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PIEMIŅAS LĀPU

“Dvēseļu putenis”

GĀJIENS

- skolēnu viedokļi

11 NOVEMBRĪ

Mārtiņdienas
jaunie tirgotāji

RADOŠĀS
PASAKAS

SVĒTKU
PASĀKUMS
AIZKULISĒS

ZIEMAS
SVEICIENI

MĀRTIŅDIENAS JAUNIE TIRGOTĀJI

8.

NOVEMBRĪ MŪSU SKOLĀ BIJA IESPĒJA PIEDALĪTIES TIRDZIŅĀ, KAS NOTIEK KATRU GADU, PIENĀKOT MĀRTIŅIEM. SKOLĒNI VAR
BRĪVI IZVĒLĒTIES PRECES, KO PĀRDOT, PIEMĒRAM, SMALKMAIZĪTES, PAŠDARINĀTI AUSKARI VAI DEKORIŅI MĀJAI. TIKA UZRUNĀTI
TIRDZIŅA PĀRSTĀVJI, UN VIŅI STĀSTĪJA PAR SAVĀM IECERĒM, PAŠU
TIRGOŠANĀS NORISI UN IESPĒJĀM, KĀ ŠO PASĀKUMU VĒL VARĒTU
PILNVEIDOT UN IEDVESMOT ARĪ CITUS SAROSĪTIES.
Evelīna, Elza, Dārta (4.m2)
Kopā pārdodam dazādus saldumus. Pie mums
var iegādāties paštaisītus burkānu kēksiņus, vafeles, riekstiņus ar pildījumu, kā arī žagariņus.
Gatavot palīdzēja abi vecāki, taču mazais brālītis virtuvē spēlējās, kaisot miltus.
Patīk radīšanas process, jo tas sagādā daudz
prieka. Vēlējos arī izpalīdzēt, jo zināju, ka nauda
tiks ziedota dzīvnieku patversmei, tā noder mūsu
dzīvnieku pasaules draugiem, par kuriem arī ir
jārūpejas.
Mēs piedalāmies tirdziņā, bet nezinām, vai
tam būs arī kaut kāda saistība ar mūsu nākotne.
Es piedalos tautiskajās dejās, bet draudzene ļoti
labi spelē vijoli.

Elza (7.m2)
Šogad izlēmu pārdot savas pašdarinātās rokassprādzes. Tās ir no ādas, baltā krāsā. Pati tās darinu,
jo radās ideja no interneta vietnes, ar kuras palīdzību manas domas un vīzijas tika papildinātas un realizētas.
Vēlējos piedalīties, lai vienkārši izmēģinātu un gūtu pieredzi
tirgošanā.
Nākamgad varētu papildināt un dažādot preces, lai piedalītos
tirdziņā.

Lauris (4.m2)
Pārdošanā ir žāvēti augļi- rabarberi, ķirbji un āboli. Augļus žāvēt palīdzēja mamma, jo es vēl īsti neprotu visu nomizot, notīrīt un
sagriezt, bet es mācos. Ļoti patīk gatavot un izmeģināt kaut ko
jaunu.
Tas bija mammas ieteikums šogad piedalīties tirdziņā, jo es kopā ar māsu mēdzu pārdot augļus un labi nopelnīt, tāpēc likās, ka varētu vairāk iegūt labdarībai.
Nakotnē redzu sevi kā biznesmeni, kurš varētu kaut ko tirgot, protams, veiksmīgi.
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Olivers (4.m2)
Es tirgoju cīsiņus mīklā. Mamma man daudz ko palīdzēja, bet mums kopā gāja ļoti jautri, gatavojot šo ēdienu un
domājot par rezultātu.
Esmu šeit, jo visvairāk vēlos būt atsaucīgs un iegūto
naudiņu ziedot dzīvnieciņiem, jo vēlos būt veterinārārsts,
tādēļ man šķiet ļoti svarīgi palīdzēt dzīvniekiem.

Marta un Emīlija (4.m2)
Blakus viena otrai pārdodam sniega bumbas, keipopus, maršmelovus un plūmes šokolādē.
Vienas pašasā. Bijām piedalījušās arī pagājušajā gadā. Turpinām, jo ir interesanti un aizraujoši tirgoties.
Domājam, ka palīdzība dzīvniekiem ir jauka, tas ir labs
naudas ialietošanas veids. Piedalīsimies arī nākamgad.

Milana (4.m1)
Pārdodu maršmelovus ar šokolādi, kurus daudzi skolēni ir iekārojuši. Mana draudzene- pankūkas ar ievārījumu. Mamma gatavoja pankūkas, viņa palīdzēja klasesbiedrenei, bet es ievārījumu. Darīju arī vispatīkamāko
daļu- mērcēju mazos spilventiņus šokolādē un apbēru ar
rotāj umiem.
Vēlējos izmēģināt dalību tirdziņā, jo daudzi klasesbiedri arī to dara. Varbūt nākotnē būšu konditore, kurai
ēdienkartē būs daudzi gardumi.
Pats svarīgākais ir tas, ka iegūtā peļņa būs ziedota labdarībai. Vispirms bērniem jāiemācās darbošanās bez konkrētas atlīdzības naudas veidā, bet gan lai gūtu prieku un gandarījumu
par veikumu. Varbūt tas dos kādu ideju savai profesijai nākotnē. Apziņa, ka iegūtie līdzekļi nokļūs labās rokās un tiks izmantoti dzīvnieku aprūpei, ir galvenais virzītājs, jo katrs ir gatavs palīdzēt, kā var un māk.
Nesavtība ir mierīgas un laimpilnas sirds atslēga.
(L.Voliņeca 10.a)
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PIEMIŅAS LĀPAS 11.NOVEMBRĪ
GODINOT NEATKARĪBAS CĪŅU 100. GADADIENU UN ATCEROTIES DROSMĪGOS CĪNĪTĀJUS, KAS ATDEVA SAVAS DZĪVĪBAS PAR MŪSU TĒVZEMES
BRĪVĪBU, LĀČPLĒŠA DIENĀ, 11. NOVEMBRĪ, PULKSTEN 17.00 IKVIENS INTERESENTS VARĒJA DOTIES IKGADĒJĀ LĀPU GĀJIENĀ, KAS NOSLĒDZĀS PIE
PIEMINEKĻA “JELGAVAS ATBRĪVOTĀJIEM” STACIJAS PARKĀ.
Ar mūsu skolu šogad
gājienā devās liels skaits skolēnu un arī vecāki. Gandrīz
katram pie apģērba bija piestiprināta sava patriotiskā karoga krāsu lentīte. Visa ceļa
garumā nenorima jautrās čalas, un visi bija apmierināti ar
pavadīto laiku.
Man pašai ļoti patīk
valsts svētku laiks un atmosfēra, ko tas atnes. Pati gājienā devos jau ceturto gadu, un
šogad bija tā iespēja doties
pirmajā rindā un būt blakus skolas karogam.
Visvairāk man patīk, ka gājiens norit tumšajā diennakts laikā un visapkārt deg lāpas. Manī tas raisa siltuma sajūtu. Lāpu gājiens man
patīk daudz vairāk par Pilsētas svētku gājienu, domāju tāpēc, ka tas
nes sevī sāpīgu vēsturi, kura gan māca, gan ļauj smelties spēku. Gājienā katru gadu dodos, lai godinātu cilvēkus, kuri ziedojuši dzīvības, lai atbrīvotu Jelgavu un visu pārējo Latviju no bermontiešiem,
lai mēs šodien varētu dzīvot savā
valstī ar savu karogu.

