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–  Mūsu  ceļu  policija,  –Džonsons  pārtvēra,  –  maigi  sakot,  nereti  ir 
bezspēcīga pret dauzoņām un dzērājiem pie stūres. Kad stagnācijas laikos 
biju valsts autoinspektors, tad mācēju šitādus par jēriņiem pāraudzināt. 
Protams,  par  tādiem  pasākumiem  šie  mistisko  cilvēktiesību  aktīvisti 
ar mātes  piena  putām  uz  lūpām  tagad  sāktu  vaimanāt,  ka  tajos  laikos 
cilvēktiesību  normas  netika  ievērotas.  Varas  iestāžu  patvaļa  zēla  un 
plauka. Tajos laikos VAI darbiniekiem pretī runāt nebija iespējams, jo tiem 
ļoti nepatika, ja runāja pretī. Bija pat tādi, kas paši nezināja noteikumus, 
bet nu arī mūsdienu ceļu policisti kļūdās. Ja kāds dirsās  –  tiesības nost 
un  sūtīja  uz  pārlikšanu  –  bija  tāda  zināšanu  pārbaude.  Nav  kā  tagad  – 
trafareti  datorā.  Toreiz  pat  papīra  nebija!  Visu  samodelēja  uz maketa 
mērogā,  salika  zīmes,  luksoforus,  satiksmes  dalībniekus, mašīnītes.  Un 
tad sākās – kurš pirmais brauks…

Es kā nacionālais kadrs nešķiroju, slikts vai labs. Viens otrs te vai rauj 
kreklu un bļauj:

– Es jums te brīvību atnesu!
Bet padomju likumus neatļāvām pārkāpt. Tiesības nost! Uz kvalifikācijas 

pārbaudi!  Pēc  tam,  vakarā,  piezvanīju  pazīstamajam  kvalifikācijas 
komisijas priekšsēdētājam un teicu:

– Šito trīs reizes! Tos var ar vienu reizi!
Ja izgāza, vien pēc divdesmit dienām biedri varēja mēģināt atkārtoti. 

Tādā veidā huligānus ļoti labi pāraudzināja. Vai, cik rāmi tad bija un bijās 
pārkāpt  noteikumus!  Vēl  aizvien,  pat  šajā  gadu  tūkstotī,  atceras mani 
kopš 60. gadu sākuma Rīgas centra. Paši  sirmi taksisti un atcerējās, un 
sveicināja vēl pēc četrdesmit gadiem!

Un priekšniecībai nebija, ko aizrādīt: kā nekā inspektors fašists jau bija, 
bet ar visīstākajām krievu un tatāru asiņu piedevām, tā ka nacionālismu 
nu nekādīgi nepiešūsi.

– Ar tiem sodiem var biedēt normālus cilvēkus, bet ir vēl saglabājušies 
homo sovjeticus, kam viss pie kājas, – ieteicās Ingars. – No Latgales bija 
atbraucis mans tēvocis, pensionēts milicis, kurš tur, atgriezies pie dzimtas 
saknēm, jauki pavada vecumdienas. Tur tādi alkaši, kas par vienīgo viņu 
cienīgo nodarbi ļurļaka iegūšanai atzīst maluzveju. Viens no tiem atnācis 
juridiski  konsultēties.  Izrādās:  sadzēries  un,  uz  lielceļa  izbraucot,  fūri 

1

1_Murmuari_Serixo80_315x220.pdf



126

nepalaidis.  Pēc  divām  stundām  atbraukusi  ceļu  policija  un  izmērījusi 
izelpu  –3,6  promiles.  Kad  papīri  bijuši  sarakstīti,  policistam  jautājumu 
blāķis: ko ar tādu iesākt, kas to graustu uzņemsies vilkt tādu gabalu un tā 
tālāk. Inspektors, kasot pakausi, jau krietni žirgtākajam žūpam noprasījis:

– Uz kurieni tad vilki tādā pālī?
– Nu, redz, pie rada – kilometriņš vien palicis… Aplam nepaveicās! – tas 

atšļupstējis.
–  Tad  brauc  lēnāk  un  vērīgāk!  Ja  vēl  redzēsim  pie  ragiem,  tad  uz 

pagrabu!

Lai  lieki  nečakarētos,  palaidis  šo  līdz  brālim. Ceļu  policija  reti  tajā 
nomalē  parādās,  bet  tad  nu  katrreiz  vismaz  diviem  tiesības  nost.  Pēc 
nepilnas nedēļas dzimtajā sādžā tas pats uzrāvies nu jau ar 3,8 promilēm.

