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Aivars Aivieksts
IELĀPS

Tur, tur, 
kur ar spieķi debesīs dur, 
mākonī paliek caurums —

tik liels kā Irbes 
vai Lamanša šaurums.
Mamma Daba ielāpu meklē: 
kā ierasts, tūlīt viss jāsalāpa, 
un nejūt un nesadzird lūgsnu 
par radības mokošām slāpēm.

Bet akās trūkst ūdens, 
vairs nečalo strauti 
un debesīs jākāpj 
lašiem uz nārstu…

Mamma Daba, lūdzu, piesakieties 
pie sava ģimenes ārsta!

Ina Strazdiņa

FATU 
KURPES

Mēs varētu būt vienaudzes, bet 
tikpat labi arī nē. Senegālā vaicāt 
sievietes vecumu neklājas, un, ja arī 
tā darīsi, nekādu prātīgu atbildi ne-
saņemsi. Katrā ziņā Fatu ir stiprāka 
un drošāka par mani.

Kamēr saulē nocepinātu skaustu 
un degunu, karstumā sasprēgājušām 
lūpām, zem lakata sagumzītiem ma-
tiem, ceļos izstaipītām biksēm un ap-
putējušām sandalēm stāvu Passkoto 
ciema vidū, raugoties pēc pavēņa, 
Fatu balti rozā puķainā kleitā, šmau-
gu vidukli, viegli šūpodamās gurnos, 
gazeles gaitā paslīd garām un kopā 
ar citām Passkoto ciema sievām un 
meitenēm patveras no baļķiem un 
zariem sameistarotā nojumē, kur 
divreiz nedēļā nāk mācīties lasīt un 
rakstīt. Fatu nosēstas trešajā solā no 
beigām un, viegli pieliekusi galvu, 
pirkstiem aizsegusi lūpas, smejas.

Kamēr esam pilnībā sapulcējušies 
pie durvīm, cits iespraucies iekšā, 
dūšīgā, enerģiskā Mariama piekt-
klasnieces centībā ceļas augšā un 
uzsāk dziesmu, kuru pavada ritmis-
ka dipināšana un plaukšķināšana. 
Passkoto ciema pēcpusdienas vistu 
kladzināšanu un ēzeļu īdas apklusi-
na daudzbalsīgs, melodisks dziedā-
jums, pie kura grūti nostāvēt mierā, 
neplaukšķinot un nedipinot līdzi. 
Kad dziesma beigusies, Mariama 
rāda burtnīcas, kurās ciema sievietes 
mācās rēķināt. Tas viss noderēšot, lai 
ietu uz tirgu un prastu uzraudzīt rīsa 
un graudu krājumus divus gadus kā 
celtajā šķūnī.

Mācīties viņas nāk ar ciema vīru 
atļauju, pretējā gadījumā vecais As-
sane savu zaru nojumē iekārtoto 
klasi varētu slēgt un iemeistarot tajā 
vistu laktas.

Fatu skatās. Viņa nerunā francis-
ki. Basās kājas ieautas rozā gumijas 
iešļūcenēs ar krāsainiem — baltiem, 
brūniem un ziliem bumbuļiem, kas 
glīti kontrastē ar tumšo ādu un raibo 
kleitu. «Skaistas kurpes!» saku, «tev 
piestāv!» Kāds pārtulko Fatu vietējā 
mēlē, un viņa iesmējusies velk tūliņ 
tās nost un sniedz, lai ņemu. «Nē, 
nē!» gaiņājos, apstulbusi no negai-
dītās dāvanas. «Es tikai saku, ka tev 
labi piestāv.» Fatu savelk seju un uz-
stājīgi vēdina ar kurpēm, kas viņas 
stiprajās, tumšajās rokās izskatās 
pēc divām plakanām liellopu mēlēm. 
Tūliņ talkā nāk Mariama, un sākas 
gāganu kari. Passkoto meitenes, no-
stājušās puslokā, cita caur citu kla-
dzina, klakšķina un guldzina, no kā 
noprotu, ka nepieņemt dāvanu būtu 
apkaunot ciemu vismaz piecās paau-
dzēs. «Labi,» es saku un pastiepju 
rokas pēc rozā gumijas šļūcenēm, 
kuras vēl siltas no Fatu pēdām, pie-
birzušas ar ciemata ceļu putekļiem, 
pazolēs aizķērušies sīksīki olīši un 
salmu stīdziņas, varbūt no gājiena 
pie lopiem, uz tirgu vai labības šķūni.

