debesis, man pietrūkst košas krāsas no
saulrietiem. Kur tās visas ir pazudušas? Kāpēc
neviens neskatās debesīs? Kāpēc neviens
neaiztriec pelēkos putekļus?

Eva Viļumsone

Varavīksne uz
monohromā attēla
Pelēks, viss apkārt ir pelēks. Nē, tas nav
vienkārši tā teikts, viss apkārt patiešām bija
pelēks. Pelēkie mākoņi aizklāja koši zilās
debesis, kuru košums jau tika izputināts no visu
prātiem. Bet ja padomā, vai tie tiešām bija
pelēki mākoņi, vai vienkārši putekļi, vai
degunu kairinošie dūmi? Neviens vairāk
neprāto par to, viņiem ir svarīgākas lietas par
ko domāt. Šaubos vai kāds šodien ir paskatījies
augšup? Nevainoju viņus, es arī neizvēlētos
skatīties augšup, nav uz ko skatīties, migla
vienkārši aizklās man acis. Man pietrūkst zilās

Visi vien skatās zemē, neredzu, kas tur ir
interesants. Mmm, varbūt šī ābolu sulas
paciņa? Izskatās saburzīta, varbūt kāds ir uz
viņas uzkāpis? Tā visa ir vienos gružos,
atgādina pelēkos putekļus gaisā. Nezinu, kas
zemē ir interesantāks, var jau būt tās sulu
paciņas, bet kāds tur skaistums? Salocītas
pakas uz asfalta kopā ar netīrām salvetēm.
Varbūt modernā māksla? Man personīgi
nepatīk šis mākslas veids, labāk varētu
vienkārši izmest miskastē, tad vismaz varētu
saredzēt uzrakstus uz ietvēm. Bet kurš zina,
varbūt man vienkārši nav gaumes. Tā izskatās,
jo visiem patīk monohromais stils. Visi
apģērbušies kā visa šī ainava. Acs kaktiņos
izskatās, ka iet kaut kādi zombiji, visiem galvas
lejā, telefoni pie ausīm un visi iet vienādā, ātrā
gaitā. Izskatās drusku baismīgi, kā viņi visi var
iet vienādi?
Kaut es esmu jau pusaudzis, mana gaita
izskatās pēc bērna gaitas, salīdzinot ar visiem
pārējiem, vismaz tā saka mana ģimene. Man
mana gaita patīk, nesaprotu, kas tajā ir slikts, es
zinu, ka neesmu tik stalti kā pārējie, bet tas
nenozīmē, ka mana gaita ir slikta.
Man vajadzētu iet atpakaļ mājās, neesmu vēl
pabeigusi mazgāt visus logus, kaut arī viņi
paliek netīri katru otro dienu.
Ejot atpakaļ mājās es ieraugu savus vecākus
sēžam pie galda, kaut ko apspriežam. Ieraugot
mani, viņi pasauc mani pie sevīm: “’Īris, mēs
gribējām tev pateikt, ka mēs rītdien
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aizbrauksim uz kādu labu vietu, tāpēc aizej
sakravā somu,” “Jā, mēs paliksim pa nakti
tāpēc paņem dažas vissvarīgākās lietas.” Manā
sejā parādījās patīkams pārsteigums: “Labi,
nevaru sagaidīt!” Pasakot to, es eju tālāk mājās,
lai nomazgātu logus.
Mazgājot logus es pārdomāju manu vecāku
teiktos vārdus. Aizbrauksim uz kādu labu vietu,
nez uz kurieni? Tas ir ļoti negaidīti no maniem
vecākiem, mēs ļoti reti braucam ar viņiem kādā
ceļojumā. Vai nu viņiem ir pārāk daudz darba,
vai arī viņi ir pārāk noguruši.
Viņi saka,
ka nav jau ko daudz apskatīt, viss tāpat ir
vienāds un neskaists. Varbūt drusciņ ir jābaidās
no vietas, kur mēs brauksim. To ko viņi apzīmē
ar vārdu “labs” var nemaz nebūt labs manās
acīs.
Mmm… va i arī mana māsa brauks? Viņi
neteica neko par manu māsu. Cerams, ka viņa
brauks mums līdzi, negribētos atstāt viņu
vienu, kaut arī viņai tas ļoti patīk. Man
pietrūkst viņas… kopš vienas naktis, kad viņa
pamatīgi sastrīdējās ar vecākiem, viņa ir
izmainījusies. Viņa vairāk nav jautra, jauka un
smaidīga. Vecāki teica, ka viņa tikai pieaug, bet
es zinu tas nav iemesls, kāpēc viņa palika tāda.
