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–  Darbā čomi, gatavie kaku vāceles,  – Arvils ironiski sāka 
nākamo stāstu,  – humpalās nopirka stringus un ielika vienam 
čomam automašīnas cimdu nodalījumā. Bet šim sieva slimnīcā, 
dzemdību nodaļā! Kad sieva no slimnīcas bija mājās, otrā dienā 
tos atrada. Ko gan viņa domāja atrodot? Čoms atnāca uz darbu 
tāds bēdīgs… Es jau viņiem teicu: laikam gribat nokantēt, ja? 
Veikalniekiem nav, ko darīt, tad arī izdomā visādus šitādus jokus. 
Un pamēģini sievai iestāstīt, ka draugi ielika! Es jau viņiem teicu: 
beidziet ākstīties, vēl izjauksiet pāri! Nezinu, kā viņam tur beidzās, 
to viņš nestāstīja, bet baigi dusmīgs uz visiem gan bija!

– Nepatīk man tās slēptās dāvanas! – Auns noburkšķēja. – Ja reiz 
dāvā, tad ar smaidu un no sirds! Draugam dzimšanas dienas dāvanu 
pasniedzām. Somu ar simts latiem… viensantīma monētās. Bankā 
mums samainīja, sanāca desmit kilogramu. Pēc tam darbiniekiem 
algā izmaksāja: katram desmit latu viensantīmos izsniedza. – Redzot, 
ka klausītāji aizvien apātiskāk uztver vārdu birumu, viņš nožāvājies 
teica: – Vispār man mieģelis aizvien uzmācīgāk čukst, ka šodien 
pietiks mēles locīt. Jāprotas i sust, i zust. Piedāvāju puslīdz svinīgi 
pasludināt, ka balle ir slēgta, un atstāt župas žūpot, bet paši – kur 
kurais. Līdz nākamajai reizei! Arlabunakti!

Enģelim no Lāča



Pateicos savam draugam, studiju biedram un arī kolēģim  
Aivaram Ivanovam par nenovērtējamu ieguldījumu  
šīs grāmatas tapšanai
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Ne velti senās tautas, īpaši austrumos,  – šķiet, te jau kāds 
minēja – sievietes turēja īsās pavadiņās, – stāstu ar savu secinājumu 
pabeidza Zigfrīds 99.

– Uz to mums atkal jāiedzer! – Ruks, pacēlis pudeli, ar skatienu 
lūkojās pēc glāzītēm. Pēc to piepildīšanas tauta klusēdama izdzēra.

–  Man patīk smelties pieredzē un nodot to tālāk, tautās,  – 
ierunājās Nopērtais. – Nesen piezvanīja drauga sieva un raudot 
izšņukstēja sirdssāpi. Situācija ikdienišķa: vīrs, nez cik gadu 
nodzīvojis ārēji saskanīgā laulībā, atradis jaunu mīlu. Redz, tajā 
laulībā arī savi skeleti skapī! Sieva ir pilnīgā nesaprašanā: ko tagad 
darīt?

Es sāku skaidrot, ka es viņas dzīvē neko nevaru mainīt, bet varu, 
vadoties no savas un citu cilvēku pieredzes, ieteikt risinājumus. Tu, 
es viņai saku, tagad esi nonākusi tādā pašā situācijā, kādā es biju 
pirms gadiem. Tikai apgrieztā: tu esi it kā manā vietā un tavs vīrs 
ir manas sievas vietā. Vairākus vakarus stundām ilgi ar viņu runāju, 
teicu, ka zinu, kā viņa jūtas. Tad man bija nežēlīgi auksti, pat zem 
piecām segām nespēju sasildīties. Dzīve kļuva pelēka.

