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– Tam tiesnesim vajadzēja pateikt: pasaki sanitāriem, lai tev 
 atkal dod īstās zāles. Citos apstākļos iznāktu drusku jēdzīgāks cil-
vēks, nekā būtu gaidāms tādā amatā.

Māris netraucēti turpināja lietas atstāstu saīsinātā versijā:
– Neviena tiesa negribēja atzīt zemes īpašnieka tiesības. Ko jūs 

tur strīdaties par desmit kilogramiem gaļas. Gadiem lieta grozījās, 
grozījās. Pirmie spriedumi negatīvi. Medniekiem ir tiesības medīt, 
pat ja īpašnieks vēlas citus medību teritoriju apsaimniekotājus. Tad 
Augstākā tiesa atmeta atpakaļ jaunai izskatīšanai. Tie tikmēr medī 
un ņirdz. Otrajā tūrē mednieki piedāvā labprātīgi izlīgt, lauzt 
 lī gumu. Jo pirmajās divās instancēs vēl var ar čomiem kaut ko sa-
runāt, bet Augstākajā tiesā nevar, tāpēc izlīgst. Jo zina, ka atcels 
 likumam neatbilstošu formulējumu, nemaz neceri, Strasbūrā pat 
valsts pret zemes īpašnieku zaudēs.

Saviesības sārtā kompanjoni meta aizvien jaunus un jaunus 
stāstus. Ģirts nesteidzīgi lāberēja:

– Valmierā iekāpu un aizmigu. Autobusā pamodos jau Varakļā-
nos. Bet man bija jātiek līdz Vecpiebalgai. Nākamais autobuss pēc 
četrām stundām! Izdomāju, ka ar stopiem ātrāk būšu galā. Izgāju 
uz ceļa un stopēju. Drīz piestājās. Aizveda līdz Madonai, un pats 
brauca atpakaļ uz Barkavu. Speciāli atveda līdz Madonas autoostai. 
Ir tomēr cilvēciskas dzirkstis cilvēkos.

– Varbūt viņš bija pedofils, taču tu nebiji viņa gaumē? – ar zob-
galīgu piegaršu pavaicāja Oskars.

– Varbūt servisnieks iemēģināja, kā mašīna brauc, – Gintars 
noguldzināja, it kā ūdens būtu mutē. – Varbūt dokumentus bija 
aizmirsis mājās. Vai maku. 

– Varbūt, ka aizmirsa, bet galvenais, ka atveda.
– Darbā kolēģis staigāja no vienas vietas notetovēts, – Gundara 

acis pauda šķelmīgu tīksmi.– Reiz paprasīju, kā viņš tiek pie tās 
nost nedabūnamās draņķības uz ādas? Zin’, ko atbildēja?

“Toties iesācēju prakses salonā tie man nāk par brīvu!”
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 – Mums vēl te augt un augt, – gandrīz vīpsnādams Herberts 
teica. – Paziņa zilimelns noskaities lādējās, kad darba darīšanās at-
kal vajadzēja iet uz korejiešu rautu. Tur jau kārtība vienkārša – pa-
saka tostu, izmet, ielej, nākamais pasaka. Un tā pa riņķi, kamēr 
lūst. Tā kā te – mānīties ar pusglāzīti vien – nevar! Nekādu atlaižu!

– Austrumnieki nesapratīs. – Visi sinhroni pamāja ar galvu, 
piekrītot Marģera brāļa teiktajam. Viņš turpināja par nesaprašanu: 

– Mamma man to stāstīja. Tajos nelaikos vai aizlaikos, kad Tora 
āmurs un zemnieka sirpis rotāja rajona tiesas fasādi, tur šķīra lau-
lību. Vīrs, naudīgs būdams, nolīga advokātu. Tiesa, uzklausījusi 
abas puses, ļauj vaļu advokātam. 

Advokāts sievai noprasa: “Nu, kas jums nepatīk vīra rīcībā?”
“Es viņam teicu: izdari to. Viņš izdarīja. Es viņam teicu: nogriez 

ūsas. Viņš noskuvās. Es teicu, lai turpmāk staigā vien uzvalkā. Viņš 
staigā uzvalkā. Viņš dara, ko lieku. Kas tas par vīrieti? Viņam ne-
maz nav sava mugurkaula!”

