
SKURSTEŅSLAUĶIS
PĒDĒJA IESPĒJATērguļu mājas durvis bija aizslēg

tas. Skursteņslauķis Srube stāvēja 
pagalmā un, neredzēdams tuvumā 
nevienas dzīvas dvēseles, jau grasī
jās iet projām.

—  Ei! —  viņš drošības pēc ieau
rojās. —  Vai ta mājās tiešām neviena 
nav?

—  Kāds jau ir, kur tad paliks, —  
Tērgulis purpināja, nākdams skursteņ
slauķim pretī.

—  Tad jūs būsiet tas saimnieks? —  
Srube nopriecājās.

—  Kur nu, —  Tērgulis atmeta ar 
roku, —  esmu saimnieces vīrs. Bet 
saimnieces nav mājās —  aizbrauca 
uz tirgu.

—  Lai uzliktu kortelīti par skur
steņa iztīrīšanu, nemaz nav jābūt 
ministram.

Un Srube dažos vārdos attēloja 
nelaimi, kas var rasties, ja laikus neiz
tīra skursteni.

—  Ne velti ļaudis runā, —  viņš 
beigās piemetināja, —  ka skursteņ
slauķis atnesot laimi.

Tērgulim nebija ko teikt. Emma 
ticēja visādām zīmēm, tāpēc nekad 
nepiedotu, ja viņš kortelīša dēļ lai
mes nesējam rādītu durvis.

Srube ķērās pie darba. Tērgulis 
nevarēja vien nobrīnīties, redzēdams, 
cik daudz sodrēju bija skurstenī. 
Emma krāsni kurināja reti. Malka mak
sāja naudu, bet Tērguļiem tās nekad 
nepietika. Kur nauda paliek, to Tēr
gulis, bandinieks ģimenē būdams, 
nezināja.

Grābdams sodrējus no kāda cau
ruma, Srube kopā ar kvēpiem izķek
sēja skārda kastīti.

—  Saimniek, —  viņš brīnījās, —  tu 
to skurstenī esi iegrūdis?

—  Laba bundžiņa, —  Tērgulis at
zina. —  Tārpiem kā radīta. Taču lai 
kur, bet skurstenī savas bundžiņas 
neesmu bāzis.

Bet, kad Srube kārbiņu atvēra, vīru 
sejas aiz brīnumiem izstiepās garas 
kā vakara ēnas —  kārbiņa bija pil
na ar naudu.

—  Es to atradu! —  Srube attapās 
pirmais. —  Es!

—  Ko nozīmē —  atradi! —  Tēr
gulis sašutis iesaucās. —  Manā skur
stenī var būt tikai mana nauda!

—  Bet, ja es skursteni nebūtu tīrī
jis, tu nomirtu, nezinādams, kas tanī 
atrodas, —  Srube neatlaidās.

—  Labi, —  Tērgulis piekāpās, 
—  izmaksāšu tev kā godīgam atradē
jam nevis vienu, bet trīs kortelīšus. 
Vairāk gan nē.

—  E, skopulis tu esi, —  Srube

atmeta ar roku, —  es tev, tā teikt, 
laimīgas vecumdienas, bet tu ...

—  Nu labi, cik tu gribi?
—  Duci un divus aliņus!
Tērgulis, mirkli padomājis, piekrita.
—  Tas jāatzīmē, saimniek! —  Sru

be berzēja rokas.
A rī Tērgulis saprata, cik ļoti šis 

mirkļis atšķiras no citiem. Turēdams 
rokās kastīti ar naudu, Tērgulis juta, 
ka viņš vairs nav nekāds bandinieks 
uz rūtainā galdiņa, ko sauc par dzīvi.

—  Iesim! —  viņš teica.
—  Jāiet!
Mājās Tērgulis atgriezās ar takso

metru. Kaimiņi mutes vien ieplēta —  
kas to būtu domājis, ka Tērgulis spē
jīgs uz kaut ko tādu!

