājīgs.
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-  Ser Nikols! -  Nezin no kurienes ir uzradies vīrietis ar tumsnējo 
seju. -  Ļoti priecājos jūs šeit sastapt. Tas vienmēr ir patīkami. Kā iet 
Desmitajā numurā? Vai esat jau atraduši laimes noslēpumu?

-  Rats turpina griezties. — Sers Nikolss viņam nepiespiesti uz
smaida.

-  Nu tas ir labi. Ļoti labi. Un, Sem, -  tumsnējais papliķē Semam 
pa muguru, -  mans galvenais cilvēks. Bez tevis mēs nebūtu varējuši 
izdarīt to, ko darām.

Es sašutusi skatos uz viņu. Vēl pirms mirkļa viņš Semu nosauca 
par riktīgu pakaļu!

-  Paldies, Džastin. — Sems piespiesti pasmaida.
Tas ir Džastins Kols. Man bija taisnība. Reālajā dzīvē viņš izskatās 

tieši tāds smīkņā, kā var noprast no e-vēstulēm.
Es grasos apvaicāties seram Nikolsam, kāds ir premjerministrs 

dzīvē, bet tieši tajā brīdī mums nervozi tuvojas kāds jauns vīrietis.
-  Sem! Atvaino, ka pārtraucu. Es esmu Mets Mičels. Ārkārtīgs 

paldies par pieteikšanos brīvprātīgo darbam. Tava piedalīšanās pro
jektā tik daudz ko mainīs!

-  Brīvprātīgo darbs? -  Sems caururbj mani ar skatienu.
Ak dievs. Man nav ne jausmas. Mans prāts, pūloties atcerēties, 

strādā sestajā ātrumā. Brīvprātīgo darbs... brīvprātīgo darbs... kas 
tur īsti bija?

-  Ekspedīcija Gvatemalā! Apmaiņas programma! -  Mets Mičels 
staro. -  Mēs esam tādā sajūsmā par to, ka tu gribi pieteikties!

Man iekšā viss apgriežas otrādi. Gvatemala! Pavisam biju aiz
mirsusi.

-  Gvatemala? -  kā atbalss atsaucas Sems, pārsteigumā virinot 
muti.

Ak jā, tagad es atceros. To vēstuli es nosūtīju vakar visai vēlu 
naktī. Man šķiet, biju iedzērusi glāzi vīna vai divas. Vai... trīs.

Slepus uzmetu skatienu Semam. Viņa sejas izteiksme ir tik drau
dīga, ka man gribas pazust. Taču lieta tāda, ka tas izklausījās pēc 
fantastiskas iespējas. Turklāt, spriežot pēc tā, ko biju redzējusi Sema 
dienasgrāmatā, viņš nekad neizņem atvaļinājumus. Tātad viņam 
vajadzētu doties uz Gvatemalu.
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-  Tava vēstule mūs visus ļoti aizkustināja, Sem. -  Mets dedzīgi 
ar abām rokām satver Sema plaukstu. -  Es nemaz nezināju, ka tev 
ir tādas jūtas pret jaunattīstības zemēm. Cik bāreņus tu sponsorē?

-  Sem! Ak mans dievs! -  Pie mūsu grupiņas grīļodamās pienāk 
diezgan apdzērusies tumšmataina meitene un ar elkoni pastumj 
Metu, liekot tam atlaist Sema plaukstas. Viņas acu tuša ir izsmē
rējusies līdz pat pietvīkušajiem vaigiem, un viņa mērķtiecīgi satver 
Sema rokas. -  Milzigs jo milzīgs tev paldies par e-kartīti Riksim. Vai 
tu maz zini, cik bezgalīgi mani iepriecināji?

-  Būs jau labi, Hloja, -  Sems nervozi nosaka. Viņš pavērš uz 
mani skatienu, kas dusmās ir nokaitēts līdz baltkvēlei, un es saraujos.

-  Tie skaistie vārdi, ko tu uzrakstīji... -  tumšmate dveš. -  Kad tos 
lasīju, es apjēdzu, ka droši vien tu pats reiz esi zaudējis suni. Tāpēc 
tu saproti, vai ne? Tu saproti. -  Viņai pār vaigu noripo asara.

-  Hloja, varbūt tu apsēstos? -  saka Sems, atbrīvodams rokas 
no viņas tvēriena, bet tad iejaucas Džastins, kura sejā rotājas ļauns 
smaidinš.>

-  Esmu dzirdējis stāstu par slaveno e-kartīti. Vai varu to apskatīt?
-  Man ir izdruka. -  Šņaukādamās mutautiņā, Hloja izvelk no 

kabatas saņurcītu papīra lapu, un Džastins to tūdaļ pat satver.
-  Ak, tā ir neizsakāmi skaista, Sem, -  viņš saka, pētīdams kartīti 

ar apbrīnu, kurā jaušams izsmiekls. -  Ļoti aizkustinoša.
-  Es to parādīju visiem kolēģiem mūsu nodaļā, -  raudulīgi pamāj 

Hloja. -  Viņi domā, ka tu, Sem, esi apbrīnas vērts.
Sema pirksti arvien spēcīgāk žņaudz glāzi. Izskatās, ka viņš tagad 

gribētu nospiest katapultas pogu un izkūpēt gaisā. Arī es jūtos ļoti, 
ļoti slikti. Man nebija ne jausmas, ka esmu izsūtījusi tik daudz 
vēstuļu... Es biju aizmirsusi par Gvatemalu. Un tagad ir skaidrs, ka 
nevajadzēja sūtīt arī e-kartīti. Ja varētu atgriezties atpakaļ laikā, šis 
būtu brīdis, kad es atgūtos un teiktu sev: “Pietiek, Popij! Nekādas 
e-kartītes!”

-  “Jaukais Riksītis nu ir pie draugiem debesīs, bet mēs esam 
palikuši šeit raudāt,” -  Džastins lasa skaļā teatrālā balsī. -  “Viņa kup
lais kažoks, vina suna sirds un kauls midzinā.” — Džastins uz mirkli7 » j >
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apklust. -  Hmm, neesmu pārliecināts, ka “midziņā” rīmējas ar “rau
dāt”, Sem. Un kāpēc kauls ir midziņā? Man tas šķiet nehigiēniski.

-  Dod šurp! -  Sems ķer pēc papīra, bet Džastins, viņu kairinot, 
izvairās.

-  “Viņa sega tagad klāj tukšo migu, un gaisā ir klusums dziļš. Ja 
Riksītis tagad uz leju skatītos, tad redzētu, cik bijis mīļš.” -  Džastins 
saviebjas. -  Klau, Sem, vai tu vispār zini, kas ir atskaņas?

-  Manuprāt, dzejolis ir ļoti aizkustinošs, -  jautri nosmej sers 
Nikolss.

-  Man ari, -  es steidzīgi piebalsoju. -  Man šķiet, ka tas ir brī
nišķīgs.’0

-  Tas ir tik patiess. -  Asaras tagad plūst pa visu Hlojas seju. -  Tas 
ir skaists tāpēc, ka tas ir patiess.

Viņa ir galīgi pilnā un pazaudējusi vienu no savām augstpapēde- 
nēm, bet, Šķiet, nav to pamanījusi.

-  Džastin! -  laipni pasauc sers Nikolss. -  Varbūt tu varētu atnest 
Hlojai glāzi ūdens?

-  Protams! -  Džastins veikli iebāž lapiņu kabatā. -  Sem, tev taču 
nebūs iebildumu, ja es paturēšu tavu meistardarbu, vai ne? Tas ir tik 
īpašs. Vai nekad neesi domājis strādāt Hallmark?

Džastins aizved Hloju nostāk un burtiski pamet uz krēsla. Pēc 
mirkļa es redzu, kā viņš līksmi pieaicina jaunos vīriešus, ar kuru 
runājās pirmīt, un izvelk papīra lapu no kabatas.

Es neuzdrošinos paskatīties uz Semu. Jūtos bezgala vainīga.
-  Vareni! -  uzjautrināts saka sers Nikolss. -  Sem, es nemaz nezi

nāju, ka tu esi tāds dzīvnieku mīļotājs.
-  Es ne... — Šķiet, ka Sems nespēj kontrolēt savu balsi. -  Man...
Es drudžaini domāju, ko tādu varētu pateikt, lai glābtu situāciju.

Bet -  nekā.
-T ag ad , Popij, lūdzu, atvaino mani. -  Līdz manai apziņai atkal 

nonāk sera Nikolsa balss. -  Lai kā es vēlētos palikt šeit, man ir jāiet

70 Labi, es zinu, ka tas ne tuvu nav brīnišķīgs. Savai aizstāvībai varu teikt, 
ka dzejoli steigā izvēlējos no kādas e-kartīšu vietnes un attēls bija tiešām jauks. 
Dzejolītis bija attēlots kā līnija, kas stiepjas augšup no tukšās suņa migas, un 
es gandrīz apraudājos.
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un jārunā ar to neciešami garlaicīgo personu no Greene Retail. -  Viņš 
savelk tik komisku seju, ka es nespēju noturēties neiespurgusies.
-  Sem, mēs parunāsimies vēlāk. -  Sers Nikolss paspiež manu roku 
un nozūd pūli, un es degu vēlmē doties viņam līdzi.

-  Tātad! -  Pagriežos atpakaļ pret Semu un jūtu, ka mute ir sausa.
-  Ēē... atvaino par šo visu.

Sems neko nesaka, tikai pastiepj roku ar plaukstu uz augšu. Pēc 
piecām sekundēm es saprotu, ko viņš ar to domā.

-  Ko?— Mani pārņem satraukums. -  Nē! Tas ir... vai es to nevaru 
paturēt līdz rītdienai? Tajā tagad ir visi mani telefona numuri, visas 
manas īsziņas...

-  Dod to man.
-  Bet es vēl neesmu tikusi līdz veikalam, lai nopirktu jaunu! Es 

neesmu dabūjusi citu telefonu, šis ir mans vienīgais numurs, man 
tas ir vajadzīgs...

-  Dod šurp!
Sems ir neiežēlināms. Patiesībā viņš izskatās diezgan bīstams.
No otras puses... viņš taču nevar man atņemt telefonu ar varu, 

vai ne? Ja vien neizraisa skandālu, kas, kā nojaušu, ir pēdējais, ko 
viņš vēlētos.>

-  Klau, es zinu, ka tu dusmojies. -  Cenšos runāt, cik vien paze
mīgi iespējams. -  Es saprotu. Bet vai tu nevēlētos, lai es vispirms 
pārsūtu tev visas tavas vēstules? Un atdodu tev telefonu rīt, kad būšu 
visu sakārtojusi? Lūdzu!

Tas vismaz dotu man iespēju pierakstīt dažas savas īsziņas, lai 
neaizmirstas.

Sems smagi elpo caur degunu. Varu derēt, viņš saprot, ka viņam 
nav citas izejas.

- T u  nepārsūtīsi tālāk nevienu pašu vēstuli. — Sems beidzot 
noskalda, nolaizdams roku.

-  Labi, -  es pazemīgi nosaku.
-  Tu atsūtīsi man sarakstu ar visām tām vēstulēm, kuras jau esi 

pārsūtījusi.
-  Labi.
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-  Tu atdosi telefonu rīt, un tā būs pēdējā reize, kad es par tevi 
dzirdēšu.

-  Vai man aiziet uz biroju?
-  Nē! -  Viņš gandrīz atlec no manis, to dzirdot. -  Mēs satiksimies 

pusdienu pārtraukumā. Es tev uzrakstīšu.
-  Labi. -  Es smagi nopūšos, nu jau juzdamās visai nelaimīga.

-  Piedod, es negribēju sabojāt tavu dzīvi.
Mazliet ceru, ka Sems varētu pateikt kaut ko jauku, piemēram: 

“Neraizējies, tu nesabojāji,” vai: “Tas nekas, tu gribēji kā labāk.” 
Taču viņš neko nesaka. Un izskatās tikpat nepielūdzams kā iepriekš.

-  Vai ir vēl kaut kas, ko man vajadzētu zināt? -  Sems strupi 
noprasa. -  Vēl kādi ārzemju ceļojumi, kuros tu esi mani pierakstījusi? 
Kompānijas iniciatīvas, kuras esi uzsākusi manā vārdā? Dzeja, ko esi 
izsūtījusi kā manu?

-  Nē! -  es nervozi izmetu. -  Tas ir viss. Esmu pārliecināta.
-  Vai tu saproti, kādu jucekli esi radījusi?
-  Es zinu... — klusiņām izdvešu.
-  Vai tu saproti, cik daudzās neērtās situācijās esi mani nostā

dījusi?
-  Es atvainojos, no sirds atvainojos, -  saku patiesā izmisumā.

-  Es negribēju, lai tev būtu neērti. Es negribēju sagādāt problēmas. 
Es domāju, ka izdaru tev pakalpojumu.

-  Pakalpojumu? — Sems neticīgi raugās manī. -  Pakalpojumu?
-  Sveiks, Sem! -  Mūs pārtrauc aizsmakusi balss, un man uzvējo 

parfīms. Pagriezusies es ieraugu meiteni, kam tuvojas trīsdesmit, kur
pēs ar ļoti augstu papēdi un pabiezu kosmētikas slāni uz sejas. Viņas 
sarkanie mati viļņojas pavedinošās sprogās un kleitas izgriezums ir 
patiesām dziļš. Citiem vārdiem sakot, es varu saredzēt viņas nabu.
-  Atvaino, vai varu pateikt dažus vārdus Semam? -  Sarkanmate 
apvelta mani ar kareivīgu skatienu.

-  Ak! Ēē... protams.
Es paeju dažus soļus nostāk, bet ne tik tālu, lai galīgi neko neva

rētu sadzirdēt.
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-  Tātad. Nevaru vien sagaidīt, kad tevi rīt satikšu. -  Viņa skatās 
augšup uz Semu, plivinādama liekās skropstas.71 -  Tavā kabinetā. 
Es būšu.

Sems izskatās samulsis.
-  Vai mums ir nozīmēta tikšanās?
-  Tad tā tu gribi to izspēlēt? -  Dāmīte klusi, pavedinoši iesmejas 

un atmet matus, kā to dara aktrises amerikāņu seriālos, kuru darbība 
notiek skaisti iekārtotās virtuvēs. -  Es varu spēlēt, kā vien tu vēlies. -  
Viņa pieklusina balsi līdz aizsmakušam čukstam. -  Ja saproti, ko es 
ar to domāju, Sem.

-  Atvaino, Lindsij... -  Acīmredzami apjucis, Sems sarauc pieri.
Lindsija?! Es gandrīz izleju dzērienu uz kleitas.
Ak nē. Ak nē, ak nē! Man jau likās, ka vajag atsaukt Sema bučas. 

Man likās, ka šķelmīgā sejiņa kaut ko nozīmē.
Tagad satraukumā gandrīz lēkāju. Vai es varu pabrīdināt Semu? 

Vai man vajadzētu viņam kaut kā signalizēt?
-  Es zināju, -  sarkanmate čukst. -  Jau pirmajā reizē, kad tevi 

ieraudzīju, es zināju, ka starp mums plūst īpaši viļņi. Tu esi iekāro
jams.

Sems izskatās apmulsis.
-  Nu... paldies. Iespējams. Bet, Lindsij, tas tiešām nav...
-  Ak, neraizējies. Es ļoti labi protu glabāt noslēpumus. -  Viņa 

maigi novelk ar lakoto nagu pār Sema kreklu. -  Vai zini, ka es gandrīz 
padevos, uz tevi gaidot?

Sems satraukts soli atkāpjas.
-  Lindsij...
-  Visu šo laiku nekādu zīmju, un tad pēkšņi kā no zila gaisa tu 

sāc ar mani sazināties. — Viņa plati iepleš acis. -  Novēli man laimīgu 
dzimšanas dienu, atzinīgi izsakies par manu darbu... Es saprotu, 
ko tas viss patiesībā nozīmē. Un tad šovakar... — Lindsija tagad ir 
pieslīdējusi vēl tuvāk Semam, viņas balss kļūst vēl kaislīgāka. — Tev

71 Kāda ir etiķete situācijās, kad kādam liekās skropstas ir mazliet adipu- 
šas? Jāpasaka vai pieklājīgi jāizliekas neredzam?
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nav ne jausmas, ko es izjutu, ieraugot tavu e-vēstuli. M mm ... Slikts 
puika.

-  E-vēstule? -  atkārto Sems. Viņš lēnām pagriež galvu un sastop 
manu ciešanu pilno skatienu.

Man vajadzēja bēgt, kad vēl bija tāda iespēja. Man vajadzēja bēgt.



9 -

Es esmu pats nelaimīgākais 110 visiem vainīgajiem 
cilvēkiem, kas jebkad dzīvojuši šai pasaulē. Es tiešām ievārīju ziepes. 
Tas nu jāatzīst. Es sagādāju Semam kaudzēm nepatikšanu darbā, ļaun
prātīgi izmantoju viņa uzticēšanos un kopumā biju pilnīgi neciešama.

Tomēr biju cerējusi, ka šodien būs jautra diena. Kāzu gaidīša
nas laiks. Jau laikus izkārtoju visu tā, lai šajās nedēļas dienās man 
nebūtu jāstrādā, lai es varētu pabeigt pēdējos sagatavošanās darbus 
kāzām, -  bet ko es tā vietā daru? Mēģinu atcerēties visus iespējamos 
vārda “piedod” sinonīmus.

Kad ierodos pusdienās, man mugurā ir grēku nožēlošanai piemē
rots T  krekls pelēkā krāsā un džinsauduma svārki. Mēs esam sarunā
juši tikties ēstuvē, kas atrodas ap stūri no Sema biroja, un pirmais, 
ko ieraugu, tajā ienākot, ir bariņš meiteņu, kuras atceros redzējusi 
vakar Savoy. Viņas ir sapulcējušās ap apaļu galdu. Esmu pārliecināta, 
ka meitenes mani neatpazīs, bet tik un tā ierauju galvu plecos, kad 
steidzos viņām garām.

Sems pa telefonu šo vietu aprakstīja kā “ofisa otro kafetēriju”. 
Vienkārši kafetēriju. Te ir metāla galdi, ar pelēkbrūnu audumu 
pārvilkti krēsli, kā arī tās foršās ēdienkartes, kurās viss sarakstīts ar 
mazajiem burtiem un katrs ēdiens raksturots pēc iespējas skopākos 
vārdos.72 Turklāt ne miņas no mārciņu zīmēm.73 Nav brīnums, ka 
Semam te patīk.

72 “Z upa”, “pile” u tt. Tas, kā saprotu, izskatās stilīgi un racionāli, bet -  
kāda zupa? Kāda pīle?

73 Vai tas nav nelegāli? K o tad, ja es gribētu maksāt dolāros? Vai viņi man  

ļautu?
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Es esmu pasūtījusi ūdeni un mēģinu izšķirties starp zupu un 
salātiem, kad durvīs parādās Sems. Meitenes nekavējoties sāk māt 
ar rokām, aicinot viņu pie sava galdiņa. Mirkli vilcinājies, Sems 
viņām piebiedrojas. Es nevaru sadzirdēt visu sarunu, bet ik pa brī
dim saklausu kādu vārdu: “... satriecoša ideja”, “sajūsmā...”, “... tik 
pretimnākoši!” Visi smaida un izskatās pozitīvi, pat Sems.

Beigu beigās viņš atvainojas un nāk pie manis.
-  Sveika. Atradi gan. -  Man smaids nepienākas, es ievēroju.
-  Jā. Jauka kafetērija. Paldies, ka piekriti satikties. Es ļoti priecā

jos. -  Cenšos pielabināties kā spēdama.
-  Es te praktiski dzīvoju. — Sems parausta plecus. -  Tā dara visi 

no BGK.
-T ā ta d ... šeit ir saraksts ar visām vēstulēm, ko nosūtīju tavā 

vārdā. — Es nekavējoties ķeros vērsim pie ragiem, lai ārrāk tiktu galā. 
Dodot Semam lapu ar sarakstu, nespēju nesaviebties. Piefiksēts uz 
papīra, saraksts izskatās ļoti garš. -  Un es visu esmu arī pārsūtījusi.

Mani pārtrauc viesmīlis ar ūdens krūzi un Semam veltītu apsvei
cināšanās frāzi, tad viņš pieaicina otru viesmīli ar maizes grozu. Kad 
abi ir aizgājuši, Sems saloka manu papīra lapu un, neko neteicis, 
ieliek to kabatā. Paldies dievam. Es jau biju domājusi, ka viņš kā 
skolas direktors gribēs to izskatīr punktu pa punktam.

- T ā s  meitenes ir no tavas kompānijas, vai ne? -  Es pamāju uz 
apaļā galda pusi. -  Par ko viņas rik dzīvi apspriedās?

Brīdi Sems neko nesaka. Viņš ielej sev nedaudz ūdens un tikai 
tad paceļ skatienu.

-  Lai cik dīvaini tas šķistu, viņas runāja par tavu projektu.
-  Manu projektu? Tu domā manu e-vēsruli par idejām?
-  Jā. Administrācijai tas patika.
-  Urrā! — īsu mirkli es ļauju sev izbaudīt šo domu. -  Tātad... ne 

visi protestēja.
-  Ne visi.
-  Un vai kāds ir piedāvājis kompānijai labas idejas?
-  Tā nu ir sanācis, ka... jā, -  Sems īdzīgi norūc. -  Dažas intere

santas domas ir parādījušās.
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-  Lieliski!
-  Tomēr daži joprojām ir pārliecināti, ka kāds grib visus atlaist, 

un viens pat draud iesūdzēt mani tiesā.
-  Ak, -  es attopos, -  pareizi. Piedod.
-  Sveiki! -  Pie mums pienāk priecīga meitene, apsējusi zaļu 

priekšautu. -  Vai varu iepazīstināt ar ēdienkarti?74 Mums šodien 
ir muskatķirbja zupa, kas pagatavota ar organisko vistas buljonu...

Viņa sīki un smalki izstāsta par katru ēdienu ēdienkartē. Lieki 
piebilst, ka es drīz vien pārstāju sekot līdzi, tādējādi beigās man nav 
ne jausmas, ko vēl bez muskatķirbja zupas te var pasūtīt.

-  Muskatķirbja zupu, lūdzu, -  es smaidot saku.
-  Steika bageti, pusjēlu, un zaļos salātus. Paldies.
Nedomāju, ka arī Sems būtu klausījies. Viņš kaut ko pārbauda

savā telefonā un rauc pieri. Mani pārņem vainas apziņa. Droši vien 
esmu sagādājusi viņam daudz papildu darba.

-  Es tikai gribu pateikt, ka tiešām ļoti, ļoti atvainojos, -  izgrūžu 
vienā elpas vilcienā. -  Atvainojos par e-kartīti. Atvainojos par Gvate- 
malu. Es aizrāvos. Zinu, ka esmu sagādājusi tev daudz nepatikšanu, 
un, ja  vien kaut kādā veidā varu palīdzēt, es palīdzēšu. Varbūt... 
varbūt man nosūtīt tavā vietā kādas vēstules?

-  Nē! -  Sems atbrēc, it kā būtu applaucējies. -  Paldies tev, -  viņš 
jau rāmāk piebilst. — Tu esi izdarījusi diezgan.

-  Bet kā tu tiec galā ar visu ideju izskatīšanu? -  es uzdrīkstos 
apvaicāties.

-  Ar to tagad nodarbojas Džeina. Viņa izsūta manu atšūšanas 
vēstuli.

Es saraucu degunu.
-  Tavu atšūšanas vēstuli? Kas tā tāda?
-  Nu tu jau zini. “Sems ar prieku saņēma jūsu e-pasta vēstuli. 

Viņš jums atbildēs, tiklīdz tas būs iespējams. Pagaidām paldies 
par izrādīto interesi.” Tas tulkojams sekojoši: “Negaidi, ka es tev 
tuvākajā laikā atbildēšu.” -  Viņš savelk uzacis. -  Atšūšanas vēstule

74 Tas ir smieklīgi -  uzrakstīt ēdienkarti, kuru neviens nesaprot, un tad 
maksāt kādam , kurš ar to iepazīstina.

179



ir vajadzīga. Tā visai labi noder, arī lai atbrīvotos no nevēlamiem 
tuvošanās mēģinājumiem.

-  Nē, es nezinu vis, -  saku, mazliet aizvainota. -  Es nekad 
negribu cilvēkus atšūt. Es viņiem atbildu!

-  Ak, pareizi. Tas daudz ko izskaidro. -  Viņš noplēš gabalu maizes 
un to košļā. -  Ja es to būtu zinājis, nekad nebūtu piekritis dalīties 
ar telefonu.

-  Kopš šī brīža tev tas vairs nav jādara.
-  Paldies dievam. Kur tas ir?
Es parakņājos somā, izņemu telefonu un nolieku to uz galda 

starp mums.
-  Johaidī, kas tas tāds? -  Sems šausmās iesaucas.
-  Kas? -  Es neizpratnē sekoju viņa skatienam, tad saprotu. 

Marijas Kirī fonda dāvanu maisiņā bija dažas uzlīmes ar spožiem 
akmentiņiem, un es tās salīmēju uz telefona.

-  Nesatraucies tik ļoti. -  Redzot viņa sejas izteiksmi, es paceļu 
acis pret debesīm. -  Tās var noplēst.

-  Tā tik vēl trūka, lai nevarētu. -  Sems vēl aizvien šķiet apstul
bis par telefona izskatu. Nu nē! Vai tiešām viņa kompānijā neviens 
nepapūlas izrotāt savu telefonu?

Viesmīļi atnes mūsu ēdienu, un kādu laiku mēs esam aizņemti 
ar piparu dzirnaviņām, sinepēm un kaut kādām pastinaka piedevām, 
ko, viņuprāt, esam pasūtījuši.

-  Vai tu steidzies? -  apvaicājas Sems, grasīdamies kost savā 
bagetē.

-  Nē. Es paņēmu dažas brīvdienas, lai nodarbotos ar kāzu lietām, 
bet izrādās, ka tur nav daudz, ko darīt.

Patiesībā, kad šorīt runāju ar Lusindu, biju mazliet pārsteigta. Es 
viņai jau sen biju teikusi, ka ņemšu dažas brīvdienas, lai palīdzētu 
ar kāzu rīkošanu. Biju domājusi, ka mēs abas kopā varētu iet un 
tikt galā ar kāzu izklaidēm. Bet Lusinda deva man nepārprotamu 
mājienu. Viņa gari un plaši atrunājās par vajadzību satikt floristi 
Nortvudā un vispirms iegriezties pie citas klientes, būtībā liekot
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man saprast, ka es maisīšos pa kājām.75 Tādējādi mans rīts šodien 
bija brīvs. Tas ir -  es nedomāju tāpēc vien iet uz darbu.

M alkojot kafiju, gaidu, kad Sems pats uzvedinās uz vieglu tēr
zēšanu par kāzām, bet nekas tāds nenotiek. Laikam vīriešus tas 
vienkārši neinteresē.

-  Vai tava zupa ir auksta? -  Sems piepeši pievēršas manai bļodai.
-  Ja tā ir atdzisusi, sūti atpakaļ.

Zupa nav gluži kā no uguns noņemta, taču man negribas celt 
kņadu par sīkumiem.

- T a i  nav ne vainas, paldies, -  es veltu viņam zibenīgu smaidu 
un pasmeļu vēl vienu karoti.

Piepeši iedūcās telefons, un es automātiski pavelku to uz savu 
pusi. Zvana Lusinda, lai pateiktu, ka viņa ir pie floristes, un vai es, 
lūdzu, varot apstiprināt, ka vēlos tikai četras ģipsenes stīgas pušķī?

Man nav ne jausmas. Kāpēc man būtu jāprecizē kaut kas tāds? 
Un kā vispār izskatās ģipsenes stīgas?

Jā, labi. Lielum lielais paldies, Lusinda, es tiešām to novērtēju! Nu jau vairs
nav ilgi!!! Mīlu, Popija xxxxx

No Vilovas arī ir pienākusi jauna vēstule, taču es nespēju to lasīt 
Sema priekšā. Ātri vēstuli pārsūtu un nolieku telefonu malā.

-  Tikko atnāca vēstijJe no Vilovas.
-  Aha. -  Viņš noraidoši pamāj.
Es vai mirstu aiz ziņkāres noskaidrot par Vilovu kaut ko vairāk, 

taču nezinu, kā uzsākt šādu sarunu. Es pat nevaru pavaicāt: “Kā jūs 
sastapāties?” -  tāpēc ka to jau zinu no vienas vēstules. Viņi sastapās 
Vilovas darba intervijā Baltā Globusa Konsultācijām. Sems bija 
komisijā un uzdeva viņai āķīgu jautājumu par CV, un viņai jau 
TAD būtu vajadzējis zināt, ka viņš sabojās viņas dzīvi. Viņai vaja
dzējis piecelties un vienkārši A IZ IE T  PROM . Jo  — “vai tu domā, 
ka mana dzīve ir tikai sešciparu skaitlis? Vai tu domā, ka tu visiem

75 K āpēc visi viņas piegādātāji atrodas tādās dīvainās vietās? K atru reizi, 
kad vaicāju, viņa kaut ko neskaidri atsaka par “izlūkošanu”. Rūbija dom ā, ka 
tas ir tāpēc, lai varētu paprasīt lielāku maksu par braukšanas laiku.
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patic? Un vai cu nesaproti, ka, lai uzbūvētu dzīvi kopā, ir JĀZ1NA, 
AR KĀ D IEM  Ķ IEĢ EĻIEM  T O  BŪVĒT, Sem????” Utt., utt., utt. 
Godīgi sakot, es tās vairs nelasu līdz beigām.

-  Vai tu vēl neesi dabūjusi jaunu telefonu? -  prasa Sems, saraucot 
uzacis.

-  Tieši šodien domāju iet uz veikalu.
Tā, protams, būs īsta ķēpa -  sākt dzīvi ar jaunu telefonu, bet 

neko daudz tur nevaru mainīt. Ja nu vienīgi...
-  Patiesībā es tā pie sevis domāju: varbūt tu gribētu to pārdot?
-  Kompānijas telefonu, pilnu ar biznesa vēstulēm? -  Sems neti

cīgi iesmejas. -  Tu esi traka? Es nebiju pie pilna prāta jau tad, kad 
tev to iedevu. Nevarētu gan teikt, ka man bija izvēle, mis Ašpirkstīte. 
Man vajadzēja tev uzsūtīt policiju.

-  Es neesmu zagle! -  es steigšus atcērtu, jo jūtos aizskarta. -  Es 
to nezagu. Es to atradu atkritumos.

-  Tev vajadzēja telefonu atdor pēc piederības. -  Viņš parausta 
plecus. -  Tu to zini, un es to zinu.

-  Tas bija kopīpašums! Jebkurš to varēja paņemt.
-Jebku rš? Pasaki to tiesnesim. Ja mans maks uz mirkli iekristu

atkritumu tvertnē, vai kuram katram būtu tiesības to piesavināties?
Es nevaru pateikt, vai viņš mani uzkurina vai ne, tāpēc, izvairoties 

no strīda, iedzeru malku ūdens. Es negribu atteikties no šī telefona. 
Esmu pie tā jau pieradusi, man patīk to sajust plaukstā. Es pat esmu 
pieradusi, ka mums uz abiem ir viena pastkaste.

-  Tad kas ar to notiks? -  Es beidzot paceļu skatienu. -  Ar tele
fonu.

-  Džeina visu, kas ir kaut cik nozīmīgs, pārsūtīs uz savu kontu. 
Tad visu informāciju, kas ir telefonā, izdzēsīs. Pilnīgi visu.

— Pareizi. Protams.
Kad iedomājos, ka visas manas īsziņas tiks izdzēstas, man gribas 

šņukstēt. Bet es tur neko nevaru darīt, tāda bija noruna. Es to tikai 
aizņēmos. Kā jau Sems teica, tas nav mans telefons.

Es atkal nolieku mobilo uz galda, divu collu attālumā no savas 
bļodas.»
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-  Pateikšu tev savu jauno numuru, tiklīdz to dabūšu, -  es saku.
-  Ja man pienāks kādas vēstules vai īsziņas...

-  Es tās pārsūtīšu. -  Sems pamāj. -  Vai, ticamāk, to izdarīs mana 
jaunā PA.

-  Kad vina sāk strādāt?
-  Rīt.
-  Lieliski! -  Es ne pārāk aizrautīgi pasmaidu un pasmeļu karoti 

zupas, kas nu jau patiešām ir auksta.
-  Viņa ir lieliska, -  Sems sāk stāstīt. -  Viņu sauc Lūsija, un viņa 

ir ļoti apķērīga. -  Viņš dodas uzbrukumā saviem zaļajiem salātiem.
-  Taču, kamēr esam šeit, tev jāizstāsta vēl kaut kas. Kas ir sarunāts 
ar Lindsiju? Ko, ellē, tu viņai esi uzrakstījusi?

-  Ak tas. -  Jūtos mazliet neērti. -  Man šķiet, viņa ir pārpratusi 
situāciju, tāpēc ka... Tas nekas nebija, tiešām. Es vienkārši viņu 
apsveicu un tad pievienoju dažas bučas no tevis. Vēstules beigās.

Sems noliek dakšiņu.f
-  Tu pievienoji bučas vēstulei no manis? Biznesa vēstulei? -  Izska

tās, ka šis pārpratums viņu šokē vairāk nekā jebkas cits, ko esmu 
izdarījusi.

-  Es negribēju! -  cenšos aizstāvēties. -  Tās vienkārši paspruka, 
jo es vienmēr sūtu bučiņas vēstulēs. Tas ir draudzīgi.

-  Ah, skaidrs. -  Sems paceļ acis pret debesīm. -  Tu esi viena no 
tiem smieklīgajiem cilvēciņiem.

-  Es neesmu smieklīga, -  nikni atcērtu. — Bučiņas ir tāpēc, lai 
būtu jauki.

-  Paskatīsimies! -  Viņš pasniedzas pēc telefona.
-  Izbeidz! Ko tu dari?
Es ķeru pēc telefona, taču ir jau par vēlu. Sems to ir dabūjis un 

nu pārskata visas īsziņas un vēstules. Tās lasot, viņš paceļ uzaci, tad 
sarauc pieri un visbeidzot sāk smieties.

-  Ko tu tur skaties? -  Es cenšos runāt ledainā balsī. -  Tev vaja
dzētu respektēt manu privātumu.

Sems mani pilnībā ignorē. Vai viņam nav ne jausmas, kas ir pri- 
vātums? Ko tieši viņš lasa? Ak dievs, tas var būt jebkas!
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Es pasmeļu vēl vienu karoti zupas, bet tā ir tik auksta, ka nespēju 
norit vairs ne malku. Kad paceļu skatienu, Sems joprojām kāri lasa 
manas īsziņas. Tas ir pretīgi. Jūtos tā, it kā viņš rakņātos pa manu 
apakšveļas atvilktni.

-T ag ad  tu zini, kā ir, kad kāds cits kritizē tavas vēstules, -  viņš 
saka, uz brīdi ieskatīdamies man acis.

- T u r  nav nekā, ko kritizēt, -  es mazliet augstprātīgi saku.
-  Atšķirībā no tevis es esmu patīkama un pieklājīga un neatšuju citus 
ar diviem strupiem vārdiem.

-  Ak tad patīkama? Es to saucu citādi.
-  Man vienalga, -  es attraucu, kaut arī jūtos aizkaitināta. Sapro

tams, viņš negrib atzīt, ka manas komunicēšanās spējas ir pārākas 
par viņējām.

Sems neticīgi izlasa vēl vienu vēstuli, tad paceļ skatienu un klu
sēdams mani nopēta.

-  Kas? -  es kā sadzelta noprasu. -  Kas ir?
-  Vai tu tik ļoti baidies, ka citi tevi ienīdīs?
-  Ko? -  Es ieplešu acis, nezinot, kā izturēties. -  Par ko tu runā?
Viņš norāda uz telefonu un paskaidro:
-T av as vēstules ir kā viens liels lūgums. Buča, buča, skauju, 

skauju, lūdzu, mīliet mani, lūdzu, mīliet mani!
-  Ko? -  Jūtos tā, it kā viņš mani būtu iepļaukājis. -  Tās ir pil

nīgas... blēņas.
-  Paskaties kaut šo. “Sveika Sjū! Vai ir iespējams pārcelt konsul

tāciju par manu kāzu frizūru uz vēlāku laiku, piemēram, pieciem 
vakarā? Tā paredzēta ar Lūisu. Dod man ziņu. Bet, ja nevar, tas 
nekas. Liels paldies! Es tiešām novērtēju! Ceru, ka viss ir kārtībā. 
Mīlu, Popija, buča, buča, buča, buča, buča, buča, buča.” Kas ir Sjū? 
Tava senākā, labākā draudzene?

-  Viņa ir administratore frizētavā. -  Es uzmetu Semam iznici
nošu skatienu.

-  Tātad viņa saņem pateicību un atzinību, un miljoniem bučiņu 
tikai par to, ka dara savu darbu?

-  Es esmu jauka!
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-  Tas nav jauki, -  Sems stingri nosaka, — tas ir smieklīgi. Tas ir 
lietišķs darījums. Esi lietišķa.

-  Man patīk mana friziere! -  es nikni saku. Pasmeļu karoti 
zupas, aizmirsusi, cik, pretīgi tā garšo, un apslāpēju vēlmi nodre
bināties.

Sems joprojām lasa manas īsziņas, it kā viņam būtu visas tiesības 
to darīt. Man nevajadzēja pieļaut, ka telefons nonāk viņa rokās. Man 
pašai vajadzēja to iztīrīt.

-  Kas ir Lusinda?
-  Manu kāzu plānotāja, -  es negribīgi atbildu.
-  Tā jau es domāju. Vai viņa nav pieņemta, lai strādātu tavā labā? 

Kas tie par mēsliem, ko viņa krauj tev virsū?
Uz mirkli es apjūku un pat nesaprotu, ko atbildēt. Apziežu ar 

sviestu maizes vienu galu un tad nolieku to malā.
-  Viņa strādā manā labā, -  es beidzot nosaku, izvairīdamās no 

Sema skatiena. -  Bet, protams, es mazliet palīdzu, kad viņai tas ir 
nepieciešams...

-  Tu esi pasūtījusi mašīnas viņas vietā, -  viņš neticīgi sāk uzskai
tīt, pie katra punkta atliekdams pa pirkstam. -  Tu esi noorganizējusi 
konfeti, ziedus pogcaurumos, ērģelnieku...

Es jūtu, ka pamazām piesarkstu. Tiesa, beigu beigās esmu izda
rījusi vairāk Lusindas darbu, nekā biju plānojusi, taču es negrasos 
to atzīt Sema priekšā.

-  Es pati gribēju! Tas nav nekas īpašs.
-  Un, ja tu man vaicā, viņai labpatīk komandēt.
-  Tas vienkārši ir Lusindas stils. Man nav iebildumu... -  Cenšos 

novirzīt Sema domas uz ko citu, bet viņš ir neatlaidīgs.
-  Kāpēc tu viņai skaidri un gaiši nepasaki, lai padomā par attiek

smi? Vina taču strādā tev!>
-  Tas nav tik vienkārši, saproti? -  Jūtos kā piespiesta pie sienas.

-  Redzi, Lusinda nav tikai kāzu organizētāja. Viņa ir sena Tevišu 
draudzene.

-Tevišu? -  Sems papurina galvu, it kā dzirdētu šo vārdu pir
moreiz.
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-  Mana nākamā vīra ģimene! Teviši. Profesors Enronijs Tevišs. 
Profesore Vanda Brūka-Teviša. Viņu vecāki ir lieli draugi, un Lusinda 
ir daļa no visas tās pasaules. Viņa ir viena no viņiem, un es nevaru... -  
Piepeši apraujos un paberzēju degunu. Man nav īsti skaidrs, ko es 
gribēju pateikt.

Sems paņem karoti, pieliecas, pagaršo manu zupu un saviebjas.
-  Pilnīgi auksta. Tā jau es domāju. Sūti atpakaļ.
-  Nē, nevajag! -  Es automātiski viņam uzsmaidu. -  Ir jau labi. -  

Izmantojot izdevību, paņemu atpakaļ telefonu.
-  Nav labi. Sūti zupu atpakaļ.
-  Nē! Klausies... tas nav svarīgi. Es nemaz neesmu izsalkusi.
Sems, grozot galvu, skatās uz mani.
-  Tu esi liels pārsteigums, vai tu to zini? Tas ir liels pārsteigums. -  

Viņš apklust un kaut ko raksta telefonā.
-K a s ?
-  Tu esi ļoti nepārliecināta par sevi, kaut gan izskaties tik ziķerīga 

no ārienes.
-  Es neesmu! -  satraukusies atcērtu.
-  Neesi nepārliecināta vai neesi ziķerīga?
-  Es... -  Esmu pārāk apjukusi, lai atbildētu. -  Es nezinu. Liec 

mani mierā.
- T u  runā parTevišiem, it kā viņi būtu dievi.
-  Bet protams! Tas ir cits līmenis un...
Mani pusvārdā pārtrauc vīrieša balss.
-  Seni! Mans galvenais! -  Tas ir Džastins, kas pliķē Semam pa 

muguru. Viņš ir ģērbies melnā uzvalkā, aplicis melnu kaklasaiti un 
uz deguna uztupinājis melnas brilles. Izskatās kā viens no Men in 
Black. -  Atkal steika bagete?

-  Tu mani pārāk labi pazīsti. -  Sems pieceļas kājās un piebiksta 
garāmejošajam viesmīlim. -  Atvainojiet, vai varam dabūt jaunu zupu 
manai viešņai? Šī ir auksta. -  No jauna apsēzdamies, viņš uzrunā 
Džastinu: -  Vai tu vakar vakarā iepazinies ar Popiju? Popij, Džastins Kols.

-  Enchanté. -  Džastins man pamāj, un visapkārt uzvēdī Fahren
heit skūšanās losjona aromāts.
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-  Sveiki. -  Man izdodas pieklājīgi pasmaidīt, taču es joprojām 
jūtos izsista no līdzsvara. Man jāpasaka Semam, cik ļoti viņš maldās. 
Par visu.

-  Kā pagāja tikšanās ar P&G? — Sems vaicā Džastinam.
-  Labi! Ļoti labi! Lai gan viņiem, protams, komandā pietrūkst 

tevis, Sem. -  Viņš pārmetoši pakrata pirkstu.
-  Esmu pārliecināts, ka nepietrūkst.
-  Vai zini, ka šis vīrs ir mūsu kompānijas zvaigzne? -  Džastins 

vaicā man, pamādams uz Semu. -  Neapšaubāmi, sera Mureja man
tinieks. “Vienu dienu, manu puis, tas viss būs tavs.”

-  Tās nu gan ir blēņas, -  Sems pieklājīgi saka.
-  Protams, ir.
Uz brīdi iestājas klusums. Abi vīrieši smaida viens otram, taču 

atgādina divus zvērus, kas atiezuši zobus.
-  Nu tad tiksimies vēlāk. — Džastins beidzot saka. -  Vai brauksi 

šodien uz konferenci?
-  Nē, tikai rīt, -  atbild Sems. -  Šeit vēl daudz darāmā.
-  Tas tiesa. Labi, tad mēs šodien uzsauksim tostu par tevi. -  

Džastins paceļ roku, atvadoties no manis, un aiziet.
-  Atvaino, ka tā, -  saka Sems. -  Pusdienu pārtraukumā šis res

torāns ir vienkārši neciešams. Taču tas ir tuvākais, kas šķiet kaut cik 
pieņemams.

Džastins Kols ir novērsis manu uzmanību no nepatīkamajām 
domām. Viņš ir īsts kretīns.

-  Zini, es vakar dzirdēju, kā šis Džastins izteicās par tevi, -  es 
saku klusā balsī un pieliecos tuvāk Semam. -  Viņš tevi nosauca par 
riktīgu pakaļu.

Sems atmet galvu un smejas pilnā kaklā.
-  To jau varēja gaidīt.
Man priekšā tiek nolikta jauna, karsti kūpoša muskatķirbja zupa, 

un piepeši es jūtos izbadējusies.
-  Paldies, ka tu tā izdarīji, -  es neveikli pateicos Semam.
-  Ar prieku. -  Viņš piešķiebj galvu. -  Bon appétit!
-  Tad kāpēc viņš tevi nosauca par riktīgu pakaļu? -  jautāju, 

pasmeļot karoti zupas.
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-  Ak, mums ir pamatīgas nesaskaņas par to, kā jāvada kompā
nija, -  Sems bezrūpīgi saka. -  Mana nometne nesen izcīnīja uzvaru, 
tāpēc viņa nometne jūtas nelāgi.

Nometnes? Uzvaras? Vai tad viņi nepārtraukti karo?
-  Kas īsti notika?
Jēziņ, cik garda zupa! Es sukāju iekšā, it kā nedēļām nebūtu ēdusi.
-T e v i tas tiešām interesē? -  Sems izskatās uzjautrināts.
-  Jā, protams!
-  Kāds no mūsu darbiniekiem aizgāja no kompānijas. Es uzska

tīju, ka tā viņam labāk. Taču Džastinam tā nešķita. -  Viņš nokož 
kumosu bagetes un pasniedzas pēc ūdens.

Tas ir viss? Neko vairāk viņš man nestāstīs? Darbinieks pameta 
kompāniju...

-  Tu domā Džonu Gregsonu? -  es piepeši atceros savus Google 
meklējumus.

-  Ko? — Sems izskatās apstulbis. -  Kā tu zini par Džonu Greg
sonu?

-  Daily Mail tiešsaistē, protams, -  es neiecietīgi paskaidroju. Ko 
gan viņš iedomājas? Ka strādā slepenā, privātā burbulī?

-  Nūjā, skaidrs. -  Sems, šķiet, pārstrādā informāciju. -  Bet... nē. 
Tas bija mazliet kaut kas cits.

-  Kas tad tas bija? Nu runā taču! -  es cenšos Semu pierunāt, bet 
viņš vilcinās. -  Man tu vari stāstīt. Zini, es esmu lielos draugos ar 
seru Nikolsu Mureju. Mēs abi mēdzam iedzert pa glāzei Savoy bārā. 
Mēs esam, lūk, tādi. -  Es sakrustoju pirkstus, un Sems negribīgi 
iespurcas.

-  Labi, es nedomāju, ka tas ir īpašs noslēpums. -  Viņš mirkli 
vilcinās un pieklusina balsi. -  Bija tāds Eds Ekstons, finanšu direk
tors. Patiesībā viņu atlaida. Izrādījās, ka viņš kādu laiku bija krāpis 
kompāniju. Niks viņu neiesūdzēja, bet tā bija liela kļūda. Tagad Eds 
ir iesūdzējis Niku par nepamatotu atlaišanu.

- J ā !  -  es gandrīz iespiedzos. -  Es to zināju! Un tāpēc viņš 
Groucho klubā nebija formā.

Sems vēlreiz neticīgi iesmejas.
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-  Tu to jau zini. Nu, protams, ka zini.
-T ā ta d ... Džastins bija dusmīgs, kad Edu atlaida? -  es cenšos 

tikt skaidrībā.
-  Džastins bīdīja Edu par izpilddirektoru, lai pats kļūtu par viņa 

labo roku, -  nicīgi saka Sems. -  Tāpēc jā, var teikt, ka viņš bija visai 
dusmīgs.

-  Par izpilddirektoru? -  Es esmu pārsteigta. -  Bet... kā tad sers 
Nikolss?

-  Nu, viņi izstumtu Niku, ja būtu pietiekams atbalsts, -  lietišķi 
nosaka Sems. -  Šajā kompānijā viena daļa cilvēku ir vairāk ieintere
sēti īstermiņa peļņā un dizaineru drēbēs nekā godprātīgā darbā. Niks 
spēlē ilgtermiņā, un tas ne vienmēr ir pats populārākais vadības stils.

Apsverot visu dzirdēto, es izēdu pēdējās zupas karotes. Godīgi 
sakot, visa šī biroja politika ir sasodīti sarežģīta. Kā vispār kādam ir 
laiks darīt darbu? Mūsu fizioterapijas centrā pietiek jau ar to vien, 
ka Annalīzai uznāk kārtējā šņākšanas lēkme par to, kuram kārta 
nopirkt kafiju, -  mēs visas acumirklī novēršamies no pienākumiem 
un aizmirstam uzrakstīt atskaites.

Ja es strādātu Baltā Globusa Konsultācijās, es laikam nespētu 
darīt savu darbu. Es visu dienu pavadītu, sūtot īsziņas kolēģiem un 
vaicājot viņiem, kas šodien noticis un vai viņi ir dzirdējuši kādus 
jaunumus, un kā viņiem šķiet, kas tagad notiks?

Hmm. Varbūt labi, ka es nestrādāju birojā.
-  Nevaru noticēt, ka sers Nikolss Murejs ir dzīvojis Belemā, -  es, 

piepeši atcerējusies, saku. -  T ik  tiešām Belemā?
-  Ne jau vienmēr Niks ir bijis slavens. -  Sems uzmet man ziņ

kārīgu skatienu. -  Vai tad, spēlējoties ar Coogle, tu neatradi stāstu 
par viņa izcelšanos? Redzi, viņš bija bārenis, uzaudzis bērnunamā. 
Lai iegūtu visu, kas viņam ir, Niks ir strādājis vaiga sviedros. Viņa 
miesā nav neviena snobiska kaula. Atšķirībā no šiem pretencioza
jiem ākstiem, kas cenšas tikt no viņa vaļā. -  Sems drūmi iebāž mutē 
šķipsniņu rukolas.

-  Fabians Teilors droši vien ir Džastina nometnē, -  es prātoju.
-  Viņš ar tevi runā tik sarkastiski. Es vienmēr esmu brīnījusies, kāpēc.
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Pacēlusi skatienu, redzu, ka Sems uz mani raugās sarauktu pieri.
-  Popij, esi godīga. Cik daudz manu vēstuļu tu esi lasījusi?
Nevaru noticēt, ka viņš man to prasa.
-  Visas, protams. Ko tad tu domāji? -  Sema sejas izteiksme ir 

tik smieklīga, ka es nespēju neķiķināt. -  Tajā pašā mirklī, kad manās 
rokās nonāca tavs telefons, es sāku tevi izspiegot. Vēstules no kolē
ģiem, vēstules no Vilovas... -  es nevērīgi izmetu šo vārdu, lai redzētu, 
vai viņš uzķersies.

Skaidra lieta, Sems to pilnīgi ignorē. It kā vārds “Vilova” viņam 
neko nenozīmētu. Taču šīs ir mūsu atvadu pusdienas, mana pēdējā 
iespēja. Es nolemju neatlaisties.

-  Un... Vilova, vai viņa strādā turpat, kur tu, vai arī citā stāvā? -  
es kā starp citu izmetu.

-  Tajā pašā stāvā.
-  Ak jā. Un... jūs abi sastapāties darbā?
Sems tikai pamāj. Tas ir tāpat kā izspiest asaru no akmens.
Viesmīlis atnāk novākt manu zupas šķīvi, un mēs pasūtām kafiju. 

Kad viesmīlis aiziet, es redzu, ka Sems mani domīgi pēta. Grasos 
viņam uzdot vēl vienu jautājumu par Vilovu, bet viņš paspēj pirmais.

-  Popij, neliela temata maiņa. Vai es varu tev kaut ko pateikt? 
Kā draugs.

-  Vai mēs esam draugi? -  es šauboties vaicāju.
-  Nu labi, kā neieinteresēts skatītājs.
Lieliski. Pirmkārt, viņš ir izvairījies no sarunas par Vilovu. O tr

kārt, kas tagad? Lekcija par to, kāpēc nevajadzētu zagt telefonus? Vēl 
viena lekcija par to, ka biznesa vēstulēs jāievēro lietišķs tonis?

-  Pūt vaļā! -  es atļauju viņam runāt, demonstratīvi izbolīdama 
acis.

Sems paņem tējkaroti, it kā grasītos diriģēt savas domas, bet tad 
noliek to malā.

-  Es zinu, ka tā nav mana darīšana. Es neesmu bijis precējies. 
Es neesmu sastapis tavu līgavaini. Un es nezinu, kāda ir situācija.

Viņam runājot, mana* seja pietvīkst. Es nezinu, kāpēc.
-  Nē, — es saku. — Tu nezini. Tāpēc...
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Sems turpina, manī neklausīdamies.
-  Tomēr man šķiet, ka tu nedrīksti... tev nevajadzētu stāties lau

lībā ar kādu, ja tu kaut kādā veidā jūties zemāka par viņu.
Kādu mirkli es esmu pārāk pārsteigta, lai atbildētu. Cenšos 

izdomāt, kā man reaģēt. Kliegt? Iepļaukāt viņu? Brāzties laukā no 
kafejnīcas?

-  Labi, klausies, -  man beigu beigās izlaužas. Rīkle ir aizžņaugu
sies, bet es cenšos runāt nosvērti. -  Visupirms, kā jau tu pats teici, 
tu mani nepazīsti. Otrkārt, es nejūtos zemāka...

- T u  jūties. Tas ir redzams pēc visa, ko tu saki. Un man tas nav 
saprotams. Paskaties uz sevi! Tev ir profesija. Tu esi veiksmīga. Tu 
esi... -  viņš vilcinās, — tu esi pievilcīga. Kāpēc tu jūties tā, it kāTeviši 
būtu “cits līmenis”?

Vai Sems tīšuprāt izliekas aprobežots?
-T ā p ē c , ka viņi ir, nu, ievērojami, slaveni cilvēki! Viņi visi ir 

ģēniji un beigu beigās tiks iecelti bruņinieku kārtā, bet mans tēvocis 
ir tikai parasts zobārsts no Taunronas... -  Es aizelsusies apklustu.

Lieliski. Tagad esmu iekūlusies nepatikšanās.
-  Un tavs tēvs?
Nu, lūk. Pats uzprasījās.
-  Viņš ir miris, -  es esmu atklāta. -  Abi mani vecāki ir miruši.j '

Autoavārija pirms desmit gadiem.
Atgāžos krēslā, gaidot, kad iestāsies neveiklā pauze. Tā var izpaus

ties dažādos veidos. Kā klusums. Plauksta uz mutes. Elsas.76 Izsau
ciens. Neveikla pāreja pie citas tēmas. Slimīga ziņkāre. Stāsts par 
lielāku, šaušalīgāku autoavāriju, ko piedzīvojusi mātes krustmātes 
draudzene. Viena meitene, kurai es to pastāstīju, pat sāka raudāt, 
un man nācās labu brīdi noskatīties viņas šņukstēšanā un sameklēt 
nēzdodziņu.

Bet... savādi. Šoreiz neveiklība izpaliek. Sems nav novērsies. Viņš 
nav ne nokremšļojies, ne noelsies, ne arī sācis runāt par ko citu.

76 M agnuss piederēja pie elsotājiem. Viņš ar abām rokām  cieši satvēra 
m anus plecus un sacīja: esot zinājis, ka esmu neaizsargāta, bet tas tikai padarot 
mani vēl skaistāku.



-  Abi reizē? -  viņš beidzot pavaicā maigākā balsī.
-  Mana māte turpat uz vietas. Tēvs dienu vēlāk. -  Es uzsmaidu 

viņam trauslu smaidu. -  Tomēr es tā arī no viņa neatvadījos. Viņš 
jau bija tikpat kā... tikpat kā aizgājis.

Esmu iemācījusies, ka smaidīšana patiesībā ir vienīgais veids, kā 
tikt pāri šīm sarunām.

Atnāk viesmīlis ar mūsu kafijas krūzēm, un saruna uz mirkli 
apraujas. Taču, tiklīdz viņš ir projām, noskaņojums atgriežas. Sema 
sejā vēl aizvien ir tā pati izteiksme.

-  Man ir loti, loti žēl tevis.> '  j

-  Nevajag mani žēlot, -  es saku savā ierasti optimistiskajā balsī.
-  Viss nokārtojās. Mēs pārcēlāmies pie mana tēvoča, viņš ir zobārsts, 
mana krustmāte ir zobārstniecības māsa. Viņi rūpējās par mums, par 
mani un maniem mazajiem brāļiem. Tā ka... viss ir labi.

Es jūtu Sema skatienu. Cenšoties no tā izvairīties, lūkojos uz 
vienu vai otru pusi. Apmaisu savu kapučīno, mazliet par strauju 
iedzeru malku.

-  Tas daudz ko izskaidro, -  Sems beidzot saka.
Es nevaru izturēt viņa līdzjūtību, es nevaru izturēt neviena līdz

jūtību.
-T a s  neko neizskaidro, -  es stīvi nosaku. -  Neko. Tas notika 

pirms desmit gadiem, tagad tas ir beidzies, es esmu pieaugusi un 
tikusi tam pāri, skaidrs? Tā ka tu kļūdies. Tas neko neizskaidro.

Sems noliek savu espreso tasi, paņem mandeļu cepumu un 
nesteidzīgi to iztin no papīra.

-  Es gribēju teikt, tas izskaidro, kāpēc tu esi apsēsta ar zobiem.
-  Ak tā... -  Negribīgi viņam uzsmaidu. -  Jā, domāju, ka zobārst

niecība man ir pazīstama.
Sems ēd savu cepumu, es malkoju kapučīno. Pēc kādas minūtes 

vai divām sāk šķist, ka bīstamajai vietai esam pāri, un es prātoju, vai 
mums nevajadzētu palūgt rēķinu, bet Sems piepeši ierunājas:

-  Mans draugs zaudēja māti, kad mācījāmies koledžā. Es aiz
vadīju daudzas naktis, runājoties ar viņu. Daudzas naktis. -  Viņš 
uz mirkli apklust. -  Es zinu, kā "tas ir. Tam nevar tā vienkārši tikt 
pāri. Un nav nozīmes tam, vai esi “pieaudzis”. Tas nekad nebeidzas.
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Viņam nevajadzēja atgriezties pie iepriekšējās sarunas. Mēs jau 
beidzām par to runāt. Lielākā daļa cilvēku ir atviegloti, ja var ātri 
pāriet pie kaut kā cita.

-  Nu, es tiku tam pāri, -  es moži saku. -  Un tas pārgāja. Tā, lūk.
Sems pamāj, it kā mani vārdi viņu nepārsteigtu.
-  Jā, tas ir tas, ko viņš sacīja. Citiem cilvēkiem. Es zinu. Tā 

vajag. -  Viņš uz mirkli apklust. -  Tomēr ir grūti izlikties.
Smaidi, Popij! Turpini smaidīt! Un neskaties viņam acīs.
Taču es kaut kā nespēju noturēties — es paskatos.
Un manas acis piepeši ir pilnas ar karstām asarām. Sasodīts! 

Sasodīts! Tā man nav gadījies gadiem. Gadiem.
-  Neskaties uz mani tā, -  es nikni nomurminu, ar acīm ieurbu

sies galdā.
-  Kā? -  Sems izklausās satraukts.
-  It kā tu saprastu. -  Es noriju siekalas. -  Izbeidz. Vienkārši 

izbeidz.
Es dziļi ieelpoju un iedzeru malku ūdens. Idiote, Popij. Saņemies!
Nevienam neesmu ļāvusi sevi tā pārsteigt nesagatavotu kopš... 

nespēju atcerēties, kopš kura laika.
-  Piedod, -  klusi nosaka Sems. -  Es negribēju...
-  Nekas. Viss ir labi. Vienkārši kustēsimies tālāk. Varbūt palūg

sim rēķinu?»

-  Protams. -  Sems pieaicina viesmīli.
Es izņemu no somas lūpu spīdumu un pēc dažām minūtēm 

jūtu, ka viss atkal ir kārtībā. Gribu samaksāt par pusdienām, bet 
Sems kategoriski atsakās, tāpēc vienojamies, ka maksāsim katrs par 
sevi. Kad viesmīlis ir paņēmis naudu un noslaucījis drupačas, es pāri 
tukšajam galdam paveros uz Semu.

-  Nu tad... -  Lēnām slidinu telefonu viņa virzienā. -  Te būs. 
Paldies. Bija jauki ar tevi iepazīties un tā.

Sems pat nepaskatās uz mobilo. Viņš lūkojas manī ar tik laipnu 
un norūpējušos skatienu, ka mana āda sāk viscaur kņudēt un man 
gribas sadauzīt lauskās kādu servīzi. Ja viņš pateiks vēl kaut vienu 
vārdu par maniem vecākiem, es vienkārši iešu projām. Es aiziešu!
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-  Es brīnos, -  viņš beidzot saka. -  Parasta interese. Vai tu kādreiz 
esi apguvusi kādas konfrontācijas metodes?

-  Ko? -  es pārsteigta skaļi iesmejos. -  Protams, ne. Es negribu 
ne ar vienu konfrontēties.

-  Nu, redzi nu. Tā ir tava problēma. -  Sems iepleš rokas.
-  Man nav problēmas! Tu esi tas, kuram ir problēma. Es vismaz 

esmu jauka, -  nespēju atturēties, zīmīgi nepateikusi. -  Savukārt tu... 
tu esi nožēlojams.

Sems sāk skaļi smieties, un es nosarkstu. Nu labi, varbūt “nožē
lojams” nebija īstais vārds.

-  Man viss ir kārtībā. -  Es pasniedzos pēc savas somas. -  Un man 
nevajag nekādu palīdzību.

-  Hei, neesi gļēvule.
-  Es neesmu gļēvule! -  sašutusi atcērtu.
-  Ja vari izteikties, tātad vari arī uzklausīt, -  Sems jautri nosaka.

-  Kad tu lasīji manas vēstules, tu redzēji nepieklājīgu, nožēlojamu 
nejēgu. Un tu man to pateici. Varbūt tev ir taisnība. -  Viņš mirkli 
klusē. -  Bet vai tu zini, ko ieraudzīju es, kad lasīju tavējās?

-  Nē, -  es drūmi paskatos uz viņu. -  Un negribu zināt.
-  Es redzēju meiteni, kas metas palīgā citiem, bet nepalīdz pati 

sev. Un šobrīd tev ir nepieciešams palīdzēt sev. Nevienam nevaja
dzētu doties pie altāra, jūtoties zemākam vai “citā līmenī” vai mēģi
not būt par kaut ko, kas viņš nav... Es nezinu precīzi, kura ir tava 
problēma, bet...

Viņš paņem telefonu, nospiež pogu un pagriež pret mani ekrānu.
Bitīt matos! Nu gan...
Tas ir mans saraksts. Saraksts, ko es sastādīju baznīcā.

DARĀMAIS PIRMS KĀZĀM
1. Kļūt par speciālisti grieķu filozofijā.
2. Iemācīties no galvas Roberta Bērnsa dzeju.
3. Iemācīties garus Scrabble vārdus.
4. Atcerēties: es esmu HIPOHONDRIĶE.
5. Liellopu gaļas stroganovs. Iemīlēt. (Hipnoze?)
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Šobrīd kaunu no manis varētu izžmiegt kā ūdeni, tik dziļi es 
tajā peldu. Lūk, kāpēc cilvēkiem nevajadzētu lietot vienu telefonu.

-  Tam nav nekāda sakara ar tevi, -  es murminu, jau atkal blenz
dama galdā.

-  Es zinu, -  Sems laipni saka. -  Es ari zinu, ka sevi aizstāvēt nav 
viegli. Bet tev tas ir jādara. Tev tas ir jāizrunā. Pirms kāzām.

M inūti vai divas es klusēju. Nevaru izturēt domu, ka viņam 
varētu būt taisnība. Tomēr sirds dziļumos jūtu, ka viss, ko Sems saka, 
ir patiesība. Visi puzles gabaliņi nostājas savās vietās...

Ļauju somai nokrist uz galda un stāvu, rīvēdama degunu. Sems 
pacietīgi gaida, kamēr sakopošu domas.

