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—Mīlīši, mēs esam Rīgas jūrmalā!—priecīgi ieaurojās Uldis.—
Tūliņ būs arī Dzintaru koncertzāle.

Lielākā provinces pilsēta Salerno sagaidīja mūs moderna un dzī-
velīga. Jau pirms Kristus dzimšanas te atradušās grieķu apmetnes, 
bet viduslaikos Salerno konkurējusi tirdzniecības un saimnieciskajā 
ziņā pat ar Neapoli.

Vēl ne reizi Itālijā es nebiju izmantojis sabiedrisko tualešu pakal-
pojumus, allaž iegriežoties hoteļos, kur visu to pašu var darīt bez 
maksas. Arī šoreiz, nolūkojis lepnu namu ar piecām zvaigznītēm, 
paņēmu Ligitu zem rokas un droši devos iekšā. Izdzirdēju vēl Ulda 
izbrīnīto balsi:

—Laikam nav, kur naudu likt. Grib pasūtīt divvietīgu numuru.
Viesnīcas vestibilā neatradām īstās durvis. Kāpām augšup uz 

otro stāvu. Livrejā tērpts, liela auguma šokolādes krāsas kalpotājs 
sekoja mums. Ne vārda neteica, bet elastīgiem soļiem neatlaidīgi 
gāja nopakaļus

—Mēs izskatāmies pārāk aizdomīgi,—čukstēja Ligita.
—Piecu zvaigžņu hotelī nenāk tik trūcīgi ģērbti ļaudis, – es viņai 

tāpat klusām atbildēju.
Izstaigājuši visu garo gaiteni, tomēr neieraudzījām meklēto uz-

rakstu. Rīgā to vietu noteiktu pēc smakas. Pēdējā laikā gan mūsu 
serviss ievērojami uzlabojies, vienīgi dzelzceļu stacijās vēl šur un 
tur uz perona saglabājušās padomju laika smirdīgās mazmājiņas kā 
savdabīgi antikultūras pieminekļi. Toties nakšņošana Rīgas viesnī-
cās maksā dārgāk nekā Itālijā ar līdzīgu komfortu.

Ligita sadūšojās, pagriezās pret lielo uniformēto vīru un pajautāja. 
Dienesta stāvoklis melnajam acīmredzot neļāva smaidīt.

—Sekojiet man!—viņš robota balsī sacīja angliski.
—Cik laipns kungs!—nopriecājās Latvijas pārstāve.
Es pirmais iznācu no savas kabīnes. Moris nopietni stāvēja vēl 

turpat un pieprasīja samaksu. Tik daudz svešajā mēlē sapratu. 
Pietvīku kā nedarbos pieķerts puika, kurš ielavījies kaimiņu dārzā 
ābolus zagt. Lēnām vilku maku laukā no bikšu kabatas, cerēdams 
vēl, ka melnais pajokojis – afroamerikāņiem varbūt ir tik smalks hu-
mors, ko mēs nespējam uztvert. Viņš tomēr neatlaidās, un rēķins 
iznāca trīs reizes lielāks nekā tualetē uz ielas.
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—Ko jūs tik ilgi darījāt?—pārējie prašņāja.
—Kamēr mums izrādīja visus apartamentus... apžilbām no spo-

žuma... —Bet klusībā nodomāju: nu būšu izārstēts no staigāšanas 
pa dārgajām viesnīcām.

Vakarā mūs uzaicināja kempingā uz picu balli. Ligita pusstundu 
stāvēja zem dušas, pēc tam ilgi knosījās, nevarēdama izvēlēties, kādu 
frizūru uzkasīt, it kā dotos uz skaistuma karalienes konkursu – Mis 
Ardžento. Par čammāšanos es apskaitos un nerunāju. Tagad sadus-
mojās sieva:

