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«Turpmākajās lappusēs apko-
potie stāstiņi ir neliels veltījums 
manam dzimtajam ciemam, kur 
pavadīju savas dzīves brīnišķīgā-
ko laiku — bērnību.

Esmu ceturtās paaudzes nariņ-
ciemnieks. Savos agrīnos gados mā-
cījos tikai no labākajiem — Maksa 
un Morica. Viņu nedarbus zināju no 
galvas, tādēļ nemēģināju tos atkārtot, 
jo viņiem gan tas beidzās nelāgi. Var-
būt saskatīsiet arī zināmu līdzību ar 
Lennebergas Emīlu, varbūt ne? Šie 
darbi (vai nedarbi) ir mazā Nariņ-
ciema «bosika» piedzīvojumi plašajā 
pasaulē. Ja Emīlu cieminieki grasījās 
nosūtīt uz Ameriku, tad mani, lai 
nenopostītu dzimto ciemu, aizsūtīja 
skoloties citviet,» grāmatas ievadā 
saka autors Aldis Denčiks, vēstures 
un novada pētnieks, Nurmuižas gids.
Lāčāda

Kas to vairs var pateikt, kur es, 
pirmsskolas knēvelis, esmu redzējis 
lāčādas paklāju? Vai tā maz bija lāč-
āda? Varbūt kāda cita zvēra rota vā-
ļājās kaut kur, kādas krāsns priekšā. 
Vai televīzijas ekrānā kas pazibējis, 
kādu tipogrāfijā drukātu lapu rotā-
jis šī neredzētā zvēra kažoks? Arī 
pašu zvēru nekad nebiju mūsu pusē 
manījis. Kur tādi mīt, un kā lai tie-
ku pie kārotā kažoka, arī to nespēju 
izdomāt. Zināju gan, ka mums tāds 
ādas gabals tīri labi noderētu. (..) 
Vakarpusē, atgriezies mājās, skum-
ji paskatījos uz savu gultu, ko vēl 
nerotāja lāčādas paklājs. Jau biju 
gatavs atteikties no cēlā mērķa, bet 
risinājumu atradu turpat degunga-
lā — māsas gultu vienmēr sargāja 
apbružāts rotaļu lācis. Nogaidīju īsto 
brīdi, kad vecāki devās kopt lopus 
un māsa izgājusi, uzklupu lācim. No-
vērtēju ādas kvalitāti un stiprumu. 
Sapratu, ka derēs, bet jārīkojas ātri. 
Papēžiem dipot, skrēju uz virtuvi pēc 
tuteņa. Viens un divi! Enerģiski rīko-
joties, lāci nokāvu ātri. Puse istabas 
grīdas, gluži kā galdniecībā, pildījās 
skaidām. Beidzot ādas vietā ieguvu 
dīvainu zaļganu stērbeli. Cīņas pēdas 
slēpjot, skaidu kaudzi aši pastūmu 
zem savas guļvietas, bet jauniegūto 
«kažokādu» noklāju pie vecāku gul-
tas. (..)

Cerētās uzslavas vietā gan saņē-
mu tēva smieklus, mammas bārša-
nos, māsas asaru plūdus un žēlus 
brēcienus visa vakara garumā. (..)
Lapsu medības

Kā ienāku mūsmāju sētā — tā 
brāziens. Lapsa tik tikko aiznesusi 
labāko vistu. Stāvu, neizpratnē blisi-
not ačeles. Kāpēc es? (..) Joprojām 
stāvu, dūres sažņaudzis. Nu, kūmiņ! 
Tavu kažoku nēsās cits! Tas jau skan 
kā kara pieteikums. Bet ne jau es 
šo zaglīgo uzbrukumu sāku. Toties 
ceru, ka pabeigšu gan! Ātri sameklē-
ju bozi, ar ko piebeigt zaglīgo lapsu, 
un esmu gatavs doties uzbrukumā.

Linda Šēniņa
*  *  *

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

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

*  *  *
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.

Maksimilians Kvite
VELNIŠķīGuMs

Manī ir nedaudz no velna dabas — 
kam citam, ja ne pašam 
tas zināms vislabāk. 
Varbūt arī tev?

Mazo pirkstiņu iedod 
pa jokam, tāpat vien, 
un redzēsi: 
ne tikai roku, 
tevi pašu es paņemšu sev.

Tu smaidi tik mīļi 
ar ābolu vaidziņiem, 
gludeni sārtiem, 
tik tiešām nudien, 
negribas nodarīt pāri.

Taču tas tā ir tagad, 
šimbrīžam, pašlaik, 
Bet kurš gan var galvot, 
kas notiks vēlāk, 
pēc stundas, 
rīt?

Dzintra Žuravska
sALĀPīT sAPŅus

Jūs gribat sacīt, 
Ka sapņi neplīst? 
Tad pajautājiet, 
Kur viņi klīst.

Pa kādiem ceļiem 
Tos, naivos, mētā 
Un paļā, un izsmej, 
Ne tikai svētī.

