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nopelnīt! Arī attieksmi! Nedari citam to, ko nevēlies saņemt! Tad tev 
nekas nepielips. Ir daudz ceļu, kas ved uz iznīcību. Dzīves ceļš ir viens. 
Cilvēki paši samaitā savu likteni, izvēloties nepareizo dzīves ceļu. Sarg-
eņģelis tev saka priekšā, ka nav jādara, bet tu tik un tā dara. Neklausi. 
Tu nedrīksti uztvert personīgi. Tas samaitā būtību. Spēka cilvēkam jā-
būt neitrālam vērotājam. No malas. Citādi viņa iegūtā informācija būs 
samaitāta. Un nemētājies ar ļauniem vārdiem, — sarunu biedrene filo-
zofiskā mierā ieminējās.— Nekas nepaliek bez pēdām. Pat ļauna doma. 
Par to spēcīgāks ir vārds, kas ievibrē visumu. Vēl lielāks spēks piemīt 
izdziedātam vārdam. Tas vieglāk iešūpina, iekustina. Liek smalki trīsēt 
vienotā vibrācijā. Tāpēc nesvaidies ar ļauniem vārdiem, jo tie var at-
griezties dubultā. Riskanti un nāvīgi.

Viņas seja izstaroja nelokāmu pārliecību, kad viņa turpināja:
— Domu spēks ir tikpat taustāms kā jebkurš materiālās pasaules iz-

pausmes veids. Masveidīgā, intensīvā doma spēj saistīt enerģiju un pie-
šķir tai formu, enerģiju. Tāpēc jau kopš agrīnajiem laikiem tik intensīvi 
attīstīja kultus. Ar ticīgo palīdzību sakoncentrētais spēks deva vecišķa-
jiem valdniekiem enerģiju. enerģija nerodas un nepazūd. Tā plūst, mai-
nās. Un ikviena cilvēka doma ir enerģijas izpausme. Tas ir tikai viens no 
veidiem, kā likt enerģijai plūst. No cilvēka atkarīgs kādas — gaišas vai 
pretējas. Gaišās ir radošas. Melnās domas ir iznīcinošas. Tā ir vienīgā 
atšķirība. Katrs domā, un katrai domai ir sava enerģijas jauda. Ar spēku 
apveltīts, spējas izkopis burvis tikai ar domas spēku, iekustinot pasaules 
spēka tīmekli, var cilvēku novājināt un pat iznīcināt. 

— Tad ko viņi vēl kavējās ar pasaules sagrābšanu? — bez kādas pietā-
tes Staro iestarpināja. Zanes vecāmāte uzzibsnīja smaidu.

— Tu domā, ka neviens nevar kontrolēt citu cilvēku enerģiju plūs-
mu? Ooo! — ar sāpjpilnu skatienu viņa novilka, — paskaties uz televi-
zoru. Televīzija apstulbina miljardus. Ieliek domas sagatavotajās sma-
dzenēs. Ik pa brīdim, kad ir vajadzīgs emociju virpulis, lai dusmotos, 
baidītos, gaudotu, enerģija izdalās un aizplūst sakopota. Palēnām norit 
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mērķtiecīgs darbs no dabiskās uz regulējamo cilvēci. Cilvēce tiek degra-
dēta un palēnām iznīcināta, līdz uz pasaules skatuves iznāks tās patiesie 
valdnieki. Un viņus vada ne jau alkas pēc kundzības pār pasauli. Tā ir 
vēlme sagrābt, pārveidot to savām vajadzībām.

Un paberzējusi grumbaino pieri, turpināja iesākto sarunas pavedienu:
— Dusmas ir lielisks enerģijas avots, bet tikai noteiktos gadījumos. 

Piemēram, kad notiek cīņa vai steidzami jāmeklē risinājums. Pārējos ga-
dījumos tā būs ar mīnuss zīmi, kas baro tumsu vai izplūst nekurienē tevi 
lieki nodeldējot. Tu juti, kā daļa mana spēka ieplūda tevī? — Zanes ve-
cāmāte pajautāja. Pār viņas grumbaino seju pārlaidās dīvains gaišums.

Staro nespēja pat pakustināt acu plakstiņu, kur nu vēl atbildēt. Tas 
bija kā uzsēdināt uz pleciem veselu kalnu un sasprindzināties līdz pēdē-
jai šūniņai, lai tas tevi nesaplacinātu. Smagums izzuda. 

