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Savāda burvība ir klusām ziemas dienām tur tālu laukos. Bet tad vajag būt ceļā. 

Kāds prieks, kāds maigums! Bet tad vajag būt ceļā. Kāds prieks, kāds maigums! Birzes 

un pakalni sirmi sniega baltumā guļ kā patiesi sastindzināti ar burvja spieķi. Dūmi 

paceļas no lauka mājām taisni gaisos. No pakalna jūs varat redzēt bezgalīgus klajumus, 

kuros kā gleznā guļ melnie sili vai egļu audzes. Upēs dus ledus, neviena putna nav gaisā. 

Kamanas slīd pa gludo ceļu, kuram, liekas gala nav. Un tad nāk vakars, sniegs sāk 

lidināties lielām, klusām pārslām. 

 Jūs tinaties kažokā, ir mazliet auksti. Bet gars ir modrs, domas mierīgas un 

svaigas. Lauku elpojums apņem seju – – tālāk, tālāk tikai. Kā samiegojies skan mazais 

zvārgulis... Garām iesnigušām mājām, krogiem, cauri birzēm, laukiem. Patiesi, ir vērts 

būt laukos klusā ziemas dienā un braukt tālu, pēc iespējas tālu. 

 Un bieži, kad esmu tādā braucienā tagad, atminos to burvību... to pasaku, ko reiz 

piedzīvoju... Sen... Laiks ir aizgājis un gandrīz apracis to savos tālumos, kā reizām sniegs 

aprok savā baltumā mazas birzes vai mājas. 

 Bieži, sevišķi svētku laikā, kad es, pametis dzelzceļa staciju, iesēstos kamanās un 

balto lauku senā burvība apņem mani, es atminos to braucienu... Un Aglaiju – daiļo 

pannu Aglaiju! Un, liekas, viņā ir visa tālo laiku romantika un visas skumjas un sapņi, ko 

sapņo tūkstošas daiļās sievietes, kuras ikdienība ierāvusi savā stingumā, kā vientuļas 

lauku priedes ziemas baltums. 

 Un ja stāstu par to, tad vairāk sev... Kavējos ar šo stāstu reizām, kā ar vecu 

rožukroni, kurš Aglaijai toreiz bija ap kaklu... Viņas rožainās krelles un mazais zelta 

krustiņš vidū liekas man rokās. Ak, Dievs! Vaj visa mūsu dzīve ir vairāk kas kā tāds rožu 

kronis – laižam sapņu zīļu virkni caur pirkstiem kamēr uztaustām – krustu... Rožkronis 

galā, lūgšana noskaitīta. Un galu galā atmiņas par tādu notikumu var uznākt tikai tad, kad 

mēs iesniegam lielā ikdienībā kā lielās skumjās. 

 Vairāk kā divdesmit gadu ir jau prom no tā laika. Jaunība uzdveš... Atvāžas lielais 

laiku vāks... Aglaija, Aglaija! Nemirstīga! Kur tu arī nebūtu, mans sveiciens tev, kad lido 

sniegs un es stāvu pie loga un man vairs nav liela lauku klusuma... 

 Es braucu toreiz ciemos uz tāliem radiem Leišos. Es biju viegls, kā dzeltenais 

vanags. Es biju beidzis savu darbu kādā lauku skolā, tur Zemgales nomalē, un tā kā man 

netikās vienam pavadīt svētkus tukšā, kailā skolā, tad nekas nebija mīļāks kā 



uzaicinājums no vecās krustmātes, kura dzīvoja kādā leišu muižiņā. Taisnību sakot, tur 

bija arī daiļas radinieces. Un tādēļ es biju ceļā. 

 Bija jābrauc verstis piecdesmit. Es uzvilku savu grezno un silto kažoku, sajozos ar 

jostu un biju gatavs agrā rītā – vēl naktī, jo bija cerams tikpat vēlā naktī tikt galā. Ceļš 

bija ļoti viegls un laiks maigi dzidrs ar to ziemas burvību, kāda mēdz būt Zemgalē ap 

Ziemas svētku laiku. Mans vedējs – vīrs ar sirmu bārzdu, ērtām kamanām un apaļu 

rikšotāja zirdziņu, gaidīja pie balkona, kad es iznācu, un kūpināja savu lēto tabakas 

smaržu krietnajā pīpē. 

