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Veltīts maniem draugiem –
 Runcim, Gromam, Ķieģelim un Mēslotājam
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Pirmā nodaļa

– Vēlreiz prasu: kurš to izdarīja? – Māris Pilmanis, skolas direktors, 
jautāja.

Mēs saskatījāmies un, nebilstot ne vārda, tūlīt izlēmām, kurš 
direktoram atbildēs.

– Mēs nezinām, – Runcis izteica mūsu visbiežāko un vienmēr pareizo 
atbildi. 

Viņš vienmēr uzņēmās runātāja lomu, un viņš vienmēr varēja 
izdomāt nejēdzīgu attaisnojumu jebkuram uzbraucienam, nopēlumam 
vai kritikai, taču trakākais bija tas, ka cilvēki šīm atrunām ticēja. Un es 
joprojām nezinu, kā viņš to dabūja gatavu. 

– Ko tu domā ar vārdu «mēs»? – skolas direktors turpināja. – Kā tu 
zini, ka tie nebija tavi draugi?

– Es zinu, jo starpbrīdī mēs bijām kopā, – Runcis teica. Viņš runāja 
ļoti ātri, un tas liecināja, ka viņa smadzenes strādā ar pilnu atdevi. 

– Kā tu zini, ka tas tika izdarīts starpbrīdī? – direktors turpināja.
– Jo starpbrīža sākumā sirds vēl bija savā vietā, – Runcis kļuva 

dusmīgs. 

***

Atskanot zvanam, kas liecināja par kārtējās nolādētās matemātikas 
stundas beigām, es automātiski devos uz skolas ēdnīcu. Nokāpis no 
otrā stāva uz pirmo un ejot cauri foajē, kura galā atradās ēdnīca, es 
ieraudzīju Runci, Gromu un Ķieģeli, kuri par kaut ko aktīvi diskutēja. 
Paspiedu visiem roku, un tad Ķieģelis izteica vilinošu piedāvājumu:

– Čmir, redzi to sirdi? – viņš man jautāja un norādīja uz lielu 
kreppapīra sirdi, kas karājās pie sienas. Tuvojās taču Valentīndiena...

– Redzu, – es atbildēju.
– Vajag to nedaudz apsvilināt, – Ķieģelis turpināja, ļauni smaidot. 
Tikko Ķieģelis šos vārdus pateica, Runcis izvilka no kabatas šķiltavas 

un devās sirds virzienā. Šī bija pavisam parasta diena, un šī bija diezgan 
parasta situācija, jo stulbību un vēl lielāku stulbību darīšana skolas laikā, 
vismaz mums, bija vislabākā izklaide. 

Runcis piegāja klāt milzīgajai kreppapīra sirdij, kuru vakar vairākas 
stundas tik cītīgi bija taisījuši skolas pašpārvaldes darbinieki, un 
nesekmīgi mēģināja to aizdedzināt ar savām šķiltavām. Viņš nekad 
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nepirka šķiltavas, kuras bija dārgākas par 20 santīmiem, jo tās 
nepārtraukti tika pazaudētas, uzspridzinātas, iemestas ugunskurā vai 
saplēstas, mēģinot ar tām attaisīt alus pudeli, un Runcim nekad arī 
nebija naudas dārgākām šķiltavām.

– Pisies malā! – Groms iesaucās. Arī viņš piegāja klāt Valentīndienas 
dekorācijai, ar plecu pagrūda malā Runci un izvilka no kabatas savas 
šķiltavas. Gromam nekad nebija cigarešu, un tās viņš nepārtraukti streļīja 
kādam no mums, taču viņam vienmēr līdzi bija «raķešu šķiltavas», kuras 
maksāja aptuveni divus latus un kurām bija spēcīga liesma, kas izskatījās 
kā miniatūras raķetes palaišanas mēģinājums. Varu derēt, ka šķiltavas 
viņš vienmēr nēsāja līdzi tādēļ, lai pēc kārtējās nostreļītās cigaretes viņa 
tabakas labdaris domātu, ka, ja jau Gromam ir tik krutas šķiltavas, viņš 
noteikti var atļauties arī cigaretes un tikai šodien ir tā vienīgā liktenīgā 
reize, kad viņam tās ir beigušās.  

Domāju, ka Groms tikai nedaudz apsvilinās skolas pašpārvaldes 
darboņu mākslas darbu, un arī pats Groms domāja tāpat, taču neviens 
no mums tobrīd vēl nezināja, ka kreppapīrs nedeg tāpat kā parasts 
papīrs.

Groms pietuvināja šķiltavas milzīgās sirds apakšējai daļai, un tā sāka 
kūpēt. 

