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 Jau ielīdusi zem siltās segas, Iveta pirmo reizi ievēroja, ka caur 
logu tieši no spilvena var redzēt zvaigznes. Dīvaini... Šajā dzīvoklī 
viņi mitinājās krietni sen, bet nekad tas nebija pamanīts. Iveta 
lūkojās tajās un domāja, ka visa viņas dzīve laikam ir izplānota 
tur, kaut kur augšā... Kura no zvaigznītēm ir mammas dvēsele? 
Varbūt tā – mirkšķinošā? Un kura – Vilmas tantes? Droši vien 
turpat netālu iesarkani zvīļojošā. Kura slēpj viņas izsapņoto 
sapni? Laikam tā ir bijusi kāda krītošā. Uzliesmojusi un nokri-
tusi... 
– Zini, ko? – viņa klusi teica vīram. – Vienalga, kad un kur mēs 
dzīvosim, iekārtosim savu māju tā, lai aizmiegot varam skatīties 
zvaigznēs... Labi?
 Kārlis kaut ko miegaini nomurmināja. Aizmidzis kā mazs 
bērns... Iveta iekārtojās ērtāk savā siltajā un tik mīļajā azotē. 
Īstajā un vienīgajā...
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tev ir vienalga, ko es daru. Zini, es, savukārt, sapratu, ka biju 
muļķīgi iedomājusies, ka mans sapnis ir arī citu sapnis. Citiem 
tas bija tikai un vienīgi darbs, varbūt dažam pat iespēja izsisties 
tālāk. Iespēja kaut ko nozagt, vai nošpikot... Varbūt es nemaz 
neesmu piemērota biznesam, tas ir pārāk nežēlīgs? Un vispār, 
varbūt, ka sapņi un naudas pelnīšana nav savienojamas lietas? 
Tie pastāv katrs pats par sevi? Un vēl – toreiz, kad mamma mira... 
Atceries? Es lūdzu Dievu, lai man neatņem abus – gan mammu, 
gan veikalu. Es nedrīkstēju tā izvēlēties... Kā preču katalogā vai 
lielveikalā. Tieši tāpēc Viņš man atņēma abus divus... 
– Nē... Droši vien iemesls bija cits... Varbūt mums lika saprast, 
kas ir mūs dzīvē svarīgākais? Darbs, nauda vai ģimene? Es jūtos, 
kā būtu jūs visus atradis no jauna. It kā kaut kur dienu steigā 
pazaudējis un tagad atradis. Dīvaini, vai ne? Sēžam bez naudas, 
bez darba, bet es jūtos laimīgs... Vai tu atklāsi savu noslēpumu? 
Kā tev izdevās uzburt šos svētkus?
– Ā, to tu gribētu gan zināt? Savus īpašos buramvārdus es nemaz 
nevaru tā teikt.
– Bet, ja es ļoti, ļoti palūgšu? Un vēl vakariņu traukus no- 
mazgāšu...
– Nu, ja jau traukus arī... Vienkārši – es pārdevu tos nelaimīgos 
ugunsdzēšamos aparātus atpakaļ firmai, kas nodarbojas ar to 
uzpildi. Un signalizācijas iekārtu arī. Mums pašiem laikam dzī- 
voklī uzstādīt signalizāciju pagaidām nevajadzēs?.. 
– Mjāāā... Un tu vēl saki, ka tev nav biznesmenes dotības? Es 
to nebūtu izdomājis... Varbūt tev ir noskaņojums parunāt, 
ko darīsim tālāk? Brauksim uz Rīgu vai vismaz tuvāk tai? Ja 
nu kāds no maniem daudzajiem, aizsūtītajiem pieteikumiem 
atrod dzirdīgas ausis? Tad būs jābraukā vai jāpārceļas tuvāk. 
Jeb iesim blakus maniem večukiem uz tirgu? Tu tirgosi puķes, 
es kartupeļus? Un rudenī – sēnes, to lasīšana mums padodas 
sevišķi labi... Bet varbūt man aizšaut pāris mēnešus uz Vāciju? 
Vai Īriju? Kā tu domā? 
 Iveta glāstīja vīra matus. Negribējās domāt ne par ko. 
Vienkārši izbaudīt mirkli. Vakara burvību un sveču liesmiņas. 
Ziemassvētki. Gada vismelnākā nakts, pēc kuras dienas kļūst 
garākas un saules arvien vairāk. 
– Man negribas runāt par naudu, par parādiem, problēmām... 
Vismaz šovakar ne. Gan jau tam visam pietiks laika... Iesim 
gulēt? Ir pavisam vēls. Mūsu zvirbulēni arī gluži miegaini.
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– Kas tev teica, ka nav? Labāk sāciet cept piparkūkas, tev tas 
lieliski padodas.
– Bet kā tad? – vīrietis samulsa. – Tev ir pat piparkūku mīkla? 
Kā tu to dabūji gatavu?
– Protams, ir. Un dāvanas jāpaliek zem eglītes. Kamēr jūs cep-
siet, es pa kluso nolikšu.
– Kā tu tiki pie naudas? Aplaupīji banku?
– Ziemassvētku vecītis atnesa. Vēlāk pastāstīšu. Varbūt...
 Bērni kopā ar tēti sajūsmināti ķērās klāt svarīgajam piparkūku 
veidošanas procesam, bet Iveta gatavoja svētku vakariņas. 
Dāvanas jau gaidīja mazos saņēmējus, kuri vēl nenojauta 
gaidāmo pārsteigumu. 
– Smaržo pēc kaut kā dievīga. Sautēti kāpostiņi... Cepetis? 
– Jā, un ledusskapī ir saldējums. Mūsu iecienītais – krējuma, ar 
karameļu bumbiņām...

