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6. LAPPUSE

Līdzjūtība
Izsaku līdzjūtību visiem Svētā 

Valentīna no Ternes piederīgajiem. 
Atkal ir klāt tas sāpīgais datums, kas 
liek atcerēties, ka šis katoļu priesteris 
269.  gadā tika brutāli nonāvēts… 
Tomēr mums liekas, ka 14.  februāris 
ir ļoti romantisks datums, jo tas visā 
pasaulē nes tauriņu klātbūtni vēderā. 
Kā tad… tauriņi vēderā! Ha! Es domā-
ju, ka Valentīnam būtu ko teikt — nez, 
vai viņa skatījumā sitieni ar koka nū-
jām pa čaiņiku bija romantiski! Varbūt 
romantisks bija Romas imperators 
Klaudijs II, kurš pavēlēja šo nabadziņu 
novākt no trases? Lai jau paliek… Ko 
tik drūmi sākšu savas pārdomas par 
mīlētāju svētkiem…

Lai vai kā, sveicu jūs, īstenie romanti-
ķi, īsteni romantiskā datumā! Svinēsim 
romantiskos svētkus ar nosaukumu Va-
lentīndiena! Protams, ne jau visi cilvēki 
tos svinēs. Tā atkal būs dažādu cilvēku 
dalīšana pa kastītēm. Visi tie, kuri ir bez 
savas otrās pusītes, tiek automātiski 
svītroti no šīs dienas svinētāju saraksta. 
Jā, nez kāpēc Svēto Valentīnu piemi-
nēt un svecīti iedegt var tikai neprātīgi 
iemīlējušies, gados jauni cilvēki!? Ne-
taisnība! Bet — kurš gan teica, ka tais-
nība ir uz pasaules? Samierinieties jūs, 
vientuļnieki, ka viens datums gadā būs 
jāpārcieš! Protams, visi tirgotāji, kuri no 
AliExpress.com vai Ķīnas vairumtirdz-
niecības bāzes ir pasūtījuši tās daudzās 
plastmasas, plīša, vai šokolādes sirsni-
ņas, gan berzē rokas, jo, lai cik dīvaini 
tas nebūtu, šīm precēm noiets ir katru 
gadu. Arī ziedu veikali berzē rokas, jo 
vesels bars ar vīriem un puišiem stāvēs 
rindās, lai tik nopirktu kādus zaļus kā-
tus, ko vēlāk pasniegt savām sievietēm.

Kas tad ir tas, kas šos svētkus pa-
dara par svinēšanas vērtiem? Tra-
dīcija? Kāda tur tradīcija, ja viss ir 
balstīts uz 20.  gadsimta mārketinga 
veikumu! Kaut kā neliekas, ka mūsu 
senči 19.  gadsimtā vai 20.  gadsimta 
pirmajā pusē būtu svinējuši šos svēt-
kus. Nu, pareizi, tad taču bija citas 
morāles normas. Es jau sāku izklausī-
ties kā tāds vecs opītis, kurš moralizē, 
ka manā laikā ar tādām blēņām ne-
nodarbojās,  — ja puisis mīlēja kādu 
meiteni, tad lenca un aplidoja viņu tik 
ilgi, kamēr apprecēja! Bet kurš tad ta-
gad runā par precībām? Svarīgākais ir 

dabūt sev otro pusīti Valentīndienai, 
kaut uz vienu vakaru, lai nejustos no-
žēlojami, ka neiederies sabiedrībā.

