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Romantiķis un mūžīgs mīlētājs
Maija Brūvere
Taisnība, meitenes pēc viņa ilgojās dzimtenē un daudzās pasaules
malās. Taču pirmā mīlestība paliek
atmiņā uz mūžu. Ar kaimiņmeiteni
Purlīdumu Dzidru simpātijas sākās
jau skolā, vēlāk uzplauka draudzībā
un mīlestībā. Taču dzīve to nežēlīgi
ārdīja, — no bēgļu nometnes Vācijā
Dzidra aizbrauca uz Ameriku, Arvīds — uz Austrāliju. Viņa apprecējās, izveidoja ģimeni. Viņš, pievīlies nākamajā sirdsmīļotajā Vandā,
tālāk dzīvoja vētraini, skaistā dzimuma pārstāvju viņa «Krokodilu
Ligzdā» netrūka. Pēc publikācijas
vācu žurnālā «Stern», kas vēstīja,
ka Austrālijas vidienē esot apmeties
kāds vīrs, kas ķerot krokodilus, mī-

lot sievietes un rokot no zemes miljonus, Arvīds saņēma 200 vēstules.
Arī no baroneses Martas, kura pēc
neilga laika ar visiem saviem košajiem tērpiem un 40 kurpju pāriem
arī ieradās Kūberpadijā. Taču šim
stāstam nesekoja laimīgas beigas.
Vēl viena mīlestība bija kāda dāņu
meitene, kura bija atbraukusi tūristu autobusā, un viņai par godu Arvīds bija gatavs savu alu paplašināt,
klintī izkalt dejas zāli. Dēkainis Arvīds bija, — dzimis brīvībai, ne velti ar saviem piedzīvojumiem devis
impulsu filmas «Krokodils Dandijs»
veidotājiem. Bet vai patiešām meitu ģēģeris vai lielkalibra mīlētājs?
Tā savulaik ticis dēvēts, preses izdevumos alu saucot gan par izvirtības
perēkli, gan par seksa pili.

Kā nu bija, kā nebija, nu jau
daudz kas aizmirstībā. Taču vēl
mūža nogalē Arvīds kādai klasesbiedrenei rakstījis, ka nekā svētāka par māti, dzimteni un sirsnīgo
Dzidru viņam nav. Kā apliecinājums nezūdošajai jaunības mīlestībai, ir šīs rindas, ko saņēmu no
Dzidras Dzenis 2009. gada rudenī
rakstītā vēstulē. «Nosūtu Tev kopiju no vienas manas Arvīdam rakstītas vēstules. Tā tapusi iedvesmas
bagātā brīdī, «vienā rāvienā», bez
labojumiem. Atradu to kādā grāmatā kopā ar dažām sakaltušu rožu
lapām… Viss paiet…»
Tad nu ar mīļām domām Arvīda
dzimšanas dienā sūtu sveicienus arī
Dzidrai tālajā Amerikā.

Daiņa Kārkluvalka foto

Vēstule senam draugam
1977.
Draugs senais,
vai esi aizmirsis —
Reiz solījies
pilnu sētuvi opālu izrakt,
Tad to
ar mani
Pret sniega pārslām
iemainīt…
Tu jautā,
ko esmu pārdomājusi, piedzīvojusi, satikusi —
— Esmu patlaban posmā,
kur nekas vairs īsti neliekas
piedzīvošanas
vērts — — —
Kaut kur vidū
starp «jaunības trakumu» un
«vecuma dullumu» —
Arvien biežāk pārdomāju, apsveru
Tevis teikto:
«Dzīve
ir daudz par īsu,
lai kaut ko nopietnu uzsāktu» —
Tāpēc
klīstu —
Satikusi? —
Šajā zemē un manā vecumā
vairs jaunus draugus
nesatikt,
neiemantot,
nepaturēt —
Liekas,
ceļā satieku vienīgi likteņbiedrus,
ar ko brīdi
īsāku vai garāku
kopā iet —
Un — jauno dienu draugus
laika upe
svešos krastos
nes…
Nav vairs tā,
kā toreiz,
kad stundām, dienām
sēdējām Vāczemes viršos,
skatījāmies mākoņos
un zīlējām
nākotni.

Toreiz
nekur nebija jāsteidzas,
un draudzību varēja kultivēt —
Mīlestība
dīgstot, augot kā nezāle,
bet draudzība
jākultivē —
Un tā — vairāk vai mazāk
esam katrs
viens — un par sevi —
Auklēju sunīti
lielām ausīm
un bezgala skumjām acīm…
Arī Čaks reiz teica:
Ja es gribu sev atļaut ko maigu,
tad noglāstu sunim purnu —
Ingrīdai,
augstas skolas pabeigušai,
laimējās dabūt
darbu.
Viņa māca rēķinus
tā sauktajiem «problēmu bērniem»,
ko mūsu zemē sauca
vienkārši par
huligāniem —
Tu stāsti:
Edgars audzina meitas.
Kārlis jau sen Veļu valstī —
Un Tu
vēl aizvien
viens —
izdedzis un rūgts kā mežs pēc ugunsgrēka
pa pasauli
plandies —
Jūsu dzimtā dēlu nav
un varbūt
nebūs.
Un pēkšņi
man kaut kā ir briesmīgi žēl —
Liekas liela netaisnība
un zaudējums,
ka «Būdenu dēlu šlaka»
iznīks —
Cauri! Uz mūžu —
Jau vairākās paaudzēs viņi

romantiskām saitēm saausti
ar Purlīdumu meitām — — —
Tavs tēva brālis
manas tēva māsas kāzās
pie alus krūzes
sirdi
izraudājis…
Un Tu?
Un es?
«Kas paliks pāri? —
Roze sakaltusi
starp manām grāmatām…»
(Gunārs Janovskis)
Tu saki —
Tev lādē glabājas
sabirzis Jāņu vaiņags —
Kam Tu vēl aizvien
«ik par gadskārtu»
uzdzerot…
Tam —
un savai labākai, skaidrākai daļai —
Jāņu vaiņags
uz pusēm rauts…
To kādreiz nesu Tev
uz ezermalas būdu —
Vasaras rītā
ezers bij saules un ūdensrožu
piemirdzēts —
Toreiz atradu L. kundzes kurpes
zem Tavas guļamās lāvas —
Un tā man likās jau
vesela traģēdija — — —
Kaut tagad man
jāpasmaida:
Kam savu jauno miesu mērdēt?! —
Bet toreiz
aizgāju —
Un Jāņu vakarā līgoju viena…
Kaut, jau aiziedama, minēju,
kad un kuros krustceļos
mēs neglābjami
atkal
tiksimies —
—————
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