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«Šī grāmata tapusi galve-
nokārt no manu vairāk nekā 
30 klažu sākumgala numuru 
fragmentiem, kur stāstīts par tā-
liem aizgājušiem laikiem, sākot 
ar 1955. gadu, kad mūsu ģimene 
ieradās uz paliekošu dzīvi Pitra-
gā, un pēc tam par laiku nepilnu 
20 gadu garumā, kad aktīvais 
zivju zvejas laiks beidzās. Stāsti 
ir par laivām, tīkliem, dzīves vēt-
rās rūdītiem zvejas vīriem, viņu 
grūto, smago nodarbošanos, ko 
vēl grūtāku padarīja krievu lai-
ku nesaudzīgais, pārlieku ik uz 
soļa uzraugošais režīms, kas klaji 
traucēja strādāt. Bet tas viss ne-
traucēja vēlā rudens zvejas lai-
kā pie Rojas strādājošai Pitraga 
laivai ar trim zvejniekiem nāves 
ēnā divas nedēļas maldīties Rīgas 
jūras līča ziemeļos, kamēr tos lai-
mīgā kārtā izskaloja Kihnu salā 
Igaunijā. Neapšaubāmi, par šo 
gadījumu ļoti daudz cilvēku neko 
nezināja — krievi centās to slēpt, 
jo ilgstošā zvejnieku neatrašana 
neliecināja par krievu robežsargu 
pašizslavēto modrību un visspēcī-
bu. Lai arī Rīgas jūras līcis nebija 
ārējā lielvalsts robeža, tomēr…

Grāmatas turpinājumā ir visda-
žādākā rakstura gan nopietni, gan 
pietiekami nenopietni pastāstiņi ne 
tikai no pitradznieku dzīves (..)» grā-
matas priekšvārdā raksta autors.
Gandrīz pa burbuli

Tas noticis pirms apmēram simts 
gadiem.

Kad mana māte bija pusaugu mei-
tene, tēvs Sergejs Matisons (Siroža) 
ģimeni pameta un aizgāja dzīvot pie 
attālākas kaimiņienes Lekšlīnes (citi 
saukuši arī par Mello Līni, jo ņēmu-
sies ar pieburšanu u. tml.). Šai sievie-
tei bija izteikts paradums bieži pastai-
gāties pa Vaides liedagu, vērojot jūras 
klaidu. Siroža, protams, par to zinājis 
un nereti Līnei pārmetis: «Sak, ko tu 
tik biež klendere pa jūrmal, mājes nav 
miers, tik daudz toč ir ko darīt!»

Reiz, kad Siroža ar pārinieku 
Kristiņu Albertu ieairējuši jūrā pār-
baudīt zvejas tīklus, Līze atkal aizgā-
jusi uz jūras krastu. Sācis celties vējš, 
te viņa pēkšņi ievērojusi, ka diezgan 
attālu no krasta esošā laiva jau palie-
lajos viļņos izskatās pavisam neriktī-
gi, savādi. Līne pārbijusies, skrējusi 
uz tuvākajām ciema zvejnieku mājām 
pēc palīdzības, un drīz vien divas lai-
vas braukušas skatīties, kas par lietu. 
Un ko viņi ieraudzījuši! Dēkaiņu lai-
va bija apgāzusies otrādi, un pie tās 
dibena, kas rēgojās virs ūdens, pieķē-
rušies un pēdējiem spēkiem, pārmo-
cījušies turējušies abi nelaimīgie zve-
ji. Vēlāk krastā nogādātie zvejasvīri 
asarām acīs pateikušies Dievam par 
šo brīnumaino izglābšanos.

No tās reizes Siroža nekad vairs 
neesot pārmetis Līnei par biežajām 

MAZAS 
MUĻĶĪBIŅAS

Reklāma: «Ēd ābolus un plūmes, un biksēs cik tik rūmes.»
 «Jā, bet kur tās plūmes?»

Biksēs, mīļā, biksēs.

0
Reklāma: «Kafija melna. Paceļ!»

Vecais Tūtiņtēvs: «Nav tiesa! Dzeru trīs reizes dienā, bet kā nekā, tā nekā.»

0
Vecajam Ābramam bija divi dēli: Joskelis un Ickelis.

Kad Joskelis teica, ka rīt līs, Ickelis apgalvoja, ka nelīs.
 Vai otrādi, un vienam katru reizi bija taisnība.

Gluži kā televīzijas laika prognozes — noskaties visus kanālus un 
droši zināsi, kāds rīt būs laiks.

0
Televīzijas sporta ziņā: «Futbola virslīgā saglabājas intriga.

Galvenie intriganti — Ventspils un Skonto.»
Bez komentāriem.

0
Radio komentārs: «Jā, mums nav tik augsta dzimstība

kā citās Eiropas valstīs.»
 Toties mums ir augstākā mirstība.

0
Aija Andrejeva prezentējusi albumu «Mežā».

Oriģināli un ļoti gudri: kritiķi var maldīties, cik vien tīk.

0
Reklāma: «Ar galvu atdzesēta forele.»
Kurš var paskaidrot, kā tas iespējams?

0
Kamēr Toma Edisona lampiņa nebija iekarojusi popularitāti,

ļaudis gulēja pa desmit stundām diennaktī.
Septiņi gulētāji: «Par šo izgudrojumu viņu vajadzētu sodīt.»