No manām, precēta vīrieša, pozī-
cijām skatoties, nav izdevīga tā Va-
lentīndiena, nu nav! Pietiek jau ar to, 
ka gada griezumā ir jāatceras vairāki 
nozīmīgi datumi — sievas dzimšanas 
diena, vārda diena, mūsu kāzu gada-
diena, gadadiena reizei, kad mēs pir-
mo reizi viens otru ieraudzījām, gada-
diena pirmajam randiņam, pirmajam 
skūpstam, gadadiena mīkstajai plīša 
rotaļlietai, ko uzdāvināju draudzības 
sākumā… Vēl ir arī 8. marts. Kam man 
vēl Valentīndiena? Lai pabalstītu puķu 
un lēto rotaļlietu biznesu?! Tad es uz-
dodu sev jautājumu  — vai man būs 
kāds labums, ja sarūpēšu sievai kādu 
pārsteigumu šajos svētkos? Varu atbil-
dēt politkorekti, sakot: jā, jo, redz, sieva 
būs iepriecināta. Priecīga sieviete  — 
tas vienmēr ir pozitīvi. Tomēr, es varu 
teikt arī nē, jo ne es dabūšu kādas īpa-
šas vakariņas (ja par tām pats nemak-
sāšu), ne kādu īpašāku attieksmi pret 
sevi. Mans vīrieša pienākums ir savu 
sievieti lolot katru mīļu brīdi, negaidot 
izdomātus svētkus, lai to darītu. Ja vēl 
esmu bijis tāds rupucis, kurš sievai zie-
dus un kādas dāvanas nav dāvinājis 
jau ilgāku laiku, tad tas liksies uzspē-
lēti un, visticamāk, tiks vēlāk pavērsts 
pret mani pašu! Tāpēc, dārgais draugs, 
esi gudrs šo romantisko cīņu cīnītājs! 
Ja sāksi koncentrēties tikai uz Valen-
tīndienu, aizmirstot patiešām svarīgos 
datumus, tad sievas skūpsta vietā vari 
dabūt arī sveicienu no pannas!

Vīri, mīlēsim savas sievas, tās luti-
nādami, sarūpēdami pārsteigumus 
katru mīļu brīdi! Neatliksim to uz kā-
diem cietsirdīgiem datumiem! Vai tad 
viņas nav pelnījušas, ka reizi pa reizei, 
lai pelēkā ikdiena būtu citādāka, mēs 
mājās atnestu kādu zaļu kātu? Savu 
reizi varam pagatavot vakariņas, ie-
liet glāzē vīnu, vienkārši patērgāt… 
Vai arī uzrakstīt kādu dzejoli, kas būtu 
veltīts mūsu sirdsdāmai, uz brīdi no-
metot mūsu raupjā tēvaiņa masku. 
Ja mūsu sievietes būs mīlētas ikdienā, 
nebūs vairs nozīmes kādam īpašam 
datumam. Nebūs arī vajadzības dis-
kutēt par Stambulas konvenciju… 
Turam buru!

RAIMIS 
    raimis@talsuvestis.lv

Ko lai dāvina, ko lai dāvina?!
Raimis

Jā, sprukās nu tu esi! Ko lai sarū-
pē savai sievietei, ja gribi ļauties šiem 
kapitālistu ieviestajiem svētkiem, ko 
mēs saucam par Valentīndienu? Jā-
atzīst, ka esam pārāk izklaidīgi, pār-
steigumu sarūpēt ir liels slinkums, 
visu atliekam uz pēdējo dienu, tāpēc 
arī tāds izmisums, ieraugot kalendā-
rā šo datumu.

Pirmkārt, jāsaprot, kāds ir mērķis, 
ko gribu ar savu dāvanu panākt. Jā, 
aiz katras dāvanas slēpjas kāds ie-
gansts. Esmu dzirdējis pārmetumus 
no sieviešu kārtas pārstāvju puses, ka 
mēs, vīrieši, nemaz nemākam tāpat 
vien dāvināt dāvanas, vienmēr būs 
kas tāds, ko gribēsim saņemt pretī. 
Jāatzīst, ka tā tas arī ir! Vai tad es par 
savām pūlēm neesmu kaut ko pelnī-
jis? Esmu!!! Tomēr, dārgais draugs, 
esi uzmanīgs, iespējams, tev nāksies 
piedzīvot, ka neko pretī nesaņem, lai 
arī cik šausmīgi tas izklausītos.

Mēs jau zinām, kā meklējam dā-
vanas: nopērkam kādu nieciņu un 
pie vienas reizes, drošs paliek drošs, 
paņemam arī prezervatīvu paciņu… 
Jā, nav ko liegties — protams, mēs 
sagaidām, ka visas zvaigznes sarin-
dosies tā, ka par mūsu centieniem 
tiks kāds mīlas prieks! Valentīndiena 
nav izņēmums — divas preces būs iz-
tukšotas no veikalu plauktiem: kāds 
salds un alkoholisks špuhteļūdens un 
prezervatīvi.

