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Helmuts Feldmanis
*  *  *

Vai atceries vasaru to? 
Dzeltenas pienenes pļavā 
Staroja saldenu miglu. 
Tu bridi pieneņu jūrā 
Un sniedzi man pretim rokas. 
Rokas — maigas un stipras, 
Caur kurām pasauli sajutu es. 
Tu cēli mani pret sauli, 
Pret lietavām maigām un vēju. 
Tu ļāvi pār zaļo pieneņu kātiem 
Man saskatīt pasaules seju. 
Debesīs peldēja dūmu vāli 
Kā domas, kā sapņi tik tāli: 
«Mums jāiet un jāsatver mākoņu  
                                                lelles. 
Viegli tas nav, bet prasība tāda no  
                                             dzīves.» 
Lai sajustu patiesāk tavu mīlu, 
Tu mācīji man, 
Ko nozīmē raudāt un smiet. 
Tu biji kā bērns šai vasaras mīlā  
                                        pret mani, 
Un tagad es arī 
Pie tevis kā bērns gribu iet.

Maija Laukmane
*  *  *

pieradini mani lūdzu pieradini mani 
neko mūžīgāku tev nelūdzu 
zem vientuļām zvaigznēm maldoties  
                                                   kad 
atkal esmu pazaudējusi 
pareizo virzienu un 
pilsēta ir tik 
neaizsargāti klusa pirms rītausmas 
atnākšanas tik 
maiga trausla tik 
glabājama 
pieradini mani lūdzu pieradini mani 
neko mūžīgāku tev nelūdzu un 
zvaigznes tur augšā nevis 
mirgo bet sāp nevis 
mirgo bet sāp… 
pieradini mani lūdzu pieradini  
                                                 mani 
vienalga uz 
cik ilgu laiku uz 
mūžu uz mūžu uz mūžu 
kamēr šīrīta 
rītausma kāpj…

Dzintra Žuravska
ELKU LIEPA

Tik spēcīgs negaiss sen nav  
                                         piedzīvots, 
Tas pierimst tik uz pašu rīta pusi; 
No rīta redz, vai saspēris to jods, 
Ir mana elku liepa nolūzusi.

Pie liepas bieži kādreiz piestājos, 
Es, neticīgā, tomēr ticēt spēju: 
Tā rūpes izkliedēs un mieru dos, 
Ko citur atrast es vairs necerēju.

Kā senču vīraks migla zaros kūp. 
Kāpj upurdūmi vēl no dienām  
                                              viņām, 
Un tumsa bēg, un ļauna vara drūp, 
Un spēcīga deg tautas dzīvotdziņa.

Tā jaunas alkas arī manī sveļ, 
Lai vienmēr noliektos uz gaismas  
                                                 pusi, 
Un kaut kas pagānisks vēl manī zeļ, 
Kaut mana elku liepa nolūzusi.

Aldis Denčiks

DŪMU SVECE
«Skrienam, skrienam, lielie parkā 

kūpinās dūmu sveci!» nobrēcās kāds 
sākumskolēns, un aizdipēja puiku 
bars pa otrā stāva skolas gaiteni. Pat 
nebija jēgas dežurantēm uz trepēm 
apstādināt sīkos. Tie vijīgi kā ūdens-
zāles aizslīdēja gar vecāko klašu mei-
teņu augumiem un izšmauca pa sko-
las sāndurvīm. Aizelsušies sasniedza 
pārsimts metrus attālo parku, kur 
atlika vien noskriet pa trepēm, lai 
beidzot redzētu izrunāto brīnumu. 
Īstajā brīdī. Aiz parka estrādītes jau 
bija sapulcējies krietns puišu bariņš. 
Paraugdemonstrējumi kuru katru 
mirkli varēja sākties.

Kāds no lielajiem puišiem izvilka 
no kabatas saņurcītu vīstokli, otrs to 
aizdedza. Nodzisa. Sīko sejās parādī-
jās vilšanās, dažs sāka neticīgi vīps-
nāt. Bailīgākie jau sāka iet atpakaļ uz 
skolu, kur katru brīdi varēja noska-
nēt zvans. Lielie steidza lietu labot, 
atplēsa vīstokli un aizdedza vairākus 
sērkociņus, ko ātri iegrūda brūnga-
ni zaļganā pulverī. Beidzot! Gaisā 
pacēlās dīvaini zaļgandzelteni, sma-
cējoši dūmi. Sīko bariņš, mutes pa-
vēruši, skatījās kā uz kaut ko pārda-
bisku. Drosmīgākie pietuvojās, bet, 
kāsēdami un asaras slaucīdami, at-
lēca nost. Mirklis, un dūmi jau sāka 
izplēnēt. Pasākums bija beidzies. 
Emocijas bangoja. Skolā noskanēja 
zvans, bet uz mācībām neviens tā īsti 
nesteidzās. Gāja mazākie lielajiem 
nopakaļus cerībā saklausīt kaut ko 
vēl no šīm gudrībām, bet veltīgi.