“Brīnišķīgi! Kamdēļ tad no tāda vīra šķiraties?” – tiesnesei tāds 
kabatas formāta vīrs patīk. Sieva nevar neko jēdzīgu pateikt. Mur-
mina. Īd. Saprātīgi sagrupētas skaņas ārā nenāk. Līdz beigās izspiež 
nosarkusi, nosvīdusi:
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“Nu ģimenes dzīvē neiet!”
Arī tur vīram ir argumenti. Viņš lec kājās un sauc:
“Re, kur man ir izziņas no poliklīnikas, ka esmu pilnīgi vesels!”
Sievasmāte aizmugurē no tiesas zāles krieviski nokliedz: 
“Kāda diņķa pēc mums tavas izziņas! Mums tavs diņķis ir vaja-

dzīgs!”
Sievasmāte patiesību pateica. Taču tiesnese to par sīko huligā-

nismu uzskatīja un iešķieba viņai piecpadsmit diennaktis aresta.
– Vīrs izcēlās ar sevišķi oriģinālu domāšanas veidu, – Jānis pie-

meta. 
– Man ir jauka sievasmāte! – palepojās Gundars. – Kad pirmo 

reizi atbrauca aplūkot, kur meitiņa sadomājusi iesakņoties, es viņai, 
izrādīdams māju, parādīju uz aku un teicu: “Te iemetīšu tavu mei-
tiņu, ja neklausīs. Ātri pāraudzināšu.” – “Traks, vai!” viņa nogrozīja 
galvu. “Tā tu piedraņķēsi aku. Labāk met dīķī!”

– Zeme ir pacietīga. Pārdesmit centimetru augsnes, un viss tiek 
noslēpts, – Marts bezkaislīgi pamācīja un pieķērās iecienītajai kuli-
nārijai. 

– Kad deviņdesmitajos gados parādījās soja, tad nogaršoju. 
Mazliet pēc vistas. Tagad esam aizmirsuši tīru produktu garšu. 
Gandrīz visur ir tā soja sabāzta.

Agrāk veikals darbojās pēc binārā koda: ir desa vai nav desas. Ja 
paspēja, tad ir, ja nepaspēja, tad nepaspēja. Ja paspēja, tad kilo-
gramu uz galvas, – viņš satriekts nožagojās.

– Pie mums vēl bija, ja salīdzina, kā bija Krievijā, – gandrīz 
vīpsnādams iesāka Ingars. – Klasesbiedram māte bieži komandēju-
mos tika sūtīta. Pa visu Aizzilupes valsti. Viņa vienmēr ņēma līdzi 
maizi, sviestu, gaļu. Reiz ellē ratā Sibīrijā, lai deficīto biļeti ātrāk 
 dabūtu, palikušo sviesta paciņu kasierei iedeva. Sieviete pat aprau-
dājās, īstu sviestu dabūjusi. Tas vienkārši ir vāks, ja tā padomā! 
Mūsdienās cilvēki čīkst, ka valstī viss slikti, viss sūdīgi, viss dārgi. 
Apskaties, kādas tev ir iespējas dzīvot!
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Un balss ieskanējās cerīgāk.
– Ja parēķina dzīves kvalitāti, tad kāpums ir liels.
– Īstenībā Latvijā cilvēki uz strādāšanu ir šausmīgi slinki. Patie-

sībā! – Marģera brālis uzsvēra. – Vai visi ir tik ambiciozi, gatavi 
pieprasīt. Darīt gatavi gan salīdzinoši maz. Tas ir fakts, ko var visur 
novērot. Grūti atrast labus darbiniekus, toties visi ir gatavi čīkstēt: 
“Es tur varu vairāk nopelnīt, ar mazāku piepūli.” Tad ej tur strādāt, 
ja vari vairāk nopelnīt! 

