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Apiņi uzplaukst bez smaržas un nemanot. Viņu romantika nobāl pret kūsošiem ievziediem 
un neprātīgiem ceriņiem, kas izsmaržo un dzeļ kā steidzīgs mīlestības vārds un mirst bez 
nobālēšanas. Apiņu spēks un rūgtais saldums dus ilgi viņos, un Kurzemē nav neviena, kas 
darinādams uz Jāņdienu vai dziļā rudenī alu, nezinātu apiņu vareno, saldo un mulsinošo spēku. 

 Ir varas, kas apmulsina kā apiņu reibums, ir dvēseles, kuras dzīvo tikai savā augstumā un bez 
jaunības saldā šampanieša putām dzīvi uzsākdamas, bauda zeltoto dzīves vīnu, sapņodamas 
skaistākus sapņus, kā jaunības sapņi. 

 Vieglais, agrās mīlestības pavasara vējs ir priekš mūzikas un dzejas nemirstīga dvēsele. Bet 
briestošo apiņu un augļu laiks ir priekš tiem, kuri grib dzīvot. Šis hedonisma simbols ir dažu labu no 
dzīves tukšuma ievedis aizmirstības un daiļuma zemē. 

 Atmiņas uzkāpj no tiem sadegušiem laikiem kā viegls tvans. Man liekas, ka stāvētu pie liela 
mirdzoša ezera un pāri pār to nāktu silta un viegla prieka pūtiens... un man vajadzētu pārbraukt pāri 
– kādas neizrunājamas ilgas tās ir – un uzmeklēt atkal tos cilvēkus un viņu dzīves pilnību. 

 Man liekas, ka smaržo apiņi... Asi un reibinoši. Apiņi, kas gaida dzīru atkal. 

*** 

 Es ļoti mīlēju mazo pilsētiņu pie Daugavas, kas tagad ir sadegusi un nopostīta. Es esmu sen 
pāri mazo pilsētiņu romantikai, pāri mazo namu rindām, šaurām ieliņām un šaurām jūtām, kādas ir 
tādu pilsētiņu iemītnieku svētums. 

 Bet atgriežoties no tāluma, no pasaules lielpilsētu ritma un nervozas dzīvības dūkšanas, ir 
vienmēr viegli likt soļus uz mazām ielām un iet garām gar logiem, kur aiz baltiem bārkstu 
priekškariem zaļo mirtes un ir dzirdami daži akordi uz pianino... Tur ir dzīvības vaļa un dzīve savāds 
prieks. Saules plūdums skalojas pāri krāsainiem jumtiem un visi mazie dārzi ir nomākti no saules 
kvēlojuma. Bet liekas – plašais un līdzenais lauks ap pilsētiņu ir tik liels, ka viņa noslīkst lauka jūrā 
un rudzu ziedu laikā vēji uznes uz ielām ziedu dūmus kā lielas jūras miglu. 

 Ir cilvēki, kuri tādas pilsētiņas gūstu tur mīļāku par putojošo un trako dzīves orģiju 
lielpilsētā. Viņi ir cietumnieki savā ziņā, bet viņi svēta šo cietumu ar savu dzīvi un slavas dziesmas 
tam dzied – jo dzīves stils un saldums tur mājo. 

 Tāda cietumniece bija Anna Dagdas kundze, un tagad, kad viņa ir nozudusi manam skatam 
dzīvē, skaista un skaistāka tā izaug atmiņā. 

 Nelielā blakus ieliņā, kura aizgāja uz Daugavu un kur pār dēļu sētu kārās pāri ceriņu un 
ābeļu zari, stāvēja liela, augsta mūra divstāvu māja. Tā bija ērta, plaša, kādas mēdz būt veclaiku pilis 
mazos apmēros. Miermīlīgi plaši logi, dziļi mūrī, novecojušas ornamentu figūras mājas priekšpusē 
un līdzenais sarkanais dakstiņu jumts piedeva namam savādu, apkārtnei nepiemērotu izskatu. 



 Akmeņu trepes ar augstu lieveni bija ielas pusē, bet vecais durvju zvans, likās, vairs 
nezvanīja un neviens neatminas, ka tur kāds būtu iegājis. Dagdas kundze un viņas viesi lietoja ieeju 
caur dārzu, kur dienvidus pusē bija veranda ar liegi krāsainiem stiklu ziediem. 

 Dārzs bija plašs, kādi ir, kaut gan paretāk, Kurzemes pilsētiņu dārzi, ar daudzām vecām 
bumbierēm, ābelēm, gobām un liepām. Dārza galā bija plašs dīķis ar caurtekošu urdziņu, kas vasarās 
pavisam izsusēja. Un aiz sētas tūlīt pletās druvas, līdzenas un plašas līdz pat apvāršņa mežu 
zilgmēm, kur priedes šalca un sākās dziļa dabas vientulība. 

 Otrpus ielas aiz kļavu rindas stāvēja neliela balta pilsētas baznīciņa, un maurs zaļoja vasarā, 
iežogojumā, gandrīz pie pašām durvīm. Pretim baznīciņai vientulīgā mūra veclaiku ēka izskatījās kā 
klosteris, jo kas gan varēja zināt, ka tur mīt tik dzīvības pilna un dedzīga sirds, kāda bija Dagdas 
kundzei. 

