Pavasarī, kad dubļi apžuvuši un bērziem parādās pirmās lapas, ir jādodas sēnēs. Jā,
pavasara sēnes! Varbūt agrāk aiz izsalkuma, bet ne tagad. Zinu stāstīt no vecmammas
laikiem, ka arī pavasara sēnes kādreiz uzpirka un tīri labi toreiz varēja nopelnīt. Lai nu
kā, mūsu ģimenes visas paaudzes ik pavasari dodas jauno priedīšu cirsmu virzienā
sēņot. Lasām brūnos smadzeņveida rumpaušus, bet pareizi ir saukt par bisītēm, tā
rakstīts Lielajā Latvijas sēņu grāmatā, bet par grāmatu vēlāk.
Lai nu kā, skats noteikti no malas ir ļoti labs. Spiedzoši, brēcoši, krāsaini cilvēkmežoņi
ar groziem pavasarī mežā, bet tā kā sēnes aug smilšainās, izartās jau paaugušo priedīšu
vagās, nu gribot vai negribot brīžiem sanāk kā filmā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” Ulda
Dumpja varonim, uzlekt ātru dejas riksi pāri vagām, lai tikai pirmais tiktu pie lielākā
sēņu guvuma un uzvarētu. Jā, mūsmājās mērīšanās ar meža labumiem ir
nenoliedzama, prieks un lepnums smagumu nejūt.
Īpaši grūti klājas ģimenes jaunpienācējiem, kuri ogu un sēņu lasīšanā parasti izgāžas.
Piedot var savējiem, vienkārši nepareiza lasīšanas stratēģija, nediena vai kas cits, bet
jaunpienācējam izsmiekls garantēts, vai arī otrādāk, cieņa mūža garumā. Protams,
gadās arī tā, ka visiem trakajiem skrējējiem grozi tukši, ja nu vienīgi kāds peļu sagrauzts
brieža rags guvumā vai skaista piepe, bet lielākoties guvums ir tīri labs.
Vistrakāk un asins stindzinoši ir tad, kad kāds nelabā balsī bļauj, lai kāds nāk un glābj
ar savu grozu, bet ja ne groza, ne līdzskrējēja nav blakus, tad ir tikai viens vienīgs
variants, jāžmiedz acis ciet un jāiet kā pēdējam muļķim ārā no meža. Daba kārtējo reizi
ir uzvarējusi, ha!
Jā, jaunajā Lielajā Latvijas sēņu grāmatā šīs bisītes ir minētas kā indīgas. Nenoliedzami,
ka indīgas (pārbaudīts uz savas ādas) un nenoliedzami vislabākā grāmata pagājušogad!
Meža noburtiem cilvēkiem grāmata ir kārtējais apliecinājums, ir tikai jāiet un jāmeklē
paslēptie dārgumi. Protams, tas nav viegls uzdevums, jo mežs ik gadu mainās, bet tieši
nezināmais jau mūs visus vilina, tāpēc tiekamies ar grāmatu mežā!