 Mēs braucām... Ciemi, kuri kūpēja priecīgi sniega klajumos – bija tak vairs divas 

dienas līdz svētkiem – zili melnie mežu lokšņi, birzes slīdēja garām. Man bija līksmi, 

viegli, kā ir spārnotā jaunībā, kad braucam ciemos. 

 Tad sāka stiepties kā bezgalīgi ūdeņi leišmales meži un aizsedza apkārtni. Kādā 

mazā krogā mēs atpūtinājām zirgu un pēc pāris stundām braucām tāļāk. Līdz galam bija 

vēl verstis divdesmit. 

 Pēcpusdienā sāka lidot sniegs. Arvien vairāk un vairāk, kamēr satina visu kā baltā 

viesulī. Likās gribēja mūs apturēt kā burvībā šais bezgalīgos silājos, kur tikai rets 

braucējs vairs bija sastopams. Vējš pacēlās ziemelīgs, kaut gan ne auksts, bet rotaļāšanās 

gribas pilns, un beidzot iestājās putenis. Kaut gan bija mēneša nakts, bet sniegs aiztina 

ceļus. Bija jābrauc vēl verstis desmit. Zirgs apkusa, kamanas stiga juklajā baltajā sniegā. 

 „Nekas nebūs, dabūsim gaidīt rītu,” teica mans vedējs norūpējies. 

 Gandrīz viņam taisnība, sevišķi tādēļ, ka bija jānogriežas no lielceļa un jābrauc pa 

lauku ceļu, lai nokļūtu muižiņā pie maniem radiniekiem. 

 Mēs braucām jau soļos. Putenis griezās savā baltajā baletā it kā gribēdams apturēt 

mūs uz vietas. Pēc vedēja domām vajadzēja drīz būt krogam. Bet tikai pēc vairāk 

stundām, izbraucot no sila, turpat pamirdzēja kroga uguntiņa un mēs piegriezām pie 

kroga durvīm. 

 Dziļš klusums. Kur gan lai rastos te dzīvība svētku priekšvakarā, kad katrs bija 

mājās. Durvis bija noslēgtas. Bet par tālākbraukšanu nebija ko domāt, tādēļ mans vedējs 

sāka stingri pieklauvēt pie apgaismota loga. 

 „Kas tur?” atsaucās tikko dzirdama nemīlīga balss. 

 „Ceļinieki; ielaidiet!” 



 Jā, toreiz nevienam nebija paradums vai tiesība neatvērt durvis ceļiniekam. Vai 

pusnaktī. Jo te tak bija krogs. Vecs, mājīgs, kādi ir leišmales krogi, pilni piedzīvojumu un 

vēstures. 

 Iznāca drukns kroga puisis, parunāja dažus neapmierinājuma pilnu vārdus un 

ielaida mani iekšā, ieiedams arī pats, lai paņemtu stadulas atslēgu un ielaistu vedēju un 

zirgu. 

 Lielā kroga istaba bija tumša un silta. Tālāk spīdēja uguns. Es iegāju bufetes 

istabā un redzēju vecāku sievieti sēdam krēslā pie krāsns ar kādu darbu rokās. 

 „Labvakar!” 

 „Labvakar!” viņa teica lietiski un paskatījās mierīgi uz mani. 

 „Negaiss,” es teicu. „Mēs tālāk netikām.” 

 „Nu nekas. Vai mums rūmes trūkst?” viņa skatījās labvēlīgāk uz mani, 

ieraudzīdama manu lielisko kažoku. Laikam nodomāja par kādu panu. 

 „Novelkat. Apsēžaties.” 

 Nebiju es paspējis atvilkt kažoku, kad atvērās man pretī otrā istabas malā durvis 

un kā parādība uz melna fona pretī lampas gaismai stāvēja jauna skaista meiča – nē, tā 

jau bija jaunkundze. Viņa palika stāvot, lūkojās uz manis un beidzot uz manu sveicienu 

klusi pamāja ar galvu. Tikai tad es pamanīju, ka viņai ir neparasti skaists sejs un sērpilns 

skats. 

 „Ceļinieki, jaunkundze; ko darīt,” noteica vecā sieviete, kā nopratu, kalpone. 

 „Atļaujiet pavadīt nakti te,” es griezos pie jaunās skaistules. „Ārā negaiss.” 

