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- Man ir kaķis. Ar viņu var aprunāties, viņš pretī 
nestrīdas, necenšas par varītēm paturēt pēdējo vārdu. 
Vienīgi kliegt uz viņu nedrīkst. 

- Kāpēc ne?
- Tad viņš atriebjoties priekšnamā man piečurā 

kurpes.
Abi reizē iesmējās un apklusa. Būtu tik daudz ko 

runāt, bet uz ielas nav iespējams visu izstāstīt. Un ir 
jautājumi, uz kuriem nav atbilžu, turklāt skaļi paustais ne 
vienmēr izrādās patiesība. 

- Tu nožēlo, ka pārdevi vasarnīcu?
- Teikt godīgi?
- Ja mānīties ir vieglāk…
- Es bieži domāju par to. Nožēloju. Kaut gan… Slikti 

gan tā, gan šitā…
- No optimistes esi pārvērtusies pesimistē.
- Esmu kļuvusi piesardzīga. Baidos vilties.
Ansi nomāca neziņa: ko Vanda īstenībā domā un jūt? 

Iespējams, ka viņai bija tālejoši plāni, turpretī viņš dzīvoja 
šodienai, priecājās par katru brīdi, kuru dāvājis Dievs. 
Nākotnes vīzija viņam šķita kā ziepju burbuļi – krāsaini, 
skaisti, bet izgaistoši. Arī skatīties atpakaļ pagātnē nelikās 
prāta darbs.

- Varbūt kādā lietainā dienā vēl saskriesimies, Latvija 
ir mazāka nekā Kanāda, - šķiroties sacīja Ansis.

Vanda ilgi turēja ciet viņa roku, Alsters ieskatījās 
viņai acīs. Tajās atspoguļojās visas pasaules skumjas.
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Vasarā Alsteri mēdza pusdienot uz terases. Tur allaž 
stāvēja apaļš galdiņš un ķebļi. Jumts pasargāja gan no 
uzmācīgajiem saules stariem, gan no lietus lāsēm. Vienīgi 
no sātana radījumiem odiem glābiņa nebija. Vējainā laikā 
maltīti ieturēja istabā, jo stiprāks pūtiens varēja šķīvjos 
iemest smiltis vai citu nešķīstu drazu.

Ansis labprāt ēdienreizēs iztukšoja pa pudelei alus. 
Pie otrā ēdiena – karbonādes, kotletēm vai sēnēm, kas 
apkaimes mežos auga kā trakas, šķidrums iederējās, bet 
viņš malkoja rūgto, putojošo dziru arī pēc zupas – saldā 
ēdiena vietā. Marta aizrādīja, ka vīrs drīz iedzīvosies 
vēderā kā grūtniece devītajā mēnesī. Viņš tikai pasmējās, 
aizbildinoties, ka esot caurbira un svarā nepieņemoties, 
turklāt gaišais alus palīdzot skalot no organisma laukā 
nierakmeņus. Kad lecot pa trepēm divus pakāpienus uzreiz, 
tie džinkstēdami krītot ārā. Smiltis tev aiz vecuma krīt ārā, 
sieva uzknāba, un mīļā miera labad viņš piekrita. 

Šovasar ‘’Aldaris’’ pircējus iekārdināja ar īpatnēju 
akciju: etiķetes otrajā pusē bija uzrakstīti dažādi skaitļi, 
sākot ar desmit līdz piecdesmit, jāsavāc tūkstotis un 
jāpiedalās loterijā. Varēja laimēt automašīnu. Marta 
neticēja tām blēņām un uzskatīja, ka tā ir vistīrākā 
krāpšana. Padomju laikā Ansis dabūja krietnu mācību:-  
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kā aptaurēts pirka lozītes par trīsdesmit kapeikām 
gabalā un tikai vienu reizīti vinnēja nieku – trāpījās Ķīnas 
termoss.

Kad Marta iebilda, ka vīrs nodzersies, Ansis 
aizstāvējās: alus esot bezalkoholisks dzēriens, patiesībā 
pārtikas produkts.

- Tādā gadījumā tev pusdienas vairs negatavošu, - 
sieva piedraudēja. 

- Vai, kā nobiedēji! Iešu uz restorānu.
- Kā tad! Tu jau esi ‘’biezais’’, - laulene apskaitās. 