Klasē sagaidīja skolotājas brāziens 
par nokavēšanos. To nedzirdēja, jo 
domās vēl klīda parkā. Meitenes no-
sodošām acīm skatījās uz puišiem, 
bet tie, arī es viņu vidū, sapņaini 
stāvējām pie durvīm. Līdz ar mums 
bija atnācis dīvains, kodīgs smārds. 
Mācību stunda likās gara un nein-
teresanta. Ar milzīgu piepūli sagai-
dījām nākamo starpbrīdi, lai līdz ar 
zvana skaņu atrastos otrpus durvīm 
un dotos brīnumpulvera īpašnieku 
meklējumos. Tos notvērām korido-
ra galā, pie zēnu tualetēm. Aplipām 
kā mušas pie mušpapīra, un sākās 
inkvizīcija ar pratināšanu: «Kas tas 
bija?», «Kur tādu mantu var dabūt?» 
utt. Jautājumi bira no visām knauķu 
mutēm. «Dūmu svece!» lielie vīpsnā-
jot atbildēja, «Talsos, nocenoto preču 
veikalā, tikai 20 kapeikas maksā. Un 
ļoti iela bundža! Bet ko tad jums stās-
tām, jums jau naudas nav!»

«Ir, ir!» es nobrēcos skaļāk par 
visiem, «man ir rublis!» un pierādī-
jumam pacēlu gaisā saņurcītu nau-
daszīmi. Ātri nokļuvu lielo puiku 
ielenkumā.

«Vai tu gribi šādu dūmu pulveri?» 
kāds no viņiem noprasīja. «Jā, jā!» 
mazliet bikli atbildēju. «Tad tev jā-
dod rublis mums!» viņi centās mani 
pārliecināt. «Mēs tev rīt atvedīsim!»

«Nē!» strikti atcirtu. «Brauksim 
pēc pulvera visi jau šodien!» Lielie 
sačukstējās savā starpā un piekrita. 
Noslēdzām derības, ka pēc nākamās 
stundas nepārdomāšu. Atgriežoties 
klasē, puikas salipa ap mani. Pāris 
vārdos apstāstīju, ka šodien dosimies 
brīnumpulvera meklējumos. Kaut 
kā pavadīju pēdējo mācību stundu. 
Domās atrados gan Talsos, gan te-
pat skolas parkā. Ķēros klāt grāmat-

vedībai: kalkulēju, 
cik maksā autobusa 
biļete līdz pilsētai 
— 20 kapeikas, kā 
zināja blakussola 
meitenes. Turp un 
atpakaļ, 20 plus 20 
ir 40 kapeikas. Atņe-
mot no rubļa, man 
pāri paliek 60 ka-
peikas, un par tādu 
naudu jau sanāk trīs 
lielas bundžas!

Pēc stundām es, 
izšmaucis no skolas 
kopā ar lielajiem 
puikām, stāvēju pie 
baznīcas vaļņa un 
gaidīju autobusu. 
Ķērcošu kovārņu 
bars mūs pavadīja ceļā. Pēc brīža ar 
biļeti saujā grabošā Lazikā kratījos 
pilsētas virzienā. Lielie gan izmanī-
jās biļetes nenopirkt. Biju satraukts 
par visu notiekošo — bez atļaujas 
esmu devies tik tālā ceļā, un ja biļešu 
kontrole iekāps… Drosmei mēģināju 
izzināt kaut ko vairāk: «Kur veikals 
atrodas?»

«Gagarina ielā, blakus milicijai!» 
lielie ņirdzīgi nosmējās.