Negribu tevi apbēdināt, bet sie-
vietes arī ir viltīgas. Viņas var mūsu 
slēptos nodomus atkost uzreiz, lai gan 
mums liekas, ka esam visu nostrādā-
juši līdz pēdējam sīkumam. Jā, mūsu 
sievietes ar savu intuīciju ir kā Erkils 
Puaro — vienmēr atradīs vainīgo! Šeit 
gan nerunāju par jauniem cilvēkiem, 
kuri tikko iemīlējušies un kuriem nav 
jāgaida Valentīndiena, lai būtu sekss. 
Es runāju par tiem pāriem, kuri ir 
kopā jau labu laiku. Kur sievietes ir 
redzējušas mūs arī no nepievilcīgās 
puses — krācošus, apvēlušos ar alus 
vēderiem, nevīžīgus pret savu izskatu 
un ar romantisma iztrūkumu.

Turpinājumā apskatīšu dažādus 
dāvanu veidus un to, kādu reakciju 
uz tām mēs varētu saņemt. (Jāpie-
bilst, ka viss turpmāk minētais ir 
viena bārdaina indivīda izdomājums, 
kam ar realitāti ir maz kopīga. Sie-
vietes reakciju uz katru no dāvanām 
ir NEIESPĒJAMI uzminēt, tāpēc 
katrs pats lai uzņemas atbildību, ko 
tādu mēģinot dāvināt.)

ZiEdi
Ko domā vīrietis: Ak, nē, atkal 

aizmirsu par Valentīndienu! Būšu 
oriģināls, nopirkšu puķes, un būs 
labi! Jāņem rozes, vēlams tumši sar-
kanas, — kā nekā romantiskākie zie-
di. Uzdāvināšu rozes, un romantiska 
nakts garantēta ar 99,9 procentu var-
būtību! Jāsāk jau galvā pārcilāt Ka-
masūtras pozu klāstu, lai neapjuktu 
izšķirošajā brīdī!

 Iespējamā pozitīvā sievietes 
reakcija: patiess prieks, mīlestības 
uzplūds, asaras un nebeidzami skūps-
ti. Romantiskais vakars var sākties.

 Iespējamā negatīvā sievietes 
reakcija: Sajūsmas iztrūkums un 
skatīšanās ar neizpratni uz trīs ma-
zajiem ziediem. Prezervatīvu ierau-
dzīšana noved pie negaidītas seksa 

pozas: abi partneri aiziet gulēt, pa-
griezuši viens otram muguru, un dus-
mīgi bubina katrs pie sevis.

ŠoKolĀDE + 
šAmPAniEtiS

Ko domā vīrietis: Urā, galvā iešā-
vās ģeniāla ideja! Nopirkšu ko tādu, 
kas der abiem! Šokolāde vienmēr ir 
veiksmīga izvēle, tā garšo katrai sie-
vietei, arī nedaudz šampanieša nenāks 
par skādi, lai vispārējais noskaņojums 
būtu ideāls. Turklāt tikšu arī es pie kā 
grādīga, viena glāze viņai, trīs man.

 Iespējamā pozitīvā sievietes 
reakcija: Kā man garšo šokolāde un 
saldais «Rīgas šampanietis»! Mans 
vīrietis zina, kā mani pārsteigt!

 Iespējamā negatīvā sievie-
tes reakcija: Viņš grib, lai es kļūstu 
resna! Vakarā pēc 18.00 ēst šokolādi 
nozīmē resnēt! Uz bēdām jāiedzer… 
(Viss šampanietis tiek izdzerts bez 
vīrieša līdzdalības.)

RomAntiSkAS 
vAKARIņAs ĀRpUs 

mĀjĀm
Ko domā vīrietis: tas būs padār-

gi, bet būs tā vērts. Lai sīkie dzīvo pa 
māju, nebūs man bardaks jāvāc! Pasē-
dēšu, ieēdīšu pārmaiņas pēc ko garšī-
gu. Varbūt tur būs arī televizors, varē-
šu ar vienu aci paskatīties olimpiskās 
spēles. Manai sievietei jau patiks, vi-
ņai vienmēr patīk tās smalkās ēstuves.

 Iespējamā pozitīvā sievietes 
reakcija: Ak, kā man patīk šie vaka-
ri ārpus mājas, ka varu pabūt divatā 
ar savu vīrieti bez mūžīgā televizora 
un bērniem un ļauties nesteidzīgam 
vakaram!

