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 Lielais nemiers, kas gājis pāri mūsu zemei, ir darījis to citādu. Ir daudz drupu un 

daudz jaunu celtņu, - kā pēc zemestrīces. Bet arī cilvēku paaudze ir mainījusies. 

Pamazām aiz priekškara aiziet veclatvieši. Ir nākusi jauna cilts. Tie, kas iekarojuši sev 

dzīvi. Jaunas un citas ir viņu domas un arī sejas. Mēs tās redzam ikdienas. Bet ir patīkami 

palūkoties arī aiz gadiem. Satikties ar veca kaluma latviešiem. Vēl viņi šur – tur parādās 

kā atbalss no lielā miera un lieliem tikumiem. 

 Lūk, tur ir vecie radinieki Ezernieks un Pasilnieks no tālāka, mierīgāka stūra pie 

Daugavas un mežiem. – Ziemas naktis ir garas un laiks brīvs, tad ir ciemošanās reize. 

Ezernieks liek jūkt zirgu un brauc pie Pasilnieka, reiz pēc gadiem. 

 Ezernieks ir vecs vīrs – no simta trūkst tikai piecpadsmit gadu. Viņš ir jau atpūtā, 

– māju valda znots. Ir jauna paaudze nākusi pasaulē. Jorģis, vecais Ezernieks, ir sirms, 

lēnīgs, ūdeņainām acīm, kas zilas kā bērnam un arī smaidīgas. Garas, sirmas ūsas uz 

noskūtās sejas. Skūt bārdu vecajam vēl arvien ir goda pienākums, kā visu mūžu – jo viņš 

nav nekāds krievu pops. Ak Dievs, kur tie gadi, tie gadi! Izdzīvojies ir bēgļu laikos pie 

Volgas. Viens dēls karā kritis, otrs pazudis bez vēsts Sibīrijā kā inženieris-pulkvedis. 

Sieva sen kapsētā. 

 Bet nu ir svētku laiks, - tāpat kā sensendienās, kad var iemesties kamanās un, 

zvaniņiem tinkšķinot un sniegam ap sliecēm jūkot, braukt ciemos. 

 Viņš milzīgā kažokā ar apkakli. Cieši sajozies ar savu veco izšūto zīļu jostu, siltos 

zābakos. Kamanu deķis rūpīgi apvīstīts ap kājām. Nu viņš brauc un pārdomā… Domas 

mainās no viena gada uz otru. Tāpat kā birze, pļavas, meži un mājas viņa ceļā. 

 Un pievakarē viņš iebrauc pie Pasilnieka: trīsdesmit kilometru ir nobraukts. 

Pasilniekam ir šais gados gājis sliktāk. Karš noslaucījis viņa mājas no zemes. Staļļi un 

šķūnis gan ir uzcelti jauni, bet istaba – tikai pagaidām. Viņš ir viens vienīgs. Dēls – 

brīvības karā kritis. Kas zina, kam paliks māja? Viņš ir vēl vecāks kā Ezernieks, viņa 

brālēns. No simta Pasilniekam trūkst tikai vienpadsmit gadu. Viņa dzīve, ja to kāds varētu 

atstāstīt, būtu leģenda. 

 Tagad viņš dzīvo savā kambarī, nelielā dzīvojamā ēkā. Otrā galā ir nomnieki, kas 

valda un izmanto nu lielo māju. Viņš no tiem dzīvo pavisam šķirts. 



 Kad Ezernieka kamanas pieslīd pie istabas priekšas, uzklūp divi nikni kvekši un 

uzmodina visus mājas ļaudis, lai nāk ārā saņemt veco bajāru. 

 Iznāk arī Pasilnieks. Viņam balta bārda, ko allaž kopis savā mūžā. Gluži citādi kā 

brālēns Ezernieks. Galva kaila – tikai nedaudz matu vīlītē. Viņš izskatās kā pravietis no 

evanģēlija grāmatu bildēm. Pasauss, labsirdīgs, vēl diezgan kustīgs. 

 Viņš skatās kā neticēdams, bet tad iesaucas: 

 “Jā nudie, tāds kā Ezernieks! Jorģi! Ak atbrauci gan… Mīļais brālīt. Tomēr reiz!” 

Viņš pielieca galvu pie Ezernieka apkakles, kas nozīmē skūpstu. Acis viņam ir kļuvušas 

valgas… Viņš aši tās noslauka. 

 “Nu, domāju, tikpat jau reiz vēl jāatbrauc, Andri, kamēr dzīvi esam,” atbild Jorģa 

zemā balss, un viņš izkāpj no kamanām. 