— Tad, lūk, ielāgo! Lai spētu pārvaldīt spēku ir jābūt tērauda gribai 
un disciplīnai visaugstākā līmenī. Mikrons turp, mikrons šurpu un tu 
esi zaudētājs. Sadegt var mirklī, bet izdziedēties nereti nekad. Tas ir kā 
veldzēt slāpes. Tu vari izdzert krūzīti, pievarēt spaini, izsusēt ezeru, pat 
jūru. Nav robežu! Līdz mirklim, kad vairs nespēsi savaldīt akumulēto. 
Neviens tērauds nespēj līdzināties cilvēka gribai, jo tērauds ir mīkstāks 
par to gribu un koncentrāciju, kas ir nepieciešama, lai pārvaldītu ma-
ģiju. Sadegsi pirms attapsies. Pārkāpjot noteikto lietu kārtību, viss tiek 
sajaukts, tāpēc arī mēs dzīvojam sajauktā pasaulē. enerģiju, ko izlieto 
domājot par ļauniem cilvēkiem, tu novirzi viņiem, spēcini viņus. Kat-
ram savs laiks. Un šīs zināšanas jātur aiz septiņām zemēm, aiz septiņām 
atslēgām. Jo egoistisks cilvēks tās izmantos negantos nolūkos. Apmieri-
nās sīkas, piezemētas vēlmes. Noskaudīs. Noburs. Augstas kvalifikācijas 
mags ar domu spēku var lidojumā apturēt šautenes lodi. Un tā līdz bez-
galībai. Tās ir zināšanas, kuras var kļūt par cilvēces pašiznīcības iemes-
lu. Senajā Ēģiptē ar maģiju varēja nodarboties vien visaugstākās šķiras 
priesteri. Viņi paaudžu paaudzēs uz visstingrāko slēpa no sabiedrības 
zināšanas. Un zinošo bija ļoti, pat ļoti maz! — viņa emocionāli uzsvēra. 
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— Pārkāpējus sodīja ar nāvi. Un ko ar tādiem darīja viduslaikos? Tāpat 
kā jebkura nelietība, arī maģija jauc sabiedrības pamatus. Pārlieku paš-
pārliecināts, nepietiekami sagatavots vai pārlieku spēcīgs mags var aptu-
rēt zemeslodi. Un tajā mirklī pazudīs centrbēdzes spēki, kas notur oke-
ānu ūdens masas robežās. Un sāksies grēku plūdi. Kā tas jau reiz bija... 

Viņa brīdi paklusēja, lai kāpinātu spriedzi un deva vaļā:
— Burvju hierarhijas barības ķēdes zemākie locekļi ir visur. Un 

tie nepārtraukti cenšas izsūkt no cilvēkiem enerģiju, lai tās lielāko 
daļu atdotu uz augšu. Jo augstāks pakāpiens, jo treknāks kumoss 
atlec no koncentrējamās enerģijas plūsmas. Tādu enerģiju viņi savāc. 
Veicot nepieciešamās darbības, šī enerģija tiek pārveidota, pārsūtīta. 
Iedomājies, kādu enerģijas daudzumu tie var akumulēt? Planētu var 
anihilēt no vienas domu dzirksts. 

Viņa pacēla puspievērtās acis:
— Bēdas rodas viena iemesla dēļ. Agri vai vēlu jebkurai enerģijai vei-

dojas kritiskā masa, kad to neviens nevar noturēt. Un ir daļiņas, kuras 
nevar noturēt koncentrētā veidā. Tās patvaļīgi pārvar jebkuras barjeras. 
Kur tās pazemē ir sakoncentrētas, tur augšā labāk neuzturēties. Agrāk 
tās sauca par nāves vai posta vietām. Tagad par anomālajām.

īss klusuma brīdis ļāva Staro daudzmaz apjaust uzklausīto.
— Ja statistiski izpētītu pašnāvību vietas un laiku, izvērtētu koncen-

trāciju sistemātiskumu, tad varētu iegūt interesantas ziņas par tumsas 
sekotājiem, kuri barojas no enerģijas tīmekļos pakļautajiem cilvēkiem.

Zane atnesa tējas kanniņu ar kaķumētras tēju. Nolikusi uz savu 
laiku nokalpojušās mucas, kas tagad kalpoja par ērtu āra galdiņu, viņa 
piepildīja trīs Latgales māla krūzītes. Staro bija pieradis, ka cukuru šajās 
mājās aizvieto medus. Iekārtojusies uz ķebļa, Zane papildināja klausītāju 
loku.

— Cilvēci jau no aizvēstures laikiem var sadalīt trijās daļās. Gani, 
kas gana, sargi, kuri kā suņi uzrauga pārējos un tie pārējie, kas kā aitas 
pakļaujas ganu un suņu iegribām. Tu neesi sargs! Tu esi kas vairāk par 
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parastu ganu... Tu esi dzimis kam vairāk! Un tev pašam ir jānonāk līdz 
tam. Ja tev ir dotas spējas, tad tev tās ir jāizmanto. Tev ir jādod tas, ko 
lūdz. Tu nevari atteikt, pat, ja tev pašam no kaut kā ir jāatsakās. Pat jā-
upurē. Tu vari kļūt par ļoti varenu arhimagu. Pat par visvarenāko. Tev 
nevajadzēs aprobežoties ar kaktu šamaņa eksistenci. 