 Iespējamā negatīvā sievietes 
reakcija: viņam nepatīk, kā es gatavo-
ju, tāpēc mēs ēdam ārpus mājas! Būtu 
bijis labs laiks, lai parunātu par mūsu 
jūtām, bet viņš ir aizņemts ar savu mo-
bilo telefonu un sportacentrs.com re-
zultātu pētīšanu. Viss vakars sabojāts!

spA ApmEKlējUms 
AR NAKŠņoŠANU

Ko domā vīrietis: esmu viltīgs, tas 
jāatzīst! Ir vērts investēt naudu, lai 
iegūtu neizmirstamu piedzīvojumu 
ar mīļoto. Visa diena halātā, iespē-
ja slinkot un, gala beigās, vēl karsta 
nakts ārpus mājas!

 Iespējamā pozitīvā sievietes 
reakcija: cik mīļi no mana mīļotā 
puses ļaut man izrauties no ikdie-
nas, aprūpēt savu ķermeni, baudīt 

neikdienišķus labumus! Es nemaz 
negribu zināt, cik tas maksā, esmu to 
pelnījusi! Protams, par centību savu 
vīrieti arī apbalvošu vēlāk.
 Iespējamā negatīvā sievietes 

reakcija: viss jau būtu labi, bet — vai 
tad tiešām man no kauna jālien zemē 
šī tēviņa dēļ? Man ne mazāko uzma-
nību pievērš, visu laiku aizņemts ar 
dažādu procedūru izmēģināšanu, 
masāžas laikā aizmieg un sāk krākt! 
Būtu pats man plecus pamasējis, bet 
to jau nesagaidīt… Labi, ka vismaz 
personāls te ir iejūtīgs.

TEĀTRA vAI KoNcERTA 
ApmEKlējUms

Ko domā vīrietis: nošaušu divus 
zaķus ar vienu šāvienu — būšu sa-
gādājis pārsteigumu sievai un iztikšu 
bez nemitīgās runāšanas par mūsu 
jūtām. Lai ar runāšanu nodarbojas 
tie, kuri ir uz skatuves!

 Iespējamā pozitīvā sievietes 
reakcija: Dona koncerts ir tieši tas, 
kas man bija vajadzīgs! Īsti roman-
tisks baudījums! Klausoties «Medus 
podu», liekas, ka mana mīlestība 
pret savu vīrieti ir kļuvusi lielāka.
 Iespējamā negatīvā sievietes 

reakcija: koncerts bija labs, bet ar reā-
lo dzīvi tam nav nekāda sakara. Mums 
automašīnā bija jāpavada četras stun-
das klusējot, lai 1,5 stundas dzirdētu 
Donu. Tad vēl tā piestāšana benzīn-
tankā — cik var rīt tos hotdogus! Cik 
mans vīrietis ir neromantisks!

AUto
Ko domā vīrietis: ja varu atļauties 

nopirkt auto, tad viņai jāredz, cik ļoti 
es viņu mīlu, cienu un gribu!

 Iespējamā pozitīvā sievietes 
reakcija: Tik dārga dāvana! Viņš 
mani tik ļoti mīl, ciena un grib!

 Iespējamā negatīvā sievietes 
reakcija: manā dzimšanas dienā dāva-
na bija niecīga, bet te viņam prātā ti-
kai viens… Par to es šovakar visu laiku 
braukāšu ar savu jauno auto, parādot 
viņam, ka mani nevar nopirkt!

Lai kādu dāvanu jūs, dārgie vīrie-
ši, savām sievietēm būtu sarūpējuši, 
tomēr atcerieties, ka dāvanas jēga 
ir sagādāt prieku. Dāvana nav ar 
mērķi starp rindiņām pateikt, ka jūs 
vēlaties seksu un vēlaties to daudz. 
Vai tad mūsu sievietes to tāpat nezi-
na?! Ja mīlestība ir tas, kas saistās ar 
zonu zem jostasvietas, tad pacieša-
mies — pēc šiem svētkiem Rīgā būs 
«Erots 2018»!

Īstens Valentīndienas atspoguļojums: vieniem šis datums ir 
drūmāks par drūmu, bet citiem visur rēgojas sirsniņas…

Kašeļa foto


