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5. LAPPUSE

Tu nu gan i’ rupjš!
Dārgo lasītāj, «Vīru lapa» pēc mē-

neša pārtraukuma ir atpakaļ ierindā. 
Maza cerība ir, ka biji pamanījis tās iz-
trūkumu. Eksāmenu un izlaidumu laiks 
pagāja (nē, man pašam tam visam ne-
vajadzēja atkal iet cauri!), Jāņu laiks, 
domes vadības maiņa un Talsu pilsētas 
svētki mani bija izsituši no ierastā dzī-
ves ritma… Un — vai tad slikti? Vai tad 
savu reizi nevar viens Raimis atpūsties? 
Labi, ko es te taisnošos…

Atgriežoties skaudrajā dzīves rea-
litātē, jāatzīst  — kolēģe, kuras vārdu 
nesaukšu, bet tas sākas 
ar burtu «E», uzdeva 
jautājumu, kāpēc vīrie-
šiem jālieto necenzēta 
leksika, turklāt publiski 
un pat sarunā ar daiļā 
dzimuma pārstāvēm. Dziļu pētījumu 
šajā jautājumā neizvērsīšu, bet šādai 
rupjībai, manuprāt, ir dažādi līmeņi.

Viss sākas jau bērnībā. Jaunais vīrie-
tis ir kārs pēc jaunām zināšanām. Mēs 
jau mēģinām paņemt to, kas ir nepie-
ciešams reālajai dzīvei, nevis kaut kam 
abstraktam. Tā nu matemātikas pama-
ti var klibot, latviešu valodas prasmes 
arī, bet dažādi svešvārdi ātri iegūst 
jēgu. Ja tēvs vai lielais brālis tā runā, 
tad jau tas ir «must have» arī viena jau-
na vīrietīša leksikā. Tā ir iespēja ar kaut 
ko izcelties, savas vērtības meklēšana, 
statusa iegūšana savā «barā». Diemžēl 
kādi paliek šajā līmenī visu mūžu.

Nenoliegšu, ka iemācīties rupjības ir 
tāpat kā braukt ar riteni  — reiz apgu-
vis, to nekad neaizmirsti. Tās iesēžas tik 
dziļi «cietajā diskā», ka ārā nevar dabūt. 
Vajag vien kādus īpašus apstākļus, lai 
nestandarta situācijās pirmais vārds ārā 
nāktu tāds, no kura jāizbīstas arī pašam. 
Mēs varam iemācīties kādas etiķetes 
normas, piedomāt pie valodas lietoju-
ma, publiski no pults, kanceles vai pie 
svētku mikrofona runāt jauki, bet, tiklīdz 
ir atkal apstākļi, tā visas normas krīt.

Jā, vīriešu kompānijā mēs arī tā ļoti 
nemaz nemēģinām sevi piebremzēt, 
jo saprotam: te taču ir drošā vide, te 
mani nenosodīs, te es varu būt pats, 
arī ar savām valodas īpatnībām. Ie-
spējams, ka tām pat ir kāda īpaša vie-
ta mūsu vīru kompānijas savstarpējā 
komunikācijā, jo tā kādas lietas var 
pateikt sulīgāk, likt saprast runātāja 
emocijas. Vai tas ir labi vai slikti, to es 
tagad neapspriedīšu, bet tas, ka zinā-
mās aprindās tas sarunā ievieš skaid-
rību, gan ir tiesa.

Mēs visi labi atceramies raidījuma 
«Savādi gan» parodiju par Oļegu Zna-
roku, kura teiktajam lika virsū pīkstu-
ļus, kad viņš runāja rupjības. Pasmīk-
ņājām, uzjautrinājāmies, bet sporta 
aprindās tā ir ierasta lieta. Jā, tur, lai 
viens sportisks tēviņš sadzirdētu to, ko 
no viņa prasa, ir savs vārdu krājums 
jāpaspilgtina ar dažiem epitetiem, kas 
parāda lietas nopietnību.

Tomēr lielais vairums stiprā dzimu-
ma pārstāvju jau cenšas piedomāt, ko 
runā. Tā ir elementāra pieklājība. Galu 

galā man ir bijušas arī au-
dzinoša rakstura sarunas 
ar dažiem bijušajiem ko-
lēģiem, kuri nepārtraukti 
lamājās, jo tas sāka ap-
nikt! Tad nācās ķengāt 

un pat izsmejot parādīt, ka šāda valoda 
nav pieņemama. Zināt, tas palīdzēja! 
Pat kādus rūdītus rupekļus var pārau-
dzināt, lai viņi sāk domāt, ko runā.

