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4. LAPPUSE
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VIRU LAPA

Ak, pavasar, tu mani 
traku dar’!

Lai cik negribīgi šogad pavasaris 
pie mums nāca, tomēr atnāca. Maijs ir 
tas, kurā ne tikai viss sāk zaļot, bet arī 
krūtīs mostas pavasara izjūtas. Gribas 
visu, kas manī pa ziemu sakrājies, tā 
kā ziemas vamzi noģērbt un pakārt 
uz zara, lai izvējo. Protams, gaisā jau-
šama pirmā ceptās gaļas smarža uz 
piemājas grila. Kaut ārā nedaudz virs 
+3 grādiem, mēs jau esam paspējuši 
izbaudīt pikniku. Lai tik nepalaistu 
garām traki īso pavasara un vasaras 
laiku, mēs jau velkam 
šortus, staigājam 
T  kreklos un novel-
kam kurpes, lai saldē-
tu savas pēdas. Tajā 
visā jau ir liels skais-
tums — redzēt, ka da-
bas mošanās manī arī 
ko pamodina.

Jā, mēs gaidām, 
kad ar visām sajūtām 
piedzīvosim, ka mūsu 
ziemā iesēdētie kauli 
izkustēsies, kad saulē 
uzsils arī mūsu emo-
cijas un instinkti. Pro-
tams, jo siltāks laiks, jo plānāk sāk ģērb-
ties arī daiļā dzimuma pārstāves, kas arī 
ir bonuss, lai pavasaris būtu krāsains. 
Tomēr šoreiz  — štrunts par dāmām, 
svarīgākas lietas mums maijā jāpaspēj!

Dārgie draugi, ja vēl neesat pama-
nījuši, tad HOKEJA pavasaris arī ir sā-
cies! Kad lasīsi šīs rindas, mūsu hokeja 
valstsvienība jau būs aizvadījusi trīs 
spēles 2018.  gada pasaules čempio-
nātā Dānijā. Cerams, ka divas no tām 
būs uzvarētas (jā, esmu optimists). Ja 
runājam par hokeju, tad mēs zinām, 
ka Talsos var iebraukt pats prezidents 
Vējonis, bet mēs vienalga sēdēsim pie 
televizora ekrāniem un modināsim 
dīvāna ekspertu sevī. Kaut uz ielām 
dāļātu bezmaksas banānus, smalk-

maizītes un citu rijamo, tas nevarētu 
mūs iekārdināt. Ja nu vienīgi uz ielas 
parādītos bezmaksas alus, ko mums 
piedāvātu «Mis Latvija» konkursa da-
lībnieces… Jā, tad hokejs pagaidītu.

Šajā laikā, kad ir tik daudz tādu lie-
tu, kas mūs kā sabiedrību šķeļ, labi, ka 
ir hokejs, kas saliedē. Kaimiņi var aiziet 
cits pie cita, nervozi skatīties vai aktīvi 
just līdzi mūsu izlasei. Jā, pie ekrāna dot 
padomus komandai, kura mūs nedzird, 
tomēr sajust lepnumu, ka sarkanbalt-

sarkanā komanda pa-
modina mūsos īpašas 
izjūtas, kuras nekur 
citur nenoķersim. Droši 
vien hokejs satuvinās 
tos, kuri ikdienā ietu 
cits citam garām, ku-
riem pagātnē bijuši 
kādi kašķi. Tiklīdz ripa 
ir ievadīta spēlē, pir-
mais iemetiens veikts, 
tā barjeras starp vienas 
komandas līdzjutējiem 
vairs nav. Un kāpēc 
lai mēs nefanotu? Tur, 
Dānijā, spēlē arī viens 

talsenieks. Ja ne par ko citu, tad vismaz 
turēsim īkšķus par Gunti Galviņu!

Ak, kaut mēs to pašu atvērtību un 
kopā būšanu saglabātu arī pēc čem-
pionāta beigām! Kā būtu, ja mēs savā 
pilsētā, savā ciemā un valstī būtu tik-
pat pozitīvi uzvilkti cits par citu un par 
šo zemi? Tad, lai cik daudz 9. maiju un 
visādu citu datumu nāktu, mūs tas ne-
skartu. Mēs būtu daudz pārāki par to. 
Mums jau ir vajadzīga tā masu sajūta, 
kas parāda, ka ir vēl daudzi citi, kuri 
domā, jūt un elpo kā es. Nemeklēsim 
atšķirības, nemeklēsim ieganstus, lai 
strīdētos, bet meklēsim kopīgo! Būsim 
patriotiski un saliedēti, ne tikai par ho-
keju runājot, bet savā ikdienā!

