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Kad pēc ilgiem laikiem tevi beidzot apciemojusi
IEDVESMA uzkopt māju, vienmēr centies ievērot
noteiktu darbu veikšanas secību, jo, ja tādas nebūs,
darbi tiks veikti haotiski, un beigās sanāks ne tikai
čiks, bet uzmāksies arī grūtsirdība pašam par savu
slinkumu, jo tā īsti līdz galam jau nekas netiks izdarīts. Neatkarīgi no lielās pucēšanas veikšanas laika –
vai nu reizi nedēļā, vai reizi gadā, vai reizi desmit
gados – kā nu kuram tā laika skaitīšana un izbrīvēšana padodas, vienmēr ielāgo – pirms ķeries pie
darba, uztici papīram vai vienkārši paturi galvā šādu «netīrības/nekārtības apkarošanas plānu»:
• Sakārto visas izmētātās mantas, lai kāda nejauši
nenonāk putekļsūcējā!
• Noņem no lustras zeķes un pērnās apakšbikses –
pēc izmazgāšanas tās tev vēl noderēs!
Ja vēl ceri, ka pēc gada kaudzei ar bezpāra zeķēm joprojām atradīsies pāris, atmet cerības un
svied to ārā! Pirms izmešanas zeķes var mēģināt izmantot pēdējo reizi, lai notrauktu no plauktiem
putekļu bārdu, kas tiem uzaugusi pēdējo divu gadu
laikā.
Izdomā, kuros komplektos un vietās iederas uz
plaukta noliktie puzles gabaliņi, sazin kādas tur
detaļas, gan jau kaut kad noderēs skrūvītes, to es vēl
kādreiz izmantošu instrukcijas, izlasītie, bet jau aizmirstie un tāpēc vēl un vēl lasāmie žurnāli, vells viņ’

zin’ kam vajadzīgie vadi un citas nesaprotamas lietas. Ja neatrodi tam visam precīzu pielietojumu un
vietu arī tagad – atbrīvo plauktus un izmet bez žēlastības!
Atvelc dīvānu... uff... ārprāts... te paslēpusies daļa no bezpāra zeķu kaudzes, bet ne tikai! Beidzot
atradās tas, kas jau vairākas nedēļas tik nejauki
smirdēja (tā tev teica draugi, pēdējoreiz viesojoties,
jo pats pie smakas pieradi jau sen), un kāds, kas ir
spalvains un ņaudošs, šodien noteikti norausies!
Aizspied degunu un satīri – putekļsūcējā taču nesūksi!
Nomazgā logus, lai tiem beidzot var redzēt cauri, izkasi no logu starpām tur sakrājušos līķīšu slāni
un notīri biezo kultūrslāni no palodzēm!
Nu var ņemt talkā arī putekļsūcēju! Iespēju robežās iebrauc ar to visās malās, nepiemirstot arī zirnekļus griestu stūros un blaktis aiz radiatoriem!
Sameklē putekļu lupatiņu (vai tās pašas bezpāru
zeķes), nedaudz samitrini ar H2O (tik daudz taču iemācījies ķīmijas stundās, ko?) un dodies karagājienā pret putekļu ērču kolonijām!
Uuuuuuunnn viiisbeidzoooot – paņem grīdas
lupatu (vai caurumaino T kreklu, kuru sen jau
bija laiks izmest) un – esi tik laipns – izmazgā
grīdas, savādāk pēdas no tām pēdējā laikā atraut palicis, ek, ku’ grūti!
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