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Pirms gada notikusi saruna

ES BIJU ĻOTI satraucies.
Metu lokus pa istabu, cenzdamies gūt virsroku kādā 

virtuālā diskusijā. Andrea mani vēroja. Vai vismaz 
man tā šķita. Grūti pateikt, jo cieši lūkojos tālruņa dis- 
plejā.

– Met? Met!
– Mmm. Jā?
– Kas ar tevi notiek? – viņa pajautāja bažīgā tonī, 

kāds mēdz izveidoties laulības gados. Vai vismaz lau-
lībā ar mani.

– Nekas.
– Tu jau ilgāk par stundu neesi atrāvies no tālruņa. 

Un visu laiku staigā apkārt, skrienot virsū mēbelēm.
Paātrināts sirds ritms, žņaudzoša sajūta krūtīs. Ti- 

piska reakcija uz stresu: cīnīties vai bēgt. Mani bija 
izsitis no līdzsvara cilvēks, kurš dzīvoja vairāk nekā 
8000 jūdžu attālumā; es nekad viņu nesastapšu, tomēr 
viņam bija izdevies sabojāt man nedēļas nogali. – Es 
vienkārši tērzēju internetā.

– Liec nost tālruni, Met.
– Es tikai...
Ar trauksmi ir tā – daudzas lietas, kas īslaicīgi 

ļauj justies labāk, kaitē ilgākā laika posmā. Tu pievērs 
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uzmanību kam citam, lai gan patiesībā tā ir vajadzīga 
tev pašam.

– Met!
Pēc stundas sēdēju Andreai līdzās mašīnā, un viņa 

uzmeta man modru skatienu. Es vairs neblenzu uz 
ekrānu, bet drošības pēc biju sažņaudzis tālruni rokā 
gluži kā mūķene rožukroni.

– Viss kārtībā?
– Jā. Kāpēc prasi?
– Tu izskaties satraukts. Kā toreiz, kad...
Viņa nepateica “kad tev bija depresija”, bet tas tāpat 

bija skaidrs. Turklāt es pats jutu trauksmes un de- 
presijas klātbūtni. Tās vēl nebija gluži manī, bet kaut 
kur tuvumā. Atmiņas par tām, kaut kas tāds, kam es 
gandrīz varēju pieskarties mašīnas smacīgajā gaisā.

– Man viss ir labi, – es sameloju. – Viss ir labi.
Pēc nedēļas es gulēju uz dīvāna; tur mani bija 

novedusi vienpadsmitā trauksmes lēkme.


