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Uldis Siliņš 

TĀLAVAS TAURĒTĀJS 
 
(Radio studija. Intervētājam pretim sēž vīrs senlatviešu tērpā, caunu cepurē, bērza tāšu tauri ap kaklu) 

 

Intervētājs: Labvakar cienījamie klausītāji! 

Esiet sveicināti Latvijas Radio raidījumā 

Senču Pūrs. Šodien mūsu studijā ir 

neparasts viesis. Varētu teikt leģenda. 

Tālavas taurētājs! Jūs esat pazīstams kā 

Tālavas taurētājs? 

Tālavas taurētājs: Tā ir. 

I: Kā jūs tikāt pie tāda vārda? 

Tt: Pavisam vienkārši. Es dzīvoju Tālavā, un 

es taurēju. 

I: Kāds bija jūsu tiešais uzdevums? 

Tt: Tupēt pa nakti eglē un spiegot pēc 

ienaidnieka. 

I: Un jūs pa visu nakti ne reizi nenokāpāt lejā? 

Tt: To es neteiktu. 

I: Kas notiek, kad jūs pamanāt ienaidnieku? 

Tt: Es pūšu taurē. 

I: Un tad? 

Tt: Ņemu vagu! Sirotāji ārkārtīgi neieredz 

mūzikālus cilvēkus, sevišķi, ja tie tup egles 

galā. Visātrākais veids kā dabūt bultu 

sēžamvietā. 

I: Stāstiet, kas notika liktenīgajā naktī! 

Tt: Nemaz negribas atcerēties. 

I: Mēģiniet! 

Tt: Bija nakts. 

I: Jā? 

Tt: Mēnesnīca. 

I: Jūs pēkšņi apakšā dzirdējāt slepenus soļus... 

Tt: Tā jau bija. 

I: Kas tad notika? 

Tt: Es dzirdēju balsis. 

I: Ko viņi teica? 

Tt: Ei, du, Trompetenspieler! 

I: Tie bija vācieši! Tālāk? Ko jūs teicāt? 

Tt: Es teicu:”Was du wollen?” Tad viņi 

teica:”Was machst du da, Mensch?” Es 

teicu, ka es skatos Mēnesī un taisu Eine 

kleine Nacht’s Musik.” 

I: Ko viņi atbildēja? 

Tt: Sāka lamāties: „Schweinhund! Los! 

Absteigen! Machst schnell!“ 

I: Un ko jūs? 

Tt: Es saucu: “Hei, Ādolf! Bizdings!” 

(Demonstrē) Parādīju, ka viņiem griežas un 

sāku tūlīt pūst. 

I: Ko vācieši? 

Tt: Man liekas, ka viņiem tas nepatika. 

I: Kāpēc jūs tā domājat? 

Tt: Viņi sāka cirst nost egli... 

I: Bet jūs palikāt sēžot. 

Tt: Skaidrs, ka paliku. Mēsli kā vienā, tā otrā 

galā. 

I: Jūs bijāt varonis! 

Tt: Es biju pārbijies! 

I: Jums solīja zeltu... 

Tt: Ko? 

I: Zeltu! 

Tt: Man? 

I: Lai jūs kāpjat lejā! 

Tt: (Atkārto kā transā) Zeltu...lai es kāpju 

lejā?...Jūs esat pavisam pārliecināts? 

I: Zeltu, 10 000 amerikāņu dolārus travelčekos 

un Gastarbeitera pasi uz Reinlandi! 

Tt: Es nekā nedzirdēju! Es pūtu to sasodīto 

tauri! 
I: Tas jūs padarīja nemirstīgu! 

Tt: Sirsnīgs paldies! Man gribas raudāt! Zeltu! 

Sasisties ir viena lieta, bet būt apdauzītam – 

pavisam cita! (Prom) 

I: Mūsu studijā viesojās leģendārais Tālavas 

taurētājs, kas jau tik īsā laikā ir 

piesavinājies visas modernā latvieša 

īpašības.  

 

 