 Nu abi senie jaunekļi ir Andra kambarī un ceļinieks novelk kažoku un izgludina 

ūsas. 

 “Nu kā tad – vēl skaties pasaulē?” prasa Jorģis Pasilniekam. 

 “Nu, kā redzi – turos vēl, brāl’. Ko lai dara?” 

 Viņi abi ir tikai radinieki, bet saucas uzrunā par brāļiem. Tik dzīva ir viņu 

asinsradniecība un cilts kopība. Varbūt ar to viņi apzīmē arī  jaunu dienu draudzību. 

 Pasilnieks dzīvo viens, gluži viens. Saimniecību pārzina vecā Edīte, kas priekš 

kara vadījusi saimniecības darbus pie Ezeraines barona.  

Kamēr abi draugi pārrunā notikumus valsts dzīvē, jo cītīgi lasa avīzes, - Edīte saliek uz 

galda ceptu šķiņķi, sutinātus kāpostus, sviestu, svētku raušus un lielu apaļu tējkannu ar 

karsto tēju un laipni aicina. Istaba ir sakurināta silti. Lampa deg gaiši. Ārā putina sniegs 

un aizvelk ceļus. Lai putina, lai aizvelk. Ezerniekam nav jāsteidzas. Viņam nav citur 

neviena drauga vairs – visi jau mūžībā. Tikai te, pie Aizsilnieka, vēl ir vecais senais laiks 

– rožainais laiks, jo viņi abi ar Pasilnieku ir reizē dzīvojuši. 

 Tad sākas lielā vakarēšana, kad pazūd tagadējais laiks, vecums, bet kā brīnumkoks 

ziemas naktī un stāstos uzplaukt jaunība un parādās visādi notikumi. 

 Kad abi draugi sēd un mieloties ir sākuši, Pasilnieks pēkšņi paceļas un atnes no 

skapja pudeli ar paštaisītu liķieri. Tas ir spirts, nostādināts uz ķiršogām. Un tad ir vēl kāds 

dzēriens zaļganā krāsā. Tas ir nostādināts uz smalkajām meža zālītēm un tam ir araka 



garša. Šīs zālītes pazīst Edīte un jau no savām bērnu dienām ir baronam gatavojusi to 

liķieri, kas bijis tādā cieņā. 

 "Vai tu atminies, Andri, - tādu mēs dzērām tavās kāzās. Kad tu savu Aneti pārvedi. 

Jaukas kāzas bija. Laikam piecas dienas." 

 "Jā, piecas dienas. Mēs tak, tie tuvākie, vēl divas dienas… Bija jau vesela nedēļa. 

Un kāzinieki bija no deviņu pagastu - simt divdesmit." 

 "Nu ja, mums to radu bija pulks. Nevarēja ne apzināt," Pasilnieks atmet ar roku. 

 "Toreiz dzērām, jā…" saka Jorģis un nokārto savas baltās, kuplās ūsas. "Vai tu 

atmini, - tas Rīgas radinieks - ieroču meistars bija atsūtījis Anetei kā kāzu dāvanu to 

spranču dzērienu šampanieri. Dzērām kā putas." 

 " Nu, tas tak arī bija ap šo pašu laiku, ziemā. Tu vēl biji jauns. Tu jau mūs vedi no 

baznīcas. Atminies - brauci, ka dzirkstis šķīda ap acīm. Uz ezera mēs apgāzāmies." 

 "Jā, jā… smejas Jorģis. Un tavai jaunajai kāzās bija noskrambāta piere… Jā, traki 

toreiz gāja. Bet vai tādēļ tu nedzīvoji laimīgi? Tādas skaistules vairs neredzēt, kā 

Debesnieku Anete. Jā, toreiz, kad tie pirmie dziedāšanas svētki bija Rīgā… Viņa gāja 

mirdzēdama kā saule. Visi uz viņu vien skatījās, visi jautāja, kas tā tāda… Tava līgava 

bija, Andri… Kaut gan sirds man dega… Nebūtu tava bijusi, es būtu atņēmis… Kaut 

kuram citam būtu noņēmis… Mani meitas mīlēja. Bet tev, Andri, - es nevarēju ne domāt 

par to…" 

 "Jā, jā, brāli, jā… Kur tas laiks! Kur toreiz Ezeraines barons bija viņā ieskatījies. 

Uz muižu vien aicināja. Tu jau zini, ka ar baronu dzīvojām draudzīgi" - sāk atminēties 

Pasilnieks. "Uz medībām kopā, godos kopā… Negants bija uz latvju meitām. Bet kad nu 

šis reiz tā bija uzmācies, tad Anete teikusi, ka esot man solījusies…" 

 "Ach so, so," barons teici, tad tur neko vairs nevar darīt, ja jau Pasilnieks ir tavs." 

