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 Sirsnīga pateicība par atbalstu šīs grāmatas izdošanā 
Teldijam Norenbergam.

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

“Nav faktu, ir tikai to interpretācijas”.
(Nīče)

 Sirsnīga pateicība par atbalstu šīs grāmatas izdošanā 
Teldijam Norenbergam.

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

“Nav faktu, ir tikai to interpretācijas”.
(Nīče)

 Sirsnīga pateicība par atbalstu šīs grāmatas izdošanā 
Teldijam Norenbergam.

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

“Nav faktu, ir tikai to interpretācijas”.
(Nīče)

 Sirsnīga pateicība par atbalstu šīs grāmatas izdošanā 
Teldijam Norenbergam.

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

“Nav faktu, ir tikai to interpretācijas”.
(Nīče)

5

5





Andrim daukstam

Andrim daukstam

Andrim daukstam

Andrim daukstam

7

7





9

PIrMĀ dIENA

Pierīgas pirtī kādā piektdienas pievakarē, kad karstuma tveicē iz-
mocītie pilsētnieki raujas uz laukiem, pirtsslotu ritmiskā dziesma ne 
uz mirkli nenorima. tās skartie vīri ik pa brīdim labsajūtā skaļi no-
sēcās. Izmeta pa spēcīgākam vārdam. Uz nokaitētajiem akmeņiem ik 
pa laikam nošļakstināja pirtsslotas. Un tad garaiņu mijkrēsli caurauda 
svaigo lapu reibinošais tvans. kad ārā valdīja jūnija svelme, sviedriem 
norasojušie augumi uz apses dēļu lāvām izbaudīja pirts karstumu.

Ik pa brīdim kāds meklēja glābiņu no vēsturiskiem aizlaikiem pa-
likušajā 200 litrīgajā čuguna katlā. Iegrūda galvu vai pat bezmaz līdz 
jostas vietai ienira ledus saltajā ūdenī un norēcās: 

— kas par ledusaukstu ūdentiņu! Labi, ka katls saglābts no nodoša-
nas metāllūžņos! 

Šis sauklis kā kredo palīdzēja visiem izturēt šodien pārlieku svel-
maino pirti. Arhimēda likuma ietvaros izspiestais ūdens notecēja pa 
restoto noteku, bet krāns no jauna piegādāja kārtējo stindzinoši auk-
stā ūdens porciju.
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— Ah, tad atnāci savus grēkus sutināt? — pirmo tūri 
izgājis, priekštelpā sēdošais bocmanis, ieraudzījis 
džonsonu atveram durvis, irdzīgi noprasīja.

— tu esi tīrs no grēkiem? Ak negāja nost? — 
džonsons, papurinājis gadu ritumu izbalināto 
galvu, liekot kaktā antikvāro spieķi, izsmējīgi 
iejautājās. 

Par spīti cienījamam vecumam, viņam bija 
ļoti dzīvīgs prāts. stiegrainais augums varēja 
lepoties ar saglabāto vingrumu un tvirtajiem 
muskuļiem. sirms, kaulains vīrs mūža skaistāka-
jos gados.

bocmanis neskaidri atburkšķēja:
— ko tad tu saproti no netīrumiem! 
džonsona jūnija saules iedegušajā veselīgajā sejā mirdzēja spri-

dzīgas acis.
— Es tos labi saprotu. Man tie baigi līp klāt. 
— Vai tad neesi pieradis, ka lien te mazgāties?
— Pieradis gan! Es brīnos par tiem, kas vasarā baltās drēbēs cierē 

apkārt. Es nevaru vilkt baltu kreklu un bikses. tad man ir jāiet kaut 
kur pa ielas vidu. Ja es kaut kur piegrūdīšos, tad visi mēsli vai netīru-
mi būs pie manis. Viņš būs tīrs, bet es būšu netīrs. tā ir!