***

Lai jaukāka soļošana, ik pa brīdim
no ielas malām bija iespēja sadzirdēt bungu ritmisko pavadījumu. Bungas ar lāpām kopā veidoja tādu nelielu vēsturisku noskaņu. Lai gan gājienā devās ļoti
daudz cilvēku, visiem pietika vietas pie pieminekļa skvērā. Pēdējiem cilvēkiem noslēdzot gājienu, sāka
skanēt valsts himna. Pēc tās daudzi devās projām, daudzi palika, lai
paklausītos Lāčplēša dienai veltīto koncertu.

GĀJIENĀ KATRU GADU
DODOS, LAI GODINĀTU
CILVĒKUS, KURI ZIEDOJUŠI DZĪVĪBAS, LAI ATBRĪVOTU JELGAVU UN
VISU PĀRĒJO LATVIJU
NO BERMONTIEŠIEM,

Manuprāt, nav nozīmes tam, vai tu piedalījies vai nepiedalījies LAI MĒS ŠODIEN VARĒLāpu gājienā. Galvenais, ka tu apzinies savas valsts nozīmīgumu un
TU DZĪVOT SAVĀ VALvēlies būt tās daļa. Mīli, cieni Latviju, esi savas valsts patriots!
(L.Elksne 11.i)
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STĪ AR SAVU KAROGU.

GODINĀM LATVIJU AR J. JAUNSUDRABIŅA VĀRDIEM
KĀ JAU KATRU GADU SKOLĀ PAR GODU LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI NOTIKA
SVĒTKU PASĀKUMS, UN, PROTAMS, KATRU GADU TAJĀ TIEK RĀDĪTS UN STĀSTĪTS
KAUT KAS CITS. TIEM, KURIEM PATĪK IZRĀDES UN KURI PROT IEDZIĻINĀTIES NOTIEKOŠAJĀ UN IZPRAST ZEMTEKSTU, NOTEIKTI BIJA INTERESANTS ŠĪ GADA UZVEDUMS,
KURĀ TIKA IZMANTOTS JĀŅA JAUNSUDRABIŅA DARBS “PIEMINI LATVIJU!”, KAS NO
PĒCKARA TRIMDAS TĀLUMA VĀCIJĀ LŪKOJAS UZ LATVIJU VISOS ČETROS GADALAIKOS- PAVASARĪ, VASARĀ, RUDENĪ UN ZIEMĀ.
Uzveduma pamatdoma bija, ka mēs visi it kā esam uz pēdējā perona dzelzceļa stacijā, kur gaidām vilcienu, lai dotos prom no Latvijas. To varētu arī gluži vienkārši raksturot
-aizbēgt, jo daudziem latviešiem tai laikā nebija citas izvēles, it īpaši
populāriem un tautā pazīstamiem cilvēkiem, jo, paliekot Latvijā, tie tiktu izsūtīti uz Sibīriju vai, pat vēl ļaunāk, mocīti, spīdzināti un nogalināti.
Uz skatuves mēs bijām kā iedvesmotāji tiem, kas izturas ar cieņu
pret mūsu valsti, un arī tiem, kuriem likām aizdomāties, ka te, dzimtenē,
tik tiešām nav slikti, kā tas tiek pausts sabiedrībā. Uzveduma ideja, kas
patiesībā bija kā vesela izrāde, radās skolotājai un režisorei Antrai LeiFOTO NO AIZKULISĒM!
tei-Straumei. Teksts, kustība, mūzika un izrādes noskaņa ļoti labi saplūda kopā un veidoja skatītājiem baudāmu iestudējumu.
Vissmagākais darbs noteikti bija mēģinājumi, jo teksts katram no mums it kā bija tikkai kādi 6-8 teikumi, bet patiesībā tie bija kā gari dzejoļi, kas perfekti bija jāzina, it īpaši pats
VISLABĀKĀS IR EMOsākums un beigas, jo tie ir tie spilgtākie izteicieni, ko atceras katra latviešu
CIJAS PĒC IZRĀDES
valodas skolotāja un katrs vecākas paaudzes lasītājs. No malas skatoties uz
citiem mēģinājumos un arī pašai domājot par sevi, bija grūti ar dikciju un NOSPĒLĒŠANAS, KAD
vārdu pareizu izrunu, jo teksts, kas bija jaapgūst,
JŪTI TO PIEPILDĪJUMU
bija visai sarežģīts.
UN GANDARĪJUMU
Uzvedumu sākām veidot un mēģināt ļoti laicīgi, bet tā vai tā kāds kādu reizi netika, un katru PAR PAVEIKTO, KAUT
reizi vajadzēja visu mēģināt no jauna un saprast
ARĪ ESI TO JAU SPĒLĒvisu atkal un atkal. Tomēr tas nenozīmēja, ka tad
zinājām, kas kurā laikā perfekti jādara, bet gan tieši JIS TREŠO REIZI PĒC
pretēji– ar laiku kļuva arvien grūtāk. Šķiet, ar daKĀRTAS TAI DIENĀ.
žiem cilvēkiem novietojums uz skatuves izskatās
labi, bet, kad bijām visi kopā, uzreiz daudz kas mainās, jo kāds kaut ko nezina vai
pat nepietiek vietas. Vislielākais izrādes trumpis, manuprāt, bija tieši ģitārspēles dzīvais pavadījums, un par dziedājumu tieši uzvedumā dzirdētas tikai labas atsauksmes. Vēl pat vienā no pēdējiem mēģinājumiem bija ļoti smagi, jo brīžiem nesapratām, ko darām uz skatuves un kas notiek. Pat pēdējā
ģenerālmēģinājumā gluži kā kaut kāda sērga katram no mums aizmirsās teksts, par ko skolotāja bija pavisam
bēdīga un neapmierināta.
Tā nu mums veicās tajos mēģinājumos, bija ļoti grūti, jo tas nav viegls darbs- būt aktierim vai piedalīties lugā, uzvedumā, izrādē. Cerams, ka skolēni skatītāju zālē guva kaut nelielu priekšstatu gan par
J.Jaunsudrabiņa darbu “Piemini Latviju!”, gan izrādes galveno domu. Galvenais teātrī nav jau tas, ko izdarām nepareizi, vai arī vienkārši ej tāpēc, ka jāiet vai skolotāja lika, bet svarīga ir tā piederības sajūta kaut
kam kopīgam, unikālam un citādam. Vislabākās ir emocijas pēc izrādes nospēlēšanas, kad jūti to piepildījumu un gandarījumu par paveikto kaut arī esi to jau spēlējis trešo reizi pēc kārtas tai dienā. Un visjaukākie
ģimeniskie mirkļi notiek ir tieši tad, kad priekškars aizveras un sākas īstā dzīve uz skatuves, par kuru zina
tikai tie daži īpašie, kas ar mums tur tajā pašā brīdī atrodas kopā!
(B.Ločmele 11.a)
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ZIEMAS SAULGRIEŽI GADSIMTU GAITĀ
SENIE
LATVIEŠI
SAULGRIEŽU
SVĒTKUS:
ZIEMASSVĒTKUS.
Ziemassvētki

jeb

TRADICIONĀLI
SVINĒJUŠI
ČETRUS
LIELDIENAS,
JĀŅUS,
MIĶEĻUS
UN

ziemas

saulgrieži ir laiks, kad diena ir visīsākā un
nakts visgarākā. Pēc Ziemassvētkiem
saulīte sāk atgriezties un dienas stiepjas
garākas.