— Zināt savu sūtību tā ir puse no dzīves jēgas, to piepildīt ir visa 
dzīves jēga, — Staro atbildēja. Vārdi kā ar stangām nāca ārā, smagi, ne-
gribīgi. — Tas nav priekš manis! es nevaru būt burvis! Varens, bet viegli 
ievainojams. es būšu sargs.

Un rūgti nodomāja, ka plašas zināšanas nogalināšanas mākslā ir 
bezspēcīgas pret burvestību. Nesaprotamas burvestības viņam nebija pa 
spēkam. Karš ar redzamo ienaidnieku ir tīri vai patīkama bērnu izprieca 
vasaras brīvlaikā.

— Nevērtē sevi pārāk bargi, — maigi, klusi noteica Zanes vecāmā-
te. — Dzīve nav ieslēgšanās čaulā. Un tu nedrīksti novērsties no dzīves. 
Darīt brīnumus ir katra cilvēka spēkos! Vien jātic sev! Un pārējais nāks 
pats par sevi! Pēc smaga, mērķtiecīgi padarīta darba. Ieslodzītais trulā 
apņēmībā var izkalties cauri klintij, lai sasniegtu gaismu otrā pusē. Bet 
gara spējas attīstās savādāk. To darot, ir jātic un jābūt laimīgam. Jālūdzas 
no visas sirds. No sirds dziļumiem, tā ka dvēsele plūst laukā. Vien ar tī-
rām un skaidrām domām laimes pārņemtie savienojas ar vienoto infor-
mācijas lauku. Tas tāds iekšējais pacēlums, kas nāk no pašiem dvēseles 
apslēptajiem dziļumiem. Tīras un skaidras domas. Katram šajā pasaulē 
ir loma. Liela daļa to nemaz necenšas noskaidrot. Tāpat ir labi, kā var-
dēm siltā dubļu peļķē.

Vecāmāte uzlūkoja Staro un viņš goddevīgi nolieca galvu. 
— Tu esi tas, kas tu esi! — Un neko nepaskaidrojot ļāva stāstījumam 

plūst tālāk: 
— Mēs katrs esam atnākuši dzīvē ar savu uzdevumu. Tikai tavos spē-

kos ir to piepildīt. Arī oda pirdienam var būt graujošas sekas. Ja trāpa 
īstajā vietā un īstajā laikā. Cilvēks var paveikt neticamas lietas. Ikdienā 
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nobremzē audzināšanas rezultātā iedzītas atziņas: tu to nevari, jo... — 
viņa iepauzēja, lai iemērktu lūpas pēc bišu stropa smaržojošajā tējā, — 
esi mazs, tu vēl nesaproti. Atveroties tu saproti, kas ir kas. Marionešu va-
dītājiem masu tumsonība ir izdevīga. Bezierunu vergi, kuri nav brīvi pat 
savās domās. Tādi veido kārtējo pēcbābeles torņa laiku sabiedrību. Un 
tādā sabiedrībā dažu vara pār visiem var netraucēti valdīt. Taču tiem ar 
šo pasauli nepietiek! Zeme sāk palikt par šauru. Aiziešana citā dimensijā 
ir bīstama. Pārāk daudz risku un nezināmā. Tāpēc tiem ir milzīga vēlme 
mainīt planētu, nepametot šo dimensiju. Nedomāju, ka ir jāgaida pārāk 
ilgi. Cilvēce attīstās evolucionāri, līdz pamazām iegrimst pašapmierinā-
tībā, un krīt atpakaļ. Un revolucionāri. Kurš gan 1959. gadā, mūsdienu 
skatījumā primitīvi arhaisko kosmosa sasniegumu laikā, varēja iedomā-
ties, ka pēc desmit gadiem cilvēki kāps uz cita izplatījuma ķermeņa? Tāls 
un nereāls sapnis. Desmit gados notika neticami milzīgs tehnoloģisks 
izrāviens, kas būtiski mainīja cilvēces attīstību un pasaules uztveri. Otrā 
pasaules kara gaļas mašīna dzemdēja vēl lielāku tehnoloģisko izrāvie-
nu. Zinātne jau ir cieši pietuvojusies cilvēku organisma atjaunošanas un 
mūžīgās dzīves noslēpumiem. Lai to sasniegtu ir nepieciešams dzenulis, 
vēlme un resursi. Tiem sekos vienotā enerģijas lauka bezgalīgie ener-
ģijas resursi. Taču alkaino vīziju apmātībā var pārrēķināties ar saviem 
spēkiem, tie var iziet ārpus kontroles. Tad cilvēci sagaida tāda katastrofa, 
kādai nav pat salīdzinājuma. Pat atlantu un lemūrijas pretīmstāvēšanas 
apogeja. Pēc tās no jauna iegrimsim mežonīgumā. 

Staro saausījās. To ievērojusi, vecāmāte skumji pasmaidīja: 
— Vairāk nedrīkstu teikt, jo cilvēce vēl nav tam gatava... Līdz tam 

laikam zināšanas par pirmajām civilizācijām tiek apzināti slēgtas, turē-
tas aiz sevišķi pamatīgām slēdzenēm. Tur ir kas īpaši bīstams, lai ļautu 
notikumiem vēlreiz atkārtoties.