Piepeši viņš mainīja sarunas virzienu: 
— Esi tik mīļš — izkrati pirts nodoklim at-

vesto malku un maisu uzreiz man atdod! 
Citādi aizmirsīšu un būšu saimniekam 
malku parādā.

kamēr džonsona kaulainais augums 
atbrīvojās no vasarīgi vieglo drānu 
sloga, bocmanis, ticis galā ar pirts no-
doklim atvesto malku, atvēra bezalko-

holiskā alus bundžu. Viņš bija pensionēts
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pensionēts zvērināts Atlantijas zvejas flotes jūras vilks — liela augu-
ma, drukns, gāzelējošu jūrnieka gaitu. Viņam bija patīkama balss, 
ideāli radīta diktora darbam. 

sagatavojies iet lāvas telpā, džonsons, tā it kā starp citu, nopra-
sīja: — sen neesmu tevi te redzējis. Pa pasauli klīst visādas baumas. 
It kā tu vairs negribot braukt uz pirti! Vispār jau jā... — un it kā pats 
atbildot ironiski novilka, — tev jau mājās ierīkotas tādas foršas maz-
gāšanas ietaises. 

— Pirts nav tā lieta, bez kuras nomirst, — bocmanis, sūkdams uz 
rokas izlijušās alus putas, nevaļīgi atrūca.

— kā kasījies? Neuzkasīji tulznas? — džonsons sarkastiski izmeta. 
— tev ceļus nevajag ieeļļot pirms pirtī lien? Ierūsēs taču, — tēloti 

indīgi bažījās bocmanis. 
— Mācies ķīmiju! titāns nerūsē!
Un pirms bocmanis paguva norīt kārtējo alus malku, džonsons stei-

dzīgi iegāja pirts telpā.
tur mundri sasveicinājās ar mijkrēs-

lī knapi saredzamajiem pirts viesiem: 
— sveiciens policistu kungiem!
— sveiciens pensionētajai kolē-

gai! — Arvils gurdeni novilka. Viņš bija 
krietnā taukumā iedzīvojies pajauns 
vīrietis. dzīvīga, iegarena seja no-
kareniem vaigiem. stingras lūpas. 
strupas ūsas un īsa, reta āžbārdiņa. 
sprogainais matu ērkulis slēpa asu 
prātu. Par spīti karlsonīgajam paska-
tam atsperīgā ikdienas gaita liecināja 
par koncentrētu enerģiju.

kādu laiku starp garaiņiem bija dzirdami tikai sēcoši elpas vilcieni 
un pagaļu sprakšķi nokvēpušajā krāsns mutē. tad Marts pasūdzējās:

— Šajā svelme kā sapnis ir mīnuss 32 grādi. Cik jauki būtu, ja te 
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dzīgi iegāja pirts telpā.
tur mundri sasveicinājās ar mijkrēs-

lī knapi saredzamajiem pirts viesiem: 
— sveiciens policistu kungiem!
— sveiciens pensionētajai kolē-

gai! — Arvils gurdeni novilka. Viņš bija 
krietnā taukumā iedzīvojies pajauns 
vīrietis. dzīvīga, iegarena seja no-
kareniem vaigiem. stingras lūpas. 
strupas ūsas un īsa, reta āžbārdiņa. 
sprogainais matu ērkulis slēpa asu 
prātu. Par spīti karlsonīgajam paska-
tam atsperīgā ikdienas gaita liecināja 
par koncentrētu enerģiju.

kādu laiku starp garaiņiem bija dzirdami tikai sēcoši elpas vilcieni 
un pagaļu sprakšķi nokvēpušajā krāsns mutē. tad Marts pasūdzējās:

— Šajā svelme kā sapnis ir mīnuss 32 grādi. Cik jauki būtu, ja te 
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aiz stūra būtu portāls, pa kuru varētu staigāt no ziemas uz vasaru un 
otrādi.

— Ziemā šeit jau tāds darbojas, — paskatījies uz sasarkušo Martu, 
jautri nosmējās Arvils. — Pirtī 120, ārā mīnus 30. Ceļo laikā, cik gribi. 

— tagad, vasarā, neko nevar saprast! — džonsons arīdzan nopūtās.—
Ziemā kā nāca tumšs, tā zini, ka jāiet uz pirti. Ar tumsu nāci, ar tumsi 
gāji.