Viņa ar vecākiem runā ļoti reti tagad… es
vienkārši vēlos, lai viņa ir priecīga atkal…
Vispār, vairāk domājot, liekas, ka viņa
nebrauks līdzi. Viņa nevēlētos pavadīt laiku ar
vecākiem par nekādu cenu. Tas man liek
domāt, kas tik traks notika? Vienkārši strīdi
nevilktos tik ilgi un nebūtu tik briesmīgi. Kaut
kas liels noteikti notika starp viņiem, bet
neviens man neko nestāsta, jo domā, ka es neko
nesaprotu.
Laikam mana māsa nebrauks līdzi…

Es pabeidzu logus mazgāt un tad gāju uz savu
istabu, lai sakravātu mantas un sagatavotos
nākamajai dienai.
Es aizgāju gulēt ar patīkamu satraukumu
rītdienai.
Mašīnā bija nedaudz auksti, bet tas nekas.
Prieks un uztraukums mani silda. Mani vecāki
iekāpa mašīnas priekšējos sēdekļos. Es
atskatījos caur aizmugurējo logu un redzēju kā
mana māsa māj mums ar roku. Tas mani tik ļoti
iepriecināja, es viņai pamāju atpakaļ ar vēl
lielāku lusti. Žēl, ka viņa nebrauks ar mums, bet
tas nekas, varbūt viņa būs priecīgāka, ka mājās
neviena nebūs.
Mašīna tiek iedarbināta un tā pamazām sāk
braukt uz priekšu, tālāk no mājām. Es atskatos
uz mūsu mājām līdz to vairāk nevar ieraudzīt.
Tad es uzlieku austiņas un uzslēdzu savu
mīļāko mūziku. Un mēs turpinām ceļu.
“Īris, celies!” mana mamma mani modināja,
laikam ceļā es aizmigu. Es noberzu miegu no
manām acīm un paskatījos apkārt. “Vai mēs jau
esam klāt?” es prasīju. “Jā, mēs esam, celies
ātrāk augšā vai mēs nokavēsim,” mamma teica.
Es ātri paņēmu visas mantas, sakārtoju savus
matus un izkāpu no mašīnas. “Kur mēs esam?”
es jautāju, skatīdamies apkārt. Priekšā bija ļoti
liela, moderna ēka ar augstiem vārtiem ārpusē.
“Mēs esam tajā vietā par ko es tev stāstīju!”
mamma atbildēja. No mājas iznāca kāds
cilvēks apģērbies baltā aizsargtērpā, viņam pat
seju nevarēja saredzēt. “Labdien, mēs esam
klāt,” mans tētis paziņoja. “Tas ir labi, lūdzu
sekojiet man,” cilvēks atbildēja. Mamma
paņēma mani aiz rokas un ieveda mani iekšā pa
vārtiem un ēkas durvīm. Iekšā ēkā es ieraudzīju
vēl vairāk cilvēkus ģērbtus viscaur
aizsargtērpos. Ēkai bija ļoti daudz durvju,
varēja dzirdēt kā visi runā, visiem bija domīgas
sejas un izskatījās, ka visi kaut kur steidzās.
Nevienam ļoti nerūpēja, ka mēs ieradāmies,
katrs darīja savu lietu.
Apkārt bija ļoti daudz durvju, nez uz kurieni
viņas ved? No vienām lielām durvīm iznāca
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kāds vīrietis arī ģērbies viss cauri baltā
apģērbā. “Labdien! Laipni lūgti mūsu
laboratorijā!Un jūs noteikti esat mūsu viesi!”
teica vīrietis. Laboratorija? Viesi? Kas ir šis par
ceļojumu? Neskatoties uz manu apjukumu es
iepazīstināju viņu ar sevi. “Labdien! Mani sauc
Īrisa!” es teicu ar lielu smaidu sejā. Laikam
viņam tas patika, jo viņš arī pasmaidīja lielu
smaidu, bet smaids neaizsniedzās līdz viņa
acīm, vai viņš nav priecīgs? “Ļoti jauki
iepazīties, es esmu Doktors Takes,” viņš lepni
teica. “Labi, Īris, mana palīdze tevi aizvedīs uz
tavu istabu, man ar taviem vecākiem ir
jānokārto dažas lietas,” Doktors teica. “Kloja!