Ovācijas, klaigas, smiekli. «Pal-
dies!» saku Fatu, un viņa zibenīgi pa-
zūd un atgriežas ar lielu rūtiņu kladi. 
Bakstot ar pirkstu tajā, lauzītā franču 
valodā saka: «Telefons!» Tik daudz 
pēc vairākām dienām Senegālā esmu 
sapratusi — telefona numurs ir sva-

Maksimilians Kvite

PIRMĀ DABASMĀCĪBAS 
STUNDA

Mana vecmāmule nebija nevienu 
ziemu pagastskolā gājusi, bet Dzies-
mugrāmatu zināja no galvas — no 
viena vāka līdz otram. Un vēl viņa 
mācēja lasīt lielo, zaļo dabas grāmatu.

Pats par sevi saprotams, ka i dzir-
dējusi nebija par tādu zviedru Kārli 
Linneju un viņa Augu noteicēju. Ne-
zināja, kas tas par zvēru Capsela bur-
sa pastoris. Bet zināja, kas ir plikstiņš. 
Ne tikai to vien — katru puķīti, kat-
ru zālīti, kas mūsu pusē auga, prata 
latviski nosaukt. Tā kā cita klausītāja 
nebija, viņa savās gudrībās dalījās ar 
mazo puišeli, tas ir — ar mani. Pui-
šelim tas bija aizraujoši.

Vecmāmule prata pasauli izkrā-
sot kā bilžu grāmatu. Paldies viņai 
par to. Citādi mana bērnība būtu kā 
plika zivs asaka.

— Tas ir biškrēsliņš. Tur bitīte, 
medu vācot piekususi, atpūšas.

— Tā tur ir trepīte. Pa to skudriņa 
pakāpjas, lai palūkotos, vai nav par 
tālu no pūžņa aizgājusi.

— Tā ir kurpīte, kas Pelnrušķītei, 
no balles projām bēgot, bija uz kara-
ļa kāpnēm palikusi.

— Šis ir tītariņš, to mēs saplūksim 
tējai. Būs, ar ko ziemā pret grūtu-
miem cīnīties.

— Šo neaiztiec! Tā ir ugunspuķe, 

un mājās nenes — vari sev un citiem 
nelaimi sagādāt.

— Šis te ir runčapauts. Nemaz ne-
smejies — tā patiešām to puķīti sauc.

— Bet te, lūk, dievpirkstiņš. Tam 
saknīte kā divas kopā saliktas rociņas.

— Parādi! — saku. — Gribu redzēt.
— Nevaru, — viņa cieti nosaka. 

— Tad man tā būtu jānoplūc, jāiz-
rauj ar saknēm. To nedrīkst. Tā ir 
svēta puķe.

Tolaik par kādu tur Sarkano grā-
matu i runas nebija.

Tā es, soli pa solim blakus vecmā-
mulei dārzu, lauku, pļavu, birzi iz-
staigājot, mācījos izprast un sadzīvot 
ar to, kam ikdienā nevērīgi paejam 
garām. Mācījos mīlēt brīnumu, ko tik 
bagātīgi mums dāvā daba. Par biolo-
gu nekļuvu, bet studenta gados savākt 
botānikas semināram obligāto simts 
augu herbāriju bija patīkama atmiņu 
pastaiga pa vecmāmules takām.

Žēl, ka mūsdienās tādu vecmāmi-
ņu ir retums — mazāk būtu prom-
braucēju. Tēvzemes mīlestība nav 
par frankiem vai šiliņiem nopērka-
ma. Nav arī gudrās lekcijās pasme-
ļama. Tēvzemes mīlestība izaug no 
mazas smildziņas, no ceriņu krūma 
aiz loga, no ozola, oša, liepas, egles. 
Un tā jāiesēj bērnībā.

Dita Lasmane
*  *  *

A datainas, 
S purainas kā izspūrušas 
T avās dobēs šogad 
E s ieraugu asteres. 
R udens. 
E s tās saķemmēt vēlos. 
S purojas, neļaujas tās.

Maija Laukmane
*  *  *

klausos kā mana balss aiziet to  
                          pašu ceļu ko putns 
to pašu ceļu ko puķe: ziedēt dziedāt  
                                             dziedēt 
gaiši un augstu uznesot  
          neapmaldīšanās zīmes ilgām 
pazīšanās zīmes sapņiem  
atnākšanas paredzējumus cerībām 
aizvelk sāpes noglāsta smeldzi  
         atstāj iespējas maigumam — 
                                            klausos 
kā mana balss aiziet to pašu ceļu  
                              ko putns un pati 
uz zemes stabili stāvot droši zinu  
                      ka dziesma nebeidzas 
ar pēdējās skaņas uzlidojumu tāpat  
                   kā debesis nebeidzas ar 
tumsas atnākšanu kā puķe  
                                         nebeidzas  
ar smaržas atdošanu vējam un 
klausos kā mana balss aiziet ziedēt  
              aiziet dziedāt aiziet dziedēt 
gaiši un augstu uznesot daudz 
vairāk kā vārdos nolikts — klausos 
kā balss aiziet un nešaubīgi zinu 
ka mūzika dzīvo daudz netveramāk kā 
ierakstīts notīs