– Nauda kā spaļi. Tikai kāpēc es to nemanu?
- Ja es tev lieku iztīrīt manas bikses, tu iztīri 

kabatas.
- Vai tev sievai nav jādod nauda tāpat? Brīvprātīgi.
- Martiņ, es tevi vērtēju augstāk. Tu taču neesi 

ielasmeita, kura nekautrējas par pakalpojumiem ņemt 
naudu.

Atskanēja skaļš plīkšķis. Nē, viņa neiecirta viņam 
pļauku. Viņš pats sev ar delnu iebelza pa vaigu, lai 
noslaktētu odu mātīti. Iznāca drusciņ par stipru. Labā 
sejas puse uzreiz kļuva sārta.

- Tu zini, ka kož tikai mātītes?
- Pareizi dara, - Marta noteica filozofiskā mierā.
- Kāpēc tevi neaiztiek?
- Es nedzeru alu. Bet nevajag viņus sist. Es lasīju, ka 

no odu kodieniem izstrādājas organismā imunitāte pret 
ērču encefalītu
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Laikam jau dāma arī pamanīja Ansi un teciņus 
nogriezās pa kreisi. Lielveikala tuvumā viņa varēja ienirt 
cilvēku pūlī, un pēddzinis paliktu ar garu degunu. 

- Vanda! - viņš skaļi iesaucās. Uzrunātā neatskatījās 
un arī neapstājās.

Viņš neko citu vairs priekšā neredzēja. Uzgrūdās virsū 
būdīgam vecim, netīšām izsizdams no rokas nešļavu. 
Aizskartais sulīgi nolamājās krievu mēlē.

Beidzot Ansim izdevās bēgli notvert. 
- Sveicināta, Grīnpaukas kundze! Jūs esat 

atgriezusies Latvijā pavisam vai apciemojat draugus?
- Piedodiet! Jūs mani jaucat ar citu personu.
Ansis vairs ilgāk nespēja tēlot. Viņš nebija Vandu 

redzējis tikai mēnesi, taču likās, ka pagājusi puse no 
mūža.

- Kāpēc tu, palaidne, bēgi no manis?
- Es bēgu pati no sevis.
- Tu nebiji aizbrukusi uz Kanādu. Tu man meloji.
- Visvairāk es meloju pati sev. 
- Kur tu tagad dzīvo?
- Apciemosi?
- Sūtīšu īsziņas.
- Tad tev pietiek ar mobilā telefona numuru.
Viņa tomēr attaisīja somiņu un izņēma vizītkarti. Tāpat 

arī Marta tās nēsāja līdzi, lai iepazīstoties nevajadzētu 
rakstīt savu tālruni un adresi uz papīra strēmeles, kas ne 
vienmēr gadās pa rokai.

- Tu esi viena?
- Ne gluži.
-Skaidrs.
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tāda nu reiz es esmu, tāpēc izšķīros par radikālu soli un 
aizbraucu atpakaļ uz Kanādu. Savas koordinātas neatstāju 
un nemeklē mani. Gaišas atmiņas par Tevi mani sildīs 
vēl ilgi, ilgi. Paldies Tev par visu, mans labais draugs un 
kaimiņ. Ja tev kādreiz skumji, atceries to jūlija novakari, 
kad mēs kļuvām tuvi. Nenosodi pārāk bargi mani.

Tava Vanda.’’
Atvadīties jau nu tomēr varēja, nodomāja Ansis. Mēs 

būtu no sirds izrunājušies, un viņa saprastu, ka dezertēšana 
ir gļēvulība, nevis varonība. Reiz izdevās pārliecināt par 
palikšanu, kāpēc lai neizdotos vēlreiz. Toreiz gribēja aizmukt 
Martas dēļ, tagad tāpēc, ka viņas vairs nav. Tiec nu gudrs!

 77.

Janvārī atkal atgriezās rudens. Jau vairākas dienas 
pēc kārtas lija. Ansis neatcerējās, kur uz ziemguļu nobāzis 
lietussargu un nopirka jaunu. Šis sadzīves priekšmets 
maksāja tikai pāris latu, un nebija vairs jēgas nest uz 
darbnīcu un labot, ja vējš atrāva otrādi un kā palaidņa 
puika salauza kādu stienīti.