– Ko man darīt, lai dabūtu viņu atpakaļ? – viņa raudot prasa.
–  Nevaru atdot vai iespaidot! Šajā reālajā pasaulē tā  

diemžēl ir ikdienišķa parādība, ka veči pusmūža krīzes ietvaros 
izdomā nomainīt sievas. Tagad tu vari ļaut vaļu emocijām, 
aizvainojumā sadedzināt visus tiltus un patriekt vīru nelabiem 
vārdiem, bet vari būt viedāka un  – ļaut vaļu. Tikai lai šī tēma 
jūsu starpā ir tabu! Vislabāk būtu, ja pavīpsnātu kā par tādu 
mazu bērnu. Un kategoriski saku: nelien klāt ar savām histērijām! 
Veči izkārtu mēli paskraida, paskraida un iežmiegtu asti atvelkas  
atpakaļ, jo zinātniski pierādīts ir fakts  – pasaulē nav labākas 
sievietes par sievu. Tikmēr sakop sevi, taisi jaunus, garšīgus ēdienus 
un atceries, ka savam vīram tu esi vislabākā!  – atkārtojot dotos 
padomus, Nopērtais to visu it kā no jauna izdzīvoja. – Nepaklausīja! 
Pēc tam gan rūgti koda pirkstos!
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Naudā ieinteresēta! Neparasta sieviete. Mājas neinteresē, interesē 
nauda un – kā to ar izsmalcinātu eleganci nodedzināt. Šajā pasaulē 
interesē gūt tikai baudas! Negrib strādāt. It sevišķi jūtams draugu 
iespaids… Grib brīvi dzīvot, atļauties, ko vēlas sirds, ne to, ko vīrs 
dod.

Tagad kļuvusi sīkumaina, merkantila, pragmatiska. Pati 
nezinot, ko gribot, esot pārpildīta, bet nevarot pamatot, ko gan īsti 
vēlas.

Un draudzenes?! Tur vesels stāsts.
– Par draudzenēm bieži vien ir vesels stāsts, – piebilda Kārlis.
–  Divas draudzenes, sevišķi vecākā, tik ļoti aiz skaudības 

piekakājusi smadzenes ar cūkainām idejām: „Vai tāda dzīve ir tevis 
cienīga? Var taču jautrāk!” Draudzenei, ļoti egoistiski motivētai 
būtnei, cilvēciski skauda, jo viņai neklājās tik labi, kā gribējās, tāpēc 
skaloja smadzenes ar nelabiem akcentiem. Pati visu laiku meklējās, 
un šajā lietā tiešām bija lietpratēja. Lai jautrībai būtu finansējums, 
vēlējās dziļāk ievilkt savos tīklos, tāpēc programmēja. Protams, arī 
skaudības dēļ. Ja šai būs slikti, viņām toties labi… Vienvārdsakot – 
sūdene.

Paziņas sieva ļoti pārdzīvojusi, saspringusi: bez vīra slikti un ar 
vīru arī slikti, bet iemeslus nezina. Es viņam saku – vajag nodarbināt, 
jo bērni paaugušies, viņa jūtas brīvāka, var laiku veltīt kaut kam 
citam. Bet pamatā jau guļ tas pats velns: uzskata, ka visiem priekš 
viņas jāstrādā, visi ir parādā. – Stāstītājs, atguvies no nomācošā 
stāsta, paaugstinātos toņos enerģiski vēla vādus par lūpām: – Zināt, 
ko vēl viņš teica? Viņš teica:

–  Tik daudz gadu nodzīvojis kopā, lieliski iepazinu viņas 
stiprās puses un arī – ko tur slēpt – vājības. Kad iedzer, viņai šībers 
noklājas un pilnīgi neko neatceras  – kā plosījās un ko sadarīja. 
Pilnīgi godīgi var zvērēt, ka nekas nav noticis! Pie tam, godīgām 
jēriņa acīm uzlūkojot, viņa nemelo – vienkārši neatminas! Tāpēc 
ticu, ka viņas bezbašenostj pievelk parazītu pūļus.

Šajā ģimeniskām sievietēm neieteicamajā lasāmvielā tika 
iekļauts tas, kas palika aiz pirmās daļas „Rūgtās mieles” vākiem.

Viss te publicētais ir uzskatāms par izdomājumu un neticamu 
apstākļu sakritību. Literāro varoņu paustais neatspoguļo autora 
viedokli un nostāju.