Sētas melderis Bocis staigāja izgriezis kuplo balto krūtežu. Samtainās 
ķepiņas graciozi likdams rasainajā zālē pienāca un, parīvējies gar kājām, 
sāka murrāt. Ik pa brīdim nervozi pārmeta asti no viena sāna uz otru. 
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Asie nagi šaudījās zem mīkstajiem pēdiņu spilventiņiem. Ik pa brīdim 
simboliski ielaida tos Staro augšstilbos. Uzslējis asti taisnu kā skursteni, 
runcis lepni aizgāja. Nepatīkamās sajūtas izplēnēja kā nebijušas. Laikam 
kaķis tās aiznesa līdzi. 

Kopš bērnības vecaistēvs Staro bija iemācījis, ka niecību viedoklis 
nav nekādā vērtē. Jāņem vērā vien gudra cilvēka izsvērts padoms, tieši 
tavā situācijā, laikā un vietā.

Un Staro aizgūtnēm tvēra ikvienu šeit pausto vārdu, žestu un domu.
— Tumsa nav gaismas trūkums. Tā ir tumšā gaisma. Un nevainība ir 

tikai nezināšana.
Zanes vecāsmātes lūpās pavīdēja smaids:
— Virzīti kalpot sev un palīdzēt citiem — tā ir tā plānā, ēteriskā ro-

bežšķirtne. Galvenā piederība gaismai ir patiesa labestība. Viss pārējais 
ir ar dažādu nokrāsu starp gaismu un tumsu. Uz kuru pusi pagriezīsies, 
to arī saņemsi! Tumsa pielīp kā dūņas pie kājām, kā sodrēji. Pat ar tīru, 
skaidru ūdeni sevi nenomazgāsi. Tā ieēdas uz palikšanu. — Acis naidīgi 
uzzibsnīja kā dzirksteles kvēlojošās oglēs.

— Ērces spēks ir ne jau rumpī, bet indē, ko tā var glabāt. Melnajiem 
spēkiem daudz kas ir apgriezti proporcionāls gaismai. Tur neviens neat-
minās, kāds varonis tu biji, neatminās tavus iepriekšējos nopelnus. Tiek 
ņemts vērā vien tas, kas tu esi tagad, un kāds ir tavs spēks.

Viņas balsī neskanēja neviena ironijas nots. Mušu pletnīte aizgaiņāja 
pārāk uzmācīgu mušu.

— Pastāv kardināla atšķirība. Ja gaismas spēkiem cieņā ir romiešu 
princips: primus inter pares — pirmais starp līdzīgajiem. Tad tumšajiem 
ir valdošais gals un pazemīgais gals.

“Stāstnieka dotības viņai no paša Dieva dotas!” Staro nodomāja. Tik-
mēr dzeltens taurenis bez skaņas plivinājās virs ziediem. 

— Ļaunums smeļ spēkus no sāpēm, no ļaunajām emocijām, mokām, 
spīdzināšanas, bailēm, šausmām, bezizejas. Ir pasaules, kur tam izde-
vās ņemt virsroku, tur visa pasaule kļuva par tā barotni un ļaunuma 
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Ignass, diplomēts zaglis jau trešajā paaudzē, kopā ar pārinieku uz 
labu laimi braukāja pa attālākiem novadiem, meklējot labākās zvejas 
vietas. Viņš bija viens no tiem, kam patika plūkt gatavus augļus nepie-
pūloties tos izaudzēt.

Busiņā vienmēr bija zvejnieka rīku komplekts, guļammaisi, apkvē-
puši katli. Bija ar ko aizbildināties, acis aizmālēt, arī piebāzts maks no-
vērsa aizdomas par svešas mantas tīkojumiem. 

Viņa patiesās copes vietas bija pilsētnieku vasaras mājas. To bija 
daudz un tajās glabājās daudz vērtīgu lietu. Pēdējos gados dzīvi gan 
krietni sarežģīja signalizācijas un apsardzes. Te noderēja zvejnieku rīki 
un attaisnojums: 

— Mēs, šķiet, esam apmaldījušies! Meklējam padomu, kur labākas 
zvejas vietas, vai, kur var nopirkt īstu lauku pieniņu. 

Izmanīgam prātam ideju nepietrūks!
Vēl viņu interesēja vecas lietas. Neviena nenovērtēta, necila glezna 

nobružātā rāmī, kas mētājās kādā lauku ūķī, varēja atnest milzu bagā-
tību. Arī mazāk vērtīgi antikvāri priekšmeti varēja ienest ko skanošu. 
Taču vieglas peļņas tīkotāji kā siseņi jau bija izslaucījuši visu, kas vien 
daudz maz vērtīgs. Par spīti tam, vērtīgas lietas saglabājās vietās, kur 
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audzelību. No turienes tas sūta savus pakalpiņus citur, mēģina iesprauk-
ties, nostiprināties un pakļaut citas pasaules. Ja to neapturēs, tas kā nere-
dzams mēris ies tālāk. Līdz vienā brīdī tas kļūs tik varens, ka arī attālumi 
nebūs šķērslis. Par laimi, labā un ļaunā cīņā ir harmonizējošs līdzsvara 
brīdis! 