Pati

saulgriežu

diena

bija

22. decembrī. Taču, cik var spriest pēc
tautas dziesmām un citiem materiāliem,
Ziemassvētki svinēti trīs četras dienas,
sākot ar 20.–21.decembri.

Ziemassvētkiem savulaik cilvēki gatavojušies ļoti ilgi — sakopuši sētu, izpušķojuši istabu ar
dažādiem rotājumiem no salmiem, kaltētām puķēm, ēveļskaidām, putnu spalvām un dziju.
Ziemassvētkos īpaši iecienīti bijuši puzuri — pakarami pušķojumi, kas parasti gatavoti no salmu vai
niedru gabaliņiem, saverot tos uz vilnas dzijas, kā arī saulītes — kartupeļos sadurti salmi vai niedres.
Svētku cienastam tikuši gatavoti dažādi ēdieni un dzērieni. Par neatņemamu
Ziemassvētku galda sastāvdaļu latvieši uzskatījuši cūkas šņukuru, ķūķu jeb koču (Ziemassvētkus pat
citkārt saukuši par Ķūķu vakaru), pupas, zirņus, putraimu desas, pīrāgus un alu.
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Ziemassvētkos dziedājuši dziesmas
un

gājuši

rotaļās.

Par

īpašām

Ziemassvētku rotaļām pētnieki uzskata
tās, kurās mēnesim jāķer saule vai vilkam
kaza — tā esot gaismas cīņa ar tumsu,
kas noris ziemas saulgriežu laikā.