„Nav faktu, ir tikai to interpretācija.” Nīče
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mīlestībai mūža garumā… Pieredze nāk ar gadiem. Ko tur grūti 
pūst?

– Un ko tev iedeva? Nu – kāda veida informāciju? Tev taču 
neteica, ka tajā datumā viņa ar tādu veci tādā mašīnā, izbraukusi 
kaut kur ārpus pilsētas, dampējās zaļā pļavā, kamēr vecais, trijos 
kūkumos saliecies, sviedrus nenorausis, tik rubī? – es ieinteresēts 
prasīju.

Paziņa saguma un ar nolaistu skatienu atbildēja:
– Viņa izlika kārtis un stāstīja: nedaudz alkohola un viņa kļūst 

seksuāli norūpējusies, tāpēc sliktās kompānijas un izdzertā iespaidā 
nevar adekvāti uzvesties. Izvirtusi, bet skaidrā pati neuzdrošināsies 
atvērt dvēseles nostūros slēptās alkas. Tā ir viena izvirtusi kompānija, 
kam kopīgas intereses, kam patīk saņemt baudu šādās izvirtībās. 
Kaut arī viņa ir iekritusi tajā līdz ausīm, viņa to uzskata tikai par 
spēli. Kad iedzer, tad viņa ir marionete citu rokās. Alkohols laupa 
smadzenes, paliek tikai instinkti…

Kompānijas vīrieši viņā ir ļoti ieinteresēti, jo jebkurā brīdī 
viņu var pasūtīt pie vīra. Ir, kas sponsorē, sagādā vietu, baudu. 
Viņa, lai arī šai ir savas vēlmes labāk un jautrāk dzīvot, var zaudēt 
pat to, neko citu vietā neieguvusi. Ja viņa ir devusi vaļu izvirtīgām 
vēlmēm, vairs nekādas tikumības, morāles nav. Negrib strādāt, grib 
baudīt dzīvi kā taurenītis – bez sirds, bez emocijām, un viņai pilnīgi 
pie dirsas, kas viņu nodrošina.

Un Caurbira vēl viņu pamudinot:
– Tu taču pēc dabas esi šļuha! Ko lauzies? Ja gribi ar prieku 

atcerēties nodzīvoto dzīvi, tev jābūt pašai par sevi, tev jādzīvo, kā 
pašai gribas!

Viņa ļoti pārdzīvo, ka plāni brūk, viss iet garām, nekā patīkama 
un laba nav, tikai draudzenes un šad tad Caurbiras drauģeļi. 
Izvirtusi un vienlaikus alkatīga, neinteresē sekss, bet ar pazīšanos 
un seksa palīdzību grib atrast naudīgus vīriešus, kas būs viņā tik 
ieinteresēti, ka dāvinās dārgas dāvanas un dos daudz naudas… 
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es pilnīgi visu varu zināt. Kurš maita nostučīja? Sākumā šuva man 
klāt, ka esmu pārgulējis ar viņas labāko družku, kura dažās svinībās, 
pavairāk iedzērusi, bezkaunīgi līmējās klāt. Tad padomājusi, ka viņa 
taču nevar zināt par…

Es biju nozvērējies neaiztikt vienīgo radagabalu. Septītās ķēves 
piektā ceļa attāluma rads ar iesauku Caurbira. Nekur darbā ilgāk par 
diviem mēnešiem nebija noturējies un uz naivulēm vien bezkaunīgi 
dzīvē izjājis. Es viņu vairs ne acīs negribēju redzēt, kad uzzināju, ka 
šis, kārtējo bērnu kārtējai sadzīvojis, bez kādas sirdsapziņas paņēma 
bērna pienam palikušo naudu un nopirka smēķus. Un vai tad viņš 
strādās? He-he-he! Loderēja ar tādiem pašiem parazītiem, un, kopā 
salikuši prātiņus, štukoja, kur varētu atrast tauku bebrasti. Skaistulis 
gan viņš bija! Ar tādu viegli nodzertu mūli. Bet – zilas nevainīga 
bērna acis, veselība kā zirgam, prot eleganti dejot. Jaunībā sporta 
dejās vairākas reizes uzvarēja. Ar eleganci un dejotprasmi uz urrā 
sievietes nokautēja.

