
Ja naktī niez dibens, 

tad no rīta smirdēs pirksti. 

/Sens latviešu ticējums/ 

 

21. gs. kovboji, meitu ģēģeri u.c. mutvārdu leģendas par P.O.R.N.O. & Co 

Grupas panākumu saraksts sen vairs nav mērāms centimetros un komentārus 

neprasa, bet brīnumainā kārtā savienības radošā erekcija uzrāda apsveicamas potences - ar 

audiāli kulminatīvu triecienu klajā nācis skandalozais P.O.R.N.O. & Co meistarstiķis 

„Viņu nosita mērkaķi”, kas sagriezis augšpēdus līdzšinējo pasaules uztveri, izejot ārpus 

tradicionālajiem kognitīvajiem rāmjiem, ietriecoties vēl neizzinātas realitātes dimensijās. 

Šis skaņdarbs tapis par katalizatoru īssavienojumam cilvēka smadzeņu pakauša daivas 

viducī, sintezējot klausītājā tik intensīvu empīrisko koeficientu, ka tam sekojošās izjūtas 

varētu pielīdzināt Lielā Spermas Sprādziena aculiecinieka iespaidiem. 

Ar hipnotisko spēku jaunais hīts raisījis plašu rezonansi sabiedrībā; mediju 

dienaskārtībā parādās ziņas par Āfrikas reģionā jaundibinātām kopienām, kuru mērķis ir 

atvērt savas dabiskās čakras un piekļūt cilvēciskās esmes kodolam, kas kļūst iespējams 

apstākļos, kad panākta maksimāla tuvība ar vietējiem mērkaķiem. 

Popularitātes šalts pārvēlusies arī pār to lielo dīķi, kas šķir Veco pasauli no 

Jaunās. ASV strauji pieaudzis pieprasījums pēc, citēju: „Hambāgā viz čerī sous and 

līdaka”. P.O.R.N.O. & Co avangardiskā daiļrade ietekmējusi arī Latīņamerikas mūzikas 

industriju, kura īsteno eksperimentālus projektus, serenādes miksējot kopā ar mērkaķu 

dziesmas ritmiem. 

Grupas harismātiskā enerģētika ir neskaidra un migliņā tīta, šis rēbuss šķiet tikpat 

neizdibināms, kā Maikla Džeksona nāve un Lāčplēša ausis. Tomēr pastāv vairākas 

iepriekšminētos fenomenus skaidrojošas teorijas: 

 Teoloģiskā - Unenānijas pētnieciskā centra vadītājs Abrahams Aleluja veicis 

kvalitatīvu grupas lirikas kontentanalīzi, kuras gaitā uztaustījis reliģiskus 

pavedienus P.O.R.N.O. & Co daiļradē, par ko liecina dziesma „Some God”. Arī 

jaunajā hitā A. Aleluja saskata bibliskus motīvus, proti, nosistais mērkaķis 

simbolizē cilvēces ciešanu objektu, visa labā iemiesojumu, kas tiek sakrificēts 

destruktīva spēka rezultātā, skaudīgās tautas agresijas vārdā, noklīdušo avju 

protesta izmisušajā aktā. 



 Krutoloģiskā - grupas multimediālās ekspresijas vēršas pret vispārpieņemto, kas 

izpaužas deviantā uzvedībā uz skatuves, kolorītā nepolitkorektumā, psihodēlisku 

vīziju ceļojumā, ironijā par patērētājkultūru (piem., dziesma „Hambāgā”, kur tiek 

apspēlēta popkultūrai raksturīgā tieksme pēc ātrajām uzkodām vai „Alavā”, kuras 

liriskais varonis pauž hiperbolizētu vēlmi pēc jaunas automašīnas, arīdzan 

personificē šo priekšmetu, atzīstoties tam mīlestībā), kā arī mītiskā seksualitātes 

apspēlēšanā (repertuārā atrodamas dziesmas par Praidu u.c. pornogrāfiski 

elementi). 

 Gastronomiskā - Ventspils zivju ceha priekšēdis Hugo Boss norāda uz grupas 

lirikas gastronomisko manifestāciju; viņu daiļradē atrodami tādi apetelīgi 

indikatori, kā Ēdu Sliekas, Ēst mazo lācīti, Siļķe, Sautējums, Kefīrs u.c. H.Boss 

izvirzījis hipotēzi, ka mērkaķis pēc nosišanas ticis apēsts. 

 Proktoloģiskā - asociētais zarnu speciālists Laidars Vārtiņš Tartu Universitātes 

konferencē lasījis referātu par atslēgvārdiem P.O.R.N.O. & Co lirikā, kuri 

simbolizē zemapziņas bloķētu ekskrementu fascināciju, ko reprezentē dziesmas 

‘Sūdmens’, ‘Dirst’, ‘Kupicas’, kā arī ‘Odi apkārt sīc’, kur atrodamā frāze „ 

moskīto in your asss” raisa proktoloģiskas asociācijas. Vārtiņš uzskata, ka 

mērkaķis pirms nosišanas nokārtojies pa lielo. 

Šaubu nav - grupas daiļrades semantiskais slānis lobāms kā saulē apdegusi 

muguras āda, meklējot paslēptos lingvistiskos kodus, kas tur ir dajuha daudz un vēl 

vairāk, ja labi grib.  

Starp konceptuāli atšķirīgo teoriju piekritējiem notiek asas diskusijas, kurās nav 

rasts galējais kopsaucējs. Tikmēr P.O.R.N.O. & Co turpina izdarīt spiedienu uz mūzikas 

industrijas olām oliņām, liekot cilvēcei saspringt jauna kairinājuma gaidās. 

 

 

Jeļena Fuente (arīdzan Grieta Burger Fon) 

sķirto vīru kora "Dzintariņš" kūrētāja 

Latvijas mūzikas žurnāliste, pētniece 

pēc būtības pirotehniķe, savulaik izgājusi kreiliskās adīšanas kvalifikācijas kursus 

parasta meitene ar dažām nenozīmīgām novirzēm, reizēm trauksmaini zinātkāra, parasti 

pasīvi pašnodarbināta. Patīk lasīt pavārgrāmatas un naktī sapņot par grauzdētām mandelēm 