—Ar skābuma baļļu es nekur neeju.
Tik ilgi stīvējāmies, kamēr gandrīz nokavējām sākumu. Ēdnīcas 

zālē visi galdiņi jau bija aizņemti. Mēs neveikli mīņājāmies, tad ie-
raudzījām gaisā paslejamies roku. Elza māja, lai nāk šurp. Viņa sē-
dēja kopā ar Moniku Eksteri. Man krita uz nerviem pārgudrā skol-
meistariene, Ligita savukārt necieta Elzu, kura meta acis uz viņas 
vīru. Vairāk gan manējai vajadzēja uzmanīt Gundegu. Droši vien 
sievietes sestais prāts nojauta, ka mēs kādreiz esam bijuši kaut kas 
vairāk nekā tikai skolas biedri. Vai Ligita atradusi metodi, kā apslā-
pēt greizsirdību?

Par laimi, itāļu pavārs aicināja interesentus tuvāk un paskatīties, 
kā no mīklas izrullē plānu plāceni, izloka formu, ieliek nepiecieša-
mās sastāvdaļas – sēnes, sieru, gaļu, kečupu, iešauj krāsnī un jau 
pēc minūtēm desmit no svelmes izvelk laukā gatavu picu.

—Nekas sevišķs, —es novilku.—Kurzemē mana vecāmamma 
taisīja debešķīgus sklandraušus. Tie ir daudz garšīgāki. Jūs jau arī 
nezināt, kas ir sklandrauši. Sklandas tāmniski nozīmē – žogs. No 
rudzu miltu mīklas izveido formu ar apmali, tajā iepilda kartupeļu 
biezeni, burkānu masu, krējumu, cukuru... Es šito lielībnieku aizve-
dīšu pie ventiņiem.

Uldis aizrādīja man, lai to gan nedaru. Picu un spageti ēdājs vairs 
negribēs braukt atpakaļ un lūgs politisko patvērumu. Latvijai pilnī-
gi pietiek ar saviem krieviem un kurdu bēgļiem.

Mārcis atkal tukšoja vīna pudeli. Marijai glāzē ielēja tikai skata 
pēc. Bet pats tapa arvien sārtāks. 

Veselības žurnālā bija publicēts Austrālijas zinātnieku pētījums, 
ka vairums sieviešu pretējā dzimuma seksapīlu nosaka pēc sejas 
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krāsas, priekšroku dodot sarkanajiem ģīmjiem. Tādu secinājumu 
viņiem ļāva izdarīt ilgstoši novērojumi pērtiķu vidū – makaku mā-
tītes ielaižas tikai ar tēviņiem, kuriem ir sarkani vaigi.

Par balli šo pasākumu varēja dēvēt stipri nosacīti: viesi nogaršo-
ja picu, iemalkoja vīnu un, mūzikai skanot, nevis griezās dejā, bet 
devās uz teltīm. Karstā diena un daudzie iespaidi mūs bija nogur-
dinājuši.

22.

Cits citam vairs neteicām: „Labrīt!”, bet uzsaucām „Čau!” Vis-
maz vienu vārdu itāliski visi bija apguvuši. Latviešu leksikā gan 
tas ienāca jau tajā laikā, kad Vera Singajevska Jaunatnes teātrī tēloja 
Karlsonu, kas dzīvo uz jumta. Viņai uz muguras bija propellers, kas 
griezās, ja piespieda podziņu.

Līdz divpadsmitiem darba kārtībā – sauļošanās. Vairākums jau 
sen pabrokastojuši, bet atkal netika iekšā autobusā jo šoferi vēl pam-
pa. Arī Maija pulksten deviņos nelīda laukā no telts. Vakar pēc picu 
balles kopā ar Imantu uzdzīvojusi. Tālredzīgākie peldkostīmus bija 
atstājuši guļvietās.

Lai gan jūra likās pavisam tuvu, taisnā virzienā nokļūt uz plud-
mali nevarēja. Nācās mest līkumu līkumus.

—Ja jābrauc uz Vezuvu un Pompejiem, tad kāpēc mēs te 
kvernam?—Biruta cēla trauksmi.—Sauļoties ir kaitīgi.

Laikam jau arī viņa zināja Nirnbergas universitātes profesora pē-
tījumu par intelektuālā koeficienta krišanos dīkajiem zvilnētājiem 
pludmalē.