 "Jocīgi bija…" saka atkal Jorģis un smaida tik savādi. "Tu atmini - barona māsa, tā 

ugunīgā Margarieta. Tā tinās ap mani apkārt, kaut gan pašai jau bija nolemts brūtgāns, 

kāds Vidzemes lielkungs. Melniem matiem, kā kraukļa spārniem. Ugunīgas acis… Reiz 

muižā - Jāņu vakarā, kad līgojām, šī ar mani vien dejo… Un tad saķer aiz rokas un saka: 

Jorģi, iesim siliņā pastaigāt… Iesim siliņā… Traks sievišķs!" 

 "Nu, biji jau tu arī puika toreiz, brāl'. Meitas drebēja kā irbes, kad vanags uzlaižas. 

Aiz prieka nezināja ko… Iemetīsim vēl no zaļā." Un Pasilnieks ielej jaunu mēriņu. 



 Un viņi dzer un cilā atmiņas. Ir aizmirsies vecums un liktenis. Viņi dzīvo… 

 Pa tam ir uznākusi nakts. Lai nebūtu garlaicīgi, Edītei liek uzvārīt par jaunu karstu 

tēju. Tad Pasilnieks izvelk no skapja kaut ko stiprāku un iebrūvē siltu groku. Istabu 

piepilda aromāts no glāzēm. Abi draugi dzer lēnām un runā lēnām - kā veci koki mežā. 

 Bet tad stiprais un saldais dzēriens sāk lodāt pa dzīslām un uzkarsē viņu asinis. 

Sirdis sāk strādāt ātrāk, vaigi sāk ziedēt un valodas skan pavisam citādi. Tās ir skaļākas 

un dzīvākas. Tagad pamazām viņi pārceļas pavisam prom no dzīves un apkārtnes un 

staigā pa jaunības ceļiem, tēlodami paši sevi par jaunekļiem, kam ne par ko nav jābēdā. 

 Ezernieks nevar savu laimi valdīt un trīsošā balsī uzsāk veco dziesmu pa bērīti 

kumeļiņu augstajām kājiņām. Pasilnieks piebiedrojas ar savu basi, un viņi abi, liekas, iet 

blakus pa seniem ceļiem. 

 "Ek, bija man sirmis toreiz! Bija zirdziņš!' iesāk Ezernieks. "Ar lielkungiem varēju 

braukties. Piecpadsmit verstis stundā - tas bija nieks. Ar to atvedu savu sieviņu no 

Saukas. Vai tu atminies, brāl, kā man reiz gāja pa ezeru. Pliksala bija un ezers pārvilkts ar 

plānu ledu. Uznāca sniegs… Jābrauc baznīcā. Man kamanas vieglas, sirmis viegls - 

sajūdzu - un taisni pār ezeru. Dieviņ, - bet ledus liecas kā palags! Mājinieki kliedz man 

pakaļ: nebrauc, nebrauc! Bet es uzlaidu sirmim ar pātagu. Un ko tu domā? - aiz kamanām 

sprakst un liecas, kā grāvis, bet mans sirmais skrien. Nolīgojas viss ezers, bet nepajaudāja 

ielūzt. Pārskrēja kā viesulis. Vēlāk pašam bail palika. Vējš bija, ne zirgs." 

 "Nu ja, ledus rudens salumā ir sīksts. Tikai nav jāstāv uz vietas, " nosaka gudri 

Pasilnieks un sāk iebrūvēt jaunu groka glāzi. 

 "Jā," iekaist Ezernieks, "grāfs Šuvālovs sasolīja tūkstots rubļu, lai atdodot, - 

nedevu. Paša audzēts. Kur viņš mani izvadāja! Cik krogos netika skandināts, cik 

zaļumsvētkos dancots, - sirmais arvien aizvizināja mājās. Bet grāfs no tās reizes sanīdās 

ar mani. Kučiers bija apsūdzējis mani, ka es esot jaunlatvietis un dumpinieks. Nu, to es 

neaizmirsīšu viņam. Reiz šis brauc ar četriem meļņiem uz staciju - grib pāri Daugavai 

pārceltuvē. Bet es biju priekšā. Lai braucot nost, - grāfam papriekšu jāceļoties pāri. Nē, - 

es saku, te visiem vienādas tiesības. Šis man parāda pātagu. Ak tā, - sāku es plītēt ar savu 

pātagu - izpēru kā raibu suni visiem redzot. Visa pilsētiņa smējās… Smējās arī grāfs, 

karietē skatīdamies, kā es šo pamācu… Jā, mēs ceļu griezt nelgām nepratām. Taisnībai 

vajadzēja valdīt… Lieli kungi!… Kas zina, kur tādi salasījušies - pasaules gājēji, padzīti 



parādnieki vai laupītāji. Mūsu cilts jau tūkstošus gadus te dzīvojusi un dzīvos vēl. Kur nu 

ir tie pasaules gājēji? Izputēja kā rīta salna!… Ak mīļais Pasilniek, cik labi, ka vēl mēs 

varam satikties. Kas nu vairs par draugiem, kas par cilvēkiem - mašīnas, ne ļaudis." 