Radam firma Zviedrijā lika bruģi. Bruģētājs pelnīja vairāk nekā 
vietējais zviedrs, taču letiņš tāpat čīkst. Zviedrs jau nepārpūlas, viņš 
rāmi strādā. Un dzīvo atbilstoši ienākumiem.

Es par to vairs neceļu ne ausi. Rads vienkārši skaidroja: “Ir jā-
priecājas un jādzīvo sava dzīve. Neviens tevi netur. Ja tev ir labāks 
darbs, tad lūdzu. Man nav žēl. Es jums piedāvāju stabilu, ilgstošu 
darbu. To gan cilvēki nenovērtē. Tad ir izdevīgāk strādāt par ma-
zāku summu. Visos dzīves sākumos svarīgākais ir, lai tev būtu 
 garantēts jumts virs galvas. Lai tev nekur nav jāšaudās riņķī ik pār-
mēnesi meklēt darbu, lai tev ir jumts un tu esi paēdis. Lai tev būtu 
izaugsmes iespējas, darbs vēl ir jāprot padarīt. Un ir svarīgi saprast, 
vai tu esi darba devējs vai darba ņēmējs.

Sejā iegūla klaja neapmierinātība. Gundars arī piebēra sāli čīk-
stētāju jēlajās vainās.

– Aizbraukt uz svešu valsti bez valodas zināšanām un cerēt, ka 
tur pret tevi būs godīga attieksme, nu, tas ir gauži optimistiski. 
Ilustrācijai: latvietis darbojās Zviedrijā. Viņam bija Īrijā reģistrēts 
uzņēmums. Un šajā Īrijas beznodokļu zonā reģistrētajā uzņēmumā 
kā darba devējs darbam Zviedrijā viņš pieņēma latviešus no visas 
Eiropas. Un piekopa visnotaļ drastiskas disciplīnas metodes, kādas 
zviedri nevarētu atļauties pat pret latviešiem. Lai čīkstētāji ne-
muktu prom, algas izmaksāja tikai pēc objekta nodošanas.

– Radoši motivēja! – Ģirts komentēja un pārgāja pie spraigāka 
sižeta šausmeklībām. – Bērnībā, attīstītā sociālisma laikos, tēvs 



Viss šeit publicētais ir uzskatāms par  
izdomājumu un apstākļu neticamu sakritību.

Nav faktu, ir tikai to interpretācijas.  
(Nīče)

Sirsnīga pateicība Madonas uzņēmējam Oskaram Vilciņam  
par atbalstu šīs grāmatas izdošanai.
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 iemācīja mūs taisīt dūmu sveci no avīzēm, kas bija piesūcinātas ar 
lauksaimniecības ķīmiju.

Labi, ka tēva toreiz nebija mājās, – viņš bezmaz krustu pār-
meta, – mēs ar brāli, vanniņā sataisījuši dūmenes, izlikām tās žāvē-
ties vasaras virtuvītē. Un sveces pašaizdegās.

Bula laiks. Viss izkaltis. Pārkaltis. Dūmi gāžas ārā un kāpj debe-
sīs. Tur nebija bišķīt dūmu. Tā kā atombumba. Vienkārši vājprāts! 
Viss vienā miglā, absolūti. Tik blīvā, ka, šķiet, ar rokām varētu pa-
ņemt.

Kādās piecpadsmit minūtēs vanniņa izdega. Tikmēr visi iespē-
jamie ugunsdzēsēji tika sacelti kājās, sasaukti no blakus rajoniem. 
Tie braukā apkārt. Neko nevar atrast un saprast, kas par vainu. Ne-
kas nav dedzis. Bezvējā dūmi kilometriem sablīvējās. Perēkli nevar 
atrast. Rajona mēroga ņigu-ņegu. Līdz mums nemaz netika. Labi 
vien, ka tā! Iedomājies, kas par terorisma aktu!

