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Ina Strazdiņa

«MANS VĀRDS IR MĒNESS»
(Agra pavasara notikums)

Lija tik stipri, it kā pasaule nebūtu 
dzērusi gadiem. Pilsētas betona mute 
rija aizgūtnēm un milzīgiem mal-
kiem. Stāvēju pie loga un raudzījos, 
vai nami ielas pretējā pusē nesamirks 
un nesašļuks kā siltā pienā iemērkti 
grauzdiņi. Par visu visvairāk man 
gribējās palikt mājās, taču solījums 
bija jāpilda. Ar varu iespiedu sevi 
mētelī un kurpēs, izgāju uz ielas un 
atvāzu lietussargu. Devos atvadīties 
no draudzenes — mīļa cilvēka, kura, 
Briselei tik ierasti, bija nonākusi līdz 
punktam, kad jādodas tālāk.

Sataustīju somā dāvanu un ar 
nožēlu paraudzījos lejup, kur ietves 
vietā skalojās upe un tās vidū kā di-
vas izmisušas salas — manas spoži 
nopucētās kurpes.

Pastiepu roku iepretim gaismas 
kūļiem, kas negaidītā veiksmē iznira 
aiz līkuma. Taksometrā ierausos rei-
zē ar ūdens šalti, izkaisot sīkus pilie-
nus uz melnādainā šofera gludi skū-

tās galvas. «Kurp tad dodamies?» 
nesatricināmā mierā noprasīja va-
renais pakausis. Nosaucu adresi, 
un mēs kuģojām uz priekšu, metot 
līkumus gar nebeidzamā remontā 
esošiem laukumiem un ielām. «Ir 
nu gan laiciņš,» noducināja balss no 
priekšējā sēdekļa, kad bijām nonā-
kuši galā, pretī pastiepjot plaukstu 
prāva šķīvja lielumā, kurā sabēru 
brauciena tiesu.

Izlēcu uz ielas un tūlīt pieplaku 
durvīm, aiz kurām jau stundu bija 
šķindējušas šampanieša glāzes un pie 
galdiņiem ar uzkodām čalojušas va-
lodas desmitiem dažādos akcentos.

Draudzene atvadījās tuvāko kolē-
ģu lokā savas valsts vēstnieka reziden-
cē. Ilgi bijusi Briselē, viņa bija ieman-
tojusi cieņu un uzticību visos līmeņos.

Durvis atvēra smaidīga, laipna 
kundze augšup savītiem piķa mel-
niem matiem, acenēs un pērļu aus-
karos. «Labvakar! Nāciet iekšā!» 

Atvainojos par pieslapināto korido-
ru. «Dodiet mētelīti un ejiet droši 
augšā!» viņa mudināja, norādot uz 
marmora kāpnēm, kuru galā pa pus-
virus atstātajām spoguļstiklu durvīm 
plūda smiekli un sarunas.

Vakars bija jauks. Draudzene 
starojoša, bet lietus negausīgais plū-
dums bija darījis savu, un pēc stun-
das jau ilgojos būt mājās.

«Kur tad tik agri?» brīnījās viesu 
sagaidītāja, kad klaudzināju lejup 
pa kāpnēm. «Nejūtos īsti lāgā,» vaļ
sirdīgi atzinos un nokāpu mazajā 
puspagrabiņā viņai līdzi pēc virsdrē-
bēm. Ievēroju, ka sieviešu un vīrie-
šu kārta sarindota atsevišķās ailēs. 
«Citādi uz vakara beigām visiem viss 
jūk,» viņa pasmaidīja. Atzinu, ka 
šādi būtu prātīgi iekārtot garderobes 
arī teātros un opernamos.

Joprojām lija. Izsaucu taksomet-
ru, un pēkšņi man vairs negribējās 
steigties. Apsēdāmies uz maziem 

ķeblīšiem tuvāk logam. Viesu vai-
rums bija ieradies, durvju zvans klu-
sēja, un es klausījos stāstos par to, 
kā jau gadiem viņa uzticīgi ceļo līdzi 
savam vēstniekam, kā pirms Briseles 
bijusi rezidences uzraugs Londonā 
un pirms tam — daudzās citās pasau-
les pilsētās. Kā apguvusi valodas, kā 
no pirmā līdz pēdējam burtam zina 
visus nama smalkumus un sīkumus, 
kā ir saimnieka acis un ausis, mājas 
gars, atslēgas, miers un klusums, ja 
vajag — vagars un sargs, īpaši tādos 
vakaros kā šis, kad slieksnim pāri 
nāk, sākot no ēdienu piegādātājiem, 
beidzot ar dučiem viesu, no kuriem 
vairums — salijuši slapji, apkrāvušies 
dāvanām un ziediem. Noskaidrojām, 
ka gandrīz reizē esam ieradušās šajā 
pilsētā. Viņai ir dēls.