Viena no pazīstamākajām Ziemassvētku nodarbēm ir budēļos, ķekatās jeb čigānos iešana —
pārģērbšanās dažādās maskās un iešana no vienas mājas uz otru.
Ziemassvētku vakaru dēvējuši arī par Bluķa vakaru saistībā ar bluķa vilkšanas
tradīciju — iepriekš sagatavotu lielu ozola bluķi vēluši pa pagalmu vai no vienām mājām uz otrām un
tad sadedzinājuši. Daži pētnieki uzskata, ka bluķī attēlota saule, kuru ļaudis tā velk augšup un mudina
atgriezties, citi — ka, izvelkot bluķi pa malu malām, no tām tiek savāktas likstas un nelaimes, kuras
pēcāk iznīdē sadedzinot.
Senos latviešu
Ziemassvētkus laika gaitā
stipri ietekmējušas citu
zemju tradīcijas. Tā
kristīgās baznīcas svinētie
Kristus bērniņa
piedzimšanas svētki
pamazām sajaukušies ar
latviešu pagāniskajiem
ziemas saulgriežu svētkiem, un tagad mēs tos svinam ne vairs īstajā, astronomiskajā saulgriežu
dienā — 22. decembrī —, bet gan 24. decembrī. Arī pazīstamā Ziemassvētku eglīte un Ziemassvētku
vecītis ienākuši latviešu mājās pirms nieka 100–150 gadiem.
Latviešiem ziemas saulgrieži nekad nav bijuši klusi miera svētki, tajos visi skaļi līksmojušies un
priecājušies.
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“DVĒSEĻU PUTENIS” - VIENA NO DZIĻĀKAJĀM BRŪCĒM MŪSU
TAUTAS VĒSTURĒ
TAM BIJA JĀBŪT KARAM, KAS BEIGS VISUS KARUS. PIRMAIS PASAULES
KARŠ ILGA VAIRĀK NEKĀ ČETRU GADUS, UN TAJĀ BIJA IERAUTA LIELĀKĀ DAĻA EIROPAS, KĀ ARĪ AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS. KARŠ PRASĪJA MILJONIEM UPURU UN PAŠOS PAMATOS IZMAINĪJA LĪDZ TAM PASTĀVĒJUŠU PASAULES KĀRTĪBU. IMPĒRIJAS SABRUKA, UN TO VIETĀ RADĀS
JAUNAS NEATKARĪGAS VALSTIS. ZAUDĒTĀJIEM NĀCĀS MAKSĀT MILZU
REPARĀCIJAS, KAS APVIENOJUMĀ AR SAGRĀVES RŪGTUMU 20 GADUS
PĒC PIRMĀ PASAULES KARA BEIGĀM KALPOJA PAR PAMATU JAUNAM
GLOBĀLAM KONFLIKTAM. KARŠ SKĀRA ARĪ LATVIJAS TERITORIJU, KAS
KĻUVA PAR VĀCIJAS UN KRIEVIJAS CĪŅĀS ARĒNĀM – CĪŅAS, KURĀS PIEDALĪJĀS LATVIEŠU STRĒLNIEKI. KARA NOSLĒGUMĀ NO PASAULES KARTES PAZUDA KRIEVIJAS IMPĒRIJA, BET DAŽAS TAUTAS, TOSTARP ARĪ LATVIEŠI, IEGUVA NEATKARĪBU.
Sniegpārslas, kas dzeļ ar stindzinoši asu aukstumu, vēja nestas, pārklāj zemi, kas jau sen nav jutusi
mieru un klusumu. Koki, reiz skaisti, vasarīgi zaļām
lapām rotāti, kuru zaros sēdēja meža putni un dziedāja
līksmas dziesmas, tagad puteņa aizsegā liekas draudoši
un tālumā var līdzināties kārtējam ienaidniekam, kas ir
spēris savu kāju uz svešas zemes. Ienaidnieka čuksti
un piesardzīgi soļi tumsā liekas tik tāli un reizē tik tuvi. Karavīri bija spiesti dzīvot nepārtrauktā stresā, kas
iespaidoja viņu turpmāko dzīvi. Zemes aizstāvji ne
mirkli nevarēja justies drošībā, jo kuru katru mirkli
varēja sākties artilērijas apšaude vai ienaidnieka uzbrukums. Nāve visu laiku bija tepat blakus.
Vēsturis, ka kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra
Grīna romāna “Dvēseļu putenis” motīviem ļauj mums
atskatīties uz notikumiem, kas norisinājās pirms simts
gadiem. Tie bija risinājušies tepat, mūsu zemē, un tajos
piedalījās tādi paši cilvēki kā mēs.
“Nekustīgi gulēt sasalušā šinelī klajā laukā -30 grādu
salā, kad uz tevi šauj, skrienot iekāpt sava vēl dzīvā
drauga asiņainajās zarnās, ieskatīties acīs cilvēkam, kuram esi iegrūdis durkli vēderā, ar salā sastingušajiem
pirkstiem mēģināt uzdabūt uz sejas gāzmasku, atskanot
trauksmes signālam “GĀZES”. Pēc tam varbūt dabūt kaut ko ēdamu, nokrist kādā utainā kaktā savos vai
pretinieka ierakumos un nezināt, vai pienāks rīts – tā bija viņu ikdiena,” tā saka Vilis Daudziņš, kurš filmā
“Dvēseļu putenis” atveido pulkvedi Salu.
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Pirmais pasaules karš ir ne tikai lapaspuse skolas vēstures mācību
grāmatās, bet gan viena no dziļākajām brūcēm cilvēces atmiņā. Zeme
līdz tam bija piedzīvojusi simtiem citu dažādu mērogu militāros konfliktus, bet “karš, kas izbeigs visus karus” atšķīrās no visiem līdz tam
piedzīvotajiem kariem. Pirmais pasaules karš izmainīja tā laika skatījumu uz pasauli. Ierastajā gaiļa saucienā agrās rīta stundās varēja izdzirdēt brīdinājuma vēstis par strauji tuvojošos ienaidnieka karaspēku un tālumā redzēt ugunsgrēku atblāzmu, liekot savākt mantas un
doties bēgļu gaitās, pametot dzimtās mājas un nezinot, vai vēl kādreiz liktenis ļaus tur atgriezties. Daudziem tas lika no skolas sola,
laukiem, rūpnīcām nonākt tieši kara krustugunīs, atsaucoties aicinājumiem: “Pulcējieties zem latviešu karogiem. Dzimtene sauc!”. Aicinājumi uz kauju ir piecēluši
tautu kājās, atsaukušās tās asiņu balsis. Tie, kas palika nomaļus, tic, ka latviešu karavīri
atraus vaļā vārtus uz dzimteni
tiem, kam tā zuda, un atkal sagaida, kad strēlnieku pārstaigātajos kauju laukos sāks aust
rīta blāzma, kurai jānāk pēc
tautas likteņnakts. Tad izvēles
nebija – bija jākaro par dzīvību
un brīvību pat tad, kad neviens
nezina, kurā pusē tā meklējama.
Viens karš, miljoniem versiju. Katram strēlniekam bija savs skatījums uz cīņām – kāds drosmīgi gāja cīņā
pret vēja nestām sniegpārslām un ienaidnieka šautām lodes kārtām, cits aizsargāja nocietinājumus vai aprūpēja ievainotos. Filmā “Dvēseļu putenis” ir parādīta Artūra Vanaga skats uz notiekošo. Viņš ir pusaugu
puisis, kurš gluži kā mēs cerēja bezbēdīgi izbaudīt jaunības gadus, taču viņu pārsteidza karš. Tas atnāk tad,
kad vismazāk to gaida. Cīņu laikā viņš pieauga no puikas, kas līksmi vicina pirmo īsto šauteni, tad mokās
murgos pēc pirmās īstās kaujas un biedru nāves turpat acu priekšā, līdz cīņās rūdītam vīram, kam nācās
pavisam mazus puikas vest cīņā par savas valsts brīvību. Artūru Vanagu filmā atveido Oto Brantevics, kuram šī bija pirmā pieredze lielajā kino.
Uz ekrāna gan jaunais strēlnieks, gan lomas atveidotājs, kas mainījās līdz ar varoni, izdzīvoja piecus
gadus, kuros no nevainīga un bezbēdīga puikas viņš pieauga par jaunekli, kas pārdzīvojis karu, redzējis
nāvi. Filmējoties Oto Brantevicam bija tikai 16 gadu – tikpat, cik Artūram un vidusskolēniem. Var arī uzteikt Raimonda Celma atveidoto Edgara Vanaga tēlu – bija skaidri redzams, ka viņš ir pārliecināts par sevi,
bija jūtama arī viņa aizrautība un harisma. Mārtiņš Vilsons, kurš atveidoja Vanagu, kaujas ainās bija atriebes pilns un metās medīt vāciešu tā, it kā viņš piedalītos īstā karā. Patika Jēkaba Reiņa tēla Miķelsona
enerģija un iedvesma, īpaši tas bija izcelts epizodē “Bēgļu nometne”, kur viņš, pakāpies uz govs, iedvesmo
latviešus stāties strēlnieku rindās. Spilgti palika atmiņā Gata Gāgas un Renāra Zeltiņa, Konrāda un Spilvas
tēlu atveidotāju, caururbjošais skatiens. Masu skatos piedalījušies arī vairāk nekā 1500 brīvprātīgi, kuru
aizrautība un pašaizliedzība ļauj skatītājiem kā šodien izdzīvot simt gadu senos notikumu.
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“Filmas veidošana prasīja sešus gadus. Pirmizrādes dienā, 8. novembrī, es būšu vienos gados ar Grīnu,
kurš tikko nodevis lasītājiem šīs grāmatas pirmo daļu. Tikai simts gadu atstatumā apstākļos, ko man izcīnījuši, kuri
minēti grāmatā,” tā stāsta Dzintars
Dreibergs, filmas “Dvēseļu putenis”
režisors. Sākumā ir grūti iedomāties, ka
viens no populārākajiem latviešu romāniem, kurš pelnīti iemantojis nacionālā
Pirmā pasaules kara pieminekļa statusu,
ir ekranizēts nedaudz vairāk par divu
stundu garā kino vēstījumā. Filma bija
dziļš un emocionāls pārdzīvojums. Tas
lika dzīvot līdz katrai elpai, sāpei, bailei, izjust stipro, bet reizē trauslo latviešu dvēseli ikvienā ainā. Tas ar pirmajām minūtēm aizrauj ar detalizēto un
emocionālo atmosfēru, kas neviļus ievelk sevī un atlaiž vien pašās beigās, kad tika parādītas pēdējās īstas
fotogrāfijas no austrumu frontes, kuros redzami varoņi - latviešu strēlnieki. Aleksandram Grīnam bija svarīgi rakstīt vēsturiski precīzi, tāpat arī filmēšanas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta katrai sīkākajai detaļai, lai filmētais materiāls atbilstu tā laika realitātei un iespējām. Filmu var droši skatīties arī bez grāmatas
lasīšanas, bet vajadzētu būt vēstures zināšanām, lai izprastu latviešu stipro vēlmi atgūt sen kāroto neatkarību. To ir vērts apskatīties, lai iemācītos cienīti Latvijas neatkarību - tā burtiski
būvēta uz asinīm un kauliem.

***

SIMTS GADOS LOŽMETĒJKALNĀ

“Tas dvēseļu putenis gaisā,
kad Ziemsvētki ceļas viņš tad.

