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Gaiss bija skaidrs kā zītars un pilns siltas dvašas. Augstu stiepās vieglie, baltie 

mākoņi un, sastinguši mierā, raudzījās uz zemi. Maija saule vizēja augstu, spēka pilni 

visapkārt līgojās lipīgie, dzeltenzaļie bērzi. 

 Smaržu piejaukts gaiss bija pils ar skaņām un putnu kliedzieniem. 

 Smailis gulēja noras malā ar galvu uz ciņa un izlikās kā nedzīvs. Nodilušos 

svārkus viņš bija attaisījis un melno, sviedraino kreklu atpogājis. Saule apspīdēja viņa 

kailās krūtis, balto jaunekļa miesu, kurā tik skaļi vēl dimdēja sirds. 

 Viņa mati, dzeltenās šķiesnās saplakuši un nesukāti sedza pieri, acis bija 

pievērtas, bet Smailis skatījās debešos un tālu maldījās ar domām. 

 Viss bija tumšs aiz viņa un viss skaidrs un gaišs priekšā. Viņš dzīvoja kā kristāla 

pilī uz plašas jūras krasta – viss mirdzēja un šalca. 

 Jau trīs mēnešu viņš tā dzīvoja no tā laika, kad no degošas mājas un zaldātu lodēm 

bija aizbēdzis un mežs to uzņēma kā tēvs savās saudzīgajās rokās. 

 Toreiz viņi bija trīs. Salā viņi gāja pie cilvēku mājām maizi meklēt. Viņi izvilka 

tad ieročus, gāja naktī vai dienā un ņēma visu, kas vajadzīgs. Mēmās bailēs neviens 

nekustējās, bet visu tiem atļāva. 

 Un kad arī tā viņi vairs nevarēja, kad visur pārspēks uz viņiem glūnēja – tad viņa 

draugi aizgāja viens pēc otra. Viņiem vajadzēja pasaules, viņi stipri bija saistīti pie tās 

dzīves, no kuras aizbēguši, nezinādami ko dara. 

 Tā Smailis palika viens un ievilkās dziļāk mežos. Viņš zināja, ka tur ārā visiem 

vajadzēja būt vienādiem, līdzīgiem, tur nedrīkstēja būt nevienam savas gribas un spēka 

un sava gara – tur viņam vietas nebija. 

 Pirmās pavasara dienās viņš vēl kurināja uguni un cepa meža putnus vai zvērus. 

Tāļšaujamais ierocis un patronas viņam bija. Bet tad mežsargi viņu aplenca ar suņiem un 

viņš nedrīkstēja vairs sildīties pie uguns, bet naktis gulēja kokos aru biezoknī. Dienu 

saule atsildīja locekļus un viņš staigāja pa apzēlušo zemi un dzēra sulas no kokiem. 

 Tad viņa ierocī vairs nebija patronu, viņam vajadzēja pārtikt no meža zālēm un 

saknēm. Bet viņš gulēja ilgi saulgozī sūnās un sapņoja brīnišķīgus sapņus un vajadzēja 

ilga laika, lai atmostos un pazītu atkal patiesību. 

 Brīžiem viņam izlikās, ka viņš ir palicis par stādu vai zvēru un pilnīgi pieder te 

mežā un nekur citur. Viņš stundām ilgi varēja lūkoties zāļu stiebros un puķēs, kā tie 



brieda un auga un kā vējš tos locīja. Rasa bija stiebru galotnēs un sīki kukainīši uzkāpa 

un nokāpa un daži aizlaidās un citi krita zemē. 

 Smailis sajuta lielu klusu laimes mieru, ka viņš ir tik tuvu dabas un dzīvības 

valstij. Kad viņš nakti bija gulējis uz zāles, arī viņam uz matiem, drēbēm un sejas bija 

rada, tāpat kā puķēm. Un viņa sejs bija sācis apaugt ar spalvām. 

 Bet, kad viņš pamodās no sapņiem, viņu mocīja briesmīgs bads. Visa miesa likās 

kliedza pēc kaut kā, Smailis cirta zobus vienmuļīgi kopā. Tad viņš krita pie kokiem, 

noplēsa bērziem mizu un pieplacis ar muti grauza saldo gremzdu, kamēr asins zīmes 

palika kokā no viņa izlauztiem zobiem. Svaigā sula viņu atspirdzināja un viņš sapņoja 

atkal gulēdams saulgozī sūnās. 