«No kurienes jūs esat?» viņa man 
vaicāja.

«No Latvijas.»
«Ak tā, jā, jā.»

«Un jūs?»
Viņas atbildi tiešā trāpījumā no-

trieca durvju zvans. Taksometrs!
Mēs reizē piecēlāmies. Ievēroju, 

kā pie manas sarunu biedrenes bal-
tās blūzes krādziņas nozib smalka 
pērļu virtene.

«Bija jauki iepazīties,» viņa pa-
sniedza mazu, samtainu plaukstu. 
«Piedodiet, vai drīkstu vaicāt, kā 
jūs godāt?» Nosaucu vārdu. «O, cik 
vienkārši, bet es esmu Luna. Manā 
zemē tas nozīmē Mēness. Mans 
vārds ir Mēness.»

Diviem soļiem pārlēcu ietvei, mil-
zīgai peļķei un iemetos auto aizmu-
gurējā sēdeklī.

«Kurp tad dosimies?» šoreiz vai-
cāja ruds, vēja izplūkātai kamolzālei 
līdzīgs pakausis. Nosaucu adresi un 
pagriezos pret logu.

Uz sliekšņa, koridora gaismas 
strēles apspīdēta, mazu plaukstu 
sveicienam pacēlusi, stāvēja Mēness.

(Šis ir stāsts par kādu vakaru Briselē, kad es satiku Mēnesi, kura 
(es tīši saku sieviešu dzimtē) man palika noslēpums, bet lika daudz 

domāt par cilvēkiem, kuri paliek aiz svinību zāļu durvīm, kuri 
uzklāj galdu, padod mēteļus, sakārto ziedus un paliek uzticīgi.)

Ina Strazdiņa
(Latvijas Radio žurnāliste Briselē)

BULGAKOVA 
MEITENE

Pulkstenis pustrīs. Tveice virs Bri-
seles karājas kā pievildzis palags, uz 
kura izšļakstīts vakardienas vīns, bet 
nevienam nav spēka piecelties un 
izberzt tā traipus. Indiešu veikaliņu 
priekšā, kur neatkarīgi no gadalaika 
un dienas stundas raustās un mirgo 
eglīšu virtenes, kartona kastēs savīst 
ķirši, vīģes un vidū pārgrieztas melo-
nes. Viņa strādā ēdnīcā ar nosaukumu 
«Tas nav saprātīgi!», tikai dažu minūšu 
gājienā no mana biroja. Neprātīgi nu-
dien, jo šī ir viena no retajām vietām 
Briselē, kur par pieņemamu samaksu 
var dabūt siltu un arī garšīgu ēdienu.

Kamēr pasūtinu zupu un gabalu 
gaļas, ievēroju, ka viņai uz rokas no 
plaukstas līdz pat plecam stiepjas 
garš tetovējums. Un tie nav zīmē-
jumu vai ķeltu raksti, bet gan vārdi, 
drukāts teksts. Tas lokās kā čūska, 
kad ar lielu karoti viņa smeļ no zupas 
katla un keramikas pannās sameklē 
gaļas gabalu.

Samaksāju par ēdienu. «Uzma-
nieties, ļoti karsts!» viņa saka un bal-
to zupas trauciņu aptin ar sarkanu 
salveti. Ar zupas bļodu vienā rokā 
un papīrā ietīto gaļas šķēli otrā pa-
lūdzu, lai viņa pienāk tuvāk, jo man 
ļoti interesē viņas tetovējums un vis-
pār patīk, kā tas izskatās.

«Ak, ja?» viņa mazliet samulst un, 
iznākusi otrpus letei, pastiepj roku 
kā pie daktera, kurš tūlīt uztaustīs 
vēnu. «Tas ir citāts no krievu rakst-
nieka Bulgakova grāmatas «Meis-
tars un Margarita»,» viņa skaidro 
un parota piedurkni augstāk. «Mans 
mīļākais rakstnieks,» viņa smaida. 
Pieliecos tuvāk — garš, pilns tei-
kums, kirilicā, ar tumšiem, apaļiem, 
glīti veidotiem burtiem.