Labi, ja vīru kompānijā pasprūk kāds 
internacionālisms, nekas — īpaši neap-
vainojamies vai uz mums neapvainojas. 
Tomēr, dārgie vīrieši, ja sākam atļauties 
tā runāt ar savām dāmām un bērniem, 
ar savām darba kolēģēm un citur pub-
liskās vietās, tad ir bēdīgi. Gribas jau-
tāt — vai tev tava dāma liekas tik bries-
mīga un atbaidoša, ka tu sāc piemeklēt 
atbilstošus vārdus, vai arī gribi viņu tādu 
pataisīt? Un ne jau tikai tava sieviete 
mājās, bet jebkura dāma sabiedrībā ir 
pelnījusi cieņu, un tas iekļauj arī valodas 
tīrību. Vai tad mēs gribētu, lai sievietes 
kļūst līdzīgas mums, runājot kā mēs? 
Un, ja tā padomā, tad rupjas sievietes 
ir nevis skaistas, bet atbaidošas, un no 
tādu sabiedrības es izvairos.

Patiesībā mums ir atbildība, kādu 
mēs vēlamies redzēt savu ģimeni, savu 
draugu loku, savu darba vidi. Bērni no 
mums mācīsies valodu. Ja vēlos, lai 
mans piecgadnieks lamājas kā rūdīts 
traktorists, tad ir cits jautājums. Tomēr 
parasti jau mēs to nevēlamies, tāpēc 
cienīsim citus, cienīsim daiļā dzimuma 
pārstāves, cienīsim un gādāsim par 
jaunās paaudzes tikumiem, nelieto-
sim šo īpašo izteiksmes veidu sabied-
rībā! Ja nu nevaram atturēties, tad, 
sevi disciplinējot, izveidojam krājkasi, 
kur liekam pa vienam eiro ikreiz, kad 
sanāk lietot nelabu valodu. Sakrāto 
naudu nevis paši vēlāk tērējam, pērkot 
alu, bet ziedojam labdarībai.

Vai tu būtu gatavs pieņemt šādu iz-
aicinājumu nākamās 30 dienas?

RAIMIS 
    raimis@talsuvestis.lv

Raimis

Vasara tomēr ir atgriezusies! 
Termometra stabiņā skaidri 
varam redzēt iemeslu mūsu sa-
svīdušajām padusēm, pierēm 
un mugurām… Lai atvēsinātos, 
mēs pastiprinātā daudzumā uz-
ņemam saldējumu, aukstus dzē-
rienus, tomēr ar to ir par maz. 
Vajag nopeldēties! Kur? Tas ir 
ļoti labs jautājums.

Mēs jau zinām, ka Talsu novadā 
nav nevienas oficiālas peldvietas. Kā 
mēs ar sievu smējāmies, ja nav peld-
baseina, kur iemācīties peldēt, tad ne-
vajag arī oficiālu peldvietu, jo neviens 
nemāk noturēties virs ūdens! Labi, tik 
traki jau nav… Ir pāris vietu novadā, 
kur var labi piebraukt un nokļūt pie 
ūdens, ja negribam braukt uz Sasma-
kas ezeru Valdemārpilī, kur labiekār-
tota pludmale, vai uz Mundigciemā 
esošo Mundiķezeru, tautā sauktu par 
Villu ezeru. Tur cilvēku tik daudz, ka 
biezs. Ko darīt? Braucu lūkot, kas tad 
atrodas ap Talsiem piecu līdz astoņu 
kilometru robežās un kur varētu kā īs-
tens viensētas latvietis izbēgt no cilvē-
ku masām. Piedāvāju savus iespaidus 
un vērtējumu par apkārtējiem eze-
riem situācijā, ja līdzi ir bērni.
Ābeļu ezers

Sāku ar Ābeļu ezera apmeklēju-
mu. Protams, kur ir privātīpašums un 
skaistais viesu nams, tur klāt netie-
kam. Jābrauc ezera otrā pusē, kur ir 
neliela peldvieta, kas palikusi nemai-
nīga jau ilgu laiku. Nomet dvieli zemē 
un dodies peldēt. Krasts pastāvs, ar 
maziem bērniem pagrūti tikt klāt un 
vienus laist pie ūdens negribas. Arī iz-
bēgt no cilvēkiem neizdodas, vienmēr 
kāds autotransports priekšā. Atskriet 
pēc darba noskaloties un atvēsināties 
var, bet ilgi uzkavēties te negribas.
Čumalezers

