
Es nekad nenožēloju neko, ko izlasu. Šis nebija izņē-
mums.” (SoftoMicro izgudrotājs Gils Beitss)

“Lasot šo grāmatu, es zinu, ka mūsu nākotne ir drošās 
rokās.” (Arī Stotelis)

“Sākumā negribēju šo grāmatu ņemt rokās, bet nu vairs 
nevaru nolikt nost! Nopietni. Kurš apzieda vāku ar super-
līmi?” (Nezināma persona)

“Ģeniāli un izcili! varētu teikt tikai neliterāri jampampiņi!” 
(Rānis Jainis)

“Man prieks, ka literatūra kopš maniem laikiem ir tik lie-
liski attīstījusies!” (Šekspīra mājas gariņš)

“Man liekas, šī grāmata ir fenomenāla! Neatkārtojama! 
Ja spētu visu aizmirst, labprāt izlasītu to no jauna, lai 
piedzīvotu šo stāstu vēl vienu reizi. Galvenā varone šķita 
ļoti interesanta un iedvesmojoša. Šo grāmatu varētu pie-
līdzināt smalkajām Emīla Gustava šokolādēm Krišjāņa 
Barona ielā, kuras gribas vēl un vēl, jo ar vienu nepietiek. 
Aplausi autorei!” (Kima)
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Citas grāmatas šo sauktu par ievadu.

Ja pēdējā laikā esi juties neveikls, pateicis kādam, ka tev 
riebjas marcipāns, tieši īsu brīdi, pirms viņš tev uzdāvina 
kasti ar marcipāna konfektēm, paklupis pats aiz savām 
kurpju auklām vai visas skolas priekšā uz skatuves 
nejauši atraugājies, šī būs lasāmviela tieši tev. 

Šeit nebūs kārtējo apgalvojumu, ka ikvienam cilvēkam 
dzīvē ir atgadījies kāds apkaunojošs mirklis. Nē, šie būs 
piemēri tam, ka dažiem cilvēkiem ir gadījusies dzīve, par 
kuru tikai reizēm NAV kauns.

Bet, skatoties no gaišās puses, – mums vismaz nav gar-
laicīgi. Visdažādākās un neiedomājamākās situācijas 
turpina mūs pārsteigt. Iespējām nav robežu. Tu nekad 
nezini, vai brīdī, kad lieksies noskūpstīt savu simpātiju, 
tavu plecu neaptaisīs balodis vai degunā neielidos ods.
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Vai esi kādreiz padomājis, kas var notikt viena 
mācību semestra laikā?

Daudz kas.

Semestra laikā var iemācīties peldēt.

Semestra laikā var sarakstīt grāmatu.

Semestra laikā var apbraukāt pusi Eiropas.

Semestra laikā var adoptēt piecpadsmit kaķus (vai vai-
rāk).

Semestra laikā var nomest desmit kilogramus svara.

Semestra laikā var uzplaukt draudzība.

Semestris var paiet dažādi. Katra diena var būt piepildīta 
un krāsaina...

… vai arī pelēka un garlaicīga.

Katra diena var aizritēt mācoties, trenējoties, pavadot 
laiku kopā ar draugiem...

… vai arī tā var tikt izniekota.
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Semestris… tas nav daudz, bet tajā ir iespējams piedzī-
vot ļoti daudz.

Reizēm tas pat var mainīt tavu dzīvi.

Un tajā pašā laikā semestris var izskatīties arī ļoti vien-
veidīgs. Katra diena ir gandrīz tāda pati kā iepriekšējās.

Katru dienu skola. Katru dienu tās pašas saskābušās 
sejas. Katru dienu tā pati lētā plastmasas pildspalva.

Katra diena apkaunojošu negadījumu pilna. Kā man.

Semestris – pilns ar neveikliem notikumiem un apkauno-
jošiem atgadījumiem. Viens no daudzajiem semestriem 
manā dzīvē.

Laipni lūgti Manā Neveiklajā Pasaulē! Mani sauc Kima.

Vai esi drošs, ka vēlies turpināt?

Vai reizēm arī tu esi pārliecināts, ka daļa no tavas per-
sonības ir

neveiklība | apkaunojums | notizlošanās | amizan-
tums | dīvainība | savādums?

Vai tev gadās, ka ej pa ceļu savā nodabā, jūtoties tīri 
apmierināts ar dzīvi, kad pēkšņi smadzenēs nolīst krā-
saina dzirksteļu šalts ar visu, ko esi nošāvis greizi? 
Neīstie vārdi neīstajā mirklī? Neveikli acu kontakti? 
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Nepārdomāts joks, kas izrādījās vienkārši stulbs? Visas 
tavas dzīvē pieļautās kļūdas un izvēles?