***

 Vēlu vakarā, kad bērni darbojās ar savām saņemtajām dāva-
nām un tiesāja konfektes juku jukām ar augļiem un cepumiem, 
Iveta ieritinājās dīvāna stūrī, bet Kārlis apgūlās un ielika galvu 
sievai klēpī. Radio klusītēm atskaņoja maigās Ziemassvētku 
dziesmas.
– Tu mani nebeidz pārsteigt, – Kārlis teica. – Viss, ko tu darīji  
pēdējos gadus, lika man tevi apbrīnot. Bet tagad es to daru vēl 
jo vairāk. Un šovakar it īpaši... Es laikam biju pārāk aizrāvies ar 
savu darbu? Man likās, ka bez manis nekas tur nenotiks. Visiem 
vajadzēja darāmo parādīt ar pirkstu un vēl klāt pastāvēt. Un to 
es arī darīju. Kad gaidīju šos Ziemassvētkus, man likās pavisam 
jokaini ap dūšu, jo vienmēr es saviem vīriem rīkoju arī svētku 
pasākumus, organizēju un skrēju, bet tagad... Kāda vērtība tagad 
ir tam, ko es toreiz darīju? Nulle, komats, nulle. Darba vietas 
vairs nav, vīri kur kurais, neviens nav pat atcerējies piezvanīt. 
Bet saviem bērniem es nespēju noorganizēt neko. Vienu brīdi 
es pat iedomājos par to, ka nav vērts dzīvot... Bet šovakar 
sapratu, ka tikai visi kopā mēs esam kaut kas vairāk. Toreiz man 
vajadzēja iet uz “Azoti”, vai ne? Bet es paklausīju mammu... Un 
pats arī domāju, ka darbs ar garantētu algu ir jāsaglabā. Likās, 
kā nu es tā iešu – zem sievas tupeles... Stulbenis!
– Ko nu vairs. Varbūt tā ir labāk. Man atkal visu laiku likās, ka 
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dažos gadījuma darbiņos, bet nekā nopietna tas neienesa. Pat 
bezdarbnieka pabalsts varēja segt tikai dzīvokļa īri un pašus 
nepieciešamākos izdevumus. Pie tam tas tika pārskaitīts mēneša 
sākumā, bet jaunais gads atnāk mēneša beigās. Iveta nesaņēma 
arī to, jo pašai toreiz neiznāca vairs ne algai, ne nodokļiem.
 Atkal ilgstoši būdama mājās, Iveta arvien izdomāja kaut ko 
jaunu savai trūcīgajai ēdienkartei. Dārzeņi bija. Ja kaut kas no 
tiem trūka, Zenta ar Ansi iedeva no saviem krājumiem. Iveta 
kombinēja, lika kopā un sajauca visneiedomājamākos varian-
tus, taču iznāca interesanti. Reizēm pat likās, ka viņi tik garšīgi 
nekad nav ēduši. Turpretī reizēm mācās virsū absolūta bezcerība. 
Bērniem gribējās kādu konfekti... Nauda... Nauda. 
 Todien Iveta nolēma aizņemties kādu latiņu no Aldas. Vismaz 
mazām dāvaniņām bērniem. Pirms svētkiem nevienam liekas 
naudas nav, bet varbūt tomēr... Taču arī Aldai nebija. 
– Es jau zinu, ka tu man aizdevi, kad mēs mašīnu pirkām... Un 
arī Viktora kāzām iztērējies, bet es pat neatdevu. Un Sabīni 
darbā paņēmi... Bet man tagad tiešām nav. Nedusmojies, labi? 
Eh, jums iet štruntīgi, bet man nemaz ne labāk. Tev vismaz 
Kārlis vienmēr mājās, bet manējais... Tāpēc i naudas nav. Rieb-
jas! Negribu ne svētkus, ne ko! Jurītis arī tādas atzīmes mājās 
nes, man bail domāt, kāda būs liecība! Nezinu, par ko man tāds 
sods? 
 Neviens nespēja Ivetai palīdzēt. Neviens. Pat kaimiņiene... 
Tomēr, jābūt taču kādai izejai? 
 Kārlis piespiedu bezdarbību pārdzīvoja un reizēm sēdēja 
absolūtā vienaldzībā, pārlasot tikai avīžu sludinājumus. Turpretī 
citreiz viņš azartiski palīdzēja gatavot rūķu cepures un zaķa ausis 
skolas karnevālam, kopā ar bērniem risināja mājas darbus un 
pēc tam pagalmā pirmajā sniegā pikojās, par spīti kaimiņsievu 
nesapratnes pilnajiem skatieniem. Tādos brīžos Iveta skaidri 
saprata, kāpēc ir šo vīrieti iemīlējusi... 
 Ziemassvētku vakars bija skaidrs un skanīgs. Eglīti Kārlis 
kopā ar dēlu bija atnesis jau pirms pāris dienām. Diemžēl ar 
visu pārējo rādījās bēdīgāk.
– Sievuk... Vai tu mani nenosodi, ka mums nav nekā garšīga 