Lūdzu aizved mūsu viesi uz istabu!” Doktors
skaļā balsī teica. Ātrā solī atsteidzās sieviete ar
tabulu rokā. “Labi Doktor, kā viņus sauc? ”
sieviete prasīja. “Īrisa,” es atbildēju. “Labi,
sekojiet man,” viņa pagriezās un sāka iet pa
garo gaiteni, es sāku iet viņai pakaļ. Ceļā es
atskatījos uz vecākiem, viņi runāja ar Doktoru,
un izskatījās, ka viņi arī kaut ko raksta. “Šī būs
jūsu istaba,” palīdzes balss mani iztrieca no
domām. “Ak, paldies!” es atbildēju viņai ar
pateicīgu smaidu. “Jums nav par neko
jāpateicas,” palīdze teica ar mazliet bēdīgu
smaidu un aizgāja uz citu vietu laboratorijā.
Kāpēc viņa izskatījās tik bēdīga? Noteikti
nekas, varbūt viņai bija slikta diena.
Es iegāju savā istabā, tā bija ļoti maza un
patukša, tas mani drusciņ apbēdināja, bet tas
nekas
patīkamais
satraukums
mani
uzmundrināja. Es noliku savu somu ar mantām
uz mazā koka galdiņa, kurš atradās pie gultas.
Tad es apsēdos uz gultas un vēroju visu istabu.
Šī vieta ir ļoti drūma, tai derētu vairāk krāsas,
tad tā būtu jautrāka un patīkamāka. Es uzkritu
ar muguru uz gultas un aizvēru acis, domājot
un iztēlojoties kā šī istaba izskatītos labāk ar
krāsainām sienām, lieliem logiem, no kuriem
nāk saules gaisma, ar zaļajiem augiem podiņos,
kuri attīrītu gaisu un visu šo istabu, jā tā būtu
labāk, domājot es arī aizmigu gultas baltajos
palagos.
Mani pamodināja čuksti, es nevarēju saprast
tiešus vārdus, bet es dzirdēju Doktora Takes un

kādas sievietes balsi, tā nebija viņa palīdze, šīs
sievietes balss bija dziļāka un nopietnāka. Es
lēnām atvēru acis un tieši tajā laikā viņi
pagriezās pret mani. “Sveika, Īrisa, tu esi
nomodā!” Doktors Takes teica ar atkal to neīsto
smaidu. “Labdien, kur ir mani vecāki?” es
miegaini jautāju “Ak…” Doktors Takes
nopūtās.
“Viņi…aizbrauca…”
Doktors
turpināja. “Kur viņi aizbrauca?” es prasīju
nesapratnē. “Viņi aizbrauca mājās,” Doktors
izpūta. “K-” es iesāku, bet mani pārtrauca
sieviete. “Viņi tevi pameta, viņi atstāja tevi šeit,
mūsu rūpēs,” “Ko?! Kāpēc?!” es jutu kā man
acīs satek asaras: “N-nē, nevar būt, šim ir jābūt
kādam briesmīgam sapnim.” “Tagad,” es
dzirdēju Doktora balsi klusu sakām. Es
nepaspēju neko pateikt, kad sieviete paņēma
manu roku un iespricēja man vēnā pie mana
pleca. Dūriena sāpes lika asarām no manām
acīm iztecēt. “K-ko jūs man iedūrāt?” es
prasīju. Sieviete piegāja pie manis un
noslaucīja manu asaru, viņa sāka smaidīt. “Viss
ir izdevies Doktor,” viņa lepni teica. Es
nesapratu par ko viņa runāja. Es noslaucīju
otras acs asaru, un es uz to apskatījos. Tā bija
v-violeta. “K-kas šeit notiek?” es kliedzu. “Es
iešu pasaukt pārējos,” Doktors teica un izgāja
no istabas. “Kas šeit notiek? Atbildiet man!” es
lūdzu sievietei. “Viss būs labi neuztraucies, tev
neviens nedarīs pāri, tu šeit esi drošībā,” viņa
maigākā balsī teica. Pēc viņas teiktā istabā
ienāca divi cilvēki ar baltajiem aizsargtērpiem.
Viņi atnesa lielas pudeles no stikla un pielika
tās man priekšā. Es uz viņiem skatījos ar
šaubām un bailēm. Sieviete piecēlās kājās.