IZAUGUŠAS DAUDZMETRĪGAS

Pār Latviju gaudo un griePRIEDES, KAS AINAVU IR PĀRVĒR- žas, un nenobeigs gaudot nekad,”
tā savā dzejolī rakstīja Edvars
TUŠAS LĪDZ NEPAZĪŠANAI, TOVirza. Daudzi gadi ir pagājuši
MĒR SAGLABĀJUŠIES NOCIETINĀ- kopš pēdējā šāviena. Ar laiku
JUMI UN IERAKUMI VĒL JOPRO- brūce, ko ir radījis karš, ir savilkusies, bet atstājusi aiz sevis rētu,
JĀM LIECINA PAR ŠAJĀ VIETĀ NOkas vēl aizvien turpina atgādināt 20. gadsimta šausmīgos
TIKUŠAJĀM ZIEMASSVĒTKU
notikumus. Simts gados Ložmetējkalnā izaugušas daudzKAUJĀM, KUR PUTENIS 1916. GA- metrīgas priedes, kas ainavu ir pārvērtušas līdz nepazīšanai, tomēr saglabājušies nocietinājumi un ierakumi vēl joDĀ AIZNESA DEBESĪS 9000 KARAprojām liecina par šajā vietā notikušajām Ziemassvētku
VĪRU DVĒSELES.
kaujām, kur putenis 1916. gadā aiznesa debesīs 9000 karavīru dvēseles. Neviena cīņu aculiecinieka vairs nav starp
dzīvajiem, tāpēc mums atliek vien cienīt viņu milzīgo ieguldījumu. Der atcerēties, ka par mūsu mierīgo un rāmo ikdienu jāpateicas tiem, kas pirms simts gadiem
karoja tepat, Latvijā.
(A.Gatiņa 10.i)

10

NOVEMBRIS-DECEMBRIS // KVADRĀTSAKNE

MŪSU VALSTS UN TAUTAS VĒSTURES “DVĒSEĻU PUTENIS”
LATVIEŠU REŽISORA DZINTARA DREIBERGA SEŠUS GADUS FILMĒTĀ
VĒSTURISKĀ DRĀMA “DVĒSEĻU PUTENIS”, KAS VEIDOTA PĒC ALEKSANDRA GRĪNA GRĀMATAS AR TĀDU PAŠU NOSAUKUMU (1934) MOTĪVIEM,
SKATĪTĀJIEM SNIEDZ IESPĒJU IELŪKOTIES PIRMĀ PASAULES KARA UN
LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅU LAIKĀ UN JUST LĪDZI MŪSU STRĒLNIEKIEM.
Viens no cīņu dalībniekiem ir filmas galvenais varonis Artūrs Vanags, kura lomu atveidoja nu jau astoņpadsmitgadīgais Oto Brantevics. Mani ieintriģēja ceļš uz
Artūra izaugsmi, kas redzama visas filmas garumā. Sākumā viņš ir kā apmulsis jēriņš, taču, stājoties pretī riskam un pieņemot fiziski un emocionāli nogurdinošus
lēmumus, viņš
ARTŪRS GUĻ SNIEGĀ, STARP
kļūst par vīru,
kas kopā ar KRITUŠAJIEM, TOMĒR GŪST
daudziem ciSPĒKU NO TAUTAS CIEŠAtiem brīvprātīNĀM UN TURPINA CĪNĪTIES,
gajiem ir izglāKĀ TO DARĪJUŠI VIŅA
bis savu tautu un zemi. Arī pats Brantevics apgalvo, ka Dreiberga darbs ir radījis dziļāku izpratni par Latvijas vēsturi un mainī- PRIEKŠGĀJĒJI. ES UZSKATU,
jis viņa vērtības.
Viena no tām varētu būt brīvība. Liela daļa mūsdienu jaunatnes tā īsti pat nezina, kas vispār ir brīvība. “Darīt visu, ko grib”
ir tikai haosa stāvoklis, kas tiek pielīdzināts kam neaptveramam
– tam, par ko varoņi cīnījās pirms 100 gadiem, atstājot savas ģimenes un mājas, kas jau bija kļuvušas par daļu no kaujas lauka.
“Dvēseļu putenis” tiek raksturota kā filma, kurā visprecīzāk attēlotas kara ainas. Līķu kaudzes skatītājiem lika aizvērt acis vai
aizgriezties, taču karavīri gāja uz priekšu ar ticības pilnām acīm.

KA ŠIS STŪRGALVĪBAS UN

APŅĒMĪBAS SAJAUKUMS VĒL
JOPROJĀM PLŪST MŪSU ASINĪS, UN, LAI KAS ARĪ NOTIKTU, MANA PAAUDZE IR SPĒJĪ-

LATVIJAS TAUTAS VAROŅIEM.

GA KĻŪT PAR

Tika uzdots jautājums, vai tā patiesi ir varonība, kas viņus mudināja tā rīkoties. Es nevēlos ticēt, ka tas bija tikai bara instinkts vai sirdsapziņas pārmetumi, kuru
dēļ strēlnieki stājās pretī šķietami neuzveicamajai klintij, kas centās lauzt šīs zemes robežas. Taču latviešu spītība neļāva garam tikt sagrautam. Tas tika emocionāli parādīts vienā no pēdējām filmas ainām –
Artūrs guļ sniegā, starp kritušajiem, tomēr gūst
spēku no tautas ciešanām un turpina cīnīties, kā
to darījuši viņa priekšgājēji. Es uzskatu, ka šis
stūrgalvības un apņēmības sajaukums vēl joprojām plūst mūsu asinīs, un, lai kas arī notiktu,
mana paaudze ir spējīga kļūt par Latvijas tautas
varoņiem.
Domājams, Dreiberga darbs, kurā pamatīgas
pūles ir ieguldījuši vairāki tūkstoši cilvēku, skatītājos atdzīvinās interesi par vēsturi un raisīs pārdomas par savām saknēm. Kā apgalvo paši filmas veidotāji: “Filma „Dvēseļu putenis” ir ilgtermiņa ieguldījums nacionālajā pašapziņā.”
Un kāds būs mūsu devums šajā jomā? Kas būsim mēs – ņēmēji un izmantotāji vai cīnītāji
un savas valsts tālākveidotāji.
(Karīna Sīle 10.i)
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SKOLĒNU RADOŠĀS PASAKAS
Varavīksnes noslēpums
Kādu dienu meitenīte Linda pirmo reizipie debesīm redzēja varavīksni. Viņa
ieraudzīja to un gribēja uzzināt, kur šīs skaistās krāsas rodas. Linda savāca
mantas kādā kulītē, kas gadījās pa rokai. Viņa atvadījās no vecākiem un devās
ceļā.
Meitene gāja un pa ceļam satika savu draudzeni Emmu, kas jautāja:,, Kur tu
ej?” Linda atbildēja:,, Es eju uz varavīksni, lai redzētu, kas tur sargā lielo krāsu
podu un kas tās taisa.” ,,Tādas būtnes nemaz nav!” Emma pārliecinoši paziņoja.
“Netici? Nāc man līdzi, tad redzēsi,”atteica Linda.
Tā viņas abas gāja trīs nedēļas, kad Emma teica :,, Es vairs negribu iet, es
esmu pārgurusi.” Linda prasīja:,, Ejam atpakaļ? “ Tomēr, neskatoties uz to, ka abas gājējas bija piekusušas, viņas turpināja ceļu. Pēc divām stundām viņas jau bija pie varavīksnes. Abas saskatījās un priecīgi sauca: ,, Urā,
mēs to paveicām!” Tad viņas sāka ceļu augšup pa varavīksni un pēc neilga laika jau bija pašā virsotnē.
,,Cik skaisti!” abas meitenes iesaucās. Tur bija pilnumpilns ar fejām, konfektēm, saldumu lietus, daudz mazu spīgulīšu un liels zelta pods, kurā iekšā bija daudz dažādu krāsu un liela karote, ar ko var maisīt krāsas. Tur
bija mājiņas, kurās dzīvoja fejas un mazi cilvēciņi. Emma un Linda padeva jauku labrīt, fejas paskatījās un teica :,, Sveikiņi, kādi vēji jūs atpūtuši uz mūsu mierīgo karaļvalsti?” Linda stāstīja :,, Es pirmo reizi redzu varavīksni un gribēju uzzināt, kas sargā lielo krāsu podu, kas notiek uz varavīksnes un cik daudz krāsu ir. “ Fejas
Laumiņa un Atersīda aicināja :,, Nāciet , mēs jums parādīsim.”
Abas meitenes priecīgi metās pakaļ fejām un pa ceļam ieraudzīja lielu, lielu podu, kurā iekšā bija mazi
zaķēni, kaķēni un sunēni. Abas pieskrēja pie poda un jautāja Laumiņai, vai dzīvnieciņus var paglaudīt. Laumiņa atbildēja:,, Protams, arī varat paņemt līdzi katra pa vienam.” Tālāk meitenes ieraudzīja lielus krāsu toverus,
kurus maisīja un pieskatīja citas laumiņas.,, Paldies , jaukās fejas !” atteica Linda un Emma, tad uzsēdās mugurā varavīksnes pūķim, ko viņas atrada pašā septiņkrāsu loka stūrītī, un lidoja mājās pie vecākiem. Viņas bija
redzējušas brīnumu pasauli.
( Tīna Repša 5.m)