– Laikam zem trīs neriskē braukt! – iestarpināja Gintars.
– Tad nu šis tēvocim prasot, ko teikt tiesā. Tas pamācījis, lai saka, ka 

labojies, ka viss iet uz augšu, ka drīz vispār vairs stūri nevarēs atrast.
– Es jūs, žūpas, brīdināju! – atcirtis tēvocis. – Tagad konfiscēs mašīnu!
– Lai ņem, tāpat vairāk par diviem polšiem neviens nedos!
– Māju atņems!
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–  Nu  tā  nemaz  nav mana!  Mans  tēvs  jau  trīs  gadus  zem  zemes,  un 
nebija laika papīrus kārtot.

Beigās  tiesa  atņēmusi  to  lūzni  un  iešķiebusi  100  stundu  sabiedriskā 
darba pagastā, bet vai tad kas mainījies?

– Priekšnieks pirms gadiem desmit bijis sava bijušā policijas priekšnieka 
bērēs  Latgalē,  –  Juris,  arī  kļuvis  tāds  gurdens,  ierunājās.  –  Vakarā  pie 
galda sēdējis blakus rajona ceļu policijas priekšniekam. Ik pa brīdim tas 
tik mēģinājis kaut ko stiprāku ieliet. Priekšnieks noraidoši sakot:

– Es pie stūres!
– Nekas! Tu taču pa manu rajonu brauc!
Un  tā  vairākas  reizes!  Līdz  priekšnieks,  vairs  nespējot  pieklājības 

masku turēt, teicis:
– Bet man vēl uz Rīgu jābrauc!
Viesmīlīgais lējējs padomājis, negribīgi pārbīdījis pudeli uz savu pusi 

un novilcis:
– Nu tik tālu nevarēšu palīdzēt…
– Kopš mana pēdējā apmeklējuma pirtī ir parādījies jauns šampūns ar 

pļavu ziedu defektu! – Gintars ierunājās.
–  Nu  tev,  plikpauri,  arī  pļavu  ziedu  efekti  vairs  nepalīdzēs!  –  Juris 

nosēcās.
–  Politkorekti  izsakoties  –  mana  plikpaurība  pasaules  mērogā  būtu 

lielākais frizieru murgs!
–  Politkorektums  var  aizvest  tādos  neceļos,  ka,  iedomājies,  vakarā 

pirms  šņāktiešanas pie  tevis  ierodas  tavas  sievas mīļāko apvienība „Par 
proporcionāli  līdztiesīgu  seksu  ģimenē”  un  iesniedz  tev  kategorisku 
petīciju  par  līdztiesību  šajā  jomā.  Un,  ja  nepatīk,  vari  pārvākties  uz 
virtuvi, kamēr mēs realizēsim līdztiesības akciju tavā gultā! – Arvils iesāka 
vēl neapgūtu tēmu, uz kuru kā izbadējušās zivis metās vai visi.

– Tad jau  labāk pievienojos spalīšu audzētāju asociācijai,  – enerģiski 
izmeta pēc šī priekšlikuma manāmi atdzīvojies Ingars.

Toties Juris īgni norūca:
– Ragnešiem jau parasti ir nezināmas izcelsmes ragi.
– Mjā, – Ingars piekrita, – ja mežs spētu runāt, tad daudzi vīri uzzinātu, 

kur tie ragi rodas!
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–  Jo  tur  dzīvo  Mauklis  –  džungļu  karalis,  kurš  no  koku  galotnes  
precētiem večiem skaļi  sauc: „Dāvana  īstiem vīriešiem  –  ragu kopšanas 
līdzeklis!”  Tāpēc  kārtējo  reizi  apstiprinās  fakts,  –  Marģers  zinošā  
balsī paziņoja, – ka vecpuisis – tas ir tāds pats āzis kā precētais, tik bez 
ragiem!

– Ja jau tas Mauklis pie vecenēm tik lielā cieņā, tad jau viņš ir vismaz 
diplomēts daiļpisējs!  –  Juris  gudri  izmeta. Tomēr  kaut  kas bremzēja  šo 
tēmu turpināt, un iestājās pauzīte.

–  Starp  citu,  no  kurienes  gan  saimniekam  tāda  ragu  kolekcija?  –  
Marģers,  pārtraucis  klusumu,  ar  neslēptu  interesi  jau  kuro  reizi  
aplūkoja  pie  sienas  starp  mežakuiļu  ādām  piekārtos  buku  un  briežu  
ragus.