“Neuztraucies, mēs tev neko sliktu nedarīsim,”
viņa apstājās, “Bet par taviem vecākiem, jā,
viņi tevi pameta, jo viņi tevi nemīl un nekad
nemīlēja, viņi gribēja no tevis atbrīvoties.” ”Nnē lūdzu, nē! Kāpēc?!” un es zaudēju visu savu
paškontroli, asaras bira un bira, man bija viss
vienalga tagad, kā viņi tā varēja? Kāpēc? Ko es
esmu izdarījusi? Es viņus tik ļoti mīlu, bet viņi
n-nekad mani nemīlēja. Kāpēc?? Cilvēki
baltajos tērpos vienkārši savāca visas manas
nobirušās asaras, man bija viss vienalga tagad,
kāda jēga bija visam? No asarām es pat
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nevarēju neko saredzēt, viss bija miglains. Es
vairāk šo momentu neatceros, kas notika pēc šī,
es tikai atceros, ka es redzēju divas pilnas
pudeles ar kaut kādu krāsainu šķidrumu visās
varavīksnes krāsās. Pēc tam mans prāts
vienkārši izslēdzās.

Man acīs bija rīta gaisma, kas nāca no mazā
loga. Es lēni atvēru savas acis, tās bija grūti
atvērt, jo tās bija aizpūžņojušas no manām
asarām. K-kas vispār vakar notika? Vienā brīdī
viss bija perfekti un otrā…tik b-briesmīgi. Es
nevaru vēl noticēt, mani vecāki pameta mani?
Kaut kādā šausmīgā laboratorijā. Ko viņi darīs
ar mani šeit, laboratorijā? Man ir bailes pat par
to domāt. Tieši laikā, vai arī drīzāk nelaikā,
ienāca sieviete no vakardienas. Es nemaz
nezinot sarāvos sevī, kā mazā bumbiņā.
“Labrīt, Īris!” sieviete mani sveicināja. Tad
viņa ieraudzīja kā es baidos un mēģināja mani
mierināt. “Neuztraucies, Īris, tev neviens
nedarīs pāri,” tos pašus vārdus viņa teica
vakardien… “Tagad ienāks tie paši mediķi kas
vakar, neuztraucies, viņi tev nedarīs pāri,”
sieviete turpināja. “Mēs neesam oficiāli
iepazinušies, mani sauc Doktore Manipe,” “M-

mani sauc Īrisa,” es atbildēju. Pēc manas
atbildes ienāca divi mediķi baltā. Viņi atkal
piegāja pie manis ar divām pudelēm. Doktore
ievilka elpu un izelpoja, viņas seja pazaudēja
jauko smaidu. “Īris, tu taču zini, ka mēs tevi
nesāpināsim, vienīgie kuri tevi sāpināja bija
tevi vecāki,” Manipa teica. Kāpēc viņa to
piemin, vai viņa nezin, ka tieši domājot par
vecākiem sāpina mani visvairāk? Kāpēc
viņiem bija mani jāpamet? Manas acis palika
slapjas ar asarām. “Man ir tevis ļoti žēl, Īris”
sāka teikt Manipa, “Es negribu, lai būtu kādi
noslēpumi, tāpēc es tev pateikšu, ko tavi
vecāki, nē, bijušie vecāki teica Doktoram
Takes,” viņa ieinteresētā balsī teica. Ja godīgi,
es pat negribu zināt, parasti es vēlētos, bet es
nezinu vai es to izturēšu…bet tas neapstādināja
Doktori Manipu no turpināšanas: “Viņi teica,
ka nevar ar tevi vairāk dzīvot, ka tu esi
visbriesmīgākais bērns, ko viņi ir redzējuši,”
Ak nē… kāpēc? Par neko citu nevaru domāt,
tikai par vārdu ‘kāpēc?’. Man jau asaras bira kā
lietus vasarā. “Tu esi tik nejauka, augstprātīga
un ļauna, viņiem tava māsa daudz vairāk patīk
nekā tu, ” Manipa teica. Es neko citu nevarēju
darīt kā sēdēt, saritinājusies sevī un raudāt, tās
bija vislielākās sāpes, kuras es esmu jutusi. Kad
tas beigsies? Es nezinu cik daudz laika ir
pagājis, minūtes, stundas, varbūt dienas? Es
nezināju un es negribēju domāt. Es atkal
atslēdzos. Kāpēc viss ir tā?