Maģiskā skola
Kādā senā pilsētā bija skola. No malas tā izskatījās
gluži parasta celtne ar vairākiem stāviem, gaišiem logiem un mājīgām klasēm. Tomēr šī nebija pavisam parasta. Kopā ar bērniem mācījās arī dažādi gari, elfi, rūķi
un spoki. Viņi visi kopā bija draudzīgi un saticīgi, kaut
arī bija tik atšķirīgi. Visiem bērniem patika mācīties
vienā skolā ar dažādajām būtnēm, jo tad stundas bija jautrākas un interesantākas.
Bet dažām pasaku pasaules būtnēm ļoti patika bērni, tāpēc tie viņiem palīdzēja mācībās, jo paši daudzajos
dzīves gados bija sakrājuši plašas zināšanas. Kad kādam bērnam bija aizmirsusies dzejoļa rindiņa, neredzams
elfs vai rūķis pieskrēja klāt un pačukstēja, ko teikt. Kad kāds bērns sapinās matemātikas uzdevumā, spociņš palīdzēja izkļūt cauri skaitļu labirintiem. Ja dziedāšanā kāda nots bija pazudusi, labais gariņš to atveda atpakaļ un
ielika dziesmā.
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Visiem bērniem tik ļoti patika mācības šajā skolā, ka viņi pat gribēja mācīties brīvdienās un brīvlaikos.
Katru dienu bērni ar prieku nāca uz skolu, un visvairāk viņiem patika starpbrīži. Tajos elfi bērnus iepazīstināja ar dažādām interesantām lietām, kādas viņiem ir mājās un kādas bērni vēl nekad nebija redzējuši. Elfi
stāstīja, ka viņu mājās katram elfam ir jābūt lidojošajam velosipēdam. Tas ir tāds kā divritenis, kas brauc
nevis pa zemi, bet lido pa gaisu. Vēl viņiem bija burvju austiņas, kas ļāva sadzirdēt, ko saka augi un dzīvnieki. Ar to palīdzību bērni gan uzzināja daudz jauna.
Tā mācoties, pagāja vairāki gadi. Bērni jau bija lieli un sāka patstāvīgu dzīvi. Bet tad atnāca citi skolēni,
viņi arī bija sajūsmā par šo brīnumaino skolu. Visiem bērniem, kas mācās tur, vienmēr ir jautri, interesanti
un laiks paskrien ātri.
( Elīna Maruščaka 5.m1)