–  Pa  tevis  pieminēto  mežu  pastaigāju,  palasīju  sēnes  un,  kā  redzi, 
to,  kas  citiem  uz  galvas  traucēja.  Nekā  personīga  te  nav!  –  Gundars 
smīkņādams atbildēja.

– Tu jau bez tosta lej iekšā! –pārmetoši aizrādīja Marts.
–  Tu  saki,  saki,  es  tikmēr  uzkodīšu!  –  atņurdēja  Marģers.  –  Tas  tik 

apliecina, ka esmu patiess kortelīšu ienaidnieks.
– Latvijas balzama lietotājs kopš pirmajām dienām!
– Kam interesē speķis ar pazeminātu tauku saturu? – Marģers, juzdamies 

nedaudz vainīgs par ārpuskārtas iemetienu, noprasīja.
– Atkal  sojas  izstrādājumi?  – Arvils  griezīgā  balsī  iejautājās.  –  Labāk 

pasaki, kas tas par sarkanu padzērienu! Es pareizi redzu – 15 %?
– Jā! – Juris, ar interesi blenzdams jautātājā, atbildēja.
– Vot, beļaks – tā ir manta! Sausais sarkanvīns… nu, ieberiet man arī 

testēšanai!  –  Pamēģinājis  Arvils  nicīgi  nočāpstināja:  –  Tā  manta  ir  par 
štengru, te kaut kas ir klāt.

– Alkohols! – nospurdzās Džonsons.
– Paskaties, jau ģīmis kļūst sarkans! – novilka Bocmanis. – Dzērājs!
– Nē, vēl  tikai  rozā!  – Arvils  ieturēja opozīciju. Bet  tad viņš pārgāja 

nesaudzīgā  pretuzbrukumā:  – A  tev  –  deguns  sarkans  un  acis  kā  vecam 
vampīram!

– Vai  šajā  visnotaļ  viesmīlīgajā  saimniecībā  pelnutrauks  atradīsies?  – 
iekrekstējās Māris.
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–  Nē!  –  Gundars  attrauca.  –  Pīpētāji  šajās  mājās  tiek  ieskaitīti 
visbriesmīgāko  tautas  ienaidnieku  kategorijā  un  bez  žēlastības  izsūtīti 
laukā.

– Bet tur vējš, sals!
–  Bet man  jaunībā  veci  cilvēki  apgalvoja,  ka  vācieši  arī  piršanu  pie 

galda uzskata par normālu…
–  Eju  jau,  eju!  Bezdeļi  man  nepatīk!  –  Smagi  pietrausies,  Māris  pa  

ceļam  uzmeta  plecos  vējjaku  un  devās  pārpīpēt.  Viņam  pievienojās  
suņi,  kas,  skaļi  riedami,  noskrēja  pa  trepēm  lejā  un  gaidīja,  kad  nu  
cilvēks  izlaidīs  paskraidīties.  Durvīs  apstājies,  viņš  noteica:  –  Atmetu 
smēķēšanu  un  divus  mēnešus  mocījos  ar  pūžņojošiem  augoņiem.  Kā  
atsāku pīpēt, tā veselība rokā! Vajag dzert un pīpēt, lai tā draņķība iekšās 
iznīkst!

– Biju  komandējumā,  – Arvils  iesāka,  –  tur uzreiz  salipām ar  leišiem 
un krieviem. Vakara banketa iesākumā mēs visi dzērām šņabi. Leiši tikai 
sarkanvīnu,  kad  tas  beidzās,  piemetās  šņabdzērājiem.  Kad  viss  bija 
nokopts,  gājām  pie  manis  uz  numuriņu  –  man  bija  šņabis  un  melnais 
balzams. Tie visi metās uz balzamu, es paliku uzticīgs šņabim. No rīta visi 
nezin kādi, bet es spirgts kā rasas pilieniņš. Tā bija mācība – šņabi nejaukt 
ar visādiem sūda dzērieniem! Tīra manta – tīrs gars!

– Manā  iepriekšējā darbā bija viena kolēģe – tāda pīpmane, ka visus 
večus  pārsita!  Vienalga,  ko  darīja,  ap  viņu  riktīgi  mutuļoja,  –  Gintars 
turpināja  smēķēšanas  tēmu.  –  Pienāk  pensija,  un  viņa  gatavojas  nodot 
kolēģu gādīgajās rokās krimināllietu blāķus. Liela daļa ir bezcerīgi tumšo, 
kas pa šiem gadiem viņai sakrājušās seifā un gaida noilguma iestāšanos. 
Man priekšnieks liek pārņemt daļu lietu.