svētku galdam? Un dāvanu bērniem arī nav. Es viņiem teicu, 
ka šogad būs tikai pavisam mazas, bet beigās nav nekādu... Tik 
vien, cik daži nieki no omes. 
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 Iveta iznāca no pilsētas domes ārēji paplukušās ēkas un atvieg-
loti ieelpoja mitro, atsvaidzinošo gaisu. Viņa būtu gribējusi kaut 
kur atsēsties, vienalga – parkā uz soliņa, kafejnīcā, kaut vai 
padrūmajā autoostas uzgaidāmajā telpā. Tas nekas, ka ārā bija 
žļurgaina ziema, šķīdonis, un pie tam vēl tecēja no jumtiem. Pie 
muguras lipa sasvīdusī blūzīte un džemperis. Taču sēdēšanai 
tagad nav laika. Drīz mājās no skolas būs dēls un kaimiņu tante 
meitiņu līdz tam solījās pieskatīt. Bet Reinis ar māsas lellēm 
krāmēties negribēja. Sniegavīri, ragavas, pikošanās un viss cits, 
no kā viņš nāca mājās galīgi slapjš un sasārtis – tās bija viņa 
iemīļotās nodarbošanās.  
 Iveta iepriekš nebija iedomājusies, ka tas būs tik apnicīgi. 
Grūti – jā, varbūt arī ilgi, bet apnicīgi? Kad vasarā izlolotais 
sapnis sāka īstenoties un pārvērsties realitātē, draugi un paziņas 
brīnījās un pārsvarā izteica sliktas prognozes. Varēja tikai 
pabrīnīties, kur viņi ņēmuši šos briesmu stāstus, jo nevienam 
nebija sava uzņēmuma. Rekets, bankrots, ieņēmumu dienests – 
tie bija galvenie bubuļi visās sarunās par Ivetas iecerēto mākslas 
salonu, veikaliņu un visu pārējo. Visu nemaz viņa nevēlējās 
atklāt, bet pat tagad lielākajai daļai bija skaidrs, ka nekas labs 
neiznāks. Mākslas salons rajona centrā? Kas gan tur iepirksies? 
Tikšanās ar māksliniekiem? Neviens uz tām nenāks. Izstādes? 
Kam tās tagad interesē?
 Labi, ka pašas vecāki, kaut gan galvas grozīja, tomēr neko slik-
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tu neteica. Zināja jau, zināja, ka meitai tik ļoti gribas pamēģināt 
kaut ko savu, ka apnicis nest gaismu ar maisu pajukušajā lauku 
klubiņā, ka viņa tāpat darīs pēc sava prāta. Mamma ieteica pat 
dažas labas un necerēti pārdrošas idejas. Tētis, kā praktisks un 
tehnisks cilvēks, galvenokārt sūkstījās par naudu. Ivetai nebija 
nekādu īpašumu ieķīlāšanai bankā, vecāku lauku māja neskaitījās 
vērtīga manta, bet pašas dzīvoklis nebija privatizēts un atradās 
tālā pilsētas nomalē. Iekrājumu arī nevienam nebija, vecāki visu 
mūžu nostrādāja ikdienišķos darbos, kur nevarēja neko atnest 
mājā. Pēc aiziešanas pensijā, abi turklāt nopirka mammas tēva 
māju tālu laukos, sapņodami par zemniekošanu un atpūtu no 
pilsētas kņadas. Taču viss pavērsās pavisam citādi...
 Tomēr Ivetas domas lidojums bija spējis pārvērsties reālā 
naudas summā. Sludinājums Kanādas latviešu avīzē atnesa 
divu tautiešu vēstules. Vienā – Iveta tika slavēta par drosmi, 
tomēr aizdot naudu neviens nesolīja. Labprāt sarakstīšoties un 
uzzināšot, kā viņai klājas, bet naudiņas pašiem neesot.  
 Otra vēstule atnāca krietni vēlāk. Iveta jau bija sākusi apsvērt 
citas iespējas, kuras pagaidām tomēr likās nereālas. Rakstīja 
kāda pāri astoņdesmit gadiem veca dāma, bijusi kruīzā, tādēļ 
avīzes iekrājušās nelasītas. Viņai arī nekādu iekrājumu neesot, 
jo patīkot paceļot pa pasauli, bet mazliet aizdot uz gadu varot. 
Visi radi gan saucot viņu par traku, jo dzimtenes latvieši mākot 
tik ņemt – lai necerot savu naudu dabūt atpakaļ. Viņa arī esot 
nedaudz traka, tādēļ saprotot citus, tādus – kā, piemēram – Ivetu 
ar savām idejām. Protams, naudas bija daudz par maz visām 
iecerēm un mazāk, nekā Iveta lūdza aizdot. Tomēr labāk, nekā 
nekas. Un tā vienā jaukā pirmsziemassvētku dienā Iveta Radiņa 
reģistrēja savu firmu “Mākslas salons “Azote”“.