0
Andželika Džolī prot izrunāt frāzi: «Nekliedz uz savu māti!» 

trīsdesmit pasaules valodās…
Vai pēc tā var secināt, ka adoptēs vēl 25 dažādu tautību bērneļus?

0
Medijos nonākuši to dzērvju vārdi un dienesta pakāpes,

kas pavadīja Putina deltaplānu.
Nu būs ziepes!

0
Karena Bliksena: «Stāstam nav nekādas vainas,

ja no tā var saprast tikai pusi.»

0
TV reklāma: «Ibumetīns tieši bērniem ar zemeņu garšu.»

Bet ko dot manējiem, kam nav zemeņu garšas?

0
Radio informācija: «Uzņēmums ražo bērnu rotaļlietas,

kas draudzīgas videi.»
Bet bērniem?

0
Jebkura televīzijas programma var saiet grīstē,

bet sludinājumi vienmēr būs noteiktajā laikā un apjomā.
Neticat? Pārliecinieties!

0
Radio ziņa: «Koncerts noritēja demokrātiskā gaisotnē. Publika 

stāvēja kājās un baudīja izcilos mūziķus.»
Šausmas! Gatavais a la furshez! Nez, vai visus notiesāja vai kāds 

tomēr palika dzīvs?

0
TV ziņa: «Iegāžoties upē vieglajai automašīnai,

bojā gājuši divi jauni vīrieši.
Mašīnai nav bijis ziemas apriepojums,

kā arī abi braucēji nav izmantojuši drošības jostas.»
Redz, kā: būtu piesprādzējušies, nebūtu noslīkuši.

0
Viens politiķis žēlojās, ka «viņam ir liela baža…»

Vai ar to jāsaprot, ka vīram draud briesma,
jo karjerai var pienākt beiga? 

Maksimilians Kvite

A. Pelēča literārajai prēmijai 
izvirzītās grāmatas

Gunārs Anševics
«Zagļciemnieku stāsti»

pastaigām jūrmalā. Taisni otrādi, esot 
pasācis viņu slavēt. Sak’, redz, kur 
viņa darbīga, acīga. Visu redz, ievēro, 
iegaumē. Un, pateicoties šim izglāb-
šanās gadījumam, Alberts Kristiņš 
sāka tā, pa īstam kalpot Dievam un 
kļuva Pitraga baznīcā par sludinātāju. 
Piedzīvojums pirms 
Ziemassvētkiem

Tas notika 90. gadu vidū, kad 
vecākais dēls Aigars mācījās Kol-
kas skolā kādā no sākumklasēm. Īsi 
pirms Ziemassvētkiem paņēmu viņu 
līdzi eglītes meklējumos. Bija sasni-
dzis padziļš sniegs, nedaudz piesalis. 
Abi silti saģērbāmies, aizbāzu aiz 
jostas cirvīti, un — aiziet! (..) Netā-
lu no kapiem nogriezāmies pa labi 
mežā, tālāk jau pa biezāku sniegu 
devāmies uz Košraga pusi. (..)

— Tēti, vai tas nav vilks! — Aigars 
pēkšņi paklusi un bailīgi iespiedzās, 
norādīdams uz kaut ko palielu lē-
nām skrienam netālu no kapu žoga.

— Nē, dēliņ, tas ir tikai vilkam lī-
dzīgs suns. Nebaidies, viš skrien tikai 
soves darīšanes un cilvēkam neko-
dis, — centos viņu mierināt.

— Un kas tur, tālāk, tāds mells 
kustas, tāds kā cilvēks. Man tu kād-
reiz stāstīj, ka kapos dzīvo arī spok, 
— dēlēns neatlaidās. (..)

— Tas ir dzīvs cilvēks, kurš atnācis 
uz kapiem un kuram līdzi atskrējis 
suns, — atteicu. (..)

Piegājām tuvāk mājai. Tā bija pa-
mesta un nožēlojama — jumts cauru-
mains, logu vietā rēgojās tumši, melni 
bezdibeņi. Sētā mētājās salauzti, ap-
sniguši krāmi: krēsli, galds, kādrei-
zējā skapja fragmenti. Palūkojos uz 
attālākā pussagruvušā šķūnīša pusi — 
voi man šess! Pirmajā mirklī sirds ne-
daudz iedrebējās, pie bērza slīpi stā-
vus bija novietots laika zoba pabojāts 
zārks ar vāku blakām. Šai pamestajā, 
nomācošajā vietā skats patiešām bija 
nemīlīgs un nomācošs. Pēkšņi sadzir-
dējām kaut ko tādu, kas nebūt nevai-
roja drošības sajūtu. Diezgan tuvu 
lielceļa pusē viens pēc otra nogranda 
vairāki skaļi šāvieni, vēlāk vēl daži. (..)

Devāmies uz Pitraga pusi vismaz 
dažus simtus metru, tad aiz kāda 
augstāka paugura apstājāmies. (..) 
Nolēmām nemaisīties šāvēju tu-
vumā, tāpēc gājām atpakaļ un no-
cirtām iepriekš nolūkoto eglīti. (..) 
Šāvēji bija rezervāta mežinieki kopā 
ar saviem augstākā ranga draugiem, 
kuri sparīgi dzina mastu, lai iegūtu 
svētku cepeti. Daudz netrūka, ka 
būtu pagadījušies viņiem ceļā. (..)

Sagatavojusi Monta Bērziņa.

Edgara Lāča foto