 Ieejot klusajā dārzā acs negribot ieraudzīja kādu savādību. Tās bija daudzas apiņu vītnes gar 
visu sētu. Apiņu galotnes locījās vējā kā vijīgas siltas rokas ilgās pēc kaut kā nesasniedzama un tikai 
vakaros, vējam rimstot, apklusa. Apiņi auga arī gluži blakus sienai un ar savām galotnēm sniedzās 
pāri Dagdas kundzes logiem, kuri bija otrā stāvā. Apiņi rudenī tika novākti tikai pa daļai, bet 
vairums nobira smaržodami un mira ar savu neizsmelto ģifti, un no jauna zaļokšņās vītnes nākošā 
gadā sariesa jaunus ķekarus. 

 Tikai reizēm, kad logos vēlu vasaras naktīs dega uguns, vai saulainās dienās viesi saradās 
vecās istabās, apiņi smaržoja tikai saldi, kā sajuzdami prieka plūdumu pa visu namu un dārzu, un 
šad un tad mājas saimnieces rokās bija kāds ķekars, kuru viņa iedvašoja, papriekš pirkstos 
saspiezdama. Dagdas kundze mīlēja apiņus uz sava galda un grāmatām un rokās turēt, sevišķi 
augustā, kad vasara beidza palēnām izkvēlot un kundze lēni soļoja pa dārzu gar savām puķēm un 
ābelēm. Tad dziļš alkstošs smaids bija viņas tumšajās acīs un no viņas stāva izplūda kā nesavīstoša 
vasara. 

 Istabas otrā stāvā – apakšā dzīvoja pāris ierēdņu ar savām ģimenēm – bija patukšas ar 
veclaiku koka mēbelēm griezumos, bet bez sevišķa izgreznojuma, plīšiem un atsperēm. – Saule plaši 
gulās uz grīdas un apiņu vītņu ēnas kustējās šai rāmī kā palsi taureņi, dejodami klusumā. 

 Zālē melns moderns flīģels ar Bizē, Debissi vai Griega kompozīciju lapām un dekorāciju 
stādiem un senlaiku, Ludviķa stila kamīna pulkstenis, apstājies, mēms, kā pats pagājušais laiks, kas 
guļ pār zelta ganameitu grupu – tas bija viss. Sastindzis saulainu laiku sapnis... 

 Tikai Annas istabā, kur viņa pavadīja savas atpūtas stundas, bija kaut kas moderns. Smalkas 
esences bija telpā, uz galda vecas rotu lietas, rakstāmpapīri, grāmatas, jauna literatūra un tās saldās 
franču dzejas, kuras dedzina un smaržo kā paši dienvidi. Grāmatu plaukts bija pilns tās „nelietības”, 
kura vienīgi var glāb dzīvi no izmisuma un māca cilvēku sapņiem-glābējiem padoties un kuru pirmo 
mestu ugunī „jaunas dzīves” nesēji. Turku dīvāns ērti gulēja blakus galdam un balta lāčāda, uz 
grīdas klāta, deva dziļa miera iespaidu. Lielajā spogulī istaba attēlodamās pavairoja telpu plašumu 
un mieru un pār gultas baltiem spilveniem Milosas Venus, tumšā rāmī, noskatījās ar apaļi 



briestošiem pleciem un neesošām rokām tiekdamās uz turieni, kur dieves jaunlaiku māsa naktīs 
gulēja. 

 Caur logu pāri dārza koku galiem un pilsētas dakstiņu samelnējušiem jumtiem bija redzama 
Daugava, kura vakaros ieplūda zilgani miglotos laukos cauri saviem dziļajiem krastiem. 

 Te mita Anna Dagdas kundze – tā, kurai, pēc visa spriežot, nava bijis daudz jaunības un 
sapņu, jo par to viņa nekad nerunāja. Viss, ko par viņu zināja, bija tas, ka viņa mīlējusi bez 
mīlestības un par tagadējo miera dzīvi samaksājusi ar savu jaunību, un nu viņa ziedēja pati sev un 
saviem sapņiem tikai. Un citādi tas laikam nevarēja arī būt, jo Dagdas kundze nepiederēja pie 
ikdienas cilvēka tipa – to rādīja viņas dzīves noslēgšanās un uzliesmošana, kas nepazina šķēršļu. 

 Viņa valkāja vienmēr melnas drēbes, no kurām izdvesa gracioza lokanība un vieglas 
smaržas. Un labprātīgi atsacījās no plašas un dedzinošas dzīves lielajā pasaulē, kura Dagdas kundzei 
tik bieži piedāvājās. Viņa gribēja būt mazas pilsētiņas un zaļo lauku gūstekne – mūķene savā 
klosterī, kā viņa teica. 

 „Lielā dzīve – nemaldāties tikai – arī tā ir visa sapņojums. Mēs visi esam vairāk vai mazāk 
cietumnieki un gaidām no dzīves neiespējamo. 

 Ir vienalga, kur mēs gaidām, „te vai tur”– tā bija viņas filozofija. 

 Tā aizgāja Dagdas kundzes dienas mazajā, bet zaļajā cietumā, gar kuru garām plūda saules 
miglotā Daugava, kā zilgani maigais laika plūdums, kas nesa viņas dzīvi. 