***

 Pilsētas autobuss bija pārpildīts, jo mazo klašu skolnieki 
brauca mājup. Bez grūstīšanās un plūkšanās vaļā gāja arī cepu-
ru raušana no galvām un skaļa spiegšana. Šajā laikā braucošie 
pasažieri vai nu angļu mierā vēroja visu notiekošo vai klusībā, 
bet dažs arī skaļi – apcerēja tematu – “kad mēs augām”. Viss 
bija atkarīgs no braucēju temperamenta un bērnu skaita savās 
mājās. Iveta pamanīja arī Reini, bet viņš sasārtušiem vaigiem 
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 Beidzot stūrgalvīgā izkārtne gulēja opeļa bagāžniekā. Kārlis 
noslaucīja nosvīdušo pieri un paskatījās uz sievu. 
– Nu, kā tu jūties? Nebēdājies, gan būs labi...
 “Būs labi”... kaut Iveta šos vārdus būtu dzirdējusi no vīra 
agrāk. Toreiz, kad dēla velosipēds... Ak, par to nav jādomā! Būs 
labi. Citādi nevar būt...
 Mākslinieks bagāžniekā bez otas pastieptajā rokā likās rādām 
dūri, tomēr smaids no viņa sejas nenozuda.
– Vedam pie muteres? Tur viens lūznis vairāk vai mazāk, šķūnītis 
pilns.
– Labi, vēl tikai mazu brītiņu ieiesim “Azotē”.  
 Radiņi klusēdami iegāja salonā. Te gandrīz nekas vairs ne- 
atgādināja to “Azoti”.
 Viena telpa bija tikusi pie iekaramajiem griestiem ar halo- 
gēnajām spuldzītēm, sienas rotāja marmorēti paneļi, jauns li-
nolejs. Jaunā saimniece šeit nerāpoja viena pati ar grīdlupatu 
un krāsu bundžu, kā toreiz Iveta. Toreiz... Jau atkal nāk prātā 
tas, kas jāaizmirst. Viņiem, acīmredzot, ir nolīgta laba brigāde. 
Otrā zāle vēl pagaidām bija kailām sienām, pielikti vien ap-
sildes elementi un noplēstas tapetes. Kārlis neko neteica, vien 
turēja sievu cieši apskautu. Bija tik labi just, ka tieši šobrīd neesi 
šajā pasaulē viena. Tikai nakts atgādināja to reizi, kad viņi bija 
atbraukuši saglābt ūdensvadu. Nē, domāt par to nedrīkstēja...  
– Brauksim prom, – Iveta atmodās kā no sapņa, – te tagad ir 
podu un bļodu veikals. Jāatdod Valijai atslēgas...
 Vēl ilgi tajā naktī Ivetai nenāca miegs. Likās, ka ar ietiepīgās 
skrūves nociršanu viņas dzīvei bija nocirsts kaut kas ļoti būtisks. 
Varbūt jēga? Bet varbūt tikai ilūzijas?

***

 Jaunais gads nāca tāpat kā vienmēr – ar kņadu, rosību un 
dāvanu gaidām. Reinis  Ziemassvētku vecītim vairs neticēja, bet 
Sanita svārstījās starp ticēšanu un nē. Tomēr dāvanas gribējās 
abiem. Dāvanas... Ivetai griezās galva no domas, ka skolas sa- 
rīkojumiem vajag latu laimes akai, divus – audzinātājai, vēl – 
koncertam... Vēl... Un vēl. Naudas nebija. Darba nebija. Visu 
garo, pelēko rudens laiku dzīve likās bijusi pavisam skopa un 
nesaudzīga pret viņiem, visiem četriem. Kārlis reizēm piepelnījās 



***

 Kad beidzot Iveta atrada pielietojumu savām veikala mēbe- 
lēm, jaunie saimnieki jau bija izremontējuši izstāžu telpu. Viņi 
Ivetu steidzināja un steidzināja, bet pircēju nebija, līdz bei-
dzot nekas cits neatlika, kā uzdāvināt plauktus skolai. Varbūt 
viņiem noder? Piedāvājumu skolas direktors uzņēma lietišķi 
un bez komentāriem. Paldies par to pašu! Iveta tik daudz bija 
atklausījusies visdažādākos spriedelējumus par savu izbijušo biz-
nesu, ka nu gandrīz bija kļuvusi imūna pret šiem neslēptajiem, 
indīgajiem mājieniem.   
 Viss cits iespējamais no telpām bija izvākts. Ja neko... tad neko 
arī neatstās. Iveta visu savāca uz mājām. Dzīvokļa kakti pildījās ar 
kartona kastēm. Krāsniņas aizveda uz vīra vecāku mājām, gan tur 
tām atradīsies pielietojums. Ziema taču nāk. Kārlis gan pasmējās, 
ka sieva uz mājām atvedusi pat ugunsdzēšamos aparātus, laikam 
taisoties kārtīgu Jaungada uguņošanu rīkot. Atlika vienīgi noņemt 
“Azotes” izkārtni. Smaidīgajam māksliniekam kāds salona ciet 
būšanas laikā bija nolauzis otu. “Augstu gan nācies cilvēkam lēkt, 
lai to izdarītu”, – Iveta nodomāja.
 Tā kā vecie Radiņi pievakarē bija izbraukuši uz svecīšu vakaru 
attālos kapos, un jaunajiem šim nolūkam vajadzēja opelīti, 
noņemt  un aizvest izkārtni iznāca tikai pilnīgā tumsā. 
– Mēs tā kā zagļi, pa tumsu... Cerams, ka policija mūs ne-
aizturēs.
 Kārlis aizņēmās jauno īrnieku atvestās kāpnes un izgāja uz ie-
las. Iveta devās līdzi pieturēt tās. Trīs skrūves padevās labi un, 
kaut gan čīkstēdamas, bet atskrūvējās samērā viegli. Ceturtā 
bija visneatlaidīgākā... Kārlis skrūvēja un locīja, kala un zāģēja. 
Bet “Azotes” pēdējais bastions turējās godam. Drīz āmura sitieni 
skanēja pa visu ielu. Ivetai tik ļoti negribējās satikt un redzēt 
garāmbraucošos vai ejošos, taču šinī situācijā tas likās gandrīz 
neizbēgami. Viņa aizžmiedza acis, it kā tādā veidā pati paliktu 
neredzama. Labi, ka vismaz tumšs... Sala rokas. Tāpat kā toreiz, 
vienai pašai atvesto malku kraujot... Nē, atcerēties nedrīkstēja! 
It nekas tāds nav noticis. Bankrotējis viens veikals. Nu, padomā 
tikai... droši vien katru dienu pāris izbijušu veikalnieku noceļ sa-
vas izkārtnes un dodas mājās. Nieki vien... Ar ko gan Iveta labāka 
vai sliktāka par citiem? Viņa pārdzīvos visu un pat paliks dzīva...
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kaut ko stāstīja citiem puišeļiem un mammu nemaz neredzēja. 
 Izkāpjot savā nomaļajā mikrorajonā, kurš kādreiz tika iecerēts 
par varenu pilsētas turpinājumu, bet pārmaiņu laikos palika 
tikai triju pabeigtu un divu uzsāktu trīsstāvnieču apjomā, Reinis 
pieskrēja klāt.
– Mammu, mums skolā šodien stāstīja par dinozauriem. Baigi 
foršie! Zini, cik daudz viņi apēd? Un citiem spārni, tādi lieli, 
lieli. Bet vienam bildē bija tādi zobi! 
– Kā tad tev pašam gāja?
– Labi. Bet Baibai pazuda pildspalva un Agnim izkrita zobs. Un 
skolotāja klepoja, jo viņai ir šalle ap kaklu. Bet lielie puikas baigi 
bļaustījās pa koridoru un direktors ar viņiem runāja. Rīt mums 
uz skolu jānes bērnības mīļākā mantiņa. Bet pusdienās bija gari, 
gari makaroni. Imants tos uztina uz ausīm un skolotāja bārās. 
Mēs mācījāmies zīmēt lapu. Un vispār gāja forši! 
 Ivetai negribot bija jāsmaida par dēla garo un steidzīgo 
vēstījumu. Cik labi būt mazam un pārliecinātam, ka mamma, 
tētis un skolotāja visu zina. Būtu tik jauki, ja vienmēr, pat līdz 
simts gadiem, pie rokas būtu kāda visu zinoša un pareizi priekšā 
pasakoša mamma.
 Mājās pretī steidzās Sanitiņa un Vilmas tante. Abas esot 
dzīvojušās labi, Sanitiņa visu dienu zīmējusi un pinusi Vilmas 
tantei bizītes. Uzsildījušas zupu, viss esot kārtībā. Iveta ieslēdza 
kafijas automātu un izvilka no somas bulciņas. Reinis paķēra 
savējo un aizskrēja pie Lego klucīšu kastes, Sanita vispirms 
atrādīja daudzos zīmējumus, tad savu bulciņu kulturāli uzlika 
uz šķīvīša un atgādināja brālim:
– Nomazgā rokas!

