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Izdevniecībā «Ezerrozes grā-
matas» tapis neliels, toties jestrs 
krājums «Marcinkēviča stāsti». 
Mūsu novadnieks — publicists, 
literāts Maksimilians Kvite tajā 
apkopojis čigānu anekdotes. Tās 
ir no seniem, ne visai seniem 
un tagadējiem laikiem. Sirsnī-
gas, sulīgas, asprātīgas. Autors 
grāmatu velta Jurim Pučkam 
(1935—2014) — draugam pus-
gadsimta garumā, aktierim un 
dziedātājam, Talsu Goda pilso-
nim, izcilam anekdošu zinātājam 
un meistarīgam stāstītājam.

FRAGMENTI NO 
GRĀMATAS

*  *  *
Kādās mājās saimniece nolikusi 

Madei priekšā bļodiņu ar putru, teik-
dama: — Ēd un nesaki, ka nedeva!

Uz to Made: — Ko nu, mīļā, labā, 
čigānam tādus gardumus priekšā 
liec! Dod kaut ko prastāku. Dod gaļu 
un maizi.

*  *  *
Reiz Made ar mazu bērniņu aiz-

gājusi pie saimnieces un lūgusi: — 
Mīļo saimniecīt! Iedod kādu mazu-
miņu! Pati esmu nevesela, un mans 
trīs dienu vecais bērniņš nedēļu nav 
maizes kumosiņu redzējis…

Kā no dzīves 
norakstītas

Izdevuma titulvāks.
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DUNDAGA
LAIMONIS BOKUMS (1925. gada 1. janvāris — 2013. gada 20. aprīlis), mazpulcēns, 

sibīrietis, izcilas balss īpašnieks, dziedājis koros, nodarbojies ar gleznošanu.
ARTŪRS BENEDIKTS BERTHOLDS (1905. gada 3. janvāris — 1976. gada 18. septem-

bris). Lībiešu izcelsmes bibliotēku zinātnieks, dzejnieks, dzimis Nevejas «Jušos», emigrējis 
uz ASV.

STENDE
DAINA STRELĒVICA (1945. gada 17. janvāris). Ilgus gadus bijusi aktrise Talsu Tautas 

teātrī. Leļļu teātra literārās daļas vadītāja, Juglas sieviešu cietuma kapelāne. Dzimusi Sten-
des «Sprīdīšos».

STRAZDE
DAINA GRŪBE (1960. gada 4. janvāris), dzejniece, rakstniece, tulkotāja, apgāda «Zvaig-

zne ABC» redaktore. No 1973. līdz 1975. gadam mācījusies Strazdes astoņgadīgajā skolā, no 
1975. līdz 1978. gadam — Talsu 2. vidusskolā. Vecmāmiņa Matilde Šmite (romāna «Ducis 
cara rubļu» galvenās varones prototips) apbedīta Strazdes kapos, tāpēc ar Strazdi rakstnie-
cei joprojām ir īpaša saikne. Vairāku grāmatu autore.

TALSI
ANDRIS BIEZBĀRDIS (1950. gada 12. janvāris), gleznotājs un mākslas pedagogs. Dzi-

mis Talsos. Mācījies Talsu 1. astoņgadīgajā skolā; strādājis Talsu rajona sadzīves pakalpoju-
mu kombinātā, no 1967. gada — Talsu Starpkolhozu celtniecības organizācijā. 1970. gadā 
pabeidzis Talsu vidusskolu. Vairākus gadus aktīvi apmeklējis gleznotāja Žaņa Sūniņa vadīto 
studiju. Glezno eļļas, akrila un akvareļa tehnikā. Veido objektus un instalācijas, piedalās 
izstādēs, radošajās darbnīcās un plenēros. Bijušas vairākas personālizstādes. Latvijas Māks-
linieku savienības biedrs kopš 1988. gada.

VALDEMĀRPILS
INTA DOBRĀJA (1940. gada 14. janvāris), gleznotāja.

JUBILEJAS UN ATCERES 2020. GADĀ

*  *  *
Marcinkēvičs maina zirgu. Saim-

nieks katram gadījumam apprasās: 
— Vai tas lops nebaidās? (domā-
dams — no mašīnām.)

— Nē, saimniek, — likdams roku 
uz sirds, apzvēr Marcinkēvičs. — Viņš 
pat naktī viens stallī gulēt nebaidās.

*  *  *
Sludinājums: «Jauna čigānu ģi-

mene (37 cilvēki) vēlas īrēt vienis-
tabas dzīvokli. Kārtību un klusumu 
garantējam.»
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UZ MŪŽU,

KAMĒR ŠIS MŪŽS
Reizēm notiek brīnumaini.
Reizēm pāris mirkļos izdodas ieraudzīt un saprast ko tādu, ko nebija izdevies ieraudzīt un saprast 

ilgi — pārāk ilgi.
Biju dzinusi un dzinusi pēdas, kā meža dzīvnieks ošņājusi gaisu un saspringumā ausījusies: vai tikai tas, 

ko gaidu, klusi un lēniņām jau netuvojas?…
Nē, netuvojās.
Gaidīju, gaidīju, bet no gaidītā ne jausmas… Nesagaidīju. Lai kā biju centusies, neizdevās. Sajūta: 

tepat ir, bet nav. Īsti — nav.
Bet nu pēkšņi tas notiek. Es ieraugu.
Un ieraugu nevis ar redzēšanu, bet ar sajūtām. Ar maņām, ar visu ķermeni. Caur skaņu, smaržu, caur 

domām, caur negaidītu izprašanu. Caur citu redzējumu. Ar nez kādu un nez no kurienes atskrējušu 
pieredzi.

Pēkšņi un skaidri.
Pēkšņi un skaidri uzrodas izeja, iespēja, atrisinājums, jēga, atklāsme. Atlūp liekais.
Viss, kas bija sastindzis un bezkrāsas, nu pāris sekunžu laikā kļuvis kustīgs, ņirbošs, krāsains un bez-

gala dzīvs.
Dzīvāks kā dzīvs.
Kļuvis kā Debesis.
Un es esmu mazs, košs un karsti pulsējošs sirdspuksts lielajā bezgalībā.
Tiešām. Reizēm notiek brīnumaini!
Kaut kas sastindzis, rutīnā ieritināts pēkšņi atdzīvojas. Un izrādās, ka… nemaz nebija sastindzis. Vien-

kārši: acis neredzēja un sirds nejuta (uzsvars uz vārdiņa «sirds»).
Tad nu tagad eju cauri dienām, nesot savus satrauktos sirdspukstus un atplaukstot kā pavasara gaisma.
Jo domas bez mezgliem. Jo mezgli pašas atraisīti (uzsvars uz vārdiņa «pašas»).
Un gluži nekas, ka joprojām maz ko zinu un ka daudz ko pilnīgi nemaz nezinu! Un gluži nekas, ka kat-

ru dienu reizi pa reizei turpināšu kļūdīties, pazaudēt, tvert pavedienu galus, līmēt kopā, ūjināt un pašai 
atsaukties uz kādu saucienu manā virzienā, tomēr…

Tomēr to, ko savā atklāsmes mirklī esmu ieguvusi, — to ne par kādu naudu projām neatdošu. Tas 
paliks manī.

Uz mūžu, kamēr šis mūžs.
Bet iegūtais vārdos ir uzrakstāms pavisam īsi: viegla sirds.
Apjausma, ka mīlēt ir vieglāk nekā nemīlēt.
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