 „Lūdzu,” viņa noteica klusi un iegāja istabā atpakaļ.  

 Ienāca pēc brīža mans vedējs un puisis. Zirgs bija novietots un apsegts. Un 

klausoties puteņa auros, kuri drāzās gar logiem, par tālākbraukšanu nevarēja būt ne 

domu. Nakts jāpavada te. 

 Es atsēdos uz liela sola. Maigs siltums apņēma locekļus. No krāsns istabas kaktā 

uz grīdas krita rožaina blāzma no kvēlošām oglēm. 

 Kad mēs taisījāmies ēst vakariņas, iznāca atkal jaunava no tālākas istabas. 

 Es iesāku ar viņu vieglu sarunu no viena temata uz otru. Ieminējos arī par Rīgu, 

par citām malām. 

 Viņas daiļais sejs lūkojās uz mani, un acis bija savādas izbrīnas pilnas. 



 „Jums tur neērti varbūt? Lūdzu ienāciet viesistabām” viņa teica viegli, kā 

nokaunējusies. 

 Es atrunājot, bet beidzot iegāju. 

 Tā bija intīmi ierīkota istaba ar veclaiku brūnām koka mēbelēm un kādu skaistu 

vecu tepiķi. Krogos tas neparasts. Vienā malā bija augsta kumode, uz kuras koktēlā 

Pestītājs pie krusta. Tam apkārt savītušas puķes un sveces sudraba lukturos. Stūrī bija 

Sāpīgās Dievmātes bilde arī ar greznojumiem un zem tās lūgšanas grāmatas. 

 Blakus plaukts ar grāmatām. Vēlāk ieskatīdamies es tur redzēju Bairona un 

Mickēviča vārdus uz sējumiem. 

 Viņa man piedāvāja sēdekli pie galda un siltu tēju. Smalkā kautrībā un paļāvībā 

iesākās mūsu saruna. 

 No visa bija redzams, ka te katolisks nams ar savu dievmātes mistēriju. Viens no 

tiem stūrīšiem, kuri dziļi glabājas no gadsimta uz gadsimtu leišu nomalēs, neaiztiekami 

no laika. Zeltītas mišu grāmatas, melni rožukroņi, mājīgas istabas smarža. Lēna glāstoša 

lampas uguns... Jā, par uguns mums tagad vairs nav tāda. Ne sirds, ne uguns... 

 Es lūkojos uz jauno meiteni. Viņas sejs bija daiļš kā Madonnai, tikai mati tumši 

melni. Lielas uzaču līnijas kā slaiki loki, smalkas un garas, kā divas laba arhitekta celtas 

arkas, pacēlās pār acīm. Un acis – lielas, kā ezeri ar savu valgumu un burvību pamirdzēja 

man reizu reizām pretī. Viņas lūpās bija tā poliskā līnija, kuru nevar nekur citur atrast, kā 

vienīgi īpatnējā šīs tautas rāsas sievietē. Šīs lūpas ir vienmēr alkstošas, saucošas, bet 

mūžīgi viņās ir kādas ilgas un skumjas. Viņas, liekas, nav šai dzīvei. Varbūt viņās ir pa 

gadsimtiem radusies līdzība ar Madonnas labāko meistaru zīmētām lūpām, jo Madonna 

tiek te vienmēr uzskatīta un pielūgta. Bet līdz ar to slāpes pēc dzīvības, skaļš sauciens uz 

zemes priekiem. 

 Jaunava bija tikko pāri meitenes gadiem. Varbūt astoņpadsmit – deviņpadsmit. 

Krūtis viļņoja zem viegla lakata, kas uzsegts virs tumšā uzvalka kā nesamanāms, bet 

spītīgi daiļš vilnis. Stāvs slaiks kā lokanai eglei. 

 Tikai viņa pati klusa, skumja, kaut arī laipna. 

 „Aglaija, vai kungam tēju vēl?” sauca kalpone no bufetes istabas. 

 Meitene atvainojās un izgāja. 

 „Aglaija...” Likās vārds viļņoja līdzi viņas soļiem un apģērbam. 



 Viņa ienāca drīz un atnesa man vēl karstu tēju. Mēs runājām. 

 „Vai jūs tālu braucat?” viņa jautāja. 

 Es pateicu. 

 „Cik labi  ir aizbraukt. Tālu, tālu..” 

