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Rodrigo un bifeļi
Pirms dažiem gadiem populārāko video YouTube vietnē bija no-

skatījušies apmēram trīsdesmit miljoni cilvēku. Tā bija epizode,
kuru nofilmēja kāda tūriste, kas kopā ar draugiem drošā džipā bija
devusies safari. Situācija, protams, ļoti ikdienišķa. Tā brīvā dabā
notiek diezgan bieži. Varētu pat teikt ikdienā, jo tādi ir dabas
likumi. Izdzīvo stiprākais un tādā garā. Taču miljonus šis video
uzrunāja tāpēc, ka tajā bija kaut kas ļoti cilvēcīgs. Vēsturē iekļu-
vusī situācija no savvaļas dzīves bija šāda. Kāds bifeļu bars bija
atnācis pie upes veldzēt slāpes. Viņus vaktēja lauvas, bet tās, kā
zināms, bifeļos redz qaļu. Izplatītākais lauvu mātīšu medīšanas
paņēmiens - nošķirt no bara mazākos vai vārgākos īpatņus. Arī
šoreiz lauvenēm izdevās atšķelt vienu bifelēnu. Domāju, daudzi
no jums National Geographic redzējuši, kas notiek, kad mazais ra-
gulops paliek aci pret aci ar izsalkušajām mātītēm. Mazulis cīnās,
metas upē, bet, kā saka, no vilka bēdz, lācim uzskrien, šajā situ-
ācijā - krokodilam. Mazulim tomēr izdodas izrauties ari no reptiļa
zobiem, un šķiet, ka šodien tā bija viņa pēdējā laimīgā loze. Taču
tad notiek tas, kas cilvēkiem lika aizdomāties un n-tās reizes ska-
tīties šo filmiņu. Netipiski dabiskai situācijai - lielie bifeļi atgrie-
zās. Atgriezās pēc sava mazuļa. Ticiet man, jums pavisam noteikti
negribētos būt lauvu vietā, neskatoties uz to, ka parasti tie tur ir
tas, ko jūs ēdat. Tajā bridi lauvas saprata, ka ir sūdi. Atvainojos.
Protams, zvēru karali joprojām varēja gūt virsroku, taču psiholo-
ģiskais pārspēks bija nevis barības ķēdes augstākajam posmam,
bet virsroku ņēma tie, kurus parasti apēd. Video beigas.

Mazulis bija stipri cietis un droši vien dabas likumi ir spēcīgāki
par šādiem izņēmuma gadījumiem, taču nesenā spēle pret Vitjaz
manā iztēlē rikošetā atsauca atmiņā šo notikumu savannā. Kad
pieklājīgi, inteliģenti vīrieši kļuva par satracinātiem bifeļiern un
deva tādu pretsparu, ka pat vislielākie lauvas saprata - lomas ir
mainījušās. Un tūlīt kāds cits kļūs par uzkodu. Piekritisiet taču,
tas bija spēcīgi. Vīrišķīgi. Un stāsts nav par to, kurš kuram uzsita
vairāk zilumu. Stāsts ir par principu. Tāpēc jaunajā gadā atcerēsi-
mies par to biežāk. Neskatīsimies uz to, kurā barības ķēdes posmā
mēs esam, un darīsim to, ko sirds liek, pat ja izskatās. ka dabā tā
nav pieņemts.

Priekā! Laimīgu.

Juris Šleiers,
galvenais redaktors
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Tikai valsts budžeta pieņemšanas steiga
glābusi kādu agrāk banku aprindās, ta-
gad - telekomunikāciju biznesā ietekmī-
gu personu, kas tomēr netika izslēgta no
valdošā politiskā spēka. Zinātāji stāsta.
ka ļoti nikns uz partijas biedru par viņa
aktivitātēm kādas pa skuju taku aizgājušas
bankas sakarā bijis kāda Brīvības bulvā-

•

ra kabineta saimnieks. Gan vinu,
gan citus politspēka spices locek-
ļus satraukusi kompānija, kādā

Baltezera apkārtnes iemītnieks devies uz tikšanos ar nežēlas-
tībā kritušajiem baņķieriem. Proti, nepatika esot pret kādu
Kaukāza izcelsmes diasporas pārstāvi, kura ietekmes palielinā-
šanās uz šis partijas biedriem tiekot vērtēta kā īpaši nevēlama.
Vadoņa dusmas mazinājis tikai apstāklis, ka budžeta pieņemša-
nas laikā nebūtu vēlams skandāls, kas varētu apdraudēt raitu tā
apstiprināšanu Saeimā.
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