Aizeju. Viņa ļuļķēdama saliek uz galda baigos blāķus. Sākam skatīt, viņa 
tik maina cigaretes un pa brīdim pelnutrauku izber papīrkurvī. Nevarot to 
kurinātavas gaisotni  izturēt,  izeju ārā svaigā gaisā. Atelpojies pēc kāda 
laika nāku atpakaļ, skatos – kas tad tas?! Viņa pīpēdama ņemas ar lietām. 
Otrā kabineta stūrī tāāādi dūmi veļas, bet viņa vienā mierā tik kravājas pa 
seifu. No pagaldes sāk jau parādīties liesmu mēles, sprakšķ, bet viņai vēl 
viena nelaime – pakurla, tāpēc radio vienmēr uz skaļāko. Saceļu trauksmi, 
atskrien kolēģi, nodzēš liesmas.
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Izrādās – pelnutrauku iztukšojot, kāda cigarete aizskrējusi papīrkurvim 
garām un no tās pagaldē aizdegušies kaut kādi papīri. Pensijā šī tika sveikā 
ar pāris apdegušām lietām un piedzīvojumu.

–  Tā  jau  tajā  policijā  tiek  vaļā  no  tumšajām  lietām…  Nejaušs  
ugunsgrēks,  un  tīrs  seifs,  tīra  sirdsapziņa  un  stipra  veselība,  –  indīgi 
nosmējās Ingars.

– Kāda tev tur var būt veselība, ja visu laiku zilina! Ja bezmaz vai vienu 
cigareti piepīpē otrai, tas ir vismaz četrdesmit dienā. Plaušas tur vairs nav 
melnas, bet cauras!

Bocmanis, ar labo roku zīmējot gaisā maģiskas zīmes, izlēma jaunatni 
apgaismot alternatīvā alkohola apguvē:

– Atzīšos,  esmu  dzēris  arī  politūru.  70.  gados  strādāju  Pārdaugavas 
tekstilrūpnīcā. Labu brīdi jau strādāju, biju sapazinies ar vajadzīgajiem 
večiem, kopā padzēris. Kādā pirmdienā man bija tāda neliela pohiņa, tajos 
laikos visiem pirmdienās bija pohiņas, aizeju pie paziņām apjautāties, vai 
kādam nav alus. Viens saka:

– Metamies pa rublim! Kas ies pakaļ?
– Es neiešu! Nevaru taču kā jaunais jau pirmajās nedēļās iekrist.
– Nu tad atnāc pēc brīža! – viņš vēlīgi atsaka un pagriež prom maķenīt 

nodzerto vaigu.
Pēc  laiciņa  atnāku.  Tur  meistariem  bija  sava  noliktava,  pēc  pāris 

signālklauvējieniem attaisa durvis vaļā, paziņa mani steigšus iegrūž iekšā, 
durvis atkal ciet. Tur kādi seši septiņi cilvēki jau sēž, visiem uz kastēm 
priekšā maizītes saliktas. No kastes izņem pudeli. Skatos – kaut kas brūni 
duļķains, satrūcies nokliedzos:

– Eu! Kas tas ir?
– Liecies mierā!
– Eu, kas tas ir? Nu kas tas ir – par rubli?
– Eh, poļiturščiks.
– Kas – jūs galīgi?
– Liecies mierā, mēs te katru dienu tā, un visi veseli.
– Nē, nē un nē!
Viens ierauj, otrs ierauj. Attaisa kasti vaļā, un tur kāds pussimts, ja ne 

viss simts pudeļu ar korķiem.

Pateicos savam kolēģim Jānim Jaundžeikaram par 
nenovērtējamu ieguldījumu šīs grāmatas tapšanai.



„Ir pagājis gads un šoreiz autors labi zināmos personāžus ir sapulcinājis 
ārpus  akadēmiskām  telpām,  lai  pirtī,  pie galda  vaļsirdīgi  pamielotu  arī 
dvēseli ar kārtējiem apolitiski policejiskajiem piedzīvojumiem. 