– Gatavojies pūst nost! – es smejoties teicu. 
– Nemīz, – Groms novilka, kamēr no sirds nāca biezi dūmi. 
Un tad tas notika. Tikko aizdegās sirds apakšējā daļa, liesmas tūlīt pat 

pārņēma arī visu pārējo Valentīndienas simbolu. Kreppapīrs ir ļoti viegls, 
līdz ar to skolas foajē nebija pārāk daudz dūmu, taču vienā momentā 
liesmas sniedzās gandrīz līdz griestiem. Pēc piecām sekundēm sirds 
jau bija pilnībā sadegusi, un visi foajē esošie cilvēki sastinguši skatījās 
uz vietu, kur tā vēl nesen bija karājusies. Es cerēju, ka nelielais dūmu 
mākonis neaktivizēs dūmu detektorus, taču daudz vairāk es cerēju, ka 
tikko notikušo neredzēja neviens skolas darbinieks. Tā vietā, lai sirdi 
nedaudz apkvēpinātu, mēs bijām to pilnībā sadedzinājuši, un tagad 
par tās kādreizējo eksistenci liecināja tikai melns pleķis uz sienas un uz 
zemes nokritusī stieple, no kuras bija veidots sirds karkass. 

– Ejam uzpīpēt! – Ķieģelis ierosināja, joprojām nespēdams noticēt 
tikko notikušajam. 

– Ejam! – Groms piekrita, ieliekot kabatā šķiltavas, ar kuru palīdzību 
tika kremēts Valentīndienas simbols.
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Tiklīdz ir sastrādāti kādi sūdi, vislabākā stratēģija ir no notikuma 
vietas nekavējoties pazust, jo pilnvarotās personas aizdomās par 
nodarīto kaitējumu tur visus, ko ierauga šīs vietas tuvumā. Mūsu 
gadījumā pilnvarota persona varēja būt jebkurš skolas darbinieks.   

Lai skolēnu vidū panāktu smēķētāju skaita samazināšanos, tad laika 
posmā no 9:00 līdz 13:00, skolas parādes durvis bija ciet. Diemžēl skolas 
vadība pilnībā ignorēja faktu, ka arī puse skolotāju ir smēķētāji, kuri 
starpbrīžos cenšas nemanāmi izlavīties ārā pa sētas durvīm un uzpīpēt 
turpat blakus esošajā kurtuvē. Agrāk mēs mierīgi varējām uzpīpēt 
skolas tualetēs, taču tagad, pateicoties jaunajiem dūmu detektoriem 
un faktam, ka tualetēs visiem logiem ir noņemti rokturi, izdarīt to bez 
ugunsgrēka trauksmes signāla iedarbināšanas bija neiespējami.   

Šaurs gaitenis savienoja skolas foajē ar spārnu, kurā atradās sporta 
zāle. Mēs aizgājām līdz zēnu ģērbtuvēm, kurā vairāki septītās klases 
skolēni cits no cita aktīvi norakstīja angļu valodas mājasdarbus. Ķieģelis 
atvēra ģērbtuves logu, un mēs izrāpāmies ārā, pēc tam viens no 
septītklasniekiem šo logu aizvēra. Brīvība!

Nekavējoties izvilkām no kabatām cigaretes un aizkūpinājām. Runcis 
atkal centās izspiest kaut nelielu dzirksteli no savām lētajām šķiltavām, 
taču pēc atkārtotas neveiksmes šķiltavas uzsprāga, atsitoties pret skolas 
sienu. No ģērbtuves jumta nobira baltais februāra sniegs. 

– Cienājies, bomzi! – Groms teica un pasniedza Runcim savas 
«raķešnieces».

Ārā bija auksts, taču vēlme uzpīpēt bija daudz spēcīgāka par mīnus 
septiņu grādu temperatūru, kas vairs nešķita nemaz tik zema, jo 
pagājušajā mēnesī mēs līdām ārā pa šīs pašas ģērbtuves logu arī mīnus 
divdesmit grādu lielā salā.

– Tās sirds dēļ mums var sanākt pamatīgākie sūdi! – es uztraucos. Es 
vienmēr biju tas, kurš uztraucas.

– Pohuj! – Ķieģelis teica, ievilkdams dūmus.
– Ja pie dziesmas paņems kādus sīkos, viņi mūs nostučīs! – es 

nerimos.
– Viņi neriskēs, – Runcis teica, – jo neviens uz savas ādas negribēs 

izbaudīt «saulīti». 
Mēs iesmējāmies, atceroties daudzās reizes, kad bijām to darījuši. 
«Saulīte» bija ļoti efektīvs spīdzināšanas un mocīšanas paņēmiens, 

kura autori bija Runcis un viņa klasesbiedrs Roko. Pirmais «saulītes» 
testētājs bija toreiz vēl pirmās klases skolnieks, vārdā Čiktors, bet 
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Roko un Runcis tobrīd mācījās ceturtajā. Huligāniem vienmēr ir paticis 
aizskart mazākos. 