Neuztraucies.

Tu neesi viens.

Kāpēc? Tāpēc!

Ja tev rokās ir šī grāmata, man ir divas teorijas, kāpēc.

1)  Tu pamanīji grāmatas nosaukumu un izlēmi to 
apskatīt, jo pats jūties līdzīgi. Tava ikdiena mēdz būt 
neveikla, un reizēm šķiet, ka dzīve tev netaisnīgi 
iedalījusi par daudz tizlības un amizantu mirkļu.

2)  Tev šo uzdāvināja tavi draugi. Tā ir ļoti tieša norāde. 
Vēl tas nozīmē, ka taviem draugiem ir laba humora 
izjūta. Un vēl to, ka tev ir draugi. Apsveicu!

Protams, pastāv vēl arī trešais variants.

3)  Tādā gadījumā tu vari ierakstīt to šeit. __________
_________________________________________

Kura personība ir tikusi tev?

Vai esi savā dzīvē sastapis tos indivīdus – cilvēku magnē-
tus? Viņi pievelk visus – burtiski. Ikviens vēlas ar viņiem 
parunāties, pajokoties, sadraudzēties. Pat mazi kucēni 
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vienmēr aiztipina pie tiem. Ap viņiem valda maģiska 
aura. Savdabīga burvība.

Un pastāv arī tādi cilvēki, ap kuriem stiepjas bieza 
neveiklības migla.

Tādi cilvēki kā es.

Un varbūt arī tu.

Daudzi zina un apbrīno pirmos. Viņi sabiedrībā ir ļoti 
populāri un atzīti. Visi par viņiem ir starā.
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Tāpēc, lai būtu godīgi, šī grāmatiņa ir par mums – par 
mūsu neveiklajiem misēkļiem.

Iepazīsties – 7 fakti par mani.

Faktam ir jābūt faktam. Objektīvam. Tāpēc, lai pārlieci-
nātos, ka esmu godīga un neiztaisos par kaut kādu “kaķu 
svētuli” vai savdabīgi talantīgu pusaudzi, šo sarakstu ir 
sagatavojoši divi cilvēki, kuri mani pazīst vislabāk.

Par viņiem pašiem es pastāstīšu vēlāk.

Daži  fakti par Kimu.

1. Viņas mūzikas gaume? Tādas nav. Vienu vakaru 
viņa repos Kanye dziesmu, nākamajā izvilks gabalu 
no astoņdesmitajiem, pēcpusdienā ieslēgs latviešu 
šlāgerus, bet vakarpusē klausīsies Vivaldi, lai labāk 
aizmigtu. Viņa ir nepastāvīgāka par Latvijas laikap- 
stākļiem.

2. Apsēsta ar šokolādi. Visu veidu šokolādi. Ja esi īpaši 
sagrēkojies, vienīgais ceļš uz viņas piedošanu ir ar 
Emīla Gustava šokolādes konfektēm.

3. Ir pārliecināta, ka ēdiena gatavošana ir bīstama.
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4. Viņa ir tas cilvēks, kas vienos naktī sūta smieklīgus 
video, kuros papagailis mīcās pa kaķi vai zelta labra-
dors auklē piemīlīgu teliņu. (Kima, varbūt pietiek? )

5. Ja palūgsi, lai viņa tevi nofotografē, pastāv  90 % 
iespējamība, ka bildes būs miglainas.

6. Vienīgais līdzeklis, lai Kima nekavētu, ir visu pulk-
steņu pagriešana piecas minūtes uz priekšu. Pašlaik 
tas darbojas.

7. Ja iesāksi ar viņu diskusiju par kādu fi lmu, gatavojies 
saņemt eseju, trīs domrakstus un prezentāciju par 
tēlu izaugsmi, aktiermākslas prasmēm, sižeta pakā-
peniskumu un skaņu efektiem.

Iepazīsties ar pārējiem!

Neuztraucies!  Tev viss laiks nebūs jāpavada kopā tikai 
ar mani. Tas gan būtu šausmīgi. Šeit netrūkst arī citu 
varoņu, jo neveikls moments vienatnē nemaz īsti nav tik 
neveikls, vai ne?

(labākais) draugs – cilvēks, kurš vienmēr būs bla-
kus grūtībās, skumjās un it sevišķi apkaunojošāka-
jos momentos ar kameru rokās, – gatavs šo mirkli 
iemūžināt uz visiem laikiem (iespējams, tāpēc, ka 
pats arī to ir izraisījis). Kimas defi nīcija, “Kimas vārdnīca”, 2020.
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1)  Mia.