 „Kas jums kait te dzīvot? Te ir tik skaisti un mīļi. Un ārā mežs un ziema.” 

 „Ak, nesakiet tā. Man nav laimes.” Viņa skumji nolaida galvu. Garas melnas acu 

skropstas kā ēnaini vēdekļi apsedza viņas acis. 

 „Vai jums kas trūkst... Tādai jaunai! Māte jūs laikam lutina kā princesi.” 

 „Māte... Mātes man nav. Māte mūžībā. Ir tēvs. Bet ko viņš man... Bet par to laāk 

nerunāsim.” 

 „Un jaunība. Tā tak nevar noskumt par neko. Bez tam svētku laikā!|   

 „Par neko jūs, pan, sakāt...” Viņa atvilka dziļi elpu. 

 „Man liekas, jums vajadzētu tikai parādīties starp ļaudīm, lai tie jums puķes 

kaisītu, panna. Pie mums Kurzemē nav tādu tik... tik skaistu acu...” 

 Es pats biju izteicis pārdrošību un nožēloju to. 

 Viņa pacēla savu skatu man pretī. Nē, to nevar aizmirst. Viņš nolaidās pār mani 

kā saule, apžilbinādams ar siltu kvēlu spožumu un daili. Likās, ka savādi paradīzes putni 

zeltpulksteņu skanīgās balsīs sāktu dziedāt. Un tad šīs aizplīvurotās skumjas un daiļums, 

neaizmirstamais daiļums, kas vienīgais no visiem zemes daiļumiem ir jaunas sievietes 

skatā tikai valdonīgs un jauks. 

 Pasaka… jā, tikai ne mūsu pasaka. Tas bija kas svešāks. Jā! Tūkstots un vienas 

nakts zvaigžņotās debesis un strūklakas un burvības. 

 „Jā, tā mēdz teikt,” viņa viegli pasmaidīdama, teica. „Bet tās ir arī mana nelaime, 

mans liktenis…” 

 „Ko jūs, panna, pietiek. Neskumdiniet arī mani,” es iesaucos. „Būsim kaut uz 

brīdi atklāti un draudzīgi. Es būtu gatavs cīnīties pret simts bruņiniekiem jūsu dēļ un 

galvoju, ka ar jūsu labvēlību tos visus veiktu.” Es smējos. 

 Viņa arī pasmējās un kļuva līksmāka. 

 Mēs runājām un kļuvām draugi: kā kad būtu pēc ilgākas šķiršanās atkal kopā. 

 Ārā auļoja putenis, brāzdamies gar logiem kā balts lietus. 



 „Jaunkundze,” es teicu. „Skatāties, kāds putenis ārā. Man ir jāpaliek te par nakti. 

Un man ir prieks par to, jo nekur nevar būt labāk kā jūsu tuvumā. Nakts ir gara… Ja jūs 

atļautu – dzersim glāzi vīna un parunāsimies… Svešiem brīžam ir labāk sarunāties nekā 

pazīstamiem.” Viņa klusi pasmaidīja; neteica ne jā, ne nē. 

 Es liku dot vēl tēju un pudeli laba vīna, kura apkalpotāja izcēla no veca bufetes 

skapja dziļuma.  

 Mans vedējs bija jau ierīkojies uz dusu siltajā kroga istabā. Bufetes istabā aiz 

krāsns klusu čirkstēja circenis. 

 „Aglaija, pieslēdziet durvis, kad kungs aizies gulēt,” teica apkalpotāja. 

 „Ejiet vien, ejiet,” teica Aglaija uz kalponi, kura arī drīz pazuda. 

 Mēs runājām Aglaijas istabā, kur svētbildes un vecas ģīmetnes no sienām lūkojās 

uz mums. Viņa tikai viegli pieskārās pie vīna glāzes, viņa negribēja dzert. Bet mūsu 

saruna kļuva arvien labāka un mīļāka, un es drīz zināju daudz ko. Aglaijas vaļīgā 

vienkāršība man uzticēja viņas dzīves stāstu. 

 Viņa, kamēr māte dzīve, bijusi skolās – Jelgavā. Viņas māte bijusi tik mīļa. Un tik 

skaista. 

 „Skaistāka kā es,” teica viņa, viegli pasmaidīdama.  