 Reizēm vasarā, kad no saules piebrieda augļi un druvas un apiņi sāka riest smaržīgos 
ķekarus, vakaros zeltmiglotos dzirdamas bija ilgi klavieru skaņas no augšistabām. Dagdas kundze 
sauca savu bijušo atpakaļ ar skaņām, kas kliedza kā putni, atgriezdamies pavasarī. Apiņu ķekariem 
nakts vējā līgojoties, viņa mēdza baudīt dzīvi – atjautas no tā trauka, kura saldums reiz tikai aizkāris 
bija viņas lūpas. Apiņu reibinošā misa sāka kūsēt, un dienās pēc tam kundze soļoja savādi 
mirdzošām acīm pa dārzu un smaidīja, kaut gan par bezmiega naktīm liecināja nervozi skaistais sejs 
un tumšas strīpas zem acīm. 

 Arī viņa bija pilna mulsinoša spēka vēl, kā apiņu ķekars, vai kā sulas pilns, smags auglis, 
bet... dzīru nebija, viņas sirds dzīru. 

 Dagdas kundzes viesmīlību, taktu un smalko, maigo skaistumu pazina plaši un tālu, un tādēļ 
saprotami un izskaidrojami arī bija tas, ka kādā vasarā, kad karstās un smagās jūlija dienas gāja uz 
galu, viņa apsveicināja savā dārzā – kuru pati apkopa un kultivēja – apsveicināja, glezno roku 
pasniegdama, jauno pianistu Narvaiti. Viņš pavadīja brīvdienas sava radinieka mājās, tālu leišmalē, 
un klīda apkārt dziesmas un meldijas no tautas klausīdamies un Kurzemes ābeļdārzos bišu 
simfonijās aizmirsdamies, lai par ziemu visu to atdzīvinātu Pēterpils aukstajās istabās un sildītos kā 
pie nedziestoša kamīna. Tā viņš bija nonācis zaļas jūras salā, kur kopā ar kādu draugu iegriezās 
„apiņu” klosterī pretim baltai baznīciņai aiz kļavām. 



 Viņš bija jauns un pilns sapņu, kā zeme pumpuru, un pilns nedziedātu dziesmu un trokšņa, 
kā putns, kas pārnāk pavasarī uz ziemeļzemi. 

 Māja ar apiņiem, vieglās un gaišās stundas, kuras Narvaitis pavadīja kā Dagdas kundzes 
viesis, viņu tā saistīja, ka viņš kļuva tuvs un atklāts draugs melni ģērbtai, gudrai saimniecei un 
iedvašoja ne tikai augļu un apiņu smaržu, bet likās, arī briestošu vēl nesavītušu dzīvības spēku, kas 
elpoja ap Dagdas kundzes ķermeni... Un melnais flīģelis vēlu vakaros skanēja skaļāk un dzidrāk, 
izlaizdams skaņas, kā sarkani melnus fantastiskus nakts putnus pār dārzu, balto baznīciņu aiz 
kļavām un pār zemu gulošiem mazo māju jumtiem. Tas bija stāsts par plašu un topošu pasauli, kaut 
kur tālu, par nesavīstošo dzīvē... Un nakts vējs to iznēsāja pa mazajām ielām, kā lielus okeāna viļņus 
pa sīkām klinšu spraugām; dažs labs sapņotājs likās aiznesties tiem līdz, domādams par tālu jūras 
ceļojumu no zaļā cietuma. 

 Dienas sariesās smagākas un saldākas, viss ap šo laiku dabū veidu... 

 Zem apiņiem dārzā sāka pulcēties nedaudzie Dagdas kundzes draugi, tika smiets un runāts 
par visu, bet reizēm Dagdas kundze jautājumu nedzirdēja un viņas skats sastinga pie mākslinieka 
lūpām... Tad viņā atmodās, apmulsa un smējās pati par sevi. 

 Nē, tas nebija nekas... Tikai tālu kaut kur viņa bija ar savām domām bijusi, vairāk nekā.  Arī 
toreiz tas bija kas neparasts bijis. Arī toreiz tas bija pilns dziesmu un trokšņa, kā putns, kas tikko 
atgriezies pavasara vējā. 

 „Skatāties, kādi skaisti!...” viņā rādīja pēkšņi uz apiņiem. 

 „Skaisti... vijīgi,” atteica Narvaitis un viņa gaiši zilās acis pacēlās pāri apiņu vītnēm. 

 „Bet jūs nemīliet tos? Nē? Ko jūs mīliet? Es zinu, kaut ko jūs dziļi mīliet.” 

 „Pats sevi?” 

 „Ak, nē.” 

 „Mūziku?” 

 „Jā gan, bet...” 

 „Bet? Kaut kas sevišķs?” 

 „Varbūt. Es vēl to neesmu izpētījis. Bet nekas nava par to labāks. Es mīlu kaut ko jaunu. To, 
kas vēl nava izplaucis, bet nes brīnumu vēl pumpurā.” 

 „Ziedi? Cilvēki?” 

 „Vairāk cilvēki.” 

 „Jā, – tauta! O, jauna neizplaukusi tauta, kurā vecs saules sapnis guļ. To es mīlu. Tauta ir kas 
brīnumains. Viņā ir viss. Mūzika, dziesma, mīlestība...” 