Brīnišķīgi, ka Latvijā policisti ne tikai rūpējas par mūsu drošību, bet arī 
raksta grāmatas :). Un pie tam vēl tādas, kur pasmejas paši par sevi un 
parāda policistu dzīvi no jokainās puses. Latvijas grāmatu pasaulē vispār 
šāda  veida  literatūra  nav  sastopama,  tādēļ  var  teikt,  ka  šī  grāmata  ir 
savā veidā unikāla parādība. Policisti jau parasti neasociējas ar ”humora” 
profesiju un pats vārds ”policijas darbinieks” liek pabaidīties kas nu būs. 
Līdz  ar  to  kārtējās  šādas  sērijas  grāmatas  iznākšana  ļauj  ”policistam” 
kļūt  cilvēcīgākam  un  parastajam  mirstīgajam  cilvēkam  pietuvinātākai 
personai. Jo policisti jau ir ne tikai tie, kas ķer bandītus un uzliek sodus, 
bet tādi paši parasti cilvēki ar visām savām vājībām un trūkumiem.” 

/L. Baumane-Buholca/
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– Kam tad to vajag?
–  Tolaik  nebija  lakas,  koku  beicēja  ar  politūru.  Šerlaku  izšķīdināja 

spirtā. Mēbeļu pulēšanai. Ar politūru uztaisīja tonīti, berzēja, pulēja.
– Vai tad ar sāli nejauca?
–  Jau  bija  sajaukts,  atšķaidīts,  pārliets!  Tagad  klausies,  kā  bija!  – 

Bocmanis iededzies ar svētsvinīgu seju stāstīja. – Pienāk mana rinda, un 
to žļurgu padod. Glāzē kādi 70 grami. Ko darīt? Kāds no ļurbakiem sauc:

– Davai! Beidz muļļāties! Es sāku rīstīties!
Bocmanis ļoti dzīvīgi parādīja, kā gan tas viss toreiz bijis.
– Beidz vemstīties! – Jānis aizrādīja. – Tad viņš visādu draņķību dzēra 

un nevēma, tagad vemstās!
– Organisms atceras to baudu! – Juris nosmējās.
Atjaunojis runasspējas, Bocmanis nelikās ne zinis un turpināja:
– Ievilku gaisu, aiztaisīju nāsis un – šļiukts! – iekšā!
– Johaidī! – Didzis bezmaz iekliedzās.
– Cik labi! – Juris vēl indīgāk komentēja.
– Man aiz ausīm sāka durt, acis šitā pa orbītu gāja! – Bocmanis ar acīm 

uztaisīja vājprātīgus riņķus un turpināja: – Sālīts, rūgts, riebīgs, pretīgs! 
Es – četrrāpus zemē! Gāzētais ūdens jau tolaik rūpnīcās bija visur, un es, 
to no kastes paķēris, kādu puspudeli uzrāvu tam draņķim virsū. Nezinu, 
kam  tur maize  bija,  pagrābu  arī maizes  gabalu  un  steigšus  apriju.  Visi 
ņirdz, lokās, tad es tiem rīstoties teicu:

– Paldies jums! Man normālas pohas bija! Jūs man tagad tāāādas pohas 
pa virsu uztaisījāt!

– Jā, gudrākie bļodiņās to pārtvaicēja: bļodiņu uz bļodiņas, sakarsēts 
ūdens tvaiks ceļas augšā, lēnām kondensējas. Bedovaja poļiturka iznāca. 
Viņiem tā par rubli polši divi sanāca, – Jānis arī zināja, kā par tiem īpaši 
specifiskajiem laikiem apgaismot veikala alkohola pārbagātības apstākļos 
izaugušo jauno paaudzi. – Manam paziņam tajos laikos bija darbabiedrs – 
kapitāls virpotājs, bet kodējs ne pa jokam. No rīta atnāk – neviens nav 
manījis,  ka  viņš  būtu  atgājis  no  darbagalda,  bet,  kā  nāk  pusdienlaiks, 
tā puspills, pēc pusdienām jau lopā! Un neiet prom, rubī tik tālāk, kaut 
bārzdu gandrīz tin tajā aparātā iekšā! Viss kārtībā, viss ir izdarīts kvalitātes 
ietvaros! Johaidī, kā tas var būt?
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Beigās  sāka  vaktēt,  līdz  noķēra!  Izrādās  –  griežņu  skapītī  glabājas 
dzeramais un maizīte, kā iet mainīt, tā šis pietupstas – hopts! – un strādā 
tik tālāk. Kā jau slepenā armijas rūpnīcā – šņabi neļāva ienest, caurlaidē 
stingri pārbaudīja. Bet rūpnīcas veikalā pārdeva logu mazgājamo, litrs, ar 
spirtu sajaukts, kādas 70 kapeikas izmaksāja. Visiem jau to nedeva, bet 
viņam blats – viņš par to deva veselu rubli. „Nu, bet laboties nekad nav 
par vēlu!” teica Himlers, kad bende viņam uzmeta cilpu.