-  Tev jau viegli tā pateikt, -  es beidzot bilstu. -  “Tev tas viss 
jāizrunā.” Bet ko lai es viņiem saku?

-  Kas ir “vini”?>

-  Nezinu. Droši vien Magnusa vecāki.
Piepeši jūtos nelojāla, runājot par Magnusa ģimeni viņam aiz 

muguras. Taču ir jau mazliet par vēlu.
Sems ne mirkli nevilcinās.
-  Saki: “Teviša kungs un kundze, jūs liekat man justies zemākai. 

Vai tiešām jūs domājat, ka es esmu zemāka, vai arī esmu to tikai 
iedomājusies?”

-  Uz kādas planētas tu dzīvo? — Es ieplešu acis. -  To es nevaru 
teikt! Cilvēki tādas lietas nesaka!

Sems smejas.
-  Vai tu zini, ko es šodien grasos darīt? Es grasos pateikt izpild

direktoram, ka viņš strādā nepietiekami, ka viņš atsvešina no sevis 
pārējos valdes locekļus un ka viņa personīgā higiēna varētu būt 
augstākā līmenī.

-  Ak mans dievs! — To iedomājoties, es saraujos. -  Neiespējami.
-  Viss būs labi, -  mierīgi nosaka Sems. -  Es viņu izvadīšu cauri 

visiem jautājumiem, citam pēc cita, un beigās viņš man piekritīs. 
Nepieciešama tikai metode un pārliecība par sevi. Nepatīkamas saru
nas savā ziņā ir mans lauciņš. Es daudz ko esmu iemācījies no Nika. 
Viņš var cilvēkiem pateikt, ka viņu kompānija ir mēslu kaudze, un
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viņi klausās Nikā atvērtām mutēm. Vai pat, ka viņu zeme ir mēslu 
kaudze.

-  Vienreizēji! -  Mani ir pārņēmusi bijība.
-  Nāc un pasēdi sapulcē. Ja neesi aizņemta. Tur būs arī pāris 

citu cilvēku.
-  Nopietni?
Viņš parausta plecus.
-  Tikai tā var iemācīties.
Man nebija ne jausmas, ka iespējams kļūt par nepatīkamu sa

runu speciālistu. Es mēģinu iedomāties sevi, sakot kādam, ka viņa 
personīgā higiēna ir neapmierinoša. Tomēr šķiet, ka pat simts gados 
nespētu atrast īstos vārdus.

Tātad -  man tas ir jāredz.
-  Labi! -  es pasmaidu. -  Es atnākšu. Paldies.
Piepeši ievēroju, ka viņš nav paņēmis telefonu. Tas joprojām guļ 

uz galda.
-  Un... šo es tad aiznesīšu uz tavu biroju? -  kā starp citu nosaku.
-  Protams. -  Sems velk mugurā žaketi. -  Paldies.
Izcili. Es varēšu vēlreiz pārlasīt savas īsziņas. Tas jau ir rezultāts!



Strādāt šādā vietā droši vien ir trakoti feini. Man 
tā ir gluži jauna pasaule -  gan iespaidīgā izmēra eskalators, gan ašie 
lifti, gan laminētā caurlaide ar m anu fotogrāfiju, ko aparāts izgatavo 
trijās sekundēs. (Kad apmeklētāji ierodas First Fit Physio, mēs viņus 
vienkārši piereģistrējam rūtiņu kladē.)

Mēs uzbraucam sešpadsmitajā stāvā un ejam pa gaiteni, kas 
izklāts ar koši zaļu paklāju. Pie sienām karājas melnbalti Londonas 
fotoattēli, šur tur novietoti stilīgi dažādu formu krēsli. Labajā pusē 
aiz stikla sienām iekārtoti atsevišķi kabineti, bet pa kreisi redzama 
liela, atklāta zona ar rakstāmgaldiem dažādās krāsās. Šeit viss ir tik 
superīgs!Te ir ūdens autom āts tāpat kā pie mums, bet te ir arī kafijas 
stends ar īstu Nespresso autom ātu 1111 Smeg ledusskapi, un lielu augļu 
trauku. H m m , būs jāparunā ar Rūbiju par personāla darba apstāk
ļiem First Fit Physio.

-  Sem! -  Ar Semu sasveicinās vīrietis tumšzilā lina žaketē, un, 
kamēr viņi sarunājas, es aplūkoju atklāto biroja zonu, prātojot, vai 
nepam anīšu Vilovu. Re, tā m eitene ar viļņainiem , gaišiem m atiem , 
kas runā pa tālruni, sacēlusi kājas uz krēsla. Vai tā varētu bū t viņa?

-  Labi. -  Šķiet, ka Sems grib beigt sarunu. -  Tas ir interesanti, 
Nihal. M an jāpadomā.

Nihals? Es saspicēju ausis. Nez no kurienes šis vārds man ir 
pazīstams. Esmu par to pārliecināta. Tikai no kurienes? Nihals... 
N ihals...

-  Paldies, Sem, -  saka Nihals. -  Es tūlīt pat nosūtīšu tev šo 
dokum entu.

Kamēr viņš kaut ko raksta savā telefonā, es piepeši atceros.
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-  Apsveic viņu ar mazuļa piedzimšanu! -  es pačukstu Semam.
-  Nihalam pagājušajā nedēļā piedzima meitiņa. Jasmīna. Septiņas 
mārciņas. Lieliska! Vai tad tu neredzēji e-pastu?

-  Ak jā... -  Sems izskatās apmulsis, bet ātri atgūstas. -  Starp citu, 
Nihal, apsveicu ar mazo. Brīnišķīgas ziņas.

-  Jasmīna ir jauks vārds! -  Es uzsmaidu Nihalam. -  Un septiņas 
mārciņas. Kāds labs lielums! Kā viņai klājas?

-  Kā klājas Anitai? -  pievienojas Sems.
-  Paldies, abām klājas tiešām labi! Es atvainojos, neesmu pār

liecināts, ka esam tikušies... -  Nihals, meklējot palīdzību, paraugās 
uz Semu.

- T ā  ir Popija, -  saka Sems. -  Viņa ir šeit, lai... saņemtu kādu 
konsultāciju.

-  Skaidrs. -  Nihals, vēl aizvien apmulsis, paspiež manu roku.
-  Bet kā tu uzzināji par mazo?

-  Sems pieminēja, — es meloju, acis nepamirkšķinot. -  Viņš bija 
tik lielā sajūsmā par bēbi, ka nevarēja atturēties, man nepastāstot. 
Pareizi, Sem?

Ha, jums vajadzētu redzēt Sema seju!
-  Pareizi, -  viņš beidzot saka. -  Tiešām priecājos.
-  Vai! -  Nihala seja priekā atplaukst. -  Paldies, Sem. Es nezināju, 

ka tu esi tik... — viņš neveikli apraujas.
-  Viss kārtībā, -  Sems paceļ plaukstu. -  Vēlreiz apsveicu. Popij, 

mums tiešām vajadzētu iet.
Kamēr ejam tālāk pa gaiteni, es klusiņām ķiķinu par viņa sejas 

izteiksmi.
-  Vai tu, lūdzu, nevarētu bez tā iztikt? -  Sems nomurmina, nepa

griežot galvu. -  Vispirms dzīvnieki, tagad zīdaiņi. Kāda būs mana 
reputācija pēc taviem gājieniem?

-  Laba! -  es attraucu. — Visi tevi mīlēs.
-  Ei, Sem! -  Mūs panāk balss no aizmugures, un pagriezušies 

mēs ieraugām vakar vakarā redzēto Metu Mičelu, kurš sajūsmā staro.
-  Es tikko uzzināju jaunumus. Sers Nikolss pievienojas Gvatemalas 
ceļojumam. Tas ir debešķīgi!
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-  Ak jā, -  Sems strupi pamāj. -  Mēs par to vakar vakarā runā
jām.

-  Es vienkārši gribēju pateikt tev paldies, -  Mets vaļsirdīgi 
paskaidro. -  Bez tevis tas nebūtu noticis. Jūs abi piešķirsiet šim 
braucienam citu svaru. Un vēl -  paldies par ziedojumu. Mēs tiešām 
novērtējam.

Es pārsteigumā ieplešu acis. Sems ir ziedojis GvatemaJas ceļoju
mam? Viņš ziedojis?

Tagad Mets uzsmaida man.
-  Sveika atkal! Vai tevi interesē ceļojums uz Gvatemalu?
Ak mans dievs, ar kādu prieku es brauktu uz Gvatemalu!
-  Nu... -  es aizrautīgi iesāku, bet Sems stingri noskalda:
-  Nē, viņu neinteresē.
Ķēms tāds!)
-  Varbūt nākamreiz, -  es pieklājīgi saku. -  Ceru, ka jums klāsies 

labi.
Kad Mets Mičels dodas atpakaļ pa koridoru, es drudžaini pār

domāju tikko dzirdēto.
- T u  man nepateici, ka sers Nikolss dodas uz Gvatemalu, -  bei

dzot saku.
-  Nē? -  Sems neizklausās ne mazākajā mērā ieinteresēts. -  Nu, 

viņš brauc.>
-  Un tu viņiem iedevi ziedojumu, -  es piebilstu. -  Tātad tu arī 

domā, ka tā ir laba lieta, ka to ir vērts atbalstīt.
-  Tas bija mazs ziedojums, -  Sems mani izlabo, liekot saprast, lai 

liekos mierā, taču mani nav tik viegli atturēt.
-T ā ta d  patiesībā... viss ir izvērties pavisam labi. Nekādas kata

strofas. -  Es domīgi uzskaitu, atliecot pirkstus. -  Meitenes adminis
trācijā domā, ka tu esi brīnišķīgs. Iniciatīva par idejām ir spoža, un 
tu esi saņēmis dažus interesantus priekšlikumus. Nihals domā, ka tu 
esi pats labākais. Hloja domā tāpat, un visa viņas nodaļa arī. Reičela 
tevi nēsā uz rokām par piedalīšanos Prieka skrējienā...

-  Ko tu centies panākt? -  Sema izskats neko labu nevēsta, un 
mans pacilātais noskaņojums mazliet noplok.
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-  Ēē... neko. -  Es atkāpjos. -  Vienkārši konstatēju faktus.
Labi, tagad kādu brīdi paklusēšu.
Spriežot pēc vestibila un gaiteņa, biju gaidīju, ka Sema kabinets 

būs iespaidīgs... bet tas ir vairāk nekā iespaidīgs. Es esmu autā!
Tas iekārtots lielā stūra telpā ar logiem uz Blekfraiersas tiltu. Pāri 

masīvajam galdam nokarājas dizainera gaismas skulptūra. Ārpusē ir 
vēl viens mazāks rakstāmgalds, pie kura, kā es noprotu, mēdza sēdēt 
Violeta. Telpas vienā pusē iebūvēts mazs, elegants bāriņš ar ledus
skapi, granīta leti un vēl vienu kafijas automātu. Pie logiem atrodas 
dīvāns, uz kurieni mani vedina Sems.

-  Sanāksme nesāksies ātrāk kā pēc divdesmit minūtēm. Man vēl 
jāpaspēj šo to nokārtot. Jūties kā mājās.

Dažas minūtes es klusi sēžu dīvānā, bet tas ir diezgan garlai
cīgi -  tā vienkārši sēdēt, tāpēc beigu beigās pieceļos un, piegājusi 
pie logiem, paraugos lejup uz visām tām mazajām mašīniņām, kas 
traucas pāri tiltam. Tuvumā ir grāmatu plaukts ar daudzām biznesa 
grāmatām un nedaudziem apbalvojumiem. Taču nevienas Vilovas 
fotogrāfijas! Tās nav arī uz Sema rakstāmgalda. Kaut kur taču tai 
jābūt, vai ne?

Lūkodamās apkārt un mēģinot to ieraudzīt, es pamanu vēl vienas 
durvis un nevaru ziņkārīgi uz tām neblenzt. Kāpēc te ir vēl vienas 
durvis? Uz kurieni tās ved?

-  Vannasistaba, — saka Sems, mani pamanījis. — Gribi izmantot? 
Droši.

Oho! Viņam ir darba vannasistaba!>
Ieeju iekšā, cerot atrast kādu fantastisku marmora pili, bet tā 

ir pavisam parasta, tiešām, ar mazu dušu un stikla flīzēm. Tomēr -  
pašam sava vannasistaba darba kabinetā. Diezgan smalki.

Es izmantoju izdevību no jauna uzklāt kosmētiku, izsukāt matus 
un sakārtot svārkus. Kad atveru durvis, lai atgrieztos Sema kabinetā, 
piepeši pamanu, ka uz m anaT krekla uzšļakstījusies zupa. Draņķība!

Jāmēģina iztīrīt. Es samitrinu dvieli un aši paberzēju traipu. Nē, 
nav pietiekami mitrs. Nāksies pieliekties un pabāzt pleķi tieši zem 
krāna.
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Noliecoties spogulī ieraugu sievieti elegantā, melnā bikšu kostīmā 
un salecos. Paiet mirklis, līdz saprotu, ka atspulgā redzu visu Sema 
kabinetu, un patiesībā viņa tuvojas kabineta stikla durvīm. Sieviete 
ir gara auguma un iespaidīga, iespējams, pāri četrdesmit, un viņai 
rokās ir papīra lapa. Sievietes sejas izteiksme ir nepārprotami drūma. 
Ak, varbūt viņa ir tā direktore, kurai ir personīgās higiēnas problē
mas? Nē. Protams, ne. Paskat uz to perfekti stērķelēto balto blūzi!

Ak mans dievs! Vai tā ir Vilova?
Piepeši es nenormāli sakautrējos par savu zupas traipu. Tas nemaz 

nav kļuvis mazāks, tagad uz T  krekla rēgojas liels, slapjš plankums. 
Patiesībā es izskatos drausmīgi. Varbūt pateikt Semam, ka nevaru 
nākt uz sanāksmi? Vai varbūt viņam ir lieks krekls, ko es varētu aiz
ņemties? Vai tad biznesmeņi nemēdz birojā glabāt rezerves kreklus?

Nē, Popij! Nekļūsti smieklīga. Un jebkurā gadījumā vairs nav 
laika. Sieviete melnajā kostīmā jau bungo pie Sema kabineta durvīm 
un tūlīt tās arī atver. Es, nezinot, ko darīt, to visu novēroju spogulī.

-  Sem. Man jāpārmij kāds vārds.
-  Protams. Par ko? -  Viņš paceļ skatienu un, ieraudzījis sievietes 

sejas izteiksmi, sarauc pieri. -  Kas noticis, Vika?
Vika! Protams, tā ir Vika, sabiedrisko attiecību vadītāja. Man 

uzreiz vajadzēja saprast.
Visu to e-pasta vēstuļu dēļ man ir radusies sajūta, ka es Viku 

jau pazīstu. Viņa ir tieši tāda, kādu biju iedomājusies. īsi, līdzeni 
apgriezti, brūni mati, lietišķa izturēšanās, saprātīgas kurpes, dārgs 
rokaspulkstenis. Un tagad -  arī ārkārtīgs stress sejā.

-  Pagaidām par to zina tikai saujiņa cilvēku, -  viņa saka, aizverot 
durvis. — Pirms stundas man piezvanīja paziņa no ziņu kompānijas 
ITN. Viņi ir dabūjuši Nika rakstītu iekšējo dienesta vēstuli, ko pulk
sten desmitos plāno palaist ēterā vakara ziņās. -  Viņa saviebjas. -T a s  
ir... tas ir slikti, Sem.

-  Dienesta vēstuli? -  Sems izskatās apmulsis. -  Kādu dienesta 
vēstuli?

-  Acīmredzot to, ko viņš nosūtīja tev un Malkolmam pirms 
vairākiem mēnešiem, kad tu konsultēji BP. Lūk, izlasi!
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Apmēram pēc desmit sekundēm es pabāžu galvu gar vaļējo 
vannasistabas durvju malu un redzu, ka Sems šokēts lasa izdrukāta 
teksta lappusi.

-  Kas par sviestu...
-  Es zinu. -  Vika paceļ rokas. -  Es zinu.
-T a s  ir... -  Šķiet, ka Sems ir zaudējis valodu.
-  Tā ir katastrofa, -  Vika rāmi nosaka. -  Niks runā par kukuļu 

ņemšanu. Saliekot to kopā ar faktu, ka viņš pašlaik ir valdības komi
tejā... -  Viņa vilcinās. -  Arī jūs ar Malkolmu būsiet sakompromitēti. 
Mums vajadzēs tam pievērsties.

-  Bet... bet es šo vēstuli nekad mūžā neesmu redzējis! -  Šķiet, 
ka Sems beidzot ir atguvis runas spējas. -  Niks to man nav sūtījis. 
Neko tādu viņš nav darījis. Viņš nemūžam nebūtu kaut ko tādu 
rakstījis! Tiesa, viņš atsūtīja mums vēstuli, kas sākās ar tādiem pašiem 
vārdiem, bet...

-  Jā, Malkolms arī tā teica. Vēstule, ko viņš saņēma, nebija vārds 
vārdā tāda pati kā šī.

-  “Nebija vārds vārdā?” -  nepacietīgi atkārto Sems. -  Tā bija 
pilnīgi un pavisam citāda. Jā, tā bija par BP, jā, tajā bija runāts par 
tiem pašiem jautājumiem, bet rajā nebija nekā par kukuļošanu. -  
Viņš uzsit pa lapu. -  Es nezinu no kādas elles šī ir nākusi. Vai esi 
runājusi ar Niku?

-  Protams. Viņš saka to pašu. Viņš nav sūtījis šo vēstuli, viņš 
nekad agrāk nav to redzējis, viņš ir tikpat apstulbis kā mēs.

-T ā ta d ! -  nepacietīgi iesaucas Sems. -  Nepieļauj, ka tas nonāk 
ziņās! Sameklē oriģinālo vēstuli, piezvani savam draugam ITN , 
pasaki, ka viņiem pārdota viltus sensācija. IT  puiši varēs pierādīt, 
kad kas ir bijis rakstīts, tādās lietās viņi ir malači... -  Palūkojies uz 
Viku, Sems apraujas. -  Kas?

-  Mēs jau mēģinājām. -  Viņa dziļi izelpo. — Mēs meklējām. Bet 
nekur nevaram atrast oriģinālo variantu.

-  Ko? -  Sems raugās uz Viku ar ieplestām acīm. -  Bet... tas ir 
neprāts. Nevar būt, ka Niks to nav saglabājis!
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-  Viņi meklē. Šeit un Nika Berkšlras birojā. Šis ir vienīgais 
variants, ko viņiem līdz šim izdevies atrast. -  Tagad ir viņas kārta 
uzsist pa lapu.

-  Muļķības! -  Sems neticīgi iesmejas. -  Pagaidi. Man taču pašam 
ir tā vēstule. -  Viņš apsēžas pie datora un atver dokumentu mapi. -  Es 
to būtu saglabājis šeit... -  Viņš uzklikšķina vēl dažas reizes. -  Rau, 
kur ir!... Redzi? -  Piepeši Sems apraujas un smagi elpo. -  Kas par...!

Iestājas klusums. Es gandrīz vai neelpoju.
-  Nē! -  Sems pēkšņi ierunājas. -  Tas nevar būt. Šis nav tas 

variants, ko es saņēmu. -  Viņš apjucis paceļ skatienu. -  Kas notiek? 
Man tas bija.

-  Pie tevis nav? -  Vikas balss aiz vilšanās ir saspringta.
Sems atkal drudžaini klikšķina datora peli.
-  Johaidī, kur te kāda loģika? -  Šķiet, viņš runā ar sevi. -  Vēstule 

tika atsūtīta pa e-pastu. Tā pienāca man un Malkolmam kompānijas 
sistēmā. Man tā bija. Es to lasīju pats savām acīm. Tai jābūt šeit. -  
Viņš nikni paskatās uz ekrānu. -  Kur, pie velna, ir tā draņķa vēstule?

-  Vai tu to izdrukāji? Vai saglabāji? Varbūt tev vēl joprojām ir 
oriģinālais variants? -  Es Vikas acis redzu cerību.

Seko ilgs klusums
-  Nē. -  Sems nopūšas. -  Es to izlasīju onlainā. Malkolms?
-  Viņš arī neizdrukāja. Un savā portatīvajā viņš var atrast tikai 

šo variantu. -  Vika mazliet sagumst. -  Labi... turpināsim meklēt.
-  Tai šeit jābūt, -  Sems izklausās dzelžaini pārliecināts. -  Ja teh

niskie saka, ka nevar atrast, viņi kļūdās. Piesaisti tam vairāk cilvēku.
-  Visi jau ir iesaistīti un meklē. Skaidrs, ka mēs nevienam neesam 

teikuši, kāpēc tā vēstule nepieciešama.
-  Labi, ja mēs to neatradīsim, tev nāksies U N  vienkārši pateikt, 

ka mums visiem tā ir mistika, -  enerģiski saka Sems. -  Mēs to 
atspēkosim. Mēs nepārprotami pateiksim, ka es šo dienesta vēstuli 
nekad neesmu lasījis, ka Niks to nekad nav rakstījis, ka neviens šajā 
kompānijā nekad to nav redzējis...

-  Sem, tā ir kompānijas sistēmā. -  Vika izklausās pagurusi.
-  Mēs nevaram teikt, ka kompānijā neviens to nav redzējis. Ja vien
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mēs varētu atrast otru vēstuli... -  Viņas telefons iepīkstas, ziņojot, 
ka pienākusi īsziņa, un viņa uz to paskatās. -  Tas ir Džulians no 
juridiskās. Viņi domā izdot priekšrakstu, kas aizliedz trešajai personai 
to publicēt, bet... -  viņa bezcerīgi parausta plecus, -  tagad, kad Niks 
ir valdības padomdevējs, maz izredžu.

Sems ar riebumu sejā atkal pēta papīra lapu.
-  Kas šo mēslu ir rakstījis? — viņš vaicā. -  Pat neizklausās pēc 

Nika.
-  Kas to lai zina?
Es esmu tik ieinteresēta, ka mirklī, kad piepeši iedūcās mans 

telefons, gandrīz dabūju sirdstrieku. Pametu skatienu uz ekrānu, 
un mani pārņem nākamais izbīlis. Es vairs nevaru šeit slēpties. Aši 
nospiežu pogu “Runāt” un mazliet ļodzīgām kājām izsteidzos no 
vannasistabas.

-  Mm, lūdzu, piedodiet, ka traucēju, -  es neveikli saku un 
pasniedzu telefonu Semam. -  Tev zvana sers Nikolss.

Ieraugot Vikas šausmu pilno sejas izteiksmi, man gandrīz gribas 
smieties -  viņa izskatās tā, it kā varētu kādu nožņaugt. Tikai... šis 
kāds varētu būt es.

-  Kas viņa ir? -  Vika noskalda, vērojot traipu uz m anaT krekla.
-  Vai tā ir tava jaunā PA?

-  Nē. Viņa ir... -  Scms atgaiņājas ar rokas mājienu. -  Garš stāsts. 
Nik! -  viņš iesaucas telefonā. -  Es tikko uzzināju. Ārprāts!

-  Vai tu kaut ko no tā visa dzirdēji? -  man vaicā Vika klusā, bet 
mežonīgā balsī.

-  Nē. Tas ir, jā. Mazliet, -  es bailēs stostos. -  Bet es tiešām 
neklausījos. Es neko nedzirdēju, jo ķemmēju matus. Ļoti pamatīgi.

-  Labi. Sazināsimies. Ziņo par visu. — Sems pabeidz telefon
sarunu un papurina galvu. -  Kad, ellē, viņš iemācīsies lietot pareizo 
numuru? Piedodiet. -  Viņš izklaidīgi noliek telefonu uz galda. -  Tas 
ir smieklīgi. Es pats runāšu ar tehniskajiem. Ja viņi, dieva dēļ, nevar 
atrast vienu pazudušu vēstuli, tad ir pelnījuši atlaišanu. Jebkurā 
gadījumā viņi jāatlaiž. No viņiem nav nekādas jēgas.

-  Vai vēstule nevarētu būt tavā telefonā? -  es bikli ieminos.
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Sema skatiens uz mirkli kļūst gaišāks, bet tad viņš noraidoši 
pakrata galvu.

-  Nē. Tas bija pasen. Telefons neuzglabā vēstules ilgāk par diviem 
mēnešiem. Tomēr laba doma, Popij.

Vika izskatās tā, it kā nespētu noticēt tam, ko dzird.
-  Vēlreiz: kas vina ir? Un vai viņai ir caurlaide?

j  j

-  Jā. — Es steigšus izvelku savu laminēto karti.
-  Viņa ir... apmeklētāja. Es tikšu ar viņu galā. Pietiek par to. 

Mums jārunā ar tehnisko personālu.
Neveltījis man ne vārda, Sems izsteidzas gaitenī. Pēc mirkļa, zila 

no dusmām, Vika viņam seko. Abiem aizejot, es varu sadzirdēt klusu 
lamu straumi, kas izplūst no elegantās sievietes mutes.

-  Sem, tieši kurā brīdī tu plānoji man pateikt, ka tavā vannasis- 
tabā ir tā nolādētā apmeklētāja, kas noklausās mūsu nolādēto sarunu 
par nolādēto konfidenciālo krīzi? Vai tu saproti, ka mans darbs ir 
kontrolēt informācijas plūsmu? Kontrolēt.

-  Atslābsti, Vika.
Kad viņi pazūd no mana redzesloka, es, juzdamās mazliet nereāli, 

atslīgstu krēslā. Elle un Indija. Man nav ne jausmas, ko tagad darīt. 
Vai man palikt? Vai man iet prom? Vai sanāksme ar direktoru vispār 
notiks?

Nevarētu teikt, ka es kaut kur steigtos, -  bet, apmēram divdesmit 
minūtes nosēdējusi tur viena pati, sāku justies neērti. Esmu izšķirstī
jusi žurnālu, kas pilns ar vārdiem, kurus es nesaprotu, un esmu pado
mājusi, ka vajadzētu pagatavot sev kafiju, tomēr atteikusies no šīs 
domas. Sanāksme ar direktoru, visticamāk, nenotiks. Sems noteikti 
ir aizņemts. Es grasos uzrakstīt viņam zīmīti un aiziet, kad pie stikla 
durvīm pieklauvē gaišmatains puisis. Viņš izskatās apmēram div
desmit trīs gadus vecs un rokās tur lielu sarullētu zila papīra rulli.

-  Sveiki, — viņš kautrīgi saka. -  Vai tu esi Sema jaunā PA?
-  Nē. Es tikai... ēē... viņam palīdzu.
-  Ak, labi. -  Viņš pamāj. -  Nu, tas ir par konkursu. Ideju kon

kursu.
Ak dievs! Jau atkal.
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-  Jā? -  es uzmundrinoši saku. -  Vai tu gribi atstāt Semam ziņu?
-  Es gribu viņam nodot šo. Tā ir kompānijas vizualizācija. Pār

strukturēšanas vingrinājums. Tur viss ir skaidri saprotams, bet esmu 
pievienojis dažas piezīmes.

Viņš padod man sarullēto papīru kopā ar pierakstītu piezīmju 
kladi. Es zinu, ka Sems pat negrasās to izskatīt, un man tīri vai paliek 
puiša žēl.

-  Lieliski! Es raudzīšos, lai viņš to apskata. Paldies!
Kad blondais puisis ir aizgājis, es, ziņkāres dzīta, atrullēju papīra 

vienu stūri -  un nespēju noticēt savām acīm. Tā ir kolāža! Līdzīga 
tām, ko es mēdzu veidot, kad man bija pieci gadi.

Es izritinu visu papīra rulli uz grīdas un stūros nostiprinu ar 
krēslu kājām. Manam skatienam paveras koks ar personāla foto
grāfijām, kas piestiprinātas pie zariem. Dievs vien zina, ko tas vēsta 
par kompānijas struktūru, -  man vienalga, jo esmu pamanījusi, ka 
zem katras fotogrāfijas ir uzrakstīti personu vārdi. Lūk, tas patiešām 
ir interesanti. Beidzot es uzzināšu, kā izskatās cilvēki, kas sūtījuši 
vēstules Semam!

Džeina Elisa ir daudz jaunāka, nekā biju iedomājusies, un Mal- 
kolms ir resnāks, bet Kriss Deiviss, izrādās, ir sieviete Kriša Deivisa. 
Tur ir Džastins Kols... un tur ir Lindsija Kūpere... un tur... Mans 
pirksts spēji apstājas.

Vilova Hārta!
Viņa mājo uz zemākā zara un priecīgi smaida. Tieva, tumšma

taina, ar loti izliektām melnām uzacīm. Diezgan glīta, es negribīgi 
atzīstu, lai gan nav supermodeles līmenis.

Turklāt viņa strādā tajā pašā stāvā, kur Sems. Kas nozīmē... Ak 
dievs, man viņa jāredz! Man vajag uzmest aci psihajai līgavai.

Es pieeju pie Sema kabineta stiklotajām durvīm un piesardzīgi pār
laižu skatienu visam stāvam. Man nav ne jausmas, vai viņa sēž atklātajā 
zonā vai arī viņai ir pašai savs kabinets. Acīmredzot nāksies pameklēt. 
Un, ja kāds mani apstādinās, es teikšu, ka esmu Sema jaunā PA.

Maskēšanās nolūkos pagrābju dažas mapes un uzmanīgi pametu 
telpu. Pāris cilvēku pie saviem datoriem paceļ galvu, bez intereses
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palūkojas uz mani, tad turpina darbu. Lavīdamās pa gaiteni uz 
priekšu, es ieskatos aiz stiklotajām sienām un lasu vārdus, kas raks
tīti plāksnītēs pie durvīm. Vienlaikus ausos, vai nemanīšu meiteni 
ar tumšajiem matiem un nesadzirdēšu, ka kāds žēlabaini runā caur 
degunu. Viņa noteikti runā žēlabaini un caur degunu. Un viņai 
noteikti ir daudz muļķīgu, izdomātu alerģiju un apmēram desmit 
terapeitu...

Piepeši es sastingstu. Tā ir viņa! Vilova!
Mūs šķir desmit jardi. Viņa sēž vienā no stiklotajiem kabinetiem, 

bet, godīgi sakot, necik daudz no viņas neredzu. Tikai profilu, garu 
matu šķipsnu, kas nokarājas pāri krēsla atzveltnei, un garas kājas, 
ieautas baleta kurpēs, -  tomēr tā noteikti ir viņa.

Jūtos tā, it kā būtu sastapusies ar mitoloģisku būtni. Mana āda sāk 
kņudēt, un mani pārņem drausmīga sajūta, ka tūlīt sākšu nevaldāmi 
smieties. Jo  tas tiešām ir smieklīgi — izsekot kādu, ko nekad neesmu 
sastapusi. Satvērusi Sema mapes ciešāk, pavirzos uz priekšu vēl mazliet.

Kabinetā ir vēl divas jaunākas meitenes, viņas dzer tēju, un Vilova 
runā. Sasodīts! Viņa nerunā žēlabaini un caur degunu. Patiesībā viņas 
balss ir diezgan melodiska un skan normāli -  ja vien neklausās tajā, 
ko vina saka.»

-  Protams, tas viss ir tikai tāpēc, lai man ieriebtu, -  Vilova saka.
— Viss šis pasākums ir viens liels “Saņem, Vilova!”. Vai jūs zināt, ka 
tā patiesībā bija mana ideja?

-  Nē! -  izsaucas viena no meitenēm. -  Tiešām?
-  Jā... -  Vilova uz brīdi pagriež galvu, un es pamanu skumju, 

nožēlas pilnu smaidu. -  Jauno ideju ģenerācija ir mans gara bērns. 
Sems ir mani aplaupījis. Es biju domājusi izsūtīt tieši tādu pašu vēs
tuli. Tādiem pašiem vārdiem, visu. Iespējams, viņš to kādu vakaru 
ieraudzījis manā portatīvajā.

Es klausos pilnīgi apstulbusi. Vai viņa runā par manu vēstuli? 
Man gribas iebrāzties kabinetā un kliegt: “Viņš nevarēja tevi aplau
pīt, viņš to pat nav sūtījis!”

- T ā  viņš rīkojas visu laiku, -  Vilova piebilst un iedzer malku
tējas. -  Tā viņš ir izveidojis savu karjeru. Nekādas integritātes. 
i
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Nu tagad es pilnīgi neko vairs nesaprotu. Vai nu esmu maldī
jusies par Semu, vai arī Vilova neko par viņu nezina, jo , manuprāt, 
Sems Rokstons ir pēdējais cilvēks pasaulē, kas kādam varētu kaut 
ko nolaupīt.

-  Es tikai nesaprotu, kāpēc viņam ar mani ir jāsacenšas, -  turpina 
Vilova. -  Vai tā ir visiem vīriešiem? Kāpēc mēs nevarētu kopā stāties 
pretī pasaulei? Plecu pie pleca? Kāpēc mēs nevarētu būt partneri? 
Vai arī tas būtu... pārāk liels dāsnums no viņa puses -  izmainīt savu 
stulbo vīrieša domāšanu?

-  Viņš grib kontrolēt, -  saka otra meitene, pārlauzdama uz pusēm 
cepumu. -  Viņi visi grib. Viņš nemūžam neatzīs tavus nopelnus.

-  Bet vai viņš neredz, cik ideāli viss būtu, ja mēs sakārtotu savas 
sasodītās attiecības? Ja mēs tiktu pāri šai sasodītajai melnajai strī
pai? -  Vilova iekarst arvien vairāk. -  Strādāt kopā, būt kopā... viss, 
ko vien var iedomāties... tas būtu superīgi. -  Viņa uz mirkli apraujas 
un atkal iemalko tēju. -  Jautājums tikai: cik ilgu laiku es viņam došu? 
Jo tā, kā ir tagad, es daudz ilgāk vairs nevaru izturēt.

-  Vai jūs esat to izrunājuši? -  vaicā pirmā meitene.
-  Kā tad! Tu taču zini, cik ļoti Semam patīk izrunāšanās, -  Vilova 

sarkastiski parāda gaisā saliektus pirkstus kā pēdiņas citātam.
Nu šeit es viņai piekrītu.
-T a s  mani skumdina. -  Viņa pakrata galvu. -  Man nav skumji 

par sevi, bet par viņu. Viņš neredz to, kas atrodas viņa priekšā, un 
nezina, kā novērtēt to, kas viņam jau pieder. Un vai zināt ko? Viņš 
to pazaudēs. Pēc tam viņš to gribēs atpakaļ, bet būs jau par vēlu. — 
Vilova ar troksni noliek savu tējas tasi. -  Pagalam.

Piepeši mani piesaista tikko dzirdētā doma. Es saredzu šo sarunu 
citā gaismā un aptveru, ka Vilovai piemīt dziļāks redzējums, nekā 
man šķitis. Tieši to pašu es jūtu, domājot par Semu un viņa tēvu, -  
Sems neredz, ko viņš zaudē, bet, kad viņš saskatīs, iespējams, jau 
būs par vēlu. Protams, es nezinu visu stāstu par to, kas starp viņiem 
noticis, taču es esmu redzējusi vēstules un man ir radies priekšstats...

Manas domas spēji apraujas. Galvā sāk skanēt trauksmes zvani -  
sākumā no tālienes, bet nu jau arvien skaļāk un griezīgāk. Ak nē. 
Ak nē!
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Sema tēvs! Divdesmit ceturtais aprīlis. Tas ir šodien, un es biju 
pilnīgi aizmirsusi. Kā es varēju būt tik stulba?

Manī kāpj šausmas kā stindzinoši auksts ūdens. Cerot uz jauku 
atkalapvienošanos, Sema tētis šodien ieradīsies Cidingfordas vies
nīcā. Iespējams, viņš jau ir ceļā. Viņš būs priecīgs un satraukts, 
taču -  dēla tur nebūs. Jo  Sems uz konferenci dosies tikai rīt.

Stulbums! Es tiešām esmu ievārījusi ziepes. Turklāt aizmirsusi 
sadarīto...

Ko lai tagad iesāku? Kā lai to atrisinu? Semam stāstīt es nevaru, 
viņš pavisam noteikti saskaitīsies. Un viņš jau tāpat ir tik satraucies... 
Vai man brīdināt vina tēti? Nosūtīt ašu atvainošanās vēstulīti? Vai arij
tā viņu attiecības sabojātu vēl vairāk?

Man prātā pavīd niecīgs cerības stariņš: Sema tētis tā arī neatsū- 
tīja nekādu atbildi (un tāpēc arī es par to aizmirsu), tad jau varbūt 
viņš manu vēstuli nemaz nav saņēmis. Varbūt viss ir kārtībā...> >

Es piepeši aptveru, ka enerģiski māju ar galvu, it kā censtos sevi 
pārliecināt. Viena no Vilovas meitenēm paceļ skatienu un ziņkārīgi 
mani nopēta. Ak!

-  Pareizi! -  es skali saku, kā sarunādamās ar kādu. -  Tātad...j '
es tikai... Labi, jā. -  Steigšus pagriežos uz papēža. Nedod dievs, ka 
Vilova mani pieķertu! To es nemūžam nepārdzīvotu.

Iešmaukusi Sema kabineta drošībā, grasos paķert telefonu, lai 
aizsūtītu vēstuli Sema tētim, kad ieraugu, ka Sems un Vika, strīdo
ties uz velna paraušanu, nāk atpakaļ uz kabinetu. Viņi abi izskatās 
mazliet draudīgi, tāpēc neviļus atkāpjos vannasistabā.

Ienākot ne viens, ne otrs mani nepamana.
-  Mēs nevaram laist ēterā šo paziņojumu, -  nikni saka Sems. Viņš 

saņurca papīra lapu, ko tur rokās, un iesviež to papīrgrozā. -  Tā ir 
bezzobaina atruna. Tu pilnībā atstāj Niku pa sitienam, vai saproti?

-T a s  nav godīgi, Sem. -  Vika izskatās pūcīga. -  Es teiktu, ka 
paziņojums ir saprātīga un līdzsvarota oficiālā atbilde. Nekas mūsu 
paziņojumā neapliecina, ka viņš rakstīja vai nerakstīja vēstuli...

-T a č u  vajadzētu apliecināt! Tev būtu jāpasaka pasaulei, ka Niks 
nemūžam tādas lietas nerunātu. Tu zini, ka nerunātu.
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-  Tas jāpasaka viņam pašam savā personīgajā paziņojumā. Ja mēs 
kaut ko nevaram darīt, tad tas ir izskatīties tā, it kā mēs šādu praksi 
varētu piedot...

-  Pietiek, jau ar to, ka Džons Gregsons tika izmests kā tāds nogrē
kojies kucēns, -  klusā balsī, kā pielikdams lielas pūles, lai valdītu pār 
sevi, saka Sems. -  Tas nedrīkstēja notikt. Viņam nemūžam nevaja
dzēja zaudēt darbu. Bet Niks! Niks šai kompānijai ir viss.

-  Sem, mēs neizmetam viņu kā kucēnu. Niks uzrakstīs pats savu 
paziņojumu, un tajā viņš var pateikt visu, ko grib.

-  Lieliski, -  sarkastiski nosaka Sems. -  Taču līdz tam viņa paša 
valde viņu neatbalstīs. Kas tad tas par uzticības balsojumu? Ja man 
kādreiz radīsies kādas problēmas, atgādini man, lai nekad par savu 
pārstāvi nenolīgstu tevi.

Vika saraujas, bet neko nesaka. Viņas telefons iedūcās, viņa 
nospiež “Ignorēt”.

-  Sem... -  Vika apklust, tad dziļi ievelk elpu un saka: -  Tu esi 
ideālists. Es zinu, ka tu apbrīno Niku. Mēs visi apbrīnojam. Taču 
viņš šai kompānijai nav viss. Vairs nav. -  Viņa saviebjas zem Sema 
niknā skatiena, tomēr turpina: -  Viņš ir viens cilvēks. Viens spožs, 
ievērojams cilvēks ar savām vājībām. Vairāk nekā sešdesmit gadus 
vecs.

-  Viņš ir mūsu līderis!-  Sems izklausās neganti pārskaities.
-  Brūss ir mūsu priekšsēdētājs.
-  Niks šo sasodīto kompāniju nodibināja, ja tu atceries...
-  Loti sen, Sem. Loti, loti sen.> ’ y ’ y
Sems asi izelpo un paiet dažus soļus tālāk, it kā mēģinātu nomie

rināties. Neuzdrošinādamās pat elpot, es vēroju notiekošo.
-  Tātad tu nostājies viņu pusē, -  viņš beidzot saka.
-  Tas nav jautājums par nostāšanos kāda pusē. Tu zini manas sim

pātijas pret Niku. -  Izskatās, ka Vika jūtas arvien neērtāk. -  Taču šis 
ir moderns bizness, nevis kaut kāds savdabīgs ģimenes iestādījums. 
Mums par to jāpateicas mūsu atbalstītājiem, mūsu klientiem, mūsu 
personālam...

-  Dieva dēļ, Vik! Paklausies pati sevī!
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Pēkšņi iestājas klusums. Ne Sems, ne Vika neskatās viens uz otru. 
Vikas seja ir saraukta un nemierpilna, Sema mati -  izspūrušāki nekā 
jebkad, un izskatās, ka viņš aiz dusmām varētu vai pārsprāgt.

Saspringtā gaisotne telpā mani pārsteidz. Vienmēr biju domājusi, 
ka darbs sabiedrisko attiecību jomā ir tāda kā izklaide. Man nebija 
ne jausmas, ka tas var būt arī tāds.

-  Vika! -  Džastina Kola ne ar ko nesajaucamais akcents pāršķeļ 
gaisu, un pēc mirkļa viņš, izgarodams Fahrenheit un apmierinātību, 
parādās Sema kabinetā. -  Jau esi tikusi ar šo skaidrībā?

-  Pie tā strādā juristi. Mēs tikai saceram preses relīzi. -  Vika 
saspringti uzsmaida Kolam.

-  Kompānijas dēļ mums ir jābūt piesardzīgiem, lai šis nelaimī
gais... viedoklis... nesabojātu neviena cita direktora reputāciju. Tu 
saproti, ko es domāju?

-  Par visu ir padomāts, Džastin.
Vikas asais tonis liek man saprast, ka viņai Džastins nepatīk 

tikpat ļoti, cik Semam.77
-  Lieliski. Par nelaimi, protams, seram Nikolsam. Liels kauns. -  

Džastins izskatās sajūsmināts. -  Tomēr viņš kļūst arvien vecāks...
-  Viņš nekļūst vecāks. -  Sems drūmi uzlūko Džastinu. — Tu) J

tiešām esi viens sīks, iedomīgs pirdiens.
-  Temperamentu, pievaldi temperamentu! -  patīkamā balsī no

saka Džastins. -  Nē, zini ko, Sem? Nosūtīsim viņam e-kartīti!
-  Ej kārties!
-  Puiši! — Vika cenšas iejaukties.
Tagad es lieliski saprotu, kāpēc Sems runāja par uzvarām un 

nometnēm. Agresivitāte starp šiem abiem ir nežēlīga. Viņi līdzinās 
briežiem, kas cīnās katru rudeni, kamēr nolauž viens otram ragus.

Džastins kā nožēlodams nogroza galvu (sejā uz mirkli parādās 
pārsteigums, kad viņš pamana mani vannasistabas durvīs), tad nestei
dzīgi izsoļo no kabineta.

- T ā  dienesta vēstule ir safabricēta, -  Sems saka klusā, niknā 
balsī. -  Tā ir izplānota. Džastins Kols to zina, un viņš stāv aiz tās.

77 Un ari m an, ja kas. Neviens gan nav vaicājis...
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-  Ko? -  Izklausās, ka Vikas pacietība tūdaļ beigsies. -  Sem 
Rokston, cilvēki nestaigā apkārt, runājot tādas lietas. Tu izklausies 
kā viens no tiem, kas ķerti uz konspirācijām.

-  Tā bija citāda. Nolādētā vēstule. — Arī Sema pacietības mērs 
ir izsmelts. -  Es redzēju oriģinālo vēstuli. Un Malkolms to redzēja. 
Tajā nebija ne vārda par kukuļiem. Tagad tā ir pazudusi no visas 
datorsistēmas. Bez pēdām! Izskaidro man to un tad sauc mani par 
ķertu uz konspirācijām.

-  Es to nevaru izskaidrot, -  pēc brīža saka Vika. -  Un es pat 
negrasos to darīt. Es grasos darīt savu darbu.

-  Kāds to izdarīja tīšām. Tu to zini, bet spēlē pēc viņu noteiku
miem. Viņi grib atbrīvoties no Nika, un tu to pieļauj.

-  Nē. Nē! Izbeidz! -  Vika purina galvu. -  Es nepiedalos šajā 
spēlē. Es tajā negrasos iesaistīties. — Viņa pieiet pie papīrgroza, izvelk 
saņurcīto relīzi un to nogludina. -  Es varu šo to pamainīt. Taču es 
esmu runājusi ar Brūšu, un mums tas ir jāuzraksta. -  Viņa pasniedz 
Semam pildspalvu. -  Vai tu gribi izdarīt kādus sīkus labojumus? Jo 
Džūlians šobrīd ir ceļā, lai visu apstiprinātu.

Sems izliekas neredzam pildspalvu.
-  Ko tad, ja mēs atrodam sākotnējo vēstuli? Ja mēs varam pierā

dīt, ka šī ir viltojums?
-  Lieliski! -  Vikas balsī piepeši parādās jauna enerģija. -  Tad mēs 

to publicējam, Nika reputācija ir izglābta un mēs dzeram šampanieti, 
l'ici man, Sem, es to vēlētos vairāk par visu. Taču mums ir jāstrādā 
ar to, kas ir mūsu rīcībā. Un šobrīd tā ir kaitnieciskā vēstule, ko mēs 
nevaram izskaidrot. -  Vika paberzē seju, tad sāk berzēt ar dūrēm 
acis. -  Šorīt es mēģināju šo kaunu noslēpt, sakot, ka pastnieks lai
kam bijis piedzēries, -  viņa murmina, šķiet, pati sev. -  Es patiešām 
raizējos par to.

Viņai tiešām nevajadzētu tā darīt, dabūs maisiņus zem acīm.
-  Kad relīze iet ēterā? -  pēc kāda laika noprasa Sems. Visa 

viņa vētrainā enerģija šķiet izplēnējusi. Pleci ir nošļukuši, un viņš 
izklausās tik nomākts, ka man gandrīz vai gribas pieiet klāt un 
viņu apskaut.
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-  Tas ir vienīgais gaišais stariņš. -  Vikas balss tagad ir maigāka, it 
kā Sema sakāve būtu padarījusi viņu saudzīgāku. -  Viņi to paredzē
juši izziņot vakara ziņās pulksten desmitos. Tātad mums ir apmēram 
sešas stundas laika.

-  Sešās stundās daudz kas var notikt, -  es bikli ieminos, un viņi 
abi salecas kā applaucējušies.

-  Viņa joprojām ir šeit?
-  Popij? -  Arī Sems izskatās apstulbis. — Piedod, piedod. Man 

nebija ne jausmas, ka tu vēl varētu būt šeit...
-  Viņa to visu dzirdēja? -  Vika izskatās tā, it kā gribētu kādam 

iesist. — Sem, vai tu esi zaudējis prātu?!
-  Es nevienam neko neteikšu, -  steigšus noberu. -  Apsolu.
-  Labi. -  Sems noelšas. -  Mana kļūda. Popij, tā nav tava vaina, es 

biju tas, kurš tevi uzaicināja. Tūlīt atradīšu kādu, kas tevi pavadīs līdz 
ārdurvīm. -  Viņš pabāž galvu laukā pa kabineta durvīm. -  Stefānij? 
Var tevi uz mirkli palūgt?

Pēc brīža kabinetā ienāk patīkama izskata meitene ar gariem 
gaišiem matiem.

-  Vai tu vari novest mūsu apmeklētāju lejā, piereģistrēt, ka viņa 
ir aizgājusi, nokārtot visu ar caurlaidi un tā? -  vaicā Sems. -  Atvaino, 
Popij. Es to izdarītu pats, bet...

-  Nē, nē! -  es momentā atsaucos. -  Protams. Tu esi aizņemts, 
es saprotu.

-  Sanāksme! — izsaucas Sems, it kā pēkšņi atcerēdamies. -  Pro
tams. Popij, piedod. Tā tika atcelta. Bet notiks citreiz. Es došu ziņu.

-  Lieliski! — Es izmoku smaidu. -  Paldies.
Viņš nedos ziņu. Bet es viņu nevainoju.
-  Ceru, ka tev viss nokārtosies, -  es piebilstu. — Un seram 

Nikolsam.
Vikas acis riņķo pa orbītām. Acīmredzot viņu ir pārņēmusi para

noja, ka es izpļāpāšos.
Taču es domāju par ko citu: ko darīt ar Sema tēti? Šķiet, tagad 

nav īstais laiks runāt par to ar Semu, -  viņš no stresa eksplodēs. 
Man vienkārši vajadzēs nosūtīt īsziņu viesnīcai vai kaut kā tā. Un
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pēc tam likties mierā. Ko, iespējams, man vajadzēja darīt jau no 
paša sākuma...

Nu tad vēlreiz paldies. -  Mēs ar Semu saskatāmies, un es sajūtu 
piepešu savādu sāpi. Šīs patiesi ir pēdējās atvadas. -  Te būs. -  Es 
pastiepju telefonu.

-  Viss kārtībā. -  Viņš to paņem no manas plaukstas un noliek 
uz sava galda. — Atvaino par šo te.

-T a s  nekas. Es tikai ceru, ka... -  neuzdrīkstēdamās neko vairāk 
teikt Stefānijas klātbūtnē, vairākas reizes pamāju.

Tas būs savādi -  vairs nepiedalīties Sema dzīvē. Es tā arī neuzzi
nāšu, kā viss izvērties. Varbūt par nelaimīgo dienesta vēstuli izlasīšu 
laikrakstos. Varbūt par Sema un Vilovas kāzām būs rakstīts paziņo
jumu slejā.

-  Visu labu! -  Es pagriežos un sekoju Stefānijai gaitenī.
Te ir pāris cilvēku ar komandējuma somām, un, kad mēs iekāp

jam liftā, viņi sarunājas par kādu viesnīcu un tās nejēdzīgajiem 
minibāriem.

-  Tad šodien sākas jūsu konference? — es pieklājīgi apvaicājos, 
kad esam nonākuši līdz pirmajam stāvam. -  Kā tas gadījās, ka neesat 
tur?

-  Ak, mēs to darām pārmaiņus. -  Viņa izved mani vestibilā.
-  Viss vairums jau ir tur, bet vēl viena grupa brauks pēc dažām 
minūtēm. Es braukšu kopā ar viņiem. Lai gan galvenais pasākums 
patiesībā ir rīt. Tad mums būs noslēguma vakariņas un Santaklausa 
runa. Parasti ir diezgan jautri.

-  Santaklausa? -  Es nevaru nesmieties.
-  Tā mēs dēvējam seru Nikolsu. Saproti, savējie viņu tā iesaukuši. 

Sers Nikolss... Svētais Nikolss... Santaklauss... mazliet neveikli, es 
zinu. -  Viņa pasmaida. -  Varbūt jūs iedotu savu caurlaidi?

Es pasniedzu laminēto kartīti, un viņa iedod to vienam no apsar
dzes personāla. Viņš murmulē kaut ko par “jauku fotogrāfiju”, bet 
es neklausos. Mani pārņem savāda sajūta.

Santaklauss... Vai tas džeks, kas zvanīja uz Violetas telefonu, 
nerunāja par Santaklausu? Vai tā būtu sagadīšanās?
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Kamēr Stefānija mani ved pa marmora gridu uz parādes dui \ un. 
es cenšos atcerēties, ko viņš teica. Tas bija par ķirurģiju, ( nm īlu 
operāciju. Kaut kas par pazušanu “bez pēdām”.

Mana sirds pēkšņi sāk dauzīties, un es apstājos kā zemē iem iru 
Tā ir tā pati frāze, ko tikko lietoja Sems. Bez pēdām.

-  Viss labi? -  Stefānija ir pamanījusi, ka es stāvu.
- J ā !  Atvaino. -  Es viņai uzsmaidu un atsāku iet, taču mans 

prāts drudžaini darbojas. Ko vēl viņš teica? Tieši ko viņš teica par 
Santaklausu? Nu paklau, Popij, domā!

-  Nu tad uz redzēšanos! Paldies par apmeklējumu! -  Stefānija 
vēlreiz pasmaida.

-  Paldies jums!
Izejot laukā uz ietves, es iekšēji salecos. Atcerējos! Ardievu, San- 

taklaus!
Vēl citi cilvēki nāk laukā no ēkas, un es pakāpjos malā, kur logu 

tīrītājs klāj ziepju putas uz milzīgajiem stikliem. Iebāžu roku somā 
un sāku meklēt “Karaļa Lauvas” programmu. Lūdzu, neesi pazudusi, 
lūdzu!

Izvelku programmu no somas un skatos uz uzskricelētajiem 
vārdiem:

I?. aprīlis -  'S(cotļjGiiYi ir t^n ta ķ -ti. Intīma operācija, bez 
pēdām. Dieva dēļ, uzmanies..
2-0. aprīlis -  Zvanīja sSl^otijS. V iss izdarīts. /V Ķirurģisķ-u 
veiWibu. bez pēdām. Ģieniāls veiķ-ums. Ardievu, 'SantaAaus!

Man prātā it kā no jauna atskan balsis. Es vēlreiz dzirdu jauno, 
griezīgo balsi tin vecāko, īpatnēji stiepto balsi...

Un piepeši, ne mazākā mērā nešauboties, es zinu, kurš atstāja 
pirmo īsziņu. Tas bija Džastins Kols.

Ak mans dievs!
Es viscaur drebu. Man jātiek atpakaļ un jāparāda šīs ziņas 

Semam! Tās kaut ko nozīmē! Es nezinu, ko, bet tas ir kaut kas. Es 
atgrūžu vaļā lielās stiklotās durvis, un nekavējoties manā priekšā
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parādās durvju sardze. Kad biju kopā ar Semu, viņa māja, lai ejam 
iekšā, bet tagad tikai atturīgi uzsmaida, it kā nebūtu tikko redzējusi 
mani izejam kopā ar Stefāniju.

-  Sveicināti. Vai jums norunāta tikšanās?
-  Ne gluži, — es aizelsusies saku. -  Bet man jāsatiek Sems 

Rokstons no Baltā Globusa Konsultācijām. Popija Vajata.
Es gaidu, kamēr viņa aizgriezusies piezvana pa savu mobilo tele

fonu. Cenšos stāvēt pacietīgi, bet tik tikko spēju sevi savaldīt. Šīm 
divām ziņām ir kaut kāds sakars ar to nolāpīto dienesta vēstuli. Es 
zinu, ka ir.

-  Es atvainojos. -  Meitene pievēršas man profesionālā laipnībā.
-  Rokstona kungs pašlaik nevar jūs pieņemt.

-  Vai jūs varētu viņam pateikt, ka tas ir steidzami? — Es negrasos 
padoties. — Lūdzu!

Nepārprotami apvaldot vēlēšanos man pateikt, lai pazūdu, mei
tene aizgriežas un piezvana vēlreiz. Tas ilgst veselas trīsdesmit sekun
des.

-  Atvainojos. -  Vēl viens ledains smaids. -  Rokstona kungs būs 
aizņemts visu atlikušo dienu, un pārējais personāls ir kompānijas 
konferencē. Varbūt jūs varētu piezvanīt viņa asistentei un sarunāt 
tikšanos? Bet tagad, vai jūs, lūdzu, neatbrīvotu ceļu citiem mūsu 
viesiem?

Viņa cenšas izvadīt mani laukā pa parādes durvīm. “Atbrīvo ceļu” 
nepārprotami nozīmē “atšujies”.

-  Redziet, man obligāti vajag Semu satikt. -  Es izvairos no viņas 
un dodos taisnā ceļā uz eskalatoru. -  Lūdzu, ļaujiet man uzkāpt 
augšā. Viss būs labi.

-  Atvainojiet! -  meitene iesaucas, satverot mani aiz piedurknes.
-  Jūs nevarat tā vienkārši turp iet! Tomas?

Sasodīts, viņa ir pasaukusi apsargu. Kas par maitu!
-  Bet tas ir ārkārtas gadījums, -  es lūdzos viņiem abiem. -  Sems 

gribēs mani uzklausīt.
-  Tad piezvaniet un sarunājiet tikšanos! -  viņa atcērt, kad apsargs 

ved mani uz parādes durvīm.
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-  Labi! -  es atcērtu pretī. — Es piezvanīšu. Piezvanīšu min p.u. 
Un atgriezīšos pēc divām minūtēm! Jūs vēl redzēsiet!

Es lepni izsoļoju pa durvīm, iebāžu roku kabatā un tikai i.ul 
aptveru visas šausmas pilnībā. Man nav telefona.

Man nav telefona!
Es esmu bezspēcīga. Es nevaru iekļūt ēkā, un es nevaru piezvanīt 

Semam. Es nevaru viņam pastāstīt jaunumus. Es nevaru izdarīt neko! 
Kāpēc es pirmīt nenopirku jaunu telefonu? Kāpēc man nav rezerves 
telefona? Vispār to vajadzētu izsludināt par likumu: katram cilvēkam 
somā jābūt liekam telefonam tāpat kā rezerves riepai automašīnas 
bagāžniekā.

-  Atvainojiet! -  Es piesteidzos pie logu tīrītāja. -  Vai jums nav 
telefons, ko es varētu aizņemties?

-  Piedod, mīlā. -  Viņš noklabina zobus. -  Man ir, bet tam1 > > 
izbeigušās baterijas.

-  Skaidrs. -  Es smaidu, no uztraukuma aizelsusies. -  Paldies par 
to pašu. Bet kas tad...?

Es apstājos pusceļā un ieskatos caur stiklu ēkā. Dievs mani mīl! 
Tur ir Sems! Viņš stāv vestibilā divdesmit jardu attālumā no manis 
un dzīvi sarunājas ar kādu lietišķi ģērbušos vīrieti, kas rokā tur ādas 
portfeli.

Steigšus atgrūžu ieejas durvis, bet apsargs Tomass jau mani gaida.
-  Es nedomāju vis, -  viņš nosaka, aizšķērsodams man ceļu.
-  Bet man ir jātiek iekšā!
-  Ja jūs varētu paiet malā...
-  Bet viņš gribēs mani redzēt! Sem! Šurpu! Te es -  Popija! Sem! -  

es auroju, bet kāds pie reģistrācijas letes bīda dīvānu un skrapstošā 
skaņa nomāc visu pārējo.

-  Nē, jūs nedrīkstat ienākt, -  stingri nosaka apsargs. -  Ejiet ārā!
Viņš saņem mani aiz pleciem, un nākamajā mirklī es atkal atto-

pos uz ietves, sašutumā smagi elsojot.
Nespēju noticēt, ka kaut kas tāds tikko notika. Viņš izsvieda 

mani laukā! Vēl nekad mūžā neviens nav fiziski izsviedis mani uz 
ielas! Vai tiešām viņiem ir atļauts tā darīt?
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Pie ieejas ir sapulcējies bariņš ļaužu, un es mazliet atkāpjos sāņus, 
lai viņi varētu ieiet. Domas manā galvā joņo kā trakas. Vai man 
vajadzētu sameklēt maksas telefona būdiņu? Vai arī mēģināt iekļūt 
vēlreiz? Varbūt mesties cik jaudas iekšā vestibilā un paskatīties, cik 
tālu tikšu, pirms Tomass mani nogāž zemē? Sems, joprojām runā
dams ar vīrieti uzvalkā, tagad stāv pie liftiem. Pēc dažām minūtēm 
viņš jau būs prom. Tās ir mocības. Ja vien es varētu kaut kā pievērst 
viņa uzmanību...

-  Neveicas? -  līdzjūtīgi apvaicājas logu tīrītājs no kāpņu augšas. 
Viņš ir noldājis visu milzīgo stikla rūti ar putām un grasās tās slaucīt 
nost ar skrāpim līdzīgu rīku.

Un tad man prātā iešaujas ģeniāla ideja.
-  Pagaidiet! -  es izmisīgi viņam uzsaucu. -  Neslaukiet! Lūdzu!
Es nekad mūžā neesmu rakstījusi ziepju putās, bet, par laimi,

man padomā nav nekas ambiciozs. Tikai trīs burti. Sešas pēdas aug
sti. Mazliet pašķībi, bet kam tas rūp?

-  Malacis, -  uzslavē logu tīrītājs, kurš tikmēr ir apsēdies. -  Tev 
vajadzētu nākt tīrīt logus.

-  Paldies, -  es kautrīgi atsaku un noslauku pieri ar putaino roku.
Nu ja Sems to neieraudzīs... Ja kāds to neieraudzīs un nepiebikstīs

viņam pie pleca, sakot: “Hei, paskaties uz to!”...
-  Popij?
Es pagriežos un paskatos lejup no kāpņu augšējā pakāpiena. Tur 

uz ietves stāv Sems, neticīgi raudzīdamies augšup uz mani.
-  Vai tas ir adresēts man?

Mēs ar liftu uzbraucam augšā klusēdami. Sema kabinetā gaida 
Vika. Ieraudzījusi mani, viņa ar plaukstu uzsit sev pa pieri.

-  Raugies, lai tas būtu kas jēdzīgs, -  lakoniski nosaka Sems, 
aizvērdams aiz mums durvis. -  Man ir piecas minūtes. Mums te ir 
neliela problēma...

Es aizsvilstos. Vai viņš domā, ka es nesaprotu? Vai viņš domā, 
ka es uzrakstīju “SE M ” ar sešas pēdas augstiem ziepjainiem burtiem 
tāpat vien?
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-  Es novērtēju tavu atsaucību, -  saku, pieskaņodamās Sema 
strupajam tonim. -  Es tikai nodomāju, ka tevi varētu interesēt divas 
ziņas, kas pienāca Violetas telefonā pagājušajā nedēļā. Šajā tele
fonā. -  Es pasniedzos pēc telefona, kas vēl aizvien guļ uz Sema galda.

-  Kura telefons tas ir? -  vaicā Vika, uzlūkodama mani ar aizdo
mām.

-  Violetas, -  atbild Sems. -  Manas PA. Klaiva meitas. Tās, kura 
aizšāvās kā plēsta, lai būtu modele.

-  Ak tās. -  Vika atkal sarauc pieri un pamet ar īkšķi uz manu 
pusi. -  Tad ko viņa darīja ar Violetas telefonu?

Mēs ar Semu saskatāmies.
-  Garš stāsts, -  beidzot nosaka Sems. -  Violeta to izmeta, bet 

Popija... pieskatīja.
-  Es saņēmu pāris ziņu, kuras pierakstīju. -  Nolieku starp viņiem 

“Karaļa Lauvas” programmu un, zinot, ka mans rokraksts nav viegli 
salasāms, nolasu tekstu skaļi. -  “Skotijam ir kontakti. Intīma operā
cija. Bez pēdām. Dieva dēļ, uzmanies.” Otrā ziņa pienāca divas dienas 
vēlāk no Skotija paša. “Viss izdarīts. Ar ķirurģisku veiklību. Bez pēdām. 
Ģeniāls veikums. Ardievu, Santaklaus!” -  Es ļauju vārdiem aiziet līdz 
viņu apziņai un tad piebilstu: -  Pirmā ziņa bija no Džastina Kola.