Augšā sadzirdēja. Jau pēc pusstundas saulei aizvilkās priekšā 
mākonis. Pēc brītiņa virs galvām rēgojās vairs atsevišķas zilas sali-
ņas, tad izzuda arī tās. Krāsas zaudēja košumu, cilvēku acis – mir-
dzumu.

—Man jau uzpilēja,—Ligita ieņaudējās.—Kamēr tiksim līdz 
kempingam, būsim slapji.

—Mans cukura gabaliņš izkusīs.
Klusēdami mēs kāpām kraujā.
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Pārējie jau sēdēja autobusā.
—Cik jūs esat skaisti iedeguši,—zobojās Uldis.
—Mums ir vienreizēja iespēja pārliecināties, ka Itālija nav tikai 

saulaina vien,—teica Maija.
—Viņai uznācis prāta aptumsums,—kā lielu noslēpumu pavēs-

tīja Biruta.
Grupas vadītāja indīgajai replikai nepievērsa uzmanību un tur-

pināja:
—Pompeju sākumi meklējami 8. gadsimtā pirms Kristus dzim-

šanas. Mūsu ēras 60. gadā notika pirmā zemestrīce. Sagrautās mājas 
atjaunoja. Bet 79. gada 24. augustā Vezuvs trakoja un visu pilsētu 
apraka zem pelniem. Pompejus toreiz apdzīvoja 15 000 cilvēku. Jau 
iepriekš brīdināja, ka gaidāms vulkāna izvirdums. Kaķi muka pro-
jām ar tādu skubu, it kā zem astes būtu iepilināts terpentīns. Aiz-
bēgt izdevās pieciem tūkstošiem cilvēku. Pārējiem uzgāzās virsū 
ugunīgā lava astoņu metru biezumā. Bojā gāja no ogļskābās gāzes. 
Senāk Vezuva augstums bija 2 500 metri, pēc sprādziena vairs tikai 
1 700 metri.

Lietus lija nepārtraukti. Autobuss gan piestāja Vezuva pakājē, 
taču Imants iespītējās un atteicās braukt augšup. Gunārs solida-
rizējās ar kolēģi: ceļš esot pārāk slidens, un viņi neriskēšot ne ar 
pasažieriem, ne ar mašīnu. Ja neizdevās pārliecināt abus šoferus, 
mēģinājām pielauzt Maiju, bet viņa atbildēja, ka neesot tiesības ie-
jaukties.

—Ar viņu runāt ir tikpat kā ķert vēju,—secināja Biruta.
—Atliek iet kājām,—prātoja Alberts.
—Mums jāpateicas liktenim, ka uzsūtīja lietu. Ja nu šodien atkal 

negantais kalns atmostas no gadsimtu snaudas un...
Sieva neļāva Uldim pabeigt:
—Nepiesauc nelaimi, vecais!
Maija paņēma mikrofonu:
—Mēs apskatīsim vecos Pompejus.
—Kas tur ko redzēt!—brīnījās Ligita.—Pilsēta taču ir apbērta.
—Deviņpadsmitajā gadsimtā izdarīja izrakumus. No bagātībām, 

ko atrada atraktajās drupās, Neapolē sacēla greznus namus.
Divus tūkstošus gadus vecā pilsēta, pa kuru pastaigājās suņi un 
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1.

Viens no civilizācijas lieliskākajiem izgudrojumiem ir parasts 
spogulis, kurā mēs redzam savu attēlu. Katru rītu skatoties tajā, 
nepamanām pārmaiņas. Vienīgi dzimšanas dienās un gadu mijā 
iedomājamies par straujo laika ritējumu. Vistiešāk tomēr par to 
liecina bērni. Vecākiem liekas, ka viņi joprojām ir mazi, sargājami 
un pamācāmi, bet meita vai dēls kādu dienu negaidīti pārsteidz ar 
paziņojumu: „Es precos”. Un kura māte gan uzņemsies atbildību 
pretī savai pārliecībai dot aplamu padomu: „Tagad taču moderni 
padzīvot kopā bez likumīgām laulības saitēm, kuras nereti ātri vien 
pārtrūkst.”