Rutīnas, tās man ļoti nepatīk, bet pārsvarā man
viņām ir jāseko. Dažreiz, kad es varu, es
aizsprūku ārā, prom no manas rutīnas. Tās man
neļauj elpot, kāda jēga ir darīt visu to pašu, tajā
pašā laikā, katru dienu? Es nesaprotu. Es vēlos
izdomāt mirklī, ko es gribētu darīt, kaut ko, kas
man sagādā prieku. Bet re, es esmu atkal rutīnā,
šī liekas tik daudz briesmīgāka nekā kad es biju
mājās. Kad tā beigsies? Katru dienu nāk
Daktere Manipa un viņas palīgi, viņi katru
dienu nāk un man saka briesmīgas lietas, es
nevaru apstādināt savas asaras. Kāpēc viņiem
tās vajag? Kāpēc tik daudz? Vai man šeit ir
jāpaliek uz mūžu? Es nevēlos šeit palikt, es
vēlos mājās…
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Ir pagājušas divas nedēļas, vismaz tā man teica
Manipa. Liekas, ka esmu šeit jau gadu. Nekad
nedomāju, ka šīs būs manas jaunās mājas, bet
kāda jēga tagad ir tam. Man nav māju, es šeit
varu dzīvot līdz mūža beigām, un tomēr tās
nebūs manas mājas. Šī ir vienkārši istaba,
netīra, monohroma, depresīva istaba. Pēc
visām šīm dienām tā man neliekas tik slikta,
varbūt es esmu palikusi traka, kurš to vairs
zina. Es dzirdu soļus, laikam nāk Manipa…
Tagad Manipa vairāk neslēpj savus nodomus.
Viņai vajag manas asaras, un viņa tās iegūs, ar
vienalga kādiem vārdiem… “Sveiki, Īrisa!”
viņa teica ar nesmuku smaidu. “Vai jūs esat
gatavi šodienas…procedūrai?” Manipa teica.
Es neko neteicu, vienkārši pamāju ar galvu.
“Lieliski!” Manipa teica ar lielu smaidu sejā.
Mediķi pienāca pie manis un turēja divas
pudeles zem manām acīm. Manipa sāka runāt
atkal, es neklausījos vairāk, tikai ļāvu asarām
krist. Pēc kādas minūtes ar asaru liešanu, es
nevarēju vairāk paraudāt. Man asaras vairāk
nekrita. Es mēģināju raudāt vēl un vēl, bet
nekas nekrita vairāk. Manipa to ātri ieraudzīja.
“Ak nē, ne atkal,” viņa uztraukumā teica, “Būs
jāiet pie Takes.” Abi mediķi man palīdzēja
piecelties un turēja mani, lai es staigājot
nenokrītu. Mēs iesim pie Doktora Takes? Es pa
šīm divām nedēļām neesmu nekur izgājusi ārā
no manas istabas. Es noteikti izskatos
briesmīgi, manā tualetē nav spoguļa. Tieši kā
lasot manas domas Doktore Manipa prasa:
“Vai tu nevēlies aiziet uz labierīcībām?” Es
pamāju ar galvu, man nav spēka pateikt vārdus.
“Es būšu pie durvīm, ja tev mani vajadzēs,”
Manipa man teica. Es iegāju tualetē un
ieskatījos spogulī, un ieraudzīju savu sarkano
seju, es domāju to nomazgāt ar aukstu ūdeni.
Es noņēmu savus izaugušos matus no manas
sejas un nomazgāju savu seju. Kad es atkal
apskatījos uz sevi spogulī, es nobijos. M-manas
acis bija pelēkas, gluži monohromas, kas ar
mani notiek? Es nevarēju neko citu izdarīt kā
stāvēt un skatīties uz sevi spogulī. Es nezināju
ko darīt, ko teikt. “Īrisa, tev tur viss labi?”
kliedza otrpus durvīm Doktore. Es nezinu…
“Īris, atbildi, vai man nākt iekšā?” atkal kliedza

Manipa. Es vienkārši izgāju pa durvīm ārā.
“Īris, kāpēc tu neatbildi man?” skaļā balsi teica
Manipa. Es vienkārši turpināju iet uz Doktora
Takes ofisu. Manipa pieklauvēja pie durvīm
“Doktor Takes, te esmu es ar Īrisu, pacienti
#49!” Paciente #49? Te ir vēl citi bez manis?