***

 Vilmas tante gribēja zināt, kas jauns pilsētā, kā Ivetai gājis. 
Viņai šeit nebija neviena radinieka, visu mūžu Vilma nodzīvoja 
viena, strādādama slimnīcā par sanitāri. Iveta varēja tikai 
pabrīnīties, cik kreņķu Vilmai nācies pieredzēt, cik svešu un 
savu sāpju pārdzīvot, tomēr viņas labestība kūsāt kūsāja pār 
katru, ko dzīvē gadījās satikt. Iveta viņu iepazina diezgan sen, 
vēl Reini vadājot bērnu ratiņos. Abas ar kaimiņieni Aldu bieži 
pastaigājās un dažreiz spēlējās ar saviem bērneļiem smilšu 
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kastē. Vilma reizēm nāca pasēdēt uz soliņa un pavērot bērnus. 
Citreiz – viņa adīja vai lasīja avīzi, bet citreiz – tikai mīļi smai-
dot, vēroja bērnus. Un iepazīšanās notika kaut kā pati no sevis. 
Bet nu jau Vilma bija biežs ciemiņš gan Aldas, gan Ivetas mājās 
un vajadzības gadījumā pieskatīja bērnus. Reini Iveta audzināja 
pati, bet nu skriešanu radās arvien vairāk. Vilma pati piedāvājās 
pieskatīt Sanitiņu, kad Iveta bija izstāstījusi savas idejas par sa-
lonu. Tas likās labs risinājums.
 Īsumā pārrunājušas dienas gaitas, abas lēni dzēra karsto kafiju.
– Zini, Vilmiņ, ja man kāds pirms tam būtu teicis, ka būs tik 
sarežģīti...
– Ko tad tu būtu darījusi – atteikusies no visa? – sirmā tante 
smaidīja.
– Nē, laikam jau nē. Bet – varbūt? Es nezinu. Visi šie arhitek-
ti, ūdensvada pārvaldes, ieņēmumu dienesti, plāni un sa- 
skaņošanas... Man reizēm bail pat atvērt kādam kabinetam 
durvis. Tūlīt redzu, ka traucēju – viens ir konferencē, citam nav 
pieņemamā diena, cits nav labā garastāvoklī. Šodien arhitektei 
bija pieņemamā diena, bet viņas nav. Un nav zināms vai būs. 
Nākošā reize ir pirmdien. Bet līdz tam man būtu jāsāk remonts, 
taču nav skaidras viņas prasības.
– Es, meitiņ, neko daudz nesaprotu no visām tām lietām, varbūt 
tur visur labāk iet Kārlim?
– Jā, droši vien, bet viņš nevar. Labi, ka šur un tur mani aizved 
vai piepalīdz materiālus atvest. Remontēt droši vien palīdzēs, 
vēl visas elektrības lietas? Es tur neko nesaprotu. Bet viņam 
jābūt savā darbā.
– Gan būs labi, atgulies un atpūties no skriešanas. Rīt viss liksies 
savādāk. Vai man atnākt? Man patīk ar taviem bērniem...
 Iveta sapņoja par garu gaiteni. Viņa klīda un klīda pa to, bet 
nekur nebija izejas. Pretī nāca cilvēki, kuri, uzrunāti, izšķīda kā 
migla. Vērās daudzas durvis, bet aiz tām atkal bija gaiteņi un 
tajos mākoņiem līdzīgie, mēmie cilvēki. Viņa nogriezās kādā, 
tad atkal kādā, bet tie nekur nebeidzās, līdzinoties milzīgam, 
samudžinātam labirintam.
– Lūk, kādas izskatās biznesa sievietes, – reizē ar buču zob- 
galīgi atskanēja Kārļa balss, – bērni nepieskatīti, vakariņas 
nevārītas...
– Cik ir pulkstenis? – Iveta beidzot pamodās no murgainā 
sapņa.