Ar Ligitu es iepazinos diskotēkā. Toreiz vēl mācījos vidusskolā. 
Viņai piemita sava rozīnīte. Varbūt man tikai tā šķita? Es brīnījos, 
kāpēc citi puiši viņai iet vienaldzīgi garām? Mani it kā skubināja 
kāda balss, kurai pakļāvos: viņa būs tavējā, nepalaid garām savu 
laimi. Un tomēr mēs viens otram gājām pretī lēnām un uzmanīgi, 
it kā taustoties pa tumsu. Tā nelīdzinājās dzejnieku apjūsmotajai 
kaislei, kad neko citu vairs neredzi, pasaule sarukusi tik maziņa, 
ka vietas tajā pietiek tikai diviem. Ligita jau reiz bija apdedzināju-
sies, tāpēc nepielipa pie sīrupainajiem vārdiem, un neticēja lētiem 
solījumiem. Es nekad neiemācīšos zvērēt: „Mīlēšu tevi līdz kapam 
un vēl ilgāk.” 

Kad es atklāju vecākiem par gaidāmajām lielajām pārmaiņām 
savā dzīvē, māte iesaucās:

― Ak kungs! Tev vispirms jānostājas uz savām kājām. Izstudē, 
sāc strādāt, pelnīt un tad sāc domāt par ģimenes veidošanu. Tev ir 
tikai astoņpadsmit gadu. Zaļš gurķis! Ko tu sajēdz no dzīves?

89

lodāja ķirzakas, liecināja par senču sadzīvi un tikumiem. Mūs vis-
vairāk saistīja ainas pirtīs un meitu mājās. Ģipsī atlietie tēli rādīja 
pozas, kādās cilvēki atradušies briesmīgās katastrofas brīdī. Viņi 
nedomāja par nāvi, bet par dzīvi.

—Mēs nekur tālāk neesam tikuši – tādā pašā veidā arī viņi, nelai-
mīgie, mīlējās,—noteica Uldis.

Dāmas nosarkušas kautrējās skatīties uz vīriem, bet kailos ģipša 
ķermeņus aplūkoja ar ziņkāri.

—Vakarā, veči, turieties, šī mums būs grūta nakts,—Ozols atkal 
nenovaldīja mēli.

Lietus beidzot mitējās. Cilvēks jau arī neraud no vakara līdz rītam.
—Ja vējš apžāvēs zemi, varbūt mēs tomēr uzbrauksim Vezuvā,—

Marija nezaudēja cerības.
—Ko tu tur esi pazaudējusi,—Mārcis aprāja sievu.
—Mūsu autobuss ir mazs Latvijas modelis,—filozofēja Uldis.—

Mēs tāpat kašķējamies un nevienā jautājumā nespējam vienoties kā 
Saeimas deputāti. Trūkst vēl tikai, lai sāktu te dibināt frakcijas un 
partijas.

Viņš pildīja solījumu un Pompejos nopirka lietussargu. Lielīgi 
turēja autobusā izplestu virs galvas.

—Vai jumts ir caurs?
—Jāsāk pierast.
Šodien pieredzētais mūs neapmierināja. Jutāmies piemānīti, pat 

vēl vairāk – apzagti. Neizdevās sauļoties un neredzējām tuvumā 
draudīgo krāteri. Maija nebija vainīga, tomēr saērcinātie letiņi izgā-
za dusmas tieši uz viņu.

Abi šoferi arī sēdēja sabozušies. Stūrēja Imants un nevienu vār-
diņu nepārmija ar Gunāru, kā būtu sastrīdējušies. Raudzījās stīvi uz 
priekšu – ceļš bija čūska, un viņš gribēja to nohipnotizēt.

Pēc divu stundu brauciena paskatījos uz Gundegu, un abi kā no-
runājuši sākām smieties, it kā mūs kutinātu.

