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Priekšvārds

Šī grāmata pierāda, ka cilvēks bez literāta pieredzes spēj radīt 
ļoti augstvērtīgu lasāmvielu.

Autors pats par savu stāstu krājumu saka, ka tā ir grāmata 
vīriem. Uzdrošinos viņam oponēt. Manuprāt, tā ir grāmata 
jebkuram, kurš nebaidās no nestandarta pozīcijām palūkoties 
uz norisēm dabā, attiecībām starp cilvēkiem, attiecībām starp 
cilvēkiem un dabu. Visvērtīgāk, manuprāt, ir ar dzīvi pieredzējušā 
rakstnieka acīm ieraudzīt tieši cilvēku savstarpējo attiecību plašo 
spektru.

Ulda Bidera grāmata nav klasisks medniekstāstu krājums. 
Tā ir tematiski ļoti daudzveidīgs un tik aizraujošs vēstījums, ka 
lasītājs viegli, pats nemanot, nonāk tā valgos un drīz vien jūtas 
kā aprakstītajās situācijās klātesošs. Tiesa, ātri, pavirši (vienā 
piegājienā no sākuma līdz beigām) šī grāmata nav lasāma, jo, 
kaut gan viss tajā savijas vienā saistošā plūdumā, bezmaz katrs 
teikums tomēr ir piesātināts ar specifisku informāciju, katram 
vārdam var izrādīties būtiska loma. Turklāt, stāstus caurauž tādas 
intrigas, kurām sekojot, lasītājs gribot negribot spiests brīžam 
piebremzēt, lai apstātos un padomātu par savu personīgo dzīvi, 
varbūt arī par tās vietu mainīgās cilvēces daudzveidīgajā kopumā.

Lasot nākas iepazīties gan ar smalkām autora filozofiskajām 
atziņām, gan ar vienkāršām, bet daudziem nezināmām 
gudrībām. Uldis Biders ir daudz ceļojis (pabijis vairāk nekā 
trīsdesmit valstīs), tāpēc pašsaprotami, ka iepinis tekstā dažādu 
tautu nacionālās īpatnības, vēsturiskus faktus, mītus, ticējumus, 
aizspriedumus. Īpašu pikantumu tekstam dod daudziem 
zināmas, bet jau aizmirstas anekdotes, sulīgas asprātības, to 
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bagātina precīzi sakāmvārdi. Jāpiebilst, ka nereti (pat šausmīgu 
notikumu atspoguļojumā!) no autora dveš sarkasms, bet – 
labestīgs sarkasms. 

Visbeidzot nedrīkstu neuzsvērt, ka Ulda Bidera literatūra 
daudzkrāsaini atspoguļo latviešu tautas vēsturi, jo viņa stāstus 
cieši caurvij atmiņas par paša bērnību, par izsūtījuma un 
pēcizsūtījuma gados pieredzēto un pārdomas par to. 

Ilmārs Tīrmanis
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Tev liksies – durvīs kāds stāv, bet manis tur nebūs,
Es akmenī, puķē un papīra lapā būšu,
Sev paņemšu līdzi vien saujiņu balta vēja,
Bet tieši šīs saujas tev pietrūks septiņus mūžus.

Anna Rancāne
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Kurzemē bites dzēliens salds,
Meži kā jūra tur, jūra kā meži tur šalc.

Jānis Peters

Ošiņos

Gan ziemā, gan vasarā mēs, mednieki būdami, neskaitāmas 
reizes mērojam turpat vai divus simtus kilometru garo ceļu 
no Rīgas uz mežu masīviem un briežiem bagāto Kurzemi, kur 
kolektīvam medību objekts. Ošiņos apgrozāmies cauru gadu, 
un tad dzīve šeit kūsā. Tukšāki sanāk vienīgi februāra un marta 
mēneši, kad ziemas sezona beigusies, bet putnu pavasara medības 
un tām sekojošie šefības darbi vēl nav sākušies.

Taču arī tad kāds no vīriem, visbiežāk – garais Dāvis, atbrauc 
līdzi kravas mašīnai, lai parādītu šoferim, kur izbērt atvestos 
pussapuvušos kartupeļus. Par nieka naudu tos var iegādāties no 
valsts. Bargākā maksāšana sanāk par vešanu.