Braucot tālāk pa ceļu Talsi—Lau-
ciene, nonācu līdz nākamajam eze-
ram, ko tautā sauc par Čumalīti jeb 
Čumalezeru. Te piestāju atturīgi, jo 

Braucam pelst?

atceros, ka pirms vairākiem gadiem 
te bija piemēslots, mētājās plastma-
sas pudeles, maisiņi, stikla pudeles, 
papīri. Kāds pat bija nodevies mīlas 
priekiem un atstājis izlietotus pre-
zervatīvus… Tagad pārsteigums bija 
ceļmalā uzlikta zīme, kas vēstīja, ka 
te ir privātīpašums un ikviens aicināts 
peldēties, bet aiz sevis visu savākt. 
Jā, zālīte nopļauta, no koka klučiem 
uztaisīti sēžamie, patīkami ierasties. 
Arī bērniem varētu te ļaut paskraidīt. 
Cilvēki ir pamanījuši pozitīvās pār-
maiņas, tāpēc automašīnas piestāj 
regulāri un peldētgribētāji dodas lejā 
pa nogāzi uz nelielo ezeriņu. Iesaku 
aizbraukt un izmantot šo viesmīlību, 
neaizmirstot par sakopšanu aiz sevis!
Lejaslabiņu ezers

Devos tālāk pa to pašu ceļu un no-
nācu līdz Lejaslabiņu ezeram. Jāsaka 
gan, ka piebraukšana ir apgrūtināta, 
jo ceļš ir izdangāts — droši vien sma-
gā grants karjera tehnika ir darījusi 
savu. Arī apkārtne ir pilnīgi nekāda, 
vieta auto novietošanai atradīsies, 
dvieli kaut kā zemē arī noliksi, bet ilgi 
baudīt šo ezeru negribas. Pārsteidzo-
ši, ka cilvēku daudzums te tomēr ir 
pietiekami liels, lai standarta latvietis 
gribētu ātrāk braukt prom no šaurās 
peldvietas. Bērnus īpaši palaist pa-
skraidīt pa krastu negribas — pudeles 
mētājas, plastmasas kalni krājas. Nē, 
šī nav tā vieta, kur gribas atgriezties.
Sirdsezers

Braucot atpakaļ no Lejaslabiņa, 
izbraucu caur Sukturiem un biju pie 
Sirdsezera. Zālītes pamaz, krasts pa-
stāvs, cilvēku gana. Bērnus no mašīnas 
ārā celt negribējās. Atcerēšos šo vietu, 
kad būšu viens pats, lai ātri nopeldē-
tos un atkal skrietu tālāk savās gaitās.
Rocežu dīķis

Nākamā pietura — Roceži. Te no-
tikušas lielas izmaiņas. Oho, labiekār-
tota veco dzirnavu pakāje! Uzradušies 
pludmales volejbola laukumi (oriģinā-
lā izmērā!), basketbola laukums. Te 
jau var braukt ilgākā atpūtā — kamēr 
vieni spēlē volejbolu, bērni var skriet 
pa zāli vai dzenāt bumbu pa bruģīti 

basketbola laukumā. Pie ūdens — lai-
pa un kāds soliņš. Šis ir privātīpašums. 
Te arī nopeldējos un aiz cieņas pret 
īpašnieku paskatījos divreiz, vai neko 
aiz sevis neesmu atstājis. Re, viena 
vieta, kur gribas atbraukt atkal! Tas 
nekas, ja ir vairāk cilvēku, — krastā 
būs pietiekami daudz vietas visiem.
Gulbju ezers