Uz ielas pilsētas centrā Alsters pamanīja sievieti, 
kuru pazina pat no mugurpuses - pēc gaitas vien. Viņš 
sāka iet ātrāk, lai pārliecinātos, vai tomēr nav kļūdījies. 
Pēc mirkļa abi gāja jau blakām, tikai viņa bija pagriezusi 
galvu uz otru pusi. Ansis cieši skatījās virsū, kā gribēdams 
nohipnotizēt. Vai viņa sajuta vīrieša skatienu? Pagriezās. 
Īss mirklis, taču šaubas izgaisa. Tā bija viņa!
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Nāca kaimiņš Jānis Zemītis. Un līdzi pudele. Nevis 
ar alu, bet degvīnu. Pašā dienas viducī. Vai viņš galīgi 
nojūdzies, domāja Ansis, man Marta pat alu neļauj baudīt. 
Kad pateica skaļi, ciemiņš parādīja zobus.

- Drīz jau arī ūdeni vairs nedrīkstēsi dzert. Sievas ir 
jāpārmāca, nevis jāklausa. 

Marta pat pietvīka aiz dusmām. 
- Ja tu tā turpināsi, būšu ļoti dusmīga. Ej atpakaļ, no 

kurienes tu nāc!
- Siev, pievaldies! – bargi uzsauca Ansis. – Tu taču 

vairs nemaz neproti uzvesties.
- Jānis viņas piezīmi ļaunā neņēma. Zināja, ka 

niknumā sievieši sarunā visādas muļķības, tikpat kā vīra 
cilvēki skurbulī. 

- Ilgi jau vairs jums mana sabiedrība nebūs jāpacieš. 
Šis ir šķiršanās šņabis.

Abi Alsteri blisināja acis. Vai tiešām Erna pēc 
trīsdesmit gadu kopdzīves nolēmusi šķirt laulību? Nebija 
dzirdēts, ka Jānis spertu sānsoļus vai Ernai būtu uzradies 
kavalieris. Jānis mēdza ieskatīties glāzītē, bet kurš kārtīgs 
vīrs tad to nedarīja. Reizēm abi sirdīgi kašķējās, taču 
ģimenes dzīve bez strīdiem ir kā zupa bez sāls – pietrūkst 
garšas.

- Mēs braucam projām, -Jānis bezkaislīgi paziņoja. 
Tik pēkšņi? Sevišķi pārliecinoši neizklausījās. Vai 

viņi iestiguši naudas grūtībās un vēlas uzsist vasarnīcu 
gaisā?

Kaimiņš minēja attaisnojušu iemeslu: tēvs viens 
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pats laukos, vecs un slims, nespējot saimniekot vairs, 
viss jūk un brūk, tīrumi ar ‘’kokvilnu’’ aizauguši kā Āzijā, 
bet zeme auglīga, grēks turēt atmatā.

- Un kā ar šito māju? Paliks tukša? – Ansis 
painteresējās.

Izrādījās, ka Jānis avīzē ielicis sludinājumu. Summu 
neesot minējis. Vairāki jau braukuši skatīties, bet neviens 
neesot gribējis tik daudz maksāt.

- Cik tad tu prasīji?
Marta piebikstīja vīram, ka nav pieklājīgi tā izprašņāt, 

tomēr Jānis atzina – nav ko slēpt.
- Jūs taču nenāksiet mani aplaupīt un reketierus arī 

neuzsūtīsiet. Divdesmit tūkstoši zaļo.
- Dolāri? – pārvaicāja Marta.
Jā, sevišķi pieticīgs kaimiņš vis nelikās. Par vienstāva 

būdu!
Ansim gan šķita, ka cena nemaz tik briesmīga 

nav, rēķinot klāt vēl visas mēbeles, garāžu, pagrabu, 
siltumnīcu, labiekārtotu dārzu.

Domāju jau, ka vajadzēs prasīto summu nolaist, - 
pats saimnieks rūca.

Marta bija noskaņota pavisam skeptiski:
- Lai bleķotu tik daudz, jābūt vai nu miljonāram vai 

muļķim.
Ansi vairāk saistīja atnestais trauks un viņš uzlika 

galdā divas glāzītes.
- Ja esi ieradies ar labiem nodomiem, ielej.
- Vai tev vairāk glāzīšu nav? - vaicāja Jānis.
- Marta ir atturībniece.
- Pļēgurot gaišā dienas laikā … - burkšķēja 
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būšana. Man pašam ienāca prātā doma par pirti. Es tikai 
nezinu, kas izdevīgāk - sauna vai īsti latviskā garā.