 Rīgā, Dreiliņu apkaimē, tupeņi garās stirpās rudenī ieziemoti 
pavirši un slapji, toties sagādes plāns izpildīts. Pūst vairumā. 
Jāpiecieš tikai odiera ostīšana – negantā smaka, kas visas iekšas 
rauj uz augšu, pērno ražu ar kartupeļu dakšām lādējot mašīnas 
kravas kastē. Tā nav, ka visi sapuvuši. Vietām stirpā trāpās tīri 
labi, tikai retais bojāts.

Jāpietur cūkas pašu apgaitās, lai barības meklējumos neaizklīst 
citos kvartālos. Spēcīgo smaku tās sajūt no liela attāluma. Kur 
barība, tur pavasarī apbērnosies. Rudenī būs bagātāki masti. 
Barotavas mežā tiek iežogotas tā, lai tikai cūkas pa apakšu varētu 
ielīst. Tik un tā daļu kartupeļu, salaužot žoga kārtis vai pārlecot 
tām pāri, apēd brieži. Lai tiek tiem arī!

13

Kurzemē bites dzēliens salds,
Meži kā jūra tur, jūra kā meži tur šalc.

Jānis Peters

Ošiņos

Gan ziemā, gan vasarā mēs, mednieki būdami, neskaitāmas 
reizes mērojam turpat vai divus simtus kilometru garo ceļu 
no Rīgas uz mežu masīviem un briežiem bagāto Kurzemi, kur 
kolektīvam medību objekts. Ošiņos apgrozāmies cauru gadu, 
un tad dzīve šeit kūsā. Tukšāki sanāk vienīgi februāra un marta 
mēneši, kad ziemas sezona beigusies, bet putnu pavasara medības 
un tām sekojošie šefības darbi vēl nav sākušies.

Taču arī tad kāds no vīriem, visbiežāk – garais Dāvis, atbrauc 
līdzi kravas mašīnai, lai parādītu šoferim, kur izbērt atvestos 
pussapuvušos kartupeļus. Par nieka naudu tos var iegādāties no 
valsts. Bargākā maksāšana sanāk par vešanu.

 Rīgā, Dreiliņu apkaimē, tupeņi garās stirpās rudenī ieziemoti 
pavirši un slapji, toties sagādes plāns izpildīts. Pūst vairumā. 
Jāpiecieš tikai odiera ostīšana – negantā smaka, kas visas iekšas 
rauj uz augšu, pērno ražu ar kartupeļu dakšām lādējot mašīnas 
kravas kastē. Tā nav, ka visi sapuvuši. Vietām stirpā trāpās tīri 
labi, tikai retais bojāts.

Jāpietur cūkas pašu apgaitās, lai barības meklējumos neaizklīst 
citos kvartālos. Spēcīgo smaku tās sajūt no liela attāluma. Kur 
barība, tur pavasarī apbērnosies. Rudenī būs bagātāki masti. 
Barotavas mežā tiek iežogotas tā, lai tikai cūkas pa apakšu varētu 
ielīst. Tik un tā daļu kartupeļu, salaužot žoga kārtis vai pārlecot 
tām pāri, apēd brieži. Lai tiek tiem arī!



14

Kad rīta krēsliņā ieripinām Ošiņu pagalmā un raušamies laukā 
no braucamajiem, pirmais, ko ieraugām, ir saimnieka sirmā galva 
profilā mājas ziemeļu gala logā. Baltumā atgādina ābeli ziedos. 
Ābeles sastādītas mājai visapkārt, sazarojušās žuburainas, un 
stumbri pārklājušies ar ķērpjiem – mūža ilgumā tās spēj mēroties 
ar mājas saimnieku.

Koka māja, orientēta ziemeļu–dienvidu virzienā, nav no 
jaunajām. Ieejas durvis, izvietojušās rītu pusē, ar diviem platiem 
pakāpieniem ved iekšienē. Garās mājas dienvidu galā dzīvo 
vientuļa, dievbijīga sieviete gados, kas uzkopj Zlēku baznīcu, 
kurā slavenās koka ērģeles.

Uz mājas šī gala fundamenta, vasarās nākot no sēņošanas, 
bieži manāms varens zalktis rokas resnumā. Sauļojas, izstiepies 
kā striķis. Pamatoti tiek uzskatīts par mājas iemītnieku, jo 
pat saimnieks neatceras, kad pirmo reizi manīts. Pieredzējis 
makšķernieks man ir stāstījis, ka kūpinātu zalkti esot ēdis. Garšas 
ziņā neatšķiroties no kūpināta zuša.