Turam buru!

RAIMIS 
    raimis@talsuvestis.lv

Raimis

Lai nebūtu tā, ka es viens esmu 
tāds emocionāls un reizēm jūtīgs, 
gāju ielās, lai pajautātu citiem 
vīriem, ko tad viņi saskata savās 
mammās. Kas ir tas, kāpēc Mā-
tes diena ir svarīga arī viņiem?

Pie dažiem respondentiem bija 
bail iet klāt — likās draudīgi! To-
mēr biju pārsteigts, ka jautājums par 
mammu šajos pēc skata bravūrīgajos 
un pašpārliecinātajos vīros raisa tā-
das emocijas. Te ir patiess apgalvo-
jums, ka runāt par mani var visu, bet, 
ja aizskarsi manu mammu, tad dabū-
si trūkties! Šo manis uzdoto jautāju-
mu vari pajautāt arī sev. Vienkārši 
profilakses pēc.
Kas tavā mammā ir tik īpašs, ka 
sveiksi viņu Mātes dienā?

Aleksandrs: — Tas īpašais ir tas, 
ka viņa ir mana mamma. Manas 
mammas mīlestība, ko viņa ir izrā-
dījusi, pašaizliedzīgi gādājot gan par 

mani, gan pārējiem bērniem, mani 
iedvesmo. Mana mamma vienmēr 
priecājas un atbalsta mani gan grū-
tos, gan priecīgos brīžos. Tāpēc man 
ir svarīgi apsveikt savu mammu šajos 
svētkos, lai varētu likt viņai justies 
īpašai, parādīt, ka es atceros tās la-
bās lietas, ko viņa ir darījusi manis 
dēļ līdz šim.

Mārtiņš: — Uzskatu, ka ikvienā 
mammā ir kas īpašs. Tā nepārprota-
mi ir mīlestība un rūpes par saviem 
bērniem 24 stundas diennaktī un 
septiņas dienas nedēļā. Tas īpašais 
manā mammā ir tas, ka viņa spēj 
likt justies droši, pasargātam, vien-
mēr atbalstītam. Pat pēc dažādām 
domstarpībām, dusmu uzplūdiem 
un nevajadzīgi pateiktiem vārdiem 
māte spēj to piedot un, neskatoties 
ne uz ko citu, spēj mīlēt mani tādu, 
kāds esmu. Mātes diena ir tāda īpaša 
diena, kad varu mammai likt justies 
nozīmīgai un mīlētai par to, kā viņa 
mani audzinājusi, rūpējusies, un pro-
tams, bijusi ar mani kopā problēmu 

risināšanā. Tā ir mana mīlestība un 
pateicība viņai par to, ka viņa mani 
izturējusi un izaudzinājusi.

Reinis: — Mana mamma man ir 
īpaša, jo viņa man ir vienīgā tāda un 
viņa ir mani izaudzinājusi tādu, kāds 
esmu tagad. Īpašs ir viss! Domāju, 
ka cilvēks kā personība pats par sevi 
ir kaut kas īpašs. Man pietrūktu vār-
du, lai varētu nosaukt, kāda ir mana 
mamma! Tās lietas, ko viņa man 
bērnībā mācījusi, man ļoti ir palīdzē-
jušas dzīvē. Par to es viņai vienmēr 
būšu ļoti pateicīgs. Man tas ir ļoti 
svarīgi — apsveikt savu mammu šajā 
dienā. Zinu, ka viņa to ļoti gaida.

Juris: — Mana mamma vienmēr 
ir gatava man palīdzēt. Varu vien-
kārši piezvanīt, iepriekš neko ne-
pasakot, un saņemt atbalstu. Tas ir 
cilvēks, kuram interesē, kā es jūtos. 
Mana mamma mani pazīst vislabāk, 
un viņa jūt, ja kaut kas nav kārtībā, 
vienmēr ir gatava mani uzklausīt un 
sniegt atbalstu. Tāpēc sveikšu viņu 
Mātes dienā!

Māt, PALDIES Tev!