Čiktors bija bērns, par kuru ņirgājās un fiziski aizskāra visi, kam nebija 
slinkums, sākot jau ar viņa paša vecākiem, vecvecākiem un māsām un 
beidzot ar visiem apkārtējo pagalmu bērniem, kas bija par viņu kaut 
nedaudz spēcīgāki. Čiktors nekad nav bijis vārgulis, taču mēs bijām 
vecāki, lielāki un līdz ar to arī spēcīgāki, tādēļ varējām atļauties izgāzt 
uz viņu savas dusmas vai vienkārši piekaut prieka pēc. Nepārtraukta 
dauzīšana nenāk par labu bērna psihiskajai veselībai, taču viņa ķermenis 
norūdās un sāpes viņš sāk uzskatīt par normu. Jau no pirmās klases 
Čiktors bija pamatīgākais jaunāko klašu huligāns, kuram nesagādāja 
nekādas problēmas pasūtīt skolotāju nahuj vai izraut ārā matu kušķi 
vienai no savām klasesbiedrenēm, taču sestajā klasē viņu par sliktu 
uzvedību aizsūtīja mācīties uz internātu īpaši nepaklausīgiem bērniem, 
kurš parasti kalpoja par īslaicīgu pieturas punktu starp pamatskolu 
un mazgadīgo koloniju, un arī Čiktors drīz vien nonāca nepilngadīgo 
pāraudzināšanas iestādē Cēsīs. Vēl joprojām es mēdzu domāt par to, 
cik gan daudz šajā notikumā esam vainojami mēs...

Uztaisīt «saulīti» bija pavisam vienkārši: upuris jānogāž gar zemi, pēc 
tam diviem cilvēkiem viņš jāsatver katram aiz savas rokas un jāskrien, 
līdz upuris sāk raudāt vai skaļi kliegt, bet daži tuvumā esošie cilvēki sāk 
uz jums blenzt kā uz kaut ko pārdabisku, bļaut, zvanīt policijai vai cenšas 
jums iesist, lai «saulītes» rituālu pārtrauktu. Lai «saulītes» iedarbība 
būtu ātrāka, paliekošāka un sāpīgāka, eksperti iesaka to veikt uz asfalta 
vai grants seguma. Par «saulīti» šo procesu nosauca tādēļ, ka pirmajā 
rituāla veikšanas reizē Runcis, pirms vilkt Čiktoru pa grantēto celiņu 
pāri Runča pagalmam, novilka viņam bikses. Pēc «saulītes» veikšanas, 
kad Čiktors jau bija piecēlies un raudādams gāja mājās, asiņainās švīkas 
uz viņa pakaļas izskatījās pēc lielas, asiņainas saulītes. Tikko Runcis 
par savu jauno spīdzināšanas metodi pastāstīja man un Ķieģelim, mēs 
nekavējoties noķērām Čiktoru un Runča sniegtās teorētiskās zināšanas 
pielietojām praksē.  

– Cerēsim, – es teicu, nodzēšot cigareti pret skolas sienu.
– Ejam uz stundu, zvans jau noskanēja, – Runcis paziņoja.
Kamēr skolas durvis mācību laikā bija ciet, pie tām nemitīgi patrulēja 

apkopēja, kura šīs durvis vajadzības gadījumā atvēra tiem izredzētajiem, 
kuriem bija vecāku parakstīta atļauja par to, ka viņu atvase šajā laika 
posmā skolas telpas drīkst pamest. Apkopēja atvēra durvis, skaidri 
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apzinoties, ka ārā no skolas mēs bijām izkļuvuši pa logu, taču viņa tikai 
veltīja mums dusmīgu skatienu, kas mūsu uztverē nebija ne sūda vērts. 
Mēs jutāmies kā pasaules valdnieki, jo kārtējo reizi bijām pārspējuši 
skolas vadības radīto sistēmu. Ienākot skolā, pirmais, ko es pamanīju, 
bija melnais, nokvēpušais plankums uz foajē sienas. Es jau sagatavojos 
uzklausīt apkopējas bļāvienus par to, ka pie tā esam vainīgi mēs un ka 
par notikušo jau ir informēts direktors, taču neko vairāk par vēl dažiem 
ne sūda vērtiem skatieniem mēs nesaņēmām.