-  No Džastina? -  Sems acumirklī kļūst modrs.
-  Tobrīd es balsi neatpazinu, bet tagad pazīstu. Tas bija viņš, kas 

runāja par “intīmu operāciju” un “bez pēdām”.
-  Vika! — Sems paskatās uz viņu. -  Klau. Tagad tev jāredz...
-  Es neko neredzu. Tikai daži nejauši vārdi. Kā mēs varam būt 

droši, ka tas vispār bija Džastins?
Sems pagriežas pret mani.
-  Vai tas bija balss pasts? Vai mēs joprojām varam to noklausīties?
-  Nē. Tās bija tikai... kā parastas sarunas. Viņi atstāja ziņas, un 

es pierakstīju.
Vika izskatās apmulsusi.
-  Tam trūkst jēgas. Vai tu pateici savu vārdu? Kāpēc lai Džastins 

būtu atstājis ziņu tev? -  Viņa dusmīgi nopūšas. -  Sem, man nav 
laika šim...
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— Viņš nesaprata, ka es esmu cilvēks, -  pietvīkdama paskaidroju.
-  Es izlikos, ka esmu automātiskais atbildētājs.

— Kas? -  Vika neizpratnē skatās uz mani.
— Ak, nu jūs taču zināt... -  Es pieņemu savu balss pasta lēdijas 

balsi un turpinu: -  Diemžēl persona, kam esat piezvanījis, nav sasnie
dzama. Lūdzu, atstājiet ziņu.

Sems iesprauslojas apslāpētos smieklos, bet Vika izskatās zaudē
jusi valodu. Viņa uz mirkli paņem “Karaļa Lauvas” programmu un, 
pieri raukdama, to pārlasa, tad izšķirsta iekšējās lappuses, lai gan 
vienīgā informācija, kas tur atrodama, ir aktieru biogrāfijas. Beidzot 
viņa noliek programmu atpakaļ uz galda.

— Sem, tas tik un tā neko nenozīmē. Tas neko nemaina.
— Tas nozīmē gan kaut ko! -  Sems enerģiski papurina galvu. — Te 

tas ir! Precīzi te! — Viņš iebaksta ar īkšķi programmā. -  Te ir tas, kas 
pašlaik notiek.

— Bet kas tad notiek? — Vika, zaudējusi pacietību, paceļ balsi.
-  Kas, velns viņu parauj, ir Skotijs?

— Viņš nosauca seru Nikolsu par Santaklausu... — Sems iegrimst 
pārdomās. —Tātad tas, visticamāk, ir kāds no kompānijas. Bet no 
kurienes precīzi? IT?

— Varbūt Violetai ar to ir kāds sakars? -  es ieminos. — Galu galā 
tas bija viņas telefons.

Uz brīdi iestājas klusums, tad Sems gandrīz ar nožēlu pakrata 
galvu.

— Violeta šeit bija, tā teikt, piecas minūtes, un viņas tēvs ir labs 
sera Nikolsa draugs... Es vienkārši nespēju noticēt, ka viņa varētu 
būt iejaukta.

— Tad kāpēc viņi atstāja Violetai ziņas? Vai viņiem bija nepareizs 
numurs vai kas?

— Maz ticams. — Sems sarauc degunu. — Tātad: kāpēc Šis numurs?
Es automātiski paskatos uz telefonu, kas mirgo uz rakstāmgalda,

un prātoju, vai man nav pienākušas kādas balss pasta ziņas. Taču šajā 
brīdī manas dzīves pārējā daļa šķiet palikusi kaut kur neskaitāmu 
jūdžu attālumā, pasaule ir sarukusi līdz šai istabai. Sems un Vika 
sagumuši sēž krēslos, un es sekoju viņu paraugam.
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-  Kam Violetas telefons bija pirms viņas? -  piepeši noprasa Vika.
-  Tas ir kompānijas telefons. Viņa šeit bija tikai... cik, trīs nedēļas? 
Vai iepriekš tas varēja būt kāda cita numurs un īsziņas atstātas kļūdas 
pēc?

-  Jā! -  Es kā elektrizēta paceļu galvu. -  Cilvēki vienmēr kļūdās 
un piezvana nepareizam numuram. Un sūta vēstules uz nepareizu 
adresi. Man pašai arī tā gadās. Tu aizmirsti to izdzēst, nospied kon- 
taktpersonas vārdu, un izlec vecais numurs, un tu to nepamani. It 
sevišķi, ja sazinies caur kaut kādu vispārēju balss pastu.

Es redzu, ka Sema prāts drudžaini darbojas.
-  Ir tikai viens veids, kā noskaidrot, -  viņš saka, pasniegdamies pēc 

fiksētā telefona uz rakstāmgalda. Viņš nospiež trīs ciparus un gaida.
-  Sveiki, Sintij. Te Sems. Pavisam īss jautājums par mobilo tele

fonu, kas bija nodots Violetai, manai PA. Vai tas pirms viņas bija 
iedots kādam citam? Vai vēl kādam jebkad ir bijis šis numurs?

Klausoties Sintijas atbildē, Sema seja izmainās. Viņš klusējot 
zīmīgi pamāj Vikai, un viņa bezpalīdzīgi atslīgst pret krēsla atzveltni.

-  Lieliski, -  Sems beidzot saka. -  Paldies, Sintij...
Spriežot pēc metālisku skaņu straumes, kas plūst no klausules, 

var saprast, ka Sintijai patīk parunāt.
-  Klau, Sintij, man tagad jāiet. -  Sems izmisis paceļ skatienu pret 

griestiem. -  Jā, es zinu, ka telefonu vajadzēja nodot atpakaļ. Nē, tas 
nekur nav pazudis, neraizējies. Piekritu, ļoti neprofesionāli. Es zinu, 
kompānijas īpašums. Es to ienesīšu... jā... jā...

Beidzot Semam izdodas atbrīvoties. Viņš noliek klausuli un, 
mokošas trīs sekundes klusējis, pagriežas pret Viku.

-  Eds.
-  Nē. — Vika lēni izelpo.
Sems ir paņēmis telefonu un neticīgi skatās uz to.
-  Vēl pirms četrām nedēļām šis bija Eda telefons. Tad to piešķīra 

Violetai. Man nebija ne jausmas. -  Sems pagriežas pret mani. -  Eds 
Ekstons bija...

-  Es atceros. -  Es pamāju. -  Finanšu direktors. Atlaists. Iesūdzē
jis kompāniju tiesā.
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-  Ārprāts. -  Vika šķiet patiesi šokēta. Viņa smagi atslīgst krēslā.
-  Eds.

-  Kurš vēl? -  Atklājums ir no tiesas uzlādējis Semu. -  Vika, šis 
nav tikai labi izplānots gājiens, tas ir plāns, kas izdomāts trīs gājienus 
uz priekšu. Niks tiek aptraipīts. Brūss viņu atlaiž, jo  ir nožēlojama, 
gļēva pakaļa. Valdei ir nepieciešams jauns direktors, turklāt ātri. Eds 
laipni paziņo, ka atsauks savu sūdzību un, lai visus glābtu, atgriezīsies 
savā vietā. Džastinam paveras brīnišķīgas iespējas...

-  Viņi tiešām uzņemtos tādas pūles? -  Vika ir skeptiska.
Sems šķībi pasmaida, pirms sniedz paskaidrojumu.
-  Vika, vai tad tu nezini, cik ļoti Eds ienīst Niku? Kāds hakeris ir 

saņēmis labu naudiņu par to, ka samainījis vēstules un veco izdzēsis 
no sistēmas. Es nebrīnītos, ja Eds būtu ar mieru iztērēt simts tauk- 
šķus, lai sabojātu Nika reputāciju. Pat divus simtus.

Vikas seja riebumā saviebjas.
-  Tas nekad nenotiktu, ja kompāniju vadītu sieviete, -  viņa 

beidzot nosaka. -  Nekad! Nolāpītie mačo... krāni. -  Viņa pieceļas 
kājās, pieiet pie loga un, sakrustojusi rokas virs krūtīm, noraugās 
mašīnu straumē uz ielas.

-  Jautājums ir: kas to izdarīja? Kas bija izpildītājs? -  Sems sēž 
uz sava rakstāmgalda, nervozi bungojot ar pildspalvu pa pirkstu 
kauliņiem, un saspringti domā. -  Skotijs. Kas viņš ir? Kāds skots?

-  Pēc skota gan viņš neizklausījās, -  es ieminos. -  Varbūt viņa 
iesauka ir joks?

Sems piepeši pievēršas man, un mirdzums viņa acīs liecina par 
jaunu ideju.

-  Tieši tā. Protams! Popij, ja tu šo balsi dzirdētu, vai tu to atpa
zītu?

-  Sem! -  Vika asi viņu pārtrauc, pirms es paspēju atbildēt.
-  Nekādā gadījumā! Tas nevar būt nopietni.

-  Vika, lūdzu pārstāj visu noliegt kaut uz vienu sekundi! — 
Sems, zaudējis savaldīšanos, pieceļas kājās. -  Viltotā vēstule nebija 
nejaušība. Informācijas noplūde IT N  nebija nejaušība. Tas patie
šām notiek. Kāds grib iegāzt Niku. Te nav runa par apkaunojošas
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informācijas notušēšanu... -  viņš mirkli meklē vārdus, -  feisbukā. 
Šī ir reāla krāpšana. Šī ir blēdība.

-  Pagaidām gan tikai teorija, — Vika kategoriski iebilst. -  Nekas 
vairāk, Sem. Daži vārdi uz sūda teātra programmas.

Es jūtos nedaudz aizvainota. Nav mana vaina, ka vienīgais tobrīd 
pieejamais papīra gabals bija “Karaļa Lauvas” programma.

-  Mums jānoskaidro, kas ir šis Skotijs. — Sems atkal pievēršas 
man. -  Vai tu atpazītu viņa balsi, ja atkal izdzirdētu?

-  Jā, -  es atsaku, mazliet nervozēdama par tādu sparīgumu.
-  Tu esi pārliecināta?
- J ā !
-  Pareizi. Labi, tad ejam un izdarām to. Ejam un viņu atrodam.
-  Sem, tūlīt pat izbeidz! -  Vika izklausās saniknota. -  Tu neesi 

normāls! Ko tu grasies darīt? Liksi viņai klausīties kompānijas per
sonāla sarunās, kamēr vina izdzirdēs īsto balsi?>

-  Un kāpēc ne? — dumpīgi noprasa Sems.
-T ā p ē c , ka tā ir smieklīgākā stulbā ideja, ko esmu dzirdējusi! -  

Vika eksplodē. -  Tāpēc ne!
Sems mirkli viņu mierīgi vēro, tad pagriežas pret mani.
-  Klau, Popij. Mēs apstaigāsim ēku.
-  Un ja Popija atpazīs viņa balsi? Ko tad? Civilais arests? -  Vika 

groza galvu.
-  Tas būs sākums, -  saka Sems. -  Popij, esi gatava?
-  Popij. — Vika pienāk man klāt un ieskatās sejā. Viņas vaigi ir 

piesarkuši, un viņa smagi elpo. -  Man nav ne jausmas, kas tu esi. 
Bet tev nav jāklausa Sems. Tev tas nav jādara. Tu viņam neko neesi 
parādā. Tam nav nekāda sakara ar tevi.

-  Viņa neiebilst, — saka Sems. -  Tu iebilsti, Popij?
Vika viņu ignorē un turpina runāt ar mani:
-  Popij, es tev ļoti iesaku iet projām. Tūlīt.
-  Tas nu gan nebūtu Popijai raksturīgi. Viņa nav tāda meitene, -  

nikni saka Sems. -  Viņa nepamet cilvēkus nelaimē. Taisnība? -  Viņš 
ieskatās man acīs, un viņa skatiens ir tik negaidīti sirsnīgs, ka es 
sajūtu iekšēju siltumu.
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Es pagriežos pret Viku.
-  Tev nav taisnība. Es esmu Semam parādā. Un sers Nikolss 

patiesībā ir potenciālais pacients manā fizioterapijas praksē. Tā ka 
tam ir gan kaut kāds sakars ar mani.

Jūtos visai patīkami, iestarpinājusi šo ziņu, lai gan varu derēt, ka 
sers Nikolss nekad mūžā neatnāks līdz Belemai.

-  Un jebkurā gadījumā, -  es turpinu dižmanīgi izslējusi zodu.
-  Lai kurš tas būtu, vienalga, vai es šo cilvēku pazīstu vai ne, ja es 
varu viņam kaut kā palīdzēt, es palīdzēšu. Es gribu teikt, ja ir iespē
jams palīdzēt, tad ir jāpalīdz. Vai tu tā nedomā?

Vika mirkli uz mani skatās, it kā cenzdamās novērtēt, -  tad 
pasmaida savādu, sāju smaidu.

-  Labi. Tu mani uzvarēji. Pret to es nevaru iebilst.
-  Ejam. — Sems dodas uz durvīm.
Es paķeru savu somu un jau atkal vēlos, kaut uz mana T  krekla 

nerēgotos milzīgs nejēdzīgs traips.
-  Ei, detektīv, -  Vika sarkastiski uzsauc. -  Mazs atgādinājums. 

Gadījumā ja tu esi aizmirsis. Visi vai nu jau atrodas konferencē, vai 
arī ir ceļā uz to.

Sekojošo klusuma pauzi pārtrauc vienīgi pildspalvas knikšķēšana, 
Semam to virpinot pirkstos. Es neuzdrošinos runāt. Un pavisam 
noteikti es neuzdrošinos paskatīties uz Viku.

-  Popij, -  beidzot ierunājas Sems. -  Vai tev ir dažas brīvas stun
das? Vai tu varētu atbraukt līdz Hempšīrai?



Tas ir sirreāli. Un aizraujoši. Un mazliet sāpīgi. Viss 
vienlaikus.

Nav jau gluži tā, ka es tagad nožēlotu savu cēlo žestu. Es jopro
jām dom āju tā, kā pateicu Sema kabinetā. Kā gan es varētu no tā 
visa atteikties? Kā gan es varētu viņiem nepalīdzēt? Taču, no otras 
puses, biju domājusi, ka tas aizņems ne vairāk kā pusstundu. Es 
nebiju ieplānojusi braucienu vilcienā uz Hem pšīru un... dievs vien 
zina ko vēl.

Tieši šobrīd man vajadzētu atrasties pie friziera, man vajadzētu 
pārrunāt m atu sakārtojum us un uzlaikot tiāru. Tā vietā es Vaterlo 
stacijas uzgaidāmajā telpā pērku tēju papīra glāzītē un žņaudzu rokās 
telefonu, kuru, protams, aizejot pagrābu no Sema rakstāmgalda. 
Nedom āju, ka viņš iebilstu...

T ikko aizrakstīju Sjū, ka ļoti atvainojos, bet netieku norunātajā 
laikā pie Lūisa, ka es, protams, samaksāšu pilnu sum m u par pie
rakstu un lai viņa, lūdzu, nodod Lūisam manus sveicienus. Kad biju 
īsziņu uzrakstījusi, es to pārskatīju un izdzēsu pusi bučiņu. Tad tās 
atjaunoju un pēc tam atkal izdzēsu. Varbūt ar piecām būs diezgan.

Tagad es gaidu, kad Magnuss atbildēs uz m anu zvanu. Viņš 
šodien brauc uz Brigi svinēt vecpuišu ballīti, tā ka es diez vai viņu 
satikšu, bet tomēr. Es dom āju, ka būtu  nepareizi, ja es viņam kaut 
nepiezvanītu.

-  Ak, sveiks, Magnus!
-  Pops! -  Sakari ir drausmīgi, un es fonā varu dzirdēt skaļruņus. 

-  Mēs gatavojamies iekāpt. Tev viss kārtībā?
-  Jā! Es tikai gribēju... — es apklustu, īsti nesaprotot, ko lai saku.
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Tikai gribēju tev pateikt, ka dodos uz Hempsīru ar vīrieti, par 
kuru tu neko nezini, jo esmu iejaukta situācijā, par kuru tev nekas 
nav zināms.

-  Es... šovakar iziešu, — neveikli saku. — Gadījumā ja tu zvani.
Tā. Tas ir godīgi. Zināmā mērā.
-  Labi! -  Magnuss smejas. -  Izpriecājies, sirsniņ. Man tagad jāiet...
-  Nu tad atā! Lai tev priecīgs vakars! -  Sakari pārtrūkst, un, 

pacēlusi skatienu, es redzu, ka Sems mani vēro.
Sakaunējusies saraustu kreklu, jau atkal vēlēdamās, kaut būtu 

iegriezusies kādā veikalā. Izrādījās, ka Sems tiešām kabinetā glabā 
rezerves kreklu, un, tā kā mans T  krekls ar slapjo pleķi izskatījās 
briesmīgi, es aizņēmos viņējo. Taču tagad ar Sema svītraino Turnbull 
&  Asser mugurā jūtos pavisam dīvaini.

-T ik a i  atvados no Magnusa, -  es nevajadzīgi paskaidroju. Sems 
visu laiku ir stāvējis blakus un droši vien dzirdējis katru vārdu.

-  Kopā divas mārciņas. -  Sieviete no sendviču kioska pasniedz 
manu tējas glāzīti.

-  Paldies! Kārtībā. Vai ejam?
Kad mēs ar Semu ejam pa uzgaidāmo telpu un iekāpjam vagonā, 

es jūtos kā citā realitātē. Mani stindzina neērtības sajūta. Ikvienam 
vērotājam mēs droši vien izskatāmies kā pāris. Ja nu mūs ierauga 
Vilova?

Tikai bez panikas, Popij! Vilova bija otrajā grupā, kas devās uz 
konferenci. Viņa atsūtīja Semam vēstuli, lai to pateiktu. Turklāt nav 
jau tā, ka mēs ar Semu darītu kaut ko aizliegtu. Mēs esam vienkārši... 
draugi.

Nē, draugi nešķiet pareizi. Kolēģi arī ne. Varbūt paziņas?
Nu labi, skatīsimies patiesībai acīs. Tas ir savādi.
Es pametu skatienu uz Semu, lai redzētu, vai viņš domā tāpat, bet 

Sems raugās laukā pa vilciena logu ar parasto neizteiksmīgo skatienu. 
Vilciens, uzsākot kustību, noraustās, un Sems it kā pamostas. Kad 
viņš pamana, ka es uz viņu skatos, es aši novēršos.

Cenšos izskatīties mierīga, taču patiesībā arvien vairāk un vairāk 
zaudēju dūšu. Uz ko es esmu parakstījusies? Vai tagad viss ir atkarīgs
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no manas atmiņas? Man, Popijai Vajatai, ir jāatceras kāda balss, kas 
pirms vairākām dienām kādas divdesmit sekundes bija dzirdama 
telefonā. Ja nu es to nespēšu?

Lai nomierinātos, iedzeru malku tējas un saviebjos. Vispirms 
zupa bija pārāk auksta, tagad šis ir pārāk karsts. Vilcienam strauji 
uzņemot ātrumu, pāris lāses karstās tējas izšļakstās man uz rokas.

-  Viss kārtībā? -  Sems ir pamanījis, ka saviebjos.
-  Lieliski. -  Es pasmaidu.
-  Vai varu būt atklāts? -  viņš nedomājot izmet. -  Tu neizskaties 

tā, it kā justos lieliski.
-  Man ir labi! -  es protestēju. -  Es tikai... Saproti, šobrīd daudz 

kas notiek.
Sems pamāj.
-  Atvaino, ka mēs tā arī neaplūkojām tās konfrontācijas metodes, 

ko es apsolīju.
-  Ak tas! -  Es atvairu viņa atvainošanos ar rokas mājienu. -  Tas, 

ko šobrīd darām, ir svarīgāks.
-  Nesaki: “Ak tas!” -  Sems, zaudēdams pacietību, nogroza 

galvu. -  Tieši par to jau es runāju. Tu automātiski nostādi sevi 
otrajā vietā.

-  Nenostādu vis! Tas ir... tu zini. -  Es neveikli paraustu plecus.
-  Vienalga.

Vilciens iebrauc Klepemdžankšenā, un vagonā sakāpj bariņš 
cilvēku. Sems kādu laiku ir aizņemts ar vēstuļu rakstīšanu. Viņa 
telefons pastāvīgi signalizē par ienākošajām ziņām, un es varu tikai 
iedomāties, cik daudz īsziņu un vēstuļu vēl ir ceļā. Tomēr beigu 
beigās Sems atkal iebāž telefonu kabatā un, atbalstījies ar elkoņiem 
uz galdiņa starp mums, pieliecas tuvāk.

-  Viss kārtībā? -  es bikli apvaicājos, acumirklī atskārzdama, cik 
muļķīgs ir šāds jautājums. Par laimi, Sems to pilnībā ignorē.

-  Man ir jautājums tev, -  viņš mierīgi saka. -  Kas tiem Tevišiem 
ir tāds, kas tev liek justies tā, it kā viņi būtu pārāki? Vai tie ir tituli? 
Doktora grādi? Smadzenes?

Jēziņ, atkal par to pašu!
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-  Viss! Tas taču ir acīm redzams! Viņi ir... nu, tāpat kā... Tu cieni 
seru Nikolsu, vai ne? -  Es kareivīgi cērtu pretī. -  Paskaties uz visām 
tām pūlēm, ko tu viņa dēļ uzņemies. Tas ir tāpēc, ka tu viņu cieni.

- J ā ,  es viņu cienu. Protams, cienu. Taču nejūtos zemāks par 
viņu. Viņš man neliek justies kā otrās šķiras pilsonim.

-  Es nejūtos kā otrās šķiras pilsonis! Tu neko par to nezini. Tāpēc 
vienkārši... izbeidz!

-  Labi. -  Sems paceļ gaisā plaukstas. -  Es atvainojos, ja kļūdos. 
Man tikai radās tāds iespaids. Es tikai gribēju palīdzēt kā... -  Viņš 
sliecas uz vārdu “draugs”, tomēr to atmet tāpat kā pirmīt es. -  Es 
tikai gribēju palīdzēt. Bet labi, tā ir tava dzīve. Es nemaisīšos.

Kādu brīdi valda klusums. Sems ir pārstājis. Viņš ir padevies! Es 
esmu uzvarējusi!

I'ad kāpēc es nejūtos kā uzvarētāja?
-  Atvaino. -  Sems paceļ pie auss telefonu. -  Vika, kas noticis?
Viņš iziet no vagona, un es negribot izdvešu smagu nopūtu.

Urdošā sāpe ir atpakaļ, turpat zem ribām, taču šobrīd es nevaru 
pateikt, kāpēc. Vai man sāp tāpēc, ka Teviši negrib, lai es precos ar 
Magnusu, vai tāpēc, ka es mēģinu to noliegt? Varbūt tāpēc, ka es ner
vozēju par visu šo pasākumu? Vai arī tāpēc, ka mana tēja ir pārāk stipra?

Kādu brīdi es vienkārši sēžu uz sola un veros kūpošajā tējā, vēlē
damās, kaut nekad nebūtu dzirdējusi, kā Teviši baznīcā strīdas. Tad 
es neko nezinātu. Tad es varētu izdzēst šo pelēko mākoni no savas 
dzīves un atgriezties pie “Ak, es laimīgā, vai viss nav vienkārši ideāli?”.

Sems atgriežas savā vietā, un mazu brītiņu valda klusums. Vil
ciens ir apstājies nekurienes vidū, un, tā kā riteņi vairs neklaudz pa 
sliedēm, klusums šķiet visai dīvains.7 >

-  Labi. -  Es cieši skatos mazajā plastikāta galdiņā. -  Labi.
-  Kas ir labi?
-  Labi, tu nekļūdies.
Sems neko nesaka, tikai gaida. Vilciens noraustās un sasveras, 

tad lēnām atsāk kustēties.
-  Taču es to neesmu izdomājusi savā prātā vai kā citādi. — Mani 

pleci nožēlojami sašļūk. — Es nejauši dzirdēju, ko Teviši runā. Viņi
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negrib, ka Magnuss ar mani precas. Es esmu darījusi visu, ko varē
jusi. Es esmu spēlējusi Scrabble, es esmu mēģinājusi sarunāties, un 
es pat izlasīju Entonija pēdējo grāmatu.78 Bet es nekad nebūšu tāda 
kā viņi. Nekad.

-  Kāpēc tev vajadzētu būt tādai kā viņi? -  Sems izskatās samulsis.
Kāpēc tev vispār to vajadzētu gribēt?

-  Jā, patiesi! -  Es pārgriežu acis. -  Kāpēc lai es gribētu būt super- 
gudra slavenība, ko rāda televīzijā?!

-  Entonijam  Tevišam ir lielas smadzenes, -  mierīgi saka Sems.
Lielas smadzenes ir tas pats, kas lielas aknas vai liels deguns. Un

ko tad, ja viņam būtu lielas zarnas? Vai arī tad tu par sevi kautrētos?
Es nevaru apvaldīt smiekliņu.
-  Nopietni runājot, viņš ir dīvainītis, -  neatlaižas Sems. -  Tu 

grasies ieprecēties dīvainīšu ģimenē. Atrasties ārpus normām ir 
kropli. Nākamreiz, kad tev no viņiem būs bail, iedomājies virs viņu 
galvām lielu neona izkārtni ar uzrakstu “Ē R M I”.

-  Patiesībā tu tā nedomā. -  Es purinu galvu, tomēr smaidu.
-  Patiesībā tieši tā es domāju. -  Sems tagad izskatās nāvīgi nopietns. 

-Akadēm iskie mācībspēki vienmēr grib justies nozīmīgi. Viņi raksta 
referātus un piedalās T V  raidījumos, lai parādītu, ka viņi ir noderīgi 
un vērtīgi. Bet tu nozīmīgu un vērtīgu darbu dari katru dienu. Tev 
nekas nav jāpierāda. Cik daudziem cilvēkiem tu esi palīdzējusi? Sim
tiem! Tu esi mazinājusi viņu sāpes. Tu esi padarījusi simtiem cilvēku 
laimīgākus. Vai Entonijs Tevišs kādreiz ir padarījis kādu laimīgāku?

Es esmu pārliecināta, ka kaut kas Sema vārdos nav pareizi, bet 
šobrīd nevaru izdomāt, kas tas ir. Es tikai jūtu nelielu gaišumu. Man 
nekad tas nebija ienācis prātā -  es esmu padarījusi simtiem cilvēku 
laimīgākus.

-  Un kā ar tevi? Vai tu esi kādu padarījis laimīgāku? -  es nespēju 
atturēties nepajautājusi, un Sems man uzsmaida.

-  Es pie tā strādāju.
Braucot cauri Vokingai, vilciens piebremzē, un mēs abi instink

tīvi paskatāmies pa logu. Tad Sems pagriežas atpakaļ.

7S Ja  godīgi, es izlasīju tikai pirm ās četras nodaļas.
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-  Taču tas nebūt nav par viņiem. Tas ir par tevi. Par tevi un viņu. 
Magnusu.

-  Es zinu, -  es beigu beigās saku. -  Es zinu, ka tas ir par mums.
Tas ir savādi -  dzirdēt Magnusa vārdu no viņa lūpām. Tas izklau

sās pavisam nepareizi.
Magnuss un Sems ir tik ļoti atšķirīgi, it kā būtu veidoti no dažāda 

materiāla. Magnuss ir spožs, līdzīgs dzīvsudrabam, iespaidīgs un 
sasodīti seksīgs. Tikai mazlietiņ par daudz aizņemts ar sevi.79 Turpretī 
Sems ir... tiešs un stiprs. Un dāsns. Un labsirdīgs. Viņš vienmēr būs 
blakus, ja  vajadzēs, lai kas arī notiktu.

Tagad Sems skatās uz mani un smaida, it kā spētu nolasīt manas 
domas, un mana sirds atkal vieglītēm apmet kūleni, kā tā dara vien
mēr, kad viņš smaida.

Laimīgā Vilova...
Pie šīs domas es iekšēji noelšos un, lai slēptu savu neērtības 

sajūtu, iedzeru malku tējas.
Šī doma manā prātā parādījās bez brīdinājuma. Un es tā nedo

māju. Vai drīzāk, jā, es tā domāju, bet vienkārši tajā nozīmē, ka vēlu 
viņiem abiem labu. Kā neieinteresēts draugs... Nē, ne draugs...

Es nosarkstu.
Es nosarkstu pati par savu dumjo, bezjēdzīgo, nesakarīgo domā

šanas procesu, par kuru, starp citu, nevienam, izņemot mani pašu, 
nekas nav zināms. Tātad varu nomierināties un atslābt. Es varu to 
pārtraukt un atmest smieklīgo domu, ka Sems spēj nolasīt manas 
domas un zina, ka viņš man ir iepaticies...

Nē! Izbeidz! Izbeidz!Tas tiešām ir smieklīgi.
Tas ir tikai...
Izdzēšam vārdu “iepaticies”. Man nav. Nav.
-  Vai tev viss kārtībā? -  Sems pievērš man ziņkārīgu skatienu.

-  Popij, atvaino. Es negribēju tevi sarūgtināt.
-  Nē! -  es aši attraucu. — Tu neesi mani sarūgtinājis! Es tikai 

priecājos. Tiešām.
-  Labi. Tāpēc, ka... -  Sems apklust, lai atbildētu uz zvanu.

-  Vika? Kaut kas jauns?

79 Es to varu sacīt tāpēc, ka viņš ir mans līgavainis un es viņu mīlu.
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Kad Sems aiziet, lai parunātu, es, cieši skatīdamās pa logu, 
iedzeru vēl vienu malku tējas, vēlēdamās, kaut manas asinis atdzistu 
un domas norimtu. Man ir jāatgriežas atpakaļ. Jāpārstartējas. Izmai
ņas nesaglabāt.

Lietišķākas atmosfēras vārdā es pasniedzos kabatā pēc telefona 
un pārbaudu, vai nav pienākušas īsziņas, tad nolieku to uz galda. 
Pagaidām nav nekā tāda, kas attiektos uz krīzi ar sera Nikolsa vēstuli. 
Acīmredzot tagad visas sarunas notiek tikai starp izredzētiem augsta 
līmeņa kolēģiem.

-  Tu taču zini, ka kādā brīdī tev vajadzēs nopirkt citu telefonu, -  
saraucot uzaci, saka Sems, kad ir atgriezies. -  Vai arī tu turpmāk 
plāno visus savus telefonus spert no atkritumu tvertnēm?

- T ā s  ir īstās vietas. -  Es paraustu plecus. -  Atkritumu tvertnes 
un miskastes.

Telefons, pienākot ziņai, iedūcās, un es automātiski pastiepju 
roku, bet Sems paspēj pirmais. Viņa roka pieskaras manai, un mūsu 
skatieni sastopas.

-  Varētu būt man.
-  Pareizi. -  Es pamāju. -  Ņem tu.
Sems izlasa ziņu, tad pakrata galvu.
-  Kāzu trompetista honorārs.
Triumfējoši pasmaidot, es paņemu no Sema telefonu. Nosūtījusi 

ašu atbildi Lusindai, nolieku mobilo atpakaļ uz galda. Kad tas pēc 
neilga brīža atkal iedūcās, mēs abi steidzamies to pakampt un man 
izdodas pirmajai.

-  Vīriešu kreklu izpārdošana. -  Es padodu telefonu Semam. 
-N a v  gluži mana interešu sfēra.

Sems izdzēš īsziņu, tad noliek telefonu uz galda.
-  Vidū! -  Es pārvietoju aparātu. -  Blēdis.
-  Noliec rokas klēpī, — viņš attrauc. -  Blēde.
Valda klusums. Mēs abi saspringuši gaidām, kad telefons atkal 

iedūksies. Sems izskatās tik nāvīgi koncentrējies, ka jūtu -  tūlīt būs 
jāsmejas. Piepeši vagonā iezvanās kāda cita telefons, un Sems gandrīz 
pagrābj mūsējo, pirms attopas.
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-  Traģiski, -  es nomurminu. — Pat nezina zvana skaņu...
Pēkšņi mūsu telefonā dūkdama pienāk jauna īsziņa, un Sema

acumirklīgā vilcināšanās ir pietiekama, lai mobilais nonāktu manās 
rokās.

-  Haha! Varu derēt, ka tā ir man!
Es atveru īsziņu un skatos uz to. Numurs ir nepazīstams, un tikai 

puse teksta ir pienākusi, bet es varu saprast, par ko tas ir... Lēnām 
izlasu vēlreiz. Un vēlreiz. Tad paskatos uz Semu un aplaizu lūpas, kas 
piepeši kļuvušas sausas. Kaut ko tādu es nebiju gaidījusi...

-  Vai īsziņa tev? -  vaicā Sems.
-  Nē. -  Es noriju siekalas. -  Tev.
-  Vika? -  Viņš jau ir pastiepis roku. -  Viņai nevajadzētu izmantot 

šo numuru.
-  Nē, ne Vika. Ne darbs. Tā ir... tā ir... personīga.
Es vēlreiz pārlasu vēstuli, negribēdama atlaist telefonu, kamēr 

neesmu pilnīgi pārliecināta par to, ko redzu.

īsti nezinu, vai šis ir pareizais numurs. Bet man tev vajadzēja pateikt.
Tava otra puse tevi krāpj. Ar kādu, ko tu pazisti... (Ienākošais teksts)

Es to zināju, es zināju, ka viņa ir maita, un šis pierāda, ka viņa 
ir vēl sliktāka, nekā biju domājusi.

-  Kas tur ir? -  Sems nepacietīgi uzsit pa galdu. -  Iedod man 
telefonu. Vai tas ir sakarā ar konferenci?

-  Nē! -  Es sažņaudzu telefonu rokā. -  Sem, man tiešām loti žēl.» >
Kaut es nebūtu to redzējusi pirmā. Bet tajā ir teikts... -  Es, mokoties 
šaubās, vilcinos. -  Tur teikts, ka Vilova tev ir neuzticīga.

Sems izskatās totāli šokēts. Padodot telefonu viņam, jūtu, ka 
manī uzvirmo līdzjūtība. Kurš nelietis pavēsta tādus jaunumus 
īsziņā?

Varu derēt, ka viņa ir sagājusies ar Džastinu Kolu. Tie abi viens 
otram ir sasodīti piemēroti.

Es pētu Sema seju, pārliecināta, ka tajā jāparādās kaut kam, kas 
liecinātu par ciešanām, bet, man par brīnumu, totālo šoku nomaina
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pārliecinošs miers. Viņš sarauc pieri, izlasa ziņu līdz galam un noliek 
telefonu atpakaļ uz galda.

-  Pārdzīvo? -  nespēju atturēties nepavaicājusi.
Sems parausta plecus.
-  Neko nesaprotu.
-  Es zinu! -  Esmu uz Vilovu saskaitusies, tāpēc nespēju paklusēt.

Kāpēc viņai tā bija jādara? Turklāt viņa tevi tik ļoti nomoka! Tāda
liekule! Viņa ir briesmīga! -  Es apklustu, prātodama, vai neesmu 
aizgājusi par tālu.

Sems dīvaini paskatās uz mani.
-  Nē, ne jau tas. Man tas nav saprotams tāpēc, ka es negrasos 

precēties. Man nav otras puses.
-  Bet tu esi saderinājies ar Vilovu, -  es muļķīgi saku.
-  Nē, neesmu.
-  Bet... — Es neizpratnē skatos uz Semu. Kā viņš var nebūt sade

rinājies? Protams, ka viņš ir saderinājies.
-  Nekad neesmu bijis. -  Viņš parausta plecus. -  Kas tev liek tā 

domāt?
-  Tu pats man teici! Es zinu, tu man teici! -  Saraukusi seju, 

izmisīgi pūlos atcerēties. -  Ak jā! Tas bija rakstīts vēstulē, ko sūtīja 
Violeta. Tur bija rakstīts: “Sems ir saderinājies.” Es zinu, ka tā bija.

-  Ak tas. -  Viņa vaigs noskaidrojas. -  Šad un tad es to izmantoju 
kā atrunu, lai tiktu vaļā no uzmācīgiem cilvēkiem. -  Sems mirkli 
klusē, tad piebilst: -  No sievietēm.

-  Kā atrunu? -  es neticīgi atkārtoju. — Kas tādā gadījumā ir 
Vilova?

-  Vilova ir mana bijusī draudzene, -  viņš pēc brītiņa saka. — Mēs 
izšķīrāmies pirms diviem mēnešiem.

Bijusī draudzene?
Kādu brīdi es nespēju parunāt. Manas smadzenes darbojas kā 

spēļu automāts, tās griež domas uz riņķi, cenšoties atrast pareizo 
kombināciju, tomēr nekādi netiek galā. Sems ir saderinājies. Viņam 
jābūt saderinātam.

-  Bet tu... Tev vajadzēja pateikt! -  Mans satraukums beidzot 
izlaužas uz āru. -  Visu šo laiku tu ļāvi man domāt, ka esi saderinājies!



-  Nē. Es nebiju saderinājies. Un nekad neko tādu nepieminēju. -  
Sems izskatās apmulsis. -  Kāpēc tu dusmojies?

-  Es... es nezinu! Viss ir tik nepareizi.
Pūloties sakārtot domas, es smagi elpoju. Kā viņš var nebūt kopā 

ar Vilovu? Tagad viss ir citādi. Un tā ir viņa vaina.80
-  Mēs tik daudz par visu ko runājām. -  Es cenšos izteikties mie

rīgi. -  Es vairākkārt pieminēju Vilovu, un tu nekad neteici, kas viņa 
ir. Kā tu vari būt tik loti sevī noslēdzies?>

-  Es neesmu sevī noslēdzies! -  Sems īsi iesmejas. — Es būtu 
paskaidrojis, kas viņa ir, ja par to būtu runa. Bet tagad tas ir cauri. 
Tas nav svarīgi.

-  Protams, tas ir svarīgi!
-  Kāpēc?
Mani pārņem tāda bezcerība, ka gribas kliegt. Kā viņš var vaicāt, 

kāpēc? Vai tad tas nav skaidrs?
-  Tāpēc, ka... tāpēc, ka... Vilova uzvedas tā, it kā jūs būtu kopā. — 

Un piepeši es saprotu, ka tieši tas mani sarūgtina visvairāk. -  Viņa 
uzvedas tā, it kā viņai būtu visas tiesības uz tevi kliegt. Tāpēc es nekad 
nešaubījos par to, ka esat saderināti. Ko tas viss nozīmē?

Sems saraujas, it kā būtu aizkaitināts, bet neko nesaka.
-  Viņa sūta tev vēstules caur tavu PA! Viņa visus savus pārmetu

mus izsaka publiskās vēstulēs! Tas ir sasodīti dīvaini!
-  Vilova vienmēr ir bijusi... ekshibicioniste. Viņai ir vajadzīgi 

klausītāji. -  Šķiet, ka Sems negrib iedziļināties. -  Viņai nav tās pašas 
robežas, kas citiem cilvēkiem...

-  Nav gan! Vai tu maz zini, cik īpašnieciska viņa ir? Es netīšām 
dzirdēju, kā viņa runā birojā. -  Vilciena skaļrunī kļūst dzirdami 
paziņojumi par nākamajām stacijām, bet es cenšos troksni pārkliegt.
-  Vai tu zini, ka viņa sūdzas par tevi visām biroja meitenēm? Viņa 
stāstīja, ka jums tagad esot melnā strīpa un tev vajagot atmosties, 
citādi tev nākšoties saprast, ko tu zaudē, tas ir, viņu.

-  Mums nav melnā strīpa. -  Sema balsī uz mirkli ieskanas īstas 
dusmas. -  Mums viss ir cauri.

80 Es īsti nezinu, kādā veidā, taču instinktīvi jūtu, ka tā ir.

234



-  Vai viņa to zina?
-  Jā, viņa zina.
-  Tu esi pārliecināts? Tu esi pilnīgi drošs, ka Vilova saprot?
-  Protams. -  Viņš izklausās nepacietīgs.
-  Zini, man nešķita, ka Vilovai bija “protams”! Kā tieši jūs sarāvāt 

attiecības? Vai tu apsēdies un kārtīgi ar viņu izrunājies?
Klusums. Sems izvairās no mana skatiena. Skaidrs, viņš nav apsē

dies un kārtīgi izrunājies. Es to zinu. Iespējams, viņš Vilovai aizsūtīja 
īsu vēstulīti, kurā rakstīts: “Cauri. Sems.”

-  Klau, tev vajag viņai pateikt, lai viņa pārstāj šo smieklīgo vēs
tuļu sūtīšanu. Vai tad ne? -  Es cenšos pievērst viņa uzmanību. -  Sem?

Viņš atkal pārbauda savu telefonu. Tipiski. Viņš negrib zināt, 
viņš negrib par to runāt, viņš negrib iesaistīties...

Piepeši man prātā iešaujas kāda doma. Ak mans dievs, nu pro
tams.

-  Sem, vai tu kādreiz vispār atbildi uz Vilovas vēstulēm?
Viņš neatbild, vai ne? Tas visu izskaidro. Tāpēc viņa katru vēstuli 

sāk no jauna. Viņa, tēlaini runājot, sprauž vēstules pie tukšas sienas.
-  Nu bet, ja tu nekad neatbildi, kā lai viņa zina, ko tu patiesībā 

domā? -  Es runāju arvien skaļāk, lai pārkliegtu fona troksni. -  Viņa 
neko nezina! Tāpēc viņa tik ļoti par visu maldās! Tāpēc viņa domā, 
ka tu joprojām kaut kā piederi viņai!

Sems pat neskatās man acīs.
-  Sasodīts, tu tik tiešām esi viens nolāpīts pidars! -  es iekliedzos, 

zaudējusi pacietību, tieši tajā brīdī, kad mikrofoni vagonā apklust.
Nu forši. Saprotams, es nebūtu runājusi tik skaļi, ja būtu zinājusi, 

ka tā notiks. Saprotams, es nebūtu izmantojusi šo vārdu. Tā ka māte 
ar bērniem, kas sēž trīs solus tālāk, var pārstāt raidīt ļaunus skatienus 
manā virzienā, it kā es personīgi censtos viņus samaitāt.

-  Tu tiešām esi! -  es klusākā, taču joprojām niknā balsī turpinu.
-  Tu nevari vienkārši izslēgt Vilovu no apziņas un domāt, ka viņa 
pazudīs. Tu nevari nospiest “Ignorēt” pogu uz visiem laikiem. Viņa 
nepazudīs, Sem. Tici man. Tev ar viņu jārunā un precīzi jāpaskaidro, 
kāda ir situācija un kas tajā slikts, un...



-  Klausies, liecies mierā! -  Sems izklausās aizkaitināts. — Ja viņa 
grib sūtīt bezjēdzīgas vēstules, viņa var to darīt. Man ir vienalga.

-  Bet tas saindē attiecības! Tas ir slikti! Tam nevajadzētu notikt!
-  Tu neko par to nezini, -  Sems atcērt.
Laikam esmu trāpījusi vārīgā vietā. Un tas, starp citu, ir joks. Es 

neko par to nezinu?
-  Es par to zinu visu! -  es iebilstu. -  Ja esi aizmirsis, man bija 

darīšana ar tavu pastkasti, mister Neko nezinu, Neatbildu, Ignorēju 
Visus un Visu.

-  Tikai tāpēc, ka neatbildu uz katru vēstuli ar sešdesmit pieciem 
nolādētiem smaidiņiem... -  Sems dzēlīgi paskatās uz mani.

Nu nē, viņam neizdosies to pavērsr pret mani. Kas ir labāk — 
smaidiņi vai atšūšana?

-  Tu vispār neatbildi nevienam, -  es pārmetoši attraucu. -  Pat ne 
savam personīgajam tētim!

-  Ko? -  Viņš izklausās sašutis. -  Par ko tu, ellē, tagad runā?
-  Es izlasīju viņa vēstuli, -  es aizstāvos. -  Par to, kā viņš grib ar 

tevi parunāties un vēlas, kaut tu atbrauktu viņu apciemot Hemp- 
šīrā, viņam esot kaut kas tev jāpastāsta. Viņš rakstīja, ka jūs neesat 
runājušies veselu mūžību, un viņš ilgojas pēc vecajām dienām. Un 
tu viņam pat neatbildēji. Tev nav sirds.

Sems smieklu lēkmē atgāž galvu.
-  Ak, Popij. Tu tiešām nezini, par ko runā.
-  Es domāju, ka zinu gan.
-  Es domāju, ka nezini gan.
-  Es domāju, ka esmu ieskatījusies tavā dzīvē mazliet dziļāk nekā 

tu pats.
Dumpīgi uzmetu Semam niknu skatienu. Tagad es ceru, ka viņa 

tētis tomēr ir saņēmis manu īsziņu. Nespēju vien sagaidīt, kad Sems 
ieradīsies Čidingfordas viesnīcā un atradīs tur savu tēvu, smuki sapu- 
cējušos un cerību pilnu, ar rozi pogcaurumā. Varbūt tad viņš vairs 
nebūs tik vīzdegunīgs.

Sems ir paņēmis mūsu telefonu un vēlreiz pārlasa vēstuli.
-  Es neesmu saderinājies, -  viņš saka, savilcis uzacis. -  Man nav 

otras puses.
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-  Jā, es sapratu. Paldies par skaidrojumu, -  sarkastiski atsaku.
Tev ir tikai psihopātiska bijusī, kura domā, ka tu viņai vēl aizvien

piederi, kaut ari jūs esat sarāvuši attiecības pirms diviem mēnešiem...
-  Nē, nē. -  Viņš purina galvu. -  Tu neseko līdzi. Šobrīd mēs abi 

divi izmantojam šo telefonu, vai ne?
-  Jā. -  Kas viņam tagad padomā?
-  Tātad šī īsziņa varēja būt domāta vai nu man, vai tev. Man nav 

otras puses, Popij. -  Sems drūmi paceļ galvu. -  Tev gan ir.
Mirkli skatos viņā, neko nesaprazdama, tad... liekas, ka kaut kas 

ledains nopil lejup pa manu muguru.
-  Nē. Tu domā... Nē. Nē! Nerunā muļķības. -  Es atņemu viņam 

telefonu. -  Te sacīts “otra puse”, nenorādot dzimumu. Bet es par savu 
otru pusi esmu pārliecināta.

-  Labi. Lai tā būtu. -  Sems pamāj. -  Taču man nav otras puses. 
Vina neeksistē. Tātad...>

Es skatos viņam pretī, juzdamās visai nelāgi. Prātā vēlreiz pārlieku 
īsziņā rakstīto. “Tava otra puse tevi krāpj."

Nē. Tas nevar būt... Magnuss nemūžam...
Telefons iepīkstas, un mēs abi satrūkstamies. Ir pienākusi īsziņas 

beigu daļa. Es izlasu klusējot.

īsti nezinu, vai šis ir pareizais numurs. Bet man tev vajadzēja pateikt.
Tava otra puse tevi krāpj. Ar kādu, ko tu pazīsti. Piedod, ka tev to nodaru īsi
pirms kāzām, Popij. Taču tev vajadzētu zināt patiesību.
Tavs draugs

Man griežas galva. Es ļauju telefonam nokrist atpakaļ uz galda.
Tas nevar būt. Vienkārši nevar.
Neskaidri noprotu, ka Sems paņem telefonu un lasa tekstu.
-  Kāds draugs, -  viņš beidzot drūmi nosaka. -  Lai kurš tas būtu, 

viņš varbūt vienkārši grib tev sabojāt pasākumu. Iespējams, tā nemaz 
nav taisnība.

-  Tieši tā. -  Es vairākas reizes pamāju. -  Tieši tā. Esmu pārliecināta, 
ka tas viss ir izdomāts. Vienkārši kāds mēģina mani apmuļķot. Slikts 
joks. — Es cenšos izrādīties pašapzinīga, bet drebošā balss mani nodod.
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-  Kad paredzētas kāzas?
-  Sestdien.
Sestdien, pēc četrām dienām, un es saņemu šādu ziņu!
-  Vai nav kāda... -  Sems vilcinās. -  Vai nav neviena, ko tu... turi 

aizdomās?
Annaliza!
Tas iešaujas man prātā, pirms es paspēju padomāt. Annaliza un 

Magnuss.
-  Nē. Tas ir... es nezinu. -  Domīgi pagriežu galvu un piespiežu 

pieri pie vilciena loga rūts.
Es negribu par to runāt. Es negribu par to domāt. Annaliza ir 

mana draudzene. Es zinu, ka, pēc viņas domām, Magnuss pienācās 
viņai, bet tomēr...

Annaliza savā uzsvārci, plivina skropstas pretī Magnusam. Viņas 
plaukstas uz Magnusa pleciem.

Nē. Pārstāj! Izbeidz to, Popij!
Es paceļu plaukstas pie sejas, savelku tās dūrēs un izberzēju acis, 

it kā gribētu izspiest no galvas visas domas.
Kāpēc viņam vai viņai, lai kurš tas būtu, vajadzēja sūtīt šo tekstu? 

Kāpēc man tas bija jālasa?
Tā nevar būt patiesība. Tā nevar būt. Tas ir tik rupji, piedauzīgi, 

sāpīgi, aizskaroši, šausmīgi...
Asara ir pasprukusi zem manām dūrēm un zaglīgi ripo lejup pa 

vaigu uz zoda pusi. Es nezinu, ko darīt. Es nezinu, kā rīkoties šādā 
gadījumā. Vai man zvanīt Magnusam uz Brigi? Vai man pārtraukt 
viņa vecpuišu ballīti? Bet ja nu viņš ir nevainīgs un sadusmojas, un 
visa uzticēšanās mūsu starpā ir pagalam?

-  Mēs pēc dažām minūtēm būsim galā. -  Sema balss ir klusa un 
uzmanīga. -  Popij, ja tu neesi tam visam gatava, es sapratīšu...

-  Nē. Es esmu gatava. — Nolaižu dūres, pasniedzos pēc papīra 
salvetes un izšņaucu degunu. -  Man nekas nekait.

-  Tev kait gan.
-T aisn īb a, man nav labi. Bet... ko es varu darīt?
-  Aizraksti tam kretīnam, lai viņš tev nosauc vārdu.
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Es skatos uz Semu un jūtu apbrīnu. Man tas nekad nebūtu 
ienācis prātā.

-  Labi. -  Es ar grūtībām noriju siekalas un mēģinu saņemties 
drosmi. — Labi. Es uzrakstīšu.

Sniedzoties pēc telefona, jau jūtos labāk. Vismaz es kaut ko 
daru. Vismaz es nesēžu un nemokos bezjēdzīgās ciešanās. Es pabei
dzu rakstīt, nospiežu “Sūtīt” (līdz ar pavisam nelieliem adrenalīna 
uzplūdiem) un izstrebju auksto tēju. Nu, Nezināmais numur. Runā! 
Saki man, ko esi ucinājis!

-  Nosūtīji? -  Sems mani vēro.
-  Jā. Tagad man atliek tikai gaidīt un paskatīties, kas viņiem 

sakāms.
Vilciens iebrauc Beisingstokā, un pasažieri dodas uz durvīm. Es 

iemetu tējas glāzīti atkritumu tvertnē, paķeru savu somu un pieceļos.
-  Pietiks ņemties ar manām stulbajām problēmām. -  Es pie

spiežu sevi uzsmaidīt Semam. -  Iesim atrisināsim tavējās.



Čidingfordas viesnīca ir liela un iespaidīga, ar skaistu 
galveno ēku Džordža laika stilā gara piebraucamā ceļa galā un dažām 
ne tik jaukām stikla būvēm, kas pa pusei paslēptas aiz liela žoga. 
Taču, kad ierodamies, šķiet, es esmu vienīgā, kas to novērtē. Sems 
nav pašā labākajā garastāvoklī. Sākumā krietnu brīdi nevarējām 
sadabūt taksometru, tad iesprūdām aiz dažām aitām, un visbeidzot 
taksometra šoferis apmaldījās. Turklāt visu brauciena laiku Sems kaut 
ko nikni rakstīja telefonā.

Tagad mūs ēkas priekšpusē uz kāpnēm sagaida divi vīrieši uzval
kos. Sems pagrūž šoferim dažas banknotes un atver taksometra 
durvis, pirms tas ir pilnībā apstājies.

— Popij, atvaino mani uz mirkli. Sveiki, puiši...
Visi trīs saspiežas bariņā uz grantētā ceļa, un es izkāpju mazliet 

lēnāk. Kad taksometrs aizbrauc, es rūpīgi aplūkoju manikirēto 
dārzu. Tur ir kriketa laukums un dekoratīvi apcirpti krūmi, un 
pat maza kapela, kura, varu derēt, jauki noder kāzu cerem oni
jām. Apkārtne izskatās tukša, un gaisā jūtams svaigums, kas liek 
man nodrebināties. Varbūt es vienkārši nervozēju, bet varbūt tas 
ir novēlojies šoks. Vai arī vainīga ir šī stāvēšana nekurienes vidū, 
nezinot, ko es te, sasodīts, daru, kad mana personīgā dzīve grasās 
sabirt drupās.

Kompānijas pēc izvelku telefonu. Kad tas ērti iegulst plaukstā, es 
sajūtu nelielu mierinājumu. Diemžēl ar to nepietiek. Vairākas reizes 
pārlasu Nezināmā numura īsziņu, vienkārši, lai sevi pamocītu, tad 
saceru tekstu Magnusam. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģināju
miem man tas beidzot izdodas, kā nākas.
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Sveiks. Kā iet? P

Nekādu buču.
Acīs sariešas asaras, tomēr es nospiežu “Sūtīt”. īsziņa ir vienkārša, 

bet es jūtos tā, it kā katram vārdam būtu divkāršas, trīskāršas, pat 
četrkāršas nozīmes svars līdz ar sirdi plosošu zemtekstu, kuru Mag
nuss var saprast, bet var arī nesaprast.81

“Sveiks” nozīmē: Sveiki, vai tu esi bijis man neuzticīgs? Vai esi? 
l ūdzu, LŪDZU, nepieļauj, ka tā ir taisnība.

“Kā” nozīmē: Es loti vēlos, lai tu man piezvani. Es zinu, ka tu esi 
savā vecpuišu ballītē, bet tavs zvans mani pārliecinātu par to, kas man 
svarīgs, — ka tu mani mīli un ka tu neesi izdarījis neko tādu.

“Iet” nozīmē: Ak dievs, es to nevaru izturēt. Ja nu tā ir taisnība? Ko 
es darīšu? Ko es teikšu? Bet tad, ja  tā NAV taisnība un es esmu turējusi 
tevi aizdomās bez kāda iemesla...

-  Popij! -  Sems pagriežas pret mani, un es salecos.
-  Jā! Esmu pati uzmanība. -  Es pamāju viņam, ieliekot telefonu 

somā. Man tagad jākoncentrējas. Man jāizmet Magnuss 110 prāta. 
Man jābūt noderīgai.

-  Tie ir Marks un Robijs. Viņi strādā pie Vikas.
-  Viņa jau ir ceļā. -  Marks ieskatās telefonā, kamēr mēs visi 

dodamies augšup pa pakāpieniem. -  Sers Nikolss pagaidām nerādās 
publikai. Mēs domājam, ka viņam labākā vieta ir Bērkšīra. Ja nu 
kāds grib viņu intervēt...

-  Nikam nevajadzētu slēpties! — Sems sarauc pieri.
-  Viņš neslēpjas. Tikai saglabā mieru. Mēs negribam, ka viņš 

steidzas uz Londonu, it kā būtu kaut kāda krīze. Šovakar viņš saka 
runu vakariņās, rīt mēs pārgrupēsimies, redzēsim, kā lietas izvērtīsies. 
Kas attiecas uz konferenci, pagaidām neko nemainām. Saprotams, 
seram Nikolsam jāierodas rīt no rīta, bet mums jāpaskatās... -  maz
liet saviebis seju, viņš vilcinās, — ...kas notiks.

-  Un kā ar priekšrakstu? -  vaicā Sems. -  Es runāju ar Džulianu, 
viņš dara visu iespējamo...

81 Labi, viņš nesapratīs. Es zinu.
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Robijs nopūšas.
-  Sem, mēs jau zinām, ka tas neizdosies. Tas ir, mēs nedomājam 

to pieprasīt, bet...
Mēs ienākam lielā vestibilā un apstājamies. Oho! Šī konference 

ir daudz modernāka nekā ikgadējā fizioterapeitu sanākšana. Visur 
redzami milzīgi Baltā Globusa Konsultāciju logotipi, un apkārt 
visam vestibilam uzstādīti lieli ekrāni. Nepārprotami kāds zālē dar
bojas ar T V  kameru, jo ekrānos redzami krēslu rindās sēdošie ļaudis. 
Mūsu priekšā ir divas aizvērtas divviru durvis, un aiz tām piepeši 
atskan smiekli. Pēc desmit sekundēm tie dzirdami arī no ekrāniem.

Vestibila vienā stūrī novietots galds, uz kura vientuļi rēgojas 
dažas caurlaides ar vārdiem. Aiz galda garlaikojas kāda meitene. Mūs 
ieraudzījusi, viņa izslējās un nedroši mums uzsmaida.

-  Viņiem iet jautri, -  pamezdams skatienu uz ekrāniem, saka 
Sems.

-  Runā Malkolms, -  saka Marks. -  Viņam labi izdodas. Nāciet 
te! -  Viņš ieaicina mūs blakustelpā un cieši aizver durvis mums aiz 
muguras.

-  Tā, Popij, -  Robijs pieklājīgi uzrunā mani. -  Sems iepazīstināja 
mūs ar tavu... teoriju.

-  Tā nav mana teorija, -  es šausmās saku. -  Es par to neko 
nezinu! Es tikai saņēmu tās īsziņas un padomāju, ka tās varētu būt 
svarīgas, un Sems izdomāja...

-  Es domāju, ka viņai varētu būt taisnība. -  Sems pievēršas Mar
kam un Robijam, it kā izaicinot viņus, lai tik uzdrošinās nepiekrist.
-  Vēstule tika safabricēta. Tam mēs visi piekrītam.

-  Vēstule ir... neraksturīga, — izlabo Robijs.
-  Neraksturīga? -  Sems izskatās pārskaities. -  Viņš ne vella to nav 

rakstījis! To uzrakstīja kāds cits un ievietoja sistēmā. Mēs grasāmies 
noskaidrot, kurš tas bija. Popija dzirdēja balsi. Popija to atpazīs.

-  Labi. -  Robijs un Marks piesardzīgi saskatās. -  Es teikšu tikai 
to, Sem, ka mums jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Mēs joprojām 
strādājam pie tā, kā šo ziņu pavēstīt kompānijai. Ja tu nepārdomāti 
iejauksies ar apsūdzībām...
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-  Es neiejaukšos ne ar ko! -  Sems raida viņam dusmīgu skatienu.
Uzticies taču mazliet!

-T ā ta d  ko tu domā darīt? -  Marks izskatās patiesi ieinteresēts.
-  Staigāt apkārt. Ieklausīties. Atrast adatu siena kaudzē. -  Sems 

pagriežas pret mani. -  Tu tam esi gatava, Popij?
-  Pilnīgi. -  Es pamāju, cenzdamās noslēpt, cik pārbijusies patie

sībā jūtos. Tagad sāku vēlēties, kaut nekad nebūtu pierakstījusi tās 
divas sasodītās ziņas.

-  Un tad...? — Robijs joprojām izskatās nepārliecināts.
-  Tad arī raizēsimies.
Telpā iestājas klusums.
-  Labi, -  beidzot saka Robijs. -  Dariet tā. Uz priekšu! Manuprāt, 

no tā nekāds ļaunums nevarētu rasties. Tikai... kā tu izskaidrosi, kas 
ir Popija?

-  Jaunā PA? -  ierosina Marks.
Sems pakrata galvu.
-  Nē, es jau esmu iecēlis jauno PA, un puse stāva ar viņu šorīt 

iepazinās. Nesarežģīsim lietas. Teikšu, ka Popija domā pievienoties 
kompānijai. Es viņu iepazīstinu. Vai tu piekrīti, Popij?

-  Jā! Lai notiek!
-  Atnesi personāla sarakstu?
-  Te būs. -  Robijs pasniedz Semam papīra lapu. -  Taču pārāk 

neaizraujies, Sem.
Marks tikmēr ir pavēris durvis uz vestibilu.
-  Vini nāk laukā, -  viņš komentē. -  Visi tavā rīcībā.> 7 >

Mēs izejam vestibilā. Abas lielās durvis ir atvērtas, un cilvēki 
straumēm plūst laukā no zāles. Visiem ir piespraustas caurlaides 
ar vārdiem, viņi tērzē un smejas, un izskatās pārsteidzoši mundri, 
ņemot vērā, ka ir pusseptiņi vakarā un viņi visu pēcpusdienu ir 
klausījušies runas.

-V iņ u  ir tik daudz! -  Skatoties uz ļaužu grupiņām, es jūtu, kā 
drosme sašļūk man papēžos.

-  Viss kārtībā, -  stingri nosaka Sems. -  Tu zini, ka tā ir vīrieša 
balss. Tas jau samazina skaitu. Mēs vienkārši apstaigāsim telpu un
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neatbilstošos izslēgsim citu pēc cita. Man ir savas aizdomas, bet... cs 
tevi neietekmēšu.

Es lēnām sekoju Semam ļaužu drūzmā. Cilvēki paķer dzērienu 
glāzes no viesmīļiem, kas tās iznēsā, apsveicinās cits ar citu un 
izkliedz jokus pāri kolēģu galvām. Te valda īsta kakofonija. Manas 
ausis, pūloties uztvert balsis, iespringst gluži kā radaru sensori.

-  Vēl nedzirdēji savējo? -  noprasa Sems, pasniedzot man glāzi ar 
apelsīnu sulu. Es zinu, ka viņš joko, bet vienlaikus ir cerību pilns.

Noliedzoši pakratu galvu. Šis troksnis ir mani apstulbinājis, tas 
manā galvā ir saplūdis vienā lielā kanonādē. Es ar grūtībām spēju 
izšķirt pati savus vārdus, kur nu vēl sadzirdēt noteiktu balsi, ko esmu 
dzirdējusi nieka divdesmit sekundes telefonā pirms vairākām dienām.

-  Labi, darīsim to metodiski. -  Sems gandrīz vai sarunājas pats 
ar sevi. -  Apstaigāsim telpu pa apli. Vai izklausās pēc plāna?

Es pasmaidu, bet vēl nekad dzīvē neesmu sajutusi pret sevi vērstu 
tādu spiedienu. Neviens cits to nevar izdarīt. Neviens cits to balsi 
nav dzirdējis. Viss ir atkarīgs no manis. Tagad es zinu, kā lidostās 
jūtas suņi, kas ir trenēti saost noteiktu smaku.

Mēs pieejam pie sieviešu grupas, kas stāv kopā ar diviem pusmūža 
vecuma vīriešiem.

-  Sveicināti! -  Sems ar visiem jauki sasveicinās. -  Vai negarlai
kojaties? Ļaujiet jums stādīt priekšā Popiju, viņa iepazīstas ar kom
pāniju. Popij, šie ir Džeremijs un Pīters. Džeremij, cik gadus tu jau 
strādā pie mums? Un Pīter? Kopā ar mums jau trīs gadus?

Labi. Tagad es klausos, kā nākas. Tuvumā tas ir vieglāk. Apmēram 
pēc desmit sekundēm noraidoši nogrozu galvu un Sems mani ātri 
aizved pie nākamās grupas, pa ceļam neuzkrītoši izsvītrojot vārdus 
no saraksta.

-  Sveicināti! Vai negarlaikojaties? Ļaujiet jums stādīt priekšā 
Popiju, viņa iepazīstas ar kompāniju. Popij, tu jau esi satikusi Nihalu, 
bet šis ir Kolins. Nu, Kolin, kas šajās dienās nodarbina tavu prātu?

Apbrīnojami, cik dažādas ir cilvēku balsis, kad sāk tām pievērst 
uzmanību! Atšķiras ne tikai tonis, bet arī akcents, tembrs, izrunas 
nepilnības, traucējumi un lērums citu sīkumu.
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-  Un kā jums šķiet? -  es iesaistos sarunā, uzsmaidot bārdainam 
vīrietim, kurš vēl nav izdvesis ne zilbes.