- Es balsotu par pēdējo variantu. Somu pirtis ir noiets 
etaps. Vajag sevi kārtīgi nopērt, lai nedara palaidnības. 
Tad arī dvēsele taps tīrāka.

Pagalmā izspurdza dzīvība - pusaudzis zēns jeb, kā 
tagad saka, tīnis un divas meitenes. 

- Es darbojos stingri pēc grafika, - dižojās jaunais 
kaimiņš. - Dēlam trīspadsmit, meitenēm vienpadsmit un 
deviņi. Ik pa diviem gadiem. Normāls intervāls, lai sieviņa 
atpūstos pēc dzemdībām.

- Prātīgi gan, - uzslavēja Ansis.  
- Vai dieniņ! Gandrīz piemirsu pašu galveno. Man 

jums kaut kas jānodod.
Viņš iegāja mājā un pēc brīža atgriezās ar vēstuli. 
- No Vandas. 
Ansis vairs nekavējās. Viņu ziņkāroja, ko Vanda 

raksta. Pirmo reizi izlasīja, kājās stāvot. Pēc tam apsēdās 
un lasīja vēlreiz. Vairāki lasījumi kā Saeimā, svarīgus 
dokumentus pieņemot.

‘’Mīļais Ansi! Rakstu Tev raudādama, jo tā ir atvadu 
vēstule. Man ir grūti šķirties, bet, ja es paliktu, būtu vēl 
smagāk. Tu kādreiz teici, ka esmu neloģiska sieviete. 
Laikam jau Tev taisnība, tikai toreiz es to negribēju 
atzīt. Nedrīkst vienam cilvēkam tik ļoti pieķerties. Pati 
nesaprotu, kas Tevī tāds, kas mani piesaista. Tu esi mani 
nobūris. Intuīcija, kura reti pieviļ, saka priekšā: viens Tu 
atlikušo mūžu nenodzīvosi, lai gan pats deklarē pretējo, ka 
neesi piemērots ģimenes dzīvei. Es nepārdzīvotu, ja Tavā 
mājā ienāktu cita sieviete. Varbūt es rīkojos egoistiski, bet 
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lietu garumā. Ingum nepietika pacietības, bet ‘’kubietis’’ 
izrādījās neatlaidīgs - iekampās kā buldogs brunčos un 
vaļā nelaida. Ko tu uztraucies? Kas tev par daļu!’’ Ansis 
pats sevi aprāja.

Pagājušās nedēļas vētra bija apgāzusi pār rozēm 
saslieto šifera jumtiņu. Ansis rūpīgi sakārtoja un atkal 
iedomājās par Martu. Viņas rozes… Kurš tagad tās kops? 
Pārvērtīsies par mežeņiem. Vajadzēs iegādāties grāmatu 
par puķu audzēšanu. Šķiet, Martai tāda bija. Kur tagad tā 
atrodas?

Pamanījis dārzā Ansi, Fidels nāca šurp.
- Man jānodod jums sveicieni no Grīnpaukas 

kundzes. 
- Vai tad viņa pati nav?
- Tagad es te saimniekošu. Nopirku no viņas šo 

postmoderno celtni.
Alsters gandrīz apsēdās sniegā.
- Dzīvokli mēs pārdevām. Tā ka dzīvosim te cauru 

gadu.
- Bet ūdeni atslēdza, - Ansis sacīja ne to, ko gribēja 

teikt. 
- Kaimiņam ir aka. Pagaidu variants. Pavasarī 

atsaukšu santehniķi un uztaisīsim tā, lai ūdens būtu 
vienmēr. Likvidēsim arī smirdošo sauso ateju. Brīnos, kā 
kanādiete to smaku varēja izturēt. Ierīkosim vaterklozetu 
un vannas istabu. Būs kā pilsētā.

Ansis kampa gaisu, lai nenokristu.
- Vēl labāk būtu uzcelt pirti. Tad jau varētu uzaicināt 

pērties arī kaimiņu. Par zināmu atlīdzību, protams.
Valpēters atmeta ar roku.  - Kāda atlīdzība! Kaimiņu 
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pieminētā. Ja būtu atnākusi arī Erna, tad viņa neatteiktos. 
Nekas, gan vēlāk abas iemalkos šampanieti vai saldu 
vīnu. Šņabis nebija viņas gaumē.