Automašīna pie Tērguļa durvīm 
stāvēja minūtes desmit —  no tās 
Tērgulis ar šrubes palīdzību nesa 
mājās visādus saiņus un pakas.

... Atgriezusies no tirgus, Emma 
nenojauta nelaimi. Tāpēc tas, ko viņa 
ieraudzīja, pavērusi viesistabas dur
vis, to satrieca —  pie bagātīgi klāta 
galda sēdēja viņas padevīgais vīrs 
un vēl kāda aizdomīga persona. Tie
sa, vairāk neviena istabā nebija, ja 
neskaita dažādu krāsu un formu pu
deles.

Aiz brīnumiem Emma zaudēja va
lodu, bet, kad attapās, uzbrēca:

—  Žani! Kā tu uzdrošinājies! Gaišā 
dienas laikā ...

—  Nekliedz, sieva! —  Tērgulis viņu 
pārtrauca.

Tad viņš svinīgi piecēlās un, katru 
zilbi uzsvērdams, norunāja savā mūžā 
skaistāko runu:

—  Vispirms iepazīsties ar manu 
jauno draugu. Te viņš sēž —  skur
steņslauķis Srube. Šodien mēs ar viņu 
atradām naudu. Bundžu pilnu līdz 
malām. Vēl vakar es biju . ..

—  Kur atradi? —  Emma viņu pār
trauca.

—  Skurstenī, protams! —  Tērgulis 
no sirds nobrīnījās par tik muļķīgu 
jautājumu. Viņam i prātā nenāca 
doma, ka naudu varētu atrast vēl kaut 
kur citur.

—  Skurstenī... —  Emma atkārtoja 
un vēlreiz zaudēja valodu, šoreiz uz 
ilgāku laiku.

Ar to brīdi, kad viņa valodu at
guva, pasaulē kļuva par vienu māņ
ticīgu cilvēku mazāk.

—  Visi ticējumi, —  viņa tagad 
kategoriski apgalvoja, —  ir nejēdzīgi 
izdomājumi. Un vismuļķīgākais ir par 
skursteņslauķi, kas nesot laimi ...

A. DZIRNIS

Satikuši Pupāju Mārci, viņa pa
ziņas allaž painteresējās:

—  Kas jauns?
Jo ir jau zināms —  Pupāju 

Mārča lauku stāstu somā parasti 
ir kāds neparasts gabals. Tāds 
atradās arī šoreiz.

—  Gribu izteikt savus apsvēru
mus par lopu barošanas meto
dēm, —  viņš teica. —  Vai, pavi
sam precīzi izsakoties, —  par 
spēkbarības piegādi līdz kūtīm, 
šajā šķietami ikdienišķajā darbā 
pastāv iespējas ieviest daudz jau
na. Patlaban visbiežāk dara tā: 
kombinēto spēkbarību maisos ved 
uz fermu. Tas, manuprāt, nav 
vienīgais paņēmiens. Kāpēc neva
rētu dzīt govis uz noliktavu, lai 
tās tur uz vietas apēd savu nor
mu? Tāda kārtība, protams, nav 
bez saviem trūkumiem. Bet arī ne 
bez saviem labumiem. Katrā ziņā 
nebūs ķīviņu, kādi, piemēram, 
notiek Mālpils sovhoztehnikumā. 
Atļausiet pie tiem pakavēties maz
liet tuvāk un sīkāk.

Otrajā ražošanas iecirknī kom
binēto lopbarību fermām piegā
dāja parastajā veidā. Iebēra mai
sos, ko pēc tam ar zināmu musku
ļu piepūli iekrāva mašīnā. Jūs 
teiksiet, nu un tad? Fiziskās nodar
bības cilvēkam nāk par labu: ner
vozie kļūst rāmāki, vārgie —  
veselīgi un sporta meistari —  par 
čempioniem. Droši vien tas tā arī 
zināmos apstākļos ir, ko apliecina 
mūsu hokejistu un citu sportistu 
panākumi.