Uz vakarpusi putni iekārtojās naktsguļai un pamazām apklusa. 
Toties Oskars neapklusa:

– Pēdējos komunistu valdīšanas laikos sāku mācīties teķī. 
 Pirmā nedēļa. Mēs rātni sēžam stundā. Učene – nešpetna vecmeita. 
Visai nepievilcīga. Meitenei diži spalvainas rokas un arī ūsas. Visus 
tiranizēja. Krupis tāds, ka par maz neliekas. Meitenes nevarēja ciest 
ne acu galā. Visi viņas tirānijas stundās trīcēja un drebēja, ka tik 
neizsauc vai neuzbļauj ķērcošā nebalsī. Jutāmies akurāt kā mūsu 
senči astoņpadsmitā gadsimta melnākajos dzimtbūšanas laikos. 
Mums nekādu cilvēktiesību, tikai jāpacieš tiranizēšana un psiholo-
ģiskā pātaga.

Viņš emocionāli izspļāva:
– Tādā nestundā reiz kāds pieklauvē. Tuk-tuk, – viņš pieklau-

vēja pie galda. – Učenei jāšķērso visa auditorija. Tā pienāk pie dur-
vīm. Atver. Tur neviena nav. Viņa atnāk pie tāfeles, dusmīgi purpi-
nādama, – Oskars, savilcis neapmierinātības grimasi, atdarināja 
učenes purpināšanu.
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– Vēlreiz atkārtojas klauvēšana. Trešo reizi viņa pusskriešus 
 izmetās cauri auditorijai, grib atraut durvis vaļā. Bet tās kāds tur. 
Učene sadusmojās, rauj uz sevi. Atsperas ar kāju, pavelk vaļā.

Spraugā parādās pimpis.
Učene iebļaujas: Ooo!
Neatminos, gumijas vai porolona, – Oskars caur smiekliem 

 iesaucās. – Viņa saprot, ka tas nav īsts. To ar vienu roku saķer un 
rauj. Kāds otrā pusē nelabi auro, it kā viņam to ar saknēm ārā 
 rautu. Un tajā brīdī palaiž durvis. Učene atkrīt uz muguras.

Skats bija pabaismīgs. Mati sajukuši. Visi jupķi augšā. Apenes 
ar kruzuļiem redzamas. Rokā sažņaugusi gumijas pimpi. Durvis 
atraujas vaļā. Ceturtā kursa audzēkņi čikts-čikts safočē. Pēc nedē-
ļas aktu zālē pusdienas laikā sarīkota učenes pikanto fotogrāfiju 
iz stāde.

– Neizmeta? – Guntis precizēja.
– Uz karstām pēdām vainīgo aizlaida tautsaimniecībā.
Pikantais stāsta nobeigums pamodināja Herbertu. Viņš atdzī-

vojās, lai stāstītu:
– Tālās Kurzemes lībiešu krastā pie jūras – spa centrs. Aiziet 

pie pazīstama, prasa darbu. Viss būtu labi, tik tādā nomaļā vietā 
nevar masieri atrast.

Tikmēr vietējais no ārzemēm atbrauc. Līksmo tā, ka nauda mē-
neša laikā izkūst. Meklē darbu vienā vietā, otrā. Aizkuļas arī līdz 
spa. Tur taujā: “Vai kādu darbinieku nevajag?” – “Mums visi ir! 
 Tikai nav masieru priekšnieka!”

Viņam viss skaidrs. Elementāras nekaunības vadīts, droši uz-
meklē saimnieku un prasa:

“Vai jums medicīniskā jomā ir darbs? Esmu Vācijā ieguvis 
 masieru darba organizācijas diplomu!” Un rāda fotošopa brīnumu.

“Jā!? Mums tieši vajag diplomētu masieri!”
Uz karstām pēdām viņu ieceļ par masieru priekšnieku! Tur par 

masieri piestrādā fizkultūras skolotāja. Saklausījusi, ka par priekš-



Šo grāmatu veltu sievastēvam Jānim  
un sievasmātei Ausmai.
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nieku nāks Vāczemē diži augstas gudrības sasmēlies vīrs, viņa 
 gaida, kas nu būs. No rīta pirmā viņu satiek un pārsteigta noprasa:

“Ko tu te dari?”
“Es tagad esmu masieru priekšnieks!”
“Tu – masieris?”
“Jā!”
“Tu taču esi idiots!”
Kopējā miera labad viņa šo iemāca masēt. Pagadās, ka uz kon-

ferenci atbrauc respektabla Latvijas uzņēmuma valde. Masieris 
masē vadošu darbinieci. Tik ļoti labi samasēja, ka šī spārnos, un 

katru nedēļas nogali uzņēmums te rīko seminārus, konferences. 
Tik ļoti iecienījuši, – Oskars baudkāri novaikstījās. – Pirmo reizi 
masiera karjera beidzās, kad nezināšanas pēc pārlieku karstus ak-
meņus bija uzlicis ārvalstu klientam, tā ka spalvas vien nočiukstēja 
ar nelabu smaku. 