Ošu rindai gar iebraucamo ceļu pret māju vērstās stumbru 
puses apdegušas un ir bez zariem. Daļēji apaugušas ar mizu no 
jauna, bet ne pilnīgi. Koki cietuši no ugunsgrēka, kad Pirmā 
pasaules kara laikā māja nodegusi. Uz pamatiem pēcāk uzcelta 
jauna. Tagad pilnīgi aizbirušajā, vecajā akā esot samesti ložmetēji, 
šautenes un visāda munīcija. Atrakt šo mantību nevienam 
uzņēmības nav pieticis. Varbūt tikai baumas. Saimnieks to 
neatceras, jo nebija vēl piedzimis, zina tikai no nostāstiem, bet 
oši ugunsgrēku atceras. No tiem cēlies mājas nosaukums.

Bez ābelēm un ošu rindas pagalmā aug vairāki simtgadīgi 
koki – liepas, divi pamatīgi ozoli, nedaudz atstatus kļava un 
smuidra egle. Vectēvi tos stādījuši, par mazbērniem domādami.

Māju neieskauj iestrādāti, plaši tīrumi. No visām pusēm tai 
pietuvojies mežs, kam atkarota tikai pieticīga platība sakņu, augļu 
dārziem un nelielām ganībām. Saimnieka darba mūžs pagājis 
mežrūpniecības saimniecībā. Kulaku izsūtīšana pagājusi garām.

Vecais Frīdis, kura profils atbraucējiem redzams mājas gala 
logā, sievas adītā, pelēkā kamzolī sēž savā ierastajā vietā pie loga 
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novietotā galdiņa galā. Lūpu kaktiņā kā bērns knupi allaž auklē 
neiztrūkstošo cigareti. Studē rajona laikrakstu Brīvā Venta, kādu 
no populārajiem žurnāliem Zvaigzne un Liesma vai vienkārši 
raugās laukā pa logu.

Kad, mugursomām un šaujamrīkiem apkrāvušies, esam 
sanākuši virtuvē, tur mūs sagaida saimniece Veriņa. Viņa ir neliela 
auguma, apaļīga. Mati nav gluži sirmi, bet tādā kā pelnu nokrāsā. 
Ja uz tiem krīt spilgta gaisma, izskatās sidraboti. Patiesībā matus 
grūti saskatīt. Galvu allaž klāj neuzkrītošs, trijstūrī uzklāts un 
zem zoda mezglā sasiets katūna lakatiņš. Priekšā ar lencēm pāri 
pleciem uzsiets viens no visdažādāko krāsu priekšautiem. Kad 
rokas nav nodarbinātas, it kā nezinādama, kur tās likt, viņa tur 
tās priekšā, sauju saujā saliktas.

Veriņa un Frīdis ar gatavību pacieš visas mednieku sagādātās 
neērtības. Ar nepacietību gaida katru mūsu ierašanos. Tad arī 
pie viņiem kaut kas notiek. Citu notikumu vienmuļajā mājas 
iemītnieku dzīvē tikpat kā nav palicis.

– Visu laiku ļuļķē un ļuļķē kā prātu pagalam iztērējis, – 
pārmetoši pukojas Veriņa, meklēdama medniekos atbalstu pret 
Frīda smēķēšanu. – Viņam tak nav brīv to darīt! Naktīs svaidās pa 
gultu un vaid, bet pie daktera ar varas darbiem nav aizdabūjams.

Patiesībā Veriņa ar Frīdi dzīvo saticīgi kā divi balodīši. Ja 
Veriņa par kaut ko rājas, tad Frīda paša labā. Vai Frīdis klausa? 
Viņš uzvedas kā vecs, spītīgs āzis. Tās cigaretes, ko Frīdis kūpina, 
Veriņa pati vien pērk, kad mājas ceļgalā piestāj autoveikals. Ne 
jau dārgas, to pašu Primu.

Grūti tam noticēt, bet jaunībā Veriņa uzskatīta par skaistāko 
meiču apkārtnē. Bija tāda ar valšķīgām, apaļīgām lūpām. Lūpu 
apaļīgums vēl šobrīd saglabājies.

– Ja reiz velns brunčos mājās jāņem, tad vismaz – lai būtu 
smuks! Tā toreiz spriedu, – Frīdis atceras, stāstot par savām 
pēckara kāzām.

