Nu tad par to dziedāšanu…
Visi dziedāja un tā arī es iesāku. Blūmen’ Jānis, kas dzīvoja turpat, kur mēs, gāja korī,
tā arī iesākās tā dziedāšana.
Cik reizes notika mēģinājumi un kurā vietā?
Skolā, man liekas, skolas augšas zālē vispār notika mēģinājumi, klubā nebija.
Klavieres bija, diriģente Zaļaiskalns turpat arī mēģināja.
Diriģente Zaiga Zaļaiskalns bija skolotāja?
Nē, speciāli brauca vai veda no Valkas. Viņa bija tieši kordiriģente. Pēc tam Ausma
[Prauliņa] vadīja, tad es gan vairs nedziedāju. Bet uz Rīgu mēs braucām, kad
Zaļaiskalns bija diriģente. Viņa nebija vietējā. Viņa arī Valkā kaut ko vadīja. Vīrs bija
SCO vai būvbrigadieris, vai priekšnieks. Reizēm nebija jābrauc pakaļ, viņš pats arī
dziedāja, vadāja arī viņu, kad nebija autobuss, kas brauc pakaļ.
Un kāda viņa bija kā diriģente?
Viņa bija riktīgi prasīga, kā jau diriģentam jābūt, ektīga, jāsaka tā. Tad arī dziedātāju
bija daudz. Argots Gailītis bija tautas nama vadītājs.
Bet tad jau nebija tautas nams, tad skaitījās droši vien kultūras nams?
Kas to lai zina, kā krievu laikos skaitījās. Kaut kāds nosaukums jau bija tam namam.
Tad jau viss bija zem saimniecības. Kas algu maksāja, vai kolhozs, vai Kultūras
ministrija, es nezinu.
Un koru skates notika Valkā?
Jā.
Kā braucāt uz Rīgu, uz Dziesmu svētkiem? Esmu dzirdējusi, ka brauca ar
smagajām mašīnām.
Es vairs neatceros, varbūt brauca ar bortinieku. Tad autobusu vēl nebija. Es vēl
atceros, kad braucām pēc studentiem. Man bija gaziks, to es saņēmu 1967.gadā.
70.gados mēs bijām aizbraukuši ar bortiniekiem pēc studentiem septembra sākumā,
kad viņi brauca uz mēnesi uz laukiem strādāt. Es biju viens, un otrs bija kaut kur no
Kurzemes. Mūs speciāli pārbaudīja komisija – šoferu tiesības, mašīnas, autobusus.
Komisijas priekšnieks saka, kas šitie divi nabagi vēl ir atbraukuši ar borta mašīnām.
Lika celt augšā ratus, pārbaudīja stūri un visu citu. Es atbraucu mājās. Laikam
[Guntis] Gulbis bija tad priekšnieks. Es viņam saku: „Tu mani vairāk uz Rīgu

neaizdzīsi ar bortinieku cilvēkus vest. Es visas republikas priekšā tiku izzākāts un
nosunīts, ka kā nabagi atbraukuši ar bortiniekiem.”
Ir dzirdēts, ka kravas kastē pat nebija būdas, kur patverties no lietus un vēja.
Meijas tikai saliktas stūros…
Tā brauca arī ekskursijās, bet vai uz Dziesmusvētkiem… No sākuma tās būdas vēl pat
nebija. Beigās sāka prasīt, lai tā būtu pieskrūvēta pie grīdas. Kādreiz bedrēs, kur pasit
uz augšu, varēja notikt nelaime. To vairs neatceros, kā braucām. Daudzi jau aizņēmās
no bāzēm autobusus, kam nebija.
Vai pašiem bija jārūpējas par pārtiku Dziesmussvētku laikā?
Ēdināja skolā, bija savas vietas, kur deva ēst visiem. Vispār jau kopā ar tēvu
1965.gada Dziesmusvētku laikā dzīvojām pie māsas.
Mīļākās dziesmas?
Oi, nē, neatceros…
Bet diriģenti?
[Jānis] Dūmiņš bija, to es vēl atceros, tāds milzu jestrs, vienmēr ar tādu humoru, pa
priekšu izsmējās un tad tikai sāka dziedāt.
[Haralds] Mednis bija stingrs, kā jau veco laiku cilvēks, nekārtība un nekādas vaļības
netika atļautas mēģinājuma laikā.
Būt’ jau viņi bija tur vairāki, bet ja man jāpasaka, kurš vēl… Tad jau es pats biju tāds
jauns un zaļš – 25 vai 26 gadi bija tikai.
Kā sadzīvojāt visu Dziesmussvētku laiku?
Tad jau tā kopdzīve arī bija – uz matračiem gulēja, pat vecais Teodors teica, ka
nekāda gulēšana neiznāk, tad viens „ņemas”, tad otrs.
Visa nedēļa ar „vienām” acīm?
Piebalg’ Jānis un Bezšapočņikov’ Jānis, mātes brālis, ne uz vienu mēģinājumu nebija,
uz pēdējo koncertu viņi tik atnāca. Smēja, ka visu jūru izbraukājuši ar kuģiem, un ar
lidmašīnām gaisā izlidojušies, visus muzejus izstaigājuši vai 2 nedēļas vai 10 dienas,
cik tur bija tā darīšana. Pēdējoreiz jau bija jāatnāk, uz māju būs jābrauc kopā ar
pārējiem. No rīta, kā cēlās, tā pazuda... Visu Rīgu izskatījuši, izgājuši, tikuši visur.
Neiztikāt taču bez savstarpējas izjokošanas?

Vienam no koristiem bija diezgan dumji gājieni… Viņam tas bija tik pat kā saldais
ēdiens. Piemēram, viņš piespļaudīja prezervatīvus un salika pavecākam kungam
kabatā. Mājās pārbraucot, kundze tīra uzvalku un uziet… Viņš varēja tā izdarīties ar
visiem.