Kārtējo nedēļas nogali atbrauc samasētā un, uzzinājusi netīka-
mos jaunumus, paziņo:
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“Gādājiet masieri atpakaļ! Citādi kāpēc mums rīkot konferen-
ces pie Baltijas jūras tālākā krasta, ja mums ekonomiskāk ir rīkot 
Jūrmalā? Visi klienti taču dzīvo Rīgā!”

Saimnieks domāja, ka dāma tikai joko. Nekā nebija. Nākamajā 
nedēļā atnāca atteikums uz visiem pusgada pasākumiem!!!

Bankrots nav tālu. Nācās saimniekam pašam pa visādiem zaņ-
ķiem meklēt masētāju un lūgties, lai nāk atpakaļ darbā.

Finišs masiera darbībai bija triviāls: vīram radās aizdomas par 
aizrautīgo mirdzumu laulenes acīs. Un viņš pieķēra, ka masieris šā 
sievu rullē pretēji medicīniskajiem priekšrakstiem. Sašutumā laule-
nis nespēja tiesiski korekti rīkoties. Masieris, tizls nebūdams, vīram 
iemasēja vienu aci, lai nesaskata iedomātus grēku darbus. 

– Prezervatīvus vajag izskalot, izpletēt un laist apgrozībā! Tad 
visa ekonomika ies uz augšu, – Ingars iestarpināja un apklusa, ļau-
jot Oskaram pabeigt jauko stāstāmgabalu.

– Oficiālajam klientes partnerim zila acs, klientei paputējusi 
“nevainība”, un tad gan nācās iet prom uz neatgriešanos.

– Ielej man miroņalu! – stāstnieks sauca Mārim. 
– Kāda atšķirība no alus?
– Ielej minerālūdeni! – Oskars nepacietīgi paskaidroja.
– Agrāk katrs jaunums līdz vakaram bija apskrējis visu ciemu, 

– Marģera brālis bezspēcīgi noplātīja rokas. – Visi zina visu, kas 
notiekas. Neviens pat nieka īlenu maisā nenoslēps. Tagad arī lauku 
viensētās dzīvo kā pilsētas bezgaumīgajos blokmāju būrīšos. Dzīvo 
tik internetā un nenieka nezina, kas apkārtnē jauns, – viņš komen-
tēja augsta lietpratēja stilā.

– Tu tā vis nesaki. Arī laukos ar slimīgu aizrautību seko visiem 
noziegumu aprakstiem presē. – Didzis par lauku tēmu sāka stāstīt 
pavisam ko citu: – Kolēģi notur astoņdesmit divus gadus vecu 
 onkuli ar moskviču. Onkulis iepūš. Uzrāda divas komats divas pro-
miles. Noformē protokolus. Viss kārtībā. Ved. Pa ceļam atskan zirga 
grudzināšana: pruu… un salonu piepilda baigākā sūdu smaka, – 
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Uz putekļainā grants ceļa krietni izstiepusies autokolonna, ma-
šīnām citai pēc citas piebremzējot, iegriezās ošu noēnotajā mājas 
ceļā. Ceļu turpināja tikai viena no tām. Putekļu grīstes vien nostie-
pās aiz simtā audi, kas visu laiku bija turējies kolonnas astē un nu 
beidzot izrāvās neierobežotas redzamības zonā. Šis auto acīmre-
dzot nebija no policistu un ekspolicistu kompānijas. Pievarējuši 
septiņsimt metrus garo aleju, viesi signalizējot darīja zināmu saim-
niekam savu ierašanos.