– To mēs tosta vietā varētu teikt! – ieminējās Juris.
–  Eu,  –  Bocmanis  iekliedzās,  –  uzmanīgāk  grābstās  gar  traukiem,  ka 

atkal kaut ko nesadauza! Tad te, baskājaino burzmā, vāks!
–  Jā!  Laukos  labi  –  izdzer  un  ādiņas  iemet  krūmos,  lai  zagļi  sagriež 

kājas… – Gundars pie sevis norūca.
– Un tālās, gaišās nākotnes arheologi, – Juris viņam pievienojās ar savu 

nākotnes vīziju, – izrakumos atkārpījuši tādu pudeļu šķembu kultūrslāni, 
brīnīsies  un  aizrautīgi  rakstīs  izsmeļošas  disertācijas  par  21.  gadsimta 
sākuma upurēšanas rituālu īpatnībām!

– Labi! Upurēsim mēs ar’, bet ar mēru! Tā ir mana glāzīte vai…
– Nebaidies – intelekts jau tāpat kā prāta slimības nepielīp!
– Tāpēc jau tik droši uz šejieni nāku…
–  Cik  te  daudz  dzeramā!  Ārprāts!  To  taču  nemaz  nevar  izdzert!  – 

Džonsons, uzlūkojis publiku un šņabja baterijas, pie sevis nobrīnījās.
–  Nesatraucies!  Paliks  nākamajai  reizei!  Būs  stimuls  vēlreiz  ciemā 

atskriet, – Arvils viņu draudzīgi mierināja.
– Par to Eiropu! – Jura tostam pievienojās pārējie, iztukšojot glāzītes.
–  Pieraduši  pie  eirostandartiem  un  eiroregulām,  mēs  pat  nevaram 

iedomāties, kā gan agrāk dzīve ir ritējusi bez šādiem vai elpas vilcienus 
regulējošiem noteikumiem, – Bocmanis, ar katru stāstu kļūdams aizvien 
ņiprāks  un  ņiprāks,  sāka  stāstīt.  –  Tālajā  1966.  gadā  viens  jauneklis, 
atvilcies  mājās  no  kāda  saviesīga  pasākuma,  piegāja  pie  sava  sētas 
sargsuņa. Alkohola  iespaidā  gribēja  to  sabučot,  samīlēt  un,  saķēris  aiz 
galvas,  pūta  viņam  virsū  dvašu.  Suņu  jutīgajiem  deguniem  alkohols  ir 
ļoti pretīgs. Rūca, spurojās, bet tas tik ņirdza un pūta vēl stiprāk. Suns 
neizturējis  satrakojās,  spalva  gaisā,  atņirdzās.  Kā  kampa,  tā  iekampa 
kulē.  Tā  pušu,  asinis  pa  gaisu.  Izsauca  ātros,  aizveda,  salāpīja  vīrieša 



9

Uz sniegoto koku pakājē Rīgas piepilsētā uzbūvēto pirti viena pēc otras 
ieradās divas kompānijas: pie večiem veči, pie gados jaunākajiem – gados 
jaunākie.

Namsaimnieks Gundars, elegants, iznesīgs, sportiska auguma vīrietis, 
kura kvadrātveida zods ar asām rievām it kā nesaskanēja ar smejošajām 
lūpām,  ieraudzījis,  šķiet,  no  labas  dzīves  pamatīgi  apvēlušos  Martu, 
nosvilpās:

– Vui, cik sen neesam redzējušies! Tā noēdies, ka šķiet – drīz tev sejā 
Pilnmēness fāze iestāsies.