tevi izputināja. Kā tagad iztiksiet? Ārprāts!
– Nu, nomierinies un beidz par to vaimanāt! Meklēsim un 
atradīsim. Bet tagad, laižam uz mežu! 
– Brauciet, bērniņi, brauciet! Vismaz ziemai iesālīsiet.
 Vecās sēņu vietas gandrīz nevarēja pazīt. Pāris gados mežs 
likās izmainījies. Miglainajā rītā tas izskatījās noslēpumains 
un vilinošs. Iveta sēņoja, jo cūcenes tiešām bija saaugušas izcili 
skaistas. Brīdi debesīs cauri mākoņiem izlauzās saules stars, tad 
spožais spīdeklis uzvarēja biezo miglu, un sieviete pamanīja, cik 
te ir skaisti... Pierasojis zirnekļa tīmeklis starp zariem.. Dažas 
spilgti sārtas brūkleņogas... Pat vēlīna mellene. Bērzu dzeltenās 
lapas sūnās maldināja un lika meklēt sēnes tur, kur to nav... 
Egļu tumšzaļais biezoknis kontrastēja ar apšu trīcošajām, koši 
sarkanajām lapiņām. Kaut kur debesīs žēli sauca dzērves... 
Dažas atrastās baravikas varētu fotografēt un novietot uz sēņu 
kataloga vāka, tik majestātiskas tās bija. 
 Miers, klusums un zilas, jo zilas debesis... Vai tā ir laime? 
Kāpēc Iveta bija tā triekusies, kreņķējusies, pūlējusies, raudājusi, 
pārdzīvojusi? Kāpēc tas viss bija jāpiedzīvo? Šeit, mežā nebija ne 
bēdu, ne raižu, ne parādu. Ne nenovīdīgu kaimiņu, ne radinieku 
pārmetumu, ne klaji līksmojošu skauģu, ne nenomaksājamu 
rēķinu. Varbūt pārcelties dzīvot uz mežu? Mazā piparkūku 
namiņā... Šeit ir tikai sēnes, ogas, rieksti. Tējas zāles. Viņi kļūs par 
vācēju ģimeni, lasīs meža veltes, apaugs ar sūnām un ķērpjiem. 
Sēnes, sēnes... Spaiņi pildījās un kļuva arvien smagāki. 
 Abi nenogurdināmie sēņotāji beidzot tomēr nolēma apsēsties 
un paēst savas sviestmaizes. Kārlis atlaidās sūnās guļus.
– Sievuk, zini, ko? Kaut arī man būtu jābēdājas, bet es priecājos... 
Tik sen neesam nekur abi tā kopā bijuši. Liekas, ka man neko 
vairāk nevajag – mieru, saulainu atvasaru un savu sieviņu 
blakus. Dīvaini, vai ne?
– Jā. Es iedomājos tieši to pašu...Laikam cilvēkam patiesībā va-
jag pavisam maz. Zini, atbrauksim vēl, kamēr nav uznācis auk-
stums!
– Tu laikam klausīsi mammas padomu – sālīsi ziemai? Bet man 
ir kas labāks padomā. Uzmini!
– Nu? Celsim mežā būdiņu? No zariem un sūnām?   
– Varbūt, – Kārlis blēdīgi smaidīja, – bet to vēlāk. Tagad nāc pie 
manis... te ir tik mīksti... 
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dēļ? Nē, taču... Bet varbūt tomēr? Jo viss, ko Iveta līdz šim ir 
darījusi, ir bijis tikai slikti un nepareizi!  
 Kārlis stāvēja un nezināja, kā mierināt raudošo sievu. Arī 
pašam ap sirdi nebija līksmi, kāds no viņa mierinātājs. Bijušie 
darbinieki pat lāgā neatvadījās... It kā nebūtu bijis kolektīvs, 
kopīgi darbi un ikdienas gaitas. Lai cik Kārlis bija centies būt 
arī draugs saviem padotajiem, viņš tomēr citu acīs palika tikai 
šefs. Protams, slikts, jo prasīja arī pastrādāt... Un neviens vien 
dzērājs acīs bija pasmējies, ka bosam nu nākšoties iet uz bez-
darbniekiem. Pat tie, kas šķita normāli vīri, šodien bija aizgājuši 
bez neviena laba vārda. Viņš tikai klusi glāstīja šņukstošās sievas 
galvu. “Būs vēl jānoklausās muteres vaimanas”, – viņam iešāvās 
prātā. 
 Reinis ar Sanitu pa durvīm ievēlās kā divi jautri, dauzonīgi 
suņuki. Sanitai bija izjukusi bižele un brālis to plucināja vēl 
vairāk.
– Mammu! Tēti! Jūs esat mājās?! Baigi forši, kaut jūs vienmēr 
būtu mājās! Iesim ārā? Nu, lūdzu!