Marģers ar plašiem, enerģiskiem žestiem norādīja piebraukuša-
jiem vietu zālienā, kur nolikt savus ilgajā ceļā pārkarsušos tērauda 
un kompozītmateriālu rumakus.

 No galvgalī braucošās mašīnas pirmais izlīda Aivars. Viscaur 
nosvīdis. Ar tumšiem plankumiem linu krekla padusēs. Vērtējoši 
apskatījis saimniecību, viņš uzrunāja Marģeru, kam seja kvēloja 
līksmā satraukumā: 
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stāstītājs viegli iespurcās. – Kamēr sēdekļi nav sapostīti, – “veci, 
ārā! tinies!” Visus protokolus ārā. Kur tādu apdirsušos vedīs? Neko 
tādam arī neizdarīsi. Kroņa mašīnai ķīmiskā tīrītava “nespīd”, bet 
braukt ar to, ui, cik ilgi.

Ķēzīgo piedzīvojumu turpinājumā ierunājās Marģera brālis:
– Biju ar pilnvaru uzticējis vienam sprukstiņam kārtot cirsmas tī-

rīšanu. Lai atrod, kas pērk, lai organizē transportu. No iepriekšējiem 
saimniekiem bija palicis nenormāli daudz dažāda materiāla. Tas, sir-
dī afērists būdams un domādams, ka es tobrīd esmu tālu Rīgā, izlēma 
piepelnīties. Sāka tirgot. Nopārdod vienam, otram un visiem stāsta, 
ka ir saimnieks; tikai maksājiet. To uzzinājis, noorganizēju pārbaudi. 
Klasesbiedrs sportists sazvana. Tas blēdis lepni saka:

“Jā, es cirsmā pārpalikumus tirgoju par piecsimt latiem.”
Sarunājam vakarā tikties benzīntankā. Samaksāsim tos prasītos 

piecsimt latus.
Viņš tāds kā ērglis nāk laukā no benzīntanka un, kā mūs ierau-

dzīja, tā... Ne pirkstiņu nepakustināja, apķēzījās. Baltajām tren-
iņbiksēm gar sarkano lampasu staru uz leju riktīgi šķidrais sabrū-
nēja.

Viņš pretīgumā sarauca seju: – Tādu sūtām satīrīties. Viņš iekšā 
prasa tualetes atslēgas. Tikmēr uz grīdas izkrīt pikucis... Pārdevēja, 
to redzot, ir nedomā dot atslēgas:

“Nedošu! Jau grīda piesmērēta! Ej, kur tu gribi! Ārā!”
Tad nu tāds cūcīgs nāk pie mums, mēs, degunus aizspieduši, 

gaiņājam šo prom:
“Fui! Ej krūmos satīries! Tāds ar mums nebrauksi!”
Aiziet aiz kalniņa krūmos. Gaidām, gaidām. Nenāk! Ejam mek-

lēt. Redzam zemē nomestas baltās treniņbikses. Apenes. Paša nav. 
Ar plikiem debesu zvaniem marta mēnesī pa sniegu aizbridis…

Kur tad ar pliku dējamgalu liksies? Pagasts jau mazs. Sākām 
meklēt pa visu apkārtni. Līdz kādiem vieniem naktī ķemmējām. 
Prašņājām cilvēkus. Velti! Labi, arī Anglijā sadzīsim rokā, šodienai 
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pietiks, braucam mājās. Viena komanda uz vienu pusi, otra uz 
 savām mājām.

Braucam. Redzam – tumsā kāds balso. Pieturam, attaisām logu, 
un tavu veiksmi! Bingo! Kādā gaterī nospēris pāris izmērus lielāku 
vatenieku, darba tērpu, viņš pieliecies klabošiem zobiem prasa:

“Puiši! Vai jūs nevarat aizvest uz...”
Vairāk nepaguva pateikt. Aiz rīkles sagrāba un – iedomājieties! 

– caur logu ierāva iekšā. Vienā vakarā šim divkārt nenospīdēja.
Jau padsmit kilometrus bija slēpdamies aiztenterējis un bei-

gās uzrāvās, – ar neslēptu patiku balsī Marģera brālis pabeidza 
stāstu. 