- Tad jau mīlēties arī drīkst tikai tumsā, - ironizēja 
Ansis, bet dzīvesbiedrene atcirta:

- Neatceros, ka tu to būtu darījis dienā.
Iejaucās Jānis, laikam jau tāpēc, ka vēl nebija 

iemalkots grādīgais šķidrums:
- Ja tu neatminies, tas nenozīmē, ka citas…
- Jāni, nemuldi! - Ansis teica.  - Mana sieva jokus 

nesaprot.
- Man nemaz prāts uz jokiem nenesas, - gaudoja 

kaimiņš.
Beidzot viņi abi saskandināja un iztukšoja glāzītes 

par visu labo, kas bijis. Ja pircējs neatrastos, Ansis par 
to tikai priecātos.

�.

Jānis Alsteram bija ideāls kaimiņš, nekad neatteicās 
palīdzēt, jebkurā laikā no viņa varēja aizņemties 
instrumentus, kuru Ansim vienmēr trūka, ja arī iegādājās, 
tad drīz vien atkal nozaudēja, turklāt nebūs vairs, ar ko 
kopā iedropēt.

Zemītim pašam arī grūti šķirties. Katru ķieģeli viņš 
ar savām plaukstām apglāstījis, dārzu iekārtojis, dēstījis 
ogulājus, ķiršus, plūmes, ābeles, arī ceriņus, izracis baseinu, 
kur bērniem karstajās vasaras dienās plunčāties… Un 
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tepat aiz kāpām jūra. Piecas minūtes ko iet. Milzīgais ūdens 
klajums pa šiem gadiem kļuvis tik mīļš, it kā arī jūru viņš 
būtu pats izracis. 

Ansis gribēja zināt, vai Jāņa tēva mājās ir kāds 
ūdens tuvumā.

- Vienīgi aka, - kaimiņš bēdīgs izdvesa.
- Akā diez kāda peldēšana neiznāk, - Alsters novilka. 

- Nav pat dīķa?
- Būs jāizrok.
- Par jauniem ūdeņiem!- Ansis atkal uzsauca tostu, 

un abi vīrieši pacēla glāzes.
Jau pēc brīža Alsters nesaprata - vai kaimiņš pārdevis 

savu vasarnīcu vai ne. Marta pārmeta, ka vīrs jau pillā, 
tāpēc arī neko nespēj apjēgt, alu ar šņabi jauc kopā. Ansis 
asāk, nekā gribējās, atbāza, lai viņa stāv pie ratiem, kad 
gudri ļaudis runā. Protams, Marta apvainojās par repliku un 
atgādināja, ka Jānis Ernai nekad tik prasti nesaka.

- Sievas ir jāmāca katru mīļu brīdi, - Jānis deklarēja.  
- Manējā zoss uzreiz bija ar mieru nolaist cenu. Bet es 
atradu pircēju, kas maksāja, pat aci nepamirkšķinot.

- Vajadzēja prasīt vairāk, - Ansis iebilda.
- Tagad jau par vēlu. Bet es esmu vairāk nekā 

apmierināts. 
Nu bija atkal īstais brīdis ieliet. Alsteram interesēja, 

kāds tad jaunais kaimiņš rādās, vai kupla ģimene. Ja 
pirmsskolas vecuma bērni, tad miera nebūs, cauru vasaru 
ies ņigu ņegu.

- Kaimiņiene, - Jānis paskaidroja. Teiktais atstāja 
tādu iepaidu, it kā viņš būtu minējis citplanētieti. 

- Sieviete? Viena pati? - Ansis viebās.

���
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Nedēļu pirms Ziemassvētkiem Ansis aizbrauca uz 
jūrmalu, lai mežā nogrieztu mazu simbolisku eglīti. Gan 
Ingus, gan Haralds viņu aicināja Jauno gadu sagaidīt pie 
sevis. Viņš vēl nebija izlēmis, kur iet, bet Ziemassvētku 
vakaru pavadīs mājās. Tie allaž bijuši ģimenes svētki, 
tagad viņš pirmo reizi viens pats pārstāvēs Alsteru ģimeni. 
Kaut kur jau tāpat būs arī Marta - kā velis, kā parādība, 
kuru iespējams ieraudzīt vienīgi ar iekšējo redzi. 