Klusi bet dzirdami atskanēja Doktora Takesa
balss: “Nāciet iekšā.” Doktore Manipa gāja pa
priekšu, es aiz viņas “Kas ir par problēmu?”
Doktora Takes jautāja Manipai. “Man liekas,
ka viņa nav īstā, viņai šodien beidzās asaras.”
Manipa uztraukusies atteica. “Mēs nevaram būt
droši, šī ir tikai viena reize,” Takes mierīgi
atteica. “Labi, Doktor,” Manipa teica un
pagriezās uz durvju pusi, es viņai sekoju. Viņa
mani aizveda līdz manas istabas durvīm.
“Arlabunakti!” viņa man uzsauca. Es iegāju
istabā, bet man kājās pietrūka spēka un es
nokritu. Es nevēlējos piecelties. Es nevēlos šeit
palikt, bet kur es citur iešu, mani vecāki mani
pameta šeit. Es jutos bēdīgi, tā kā es varētu
raudāt. Es vēlējos pamēģināt izdabūt kādu
asaru no sevis. Es nezinu, kas notiks ar mani, ja
man pavisam beigsies asaras un es viņiem
nebūšu vairāk vajadzīga. Es nevēlos būt
nevajadzīga, maniem vecākiem jau es biju. Es
jutu, es jutu asaras manās acīs, es biju tik
priecīga, kaut arī es raudāju. Cik labi ir raudāt
atkal, es domāju, skatoties uz asarām, kuras
pilēja uz aukstās grīdas. To varavīksnes krāsas
tik skaisti iekrāso pelēcīgi- brūno grīdu. Es
gribu visu grīdu izkrāsot! Es sāku raudāt vēl un
vēl, pilienus, kuri krita no manām acīm, es
smērēju pa visu grīdu. Tik skaisti! Es raudzījos
ar vislielāko smaidu! Es nezinu kāpēc, bet
pārņēma liela vēlme smieties, un es smējos ļoti
skaļi. Vai es esmu atkal priecīga? Vai tas ir
prieks? Manas acis ļoti sāpēja, bet es negribēju
beigt! Man ir jāpabeidz savs mākslas darbs!
Pēkšņi pa durvīm ieskrēja divi mediķi, tie, kuri
man ņēma manu krāsu. Viņi izskatījās ļoti
pārsteigti un nobijušies. Es gribēju ar viņiem
parunāt: “Sveiki! Re kur ir manas asaras!
Ņemiet, visiem pietiks!” Viņi izņēma savas
rācijas no kabatām: “Doktor, te istabā #49 ir
problēma, viņi smejas skaļi un runā savādi,
mums vajag papildspēkus, nezinām vai viņi ir
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bīstami, viņiem ir tikai 13.” Viņi kaut ko tur
runāja, bet man bija vienalga. Dzirdēju vēl
vairāk soļus skrienam, bet man arī tas nerūpēja.
Es paskatījos uz savām plaukstām, tās bija
noklātas ar manām asarām, visas varavīksnes
krāsas izpludinātas un sajauktas uz manām
plaukstām…kas ar mani notiek? Es apskatījos
uz peļķi ar manām asarām. Manā galvā
parādījās pēkšņas nepaciešamas sāpes un es
nokritu uz zemes. Es jutu kā cilvēki mani pieceļ
no zemes un aiznes.

Es dzirdēju balsis atkal, šis jau notiek pārāk
bieži. “Mums viņi ir jāsūta prom, es izdarīju
testus, viņiem vairāk nav varavīksnes asaru,
viņi pēdējās izlēja uz grīdas, kur mēs viņu
atradām bezsamaņā,” teica kāda balss. “Labi,
kad viņi atmodīsies sūtīsim viņus projām,”
teica balss, kura izklausījās pēc Doktores
Manipas. “Es domāju, ka viņai būs īstie,” teica
pirmā balss skumji. “Nenokar galvu, mums vēl
ir daudz pacientu, viņi ir 49. nederīgie, būs
ziņa jānodod Takesam.” Manas acis atvērās.
“Ak, tu esi nomodā, perfekti, tev būs jāpamet šī
iestāde,” teica Manipa, “Es jau tavu somu
sakravāju un izsaucu šoferi, lai tevi aizved.” Es
izspiedu vārdus no savas mutes: “K-kur mani
vedīs?” “Uz tavām mājām protams!” Manipa
sasmējās. “B-bet mani vecāki?” es prasīju.
