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Gunārs Anševics

TRAKAIS STROĶU LAIKS 
PITRAGĀ

(Fragments)

Aivars Aivieksts
STĀVUS

Balts ūdens
stāvus
no debesīm gāžas,
caurteku rīklītes
aizrijušās
aizcērtas kā sakvojāži…

Kaķi pamet
nedrošās slēptuves
un izstieptām astēm
lido pār lāmām.
Tādā brīdī visiem jāpaliek
stāvus
un pret debesīm jātur
atvērtas plaukstas:
— Nāc, brālīt, sadzersim!

Ja debesis neizmaksātu,
vai tad es kādu sauktu…

Linda Šēniņa
x x x

Vakarā vēlā, kad 
Saulriets debesis krāso
Tumši sārtās līnijās
Dienas pienākumus kārto
Pirms tumsas zvaigznēm
Skapī noslēpts dienas prieks
Ar vilnas zeķēm
Nostaļģija atnākusi.

x x x
Maskēts spēks
Šķīst drumstalās
Palīdzi
Cik grūti izteikti vārdi
Nevajag
Jo šķietami
nepatiesības zīmē.

x x x
Aiz dēmoniem
Glīti rindās kārtotiem
Koferos vilšanās slēpjas
Aizmirsta ticība
Nespēt izrunāt — Nē
Klusumā kliegts.
Melna avs
Kopā ar dzīvniekiem
Rumu malko
Jo tā vienkāršāk.

Daiņa Kārkluvalka foto

Ap 1958. gadu, kad mācījos 5. 
klasē, Pitragā bija sācies satraucoši 
dramatiskais stroķu laiks. 

Par stroķiem sauca pa galu lādēja-
mos pistoles formas paštaisītus šauja-
mos. Galvenokārt to stobru izgatavoja 
no kapara vai misiņa biezsienu cauru-
lītes. Tās vienu galu aizlocīja ciet un 
vēl drošībai ielēja izkausētu svinu. To 
visu stingri nostiprināja pie roktura. 

Pielādēšana bija ļoti atbildīgs, arī 
eksperimentāls process. Šāviens gāja 
vaļā, novelkot ar špickastiņas brūno 
malu, aizdedzinot iepriekš aizbāztu 
sērkociņu, kam zēvele atradās pretī 
stobrā izveidotai rieviņai ar caurumu 
tajā vietā, kur iepildīts degmaisījums. 
Degpulvera vietā bieži izmantoja sēr-
kociņu galviņu aktīvo daļu, un vienam 
lādiņam parasti pietika ar kastīti sēr-
kociņu (tolaik tajā atradās 50 gabali). 
Kaimiņciemu puikas bieži sadarbojās. 
Nereti atrada kādu kara laika karabī-
ni vai munīciju — tā jau bija veiksme. 
Atceros, ka Egons pļavu siena šķūnītī 
zem grīdas reiz atrada daudz kaujas 
šauteņu patronu. Daļu no tām viņš 
izspridzināja gaisā, bet mēs, pārējie 
puišeļi, bijām noslēpušies. Tas viss bija 
diezgan liels risks. Egonam bija kār-
tīgs stroķis no šautenes stobra gaba-
la. Viņš bija par mani vairākus gadus 
vecāks, pazīstams ar kādu no virpotā-
jiem: šauteņu stobri bija darināti no 
ļoti cieta, izturīga materiāla, metāla 
zāģis pret to bija pilnīgi bezspēcīgs — 
vajadzēja izmantot virpu vai šmirģeli.

Pliko Baņķieru ielas galā aiz 
«Laukgaļiem» kapu pusē atradās 
Štoba šķūnis, pavecs zirgu stallis 
ar patumšiem kazemātiem, bēni-
ņiem, vāgūzi, kur karājās veci striķi 
un stāvēja dažādi krāmi. Tur puikas 
mēdza salasīties un izperināt arī da-
žādus blēņu darbus. Kādā svētdienā 
Egons bija nolēmis citiem tur izrādīt 
paraugšāvienus. Vispirms Ņuks no-
pliukšķināja ar savu nelielo īsstob-
renīti. Skatījāmies, ka viena skrots 
bija ieķērusies šķūņa gala nepilnu 
collu biezajā dēlī. Egons nostiprinā-
ja špičku un nostājās izejas pozīcijā. 
Saspringām kārtīga blieziena gai-
dās. Grāviens tiešām bija pamatīgs. 
Sēra dvaka un dūmi vēl nepaspēja 
izklīst, kad metāmies pētīt šķūņa dē-
ļus. Caurums bija, bet šāvējs trāpīja 
neapzāģēta dēļa plānajā sānu daļā. 
Arī Egons jutās nedaudz vīlies: «Es 
tēmej pa dēl vīd, bet lod aizgāj šķīb!»

Pēc īsa brīža pa vietumis izlauzta-
jām dēļu spraugām ieraudzījām dažu 
cilvēku tuvošanos. Aizmukām un pa-
slēpāmies, bet Egons, kā jau atama-
nam pienākas, palika uz vietas. Izrā-
dījās, ka pie Egona mātes aizgājusi 
kaimiņiene, un abas nolēmušas palū-
rēt, ko tie puikas dara vecajā stallī, jo 
šāvieni bija dzirdēti jau agrāk. 