Strādāšana var traumēt viņa rociņas un iedzimti defektaino 
sirsniņu! Slaids, kopts, iznesīgs, noteikts, sievietes kūst, ieraugot 
viņa solārijā un skaistumkopšanas salonā uzskaistināto smukģīmīti. 
Ir pa kādai vecīgākai sponsorei ar naudiņu, kurai viņš prot pierunāt 
ausis. Un taisni vājprāts, kā viņas padodas viņa valdzinājumam! 
Maita jau viņš ir, bet, ja nebūtu to kuču, kas zem viņa liekas, tad 
viņam būtu jānīkst.

A tad pasaule griezās virpuļos – domāju, ka murgus dzirdu. 
Kāršu licēja tikai stāstīja. Vispirms par mani, tad par viņu.

– Un tu visam noticēji? – es viņam jautāju, lai mazliet atdzesētu.
– Viņa nevarēja zināt, ka es ļoti uztraucos par vectēvu slimnīcā. 

Par to pat neierunājos, un paziņa, kas rekomendēja, mani tik labi 
nepazina, lai tādas lietas viņai uzticētu. Lai arī kas, bet vienotais 
informācijas lauks viņai nebija sveša lieta! Bija iemīta laba taciņa. 
Palīdzēja tikt skaidrībā ar to, ko nesapratu, taču sirdī nojautu. 
Tagad būtu ņēmis talkā privātdetektīvu, taču tolaik akli ticēju tīrai 
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Caur sirdssāpēm izkratīt sirdis, lai mainītu likteni un 
piedzīvotu atkārtotu garīgu dzimšanu, arī šoreiz uz pirts diskusijām 
sanāca ragnešu klubiņa biedru pamatkodols. Daļa līdzi sanestā 
ciemakukuļa pārcēlās uz galdu, pārējais līdz svinīgajam uznācienam 
atdzesējās ledusskapja dzīlēs.

Ap galdu rosījās Kārlis, ap četrdesmit gadu vecs vīrietis gaišiem, 
īsiem matiem, nedaudz zem metra astoņdesmit pieci, vidējas miesas 
būves. Viņam bija dzīva, izteiksmīga seja, augsta piere, reljefaini 
vaibsti, pabiezas lūpas, stingrs zods un kaulains deguns.

Uzvārījis ūdeni, viņš ar savām tumši zilajām, pat nedaudz 
ūdeņainajām acīm pavērās Rukā, gara auguma stiegrainā, pašapziņas 
pārpilnā tumšmatī ar asām, cietām acīm:

– Tēju? Kafiju?
– Velns zina, ko! Pārmaiņus varētu tā kā kafiju iestrēbt! Vispār 

taisi, ko pats dzersi! – teica Ruks, kurš draugu vidū izcēlās ar rāmu 
dabu, labsirdīgu mieru paustu cinismu un, šķiet, jau pirms gada 
sagatavotu izsmeļošu atbildi uz katru jautājumu.

– Es dzeršu tēju!
– Nu tad es arī tēju!
– Tad man arī gatavo tēju, lai nav jātaisa katram kas cits!
Kārlis, noskaidrojis, kas kuru no klātesošajiem interesē, 

gatavoja vēlamo. Jautri svilpodams, viņš, berot tēju un kafiju 
krūzītēs, noteica:

–  Īstai tējai jābūt ar garšu, smaržu, aromātu buķeti. Esmu 
atradis savu īsto tējas un kafijas tirgotavu. Vienmēr pērku „Barona 
traukos”.
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Pēc pirts sakarsis, lielsaimnieks no Jēkabpilij tuvajiem laukiem 
Zigfrīds  99, ražena auguma vīrs ar apjomīgu vidukli, vecāks par 
četrdesmit, augumā ap metru septiņdesmit pieci, piesēdās pie 
galda. Uz priekšu padevies zods, augsta piere, bālgana sejas āda, 
liels, bezveidīgs deguns, tēraudpelēkas, nežēlīgas acis. Kuplie, 
tumšie mati noviļņojās vien, kad viņš, paķēris alus pudeli, ar kāriem 
guldzieniem to izrāva. Iespaidīgais gāmurs noraustījās steidzīgo 
malku taktī. Pabeidzis viņš sajūsmā nočāpstināja:

– Kas tas bija par alu! – Zigfrīds 99 bija salti pieklājīgs, ārēji 
gauslis, taču patiesībā verdošas dabas. Pretēji augumam viņa acis 
sprikstēja ik mīļu brīdi, un pēc vārda ķešā nebija jālien. Mute 
pati zināja teikt, reizēm gan riskējot saņemt kārtīgu belzienu. 
Un metāliskā, spalgā balsī viņš bez ievada sāka stāstu: – Klasisks 
gadījums. Diezgan turīga vīra sievai krīzes vecumā sākās vēdera 
tauriņu ķerstīšanas periods. Beidzās ar to, ka viņa aizbrauca ārzemju 
ceļojumā. Protams, ne jau ar ragaino vīru! Ar dēla vecuma jākli.

Flegmatiskais vīrs šo gājienu neatstāja tāpat vien. Sievai 
uzdāvinātajā dzīvoklī iemitināja nešpetnu rupekļu ģimenīti. 
Viltojot sievas parakstu, noslēdza īres līgumu uz divdesmit gadiem. 
Turklāt ierakstīja, ka īres maksas vietā viņiem jāveic dzīvokļa 
remonts. Drauga celtniecības firmā uztaisīja uzpūstu tāmi, īrnieku 
vārdā izlaida naudu caur kontiem.

Un tagad  – jautrā daļa! Pēc diviem mēnešiem romantiski 
spilgtiem iespaidiem pārpilnā sieva jākļa pavadībā ierodas dzīvoklī, 
lai turpinātu kopt mīlestības dārziņu.

Tagad – foršais mirklis! Durvis nomainītas, slēdzene arī. Šokētā 
sieva zvana pie sava dzīvokļa durvīm. Iedomājies – tava dzīvokļa 
durvis atver absolūti nepazīstams tips, kurš, izteikti bagātīgi mātes 
vārdus birdinot, noprasa, ko tev te vajag!

– Tas ir mans dzīvoklis! Ko jūs te darāt?!
– Dzīvoju! – Un atbilstoši vīra instrukcijām aizsūtīja dzīvokļa 

saimnieci dziļi, dziļi nerakstītās krievu mutvārdu folkloras plašumos.
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Viena otra mājsaimniece, dīkdienīgi slaistoties, atceras jaunību, 
kad pati bija pilnība un apkārt vazājās jaunieši  – slaidi, skaisti, 
bez pieredzes, liec, veido, kā gribi. Vīrs jau aptaucis, smagnējs, 
zina, ko grib dzīvē sasniegt, un dresūrai īpaši nepakļaujas. Rāda 
zobus! Sieva tā aizfantazējas, ka, pārnesusi sapņu vīzijas realitātē, 
naivi domā  – trīsdesmit piecos var atļauties to, kas pieļaujams 
astoņpadsmitgadīgai. Taču vēlmes un iespējas nesapas, rodas stress, 
disharmonija attiecībās. Tāpēc viņa ģimenē skandalējas. Tas ir kā 
narkotikas! Vīrieši aizmirst pagātni, koncentrējas uz tagadni un 
nākotni. Kam viņam atminēties bijušās jaunības dēkas, ja apkārt 
ir svaigas un vēl neiegūtas? Sieviete toties slīgst pagātnē. Un arī 
mēģina tagadnē dabūt.

–  Tā ir. Sievietes interesē ne jau vīrieša pagātne, bet gan 
tagadne un daudzmaz pārredzamā nākotne. Kam viņai pensionārs 
bez kājām, kurš zem deguna murmulē kā austrumu frontē pekas 
zaudējis gūsteknis, – Kārlis ciniski nosmējās.