Viņa aprāvās. Acīs kvēloja kaisme.
— Pat visu pasauļu apvienotais ļaunums nevar pakļaut maza bēr-

na sirsniņu. Un ļaunumu var apturēt, sašķobīt, iedzīt pazemes spraugā. 
Līdz tam tas, sējot iznīcību, postažu, šausmas un nāvi, cenšas pakļaut. 
Arī šeit neskaitāmas reizes ir organizējis savus tumšos pulkus, pat gaišu 
un cēlu mērķu sasniegšanai. Pat sagrauts, tas tomēr sašķoba gaismas vie-
notību, rada nesaskaņas, aizvainojumu un ķildas. Ļaužu atmiņa ir īsa. 
Kolīdz diena beidzas, tā aizmirst un atstāj vien neskaidras atmiņas, kur 
var pieķerties, izvilkt, ka tomēr tur bija kas labs. Tautām, ciltīm, visai cil-
vēcei kas noderīgs. Neskaidrības, svārstīšanās. Vaidi, stenēšana, gārdzie-
ni, izmisīgi lūgumi, asaras. Velti varmākām lūgties žēlastību: ikviens, 
kas svārstās, tiek upurēts. Kalpi un sekotāji to zina. Viņu sirdis un prāti 
ir nocietināti pret citu ciešanām. Kurš no citu ciešanām negūst baudu, 
tas pārvēršas par pārtiku sirdī cietākajiem. No ļaunuma nevar aizbēgt, 
nevar noslēpties, nevar tirgoties ar to, tas paņem visu. Ir divi ceļi — pa-
doties vai pretoties. Abi ir vienādi, visticamāk gan tā, gan tā ies bojā. Bet 
ikviens mazais cinītis aptur iznīcības ratu kustību, ieskrambā tā vareno 
riteņu aplokus līdz tie neiztur un sabrūk. 

Stāstot viņa nerimās šķirot augu tējas. Arī tagad, paaugstinātos toņos 
runājot, viņas pirksti darbojās:

— Tumsa labprāt vervē un cenšas pārvilināt savā pusē talantīgos, bet 
vēl nenobriedušos. Tādus, kas vēl nav stingri izvēlējušies un nostājušies 
uz sava dzīves ceļa. Kurus vēl var samaitāt un izmantot saviem mērķiem. 
Tiem izdodas pievilināt tās cilvēciskās būtnes, kuras savos prātos ir ze-
miskas un tumšas. Vai bailīgas un meklē pie kā pieslieties. Vai salasījušās 
ēsmu lamatu literatūru, kur galvenās runas ir par to, kas tiek dāvāts, ja 
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pārdod dvēseli.
Staro neviļus nosarka atminoties savus mēģinājumus iepazīties ar šo 

sēnalliteratūru.
— Cilvēki kļūdaini domā, ka Tibetā mitinās vien svētie lamas. Ūuu! 

— Zanes vecāmāte grīni pasmaidīja. — Tur ir kas drausmīgāks. Tibetas 
melnās maģijas klosteris nav izdomājums. Tā ir realitāte.

— Ar katru stundu šajā realitātē dziļāk un dziļāk! Šķita, ka galva tū-
daļ pārplīsīs no spiediena. — Staro pasmaidījis noteica un pievērsa ska-
tienu debesīm. 

Zanes vecāmāte tikmēr skaidroja:
— Stipra griba burvestības var padarīt bezspēcīgas. Vai arī kādi ar 

stipra burvja iedvesmu piepildīti amuleti! Tie var līdzēt pārvarēt kāda 
burvja tīkojumus pēc tava prāta vai auguma! Jo talismans pasargā. 
Jebkurš amulets prasa papildinājumu. Ik pa brīdim tā radītājam vajag 
papildināt tā spēku. Ļauno talismanam ir divpusēja darbība... Aizsar-
gā valkātāju, dod spējas, bet vienlaicīgi tā radītājs pa to sūc valkātāju 
spēkus. Ar to gaismas talismans atšķiras no tumsas radītā. Ja tu dzīvo 
laimīgs, stingrā saskaņā ar Dieva pasaules likumiem, tad gandrīz ne-
viens tev nevar nodarīt pāri. Hipnoze salauž pat visspēcīgākos, ja vien tu 
neesi pret to izveidojis imunitāti. Tev pašam ir jāizveido imunitāte pret 
citu gribas ietekmi! 

Vecāsmātes aura izstaroja mieru. Nesatricināmu Antarktīdas ledāju 
mieru.