Tie uzduras radzēm, 
Tos ērkšķi plēš, 
Un svaida ne sapņu, 
Visīstākais vējš.

Kad pluinīti, trenkti 
Tie atpakaļ griežas 
Kā pūpēži tukši, 
Es līdzi ciešu.

Un tomēr es ņemos 
Un lāpu tos, 
Jo kā bez sapņiem 
Lai izdzīvo.

Aivars Aivieksts
SPOGULIS

Spogulis ir — 
nevienas sejas.

Bet bija, bija… 
Pat uz soliņa pakāpās bērni, 
pūpolu vaidziņus spieda pie stikla 
un ar pirkstu līnijas vilka, 
kamēr vēl elpas miklums.

Pūtītes trenkāja, 
bizes pina, 
gruzīšus slaucīja ārā no acs 
un bārdu skuva…

Vai tad neviens 
pieķerties nepaguva?

Nedrīkstu traucēt, 
tuvāk nepieliekšos — 
tur sveši sargeņģeļi 
stāv kā kapeņu priekšā.

A. Pelēča literārajai prēmijai 
izvirzītās grāmatas

Aldis Denčiks
«Nariņciema stāsti»

Grāmatas titulvāks.
Montas Bērziņas foto

Attopos, ka lapsas dzīvo alās un 
tās uzšķaudīs, redzot mani grozā-
mies ar rungu rokās. Alas, alas! Ak, 
jā — izsvēpēšu ar uguni. Vienā stie-
pienā esmu virtuvē, sērkoki ieslīd 
manā ķešā. Laukā, pārskrējis sētai, 
nokļūstu klētiņā. Tur kannā glabājas 
benzīns. Ellišķīga viela. Kur to lai ie-
pilda? Risinājums atnāk pats. Aizslī-
du aiz šķūnīša — tur vesela kaudze 
tukšu mazgāšanas līdzekļu pudeļu. 
Paķeru pirmo, kas pagadās. «Kasta-
nis» — tāds uzraksts rotā trauku. Nu 
nekas, kūmiņ, ēdīsi šodien kastaņus! 
Ātri piepildu pudeli un dodos ka-
ragājienā. Iecerētajā ofensīvā mani 
pavada divi adjutanti — jaunākais 
brālis un brālēns. Aiziet! Dodamies 
apkarot zaglīgos kaimiņus.

Līdzko attālināmies no sētas, tā 
apjēdzu, ka nezinu, kur lapsas dzīvo. 
Stāvu Bērzkalnā, funktierēju, kamēr 
nonāku pie secinājuma, ka lapsas 
atnākušas no Duntes upmalas. Tur 
daudz alu manīts. Ja upmala, tad 
upmala. No sava stratēģiskā plāna 
neatkāpšos.

Teciņus ar «Molotova kokteili» 
azotē trijatā šķērsojam dzirnavu 
dambi un pēc neliela brīža esam pie 
alām. Bez rezultāta ar nūju izbaks-
tījis milzīgo caurumu, sāku saprast, 
ka pasākums draud izgāzties. Ķeros 
klāt speclīdzeklim — benzīnam. Pa 
vāciņā izdurto nelielo caurumiņu 

smidzinu degvielas maisījumu alā. 
Pa labi, pa kreisi. Uz augšu, uz leju.

— Lapsa, šī tev ir pēdējā diena! 
— murminu sev zem deguna.

Mēģinu aizdedzināt. Ceru, ka 
kūmiņš, mūkot no uguns, ieskries 
man rokās. Bezcerīgi. Smidzinu vēl. 
Uzšvirkst sērkoks. Nekā. Smidzi-
nu vēl, dedzinu atkal. Nekā, nekā, 
nekā… vienā mirklī notiek detonā-
cija. Neredzams spēks pierauj pie 
alas. Saņēmis spēcīgu grūdienu krū-
tīs, ar pavadošu paukšķi atraujos no 
zemes. Lidoju kā Minhauzens. Ar 
kājām gaisā, bet lidoju. Aiz smilšu 
kaudzes alas priekšā piezemējos. 
Aptaustu seju, rokas. Viss kārtībā. 
Parādos «kolēģiem» aiz smilšu kau-
dzes. Pie alas stāvošie adjutanti sāk 
zviegt. Smejas no sirds. Stāvu, stāvu. 
Gaidu paskaidrojumus. Viens no vi-
ņiem ieminas:

— Tev seja brūna un uzacu vairs 
nav. Arī mati uz pieres tādi īsāki kļu-
vuši.

Aptaustu, jā — visa seja smiltīs un 
palikusi ievērojami jūtīgāka. Uzacis 
nesataustu, bet mati atkāpušies tālu. 
Ko nu? Smējējus nomierināt nav 
manos spēkos. Šie paskatās manā 
virzienā, un ezermalā atkal skan rē-
cieni. Duetā, protams. Tā nu velkos 
mājās, cietis pilnīgu stratēģisku fias-
ko. Ne matu, ne uzacu, ne lapsādas.

sagatavojusi Monta Bērziņa.

Daiņa Kārkluvalka foto