 „Arī mīlestība?” 

 „Arī tā. Mīlestība, kura saista visus spēkus.” 

 Viņas rokas nogūlās klēpī, galva noliecās uz priekšu. Smagais matu ķekars ar tumšspīdošām 
stīdziņām piedeva savādu izskatu tai. 

 „Es jūs saprotu. Tas ir skaisti. Bet mēs neesam vairs priekš tā,” viņa teica lēni. 

 „Mēs? Kādi mēs?” 

 „Mēs, kuri esam nomesti no debesīm... Mēs, kuriem dzīve aiznesta... Mēs varam mīlēt tikai 
grēcīgo zemei. Ziedus, smaržas reiboni un arī – – nu tad arī paģiras,” viņa teica smiedamās. 

 „Grēcīgo zemi, reiboni un... paģiras un... Jā, jā viss tas tik dievišķīgs pie jums, kā jūs, tad arī 
es... Arī es mīlu šo „grēcīgo” zemi. Paldies par atgādinājumu. Mēs visi esam tādi grēcinieki.” 

 Un viņš pielika kundzes roku pie savām lūpām... 

 Kā silts vējs pārlaidās pār Dagdas kundzi. Viņa smaidīja. 

 „Vai jums te patīk?” viņā jautāja. „Un vai jūs vēl gribētu te atgriezties kādu reiz?” 

 „Labprāt.” Viņa brīdi domāja. Tad viņa apņēmās.  

 „Es jums kaut ko lūgšu. Un pierādiet tad, ka jūs runājāt taisnību, ka jums te patīk... Vai jums 
ir draugi?... tādi...  tādi kā jūs?” 

 „Jā, draugi ir mana vienīgā manta.” 

 „Es jums šo mantu negribu atņemt. Bet es gribu lūgt jūs: aizdodiet man savus draugus uz 
dažām dienām un būsim visi līksmi un grēcīgi, kaut arī uz nedaudz dienām...” 

 Viņi abi smējās pēc tam, bet gala iznākums bija tas, ka komponists gādāja savus draugus, 
skaļu, kūsošu jaunatni, un no tās reizes iesākās pie Dagdas kundzes augusta dzīres, kuras atkārtojās 
gadiem, un arvien pievilka klāt jaunus un skaistus prieku meklētājus. Pāris gadus vēlāk jau pilsētiņā 
zināja to laiku, kad pie jaunās kundzes sākās ciemiņu laiks un „traka dzīve”, kura nedeva nevienam 
miera. Tad bieži svētdienās, kad no baltās baznīciņas zem kļavām nāca ērģeļu skaņas, no Dagdas 
kundzes „klostera” pretim dimdēja traki flīģeļa akordi un kaislīgā Bizē mūzika pavedināja 
dievlūdzējus, kad tie izgāja no baznīcas. 

 Un tad vecajās plašajās istabās vakaros bija dzīres. Dagdas kundze mīlēja dzīres un priekus 
izredzētā sabiedrībā. Šķindēja glāzes, smiekli gaiši atsaucās glāzēm un bija dziesmas dzirdamas. Par 
miera ielām pilsētiņā vēl ilgi skanēja plašie, skumjie akordi, laizdamies kā lieli putni pār jumtiem. 

 Logi bija plaši vaļā. Nakts varēja iespiesties un ienest iekšā apiņu tvanu, no kura visi, likās, 
noreiba un kļuva līdzīgi seniem grieķu dieviem bezbēdībā un priekā. 



 Un bez tam Dagdas kundzei bija apiņu ķekari pie krūtīm un matos, kā arvien tādās dzīrēs... 
un acis kā tumšas vīnogas. Bez šaubām apiņi tur darīja iespaidu, jo tikai reibumā var pulss 
atdzīvoties tik strauji un elpa iekarst... 

 Un kad viesi bija aizgājuši, kas gan cits, kā apiņi, kuru maikstis bija taisni gar Dagdas 
kundzes logu, kas gan cits varēja aicināt viņu pie loga. 

 Silts nakts vējs šūpoja vieglās, gaišdzeltenās galviņas, kad Dagdas kundze uzliecās uz loga ar 
savām briedušām krūtīm un padevās skaisti ļaunām un mīļām domām. Par to, kas bija toreiz... 
Toreiz, kad viņai vēl nebija deviņpadsmit gadu... 

 Vai tas bija grēks? Jā tas ir grēks, tad visa pasaule ir attaisnojama tikai grēkos. Visam ir tikai 
viens pirmcēliens – grēks. Dzeja, mūzika, sapņi, ideāli, – viss izaug no grēka saknēm. Pats svētums 
tad ir grēcīgs. „Visskaistākais ir tauta, jauna tauta...” kur viņa to bija dzirdējusi? Tā neviens 
nerunāja. 

 Arī toreiz tā neviens nerunāja, neviens nezināja tik īsus un skaistus vārdus, kā tas viesulis, 
kas sen atpakaļ aiznesa baltu ziedu pulku pār pavasara lauku. Vai dzīve atkārtojās? 

 Jā, viņa atkārtojas – to Dagdas kundze zināja. Bet zināja arī to, ka atkārtojas tikai apnicīgais, 
kailais, ikdienīgais, bet nekad brīnumainais un apreibinošais... 