– Samaitātās sievietes arī ir mūsu problēma! Viņas vienkārši 
bez malā noķerta seksa nevar dzīvot, – Pēdējais Hugenots secināja. 
– Pilnībā izvirtušas sievietes! Viņuprāt, tas ir ļoti labi. Nu ja – vismaz 
neizjūt nekādas sirdsapziņas grēmas.

– Kas tā par kopdzīvi, ja kāds gūst vairāk prieka zagtās izpriecās?
– Pagalam vecmodīgi un tumši uzskati! – ierunājās Zigfrīds 99. 

– It kā no puikas gadiem neatminētos, ka kaimiņa dārzā ir tās 
garšīgākās zemenes, ķirši un tā tālāk. Paradokss. Bezmaz katra no 
tām mauķelēm sapņo par lielu, baltu, īstu, patiesu mīlestību mūža 
garumā, bet līdz tam pārkniebjas bezmaz vai ar visu pasauli. Viens 
no Rīgas paziņām, izgājušonedēļ atbraucis ciemā, pasūdzējās:

–  Nesaprotu, kas gan ir noticis! Ar draugu parunāju, tam 
arīdzan kādreiz ģimenes dzīve karājās mata galā. Pēc viņa ieteikuma 
aizgāju pie zīlnieces. Sēdēju klusēdams un klausījos zinātniskajā 
fantastikā. Tik daudz jauna uzzināju, un visa dzīve pavērās jaunā 
gaismā… Kā viņa pēc tam lādējās! Par katru cenu vēlējās uzzināt, kā 
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– Ož pēc perversībām! Vispirms meitu, tad māti un tad atkal 
meitu,  – Pēdējais Hugenots nosmējās. – Taču, no otras puses 
ņemot, visu var novērtēt tikai salīdzinājumā…  – Un turpināja 
runas kamola tīšanu: – Sieviete ir pakļāvīga būtne, viņai patīk būt 
vadītai. Paziņa stāstīja, kam divi draugi ar māsām salaiduši. Šis 
vienreiz redzot, ka draugs savējai uzšauj: uzreiz paklausīga bitīte, 
superīgas attiecības. Citreiz burzoties un arī šamējā sākot lekties, 
pilnīgi ar nagiem brūkot virsū. Nu viņš ievilcis normālu pļauku. 
Viss – uzreiz zelta gabaliņš. Laikam viņām patīkot, ka iekausta…

– Kā kuram! – Auns zinoši noteica.
– Protams! Man arī reizēm, kad sit, nepatīk.
– Tātad tev ir bijis, kad patīk? – uz zoba pavilka Zigfrīds 99.
Pēdējais Hugenots, pakasījis pakausi, stāstījumu pagrieza jau 

pavisam no cita skatu punkta:
–  Tās maitas negodīgo spēli turpina. Ja viņai ko vajag,  

viņa to panāks, vienalga ar kādiem līdzekļiem! Un nedomā pat  
mazo pirkstiņu pielikt, kur nu vēl no sirds ar garšu iet pa pretīgi 
spiedzošu mūli! Sēdēsi kā sienāzis stārķa vēderā! Un tikmēr 
nevainīgi ieņemtā un nevainīgi cietusī laulene jādelēs pa tavu gultu 
ar veiksmīgāku kadru… Tā sabiedrībā ir pieņemts un – basta, cauri! 
Dubultais standarts un divējāda attieksme pret vienu un to pašu 
lietu.

– Laikam vecis tādu likteni pelnījis, – Ruks nopukstēja.
– Lai iet laimi meklēt! – Auns, pievienojies Rukam, pamācoši 

ieteica. – Kam tādu dzirnakmeni peldētājam kaklā?! It sevišķi  – 
ja vīrs neizraisa nekādu seksuālu interesi. Viņas fantazē par 
svešiniekiem, kolēģiem, tikai ne par veci, kurš vēl aizvien banāli tic 
mīlestībai. Ja grib, tad par lopu dēvē, ja negrib, tad par impotentu. 
Izdomās miljons un trīs iemeslus, kāpēc nedot. Redz, vīrs un sekss 
nav sinonīmi. Vīrs ir vajadzīgs materiālajam atbalstam, sekss  – 
baudai. Un to kailo seksu var atrast daudz kur. Galvenais – lai tas 
ragulops neuzzina!
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– Es saukšu policiju!
– Sauc! – Un sekoja ekstra klases mātes vārdu palu straume.
Ko policija?! Viņi jau nevar konstatēt juridiska fakta esamību vai 