Diemžēl laukstrādnieces, kas šo 
darbu darīja jau pieminētajā iecir
knī, maz domāja par iekļūšanu 
vieglatlētu vai, kas vēl vairāk at
bilstu treniņiem ar maisu cilā
šanu, —  smagatlētu izlasē. Viņas 
sāka kurnēt, ka maisi smagi, bet 
rublis algas izmaksas dienās —  
īss. Protams, sava goda parādīšana 
tai lietā bija —  redzat, dārgās 
sievietes, kā mēs jums uzticamies, 
nevis tiem šņabdeguņiem, kas to 
vien gudro, kā aizlaist pār kanti 
kādu maisu miltu ... Bet, kā 
teikts, —  gods ir gods, materiālais 
stimuls ir materiālais stimuls. To

sievas pateica brigadierei Tircā- 
nei. Bet tas viņu aizskāra līdz sirds 
dziļumiem: kā tad tā, viņa to vis
labāko, bet maisu cilātājas neap
mierinātas! Ak laiki, ak tikumi! 
Un, vispār, kur skatās milicija?! 
Tā arī sacīja —  mutes palaidējas 
sūtīšot uz diennaktīm Siguldā. 
Pareizi, muti palaist nemaz nav 
glīti. Un, ja tas šai gadījumā tie
šām bija noticis, to var tikai nožē
lot. Taču sievām par attaisnojumu 
var teikt, ka diplomātu skolā viņas 
nav gājušas un tāpēc tos smalkos 
vārdus nemācēja izvēlēties. To
mēr, šā vai tā, viena no piecām 
nolēma prātīgi aprunāties ar sov- 
hoztehnikuma direktoru Krūmiņu. 
Viņš uzklausīja, diennaktis nepie
dāvāja, arī par Siguldu neko ne
teica. Direktors paskaidroja, ka 
šajā nelaimē vainīga esot Lauk
saimniecības ministrijas Normu 
izpētes stacija. Tā tad arī notei
kusi tādas darba normas un tādu 
apmaksu... īsi sakot —  neko 
nevar darīt. Tiesa, visi Mālpilī tā 
nedomā. Otrā iecirkņa priekšnieks 
Dišreits pateica īsus un skaidrus 
vārdus:

—  Ja jums tie maisi liekas tik 
smagi, neberiet pilnus!

Tiešām, lieliska idejai Atliek 
pabrīnīties, kāpēc maisu krāvējas 
tūlīt nekrita ap kaklu gādīgajam 
iecirkņa priekšniekam un nesauca 
to par onkuli. Un tomēr nekrita. 
Jo, izpildot šo padomu, viņām 
nāktos strādāt daudz ilgāk, lai 
normu izpildītu.

—  Tev droši vien arī ir kādi 
ierosinājumi, —  klausītāji 'iemi
nējās.

—  Neslēpšu, —  Mārcis atbil
dēja, —  ir gani Ja sievas dara 
smagu fizisku darbu, bet vīri, kam 
muskuļos spēka vairāk, no tā iz
vairās, tas nav vīru cienīgi. To var 
labot. Bet, ja nu vīri no maisiem 
tomēr novēršas un tehnikuma va
dītāji negrib gādāt par krāvēju 
darba mehanizēšanu, tad, kā jau 
sākumā teicu, atliek pēdējā iespē
ja —  dzīt govis uz noliktavu.

M. OSIS-OSfTIS

—  KA SAKA^STIPRĀK PIESALT, PĒTERIS AIZ- 
GAJA MAJAS.

BEZ VĀRDIEM.
V. Z A Ķ I S

—  UZ KO VIŅŠ MAKŠĶERĒ TUMSĀ!
—  UZ JĀŅTĀRPIŅIEM.
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