 Viņa norāva apiņu galvu, saspieda to pirkstos un iedvašoja... Savāds opijam līdzīgs spēks 
aiznesa viņas domas prom no grēcīgās zemes. Pavērās gaiši lauki. Rīts bija. Rasa dega zālē. 
Parādījās nelielas muižas vecas ēkas un parks. Upīte apaugusi ar melnajiem alkšņiem... Celiņš pār 
dārzu. Klusa istaba... klusas mēbeles... pianino. Maza veranda... Viena vienīga diena... 

 Dagdas kundze atmodās. Lūpas kvēloja, vaigi bija silti. No vīna varbūt? Nē – tas bija kaut 
kas cits. Viņa sajuta trīsas, viņai likās, ka ātrs, straujs vējs norauj viņai ziedu pulku un aiznes... 

 Apiņi šūpojās viņai gluži klāt. Dārzs un pilsētiņa gulēja. Un tad viņa lika bez pretošanās vest 
sevi prom reibinošiem tumšsarkaniem sapņiem. Bija tak dzīres šodien bijušas... 

 Sterns... Sterns... Konrāds Sterns. Kāds savāds vārds un kāpēc tas taisni tagad nāca tik mīļi 
klāt... 

 ... Tas bija kūsošs pavasaris. Viņa bija pārnākusi pēc beigtiem skolas darbiem mājā. Ne mājā 
gluži. Mājas tai nebija. Viņas audzinātāji bija muižas arendators, tuvs radinieks, un viņa sieva. 
Tiesa, netrūka nekā, bet brīvības arī nebija. Pati sev atļautā Anna bija kļuvusi sapņotāja. Tad nāca 
tas pavasaris, kad viņa iepazinās ar Konrādu Sternu. Tas bija tautas dziesminieks, skaists un lepns 
garā. Smīns, kas uz viņa lūpām bija par gludo dienas dzīvi un tikumisko laimi – bija tik pavedinoši 
lepns. Un neviens nerunāja tik dziļus un neparastus vārdus kā Sterns. Toreiz dzīve vērās vaļā, kā kad 
smags vienmuļīgs svina priekškars paceltos pār neredzēti mirdzošu pasauli, atsegdams spēku un 
skaistumu jūru. 



 Naktis palika negulētas un dienas aizgāja savādā reibonī. Anna zināja, kādas bagātības nes 
sevī jaunais dziesminieks. Pēc dažām dienām viņam bija jāaizceļo, bet pēc pāris mēnešiem viņš 
atgriezās. Graciozais un lepnais gars, kāds bija jaunai kurzemniecei, vilka viņu atpakaļ. Viņš saprata 
tās dvēseli... 

 Un tad notika grēkos krišana... Likās, ka zvaigžņu tika vairāk un zeme smaržīgāka būtu 
bijusi. Viņai bija apiņu stīgas, ar gaiši dzeltenām galviņām, ķekaros ap kaklu. 

 Saspiesti tie apmulsināja viņu tai brīdī, kad laiks apstājās savā gaitā; kā tas mēdz būt lielas 
laimes brīžos. Daudz dziesmu šaltis ir strūklojušas par to brīdi viņa dzejā... 

 Dagdas kundze atelpoja kā nosmacēta un sēri pasmaidīja. Viss likās tāpat kā bijis. 

 Bet toreiz viss gāja tik steidzīgi. Viņas audzinātāji, pilsoņi līdz matu galiem, izbijās no visa, 
kas notiek, un darīja drīz to, ko atzina par vajadzīgu. Viņi pārtrauca visu bijušo ar lielisku 
paņēmienu, un deviņpadsmit gadus vecā Anna ar varenām kāzām un spožumu tika ievadīta Dagdās, 
prātīga un krietna komersanta un namu īpašnieka mājā, kā viņa sieva. Baltais kāzu uzvalks smējās 
kā čalodams un zelta rotas mirdzēja. 

 Bet viņa – viņa bija pārvērsta. Viņa bija princese, kura varēja staigāt pa sava cietuma 
klostera sētu un domāt par savu plašo valstību tālu aiz mūriem, tik tālu, ka domas varēja dienām 
skriet, kamēr nonāca tur. Varēja laist sapņus ar vakara garajām baltām mākoņu laivām uz to zemi, 
kuru otrreiz neviens nevar atrast. 

 Un viņa mācījās no dzīves cilvēkiem, kā jādzīvo dienu gūstā. Ja nebija patiesības, vajadzēja 
apreibinājuma, kas dzīvi darītu lielāku un siltāku. 

 Viņa meklēja izdomātos stāstos to, literatūrā, dziesmās, mūzikā, izlasītās dzejās. Ak, tur bija 
nāvīgs saldums reizēm! Un tad – tad Dagdas kundze atzina, ka skaistas dzīves patiesībā nava – ir 
tikai iedomās un sapņos viss. 

 Un tomēr, tomēr... Kāpēc reizēm gribējās aizmest visu prom un alkt cilvēku tuvuma? Asinis 
bij citādas sapņotājas... 