Kad sanāca brauciens uz Ventspils 
pusi, braucot garām Spārei, ieraudzī-
ju Gulbju ezeru, lielu un vilinošu. Jā, 
zinu, ka no Talsiem līdz šai vietai ir 
krietni vairāk nekā pieci kilometri, un 
bez vietējo gidu palīdzības nezinātā-
jam to atrast būs grūti. Braucu mežā 
ar savu «Volkswagen Golf» un cerēju, 
ka nevajadzēs saukt kādu vietējo ie-
dzīvotāju ar traktoru, lai mani vilktu 
ārā no bezceļa! Peldvieta ir maza, bet 
ar izveidotiem soliņiem. Jā, atkritumi 
apkārt ir, bet uz tiem izvēlējos neska-
tīties. Ugunskura vieta arī ir, ja nu sa-
nāk nakts pelde. Pārsteidzoši — tādā 
meža vidū cilvēku ir tik daudz, ka ma-
zajā peldvietā visiem vienlaicīgi nav 
vietas! Tomēr attālums no Talsiem ir 
pietiekami liels un piekļuve ezeram 
maza, tāpēc šeit var atbraukt, tikai ga-
rām braucot.

Droši vien ir arī citas ūdenstilp-
nes, ko nezinu, bet esmu ļoti kon-
servatīvs un slinks, tāpēc braucu uz 
zināmām vietām. Tas gan ir koks ar 
diviem galiem — ja zināma man, tad 
zināma visiem, cilvēku būs daudz, 
vietas būs maz, un mans viensētnieka 
sindroms liks par sevi manīt.

Varbūt šīs manas pārdomas un 
peldvietu apskatu pamanīs arī Talsu 
novada pašvaldība un sapratīs, ka 
mums nepieciešams vairāk labiekār-
totu krastu ap ūdenstilpnēm. Ja arī 
jūs domājat līdzīgi, tad nekautrēja-
ties ar saviem ierosinājumiem vēr-
sties pašvaldībā! Kas zina, iespējams, 
nākamgad ar pārsteigumu secināsim, 
ka ir jau vairāk vietu, kur ir patīkami 
atgriezties. Bet ko tur daudz — laiks 
ir karsts, izvēlamies sev tuvāko, iemī-
ļotāko vai populārāko peldvietu un 
braucam pelst!

Iemācīties rupjības 
ir tāpat kā braukt ar 

riteni — reiz apguvis, 
to nekad neaizmirsti.

Peldvieta Laidzes pagasta Rocežos.                                                                          Edgara Lāča foto

Raimis

Uz ielas cilvēkiem uzdevu trīs jautājumus: vai 
jūs sarunvalodā lietojat necenzētus vārdus? Vai 
piekrītat apgalvojumam, ka vīrieši lamājas bie-
žāk nekā sievietes? Kāds varētu būt iemesls ne-
cenzētu vārdu lietošanai?

Normunds: — Kādus pēdējos 
15 gadus nelietoju nevienu šādu 
vārdu. Neesmu bijis tādās kompā-
nijās, kur sieviešu būtu vairāk, bet 
tas, ka vīrieši tā runā visās malās, 
ir tiesa. Bēdīgi! Tas ir izglītības un 
lasīšanas trūkums. Citi domā šādā 
veidā izlēkt.

Oskars: — Gadās sarunvalodā lietot ne-
cenzētus vārdus. Sievietes arī lieto šādus 
vārdus, bet ne tik bieži. Pats tos lietoju, jo tā 
sulīgāk izklausās.

Andris: — Reizēm ga-
dās lietot necenzētus vār-
dus. Vai vīrieši lamājas bie-
žāk nekā sievietes? Viss var 
būt. Kāpēc lamājamies, tas 
ir grūts jautājums, laikam 
nevarēšu atbildēt.

Maiga: — Jā, ir nācies lietot necenzētus 
vārdus. Jā, vīrieši lamājas biežāk nekā sievie-
tes, bet man ir tā — ja noved līdz sarkankvē-
lei, tad arī es pasaku, ko domāju! Šādi vārdi 
vienkārši pasprūk.

Zeltīte: — Gadās lietot necenzētus vār-
dus. Par to, vai vīrieši lamājas biežāk, jāsa-
ka — ir arī izņēmumi. Manuprāt, necenzēti 
vārdi pārsvarā pasprūk, vismaz man.

Ina: — Nē, es nelietoju 
necenzētus vārdus, bet zinu 
ļoti daudz meiteņu, kuras 
lamājas vairāk nekā vīrieši. 

Man ir dažas draudzenes, kuras lieto tādus 
vārdus, un domāju, ka tas ir vairāk kā iera-
dums, no kā grūti tikt vaļā.
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Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums 
labi klāsies virs zemes. Jo, kas pats sevi negodā, 
to arī citi negodās. (Juris Alunāns.)!