Jau vairākas nedēļas pieturējās kailsals. Termometrs 
pie loga ārpusē rādīja mīnus desmit grādus. Tas mazliet 
meloja - īstenībā varēja būt divpadsmit. Beidzot pelēkajiem 
ziemas mākoņiem atira vīles, un lielām pārslām sāka 
snigt. Apkaime tapa balta, nosedzot visus netīrumus.

Pirmo reizi sniegs parādījās jau novembra vidū. Bet 
toreiz vēl zeme nebija sasalusi, tāpēc arī plānā balta kārtiņa 
drīz nokusa. Šoreiz likās, ka ziema atnākusi uz palikšanu.

Vandas vasarnīcai kūpēja skurstenis. Tātad arī 
kaimiņiene ieradusies. Ja jau kurina, paliks pa nakti. 
Brauc parādīt, vai atkal nav apciemojuši zagļi. Ja jau viss 
vērtīgais atņemts, diez vai nāks vairs. Vienīgi var uzrasties 
cits vai cita kompānija. Iepriekšējo gadu pieredze liecināja, 
ka garnadži parasti strādā divatā. Ātrāk un drošāk. Tikai 
laupījumā jādalās. Nereti mantas dēļ izraisās kautiņš.

No mājas ar malkas grozu iznāca… Fidels. ‘’Bērniem 
tēvu atvilināt kaimiņiene neuzdrošinājās, bet par savu 
īslaicīgo iegribu apmierināšanu tomēr rūpējās. Un šis 
bez sirdsapziņas pārmetumiem dzinās šurp. Cik tālu 
abi tikuši? Pieauguši cilvēki, mūža pilnbriedā, nevilks to 
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bijis.
- Es tev varu atgādināt, ja tu esi aizmirsis. Pa vidu 

biji tu. 
Ansis bija iedzīts stūrī.
- Starpība starp nosauktajiem un tevi, vecais 

greizsirdi, ir tā, ka ar viņiem es neesmu pārgulējusi. 
- Kāpēc tad ne?
- Tāpēc, ka es viņus nemīlēju.
- Nerunāsim par tik augstām lietām, Vanda!
- Varam paklusēt. No runāšanas jau nekas 

nemainās. 
- Ja jau esam sākuši, turpināsim. Valpēters likās 

izskatīgs vīrietis. Kāpēc tu nevarēji pie viņa pieturēties? 
Tikai nemēģini man iestāstīt, ka raksturi nesaskanēja vai 
viņš tevi neapmierināja citādi.

- Varēju viņu dabūt.
- Uz vienu nakti? Uz kūku ēšanu?
- Uz visu mūžu. Sievai atņemt vīru es vēl būtu ar 

mieru, bet atstāt trīs bērnus bez tēva es nespēju. Viņš bija 
vēl bezcerīgāks variants par tevi. Tagad gan tu esi brīvs.

- Fikcija. Brīvs es nebūšu nekad.
Tā šķita teorija. Bija pagājušas četrdesmit dienas, 

taču viņš nejuta  iekāri. It kā pretī skaistas sievietes vietā 
sēdētu veca ragana.
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- Turklāt ārzemniece.
-  Kāda tautība?
- Latviete. Vanda.
Stulbs vārds, nodomāja Ansis. Martai turpretī šķita, 

ka nav ne vainas. Kādā operetē darbojās varone ar tādu 
vārdu. Alstere vēl atcerējās frāzi no populārās dziesmas: 
‘’Tu, mana Vanda sarkanā…’’
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Kaimiņu vasarnīcas jaunā īpašniece tikai nesen bija 
atbraukusi no ārzemēm. Dzimusi Vācijā, bēgļu nometnē, 
uzaugusi un izglītojusies Amerikā, pēdējā laikā dzīvojusi 
un strādājusi Kanādā, tagad pārcēlusies uz savu senču 
dzimteni pavisam. 

Paklau, Jāni, vai tev laukos kaimiņos nav kāda māja, 
kuru es varētu nopirkt par pāris taukšķiem? - ieminējās 
Ansis. 