neesamību. Atbilstoši mūsu tiesas pjedestāla virsotnē novietotajām 
cilvēktiesībām bez tiesas sprieduma nevienu nevar izlikt no viņa 
īrētā dzīvokļa. Tiesāšanās rit gadiem. Tikmēr jāklis prom, naudas 
arī vairs nav. Vīrs kā jau svešai personai kontu vairs nepapildina. 
Dēls, nemaz nerunājot par vīru, pie sevis neņem. Bija jāstrādā par 
apkopēju – citu neko nemācēja.

–  Tas man kā saldais pastrēbiens! Tā kā „Šveikā”! Ja vecene 
uzvarētu, visu stāstu sabojātu! – drūmā balsī piebilda Auns, savos 
piecdesmit gados tīri jauneklīgs vīrietis, kura matus bagātināja 
sirmuma sudrabs, bet augumu  – savi padsmit liekie kilogrami. 
Šķiet, viss viņa gribasspēks bija koncentrēts stingrajā zodā.  
Skaidrs acu skatiens bez divkosības viltus migliņas pārslīdēja 
sanākušajiem vīriem. Tā kā neviens nevēlējās turpināt sirds 
kratīšanu, viņš pats arī turpināja: – Arī man ir šis tas par šo pašu 
tēmu. Izredzes baudīt labu un līksmu dzīvi ne vienai vien meitenei 
sagroza smuko galviņu. Šie bezprāta laiki uzjunda tieksmes, un 
sekas ir neskaitāmas sajauktas galviņas un lauztas dzīves. Cik nav 
redzēts sieviešu, kas vēl nav pilngadīgas, bet jau ir vecas! Tiešām 
atgādina dzīves baudās pārdegušas vecenes. Nekādas pievilcības 
manās acīs! Un to daudzi draugi, paziņas arī paši ir konstatējuši. 
Gadiem ritot, saprot, ka nekas no cerētā nespīd un jāmeklē ēzelis, 
kurš vismaz varētu uzturēt simtiem, ja ne pat tūkstošiem jākļu 
izļurkāto bohēmas baudītāju.

Šajā beztēmā, lūk, par ko stāsts! Manu paziņu lokā bija 
ieklīdusi daiļava, kura ņēmās kā trusītis, līdz atrada par viņu krietni 
vecāku, bet biezu aunu. Viņai tā ap 35 gadiem – īstais darbagalds! 
Profesionāla daiļslidotāja, ar tik spēcīgām kājām, ka bezmaz vai nāve 
klāt, ja kādam tika virsū. Čalim viņa bija sieviete, kuru iemīlēja no 
pirmā acu skatiena.
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Kaut kādā burziņā liktenis mūs saveda kopā, un tur, vairāk 
paņēmis uz krūts, es vīram brutāli uzbraucu:

– Vecais, dabūsi ragus!
– Nē, viņa ir mana un tikai mana! Uzticīga mūžu mūžiem!
– Svētais tēvs! No jaunības laiku tiklās, baltās dūjas vairs nav 

ne mikrona! Es viņu pazinu jau desmit gadu, pirms tu iepazinies! 
Maksimums gadu būs uzticīga!

Viņa tik sēž pie galda, pūš cigarešu dūmu mutuļus un smejas 
par mūsu diskusiju. Un tagad tiešām viss notiek biezā slānī! Kamēr 
vecis darbā, zuksteriene ne tikai laiski svilpo vien. Viņas kredo 
bija vienkāršs un nemainīgs kā ziemeļus rādošā kompasa bultiņa: 
izbaudi to laiku, kamēr vīrs ir prom un tu esi viena! Ar pastiprinātu 
iedvesmu drāzās riņķī! Kāda vēl tur morāle apakšā?! Pliks instinkts!