-  Nu, šis ir bijis sarežģīts gads... — viņš, vārdus stiepdams, iesāk 
runāt.

Nē. Nekad neesmu viņu dzirdējusi. Es, pakratot galvu, paskatos 
uz Semu, un viņš spēji saņem mani aiz rokas.

-  Piedod, Dadlij, mums jāskrien... -  Viņš dodas pie nākamās 
grupas un nekautrējoties pārtrauc cilvēkus pusvārdā. — Popij, šis 
ir Saimons... Stefānij, man šķiet, jūs esat tikušās... Saimon, Popija 
apbrīnoja tavu žaketi. Kur tu to dabūji?

Es tam nespēju noticēt -  Sems ir šausmīgi nevērīgs! Viņš klaji 
ignorē visas sievietes un gvelž pilnīgi jebko, lai tikai piedabūtu 
vīriešus runāt. Taču, iespējams, tas ir vienīgais veids, kā panākt 
savu.

Jo vairākās balsīs es klausos, jo pārliecinātāka par sevi kļūstu. Tas 
ir vieglāk, nekā biju domājusi, jo neviena no šovakar dzirdētajām 
balsīm nemaz nelīdzinās telefonā dzirdētajai. Mani uztrauc vienīgi 
fakts, ka mēs jau esam apstaigājuši četras grupas un tās izslēguši. Es 
nemierīgi pārlaižu skatienu telpai. Ja nu mēs apstaigājam to visu un 
es joprojām neizdzirdu balsi, kas atstāja ziņu?

-  Sveiki, savējie! Negarlaikojaties? -  Pienākot pie nākamās gru
pas, Sems joprojām ir savā elementā. -  Ļaujiet jums stādīt priekšā 
Popiju, viņa iepazīstas ar kompāniju. Popij, šis ir Tonijs. Tonij, 
varbūt tu pastāstīsi Popijai par savu nodaļu? Un šis ir Daniels, un... 
šī ir... ak, Vilova.

Kad mēs pienācām, Vilova bija aizgriezusies, tāpēc viņas seja 
nebija redzama, taču tagad mēs stāvam aci pret aci.

Ak mans dievs!
-  Sem! -  Vilova iesaucas pēc tik garas pauzes, ka es jau sāku 

justies neērti mūsu visu vietā. — Kas tā... tāda?
Labi. Mana īsziņa Magnusam varbūt bija pasmaga vārdu daudz- 

nozīmības dēļ, taču Vilovas trīs vārdu teikuma svars ir graujošs. Nav 
jābūt speciālistam Vilovas valodā, lai zinātu, ka tas, ko viņa pateica, 
patiesībā nozīmē: “Kas, PIE JO D A , ir šī meitene, un KO viņa šeit
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dara kopā ar TEV I? Johaidī, Sem, vai tu T ĪŠU PR Ā T VAZĀ MANI 
AIZ DEGUNA? Tāpēc ka, tici man, tu to SĀPĪGI nožēlosi.”

Nu jūs jau saprotat -  pārfrāzēšana...
Vēl nekad mūžā neesmu jutusi pret sevi vērstu tik atklātu naidī

gumu. Šķiet, ka starp mums plūst elektriskā strāva. Vilovas nāsis ir 
ieplestas un nobālušas, viņas acis šķiļ dzirksteles, pirksti ir sažņauguši 
glāzi tik cieši, ka cauri bālajai ādai kļūst redzamas dzīslas. Taču viņas 
smaids joprojām ir maigs un patīkams un viņas balss -  melodiski 
plūstoša. Tas laikam ir pats biedējošākais.

-  Popija domā pievienoties mūsu kompānijai, -  saka Sems.
-  Ak tā. -  Vilova turpina smaidīt. -  Jauki. Laipni lūdzam, Popij.
Viņa mani biedē. Un viņa līdzinās kādam citplanētietim. Aiz

laipnā smaida un liegās balss slēpjas ķirzaka.
-  Paldies.
-  Labi, mums tagad jāiet... Uz redzēšanos... Vilova, -  Sems 

nosaka un saņem manu roku, lai vadītu projām.
Pfū-ū. Slikta doma. Man mugurā duras Vilovas skatiens, ass kā 

lāzera stars. Vai Sems to nejūt?
Mēs dodamies pie nākamās grupas, un Sems metas kārtējā spē

lītē. Es paklausīgi staipu kaklu, mēģinot ieklausīties, bet neviens no 
šiem cilvēkiem neizklausās kā balss telefonā. Virzoties tālāk pa apli, 
es jūtu, ka Sems sāk zaudēt dūšu, lai gan mēģina to neizrādīt. Kad 
esam pametuši bariņu jaunu IT  puišu, kas dzer alu, viņš vaicā:

-  Tiešām? Neviens no šiem zēniem?
-  Nē. -  Es atvainojoties paraustu plecus. -  Piedod.
-  Tev nav jāatvainojas! -  Sems īsi, saspringti iesmejas. -  Tu dzir

dēji to, ko dzirdēji. Tu nevari... ja tas nav neviens no viņiem. -  Viņš 
uz mirkli apklust. -  Noteikti ne tas blondais? Tas, kurš runāja par 
savu mašīnu? Viņš neizklausījās dzirdēts?

Tagad vilšanās Sema balsī jau ir skaidri saklausāma.
-  Vai viņš ir tas, ko tu biji domājis?
-  Es... nezinu. -  Sems nopūšoties iepleš rokas. -  Varbūt. Jā. 

Viņam ir IT  kontakti, viņš kompānijā ir jauns. Džastins un Eds 
viegli būtu varējuši viņu pierunāt...



Nezinu, ko lai atbildu. Kā jau Sems pats teica, es dzirdēju to, 
ko dzirdēju.

-  Man šķiet, daži ir izgājuši uz terases, -  es saku, cenšoties palī
dzēt.

-  Mēs pamēģināsim arī tur. -  Viņš pamāj. -  Bet vispirms pabeig
sim šeit.

Jau iepriekš varu pateikt, ka neviens no četriem sirmajiem vīrie
šiem pie bāra nebūs mūsu zvanītājs, -  un man izrādās taisnība. 
Kamēr Sems ir iesaistījies sarunā par Malkolma runu, es izmantoju 
izdevību un pavirzos mazliet tālāk, lai paskatītos, vai Magnuss nav 
atbildējis. Protams, nav. Taču pastkastītes simbols mirgo, rādot, ka 
uz adresi semsrokstons(S>baltaglobusakonsultadjas.com ir pienākusi 
ziņa, kas pievienota arī semsrokstonspa@baltaglobusakonsultacijas. 
com. To lasot, es neviļus aizsvilstos.

Sem!
Tas bija visai žigli. Es SKAIDRI zinu, ko tu gribi panākt, un tu esi NOŽĒLOJAMS.
Kur tu viņu sadabūji, kādā aģentūrā? Man gribas domāt, ka tu varētu dabūt
arī ko labāku.
Vilova

Kamēr neticīgi veros ekrānā, parādās nākamā ziņa.

Tas ir ārprāts, Sem. Viņa pat nav pienācīgi SAĢĒRBUSIES pasākumam. Vai ari
klīrīgi džinsa svārciņi pēkšņi ir kļuvuši par īsto konferenču apģērbu?

Mani svārki nav klīrīgi! Un es nebiju plānojusi apmeklēt konfe
renci, kad šorīt ģērbos!

Es sašutusi nospiežu “Atbildēt" un rakstu:

Patiesībā es domāju, ka viņa ir satriecoši skaista. Un viņas džinsa svārki nav
klīrīgi. Saņem, Vilovragana.
Sems

Tad es to izdzēšu. Saprotama lieta. Jau grasos nolikt telefonu, 
kad no Vilovas pienāk trešā īsziņa. Nu tiešām. Vai viņa nevar vienreiz 
likties mierā?
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Tu gribi padarīt mani greizsirdīgu, Sem. Jauki. Es to respektēju. Man tas pat 
patīk. Mūsu attiecībām ir nepieciešama dzirkstele. Bet PAMĒĢINI MAN PARA
DĪT KAUT KOTADU, LAI MAN BŪTU IEMESLS BŪT GREIZSIRDĪGAI!!!
Tāpēc ka, tici man, tavs izgājiens ne uz vienu šeit nav atstājis nekādu 
iespaidu. Tas ir, es domāju, defilēšana apkārt ar kaut kādu neizteiksmīgu 
meiteni, kam, skaidri redzams, NAV NE MAZĀKĀS JAUSMAS, KĀ IZFĒNOT 
SAVAS STULBĀS PINKAS... Labi. Tas ir traģiski, Sem. TRAĢISKI!
Parunāsimies, kad tu būsi pieaudzis.
Vilova

Es neizpratnē pieskaros saviem matiem. Es tos šorīt izfinoju. 
Vienkārši ir grūti piekļūt cirtām aizmugurē. Nevarētu teikt, ka 
man ir svarīgi, ko domā Vilova, tomēr es nespēju nejusties mazliet 
aizskarta...

Manas domas tiek pārtrauktas pusceļā, un es apstulbusi raugos 
telefona ekrānā. Es nespēju tam noticēt! Telefonā tikko ir pienā
kusi īsziņa no Sema. Viņš ir atbildējis Vilovai. Viņš tiešām ir viņai 
atbildējis! Tikai viņš ir nospiedis “Atbildēt visiem”, tāpēc atbilde 
pienākusi arī man.

Pārsteigumā pacēlusi skatienu, es redzu, ka Sems vēl aizvien 
sarunājas ar sirmajiem vīriešiem un izskatās nopietni iegrimis sarunā. 
Droši vien viņš atbildi uzbliezis ļoti ātri. Atvērusi vēstuli, es redzu 
vienu vienīgu rindiņu.

Vilova, pārstāj. Tu nevienu nepārsteidz.

Es samirkšķinu acis. Viņai tas nepatiks.
Kādu brīdi nogaidu, lai paskatītos, vai nesekos nākamais uzbru

kums Semam, bet nekas vairs nenotiek. Iespējams, Vilova ir tikpat 
apstulbusi, cik es.

-  Lieliski. Parunāsim vēlāk, -  pāri sarunu troksnim paceļas Sema 
balss. -  Popij, es gribētu, lai tu satiec vēl dažus cilvēkus.

— Labi. -  Novācu telefonu un esmu pati uzmanība. — Lai notiek. 
Mēs apstaigājam pārējo telpu. Sema sarakstā pretī uzvārdiem

parādās arvien vairāk ķeksīšu. Šķiet, ka esmu ieklausījusies jau gandrīz 
visu šajā kompānijā strādājošo vīriešu balsīs, tomēr neesmu dzirdējusi
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nevienu, kas līdzinātos toreiz telefonā dzirdētajai. Es pat sāku prā
tot, vai atceros to pareizi, vai neesmu to visu izdomājusi savā prātā.

Kad pa paklājiem klāto gaiteni dodamies uz atvērtajām terases 
durvīm, redzu, ka Sems ir pagalam sašļucis. Arī man pašai gara
stāvoklis noslīdējis zem nulles.

-  Piedod, -  es nomurminu.
-  Nav tava vaina. -  Sems paceļ skatienu un, šķiet, uztver manu 

noskaņojumu. -  Popij, nopietni, es zinu, ka tu dari visu, kas tavos 
spēkos. Un... atvaino par Vilovu.

-  Ak, -  es noraidu viņa atvainošanos. -  Neraizējies par to.
Kādu brīdi mēs ejam klusējot. Es gribu Semam pateikt kaut ko

tādu kā: “Paldies, ka mani aizstāvēji,” -  tomēr jūtos pārāk neērti. 
Liekas, man nemaz nevajadzēja būt klāt šajā vēstuļu apmaiņā.

Laternu izgaismotajā terasē pulcējas vairākas cilvēku grupiņas, 
tomēr to nav ne tuvu tik daudz kā iekšpusē. Droši vien tāpēc, ka ir 
pārāk auksts. Par to tiešām žēl, jo šeit, uz terases, valda visai jauka 
viesību gaisotne. Te ir bārs un pāris cilvēku pat dejo. Vienā stūrī 
puisis ar T V  kameru, šķiet, intervē dažas smejošas meitenes.

-  Nu, varbūt beidzot izvilksim pilno lozi. -  Es cenšos izklausīties 
optimisma pilna.

-  Varbūt. -  Sems pamāj, bet man izklausās, ka viņš ir padevies.
-  Kas notiks, ja mēs viņu šeit neatradīsim?
-T a d .. .  tad mēs būsim mēģinājuši. -  Sema seja ir saspringta, 

bet vienu mazu brītiņu tajā parādās smaids. -  Mēs būsim mēģi
nājuši.

-  Nu tad sākam! -  Es ieslēdzu savu labāko motivējošo “jūs varat 
likt šai gūžas locītavai atkal strādāt” balsi. -  Mēģinām!

Mēs dodamies uz priekšu, un Sems atsāk veco metodi.
-  Sveiki, savējie! Vai negarlaikojaties? Ļaujiet man jūs iepazīstināt 

ar Popiju, kura ieradusies kompānijas tūrē. Popij, šis ir Džeimss. 
Džeims, varbūt tu pastāstīsi Popijai par savu tēmu? Un šeit ir Braiens, 
un tas ir Raiss.

Diemžēl tas nav ne Džeimss, ne Braiens, ne Raiss. Ne arī Mār
tiņš vai Naidžels. Pēc pārdesmit minūtēm visi vārdi Sema sarakstā
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ir atzīmēti. Kad paskatos viņa sejā, man gandrīz vai gribas raudāt. 
Beidzot mēs atkāpjamies no internu grupas, kuras nemaz nebija 
sarakstā un kurā nevarēja būt arī Skotijs.

Mēs esam galā.
-  Es zvanīšu Vikai, -  saka Sems mazliet smagnējā balsī. -  Paldies, 

Popij, ka ziedoji savu laiku. Tas bija muļķīgs plāns.
-  Plāns nebija muļķīgs. -  Es pieskaros viņa rokai. -  Tas... varēja 

izdoties.
Sems paceļ skatienu, un vienu mirkli mēs tā vienkārši stāvam.
-  Tu esi loti laba, -  viņš beidzot saka.» 3 >
-  Sveiks, Sem! Sveiki, pārējie! -  Meitenes skaļā balss liek man 

sarauties. Varbūt esmu kļuvusi pārlieku jutīga, tik ilgu laiku uzma
nīgāk ieklausoties dažādās cilvēku balsīs, bet šī balss man liek sakost 
zobus. Pagriezusies ieraugu enerģiska izskata meiteni ar matos iesietu 
sārtu šalli. Viņa mums tuvojas līdz ar T V  kameras puisi, kuram ir 
tumšs ezītis un džinsi.

-  Sveika, Amanda. — Sems pamāj. -  Kas notiek?
-  Mēs filmējam visus konferences viesus, -  mundri nosaka mei

tene. — Tāda maza sasaukšanās. Vienkārši pasakiet “sveiki”, un mēs 
to parādīsim noslēguma vakariņās.

T V  kamera ir pavērsta manā virzienā. Sasodīts! Man nav pare
dzēts šeit atrasties. Es neesmu spējīga uz “mazu sasaukšanos”.

-  Saki, ko gribi, -  Amanda mani mudina. — Personīgu vēlē
jumu, kādu joku, jebko... -  Viņa samulsusi ieskatās savā sarakstā.
-  Atvaino. Es nezinu, kurā nodaļā tu esi...

-  Popija ir viešņa, -  paskaidro Sems.
-  Ak tā! — meitenes vaigs noskaidrojas. -  Jo labāk! Zini, ko es 

teikšu? Tā kā tu esi īpašā viešņa, varbūt tu varētu piedalīties ekspres- 
intervijā? Kā tu domā, Raien? Vai tu pazīsti, Raienu? -  Amanda vaicā 
Semam. -  Viņš pie mums ir sešu mēnešu praksē no LSE. Filmējis 
visu mūsu reklāmas materiālu. Ei, Raien, paņem tuvplānu. Popija 
ir īpašā viešņa!

Ko? Es neesmu nekāda “īpašā viešņa”. Es gribu aizbēgt, bet šķiet, 
ka T V  kamera ir pienaglojusi mani pie grīdas.
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-  Vienkārši iepazīstini ar sevi, un Raiens tev uzdos kādu jautā
jumu, -  moži turpina Amanda. -  Tātad, pasaki mums, kā tevi sauc!

-  Sveiki, -  es negribīgi iesāku. -  Es esmu... Popija.
Tas ir tik muļķīgi! Ko lai es saku svešinieku konferencei? Varbūt 

sasaukties ar Vilovu?
Ei, Vilovragana! Tu domā, ka es defilēju apkārt ar tavu puisi? Nu, 

te būs jaunums. Viņš vairs nav tavs puisis.
To iedomājoties, es iespurcos, un Amanda, mani drošinot, uz

smaida.
-T ie š i  tā! Priecājies! Raien, vai tu varētu sākt ekspresinterviju?
-  Protams. Tātad, Popij, ko tu domā par nupat notikušo kon

ferenci?
Dzirdot spalgo, griezīgo āža balsi, kas nāk no kameras otras 

puses, manas ausis piedzīvo šoku kā pēc tūkstoš voltu stipra strāvas 
trieciena.

Tas ir viņš!!!
Tā ir balss, ko es dzirdēju telefonā. Šis cilvēks, kas ar mani tagad 

runā. Šis tips ar ezītī apcirptiem matiem un kameru plecā. Tas ir viņš!
-  Vai tev ir jautri? -  Raiens cenšas man palīdzēt, bet manas 

smadzenes, atpazīstot dzirdēto tembru, eksplodē vēlreiz. Atmiņas 
par balsi telefonā pārtinas manā galvā kā T V  sporta ziņu atkārtojums:

“Te Skotijs. Viss izdarīts. Ar ķirurģisku veiklību.”
-  Kura runa tev vislabāk patika?
-  Viņa nav dzirdējusi nevienu runu, -  iejaucas Sems.
-  Ah. Labi.
“Bez pēdām. Ģeniāls veikums. Ardievu, Santaldaus!”
-  Kā tu vērtētu dzērienus viesībās? Baļļu sistēmā no viens līdz 

desmit.
Tas ir Skotijs.
Tas ir Skotijs! Nekādu šaubu.
-  Vai tev kaut kas kait? -  Puisis paliecas uz priekšu un izskatās 

nepacietīgs. -  Tu vari runāt. Mēs filmējam.
Sirdij dauzoties, es skatos uz šo kalsno, inteliģento seju un vēlos, 

kaut es sevi nenodotu. Jūtos kā trusis, ko nohipnotizējusi čūska.
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-  Viss ir labi, Popi), -  Sems panāk uz priekšu un līdzjūtīgi saka.
-  Neraizējies. Daudziem cilvēkiem kameras priekšā piemetas lampu 
drudzis.

-  Nē! — es izgrūžu. — Tas nav... Tas ir...
Es bezpalīdzīgi skatos uz Semu. Mana balss neklausa. Šķiet, es 

esmu vienā no tiem sapņiem, kuros tu nevari pakliegt, lai paziņotu, 
ka tevi slepkavo.

-  Draugi, neizskatās, ka viņa tagad to spēs, -  saka Sems. — Vai 
jūs...? -  Viņš pamāj ar roku.

-  Atvainojos! -  Amanda aizliek mutei priekšā plaukstu. -  Nebiju 
domājusi jūs nobiedēt. Lai jums jauks vakars! -  Viņi dodas tālāk pie 
citas grupas, un es kā noburta skatos viņiem nopakaļ.

-  Nabaga Popija. -  Ar nožēlu nosaka Sems. -  Tieši tas, kas tev 
bija vajadzīgs. Atvaino, tā ir kaut kāda jauna mode konferencēs, kaut 
gan es nesaprotu, kam tas vajadzīgs...

-  Apklusti. -  Es viņu pārtraucu, lai gan joprojām knapi spēju 
parunāt. -  Apklusti, apklusti.

Sems izskatās pārsteigts. Es pieeju viņam tuvāk un paslejos pirkst
galos, līdz mana mute pieskaras viņa ausij un viņa mati pieskaras 
manai ādai. Es ieelpoju, ievilkdama nāsīs viņa siltumu un smaržu, 
tad nomurminu tik klusi kā elpa:

-  Tas ir viņš.

Mēs paliekam ārā vēl divdesmit minūtes. Semam ir gara telefona 
saruna ar seru Nikolsu (no kuras es neko nevaru sadzirdēt) un tad 
īsa, strupa sazvanīšanās ar Marku (no kuras es šo to sadzirdu, jo viņš, 
pielicis telefonu pie auss, soļo apkārt).

-  Nu, kompānijas politika var ieskrieties... Līdzko Vika būs 
šeit...

Spriedze pieaug ar katru mirkli. Es cerēju, ka Sems būs priecīgs 
par manu palīdzību, bet viņš izskatās vēl drūmāks nekā pirms tam. 
Viņš pabeidz sarunu, noskaldot:

-  Starp citu, kurā pusē tu esi? Ārprāts, Mark!
-  Nu... ko tu domā darīt? — es bikli apvaicājos.
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-  Šobrīd tiek pārmeklēts Raiena kompānijas e-pasts. Bet viņš ir 
gudrs. Nedomāju, ka viņš lietojis kompānijas sistēmu. Droši vien to 
visu izdarījis caur telefonu vai kādu privātu e-pasta adresi.

-  Ko tad darīt?
-  Tas ir jautājums. -  Sems bezcerīgās dusmās saviebj seju. -  Ne

laime tā, ka mums pat nav laika, lai diskutētu par protokolu. Mums 
nav laika apspriesties ar saviem juristiem. Ja viss būtu atkarīgs tikai 
no manis...

- T u  liktu viņu arestēt, visu personīgo īpašumu konfiscēt un 
piespiedu kārtā pārbaudītu viņu ar melu detektoru, -  es nespēju 
atturēties nepateikusi. -  Kādā tumšā pagrabā.

Sema sejai neviļus pārslīd smaids.
-  Kaut kas tādā garā.
-  Kā jūtas sers Nikolss? -  es uzdrošinos pavaicāt.
-  Tēlo optimistu. Nu tu jau vari iedomāties... Turas braši, taču 

iekšēji pārdzīvo daudz vairāk nekā atļaujas izrādīt. Sems uz mirkli 
saviebjas un sakrusto rokas pār krūtīm.

-T ā p a t kā tu, -  es saudzīgi nosaku, un Sems satrūcies paceļ 
skatienu, it kā būtu pieķerts melos.

-  Droši vien, -  viņš saka pēc garas pauzes. -  Mēs ar Niku esam 
sen pazīstami. Viņš ir labs cilvēks. Savā dzīvē paveicis dažas ievēro
jamas lietas. Bet, ja šis apmelojums parādīsies publiski un neviens 
to neapstrīdēs, tas būs vienīgais, ko cilvēki par Niku atcerēsies. Viņu 
līdz pat nāvei pavadīs viens un tas pats virsraksts laikrakstos: “Seru 
Nikolsu Mureju tur aizdomās par korupciju.” Viņš to nav pelnījis. 
It sevišķi viņš nav pelnījis, ka viņu nodod paša valde.

Kādu brīdi valda drūms klusums, tad Sems acīm redzami saņemas.
-  Vienalga. Ejam. Viņi mūs gaida. Un Vika jau ir gandrīz klāt.
Mēs dodamies atpakaļ, garām bariņam meiteņu, garām dekoratī

vajam dārzam uz milzīgajām durvīm, kas ved viesnīcā. Mans telefons 
iedūcās, un es klusi to izņemu no kabatas, lai pārbaudītu ienākošo 
pastu. Tikai lai redzētu, vai nav atbildējis Magnuss...

Ieraugot ziņu ekrānā, es samirkšķinu acis. Tas nevar būt! Es klusi 
ievaidos, un Sems man uzmet savādu skatienu.
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Ir pienākusi jauna ziņa, un es tai uzklikšķinu, izmisīgi cerot, ka 
tajā nebūs rakstīts tas, no kā es visvairāk baidos.

Ārprāts. Kāds ārprāts!
Es šausmās skatos uz ziņas tekstu. Ko lai es tagad daru? Mēs jau 

gandrīz esam pie viesnīcas. Man jārunā. Man tas viņam jāpasaka.
-  Khm, Sem. -  Mana balss ir mazliet aizžņaugta. -  Lūdzu, 

apstājies uz brīdi.
-  Kas? -  Viņš, raižpilni saraucis pieri, apstājas, un man vēderā 

no bailēm sāk kņudēt.>

Jēziņ, ko es varu sacīt savai aizstāvībai? Ja es būtu zinājusi, ka 
Sems iekulsies lielā, neatliekamā krīzē, pateicoties noplūdinātām 
vēstulēm un valdības konsultantiem, un ITN  ziņām, es nebūtu 
nosūtījusi to vēstuli viņa tēvam. Protams, nebūtu. Taču es nezināju. 
Un vēstuli nosūtīju...

-  Kas noticis? -  Sems izklausās nepacietīgs.
Ar ko, ellē, lai es tagad sāku? Kā lai atkausēju viņa sirdi?
-  Lūdzu, nedusmojies, -  es izmetu šos vārdus kā izmēģinājuma 

šāvienu, lai gan apzinos, ka tas nav nekas vairāk kā ledus kubiciņš 
pret meža ugunsgrēku.

-  Par ko? -  Sema balsī ieskanas draudīgs tonis.
-  Lieta tāda... -  es nokremšļojos. -  Man šķita, ka izdaru labu 

lietu. Taču tagad saprotu, ka tev tas var likties citādi...
-  Ko, pie velna, tu esi... -  Viņš apraujas, un viņa seja piepeši 

noskaidrojas mulsā apskaidrībā. -  Vai tiešām? Nē! Sasodīts! Lūdzu, 
nesaki, ka tu esi stāstījusi savām draudzenēm par šo.

-  Nē! -  es šausmās iesaucos. -  Protams, ne!
-  Kas tad?
Sema nepareizais pieņēmums mani mazliet iedrošina. Es vismaz 

neesmu izpļāpājusi visu savām draudzenēm. Neesmu pārdevusi šo 
stāstu The Sun.

-  Tā ir ģimenes lieta. Tas ir par tavu tēti.
Sema acis plati ieplešas, bet viņš neko nesaka.
-  Es vienkārši jutos ļoti slikti tāpēc, ka jūs nesazinājāties. Tā nu es 

atbildēju uz tava tēta e-pasta vēstuli. Viņš briesmīgi grib tevi redzēt,
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Sem. Viņš grib panākties pretī. Tu nekad neatbrauc uz Hempšīru,
tu nekad ar vinu nesatiecies...

i

-  Dieva dēļ, -  Sems pie sevis nomurmina. -  Man tiešām nav 
laika kaut kam tādam.

Vina vārdi man iedzel, 
i >

-  Tev nav laika savam tēvam? Zini ko, mister Vissvarīgākais? Vai 
tev nekad nav ienācis prātā, ka tavas prioritātes nav gluži pareizā 
secībā? Es zinu, ka tu esi aizņemts, es zinu, ka šī krīze ir svarīga, bet...

-  Popij, šajā vietā apstājies. Tu pieļauj milzīgu kļūdu. -  Sems 
izskatās tik nesatricināms, ka mani pārņem svēts sašutums. Kā viņš 
uzdrošinās būt tik pārliecināts par sevi?

-  Varbūt tu esi tas, kurš pieļauj milzīgu kļūdu! -  Vārdi izsprūk 
pār manām lūpām, pirms paspēju tos aizturēt. -  Varbūt tu esi tas, 
kurš ļauj savai dzīvei paslīdēt garām, tajā neiesaistoties! Varbūt Vilo- 
vai ir taisnība!

-  Kā, lūdzu?— Izdzirdot bijušās draudzenes vārdu, Sems pārvēršas 
par negaisa mākoni.

- T u  tās palaid garām! Tu neizbaudi attiecības, kuras var tev tik 
daudz dot. Un tikai tāpēc, ka negribi sarunāties, negribi ieklausīties...

Sems mulsi paraugās apkārt.
-  Popij, nomierinies, -  viņš murmina. -T u  esi pārāk uzvilkusies.
-  Varbūt, bet tu esi pārāk mierīgs! -  Es varētu uzsprāgt. -  Tu esi 

pārāk stoisks! -  Gara acīm piepeši redzu tos Romas senatorus, kas 
arēnā gaidīja, lai ienaidnieks ar viņiem izrēķinātos. -  Zini ko, Sem? 
Tu pamazām vērties par akmeni.

-  Par akmeni? -  Viņš iespurcas.
- J ā ,  akmeni. Vienu dienu tu pamodīsies un būsi kļuvis par 

statuju, bet tu to pat nezināsi. Tu būsi iesprostots pats sevī. -  Mana 
balss sāk raustīties. Pati īsti nezinu, kāpēc. Kas man no tā, ka viņš 
pārvērtīsies par statuju?

Sems uzmanīgi mani nopēta.
-  Popij, tev nav ne jausmas, par ko tu runā. Taču mums tagad 

jāpārtrauc. Man ir lietas, kas jāizdara. -  Sema telefons iedūcās, un 
viņš paceļ to pie auss. — Jā, Vika. Labi. Es jau eju.
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-  Es zinu, ka cu esi aizņemts ar krīzi. — Es drudžaini sagrābju 
viņa roku. -  Bet tur vecs virs gaida, kad tevi ieraudzīs, Sem. Viņš 
ilgojas dzirdēt tavu balsi. Tikai uz piecām minūtēm. Un zini ko? Es 
tevi apskaužu.

Sems asi nopūšas.
-  Draņķa būšana, Popij. Tu visu esi pārpratusi.
-  Tiešām? -  Es skatos viņā, juzdama, ka visas manas snaudošās 

jūtas sāk lauzties virspusē. -  Es vienkārši vēlos, kaut man būtu tāda 
iespēja. Redzēt savu tēti. Tu nezini, kā tev ir paveicies. Tas ari viss.

Pa manu vaigu noripo asara, un es to nikni notraucu.
Sems klusē. Viņš noliek savu telefonu un ieskatās man sejā. Kad 

viņš sāk runāt, viņa balss ir maiga.
-  Klausies, Popij. Es varu saprast, kā tu jūties. Un es nedomāju 

ģimenes attiecības padarīt banālas. Man ir ļoti labas attiecības ar savu 
tēvu, un es ar viņu satiekos, kad vien varu. Taču tas nav tik viegli, 
ņemot vērā, ka viņš dzīvo Honkongā.

Es šausmās noelšos. Vai viņiem ir tik loti sliktas attiecības? Vai 
Sems pat nezina, ka viņa tēvs ir pārcēlies atpakaļ uz šo valsti?

-  Sem! -  Vārdi paši nāk man pār lūpām. -  Tu nesaproti! Viņš ir 
atgriezies. Viņš dzīvo Hempšīrā! Viņš atsūtīja tev vēstuli. Viņš gribēja 
tevi satikt. Vai tu nelasi pilnīgi neko?

Sems atmet galvu un sāk smieties pilnā kaklā, bet es apstulbusi 
noskatos.

-  Labi, -  viņš beidzot saka, slaucīdams acis. -  Sāksim no paša 
sākuma. Saliksim visu pa plauktiem. Tu runā par vēstuli no Deivida 
Robinsona, ja?

-  Nē. Nē taču! Es runāju par vēstuli no...
Piepeši vairs nebūdama tik droša, es pusvārdā apraujos. Robin- 

sons? Robinsons? Es pagrābju telefonu un pārbaudu e-pasta adresi. 
Deividsr452@hotm ail.com .

Es vienkārši pieņēmu, ka tas ir Deivids Rokstons. Tas šķita paš
saprotami, ka viņš ir Deivids Rokstons.

-  Pretēji taviem pieņēmumiem es patiešām izlasīju to vēstuli, -  
saka Sems. -  Un es izvēlējos to ignorēt. Tici man, Deivids Robinsons 
nav mans tēvs.
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-  Bet viņš pats sevi nosauca par tētuku! -  Es esmu pavisam 
apjukusi. -  Tas ir tas, ko viņš rakstīja. “Tētuks”. Vai viņš ir tavs... 
patēvs? Tavs pustētis?

-  Viņš nav mans tētis nekādā formā, -  pacietīgi skaidro Sems.
Ja gribi zināt, kad mācījos koledžā, es turējos kopā ar bariņu zēnu

un Tētuks bija viens no viņiem. Deivids Andrejs Daniels Robinsons. 
D. A. D. Robinsons. Tāpēc mēs viņu iesaucām par Tētuku*. Saproti?

Sems sāk iet uz viesnīcas pusi it kā tēma būtu izsmelta, bet es 
jūtos pienaglota pie zemes. Mans prāts šokā šaudās uz. visām pusēm. 
Es nespēju tikt tam pāri. Tētuks nav Sema tētis? Tētuks ir draugs? 
Kā es to varēju zināt? Cilvēkiem nevajadzētu atļaut parakstīties kā 
tētiem, ja vien viņi patiešām nav tēti. To vajadzētu pieņemt par 
likumu.

Vēl nekad mūžā neesmu jutusies tik muļķīgi.
Tomēr... Tā stāvēdama, es nevaru nepārcilāt prātā visas Deivida 

Robinsona vēstules.
“Sen neesam tikušies. Es bieži par tevi domāju... Vai esi saņēmis 

kādu no manām īsziņām? Neraizējies, es zinu, ka tu esi aizņemts 
puika... Ja kādreiz iegriezies šajā apkaimē... Es gribētu ar tevi parunāt 
par vienu lietu... ”

Labi. Varbūt es kļūdījos par Sema tēvu un kotedžu, un uzticīgo 
suni. Taču šie vārdi vienalga aizskar manī kādu stīgu. Tie izklausās 
tik pazemīgi. Tik bikli. Šis Deivids nepārprotami ir sens, sens draugs, 
kurš tiecas pēc sarunas. Varbūt šīs ir vēl vienas attiecības, kuras Sems 
atstājis novārtā. Varbūt viņi sastapsies, un gadi pazudīs, un vēlāk Sems 
man pateiks “paldies” un atzīs, ka viņam augstāk jāvērtē draudzība, 
viņš vienkārši to nebija aptvēris, un es esmu pārvērtusi viņa dzīvi...

Es nekavējoties aizsteidzos nopakaļ Semam.
-  Tad viņš ir labs draugs? -  es ievaicājos. -  Deivids Robinsons? 

Vai viņš ir tāds tiešām sens, tuvs čoms?>

-  Nē. — Sems nepalēnina soli.
-  Bet jūs taču kādreiz bijāt draugi?

* D ad— tulkojumā no angļu valodas ‘tētis’. (Tulk. piez.)
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-  Droši vien.
Vai ir iespējams izrādīt vēl mazāk entuziasma? Vai Sems saprot, 

cik tukša būs viņa dzīve, ja viņš neuzturēs attiecības ar cilvēkiem, 
kas viņam kādreiz bijuši svarīgi?

-  Tātad šis Deivids varētu būt cilvēks, ar kuru tu vēl aizvien esi 
saistīts. Ja tu viņu sastaptu, tad varbūt vecā draudzība atkal atgriez
tos. Tavā dzīvē ienāktu kaut kas pozitīvs!

Sems apstājas kā zemē iemiets un paveras manī.
-  Starp citu, kāda tev tur darīšana?
-  Nekāda, — es aizstāvos. -  Es tikai... es domāju, ka tu varbūt 

gribētu atkal viņu sastapt.
-  Es Deividu sastopu, -  zaudējis pacietību, saka Sems. -  Ik 

pa dažiem gadiem mēs sastopamies un iedzeram kādu glāzi, un 
vienmēr es klausos vienu un to pašu stāstu. Viņam ir uzradies kāds 
jauns uzņēmējdarbības projekts, kuram nepieciešams investors. 
Kādam smieklīgam produktam vai finanšu piramīdai. Ja  tas nav 
fitnesa aprīkojums, tad tas ir dubultstiklojums vai pagaidu akci
jas uz nekustamo īpašumu Turcijā... Par spīti sava veselā saprāta 
protestiem, es viņam allaž iedodu naudu. Tad bizness izput un 
Deivids pazūd apmēram uz gadu. Tas ir smieklīgs aplis, ko man 
nepieciešams saraut. Tāpēc es ignorēju viņa vēstuli. Es piezvanīšu 
viņam pēc mēneša vai diviem, bet pašlaik, atklāti runājot, Deivids 
Robinsons ir pēdējais, kas man dzīvē ir nepieciešams... -  Sems 
apraujas un paskatās uz mani. -  Kas?

Es ievelku gaisu. No tā nav iespējams izvairīties. Nekādi.
-  Viņš tevi gaida bārā.

Varbūt Sems vēl gluži nav pārvērties par statuju. Jo, kad mēs 
ieejam atpakaļ viesnīcā, viņš neko nesaka, taču viņa sejā es viegli 
varu nolasīt pilnu emociju spektru: no dusmām līdz niknumam, no 
bezcerības līdz... Nu labi, atpakaļ pie dusmām.82

-  Piedod, -  es atkal atkārtoju. -  Es domāju...

82 Tad jau tas spektrs nav nemaz tik plašs.



Mana balss izdziest. Tikko taču jau paskaidroju, ko es domāju, 
un tas neko daudz nav līdzējis.

Mēs ieejam pa smagajām divviru durvīm un ieraugām, ka uz 
mūsu pusi, turot pie auss telefonu, pūlēdamās rokās saturēt kaudzi 
dažādu lietu un izskatīdamās pagalam nomocīta, steidzas Vika.

-  Protams, -  viņa saka telefonā, tuvojoties mums. -  Mark, 
mazliet pagaidi. Tikko sastapu Semu. Es tev atzvanīšu. -  Viņa paceļ 
skatienu un bez kādām pieklājības frāzēm saka: -  Sem, piedod. Mēs 
paliekam pie sākotnējā paziņojuma.

-  Ko? -  Sema balss ir tik pērkondimdoša, ka es palecos. -  Tu 
droši vien joko.

-  Mums nav nekā pret Raienu. Nekādu pierādījumu par kaut ko 
nevēlamu. Turklāt vairs nav laika. Piedod, Sem. Es zinu, tu mēģināji, 
bet...

Iestājas saspringts klusums. Sems un Vika pat neskatās viens uz 
otru, bet ķermeņu valoda ir daiļrunīga. Vikas rokas tagad kā aizsar
gājoties ir apvītas ap viņas portatīvo datoru un daudzajiem papīriem. 
Sems ar abām dūrēm berzē pieri.

Es cenšos saplūst ar tapetēm.
-  Vika, tu zini, ka tās ir blēņas. -  Šķiet, Sems pieliek lielas pūles, 

lai savaldītos. -  Mēs zinām , kas notika. Un tagad mēs ignorējam visu 
šo jauno informāciju?

- T ā  nav informācija, tie ir minējumi. Mēs nezinām, kas notika. — 
Vika pārlaiž skatienu tukšajam gaitenim un pieklusina balsi. -  Un, 
ja mēs tūlīt pat nenogādāsim paziņojumu ITN , tad, johaidī, attap- 
simies ar seju dubļos, Sem!

-  Mums ir laiks, -  dumpīgi saka Sems. -  Mēs varam runāt ar šo 
Raienu. Intervēt vinu.>

-  Cik laika tas prasīs? Un ko mēs ar to panāksim? -  Vika vēl 
ciešāk piespiež sev datoru. -  Sem, tās ir nopietnas apsūdzības. Tām 
nav pamata. Ja vien mēs neatradīsim kādu patiesu, taustāmu pierā
dījumu...

-  Tātad mēs stāvam malā. Mēs mazgājam rokas nevainībā. Viņi 
uzvar. -  Sema balss ir mierīga, bet es varu pateikt, ka viņš niknumā 
vārās.
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-  Tehniskie Londonā joprojām meklē. -  Vika izklausās nogurusi. 
-T a ču , ja vien viņi neatrod pierādījumu... -  Viņa pamet skatienu uz 
tuvējo pulksteni. -  Jau tuvojas deviņi. Sasodīts! Mums nav laika, Sem.

-  Es ar viņiem parunāšu.
-  Labi. — Viņa nopūšas. -  Bet ne šeit. Mēs esam pārcēlušies uz 

lielāku telpu ar Skype pieslēgumu.
-  Skaidrs. Tad ejam!
Sems ar Viku sāk mundri soļot uz priekšu, un es viņiem sekoju, 

īsti nezinot, vai man vajadzētu to darīt vai ne. Sems izskatās tik 
noraizējies, ka es neuzdrošinos izdvest ne skaņu. Vika mūs vada cauri 
deju zālei ar banketa galdiem, citā vestibilā, uz bāra pusi...

Vai viņš būtu aizmirsis par Deividu Robinsonu?
-  Sem, -  es steigšus nomurminu. -  Pagaidi! Netuvojies bāram, 

mums vajadzētu iet pa citu ceļu...
-  Sem! -  Mani pārtrauc piesmakusi balss. -  Rau, kur tu esi!
Mana sirds šausmās pamirst. Visticamāk, tas ir viņš. Deivids

Robinsons. Tas tips ar sprogainiem, tumšiem matiem, kas jau sāk 
atkāpties no pieres, gaišpelēkā metāliska auduma uzvalkā, zem kura 
pavilkts melns krekls ar baltu ādas kaklasaiti. Viņš soļo mums pretī 
ar platu smaidu gaļīgajā sejā un viskija glāzi rokā.

-  Tik sen neesam redzējušies! -  Viņš apskauj Semu lāča tvērienā.
— Ko varu tev pasūtīt, manu veco draudziņ? Vai tas viss ir uz kom
pānijas rēķina? Tādā gadījumā es kāroju dubulto! -  Deivids spalgi 
iesmejas, un viņa smiekli liek man nodrebināties.

Es izmisusi paskatos uz Sema saspringto seju.
-  Kas viņš tāds? -  apstulbusi vaicā Vika.
-  Garš stāsts. Draugs no koledžas laikiem.
-  Es zinu visus Sema noslēpumus! -  Deivids Robinsons iebliež 

Semam pa muguru. -  Ja gribi, lai es tos izstāstu, ieliec rociņā piec
desmit. Es tikai pajokoju. Es ņemu divdesmit! -  Viņš atkal ierēcas 
smieklos.

Tas ir tiešām neciešami.
-  Sem. -  Vika tik tikko spēj noslēpt savu nepacietību. -  Mums 

jāiet.
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-  Jāiet? -  Deivids Robinsons, pa jokam streipuļodams, dažus 
soļus atkāpjas. -  Jāiet? Kad es tikko esmu ieradies?

-  Deivid. -  Sema pieklājība ir tik vēsa, ka es nodrebinos. -  Pie
dod, ka tā. Plāni mainījušies. Es mēģināšu panākt iekavēto vēlāk.

-  Pēc tam kad es esmu braucis četrdesmit minūtes!? -  Deivids 
izrāda vilšanos, teatrāli grozīdams galvu. -  Nevari veltīt ne desmit 
minūtes vecam čomam? Kas man tagad jādara? Jādzer šeit vienam 
pašam kā tādam muļķim?

Es jūtos arvien sliktāk un sliktāk. Manis dēļ Sems ir nonācis šādā 
situācijā, tātad man kaut kas jādara lietas labā.

-  Es iedzeršu kopā ar tevi! -  steigšus iejaucos. -  Sem, tu ej. Es 
Deividam pakavēšu laiku. Mani sauc Popija Vajata. Sveiki! -  Es 
pastiepju roku un mēģinu nesaviebties, sajutusi viņa lipīgo pieskā
rienu. -  Ej. -  Es saskatos ar Semu. -  Ej vien.

-  Labi. -  Sems mirkli vilcinās, tad pamāj. -  Paldies. Izmanto 
kompānijas rēķinu.

Jau nākamajā sekundē viņš kopā ar Viku ir aizgājis.
-  Nu gan! -  Deivids, šķiet, īsti nesaprot, ko par šo visu domāt. 

-Jau k as lietiņas. Man tā vien liekas, ka daži cilvēki pārāk daudz no 
sevis iedomājas.

-  Semam šobrīd ir ļoti daudz darba, -  es atvainojoties saku.
-  Tiešām daudz.

-  Un kāda te ir tava loma? Esi Sema PA?
-  Ne gluži. Es, var teikt, Semam izpalīdzu. Neoficiāli.
-  Ak neoficiāli. — Deivids zīmīgi piemiedz man ar aci. — Nesaki 

neko vairāk. Visi izdevumi apmaksāti. Viss čikeniekā.
Skaidrs, tagad es saprotu: šis cilvēks ir murgs. Nav brīnums, ka 

Sems cenšas no viņa izvairīties.
-  Varbūt vēlies vēl vienu dzērienu, -  es saku, cik šarmanti vien 

spēdama. -  Un tad tu varbūt man pastāstītu, ar ko nodarbojies. Sems 
teica, ka tu esot investors. Ka tu investējot... fitnesa aprīkojumā?

Deivids drūmi paskatās un iztukšo glāzi.
-  Kādu laiku ar to lietu ņēmos. Taču tur bija pārāk daudz pra

sību veselības un drošības jomā. Tāda tā problēma. Pārāk daudz
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inspektoru. Pārāk daudz piņķerīgu noteikumu. Man vēl vienu 
dubulto viskiju, ja tu pērc.

No kauna vai pamirusi, pasūtu viskiju un lielu vīna glāzi. Jopro
jām nespēju noticēt, cik ļoti esmu kļūdījusies. Nekad vairs nejaukšos 
citu sarakstē. Nekad! Nemūžam!

-  Un pēc fitnesa? -  es mudinu. -  Ko tu darīji pēc tam?
-  Nu tā. -  Deivids Robinsons atgāžas krēslā un nokrakšķina 

pirkstus. -  Tad es kādu laiku paņēmos ar pašiedeguma lietām...
Pēc pusstundas mans prāts ir atteicies sekot līdzi. Vai ir kāds 

bizness, ko šis cilvēks nebūtu uzsācis? Visi vina stāsti ir vienādi, viņš> 1 >
visu laiku atkārto vienas un tās pašas frāzes.

-V ienreizēja  iespēja, tiešām, vienreizēja, Popij... nopietns iegul
dījums... tūlīt, tūlīt būs... liela nauda, miljoni, Popij... notikumi 
ārpus manas kontroles... nolāpītās muļķa bankas... tuvredzīgie inves
tori... sasodītie noteikumi...

Sems vēl aizvien nav parādījies. Ne miņas no Vikas. Manā tele
fonā klusums. Esmu gandrīz vai zaudējusi prātu no saspīlējuma. 
Tikm ēr Deivids ir izmetis divus viskijus, ielocījis trīs turziņas frī 
kartupeļu un tagad ar tako čipsiem smalsta humusa porciju.

-T e v i taču interesē bērnu izklaide, vai ne, Popij? -  viņš man 
pēkšņi vaicā.

Kāpēc lai mani interesētu bērnu izklaide?
-  Ne gluži, -  es pieklājīgi atbildu, bet Deivids neklausās.
Viņš no portfeļa ir izvilcis spalvainu, brūnu cimdu lelli, kas attēlo 

kaut kādu dzīvnieku, un dancina to ap galdu.
-  Misters Vombats. Bērni par viņu ir stāvā sajūsmā. Gribi pamē

ģināt?
Nē, es negribu pamēģināt! Tomēr, lai uzturētu sarunu, piekrītoši 

pamāju ar galvu.
-  Lai iet.
Man nav ne jausmas, ko darīt ar cimdu lelli, bet, tiklīdz esmu to 

uzmaukusi sev rokā, Deivids gluži vai atdzīvojas.
-  Tieši kā tev radīts! Paņem viņu līdzi uz bērnu vakaru, rotaļu 

laukumu, vienalga, sīkie lidot atlidos. Un pats skaistākais ir peļņa.
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Popij, tu neticēsi. -  Viņš uzsit pa galdu. -  Turklāt elastīgs režīms. 
Viņu pārdošana netraucēs tavam dienas darbam. Es tev parādīšu 
visu komplektu! -  Deivids atkal pasniedzas savā portfelī un izņem 
plastikāta vākus.

Es samulsusi viņā noskatos. Ko nozīmē “viņu pārdošana”? Viņš 
taču nedomā...

-  Vai esmu pareizi uzrakstījis tavu vārdu? -  Deivids paceļ ska
tienu no mapes, uz kuras kaut ko rakstīja, un es ieplešu acis. Kāpēc 
viņš raksta manu vārdu uz mapes ar nosaukumu “Mistera Vombata 
oficiālās franšīzes līgums”?

-  Sākumā tu dari tā, paņem nelielu daļu, teiksim... simts gaba
lus. -  Deivids gaisīgi pamāj ar roku. -  Tu tos pārdosi vienā dienā, 
mierīgi. It sevišķi kopā ar mūsu jauno bezmaksas dāvanu, misteru 
Burveli. -  Viņš noliek uz galda plastmasas burvi un piemiedz man 
ar aci. -  Nākamais solis ir aizraujošs. Pieņemšana darbā!

-  Viss! Pietiek! -  Es norauju lelli no rokas. -  Es negribu pārdot 
cimdu lelles! Es to nedarīšu!

Šķiet, ka Deivids mani nedzird.
-  Kā jau teicu, tas ir ļoti elastīgi. Visa peļņa tieši tev, tavā kabatā...
-  Es negribu nekādu peļņu savā kabatā! Es negribu iesaistīties! 

Paldies!
Lai mans paziņojums būtu pavisam skaidrs, es pārliecos bāra 

galdam, paņemu viņa pildspalvu un pārsvītroju uz mapes uzrakstīto 
“Popija Vajata”. Deivids saraujas, it kā es viņu būtu ievainojusi.

-  Labi! Nevajag pateikties! Es tikai gribēju izdarīt pakalpojumu.
-  Es to novērtēju. -  Cenšos būt pieklājīga. -  Taču man nav 

laika pārdot vombatus. Ne arī... -  es paceļu burvi, -  kas ir tas? 
Purvelis?

Kaut kāds murgs! Kāds galu galā burvju māksliniekam sakars ar 
vombatiem?

-  Nē! -  Deivids izskatās nāvējoši aizskarts. — Tas nav Purvelis. Tas 
ir misters Burvelis no jaunā T V  seriāla. Nākamais modes kliedziens. 
Viss bija tik labi izplānots.

-  Bija? Kas tad notika?
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-  Uz laiku atcēla, -  viņš stīvi atsaka. -  Taču produkts tik un tā 
ir ļoti aizraujošs. Daudzpusīgs, neplīstošs, patīk gan zēniem, gan 
meitenēm. Es tev varētu piešķirt piecsimt vienības par divsimt 
mārciņām...

Vai viņš ir jucis?
-  Es negribu nekādus plastmasas burvjus, -  saku, cik vien mierīgi 

spēdama. -  Bet paldies tik un tā. -  Piepeši man prātā iešaujas kāda 
doma. -  Cik daudz šo misteru Burvelu tev ir?

>

Izskatās, ka Deivids negrib atbildēt uz šādu jautājumu, tomēr 
pēc brīža viņš saka:

-  Es domāju, ka mans pašreizējais krājums ir desmit tūkstoši. -  
Godīgo atzīšanos noslēdz kārtīgs malks viskija.

Desmit tūkstoši. Ak mans dievs! Nabaga Deivids Robinsons! 
Tagad man viņa paliek gluži vai žēl. Ko viņš iesāks ar desmit tūksto
šiem plastmasas burvju? Baidos pat vaicāt, cik viņam ir vombatu.

-  Varbūt Sems zinās kādu, kurš gribētu tos pārdot, -  es uzmun
drinoši saku. -  Kādu, kam ir bērni.

-  Varbūt. -  Deivids bēdīgi paceļ skatienu no glāzes. -  Bet pasaki 
man ko citu: vai Sems joprojām mani vaino par to, ka es applūdināju 
viņa māju?

-  Viņš to nav pieminējis, -  es godīgi atbildu.
-  Cerams, postījums nebija tik liels kā izskatījās. Draņķa albāņu 

zivju tvertnes... -  Deivids izskatās nomākts. -  Totālas grabažas. Un 
zivis nebija necik labākas. Gribi dzirdēt manu padomu, Popij? Turies 
tālāk no zivīm!

Lai apvaldītu smieklus, iekožu sev lūpā.
-  Labi. -  Es pamāju, cik vien nopietni spēju. -  Es to atcerēšos.
Deivids nokopj pēdējo tako čipsi, skaļi nopūšas un sāk lūkoties

apkārt. Ei-ei! Šķiet, viņš kļūst nemierīgs. Bet es nedrīkstu ļaut viņam 
klīst apkārt.

-  Saki, kāds bija Sems koledžā? -  vaicāju, lai pavilktu sarunu 
garumā.

-  Ar ambīcijām. -  Deivids izskatās mazliet īdzīgs. -  Tu jau zini, 
ir tāds puišu tips. Pārstāvēja koledžu airēšanā. Vienmēr zināja, ka
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viņa nākotne būs nodrošināta. Mazliet nogāja no sliedēm otrajā gadā. 
Ieķēpājās nelielās nepatikšanās. Bet tas bija saprotams.

-  Kā tad tā? -  Es neizpratnē saraucu pieri.
-  Likumsakarīgi. -  Deivids parausta plecus. -  Pēc tam kad

nomira vina mamma.
i

Pacēlusi glāzi pusceļā pie lūpām, es sastingstu. Ko viņš tikko 
teica?

-  Atvaino... -  Man ne visai labi izdodas apslēpt šoku. -  Vai tu 
tikko teici, ka Semam nomira mamma?

-  Tu nezināji? -  Deivids šķiet pārsteigts. ■ Otrā gada sākumā. Es 
domāju, tā bija sirdsslimība. Viņai nebija laba veselība, bet neviens 
nedomāja, ka viņa aizies tik ātri. Sems ļoti pārdzīvoja, nabaga velns. 
Lai gan es vienmēr viņam saku, tu esi gaidīts pie manas muterites, 
jebkurā laikā, kad vien vēlies...

Es neklausos. Mana galva apjukumā dūc. Sems teica, ka tā noticis 
ar viņa draugu. “Es zinu,” tā viņš teica. Es pat tagad dzirdu, kā viņš 
to saka: “Mans draugs zaudēja māti, kad mācījāmies koledžā. Es 
aizvadīju daudzas naktis, runājoties ar viņu. Daudzas naktis... Tas 
nekad nebeidzas...”

-  Popij? -  Deivids vicina plaukstu man gar acīm. -  Tev viss kārtībā?
- J ā !  -  Es cenšos pasmaidīt. -  Piedod. Es esmu... Es domāju,

ka tas bija viņa draugs, kas zaudēja māti. Nevis Sems pats. Es būšu 
sajaukusi. Ak, es dumiķe! Hmm, vai tu negribi vēl vienu viskiju?

Deivids uz manu piedāvājumu neatbild. Viņš kādu brīdi klusē, 
tad, auklēdams rokās tukšo viskija glāzi, apvelta mani ar atzinīgu 
skatienu. Viņa gaļīgie īkšķi izseko glāzes rakstam, un es kā hipnoti
zēta tos vēroju.

-  Tu nesajauci, -  viņš beidzot saka. -  Sems tev vienkārši nepa
teica. Viņš sacīja, ka tas bijis draugs, vai ne?

Es pārsteigta raugos Deivida sejā. Biju šo cilvēku norakstījusi kā 
idiotisku lempi, taču šeit viņš ir trāpījis desmitniekā.

-  Jā, -  es beidzot atzīstu. -  Tā bija. Kā tu zini?
-  Sems tāds ir. Noslēgts. Kad tas notika... kad viņa māte nomira... 

viņš dienām ilgi koledžā nevienam neko neteica. Atklāja tikai diviem 
tuvākajiem draugiem.
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-  Skaidrs. -  Mirkli vilcinājusies, es vaicāju: — Vai viens no tiem 
diviem biji tu?

-  Es?! -  Deivids īsi, skumīgi iesmejas. -  Nē, es ne. Es nepiederu 
pie uzticamības personu loka. Tie ir Tims un Endrū. Sema tuvākie 
cilvēki. Visi kopā airēja vienu laivu. Pazīsti viņus?

Es pakratu galvu. ļ
-  Pat tagad viņi visi trīs ir savienoti kā Siāmas trlņi. Tims ir 

projām Merillinčā. Endrū strādā par advokātu kādā kantorī. Un, 
protams, Semam ir visai tuvas attiecības ar brāli Džošu, -  piebilst 
Deivids. -  Viņš ir divus gadus vecāks. Mēdza mūs koledžā apciemot. 
Izpestīja Semu, kad viņam kaut kas nogāja greizi. Runāja ar viņa 
pasniedzējiem. Foršs čoms.

Es nezināju arī to, ka Semam ir brālis. Tā sēžot un visu pārdomā
jot, es jūtos mazliet pārmācīta. Līdz Šim nebiju ne vārda dzirdējusi 
par Timu, Endrū vai Džošu. Bet galu galā -  kāpēc lai es būtu par 
viņiem dzirdējusi? Iespējams, viņi Semam raksta pa tiešo. Iespējams, 
viņi sazinās kā normāli cilvēki. Privāti. Nevis kā Vilovragana vai veci 
draugi, kas cenšas izmānīt naudu.

Visu šo laiku es biju domājusi, ka redzu visu Sema dzīvi. Taču 
tā nebija visa viņa dzīve. Tā bija tikai viena pasta adrese. Un es par 
Semu spriedu pēc tās...

Viņam ir draugi. Viņam ir dzīve. Viņam ir attiecības ar ģimeni. 
Viņam ir vesels lērums lietu, par kurām man nav ne jausmas. Es biju 
muļķe, domājot, ka esmu uzzinājusi visu stāstu. Es zinu tikai vienu 
niecīgu nodaļu. Tas ari viss.

Iedzeru malku vīna, lai kaut cik apslāpētu savādo grūtsirdību, 
kas nomāc manu prātu. Es nekad neuzzināšu Sema dzīves pārējās 
nodaļas. Viņš nekad man tās neizstāstīs, un es nekad nevaicāšu. Mūsu 
ceļi šķirsies, un man par viņu būs tikai tas iespaids, ko esmu ieguvusi. 
Tas Sema variants, kas dzīvojis viņa PA pastkastē.

Es prātoju, kāds varētu būt viņa iespaids par mani. Ak dievs! 
Labāk par to nedomāt... Šī atskārsme liek man smieklos iesprauslo- 
ties, un Deivids mani ziņkāri uzlūko.>

-  Smieklīga meitene tu esi, ja?
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-  Tiešām?
Mans telefons iedūcās, un es to pievelku tuvāk, neraizējoties, ka 

izturos nepieklājīgi. Man ir balss ziņa no Magnusa.
No Magnusa? Es esmu palaidusi garām zvanu no Magnusa?
Manas domas spēji pārsviežas no Sema, Deivida un šīs vietas uz 

manas dzīves citām lappusēm. Magnuss. Kāzas. Anonīmā vēstule. 
“Tava otra puse tevi krāpj...” Vienā acumirklī, it kā būtu gaidījušas 
pie durvīm, manās smadzenēs iejoņo desmitiem satraucošu domu. 
Bakstot taustiņus, nepacietīga un nervoza es pielecu kājās. Lai gan, 
ko tad es gaidu? Grēksūdzi? Atspēkojumu? Kāpēc lai Magnusam 
būtu zināms, ka es esmu saņēmusi anonīmu īsziņu?

-  Ei, Pops! -  Magnusa balsi slāpē mūzikas duna fonā. -  Vai tu 
varētu piezvanīt profesorei Vilsonei un atgādināt viņai, ka es neesmu 
uz vietas? Paldies, sirsniņ. Numurs ir uz mana galda. Čau! Pasākums 
ir lielisks!

Meklēdama kādas norādes, es noklausos ierakstu vēlreiz, kaut 
gan man nav ne jausmas, kādas norādes ceru saklausīt.83 Izslēdzot 
telefonu, jūtu, ka mans vēders raujas čokurā. Es to nevaru izturēt. Es 
to negribu. Ja es nebūtu saņēmusi to īsziņu, es tagad būtu laimīga. 
Es ar prieku gaidītu kāzas, domātu par medusmēnesi un vingrinātos 
uzvilkt savu jauno parakstu. Es būtu laimīga.

Man ir izbeigušās sarunu tēmas, tāpēc nometu kurpes, uzceļu 
kājas uz sola un drūmi apskauju savus ceļgalus. Pamazām bārā sāk 
pulcēties Baltā Globusa Konsultāciju darbinieki. Varu dzirdēt aprau
tas frāzes no klusām, bažīgām sarunām un vairākas reizes saklausu 
vārdus “iekšējā vēstule”. Acīmredzot jaunumi sāk izplatīties. Pametu 
skatienu uz savu rokas pulksteni un satrūkstos. Tas rāda 9 .40  vakarā. 
Līdz IT N ziņām atlikušas vairs tikai divdesmit minūtes.

Jau nezin kuru reizi prātoju, ko nolēmuši darīt Vika un Sems. 
Kaut es varētu palīdzēt. Kaut es varētu kaut ko darīt! Sēžot šeit, jūtos 
pagalam bezspēcīga...

-  Aha! -  Manas domas pārtrauc asa sievietes balss, un, pacēlusi 
galvu, es savā priekšā ieraugu saniknotu Vilovu. Viņa ir pārģērbusies

83 Magnuss to dara ar profesori Vilsoni? N ē taču. Protams, ne. Viņai ir bārda.
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vakarkleitā ar atkailinātu mugurdaļu, bet izskatās pagalam nervoza.
-  Es tev bez aplinkiem pajautāšu vienu lietu un ceru, ka tu man bez 
aplinkiem atbildēsi. Nekādas spēlītes. Nekādas izlocīšanās. Nekādas 
viltībiņas.

Vilova burtiski spļauj vārdus uz mani. Patiešām. Un vispār -  par 
kādām viltībinām vina te runā?» »

-  Sveicināta, -  es pieklājīgi saku.
Nelaime tā, ka es nevaru paskatīties uz šo sievieti, neatceroties 

visas viņas draņķīgās vēstules ar lielajiem burtiem. Tās ir kā iegravētas 
viņai sejā.

-  Kas tu esi?— Vilova ir sašutusi. -  Vienkārši pasaki man to. Kas 
tu esi? Un, ja tu man neteiksi, tad tici man...

-  Es esmu Popija, -  es viņu pārtraucu.
-  Popija. -  Viņas balsī ir dzirdamas dziļas aizdomas, it kā “Popija” 

varētu būt eskorta aģentūras nosaukums.
-  Vai tu pazīsti Deividu? -  Es pieklājīgi piemetinu. -  Viņš ir 

sens Sema draugs.
-  Ak tā? -  Vilovas sejā iezibas interese. -  Sveiks, Deivid, es esmu 

Vilova. -  Viņas skatiens pievēršas Deividam, un varu apzvērēt, ka 
sajūtu vēsumu uz savas sejas.

-  Ļoti priecājos iepazīties, Vilova. Sema kolēģe, ja?
-  Es esmu Vilova. -  Šoreiz viņa to pasaka uzstājīgāk.
-  Jauks vārds. -  Arī Deivids ir pieklājīgs.
-  Es esmu Vilova. Vilova. — Tagad viņas balsī skan aizkaitinā

jums. -  Sems noteikti ir mani pieminējis. Vi-lo-va.
Devids domīgi sarauc pieri.
-  Nedomāju vis.
-  Bet... -  Izskatās, ka viņa no sašutuma uzsprāgs. -  Es esmu ar 

viņu.
-  1 ikai ne tagad. -  Deivids jautri saka un tikko jaušami piemiedz 

man ar aci.
Patiesībā mana sirds pret šo Deividu atmaigst. Ja tiek pāri viņa 

dīvainajai kreklu izvēlei un slidenajām investīcijām, šim cilvēkam 
nav ne vainas.
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Vilova šķiet aizkaitināta līdz baltkvēlei.
-T a s  ir vienkārši... Pasaule jūk prātā, -  viņa saka gandrīz pati 

sev. -  Tu nezini mani, bet tu zini viņu? -  Viņa pamet ar īkšķi uz 
manu pusi.