- Tu esi dulls! - sieva viņu nogodāja.
- Ko mēs iesāksim ar izlutinātu un kaprīzu importa 

latvieti? - Ansis nespēja rimties. 
- Kāpēc tu domā, ka viņa ir tik peļama? - Marta 

aizstāvēja potenciālo kaimiņieni. - Jāni, saki tu! Pirmais 
iespaids ir noteicošais. 

- Man jau ar viņu nebūs jāčupojas, - Zemītis 
atgaiņājās. 

- Bet kāda viņa tev šķita? - Alsteres kundze 
tincināja.
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- Parāk spilgti izkrāšļojusies. Es dodu priekšroku 
dabiskam skaistumam.

- Āriene vēl neko neizsaka, - Martas nostājā izpaudās 
sieviešu solidaritāte. Tomēr viņa vēlējās uzzināt Vandas 
profesiju.

- Ekonomiste vai biznesmene. Nodarbošoties ar 
tirdzniecību, - Jānis klāstīja.

- Spekulante! - nicīgi novilka Ansis.  - Tad nav 
brīnums, ka viņai naudas netrūkst.

Marta ieminējās, ka Vandai vienai pašai būs grūti tikt 
ar saimniecību galā. Ansis jutās pārsteigts, kāpēc sievu 
tas uztrauc, varbūt naudasmaiss algos saimniecības 
pārzini un dārznieku, sešsimt kvadrātmetru nav nekāda 
muižas platība, bet bez vīrieša rokas tomēr neiztikt. Vai 
gan baltrocīte strādās ar lāpstu dārzā vai darvos jumtu?

- Tu, Ansi, varēsi iet viņai talkā, - Jānis neapdomīgi 
izgrūda.

- Uz to nu gan lai kundzīte necer! - Ansis strikti 
noteica, piktodamies, ka kaimiņam vispār tik stulba doma 
ienākusi prātā. Laikam jau vainīgs nekvalitatīvs šņabis. 
Martai savukārt likās, ka vidzemnieku sievas prot un 
labprāt strādā visus vīriešu darbus.

- Tā nav mūsu problēma, - Alsters vēlējās pielikt 
punktu neauglīgajai diskusijai, nevarēdams apjēgt, 
kāpēc Marta tik ļoti pārdzīvo, it kā kaimiņiene būtu tuva 
radiniece. Bet sieva joprojām intervēja Jāni:

- Cik tai Vandai gadu?
- Tas drīzāk varētu interesēt Ansi.
- Ej tu ellē! - Alsters saskaitās.
- Nedaudz pāri četrdesmitiem.
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- Mazliet neomulīgi būs, nevarēs māju piesildīt.
- Nāc pie manis! Iekurināšu kamīnu.
- Es nevaru atstāt savu būceni, kamēr te vaļā.
- Gaišā dienas laikā zagļi nelīdīs. Ieraudzīs manu 

mašīnu un sapratīs, ka saimnieki tepat tuvumā.
- Tu tā proti apvārdot, ka es nespēju atteikt. 
Tik saprātīgs viņš bija, lai nelietotu alkoholu. 

Autoinspektori pēdējā laikā bija kļuvuši sevišķi nadzīgi.
Drīz jau tasītēs kūpēja aromātiska kafija.
- Kūku gan man nav.
- Marta teica, ka tev no kūkām metoties pumpas.
Atkal Marta!
- Kā tu tagad dzīvo, Ansi?
- Vai tā ir dzīve? Es veģetēju. Kustos, ēdu, dzeru, 

guļu…
- Tu tik ļoti pārdzīvo?
- Tu uzskati, ka esmu nejūtīgs, riebīgs vecis?
- Es zinu, ka tu esi labs un arī pietiekami sprauns, lai 

apprecētos vēlreiz.
- Nē. Divreiz esmu apdedzinājies. Pietiek!
- Tu to saki tagad. Interesanti būtu paklausīties, kādu 

dziesmu tu dziedāsi pēc gada.
- Tu spried pēc sevis. Es, Vanda, tik bieži savus 

uzskatus nemainu.
- Es arī ne.
- Tu nemaini uzskatus, tu maini kaut ko vērtīgāku - 

vīriešus. 
- Ansi! Kā tev nav neērti?
- Man? Neērti vajadzētu justies tev. Ingus, mans 

dēls, Fidels… Īsā laika posmā. Nezinu, kas vēl pa vidu 