Staro juta, ka vajag atslēgties no tēmas, tāpēc paņēma stikla krūzi un 
ieleja sev glāzē. Ar labpatiku iedzēra dažus malkus. Tīksmīgi vēss ūdens 
ar mētru garšu nomierināja satraukto prātu. Zanes vecāmāte nelikās ne 
zinis par to. Viņa rāmā, izsvērtā balsī turpināja: 

— Zināšanas samazina iespēju, ka tevi kāds var negaidīti pārsteigt 
nesagatavotu. Brīdināts cilvēks ir bruņots cilvēks. Nekas nespēj caursist 
šīs zināšanu bruņas. Tāpēc iemācies atšķirt graudus no pelavām. Ar zi-
nāšanām tu vari koncentrēties, lai pilnībā atbrīvotu prātu, un tādejādi 
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nelūgtu viesi sagaidīja nikni suņi, daudznozīmīgs bises stobrs un lauci-
nieciski pamatīgi viesmīlīgs dūres sitiens. 

Tādām vietām Ignass apgāja ar lielu līkumu. Ne ar labu, ne ar ļaunu 
tur neko labu neizvētīt. Nobrāzts vaigs vai pat lieks caurums ādā nebija 
visu Luvras bagātību vērts. 

Šeit viņi neredzēja neko aizdomīgu. Nesteidzīgi aplūkojuši durvis, 
ķērās pie darba. Tāds kā vesera belziens pa galvu iemeta nemaņā. At-
jēdzies Ignass sajuta, ka skaudras sāpes plosa kāju. Saārdīta kreisā pēda 
mētājās iestrēgusi koka zaros! 

Tā bija viņa pēda! Svelošās sāpes aizvien vairāk pārņēma savā varā. 
Pārinieks Armands noasiņoja pāris soļus tālāk. Asinis burbuļodamas 

plūda ārā no brūces. Gaisā virmoja uzšķērstu iekšu smaka. Domas dar-
bojās ar neticami asu skaidrību. 

Bez citu palīdzības Ignasam rietošu sauli nebūs lemts skatīt. Tas bija 
skaidrāks par skaidru. Mobilais tālrunis nedarbojās. Te, starp paugu-
riem, mobilajam tālrunim nebija zonas. Mazā rācija nevilka tālāk par 
četriem kilometriem. Būtu pilnīgi bezjēdzīgi meklēt kanālus un lūgt pa-
līdzību. Pašam jāsaņem sevi rokās un jāmēģina izcīnīt tiesības dzīvot. 
Izmisums deva spēku.

Ar jaku Ignass aptina kājas stumbeni un ar izņemto bikšu siksnu no-
sēja. Šokam pārejot, sāpes pieauga. Ar katru elpas vilcienu ievainojums 
liesmojoši pulsēja. Seju aumaļām pārklāja lipīgu sviedru tērcītes. Kāja 
degtin dega, un viņš divreiz iekrita nemaņā.

Katru reizi atjēdzoties palika ļaunāk. Ķermenis un saprāts kliedza: 
rimsties, apgulies, neviens nepalīdzēs. Vienalga! Viņš nepadosies! Vēl-
me dzīvot uzmundrināja, piešķīra spēku, jo laiks nepielūdzami strau-
ji steidzās uz priekšu. Viss notiekošais šķita nereāls murgs. Tikko bija 
dzīves spara pilns... Neveiksmīgais kramplauzis juta, kā asaras žņaudz 
kaklu, iedzeļ acīs.

Ignass ar pēdējiem gribas pilieniem gandrīz jau aizvilkās līdz busi-
ņam, kad padzirdēja piebraucošas vieglās automašīnas skaņu. 
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Pie viņa nesteidzīgi, apkārt lūkojoties, pienāca necila auguma vīrietis. 
Pāri pusmūžam. Sprigans. Bagātīgs sirmums izdaiļoja matus. Iedegusi, 
grumbiņu izvagota seja. Ļoti vērīgās, dzīves nogurušās acis pildīja paš-
pārliecinātība, slēpts spēks un dzelžaina griba. Katra kustība pārdomāta. 
Tas viss dvesa no šī neievērojamā vīra. No tiem, kam nav vērts otrreiz 
uzmest skatienu. Ar nosacījumu, ka tas notiek kaut kur citur. Ne šeit!

— Nu, kas mums te šoreiz? — vīrietis līdzcietīgi novilka. Kreisajā 
rokā viņš turēja pistoli. īstu, nevis gāzes vai pneimatisko. — Bez jokiem, 
jaunekli, un viss būs labi!

— Mēs meklējām copes vietas... — pārvarējis sāpju reibumu, Ignass 
iesmilkstējās. — Un iegājām mājās apjautāties! 

— Aha! Uzraksts privātīpašums un aizslēgta barjera ir tās labākās 
copes vietas reklāmas? Zinu, zinu! Tagad parādi, kur tev nazītis, kur tev 
stobrs glabājas! 