-  Es pieņēmu, ka viņa ir Sema īpašā dāma, -  nevainīgi attrauc 
Deivids.

-  Vina? Tu?>

Vilova nopēta mani no augšas līdz apakšai neticīgi augstprātīgā 
veidā, kas mani nudien aizskar.

-  Kāpēc ne es? -  tieši noprasu. -  Kāpēc viņš nevarētu būt ar 
mani?

Vilova kādu brīdi neko nesaka, tikai ļoti ātri mirkšķina acis.
-  Tātad tā ir taisnība. Viņš mani krāpj, -  viņa beidzot nomur

mina emocijās trīcošā balsī. -  Patiesība beidzot nāk gaismā. Man to 
vajadzēja zināt. Tas izskaidro... daudz ko. -  Viņa asi nopūšas, ielai
dusi pirkstus matos. -  Tad ko mēs tagad darām? -  Izskatās, ka Vilova 
uzrunā kādu nezināmu auditoriju. Ko mēs, ellē, tagad darām?

Tad nu gan ērms. Man gribas skaļi smieties. Kā viņai šķiet, kur 
viņa pašlaik atrodas? Tēlo pati uz savas privātās skatuves? Un kuru 
viņa cenšas iespaidot? Turklāt Vilova ir palaidusi garām pašu būtis
kāko: kā Sems var viņu krāpt, ja viņa nemaz nav Sema meitene?

Taču, lai kā man patiktu viņu kaitināt, es negribu izplatīt baumas.
-  Es neteicu, ka esmu ar viņu, -  es skaidroju. — Es teicu: “Kāpēc 

viņš nevarētu būt ar mani?” Tad tu esi Sema meitene?>

Vilova saraujas, bet, kā ievēroju, neatbild.
-  Bļāviens, kas tu tāda esi? -  Viņa atsāk uzbrukumu. -  Tu parā

dījies manā dzīvē, bet man nav ne jausmas, kas tu esi un no kurienes 
nāc...

Vilova jau atkal uzstājas neredzamai auditorijai. Iespējams, viņa 
kādreiz ir apmeklējusi teātra skolu, bet izmesta no tās par pārlieku 
melodramatismu.84

-  Tas ir... sarežģīti.
Šķiet, ka vārds “sarežģīti” uzkurina Vilovu vēl vairāk.

84 U n , starp citu , kādā ziņā es esmu parādījusies viņas dzīvē?
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-  Ak sarežģīti? -  Viņa parāda gaisā divas durstīgas pēdiņu zīmes.
-  Sarežģīti?! Ko tu neteiksi! -  Nopētot manu apģērbu, viņas acis pēk
šņi samiedzas līdz neticīgām spraudziņām. -  Vai tas ir Sema krekls?

Ahā! Tas viņai nepatiks. Varbūt es neatbildēšu.
-  Vai tas ir Sema krekls? Atbildi tūliņ pat! -  Vilovas balss ir tik 

asa un draudīga, ka es saraujos. -  Vai tev mugurā ir Sema krekls? 
Saki man! Vai tas ir vina krekls? Atbildi man!»

-  Paklau, nebāz degunu manā gultā, labi? — Vārdi izlido no 
manas mutes, pirms paspēju tos apturēt. Vai!

Labi. Ja kļūdas pēc gadījies pateikt kaut ko neveiklu, galvenais ir 
nepārcensties. Vajag saglabāt mieru un izlikties, ka nekas nav noticis. 
Varbūt Vilova pat nepamanīja, ko es pateicu. Esmu pārliecināta, ka 
nepamanīja. Protams, nepamanīja.

Slepus pametu uz viņu skatienu. Vilovas acis ir tā iepletušās, ka, 
šķiet, tūlīt izsprāgs no dobumiem. Tātad viņa ir pamanījusi. Un, 
spriežot pēc Deivida līksmās sejas izteiksmes, arī viņš ir bijis vērīgs.

-  Tas ir... manās darīšanās, -  es nokremšļodamās izlaboju. -  Da
rīšanās.

Piepeši pāri Deivida plecam es pamanu Viku. Viņa soļo starp 
Baltā Globusa Konsultāciju darbinieku grupām ar tik drūmu 
izteiksmi sejā, ka mans vēders saraujas. Es ieskatos savā pulkstenī. 
Tas rāda bez desmit minūtēm desmit.

-  Vika! -  Arī Vilova ir viņu pamanījusi. Valdonīgi sakrustojusi 
rokas, viņa aizšķērso Vikai ceļu. -  Kur ir Sems? Kāds teica, ka viņš 
ir ar tevi.

-  Atvaino, Vilova. -  Vika cenšas tikt garām.
-T ik a i  pasaki, kur ir Sems!
-  Man nav ne jausmas, Vilova! -  atcērt Vika. -  Vai tu nevarētu 

atbrīvot ceļu? Man jārunā ar Popiju.
-  Ar Popiju? Tev jārunā ar Popiju? -  Vilovas vilšanās ir acīm 

redzama. -  Kas ir šī draņķa Popija?
Man gandrīz vai sametas Vilovas žēl. Pilnībā nelikdamās par viņu 

ne zinis, Vika apmet līkumu, pienāk pie manis, pieliecas un klusu 
nomurmina:

-  Vai tu zini, kur ir Sems?
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-  Nē. — Es satraukta viņā paskatos. -  Kas notika?
-  Vai viņš tev ir atrakstījis kādu ziņu? Kaut ko?
-  Nē, -  atbildu, ieskatījusies telefonā. -  Neko. Es domāju, viņš 

ir ar tevi.
-  Viņš bija. -  Vika atkal rīvē acis ar dūrēm, un es pārvaru kār

dinājumu saķert viņas rokas.
-  Kas notika? -  Es vēl vairāk pieklusinu balsi. -  Lūdzu, Vika. Es 

nevienam neteikšu. Zvēru.
Pēc mirkļa klusuma Vika pamāj.
-  Mums pietrūka laika. Droši vien var teikt, ka Sems zaudēja.
Mani pārņem spēja vilšanās sajūta. Pēc visiem šiem pūliņiem...
-  Ko viņš teica?
-  Neko daudz. Vienkārši izbrāzās laukā.
-  Kas notiks ar seru Nikolsu? -  es vaicāju, cik klusi vien spēdama.
Vika neatbild, bet aizgriež galvu, it kā gribētu izvairīties no šīs

domas.
-  Man jāiet, — viņa strupi saka. Dod man ziņu, ja kaut ko 

uzzini par Semu. Lūdzu.
-  Labi.
Es pagaidu, kamēr Vika aiziet, tad nevērīgi paceļu galvu. Skaidra 

lieta, Vilova nenolaiž no manis skatienu, gluži kā kobra.
-  Nu! -  viņa saka.
-  Nu! -  Es pieklājīgi viņai uzsmaidu, bet tobrīd Vilovas skatienu 

ir piesaistījusi mana kreisā roka. Viņas mute mulsi paveras, un vienu 
mirkli šķiet, ka viņa nav spējīga parunāt.

-  Kas tev iedeva to gredzenu? -  Vilova beidzot izdveš.
Johaidī, kāda viņai daļa?
-  Meitene, vārdā Lusinda, -  es tomēr atbildu, lai viņu pakaiti

nātu. -  Redzi, es to pazaudēju, viņa man to atdeva.
Vilova ievelk elpu, un varu zvērēt, ka viņa ir gatava ielaist manī 

savus ilkņus, bet piepeši bāra skaļrunī atskan Vikas balss.
-  Es atvainojos, ka pārtraucu svinības, bet man ir svarīgs paziņo

jums. Visi Baltā Globusa Konsultāciju darbinieki, lūdzu, nekavējo
ties atgriezieties konferenču zālē. Atgriezieties galvenajā konferenču 
zālē, nekavējoties. Paldies.
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Balsu murdoņa atkal pieņemas spēkā, un visas cilvēku grupas sāk 
virzīties uz lielo durvju pusi (daži pa ceļam vēl steidzīgi papildina 
savas glāzes).

-  Izskatās, ka man laiks pamest šīs telpas, — saka Deivids, pie- 
sliedamies kājās. -  Tev laikam jāiet. Pasveicini Semu.

-  īstenībā es nemaz nestrādāju šajā kompānijā, -  es saku preci
zitātes vārdā. -  Ber, jā, man tiešām jāiet. Atvaino.

-  Tiešām? — Deivids neizpratnē nogroza galvu. — Tad punkts 
viņas labā. — Viņš pamet ar galvu uz Vilovas pusi. — Tu neesi Sema 
meitene, un tu nestrādā šajā kompānijā. Kas tad tu esi, un kāds tev 
sakars ar Semu?

-  Kā jau iepriekš teicu, tas ir... -  es nevaru nepasmaidīt par viņa 
neizpratnes pilno sejas izteiksmi, -  ... sarežģīti.

-  Jā, tā izskatās. -  Deivids sarauc uzacis, tad izvelk vizītkarti un 
iespiež to man saujā. -  Pasaki Semam. Eksotiski minizvēriņi. Es 
viņam varu piedāvāt lielu iespēju.

-  Es pateikšu. -  Nopietni pamāju ar galvu, apstiprinādama savu 
solījumu. -  Paldies.

Es vēroju, kā Deivids pie izejas pazūd starp viesiem, tad rūpīgi 
noglabāju viņa vizītkarti, lai iedotu to Semam.

-  Nu! -  Vilova atkal stāv manā priekšā, sakrustojusi rokas uz 
krūtīm. -  Varbūt sāksi no paša sākuma?

-  Tu nejoko? -  Es nespēju noslēpt savu aizkaitinājumu. -  Vai tev 
šajā mirklī nebija jādara kaut kas cits? -  Es norādu uz ļaužu drūzmu, 
kas virzās konferenču zāles virzienā.

-  Ko tu neteiksi! -  Viņa pat nepakustas. -  Nez vai es kaut kādu 
garlaicīgu korporatīvo paziņojumu izvēlēšos par savu prioritāti.

- T i c i  man, tu gribēsi dzirdēt šo garlaicīgo korporatīvo paziņo
jumu.

-  Izskatās, ka tev par to viss ir zināms, -  Vilova sarkastiski atcērt.
- J ā .  -  Es pamāju, pēkšņas grūtsirdības pārņemta. -  Es par to

zinu visu. Un... man šķiet, tagad iešu pēc dzeramā.
Es dodos pie bāra letes. Spogulī varu redzēt, ka Vilova dažus 

mirkļus pastāv, tad ar draudīgu sejas izteiksmi pagriežas un metas 
uz konferenču zāli. Es jūtos pusbeigta no runāšanas vien ar viņu.
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Nē, es jūtos pusbeigta no visas šīs dienas. Pasūtu sev vēl vienu 
lielu vīna glāzi, tad lēnām dodos uz konferenču zāli. Vika stāv uz 
skatuves un runā ar šokēto auditoriju. Lielajam ekrānam aiz viņas 
ir izslēgta skaņa.

-  ... kā es saku, mēs precīzi nezinām, kā izskatīsies ziņojums, bet 
mēs esam atbildējuši, un tas ir vienīgais, ko pašlaik varam darīt. Vai 
ir kādi jautājumi? Nihal?

-  Kur pašlaik ir sers Nikolss? -  no pūļa atskan Nihala balss.
-  Viņš ir Bērkšīrā. Mēs paskatīsimies, kas notiks atlikušajā kon

ferences laikā. Tiklīdz būs pieņemti kādi lēmumi, jums, protams, 
tiks ziņots.

Es paraugos apkārt uz kompānijas darbinieku sejām. Džastins 
atrodas dažu pēdu attālumā no manis un lūkojas augšup uz Viku 
tēlotās raizēs un šokā. Tagad viņš paceļ roku.

-  Džastin? -  negribīgi vaicā Vika.
-  Bravo, Vika. -  Vīrieša gludenā balss aizplūst pāri telpai. -  Es 

varu tikai iztēloties, cik grūtas tev bijušas dažas pēdējās stundas. Kā 
vecākās vadības grupas biedrs es gribu pateikt paldies par tavām 
patiesajām pūlēm. Lai ko būtu vai nebūtu teicis sers Nikolss, svarīga 
ir patiesība, un, protams, to neviens no mums īstenībā nevar zināt... 
Tava lojalitāte kompānijai ir tas, ko mēs novērtējam. Labs darbs, 
Vika! -  Viņš iesāk aplausu sēriju.

Kā tad! Glumeklis. Skaidrs, ka es neesmu vienīgā, kas tā domā, 
jo augšup pašaujas vēl viena roka.

-  Malkolm, -  patiesā atvieglojumā nosaka Vika.
-  Es tikai gribētu, lai viss personāls skaidri saprot, ka sers Nikolss 

nav rakstījis šo vēstuli. -  Diemžēl Malkolma balss ir mazliet neskaidra, 
un es nezinu, vai visi to var sadzirdēt. -  Es saņēmu sākotnējo vēstuli, 
ko viņš sūtīja, un tā bija pavisam citāda...

-  Baidos, ka man tevi jāpārtrauc, -  ierunājas Vika. -  Sākas ziņo
jums. Skaņu, lūdzu!

Kur ir Sems? Viņam vajadzēja būt šeit. Viņam vajadzēja atbildēt 
Džastinam un viņu sagraut. Viņam vajadzēja skatīties ziņojumu. Es 
to vienkārši nesaprotu.



Atskan pazīstamā “/77VZiņas desmitos” mūzika, un milzu ekrānu 
piepilda riņķojoša grafika. Kaut ari tam nav nekāda sakara ar mani, es 
jūtos smieklīgi nervoza. Domas riņķo manā galvā kā jukušas. Varbūt 
viņi tomēr nepalaidīs ēterā šo materiālu... Visu laiku taču dzird, ka 
tiek atcelta tā vai cita pārraide...

Atskan Lielā Bena zvani. Kuru katru mirkli tiks pieteiktas rai
dījuma tēmas. Mans vēders satraukumā sažņaudzas, un es iedzeru 
malku vīna. Izrādās, ka skatīties ziņas, kuras kaut kādā mērā attiecas 
uz tevi, ir pavisam cita lieta. Droši vien premjerministrs tā jūtas visu 
laiku. Šausmas. Es neparko negribētu būt viņu vietā. Viņam ik vakars 
jāpavada, satraukumā slēpjoties aiz dīvāna.

Bong! “Jauni uzbrukumi Vidējiem Austrumiem liek uztraukties 
par stabilitāti.” Bong! “Pārsteidzošā kārtā namu cenas atgūstas, bet -  
vai uz ilgu laiku?” Bong! “Noplūdināta dienesta vēstule met ēnu uz 
valdības padomdevēja godīgumu.”

Te nu tas ir. Viņi to pārraidīs.
Zālē valda gandrīz vai spokains klusums. Neviens nav izdvesis ne 

skaņu, pat ne sakustējies. Manuprāt, visi ir aizturējuši elpu. Šobrīd 
tiek izklāstītas ziņas par Vidējiem Austrumiem, uz ekrāna redzamas 
šāviņu sakropļotas, putekļainas ielas, bet es nespēju iedziļināties. 
Izvilkusi telefonu, es rakstu Semam.

Vai tu skaties? Visi ir konferenču zālē. P.

Klusums. Nekādas atbildes. Ko viņš dara? Kāpēc neatrodas šeit 
kopā ar visiem citiem?

Es neatrauju acis no ekrāna. Tur tiek rādīta māju cenu diagramma 
un intervija ar kādu ģimeni, kas cenšas pārcelties uz Takstedu, lai 
kur tas būtu. Kaut raidījuma vadītāji runātu ātrāk un tas reiz būtu 
beidzies! Nekad mūžā ēku cenas mani nav interesējušas vēl mazāk.85

Beidzot abas pirmās tēmas ir izsmeltas, mēs atgriežamies studijā 
un ziņu lasītājs ar drūmu sejas izteiksmi saka:

-  Šovakar ir ticis apšaubīts Baltā Globusa Konsultāciju dibi
nātāja un valdības konsultanta sera Nikolsa Mureja godīgums.

85 Un mēs nesākam gluži no augstākā punkta.
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Konfidenciālā dienesta vēstulē, kas ekskluzīvi nonākusi IT N  rīcībā, 
viņš atsaucas uz korupcijas praksi un kukuļu ņemšanu, acīm redzami 
to attaisnojot.

Tagad telpā dzirdamas dažas elsas un sačukstēšanās. Es pametu 
skatienu uz Viku. Viņas seja ir apbrīnojami mierīga, un viņa vēro 
ekrānu. Pieņemu, ka Vika zināja, ko gaidīt.

-  Taču šajā lietā ir radies jauns pavērsiens. Dažās pēdējās minūtēs 
ITN  ir atklājusi, ka, iespējams, patiesībā kāds cits Baltā Globusa 
Konsultāciju personāla loceklis ir uzrakstījis seram Nikolsam pie
dēvētos vārdus, kuru autentiskumu noraida oficiālie kompānijas 
avoti. Mūsu reportieris Damjens Stenfords vaicā: vai sers Nikolss ir 
ļaundaris vai upuris, kas cietis mēģinājumā aptraipīt viņa reputāciju?

-  Ko? — zāli pārcērt Vikas balss. -  Kas, sasodīts...!
Viņas izmisumu apklusina nikni izsaucieni: “Ššš! Klausies!” un: 

“Aizveries!” Kāds ir uzgriezis skaņu līdz augstākai iespējamai. Es 
pilnībā apjukusi veros uz ekrānu.

Vai Sems ir atradis kādu pierādījumu? Vai viņš ir noblefojis?
Piepeši mans telefons iepīkstas, un es izrauju to no kabatas. īsziņa 

no Sema.

Kā Vika reaģēja?

Es pametu acis uz Viku un saraujos.

Izskatās, ka viņa grib kādu apēst dzīvu.

-  Baltā Globusa Konsultācijas pēdējās trīs desmitgadēs ir bijušas 
ietekmīgs spēks biznesā... -  saka balss no ekrāna, uz kura redzama 
Baltā Globusa Konsultāciju ēka tuvplānā.

Manus pirkstus vada tīrs adrenalīns, un šķiet, ka teksts uzrakstās 
gandrīz pats no sevis

Vai to izdarīji tu? 

Jā, es. 

Tu pats sazinājies ar ITN1 

Es personīgi.
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Bet tehniķi taču neatrada nekādus pierādījumus. Vai arī atrada? 

Viņi neatrada.

Mana rīkle šķiet izkaltusi, un es ar mokām noriju siekalas, pūlo
ties izprast situāciju. Es neko nezinu par sabiedriskajām attiecībām. 
Dieva dēļ, es esmu fizioterapeite. Taču pat es saprotu, ka neviens 
nezvana ITN , stāstot par kāda nomelnošanu, ja nav nekā, kas šo 
stāstu varētu apstiprināt.

Kā

Sākusi rakstīt, es atjēdzos, ka pat nezinu, kā noformulēt jautā
jumu, tāpēc nosūtu to tādu, kāds tas ir. Pēc pailgas klusuma pauzes 
telefona ekrānā parādās teksts. Es pārsteigta raugos uz to. Tas ir 
apmēram par 2000  procentiem garāks nekā jebkura īsziņa, ko Sems 
man jebkad atsūtījis.

Es pastāstīju savu viedokli. Es turos pie tā, ko pateicu. Rīt es viņiem sniegšu 
ekskluzīvu interviju par sākotnējo vēstuli, par direktoriem, kas ir ar mieru 
upurēt Niku, par visu. Tas ir iepriekš izplānots. Korporatīvie meli ir aizgājuši 
pārāk tālu. Nepieciešams izstāstīt patieso stāstu. 
Gribēju, lai Malkolms man pievienojas, bet viņš to  nedarīs. Viņam ir trīs bērni. 
Nevar riskēt. Tad nu palieku tikai es.

Man griežas galva. Sems ir nolicis sevi pa sitienam! Viņš ir kļuvis 
par trauksmes zvanu! Nespēju noticēt, ka viņš ir paveicis kaut ko tik 
ekstrēmu. Bet tajā pašā laikā... varu.

Izklausās traki.

Man nav ne jausmas, ko vēl rakstīt. Es esmu šokā. Gaidu atbildi.

Kādam vajadzēja būt pietiekami stipram, lai nepamestu Niku nelaimē.

Es sarauktu pieri skatos uz Sema vārdiem, tos pārdomājot.

Tomēr tas neko nepierāda, vai ne? Tas ir tikai tavs vārds.
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Pēc mirkļa Sems atbild.

Taču rodas jautājumi par visu stāstu. Ar to pietiek. Vai tu vēl aizvien esi 
konferenču zālē? 

Jā. 

Kāds zina, ka tu man raksti?

Es paskatos augšup uz Viku, kas, turot pie auss telefonu, pļāpā ar 
kādu puisi. Vienu mirkli viņa paskatās manā virzienā, un... nezinu, 
vai vainīga mana sejas izteiksme, bet viņas acis mazliet samiedzas. 
Viņa palūkojas uz manu telefonu, tad atkal palūkojas uz manu seju. 
Iespējams, Vika kaut ko nojauš.

Nē, nedomāju vis. Vēl ne. 

Vai vari tikt projām tā, lai neviens nepamana?

Noskaitu līdz trīs, tad nevērīgi pārlaižu skatienu zālei, it kā būtu 
ieinteresēta gaismas ķermeņos. Viku redzu ar acs kaktiņu. Tagad 
vina skatās tieši uz mani. Nolaižu telefonu zemāk, lai vina to nevar> > 
saskatīt, un rakstu:

Kur tieši tu esi? 

Arā. 

Tas man neko daudz nelīdz. 

Tas ir viss, ko es zinu. Man nav ne jausmas, kur esmu.

Pēc mirkļa pienāk vēl viena īsziņa.

Ir tumšs, ja tas ko izsaka. Zem kājām zāle. 

Vai tev ir lielas nepatikšanas?

Sems neatbild. Es pieņemu, ka tas nozīmē “jā”.
Labi. Es neskatos uz Viku. Es vienkārši nožāvājos, pakasu 

degunu -  tā izteikti bezrūpīgi pagriežos uz papēža un pazūdu aiz
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tuvākās ļaužu grupas. Pēc tam paslēpjos aiz lielas, resnas kolonnas. 
Tad paķīķerēju, kas notiek.

Vika neapmierināti lūkojas apkārt. Cilvēki cenšas pievērst viņas 
uzmanību, bet Vika nelaiž viņus sev klāt. Es gandrīz redzu spriedzi 
viņas acīs -  cik stipri viņa nodarbina savu prātu ar savādo meiteni, 
kura var kaut ko zināt, bet var izrādīties arī viltīga acu aizmālēšana.

Pēc piecām sekundēm jau esmu gaitenī. Vēl piecas, un es jau 
esmu tikusi cauri tukšajam vestibilam, izvairoties no bēdīga bārmeņa 
skatiena. Acīmredzot viņš nenojauš, ka pēc neilga brītiņa viņam būs 
darba pilnas rokas. Vēl piecas, un, ignorējot šveicaru, esmu laukā. 
Pārskrienu pāri grantētajai piebrauktuvei un nozūdu ap stūri. Saju
tusi zem kājām zāli, beidzot ievelku elpu -  esmu tikusi projām.

Gaidot, kad elpošana atkal kļūs normāla, lēnām eju uz priekšu. 
Joprojām esmu satriekta par nupat notikušo.

Vai tu tagad zaudēsi darbu?

Atkal klusums. Es paeju vēl gabaliņu, aprodot ar naksnīgajām 
debesīm, vēso gaisu 1111 mīksto zāli. Viesnīca tagad ir labi tālu, un 
es sāku atgūties.

Varbūt.

Sems izklausās gluži vai atvieglots. Ja teksts, kas sastāv no viena 
vārda, vispār var paust atvieglojumu.86

Es esmu laukā. Kur man doties? 

Dievs vien zina. Es izgāju pa viesnīcas sētas durvīm un nokļuvu aizmirstībā. 

Tieši tur es pašlaik esmu. 

Tad jau mēs satiksimies. 

Tu nepateici, ka tava mamma ir mirusi.

Esmu to uzrakstījusi un nospiedusi “Sūtīt”, pirms paspēju apstā
ties. Tagad skatos uz ekrānu, slīkdama kaunā par savu neiejūtību.

86 Es dom āju, ka var. Viss atkarīgs no laika.
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Nespēju noticēt, ka to pateicu. Turklāt tieši tagad. It kā Semam 
šobrīd nebūtu nekā svarīgāka...

Nē, nepateicu.

Esmu nonākusi līdz, šķiet, kroketa laukuma malai. Priekšā ir 
redzams kaut kas līdzīgs mežam. Vai viņš ir tur? Grasos to pavaicāt, 
kad manā telefonā ar pīkstienu pienāk vēl viena īsziņa.

Es vienkārši piekusu no stāstīšanas cilvēkiem. Tā neveiklā pauze pēc tam. 
Tu laikam zini.

Skatoties ekrānā, samirkšķinu acis. Nespēju noticēt, ka vēl kāds 
zina par neveiklo pauzi.

Es saprotu. 

Man vajadzēja tev pastāstīt.

Es nekādā gadījumā negribu likt Semam justies vainīgam par to. 
Ne jau tā es biju domājusi. Cik vien ātri spēdama, uzrakstu atbildi:

Nē. Nekādus “vajadzēja”. Nekad nekādus "vajadzēja". Tas ir mans likums. 

Tas ir tavs dzīves likums?

Dzīves likums? Tas nav gluži tas, ko biju domājusi. Taču man 
patīk šī doma: Semam šķiet, ka man ir savs dzīves likums.

Nē, mans dzīves likums ir...

Es uz brīdi apstājos un mēģinu izdomāt. Dzīves likums. Tā ir 
visai liela atbildība. Es varu iedomāties dažus diezgan labus likumus, 
bet dzīvei...

Mirstu no ziņkāres. 

Izbeidz, es domāju.

Pēkšņi mani pārņem iedvesma, un es pašpārliecināti rakstu:

Ja kaut kas ir miskastē, tas pieder visiem.
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Klusums, tad telefons iepīkstas un pienāk Sema atbilde:

©

Es neticīgi ieplešu acis. Smaidoša sejiņa? Sems Rokstons ir atsū
tījis smaidošu sejiņu?! Pēc mirkļa viņš atsūta jaunu ziņu.

Es zinu. Pats nespēju noticēt.

Es skaļi iesmejos, taču jau pēc mirkļa nodrebinos, sajutusi vēso 
vakara vējiņu. Viss būtu ļoti labi, bet... es stāvu kādā Hempšīras 
laukā bez mēteļa un man nav ne jausmas, uz kurieni es eju vai ko 
es daru. Nu, paklau, Popij. Koncentrējies! Mēness nav redzams, un 
visas zvaigznes droši vien paslēpušās aiz mākoņiem. Es tik tikko 
saredzu, ko rakstu.

Kur tu ESI? Mežā? Es neko nevaru redzēt. 

Cauri mežam. Otrā pusē. Es tevi sagaidīšu.

Uzmanīgi sāku brist starp kokiem, meklējot ceļu un lamājoties, 
kad kazenājs saskrāpē kājas. Droši vien te ir arī nātres un čūsku 
midzeņi. Es pasniedzos pēc telefona, mēģinu vienlaikus rakstīt un 
izvairīties no kazenēm.

Mans jaunais dzīves likums: nekad neej spokainā, tumšā mežā viena pati.

Atkal klusums, tad telefons iepīkstas.

Tu neesi viena pati.

Es sažņaudzu telefonu ciešāk. Tā ir taisnība. Ja Sems ir otrā galā, 
es tiešām jūtos droši. Paeju vēl mazliet un gandrīz paklūpu pār koka 
sakni, brīnīdamās, kur palicis mēness. Aug, droši vien. Vai dilst. 
Viens no diviem.

Skaties uz mani. Es nāku.

Es neticīgi blenžu uz Sema īsziņu. Skatīties uz viņu? Kā es varu 
skatīties uz vinu?>
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Te ir piķa melna tumsa, neesi pamanijis? 

Mans telefons. Skaties pēc gaismas. Nesauc skaļi. Kāds var sadzirdēt.

Es cenšos caurskatīt tumsu. Pilnīgi nekas nav saredzams, izņemot 
tumšās koku ēnas un kazenāju neskaidrās aprises. Tomēr, es domāju, 
ka ļaunākais, kas var notikt, ir tas, ka es nokritīšu no pēkšņi uzra
dušās klints un salauzīšu visus kaulus. Pasperu vēl dažus soļus uz 
priekšu, ieklausīdamās lūstošo zaru troksnī, un ieelpoju miklo, pēc 
zemes smaržojošo gaisu.

Viss kārtībā? 

Vēl aizvien tepat.

Esmu nonākusi līdz mazam izcirtumam un, košļādama lūpu, 
mirkli vilcinos. Pirms eju tālāk, gribu pateikt Scmam dažas lietas, 
ko nevarēšu izdarīt, kad būšu viņu sastapusi. Jutīšos pārāk neērti. 
Rakstot ir citādi.

Tikai gribēju pateikt, ka tu esi paveicis kaut ko apbrīnojamu. Tā riskējot. 

To vajadzēja izdarīt.

Tik raksturīgi viņam tā visu noraidīt.

Nē. Nevajadzēja. Bet tu izdarīji.

Es mazliet pagaidu, juzdama vējiņu sejā un ieklausīdamās pūces 
ūjināšanā kaut kur virs manis, taču viņš neatbild. Man vienalga, 
esmu gatava uzstāt. Man tas ir jāpasaka, jo jūtu, ka neviens cits to 
nedarīs.

Tu varēji izvēlēties vieglāku ceļu. 

Protams. 

Bet tu neizvēlējies. 

Tas ir mans dzīves likums.
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Un piepeši, bez kāda brīdinājuma, es sajūtu karstumu ap acīm. 
Man nav ne jausmas, kāpēc. Es nezinu, kāpēc piepeši jūtos saviļņota. 
Man gribas uzrakstīt: “Es tevi apbrīnoju,” -  tomēr nevaru sevi pie
spiest. Pat rakstiski ne. Tā vietā es pēc mirkļa vilcināšanās uzrakstu:

Es tevi saprotu. 

Protams, ka saproti. Tu būtu darījusi to pašu.

Es apjukusi veros ekrānā. Es? Kāds tam sakars ar mani?

Es nebūtu. 

Es tevi tīri labi pazīstu, Popija Vajata.Tu būtu.

Nezinu, ko atbildēt, tāpēc atsāku iet cauri mežam, kā šķiet, aiz
vien lielākā tumsā. Mana plauksta ir sažņaugusi telefonu tik cieši, ka 
es droši vien dabūšu krampjus. Taču es nespēju atslābināt pirkstus. 
Man liekas: jo ciešāks ir mans satvēriens, jo stiprāk esmu saistīta ar 
Semu. Es jūtos tā, it kā turētu viņa roku.

Un es negribu laist to vaļā. Es negribu, lai tas beidzas. Pat nerau
goties uz to, ka klūpu un krītu, man ir auksti un es atrodos nekurie
nes vidū. Mēs esam vietā, kurā nekad vairs nebūsim...

Nedomājot uzrakstu:

Es priecājos, ka tas bija tavs telefons, ko es pacēlu.

Pēc mirkļa pienāk Sema atbilde:

Es arī.

Manī uzplaiksni maza liesmiņa. Varbūt viņš vienkārši ir pieklā
jīgs? Bet nē, nedomāju vis.

Tas bija labi. Savādi, bet labi. 

Savādi, bet labi, tā to varētu pateikt, jā. ©

Viņš ir atsūtījis vēl vienu smaidošu sejiņu! Es nespēju noticēt!



Kas noticis ar cilvēku, kurš agrāk bija pazīstams kā Sems Rokstons?

Viņš paplašina savu redzesloku. Kas man atgādina: kur palikušas visas tavas 
bučiņas?

Es, pārsteigta pati par sevi, paskatos uz telefonu.

Nezinu. Tu mani izārstēji.

Man ienāk prātā, ka nekad neesmu sūtījusi bučiņas Semam. Ne 
reizes. Savādi. Nu tagad es varu revanšēties. Gandrīz ķiķinu, stingri 
nospiežot taustiņu “x”.

xxxxxxxx

Pēc mirkļa pienāk viņa atbilde:

xxxxxxxxxx

Ha! Iespurdzos un uzrakstu vēl garāku bučiņu rindu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

© © x x x © © x x x © © x x x

Es tevi redzu.

Es atkal ieskatos tumsā, bet droši vien viņam ir labāka redze nekā 
man, jo  es neko nevaru saredzēt.

Tiešām?

Nāku.

Paliekusies uz priekšu, staipu kaklu, pūloties saredzēt mirgojošu 
gaismiņu, bet velti. Droši vien viņš būs redzējis kādu citu gaismu.

Es tevi nevaru redzēt.
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Es nāku.

Tu neesi nekur tuvumā. 

Esmu. Nāku.

Un tad pēkšņi es sadzirdu, ka tuvojas viņa soļi. Viņš ir man aiz 
muguras, cik noprotu, kādu trīsdesmit pēdu attālumā. Nav brīnums, 
ka nevarēju viņu redzēt.

Man vajadzētu pagriezties. Tieši tagad man vajadzētu pagriezties. 
Šis ir brīdis, kad būtu dabiski pagriezties un sasveicināties. Uzsaukt 
“Sveiks!”, pamāt ar telefonu. Taču manas pēdas ir kā piekaltas zemei. 
Es nevaru piespiest sevi pakustēties. Tiklīdz es pakustēšos, man atkal 
būs jābūt pieklājīgai un lietišķai un jāatgriežas pie ierastās lietu kār
tības. Un es nespēju to izturēt. Es gribu palikt tepat. Vietā, kur mēs 
viens otram varam sacīt jebko. Burvestības iespaidā.

Tieši man aiz muguras Sems apstājas. Tas ir neizturams, trausls 
mirklis. Es gaidu, kad viņš pārtrauks klusumu. Taču viņš, šķiet, jūtas 
tāpat un neko nesaka. Es varu saklausīt tikai viņa elpas maigo skaņu. 
Lēnām viņa rokas no mugurpuses apvijas man ap vidu. Juzdamās 
ārpus realitātes, es aizveru acis un atspiežos pret viņa krūtīm.

Es stāvu mežā ar Semu, un viņa rokas ir ap mani. Tam nebūtu 
tā jābūt. Es nezinu, ko daru. Es nezinu, uz kurieni eju.

Tikai... es zinu. Protams, zinu. Tāpēc, kamēr viņa rokas ir maigi 
apskāvušas manu vidukli, es neizdvešu ne skaņu. Kad viņš mani 
pagriež ar seju pret sevi, es neizdvešu ne skaņu. Un, kad viņa bārdas 
rugāji skrāpē man seju, es neizdvešu ne skaņu. Man nevajag neko 
teikt. Mēs joprojām sarunājamies. Katrs viņa pieskāriens, katrs viņa 
ādas nospiedums ir vēl viens vārds, vēl viena doma, turpinājums 
mūsu sarunai. Un mēs vēl neesam beiguši. Vel ne.

Es nezinu, cik ilgi mēs tur bijām. Varbūt piecas minūtes. Varbūt 
desmit.

Taču mirklis nevar ilgt mūžīgi. Burbulis ne tik daudz pārsprāgst, 
cik iztvaiko, atstājot mūs reālajā pasaulē. Saprotot, ka esam apskāvuši
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viens otru, neveikli atkāpjamies, un nakts vēsums ieplūst starp mūsu 
augumiem. Es novēršos, nokremšļojos un noberžu viņa pieskārienu 
nost no savas ādas.

-  Vai mēs...
- J ā .
Kad ejam caur mežu, neviens no mums nerunā. Es nespēju 

noticēt tam, kas tikko notika. Jau tagad tas šķiet kā sapnis. Kaut 
kas neiespējams. Tas bija mežā. Neviens to neredzēja un nedzirdēja. 
Tad -  vai tas patiesībā notika?87

Sema telefons iedūcās, un šoreiz viņš paceļ to pie auss.
-  Sveika, Vika.
Un tā vienkārši tas ir beidzies. Mežmalā es redzu cilvēku grupu 

soļojam pāri zālienam mums pretī. Un sākas notikušā sekas. Droši 
vien esmu nedaudz apreibusi no visa, jo nespēju iesaistīties notieko
šajā. Es kā caur miglu apzinos, ka visi, Vika un Robijs, un Marks, 
paceļ balsis, bet Sems saglabā mieru, un Vika gandrīz apraudas, kas 
šķiet mazliet neticami, 1111 runā par vilcieniem un automašīnām, un 
ārkārtas preses paziņojumu, un tad Marks saka:

-  Tas ir sers Nikolss, tev, Sem.
Visi soli atkāpjas, gandrīz ar cieņu, kad Sems atbild uz zvanu.

Un tad pēkšņi te ir automašīnas, lai vestu visus atpakaļ uz Lon
donu. Mēs izejam uz piebrauktuves, un Vika visus komandē, un visi 
ir gatavi septiņos no rīta birojā pārgrupēties.

Man nozīmēta automašīna kopā ar Semu. Kad kāpju iekšā, Vika 

pieliecas un saka:
-  Paldies, Popij. -  Es nevaru pateikt, vai viņas balsī ir sarkasms 

vai nav.
-  Viss kārtībā, -  es saku, gadījumā ja sarkasma tomēr nebija.

-  Un... es atvainojos. Par...
-  Nja, -  viņa nesmaidot saka.
Un tad mašīna sāk kustēties. Sems, saraucis pieri, intensīvi raksta 

telefonā. Es neuzdrīkstos izdvest ne skaņu. Pārbaudu, vai telefonā

87 Vel kaut kas Entonijam  Tevišam. Nē.
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nav īsziņas no Magnusa, bet tur nekā nav. Tad nometu mobilo uz 
sēdekļa un skatos laukā pa logu, ļaujot laternām saplūst vienā gais
mas straumē un prātojot, uz kādu elli es eju.

Nemaz neapjautu, ka biju aizmigusi.
Taču nezin kā mana galva ir noslīdējusi uz Sema krūtīm, un 

viņš mani modina, saucot vārdā. Vienā acumirklī es esmu pavisam 
pamodusies. Mans kakls ir nogulēts, un es lūkojos laukā pa mašīnas 
logu dīvainā leņķī.

-  Ah! -  Es pietraušos sēdus un mirkšķinu acis, jo man griežas 
galva. -  Piedod. Šausmas! Tev vajadzēja...

-  Tas nekas. Vai šī ir tava adrese?
Es gurdi palūkojos pa logu. Mēs esam Belemā, kvartālā, kurā 

atrodas mans dzīvoklis. Ieskatos savā pulkstenī. Ir pusnakts.
-  Jā, -  es neticīgi atbildu. -  Manējā. Kā tu...?
Sems tikai pamāj uz manu telefonu, kas joprojām guļ uz mašīnas 

sēdekļa.>

-  Tava adrese bija tur iekšā.
-  Ak, pareizi. -  Diez vai es varu sūdzēties, ka viņš ir pārkāpis 

manas privātās telpas robežu.
-  Es negribēju tevi modināt.
-  Viss kārtībā. Tas nekas. Paldies.
Sems paņem telefonu un, šķiet, grib to padot man, bet viņa roka 

apstājas pusceļā.
-  Es izlasīju tavas īsziņas, Popij. Visas.
-  Ak. -  Es nokremšļojos, īsti nezinot, kā izturēties. -  Jā. Labi. 

Tas ir... mazliet par daudz, vai tev tā nešķiet? Tas ir, es zinu, es lasīju 
tavas vēstules, bet tev nevajadzēja...

-  Tā ir Lusinda.
-  Ko? -  Es apstulbusi skatos uz Semu.
-  Varu derēt. Lusinda ir tā meitene.
Lusinda?
-  Bet kas... Kāpēc?
-  Viņa tev meloja. Visu laiku. Viņa nevarēja būt visās tajās vietās, 

kurās viņa it kā bija, kad tev rakstīja īsziņas. Tas fiziski nav iespējams.
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-  Vispār jau... es arī to pamanīju, -  atzīstu. -  Nodomāju, ka viņa 
mēģinās piestādīt rēķinu par vairāk stundām vai kaut kā tā...

-  Vai viņai maksā par stundām?
Juzdamās muļķīgi, es paberzēju degunu.
-  Patiesībā viņai nemaksā par stundām. Maksa ir vienreizēja par 

visu.
-  Un vai tu esi ievērojusi, ka Magnuss un Lusinda tev nemainīgi 

raksta ar desmit minūšu intervālu?
Es lēnām pakratu galvu. Kāpēc lai es to būtu ievērojusi? Es katru 

dienu saņemu kaudzēm īsziņu no dažādiem cilvēkiem. Un, starp 
citu, kā viņš to pamanīja?

-  Redzi, es dzīvi sāku kā analītiķis. -  Sems izskatās mazliet 
samulsis. -  Tas ir mans lauciņš.

-  Kas ir tavs lauciņš? -  es nesaprotu.
Sems izvelk papīra lapu, un es aizsitu mutei priekšā plaukstu. 

Nespēju noticēt savām acīm! Viņš ir sastādījis tabulu! Ar laikiem un 
datumiem. Zvani. īsziņas. E-vēstules. Vai viņš to paveica, kamēr es 
gulēju?

-  Es izanalizēju tavas īsziņas. Tūlīt tu sapratīsi, kas notiek.
Viņš ir analizējis manas īsziņas?! Kā analizē īsziņas?
Sems padod man lapu, un es izbrīnā samirkšķinu acis.
-  Kas...?
-  Vai redzi sakarību?
Sakarību? Man nav ne jausmas, par ko viņš runā. Tas atgādina 

kaut ko no matemātikas eksāmena.
-  Ēē...
-  Paskaties kaut vai šo datumu. -  Sems norāda uz lapu. -  Abi 

atsūta tev ziņu ap sešiem vakarā, vaicā, kā tev klājas, ir runīgi. Tad 
ap astoņiem vakarā Magnuss tev saka, ka viņš strādā Londonas 
bibliotēkā līdz vēlam vakaram, un pēc dažām minūtēm Lusinda tev 
saka, ka viņa nodarbojas ar līgavas māsu prievītēm Sordičas modes 
preču noliktavā. Astoņos vakarā? Kā tad!

Es kādu brīdi klusēju, atceroties to vēstuli par prievītēm. Tā 
šķita mazliet dīvaina jau toreiz. Bet nevar taču ̂ izdarīt secinājumus 
no vienas dīvainas vēstules, vai ne?
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Kurš, starp citu, tev prasīja analizēt manas īsziņas? -  Es zinu, 
ka esmu dzēlīga, taču nespēju atturēties. -  Kurš teica, ka tā kaut 
mazākā mērā ir tava darīšana?

-  Neviens. Tu biji aizmigusi. -  Sems kā atvainodamies iepleš 
rokas. — Piedod. Es vienkārši sāku lasīt aiz garlaicības un tad ievēroju 
atkārtošanos.

-  Divas vēstules nav atkārtošanās.
-T ā s  nav tikai divas vēstules. -  Viņš norāda uz lapu. -  Nāka

majā dienā Magnusam ir kaut kāds vakara seminārs, par kuru viņš 
aizmirsis pateikt. Pēc piecām minūtēm Lusinda tev pastāsta par 
mežģīņu darbnīcu Notingemšīrā. Taču pirms divām stundām viņa 
bija Fulemā. No Fulemas uz Notingemšīru? Sastrēgumstundā? Tas 
nav reāli. Manuprāt, tas ir alibi.

Vārds “alibi” uzdzen man drēgnumu.
-  Pēc divām dienām Magnuss tev atsūta īsziņu un atceļ jūsu tik

šanos lenčā. Pēc mirkļa Lusinda tev atsūta vēstuli, kurā saka, ka vina> 7 1 > 
ir ārkārtīgi aizņemta līdz pulksten diviem. Tas ir vienīgais iemesls, 
kāpēc viņa atsūtījusi vēstuli. Kāpēc viņai būtu tevi jāinformē par 
ārkārtīgu aizņemtību kaut kādā lenča pārtraukumā?

Gaidot atbildi, Sems paceļ skatienu. It kā man būtu atbilde.
-  Es... es nezinu, -  beidzot saku. -  Es nezinu.
Kad Sems turpina, es, pati to neapjaušot, parīvēju acis ar dūrēm. 

Tagad saprotu, kāpēc Vika tā dara. Lai kaut uz sekundi izslēgtu ārpa
sauli. Kāpēc es to neredzēju? Kāpēc es neko no tā neredzēju?

Magnuss un Lusinda. Tas ir kā slikts joks. Vienam no viņiem 
būtu jāorganizē manas kāzas. Otram būtu jābūt manās kāzās. Ar 
mani.

Bet pag! Kaut ko iedomājusies, es strauji paceļu galvu. Kurš atsū
tīja man anonīmo īsziņu? Sema teorija nevar būt pareiza, jo  ir jābūt 
kādam, kas to atsūtīja. Tas nevar būt neviens no Magnusa draugiem, 
un es nepazīstu nevienu no Lusindas draugiem, tad -  kurš gan?

-A tceries, kad Magnusam vajadzēja konsultēt kādu Ph.D. stu
dentu? Un Lusinda piepeši atteicās piedalīties jūsu ballītē? Viņa savā 
vietā atsūtīja Klemensiju. Ja tu paskatītos uz laikiem...
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Sems joprojām runā, bet es viņu tikpat kā nedzirdu. Mana sirds 
ir sažņaugusies. Protams, Klemensija.

KLemensija.
Klemensija ir dislektiķe. Tas izskaidrotu, kāpēc viņa grūtākā 

vārda “saderinātais” vietā izvēlējusies “otra puse” bez jebkāda norādī
juma uz dzimumu. Acīmredzot bijusi pārāk nobijusies no Lusindas, 
lai nosauktu viņas vārdu. Tomēr viņa ir gribējusi, lai es uzzinu. Ja te 
vispār ir kaut kas, ko zināt.

Tverot pēc telefona un vēlreiz meklējot īsziņu, man trīc pirksti. 
Tagad es to pārlasu un varu sadzirdēt vārdus Klemensijas jaukajā, 
bažīgajā balsī. Tā varētu būt viņa. Tas izklausās pēc viņas.

Klemensija neko tādu nespētu sagudrot. Tātad viņa ticēja, ka 
tā ir patiesība. Droši vien kaut ko redzējusi... kaut ko dzirdējusi...

Es sagumstu automašīnas sēdeklī. Mani locekļi smeldz. Jūtos 
izdegusi un pagurusi, un mazliet tā, it kā gribētu raudāt.

-  Lai nu kā, -  Sems, šķiet, saprot, ka es vairs neklausos, -  gribu 
teikt, ka tā ir teorija, nekas vairāk. -  Viņš saloka lapu, un es to paņemu.

-  Paldies. Paldies, ka to izdarīji.
-  Es... -  Sems nevērīgi parausta plecus. -  Kā jau teicu, tas ir 

mans lauciņš.
Kādu brīdi abi klusējam, lai gan sajūta ir tāda, it kā mēs joprojām 

sazinātos. Es jūtos tā, it kā mūsu domas virmotu virs mūsu galvām, 
savijoties, metot cilpas, uz mirkli satiekoties, tad atkal aizšaujoties 
dažādos virzienos. Viņējās -  pa viņa taku, manējās -  pa manu.

-  Labi. -  Es beidzot nopūšos. -  Man tevi jālaiž vaļā. Ir vēls. 
Paldies par...

-  Nē, -  Sems mani pārtrauc. -  Nekļūsti smieklīga. Paldies tev.
Es vienkārši pamāju. Mēs abi esam pārāk paguruši, lai ielaistos

garās runās.
-  Tas bija...
- J ā .
Paceļu galvu, un tā ir mana kļūda, jo es ieraugu viņa acis, kas 

laternu gaismā izskatās sidrabainas. Uz vienu mirkli tās mani aiznes 
atpakaļ...
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Ne. Nevajag, Popij. Tas nekad nav noticis. Nedomā par to. Izdzēs 
to no prāta.

- Nu tad... -  Es pasniedzos pēc durvju roktura, mēģinot piespiest 
sevi atgriezties īstenībā, racionālajā pasaulē. -  Man tikai jāatdod tev 
telefons.

-  Zini ko? Paturi to, Popij. Tas ir tavējais. -  Sems saspiež manus 
pirkstus ap telefonu un mirkli tos cieši tur. -  Tu to esi nopelnījusi. 
Un, lūdzu, nepūlies vairs neko pārsūtīt. Sākot ar rītdienu, visas 
manas vēstules pāries pie manas jaunās PA. Tavs darbs te ir padarīts.

-  O , paldies! -  Es atveru durvis, bet tad impulsīvi pagriežos.
-  Sem... Es ceru, ka ar tevi viss būs labi.

-  Neraizējies par mani. Man viss būs kārtībā. -  Viņš pasmaida 
savu brīnumsmaidu, un man piepeši gribas viņu cieši apskaut. 
Viņam draud darba zaudēšana, bet viņš joprojām spēj tā smaidīt.
-  Es ceru, ka viss būs kārtībā ar tevi. Un piedod par... to visu.

-  Ak, man nekas nenotiks! -  es nervozi iesmejos, lai gan patiesībā 
man nav ne jausmas, ko ar to domāju. Mans topošais vīrs ņemas ar 
manu kāzu plānotāju. Kādā ziņā man nekas nenotiks?

Šoferis nokremšļojas, un es satrūkstos. Ir nakts vidus. Es sēžu 
mašīnā pie savas mājas. Nu paklau, Popij. Liecies mierā. Kusties! 
Saruna ir beigusies.

Lai gan tas ir pēdējais, ko gribētu darīt, es piespiežu sevi izkāpt, 
aizcirst durvis un uzsaukt: “Arlabunakti!” Tad dodos pie savas mājas 
ārdurvīm un tās atveru, jo instinktīvi zinu, ka Sems nebrauks pro
jām, kamēr nebūšu iekšā drošībā. Pēc mirkļa es iznāku atpakaļ un, 
stāvot uz sliekšņa, noskatos, kā viņš aizbrauc.

Kad mašīna nogriežas ap stūri, es pārbaudu telefonu, pa pusei 
cerot, pa pusei gaidot...

Taču ekrāns ir tumšs un kluss. Un tā arī paliek tumšs un kluss. 
Un pirmo reizi kopš neatminamiem laikiem es jūtos pilnīgi viena.



Nākamajā rītā par to ir rakstīts pilnīgi visos laikrak
stos. Tā ir pirmās lappuses ziņa. (Tikko pamodos, es devos laukā uz 
laikrakstu bodi un nopirku visas avīzes, kas vien viņiem bija.) Tur ir 
sera Nikolsa fotogrāfijas, prem jerministra fotogrāfijas, Sema fotogrā
fijas, Eda Ekstona fotogrāfijas, pat Vikas fotogrāfija laikrakstā Mail. 
Virsrakstos zib vārdi “korupcija” un “nomelnošanas mēģinājums”, un 
“negodīgums”. Dienesta vēstule ir nodrukāta pilnībā, tai pievienots 
arī oficiāls citāts no prem jerm inistra mājaslapas par seru Nikolsu, 
ņem ot vērā viņa ieņemamo am atu valdības komitejā. Tur ir pat divas 
dažādas sera Nikolsa karikatūras, tajās viņš attēlots, tu ro t rokās mai
sus, uz kuriem rakstīts “Laime” un kuri ir piebāzti pilni ar naudu.

Taču Semam ir taisnība: notikušo apvij samulsums. Daži žurnā
listi nepārprotam i dom ā, ka sers Nikolss tiešām to vēstuli ir rakstījis. 
Citi tikpat nepārprotam i dom ā, ka nav. Viens laikraksts ir publicējis 
redaktora rakstu par to, ka sers Nikolss ir iedomīgs pūslis, kurš, pro
tams, vienmēr ņēmis kukuļus. Cits laikraksts raksta, ka sers Nikolss 7 > > 
ir pazīstams ar savu rām o godīgum u un nekādi nevar būt vainīgs. 
Ja Sems gribēja notikušo palikt zem jautājum a zīmes, tad viņam tas 
noteikti ir izdevies.

Es viņam šorīt uzrakstīju:

Tu turies?

Taču viņš neatbildēja. Droši vien aizņemts. Lai neteiktu vairāk.
Tostarp es jūtos sagrauta. Vakar vakarā jutos tik uzvilkta, ka 

pagāja vairākas stundas, iekams aizmigu, taču jau sešos pamodos,
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sirdij dauzoties, un steigšus pierāvos sēdus, paniski tverdama pēc 
telefona. Magnuss bija uzrakstījis trīs vārdus:

Lieliski pavadu laiku. M xxx

“Lieliski pavadu laiku.” Ko tas man pasaka? Neko!
Magnuss var lieliski pavadīt laiku, apsveicot sevi ar to, ka man 

nav ne jausmas par viņa slepeno mīļāko. Tikpat labi viņš var lieliski 
pavadīt laiku, nevainīgi gaidot dzīvi uzticīgā monogāmijā un nemaz 
nenojaušot, ka Klemensijai radies nepareizs priekšstats par viņu un 
Lusindu.88 Un viņš var lieliski pavadīt laiku, izlemdams, ka nekad 
vairs nebūs neuzticīgs, ka ārkārtīgi nožēlo notikušo un ka visā man 
atzīsies, tiklīdz atgriezīsies.89

Es netieku galā. Man vajag, lai Magnuss ir šeit, šajā zemē, 
šajā istabā. Man viņam jāpajautā: “Vai tu esi bijis neuzticīgs ar 
Lusindu?” -  un jāredz, ko viņš teiks, un tad varbūt mēs varam iet 
tālāk, un es varu izdomāt, ko darīšu. Līdz tam laikam es jūtos kā 
nonākusi ellē.

E jot pagatavot vēl vienu tasi tējas, es koridorā ielūkojos spo
gulī un saviebjos. Mati izjukuši, āda pelēka, plaukstas noķēpātas 
ar tipogrāfijas krāsu un kuņģis, šķiet, pilns ar skābi. Te nu ir mans 
pirmskāzu skaistuma režīms. Saskaņā ar plānu man vakar vakarā 
vajadzēja uzklāt mitrinošu masku. Ha! Es pat nenoņēmu kosmētiku 
no sejas.

Esmu šo dienu izbrīvējusi, lai gatavotos kāzām, bet ikreiz, kad 
par to iedomājos, manas iekšas sažņaudzas un man gribas raudāt 
vai kliegt uz kādu. (Nu labi, uz Magnusu.) Man jāiet laukā. Man 
kaut kas jādara. Izdzērusi dažus tējas malkus, es nolemju doties uz 
darbu. Man šodien nav paredzēts neviens klients, taču es varētu 
paveikt dažus iekrājušos papīru darbus. Tas vismaz piespiedīs mani 
ieiet dušā un savākties.

Esmu ieradusies pirmā un sēžu rāmā mierā, pārskatot pacientu 
vēstures. Ļauju, lai monotonais darbs mani nomierina. Tas ilgst

88 M az ticam s.
89 Vēl mazāk ticam s.
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apmēram piecas minūtes, pirms pa durvīm iegāžas Andžela un sāk 
trokšņaini rosīties: ieslēdz savu datoru, gatavo kafiju un labi skaļi 
uzgriež pie sienas piemontēto televizoru. (

-  Vai mums tas vajadzīgs? -  Es saviebjos par troksni. Jūtos tā, 
it kā man būtu paģiras, kaut gan necik daudz vakar neizdzēru. -  Es 
labprāt iztiktu bez šīs taurēšanas.

Andžela skatās uz mani kā cilvēktiesību pārkāpuma upuris.
-  Es vienmēr skatos “Rīta stundu”.
Nav vērts par to strīdēties. Es taču varu aizstiept visas pacientu 

vēstures uz savu konsultāciju kabinetu. Bet izrādās, ka man nepietiek 
enerģijas pat šādam niekam, tāpēc tikai uzrauju plecus un mēģinu 
izslēgt apkārtējo pasauli no apziņas.

-  Paka! -  Andžela nomet man priekšā pasta paku. -  StarBlu. 
Laikam tavs peldkostīms medusmēnesim.

Paceļu uz viņu tukšu skatienu. Es biju cits cilvēks, kad to pasū
tīju. Atceros, kā lenča pārtraukumā iegāju internetā, izvēlējos bikini 
un pludmales tērpu. Tobrīd nekādi nevarēju iedomāties, ka trīs 
dienas pirms kāzām es sēdēšu kā apstulbusi, nesaprotot, vai tam 
pasākumam vispār jānotiek.

-  ... un šīrīta ziņās mēs runājam par varbūtēju korupciju val
dības līmenī. -  Diktora balss piesaista manu uzmanību. -  Šeit 
studijā ir cilvēks, kurš pazīst seru Nikolsu Mureju jau trīsdesmit 
gadu, Alens Smits Rivs. Alen, šis ir mulsinošs jautājums. Ko jūs 
par to domājat?

-  Es viņu pazīstu, -  svarīgi nosaka Andžela, kad Alens Smits 
Rīvs sāk runāt. -  Manā iepriekšējā darbavietā viņš strādāja tajā pašā 
ēkā, kur es.

-  Ak tā. -  Es pieklājīgi pamāju, un tajā brīdī televizora ekrānā 
parādās Sema seja.

Es to nevaru skatīties! Tikai ieraugot viņu, manām krūtīm cauri 
izšaujas asa sāpe, bet es pat nezinu, kāpēc. Vai tāpēc, ka viņam ir 
nepatikšanas? Vai tāpēc, ka viņš ir vienīgais cilvēks, kurš vēl zina par 
Magnusu? Vai tāpēc, ka vakar vakarā es stāvēju mežā un viņa rokas 
bija man ap vidu, un es droši vien nekad vairs viņu neredzēšu?
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-  Viņš tīri labi izskatās, -  saka Andžela, kritiski nopētot Semu.
-  Vai viņš ir sers Nikolss Kāvinutursauc?) >

-  Nē! -  es atsaucos daudz enerģiskāk nekā biju gribējusi. -  Ne
runā muļķības!) >

-  Labi jau, labi. -  Viņa dusmīgi uz mani paskatās. -  Kāds tev, 
starp citu, ar to sakars?

Es nevaru atbildēt. Man vajag tikt projām.
-  Gribi kafiju?
-  Es jau taisu. Nu gan! -  Andžela dīvaini uz mani paskatās. -  Tev 

kaut kas noticis? Starp citu, ko tu te dari? Es domāju, ka tev šodien 
brīvdiena.

-  Gribēju tikt galā ar iekavēto. -  Es paķeru savu džinsa žaketi.
-  Bet varbūt tā nebija laba doma.

-  Viņa ir šeit! -  Durvis atsprāgst vaļā, un birojā iebrāžas Rūbija 
un Annalīza.

-  Mēs tikko par tevi runājām! — pārsteigta saka Rūbija. -  Ko tu 
te dari?

-  Es domāju, ka pastrādāšu ar papīriem. Bet es jau eju.
-  Nē, neej vis! Pagaidi mazliet! -  Rūbija saķer mani aiz pleca, tad 

pagriežas pret Annalīzu. -  Nu, Annalīza. Varbūt tu pateiksi, ko mēs 
runājām par Popiju? Tad tev nevajadzēs rakstīt vēstuli.

Ak dievs. Viņa ir pieņēmusi savu skolas direktores balsi. Un 
Annalīza izskatās nokaunināta. Kas notiek?

-  Es negribu to sacīt. -  Annalīza košļā lūpu kā sešgadniece. -  Es 
uzrakstīšu vēstuli.

-  Labāk pasaki. Tad ar to būs miers. -  Rūbija uzlūko Annalīzu 
ar tik stingru skatienu, ka to nav iespējams ignorēt.

-  Labi! -  Annalīza ievelk elpu, viņas vaigi ir mazliet piesārtuši.
-  Popij, piedod, ka es todien slikti uzvedos ar Magnusu. Man tā 
nevajadzēja darīt. Es tikai gribēju tev atriebties.

-  Un? — skubina Rūbija.
-  Piedod, ka sagādāju tev ciešanas. Magnuss ir tavs, nevis mans. 

Viņš pieder tev, ne man. Un es nekad vairs nepieminēšu to, ka mēs 
samainījām pieņemšanas laikus, -  viņa steidzīgi pabeidz. -  Es apsolu.
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Annalīza izskatās tik nelaimīga, ka es jūtos gluži aizkustināta. 
Nespēju noticēt, ka Rūbija kaut ko tādu ir panākusi. Viņu vaja
dzētu pieņemt Baltā Globusa Konsultāciju vadībā. Viņa tiktu galā 
ar Džastinu Kolu viens divi.

-  Labi... paldies, -  es saku. -  Es to novērtēju.
-  Un zini, Popij, es atvainojos no visas sirds. -  Annalīza nelai

mīga virpina pirkstus. -  Es negribu sabojāt tavas kāzas.
-  Annalīza, tici man, tu nesabojāsi manas kāzas. -  Es smaidu, 

bet sev par šausmām jūtu, ka acīs kāpj asaras.
Ja kaut kas sabojās manas kāzas, rad fakts, ka tās tiks atceltas. 

Fakts, ka Magnuss beigu beigās mani nemaz nemīl. Fakts, ka es biju 
tāda dumja, viegli apmānāma muļķe...

Sasodīts! Tūlīt es patiešām apraudāšos.
-  Jaunkundz? -  Rūbija cieši ieskatās man sejā. -  Ar tevi viss 

kārtībā?
-  Pilnīgā! -  es atsaucos, nikni mirkšķinādama acis.
-  Kāzu stress, -  saka Annalīza. -  Hei, Popij, vai tu beidzot 

kļūsti par parauglīgavu? Tā tik turpini! Es palīdzēšu. Un es būšu 
parauglīgavas māsa. Iesim kaut kur nolaist tvaiku. Tas tevi uzmun
drinās.

Es mazliet pasmaidu un noslauku asaras. Nezinu, ko atbildēt. Vai 
pastāstīt viņām par Magnusu? Galu galā viņas ir manas draudzenes 
un es ilgojos pēc kāda, ar ko parunāt.

Bet ja nu tas viss ir pārpratums? Nezināmais numurs90 tā arī vairs 
nav zvanījis. Tie visi ir tikai minējumi. Es nevaru stāstīt pasaulei, ka 
Magnuss bijis neuzticīgs, paļaujoties tikai uz vienu anonīmu zvanu. 
Un tad piedzīvot, ka Annalīza to izpļāpā Facebook, nosauc viņu par 
staiguli un skaļi izrāda savu nepatiku, kad mēs ejam pie altāra.41

-  Es vienkārši esmu nogurusi, -  beidzot saku.
-  Taukainās brokastis! -  iesaucas Rūbija. -  Lūk, kas tev vajadzīgs.
-  Nē! -  es šausmās iebrēcos. — Es nevarēšu tikt iekšā kleitā!
Pieņemot, ka tomēr precēšos...

90 Klemensija. Iespējams.
91 U n, ja kāds d om ā, ka viņa to nedarīs, tad viņš nepazīst Annalīzu.
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Jūtu, ka asaras uzbrūk atkal. Jā, gatavošanās kāzām ir viena stre- 
saina padarīšana. Tāpat kā gatavošanās iespējamai attiecību sarauša
nai/kāzu atcelšanai pēdējā brīdī. Baidos, ka kļūšu sirma.

-  Un kā vēl ietiksi, -  Rūbija man iebilst. -  Visiem zināms, ka 
līgavas pirms kāzām nokrītas par diviem izmēriem. Meitenīt, tev ir 
gana liela rezerve, ar ko spēlēties. Izmanto to! Pierijies vienreiz! Tu 
nekad vairs nebūsi šādā situācijā!