Par  Martu  nosauktais  ļoti  resnais  vīrs,  kam  smagais  zods  nokarājās 
vairākās  krokās,  neapvainojās.  Par  spīti  izplūdušajiem  vaibstiem  viņam 
bija dzīva, izteiksmīga seja, ko rotāja patiess smaids, kad tās saimnieks 
nokrekstējās:

– Nemaz nav tik apaļa kā ilgstošās neredzēšanās svētku jubileja. Labāk 
rādi,  kur  iesākumā ģērbties  līdz džemperim, kur  saldētava  šņabim, kur 
galds ar karstu tēju un kur – visbeidzot – pirts!
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prieku un acuraugu. Neviens pat nepainteresējās, vai suns  ir vakcinēts, 
sačipots, tik dzērāji kopš tās reizes sētā vairs nedrīkstēja rādīties. Suns 
ārdījās, mēģinot aizsniegt…

–  Mana  sieva  laukos  arī  ar  tiem  alkašiem  nocīnījās,  –  Gundars,  pēc 
pārmēru rīklē iecirtušā degvīna neganti saviebies, nourkšķēja. – Tur palīgos 
nāca viens vīrelis. Vasarā ņēma līdzi suni. Kad vakaros tā pavairāk ieņēma 
un aizgāja uz šķūņaugšu, sieva mocījās, ķerstot viņa suni un stiepjot pie 
gulošā saimnieka – suņiem jau nepatīk tā smaka.

– Nevar kuru katru ķēkšu, – Marts, zodu uz dūrēm atspiedis, tā domīgi 
iesāka, – par prezidenti likt un kuru katru zābaku taisīšanas meistaru pie 
zupas  kastroļiem  laist.  Katrā  lietā  jābūt  profesionāļiem!  Bet  mēs  šajā 
trauksmainajā,  mainīgajā  pasaulē  vairs  nevaram  atļauties  vecās,  laika 
gaitā pārbaudītās patiesības…

Tā diemžēl notiekas arī policijā. Kādā izvarošanas lietā izmeklētāja, 
konsultējusies ar uzraugošo prokuroru, norīkoja iecirkņa inspektoru aizvest 
cietušo uz slimnīcu, lai noņem uztriepes ar bioloģiskajiem materiāliem, 
kurus  cietušajā  varēja  atstāt  izvarošanā  aizdomās  turētais.  Inspektors, 
gados jauns, nepieredzējis, pirmo reizi ko tādu uz kakla dabūjis, nezināja, 
ko iesākt. Viņš konsultējās ar nedaudz zinošākajiem kolēģiem un aizveda 
cietušo nevis uz pirmo pilsētas slimnīcu, kur viss jau sarunāts, bet gan uz 
triperbāru… Protams, tur noņēma uztriepes, bet – venērisko slimību, ne 
jau spermas pārbaudei. Tā greizā pasākuma rezultātā tik ļoti vajadzīgie 
pierādījumi netika dabūti, bet cietušajai tika konstatēts ielaists triperis. 
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Tas tika konstatēts arī  izvarotājam, bet diemžēl ar to bija par maz,  lai 
notiesātu par izvarošanu.

–  Nu  ir  dullums!  Bet  tas  vēl  nieks!  –  Juris  sapīcis  noteica.  –  Mums 
kādā izvarošanas lietā notikuma vietas apskate risinājās tikai pēc divām 
dienām, un par kādiem lietiskajiem pierādījumiem gan tur var runāt! Kad 
izmeklētājai prokurors to pārmeta, viņa aizsvilusies atteica:

–  Sakiet  paldies,  ka  pēc  divām  dienām  aizbraucu,  citās  reizēs  mēs 
vispār nebraucam!

Ļaunajos  padomju  laikos  milicijā  tā  vis  izdarīties  nedrīkstēja!  Tā 
sadeva  pa  galvu,  ka  nākamreiz  lidoja  ar  vēja  spārniem,  bet  ļaunākajā 
gadījumā – pants par dienesta nolaidību pašam komplektā ar priekšnieku. 
Var jau būt, ka tobrīd policisti bija pārslogoti – trakais kadru deficīts, vēl 
trakākais mašīnu trūkums, bet no tā cietušajai labāk nekļūst.

Un – pats trakākais! – cietušajai slimnīcā uztaisīja vajadzīgās uztriepes, 
un tās kaut kur nozuda. Pēc kāda mēneša atradās citas lietas pielikumā 
un  tur  vairs  nebija  nekā,  ko  bioloģiskā  ekspertīze  lietas  labā  varētu 
identificēt. To  tik  vajadzēja  apsūdzētajam,  kas  kopā  ar  advokātu  tiesā 
aurēja:

–  Šī  lieta  ir  pilnībā  safabricēta,  un,  tā  kā  tā  bija  sveša  sperma,  to 
nobēdzināja, līdz vairs nevar neko noteikt!

