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Mūsu istaba bija totālākā cūku kūts. Ienākot pa durvīm, 
kuras parasti stāvēja pusvirus, visi ciemiņi tūlīt pat aizmirsa 
par jebkādām pieklājības normām un parastā «čau!» vietā 
pagodināja mūs ar iešķību sejas izteiksmi un jau apnikušo 
jautājumu: 

‒ Veči, kas te tā ož? 
Ilgu laiku mēs paši nezinājām mistiskās un baisās smakas 

iemeslu, taču vienā jaukā dienā, kad, sakopojis visus savus 
spēkus, es iznesu miskasti, tā beidzot pazuda. Pēc nedēļas tā 
atgriezās ar jaunu sparu un vēl šķībākām ciemiņu sejām, taču 
šoreiz es neko lietas labā darīt nevarēju ‒ tagad iznest miskasti 
bija kārta kādam no maniem istabas biedriem. 

Daudz biežāk par mums 528.  istabas durvis aizcirta 
kāda no gaitenim pretējā pusē dzīvojošajām meitenēm. Tā 
kā Guļānam bija labākā skaņas sistēma visās kojās, mūzika, 
kas no tās skanēja, viņām vienmēr šķita par skaļu. Dažreiz 
pasūdzēties par troksni atnāca arī kādi zemāko stāvu 
iemītnieki, taču uz tiem mums bija nospļauties vēl vairāk 
nekā uz trim pretējā istabā dzīvojošajām lesbēm. 

Ja kādas neapmierinātas lesbietes seja tomēr parādījās 
mūsu pusatvērto durvju spraugā, mēs vai nu pilnībā ignorējām 
viņas klātbūtni, vai, lai izvairītos no homoseksuālās ķērkšanas, 
uzgriezām mūziku vēl skaļāk. 

Pat gatavojoties sesijai mēs sēdējām, katrs ieurbies savos 
nesalasāmajos pierakstos, tumbām pārmaiņus dārdinot 
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Guļāna klubņikus vai manus roka ierakstus, bet ik pa 
laikam istabā ienesās Hohols un uzlika krievu regeju. Kad 
pie apvāršņa kārtējo reizi parādījās dusmīgas lesbes seja un 
sāka maurot par to, ka mēs traucējam mācīties, es ar visiem 
krievu valodā iespējamajiem lamuvārdiem viņai pieklājīgi 
paskaidroju, ka arī mēs mācāmies un lai viņa tin sierus un 
mūs netraucē. Viņas sejā bija lasāms apjukums, neizpratne, 
vairākus gadus ieilgusi seksuālā neapmierinātība, neliela 
atsaldētība un pilnīga nespēja baudīt dzīvi.

Tikai nedomājiet, ka man ir kaut kas pret lesbēm. Ikviens, 
kurš kaut reizi dzīvē ir redzējis divu lesbiešu izdarības 
(sliktākajā gadījumā vismaz video variantā), saprot, cik tas 
ir kruta. Var jau būt, ka mums pretī dzīvojošās lesbes nemaz 
nebija lesbes, tas ir, homoseksuālas, taču kā gan vēl var atpūsties 
trīs meitenes, kuras netusējas, nedzerstās un brīvajā laikā tikai 
retos gadījumos iziet no savas istabas? Tā kā pusaudžu dienu 
trakumu mūsu dzīvēs jau kādu laiku bija nomainījis jaunības 
stulbums un vieglprātība, tad par citu variantu eksistenci mēs 
pat nevarējām iedomāties.

Vienu rītu, izgājis no istabas, es pie lesbiešu istabas  
durvīm ieraudzīju plakātu ar uzrakstu «Klusu, bļaģ!». Tas 
bija atklāts uzbrauciens mums, mūsu brīvībai un pēdējai  
iespējai kārtīgi uzdzīvot par vecāku naudu. Viņas bija 
aizgājušas pārāk tālu.

Tās pašas dienas vakarā viņu istabas durvis rotāja melns, 
apkvēpis pleķis, bet neilgi pirms tam es ar milzīgu smaidu  
sejā noraudzījos, kā mūsu brīvības draudi pārvēršas par 
pelniem.

Vissakarīgāko no lesbēm sauca Melnmatainā, vissmukāko 
‒ Lesbe, bet trešo visi dēvēja par Rūķi. Ja ar Melnmataino 
un Lesbi es ik pa laikam varēju normāli parunāt par skolu 
un medicīnu, tad par sakarīgu vai kaut minimāli cilvēcīgu 
kontaktu ar Rūķi varēja tikai sapņot. Ikdienā viņa bija dusmīga 