Tur rakstīts: «Vai tad patiešām tu 
gribi noplēst no zemes visus kokus 

un iznīdēt visu dzīvo, lai piepildītos 
tava fantāzija — baudīt vienu vienī-
gu gaismu? Tu esi dumjš.» Tie ir vār-
di, ko grāmatā Volands saka Levijam 
Matejam — velns Dieva sūtnim.

«Saprotiet, tā mani apbūra, šī grā-
mata. Nespēju pat izskaidrot. Uz ze-
mes nav tikai labā un ļaunā, gaisma 
un tumsa, ir arī pelēkais. Koki met 
ēnu, un cilvēki met ēnu,» viņa saka, 
raugoties uz savā rokā tintes iemūži-
nātajiem tumšajiem burtiem.

«Cik skaisti!» es saku un atskāršu, 
ka ir neparasti lasīt vārdus uz cilvēka 
ķermeņa — tie it kā kustas, it kā ir 
dzīvi, it kā prasās laukā.

Mēs iepazīstamies. Viņu sauc So-
lene.

«Nu tad — jauku dieniņu, lai labi 
garšo!» Bulgakova meitene pagriež 
roku pret sevi un pamāj. Atbildei 
novēcinos ar zupas trauku.

Kad dodos prom, saule spiež 
taisni sejā kā lampa uz izmeklētāja 
galda. Visu atpakaļceļu — garām 
uz vasaru slēgtai grāmatnīcai, kuras 
skatlogā saliktas konusveida, raks-
tainas keramikas vāzes, aptiekai ar 
plašu pretiedeguma krāmu klāstu, 
bērnu apģērbu veikalam un savītušu 
burkānu kaudzēm pie indiešu sīk-
bodītēm — domāju par Bulgakova 
meiteni un teikumu uz viņas miesas.

Kāpēc ir šie vārdi, kuru dēļ ir vērts 
pieciest sāpes, ļaut tiem sevī ienākt, 
ar kuriem mosties, būt, iet peldēties, 
raudāt, notraukt sviedrus no pieres, 
nest iepirkumu saiņus, izgriezt grī-
das lupatu, pieņemt ziedus, uzvilkt 
gredzenu, iecirst pliķi, noglāstīt, uz-
vārīt zupu, nogriezt maizi, iznest at-
kritumu spaini, sasveicināties, atva-
dīties, dzīvot… visu atlikušo mūžu.

Bulgakova meitene ar teikumu 
līdz plecam.

Aivars Aivieksts
VISTICAMĀK

Kad nepatikšanas klāt, 
nemeklē vēl kādu 
melno bezdelīgu, 
bet pieklusini sevi 
kā skanošu stīgu.

Lai norimst 
trejzaru nervs 
un nolobās liekais — 
prāta atmoda 
atnāks ar prieku.

Pat ja atkārtojas, 
kas kādreiz jau bijis, 
to pasaciņu par nolemtību, 
visticamāk, 
pats būsi sev iestāstījis.

Anita Grīva

PUTNI SAVĀS 
LIGZDIŅĀS

Dabā klusums, saule riet. 
Debesmala sārto. 
Putnu bērni savās ligzdās 
Guļvietiņu kārto.

Rāmais vakars ielūdz tumsu, 
Aizdedz zvaigžņu lampas. 
Vējam atļauts dziedāt tikai 
Šūpuļdziesmas jaukas.

Čivina vēl mazu brīdi, 
Saglauž kopā knābjus. 
Putnu māte siltiem spārniem 
Apsedz bērnus savus.

Daiņa Kārkluvalka foto

Aivars Aivieksts
TO MANĪSI

Kāpēc tu savu 
sirds atslēgu 
man dod — 
lai varu nākt 
un iet, kad gribu?

Es labāk pieklauvēšu, 
tad pārsteiguma mirklim 
cita acu ziba.

Kāpēc tu gribi 
manus gadus panākt — 
vai tāpēc vien, 
lai kopīgs solis sanāk? 
Tad man ir jāapstājas — 
to manīsi, 
kad sākšu aplī iet 
ap Dieva māju…