—Kas jums lēcies?—Ligita nesaprata.
—Paskaties pa logu! Vai tu kādā no savām iepriekšējām dzīvēm 

jau neesi šeit bijusi?
—Ak Dievs! – Ligita sasita plaukstas.—Mēs esam atpakaļ Pom-

pejos.
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—Mīlnieks  atgriežas nozieguma vietā,—es citēju nobružātu tei-
cienu.

—Vienīgi humors vēl uztur pie dzīvības,—piebalsoja Gundega. 
Tagad jau atklāti rēca visi pasažieri, kā skatītos asprātīgu situāci-

ju komēdiju ar Čelentāno piedalīšanos. Toties Imants pie stūres sē-
dēja piepūties un likās resnāks nekā parasti Viņš dusmojās pats uz 
sevi, ka nebija pamanījis ceļa rādītāju, kur jānogriežas uz Sorento, 
un nojoņoja tik milzīgu goda apli.

23.

No rīta cits citu smiedamies apsveicām ar darbaļaužu solidaritā-
tes svētkiem.

—Varbūt iesim demonstrācijā?
Ligita mani piebremzēja:
—Kāpēc tu ņirgājies? Daudziem tā ir svēta ideja.
—Es runāju nopietni. Tas nekas, ka smaidu. Man ir proletāriska 

izcelšanās.
—Šodien braucam uz Neapoli,—paziņoja Maija.
Viss noritēja pēc plāna, ko katram dalībniekam iedeva apspriedē 

pirms ekskursijas. Gundega toreiz nebija ieradusies, tāpēc arī mani 
pārsteidza viņas klātbūtne autobusā. Tāds sīkums kā nelāgie laika 
apstākļi netika ievērots.

—Desmitos visi esiet autobusā! Kurš nokavēsies, paliks kempingā.
—Kāpēc tik vēlu?—atskanēja Birutas balss.
—Šoferiem jāizguļas,—grupas vadītāja viņus aizstāvēja.
 Pūcīgajai dāmai pievienojās pārējie neapmierinātie:
—Ir nu gan miegamices! Izgulēsies Latvijā.
—Vakar atkal metuši pa lampu.
Nesankcionētais mītiņš gāja vaļā pilnā sparā. Biruta uzstājās ska-

ļāk par citiem:
—Vai jūs nesaprotat, lētticīgie, ka viss tiek tīšām darīts aplam, 

lai mēs neko no skaistās Neapoles neredzētu. Bet jums, Maijas jaun-
kundz...

—Kundze,—uzrunātā izlaboja.

6

Droši vien viņai bija taisnība. Bet man likās, ka es bez Ligitas 
nespēju dzīvot.

― Un kas viņa tāda ir?
― Strādā solīdā firmā. Direktora sekretāre.
Mātei atkal jau gatavs spriedums: ― Priekšnieka mīļākā.
Stereotipi līdzīgi žurkām – šausmīgi dzīvelīgi. Centos pārlieci-

nāt savu mammuci, ka tagad sekretāres izvēlas pēc pavisam citiem 
principiem, ievērojot lietišķās īpašības – svešvalodu zināšanas, 
prasmi kontaktēties ar cilvēkiem, diplomātes spējas.

Māte tikai smagi pūta, sapratusi, ka iemīlējies cilvēks ir stūrgal-
vīgs un spītīgs kā āzis, kuram aug radziņi.

Tēvs savam vienīgajam dēlam pajautāja bez aplinkiem:
― Ko tu vēlies, lai mēs tev uzdāvinām uz kāzām?
Es atbildēju tikpat tieši:
― Dzīvokli.
Dzīvot kopā ar vecākiem nozīmēja klausīties mūžīgās pamācībās 

un neskaitāmos padomos. Ligita pēc apprecēšanās vēlējās palikt sa-
vās mājās Sauriešos, turpretī man nepatika katru dienu braukt tik 
tālu uz darbu. Nezināju arī, vai varēšu satikt ar sievasmāti. Folklora 
bija izveidojusi greizu priekšstatu, kas pozitīvas emocijas neizraisīja.

