Bērni uz sniega.

Ir ausis jauns rīts, tik šobrīd tāds savāds, jo tas tumsā tīts. Paveros pa loga rūti,
un kaimiņmāju baltie jumti ziņo man, ka ziema jau ir klāt. Nu ir laiks ziemas
priekus- slēpošanu, slidošanu, braukšanu ar ragavām- vilkt ārā no šķūņaugšas
pagalmā un sākt tos baudīt!
‘’Esmu pusaudze, tādām bērnu spēlēm man nav laika!’’ pie sevis nodomāju, un
bērna balss manī nodzisa. Pienāk pēcpusdiena, pagalmā dzirdu jautrus smieklus
un dzīvesprieka pilnus saucienus. Tie ar neredzamu enerģiju velk ārā mani no
mājas. Izeju, pirmais mani sveicina sals, tad nākamā nāk no tālienes apaļā sniega
pika, kura nolaižas uz manas cepures. Visbeidzot mana bērna balss izlaužas, un es
esmu gatava no visas sirds izbaudīt pikošanos. Noskraidījusies, tēlodama armijas
izlūkdienasta snaiperi, dodos uz piemājas dīķi, kur slidu skaņas nebeidz rimties ne
minūti. Dīķis ir sašvīkāts krustu šķērsām, bet tas mani neapstādina atsaukt atmiņā
bērnībā dotās tēta slidošanas pamācības. No sākuma kājas piņķerējas un slīd kur
nu kurā, bet, kad atceros par ‘’skujiņu’’, viss nostājās savās vietās.
Ir pienācis laiks tējas pauzei. To baudu kopā ar ģimeni, kalna augšā, no kura
pavērās brīnišķīgs skats uz apsnigušajām mājām tālumā.
Nobaudījuši silto tēju un gardos pīrāgus, esam gatavi jaunām ziemas izklaidēm.
Kalna lejā, priežu silā ir maza būdiņa – distanču slēpju noma. Šo ziemas prieku
mēs nevaram laist garām. Visi četri – es, brālis, mamma, tētis, nu dodamies pa
slēpju sliedēm izbaudīt meža klusumu un ziemas enerģijas devumu. Slēpojot
satiekam vāveres un zaķus. Vērojam, kā sals pavada sauli aiz kalna galotnes, un
baudām viens otra sabiedrību sportiskā un priekpilnā vidē.
Ziema patiesi ir brīnumu laiks. Tā atnes prieku pat tumšajās dienās. Tā atnes
draudzību, atvedot no kalna augšas uz ragavām jaunas paziņas. Ziema nu dien
prot pārsteigt gan ar savu dabas stiprumu, gan ar aktīvajām iespējām, ko tā sniedz
ikvienam. Tik katram vajag atrast savu bērna balsi sirdī un to palaist ziemā, tad
prieks un laime pati atnāks.
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