Man bija vēl viena matemātikas stunda otrajā, Runcim un Ķieģelim 
bija latviešu valoda trešajā, bet Gromam – vizuālā māksla pirmajā stāvā. 
(Es un Groms bijām vienu gadu vecāki nekā Runcis un Ķieģelis, taču 
mācījāmies paralēlklasēs un nepārtraukti strīdējāmies par to, kura klase 
vinnētu savstarpējā kautiņā, bet Ķieģelis ar Runci bija klasesbiedri.) 
Aizgājām līdz trepēm, no kurām netālu bija vizuālās mākslas kabinets, 
un jau pateicām Gromam «atā!», kad pēkšņi izdzirdējām pazīstamu 
balsi.

– Zēni, pagaidiet! – skolas direktors uzsauca.
Šis bija viens no retajiem gadījumiem, kad mukt nebija jēgas. Mēs 

pagriezāmies un ieraudzījām skolas direktora neapmierināto sejas 
izteiksmi. 

– Zēni, nāciet man līdzi! – viņš aicināja.

***

– Es zinu, ka tie bijāt jūs, – skolas direktors turpināja, – un par šo 
pārkāpumu es noteikti ziņošu jūsu vecākiem. 

Laikam direktors šādā veidā centās mūs iebiedēt, taču vienīgais, kuram 
viņa draudi izraisīja kaut nelielu emocionālu reakciju, bija Ķieģelis. Mani 
vecāki izšķīrās, kad man bija pieci, jo māte neizturēja tēva pārmērīgo 
aizraušanos ar alkoholu, un no tā laika es dzīvoju kopā ar māti. Runča 
senči izšķīrās pirms gada, un arī viņš dzīvoja kopā ar savu muteri, un ir 
lieki piebilst, ka mūsu mātes pār savām vienīgajām atvasēm jau sen bija 
zaudējušas jebkāda veida kontroli. Darbdienu vakaros viņas mums lasīja 
morāli par to, cik gan slikti ir uzvesties tā, kā mēs uzvedamies ikdienā, 
bet brīvdienu rīti iesākās ar lekciju par alkohola kaitīgumu, jo iepriekšējā 
vakarā mēs kārtējo reizi bijām atvilkušies mājās pālī un novēmuši garām 
tualetes podam.

Groma vecāki oficiāli joprojām bija vienoti ar nesaraujamām laulības 
saitēm, taču tas bija tikai tādēļ, ka viņiem nebija naudas, lai nokārtotu ar 
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šķiršanos saistītos dokumentus. Gan mans, gan Runča tēvs 20 gadus bija 
kopīgi nodevušies pārmērīgai alkohola lietošanai, un vienīgais, kas viņus 
apturēja, bija ārsta brīdinājums par to, ka nākamā glāzīte var izrādīties 
pēdējā, tādēļ tagad viņi bija kodējušies un strādāja par tālbraucējiem. 
Arī Groma tēvs bieži vien bija dzēris kopā ar manu un Runča tēvu, taču, 
saņēmis no ārsta brīdinājumu par iespējamo letālo iznākumu, pasūtīja 
ārstu nahuj un nekavējoties devās uz krogu, kur piedzērās līdz nemaņai 
un zaudēja spēļu automātos visu savu tā mēneša algu. Groms dzīvoja 
ar tēvu, un viņa tēvs dzēra tikpat daudz, cik jaunībā, bet Groms dzēra 
tikpat daudz, cik viņa tēvs. Un Groma tēvu īpaši neuztrauca, ar ko viņa 
dēls nodarbojas. 

 Pilmanis varēja sūdzēties mūsu vecākiem, taču nekādas lielās jēgas 
no tā nebūtu. Izsakoties precīzāk, no tā vispār nebūtu nekādas jēgas. 

Taču Ķieģelim bija nopietns iemesls no saviem vecākiem baidīties. 
Viņa māte Elejas vidusskolā bija mūzikas skolotāja, tēvs strādāja 
celtniecības uzņēmumā, un Ķieģelis bija vienīgais, kura vecāki savam 
dēlam bija iedresējuši viņus klausīt. Kad senči sajuta no Ķieģeļa nākam 
alkohola vai tabakas dūmu smaku, viņam nekavējoties uzlika mājas 
arestu. Tādās reizēs mēs katru vakaru dauzījāmies pie Ķieģeļa istabas 
loga un teicām, lai viņš nāk ar mums ārā, un katru reizi mēs ņirdzām, 
dzirdot, ka Ķieģelis nevar iziet, jo ir sodīts. Taču vienu reizi viņš saņēma 
drosmi un izlavījās ārā pa logu, un mēs aizgājām dzert alu viņa dārza 
būdā. Tā bija silta vasaras nakts, un, saulei austot, viņš ielīda atpakaļ savā 
istabā. Ja Ķieģeļa senči to uzzinātu, viņa mājas arests tiktu pagarināts 
līdz pat pilngadībai vai varbūt līdz pat kāzām.