Mana māte vaidēja:
― Puika, tu esi traks! Kur mēs tādu naudu grābsim?
― Nu tad nopērciet man šlipsi, lai varu eleganti pakārties, ― es 

atcirtu, tūdaļ gan nokaunēdamies par saviem vārdiem.
Pat vienistabas dzīvoklis Āgenskalnā maksāja divdesmit piecus 

tūkstošus. Turklāt vajadzēja rēķināties ar ģimenes pieaugumu, tā-
tad mājoklim jābūt lielākam. Ņemot vērā bēdīgo demogrāfisko si-
tuāciju valstī, ar vienu pēcnācēju apmierināties nedrīkstētu. Vēl pat 
nebūdami gultasbiedri, mēs ar Ligitu izlēmām, ka mums būs trīs 
bērneļi. Noteicām arī secību pēc dzimuma – puika, meitene, puika. 
Ar divu gadu intervālu. Pirmajam jābūt zēnam, lai varētu māsiņu 
auklēt. Kāpēc divi dēli? Abi vienprātīgi atzinām, ka puikas vieglāk 
audzināt: viņi nav tik kaprīzi, lai gan palaidņojas droši vien vairāk.

Ne viens, ne otrs vēl nebijām saskārušies ar sadzīves un kopdzī-
ves grūtībām, tāpēc nejutām arī zemes pievilkšanas spēku, bet lidi-
nājāmies pa gaisu. Cik ilgi tāds nenoteikts stāvoklis varēja vilkties?



7

― No kā jūs dzīvosiet? Viņai ir bagāti vecāki? ― māte nerimās. ― 
Varbūt miljonāra meita?

― Es strādāšu un pelnīšu.
― Bez augstākās izglītības?
― Studēšu neklātienē.
― Kur tu bez specialitātes atradīsi darbu?
― Tā ir mana problēma.
Tēvs neteica neko. Laikam pie sevis nosprieda, ka nav ko velti 

muti dzesēt, mīlestības trakums puikam pāries un nāks pie prāta.

2.

Ar Ligitu vienojāmies, ka lielas kāzas netaisīsim. Aicināsim tikai 
vistuvākos draugus. Viņai atmiņā bija kolēģis, kurš svinēja kopdzī-
ves sākumu vecā pilī ar simt divdesmit viesiem un pēc septiņiem 
mēnešiem izšķīrās. Pat bērnu iznēsāt tik īsā laikā jaunā sieviņa ne-
paguva. Kā izplēnēja karstā mīlestība? Kur tā pazuda? Turklāt viņi 
nelikās zaļknābji kā mēs, kas no divu cilvēku attiecībām nekā ne-
jēgtu. 

― Svarīgs ir sagatavošanās periods, ― Ligita pavēstīja, it kā viņai 
laulības dzīvē būtu milzīga pieredze.

Kad es apstulbis raudzījos, viņa mani apgaismoja:
― Jāņem vērā vairāki noteikumi.
Es tik un tā nesapratu. Kas tie par noteikumiem? Kuri tos izvir-

za? Vai rakstīts uz papīra, vai tās ir tradīcijas, ko katra paaudze pār-
manto no iepriekšējās?

― Man grūti ar tevi, ― mīļotā vaļsirdīgi atzinās. ― Vai tu patie-
šām esi tik neaptēsts, vai veiksmīgi tēlo?

― Esmu pagale, kuru Karlo tētis vēl nav apstrādājis, ― atcerējos 
zēnībā lasīto pasaku par Buratīno ar garo degunu.

― Kad tu nāksi pie maniem vecākiem lūgt meitas roku?
Re, uz ko daiļava tēmēja!
― Vai tas ir obligāti?
― Protams.
― Mēs taču dzīvojam divdesmit pirmajā gadsimtā.
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—Vienalga. Es jums apsolu, ka sagādāšu baigās nepatikšanas. 
Mūsu brauciens ir vislielākā nejēdzība, kādu es vispār esmu redzē-
jusi. Uzrakstīšu par jums sūdzību, un visi parakstīsies.