— tie bija tā saucamie tumšie laiki! — Marts nozirgojās un apklu-
sa. Marts bija latviskā 120 kilogramu tipa vīrs. 
Jāsaka, pat ļoti resns vīrs, kam smagais 
zods nokarājās vairākās krokās ar iz-
plūdušiem vaibstiem. dzīva, izteiks-
mīga seja. dzidra, trauksmainīga 
balss. Policijas dienests viņa acis 
bija padarījis īsti policejiskas. tās 
kā izkausēts metāls taustīja cauri 
apģērbam, cauri augumam un ielī-
da dvēselē. Viņam bija īsi, iesirmi 
mati ar pamanāmu matu atkāpšanos 
galvas vidusdaļā. Pāri vidusmēra augu-
mam, plati, smagi kauli, korpulents, bet, 
kā pats izteicās, sekoja, lai ziemā augumu 
sildītu tikai neliels tauku slānītis. 

Pilnīgs pretstats bija uz augšējās lāvas pacie-
tīgi guļošais Gintars. Ar izteiktām matu at-

kāpšanās pēdām spīdīgajā paurī, gandrīz 
plikpauris. Varbūt tieši šī iemesla dēļ 
viņš valdzināja sievietes. bet, iespē-
jams, sievietes piesaistīja viņa mutī-
gums un ūdenszāles dzīvelīgums. Vai 

arī tāpēc, ka sastāvēja, šķiet, no tīriem 
muskuļiem. treniņos 
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regulāri apdauzīti pirkstu kauliņi. Garš, skrimšļains deguns starp cieti 
zilām acīm. Pieplacinātas ausis. kakls vienā platumā ar galvu.

domīgi lūkojoties nokvēpušajos griestos, Gintars novilka: — Jā! 
Pirtī, tāpat kā likuma priekšā, visi ir vienādi pliki. tāds ir policistu 
darbs — visus novienādot.

— Aha! — Cik daudz informācijas, emociju gūzmas gan neiespiedās 
šajā vienīgajā, neko neizsakošajā frāzē, ko teju vienbalsīgi izmeta 
vairāki pirts biedri.

— Nu gan spelte! svīstu kā ūdenskritums! — Marts nerimās sūdzē-
ties.

— Vienīgie cilvēki, kas nesvīst, ir līķi, — džonsons uzmundrinoši 
paskaidroja. 

Puspievērtām acīm uzrunātais piekrita.
tikmēr divdesmit metrus no pirts, lapenē ērti iekārtojusies, sē-

dēja nākamā pirts partija. Viņi laiku dīki netērēja, bet gan klāja gal-
du, izkārtoja traukus, glāzītes. smagais galds no pulētiem masīvkoka 
dēļiem uz saviem kamiešiem pacietīgi ļāva uzlikt visu nepieciešamo 
patīkamai pasēdēšanai. Pamīšus saliktās baltā un rozīgā speķa šķē-
lītes patīkami veldzēja acis. turpat bļodas ar šķovētiem kāpostiem, 
kūpošiem vārītiem kartupeļiem, rasolu. baltas ķiploku galviņas mijās 
ar dzeltenīgām mājās marinētu ķiploku burciņām. trekna siļķe ar sī-
polu ripiņām krējumā, cepta siļķīte un kūpināti cūku vaidziņi vilināja 
apetelīgumā. 

starp tām kā augstas svaiga siena gubas gozējās neiztrūkstošās 
dārza dobēs plūktās zaļumu kaudzītes. Mājās ceptie saldskābmaizes 
klaipi zaudēja vienoto veselumu, lai, sagriezti un sakārtoti augstos 
torņos, ieņemtu savas pozīcijas galda karalaukā.

Visi vīri aktīvi piedalījās vēderprieku frontes sagatavošanā. Grieza, 
kārtoja, mazgāja, atvēra konservu un sālījumu burkas. Ingaram šķita, 
ka vissvarīgāk ir komentēt notiekošo.

 Ingars bija spēcīgs, apņēmības pārpilns vīrietis. Izstīdzējis, aplam 
kalsns. Pat sažuvis kā skals. kaulains deguns. stingrs zods. baltie zobi 
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