-  Vai tu esi nokritusies par diviem kleitu izmēriem? -  vaicā 
Annalīza, uzlūkojot mani ar žēlumu. -  Nevar būt.

-  Nē, -  es drūmi saku. -  Varbūt par pusi.
-  Lai nu kā, tu jebkurā gadījumā esi pelnījusi kafiju ar pienu 

un virtuli, -  dodamās uz durvīm, saka Rūbija. -  Klausi mani. 
Komforta ēdiens ir tas, kas tev vajadzīgs. Mums ir pusstunda. 
Piepildīsim to!

Ja Rūbijai kas ienāk prātā, viņa neatkāpjas. Viņa raiti soļo pa 
ietvi un iegriežas Costa Coffee, kas ir divas durvis tālāk. Kad mēs ar 
Annalīzu viņu panākam, Rūbija jau stāv pie letes.

-  Jauks rītiņš! -  viņa jautri iesāk. -  Es gribētu trīs kafijas ar 
pienu, trīs virtuļus, trīs parastos kruasānus, trīs kruasānus ar man
delēm...

-  Rūbij, pietiek! -  es ķiķinādama iejaucos.
-T r īs  šokolādes maizītes, mēs tās atdosim pacientiem, ja neva

rēsim pašas piebeigt. Un trīs ābolu mafinus...
-  Trīs kārbiņas piparmētru ledeņu, -  iestarpina Annalīza.
-  Piparmētru ledenes? -  Rūbija pagriezusies viņu nicīgi uzlūko.

-  Piparmētru ledenes?
-  Un dažas kanēļmaizītes, -  Annalīza steigšus piebilst.
-  Tas jau ir labāk. Tātad trīs kanēļmaizītes...
Telefons man kabatā sāk zvanīt, un mani pārņem nervozas trīsas. 

Ak dievs, kas tur zvana? Ja nu tas ir Magnuss?
Ja nu tas ir Sems?
Es izvelku telefonu no kabatas un paeju soli tālāk no Rūbijas un 

Annalīzas, kas strīdas par to, kādus cepumus pirkt. Tiklīdz paska
tos uz ekrānu, mani sažņaudz draudīgas priekšnojautas, -  zvana
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“Nezināms numurs”. Te nu tas ir! Tagad es beidzot uzzināšu patie
sību. Uz labu vai ļaunu... Esmu tik pārbijusies, ka, spiežot taustiņu 
“Runāt”, man dreb rokas un pirmajā brīdī aizraujas elpa.

-  Hallo? -  telefonā atskan meitenes balss. -  Hallo? Vai jūs mani 
dzirdat?

Vai tā ir Klemensija? Es nevaru pateikt.
-  Sveiki, -  beidzot man izdodas izdvest. Sveiki. Te Popija. Vai 

tu esi Klemensija?
-  Nē. -  Meitene šķiet pārsteigta.
-  Ak, -  es izdvešu. -  Labi.
Tā nav Klemensija. Kas tad viņa ir? Mans prāts drudžaini taustās 

pieņēmumu jūklī. Kas vēl varēja atsūtīt to īsziņu? Vai tas nozīmē, ka 
Lusinda galu galā nav iejaukta?

Es redzu, ka Annalīza un Rūbija mani ziņkārīgi vēro no savas 
vietas pie kases, un aizgriežos.

-  Tātad. -  Es izmisīgi cenšos saglabāt pašcieņu un neizklausīties 
pēc sievietes, kura tūlīt tiks pazemota un būs spiesta atcelt savas 
kāzas. -  Vai jūs kaut ko gribējāt man pateikt?

- J ā .  Es izmisīgi cenšos sazināties ar Semu Rokstonu.
Ar Semu?
Sasprindzinājums, kas manī brieda, pēkšņi izklīst. Šis nemaz nav 

tas nezināmais numurs! Šis ir pavisam cits svešinieks! Es nezinu, vai 
jūtos vīlusies vai atvieglota.

-  Kā jūs dabūjāt šo numuru? -  meitene grib zināt. -  Vai jūs 
pazīstat Semu?

-  Ēē... jā. Jā, pazīstu. -  Es mēģinu sakopot domas. -  Atvainojos. 
Es uz mirkli kļūdījos. Noturēju jūs par kādu citu. Vai varu nodot 
Semam ziņu?

Es to pasaku automātiski, pirms esmu aptvērusi, ka man Semam 
vairs nekas nav jāpārsūta. Bet es taču joprojām varu nodot viņam 
īsziņu, vai ne? Vienkārši veco laiku vārdā. Lai palīdzētu.

-  Nodot ziņu? — Viņa izklausās visai nepacietīga. -  Pacentieties 
mani saprast. Man ar viņu jārunā. Šodien. Tūlīt. Tas ir steidzami.

-  Ak tā. Labi, es varu iedot jums viņa e-pasta adresi...



-  Jūs laikam jokojat. -  Viņa nikni mani pārtrauc. -  Sems nekad 
nelasa e-pasta vēstules. Bet, ticiet man, tas ir svarīgi. Man ar viņu ir 
jārunā, cik vien ātri iespējams. Patiesībā tas ir par telefonu. To pašu 
telefonu, ko jūs pašlaik turat rokā.

Ko?
Es blenžu uz telefonu, prātojot, vai neesmu sajukusi prātā. Kā 

gan kāda sveša meitene var zināt, kādu telefonu es turu rokā?
-  Kas jūs esat? -  Es pārsteigta vaicāju, un viņa nopūšas.
-  Jēziņ, vai tiešām neviens neatceras, kas es esmu? Es biju Sema 

PA. Es esmu Violeta.

Paldies dievam, ka šobrīd neēdu kanēļmaizīti. Tas ir vienīgais, 
ko varu pateikt. Violeta izrādās slaida meitene ar tievām, apspū
rušos šortos ģērbtām kājām un milzīgām acīm, ap kurām ēnojas 
izplūduša meikapa pēdas.9*’ Viņa izskatās kā žirafes un bušbēbija 
krustojums.

Par laimi, Violeta dzīvo Klepemā, un, lai nokļūtu šeit, viņai vaja
dzēja vien kādas piecas minūtes. Tātad nu viņa ir šeit, Costa Cojfee, 
un mielojas ar vistas vrapu, uzdzerot smūtiju. Rūbija un Annalīza 
ir atgriezušās darbā, kas ir labi, jo es nespētu viņām izskaidrot visu 
epopeju. Tā ir pārāk sirreāla.

Kā Violeta man jau ir pastāstījusi vairākas reizes, ja viņai starp 
darbiem nebūtu gadījies būt Londonā un, ejot pēc piena, nebūtu 
gadījies redzēt avīžu virsrakstus, viņa tā arī nebūtu uzzinājusi par 
skandālu. Un, ja  būtu gadījies, ka viņai galvā nav smadzeņu, tad viņa 
piepeši nebūtu sapratusi, ka viņa visu laiku ir zinājusi, kas notiek. Bet 
vai tad cilvēki ir pateicīgi? Vai viņi grib dzirdēt? Nē! Viņi visi ir idioti.

-  Mani vecāki ir tajā stulbajā kruīzā, -  Violeta nicinoši nosaka.
-  Es mēģināju meklēt vecāku telefonu grāmatā, bet es jau nezinu, 
kurš ir kurš, vai ne? Tad es mēģināju piezvanīt Semam, tad Nikam... 
bet viss, ko man izdevās sazvanīt, bija uzpūtīgās PA. Neviens

92 Vai nu tas ir ļoti māksliniecisks izskats, kādu var redzēt modes žurnālos, 
vai arī viņa vakar nav noņēm usi no sejas kosm ētiku. (Par saviem grēkiem es 
tagad nerunāju.)
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negribēja mani klausīties. Bet man ir kādam jāizstāsta. — Viņa 
uzsit ar plaukstu pa galdu. -  Jo  es zināju, ka kaut kas notiek. Es to 
zināju jau tolaik. Bet Sems nekad manī neklausījās. Vai tev arī tā 
ir, ka viņš nekad tevī neklausās? — Pirmoreiz sarunas laikā Violeta7 >

pievēršas man. -  Starp citu, kas tieši tu esi? Tu teici, ka tu viņam 
palīdzēji? Ko tas nozīmē?

-  Tas ir visai sarežģīti, -  es vilcinādamās atbildu. — Sems bija 
nonācis grūtā situācijā.

-  Ak tā? -  Viņa nokož vēl vienu kumosu un uzlūko mani ar 
interesi. -  Kā tad tas gadījās?

Vai viņa jau ir aizmirsusi?
-  Nu... ēē... tu aizgāji no darba, Semam to nepaziņojot. Atceries? 

Tev vajadzēja būt viņa PA, vai ne?
-  Pāāāāreizi! -  Violeta plati iepleš acis. -  Jā. Tas darbs man īsti 

negāja pie sirds. Un piezvanīja aģentūra un gribēja, lai es sēžos lid
mašīnā, tāpēc... -  Viņas piere saraucas, it kā šī būtu pirmā reize, kad 
viņa par to iedomājusies. -  Droši vien Sems bija mazliet dusmīgs. 
Taču viņiem ir kaudzēm darbinieku. Gan jau viņš iztiks. -  Viņa 
gaisīgi pamet ar roku. -  Tad tu tur tagad strādā?

-  Nē. Es vienkārši atradu šo telefonu un to aizņēmos, un tā 
iepazinos ar Semu.

-  Ā, es atceros to telefonu... -  Violeta, saraukusi degunu, uz to 
paskatās. -  Es nekad neatbildēju.

Manas lūpas savelkas smaidā. Viņa droši vien bijusi draņķīgākā 
PA pasaulē.

-  Bet tieši tāpēc es zināju, ka kaut kas notiek. -  Violeta izteiks
mīgi iebāž mutē pēdējo kumosu. -  Pateicoties visām tām īsziņām. 
Tajā tur. — Viņa iebaksta ar pirkstu telefonā.

Uh, beidzot esam līdz tam nonākušas.
-  īsziņām? Kādām īsziņām?
-  Telefons bija pilns ar visādām balss pasta ziņām. Nevis Semam, 

bet kādam tipam, vārdā Eds. Es nezināju, ko ar tām darīt. Tā nu es 
tās noklausījos un pierakstīju. Un man nepatika to tonis.

-  Kāpēc ne? -  Mana sirds sāk dauzīties.
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-  Tās visas bija no viena un tā paša džeka par kāda dokumenta 
viltošanu. Par to, kā viņi to izdarīs. Cik ilgs laiks tam būs vajadzīgs. 
Cik tas maksās. Tamlīdzīgas lietas. Tas neizklausījās pareizi, ja tu 
saproti, ko es domāju. Bet tas neizklausījās arī gluži nepareizi. -  Viņa 
atkal sarauc degunu. — Tas vienkārši izklausījās... dīvaini.

Man griežas galva. Es to nespēju saprast. Balss pasta vēstules 
Edam? Šajā telefonā? Šajā telefonā!

-  Vai tu pastāstīji Semam?
-  Es viņam nosūtīju vēstulīti, bet viņš teica, lai es to balss pastu 

ignorēju. Taču es negribēju ignorēt. Tu saproti, ko es domāju? Man 
vienkārši nostrādāja intuīcija. -  Violeta iztukšo smūtija glāzi. -  Un 
tad es šorīt atveru laikrakstu un redzu, ka Sems runā par kaut kādu 
kompānijas iekšējo vēstuli un saka, ka tā noteikti esot noviltota, un 
es nodomāju, jā. -  Viņa atkal uzsit ar plaukstu pa galdu. -  Tas bija 
tas, kas notika.

-  Cik balss pasta ziņu pavisam bija?
-  Četras? Piecas?
-  Bet tagad te nav nevienas. Vismaz es nevienu neesmu atra

dusi. -  Uztraukumā gandrīz vai nespēju izrunāt nākamo jautājumu.
-  Vai tu tās... izdzēsi?

-  Nē! -  Violeta triumfējoši pasmaida. -  Tur jau tā lieta! Es tās 
saglabāju. Pareizāk sakot, mans puisis Erans saglabāja. Es kādu 
vakaru pūlējos tās pārrakstīt, bet viņš teica: “Mazā, vienkārši saglabā 
to visu uz servera.” Un es pavaicāju: “Kā es varu saglabāt balss pastu?” 
Tad viņš atnāca uz biroju un visas ziņas ierakstīja. Erans, viņš prot 
brīnumu lietas, -  viņa lepni piebilst. — Viņš arī ir modelis, bet brīvajā 
laikā programmē spēles.

-  Ierakstīja? -  Es nesaprotu. -  Un kur tās ir tagad?
-  Tām joprojām jābūt turpat. -  Violeta parausta plecus. -  PA 

datorā. Uz darbvirsmas jābūt ikonai ar nosaukumu “Balss pasts”.
Ikona PA datorā. Turpat aiz Sema kabineta. Tā visu laiku tur 

bija, tieši mums zem deguna!
-  Vai tās joprojām tur būs? -  Mani piepeši pārņem panika. — Vai 

tās nebūs izdzēstas?
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-  Es nezinu. Kāpēc lai tās būtu izdzēstas? -  Viņa atkal parausta 
plecus. -  Kad es ierados, nekas no iepriekšējiem datiem nebija 
izdzēsts. Tur bija liela kaudze visādu mēslu, kurai man it kā bija 

jāizrokas cauri.
Mani gandrīz pārņem histēriski smiekli. Visa tā panika! Visas 

tās pūles! Kaut gan mēs varējām vienkārši pieiet pie datora aiz Sema 

kabineta durvīm.
-  Nūja, es rīt lidoju uz štatiem, un man kādam bija jāpastāsta, 

bet ar Semu šajā brīdī nav iespējams sazināties. -  Violeta pakrata 
galvu. — Es mēģināju sūtīt e-pasta vēstules, telefona īsziņas, zvanīt. 
Un es visu laiku domāju: ja tikai tu zinātu, ko gribu tev pastāstīt...

-  Ļauj man pamēģināt, -  es pēc brīža s.iku un sāku rakstīt īsziņu 

Semam:

Sem, tev IR man jāpiezvana. Tas ir par seru Nikolsu. Varētu līdzēt. Nav tukši 
nieki. Tici man. Piezvani tūlīt pat. Lūdzu. Popija.

-  Nu, lai izdodas! -  Violeta pārgriež acis. -  Kā jau teicu, viņš nav 
sasniedzams. Viņa PA teica, ka viņš nevienam neatbild. Nevienam 
neraksta, neatbild uz zvaniem... -  Viņa apklust, izdzirdējusi Bejonses 
dziesmu.

Telefona ekrānā parādās “Sema mobilais”.
-  Oho! -  Viņas acis ieplešas. -  Man trūkst vārdu!
Es nospiežu “Runāt” un paceļu telefonu pie auss.
-  Sveiks, Sem!
-  Popij!
Sema balss manām ausīm izklausās kā saulstaru šalts. Man ir 

tik daudz, ko viņam sacīt. Bet es nevaru. Ne tagad. Varbūt nekad...
-  Klausies, -  es iesāku. -  Vai tu esi savā kabinetā? Aizej pie savas 

PA datora. Ātri!
Seko īss klusuma mirklis, tad viņš saka:
-  Esmu klāt.
-  Paskaties uz darbvirsmu, -  es norādu. -  Vai tur ir ikona “Balss
 ̂ 55 } pasts ?
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Atkal neilgs klusums, un tad telefonā atskan Sema balss:
-  Tieši tā.
-  Lieliski! -  es izgrūžu vienā elpas vilcienā. Nemaz nebiju apsvē

rusi, ka esmu aizturējusi elpu. -  Tev jāieskatās tajā failā. Un tagad 
tev jārunā ar Violetu.

-  Violetu? — Viņš izklausās pārsteigts. — Tu taču nedomā Violetu, 
manu briesmīgo eksPA?

-  Vina ir man blakus. Uzklausi vinu, Sem. Lūdzu. -  Es nododu> > 7 
telefonu Violetai.

-  Sveiks, Sem! — Violeta ir pati bezrūpība. -  Piedod, ka atstāju 
tevi tādā situācijā. Bet Popija tev izlīdzēja, vai ne?

Kamēr viņa runā, es pieeju pie letes un, kaut gan esmu tik uzvilkta, 
ka man droši vien nevajadzētu, nopērku sev vēl vienu kafiju. Sema 
balss ir izsitusi mani no līdzsvara. Es nekavējoties gribu izrunāties 
ar viņu. Es gribu viņam pieglausties un dzirdēt, kas viņam sakāms.

Taču tas nav iespējams. Pirmkārt, viņam tagad pietiek pašam 
savu kreņķu. Otrkārt, kas viņš man ir? Ne draugs. Ne kolēģis. Tikai 
nejaušs vīrišķis, kuram nav vietas manā dzīvē. Tas ir cauri. Vienīgais, 
ko mēs varam darīt, ir atvadīties.

Varbūt mēs apmainīsimies ar pāris nenozīmīgām īsziņām. Var
būt pēc gada satiksimies un jutīsimies neveikli. Izskatīsimies citādi 
un stīvi sasveicināsimies, jau nožēlodami, ka esam satikušies. Mēs 
pasmiesimies par to, cik dīvaina bijusi visa šī telefona lieta. Un mēs 
nekad nepieminēsim to, kas notika mežā. Tāpēc, ka tas nenotika.

-  Tev kaut kas lēcies, Popij? -  Manā priekšā, vicinādama man 
gar seju telefonu, stāv Violeta. -  Ņem!

-  Ak. -  Es atgūstos un to paņemu. -  Paldies. Vai runāji ar Semu?
-  Kamēr mēs runājām, viņš atvēra failu. Izklausījās diezgan 

uzvilkts. Teica, ka piezvanīšot tev vēlāk.
-  Nu... viņam tas nav jādara. -  Es paceļu savu kafijas tasi.

-  Vienalga.
-  Ei, cik skaists akmens! -  Violeta satver manu roku.93 -  Vai tas 

ir smaragds?

93 Neviens nekad agrāk nav tvēris pēc m anas rokas, lai paskatītos uz gre
dzenu. T ā pilnīgi noteikti ir ielaušanās personīgajā telpā.
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- J ā .
-  Krūti! Kurš tad ir laimīgais? -  Viņa izņem no somiņas i-phone.

Vai varu to nofotografēt? Es tikai piefiksēju idejas laikam, kad
Erans kļūs nenormāli bagāts. Tu pati to izvēlējies? -  viņa uzstāj uz 
sarunu, kad atkal apsēžamies.

-  Nē, viņam tas jau bija, kad viņš mani bildināja. Tas ir ģimenes 
īpašums.

-  Romantiski... -  Violeta pamāj. -  Klau, bet tad jau tu to negai
dīji?

-  Nē. Nepavisam.
-  Vai tu pateici kaut ko līdzīgu “ellē ratā”?
-  Kaut ko līdzīgu... -  Es pamāju, uz mirkli iegrimusi atmiņās.
Tas vakars, kad Magnuss mani bildināja, tagad šķiet tik tālā

pagātnē. Kā pirms miljons gadiem. Es biju tik apreibusi. Jutos kā 
iekāpusi burvju burbulī, kur viss ir spožs un nevainojams un nekas 
slikts vairs nekad nevar nolikt. Ak dievs, kāda es biju muļķe!

Man uz vaiga izsprāgst asara, pirms paspēju to apturēt.
-  Ei. -  Violeta bažīgi uz mani paskatās. -  Kas notika?
-  Nekas! -  Es smaidu, slaukot acis. -  Tas ir... vienkārši viss nav 

tik spoži, kā varētu padomāt. Mans saderētais, iespējams, mani krāpj, 
un es nezinu, ko darīt.

Tas vien, ka pateicu šos vārdus skaļi, liek man justies labāk. Es 
dziļi ieelpoju un uzsmaidu Violetai.

-  Atvaino. Tev nav jāatbild. Tu to nemaz negribi zināt.
-  Nē, tas nekas. -  Viņa saslej kājas uz blakuskrēsla un cieši mani 

uzlūko. -  Kāpēc tu neesi droša, vai viņš krāpj vai nekrāpj? Kas tev 
liek domāt, ka krāpj?

-  Kāds man atsūtīja anonīmu īsziņu. Tā, lūk.
-  Tad neliecies par to zinis. -  Violeta mani cieši nopēta. — Vai 

varbūt tev tā liek domāt intuīcija? Vai tas varētu izskatīties pēc viņa?
Pāris sekunžu apdomājos. Es ļoti gribu, kaut varētu pateikt: 

“Nekad! Nemūžam!” Taču manā prātā glabājas tik daudzi mirkļi. 
Mirkļi, ko labprāt nebūtu redzējusi, ko esmu mēģinājusi izdzēst no 
atmiņas. Magnuss viesībās flirtē ar meitenēm. Magnuss studenšu



ielenkumā, un viņa rokas nevērīgi apmestas viņām ap pleciem. 
Magnuss, nespējīgs pretoties Annalīzas uzmācībai.

Lieta tāda, ka meitenēm Magnuss patīk. Un viņam patīk mei
tenes.

-  Es nezinu, -  saku, vērdamās savā kafijā. -  Varbūt.
-  Un vai tev ir kāda nojauta, ar ko viņš to dara?
-  Varbūt.
-  Nu tad, -  Violeta ir kā uzlādēta, -  skaties situācijai acīs! Vai tu 

esi ar viņu runājusi? Un ar viņa piegulētāju?
-  Viņš ir Brigē, savā vecpuišu ballītē. Es nevaru ar viņu runāt. 

Un viņa... — es apraujos. -  Nē. Es nevaru. Tas ir tikai pieņēmums. 
Varbūt viņa ir pilnīgi bez vainas.

-  Vai tu esi pārliecināta, ka viņš ir vecpuišu ballītē? -  noprasa 
Violeta, saraucot uzacis, tad pasmaida. -  Nu labi, piedod. Es tikai 
uzkurinu tevi. Esmu pārliecināta, ka viņš ir ballītē. Bet tagad man 
jāiet un jākravā mantas. Ceru, ka viss izvērtīsies labi. Nodod svei
cienus Semam.

Kad Violeta iet laukā no kafejnīcas, vismaz seši vīrieši pagriežas 
un noskatās viņai pakaļ. Esmu visai pārliecināta: ja te būtu Magnuss, 
arī viņš būtu pagriezies.

Vēl kādu brīdi veros savā kafijā, iegrimusi drūmās pārdomās. 
Kāpēc cilvēki visu laiku saka, lai es stājos pretī situācijai? Es taču to 
jau daru! M iljoniem reižu esmu skatījusies nepatikšanām tieši acīs. 
Bet vai tad es varu tagad piesolot pie Magnusa viņa vecpuišu ballītē? 
Vai uzmākties Lusindai un no zila gaisa viņu par kaut ko apsūdzēt? 
Tam ir vajadzīgi pierādījumi. Ir vajadzīgi fakti. Ar vienu anonīmu 
īsziņu nepietiek.

Mans telefons sāk atskaņot Bejonsi, un es, par spīti sev, sastingstu. 
Vai tas...?

Nē. Tas atkal ir “Nezināms numurs”. Bet kurš dranka nezi-» >
nāmais numurs? Es iedzeru malku kafijas, lai nomierinātos, un 
atbildu:

-  Sveiki, Popija Vajata klausās.
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-  Labdien, Popij. Mani sauc Brenda Fērfaksa. Es zvanu no vies
nīcas Berroiv. Biju atvaļinājumā uz dažām dienām, citādi, protams, 
būtu piezvanījusi nekavējoties. Es ļoti atvainojos.

Fērfaksas kundze. Beidzot! Man gandrīz vai gribas skaļi smieties. 
Cik izmisīgi es gribēju dzirdēt šīs sievietes balsi vēl pirms pāris die
nām! Diemžēl tagad tam vairs nav nekādas nozīmes. Gredzenu esmu 
dabūjusi, un tas vairs nav svarīgi. Bet... kāpēc viņa tomēr zvana? Es 
taču reģistratūrā pateicu, ka esmu gredzenu atradusi.

- Ju m s  nav man jāatvainojas...
-  Bet, protams, ir! Kas par šaušalīgu pārpratumu! -  Viņa izklausās 

stipri satraukta. Varbūt administrators viņu kārtīgi norājis? Varbūt 
pateicis viņai, lai piezvana man un atvainojas?

-  Lūdzu, neraizējieties. Es biju mazliet izbijusies, bet tagad viss 
ir kārtībā.

-  Un turklāt tik vērtīgs gredzens!
-  Ir jau labi, -  es mierinoši saku. -  Nekas ļauns nav noticis.
-  Taču es joprojām to nesaprotu! Redziet, viena no manām vies

mīlēm gredzenu bija atradusi, un es grasījos to ielikt seifā. Tas bija 
tas, ko es grasījos darīt.

-  Neuztraucieties, jums nekas nav jāskaidro. -  Man viņas ir 
patiesi žēl. -  Tā mēdz notikt. Bija ugunsgrēka trauksme, novērsa 
jūsu uzmanību...

-  Nē! -  Fērfaksas kundze izklausās mazliet aizvainota. -  Nekā 
tamlīdzīga! Kā jau teicu, es grasījos ielikt gredzenu seifā. Taču, pirms 
paspēju to izdarīt, pie manis pieskrēja cita dāma un pateica, ka tas 
ir viņas gredzens. Vēl viena tējas vakara viešņa.

-  Vēl viena viešņa? -  es pārvaicāju pēc mulsuma pilna klusuma 
brīža.

- J ā !  Viņa teica, ka tas esot viņas saderināšanās gredzens un ka 
viņa to izmisīgi meklējot pa visām malām. Viņa izturējās ļoti ticami. 
Viesmīle apstiprināja, ka viņa sēdējusi pie jūsu galdiņa. Un tad viņa 
to uzmauca pirkstā. Nu kā es varēju viņai neticēt?

Es berzēju acis, prātodama, vai esmu dzirdējusi pareizi.
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-  Jūs sakāt, ka kāda cita sieviete paņēma manu gredzenu? Un 
teica, ka tas esot viņējais?

-  Jā! Viņa uzstāja, ka gredzens piederot viņai. Viņa to tūdaļ pat 
uzvilka pirkstā, un gredzens viņai derēja kā uzliets. Izskatījās ļoii 
jauki. Es zinu, taisnības vārdā man vajadzēja pieprasīt kādu pie
rādījumu, taču es jums apsolu, ka pēc šī nelaimīgā gadījuma mēs 
pārskatīsim viesnīcas oficiālās procedūras...

-  Fērfaksas kundze, -  es viņu pārtraucu, ne mazākajā mērā nebū
dama ieinteresēta oficiālajās procedūrās. -  Vai varu jums pavaicāt... 
vai viņai gadījumā nebija gari, tumši mati? Un šaura, ar dimantiņiem 
rotāta matu lente?

-  Jā! Gari, tumši mati, ar dimantiņiem rotāta matu lente, tieši 
kā jūs sakāt, un brīnišķīga oranža kleita.

Es nespēju noticēt. Lusinda. Tā bija Lusinda.
Gredzens neaizķērās aiz oderes viņas somiņā. Viņa to paņēma 

apzināti. Viņa zināja, cik pārbijusies es būšu un cik svarīgs man ir 
šis gredzens. Tomēr viņa to paņēma un izlikās, ka gredzens ir viņas. 
Dievs vien zina, kāpēc.

Atsveicinoties no Fērfaksas kundzes, jūtu, kā galvā pulsē asinis. 
Es smagi elpoju, 1111 manas plaukstas savelkas dūrēs. Nu vienreiz 
pietiek! Varbūt man nav nekādu pierādījumu tam, ka Lusinda guļ ar 
Magnusu, taču par šo epizodi es pavisam noteikti varu viņai pieprasīt 
paskaidrojumu. Un es to darīšu tūlīt pat.

Es nezinu, ko Lusinda šodien dara. Jau pāris dienu neesmu 
saņēmusi no viņas nevienu ziņu, un tas ir neparasti. Rakstot man 
patiešām dreb rokas.

Sveika, Lusinda. Kā klājas? Ko tu domā darīt? Vai varu palīdzēt? 
Popija

Viņa gandrīz nekavējoties atbild:

Tikai ņemos ar dažiem nepabeigtiem darbiņiem pa māju. Neraizējies, nav 
nekā tāda, ko tu varētu palīdzēt. Lusinda
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Vina dzīvo Betersi. Ar taksometru tur var nokļūt divdesmit> > 
minūtēs. Es negrasos dot Lusindai laiku pārdomām. Es gribu pār
steigt viņu nesagatavotu.

Apturu taksometru un nosaucu Lusindas adresi, tad atgāžos 
sēdeklī un cenšos saglabāt mieru, lai gan -  jo vairāk par to domāju, 
jo lielāka neizpratne mani pārņem. Lusinda paņēma manu gredzenu. 
Vai tas nozīmē, ka viņa ir zagle?Vai viņa ir izgatavojusi kopiju, patu
rējusi īsto gredzenu un tagad taisās to pārdod? 1 s paskatos uz savu 
kreiso roku, un piepeši mani pārņem šaubas. Vai es esmu pilnīgi 
pārliecināta, ka šis ir īstais gredzens?

Bet varbūt viņa kaut kā gribēja palīdzēt? Varbūt viņa aizmirsa, ka 
gredzens ir pie viņas? Vai man vajadzētu viņai noticēt?

Nē, Popij! Nekādā gadījumā.
Tieši tajā mirklī, kad taksometrs pieved mani pie sarkanu ķieģeļu 

mājas, kurā dzīvo Lusinda, džinsos tērpies puisis ver vaļā parādes 
durvis. Es veikli iešaujos aiz viņa 1111 dodos augšup pa trim kāpņu 
posmiem uz Lusindas dzīvokli. I la! Viņai nebūs ne mazākā brīdi
nājuma par manu ierašanos. Iespējams, viņa atvērs durvis ar īsto 
gredzenu pirkstā un vēl visām pārējām rotaslietām, ko nozagusi 
draudzenēm, kuras neko nenojauš. Bet, iespējams, neviens neatvērs 
durvis, jo Lusinda patiesībā ir Brigē. Un ja nu durvis atvērs Magnuss, 
ietinies palagā...?

Ak dievs! Izbeidz, Popij!
Izlikdamās par pastnieku, es pieklauvēju pie durvīm. Šķiet, mans 

joks ir izdevies, jo Lusinda atrauj durvis, aizkaitināti saraukusi seju, ar 
telefonu pie auss. Tad, iepletusi muti, viņa apstājas kā zemē iemieta.

Es, tikpat nerunīga, raugos pretī. Mans skatiens veikli aizšaujas 
viņai garām, uz mirkli apstājas pie milzīgas ceļasomas vestibilā, tad 
pie pases viņai rokā un tad atpakaļ pie ceļasomas.

-  C ik vien ātri iespējams, -  Lusinda saka telefonā. -  Ceturtais 
terminālis. Paldies. -  Beigusi runāt, viņa nikni paskatās uz mani, it 
kā iedrošinot vaicāt, ko viņa dara.

Kamēr lauzu galvu, meklējot kādu iedvesmojošu un sarkastisku 
frāzi, mans piecus gadus vecais iekšējais es pasteidzas pirmais.
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-  Tu paņēmi manu gredzenu! -  Tiklīdz vārdi ir izlauzušies, es 
jūtu, ka mani vaigi piesarkst atbilstoši apsūdzībai. Varbūt man vaja 
dzētu piecirst arī ar kāju?

-  Ak, dieva dēļ. -  Lusinda nevērīgi saviebj degunu, it kā apvainot 
kāzu plānotāju zādzībā būtu galējs etiķetes pārkāpums. -  Tu taču 
dabūji to atpakaļ, ne?

-  Bet tu to paņēmi!
Es pārkāpju pāri slieksnim un ieeju Lusindas dzīvoklī, kaut arī 

viņa nav aicinājusi mani ienākt. Nespēju atturēties, nepaskatījusies 
apkārt. Nekad agrāk neesmu te bijusi. Dzīvoklis ir diezgan liels, un 
tajā nepārprotami jūtamas interjerista pūles, taču visas virsmas ir 

netīras, uz krēsliem mētājas drēbes un visur redzamas vīna glāzes. 
Nav brīnums, ka viņa vienmēr grib satikties viesnīcās.

-  Klausies, Popij! -  Lusinda neapmierināta nopūšas. -  Man ir 
daudz darāmā. Ja tu grasies izteikt apvainojošas piezīmes, tad man 
nāksies prasīt, lai tu ej prom.

Ko vēl ne?
Viņa ir tā, kas izdarījusi kaut ko sliktu. Viņa ir tā, kas paņēma 

vērtīgu saderināšanās gredzenu un izlikās, ka tas ir viņējais. Kā viņai 
izdevies apiet šo faktu un likt visam izskatīties tā, it kā es rīkotos 
nepareizi?

-T a d  nu, ja tas ir viss, es esmu diezgan aizņemta...
-  Paga, paga! -  Mani pārsteidz pašas balss spēks. -  Tas nav viss. 

Es gribu zināt, kāpēc tu paņēmi manu gredzenu. Vai tu to plānoji 
pārdot? Vai tev vajadzēja naudu?

-  Nē, man nevajadzēja naudu. -  Lusinda uzmet man niknu 
skatienu. -  Tu gribi zināt, kāpēc es to paņēmu, Popijas jaunkundz? 
Tāpēc, ka gredzenam vajadzēja būt manam.

-  Tavam? Kā...
Es nevaru pabeigt pat vārdu, kur nu vēl teikumu.
-  Tu zini, ka mūs ar Magnusu saista sena kaislība. — Viņa izmet 

šo informāciju nevērīgi kā auduma baķi uz galda.
-  Ko? Nē! Neviens nekad man to nav teicis! Vai jūs bijāt sade

rināti?
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Manu prātu stindzina šoks. Magnuss un Lusinda ir bijuši kopā! 
Magnuss ir bijis saderinājies! Viņš nekad nav pieminējis bijušo ligavu, 
kur nu vēl to, ka tā ir Lusinda. Kāpēc es neko par to nezinu? Kas 
notiek?

-  Nē mēs neesam bijuši saderināti, -  viņa negribīgi saka, tad 
apvelta mani ar ļaunu skatienu. -  Bet mums vajadzēja būt saderinā
tiem. Viņš mani bildināja. Ar šo pašu gredzenu.

Mani sažņaudz neticības pilna sāpe. Magnuss ir bildinājis citu 
meiteni ar manu gredzenu? Ar mūsu gredzenu: Ls gribu apgriezties 
uz papēža un doties projām, aizbēgt, aizspiest ausis, bet... es nevaru. 
Man jāuzzina viss līdz galam. Citādi nekam nav jēgas.

-  Es nesaprotu. Tu teici, ka jums vajadzēja būt saderinātiem. 
Kas notika?

-  Viņš nobijās! Lūk, kas notika, - 1 usinda nikni izspļauj. -  Nolā
pītais gļēvulis.

-  Ak dievs! Kurā brīdī? Vai jūs bijāt plānojuši kāzas? Viņš taču 
tevi nepiekrāpa, ne? -  es saku piepešās šausmās. -  Viņš tevi nepameta 
pie altāra?

It kā atdzīvinot notikušo atmiņā, Lusinda ir aizvērusi acis. Tagad 
viņa tās atver un pievērš man drūmu skatienu.

-  Daudz sliktāk. Viņš noraustījās draņķa bildinājuma vidū.
-  Ko? -  īsti nesaprazdama, es paveros uz viņu. -  Ko tu...?
-  Pirms diviem gadiem ziemas brīvdienās mēs bijām slēpot. -  

Lusinda sarauc pieri. -  Es nebiju muļķe. Es zināju, ka Magnuss ir 
paņēmis līdzi gredzenu un grasās mani bildināt. Tā kādu vakaru 
mēs vakariņojām, un brīvdienu namiņā bijām tikai mēs divi. Dega 
kamīns, un viņš nometās ceļos uz paklāja un izņēma to mazo kār
biņu. Viņš to atvēra, un man pretī mirdzēja šis apbrīnojamais, antī
kais smaragda gredzens.

Smagi elpojot, Lusinda apklust. Es stāvu kā sastingusi.
-  Magnuss saņēma manu roku un teica: “M īļā Lusinda, vai 

tu ...” -  Šķiet, viņai ir ļoti grūti turpināt. — Un es jau grasījos teikt 
“jā”! Es biju tik gatava! Tikai gaidīju, kad viņš nonāks līdz teikuma 
beigām. Bet tad viņš apklusa. Viņam sāka līt sviedri. Un tad viņš
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piecēlās un teica: “Neraža. Piedod. Es to nevaru izdarīt. Piedod, 
Lusinda.”

Magnuss neizteica bildinājumu. Viņš neizteica. Es neticīgi skatos 
uz Lusindu, valdīdama piepešu smieklu lēkmi.

-  Un ko tu teici?
-  Es bļāvu: “Vai es darīšu ko, tu, augustiņ? Tu pat ne velna vēl 

neesi mani bildinājis!” Taču viņam nekas vairs nebija sakāms. Viņš 
aizvēra kārbiņu un noglabāja gredzenu. Tas arī viss.

-  Man ļoti žēl, — es neveikli nosaku. -  Tas ir tiešām briesmīgi.
-  Magnusam ir fobija no saistībām! Viņš nespēj uzņemties pat 

tādu nieku kā viens nolāpīts bildinājums! -  Lusinda izskatās pagalam 
satracināta, un es nespēju viņai to pārmest.

-  Tad kāda velna pēc tu piekriti organizēt viņa kāzas? — izbrīnīta 
vaicāju. -  Vai nav pārāk nepatīkami to atcerēties katru dienu?

-  Tas bija vienīgais, kā viņš varēja atlīdzināt. -  Viņa nikni mani 
uzlūko. -  Man bija vajadzīgs darbs. Lai gan patiesībā es domāju par 
karjeras maiņu. Kāzu rīkošana ir viens sasodīts murgs.

Nav brīnums, ka Lusindai visu šo laiku bija tik slikts noskaņo
jums. Nav brīnums, ka viņa pret mani ir izturējusies tik agresīvi. 
Ja es kaut uz vienu sekundi būtu zinājusi, ka viņa ir Magnusa vecā 
simpātija...

-  Es nebiju domājusi paturēt gredzenu, -  Lusinda īdzīgi saka.
-  Es tikai gribēju likt tev trūkties.

-  Nu, tas tev izdevās.
Es nespēju noticēt, ka esmu ļāvusi šai sievietei ienākt manā dzīvē, 

uzticējusies viņai, apspriedusi ar viņu visas kāzu dienas cerības... un 
viņa izrādās Magnusa bijusī. Kā viņš varēja kaut ko tādu pieļaut? Kā 
viņš varēja iedomāties, ka no tā var iznākt kaut kas labs?

Šķiet, man no acīm ir noņemts kāds filtrs. Es jūtos tā, it kā bei
dzot būtu atmodusies dzīves realitātei. Un es pat vēl neesmu runājusi 
par savām galvenajām bailēm.

-  Zini, man radās sajūta, ka tu guli ar Magnusu, — es izmetu.
-  Ne tajā laikā, kad jūs satikāties. Tagad. Nesen. Pagājušajā nedēļā.

Lusinda neatbild, un es paceļu acis, cerot, ka viņa metīsies to 
noliegt. Taču, kad mūsu skatieni sastopas, viņa novēršas.
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-  Lusinda?
Viņa pagrābj savu ceļasomu un sāk to stumt uz durvīm.
-  Es braucu projām. Man pietiek ar visu šito. Es esmu pelnījusi 

brīvdienas. Ja man vēl kaut vienu sekundi būs jārunā par kāzām...
-  Lusinda!
-  Ak, dieva dēļ! — viņa nepacietīgi izmet. -  Varbūt es gulēju ar 

viņu vienu vai divas reizes. Veco laiku vārdā. Ja tu nespēj viņu pie
skatīt, tad nevajag viņu precēt. -  Lusindas telefons iezvanās, un viņa 
atbild: -  Sveiki. Jā, nāku. Atvaino.

Runādama viņa izvada mani pa durvīm, aizcērt tās un divreiz 
pagriež atslēgu.

- T u  nevari tā vienkārši aiziet! - Es viscaur trīcu. -  Tev ir man 
jāizstāsta, kas notika!

-  Ko tu gribi, lai es tev saku? l.usinda pamet uz augšu rokas.
-  Tādas lietas notiek. Nebija paredzēts, ka tu par to uzzināsi, bet te 
nu tu esi. -  Viņa ieriktē somu liftā. -  Jā, un starp citu. Ja tu domā, 
ka tu un es esam vienīgās meitenes, kuru dēļ Magnuss to smaragda 
gredzenu ir ņēmis laukā no bankas, tu dziļi maldies. Mēs, mīlulīt, 
esam tikai saraksta beigās.

-  Kas? — Es elpoju arvien straujāk. — Kāda saraksta? Lusinda, 
pagaidi! Par ko tu runā?

-  Izdomā pati, Popij. Tā ir tava problēma. Es esmu tikusi galā 
ar ziediem, ceremonijas kārtību un mandelēm, un nolāpītajām... 
deserta karotītēm. -  Viņa nospiež pogu, un lifta durvis sāk vērties 
ciet. — Tagad šī problēma ir viscaur tavējā.



14.Pēc Lusindas aiziešanas es satriekta apm ēram  trīs 
m inūtes stāvu nekustēdamās. Tad spēji atgūstos, dodos uz kāpņu 
laukum iņu un kāpju lejā pa kāpnēm. Izejot no ēkas, izslēdzu tele
fonu. Es nevaru atļauties nekādus traucējumus. M an ir jādomā. 
Man jābūt vienatnē. Kā jau teica Lusinda, šī ir m ana problēm a, tā 
jāatrisina man pašai.

Es sāku iet pa ietvi, nedomājot, uz kuru pusi dodos. Sākumā 
mans prāts kā neprātīgs riņķo ap visiem faktiem, m inējum iem  un 
prātojum iem , tom ēr pamazām, kājām kustoties vienmērīgā ritmā, 
domas nostājas savās vietās. M ana apņēm ība nostiprinās. M an ir 
plāns.

Es nezinu, no kurienes radusies šī pēkšņā mērķtiecība. Vai mani 
iedvesmojusi Lusinda? Vai arī es jau pārlieku ilgi esmu izvairījusies 
no sadursmēm, ignorējot žņaudzošo kamolu krūtīs? Šoreiz es stāšos 
tam pretī. Es to izdarīšu!

Pats dīvainākais ir tas, ka visu laiku ausīs dzirdu Sema balsi, kas 
mani nomierina, iedrošina un saka, ka es to varu. Viņš it kā sarunājas 
ar mani, kaut arī pats nemaz nav tuvumā. Un tas liek man izslieties. 
Tas liek m an justies tā, it kā es to varētu izdarīt. Es būšu pavisam 
jauna Popija.

Nonākusi līdz kvartāla galam, es jūtos gatava. Izvelku telefonu, 
ieslēdzu to un, neizlasot nevienu pašu jauno īsziņu, zvanu M agnu
sam. Protams, viņš neatbild, bet tam es jau biju gatava.

— Sveiks, M agnus, — es saku visskarbākajā, vislietišķākajā balsī, 
uz kādu vien esmu spējīga. — Vai vari man piezvanīt pēc iespējas 
drīzāk? M ums jārunā.
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Tā, labi. Es to izdarīju, saglabājot cieņu. īsa, lakoniska ziņa, kuru 
viņš sapratis. Tagad jāpārtrauc savienojums.

Pārtrauc, Popij!
Taču es nevaru. Mana plauksta ir kā pielīmēta pie telefona. 

Kamēr esmu savienota ar Magnusu kaut vai tikai caur balss pastu, 
mana aizsardzība sāk brukt. Es gribu runāt. Es gribu dzirdēt, ko viņš 
saka. Es gribu, lai viņš zina, cik satriekta un sāpināta esmu.

-  Tāpēc... ka esmu dzirdējusi dažus jaunumus, skaidrs? -  Es 
dzirdu pati savu balsi turpinām runāt. Es esmu runājusi ar tavu 
lielisko draudzeni Lusindu. -  Man izdodas izrunāt viņas vārdu ar 
mazu dusmīgu uzsvaru. -  Un tas, ko viņa man pastāstīja, mani 
nedaudz šokēja, lai neteiktu vairāk, tāpēc es domāju, ka mums 
visdrīzākajā laikā jāizrunājas. Jo, ja vien tev nav kāds lielisks, brī
nišķīgs izskaidrojums, ko es nespēju iedomāties, jo tāda nemaz nav, 
un, tā kā nevar būt, ka Lusinda meloju, jo kāds šeit melo, Magnus, 
kāds šeit...

Pī-pl-pī.
Nolādēts, sakari pārtraukti.
Izslēdzot telefonu, es nebeidzu lādēt pati sevi. Te nu bija īsā, 

skarbā ziņa! Te nu bija pilnīgi jaunā Popija! Tas nu galīgi nebija 
tas, ko man vajadzēja darīt... Bet ko nu vairs. Sīkums. Vismaz es 
piezvanīju. Vismaz es nesēdēju, aizspiedusi ar plaukstām ausis un 
izvairīdamās no visa.

Un tagad -  pie nākamā punkta manā sarakstā! Es nokāpju no 
ietves, paceļu roku un apstādinu taksometru.

-  Sveiki, -  es saku, tikko esmu iekāpusi. -  Es vēlētos braukt uz 
Hempstedu, lūdzu.

Es zinu, ka Vanda šodien ir mājās, jo viņa sacīja, ka gatavosies 
kādai radiopārraidei, kurā jāuzstājas šovakar. Un, skaidrs kā diena, 
kad piebraucu pie mājas, pa visiem logiem dzirdamas mūzikas ska
ņas. Man nav ne jausmas, vai Entonijs arī tur ir, taču man vienalga. 
Kad tuvojos mājai, es drebu tāpat kā tovakar, bet šoreiz kaut kas 
ir citādi. Tās ir pozitīvas trīsas. Tādas “saturieties, es esmu gatava
cīņai” trīsas.)
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-  Popij! -  Vanda atrauj vaļā durvis, starojoši smaidīdama. -  Kāds 
jauks pārsteigums! -  Viņa metas mani noskūpstīt, tad vēlreiz nopēta 
manu seju. -  Vai tu esi nolēmusi nebūt draudzīga, vai arī kaut kas...

-  Mums jārunā.
Kādu brīdi mēs abas klusējam. Acīmredzot Vanda saprot, ka es 

nedomāju vienkārši priecīgu papļāpāšanu.
-  Skaidrs. Nāc iekšā! -  Viņa atkal smaida, taču lejup nolaistajā 

skatienā un tikko jaušami savilktajās lūpās es varu saskatīt nemieru.
Vandai ir ļoti izteiksmīga seja: āda angļu rozes krāsā un trausla kā 

zīdpapīrs, un līnijas ap acīm saraucas bezgala daudzos dažādos veidos 
atkarībā no noskaņojuma. Laikam tā notiek, kad nav ne botoksa, ne 
kosmētikas, ne mākslīga iedeguma. Tad ir sejas izteiksmes.

-  Vai pagatavot kafiju? -  Manas domas pārtrauc Vandas balss.
-  Kāpēc ne?
Es sekoju viņai virtuvē, kas ir apmēram desmit reizes nekārtīgāka 

nekā toreiz, kad es šeit dzīvoju kopā ar Magnusu. Nespēju nesaraukt 
degunu, gaisā sajūtot nelāgo smaku, kas, kā nojaušu, nāk no ziedu 
pušķa, kurš vēl aizvien nav izsaiņots un savā nodabā pūst virtuves 
stūrī. Izlietnē glabājas vīrieša kurpe līdz ar matu suku. Uz visiem 
krēsliem slejas milzīgas vecu kartona iesaiņojumu kaudzes.

-  Ak! -  Vanda nenoteikti pamāj uz apkārtējo haosu, it kā cerētu, 
ka krēsli brīnumainā kārtā varētu attīrīties paši. -  Mēs tikko nodar
bojāmies ar kārtošanu. Cik tālu katram izdodas tikt? Tas ir jautājums.

Kaut kad agrāk es būtu steigšus centusies atrast savā galvā kādu 
inteliģentu frāzi par arhīviem. Taču tagad es ielūkojos Vandai tieši 
sejā un nedomājot saku:

-  Patiesībā ir kaut kas, ko es gribu ar tevi pārrunāt.
-  Tik tiešām, -  pēc mirkļa klusuma nosaka Vanda. -  Es jau biju 

domājusi, ka kaut kas varētu būt. Apsēdīsimies.
Viņa noceļ no krēsla prāvu žūksni kartona gabalu, atklājot zivi, kas 

ietīta veikala iesaiņojumā. Labi, es kļūdījos. Lūk, īstais smakas avots.
-  Re, no kurienes tā nāca. Dīvaini. — Vanda sarauc pieri, mirkli 

vilcinās, tad noliek kartona gabalus atpakaļ uz zivs. -  Pamēģināsim 
viesistabu.
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Es apsēžos uz viena no punainajiem dīvāniem. Vanda man iepretī 
pievelk vecu krēslu, ko viscaur klāj izšuvums. Telpā spēcīgi ož pēc 
dūmiem, nolietota kilima un potpūrija. Pa oriģinālajām vitrāžas 
logu rūtīm ieplūst zeltaina gaisma. Istaba ir rik tevišīga. Un tik van- 
diska! Pati saimniece sēž savā ierastajā bezkompromisa pozā -  ceļgali 
katrs uz savu pusi, pār kājām krīt kuplās kleitas svārku daļa, galva 
piešķiebta uz priekšu, gatava uzņemt jaunu informāciju, ar hennu 
krāsotie mati sīkās sprogās vijas visapkārt sejai.

-  Magnuss... -  es iesāku, bet apraujos.
- J ā ?
-  Magnuss... — Es atkal apstājos, un uz mirkli iestājas klusums.
Šī sieviete manā mūžā ir tik nozīmīga, taču es viņu gandrīz nepa

zīstu. Mums ir bijušas ārkārtīgi civilizētas, vēsas attiecības, kurās mēs 
esam gana daudz runājušas, taču ne jau par patiesi būtiskām lietām. 
Šķiet, tagad es grasos nojaukt kādu robežu, tikai nezinu, ar ko sākt. 
Vārdi dūc manā galvā kā mušas. Viens no tiem man ir jānoķer.

-  Cik daudz meiteņu Magnuss ir bildinājis? -  Es nebiju domājusi 
sākt ar to, bet, ja tā padomā, kāpēc ne?

Vanda izskatās kā pieķerta.
-  Popij! -  Viņa norīstās. — Jēziņ! Es tiešām domāju, ka Magnuss... 

Tā ir lieta... -  Vanda paberzē seju, un es ievēroju, ka viņas nagi ir 
netīri.

-  Magnuss ir Brigē. Es nevaru runāt ar viņu, tāpēc atnācu runāt 
ar tevi.

-  Skaidrs. -  Vandas seja sadrūmst.
-  Lusinda man pastāstīja, ka ir vesels saraksts ar šādām meite

nēm, un mēs abas tajā esam pēdējās. Magnuss nekad nav pieminējis 
nevienu citu. Viņš pat nav teicis, ka viņi ar Lusindu ir bijuši pāris. 
Neviens man neteica. -  Es nespēju noslēpt aizvainojumu balsī.

-  Popij. Tev nevajag... -  Vanda drudžaini meklē vārdus. -  Mag
nusam tu ļoti, ļoti patīc, un tev tiešām nevajadzētu raizēties par... 
par to. Tu esi piemīlīga meitene.

Varbūt viņa mēģina būt pieklājīga, bet veids, kādā viņa to pasaka, 
liek man sarauties. Ko viņa domā ar “piemīlīga meitene”? Vai tas ir
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kūtis tēvišķīgs veids, kā pateikt “lai ari tev nav smadzeņu, tu izskaties 
tā neko”?

Man tas ir jāpasaka. Tagad vai nekad. Uz priekšu, Popij!
-  Vanda, tu liec man justies zemākai. -  Vārdi paši raujas uz āru. 

Vai tu tiešām domā, ka es esmu zemāka, vai arī tās ir tikai manas
iedomas?

Rrrr. Es to izdarīju! Neticami!
-  K o?- Vandas acis ieplešas tik platas, ka es pirmo reizi ievēroju, 

cik satriecoši gaišzilas tās ir. Esmu pārsteigta par šoku viņas sejā, taču 
tagad vairs nevaru atkāpties.

-  Kad esmu šeit, es jūtos zemāka par jums. -  Es mirkli klusēju.
-  Vienmēr. Un es vienkārši prātoju, vai jūs tiešām tā domājat vai 
arī...

Vanda ar abām rokām ir ieķērusies savos sprogainajos matos. 
Viņa atrod matu mezglā iespraustu zīmuli, izvelk to un izklaidīgi 
noliek uz galda.

-  Man šķiet, mums abām vajag iedzert, -  viņa beidzot saka, tad 
pieslejas no izsēdētā krēsla un ielej divās glāzēs skotu viskiju. Vienu 
viņa padod man, bet otru paceļ pie lūpām un iedzer lielu malku.
— Es jūtos mazliet pārsteigta un sarūgtināta vienlaikus.

-  Atvaino. -  Es acumirklī jūtos slikti.
-  Nē! -  Vanda paceļ roku. — Nepavisam ne! Mīļā meitene, tev 

nav jāatvainojas par bona fide izpausmi attiecībā uz situācijas uztveri, 
vienalga, vai tā ir konstruktīva vai nav.

Man nav ne jausmas, par ko viņa runā, tomēr es nospriežu, ka 
viņa cenšas būt jauka.

-  Jāatvainojas ir man, -  Vanda turpina, -  ja tu kaut reizi esi 
jutusies neomulīgi, kur nu vēl “zemāka”. Lai gan tā ir tik smieklīga 
iedoma, ka es ar grūtībām spēju... -  Viņa samulsusi apklust. — Popij, 
es nesaprotu. Vai varu jautāt, kas tev licis tā domāt?

-  Jūs visi esat tik inteliģenti. -  Es, juzdamās neērti, paraustu 
plecus. -  Jūs visi kaut ko publicējat almanahos, bet es ne.

Vanda izskatās pārsteigta.
-  Bet kāpēc tev vajadzētu kaut ko publicēt?
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-T ā p ē c ... -  Es paberzēju degunu. -  Es nezinu, kā lai paskaidro. 
Redzi... piemēram, es nezinu, kā izrunāt vārdu “Prusts”.

Vanda izskatās vēl pārsteigtāka.
-  Tu pilnīgi noteikti zini.
-  Labi, tagad es zinu! Bet es nezināju. Pirmoreiz, kad jūs sastapu, 

es visu sapratu nepareizi, un Entonijs sacīja, ka mans grāds fizio
terapijā ir “amizants”, un es jutos tik nokaunējusies... -  Mans kakls 
piepeši sažņaudzas.

-  Ah! -  Vandas sejā ataust gaisma. Klau, tu nedrīksti ņemt 
Entoniju nopietni. Vai Magnuss tevi nebrīdināja? Entonija humora 
izjūta mēdz būt, kā to pateikt, mazliet savdabīga. Viņš ar saviem 
jociņiem ir apvainojis tik daudz mūsu draugu, l<a es pat saskaitīt 
nevaru! -  Viņa uz brīdi paceļ acis pret debesim. Aiz tā visa viņš ir 
labs cilvēks, kā tu ar laiku uzzināsi.

Es nespēju atbildēt, tāpēc iedzeru malku viskija. Parasti es nedzeru 
viskiju, bet šoreiz tas ir pašā laikā. Kad paceļu galvu, Vandas asais 
skatiens ir pievērsts man.

-  Popij, mēs neesam tā tipa cilvēki, kas mēdz bārstīties ar mīļ- 
vārdiņiem. Bet, tici man, Entonijs par tevi ir tikpat augstās domās, 
cik es. Viņš būs satriekts, izdzirdot par tavām bažām.

-T a d  par ko bija tas strīds baznīcā? -  es nikni uzbrūku viņai ar 
vārdiem, pirms paspēju sevi aizkavēt. Vanda izskatās tā, it kā es būtu 
viņu iepļaukājusi.

-  Ak, tu to dzirdēji. Piedod. Es neaptvēru. -  Viņa nervozi iedzer 
vēl vienu malku viskija.

Man piepeši ir apnicis būt pieklājīgai un runāt riņķī un apkārt. 
Es gribu nonākt līdz lietas būtībai.

-  Labi. -  Es nolieku glāzi. -  Iemesls, kāpēc esmu šeit, patiesībā 
ir tas, ka Magnuss guļ ar Lusindu. Tā nu es atsaucu kāzas. Un tātad 
arī jūs varat būt godīgi un pateikt, cik ļoti mani ienīstat jau kopš 
paša sākuma.

-  Ar Lusindu? — Vanda, šausmu pārņemta, aizspiež muti ar 
plaukstu. -  Ak, Magnuss! Tas samaitātais, samaitātais puika. Kad 
viņš beidzot nāks pie prāta? -  Šķiet, jaunā ziņa viņu ir pilnībā
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satriekusi. Popij, man patiesi žēl. Magnuss ir... ko es varu teikt? 
Nepilnīgs indivīds.

-  Tātad... jums bija nojauta, ka viņš tā varētu izdarīt? -  Es cieši 
skatos uz Vandu. -  Vai viņš tā ir darījis jau iepriekš?

-  Es baidījos, ka viņš varētu izdarīt kaut ko muļķīgu. -  Vanda 
saka pēc neilga klusuma brīža. -  Un es baidos, ka, lai kādus talantus 
Magnuss būtu mantojis no mums, talants uzņemties ilgstošas sais
tības nav viens no tiem. Tāpēc mēs bijām noraizējušies par kāzām. 
Magnuss arī agrāk ir meties romantiskās attiecībās, atkāpies, pārdo
mājis, visu visiem sabojājis...

-  Tātad viņš to ir darījis arī agrāk?
-  Savā ziņā. -  Viņa saviebjas. -  Tiesa, līdz šim viņš vēl nekad 

nebija nonācis tik tālu, līdz baznīcai. Pirms tevis viņam ir bijušas trīs 
līgavas, un es saprotu, ka Lusinda bija gandrīz līgava. Un, kad viņš 
jau atkal paziņoja, ka precas ar meiteni, ko mēs tikpat kā nepazinām, 
mēs nesteidzāmies priecāties. -  Vanda vaļsirdīgi mani uzlūko. -  Tev 
taisnība. Baznīcā mēs tiešām mēģinājām Magnusu no šīs domas 
atrunāt. Mēs domājām, ka jums vajadzētu pavadīt kopā vismaz gadu, 
labāk vienam otru iepazīstot. Pēdējais, ko mēs gribējām, lai mūsu 
dēla idiotisms tevi sāpinātu.

Es jūtos apdullusi. Man nebija ne jausmas, ka Magnuss ir bil
dinājis vēl kādu. Kur nu vēl četras meitenes, ieskaitot l.usindu (pa 
pusei)! Kā tas var būt? Vai tā ir mana vaina? Patiesībā -  vai es viņam 
kādreiz esmu kaut ko vaicājusi par pagātni?

Jā. Jā! Protams, esmu. Man ataust atmiņā pilnīgi skaidra bilde. 
Mēs gulējām gultā pēc vakariņām ķīniešu ēstuvē. Stāstījām viens 
otram par vecajām simpātijām. Un, nu labi, es mazliet palaboju savu 
stāstu,9,1 taču es neizlaidu četrus iepriekšējos bildinājumus! Magnuss 
par tiem nebilda ne vārda. Ne vārda! Bet visi citi to zināja.

Tagad, protams, visi dīvainie skatieni un dzēlīgās balsis, ar ko 
apmainījās Entonijs un Vanda, kļūst saprotami. Taču es biju para- 
noiska. Es pieņēmu, ka tas viss atspoguļo Tevišu izpratni par to, cik 
nederīga esmu.

94 N evienam  nav jāzina par blondo puisi pirm ā kursa ballītē.



-  Es domāju, ka jūs mani ienīstat, — saku tik tikko dzirdami.
-  Un es domāju, ka jūs dusmojaties par to, ka Magnuss ir izmantojis 
ģimenes gredzenu, jo ... es nezinu... es nebiju tā vērta.

-  Nebiji vērta?- Vanda šķiet pilnīgi satriekta. -  Kas iedzinis tādas 
domas tavā galvā?

-  Bet kas tad bija par vainu? -  Manī atkal mostas vecais aizvai
nojums. -  Es zinu, ka jūs nebijāt priecīgi, tāpēc nevajag izlikties.

Vanda mirkli cīnās ar sevi, pirms ierunājas:
-  Mēs esam vaļsirdīgas viena pret otru?
-  Jā, -  es stingri nosaku. -  Lūdzu.
-  Nu labi. -  Vanda nopūšas. Magnuss ir ņēmis to ģimenes 

gredzenu laukā no bankas seifa 1111 jau tik daudz reižu, ka mēs ar 
Entoniju esam izveidojuši paši savu privāto teoriju.

-  Un kāda tā ir?
-S a p ro ti, ar ģimenes gredzenu tas ir ļoti viegli. -  Viņa iepleš 

rokas. — Nekas nav jādomā. Viņš to var izdarīt impulsa vadīts. Mūsu 
teorija ir tāda: ja Magnuss patiešām gribētu ar kādu saistīties, viņš 
sameklētu gredzenu pats. Viņš rūpīgi to izvēlētos. Padomātu par to. 
Varbūt pat ļautu līgavai pašai izvēlēties. -  Viņa uzsmaida man, bet 
smaidā jaušama nožēla. -  Tāpēc, kad uzzinājām, ka viņš jau atkal 
izmantojis ģimenes gredzenu... Sāka zvanīt trauksmes zvani.

-  Ah, es saprotu.
Pagrozu gredzenu ap pirkstu. Piepeši tas šķiet tik smags un 

neērts! Es biju domājusi, ka ģimenes gredzens ir kaut kas īpašs. Biju 
domājusi, tas nozīmē, ka Magnuss ir man vairāk pieķēries. Bet tagad 
es visu šo situāciju redzu Vandas acīm. Viegla izvēle, bez mazākās 
piepūles, bez garas domāšanas... Patiesībā viss ir pilnīgi pretēji tam, 
kā biju domājusi. Ak dievs, kā es visu biju pārpratusi!

-  Lai kā tas būtu, -  mazliet grūtsirdīgi piebilst Vanda, -  man ir 
ļoti žēl, ka tā sanāca. Tu esi jauka meitene, Popij. Ar tevi ir jautri. Es 
nevarēju vien sagaidīt, kad tu kļūsi par manu vedeklu.

Esmu gatava, ka pēc teiciena “ar tevi ir jautri” spalviņas uz manas 
ādas sacelsies un man gribēsies izgāzt sakrājušās dusmas... tomēr tā 
nenotiek. Pirmo reizi, kopš esmu sastapusi Vandu, es spēju noticēt
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viņas teiktajam. Ar vārdiem “ar tevi ir jautri” viņa nedomā “zems IQ 
un zemas kvalitātes grāds”. Viņa domā “ar tevi ir jautri”.

-  Man arī žēl, -  es saku, un tā ir patiesība. Es tiešām jūtos 
saskumusi. Tikko esmu Vandu iepazinusi pa īstam, un viss jau 
beidzas.

Biju domājusi, ka Magnuss ir nevainojams un mana vienīgā 
problēma ir viņa vecāki. Tagad man šķiet, ka ir tieši pretēji. Vanda 
ir lieliska, žēl rikai, ka viņai tāds dēls.

-  Te būs. -  Es nodabūju no pirksta gredzenu un pasniedzu to 
viņai.