Saimnieks izkaltis sauss un stiegrains kā sakārnis, kārns un 
sīksts, ar dzīslainām un mezglainām rokām kā koku saknes. 
Turas taisni. Kad sasveicinoties spiež atbraucēju rokas, vēl jūtams 
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Patiesībā Veriņa ar Frīdi dzīvo saticīgi kā divi balodīši. Ja 
Veriņa par kaut ko rājas, tad Frīda paša labā. Vai Frīdis klausa? 
Viņš uzvedas kā vecs, spītīgs āzis. Tās cigaretes, ko Frīdis kūpina, 
Veriņa pati vien pērk, kad mājas ceļgalā piestāj autoveikals. Ne 
jau dārgas, to pašu Primu.

Grūti tam noticēt, bet jaunībā Veriņa uzskatīta par skaistāko 
meiču apkārtnē. Bija tāda ar valšķīgām, apaļīgām lūpām. Lūpu 
apaļīgums vēl šobrīd saglabājies.

– Ja reiz velns brunčos mājās jāņem, tad vismaz – lai būtu 
smuks! Tā toreiz spriedu, – Frīdis atceras, stāstot par savām 
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sīksts, ar dzīslainām un mezglainām rokām kā koku saknes. 
Turas taisni. Kad sasveicinoties spiež atbraucēju rokas, vēl jūtams 
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krietns krampis. Gadi aruši vecā vīra sejā un uz pieres izveidojuši 
līkumotas vagas. Gaiši zilajās, izbālējušajās acīs visu laiku dzirkstī 
tāda viltīga vai zobgalīga liesmiņa. Ap acīm laiks piestrādājis 
visrūpīgāk, smalku rieviņu rakstu uzmusturojis.

Atskabargains cilvēks tas vecais Frīdis! Attiecībā uz savu 
veselību nevienu neklausa un uz Veriņas pukstēšanu tikai atmet 
ar roku:

– Ko tu kluksti kā perētāja? Bez dūma man vēl ļaunāk! Pat 
paklepot grūti, krēpas neatlec. Kad nespēji paveikt vairs vienu, 
nevari otru, trešo, tad saproti, ka dzīvīte pagājusi, iztecējusi kā 
smiltis caur pirkstiem. Mans smilšu pulkstenis iztek. Naktīs, kad 
trokšņi noplakuši, skaidri dzirdu šī pulksteņa smiltiņu tecēšanu. 
Tās ir aplamības, ja kāds domā, ka šo pulksteni var apgriezt 
apkārt un ļaut smiltiņām tecēt no jauna!

– Vismaz no rīta tukšā dūšā nekūpini! – atbalstot Veriņu, 
cenšamies saimnieku pierunāt.

Frīdis tiešām nedrīkst smēķēt. Krūtīs perinās kas ļauns. 
Aizdomas krīt uz plaušu vēzi, bet, lai izmeklētu pamatīgāk, pie 
dakteriem sirdzējs nav aizdabūjams. Ja runas sāk vērpties ap viņa 
slimību, paliek nikns, pasaka kaut ko dzēlīgu, pieceļas kājās un 
aiziet. Tādās reizēs cenšas izlikties raupjāks, nekā ir patiesībā. 
Savu vājumu vecais slēpj zem skarbuma maskas. Uz mājām 
atvestais ārsts kaut kādas receptes tomēr ir izrakstījis.

– Tukšā dūšā reti kad pīpēju, – taisnojas spītīgais kurzemnieks, 
– parasti krūzīti kafijas pirms tam esmu izdzēris. Pienu, lai, leju 
klāt! Ko jūs visu laiku par to! It kā nebūtu nekā cita, par ko spriest. 
Runājiet par saviem autiņiem! Kā tie klepo un dūmo. Dažam 
virzuļu gredzenus sen derētu nomainīt. Nedomā vis! Es arī no 
tā ko saprotu, kaut tikai ar šperrekli braukāju. Bet ar Pēteri tur 
augšā man savs laiks norunāts. Pēc tam beriet virsū smiltiņas, un 
punkts.

Grūti pateikt, kā to uzskatīt. Ja kafijas krūzīte izdzerta – vai 
smēķēšana skaitās tukšā dūšā vai vairs ne?

– Ko tu pēdējā laikā par tām smiltiņām mal vienā malšanā! – 
Veriņa no jauna metas uzbrukumā, mūsu atbalstu sajutusi.
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