«Cit iet baznice, bet jūs te šaudes!» 
atskanēja garajā rājienā. Un pēc brī-
ža: «Egon, atdod man to šaujamo, drīz 
tu bus liels vīrs, tev tād vairs nepiestāv, 
es vīņ likvidēs, un miers!» Tad dēls pir-
mo reizi ierunājās: «Nē, mamm, vēl es 
to nevar, vēl bišķ pa ātr!»

«Nu tad dar, kā zin!» mamma, ne-
daudz vīlusies, noteica, «tikai atce-
res, — tēs i nikns kā pūķs. Neklātos 

jau liel puik mizot. Ja atnāks miro-
vojs (tā saucām vietējo milici), es tev 
palīgos neies. Tiec pats gale!»

Reiz puikas izstrādāja ļoti lielas 
ziepes, vēl vairāk — radīja vairāku 
stundu dīkstāvi trim zvejniekiem, to-
starp arī manam tēvam. Vienurīt viņi 
jau iestūmuši laivu jūrā un taisījušies 
iedarbināt motoru, kad «voi man 
šes!», ieraudzījuši, ka motoram pie-
vadcaurulīšu vairs nav, degviela tek 
laivā, ka pļukst vien. Krietns gabals 
izzāģēts! Kas tad cits — puikas tais-
no gabalu izmantojuši stroķu izgata-
vošanai… Pēc tam mūs visus kārtīgi 
tirpināja, bet aizdomas krita uz tiem, 
kuriem jau bija manīti stroķi, kamēr 
mēs ar Ēriku, kā saka, vēl līdz tam 
līmenim nebijām nobrieduši.

Reiz kopā ar diviem brāļiem un 
ciema ziemeļu puses jauno censo-
ni Ilgvaru iegājām nomales mājā, 
«Gulbjos», kur vēl nesen dzīvojām. 
Māja bija tukša, tā vien prasījās iz-
bliezt ar stroķi, kas katram no mums 
jau atradās kabatā uzlādēts. Pa logu 
ieraudzījām, ka «Laukgaļu» sētas 
laulātais Valteru pāris, uz ceļiem no-
meties, lasa kartupeļus. Es jau biju 
nostājies pozīcijā, ko tur vairs gaidīt? 
«Zliukt!» stobra galā pašķīda uguns 
murskulis, izšāvās dūmi, nosmirdēja 
sērs… Blieziens izdevās pamatīgs. 
Pēc brīža paskatījos uz kartupeļu 
lauku: abi uz vēdera gulēja seklajā 
vagā nekustēdamies. Tikai pēc laici-
ņa pacēlās divas pārbiedētas sejas.

Maksimilians Kvite
x x x

Dāviniet sievietēm ziedus —
viņām tie patīk, un pašas
atplaukst krāšņi kā puķes.

Dāviniet sievietēm sauli —
viņas to pelnījušas,
par jums diendienā nemitīgi
        gādādamas.

Sirds siltumu sievietēm
                                       dāvājiet
tā, lai pat ziemas spelgonī
saltumu nemanītu.

Dāvājiet sievietēm prieku,
un, ticiet man, jūs to
ar uzviju saņemsiet atpakaļ.

Krišjānis Suntažs
x x x

Ļaujies, lai dvēsele rāda
tavu skaistumu, pasaulei
           neredzētu.
Tā zina, ka tevī ir dāvana, 
kas ir Visuma dota.
Atļauj dvēselei atklāt, kur tā
                slēpjas.            
Ikkatrs ir gliemežvāks, kurā ir
       pērle.

Inta Vītola
x x x

starp alfa un omega
Dzīvības grāmatā
ierakstīts
manējais vārds
skat
pienenes aizzied un aizpūko
     sēklas
un svīres pār piekrasti
pārlido strauji
lai barotu putnēnus
augustā izlidos viņi
tai laikā kad vasaras āboli
              piebriest
pielīst ar sulu un
briestošu rudeni kopā ar 
                                        dālijām
pamazām piesauc
līdz ziema kā gaidībās
piesnieg līdz maijam

starp alfa un omega
Mūžības grāmatā
ierakstīts
manējais vārds
skat
akmeņi nogulst zem gājēju
     kājām
bez dubļiem un putekļiem
eju pa lūdzēju
rādītu iemītu taku
un laikā pēc manis ies lūdzēji
          citi
ar Glābēja mācītiem vārdiem
Tēvs mūsu

starp alfa un omega
mīlēta stāvu un
nosaukta vārdā
pēc žēlastības
ak
«māci man tā
manas dienas
skaitīt ka
es gudru sirdi
dabonu»

Maija Laukmane
x x x

pār ceļu pārskrien tumsa
drīz aizzūdot projām
vietā klusi plaukst gaismiņa
un vizuļo sidrabota

pār ceļu pāršalc sāpe
bet tikai uz brīdi
tik steidzīgi prom aizzūdot
ka neieplūst sirdī

un atkal gaismiņa spēlējas
pagalma vidū
manī

skrien un skrien mirkļi
mainīgi

skrien un skrien…
dzīvībā sarit

Dzintra Žuravska
SAPNIS UN ILŪZIJA

Mans zilais sapnis vasaras naktī,
Mana zeltaini mirdzošā ilūzija
Te bija, te pagaisa vakara
                 vārtos.
Un tomēr bija.

Varbūt tā pārtapa mākonī baltā
Un pacēlās augstāk debesu tālē,
Bet varbūt to satvēra vakara vēji
Un aiznesa tālāk.

Bet varbūt līdz jums tas paguvis
   aizklīst,
Vēl skumjās un nožēlā neizlijis,
Mans zilais sapnis vasaras naktī,
Mana ilūzija.