-  Popij! -  Viņa izskatās sabijusies. -  Tu taču...
-  Viss cauri. Es vairs negribu to nēsāt. Tas pieder tev. Ja godīgi, 

es to nekad tā pa īstam neizjutu kā savējo. -  Paķeru savu somu un 
pieceļos. -  Nu gan man jāiet.

-  Bet... -  Vanda šķiet apmulsusi. — Lūdzu, neko nesasteidz. Vai 
esi runājusi ar Magnusu?

-  Vēl ne, -  es izdvešu reizē ar izelpu. -  Bet tas vairs nav svarīgi. 
Viss ir cauri.

Arī saruna ir beigusies, un Vanda pavada mani līdz durvīm. Kad 
eju laukā, viņa saspiež manu plaukstu, un pēkšņi mani pārņem sil
tas jūtas pret viņu. Varbūt mēs nepazaudēsim viena otru. Varbūt es 
zaudēšu Magnusu, bet būšu ieguvusi Vandu.

Masīvās ārdurvis aizveras, un es soļoju pa taku zem kupli saaugu
šiem rododendriem, līdz nonāku pie vārtiem. Gaidu, ka kuru katru 
mirkli izplūdīšu asarās. Mans ideālais līgavainis beigu beigās nemaz 
nav ideāls. Viņš ir melīgs, neuzticīgs nāpslis, kam bail no atbildības. 
Man būs jāatsauc kāzas. Maniem brāļiem nebūs jāpavada mani līdz 
altārim. Man vajadzētu sadrupt sīkos gabaliņos, taču viss, ko jūtu, 
ejot lejā pa pakalnu, ir sastingums.

Es nespēju iedomāties, ka būs jākāpj metro. Bet nevaru atļauties 
vēlreiz braukt ar taksometru. Tāpēc dodos pie soliņa, ko apspīd saule, 
un kādu brīdi, neko neredzot, veros tukšumā. Man prātā grozās 
dažādas domas, tās saskrienas, atgrūžas cita no citas un peld tālāk 
kā bezsvara stāvoklī.
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Diez vai man izdosies pārdot savu kāzu kleitu... Sasodīts, man taču 
vajadzēja saprast, ka viss ir pārāk labi, lai būtu patiesība... Jāpaziņo 
vikāram... Nedomāju, ka Tomam un Tobijam Magnuss tā pa īstam 
patika, lai gan viņi to neatzina... Vai Magnuss mani vispār mīlēja?

Beigu beigās es nopūšos un ieslēdzu telefonu. Man jāatgriežas 
reālajā dzivē. Telefons mirgo, pienākot īsziņām. Kādas desmit ir no 
Sema, un vienu smieklīgu mirkli es nodomāju: “Ak dievs, viņš ir 
gaišreģis, viņš zina...”

Taču, kad uz tām uzklikšķinu, acumirkli saprotu, kāda muļķe 
esmu. Protams, Sems neraksta par manu personīgo dzīvi. Tas ir tikai 
un vienīgi bizness.

Popij, vai tu tur esi? Tas ir neticami! Fails bija datora Ar visām balss pasta 
ziņām! Tās apstiprina visu. 

Vai tu vari runāt? 

Piezvani man, kad vari. Te viss iet pa gaisu. Galvas ripo. Sopēcpusdien preses 
konference. Vika ari grib ar tevi runāt. 

Sveika, Popij, mums vajadzīgs telefons. Vai vari man tūlīt piezvanīt?

Es nepūlos tikt līdz pēdējai īsziņai, bet nospiežu “Zvanīt”. Pēc 
mirkļa atskan signāls, un mani piepeši sagrābj nervu drudzis. Man 
nav ne jausmas, kāpēc.

-  Sveika, Popij! Beidzot! Tā ir Popija! -  Mani apsveic Sema 
līksmā balss, un fonā es varu sadzirdēt ļaužu čalu. -  Mēs te visi 
līksmojam. Tev nav ne jausmas, ko tavs mazais atklājums nozīmē.

-  Tas nav mans atklājums, -  es godīgi pasaku. -  Violetas.
-  Bet, ja tu nebūtu atbildējusi uz Violetas zvanu un viņu sati

kusi... Vika sūta tev “Urā! Urā! Urā!”. Un viņa grib tev uzsaukt 
kokteili. Mēs visi gribam. -  Sems izklausās nedzirdēti pacilāts. -  Ak 
jā, vai tu saņēmi manu īsziņu? Tehniķi grib pārbaudīt telefonu, 
gadījumā ja tur ir vēl kaut kas.

-  Ak. Pareizi. Protams. Es aiznesīšu uz biroju.
-  Vai tu varēsi? -  Sema balss skan bažīgi. -  Vai es izjaucu tavu 

dienu? Ko tu dari?
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-  Neko īpašu.
Tikai atsaucu savas kāzas. Un jūtos kā pilnīga muļķe.

Es varu aizsūtīt kurjeru...
-  Nē, nepūlies! -  Es piespiežu sevi pasmaidīt. -  Viss kārtībā. 

Tūlīt būšu.



Šoreiz man nav nekādu problēm u iekļūt ēkā -  man 
pretī ir iznākusi vesela sagaidīšanas komisija. Pie stikla durvīm  stāv 
Sems, Vika, Robijs, Marks un vēl pāris nepazīstamu cilvēku, turot 
gatavībā lam inētu caurlaidi, spiežot man roku un nemitīgi skaidrojot 
kaut ko, no kā es saprotu labi ja pusi, jo viņi visu laiku pārtrauc cits 
citu. Galvenais, kā nojaušu, ir tas, ka balss pasta ziņas par 100 pro
centiem pierādījušas apmelotāju vainu. Vairāki personāla locekļi 
bijuši izsaukti uz nopratināšanu. Džastins zaudējis pašpārliecību un 
praktiski visā atzinies. Izrādījies, ka apmelošanā iejaukts arī viens 
vīrs no vadošā personāla, lils Stenbridžs, un tas visiem bijis neviltots 
pārsteigums. Eds Ekstons ir nozudis no apvāršņa. Juristi rīko apsprie
des. Neviens vēl nav pārliecināts, vai tiks ierosināts kriminālprocess, 
bet katrā gadījumā sera Nikolsa vārds ir atkal tīrs. Viņš ir septītajās 
debesīs. Un Sems ir septītajās debesīs.

IT N  ir mazliet zemāk nekā septītajās debesīs, jo sensācija “Val
dības padomdevējs ir korum pēts” pārvērtusies par parastu stāstu 
“Kompānijas iekšējās problēmas”, tom ēr viņi joprojām  seko līdzi 
notiekošajam un apgalvo, ka bijuši tie, kas visu atklājuši.

-T a s  satricinās visu kom pāniju, — entuziastiski saka Sems, kad 
soļojam pa gaiteni. -  Spēku samēri mainīsies.

-  Tad jau tu esi uzvarējis, -  es nedroši ieminos, un viņš, smaidot 
platāk nekā jelkad, apstājas.

-  Jēēē! Mēs esam uzvarējuši. -  Sems atsāk iet un ieved m ani savā 
kabinetā. -  Te viņa ir. Pati personiski. Popija Vajata.

Divi puiši džinsos pieceļas no dīvāna, pakrata m anu roku un 
stādās priekšā kā Teds un Marko.
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-T ā ta d  slavenais telefons ir pie tevis, -  saka Marko. -  Vai varu 
uzmest aci?

-  Protams. — Es pabāžu roku kabatā, izvelku telefonu un pasnie
dzu to viņam.

Puiši neilgu laiciņu to pārbauda, spaida pogas, miedz acis un dod 
viens otram. Man gribas sacīt: “Tur vairs nav nekādu inkriminējošu 
balss pasta ziņu. Ticiet man. Ja būtu, es tās būtu pieminējusi.”

-  Vai tu iebildīsi, ja mēs to paturēsim? -  Beidzot, atraudams 
skatienu no telefona, saka Marko.

-  Paturēsiet?-  Izbailes manā balsī ir tik skaidri jaušamas, ka puisis 
skaidro vēlreiz.

-  Atvaino. Tas ir kompānijas telefons, tāpēc es pieņēmu... -  viņš 
vilcinās.

-  Vairs nav, -  raucot pieri, saka Sems. -  Es atdevu to Popijai.
Tas ir viņas. t

-  Ak tā. -  Marko ievelk gaisu caur zobiem. Viņš ir mazliet 
apmulsis. -  Lieta tāda, ka mēs gribētu to kārtīgi pārbaudīt un tas 
prasīs mazliet laika. Es varētu teikt, ka pēc tam tu telefonu dabūsi 
atpakaļ, bet, kas zina, cik ilgs laiks būs vajadzīgs... -  Viņš, gaidot 
norādījumus, pašķielē uz Semu. Es domāju, mēs noteikti varam 
dabūt tev vietā citu telefonu, pašu labāko, kādu vien vēlies...

-  Pilnīgi noteikti. -  Pamāj Sems. -  Par jebkādu cenu. — Viņš man 
uzsmaida. —Tu vari dabūt visjaunāko iespējamo modeli.

Es negribu visjaunāko iespējamo modeli. Es gribu šo telefonu. 
Mūsu telefonu. Es gribu to paglabāt drošībā un neatdot nevienam 
tehniķim izkidāšanai. Bet... ko es varu teikt?> »

-  Protams. -  Es smaidu, lai gan man iekšā kaut kas saraujas 
čokurā. -  Ņemiet. Tas ir tikai telefons.>

-  Kas attiecas uz tavām īsziņām, kontaktiem un visu pārējo... -  
Marko un Teds apmainās šaubīgiem skatieniem.

-  Man ir vajadzīgas manas īsziņas. -  Mana balss skan nožēlojami 
drebelīgi. Es jūtos gandrīz kā cietusi vardarbībā, taču neko nevaru 
padarīt. Neatdot telefonu būtu nesaprātīgi un neizpalīdzīgi.

-  Mēs varētu tās izdrukāt, -  atplaukst Teds. -  Kā tu skaties uz 
to? Mēs tev visu izdrukāsim, tad visas ziņas būs pie tevis.
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-  Dažas no tām ir manas, -  iejaucas Sems.
-  Jā, dažas ir viņa, -  es pamāju,
-  Ko? -  Marko skatiens šaudās no manis uz Semu un atpakaļ.

-  Atvaino, es nesaprotu. Kura telefons tas galu galā ir?
-  Nu vispār tas ir Sema telefons, bet es to lietoju...
-  Mēs abi to lietojām, -  paskaidro Sems. Tas bija kopējs. Mēs 

dalījāmies.
-  Dalījāties? -  Abi puiši izskatās tik apstulbuši, ka man gandrīz 

jāsmejas.
-  Man nekad iepriekš nav nācies sastapt kādu, kas dalītos ar 

telefonu, -  kategoriski paziņo Marko. Tas ir slimīgi.
-  Man arī ne. -  Teds nodrebinās. Es nedalītu telefonu pat ar 

savu meiteni.
-  Nu... un kā tad jums abiem gāja? noprasa Marko, ziņkāri 

palūkodamies uz mani un Semu.
-  Gāja visādi, — raucot uzacis, nosaka Sems.
-  Jā, gāja visādi, -  es pamāju, -  bet patiesībā es iesaku.
-  Es arī. Katram vismaz vienreiz dzīvē vajadzētu ko tādu pamē

ģināt. — Sems man uzsmaida, un es nespēju nepasmaidīt pretī.
-  Ak tā... -  Marko novelk, it kā tikko būtu aptvēris, ka viņam 

darīšana ar diviem plānprātiņiem. -  Labi, tad nu mēs ķersimies klāt. 
Nāc, ejam, Ted.

-  Cik ilgi tas būs? -  apvaicājas Sems.
Teds sarauc seju grumbās, tad atbild:
-  Kāds laiciņš var paiet. Teiksim, stunda.
Viņi pazūd no kabineta, un Sems aizver durvis. Kādu minūti 

mēs vienkārši skatāmies viens uz otru, un es viņam uz vaiga pamanu 
niecīgu skrambu. Vakar vakarā tās nebija.

Vakar vakarā. Es acumirklī tieku aiznesta atpakaļ mežā. Es stāvu 
tumsā, manas nāsis saož zemes smaržu, ausis sadzird meža skaņas, 
viņa rokas apvijas ap mani, viņa mute...

Nē. Pārstāj, Popij! Neatceries, neprāto, ne...
-  Kas par dieniņu! -  es beidzot nosaku, tverot pēc kādiem jauki 

tukšiem vārdiem.
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-  Un kā vēl! -  Sems norāda uz dīvānu, un es apsēžos, juzdamās 
kā studente, kas atnākusi uz darba interviju. -  Tā. Tagad mēs esam 
vieni. Kā tev klājas? Kā ar pārējām lietām?

-  Ak, nav jau nekā daudz, ko sacīt. -  Es apzināti nevērīgi 
paraustu plecus. -  Ja nu vienīgi tas, ka atsaucu savas kāzas.

Sakot šos vārdus, es sajūtu vieglu nelabumu. Cik reižu man tie 
būs jāizrunā? Cik reižu man būs jāskaidrojas? Kā es pārlaidīšu dažas 
nākamās dienas?

Sems saviebdamies pamāj.
-  Jā, tas ir visai drūmi.
-  Spoži nav.
-  Tu runāji ar viņu?
-  Ar Vandu. Es aizgāju pie viņas uz mājām un teicu: “Vanda, 

vai tu tiešām domā, ka es esmu zemāka, vai arī tās ir tikai manas 
iedomas?”

-  Nevar būt! -  sajūsmināti iesaucas Sems.
-  Vārds vārdā. -  Es nevaru nesmieties par viņa sejas izteiksmi, 

kaut arī kaklā jūtu asaru kamolu. -  Tu ar mani lepotos.
-  Vareni, Popij! -  Viņš mani apsveic. -  Es zinu, tas prasīja baigo 

saņemšanos. Un kāda bija atbilde?
-  Es to visu biju izdomājusi. Patiesībā Vanda ir tīri jauka. Žēl 

tikai, ka viņai tāds dēls.
Kādu brīdi mēs klusējam, un es jūtos sirreāli. Kāzas nenotiks. 

Esmu pateikusi to skaļi, tātad tai jābūt patiesībai. Tomēr tas liekas 
tikpat ticami kā citplanētiešu uzbrukums.

-  Tad kādi ir tavi plāni tagad? -  Sems notver manu skatienu, un 
man šķiet, ka viņa acīs es redzu vēl vienu jautājumu. Jautājumu par 
vinu un sevi.>

-  Nezinu, -  bridi klusējusi, atbildu.
Es mēģinu atbildēt uz viņa jautājumu klusībā pie sevis, taču nezinu, 

vai manas acis atspoguļo domas. Es nezinu, vai Sems var saprast. 
Pēc mirkļa es vairs nespēju izturēt viņa skatienu un nokaru galvu.

-  Droši vien jādzīvo pamazītēm. Būs jātiek galā ar daudzām 
nepatīkamām lietām.
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-  Par to es nešaubos. -  Viņš bridi vilcinās. -  Kafiju?
Šodien jau esmu izdzērusi tik daudz kafijas, ka līdzinos lēkājošai 

pupiņai, bet, no otras puses... šeit ir tik sakāpināta atmosfēra! Es 
nevaru neko saprast. Es nevaru nolasīt Semu. Es nezinu, ko gaidīt 
vai gribēt. Mēs esam divi cilvēki, kurus nejaušība uz brīdi savedusi 
kopā, un tagad vienkārši kārtojam darīšanas. Tas arī viss. Bet kāpēc 
tad manas iekšas noraustās ik reizi, kad Sems paver muti, lai kaut 
ko sacītu? Ko galu galā es gaidu, lai viņš pasaka?

-  Kafija būtu lieliski, paldies. Vai tev ir kafija bez kofeīna?
Es vēroju, kā Sems darbojas ap Nespresso automātu, mēģinot 

iedarbināt piena putotāju. Manuprāt, šī rosīšanās ir vēlama atelpa 
mums abiem.

-  Neraizējies, -  es beigu beigās saku, redzot, ka putotājs nav 
iedarbināms un Sems izskatās vilies. Es varu dzert arī melnu.

-  Tev negaršo melna kafija.
-  Kā tu to zini? -  Es pārsteigta iesmējos.
- T u  Lusindai rakstīji vienā vēstulē. Viņš pagriežas, mazliet 

sašķiebis lūpas. — Tu domā, ka esi vienīgā, kas mazliet paokšķerējās?
-  Tev ir laba atmiņa. Ko vēl tu atceries?
Klusums. Kad mūsu skatieni sastopas, mana sirds sāk sisties kā 

bungu vālītes. Sema acis ir tik izteiksmīgas, tik tumšas un nopietnas. 
Jo  vairāk uz tām skatos, jo  vairāk gribu uz tām skatīties. Ja viņš domā 
to pašu, ko domāju es, tad...

Pārstāj, Popij! Protams, viņš neko tādu nedomā. Un es pat 
nezinu, ko es pati domāju.

-  Zini ko? Neraizējies par kafiju. -  Es spēji pieceļos kājās. -  Es 
mazliet iziešu laukā.

-  Nopietni? -  Sems izklausās pārsteigts.
- J ā ,  es negribu maisīties tev pa kājām. -  Ejot viņam garām, es 

izvairos no viņa skatiena. -  Man vēl šis tas jāizdara. Tiksimies pēc 
stundas.

Tikusi laukā, es nedaru neko. Man vienkārši nav spēka. Mana 
nākotne ir sabrukusi. Es zinu, ka man kaut kas būtu jādara, bet 
tieši šajā brīdī nevaru saņemties nevienai saprātīgai rīcībai. Lēnām
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aizklīstu līdz pat Sv. Pāvila katedrālei, apsēžos uz pakāpieniem saul
staru kūli, vēroju tūristus un izliekos, ka esmu ieradusies atvaļinā
jumā pati no savas dzīves.

Pēc stundas dodos atpakaļ. Kad ieeju Sema kabinetā, viņš runā 
pa telefonu un kā atvainojoties norāda uz to.

-  Tuk, tuk! -  Durvju spraugā parādās Teda galva, un es satrūkstos.
-  Viss izdarīts. Mēs pieaicinājām trīs operatorus. -  Viņš ienāk istabā, 
turot rokās milzīgu žūksni A4 formāta lapu. -  Vienīgā nelaime, ka 
mums bija jādrukā katra īsziņa uz atsevišķas papīra lapas un tagad 
tas viss izskatās kā sasodīts “Karš un miers”.

-  Oho! -  Es nespēju noticēt, ka būtu nosūtījusi tik daudz īsziņu 
un vēstuļu. Telefons pie manis bija tikai dažas dienas.

-  Tad nu tā. -  Teds lietišķi noliek visas lapas uz galda un sadala 
tās trīs kaudzītēs. -  Kamēr mēs drukājām, viens no puišiem tās šķi
roja. Šīs visas pieder Semam. Biznesa vēstules un tā tālāk. Ienākošās, 
izejošās, uzmetumi, viss. Te būs, Sem. — Kad Sems pieceļas no sava 
rakstāmgalda, Teds pasniedz lapas viņam.

-  Lieliski, paldies, -  nosaka Sems un sāk tās pārskatīt.
-  Mēs izdrukājām arī visus pielikumus. Tiem visiem jābūt tavā 

datorā, Sem, bet katram gadījumam... Un šīs, Popij, ir tavējās. — Viņš 
papliķē otru kaudzīti. — Te jābūt visam.

-  Paldies. — Es pārlapoju papīru žūksni.
-  Un te ir trešā kaudze. -  Teds apjucis sarauc pieri. -  Mēs īsti 

nezinājām, ko ar to darīt. Tās ir... tās ir jūsu abu.
-  Kā tu to domā? -  Sems paceļ skatienu.
-  Tā ir jūsu korespondence vienam ar otru. Visas īsziņas un vēs

tules, un viss pārējais, ko jūs esat sūtījuši šurpu turpu. Hronoloģiskā 
secībā. -  Teds parausta plecus. -  Es nezinu, kurš no jums tās grib, 
vai varbūt mums tās ir jāizmet... tās vispār ir svarīgas?

Viņš paņem papīru kaudzi un neticīgi skatās uz augšējo lapu. Tā 
ir graudaina fotogrāfija, kurā esmu redzama es, turot rokā telefonu 
un rādot pionieru sveicienus. Biju pat aizmirsusi, ka esmu tādu 
uzņēmusi. Es pārņemu izdruku kaudzīti savās rokās. Nākamajā lapā 
ir viena pati īsziņa no Sema:
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Es to varēju nosūtīt policijai, un tevi arestētu.

Tālāk, uz nākamās lapas ir mana atbilde:

Esmu ļoti, ļoti pateicīga. Paldies.

Tagad šķiet, ka tas noticis pirms miljons gadiem. Kad Sems vēl 
bija tikai svešinieks līnijas otrā galā. Kail vēl nebiju viņu tā pa īstam 
sastapusi un man nebija ne jausmas, kāds viņš ir.

Piepeši aiz pleca sajūtu kustību, arī Sems u pienācis paskatīties.
-  Dīvaini redzēt to visu izdrukātā veidā, viņš saka.
-  Vai ne. -  Es pamāju, turpinādama pārskatīt lapas.
Kad nonāku līdz brīdinošajam zobu attēlam, mēs abi reizē 

iesprauslojamies.
-  Vairākas bildes ar zobiem, ja? - saka T'eds, ziņkāri mūs vērojot.

-  Mēs prātojām, ko tas viss nozīmē. Vai tu strādā zobārstniecībā, 
Popij?

-  Ne gluži.
Es kā hipnotizēta šķirstu lapas. Te ir viss, ko esam teikuši viens 

otram. Lapa pēc lapas, kurās mūsu īsziņas ceļo no viena pie otra un 
atpakaļ, gluži kā grāmatā par dažām pēdējām dienām.

GĀRGSTĒT. Izmanto R no PĀRCILVĒKS.Trīskāršs punktu skaits, plus 50 punktu 
prēmija. 

Vai jau pierakstījies pie zobārsta? Tu paliksi bez zobiem!!! 

Ko tu tik vēlu dari nomodā? 

Rīt beidzas mana dzīve. 

Jā, tas varētu būt iemesls bezmiegam. Kāpēc tā beigsies? 

Tev ir sašķiebusies kaklasaite. 

Es nezināju, ka tavs vārds ir manā ielūgumā. 

Tikai iegriezos savākt tavu dāvanu maisiņu. Tas viss ietilpst pakalpojumos. 
Nevajag pateikties. 

Kā Vika reaģēja?
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Nonākot līdz vakar vakarā rakstītajām īsziņām, man aizraujas 
elpa. Redzēt šos vārdus ir tāpat kā nokļūt tur atpakaļ...

Es neuzdrošinos ne paraudzīties uz Semu, ne arī izrādīt kaut 
niecīgākās emocijas, tāpēc rāmi pāršķirstu lapas, it kā man patiesībā 
būtu vienalga.

Kāds zina, ka tu man raksti? 

Nē, nedomāju vis. Vēl ne. 

Mans jaunais dzīves likums: nekad neej spokainā, tumšā mežā viena pati. 

Tu neesi viena pati.

Es priecājos, ka tas bija tavs telefons, ko es pacēlu.

Es arī.

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

Tu neesi nekur tuvumā.

Esmu. Nāku.

Un piepeši man kaklā ir kamols. Pietiek, Popij!Pārstāj!Es nometu 
lapas atpakaļ kaudzē un paceļu galvu, bezrūpīgi smaidīdama.

-  Oho!
- J ā  nu, kā jau teicu, -  Teds parausta plecus, -  mēs nezinājām, 

ko ar tām darīt.
-  Mēs izdomāsim, -  saka Sems. -  Paldies, Ted.
Viņa sejā neko nav iespējams nolasīt, un man nav ne jausmas, 

vai, lasot šīs īsziņas, arī viņš kaut ko juta.
-  Tad mēs varam darīt, ko gribam, ar telefonu, ja? -  vaicā Teds.
-  Droši! -  Sems pamāj.
Kad Teds ir nozudis, Sems atkal pieiet pie Nespresso automāta un 

sāk gatavot jaunu tasi kafijas.
-  Klau, ļauj man pagatavot tev kafiju. Tagad esmu izdomājis, kā 

tas darbojas.
-  Tiešām? Es varu iztikt, -  es ierunājos, bet putotājs piepeši sāk 

spļaut laukā karstu pienu ar tādu šņākoņu, ka nav pat jēgas runāt.
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-  Te būs. -  Sems pasniedz man tasi.
-  Paldies.
-T a d ...  tu gribi šis lapas? -  Viņš jautā, norādīdams uz papīru 

kaudzi.
Es jūtu, ka no manām pēdām paceļas kaut kāds karstuma vilnis, 

un, lai iegūtu laiku, iedzeru malku kafijas. Telefona vairs nav. Šīs 
izdrukas ir vienīgā liecība par dīvaino un brīnišķīgo laiku. Protams, 
es tās gribu. Taču nezin kādēļ nevaru to atzīt Semam.

-  Man vienalga. -  Es cenšos izlikties bezrūpīga. -  Gribi tās? 
Sems neko nesaka, tikai parausta plecus.
-  Es gribēju teikt, man tās nav vajadzīgas kādā īpašā nolūkā...
-  Protams, ne. -  Sems saprotoši paloka galvu. -  Tās nav tik 

nozīmīgas, lai... -  Viņa telefons signalizē, ka pienākusi īsziņa, un 
Sems izņem aparātu no kabatas. Pārlaidis skatienu ekrānam, viņš 
nikni norūc: -  Ak šausmas. To tikai man vajadzēja.

-  Kas noticis? -  es satraukta vaicāju. Vai tas ir par balss pastu?
-  Nē, pavisam kas cits. Viņš uzlūko mani caur pieri. -  Saki, 

ko tu aizsūtīji Vilovai?
-  Kas? -  Es samulsusi viņu uzlūkoju.
-  Viņa trako par kaut kādu ziņu, ko no tevis saņēmusi. Jebkurā 

gadījumā, kāda velna pēc tu sūtīji Vilovai īsziņu?
-  Es nesūtīju! Es nekad neesmu sūtījusi viņai īsziņu! Es viņu pat 

nepazīstu!
-  Nu viņa tā nesaka vis... -  Sems apraujas, jo  viņa telefons atkal 

iepīkstas. -  Labi. Te nu mēs esam... Atpazīsti šo? -  Viņš padod man 
telefonu, un es sāku lasīt.

Pretīgā, pretīgā, pretīgā Vilovragana! Vai tu nevari vienreiz LIKT SEMU MIERĀ 
UN PĀRSTĀT RAKSTĪT AR SAVIEM PRETĪGAJIEM LIELAJIEM BURTIEM? Un tavai 
zināšanai: tu neesi Sema izredzētā. Tāpēc -  kāda kuram darīšana, ko viņš 
vakar vakarā darīja ar kādu "neizteiksmīgu meiteni"? Vai tiešām tu nevari 
vienreiz pievērsties pati savām lietām?

Jūtos kā aplieta ar aukstu dušu.
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Labi. Varbūt es šorīt kaut ko tādu uzrakstīju, kamēr metro braucu 
uz Sema biroju. Vienkārši dusmās par kārtējo Vilovas vēstuli. Vien
kārši lai mazliet nolaistu tvaiku. Bet es to nenosūtīju. Protams, ne. 
Es nekad mūžā nebūtu to sūtījusi!

Bet laikam jau... Ak dievs!
-  Es... ēē... -  Kad beidzot paceļu galvu, mana mute ir mazliet 

izkaltusi. -  Var būt, ka es to uzrakstīju kā joku. Un netīšām nospiedu 
“Sūtīt”. Tikai un vienīgi kļūdas pēc. Es nebiju domājusi sūtīt, -  
piebilstu, lai viņam būtu pilnīgi skaidrs. -  Es nemūžam nebūtu to 
darījusi tīšām.

Vēlreiz pārskatu tekstu un iedomājos, kā Vilova to lasa. Droši 
vien viņa kļuva vai zila no dusmām. Es gandrīz vēlos, kaut būtu bijusi 
klāt un to redzējusi. Nevaru atturēties no tikko jaušama smaida, 
iedomājoties, kā viņas acis izvalbās un nāsis ieplešas, kā uguns nāk 
no viņas mutes...95

- T u  domā, ka tas ir smieklīgi? -  Sems cietā balsī noskalda.
-  Nu, nē jau, -  es atsaku, šokēta par viņa toni. -  Bet es patiešām 

ļoti atvainojos. Tā bija nejauša kļūda.
-  Kāda tam nozīme, vai tā bija kļūda vai ne! -  Sems pagrābj no 

manis telefonu. -  Tas ir ļoti nepatīkami un pēdējais, ko man vaja
dzēja uz sava kakla.

-  Pagaidi mazliet! Es nesaprotu. Kāpēc tas ir uz tava kakla? Kāpēc 
tā ir tava problēma? Tā biju es, kas nosūtīja vēstuli, nevis tu.

- T i c i  man. -  Viņš satracināti uz mani paskatās. -  Beigu beigās 
tā kļūs par manu problēmu.

Te nu nav nekādas loģikas. Kāpēc lai tā būtu Sema problēma? Un 
kāpēc viņš ir tik nikns? Es zinu, ka man nevajadzēja sūtīt to īsziņu, 
bet arī Vilovai nevajadzēja sūtīt viņam deviņdesmit piecus miljonus 
absurdu pārmetumu. Un kāpēc viņš nostājas viņas pusē?

-  Paklau, -  es cenšos runāt mierīgi. -  Es viņai aizsūtīšu jaunu 
īsziņu un atvainošos. Bet, manuprāt, tu pārspīlē. Vilova vairs nav 
tava meitene. Tam nav nekāda sakara ar tevi.

95 M ākslinieka tiesības uz pārspīlējumu.
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Sems pat nepaskatās uz mani. Viņš ir iegrimis savā telefonā. Vai 
viņš raksta Vilovai?

-  Tu neesi viņu aizmirsis?! -  Kad saprotu patiesību, man kļūst 
ļoti sāpīgi. — Tu neesi ticis tam pāri.

-  Protams, esmu. -  Viņš nepacietīgi sarauc pieri.
-  Neesi gan! Ja tu būtu ticis tam pāri, tu nebūtu satraucies par 

to ziņu. Tu domātu, ka viņa to ir pelnījusi. Tu domātu, ka tas ir 
smieklīgi. Tu nostātos manā pusē. -  Man trīc balss un vaigos kāpj 
sārtums.

Sems izskatās apmulsis.
-  Popij, kāpēc tu esi tik sarūgtināta?
-T ā p ē c ... tāpēc, ka...
Tāpēc, ka patiesos cēloņus es viņam nemūžam nevarēšu pateikt. 

Cēloņus, kuros nespēju atzīties pat pati sev. Man iekšas griež paze
mojums. Kuru es te cenšos apmāni/r*

-  Tāpēc, ka... tu nebiji godīgs! -  Beidzot vārdi izlaužas pār 
manām lūpām. - T u  man sastāstīji visas tās muļķības, ka viss ir cauri 
un Vilovai tas būtu jāsaprot. Kā viņa var kaut ko saprast, ja tu rīko
jies šādi? Tu izturies tā, it kā viņa joprojām būtu svarīga tavas dzīves 
sastāvdaļa un tu joprojām būtu par viņu atbildīgs. Un tas man liek 
domāt, ka tu neesi no viņas atteicies.

-  Tās ir pilnīgas muļķības. -  Sems izskatās saniknots.
-T a d  kāpēc tu nepasaki, lai viņa pārstāj tevi apgrūtināt? Kāpēc 

vienreiz un par visām reizēm netikt ar to galā un nenonākt pie 
kopsaucēja? Vai tas ir tāpēc, ka tu negribi, lai šīs attiecības beidzas, 
Sem? -  Mana balss satraukumā kļūst skaļāka. -  Vai tev patīk tavas 
savādās, savrupās attiecības?

Tagad arī Sems smagi elpo.
-  Tev nav tiesību izteikt piezīmes par kaut ko, ko tu nepavisam 

nesaproti...
-  Ak, atvainojos! -  Es sarkastiski iesmejos. -  Tev taisnība. Es pat 

nesāku jūs abus saprast. Varbūt jūs atkal saiesiet kopā, un es ceru, 
ka būsiet ļoti laimīgi.

-  Popij, dieva dēļ...
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-  Ko? -  Es ar troksni nolieku savu tasi, izlejot kafiju uz kaudzītes 
ar mūsu šurpu turpu sūtītajiem tekstiem. -  Ak, tagad es tās esmu 
sabojājusi! Nu piedod. Bet šajos papīros jau nav nekā svarīga, tāpēc 
tam nav nekādas nozīmes.

-  Par ko tu runā? -  Sems izskatās tā, it kā viņam būtu grūtības 
tikt līdzi. -  Popij, vai mēs varam mierīgi apsēsties un vienkārši... 
sākt no jauna?

Es nedomāju, ka šobrīd esmu spējīga uz mieru. Es jūtos nepa
redzama un zaudējusi savaldīšanos. Virspusē paceļas visādas tumšas 
un neskaidras jūtas. Jo  līdz pat šim brīdim nebiju pilnībā atzinusies 
sev savās cerībās. Nebiju īsti sapratusi, cik ļoti vēlos...

Lai nu kā, esmu muļķīgi maldījusies un man pēc iespējas ātrāk 
jātiek prom no šejienes.

-  Piedod. -  Es dziļi ievelku elpu un kaut kā izmoku smaidu.
-  Piedod. Es vienkārši esmu mazliet satraukusies. Ar tām kāzām un 
visu pārējo. Bet tas nekas. Zini, paldies, ka aizdevi man telefonu. 
Bija patīkami ar revi iepazīties, un es ceru, ka tu būsi ļoti laimīgs. 
Ar Vilovu vai bez viņas. -  Vēl aizvien rokām drebot, es paķeru savu 
somu. -  Un, ēē... ceru, ar seru Nikolsu viss izdosies labi. Es sekošu 
līdzi ziņām... Neraizējies, es pati tikšu laukā...

Ejot uz durvīm, es nevaru paskatīties Semam acīs. Viņš šķiet 
pagalam apjucis.

-  Popij, neaizej tā. Lūdzu.
-  Es neaizeju tā, -  es moži saku. -  Tiešām. Man ir daudz kas 

darāms. Man ir kāzas, kas jāatceļ, cilvēki, kuri jāapbēdina...
-  Pagaidi, Popij. -  Sema balss liek man apstāties, un es pagriežos 

pret viņu. — Es tikai gribu pateikt... paldies.
Viņa tumšās acis vērīgi raugās man sejā, un tikai uz mirkli mana 

spurainā aizsargčaula tiek pārdurta.
-  Sem. -  Es cīnos ar asaru kamolu kaklā. -  Paldies.
Tad paceļu roku, lai pamātu pēdējās ardievas, un izeju gaitenī. 

Galvu augšā! Ej! Neatskaties!
Ap to laiku, kad esmu nonākusi uz ielas, mana seja ir milda no 

asarām un manī virmo dusmīgas, satrauktas domas, lai gan es īsti 
nezinu, uz ko visvairāk dusmojos. Varbūt uz sevi...
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Par laimi, ir kaut kas tāds, kas varētu uzlabot manu pašsajūtu. 
Pusstundas laikā esmu parakstījusi līgumu par visdārgāko pēdējā 
modeļa viedtālruni un ieguvusi to savā īpašumā. Teds sacīja “par 
jebkuru cenu” -  nu tad esmu turējusi viņu pie vārda.

Un tagad jaunajam telefonam ir jāiztur pirmās krustugunis. Es 
izeju no veikala atklātā, asfaltētā laukumā, projām no satiksmes. 
Sastādu Magnusa numuru un apmierināti pamāju, kad telefons 
nekavējoties pārslēdzas uz balss pastu. Tas ir tas, ko gribēju.

-  Nu tad tā, tu nožēlojamais meli. -  Pēdējo vārdu izspļauju pēc 
iespējas indīgā tonī. -  Es runāju ar Lusindu. Un tagad zinu visu: ka 
tu ar viņu gulēji, ka tu viņu bildināji, ka šis gredzens jau ir apstaigājis 
daudzas mājas un ka tu esi melīgs plukata. Un, lai tu zinātu... kāzas 
tiek atceltas. Vai dzirdēji? Atceltus. ( !eru, ka varēsi atrast citu labu 
pielietojumu savai vestei. Un savai dzīvei. Uz redzēšanos, Magnus. 
Vai, pareizāk sakot, uz neredzēšanos.

Dzīvē ir daži brīži, kuru pārvarēšanai izgudrots baltās šokolādes 
saldējums Magnum , un šis ir viens no tiem.96

Pagaidām es vēl nespēju zvanīt pa telefonu. Es nespēju pateikt 
patiesību ne vikāram, ne saviem brāļiem, ne draudzenēm. Es jūtos 
pārāk sadragāta. Vispirms man ir jāatjauno enerģija. Un tā, ap to 
laiku, kad esmu nonākusi mājās, man ir plāns.

Šovakar: atrodi DVD , kas sniedz mierinājumu, ēd Magnum , 
daudz raudi. Un ieliec matos masku.9"’

Rītdien: pasaki visai pasaulei, ka kāzas tiek atceltas, tiec galā ar 
sekām, skaties, kā Annalīza cenšas priekā nelīksmot, utt., utt.

Esmu aizsūtījusi sava jaunā telefona numuru visiem, ko pazīstu, 
un dažas draudzīgas īsziņas jau saņēmusi pretī, taču vēl nevienam 
neesmu pieminējusi kāzas. Tas viss var pagaidīt līdz rītam.

Pats par sevi saprotams, es negribu skatīties neko tādu, kur būtu 
kāzas98, tāpēc beigās palieku pie animācijas filmām (kuras izrādās

% M ani n eattur pat fakts, ka saldējum a nosaukum s atgādina tieši to  cil
vēku, kuru es gribu aizmirst.

97 Es galu galā varētu ari ievērot režīm u.
1,8 Kas, kā izrādās, izslēdz lielāko daļu m anu DVD.
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lielākās raudinātājas no visām). Es noskatos “Rotaļlietu stāstu 3 ”9'\ 
tad “Augšup”100 un ap pusnakti pievēršos “Meklējot Nemo”. Esmu 
saritinājusies uz dīvāna savā aizvēsturiskajā pidžamā un pūkainajā 
lakatā, ar baltvīna glāzi pa rokai, mani mati ir eļļaini no barojošās 
maskas un acis -  aiztūkušas kā vēl nekad. Šī filmiņa vienmēr ir likusi 
man raudāt, bet šoreiz esmu pārvērtusies puņķainā lupatā, jau pirms 
Nemo ir paspējis pazust.101 Es tieši prātoju, vai paskatīties vēl kaut 
ko, kas nebūtu tik mežonīgs un brutāls, kad iedūcās durvju zvans.

Hmm, savādi. Es nevienu negaidu. Varbūt Tobijs un Toms ir 
atbraukuši divas dienas agrāk? Ierasties pusnaktī taisnā ceļā no kāda 
lētā vilciena -  tas būtu viņiem raksturīgi. Ēkas ārdurvju telefons ir 
ērti sasniedzams no dīvāna, tāpēc paņemu klausuli, nolieku uz pauzes 
filmu un jautājoši saku:

- J ā ?
-  Te Magnuss.
Magnuss?!
Pieraujos dīvānā sēdus, it kā man būtu trāpījis elektrošoks. 

Magnuss. Šeit. Pie manām durvīm. Vai viņš ir noklausījies balss 
pasta ziņu?

-  Sveiks. -  Es norīstos, mēģinādama saņemties. -  Domāju, ka 
tu esi Brigē.

-  Es esmu atgriezies.
-  Skaidrs. Tad kāpēc tu neizmanto savu atslēgu?
-  Iedomājos, ka tu varbūt esi nomainījusi slēdzeni.
-  Ak tā. -  Es pastumju eļļainu matu cirtu prom no saraudātajām 

acīm. Tātad viņš ir visu dzirdējis. -  Bet... es neesmu.
-  Tad es varu nākt augšā?
-  Droši vien.
Nolieku klausuli un palūkojos apkārt. Kā cūku kūtī. Vienu 

mirkli es, panikas pārņemta, gribu pielēkt kājās, izmest Magnum

99 Raudu gabals.
100 Totāls raudu gabals.
101 Kas tā par filmu, kur jau pašā sākumā haizivs aprij zivju m am m u  un 

visas viņas mazās spīdīgās oliņas? Kāda velna pēc?! Film a taču dom āta bērniem.
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papīriņus, izmazgāt matus, sabužināt spilvenus, uzkrāsot acis un 
sameklēt kādu pievilcīgu mājas tērpu. Tā būtu darījusi Annalīza.

Un varbūt tas mani aptur. Kāda Magnusam daļa, ka man ir 
aiztūkušas acis un matu maska? Es ar šo vīrieti neprecos, tāpēc nav 
svarīgi, kā izskatos.102

Dzirdu Magnusa atslēgu slēdzenē un kareivīgi uzlieku atpakaļ 
“Meklējot Nemo”. Viņa dēļ jau nu es savu dzīvi neapstādināšu. Vairs 
ne. Uzgriežu skaņu skaļāk un no jauna piepildu savu glāzi. Magnu
sam nāksies iztikt bez vīna. Un arī bez Magnum.m

Durvis, kā parasti, iečīkstas, un es zinu, ka viņš ir ienācis istabā, 
bet apņēmīgi nenovēršu acis no ekrāna.

-  Čau!
-  Čau. -  Es pārspīlēti vienaldzīgi paraustu plecus.
Ar acs kaktiņu redzu, ka Magnuss izelpo. Viņš izskatās mazliet 

nervozs.
-  Tātad?
-  Tātad. -  Labi, es varu uzspēlēt šo spēli.
-  Popij!
-  Popij. Tas ir, -  Magnus!
Sasodīts, viņš man sajauca galvu! Kļūdas pēc paceļu skatienu uz 

viņu, un viņš nekavējoties metas man klāt un satver manas plaukstas 
tieši tāpat kā pirmajā reizē, kad sastapāmies.

-  Pārstāj! -  Es burtiski uzrēcu, atgrūžot viņa rokas. -  Tev tas 
nav jādara.

-  Atvaino! -  Magnuss paceļ plaukstas, it kā es tās būtu applau
cējusi.

-  Es nezinu, kas tu esi. -  Es runāju, skatīdamās uz Nemo un 
Doriju. -  Tu meloji par visu. Es nevaru precēties ar kādu, kurš ir 
melīgs blēdis. Tā ka tu tagad mierīgi vari iet prom. Es pat nesaprotu, 
ko tu te dari.

Magnuss atkal smagi nopūšas.
-  Popij... Labi. Esmu vainīgs. Mana kļūda. Es to atzīstu.

102 N B : vai nevajadzētu jebkurā gadījum ā būt vienalga, kā es izskatos?
103 T āp ēc, ka es tos visus esmu apēdusi.

337



-  Kļūda? -  es sarkastiski pārjautāju.
-  Jā, kļūda! Es neesmu ideāls, ja? -  Magnuss nelaimīgs izvelk 

pirkstus caur matiem. -  Vai to tu gaidi no vīrieša? Ka viņš būs 
nevainojams? Tu gribi vīrieti bez trūkumiem? Tici man, tāds vīrietis 
nepastāv. Un, ja tu atsauc kāzas tāpēc, ka es pieļāvu vienu smieklīgu 
kļūdu... Es esmu cilvēks, Popij. Es esmu vājš, nepilnīgs cilvēks ar 
saviem trūkumiem.

-  Es negribu ideālu vīrieti, -  atcērtu. -  Es gribu vīrieti, kurš 
neguļ ar manu kāzu plānotāju.

-  Diemžēl mēs neizvēlamies savus trūkumus. Un es atkaJ un atkal 
esmu nožēlojis savu vājumu.

Kā viņam izdodas izklausīties tik cildenam? It kā viņš šeit būtu> >
cietušais!

-  Ak tu nabadziņš.
Es pagriežu “Meklējot Nemo” vēl skaļāk, bet, man par pārstei

gumu, Magnuss paņem pulti un to izslēdz. Piepešajā klusumā es 
tikai samirkškinu acis.>

-  Popij, tas nevar būt nopietni. Nevar būt, ka tu gribi visu atcelt 
tikai vienas niecīgas...

-  Ne tikai tas. -  Es sajūtu krūtīs seno, dedzinošo aizvainojumu.
-  Tu neesi man stāstījis par savām bijušajām līgavām. Tu neesi man 
stāstījis, ka reiz bildināji Lusindu. Es domāju, ka tas gredzens ir īpašs. 
Starp citu, tas ir pie tavas mammas.

-T aisn īb a, es esmu bildinājis citas meitenes, -  Magnuss saka, 
lēni virknēdams vārdus. -  Bet tagad nevaru saprast, kāpēc.

-  Tāpēc, ka mīlēji viņas?
-  Nē, -  viņš piepešā dedzībā iesaucas. -  Es nemīlēju. Es vienkārši 

biju muļķis. Bet, Popij, tu un es... mēs esam citādi. Mums viss varētu 
sanākt. Es zinu, ka varētu. Mums tikai jāpārcieš kāzas...

-  Jāpārcieš kāzas?
-  Es nedomāju tā. -  Magnuss nepacietīgi nopūšas. -  Paklausies, 

Popij. Kāzas ir iepriekš izplānotas. Speciāli organizētas. Nav svarīgi, 
kas notika ar Lusindu, tikai mēs ar tevi esam svarīgi. Mēs to varam. 
Es to gribu. Es to tiešām gribu. -  Viņš runā ar tādu degsmi, ka es 
jūtos pārsteigta.
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-  Magnus...
-  Vai šis tev liks pārdomāt? -  Piepeši Magnuss nometas uz ceļa 

blakus dīvānam un iebāž roku kabatā. Zaudējusi valodu, es noska
tos, kā viņš atver mazu dārglietu kārbiņu, kurā atrodas gredzens no 
savītām zelta stīpiņām ar sīku dimantiņu sānā.

-  No kurienes... no kurienes tas uzradies? -  Es tik tikko varu 
parunāt.

-  Es to nopirku Brigē. Tev. -  Magnuss nokremšļojas, it kā kaunē
tos to atzīt. -  Šorīt gāju pa ielu, ieraudzīju to skatlogā un padomāju 
par tevi.

Es tam nespēju noticēt. Viņš ir nopircis man gredzenu. Tieši 
man.

Ko teica Vanda? “Ja Magnuss patiešām gribētu ar kādu saistīties, 
viņš sameklētu gredzenu pats. Viņš rūpīgi to izvēlētos. Padomātu 
par to.”

Taču es joprojām nespēju atslābt.
-  Kāpēc tu izvēlējies šo gredzenu? -- es tincinu. -  Kāpēc tas tev 

lika domāt par mani?
-  Zelta stīpiņas. -  Magnuss mulsi pasmaida. -  Tās man atgādi

nāja tavus matus. Ne krāsu, pats par sevi saprotams, -  viņš steidzīgi 
izlabo, — bet gan spīdumu.

Laba atbilde. Visai romantiska. Es paceļu skatienu, un viņš cerīgi 
pasmaida.

Ak dievs! Kad Magnuss izturas tik mīļi kā kucēns, viņš ir gandrīz 
neatvairāms.

Domas joprojām nesakarīgi joņo manā galvā. Tātad viņš pieļāva 
kļūdu. Lielu, lielu kļūdu. Vai es tāpēc aizmetīšu visu, kas mums 
bijis? Vai es pati esmu tik nevainojama? Skatīsimies patiesībai acīs, 
pirms divdesmit četrām stundām manas rokas mežā bija apskāvušas 
citu vīrieti.

Iedomājoties par Semu, krūtīs jūtu tādu kā sāpi un domās pati 
sevi sapurinu. Pārstāj! Nedomā par to! Es vienkārši mazliet aizmirsos, 
nekas vairāk. Varbūt Magnuss arī.

-  Kā tu domā? -  Magnuss nenovērš skatienu no manis.
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-  Man tas ļoti patīk, -  es čukstus atbildu. -  Tas ir apbrīnojams.
-  Es zinu, -  viņš pamāj. -  Tas ir izsmalcināts. Kā tu. Un es gribu, 

lai tu to valkā. Tātad, Popij... -  Viņa siltā plauksta pārklāj manējo.
-  Visumīļākā, Popij... vai tu esi ar mieru?

-  Ak dievs, Magnus, -  es bezpalīdzīgi saku. -  Es nezinu... — 
Mans jaunais telefons sāk mirgot, saņemot jaunu vēstuli, un, tikai 
lai iegūtu mazliet laika, es to ieslēdzu. Ir pienākusi ziņa no sems- 
rokstonspa@baltaglobusakonsultacijas.com.

Mana sirds salecas. Pirmīt nosūtīju Semam savu jauno numuru. 
Vienkārši tāpat, lai viņam tas būtu. Un pēdējā mirklī piebildu: “Pie
dod par šodienu.” Kā arī pievienoju pāris buču. Vienkārši tāpat, lai 
nebūtu pārpratumu.

Tagad Sems man atbild. Pusnaktī. Ko viņš grib pateikt? Prātā 
apsverot vistrakākās iespējas, es drebošiem pirkstiem uzspiežu uz 
īsziņas.

-  Popij? -  Magnuss izklausās mazliet aizvainots. — Sirsniņ? Vū 
mēs nevarētu pievērsties...?

Sems ar prieku saņēma jūsu e -pasta vēstuli. Viņš jums atbildēs, tiklīdz tas būs 
iespējams. Pagaidām paldies par jūsu izrādīto interesi.

Man iedzeļ sāpīgs pazemojums. Tā ir atšūšanas vēstule. Viņš licis 
savai PA nosūtīt man atšūšanas vēstuli!

Es piepeši atceros Semu toreiz restorānā. “Atšūšanas vēstule ir 
vajadzīga. Tā visai labi noder, arī lai atbrīvotos no nevēlamiem tuvo
šanās mēģinājumiem." Nu, skaidrāk jau vairs nevar pateikt, vai ne?

Un tagad man krūtīs dzeļ daudz vairāk nekā viena sīka sāpīte -  
tur plosās īstas, mokošas sāpes. Es biju tāda muļķe! Ko īsti es domāju? 
Magnuss vismaz nemānīja sevi ar ilūziju, ka viņiem ar Lusindu ir kas 
vairāk par parastu gadījuma sakaru. Savā ziņā viņš ir bijis uzticīgāks 
nekā es. Tas pārdomām, ja Magnuss kādreiz uzzinātu kaut pusi no 
tā visa, kas noticis šajās dažās dienās...

-  Popij? -  Magnuss pētoši skatās uz mani. -  Sliktas ziņas?
-  Nē, -  es nometu telefonu uz dīvāna un kaut kā izmoku žilbi

nošu smaidu. -  Tev taisnība. Mēs visi pieļaujam muļķīgas kļūdas.
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Mēs visi dažkārt aizmirstamies. Mūs no pareizā ceļa novirza lietas, 
kuras nav... kuras nav īstas. Taču galvenais ir... -  Šeit mans entuzi
asms noplok.

- J ā ?  -  maigi mudina Magnuss.
-  Galvenais ir... tu nopirki man gredzenu. Pats.
Kad izrunāju šos vārdus, manas domas šķiet saplūstam vienā 

veselumā un pārvēršamies par kaut ko stingru. Visi mani maldu 
sapņi izgaist. Šī ir īstenība, šeit pat manā priekšā. Es zinu to, ko 
gribu zināt. Es izņemu gredzenu no kārbiņas un, asinīm dunot galvā, 
bridi to nopētu.

- T u  pats to izvēlējies man. Un man tas patīk. Un, Magnus... jā.
Es paskatos Magnusam tieši acis, vairs neraizējoties par Semu, 

gribot, lai mana dzīve iet uz priekšu, prom no šejienes, uz kaut ko 
jaunu.

- J ā ?  -  Viņš skatās uz mani, it k.i nebūtu īsti pārliecināts par to, 
ko dzirdējis.

- J ā .
Magnuss klusēdams paņem no manis gredzenu, paceļ manu 

kreiso plaukstu un uzmauc gredzenu uz mana zeltneša.
Es īsti nespēju tam noticēt. Es precos.



Magnuss netic aizspriedumiem. Viņš ir tieši tāds 
pats kā viņa tēvs. Tāpēc -  lai gan šodien ir mūsu kāzu diena un visi 
zina, ka tā ir slikta zīme, -  viņš pagājušajā naktī palika pie manis. 
Kad es Magnusam teicu, ka viņam jādodas uz vecāku māju, viņš 
pagalam sadrūma un sacīja, ka es taču nevarētu būt tik smieklīga un 
ka saiņot visas mantas tikai vienas nakts dēl būtu dīvaini. Tad viņš> > > 
piebilda, ka vienīgie, kas varētu ticēt tādām lietām, neapšaubāmi ir 
cilvēki ar...

Šajā vietā viņš aprāvās. Taču es zinu, ka viņš grasījās sacīt “vāju 
saprātu”. Labi, ka Magnuss neturpināja, citādi sanāktu pamatīgs 
skandāls. Tagad es jūtos vienkārši ķildīgi noskaņota. Kas nav gluži 
ideāls variants kāzu dienai. Man vajadzētu justies sapņainai un 
skatīties caur rozā brillēm. Man nevajadzētu katras piecas minūtes 
izliekties pa virtuves durvīm, sakot: “Un vēl viena lieta, ko tu vien
mēr dari...”

Tagad es skaidri zinu, kāpēc tika aizsākta tradīcija, ka nakts pirms 
kāzām saderinātajiem jāpavada šķirti. Tas nav saistīts ar romantiku 
vai seksu, vai šķīstību, vai vēl ko. Tas ir tāpēc, lai līgava nesāktu ķildu 
un nedotos pie altāra, sitot kājas pret zemi un šņācot uz līgavaini, 
un plānojot visas patiesības, kuras pateikt jaunajam vīram, tiklīdz 
kāzas būs galā.

Es gribēju nolikt Magnusu gulēt dzīvojamā istabā, bet tur bija 
Tobijs un Toms savos guļammaisos.104 Tā nu es liku Magnusam 
apsolīt vismaz tik daudz, ka viņš pametīs māju, pirms es ietērpjos 
kāzu kleitā. Tā būtu puslīdz pieņemama robeža.

104 V iņi, pilnīgā kom ā, joprojām  ir tur.
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Lejot sev tasītē kafiju, varu dzirdēt, kā Magnuss vannasistabā 
deklamē, un mani atkal pārņem aizkaitinājums. Viņš vingrinās teikt 
savu runu! Šeit! Dzīvoklī! Vai viņa runai nebūtu jānāk kā pārsteigu- 
mam?\a\ viņš vispār kaut ko zina par kāzām? Es tuvojos vannasis- 
tabas durvīm, gatava pateikt, ko par to domāju, -  tomēr uz mirkli 
apstājos. Tikpat labi es varētu ari mazliet paklausīties.

Durvis ir mazliet pavērtas, un, ieskatījusies pa spraugu, es redzu, 
ka Magnuss, ģērbies ritatērpā, uzrunā sevi spogulī. Man par pārstei
gumu, viņš izskatās visai satraucies. Mana topošā vīra vaigi ir sarkani, 
un viņš smagi elpo. Varbūt iejūtas lomā? Varbūt iecerējis īsti kaismīgu 
un asarainu runu par to, kā viņa dzīve beidzot ir piepildījusies...

-  Visi teica, ka es nekad neapprecēšos. Visi teica, ka es to nekad 
nepaveikšu. -  Magnuss ietur tik ilgu pauzi, ka man jau liekas, viņš 
aizmirsis vārdus. -  Nu, skatieties! Te es esmu. Ja? Te es esmu.

Viņš iedzer kaut ko, kas izskatās pēc džina ar toniku, un kareivīgi 
uzlūko sevi spogulī.

-  Te es esmu. Precējies, ja? Precējies.
Es neizpratnē viņu vēroju. īsti nezinu, kas ar šo runu nav kār

tībā, bet kaut kas nav. Nepareizs šķiet kaut kāds nieciņš... Kaut kā 
pietrūkst... Kaut kā pārsteidzoša?

Piepeši es saprotu. Magnuss neizskatās laimīgs.
Kāpēc viņš neizskatās laimīgs? ŠI ir viņa kāzu diena.
-  Es to esmu izdarījis. — Viņš nikni paceļ pret spoguli savu glāzi.

-  Tagad jūs visi, kas teicāt, ka es to nespēšu, varat iet dirst.
-  Magnus! -  Esmu tik šokēta, ka nespēju klusēt. -  Tu nevari teikt 

“dirst” savā kāzu runā!
Magnuss spēji saraujas un zibenīgi pagriežas. Viņa kareivīgums 

ir izgaisis kā nebijis.
-  Popij! Sirsniņ! Es nezināju, ka tu vari mani dzirdēt.
-  Vai tā ir tava runa? -  es gribu zināt.
-  Nē! Ne gluži. -  Viņš iedzer krietnu malku sava kokteiļa. -  Viss 

tikai top.
-  Kā? Tu to vēl neesi uzrakstījis? -  Mans skatiens pievēršas viņa 

glāzei. -  Vai tas ir džins ar toniku?
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-  Es domāju, ka drīkstu atļauties džinu ar toniku savā kāzu 
dienā.

Kareivīgums ir atkal atgriezies. Kas viņam noticis?
Ja mēs atrastos vienā no amerikāņu ziepju operām, es tagad 

pieietu pie Magnusa, saņemtu viņa roku un maigi sacītu: “Šī būs 
lieliska diena, dārgais.” Un viņa seja atmaigtu, un viņš sacītu: “Es 
zinu.” Mēs saskūpstītos, un es būtu izklīdinājusi spriedzi ar savu 
mīlestības pilno rīcību un šarmu.

Taču man nav attiecīgā noskaņojuma. Ja Magnuss var uzvesties 
kareivīgi, es arī varu.

-  Jauki, -  es dusmīgi saku. -  Sāc lekties. Lieliska doma.
-  Es nedomāju lekties. Johaidī! Bet man vajadzēja kaut ko, kas 

noņemtu asumu... -  Viņš spēji apraujas, un es šokā ieplešu acis.
Ko tieši viņš gribēja pateikt? Asumu mokošajam pārbaudīju

mam? Asumu sāpēm?
Acīmredzot Magnusa prāts darbojas tajā pašā virzienā, jo viņš 

aši pabeidz teikumu:
-  ... sajūsmai. Man jānoņem asums sajūsmai, vai arī es būšu 

daudz par daudz uzvilkts, lai koncentrētos. Sirsniņ, tu izskaties 
skaista. Pasakaini mati. Tu izskaties fantastiski.

Magnusa vecais, aizrautīgais runasveids ir atgriezies ar pilnu 
spēku, gluži kā saule, kas negaidot parādās aiz mākoņa.

-  Mani mati vēl pat nav safrizēti, -  es saku, īdzīgi pasmaidot.
-  Frizieris pašlaik ir ceļā uz šejieni.

-  Neļauj viņam tos sabojāt. -  Magnuss saņem manu matu galus 
un tos noskūpsta. -  Es tev nemaisīšos pa kājām. Redzēsimies baznīcā!

-  Labi. -  Es nosaku, bet jūtos mazliet nemierīga.
Un tāda es jūtos visu atlikušo rīta cēlienu. Nav gluži tā, ka es 

būtu noraizējusies. Vairāk ir tā, ka es nezinu, vai man vajadzētu rai
zēties. Nu paskatīsimies uz faktiem! Vienu brīdi Magnuss ir ieķēries 
manī līdz ausīm un lūdz man, lai es viņu precu. Bet itin drīz viņš 
kļūst kašķīgs, it kā es viņu spiestu precēties, piedraudot ar ieroci. Vai 
tas ir tikai satraukums? Vai vīrieši vienmēr ir tādi savā kāzu dienā? 
Vai man tas būtu jāpiecieš kā normāla vīrieša uzvedība līdzīgi kā,
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piemēram, tas, ka viņš, mazliet apaukstējies, Google meklētājā raksta: 
“Vai deguna vēža simptomi ir tekošs deguns?”105

Ja tētis būtu dzīvs, es viņam pavaicātu. Taču tā ir ērkšķaina taciņa, 
pa kuru iet man tiešām nevajadzētu, ne šodien, citādi būšu ķezā. Es 
nikni samirkšķinu acis un norīvēju degunu ar salveti. Nu, nu, Popij. 
Atplauksti! Pārstāj izgudrot problēmas, kuru nav. Tu precies!

Tobijs un loms iznirst no savām kūniņām tieši tajā sekundē, kad 
ierodas frizieris, un pagatavo tēju gigantiskās krūzēs, kuras ir atveduši 
sev līdzi.106 Viņi nekavējoties metas savstarpēju zobgalību virpulī ar 
frizieri, turklāt jokodamies satin sev matos ruļļus. Es no smiekliem 
vai plīstu un jau kuro reizi vēlos, kaut redzētu viņus biežāk. Tad 
viņi nozūd, lai paēstu brokastis kafejnīcā, un Rūbija un Annalīza 
ierodas divas stundas agrāk, jo nav spējušas ilgāk gaidīt, un frizieris 
paziņo, ka ir gatavs sākt, un mana krustmāte Trūdija zvana no sava 
mobilā un paziņo, ka viņi ir jau gandri/, klāt un ka viņas zeķbiksēm 
ir noiris valdziņš, un vai tuvumā nav kāda vieta, kur viņa varētu 
nopirkt jaunas?107

Un tad mēs iejūkam gatavošanās ņudzeklī: matu fēnošana un 
saspraušana, nagu lakošana, grimēšanās, ziedu piegādāšana, kleitu 
uzvilkšana un kleitu nost vilkšana, lai aizietu uz hauzīti, sviestmaižu 
piegādāšana, pašiedeguma krēma gandrīz katastrofāla izšļakstīšana 
(patiesībā tas bija tikai kafijas traips uz Annalīzas ceļgala)... Un, 
pirms es to pamanu, kaut kā ir pienākuši pulksten divi un automašī
nas ir piebraukušas, un es stāvu spoguļa priekšā, tērpusies savā kleitā 
un līgavas plīvurā. Toms un Tobijs stāv man pie sāniem, tik glīti savos 
vizītsvārkos, ka man atkal jāmirkšķina acis, lai neraudātu. Annalīza 
un Rūbija jau ir devušās uz baznīcu. Tas ir viss. Mani pēdējie mirkļi 
neprecētas meitenes dzīvē.

-  Mamma un tētis ar tevi lepotos, -  piesmakušā balsī norūc 
Tobijs. -  Apbrīnojama kleita.

-  Paldies, -  es mēģinu nevērīgi paraustīt plecus.

105 Patiesība.
106 A cīm redzot m anas krūzes ir pārāk “m eitenīgas”.
107 M ana krustm āte Trūdija netic, ka ārpus Tauntonas ari ir veikali.
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Pieņemu, ka pēc līgavu standartiem izskatos tā neko. Mana kleita 
ir tiešām gara un pieguloša, ar zemu dekoltē mugurpusē un nelielām 
mežģīnītēm uz piedurknēm. Mani mati ir saņemti glītā mezglā,108 
tos sedz pasakaini viegls plīvurs un pērlītēm izšūta galvasrota. Manā 
krāšņajā līgavas pušķī smaržo lilijas. Tomēr... nezin kāpēc kaut kas 
šķiet nepareizi, tāpat kā ar Magnusu no rīta.

Tā ir mana sejas izteiksme, es pēkšņi šausmās atskārstu. Tā ir 
neiederīga. Manas acis ir saspringtas, mutes kaktiņi tiecas nošļukt 
uz leju, un es neesmu starojoša. Es mēģinu parādīt sev zobus platā 
smaidā, bet tagad izskatos vienkārši dīvaina kā biedējošs līgav- 
klauns.