 „Ak, cik tas ir skaisti, lasīt labas grāmatas, satikties ar labiem un mīļiem 

cilvēkiem! Bet man nebija ļauts tikt tālāk. Māte nomira. Es nu saimniekoju viņas vietā. 

Tēvs tā grib… Visam jānotiek kā viņš grib.” 

 Un pēkšņi atkal viņa kļuva tik skumja. 

 Es pieskāros pie viņas rokas un noglaudīju to. Viņa nepretojās. 

 Un tad – mēs sēdējām kopā uz veca dīvāna un runājām, runājām kā seni, seni 

draugi. Mēs runājām kopā par dzeju, par mūziku. Viņa to tā gribēja. Mēs deklamējām, 

mēs beidzot smējāmies un stāstījām savus labākos piedzīvojumus. Putenis auļoja. Kaut 

kur kroga istabā kāds vecs pulkstenis noskandināja vēlu nakts stundu un viņa skaņas bija 

tik mistiski tālas un savādas. 

 „Kāds jūs esiet labs,” es dzirdēju Aglaijas vārdus sev tuvumā. Bet tie drīz kaut kur 

pazuda, jo Aglaijas daiļais vaigs bija pie mana un mēs apklusām… 

 Auļojošā puteņa nakts tur tālu aiz laikiem dziļos mežos… Tagad liekas, ka tā 

tiešām pasaka. 



 „Jūs esiet tik laimīgs, tik laimīgs,” viņa teica, pilna savādas iedvesmas. „Jūs 

aizbrauksiet… Jūs variet aizbraukt. Jums ir pasaule vaļā… Man ir jāpaliek. Man apkārt ir 

apvilkts apburtais gredzens… man nav ceļa vairs..” 

 Un viņa ar ātru sviedienu aplika savas rokas man ap kaklu un viņas krūtis 

drebēdamas cieti spiedās pie manis klāt. Starp skūpstiem, kuri bija tik viegli, pasakaini un 

tik pilni dzīvības, viņa dvesa man sejā:  

 „Aizvediet mani, aizvediet… Pavisam prom, kaut kur neatrodamā zemē. Žēlojiet 

mani, aizvediet mani… Jūs esiet tik labs… Aizvediet…” 

 Viņas acis lielas, tumšas nospiestā lampas gaismā bija kā dzīvs sauciens, kā teika, 

kas par skatu kļuvusi. Tās lūkojās manā sejā ar tādām ilgām, ka likās visa viņas būtne 

sadegs vienā acumirklī. 

 „Aglaija, Aglaija… es to darīšu,” es teicu kā nesamaņā. 

 Mēs atkal apklusām un viņas rokas viegli drebēja ap mani un klusi, kā pamirusi, 

viņa aizvēra acis, un meklēja manu seju skūpstam. 

 Mani sagrāba savādas šalkas. Man vēl tagad liekas, ka tas viss ir tikai pasakā. Es 

turēju rokās viņas rožukroni ar mazo krustiņu zīļu vidū un mani pirksti spēlējās ar to kā 

neziņā. Viss smaržoja pēc jaunības un laimes, viss reibināja ar savu neizpratni un 

savādībām. 

 „Cik es esmu lūgusi ar šo rožu virkni, cik es esmu domājusi… Viss velti…” 

 Viņa pēkšņi atlaida savas rokas no manis, apsēdās un apklusa. 

 „Aglaija, ko tas nozīmē?... Runājiet, es lūdzu.” 

 Es ieraudzīju, ka viņa raud. Klusu kā ievainots koks. 

 „Ejiet, pan! Ejiet!” viņa teica. „Negribu runāt. Negribu. Piedodiet man… 

Atminaties un tad piedodiet. Nerunāsim tālāk. Ejiet.” 

 „Aglaija, mīļā, runājiet, kas tad ir ar jums?” 

 „Nē, diezgan. Ejiet, es jūs lūdzu… Drīz būs rīts, pārbrauks mans tēvs un… pans 

Adams. Ejiet, es lūdzu, atstājiet mani vientulībā. Varbūt kādreiz ja mēs vēl tiksimies… 

Ejiet, es aizslēgšu durvis.” 

 Viņa pavēloši piecēlās, pavadīja mani līdz durvīm. Viņa vairs neuzlūkoja mani un 

nepasmaidīja. Klusi viņa aizslēdza savas durvis un es iegāju lielajā istabā, kur snauda 

mans vedējs… 



 No rīta putenis bija nostājies. Apžilbinošie klajumi vizēja ziemas saulē. Meži 

likās vēl melnāki. Aukstums bija pieņēmies. 