Raimis

Atceros, kad es kā mazs Rai-
mels skrēju pa laukiem, tad vien-
mēr biju novārtījies un netīrs, bet 
viens cilvēks mani vienmēr apču-
bināja, nomazgāja, pabaroja un 
apmīļoja. Tā bija mana mamma. 
Tad, kad, bērnībā skrienot pēc 
iedomātā pretinieka vai rāpjoties 
kokā, mēs nokritām un nobrāzām 
kājas, pietika ar mammas pieskā-
rienu, un sāpes pazuda. Mammas 
klātbūtnē bija droši: tagad viss 
būs labi. Lai cik tas dīvaini arī 
nebūtu, to vistuvāko cilvēku, kurš 
bijis blakus un rūpējies, mēs bieži 
vien novērtējam vismazāk.

Jā, māte paliek māte visu mūžu. 
Pat, ja tev jau ir pašam sava ģimene 
un jau krietnu brīdi esi pieaudzis, 
māte vienmēr atradīs iespēju, lai tev 
liktu justies kā bērnam. Aizbrauc tik 
ciemos, un atkal būsi apčubināts, 

pabarots, apģērbts (jo kādas drēbes 
vienmēr būs palikušas pie vecākiem) 
un, protams, apmīļots. Patīk vai ne, 
bet tāds mazs Raimels es savai mam-
mai būšu vienmēr. Ir brīži, kad tas 
kaitina, ir brīži, kad gribas pateikt, 
ka esmu pieaudzis vīrišķis, lai liek 
mani mierā, tomēr ir arī reizes, kad 
gribas, lai atkal mani apčubina.

Tāpēc Mātes diena ir iespēja, kur 
arī mēs, tēvaiņi, varam doties uz zie-
du veikaliem, pirkt šokolādes kon-
fektes, sapucēties un teikt mammai 
lielu paldies. Paldies, ka man, ma-
zam rakarim, nekad netrūka mīles-
tības, netrūka mīļuma un netrūka arī 
apčubināšanas. Droši vien es nebūtu 
tāds, kāds esmu, ja nebūtu mātes 
klātbūtnes. Gribas pateikt: «Paldies, 
mammu, ka, arī neskatoties uz kādu 
sirmu matu, kas parādījies manis 
dēļ, tu tomēr esi man līdzās bijusi!»

Tad nu, vīri, saņemam visu savu 
mīļumu kopā un darām tā, lai 13. 
maijs būtu diena, kurā neskaitāmas 
dāmas un kundzes gados smaidītu, 

nolietu kādu prieka asaru, justos īpa-
šas, novērtētas un arī gandarītas, ka 
viņām ir tādi dēli izauguši! Protams, 
ar savu attieksmi gādājam, lai arī 
mūsu bērni novērtētu mammu, kura 
viņiem ir blakus. Tas jau ir tas dažādu 
paaudžu kopā būšanas skaistums.

Metiet kaunu pie malas, paņe-
miet no mātes arī bērnības albumus, 
kuros esat mazs ķipars, un paska-
tieties, cik jums toreiz bija labi! Pa-
runājiet, pajautājiet, kādi ir bijuši 
vistrakākie atgadījumi ar jums, kopā 
izsmejieties, kopā priecājieties! Lai 
cik skarbi un vīrišķīgi mēs, veči, ne-
būtu, lai kā negribētu parādīt savu 
vājumu un noslēpt kādas apkauno-
jošas lietas, jāatzīst, ka mūsu mātes 
ir mūs tādus redzējušas dažādās 
situācijās — plikiem dibeniem un 
netīrus, darot dažādas dumjības. Par 
to vien mums pret viņām jāizturas 
labi, lai plašākai sabiedrībai netiktu 
izpaustas šīs lietas! Dosim mam-
mām bučas un pateiksimies par viņu 
klusēšanu!

Ja runājam par hokeju, 
tad mēs zinām, ka Talsos 
var iebraukt pats prezi-
dents Vējonis, bet mēs 

vienalga sēdēsim pie te-
levīzijas ekrāniem un mo-
dināsim dīvāna ekspertu 
sevī. Ja nu vienīgi uz ielas 

parādītos bezmaksas 
alus, ko mums piedāvātu 

«Mis Latvija» konkursa 
dalībnieces… Jā, tad 

hokejs pagaidītu.

Lūk, īsts vecis — Mārcis Tropiņš! Lai visu laiku nebūtu balts 
un pūkains, reizi gadā ir jāiekāpj dubļos Stipro skrējienā. Cepur’ 
nost!                                                                                 Albuma foto