-  Tev viss kārtībā? -  Toms mani ziņkāri vēro.>

-  Vislabākajā! -  Es paraustu savu plīvuru, cenšoties vairāk piesegt 
seju. Galu galā ir pilnīgi vienalga, kāda ir mana sejas izteiksme. Visi 
skatīsies uz manu plīvuru.

-  Ei, māšel! -  Tobijs paskatās uz Tomu, kā atbalstu gaidīdams. 
-T ik a i lai tu zinātu: ja tu pārdomāsi, mēs nemaz nepārdzīvosim. 
Mēs palīdzēsim tev ņemt vagu. Mēs to esam apsprieduši, vai ne, 
Tom?

-  16.30 no Sentpenkrasas stacijas. -  Toms pamāj. -  Var nokļūt 
Parīzē uz vakariņu laiku.

-  Ņemt vagu? -  es izbailēs paskatos uz viņu. -  Kā jūs to domā
jat? Kāpēc jums būtu jādomā par vagas ņemšanu? Jums nepatīk 
Magnuss?

-  Ūja! Nekad to neesmu teicis. -  Tobijs kā sargājoties paceļ 
plaukstas. -  Tikai... izsakos. Piedāvāju variantus. Mēs uztveram to 
kā mūsu darbu.

-T a d  neuztveriet to kā savu darbu, -  es pasaku asāk, nekā biju 
domājusi. -  Mums jāsāk kustēties uz baznīcu.

-  Starp citu, kad biju ārā, es paņēmu avīzes, -  piebilst Toms, 
padodams man kaudzi laikrakstu. -  Gribi mašīnā palasīt?

-  Nē! -  Es šausmās atraujos. -  Protams, ne! Es nosmērēšu kleitu 
ar tipogrāfijas krāsu!

108 Beigu beigās tie bija pietiekami gari. Līdz ar nagiem.
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Tikai mans mazais brālītis varētu ierosināt palasīt laikrakstu pa 
ceļam uz manis pašas kāzām. It kā sakot, tas būs tik garlaicīgi, ka 
mēs parūpējāmies par kādu izklaidi.

Neraugoties uz teikto, es nevaru atturēties, aši nepašķirstījusi 
The Guardian, kamēr Toms paņem pēdējo īso vannasistabas pār
traukumu. 5. lappusē zem virsraksta “Skandāls satricina biznesa 
pasauli” ir redzams Sema attēls, un, tiklīdz es to ieraugu, mans 
vēders cieši sažņaudzas. Bet ne tik cieši kā pirms tam. Es esmu par 
to pārliecināta.

Automašīna ir melns Rolls-Royce, kas izskatās visai iespaidīgi uz 
manas neizteiksmīgās Belemas ielas, un mazs pulciņš kaimiņu ir 
sapulcējies, lai paskatītos manu iznākšanu. Es mazliet pagrozos, un 
visi plaukšķina, kad kāpju mašīnā. Mēs dodamies ceļā, un es jūtos 
kā īsta, dedzīga un starojoša līgava.

Acīmredzot neizskatos pietiekami dedzīga un starojoša, jo, kad 
braucam pa Bakingemas pils ceļu, loms paliecas uz priekšu un 
noprasa:

-  Popij? Vai tev ir nelabi no braukšanas automašīnā vai kas?
-  Kādēļ vaicā?
- T u  izskaties slima.
-  Neizskatos vis!
-  Izskaties gan! -  atcērt Tobijs, ar šaubām mani uzlūkodams.

-  Tāda kā... zaļa.
-  Jā, zaļa, -  Toma seja atplaukst. -  Tieši tā es gribēju teikt. It kā 

tu taisītos laist pār lūpu. Vai arī tu gribi laist pār lūpu?
Tas maniem brāļiem ir raksturīgi. Kāpēc man nevarēja būt māsas, 

kas tagad teiktu, ka izskatos skaista, un aizdotu savu vaigu sārtumu?
-  Nē, es negrasos laist pār lūpu! Un nav svarīgi, kā es izska

tos. -  Spītīgi aizgriežu seju. -  Neviens neko neredzēs caur manu 
plīvuru.

Mans telefons iepīkstas, un es to izņemu no savas mazās līgavas 
somiņas. Pienākusi īsziņa no Annalīzas.

Nebrauciet pa Pārkleinu. Satiksmes negadījums. Mēs esam iestrēguši!
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-  Klau! -  Es pieliecos tuvāk šoferim. -  Uz Pārkleinas ir satiksmes 
negadījums.

-  Tad brauksim pa citu ceļu. -  Viņš pamāj.
Kad strauji iegriežamies mazā sānieliņā, es ievēroju, ka Toms un 

Tobijs saskatās.
-  Kas ir? -  es skarbi noprasu.
-  Nekas, -  Tobijs mierinoši saka. -  Vienkārši atgāzies sēdeklī un 

atslābinies. Vai man pastāstīt kādu joku, lai novērstu tavas domas 
uz ko citu?

-  Nē. Paldies.
Es skatos laukā pa logu. Rit minūtes, garām slīd nami, un piepeši, 

pirms esmu sajutusies tā pa īstam gatava, mēs esam klāt. Kad kāpjam 
laukā no mašīnas, baznīcas zvani ritmiski skandina vienā toņkārtā. 
Augšā pa pakāpieniem skrien novēlojušies viesi, kurus es nepazīstu. 
Sieviete pietur ar roku savu platmali. Viņi uzsmaida man, un es 
atbildu ar biklu mājienu.

Tas ir pa īstam. Es patiešām to daru. Šī ir laimīgākā diena manā 
mūžā. Man jāatceras katrs mirklis. It sevišķi tas, cik laimīga es esmu.

Toms mani nopēta un saviebjas.
-  Popij, tu izskaties briesmīgi. Es vienkārši pateikšu vikāram, 

ka tu esi slima. -  Viņš ai/spraucas man garām un iebrāžas baznīcā.
-  Nē, nevajag! Es neesmu slima! -  nikni iesaucos, taču ir par 

vēlu. Tomam ir augsti attīstīta misijas apziņa. Skaidrs, ka pēc maza 
brītiņa reverends Fokss izsteidzas no baznīcas ar bažīgu izteiksmi sejā.

-  Ak nelaime, tavam brālim taisnība, -  viņš saka, tiklīdz mani ir 
ieraudzījis. — Tu neizskaties vesela.

-  Es jūtos labi!
-  Varbūt tev vajag dažas minūtes pabūt vienatnē, lai nomierinā

tos, pirms mēs sākam ceremoniju? -  Reverends ieaicina mani mazā 
sānu istabiņā. -  Apsēdies uz mirkli, iedzer glāzi ūdens, varbūt apēd 
kādu cepumu. Pos var atrast baznīcas hallē. Mums šā vai tā jāgaida 
līgavas māsas. Es saprotu, ka viņas aizkavējušās satiksmes sastrēgumā.

-  Es sagaidīšu viņas uz ielas, -  saka Toms. -  Viņas drīz būs.
-  Es dabūšu cepumus, — iestarpina Tobijs. -  Viss būs labi, māšel?
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-  Jauki.
Viņi visi iziet laukā, un es palieku viena klusajā telpā. Uz plaukta 

ir atstutēts spogulītis. Ieskatījusies tajā, es saviebjos. Tiešām izskatos 
slima. Kas man noticis?

Mans telefons iedūcās, un es pārsteigta uz to paskatos. Ir pienā
kusi īsziņa no Rendalas kundzes.

6-4,6-2. Paldies, Popij!

Viņa to ir paveikusi! Viņa ir atgriezusies tenisa kortā! Tā ir 
labākā ziņa, ko šodien esmu dzirdējusi. Un pavisam negaidot manī 
uzplaiksnī vēlēšanās -  kaut es būtu darbā, projām no šejienes, iegri
musi kāda pacienta ārstēšanas procesā, darījusi kaut ko noderīgu...

Nē! Izbeidz. Neesi muļķe, Popij. Kā tu savā kāzu dienā vari 
vēlēties būt darbā? Tā ir kaut kāda novirze. Neviena normāla līgava 
nevēlas šādā brīdī atrasties birojā. Nevienā no kāzu žurnāliem nav 
raksta “Kā izskatīties starojošai, kad gribas vemt".

Manā telefonā iekrīt vēl viena īsziņa, bet šī ir no Annalīzas.

Beidzot!!! Esam sākuši kustēties! Vai jus jau esat tur?

Labi. Koncentrēsimies uz šeit un tagad. Tāda vienkārša darbība 
kā īsziņas rakstīšana liek man justies brīvāk.

Tikko ieradāmies.

Mirldi vēlāk vina atbild: j

Velns lai parauj! Bija domāts, ka tu ieradīsies pēdējā. Braucam, cik ātri vien 
varam. Vai tev vēl ir zilā zeķu lente?

Annalīza bija tik apsēsta ar domu, ka man ap kāju jābūt deko
ratīvai zilai zeķu gumijai, ka tagad esmu paņēmusi līdzi trīs dažādus 
paraugus. Taču... ko tās gumijas īsti nozīmē? Atklāti runājot, šobrīd 
es tiešām varētu iztikt bez asinsriti apdraudoša žņauga ap kāju.

Protams! Kaut arī mana kāja tādēļ droši vien atmirs un nokritīs. Jauks pārstei
gums Magnusam kāzu naktī.
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Nosūtot īsziņu, es smaidu. Šī muļķīgā saruna mani uzmundrina. 
Es nolieku telefonu, iedzeru ūdeni un dziļi ieelpoju. Labi. Es jūtos 
labāk. Telefons iedūcās, saņemot jaunu ziņu, un es to ieslēdzu, lai 
paskatītos, ko Annalīza atbildējusi.

Taču īsziņa pienākusi no Sema.
Dažus mirkļus es nespēju pakustēties. Mans vēders momentā 

sagriežas čokurā, it kā es būtu pusauga meitene. Ak dievs. Tas ir nožē
lojami. Tas ir pazemojoši. Es ieraugu vārdu “Sems” un sašķīstu gabalos.

Daļa no manis grib īsziņu ignorēt. Mani neinteresē, kas viņam 
sakāms. Kāpēc man vajadzētu atvēlēt viņam kaut mazāko vietiņu 
savās domās šodien, manā kāzu dienā? Man ir lērums citu lietu, 
kam pievērsties!

Tomēr es zinu, ka nemūžam neizturēšu kāzas, ja manā telefonā 
caurumu dedzinās neatvērta ziņa. Es to atveru, cik vien mierīgi 
spēdama, kaut mani pirksti negrib klausīt, -  un tur ir Sema tipiskā 
vienvārda zina.>

Sveika.

Sveika? Pasaulīt, diez ko tam vajadzētu nozīmēt?
Nu labi, es nebūšu rupja. Es atbildēšu ar tikpat aizgrābjošu ziņu.

Sveiks.

Pēc mirkļa atskan nākamais pīkstiens.

Šis ir labs laiks?

Kas? Viņš to nopietni domā? Vai tas ir kaut kāds sarkasms? Vai 
arī...

Un piepeši es saprotu. Sems taču domā, ka esmu atcēlusi kāzas. 
Viņš neko nezina. Viņam nav ne jausmas! Tagad es šo īsziņu saredzu 
jaunā gaismā: Sems nemēģina pateikt neko īpašu. Viņš vienkārši 
sasveicinās.

Es noriju siekalas, mēģinot izdomāt, ko lai rakstu. Kaut kāda 
iemesla dēļ nespēju viņam pateikt, ko es tagad daru. Vismaz ne tieši.
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Ne gluži. 

Tad es gari nerunāšu. Tev bija taisnība, un man nebija.

Es samulsusi skatos uz īsziņas tekstu. Taisnība par ko?

Par ko tu runā?

Gandrīz nekavējoties telefonā iespindz atbilde.

ParVilovu.Tev bija taisnība, un man nebija. Es atvainojos, ka biju nejauks. Es 
negribēju, lai tev būtu taisnība, bet tev bija. Es ar viņu runāju. 

Ko tu teici? 

Pateicu viņai, ka viss ir cauri, beigas. Lai pārstāj sūtīt vēstules, vai arī es 
vērsīšos tiesā.

Nevar būt. Es nespēju noticēt, ka Sems to izdarījis.

Kā viņa reaģēja? 

Bija visai šokēta. 

Domāju gan.

Kādu brīdi nekas nenotiek. Telefonā ir pienākusi jauna vēstule 
no Annalīzas, bet es to neatveru. Es negribu pārraut saikni, kas vieno 
mani un Semu. Esmu cieši sažņaugusi telefonu, neatrauju acis no 
ekrāna un gaidu, vai viņš atrakstīs vēl kaut ko. Viņam ir jāatraksta... 

Un tad atskan signāls.

Tev šodien laikam nav viegli. Bija taču paredzētas kāzas, vai ne?

Man iekšā viss sagriežas. Ko lai es atbildu? Ko?

Jā. 

Labi, te būs kaut kas, lai tevi uzmundrinātu.

Mani uzmundrinātu? Es neizpratnē skatos uz ekrānu, kad piepeši 
pienāk fotogrāfija, kas liek man pārsteigumā iesmieties. Attēlā ir
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redzams Sems zobārsta krēslā. Viņš plati smaida, un pie viņa žake
tes atloka ir piestiprināta uzlīme ar uzrakstu “Es biju labs zobārsta 
pacients!!!”.

Viņš to izdarīja manis dēļ, man izšaujas cauri smadzenēm, pirms 
es paspēju sevi apturēt. Viņš aizgāja pie zobārsta manis dēļ.

Nē. Nekļūsti muļķe. Viņš to darīja savu zobu dēļ. Brīdi vilcinā
jusies, rakstu:

Tev taisnība, tas mani tiešām uzmundrināja. Malacis. Tieši laikā!

Pēc mirkļa viņš atbild:

Vai esi brīva, lai iedzertu tasi kafijas?

Man par šausmām acīs bez kāda brīdinājuma sariešas asaras. Kā 
viņš var rakstīt tagad un aicināt mani uz tasi kafijas? Kā viņš var 
nesaprast, ka dzīve iet uz priekšu? Kā viņš domā, ko es tagad darīšu?

Rakstot atbildi, mani pirkstu gali nervozi dreb.

Tu mani atšuvi. 

Ko? 

Tu atsūtīji man atšūšanas vēstuli. 

Tu taču zini, ka es nekad nesūtu vēstules. Droši vien to izdarīja mana PA. 
Viņa ir pārāk izdarīga.

Viņš to neatsūtīja?
Tagad es vairs neko nesaprotu. Man gribas raudāt. Vai histēriski 

smieties. Sasodīts! Es prātā visu jau biju salikusi pa plauktiņiem. Es 
zināju, kur kas atrodas un ko viss nozīmē. Bet nu man galvā atkal 
plosās viesulis.

Telefons iepīkstas, saņemot nākamo īsziņu no Sema.

Tu taču neesi apvainojusies?

Es aizveru acis. Man jāpaskaidro, bet ko lai es...? Kā lai es...?
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Beidzot, pat neatvērusi acis, es rakstu:

Tu nesaproti. 

Ko es nesaprotu?

Es nevaru paciest, ka man jāraksta šie vārdi. Vienkārši nespēju. 
Tā vietā es izstiepju roku, cik tālu vien iespējams, nofotografēju sevi 
un tad apskatos, kas iznācis.

Jā, kadrā ir viss: mans plīvurs, mana glītā galvasrota, nedaudz no 
manas kāzu kleitas, maliņa no mana liliju pušķa. Nav pilnīgi nekādu 
šaubu par to, kas notiek.

Es nospiežu “Sūtīt”. Tā. Tas ir aizgājis ēterā. Tagad viņš zina. 
Pēc šī te es droši vien nekad viņu v.iirs nedzirdēšu. Tas ir viss. Tā 
bija savāda, īsa divu cilvēku satikšanās, un ragad tā ir beigusies. Es 
nopūtusies atslīgstu krēslā. Zvani virs galvas ir beiguši skanēt, un 
telpā iestājas savāds, stings klusums.

Piepeši ienākošo īsziņu pīkstieni seko cits citam. Drudžaini 
un nebeidzami kā trauksmes signāls. Es šokā paņemu telefonu un 
noskatos, kā ziņas krājas telefona atmiņā. īsziņa pēc īsziņas, visas 
no Sema.

Nē. 

Nē nē nē nē nē!

©

Beidz. 

Tu nedrīksti. 

Tu nejoko? 

Popij, kāpēc?

Lasot viņa vārdus, elpoju īsi un saraustīti. Es nevēlējos uzsākt 
sarunu par šo tēmu, bet nu vairs nevaru izturēt. Man ir jāatbild.

Tu iedomājies, ka es vienkārši visu pametīšu? 200 cilvēki šeit sēž un gaida.
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Acumirklī saņemu Sema atbildi:

Domā, ka viņš tevi mīl?

Es atkal un atkal grozu no zelta stīpiņām savīto gredzenu ap 
kreisās rokas pirkstu un izmisīgi mēģinu atrast ceļu cauri pretrunī
gajām domām, kas šaudās manā prātā. Vai Magnuss mani mīl? Tas 
ir... kas vispār ir mīlestība? Neviens taču nezina, kas tieši ir mīlestība. 
Neviens to nevar pateikt. Neviens to nevar pierādīt. Taču, ja kāds 
Brigē izvēlas gredzenu tieši tev, tad tas ir labs sākums, vai ne tā?

Jā.

Droši vien Sems ir bijis gatavs uz šādu atbildi, jo viņa īsziņas, trīs 
pēc kārtas, pienāk zibenīgi.

Nē. 

Tu maldies. 

Beidz. Beidz. Beidz. Nē. nē.

Man gribas kliegt uz viņu. Tas nav godīgi. Viņš nedrīkst to visu 
sacīt tagad. Viņš nedrīkst mani izsist no līdzsvara. 9

Labi, un kas, pēc tavām domām, man būtu jādara???

Es nosūtu ziņu tieši tajā brīdī, kad atveras durvis. Tas ir reve- 
rends Fokss, kam seko Tobijs, Toms, Annalīza un Rūbija, satraukti 
runādamies cits caur citu.

-  Apžēlojieties! Tāda satiksme! Es domāju, ka mēs nekad neno
nāksim galā...

- J ā ,  bet viņi nevar sākt bez jums, vai ne? Tas ir tāpat kā ar lid
mašīnām.

— Zini, nav taisnība. Vienreiz viņi izņēma manu bagāžu no 
lidmašīnas, ar kuru man vajadzēja lidot, tikai tāpēc, ka es uzlaikoju 
džinsus un nedzirdēju paziņojumu...

-V a i  te ir spogulis? Man atkal jāuzklāj lūpu spīdums...
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-  Popij, mēs tev atnesām cepumus!
-  Viņa negrib cepumus! Viņai jābūt slaidai savā lielajā mirklī! -  

Annalīza metas pie manis. -  Kas noticis ar tavu plīvuru? Tas izskatās 
sagumzīts. Un kleita stāv šķībi! Ļauj man...

-  Viss kārtībā, meitenīt? -  Rūbija mani apskauj, kamēr Annalīza 
rausta kleitas velci. -  Gatava?

-  Es... -  Jūtos kā apreibusi. -  Droši vien, jā.
-  Tu izskaties lieliski. -  Tobijs grauž cepumu. -  Daudz labāk. 

Klau, Fēlikss gribēja tev nodot fikso sveicienu. Vai tas būs labi?
-  Jā, protams.
Tā stāvot, kad visi drūzmējas man apkārt, es jūtos bezspēcīga. 

Es pat nevaru īsti pakustēties, jo Annalīza joprojām kārto kleitas 
velci. Mans telefons iepīkstas, un reverends Fokss velta man ledainu 
smaidu.

-  Labāk būtu izslēgt telefonu, vai tev tā nešķiet?
-V a i  vari iedomāties kā būtu, ja (a.s sāktu zvanīt ceremonijas 

laikā? -  Annalīza ieķiķinās. -  Vai gribi, lai es to paturu?
Viņa pastiepj roku, un es kā paralizēta skatos uz viņu. Telefonā ir 

jauna īsziņa no Sema. Viņa atbilde. Daļa no manis tik izmisīgi grib 
to izlasīt, ka es gandrīz nevaru novaldīt rokas.

Taču otra daļa man saka, lai liekos mierā. Lai nedomāju par to. 
Kā es varu lasīt īsziņas, ja man tūlīt jāiet pie altāra? Tas man sajauks 
galvu. Es šeit esmu savā kāzu dienā, draugu un ģimenes locekļu 
ieskauta. Šī ir mana īstā dzīve. Nevis kaut kāds džeks, ar kuru esmu 
saistīta caur ēteru. Ir laiks atvadīties. Ir laiks pārraut šo saikni.

-  Paldies, Annalīza. -  Es izslēdzu telefonu un kādu brīdi uz to 
skatos, kamēr izdziest ekrāna gaisma. Tajā vairs neviena nav. Tā ir 
tikai mirusi, tukša metāla kaste.

Atdodu telefonu Annalīzai, un viņa to aizslidina aiz krūštura.
-  Tu pārāk augstu turi savus ziedus. — Draudzene palūkojas uz 

mani. -  Un izskaties pārāk saspringta.
-  Viss ir labi. -  Es izvairos no viņas skatiena.
-  Klau, zināt ko? -  Kleitai švīkstot, pie mums pienāk Rūbija.

-  Es aizmirsu jums pastāstīt, ka mums būs slavens pacients. Tas
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biznesmenis, par kuru rakstīja visas avīzes! Sers Nikolss vai kā viņu 
tur sauca.

-  Tu domā... sers Nikolss Murejs? — es neticīgi noprasu.
-  Tas pats! -  Viņa staro. -  Piezvanīja viņa sekretārs un pierakstīja 

sesijai ar mani! Teica, ka mani ieteicis kāds, kura viedokli viņš ļoti 
augstu vērtējot. Kā tu domā, diez kurš, ellē, tas varētu būt?

-  Man... man nav ne jausmas, -  es izmoku.
Es esmu aizkustināta. Un mazliet izbijusies. Nekad mūžā nebūtu 

iedomājusies, ka sers Nikolss ņems nopietni manu ieteikumu. Kā es 
tagad ar viņu satikšos? Ja nu viņš piemin Semu? Ja nu...

Nē! Izbeidz, Popij! Ap to laiku, kad atkal ieraudzīšu seru Nikolsu, 
es jau būšu precēta sieviete. Viss savādais, nesvarīgais notikums jau 
sen būs aizmirsies. Viss būs labi.

-  Es brīdināšu ērģelnieci, ka mēs esam gatavi uznācienam, -  saka 
reverends Fokss. -  Lūdzu, ieņemiet savas vietas procesijā!

Annalīza un Rūbija stāv aiz manis. Toms un Tobijs ir man katrs 
savā pusē, brīvi paņēmuši mani zem elkoņa. Pie durvīm atskan 
klauvējiens, un durvju spraugā parādās Fēliksa seja.

-  Popij, tu izskaties apbrīnojami.
-  Paldies! Nāc iekšā!
-T ik a i gribēju novēlēt tev laimi! -  Magnusa brālis man tuvojas, 

uzmanīgi apiedams kleitas velci. Un pateikt, ka esmu baigā starā 
par to, ka tu pievienojies mūsu ģimenei. Mēs visi esam. Mani vecāki 
domā, ka tu esi satriecoša.

-  Tiešām? -  es vaicāju, cenzdamās apslēpt šaubas savā balsī. -  Abi 
tavi vecāki?

-  O  jā! — Viņš dedzīgi pamāj. -  Viņi tevi mīl. Viņi bija tik nelai
mīgi, kad padzirdēja, ka nekas nenotiks.

-  Nenotiks? — vienlaicīgi iesaucas četras pārsteigtas balsis.
-  Kāzas bija atceltas? -  vaicā Toms.
-  Kad tās bija atceltas? -  grib zināt Annalīza. -  Tu neko mums 

neteici, Popij! Kāpēc tu mums nepateici?
Lieliski! Tikai tas man bija vajadzīgs -  kāzu viesi ar sakāpinātām 

emocijām.
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-  Tas bija tikai uz laiku. — Es cenšos mazināt notikušā nozīmi. 
- J ū s  jau zināt. Viena no tām pēdējā brīža kāzu problēmām. Visiem 
tādas ir.

-  Mamma Magnusam tā sadeva pa cepuri! -  Fēliksa acis spīd 
aiz briļļu stikliem. -  Teica, ka viņš ir muļķis un labāku par tevi 
nemūžam neatradīs.

-T iešām ? -  Es nevaru nejust saviļņojumu.
-  Jā, viņa bija ļoti dusmīga. -  Šķiet, Fēliksam tā bijusi lieliska 

izklaide. -  Un kā viņa svieda viņam ar gredzenu!
-  Viņa meta smaragda gredzenu? -  Es esmu pārsteigta. Tas gre

dzens ir tūkstošus vērts. Esmu pārliecināta, ka pat Vanda nemētātu 
to apkārt pa istabu.

-  Nē, tādu savītu zelta gredzenu. To tur! -  Fēlikss ar mājienu 
norāda uz manu roku. -  Viņa to izņēma no sava tualetes galdiņa, 
meta Magnusam un pārsita viņam pieri. -  Viņš iesmejas. -  Ne jau 
traki, protams.

Es sastingusi veros viņā. Ko viņš tikko teica? Vanda izņēma savīto 
zelta gredzenu no sava tualetes galdiņa?

-  Bet es domāju... -  cenšos runāt mierīgi. - Es domāju, ka Mag
nuss to nopirka Brigē?

Fēlikss izskatās apstulbis.
-  Nē taču! Tas ir mammas. Bija mammas.
-  Ak tā. -  Es aplaizu sausās lūpas. -  Tātad, Fēliks, kas tieši 

notika? Kāpēc mamma to viņam iedeva? Izstāsti man visu stāstu! -  
Lai izklausītos bezrūpīga, uzspēlēti jautrā tonī piebilstu: -  Kaut es 
tur būtu bijusi!

-  Labi. -  Fēlikss paceļ acis pret griestiem, kā mēģinot atcerē
ties. -  Mamma teica Magnusam, lai viņš pat nepūloties dot tev 
atkal to smaragda gredzenu. Viņa izņēma no tualetes galdiņa šo 
zelta gredzenu un teica, ka nevarot vien sagaidīt, kad tu būsi viņas 
vedekla. Tad tētis sacīja: “Kāpēc tu nopūlies? Tas taču ir skaidrs, ka 
Magnuss ir pārāk liels gļēvulis, lai nodibinātu ģimeni.” Magnuss uz 
viņu saskaitās un teica, ka nē, viņš tāds neesot vis, un tētis sacīja: 
“Paskaties uz Birmingemas darbu!” Un viņiem atkal bija pamatīgs
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kašķis kā jau vienmēr, un tad... tad mēs ķērāmies pie lldznesamo 
pusdienu kārbām. -  Viņš samirkšķina acis. -  Tas ari viss.

Man aiz muguras Annalīza pieliecas tuvāk, lai dzirdētu.
-T a d  tāpēc tu samainīji gredzenus? Es jau zināju, ka tev nav 

alerģijas pret smaragdiem.
Ak dievs! Šis ir Vandas gredzens. Magnuss to nemaz nenopirka 

speciāli man. Skatoties uz savu roku, man kļūst mazliet nelabi. Tur
klāt prātā iešaujas vēl kaut kas.

-  Kāds Birmingemas darbs?
-  Nu tas, ko viņš pameta. Tētis vienmēr Magnusam pārmet 

slaistīšanos. Atvaino, es domāju, ka tu zini. -  Fēlikss mani ziņkārīgi 
uzlūko, bet tieši tajā mirklī dārdošas ērģeļu skaņas no augšas liek 
mums visiem salēkties. -  Ak, mēs sākam. Es labāk šaušu projām. 
Tad vēlāk redzēsimies!

-  Jā, labi. -  Man kaut kā izdodas pamāt, taču es jūtos tā, it kā 
atrastos uz citas planētas. Man vajag apdomāt visu dzirdēto.

-  Gatavi? -  Reverends Fokss stāv pie durvīm un aicina mūs nākt 
laukā.

Kad mēs nostājamies pie galvenās ejas, es nevaru nenoelsties. 
Baznīca ir izrotāta ar krāšņām ziedu kompozīcijām, solu rindas pie
pilda kāzu viesi, un gaisā sprakšķ gaidas. Pašā priekšā es varu saskatīt 
Magnusa pakausi.

Magnuss. Šī doma liek manām iekšām sagriezties. Es nevaru... 
Man ir vajadzīgs laiks, lai padomātu...

Taču man nav laika. Ērģeļu mūzika kļūst arvien skaļāka, un 
pēkšņi ar triumfējošu pacilātību iesaistās koris. Reverends Fokss 
jau ir nozudis baznīcas ejā. Atrakciju brauciens ir sācies, un es tajā 
piedalos.

-  Viss kārtībā? -  Tobijs pāri man uzsmaida Tomam. -  Neapgāz 
viņu, lempi.

Mēs sākam kustēt. Dodamies uz priekšu pa eju, cilvēki man 
uzsmaida, un es mēģinu rādīt mierīgu, laimīgu seju, bet iekšienē 
manas domas ir apmēram tikpat mierīgas kā atomi, kas šaudās Eiro
pas Kodolpētījumu centrā.
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Tas nav svarīgi... Tas ir tikai gredzens... Es pārspīlēju... Bet viņš 
man meloja...

Oho, paskaties uz Vandos cepuri...
Ak, mūzika ir brīnišķīga, labi, ka Lusinda izvēlējās kori...
Kāds darbs Birmingemā? Kāpēc viņš nekad man par to nav stāstījis?
Vai es slīdu? Nolāpīts! Labi, tā ir labāk.
Klau, Popij! Paskatīsimies no malas. Tev ir lieliskas attiecības ar 

Magnusu. Nav svarīgi, vai viņš tev nopirka gredzenu pats vai ne. Kaut 
kāds vecs darbs Birmingemā nav svarīgs. Un, kas attiecas uz Semu...

Nē! Aizmirstam Semu. Šī ir īstenība. Šīs ir manas kāzas. Šīs ir manas 
kāzas, un es pat nespēju tām pilnībā pievērsties. Kas ar mani notiek?

Es to izdarīšu. Es to varu. Jā. ja. Lai tas notiek...
Kāda velna pēc Magnuss izskatās tik nosvīdis?
Kad beidzot esmu nonākusi pie altāra, visas pārējās domas uz 

mirkli aizēno šī pēdējā. Es nespēju nelūkoties uz savu nākamo vīru 
ar nepatiku. Viņš izskatās briesmīgi! |a es izskatos, it kā būtu slima, 
tad viņš izskatās kā sasirdzis ar malāriju.

-  Sveika. -  Magnuss man vārgi uzsmaida. -  Tu izskaties jauki.
- V a i  tev viss kārtībā? -  es čukstus vaicāju, vienlaikus atdodot

savu liliju pušķi Rūbijai.
-  Kāpēc lai nebūtu kārtībā? -  viņš kareivīgi attrauc.
Tā nešķiet gluži pareizā atbilde, tomēr es arī nevaru apgalvot, ka 

tā būtu pelnījusi pārmetumus.
Mūzika ir apklususi, un reverends pievēršas kāzu viesiem ar līksmi 

satrauktu smaidu. Izskatās, ka laulāšana ir viņa mīļākā nodarbe.
-  Mani mīļie. Mēs esam sanākuši šeit Dieva priekšā...
Dzirdot pazīstamos vārdus atbalsojamies baznīcā, es sāku atslā

bināties. Labi. Te nu mēs esam. Šis ir pats svarīgākais. Šis ir tas, ko 
es tik ļoti gaidīju. Solījumi. Zvēresti. Senie, maģiskie vārdi, kas zem 
šī jum ta ir atkārtoti tik daudz reižu, no paaudzes paaudzē.

Iespējams, ceļā uz kāzām mēs esam pārcietuši dažas nesaska
ņas un nervu lēkmes, bet kuram pārim gan negadās? Ja mēs tagad 
varētu vienkārši koncentrēties uz saviem zvērestiem, ja mēs varētu 
tos padarīt īpašus...
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-  Magnus. -  Reverends Fokss pagriežas pret Magnusu, un kāzu 
viesus pāršalc gaidu pilna rosība. -  Vai tu ņemsi šo sievieti par savu 
laulātu sievu, lai dzīvotu kopā, sekojot Dieva likumam svētās laulības 
kārtā? Vai tu mīlēsi viņu, mierināsi viņu, godāsi un lolosi viņu gan 
slimībā, gan veselībā, un, aizmirstot visas citas, turēsi prātu tikai uz 
viņu, līdz nāve jūs šķirs?

Magnusa skatiens ir viegli stiklains, un viņš smagi elpo. Godīgi 
sakot, topošais vīrs izskatās tā, it kā gatavotos maratonam olimpisko 
spēļu finālā.

-  Magnus? -  mudina reverends.
-  Labi, -  Magnuss saka, šķiet, pats sev. -  Labi. Te tas ir. Es to 

varu. -  Viņš ievelk pamatīgu malku gaisa un skaļā, dramatiskā balsī, 
kas paceļas līdz pašiem griestiem, lepni paziņo. -  Es esmu.

Es esmu?
Es esmu?
Vai tad viņš neklausījās?
-  Magnus, -  es čukstu ar daudznozīmīgu pieskaņu. -  Te neder

« 1 7  »hs esmu .
Magnuss skatās uz mani skaidri redzami apstulbis.
-  Protams, der.
Manī kāpj aizkaitinājums. Viņš nav ieklausījies nevienā pašā 

vārdā. Viņš pateica “Es esmu” tikai tāpēc, ka tā saka amerikāņu 
filmās. Man vajadzēja zināt, ka tā notiks. Man vajadzēja ignorēt 
Entonija dzēlīgās piezīmes un liki Magnusam izmēģināt solījumus.

-  Jāsaka nevis “Es esmu”, bet gan “Es ņemšu”. -  Es cenšos neiz
klausīties tik sarūgtināta, cik jūtos. -  Vai tu neklausījies jautājumā? 
“Vai tu ņemsi?” Vai tu ņemsi?

-  Ā! -  Magnusa piere noskaidrojas. -  Es sapratu. Piedod. Tātad 
“Es ņemšu”. Lai gan tas nevarētu būt necik svarīgi, -  viņš paraustot 
plecu piebilst.

Ko?
-  Vai atsāksim? — reverends Fokss steigšus vaicā. -  Popij! — Viņš 

starojoši man uzsmaida. -  Vai tu ņemsi šo vīrieti par savu laulātu 
vīru...
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Es atvainojos. Es to tā nevaru atstāt.
-  Piedodiet, reverend Foks. -  Es paceļu roku un pagriežos pret 

draudzi. -  Piedodiet. Man tikai jānoskaidro viena pavisam niecīga 
lieta. Tas neprasīs vairāk par mirkli... -  Es atkal pagriežos pret Mag
nusu un balsī, kurā slēpjas dusmas, prasu: -  Ko tu domā, sakot “tas 
nevarētu būt necik svarīgi”? Protams, tas ir svarīgi! Tas ir jautājums, 
un tev uz to ir jāatbild.

-  Sirsniņ, manuprāt, tas tiek saprasts pārāk burtiski. -  Magnuss 
nepārprotami jūtas neērti. -  Vai varam laist tālāk?

-  Nē, mēs nevaram laist tālāk! Tas ir burtisks jautājums! Vai tu 
mani ņemsi? Jautājums! Kā tu domā, kas tas ir?

-  Nu... -  Magnuss atkal parausta plecus, -  ... vienkārši simbols.
Es jūtos tā, it kā man būtu izsisti drošinātāji. Kā viņš tā var sacīt?

Viņš taču zina, cik svarīgi man ir zvēresta vārdi.
-  Ne viss dzīvē ir vienkārši simbols! - Es zaudēju savaldību. — Tas 

ir īsts, kārtīgs jautājums, un tu uz to pienācīgi neatbildēji! Vai tu 
neuztver nopietni neko no tā visa, ko mēs te darām?

-  Dieva dēļ, Popij... -  Magnuss pieklusina balsi. -  Vai šis ir īstais 
laiks?

Vai viņš iesaka vispirms dot zvērestus un tikai pēc tam apspriest 
to nozīmi?

Skaidrs, laikam mums vajadzēja pārrunāt zvērestus pirms nāk
šanas pie altāra. Tagad es to saprotu. Ja varētu atgriezties atpakaļ 
laikā, es rīkotos citādi. Taču tas nav iespējams. Par to jārunā tagad 
vai nekad. Savai aizstāvībai varu teikt: Magnuss taču zināja, kas ir 
kāzu zvēresti, vai ne? Tas ir, es neesmu viņam tos piepeši uzspiedusi, 
vai ne? Zvēresti taču nav nekāds noslēpums, vai ne?

-  Jā, ir! -  Mana balss no satraukuma kļūst skaļa. -  Tagad ir īstais 
laiks! Tieši tagad! -  Es iekarsusi atkal pagriežos ar seju pret sastin
gušajiem kāzu viesiem. — Paceliet rokas visi, kas piekrīt, ka kāzās 
līgavainim jādomā tas, ko viņš sola!

Baznīcā valda pilnīgs klusums. Tad, man par pārsteigumu, roku 
lēni paceļ Entonijs un viņam kaunīgi seko Vanda. Viņus redzot, 
savas rokas gaisā pašauj arī Annalīza un Rūbija. Apmēram trīsdesmit
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sekunžu laikā no visām solu rindām augšup paceļas rokas. Toms un 
Tobijs ir katrs pacēluši abas rokas, tāpat ari mana tante un tēvocis.

Reverends Fokss izskatās pilnīgi apjucis.
-  Es tiešām tā domāju, -  saka Magnuss, bet viņa teiktais izskan 

tik neveikli un nepārliecinoši, ka pat reverends saviebjas.
-  Tiešām? -  Es pagriežos pret Magnusu. -  Aizmirstot visas citas? 

Gan slimībā, gan veselībā? Līdz nāve šķirs? Tu esi pilnīgi pārliecināts 
par to? Vai arī tu vienkārši gribi pierādīt visiem, ka spēj pārciest 
kāzas?

Es nebiju plānojusi neko tādu teikt, taču, izteikti skaļi, šie vārdi 
šķiet absolūti iederīgi un patiesi. Viss nostājas savā vietā. Mag
nusa kareivīgā runa šorīt... Viņa sviedriem klātā piere... Pēkšņais 
bildinājums... Nav brīnums, ka viņš gaidīja tikai mēnesi. Mums 
abiem te nav nekādas nozīmes, Magnusam galvenais bija pierādīt 
savu taisnību. Vai arī pierādīt tēvam, ka viņš nav gļēvulis, ka dau
dzie bildinājumi neko nenozīmē. Taču viss bija nepareizi jau kopš 
paša sākuma. Viss bija ačgārni. Un es tam ticēju tāpēc, ka gribēju 
noticēt.

Piepeši jūtu, ka man acīs sariešas asaras. Nē, es to nepieļaušu.
-  Magnus, -  es turpinu mierīgāk. -  Klausies. Nav nekādas jēgas 

to darīt. Nepreci mani tikai tāpēc, lai pierādītu, ka neesi dezertieris. 
Jo ir skaidrs, ka kādu dienu tu dezertēsi tik un tā. Lai kāda tagad 
būtu tava apņemšanās. Tas notiks.

-  Blēņas, -  viņš kaismīgi attrauc.
-T a s  notiks. Tu nemīli mani tik ļoti, lai būtu pietiekami visam 

mūžam.
-  Mīlu gan!
-  Nē, nemīli, Magnus, — es gandrīz gurdi nosaku. — Es nepadaru 

gaišāku tavu dzīvi, kā man to vajadzētu darīt. Un tu nepadari gaišāku 
manējo. -  Mirkli klusējusi, es piebilstu. -  Ar to, kas ir, nepietiek. 
Nepietiek ilgam braucienam.

-  Tiešām? -  Magnuss izskatās šokēts. -  Ar mani nepietiek?
Redzu, ka esmu aizskārusi viņu vārā vietā.
-  Nē. Atvaino.
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-  Tev nav jāatvainojas, Popij, -  viņš sapīcis saka. -  Ja tvi tiešām 
tā jūties...

-  Bet tu ari tā jūties! -  es iesaucos. -  Esi godīgs! Magnus, mums 
nav lemts būt kopā uz mūžu. Mēs neesam viens otram galvenais noti
kums. Manuprāt, mēs esam... -  es saraucu seju, mēģinot izdomāt, 
kā to pateikt. -  Manuprāt, mēs esam viens otra zemsvītras piezīmes.

Iestājas klusums. Izskatās, ka Magnuss grib atrast atjautīgu 
atbildi, bet nespēj. Es pieskaros viņa rokai, tad pagriežos pret vikāru.

-  Reverend Foks, es ļoti atvainojos. Mēs esam velti izšķieduši 
jūsu laiku. Manuprāt, mēs varam beigt.

-  Es saprotu, -  saka reverends. -  Augstā debess! Es saprotu. -  
Viņš satraukts slauka pakausi ar kabatlakatiņu. -  Vai jūs esat pārlie
cināti? Varbūt piecu minūšu ilgas pārrunas sakristejā...?

-  Es nedomāju, ka tas ko mainīs, -  es laipni saku. -  Manuprāt, 
mēs esam pabeiguši. Kā tu domā, Magnus?

- J a  tu tā saki. -  Magnuss šķiet patiesi nelaimīgs, un uz mirkli 
es prātoju...

Nē. Nav nekādu šaubu. Es rīkojos pareizi.
-  Un ko tagad darīsim? -  es neizpratnē vaicāju. -  Vai mums 

tomēr būs mielasts?
Magnuss mirkli šaubās, tad pamāj.
-  Kāpēc lai nebūtu? Mēs par to esam samaksājuši.
Es nokāpju no altāra paaugstinājuma un apstājos. Tiesa, tas ir 

neveikli. Mēs to neizmēģinājām. Viesi joprojām mūs vēro, nepacie
tīgi gaidot, kas notiks tālāk.

-T a d ...  hmm... vai man... -  Es pagriežos pret Magnusu. -  Mēs 
laikam nevaram iet pa eju kopā.

-  Tu ej pirmā. -  Viņš parausta plecus. -  Es iešu aiz tevis.
Reverands Fokss pamāj ērģelniecei, un viņa sāk spēlēt “Kāzu

maršu”.
-  Nē! -  es šausmās iespiedzos. -  Mūziku nevajag! Lūdzu!
-  Piedodiet! -  reverends sāk satraukti žestikulēt. -  Baidos, ka 

Forteskjū kundze ir mazliet pakurla. Acīmredzot nav īsti izsekojusi 
notiekošajam.
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Totāls bardaks! Es pat nezinu, vai man turēt ziedus vai ne. Beigu 
beigās es tos paņemu no Rūbijas, kas līdzjūtīgi paspiež manu roku, 
kamēr Annalīza čukst:

-  Vai tu esi traka?
Mūzika beidzot ir apklususi, un es mēmi sāku iet atpakaļ pa 

galveno eju, ignorējot viesu caururbjošos skatienus un viscaur sevī 
sajūtot dzeļošas kauna adatiņas. Tas ir šaušalīgi! Vai tiešām nav izdo
māts veids, kā tikt laukā no šādas situācijas? Laulības sakramentā 
jābūt tādai iespējai -  “Procesija līgavai, kura pārdomājusi”.

Kamēr eju uz durvīm, neviens nerunā. Visi mani vēro, nenolaižot 
acis, tomēr es dzirdu klusu pīkstienu kakofoniju, kas atskan no solu 
rindām, un apzinos, ka tiek ieslēgti telefoni. Lieliski. Tūlīt sāksies 
sacīkstes par to, kurš pirmais ieliks šo ziņu Facebook tīklā.

Piepeši kāda sieviete no solu rindas gala pastiepj man pretī roku. 
Viņai galvā ir liela sārta cepure, un man nav ne mazākās jausmas, 
kas vina ir.>

-  Stāvi!
-  Es? -  Mulsi apstājos un skatos uz viņu.
-  Jā, tu. -  Arī viņa izskatās mazliet apjukusi. -  Piedod, ka iejau

cos, bet man jānodod tev ziņa.
-  M anf Bet es jūs pat nepazīstu.
-  Tas ir pats dīvainākais. -  Viņa piesarkst. -  Piedod, man vaja

dzēja stādīties priekšā. Es esmu Magnusa krustmāte Mārgareta. Es 
šeit daudzus cilvēkus nepazīstu, taču ceremonijas laikā manā telefonā 
pienāca īsziņa no kāda, vārdā Sems Rokstons. Patiesībā ziņa nav tev, 
tā ir... par tevi. īsziņā sacīts: "Ja nu gadījumā esat Popijas Vajatas 
kāzās...”

Viņai aiz muguras atskan skaļš pārsteiguma sauciens.
-  Es arī esmu saņēmusi tādu īsziņu! — iesaucas meitene. -  Tieši 

tādu pašu! “Ja nu gadījumā esat Popijas Vajatas kāzās...”
-  Es arī! Man tas pats! -  Baznīcā no visām pusēm sāk skanēt balsis.

-  Es tikko to saņēmu! “Ja nu gadījumā esat Popijas Vajatas kāzās...”
Esmu pārāk apjukusi, lai runātu. Kas notiek? Vai Sems ir nosūtī

jis īsziņas visiem kāzu viesiem? Arvien vairāk un vairāk roku pašaujas
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gaisā, vairāk un vairāk telefonu iepīkstas, vairāk un vairāk cilvēku 
izsaucas.

Vai viņš ir atsūtījis īsziņu ikvienam šajās kāzās?
-  Vai mēs visi esam saņēmuši vienu to pašu tekstu? — Mārgareta 

neticīgi aplaiž skatienu apkārt. -  Labi. Paskatīsimies. Ja jums tele
fonā ir īsziņa, nolasiet to skaļi. F,s skaitīšu. Viens, divi, trīs! “Ja nu 
gadījumā...”

Kad atskan balsu murdoņa, mani pārņem vājums. Tā nevar būt 
īstenība. Sajās kāzās ir vismaz divsimt cilvēku, un lielākā daļa no 
viņiem tagad skaļā balsī lasa telefonā saņemtu īsziņu. Vārdi, atbal
sojoties baznīcas velvēs, izklausās kā masu lūgšana. Vai futbola fanu 
dziedāšana. Vai kas tamlīdzīgs.

-  "... esat Popijas Vajatas kāzās, es gribētu lūgt jūsu palīdzību. 
Apturiet to! Apturiet viņu! Aizkavējiet! Viņa kļūdās. Vismaz lieciet, 
lai viņa par to padomā...”

Es kā hipnotizēta stāvu ejā, piespiedusi pie krūtīm savu puķu 
pušķi, un nespēju noticēt, ka Sems kaut ko tādu ir izdarījis. Kur viņš 
dabūjis visus šos telefonu numurus? No Lusindas?

-  “Ļaujiet man pateikt, kāpēc. Kā reiz teicis kāds gudrs vīrs: tādu 
dārgumu kā šis nevar atstāt filistiešu rokās. Un Popija ir dārgums, 
kaut gan pati to neapzinās...”

Es nespēju noturēties, nepaskatījusies uz Entoniju. Viņš blenž 
savā telefonā, un viņa uzacis ir saraukušās ļoti augstu.

-  “Tagad nav laika runāt vai spriest, vai būt prātīgiem. T ieši 
tāpēc es izmantoju šo ārkārtējo paņēmienu. Un ceru, ka arī jūs 
darīsiet visu, ko spēsiet izdarīt. Visu, ko spēsiet pateikt. Kāzas ir 
kļūda. Paldies.”>

Koplasījumam beidzoties, visi klātesošie šķiet kā viegli kontuzēti.
-  Kas par...? -  Magnuss kāpj lejā no altāra paaugstinājuma. -  Kas

tas bija?
Es nevaru atbildēt. Sema vārdi riņķo manā galvā. Gribu atņemt 

kādam telefonu un vēlreiz tos pārlasīt.
-  Es domāju atbildēt! -  piepeši iesaucas Mārgareta. -  “Kas tu 

esi?” -  vina skali saka, rakstot telefonā. -  “Vai tu esi viņas mīļākais?”> > 7 > >
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Ar dramatisku vēzienu Magnusa krustmāte nospiež “Sūtīt”, un 
baznīcā iestājas intensīvs klusums. Tas ilgst līdz brīdim, kad viņas 
telefons piepeši iepīkstas.

-  Viņš atbildēja! -  Lielākam iespaidam Mārgareta ietur pauzi, 
tad skaļi nolasa: -  “Mīļākais? Es nezinu. Es nezinu, vai viņa mani 
mīl. Es nezinu, vai es vinu mīlu.”>

Kaut kur sirds dziļumos es sajūtu smagu vilšanos. Protams, Sems 
mani nemīl. Viņš tikai domā, ka man nevajadzētu precēties ar Mag
nusu. Viņš tikai mēģina labot to, ko uzskata par nepareizu. Un tas 
ir pavisam kas cits. Tas nenozīmē, ka viņam pret mani ir jelkādas 
jūtas. Kur nu vēl...

-  “Viss, ko es varu pateikt, viņa ir tā, par kuru es domāju.” — 
Mārgareta uz brīdi apstājas, un, lasot tālāk, viņas balss atmaigst.
-  “Visu laiku. Viņas balss ir tā, ko es gribu dzirdēt. Viņas seja ir tā, 
ko ceru ieraudzīt.”

Man kaklā piepeši iesprūst kamols. Es izmisīgi riju siekaJas, 
pūloties nezaudēt līdzsvaru. Viņš ir tas, par kuru es domāju. Visu 
laiku. Viņa balss ir tā, ko es gribu dzirdēt. Kad Mārgaretas telefons 
iepīkstas, es ceru, ka tas ir viņš.

-  Kas viņš ir? -  Magnuss neticīgi vaicā.
-  Jā, kas viņš ir? -  iespiedzas Annalīza, stāvot blakus altārim, un 

baznīcai pāršalc smieklu vilnis.
-  Viņš ir vienkārši... cilvēks. Es atradu vina telefonu... -  Es bez-

J >

palīdzīgi apklustu.
Nav iespējams izstāstīt, kas ir Sems un kas mēs esam bijuši viens 

otram.
Mārgaretas telefons iepīkstas atkal, un kņada norimst līdz gaidu 

pilnam klusumam.
-  Tas ir no viņa, -  saka Mārgareta.
-  Ko viņš saka? -  es jautāju, nevaldīdama pār savu balsi.
Baznīcā ir tik kluss, ka es gandrīz varu saklausīt savus sirdspuk

stus.
-  Tur rakstīts: “Un es stāvēšu laukā pie baznīcas. Brīdiniet viņu.”
Viņš ir šeit!>
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Es pat neapzinos, ka skrienu, iekams kāds no viesiem satraukts 
nepakāpjas malā. Smagās baznīcas durvis ir ciet, un man nākas tās 
izmisīgi raustīt, lai dabūtu vaļā. Es izbrāžos laukā un, smagi elpo
dama, stāvu uz pakāpieniem, lūkojos uz visām pusēm, meklējot 
viņa seju...

Tur viņš ir. Ceļa otrā pusē. Stāv Starbucks durvīs, džinsos un 
tumšzilā kreklā. Kad mūsu skatieni sastopas, viņa acu kaktiņos parā
dās krunciņas, bet viņš nesmaida. Viņš skatās uz manām rokām, un 
viņa acīs deg viens milzīgs jautājums.

Vai tad viņš nezina? Vai viņš nevar noprast atbildi?
-  Vai tas ir viņš? -  man blakus dveš Annalīza. -  Sapņains. Vai es 

tagad varu dabūt Magnusu?
-  Annalīza, iedod manu telefonu, -  es saku, neatraujot acis no 

Sema.
-  Te būs. -  Pēc mirkļa telefons ir man rokā, ieslēgts un gatavs 

darbam, un es sūtu viņam īsziņu.

Sveiks.

Viņš kaut ko uzraksta, un mirkli vēlāk jau esmu saņēmusi jaunu 
zinu.y

Jauks tērps.

Es neviļus pametu skatienu uz savu kāzu kleitu.

Tas ir vecs stāsts.

Seko ilgs klusuma brīdis, tomēr es redzu, ka Sems raksta jaunu 
īsziņu. Viņa galva ir noliekta, un viņš nepaceļ skatienu pat tad, kad 
ir beidzis rakstīt, pat tad, kad tā jau ir manā telefonā.

Vai tu esi precējusies?

Es paceļu telefonu, tad rūpīgi iekadrēju un nofotografēju savu 
labo roku bez gredzena. “Sūtīt”. Gatavs.
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Kāzu viesi stāv aiz manis, kaklus staipīdami, lai kaut ko saska
tītu, bet es nepakustinu galvu ne par collu. Mans skatiens ir 
piekalts Semam, es gribu redzēt viņa reakciju brīdī, kad pienāks 
mana īsziņa.

Vispirms viņa seja atslābst, tad tajā atplaukst pats spožākais, 
pats līksmākais smaids, un beidzot viņš paskatās uz mani. Es varētu 
meditēt šajā smaidā.

Tagad viņš atkal raksta.

Kā būtu ar tasi kafijas?

-  Popij! -  Kāda balss man pie auss pārtrauc domu skrējienu, 
un pagriezusies es ieraugu Vandu, kas raižpilni veras manī no lielas, 
beigtai kodei līdzīgas cepures apakšas. -  Piedod, Popij. Es rīkojos 
necienīgi un egoistiski.

-  Kā tu to domā? -  es vaicāju, acumirklī apjukusi.
-  Otrais gredzens. Es teicu Magnusam... vismaz es ierosināju, ka 

viņš varētu... -  Vanda saviebjoties apklust.
-  Es zinu. Tu teici Magnusam, lai viņš izliekas, ka izvēlējies to 

speciāli man, vai ne? -  Es pieskaros viņas rokai. -  Vanda, es to novēr
tēju. Bet labāk arī šo paņem atpakaļ. -  Lēnām novelku savīto zelta 
gredzenu no savas kreisās rokas pirksta un atdodu viņai.

-  Es tik ļoti būtu gribējusi, lai tu pievienojies mūsu ģimenei, -  
Vanda saka ar ilgošanos balsi. -  l āču tas nedrīkstēja aptumšot manas 
spriešanas spējas. Es rīkojos nepareizi. -  Viņas skatiens aizslīd pāri 
ceļam pie Sema. -  Tas ir viņš, ja?

Es pamāju, un Vandas seja atmaigst kā saburzīta rozes ziedlapa, 
kad to palaiž vaļā.

-T a d  ej vien. Ej!
Negaidot ne sekundi ilgāk, es nokāpju pa pakāpieniem un šķēr

soju ceļu, izvairīdamās no braucošajām mašīnām un neliekoties ne 
zinis par to taurēšanu. Ejot noņemu plīvuru un apstājos soļa attā
lumā no Sema. Kādu mirkli mēs tā vienkārši stāvam, smagi elpojot, 
skatoties viens uz otru.

-  Tu atsūtīji dažas īsziņas, -  es beidzot saku.
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-  Pāris. -  Sems pamāj.
-  Interesanti. Vai tev palīdzēja Lusinda?
-  Izrādījās, ka viņai nav iebildumu izjaukt šis kāzas. -  Sems 

izskatās uzjautrināts.
-  Bet es nesaprotu, kā tev vispār izdevās viņu atrast?
-  Lusindai ir diezgan stilīga mājaslapa. Es piezvanīju uz viņas 

mobilo, un viņa ar lielāko dedzību piekrita palīdzēt. Patiesībā Lusinda 
nosūtīja īsziņas manā vietā. Vai tu zināji, ka tev ir kaut kāds moderns 
automātiskais mehānisms, lai sazinātos uzreiz ar visiem viesiem?

Pareizi! Lusindas mobilā trauksmes sistēma. Beidzot tā izrādījās 
noderīga.

Es paņemu liliju pušķi otrā rokā. Nekad nebiju domājusi, ka 
puķes var būt tik smagas.

-  Starbucks apmeklējumam visai glauns ietērps. -  Sems mani 
nopēta no galvas līdz kājām un atpakaļ.

-  Uz kafejnīcu randiņiem es vienmēr velku kāzu kleitas. Manu
prāt, tas ir jauks piesitiens, tev tā nešķiet?

Es atskatos uz baznīcu un nespēju neķiķināt. Šķiet, ka visi kāzu 
viesi beidzot ir iznākuši uz ielas un nu stāv kā paklausīga auditorija.

-  Ko viņi grib redzēt? -  Sems seko manam skatienam, bet es 
paraustu plecus.

-  Kas to lai zina? Tu varētu uzdejot. Vai pastāstīt kādu joku. Vai... 
noskūpstīt līgavu?

-  Līgavu ne. -  Sems apvij rokas man ap vidu un pamazām pie
velk sev tuvāk. Es varu ieskatīties viņam tieši acīs. Varu sajust viņa 
ādas siltumu. -  Tevi.

-  Mani.
-  Meiteni, kas nozaga manu telefonu. — Viņa lūpas pārslīd 

manam mutes kaktiņam. -  Zagli.
-  Tas bija miskastē.
-  T ik un tā zagšana.
-  Nē, nav vis... -  Es iesāku, bet tagad viņa mute ir tieši uz manas 

un es nevaru pateikt pilnīgi neko.
Piepeši dzīve ir laba.
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Es zinu, ka viss vēl nav līdz galam skaidrs. Es zinu, ka īstenība 
nekur nav pazudusi. Vēl sekos paskaidrojumi un pārmetumi, un 
juceklis. Taču šobrīd mani ir apskāvis vīrietis, kuru es varētu mīlēt. 
Un es neesmu apprecējusies ar vīrieti, kuru es nemīlu. No vietas, kur 
es stāvu, viss izskatās pavisam cerīgi.

Beidzot mēs atraujamies viens no otra un pāri ceļam es dzirdu, 
ka Annalīza sajūsmā ūjavo. Kas ir visai vulgāri, bet tā taču ir 
Annalīza.

-  Starp citu, es tev atnesu mazliet lasāmvielas, -  saka Sems. -  Ja 
gadās kāds garlaicīgs brīdis.

Viņš pasniedzas savā žaketē un izvelk kaudzīti ar kafiju notaš
ķītu A4 formāta lapu. Tiklīdz es tās ieraugu, man krūtīs uzjundī 
prieks. Viņš tās ir saglabājis! Pat pēc tam, kad bijām tik nejauki 
šķīrušies.

-  Bija kāda jēga? -  Man izdodas notēlot bezrūpību.
-  Nemaz nav sliktas. -  Sems pāršķirsta lapu žūksni un tad paceļ 

galvu. -  Nevaru sagaidīt turpinājumu.
-  Tiešām? -  Viņa skatiens liek skudriņām kņudēt pa manu ādu. 

-T a d  tu zini, kas notiks tālāk?
-  Nu... man ir visai skaidra nojausma. -  Sems ar pirkstu galiem 

noglāsta manu kailo muguru, un acumirklī man cauri izšaujas karsts 
iekāres vilnis. Es esmu pilnīgi gatava savai medusmēness naktij.109 
Man nav vajadzīgs ne šampanietis, ne kanapē, ne arī trīs maltīšu 
vakariņas vai pirmais valsis.

Ir tikai tāds nieks kā divi simti cilvēku, kas stāv otrpus ceļam un 
mani vēro, it kā gaidot instrukcijas. Daži no viņiem ir mērojuši tālu 
ceļu. Es nevaru viņus tā pamest.

-  Tad nu... mums, kā redzi, šeit ir viesības, -  es piesardzīgi saku 
Semam. -  Tajās piedalās mana ģimene un draugi, visi kopā vienā 
īsti biedējošā mudžeklī, un piedevām vēl ģimene un draugi tam cil
vēkam, ar kuru man šodien bija paredzēts precēties. Būs mandeles 
cukurā. Vai gribi atnākt?

109 Labi, varbūt nc gluži “medusm ēness naktij”. B et es nezinu, kā citādi 
nosaukt nakti, kas pavadīta ar mīļāko, kurš pavedinājis līgavu.
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Sems sarauc uzacis.
-  Kā tu domā, vai Magnuss mani nenošaus?
-  Nezinu. -  Es pašķielēju uz Magnusu pāri ceļam. Viņš stāv un 

mūs vēro līdz ar visiem pārējiem, taču neizskatās pārāk slepkavnie
cisks.110 -  Es nedomāju vis. Vai aizsūtīt viņam īsziņu un pavaicāt?

-  Ja vēlies. -  Sems parausta plecus, izņemdams no kabatas savu 
telefonu.

Magnus. Šis cilvēks, ar ko es kopā stāvu, ir Sems. Es zinu, ka tas nav gluži 
parasts lūgums, bet -  vai es varu viņu uzaicināt uz mūsu kāzu mielastu? 
Popija xxx 
P.S. Kāpēc arī tev nepaņemt līdzi kādu īpašu viesi??

Pēc mirkļa es saņemu atbildi:> >

Ja tev tā vajag. Mags

Neizklausās īpaši aizrautīgi, bet nešķiet arī tā, it kā viņš plānotu 
kādu nošaut.1"

Jau grasos izslēgt telefonu, kad tas atkal iepīkstas, un es pārstei
gumā ieplešu acis. Man pienākusi īsziņa no Sema. Droši vien viņš 
to tikko nosūtījis, pirms dažām sekundēm. Uz Semu neskatoties, es 
to atveru un ieraugu:

<3

Tā ir sirds. Viņš man atsūtījis mīlošu sirdi. Nesakot ne vārda. Tas 
ir kā mazs noslēpums.

Manās acīs deg asaras, tomēr man izdodas saglabāt mieru, lai 
uzrakstītu atbildi:

Es arī.

110 Patiesībā viņš izskatās daudz labāk nekā tad, kad viņam  bija ar mani 
jāprecas.

111 Personīgi es liktu lielu naudu uz to , ka vakara beigās Magnuss lakstosies 

ar Annalīzu.
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Es gribu pateikt vairāk... bet nē. To varēšu izdarīt vēlāk. 
Nospiežu “Sūtīt”, tad ar gaišu smaidu paceļu skatienu un izvelku 

šlepi no ielas putekļiem.
-  N 11 tad iesim. Sāksim manas kāzas!

BEIG A S112

112 Popijas Vajatas zcmsvītras piezīmes.



PA TEICĪBA S

Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos saviem izdevējiem 
visā pasaulē. Esmu jums ļoti pateicīga par visiem fantastiskajiem savu 
grāmatu izdevumiem, ko jūs veidojat ar tādu mīlestību.

Milzīgs paldies arī maniem lasītājiem, kas pacietīgi turpina šķirt 
lapu pēc lapas, īpaši pieminot visus, kas man seko Facebook.

Mūžam būšu pateicīga Ermintai Vitlijai, Kimai Viterspūnai, 
Deividam Foreram, Harijam Menam, Petai Naitingeilai, Nikijai 
Kenedijai, Semam Edenboro un viņu brīnišķīgajai ILA komandai, 
īpašs paldies Andreai Bestai -  tu zini, kāpēc! Paldies pasakainajai 
komandai no Transworld, bet īpaši es gribētu pateikties savai redak
torei Lindai Evansai, kā arī Lerijam Finlijam, Bilam Skotam-Ker- 
ram, Pollijai Osbornai, Džanīnai Džovanni, Sārai Rosko, Geivinam 
Hilcbrikam, Sjūzenai Railijai, Klērai Vordai, Džūditai Velšai un Džo 
Viljamsonam. Paldies par visu Mārtiņam Higinsam. Un īpaši piemi
nama ir tehniskās redakcijas komanda, kas tik daudz rūpju ielikusi 
visu manu grāmatu vizuālajā izskatā, -  milzīgs paldies Keitai Semano 
un Elizabetei Merimenai.

Visbeidzot -  kā vienmēr -  paldies un sveicieni maniem zēniem 
un Padomei.
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