 Dagdas kundze ievilka dziļi silto nakts gaisu. Dārzs gulēja dziļā mierā un mazie jumti gulēja 
līdzi visam. Apiņu ķekari tikai lēni kustējās tepat pie viņas loga. Viņa noglāstīja ar roku tos. Mīļie 
apiņi!... Atgriešanās vairs nava, tad vismaz aizmirstību tiem vajaga dot. Kaut ko senā vietā. Tādēļ 
viņa tik ļoti mīlēja apiņus. Viņos bija neprātīgs, ass saldums, kāda vajadzēja viņas dzīvei. 

 Atminoties pavadīto dienu un viņas viesu dzīves alkstošās skaistās sejas, Dagdas kundze 
saprata, kādēļ sapņos kritusi atkal. 

 Vai varbūt varētu tiešām kaut kas būt tam līdzīgs? 

 Viņa pavērās spogulī un redzēja skaistu apgarotu seju un mirdzošas acis. Ak, dzīve vēl bija 
pilna saules un prieka, kā zelta ezers pilns mirdzuma! 



 Mīlestība?.. Kāds savāds vārds, kad vairāk kā 10 gadi pagājuši no viņas pirmā atziņas brīža. 

 Dagdas kundze atšķīra dedzīgās konteses Nuaj dzejas, tur bija tik daudz rūcošu strautu, asins 
karstu sapņu.  

 Mêlée au jeu des jours, presse contre ton sein 

La vie âpre et farouche, 

 Que la joie et l‘amour chantent comme un essaim 

 D’abeilles dans ta bouche! 

 ... Sajaucies ar dienu prieku rotaļām un spied pie savām krūtīm asi smaržīgo un tiešo dzīvi, 
lai mīlestība un prieks dzied tavās lūpās kā bišu spiets! 

 Un viegli aizmigdama, kad rīts jau zaļoja pār dārzu un uz apiņiem bija rasa, Dagdas kundze 
zināja, ka ir sācies viņas labākais laiks – dzīru un prieku laiks un arī mīlestības laiks  - kad klusajā 
klosterī ielauzās savāda vētra, kā ilgi snaudušā ostā, un sāk cilāt baltas dusošas buras, un laivas sāk 
šūpoties uz aizbraukšanu, sapņodamas diezin ko par dienvidus jūrām un vētrām un nesaprazdamas, 
ka tas tikai sapnis, ka tās nekad nevar iziet vairs plašā apvārsnī. 

 Arvien tādās dienās Dagdas kundze apsveicināja atkal savā mājā kādu jaunu ciemiņu, 
sniegdama viņam savu maigo kristālroku. Tas bija vai nu kāds jauns students, vai mākslinieks, 
kuram vēl pāris nedēļas brīva laika bija. Jauns un briestoša spēka pilns un pilns ar lielu nodomu 
devās kaut kur uz Krievijas augstskolu savas studijas turpināt. Bet garām apiņu mājai viņš nevarēja 
tikt. Varbūt tas bija atgadījums, ka viņš te tika atvests, varbūt jau gadu atpakaļ te viesojies, bet 
varbūt arī viņu saistīja melni ģērbtais graciozais stāvs un skaistās acis, kas vēl tik jaunas bija. 

 Un, kad viesis gribēja atvadīties, Dagdas kundze brīnījās par viņa steigu un tad viņš bija jau 
saistīts. Kaut kas viņu apvija kā apiņu vītnēm un likās, ka tam vajadzētu apiņiem līdzīgi pacelties, lai 
ieskatītos pa logiem saimnieces istabās, kur viss tagad sāka dzīvot un skanēt. 

 Vakarā atkal bija dzīres pie Dagdas kundzes. 

 Un dažas dienas vēlāk līdz pat baznīcai cauri kļāvām skanēja dziesmas. Kāds dziedātājs, no 
koncerta atgriezdamies, bija aizturēts šai modernās Kalipso salā un viņam bija tik labi, ka nekur 
vairs netikās tālāk. Pa naktīm arvien ilgāk valodas, dziesmas un mūzika klīda pa atvērtiem logiem 
pāri pilsētiņai, un tad jau visi zināja: pie Dagdas kundzes bija sākusies „traka dzīve”, kā pilsētiņā 
runāja. 

 Apiņi palika arvien kuplāki. Ar viņu vītnēm bija apvīta Bethovena figūra uz klavierēm, 
lampas un krēsli un pat daži trauki. Asa, reibinoša smarža bija istabās un pa šo atmosfēru staigāja 
viņa kā atjaunota dieviete. 



 Dagdas kundze mīlēja arī sievietes, jo saprata labi, kas var saistīt jaunos ciemiņus pie viņas. 
Arvien viesu pulkam piebiedrojās kāda kursiste, vairāk jaunas meitenes, gaišas un vieglas, kā 
ziedlapas, kuras kundzes straujais viesulis rāva šai „trakajā” dzīvē iekšā. 

 Un tad sāka ierasties vēl ielūgtie viesi, kad augļi jau smagi karājās koku zaros un asteres sāka 
ziedēt. Tas bija zelta augusts, nobriestošā medus, druvu un pilnīgāko sapņu laiks. 