Zirneklīša piedzīvojums
Reiz kādā lauku kūtī dzīvoja parasta zirnekļu ģimene.
Māti sauca Tīmekliene, tēvu Zirneklienis un mazo
zirneklēnu – Timijs. Šī ģimene dzīvoja mierīgi, līdz
zirneklēns sadomāja, ka viņam ir jāiet pasaulē. Tīmekliene un Zirneklienis lūdza mazo Timiju, lai šis neejot
projām, bet zirneklēns jau bija nolēmis nepiekāpties.
Nākamajā rītā Timijs jau bija saposies doties pasaulē un, atvadījies no mātes un tēva, aizgāja. Timijs
gāja dienu un nakti un nākošajā rītā aizgāja līdz burbuļojošam strautiņam. Viņš apsēdās uz strautiņa akmeņiem siltajā saulītē un aizmiga.
Pēc kāda laika maza laumiņa sāka Timiju viegli
modināt. Kad zirneklītis atvēra acis, viņš no izbrīna
atlēca
atpakaļ, jo laumiņas savā dzīvē vēl nebija
redzējis.
Tad laumiņa Timiju maigi uzrunāja:” Labdien, godātais! No kurienes nākat un uz kurieni ejat?” Timijs
atbildēja:” Labdien arī jums, cienītā. Nāku es no kūts tālu jo tālu, un eju es meklēt laimi.”
Laumiņa uzreiz atsauca atmiņā to, ka viņu princese meklējot princi, kas varētu kļūt par viņas vīru. Laumiņa atteica:” Mūsu godātā princese meklē sev princi, bet nevar atrast skaistu un staltu jaunekli.” Laumiņa
vēl piebilda:” Ar savu maģiju es tevi varu pārvērst par tik staltu un tik skaistu princi, ka trejdeviņās zemēs
tādu neatradīsi!” “Kas man būs tev par to jādod?” zirneklītis apjautājās, jo bija dzirdējis, ka tāpat par velti
jau neko šajā pasaulē nevarot dabūt. Laumiņa uzsmaidīja viņam un atbildēja, ka viņai neko nevajagot, jo
esot prieks kādam izdarīt ko labu. Timijs piekrita, un nākamajā brīdī laumiņa ar savas burvju nūjiņas pieskārienu pārvērta viņu par brīnum izskatīgu un apburošu princi. Žvīks, un te jau tas bija!
No šī trokšņa atlidoja laumiņu princese, ieraudzīja skaisto jaunekli un uzreiz iemīlējās staltajā puisī, kas
arī nevarēja palikt vienaldzīgs.
Drīz pēc tam Timijs un laumiņu princese apprecējās un dzīvoja laimē un saticībā.
( Anete Šarecka 5.m1)
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Mākoņu balinātāja neparastie piedzīvojumi
Reiz kādā jaukā, saulainā dienā, kad nekas
neliecināja, ka varētu notikt kaut kas ļauns, mākoņu
valstībā notika negadījums. Tas atgadījās ar mazo
putnēnu, kurš vēl bija bērna prātā un ar rotaļīgu
uzvedību, taču tam jau bija uzticēts svarīgs
pienākums. Viņš bija atbildīgs par ikdienas mākoņu
balināšanu. Savā dzimšanas dienā mākoņu karalis bija
atļāvis putniņam nolaisties uz zemes, lai nosvinētu
svētkus kopā ar meža zvēriem. Dzimšanas diena bija
vienīgais izņēmums, kad tas tika atļauts. Putniņš
neievēroja valdnieka pavēli un izpļāpāja citiem
mākoņu valstības noslēpumus. Viņš nedrīkstēja izpaust, ka mākoņi paši no sevis nav tik balti un mazais
putniņš ir atbildīgs par mākoņu balināšanu. Viņš izpļāpāja balināšanas recepti un izstāstīja, ka balto krāsu
iegūst, ja sajauc nedaudz cilvēku gaišās domas ar balto liliju smaržu, pievieno vēl skolēnu labās atzīmes ar
balto, saldo cukuru, sasniegtajiem panākumiem pielej saldo krējumu.
Kad svētki bija beigušies, putns atgriezās mākoņu valstībā. Viņš nevarēja iedomāties, ka brīnumainā
recepte ir zaudējusi savu spēku. Nākamajā rītā putns gribēja balināt mākoņus un sāka gatavot krāsu, taču tās
spējas bija zudušas. Mazais putniņš ar maigām lapu otiņām sāka krāsot mākoņus, taču tie nekļuva baltāki.
Valdnieks to ievēroja un saprata, kas ir noticis. Viņa dusmas lējās pāri mākoņiem, un tie kļuva vēl tumšāki.
Viņš sodīja putnēnu, nosūtot to uz zemi, lai tas dzīvo mežā un nerādās mākoņu valstībā. Mazajam tika
ierādīta mājvieta mušmires cepurē. Tika dotas trīs dienas, lai viņš izlabotu savu kļūdu un atgūtu baltās krāsas
burvju spējas. Staigājot šurpu turpu pa sūnām, viņš satika
ezīti, kas bija pazaudējis savas brilles un slikti redzēja.
Putnēns palīdzēja acenes atrast. Pateicībā ezis viņam
iečukstēja ausī, ka šodien abi ēdīs neparastas pusdienas
mežā. Tikai tagad putniņš saprata, ka no uztraukumiem
sen jau nav ēdis.
Ezis piedāvāja, lai tas no vienas adatas paņem uzdurto
saldo meža zemenīti. Kad putniņs to apēda, viņš saprata,
ka ogai piemīt neparasts spēks. Viņam tūlīt iešāvās prāta
fizikas sarežģītās formulas, angļu valodas svešie vārdi,
planētu izvietojums un vārdšķiru atšķirības, kuras tas
nekad agrāk nav zinājis. Tad viņš saprata, ka tā ir zīme un
viņam jādodas uz meža skolu, lai uzlabotu bērnu sekmes
un iegūtu sastāvdaļas baltajai mākoņu krāsai.
Tad ezītis deva nobaudīt otru odziņu. Tā bija skābā dzērvene, kas tūlīt viņam deva neparastu spēku, un
viņš tagad varēja lidot tādā zibenīgā ātrumā, lai sasniegtu panākumus, kas bija jāpievieno baltajai krāsai.Kad
meža skolā bija sporta sacensības skriešanā, mazais putnēns nepamanīts ielidoja skrējēju kabatās un vilka
tos uz priekšu ar tādu ātrumu, ka pat vējš kļuva skaudīgs. Bija ļoti daudz uzvaru un panākumu, tāpēc baltās
krāsas spainītis bija manāmi papildinājies.
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Ezītis deva nobaudīt arī trešo odziņu. Knābājot mellenīti, putniņu apņēma neparasta ziedu smarža.
Jā, tā bija tik nepieciešamā lilija! Šī smarža viņu aizvilināja uz cilvēku māju. Putniņš ielidoja caur atvērto
logu, taču tā nebija laba doma, cilvēki to tūlīt iesprostoja būrī. Viņi nekad nebija redzējuši tik neparasti
skaistu putniņu, jo mākoņu balinātājs
nelīdzinājās citiem lidoņiem. Cilvēki
sāka kalt plānus, kā varēs šo putnu
pārdot,
labi
nopelnīt
un
kļūt
slaveni.Putnēns nenokāra snīpi, jo
zināja, ka pēdējai ogai piemīt neparasts
spēks un tās uzdevums ir raisīt cilvēkos
labas domas, kuras nepieciešamas
mākoņu krāsas pabeigšanai.
Nepagāja ilgs laiks, līdz istabā
ieskrēja maza meitenīte, kurai ļoti patika
vērot skaistos mākoņus un sapņot.Viņa
atcerējās putnēnu no saviem sapņiem,
kuros bija redzējusi, kā tas balina
mākoņus un rada skaistumu. Viņa uzreiz
palaida putnu brīvībā, mudinot vecākus izdarīt labu darbu, domāt gaišas domas, jo putnam jāatgriežas
mākoņu valstībā.
Putnēns pielēja pilnu spainīti ar balto
krāsu, uzlidoja debesīs un atvadījās gan no
cilvēkiem, gan no skolēniem, gan no ezīša
un pazuda aiz mākoņiem, teikdams, ka
