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AIZRAUŠANĀS

Vasarnīcas teritoriju no kaimiņu sētas atdalīja zems žogs. 
Pāri tam šad tad ar kaimiņiem aprunājāmies par šo un to. 
Izrādījās, ka arī kaimiņš ir kaislīgs makšķernieks. Viņš bija 
atklājis, ka aizraujoši ir zvejot naktīs, izmantojot grunts-

makšķeres – tā varot saķert zušus. Izklausījās romantiski, un es lūdzu, lai 
kaimiņš mani kādreiz paņem līdzi. Viņš bija ar mieru.

Lielupē šim vīram bija laiva. Viņš tai pielika nelielu motoru un bez 
īpašām grūtībām nokļuva Priedaines pusē pie Baltās kāpas. Nezināju, 
kas tās gruntsmakšķeres īsti ir, un gaidīju brīnumus, kā var noķert zivis 
naktī. Kaimiņš uzvilka laivu augstāk smilšainajā krastā un sāka izkraut 
zvejas piederumus. Vakara saule jau tuvojās meža galiem pretējā krastā. 
Tās atspīdums bija izstiepies garš pāri visai upei un atgādināja virmojošu 
izkausēta zelta straumi. 

Zvejas rīki bija neparasti. Kaimiņš iesprauda smiltīs noasinātu kociņu, 
kuram galā bija elastīgs metāla stienītis. Uz zemes izritinājis garu, diezgan 
resnu makšķerauklu, viņš sāka likt ēsmu – uz katra āķa sasprauda veselu 
mudžekli slieku. Āķi ar pavadiņām bija piesieti pie garas auklas, tās galā 
karājās svina gabals. Paņēmis auklas galu rokā, kaimiņš iešūpoja atsvaru 
un aizsvieda tālu upē. Atskanēja dobjš plunkšķis, un svina gabals novil-
ka viltīgos āķus ar sliekām līdz upes gruntij. Aha, tātad tāpēc to sauc par 
gruntsmakšķeri! Auklu nostiepa, piesēja elastīgajam metāla stienītim un 
tam galā piestiprināja zvaniņu. Līdzīgā veidā kaimiņš ik pa nelielam ga-
balam citu no citas sasvieda upē vēl gruntsmakšķeres. Kad zivs pieķersies, 
zvaniņš signalizēs. Atliek gaidīt.

Jūras pusē lēni dzisa blāzma, krāsu toņi pakāpeniski kļuva blāvāki. De-
besīs cita pēc citas iemirdzējās zvaigznes. Pirmā nakts upes krastā manā 
mūžā! Izrādās, arī zvaigznes atspīd upē. Tur dziļumā ir zivju ceļi. Viss 
šķiet mazliet dīvaini un noslēpumaini. Mani jutekļi bija saasināti ziņķārī-
bā. Kaut kam jānotiek, un tas var notikt jebkurā brīdī! Kura zivs no dzel-
mes mums zvanīs? 
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SIEVIETE

Reiz gadījās notikums, par kuru nevienam neesmu stāstījis – 
tāpat nenoticētu. Trakākais ir tas, ka arī es pats brīžam šau-
bos, vai tā bija īstenība. Domājiet, ko gribat, bet dažreiz nā-
kas piedzīvot šķietami neiespējamo.

Tas notika tolaik, kad devāmies ekspedīcijās pa Latgales ezeriem. Daudz 
darba un daudz skaistuma. Brīvā laika nebija, kur nu vēl sagādāt sev drau-
dzeni. Dzīvoju kā mūks. 

Kādu dienu, kad pārējie bija aizbraukuši uz Rīgu, saimniekoju viens. 
Dienas darbi bija apdarīti, un iestājās kluss, mierīgs vakars – tāds, ka ne-
gribas pat domāt. Izgāju uz lieveņa, apsēdos uz kāpnēm un baudīju vasa-
ras burvību un vientulības brīvi. Saule tuvojās horizontam, gaisā sijājās 
trīsuļodi. Pēkšņi ievēroju, ka no ezera puses kāds tuvojas. Biju kā transā. 
Dīvaina parādība, gluži kā fatamorgāna! Figūra apstājās, it kā pārdomā-
jot, kurp doties tālāk, tad strauji pagriezās uz mūsu mājas pusi. Jaunajai 
sievietei bija gari, blondi mati, kājās zvejnieku zābaki, pār plecu makšķere 
un rokās klūdziņa ar uzvērtām dažām zivīm. Neviena vietējā sieviete ne-
staigā apkārt viena pati ar makšķeri! 

Es sastingu. Sieviete tuvojās. Pienākusi klāt, viņa sasveicinājās un jau-
tāja: 

“Vai tu šeit dzīvo?” 
Es tikko dzirdami izdvesu apstiprinājumu. 
“Vai pie tevis var pārnakšņot?” sekoja bez aplinkiem. 
Kas tā par Dieva dāvanu!? Tā kā meiteņu istaba bija brīva, es sapratu, ka 

šonakt nebūšu viens. 
“Zivis cept proti?” sekoja nākamais jautājums, un svešiniece man pa-

sniedza klūdziņu ar zivīm kā samaksu par naktsmājām. 