Dina Veinberga
*  *  *

pie pārbēdzēju klints 
viļņu sasista laiva 
debesis vietām caurdurtas neasiem  
                                        trokšņiem 
skaņām šai vietā ir noapaļotas  
                                            smailes 
bet vienalga tās atrod redzīgas  
                    ausis un dzirdīgas acis 
jā jā es nekļūdījos — tieši tā un ne  
                                           savādāk 
jo ir dienas kad ačgārni vieglāk  
                                               dzīvot 
ar atpakaļejošu laiku kam  
                               lavandas matos 
ļaujot mirklim kā svētbrīdim  
                                          nosirmot 
sveicienam paceltā plaukstā 
pie pārbēdzēju klints 
vientuļa laiva 
un kamēr mēs gaidām kad  
                                      dzīvosim — 
vēl viens pilnmēness

Dzintra Žuravska
SENA DZIESMIŅA

Tālas balsis, dziļas ēnas, 
Sena dziesmiņa vēl miņā: 
Pie niedrītes laivu sēju, 
Pie smildziņas kumeliņu.
Sašūpojas niedre vējā, 
Zila spāre gaisos skrien, 
Aizslīd laiva līgodama 
Pāri tāliem ūdeņiem.
Nolūst mana smilgas skara, 
Tvanēdama tveicē vīst, 
Aizdip auļi pakavoti 
Garām manām namdurvīm.
Paliek tikai atbalss tāla, 
Paliek sena dziesma miņā: 
Pie niedrītes laivu sēju, 
Pie smildziņas kumeliņu.

Ilona Miezīte
*  *  *

Šļaugana, noraudājusies Saulīte 
aizšļūc pa debessmalu 
kā veca sieva uz kruķiem.

Gausi izvelkas Mēness, 
sapīcis, paģirains, gļēvs, 
pustumsā laiski kasīdamies.

Vai Dievs tiem pāri būtu nodarījis? 
Cik cēls un paštaisns šovakar 
rej suns uz Mēnesi, 
pastiepis purnu uz augšu!

rīgāks par vārdu. Bet, kā gan Fatu ar 
mani sazināsies, kāds brīnums ļaus 
viņas balsij izlauzties no māla un 
zaru būdu ieskautā ciemata un siltā 
bezrasas rītā, diendusas spelgonī vai 
melnēt sākuša cikāžu vakara samtā 
aizlidot pāri ganāmpulkiem, izžuvu-
šām upēm, saplaisājušu lielceļu len-
tēm, Dakāras augļu tirgiem un ielu 
kņadai, Sahāras tuksneša snaudošā 
varenuma mugurai, pāri beduīnu 
teltīm un kamieļu karavānām, uz-
mirdzēt viskarstākajā punktā, taisni 
triekties debesīs, satelīta acī, atsisties 
un traukties lejup tiešā trāpījumā 
mana mobilā tālruņa sīkshēmotajā 
mehānismā un paziņot par savu ie-
rašanos ar spalgu, uzstājīgu zvanu? 
«Kā mēs sazināsimies?» joprojām 
prātoju, skaidri un rūpīgi starp rū-
tiņām vilkdama tālruņa numura ci-
parus. Fatu skatās. Viņa neskaujas. 
Viņa sniedz roku. Siltu, bet atturīgu. 
Laiks doties. Ar divām rozā kurpēm 
rokās atvados no Passoto ļaudīm.

Automašīna lēnām kārpās un at-
kāpjas smiltīs. Fatu stāv pagalmā, un 
kājās viņai citas, daudz vienkāršākas, 
baltas sandales. Lēni pamāj un pa-
zūd aiz vārtiņiem.

Vakarā viesnīcā nolieku savu 
dāvanu uz grīdas un ieslidinu tajās 
pēdas. Trīs izmēru par lielu. Mēģi-
nu sacerēt rozā sandaļu stāstu. Kur 
Fatu tās ņēmusi? Vai tajā pašā tirgū 
ar Passkoto aku? Vai pie zilo gumijas 
čību tirgotāja? Vai kāds tās dāvinā-
jis? Kādus ceļus tās mērojušas? Vai 
Fatu tās valkājusi godos vai ikdienā, 
vai gājusi pie lopiem, vai lasīt zarus, 
vai bezmēness naktīs tikties ar mīļo-
to? Izskrubinu akmentiņu no labās 
kurpes pazoles. Ja tas prastu runāt…

Edgara Lāča foto