Mūsu nelielais bariņš izbira no 
autobusa, un vajadzīgo adresi sa-
sniedzām jau pēc piecu minūšu gā-
jiena. Veikalā bija pustukši plaukti. 
Pārdevēja laiskoti, izbrīnīta par 
apmeklētāju pieplūdumu, seko-
ja mums ar acīm. Brīnums! Viens 
plaukts piekrāmēts ar sūnu zaļām 
skārda bundžām, pus trīslitru bur-
kas lielumā katra. Paņēmis trīs, sau-
cu savus kompanjonus. Noturēt pa-
grūti, bet nolikt atpakaļ negrasos, ne 
tādēļ braucu šādu gaisa gabalu. Pie 
kases pārdevēja protestējot mēģinā-
ja iebilst, bet paņēma manas uzbēr-
tās kapeikas. Steigšus atstājām šo 
nedrošo vietu, kur milicijas ēka tikai 
pāris soļu attālumā. Pie tam vēl ēkas 
priekšā stāvēja dzeltenas automašī-
nas ar zilām strīpām sānos. Bundžas 
noslēpām kur kurais — cits aiz ja-
kas, cits pamanījās iestūķēt somā. 
Pārlaimīgi devāmies autoostas vir-
zienā: steidzāmies uz satiksmes 
autobusu, kurš atiet sešos vakarā. 
Par atlikušām kapeiciņām nopirku 
biļeti, un pēc brīža jau kratījāmies 
atceļā. Okupējām autobusa aizmu-
gurējo sēdekli un pārspriedām, ko 
darīsim ar veiksmīgo pirkumu. Man 
sāka šķist, ka nopirkts pārāk daudz. 
Trauks aizvalcēts. Augšpusē daži 
caurumiņi. Kā lai tiek pie dīvainā 
pulvera?

«Mājās ar cirvi atvērsi,» lielie 
deva padomu.

Laimīgi nokļuvām līdz sava dzim-
tā ciema autobusu pieturai. Nogai-
dījām, līdz knēveļi un meitenes, kas 
nesajēdz no šīm lietām neko, attāli-
nās. Nospriedām, ka vienu bundžu 
izkvēpināsim turpat ezermalā, uz 
soliņa. Mēģinājumi pa šaurajiem 
caurumiņiem iemānīt degošu sērko-
ciņu beidzās nesekmīgi. Ar akmeni 
sadauzījām vāka malu. Mēnesnī-
cā neko daudz saskatīt nevarējām. 
Pēc smaržas noteicām, ka pulveris 
īstais, bet vai tas zaļš, brūns vai sar-
kans, pustumsā noteikt nespējām. 
Uzšvirkstēja sērkociņš, un bundža 

sāka negribīgi kūpēt. Ļoti ātri dūmu 
daudzums pieauga, līdz no trauka ar 
svilpjošu skaņu lauzās laukā zaļgan-
dzeltens, smakojošs mākonis. Mēs, 
mutes pavēruši, skatījāmies, kā ezers 
ātri pārklājās ar dūmu segu. Vēlās 
vāls aiz vāla, un strauja vēja pūsma 
mainīja dūmu virzienu. Tie pama-
zām sāka ielenkt mūs. Drošākais no 
mums pieskrēja pie soliņa un aiz-
spēra svelpjošo bundžu uz ceļa, ce-
rēdams, ka dūmi pārstās rasties, bet 
tie jau paspēja ielenkt veco autobusa 
pieturas būdiņu, un mums nācās ka-
pitulēt. Atkāpāmies uz Bērzkalnu un 
noskatījāmies, kā ieleja piepildās ar 
dīvaini dzeltenīgu miglu. Viens aiz 
otra ciema virzienā pazuda skatītāji. 
Beigās paliku viens un devos mājup. 
Pa ceļam tuvākajā lazdas krūmā no-
slēpu savu nešļavu, skārda bundžu. 
Mājās, līdzko spēru soli pāri slieks-
nim, mamma jautāja — kur esmu 
šo laiku blandījies, ja māsa jau sen 
mājās. Kaut kā veiksmīgi šoreiz iz-
muldējos. Pēc sasteigtām vakariņām 
izlavījos laukā, bija jāpārslēpj nogla-
bātais dārgumu trauks.

Nākamajā rītā, dodoties uz skolu, 
pa ceļam sastaptie vakardienas kom-
panjoni pie autobusu pieturas negribī-
gi uzsāka sarunu ar mani. Līdzko pa-
rādījās lielie puikas, tā tiku atstāts pie 
sīkajiem un meitenēm. Toties uz dzir-
navdambja sāka kūpēt pēc izskata pa-
zīstami dūmi. Skrejošs bars čalodams, 
smiedamies atgriezās, bet man sirdī 
krājās rūgtums. Esmu šajā svarīgajā 
notikumā apdalīts. Tā tak mana bun-
dža, mans pulveris, un arī dūmi mani! 
Uzmetis lūpu, īgņojos uz lielajiem.