Ignass iesāka vaimanāt, taču aprāvās. Vien pirksti krampjaini tvar-
stīja gaisu.

— Varu arī iespert pa seju! Tas palīdz uzlabot saprašanu! Ne pirmo 
reizi to daru! — Svešinieka balsī parādījās sadistiski gavilējošas notis. 

Ignass drudžaini meklēja īstos vārdus, taču, paraudzījies padevās un 
parādīja uz sānu kabatu. Tas bija slepkavas skatiens. Tas viņā saskatīja 
tikai kārtējo labpatikas avotu. Viņa nāve iedvesmoja patoloģisko slep-
kavu dzīvot.

Svešinieks, izvilcis laukā Ignasa nazi, neapmierināts pajautāja:
— Tikai šis šveiciešu nazis! Nu par to arī labi! Kur tavi dokumenti, 

nauda, mobilais?
— Klau! Nogādā slimnīcā un es neko mentiem neteikšu!
Viņa vārdi izdzisa gaisā. Atvēris muti, mājas saimnieks skāņi iesmējās:
— Šmurguli! Tevi pat morgā neviens nenogādās! Man jau ir sagata-

vota vieta un nedzēsts kaļķis. 
To teicis vīrietis sagrāba Ignasu aiz labās rokas un nevērīgi aizrāva uz 

mežmalu. Tur dzīvu iemeta sausajā tualetē. Iekritis ar galvu pusšķidrajā 
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pieslēgtos zinību slāņiem. Tu daudz ko vari apgūt. Izslēgt sāpes, apslā-
pēt, pārtraukt. Pat pārdzīvot nāvējošus ievainojumus. Nāvīgi ievainotie 
turpina cīnīties, kaut arī ievainojumi ir nesavienojami ar dzīvību. Tie ir 
brīnumi, ar kuriem ir pilna vēsture. 

Pēc sarunas ar Zanes vecomāti Staro gandrīz juta, kā galvā lēni un 
noteikti griežas domu zobrati. Tie saķeras no vienas sazobes uz otru, 
veidojot aizvien jaunus pārnesumus, kas paver līdz tam blīvi slēgtus 
priekškarus.

Staro paņēma plūmi un iekodās. Zem plānas miziņas iesprostotā 
sula bagātīgi šļācās ārā. Tikmēr galvā maršēja domu leģioni.

— Pasauli eņģēs neiecelsi! — Staro rūgti novīpsnāja un pārlaida 
plaukstu pār militāri īsajiem matiem. 

Zanes vecāmāte žirgti ierunājās:
— Visas pasaules glābēja sindroms ir jānoliek malā. Visu pasauli eņģēs 

neiecelsi. Tas tiesa! — viņa piekrita. — Tāpēc iecel eņģeli sevī un dzīvo kā 
tu vari. Ar runāšanu var sasniegt daudz, tik pavirzi sevi pareizā virzienā.

— es jau esmu uz pareizā virziena! Dienu no dienas mani pārņem 
stiprāka kvēle, kas dod spēkus, apņēmību, stiprina garu, — Staro ar ugu-
nīgu pārliecību ierunājās. Viņā bangoja jūtu paisuma viļņi. Ar karstu 
vilni uzbangoja maigums. Tas bija augstākais instinkts saglabāt savus 
pēctečus. Tam viņš bija gatavs iet pāri savam līķim. Dzirdētais izraisīja 
simtiem neatbildētu jautājumu. Jo vairāk viņš šeit uzzināja, jo vairāk 
aptvēra, ka vēl mazāk zina.

— Aha! — viņa daudznozīmīgi novilka. — Kurš nogalē pūķi, pats 
pārvēršas pūķī. Ļaunums vienmēr nāk darītājam atpakaļ, lai kādu cēlu 
mērķu vadīts tu to dari! Cīnoties ar tumsu tu saindējies ar to. — Un 
uz mirkli apklusa, ļaujot dziļāk izprast vārdus: — Proti ne vien atriebt 
pāridarījumu, bet arī piedot. Bez piedošanas cilvēcei nav nākotnes. Ir 
jāpiedod pāridarītājam un jālūdz aizsardzība. Augstākā! Un arī gaismas 
cīnītājam! Jo, kad tumsas triumfs, šķiet, kļūst neizbēgams, atrodas tīrs 
cilvēks, kurš var pacelties pāri apziņas, jūtu, emociju līmeņiem. Tikai 
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ļoti tīrs „Ar pasauli nepietiek!” cilvēks var saņemt gaismas enerģiju, kas 
maina pasauli. Un viņam tā tiek dota. Un tad viss, ko viņš domā un jūt, 
piepildās. Kļūst par īstenību.