 Tad viņš domāja par nāvi. Viņš zināja, ka viņam jāmirst, bet nāve viņam izlikās 

tik dabiski vienkārša, kā nekad vēl. Viņš bija nicinājis to likumus, bija ņēmis ar savu 

spēku visu, ko viņa gars un miesa prasīja, un viņš zināja, ka atriebšanās no viņu puses 

bija neizbēgama. Klusi viņš arī nopriecājās, ka šī atriebšanās nepiepildīsies tagad, jo drīz 

viņš paliks par trūdiem. 

 Ja aizietu pie viņiem, tad pašapzinīgi, lepni un svinīgi tie viņu vestu pie tiesas. Bet 

te – kā zāle vai puķe viņš pakritīs un līdzi zāļu un puķu trūdiem būs arī viņš un – viss būs 

vienība. Miglājs uznesīs viņu augšā, kur baltais mākonis un viņš būs par tālumiem un 

mieru valdnieks... 

 Galva Smailim noreiba un viņš likās peldam jau pa gaisu mākoņiem līdzi, un viņa 

svārkiem bija jau sudrabotas malas kā mākoņiem un pirkstu gali mirdzēja. Tad viņš likās 

krītam un pamodās satrūcies – tas bija tikai sapņu māns, drudzis, kas viņa dzīslas savilka. 

 Nodilušiem svārkiem iekšpusē bija pieāķēts viņa ierocis. Viņš paņēma to un 

aplūkoja – tagad tas bija pilnīgi nederīgs – bez patronām. 

 Bet atriebības vietā viņu tūlīt arī pārņēma riebums pret visiem cilvēkiem – 

novēršanās, aiziešana, neizsakāma nicināšana. Varētu tad arī viņš aiziet, noliekt galvu 

jūgā, dzīvot kaut kur nepazīstams, tikai padevīgs viņu likumam un citiem līdzīgs... Bet nē 

– no riebuma viņš paslēpa seju zālēs. 

 Dienas gāja un viņa spēki sīka kā smags akmens dzelmē. Zeme vilka Smaili 

arvien tuvāk klāt. Tikai saules karstumā asinis tam pamodās un tika brīnišķīgi viegli. 

Viņš mēģināja pat klusi dziedāt.   



Viņam likās, ka viegls viesulis to aizrauj dejā un viņš dejo arvien vieglāk un 

augstāk, jau pār koku galotnēm, jau kā putns gaisa zilumos. Neizsakāmas dzīvības 

tieksmes viņu piepildīja – projām, projām no nāves pasaules plašumā!... Tikai acis 

aplaidis ap kokiem, viņš atkal pazina sevi. 

 Vasaras sākumā sulas kokos apstājās un Smailis ēda jaunās saknes un lapas. Viņš 

bija uzgājis putnu perēkli, kur mazie atplēstiem knābjiem gaidīja barību. Smailis iededzās 

bada kārumā, bet aizgāja nokaunējies. Bet pēc brītiņa atgriezās, ņēma mazos putnus pa 

vienam un izzīda no viņiem asinis un jauno saldo miesas sulu. Tad viņš skrēja riebumā pa 

mežu un pakrita uz koku saknēm, kā bēgdams. 

 Bet dzīvās miesas sula viņu atspirdzināja un pēc viegla drudža viņš sajuta spēka 

atgriešanos, bet arī badu, kas bija jau kā iesnaudies. – 

 Saule bija augstu dienvidos. Putni bija apklusuši. Mežs pilns tvīksmes un zem 

kokiem sveķu smaržas. Smailis gulēja atkal un sapņoja. Dienu iepriekš bija lietus lijis un 

viņa apģērbs bija piemircis. Tagad spēcīgajā saules kvēlā tas izgaroja un kūpēja. Visa 

miesa Smailim sasila un saldas, vēl nebaudītas tieksmes gāja caur sirdi. Pussapņi, 

pusnomoda. Bijušais nāca atpakaļ. Smailis skaļi runāja ar saviem draugiem. Viņš redzēja 

savu mīļo meiteni, tā kā tikai sapnī var redzēt. Tā viņam iedeva skaistu jaunu kreklu. 