“Īris, klausies, viņi tevi nepameta, viņi tevi ļoti
mīl, un, ja tu neesi tie kurus mums vajag, viņi
tevi gaidīs mājās ar atplestām rokām!” Manipa
atbildēja, “Tā arī sanāca, tāpēc brauc mājās.”
“B-bet tu tei-” es iebildu. “Aizmirsti par to,
nekas nav noticis,” Manipa dusmīgi atteica,
“Tagad celies, šoferis tevi gaida.”

Es gāju uz mašīnu ar satrauktu prātu. Es iekāpu
mašīnā un atskatījos uz balto laboratorijas ēku,
tik daudz briesmīgas atmiņas…
Ceļš mājās bija kluss un bailīgs, bet kad šoferis
piestāja pie mājās, bailes uzreiz dubultojās, es
izkāpu no mašīnas un gāju uz māju pusi. Man
attaisīja durvis mana māsa ar lielu smaidu sejā,
tādu smaidu no viņas es sen neesmu redzējusi.
“Īris, tu esi mājās!” viņa izkliedza. Izdzirdot
Asnas vārdus, vecāki noskrēja no kāpnēm pie
durvīm. “Īrisiņ, tu mums tik ļoti pietrūki,” teica
mana mamma. Tētis gāja pretī man , lai mani
apskautu, bet es neapskāvu viņu atpakaļ. Viņš
mani atlaida ar savādu sejas izteiksmi. “Nāc
iekšā uz pusdienām!” teica mana mamma. Es
aizgāju uz savu istabu un noliku somu ar
mantām un gāju lejā. Es apsēdos blakus manai
māsai. Mamma man priekšā uzlika bļodu ar
siltu zupu, parasti man viņa ļoti garšo, bet
šodien man nav apetītes. ”Es neesmu izsalkusi,
paldies,” es teicu un aizgāju uz savu istabu.
Nekad nedomāju, ka redzēšu šo vietu atkal. Es
esmu mājās, bet es neesmu priecīga, kāpēc? Es
esmu mājās pie savas ģimenes, visam jābūt
perfekti.
Es dzirdu klauvējienu uz manām durvīm: “Īris,
es varu ienākt?” Tā bija Asna. “Jā,” es
atbildēju. Viņa ienāca iekšā: “Es atnesu tavu
mīļāko kūkas gabaliņu!” “Nē, paldies,” es
atteicu. “Īris, tev viss labi?” Asna prasīja
uztraukusies. “Man liekas, ka jā” es atbildēju.
“Tu vari man teikt visu, Īris,” māsa teica. “Kkāpēc jūs mani tur aizsūtījāt, kāpēc?!” es
nevarēju paturēt vārdus iekšā. “Zināju, ka tu
meklesi atbildes, nāc ar mani,” Asna skumji
teica.
Mēs aizgājām uz mūsu dārzu, kur auga viens
stalts ciedra koks. Mūsu vecāki vēlējās to
nozāģēt, kad mēs bijām jaunāki, bet mēs zem tā
koka runājāmies un spēlējāmies, tā bija mūsu
vietiņa, mēs nevarējām ļaut vecākiem to
nozāģēt. Mēs viņus pierunājām nenocirst to.
Tagad mēs zem tā apsēdāmies. “Prasi visu ko
vēlies, tas ir mazākais, ko es tev varu dot,”
Asna man teica. “Kāpēc manas asaras bija visās
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varavīksnes krāsās?” es uzdevu jautājumu.
“Viņas bija krāsainas, jo tevī ir tik daudz krāsas
sirdī, tu neesi kā visi citi, kuriem vienalga viss
izņemot naudu, darbu un reputāciju, visi ir
nelaimīgi, bet tevī ir prieks un rūpes par šo
planētu, tas veido krāsu tavā sirdī, viņi to
dabūja ārā ar kaut kādas ķīmijas palīdzību, ko
viņi iespricēja tev, un tas iedvesa kaut kādu
reakciju tavā ķermenī, kad tu raudi, krāsa no
sirds nāks kopā sajaukta ar asarām,” māsa
paskaidroja. “Bet kāpēc viņiem to vajag?” es
prasīju. “Tu jau laikam esi ievērojusi kāda šī
pasaule ir, netīra, pilna ar toksīniem un
putekļiem… monohroma, viņi izmanto krāsu,
lai pasaulē būtu atkal krāsa, lai viņi varētu to
izglābt…” māsa skumji teica. “Viņi mani
izmeta tāpēc, ka man nebija vairāk krāsas
sirdī?” es prasīju skumji. “Jā, viņi izmet visus
ārā tāpēc, ka viņiem nav bezgalīgas krāsas
sirdī,” Asna paskaidroja. “Kā to saprast
bezgalīgas krāsas sirdī?” es biju apjukusi.