— Mesija?
— Uz to pusi, bet daudz kas vairāk! 
Viņa apklusa pusvārdā. Pēc Zanes vecāsmātes sejas varēja nojaust, ka 

šī tēma turpmāk ir slēgta. 
Stāstījumā smalki ievērptā ideja nedeva viņam mieru.
Pēc viņas filozofiskajām pārdomām iestājās tāds stindzinošs klu-

sums. Tikai Ķeizara šņākuļošana tricināja gaisu.
Staro nokremšķinājies ierunājās:
— Vai ir iespējama mūžīga dzīvošana? Vai magiem tā vēl nav pa spē-

kam?
— Mūžīgā dzīve ir iespējama. Vajag tikai pārvietot cita cilvēka ķer-

menī savu apziņu jeb informācijas kopiju. Taču... — Zanes vecāmāte uz-
sverot paskaidroja, — parasti tad zūd saikne ar vienoto informācijas lau-
ku. Tu dzīvo, bet maģijas pasaulē esi nulle. Un šīs spējas vairs nevar iegūt 
vai iemācīties. Tāds zudums parasti attur no šī soļa. Tas būtu apmēram 
tā: tu esi visvarens zvēru valdnieks lauva un, zūdot dzīvības enerģijai, 
pāriemiesojies kuslā aveniņā... Paskaidrojumi lieki. Tāpēc jau tie pieliek 
tādus pūliņus organisma atjaunošanas un mūžīgās dzīves pētījumiem. 

Viņas skatiens bija mierīgs un gudrs. 
— Spēja paskatīties no dažādiem skatupunktiem — tas mūs atšķir no 

dzīvniekiem. Uz vienu lietu var palūkoties no dažādiem leņķiem. Da-
žādiem aspektiem. Un no dažādiem redzējumiem. Zini, ka kukaiņi un 
putni pasauli redz ultravioletā spektrā? 

Un nesagaidījusi atbildi, turpināja: 
— Palūkojies uz mūsu mazākajiem brāļiem. Ziemā mazputniņi iz-

misuši sitas pret loga stiklu, mēģinot izknābties cauri un tikt pie tur zie-
mojošām mušām. Tie nespēj saprast, kas gan traucē tikt pie kāruma. 
Tāpat arī cilvēki — sitas, sitas pret saviem sapņu uguņiem, bet tā vai tā 
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zampā Ignass mēģināja kliegt, taču aizrijies zaudēja samaņu. Viņš nejuta 
kaļķi saēdam vēl silto augumu.

— Alkatība pie laba gala nenoved! — mājas saimnieks nosmējās, 
tikmēr aplūkodams zagļu busiņu un savākdams visu, kas vien šķita no-
derīgs plašajā saimniecībā — izņēma akumulatoru, nolēja degvielu. Vi-
ņam piemita taupības gars.

Savāca arī guļammaisus, makšķernieku piederumus un dokumen-
tus. Tos viņš vēlāk nogādās pie labi pazīstama Gaujas atvara. Nomaļa 
vieta, kur tas viss stāvēs, līdz kāds atradīs. Lai muļķi cītīgi meklē no-
slīkušos zivju bendes! Piesaista ūdenslīdējus, ekstrasensus, tikmēr viņš 
satīrīs visus galus. 

Iedarbinājis dzinēju, viņš pacēla buldozera lāpstu un pagriezās busi-
ņa virzienā. Izgrūdis zili melnus atgāzu dūmu mutuļus, buldozers žļerk-
stēdams kādus metrus pastūma busiņu, līdz tas saplaka prasmīgu roku 
vadītā tērauda monstra priekšā.

Kā ierasts viņš pareizi bija noteicis, kāpēc viņam jau otro dienu svilst 
ausis. Pārcilājis prātā vairākus variantus sajuta, ka tās vai deg, kolīdz 
iedomājās par savām lauku mājām. Nācās visu pamest un steigšus do-
ties uz laukiem. Jau kopš bērnības viņa dzīvi atviegloja spēja nojaust, no 
kuras puses nāks nepatikšanas.

Staro nebija ļauns cilvēks. Par tādu padarīja dzīve. Viņam apnika 
konstatēt — kārtējo reizi kāds ir pasaimniekojis viņa namā un pat sa-
liektu naglu aizvācis. Apkārtējo zagļu apsēsts nedusmojās, bet rīkojās. 

Visi vietējie zināja, ar ko varēja beigties sirojumi Staro īpašumā, jo 
Staro prata tik veikli izslēgt ar vienu pašu sitienu, ka pat kopā savākušies 
nevarēja atminēties, kā gan tas notika. Palika tikai gadījuma ieklīdeņi. 
Neviena apsardzes firma nepiekrita tādā nomalē, ar tik sliktiem ceļiem, 
nodrošināt apsardzes pakalpojumus. Civilizācijai beidzoties, beidzas arī 
tās pakalpojumu klāsts. Sargu algot arī neatmaksājās. Pāris reizes salīg-
tie pieskatītāji darīja vairāk raizes nekā labuma. Visvairāk viņam sirds 
sāpēja par tāda sarga ziemā nodedzināto simtgadīgo klēti. Uzstādīja 