Ingars, sagaidījis piemērotu brīdi, turpināja traumējošo tēmu:
–  Nu  jau  tālajā  96.  vai  97.  gadā  kāds  prokurors  glāba  savu  paziņu, 

kam šuva klāt  izvarošanu. Prokurors piespieda  izmeklētāju pārkvalificēt 
izvarošanu par ļaunprātīgu huligānismu, un apsūdzībā tā arī tika ierakstīts: 
„Viņš  ļoti  ciniskā  veidā  cietušajai  novilka biksītes,  pēc  tam  ļoti  ciniskā 
veidā  ievadīja  savu  dzimumlocekli  cietušās  personas…”  Likums  nav 
pārkāpts, tik citādi interpretēts! Tiesa, protams, tā vis nedomāja un lietu 
atsvieda atpakaļ, lai pārkvalificē par izvarošanu.

Arvils, apņēmīgi urbinādams kreiso nāsi, iebubinājās:
– Šito stāstāmgabalu man kāda dzīvē pieredzējusi kolēģīte pastāstīja. 

Tas bija tajos laikos, kad, lai izbrauktu uz ārzemēm, cilvēkiem vajadzēja 
prasīt  atļauju.  Toreiz  tas  kantoris  bija  varen  spēcīgs,  bet  strādāja  jau 
tādi paši cilvēciņi kā visur. Ar savām vājībām un problēmām. Tajā starpā 
arī  kāda  grāmatvede,  kurai  bija  nopietnas  problēmas  ar  mugurkaulu, 
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–  Tā  –  pa  labi  durvis  uz  pirts  priekštelpu!  Tur  rūmes  pietiek  arī 
virsdrēbēm. Te jau antikvāro veču kompānija salikusi  savas pekelītes,  – 
Gundars norādīja uz pārpilnajiem pakaramajiem, kas, šķiet, vēl mazliet 
un  labprātīgi  pakļausies  Zemes  gravitācijas  spēka  vilinājumam.  –  No 
pirts  priekštelpas  ir  divi  ceļi:  uz  lāvas  karsēties  vai  pa  šiem buka  koka 
pakāpieniem rāpties augšā uz lustūzi.

Norādījis uz trepēm, Gundars paziņoja:
– Tagad es agrīnās profilakses nolūkos mūžam slāpstošo grūtdieņu fonda 

labā konfiscēšu visu  līdzatnesto degvīnu. Un arī visas ēdamlietas, ko es 
pat te saožu.

Izteiksmīgi ievilcis degunā gaisu, viņš labpatikā noelsās:
–  Izskatās, ka kāds lauku suķis  ir alkšņu dūmos pienācīgi pakūpināts, 

pirms uzsāka tālo ceļojumu šurp!
–  Pareizi  šķiet!  –  Arvils,  krietnā  taukumā  iedzīvojies  pēc  izskata  

pajauns  vīrietis  ar  nokareniem  vaigiem,  piebilda.  Tikko  kā  no  adītās 
cepures  valgiem  atbrīvotais  sprogaino  matu  ērkulis  slēpa  asu  prātu. 
Stingras lūpas, strupas ūsas, iegarena seja, īsa, reta āžbārdiņa. No somas 
izcēlis  smagi  piekrauto maisiņu,  viņš,  sniedzot  to  saimniekam,  neveikli 
nodeklamēja:

–  Ikvienam  savs  pusstops  ir  jāpieliek,  lai  draugu  pilnais  galds  pie 
dzīvības reiz tiek! – Un, plati smaidot, piebilda: – Pieci kilogrami senču 
garā kūpināta gurniņa! Ceru, ka novērtēsiet, ko man tas maksāja – atraut 
savam kuņģītim!

– Protams! Protams, ka novērtēsim! Tikai pie pilna galda draugi vienmēr 
rosās, pie tukša tikai badaini tarakāni knosās, – Gundars nosmējās. Tad viņš 
vērsās jau pie visiem viesiem: – Tur, uz lāvas, pirmā maiņa jau drūzmējas 
trakāk nekā pie Bābeles torņa celtniecības. Varbūt iesākumā nomērdēsiet 
tārpiņu, kazi, uz to laiku otrajai maiņai parādīsies starta logs.

– Kas tev par izšūtiem uzrakstiem uz pirts sienas! „Nāc mazgāties, no 
ūdens nebaidies!” „Mazgājies un pamosties!” Tev te rīmdaru saiets, vai, 
ir bijis? – Marts noprasīja.

– Tas no vecāsmātes mātes laikiem ir saglabājies. Tagad no jauna godā 
celts, – Gundars atbildēja. Un dziedoši piemeta: – Draugs, nebaidies, pēc 
grūta policista darba te piesēdies un saturīgi atpūties!