Par spīti visiem vecāku centieniem pasargāt savu dēlu no 
nepatikšanām, pēc pieciem gadiem Ķieģelis kļūs par pirmo mūsu 
bandas locekli, kurš par savām izdarībām sēdēs sutkas (viņu pieķers, 
zogot degvielu no kravas automašīnām un traktoriem). Ja senči viņam 
nebūtu sagādājuši labu advokātu, Ķieģelis vismaz sešus gadus pavadītu 
aiz restēm, taču visdīvainākais ir tas, ka pēc šī starpgadījuma vecāki 
viņam mājas arestu neuzlika.

– Mans tēvs dzer! – Groms paziņoja, un mūsu četrotne sāka smieties. 
– Varat viņam piezvanīt!

Pilmanis saprata, ka vecāku informēšana te nelīdzēs, un Ķieģeļa 
māte, būdama skolotāja, tāpat drīz vien par notikušo uzzinās.  

– Labi, – direktors teica, – jums būs jānopērk materiāli un jāuztaisa 
jauna sirds.
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– Mēs nemākam, – Runcis jau atkal izdomāja kārtējo atrunu.
– Tad man nāksies jūs atskaitīt. Jums būs jāmeklē cita skola, – 

direktors mierīgi teica.
Viens bija skaidrs – mums būs jāpērk materiāli un jātaisa jauna sirds. 

Un vēl mums noteikti būs jānomazgā apkvēpinātā siena. Nezinu, kā 
pārējiem, taču man katrs jauns mācību gads iesākās ar pirmā septembra 
rītā izskanošajiem mātes draudiem par to, ka reizē ar manu izmešanu no 
skolas notiks arī manis izmešana no mājām, un šie ikgadējie draudi bija 
vienīgais, kas mani stimulēja mācīties. Līdz astotajai klasei māte solīja, 
ka gadījumā, ja liecībā gada beigās man nebūs nevienas atzīmes, kas 
zemāka par pieci, viņa nopirks man datoru. Māte arī teica, ka Dievs man 
ir devis ļoti gudru galvu, taču esmu pārāk slinks, lai to lietotu, un varu 
derēt – viņa neticēja, ka esmu spējīgs pabeigt mācību gadu bez neviena 
četrinieka. Ko tur daudz – viņa neticēja, ka es varētu pabeigt mācību 
gadu bez nevienas nesekmīgas atzīmes, taču septītajā klasē es pieliku 
pamatīgas pūles mājasdarbu norakstīšanā no klases meitenēm, kā arī 
nedaudz iepraktizējos līst dirsā skolotājiem (galvenokārt matemātikas 
un latviešu valodas), kā rezultātā septītās klases liecībā man bija 
piecinieki, sešinieki un pat viens septītnieks. Skolotāji sāka domāt, ka 
esmu labojies un līdz ar pārejas vecuma iestāšanos kļuvis gudrāks un 
apzinīgāks, taču pašlaik manas atzīmes bija sliktākas nekā jebkad agrāk, 
bet par sirds sadedzināšanu draudēja izmešana no skolas!

– Labi, mēs to izdarīsim! – es noteicu. 
Par saviem vārdiem un darbiem ir jāatbild. Par visu, ko tu esi darījis, 

tu atbildēsi cilvēku, tiesas vai Dieva priekšā. To mēs apzinājāmies ļoti 
skaidri, taču tajā pašā laikā zinājām arī to, ka no lielākās daļas sūdu, ko 
tu dzīves laikā esi savārījis, var pavisam mierīgi izķepuroties. Augstākā 
tiesa bija atzinusi par nevainīgiem zagļus, slepkavas, pedofilus un 
maniakus, kuru īstā vieta būtu cietumā vai uz elektriskā krēsla, taču 
šie cilvēki baudīja brīvību, un, salīdzinot ar viņu izdarībām, mūsu 
sadedzinātā sirds nebija nekas. Galvenais, kas tevi izpestīs no jebkuriem 
sūdiem, ir labas runas spējas, ietekmīgi paziņas un labs advokāts. Mēs 
bijām sadedzinājuši sirdi, un tagad mums vienkārši vajadzēja uztaisīt 
jaunu. Mums vajadzēja atdarīt radītos zaudējumus. Tas bija tāpat kā 
paņemt bezprocentu kredītu.