Viņa ir superīga. Viņa patīk visiem. Nopietni. Ja tu satiktu 
viņu dzīvē, būtu neiespējami, ka tev viņa neiepatiktos.

Daiļa, forša meitene ar labu humora izjūtu. 

Mīļākā krāsa – violeta.

Attiecību statuss – CR7 (nezinātājiem – slavens futbo-
lists Krištianu Ronaldu).

Kaķi – ir.

Padodas – vēsture, zīmēšana, cilvēku smīdināšana…

Un viņai piemīt izcils talants nostādīt neērtā situācijā 
ikvienu.

Mēs varētu atrasties bibliotēkā, un es – aplūkot grāmatu 
par putekļu ērcītēm, kad Mia sašutuma pilnā balsī ieķērk-
tos: “Kima, neskaties uz tām grāmatām! Tās ir domātas 
pieaugušajiem!”

Vai arī, kamēr meklēšu somā maciņu, Mia piebazūnēs 
visu veikalu, lai velku ārā vīna pudeli un lieku atpakaļ 
plauktā.

Vai arī: “Ātrāk, ātrāk, apsargs nāk!” Un tā tālāk. Katrā 
vietā citāda piebilde. Izdomas Miai netrūkst.

Otrs cilvēks, kurš izpelnījies nelaimīgo titulu “Kimas 
labākais draugs”, ir
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2)  Raivis.

Pretēji man viņam pilnīgi nekas nešķiet apkaunojoši.

Reiz matemātikas stundā košļāju tintes pildspalvu, līdz 
to pārkodu un dabūju pilnu muti ar tinti. Izskrēju no kla-
ses, no mutes pilot melnām lāsītēm. Sūkstījos, ka visi 
skatās un par mani rēc, bet Raivis pavīpsnāja un apgal-
voja, ka “tā var gadīties ikvienam”.

KAM??? NEVIENAM tā negadās! Tikai dažiem trīsgadniekiem, bet 

viņi jau bāž mutē VISU!

Viņam nekas nešķiet pārsteidzoši. Varu derēt, ka viņu 
neizsistu no līdzsvara arī tas, ja skolā viņa krēslā sēdētu 
vecs vīrs peldkostīmā. Raivis vienkārši atrastu citu krēslu 
un tikpat vienaldzīgi blenztu telefonā.

Tas ir labi, jo vismaz viņš neuzskata mani par apkauno-
jošu mūmiju, no kuras varētu infi cēties ar neveiklību.

Tas ir slikti, jo viņš lielākoties nesaprot, kāpēc kaut kas ir 
svarīgi, un nespēj just līdzi.

Vēl viņš nodarbojas ar džudo un daļēji ir atbildīgs par 
vienu no apkaunojošākajām dienām manā dzīvē.

Vēl ir vērts pieminēt šādus faktus. 

Mans tētis – baigi gudrs matemātikā un fi zikā.
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Šķiet, matemātikas smadzeņu vietā no viņa esmu man-
tojusi nolaistus plakstiņus, kas liek man izskatīties kon-
stanti aizmigušai.

Vienmēr iedrošina mani uz jaunām lietām. Ar to es 
domāju – uz jaunām lietām, kas izvēršas par jauniem 
neveikliem notikumiem.

Mana mamma – atsaucīga. Radoša žurnāliste, vien-
mēr gādā par visu un visiem. Reizēm redzu, no kurienes 
rodas mana neveiklība.

Pieradināja noplukušu runcīti, kuru barojam jau trešo 
mēnesi, jo viņam bija “izteiksmīgas un aizkustinošas 
acis”.

Sāra – mana vistuvākā draudzene ar samta kažociņu 
un nepārspējamām murrāšanas spējām. Viņai ir krasas 
garastāvokļa maiņas: vienu brīdi piemīlīgi ņaudēs un 
mīļosies, bet jau nākamajā centīsies tev nokost pirksta 
galu. Bet, kopumā ņemot, vismīļākais kaķis pasaulē.

Vai esi tam gatavs – semestrim kopā ar mani?

(Ja tu tālāk pamani, ka daži datumi ir sapļurgājušies 
kopā, neuztraucies! Tas tikai tāpēc, lai tu varētu izbaudīt 
asorti. Kā konfekšu kastēs ir dažādas šokolādes izlase, 
tā arī šī ir izlase no notikumiem dažādos laikposmos 
vienā skolas semestrī.)
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