Katru starpbrīdi viss skolas puiku 
bars skrēja skatīt parkā lielo zēnu 
radītos dūmus. Es, protestējot pret 
tādu nekoleģiālu rīcību, turp negā-
ju, vien mierināju sevi ar to, ka mā-
jās man palikusi sava, trešā bundža. 
Dienu skolā pavadīju kā apzinīgā-
kais skolnieks. Skolotāji nespēja vien 
saprast, kur starpbrīžos puikas tā 
skrien. Tīri labi sapratu, ka pie anar-
hijas esmu līdzvainīgs, tādēļ ar savu 
parauguzvedību centos mazināt sko-
lai radīto skādi.

Viss brīnišķais reiz beidzas. Drau-
gi pēc kārtējās atgriešanās no parka 
paziņoja, ka lielajiem pulvera vairs 
nav, tātad dūmu vairs nebūs. Lielie 
puikas vairs nešķiet interesanti.

Dienu pavadīju kā paraugskolēns  
cerībā ātrāk atgriezties mājās un 
kvēpināt savus dūmus. Pie autobu-

sa pieturas lielie puikas pēkšņi bija 
atcerējušies, ka uz pasaules esmu 
arī es, dūmu pulvera sponsors, un, 
iespējams, ka savu pirkumu vēl ne-
esmu izkvēpinājis… Īsi paziņoju, ka 
pulvera man nav, mamma atņēma.

Mājās somu iesviedu kaktā un 
sameklēju zaļgano bundžu. Uz-
radās arī cirvis. Pāris neveiklu si-
tienu, un trauka augšpusē parādī-
jās trīs pirkstu platuma sprauga. 
Saturu ātri izkratīju, sadalīju pa 
vairākiem iepakojumiem. Lai-
mīgs pirmo paku kvēpināju turpat 
Bērzkalnā. Pakūpēja, pakūpēja un 
norima. Nākamo paku jau iemēģi-
nāju ciema vidū, vecajās garāžās. 
Tad dārzā. Skatīties saradās sko-
lasbiedri. Te nez no kuries atnāca 
lielie puikas un atņēma atlikušās 
pakas, jo es neprotot pareizi rīko-
ties! Viss Nagliņbandas bars, kā 
dažs labs cieminieks mūs godāja, 
ieslīdēja baznīcas ieliņā, ko apdzī-
vo Pļavciema čigāni. Īsti nesapratu 
lielo puišu domu gājienu, bet pa-
klausīgi sekoju, cerot, ka redzēsim 
brīnumpulvera spēku. Redzējām! 
Drosmīgākais no nedarbnieku bara 
ar aizkvēpinātu iepakojumu rokās 
ieskrēja sētā, kur nesen sāka dzīvot 
jauna čigānu ģimene. Pēc mirkļa 
sāka kūpēt ķemertiņš. Nedarbnie-
ku vadonis vēl garām skrienot no-
bļāvās: «Deg! Deg!»

No mājas izskrēja saimnieks, 
šļakstot uz svarīgo saimniecības būvi 
ūdeni no mutes bļodas. Saimniece, 
rokas lauzīdama, vaimanādama, 
skraidīja gar kūpošo ēciņu un šļaks-
tīja ar trauku lupatu niecīgus ūdens 
pilienus. Lieki piebilst, ka uz ciema 
ceļa puiku bars zviedza, vēderus tu-
rēdami. Nepamanījām vien to, ka 
nedarba organizatori nozuda, mums 
neredzot. Prieki beidzās mirklī, kad 
saimnieks atrautajās atejas durvīs 
iešļāca ūdens šalti. Ieraudzījis, ka 
liesmu nav, paķēra turpat sētvidū 
nosviesto dēļa galu un kā aizkauts 
vērsis baurodams skrēja mūsu vir-
zienā. Sen tik labi nebijām skrējuši! 
Pār plecu atskatoties, sapratām, ka 
šoreiz jāskrien būs ļoti tālu.

Saniknotais vīrs mūs aiztrieca līdz 
pat ciema robežai. Kad aizelsušies 
pārspriedām tikko redzēto, dūmu 
pulveris bija jau piemirsies, smiekli 
pagaisuši. Pa tetertakām steigšus at-
griezāmies mājās. Ciemā drošības la-
bad turpmāko nedēļu laikā nerādījā-
mies un dūmus vairs nekvēpinājām.

Edgara Lāča foto