 Istabas bija klusas. Ap bufeti rīkojās tā pati kalpone un nemīlīgi mani uzlūkoja. 

Vai viņa ko nojauda? Aglaijas istabā bija mēms klusums. 

 Es aizbraucu un pēc nedaudz stundām biju galā. Gaišas, siltas istabas, mīļi vārdi, 

greznota Ziemas svētku eglīte. 

 Bet svētkus es pavadīju vienos sapņos. Visur es redzēju un dzirdēju tikai Aglaiju. 

Krustmāte vairāk reizas apjautājās, vai es esot vesels. Bet jaunās meitenes, kuras arī mani 

bija gaidījušas, palika bez komplimentiem un lielā garlaicībā. 

 Pēc četrām dienām es braucu atpakaļ. Bija cits vedējs ar strauju zirgu un ērtām 

kamanām. Es liku pieturēt pie aizputinātā kroga meža līkumā, kura skursteņi kūpēja 

ziemas saulē, celdami taisnos dūmu stabus spalgajā gaisā. Es zināju, kas man jādara. Lai 

notiek, kas notikdams. 

 Es skrēju caur lielo istabu, kur tagad pie galda bija vairāki dzērāji un ap tiem zili 

dūmu riņķi. Es iesteidzos bufetes istabā un vispirms bija skats uz Aglaijas istabas durvīm. 

Tās likās tā savādi noslēgtas… 

 „Panna Aglaija, Aglaija! Es gribu viņu satikt,” es teicu vecajai apkalpotājai, kura 

sēdēja ar laimīgu un pieticīgu smaidu aiz bufetes. 

 „Panna Aglaija?...” viņa nosmīnēja. „Ak, jūs laikam neziniet vēl. Nē, viņa nav 

te… Pannai Aglaijai bija Ziemas svētkos kāzas. Aizveda mūsu pannu… Nu nekas. Viņai 

tur būs labi. Pans Adams ir bagāts. Liela muiža, dzimta muiža… Pannai Dievs devis 

laimi… Kas viņu gan neapskauž. Un bija arī skaistule. Tādas nebūs otras leišu zemē… 

Tas nekas, ka pans Adams drusku sirms. Bet bagāts. Un panna Aglaija vēl jauna. Tādas 

vajaga sargāt… Pans Adams to labi sargās. Viņai netrūks nekā, it nekā…” 

 „Panna Aglaija?!” es iesaucos, kā nesaprazdams viņas stāstu. 

 „Jā, ko jūs brīnāties? Vai svešnieks esiet, ka nekā neziniet?” 

 Es pastāvēju brītiņu, kā mozdamies no dziļa reiboņa. Tad es izgāju atpakaļ caur 

kroga istabu un nemaz nesamanīju, ka kamanas slīdēdamas ir jau dziļā silā. Visur balts 

stingums un kluss zvārgulīša šķindējiens. 

 „Aglaija, Aglaija!...” Viss priekš manis kļuva skaidrs, vēss un stindzinošu sēru 

pilns, kā vēsa ziemas diena, pār kuru stāv vēsa mirusi saule. 



 Aglaijas sapnis gulēja tikai dvēselē, kā Svētais Madonnas sejs, pilns mistērijas un 

mirdzuma. 

 Un tagad pēc daudziem gadiem, aizvien kad esmu laukos un ziema guļ man 

apkārt, atmostas uz brīdi šis sapnis. 

 Tad man liekas, ka mans sirds liktenis ir tāds pats kā daiļajai Aglaijai. Es jūtu 

tuvu radniecību ar viņu… Viņas sapņus ir paņēmis sirms bargs kungs, tāpat kā Aglaijas 

sapņus… Tas ir mūsu visu liktenis. Kas mūs var aizvest no lielas ikdienības? 

 Tikai sapņi! Spārnotie svešnieki, kuriem varam būt tuvi… Bet arī tie nāk reti. 

Viņiem reiz gadā ir atmoda – kad dziļā stingumā un salā uzlīksmo mazas sveču ugunis 

zaļajos zaros… 

 Labi, ka reiz gadā mums ir svētki. Labi. 

  
  