satiksies ar viņiem nākamjā gadā, kad atkal
būs valdnieka dzimšanas diena. Tad gan
viņš rīkosies apdomīgi un iemācīsies turēt
mēli aiz zobiem. Viņu pavadot, visi
smaidīja. Tad putnēnam iešāvās prātā, ka
krāsai jāpievieno arī smaids, nedaudz
sajaukts ar baltajiem miltiem.
Mākoņus atkal izdevās izbalināt. Tie
bija tik balti kā nekad. Mākoņu valstības
valdnieks vairs neturēja ļaunu prātu uz
mākoņu balinātāju. Valdnieks vēl pasniedza putnēnam dzimšanas dienas dāvanu. Tās bija sasaldētas rasas
pilīšu krelles ar zibens mirdzumu. Katru reizi, kad mākoņos kaut kas iemirdzējās, visi zināja, ka tas ir
mākoņu balinātājs, kas krāso mākoņus un sargā savas mirdzošās krelles, lai tās nejauši nenosmērētu.
( Vanesa Kleina 8.m1)
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Gaismas kalngals
«Māsiņ, nu kur tu vienmēr nozūdi?» nobažījies prasa puisis. «Paskat, kas tur, tu redzi?» spriganais
meitēns rāda uz eglīti taciņas malās, kur kupenas kā lepni ziemas ziedi plaukst, veidojot balto zemes klāju.
«Man šķiet, ka es kaut ko samanu tur- aiz eglēm, uz kalna pusi!» Nadīna nevar savus sārtos vaigus no sala
paslēpt, bet Krists vēro sarmu, kas klāj kokus un krūmus. Brālis pirmais pārtrauc klusumu: «Ejam vien tālāk... Nekavēsimies, tālumā jau
krēsla zib.»
Abi, naski soļodami, devās uz tantes māju, kur sieviete bērnus bija pieņēmusi savā azotē. Šovakar viesos būs viņas radi, kuri
gan tuvi, gan tāli, bet sen redzēti. Nadīna ir nedaudz satraukta,tomēr
sejiņā joprojām staro prieks, bet iezibas arī nemiers «Ja nu mēs nevaram ne palīdzēt tantei atveseļoties, ne ģimenei izpatikt, ko tad?»
meklējot uzmundrinājuma vārdus, viņa taujā. Zēns, grāvmalā atrasto
eglīti turot, mierina: «Mums vien jāatrādās, tu kārto galdu, es istabā
rotājumus izlikšu.» Darbus sadalījuši, vientulīši ierauga mājas.
«Ko nu pazudāt?» vārgi, bet ar sirsnību taujā tante, «ārā
sniegputenis jau plosās, bet no jums ne miņas.» Krists ņem aiz elkoņa vārgo sirmgalvi, kurai vajadzētu viņus audzināt, bet nevarība liec
augumu.
«Es teicu, lai viņa nedaudz pasnauž un nemaz nesatraucas,
jo vēl ir laiks līdz pirmajiem viesiem. Sāksim gatavoties,» čukst brālis. Nadīnas seja kļūst nopietna. Zināja, ka vajadzēja pateikt, lai nenāk, var atlikt, jo neviens nepazudīs, taču sirmās krustmātes vēlme
bija citāda. Uzstājīgi slimniece
sacījusi, ka Ziemassvētkus slimības gultā nesvinēs. Abi bija paklausījuši
un tagad sākuši rosīties.
Tumšajā vakarā, koka zaram sitoties pret logu un pārslām virpuļos
griežoties, atnāk četras māsas – visas attālas radinieces. Krists un Nadīna gluži nezināja, kas ieradīsies, kas ne, bet te nu bija četras vienas paaudzes sievietes. Dīvainā kārtā katra bija atšķirīga. Sarkani mati kā
uguns kamīnā, zaļas acis kā sveces uz palodzes, dzeltenīgas krāsas saktas kā vēja stabules pie durvīm, baltas skropstas kā pērles ap eglīti, zilganmelna kleita mugurā kā melnais kaķis istabā. Varavīksne iespīdējusi
un apžilbinājusi. Lai cik savādi un reizē apbrīnojami zēnam tas nelikās,
viņš saprata, ka aizmirsis savu tanti uzmodināt.
Kad gandrīz visi bija sastājušies ap sirmgalvi, ap viņas gultu valdīja
miers, laiks rimstas, kā sakot savas atvadas.
Nadīna noņēma priekšautiņu, jo ēdiens galdā, bet cilvēkus krēslos
nemana. «Krist, tu palīdzēji tantei?» apmulsusi viņa jautā, iegājusi istabā, bet redz, ka ciemiņi ir sastājušies ap sievieti un vēro. Stāvot durvju ailē, meitene it kā sastingst, lēnām
apsverot notikušo.
Prātā domas aizskrien, pazūd, jo izejai jābūt, patiesais ceļš nav šis, tas ir tik netaisnīgi un mokoši.
Vecāku nav, sirmā tante ieslīd pagājībā - viss pagalam. Pagātne paskrien garām, aiz muguras atstādama un
pamezdama senās dienas, nodedzinot vecos tiltus.
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Meitene izmetas no istabas un skrien gar eglēm, gar priedēm,
gar bērziem, meklējot vietu, kur varētu patverties no rūgtajām domām.
Nadīna nonāk pie kalna. «Nu esmu sprukās,» nomurmināja pārsalusī
un izbiedētā bārenīte. Gaisma, no virsotnes spīd gaisma! Viņa tai seko
kā acuraugam, kā ēna pašai sev. Cimdi tagad noderētu, bet karstgalvībā spēj doties tikai uz priekšu. Siltums, kā trūkst siltuma! Sniegs nerimstas, bet gan par spīti sejā lido.
Tad pārsteigta ierauga divas māsas. Mazliet nostāk viena no
viņām kopj ceturto-sirmo tanti. Atkal Nadīna stāv apmulsusi, paprasīt
nevar, pakustēt vēl mazāk. Sarkanā, glītā kleita, mellie mati un acis
uzrunā: «Es esmu Veiksma, atbildu par veiksmi, dodu veiksmi.» Pārējās sāk piebiedroties: «Mans vārds ir Drosma, vēlu citiem drosmi, bet
lūk Smaida, kas dāļā prieku un smieklus. Mēs palīdzam Laimai, ik pēc
katra laba darba mums ir jāpamet vieta, kur bijām, jo pastāvīgi dzīvot
nedrīkstam. Tikai īpašos gadījumus mēs dodamies talkā cilvēkiem, lai
tie nezaudē spēku cīnīties, vienalga vai sniegs un saule, vai vējš un lietus. Katram kaut
kas jāpaveic un jāpilnveido ļoti, ļoti ilgi, bet mūsu
pienākums ir līdzēt sāpošajiem, kuriem pirmajā vai
otrajā reizē nav paveicies. Tie cilvēki, kuri spēj sevi
sodīt bargāk par visiem citiem, ir šis pēdējais gaismas kalngals. Nadīna, atceries, ka tev ir brālis, rūpējies par viņu, audz, laiks būs tavas zāles!»
Pamodusies meitene skatās apkārt, tik savdabīgs sapnis nekad nav redzēts. Bērnu namā šodien svētki, jāuzmodina pārējie, jāpastāsta par sapni, kas sagrozījis
galvu. «Krist, taču celies!» uzsauc Nadīna, uzsitot
viņam pa roku. «Es it kā murgoju par vecākiem, bet
tad sastapu māsas, kuras man teica...» Pusis piecēlies
vēro māsu un prasa: «Šodien Ziemassvētki?» Meitene
steigā atbild: «Jā, nu jā.» «Tad ejam ārā pikoties!»
saka Krists. Nadīna rūpīgi uzlūko zēnu, tad aizkrien
pēc jakām un dodas laukā sniegputenī.
(L.Voliņeca 10.a)
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ZIEMAS SVEICIENI
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Baltām pārslām krīt sniegs,
Pirmais sniegs baltām, mierīgām pārslām,
Un es domāju, ka pasaule aizsnigs ar mūsu mīlestību,
Bet pasaule...

Sirsnīgus, gaišus un priecīgus
Ziemassvētkus !

Darbīgu, laimīgu un radošu
Jauno gadu !
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