***

 Rudens ievilkās garš un silts. Iveta izlūdzās, lai vīratēvs iedod 
savu opelīti aizbraukt sēnēs. Ansis parasti savu braucamo nevie-
nam neaizdeva un uzpasēja kā lielu dārgumu. Pat dēlam viņš 
to palienēja nelabprāt. Tomēr, Zentas sarāts, piekāpās un atļāva 
jaunajiem braukt. Kārlis bija dzirdējis, ka cūcenes vēl augot tik 
braši, ka ar izkapti varot pļaut. Esot pat daža baravika vēl atro-
dama. Sēnēs jaunie Radiņi agrāk brauca bieži, bet pēdējos gadus 
tam galīgi nebija laika. Šoreiz viņi vēlējās atgūt iekavēto un ma-
zliet nomierināt satrauktos prātus. Savu artavu kopējā bēdu 
kausā pievienoja arī Zenta, kurai dēla darba zaudēšana likās kā 
pasaules galam pielīdzināma kataklizma.    
– Tev vajadzēja sūdzēties, – viņa nerimās, – nevar būt, ka visu tā 
izputina. Valsts manta taču! 
– Mammu, tam nav nekādas jēgas... Uzņēmumu nopirka kāds 
cilvēks, kam ir citi plāni.
– Jā, bet tas viss tak bija valsts! Un ko tu tagad darīsi? Ivetiņa ar’ 
bez darba... Vedekliņ, tev nevajadzēja tik daudz liekēžu turēt, 
padomā, tā tava draudzene nevarēja viena strādāt? Dāma at-
radusies! Bailes viņai... Algas ta’ visām gribējās saņemt? Tās jau 

248 9 

– Jau astoņi.
 Ieslēgtais televizors rādīja Foresteru kaislības, piecgadīgā Sanita 
savā nodabā spēlējās ar rotaļu lāčiem, bet Reinis, acīmredzot, bija 
tikko ienācis. Gaitenī mētājās slapju drēbju un apavu kaudze.
– Kur tu tik vēlu? Es tikai mazliet atlaidos. Baigi piekusu.
– Man atkal jauna atskaite jāraksta. Un rīt beidzot atvedīs jaunu 
datoru. Vajadzēja kabinetu pārkārtot.
– Pusdienas paēdi?
– Nebija laika.
– Atkal? Būtu atbraucis mājās, tas taču aizņem ne ilgāk par pus-
stundu. Tūlīt kaut ko sataisīšu, apēd tikmēr kādu sviestmaizi.
 Sākās parastā, jaukā vakara kņada. Reinis steigšus pildīja 
mājasdarbus, Sanita visiem stāstīja savus piedzīvojumus. 
Dzīvokli piepildīja vakariņu smarža. Iveta pa brīdim ienāca istabā 
palūkoties “Panorāmas” sižetus un atkal atgriezās virtuvē. 
 Šie vakari bija tik pierasti, bet Ivetai tomēr mīļi. Kaut gan 
mājās valdīja diezgan liels juceklis – visi runāja reizē, Reinis 
prasīja paskaidrot brīžam to, brīžam šo, Kārlis šķirstīja avīzi, 
skatījās televizoru  un kutināja Sanitu, Iveta skraidelēja no vir-
tuves uz istabu, – šī rosīšanās likās vajadzīga, nomierinoša un 
pat mīļa. Iveta tik daudz laika bija pavadījusi gandrīz viena.
 Vispirms – sēžot mājās ar Reini. Kārlis, protams, bija darbā. 
Vīra pavadīšana uz darbu, putekļu izdzenāšana, mazais dārziņš 
ar tomātu būdu, bērna  audzināšana – tā bija parastā ikdiena. 
Jauka, vajadzīga, bet tik garlaicīga. Labi, ka reizēm atnāca Alda 
no pretējā dzīvokļa. Arī viņa audzināja savu mazo dēlu – Jurīti, 
kurš bija tikai dažus mēnešus vecāks par Ivetas dēlu. Aldai diez 
ko neveicās ģimenes dzīvē, vismaz viņa pati tā uzskatīja. Vīrs 
mīlēja aizsēdēties ar draugiem pie glāzītes, lai gan citādi bija 
omulīgs un jautrs cilvēks. Bet Aldai vajadzēja kādu, kas uzklau-
sa viņas kreņķus, un šis kāds atradās Ivetas personā. Arī Vilmas 
tante bija lietas kursā par katru Aldas vīra grēku. Puikas spēlējās 
kopā, bieži saplūcās un atkal salaba, bet sievietes, reizēm divatā, 
reizēm trijatā ar Vilmu mazliet paklačojās, izdzēra pa kafijas ta-
sei un jutās labāk, nekā katra savā mājā vientulīgi darot mūžīgi 
nepieveicamos mājas darbus. 
 Vēlāk piedzima Sanita, Ivetai darāmā bija vēl vairāk. Alda 
jau atkal strādāja netālajā pārtikas veikalā. Reinis bija mīļš un 
šiverīgs puika, negribējās viņu vest uz krietni patālo bērnudārzu. 