Maija grasījās iebilst, bet Uldis pasteidzās pirmais:
—Sūdzības raksta tikai vāji cilvēciņi. Es nekādu papīru neparak-

stīšu. Tas laiks ir pagājis uz neatgriešanos, kad varēja safabricēt vi-
sādas riebeklības biedru grupas vārdā.

Biruta raudzījās viņā kā spokā.
—Vecais ķēms! Prātu izkūkojis...
Domāju, ka Ozols apvainosies, bet viņš smaidīja. Dzelzsbetona 

vecis! Kaut es tā varētu!
—Mani jūs nespējat pazemot, tikai pati sevi.
—Neapolē jau nav ko darīt,—mierīgi ierunājās Maija.
—Kā tā – nav ko darīt?—es nesapratu.
—Jūs no autobusa nemaz nelaidīs ārā.
—Kas tie par jokiem?
—Vislielākā nopietnība. Neapole ir zagļu pilsēta. Tāda pati kā 

Odesa. Es nevēlos, lai jūs aptīrītu.
—Nav gan dzirdēts, ka Odesā nelaistu ārā no autobusa.
—Iepriekšējā reizē vairākus mūsu tūristus apzaga,—Maija 

turpināja.—Tik smalki, ka viņi pat nepamanīja.
—Mēs būsim uzmanīgi.—Es biju pārliecināts, ka no apakšbik-

sēm jau nu naudu neizķeksēs.
—Labi,—vadītāja piekāpās.—Centrā jūs uz brīsniņu izkāpsiet. 

Ar vienu norunu – staigāsiet tikai pa galvenajām ielām, kur daudz 
policistu. Un neiesiet pa vienam. Lielo naudu atstājiet mašīnā! Ne-
gribu, lai autobusa salons būtu slapjš no asarām.

Šoferi paši pamodās jau pirms deviņiem. Acīmredzot bioloģis-
kais pulkstenis spēcīgāks par modinātājzvanu. Viņi gan īpaši ne-
steidzās, gausi skuvās, mazgājās, ēda. No malas izskatījās kā palē-
ninātā kinofilmā. Iespējams, mocīja paģiras, lai gan pēc sejām neko 
aizdomīgu nemanījām.

Debesis atkal bija augstas un zilas. Tieši proporcionāli jāuzlabo-
jas arī omai, tomēr cilvēki dīdījās saīguši. Dusmojās uz Maiju kā 
vienīgo vaininieci.

Samilzušais piktums ceļā pamazām noplaka. Vairākums sapra-
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ta, ka nedrīkst ļauties negatīvām emocijām. Rīgā taču vienojās: gal-
venais, kas jāņem līdzi, ir labs garastāvoklis. Mājās palika ikdienas 
rūpes un sadzīves likstas. Vai vērts pārvarēt milzīgu attālumu, lai 
ielaistu sevī ļaunumu?

Pilsēta ar vienu miljonu un divsimt tūkstoš iedzīvotājiem pārstei-
dza ar netīrību. Grandiozas celtnes – trīsdesmit divu stāvu hoteļi, 
viduslaiku baznīcas, pilis ar bagātīgiem skulpturāliem rotājumiem, 
bibliotēkas ar pusotra miljona sējumiem, pieminekļi ar trīs tūkstoš 
gadu garu vēsturi un piedrazotas ielas – papīri, krāsaini plastma-
sas izstrādājumi, mizas... Visu lieko nekautrējoties meta zem kājām. 
Iespējams, ka agri no rīta trotuāri vēl tīri, paši vainīgi, ka tik vēlu 
atbraucām.

—Jēzus Marija!—skolotāja Ekstere iesaucās un sasita plaukstas.—
Te ir tikpat piemēslots kā mūsu dienvidos.

—Vai jūs neizteiktos precīzāk? Ko jūs domājat ar mūsu dienvi-
diem – Daugavpili, Bausku vai Liepāju?—sataisījis nevainīgu bērna 
ģīmīti, jautāja Uldis.