 Bet apiņu mājā, pie sevis, Dagdas kundze necieta viesus, kuriem nebija īpatnības, 
pārgalvības vai lielas, plašas brīvības. Ja kāds gadījās – tas jutās lieks un pazuda, kā nācis. Dzīvei 
vajadzēja kūsēt viņas mājā vai arī nekustīgi skumt, kā zem cipresēm, bet visā viņa meklēja noteiktu 
stilu un krāsu. 

 Tad sākās reibinošas prieka dienas. No rīta vēl viss bija kluss, bet pusdienā jau dārzā un uz 
terases bija smiekli, dziesmas un straujas valodas. Puķes bija visās vāzēs un dārzā viņu plaukums vēl 
tikai pieņēmās. 

 Uz galdiem bija mielasts un pēc tam ilgi skanēja vīna trauki, kad dzidri tika pieskandināts no 
visām pusēm. Brieduši, smaržas pilni augļi no vāzēm sārtojās un katram bija rokā. Vakaros pēc 
mielasta tika spēlēts gan no gaiši rāmā Svendsena, gan intīmā Debissi, un vienmēr visu pārsedza kā 
sudraba vilnis, izbērdams pērļu klēpi krastā, tautas dziesmu ritums, kuram, likās, gala nebija. 

 Kad dienas bija skaists, pa zilā tvanā aizplūstošo Daugavu tika sarīkoti braucieni uz salu vai 
tāliem ozolu krastiem. Laivas aizpeldēja lēni pa rāmo dzelmi, un Dagdas kundzei kā valdniecei 
sekoja viss skaļais un sapņu pilnais pulks un dziesmas ieskanēja krastu dzeltenajos, rāmajos laukos 
vai augsti stāvošos mežos. Un atgriezās viss pulks vēli vakarā vai naktī, un tad zem mīkstām, 
dzeltenām lampu ugunīm tika turpināta priecīga dzīve un pa dārza celiņiem nāca un gāja jaunie 
ciemiņi, pilni bezrūpības un laimes. 

 Un arvien vēlu, kad viss apklusa, Dagdas kundze sēdēja vēl pie loga savā istabā ar apiņiem 
matos un sapņoja. Viņai tagad bija tas laiks, kad jāiegūst sapņi, ar kuriem tā kā bite ar medus 
krājumu varētu izdzīvot ziemu. Viņai dzīvē vairāk nebija, kā šo augusta dienu siltais tvans un 
daudzo viesu prieks un atmiņas par to. 

 „Jauna tauta – tas ir tas brīnumainais! Viņā ir viss,” – Dagdas kundze atminējās komponista 
Narvaiša vārdus. Viņa gribēja, lai piepildās tas citiem, kas viņai nebija piepildījies. 

 Pēdīgās skaistās augusta dienas un naktis bija vislīgsmākās. Visi nojauta to, kam jānāk, un 
neviens negribēja par to runāt. Tikai biežāk skanēja vīna glāzes un karstāki vaigi bija viesiem un 
dziļākas valodas. Sakustējās dziesmu ezers un melodija jaucās ar melodiju. 

 Viesi ar apiņiem un puķes mētājās. Dāmām bija tās matos vītas, un smaržas pilnas bija 
istabas un ārs. Tika deklamētas reibinošas dzejas un ar viņām sajaucās straujie akordi uz flīģeļa. 

 Dzejnieks, kluss un vientulīgs, kā jau arvien, uz Dagdas kundzes lūgumu, kuram nebija 
spējams prototies, pēkšņa prieka pārņemts, lasīja dzejas un vispēdīgi Rostana dziesmu par tālo 
princesi: 



 „Tā ir ikdienišķīga lieta, mīlēt kādu gaišmatainu, bruneti vai citu mīļāko, jo tās ir atrodamas 
bez pūlēm, bet es mīlu – tālo princesei... 

 Tā ir ikdienišķība, būt ilgi uzticīgam un glāstīt roku, kura mums atļaujas, un skūpstīt to, kas 
neizvairās – bet es mīlu tālo princesi.” 

 Dagdas kundzes acis mirdzēja prieka pilnas. Viņai likās, ka ceļas augšā bijušais laiks. Šais 
jaunos un straujos cilvēkos viņa dzīvoja līdz, jo arī viņa mīlēja to tālo un nesasniedzamo – 
visskaistāko! 

 Zvaigznes, jau tālākas un spožākas kā vasarā, lāsmoja pie agrā rudens debesīm, kad viesi 
izklīda pa dārzu un istabām un kaut kur aprāvās pēdējais tautas dziesmu akords... 

 Eross bija sācis valdīt un visiem gribējās kaut ko pateikt otram. 

 Un kad Dagdas kundze, pavadīta no kāda, kuram laime bija ļāvusi viņas roku turēt savā – 
kad viņa lēni garām apiņu vītnēm soļojot, redzēja kaut kur skūpstus, kad nobriedošo augļu smarža 
bija gaisā – viņa līksmi smaidīja. Viņa bija panākusi savu. Viņas māja bija laimīgo sala un viņa 
zināja, ka atmiņas par to būs laimes pilnas visiem. 

 Un noklausoties mīlestības vārdus, kurus ar dziļu pārliecību un patiesi viņai teica kāds no 
viņas viesiem – kurš gan to nebūtu darījis apreibinošās grācijas tuvumā – viņa tikai lēni smaidīja un 
klusēja, un domas vienmēr viņai bija prom uz to vasaru, un Konrāds Sterns tad viņu sveicināja, kā 
jauna nākošā tauta. 