 Tad savāds skaļš kliedziens mācās viņam virsū, kā nepatīkams, nesaprotams. Un 

tikai kad kliedzieni atkārtojās, Smailis atvēra acis un pazina pasauli. 

 Bet kliedzieni skanēja tālāk un Smailis tad ieraudzīja soļus desmit no sevis 

medību suni, kurš skaļi kaukdams rēja uz viņu lūkodamies. 

 Smailis pietrūkās un mēģināja piecelties. 

 Bēgt, bēgt bija prātā. Bet pieceldamies viņš ieraudzīja cilvēku ar bisi rokā. 

Ieraudzījis Smaili, viņš ātri apgriezās un pazuda mežā aiz kokiem. 

 Smailis maldījās pa koku ēnu un smagas nojautas viņu pārņēma. Viņš zināja, ka 

būs atkal gūstīšana. 

 Vakars pienāca, un saule nolaidās lēni spodra aiz kokiem. Mežā smaržoja puķu 

plaukstošie un vīstošie ziedi. Iz purva vēsma nesa vaivarāju stipro tvanu. Viss bija 

dzīvības pilnībā. 

 Smailis saņēma pēdējos spēkus un devās purvā. Viņš zināja, ka tur ir ezera galā 

akacis un tad salas visapkārt no staignāja un ūdens ieslēgtas – tur viņam būs miers. 



 Viņš gāja visu nakti, kas tagad bija tik gaiša. Atspiezdamies uz resna spieķa 

meklēja, kur kāju likt uz kārklu saknēm, vai vecām siekstām. Viņš pazina vienīgo vietu, 

kur izbrienams cauri dūksnājam. 

 Rokas un kājas viņam drebēja no nespēka, tikai bailes no vajātājiem deva spēku 

izturēt pēdējo gājienu. 

 Kad saule lēca, viņš bija aizsniedzis nelielo salu niedrās un dūksnājā. Te bija 

pakalns un sausa vieta zem eglēm un bērziem. Visapkārt ūdens – viņa pēdas bija 

iznīcinātas – tagad tas bija drošībā. 

 Smailis atkrita uz ciņa un salds nogurums atkal to pārņēma. Visapkārt rūca rubeņi, 

kliedza purvu putni un sasvilpās mazie, pelēkie meža trīcinātāji. Spēcīgs miglājs kūpēja 

no dūksnāja un netālā ezera niedrām. Viss pilns rasas un jauns kā izmazgāts saules 

gaismā. 

 Bēglis aizmiga nesamaņas miegā, kamēr saule, dienvidos uzkāpdama, to 

atmodināja. 

 Bads iedegās vēl viņa miesā, bet enerģija atteicās tam klausīt, nespēks apņēma 

visu. 

 Pusdienas kvēlē izlīda čūskas no ciņa un saritinājās blakus Smailim. Viņas gulēja 

mierīgi, melnas un pelēkzilas, viņas bija draudzīgākās kā cilvēki. Smailis bija atradis 

vietu, kur nava ne ienaida varmācības, kur viss saskaņā aug un zied un kustas bez kāda 

likuma. Vienīgais, kas valdīja starp dzīvām un nedzīvām būtnēm, bija dzīvības likums. 

 Pēc divām dienām bēgļa acis aizvērās un apklusa. Augošā zāle sāka apņemt viņa 

miesu kā ar zaļām saitēm un zeme iesūca vīstošos audus sevī. 

 Viss saplūda dzīvā mirdzošā gaismas vilnī, kas tecēja starp saulēm un pasaulēm 

kā dzīva dvaša. 

 Bēglis, kas bija meklējis mūžīgo brīvību, atrada viņu tur, kur cilvēka kājas 

nestaigāja, kur mita pilnīgākās un skaistākās būtnes – meža puķes un koku saknes. 

 Varbūt nelaimīgā ievainotā cilvēce reiz aizklīdīs pie šī pirmavota dziedināt sevi – 

ja tas nebūs tikai jau par vēlu.  
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