10

Kamēr viņa tā braukātu no rītiem un vakaros, Sanitiņa paliktu 
viena. Tā nu Iveta dzīvojās pa māju ar abiem. Ja viņai vajadzētu 
godīgi atzīties – reizēm viss bija līdz kaklam... atkal autiņi, tu-
mes, putekļi, dārzs, vakariņas. Kārlis lielākoties bija darbā. 
Atgriezās noguris, izskatījās pelēks. Naudas gan vairāk neradās, 
bet iztikt varēja. Gan Ivetas, gan Kārļa vecāki dzīvoja pārāk tālu, 
lai regulāri ņemtu pieskatīt bērnus. Tās bija retas reizes, kad 
abi tikai divatā varēja izrauties uz teātri Rīgā vai tepat, Salienā, 
uz kādu koncertu vai paciemoties pie draugiem. Parasti Kārļa 
brīvajās dienās viņi visur gāja četratā un paši smējās, ka dzīvo kā 
austrumnieki – bērni vienmēr līdzi. Bet ne visur gaidīja ģimenes 
ar bērniem. Mūžīgā ratiņu staipīšana un somas ar maināmajiem 
autiņiem – tas bija grūti.
 Bet nu viss būs citādi. Iveta gribēja atsākt darbu, bet kam tad 
vajadzēja kultūras darbiniekus? Un pašai nemaz negribējās at-
griezties vecajā darba vietā, kur maksāja maz, bet intrigu bija 
daudz. Ideja par savu salonu Ivetu pārņēma kā purva akacis, 
ievelkot iekšā viņu visu. Un nu jau viss sāka notikt! Arī Kārlis 
pamazām savā darba vietā bija vairākkārt paaugstināts, kamēr 
pašlaik vadīja padsmit cilvēku kolektīvu. Darba mazāk nekļuva, 
bet bija cerība! Viss būs...         
– Pastāsti nu savus piedzīvojumus, – miegaini lūdza Kārlis. 
– Tev nebūs diez ko interesanti, vieni ierēdņi, papīri un papīri.
– Bet varbūt man iepatiksies un es aiziešu pie tevis strādāt 
par komercdirektoru. Vai prezidentu. Un pieņemšu smuku 
sekretāri.
– Labi, bet tikai astoņdesmitgadīgu, ar kupri, klibu un vāj- 
dzirdīgu. Vēlams ar vienu aci...
– Lai tev pārietu domas par sekretārēm, mazliet pastāstīšu. 
Vispirms, – Iveta nolieca pirkstu, – biju darba biržā, noņēmos 
no bezdarbnieku uzskaites. Tad, – viņa nolieca jau otru pirk-
stu, – iegriezos ieņēmumu dienestā pakonsultēties un stājos 
uzskaitē kā nodokļu maksātāja. Tur visi iekārto jaunus kabine-
tus un valda baigais jūklis, viens sūta pie otra. Vēl vajag dažas 
kopijas, jāiet otrdien. Pēc tam biju pie elektriķiem pavaicāt, vai 
var pieslēgt elektrību. Vajag īres līguma un vēl citas kopijas, 
tad aizgāju uz to māju, šie atbrauca skatīties. Ai, tas viss ir tik 
sarežģīti! Vajagot mainīt ievadus gan veikala mājai, gan pagalmā 
esošajai, jo abas ir vienam saimniekam un vienā sistēmā. Vadi 
esot bojāti, bīstami un tā joprojām... Būs jābrauc pie saim-

ir viņas brālis. Lielais, skaistais brālis Ivo. Kādreizējais meiteņu 
acuraugs un vecāku prieks. Kur palikuši viņu kādreizējā bērnības 
draudzība un tuvība, kopējie noslēpumi un blēņas? Atlikušas vien 
lietišķi sausas attiecības, kurās vienam jābūt devējam, bet otram 
ir pienākums dot un dot. Nebeidzami. Vai tiešām nebeidzami? 
Brālis Ivetas klusēšanu izprata kā apdomāšanos vai piekrišanu un 
turpināja vārdot.
– Tu zini, ka mums grūti ar iztikšanu. Bērniem skolā jāiet un 
tā. Un vēl – fāters izteicās, ka jums autiņš ir pagalam? Ja jūs 
netaisāt, varat atdot mums. Es saķīlēšu. Varēšu sīkos vadāt. 
Neko daudz tu tāpat lūžņu placī nedabūsi, tad labāk atdot savai 
ģimenei. Vai ne?
– Nē... Es tev neko nedošu.
 Izteikt šos vārdus nemaz nebija tik viegli. Ivetai nekad ne- 
gribējās strīdēties un apvainot citus, kaut ko pārmest un kādu 
bārt. Bet šoreiz pietika...
– Kā tā? Jau pārdevāt? Varēji gan iedomāties par bērniem.
– Ej tak tu vienreiz ratā! Gādā beidzot pats par saviem sīkajiem! 
Ej, pastrādā un nopelni, tad redzēsim vai man kaut santīmu 
iedosi! Es tev vairāk neko nevaru un negribu palīdzēt...  
 Klausulē varēja dzirdēt brālim blakus stāvošās Dzintras 
sašutuma pilnos šņācienus. Ivo vēl neaptvēra māsas atteikumu.
– Bet tev tak paliek pāri? Pati teici...  Kā tad tā?
 Iveta nometa telefona klausuli. Nebija, ko vairāk teikt. Viņi 
laikam nekad nesapratīs, kāpēc saņēmuši atteikumu. Vienkārši 
ļaunā Iveta ir kļuvusi riebīga un skopa. Nu, lai...  Kā apstiprinot 
šīs domas, tālrunis iezvanījās atkal. Šoreiz tā bija Dzintra...
– Tu... Tu! Ragana tāda! Nezini, kā tagad lekties un izrādīties. 
Kas tu tagad esi? Es vienmēr teicu, ka tiem bagātajiem nav 
sirds, tagad dabū pati, ko esi pelnījusi! Sēdēsi bez naudas un 
tad redzēsi, kā mums iet. Visu laiku nez ko tēloji... Baigā biznes-
mene! Es jau saku, ka Dievs visu redz, tagad saņem savu sodu! 
Skopule! Katrreiz, kad bērniņiem jāpalīdz, bija jālūdzas kā nezin 
ko, i tad kapeikas vien skaitīji. Ne reizes brāļa ģimenei nevarē...  
 Iveta tālāk nespēja klausīties, viņa izrāva kontaktu pie sie-
nas. Dzintras balss aprāvās pusvārdā. Acīs saskrējušais sāļums 
nespēja noturēties, tas sāka plūst nevaldāmā straumē... Atkal 
viņa ir vainīga! Vienmēr pie visa vainīga. Iveta ir visu šīs pa-
saules nelaimju vaininiece! Vai Kārlis arī  darbu zaudēja viņas 
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