Vīrs par to uzzināja pilnīgi nejauši. Sieva bija nometusi 
telefonu, kārtējais mīļākais piezvana, un vīrs paceļ.

– Kur tu, mana mīļā? Mans mietiņš plīst, noilgojies pēc tavas 
miesiņas.

Protams, mīļotā atrunājās, ka kļūdains numurs. Aizdomu 
pārpilns, vīrs pusdienlaikā atbrauca un pieķēra. Pat vēl tad viņa 
tēloja nevainīgu aitiņu. No sērijas: elektriķis atnāca sataisīt veļas 
mašīnu, mazliet šampi iedzērām, un mums tā gadījās! Gandrīz līdz 
kautiņam nonāca!

Attiecības ar sievu iedragātas, bet vēl pilnīgi nesarautas. Šis 
gadījums kā ar cirvi pa kaklu! Pārstāja naudu dot un no kreņķiem 
ielikās slimnīcā.

Viņa, tikusi brīvībā, nelikās mierā. Es jau ielicies gultā, šī vēlu 
vakarā piezvana un trīcošā krūšu balsī tā erotiski nomurrā:

–  Vīrs slimnīcā, man vienai garlaicīgi. Vai tev ir šņabis 
saldētavā?

– Šņabis ir, bet vēlēšanās nekādas!
–  Kretīns impotentais! Kas tu par meitu ģēģeri? Vai tad tu 

nesaproti, ka ar mīļāko es jūtos iekārojama sieviete! Man laulība 
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prokurore tīri neko. Meitām actiņas mirdz, tik līmējas mums klāt. 
Mamma nikni zibsnī acis, ka mēs alkoholu lietojam un meitenes ar 
mums. Divpadsmitos jāiet pie miera! Draugs nokārto, ka mašīna 
salūzusi, nekur nevaram braukt. Labi, paliekam gulēt katrs ar savu 
māsu. Bet tas vēl nebija viss!

Guļam. Pieci no rīta, gaisma vēl nav uzaususi, draugs, atnācis 
uz manu istabu, krata mani aiz pleca un bezmaz kliedz:

– Eu, mosties! Braucam prom!
Atslēgas pie manis, lai viņš dzērumā sūdus nesavāra. Es 

nesaprašanā jautāju:
– Kas par lietu? Mašīna taču salūzusi!
– Nē, nē, viss kārtībā! Laižamies fiksi!
Kaut kāds agrais pavasaris. Es šausmīgu gribu gulēt un ar mātes 

vārdiem enerģiski sūtu šo prom. Astoņos izlienu no gultas, bet viņš 
velk tik prom un izmisis lūdzas:

– Taisāmies, kamēr vēl dzīvi!
Kas izrādās? Viņš kādos divos pamodies, autopilotā aizgājis uz 

tualeti, bet tā ārā, nostāk no mājas. Nākot atpakaļ, sajaucis istabas, 
ielīdis pie muteres, izņēmis to un atrubījies. Piecos no rīta viņš 
mostas atkal, lai vēlreiz ietu uz tualeti. Skatās: jopā, opā, redz, ko 
sadarījis! Ko lai dara, ja visas istabas vienādas? Skrējis celt mani, 
lai mūkam prom. Kad es šo pasūtīju tālāk, ielīdis atpakaļ pie otras 
meitas un ar viņu vēlreiz stresu nometis.

No rīta… mamma tik laba! Tādas brokastis sataisīja! Viss tik 
baigi super! Bezmaz lidoja. Nu – mans draugs – zelta cilvēks!

– Hah-haa-ha! – kompānija ļāvās smieklu varai.
Noslaucījis smieklu asaras, stāstītājs pabeidza piedzīvojumu:
– Mums bija kādi deviņpadsmit, muterei – divreiz vairāk ar 

astīti. Kur tā piedzerties? Muteri? Es saprotu, ka tumsā visi kaķi 
pelēki. Iepriekšējā dienā šī tāda nikna vecene, nu īsta prokurore, 
kas pieprasa augstāko soda mēru. Bez kādas pārsūdzības iespējas 
augstākās instancēs… Bet nu tik labestīga. Riktīgi laba!