“Viņi meklē tādu personu, kuriem nekad
nebeigtos krāsa, tad viņiem nebūtu jāmeklē
cilvēki katru reizi, kad viņiem beigtos krāsas,
bet tas ir tīrais stulbums, kā var cilvēkam būt
vēl krāsas pēc visa, ko viņi tev nodara?” Asnai
sāka asaras veidoties acīs. “Asna, kāpēc tu
raudi?” es nobijusies prasīju. “Lūdzu piedod
man dārgumiņ, tevi nekad nevajadzēja laist tajā
briesmīgajā vietā! Lūdzu piedod man, man
vajadzēja viņus apturēt, bet es biju tieši tāda kā
tie cilvēki, man nekas nerūpēja un es biju tik
nelaimīga,” Asna sāka raudāt. Redzot viņas
asaras man atnāca atpakaļ briesmīgās atmiņas,
es aizbīdījos prom no viņas un saritinājos
bumbiņā, manas bailes nāca atpakaļ. Asna
noslaucīja asaras un mēģināja mani mierināt:
“Lūdzu neraudi, tu neesi tur vairāk, tu esi pie
manis, zem mūsu koka, tu esi drošībā.” Man
nepalika labāk: “Viņa to arī teica, teica, ka es
esmu drošībā, teica, ka mani nesāpinās, bet
viņa mani tik ļoti sāpināja ar saviem vārdiem,
divas nedēļas, katru dienu, katru dienas stundu,
minūti, sekundi, kā lai es kādam tagad uzticos,
tu un mūsu vecāki mani tur atstājāt! ” es
izkliedzu. “Lūdzu piedod mums, piedod man,
tavi vecāki vienkārši vēlējās palīdzēt izglābt šo

pasauli, bet tā bija kļūda, šis viss ir viena liela
kļūda,” Asna lūdzās. “Kā to saprast viss šis ir
kļūda?” es jautāju. “Šis nav pareizi, ņemt
cilvēkus, izsūkt visu viņu krāsu, tas padara
viņus nelaimīgus, un tad izsviest viņus ārā it kā
nekas nebūtu noticis, kā lai es atgriežu savu
smaidīgo saules stariņu?” Asna skumji teica,
“Viņi izmanto citus, lai samaksātu par savām
kļūdām, viņi paši ir izpostījuši zemi, un tagad
viņi atņem cilvēku mentalitāti un prieku, viņi
sabojāja tevi un izmet tevi ārā, es nebiju tur, lai
tevi pasargātu, piedod man, saulīt.” Es
nomierinājos un teicu: “Jā es esmu salauzta, bet
salauzto var salabot, druskai pa druskai, es
atgriezīšos, es tev apsolu.” “Kā ar vecākiem?”
Asna jautāja. “Es viņiem piedošu, bet…tikai
vēlāk, viņi abi mums ir sagādājuši skumjas,” es
atbildēju ar bēdīgu smaidu, “Es esmu priecīga,
ka tu esi atpakaļ, Asna, tu man ļoti pietrūki.”
“Pēc tam, kad es sapratu, ko tieši tev darīs un
kur tevi vedīs, es vēlojos mainīties, es nevēlējos
būt tāds pats cilvēks kā viņi,” Asna teica
kautrīgi bet priecīgi. “Es tik ilgi gaidīju
momentu, kad es dabūšu savu veco labo Asnu,
bet tagad, kad tu man esi, es neesmu priecīga
vairāk…” es bēdīgi noteicu. “Neskumsti par to,
tagad es nekur neiešu,” Asna teica smaidīgi,
“Jo arī krāsa sirdī un tavās acīs nav zudusi uz
mūžiem, to vienmēr var atgūt, lēnām, pilīte pa
pilītei, bet to vienmēr var atgūt, un es tev
vienmēr būšu klāt un tev palīdzēšu, Īris, es
apsolu. ” “Paldies Asna,” es teicu, un jau jutu
lāsi ar varavīksnes krāsu piepildām manu sirdi.
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