Guntis, daudz neprātodams, neļāva klusumam nomākt stāstu 
un alkohola iesildītos prātus:

– Zvans naktī. Kā jau perifērijas pašvaldības policists, paceļu. 
Tur vietējais iedzīvotājs nebalsī kliedz:

“Klau, mani te taisās sist! Palīgā!”
“Esmu slims, ar temperatūru. Guļu. Knapi elpoju. Zvani 112.”
Guļu un domāju: cilvēks vērsās pie manis pēc palīdzības, un ja 

nu tiešam piekauj? Tā to nevar atstāt!
Ģērbjos. Velkos uz otru novada galu. Uzbungoju. Kad atver 

durvis, prasu:
“Nu, kas te notiek?”
“Zini, divas nedēļas laika man iedeva. Pēc tam sitīšot…”
Goda vārds – man sist uzreiz gribējās! Bet nevar! Tev jābūt 

 izturētam. Ieturētam. Vairāk vai mazāk tie mēsli tevī sadzen iekšā 
stresu. Gadiem ritot, sasūcies tā, ka dabū ciest ģimene. Ja esi dros-
mīgāks, vari citiem pa purnu iedot. Es neesmu tik drosmīgs.

Un stāstītājs turpināja “apsūkāt” slimošanu, tikai jau nedaudz 
citā plaknē:

– Akadēmijā pasniedzējs reiz teica:
“Mīļie studenti! Paies pieci gadi, un jūs visi būsiet slimi.”
“Kā?” – visiem mutes vaļā.
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– Ja būtu Jāņi, tad kliegtu: alu, alu, Jāņa tēvs!  
– Tālāk nevajag! – Marģers, paspiedis sveicienam pastiepto 

roku, vēršoties pie pārējiem, iesaucās krietni skaļākā balsī: – Savā-
ciet loriņus un pendeļojieties uz pirti! Tur es teikšu šos burvju vār-
diņus: “Laipni lūgtum pie svaigi no pagraba izveltas alus mucas!”

– Par šo fantastisko brīdi es jau pirms simts kilometriem sāku 
sapņot! – Aivars, tīksmi izstaipoties, novilka. – Mēs te normālu 
luņķi esam norāvuši, kamēr līdz tevim tikām.

Kamēr norisinājās šis dialogs, ar dūcošu skaņu atvēris logu, 
 viņiem tuvāk piebrauca Ingars.

– Kur lai nolieku mašīnu ar dāvanām? 
– Pilnu mašīnu ar dāvanām! – Marģers nobrīnījās. – Jaunsaim-

niekam kādu cementa maisu būsiet atveduši? – Un, vēršoties pie 
kaut kā nemateriāla, iesaucās: – Eu! Vārtus aizver, lai neaizlaižas ar 
visam veltēm. 

– Domā, ka es piekabi ar dāvanām tur mežmalā nenokabināju? 
Bet, ja nopietni, – negribu pārstaipīties ar bagāžnieka saturu.

– Ar ķerru būs gana? – Marģers lietišķi precizēja.
– Vienīgi, ja tā ir kubikkilometra ietilpībā.
– Gan jau kaut kā! Gan jau!
– Tavs plikais pauris atgādina svaigi epilētu celi! – Māris iesau-

cās un, saķēris saimnieka roku, sāka to enerģiski cilināt.
Tikmēr no visām mašīnām rūcot, krekstot un staipoties izbira 

saliedētā draugu kompānija. Ieāķējis pirkstus jostā, pirmais sasvei-
cinājās Oskars:

– Kā sokas? Kā vēderiņš iziet?
– Kas tev daļas gar manu kuņģa-zarnu traktu? – Marģers pabrī-

nījās.
– Vispār jau par to bija jāpaprasa pēc pāris vispārējiem jautā-

jumiem par veselību, par panākumiem darbā. Parasti visi uz to 
 iekrīt, – Ingars smīnot paskaidroja un pievērsās Martam.

– Agrāk tu biji vieglāks.