 Viņa uzņēma sevī visu šo zvaigžņoto flirtu, kā lielu dārgumu, un kļuva arvien maigāka un 
pilnāka laimes. Mīlestība kā vīns tad apreibināja visu šo dārza māju un baznīciņa kļavās likās tik 
vientulīga un atstāta un pazemīga tādās naktīs, kurās prieka orģija, kā pagāniskos laikos bija 
pamodusies. 

 Tad ausa kāds rīts, kurā likās, ka asi spārni nošvīkst pār mājas jumtu un gar apiņu vītnēm. Tā 
bija šķiršanās... 

 Viesi aizbrauca pa diviem, trijiem – retāk pa vienam. Valodas bija klusākas un kaut kas 
palika neizrunāts. Gaisā bija kā vīstošu puķu tvans. 

 Dagdas kundze palika vārtos un noskatījās tiem pakaļ. Visiem bija puķes no viņas dārza. 
Reizēm viņa stāvēja pie Daugavas un noskatījās, kā laivas aizved uz otru krastu visu „trako 
sabiedrību”, kā ļaudis teica. Bet viņa stāvēja un vēcināja ar balto mutautiņu tiem, pāri tumšajam 
ūdeņam, kas tai tik vēsi plūda garām. 

 Vēl daža diena, un pilnīgs klusums bija visur. 

 Dagdas kundze bija viena. Viņa staigāja pa dārzu un skatījās skaistā auglī, ko turēja rokā vai 
ilgāk pakavējās pie astrām, kas arvien greznāk saziedēja. 

 Un bieži aizmirsās domās. Acis smaidīja. Sejs priekā atmirdzēja. 



 Bet vakaros viņa ilgi sēdēja savā istabā un viņas vieglie pirksti meklēja pa dzejas 
grāmatām... Par ko viņa domāja? Ko viņa meklēja? 

 Varbūt viņa sajuta tā laika tuvošanos, kad arī vasarās nebūs vairs šo skaisto dienu. Kādēļ tad 
uz viņas galda tik ilgi varēja stāvēt uzšķirti viņas mīļotās dzejnieces vārdi: 

 Pourtant tu t’en iras un jour de moi, Jeunesse, 

 Tu t’en iras, tenant l’Amour entre tes bras... 

 Visklusāk tika pēc salnas rītiem. Tad apiņu vītnes vietām tika sarkanas un izskatījās kā 
asiņainas vātis pie Dagdas kundzes logiem. Un skaņas, kuras zem viņas pirkstiem izdeva melnais 
flīģelis, bija vairs tikai kā mierinošas, gurdas sēru dziesmas. Pilsētiņa atkal varēja mierīgi gulēt zem 
rudens zvaigznēm, un cauri kļavu irstošām lapām pacēlās lepnāk balta baznīciņa kā atsvabināta. 

 Vienīgais Dagdas kundzes prieks bija vēstules, kuras nāca, atminēdamās laimes dienas, viņas 
mājās. Viņa pazina atkal savus draugus, un to gari sapulcējās pa naktīm trokšņot un dziedāt un mīlēt 
klusajās istabās. Tās bija saite starp prieku un vientulību. Bet kad pēdējās apiņu vītnes sarāvās – bija 
pilnīgs miers. 

 Tikai reizēm rudens dienās vai ziemā Dagdas kundze, uz ielas parādīdamās, likās, nesa sev 
līdz to sauli ar neparasto mirdzumu, pēc kuras mēs visi tā ilgojāmies. 

*** 

 Kad ķēnišķīgais un gleznais miera trauks sadrupa kara viesuļos, šie viesuļi aizsvieda arī 
mūsu sauli prom.  

 Maskavā uz straujās ielas es satiku Dagdas kundzi, skaistāku kā vēl nekad, jo sēras darīju 
viņu vēl daiļāku. Mēs runājām dažus vārdus un baidījāmies vairāk ko teikt... Viņa pazuda ļaužu 
plūdumā... 

*** 

 Uz Daugavas krasta saules pilnajā Kurzemē ir mazas pilsētiņas drupas. Mūru paliekas un 
skursteņi. Daugava plūst tāpat prom lēna un smaga zem zilgana vasaras tvaika, bet viss pilsētiņā ir 
nāves kluss. 

 Es uzmeklēju to vietu. Dagdas kundzes māja ir pazudusi; tur ir tikai akmeņu kaudze. Bet pie 
atlikušās mūra sienas spiežas klāt, uz augšu vīdamies, jauni apiņi. Viņu galotnes krīt atpakaļ, jo tām 
nava balsta... 

 Mīkstas skumjas man uzdveš, kā senais apiņu reibinošais asums. Nepiepildāmas un 
neiespējamas vēlēšanās man uznāk... Bet tas jau ir kas cits un te nevajadzīgs. 

 Es negribu skaitīt tagadējās grūtās dienas. Es gribēju tikai prieku atminēties. Horas non 
numero nisi serenas – saka vecie saules pulksteņi. Es skaitu tikai gaišas stundas... Es esmu gribējis 
būt tikai tāds saules pulkstenis. 



 Tāpēc par tagadējo vajaga klusēt. 

1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