—Es runāju par Krimu... Kaukāzu...—Monika neaptvēra, ka viņu 
izzobo.

—Interesanti,—Ozols dziļdomīgi novilka.—Kā man tas pašam 
neienāca prātā.

Garibaldi laukumā karogi plīvoja kopā ar sieviešu biksītēm un 
krūšturiem, kas izmazgātas žāvējās saulē un vējā.

—Pie mums kaut kas tāds nav iedomājams ne padomju laikā, ne 
tagad,—es ieminējos.—Toreiz sauktu uz čeku, mūsdienās policisti 
sastādītu protokolu un piespiestu maksāt sodu.

Policistu te apkārt vazājās vairāk nekā citās pilsētās. Kāds no vi-
ņiem sirdīgi lamājās, tomēr svilpi no mutes neizlaida. Pa ielu virzī-
jās svētku gājiens. Vairāk par trīssimt demonstrantiem nebija. Tik-
līdz viņi pazuda aiz pagrieziena, uzradās grupa vīriešu, kurus no 
visām pusēm ielenca kārtības sargi.

—Ko tas nozīmē?
—Sadursme ar mafiju. Tūlīt sāksies apšaude,—Maija atbildēja.
—Viņai ir īpatnēja humora izjūta,—Ekstere sabozusies noteica.
Autobuss apstājās Doma laukumā.
—Es jums dodu stundu laika. 
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― Manai mammai ir četrdesmit pieci. Viņa dzīvojusi padomju 
iekārtā. Taču ģimenē valdījis konservatīvs gars. Nē, tas laikam nav 
precīzākais vārds. Viņiem godā vienmēr bijušas tautiskas paražas.

Es nemaz nezināju, kā šis senais rituāls jāpilda.
― Nevajag sarežģīt vienkāršas lietas, ― Ligita pamācīja. ― Tas ir 

tāpat kā teātri spēlējot—jo būsi dabiskāks, jo labāk.
― Kas man jāsaka?
― Vai dieniņ! Es gribu precēt jūsu meitu. Varbūt tu nevēlies?
Aizspiedu Ligitas muti ar skūpstu.
― Tukšām rokām nebūs solīdi ierasties. Kas man jāņem līdzi?
― Paklau, Hari, vai tu visu mūžu mani tā tirdīsi? Mammai pu-

ķes, tēvam—pudele.
― Kādi ziedi tavai mammai mīļākie?
― Viņai patīk vienkāršas lauku puķes – margrietiņas, rudzupu-

ķes... Bet šajā gadalaikā tu ar uguni tās nesameklēsi.
― Tad es ņemšu rozes.
― Kāds progress! Tu jau sāc domāt ar savu galvu.
― Atrisināta ir tikai puse no problēmas. Kādu dziru lieto tavs 

tēvs?
― Viņš ir vienkāršs cilvēks un priekšroku dod baltajam.
― Pienam?
Ligita smējās kā kutināta.
― Nē, šņabulim. Bet tik svinīgā reizē piemērotāks būtu šampis.
― Papucis nodomās, ka nākamais znots ir baigais gauneris.
― Kāpēc? Cena ir gandrīz vienāda. Turklāt tev ir attaisnojums 

– tu viņa gaumi vari nezināt. Grādu ziepjūdenim nav daudz, tu ne-
apreibsi un nesarunāsi muļķības.

― Gribēju bilst, ka man drosmei vajag stiprāku lāsi, tomēr laikus 
attapos—Ligita mani uzskatītu par mazdūšīgu radījumu, ar kuru 
diez vai vērts sasaistīties uz ilgu laiku.

Par to, kā ģērbties, ar viņu nekonsultējos. Šai ziņā man smadze-
nes iegrozīja paša māte.

― Ar džinsām iesi precībās? Galīgi dulls! Vēl vajadzēja uzvilkt 
vecās bikses ar caurumiem.

― Caurumi tagad modē, ― es spirinājos pretī. ― Estrādes dziedā-
tāji ar šķērēm speciāli izgriež.