 Viņi pieskandina un dzer karsto groku un uzkož cūkas ausi un raušus. Ārā putina 

sniegi, bet te atplaukst senas dienas ar dziesmām un draugu stāstiem. Atkal viņi nokļūst 

jaunības ceļos. Uzplaukst ievas un ābeles. Un viņi izdzer uz tēvzemes un draudzības 

laimi. Un tad Jorģis uzsāk savu mīļo veco dziesmu: 

   Dievs, svētī Kurzemi, 

   Šo maizes zemīti, 

   Kur mītam mēs… 

 Balss ir trīcoša, bet dzidra. Un Pasilnieks piebalso. Pēc tam abi apklust un noslauka 

acis, jo tur kā smiltis būtu iebirušas. Viņi negrib viens otram atzīties, ka ir bijuši tik vāji 

un raudājuši. 

 Vēlu pēc pusnakts tiek trešo reiz saukta Edīte, lai vāra par jaunu karstu tēju. Šonakt 

viņi abi ir kopā pēc ilgiem gadiem. Šonakt laika gājienam nav nekādas nozīmes. Dzīve ir 

jau nodzīvota. Viņa it tikai jāapskata, kā tā izdevusies. Un izdevusies viņa ir labi, tikai 

nežēlīgais liktenis ir ierāvis šur un tur drausmīgus robus. Un tomēr viss liekas galā tik 

skaisti bijis. 

 Bet kad groks par jaunu iebrūvēts ar visādām sulām un no dažādām pudelēm, tad 

abi paliek tā kā klusāki. 

 "Klausies, Pasilniek, kā tev ar tām acīm? Man reizēm nekas, - tīri labi. bet reizēm 

paliek tādas kā ar miglu. Raug, tagadiņ es tevi vēl tikai drusciņ varu saredzēt. Kā tu mani 

vari vēl saredzēt?" Ezernieks tiešām lāgā nevar vairs saskatīt. Bet kas par to, - citādi ir 

labi. 

 "Tā ir, mīļais Ezerniek," atbild Pasilnieks, izlaizdams lēni caur pirkstiem savu 

sentēva balto bārdu. "Tu man tagad rādies tā kā ar lielu spīdumu ap galvu. Tā kā kad tu 

būtu svēts…" Groks ir darījis savu darbu. 

 Viņi abi brīdi lūkojas klusi viens otram acīs un iesūc vēl pa lāsei karstā groka. 

 Ezernieka dziesmu dvēsele grib dziedāt un, atminēdamies Pasilnieka pēdējos 

vārdus, viņš uzsāk: 

   "Svēta nakts, ak izlej tu 



   Debess mieru sirsniņā…" 

 Dziedādami ar pacilātību, viņi redz atkal tālu pagātnē, kad viņi korī kopā dziedāja 

ar skaistām jaunavām, un debess dzirkstēja kā zītars. 

 Beidzis dziedāt, Ezernieks paliek lēns un nokar galvu. Acis viņam veras cieti. 

Pasaulē lēni iepeld klusībā… 

 "Tu laikam gribēsi gulēt?" jautā Pasilnieks. "Nāc, es aizvadīšu uz gultu." 

 Un uzmanīgi viņi abi kustas pāri istabai. 

 "Mīļais brāli… tu mans vienīgais…" čukst Ezernieks. Un tikko paspējis novilkt 

svārkus, viņš lēni ielaižas platajā gultā, mīksts un silts kā bērns, un pēc nedaudz mirkļiem 

jau dzirdama viņa stiprā elpa, kas iet kā plūdums pār istabu. Pasilnieks arī ir atradis savu 

gultu un tikai kad ir jau pilnīgs klusums, ienāk saimniecības vedēja Edīte un nodzēš 

lampu. Uz galda vēl smaržo glāzēs groks. Pa to laiku pasaule iet savu ceļu un atnes 

cilvēkiem jaunu gadu. 

 Pēc divām dienām Ezernieks atkal sēd kamanās un Pasilnieks viņu pavada maigi un 

rūpīgi, kā kad tur aizbrauktu viņa dzīve. 

 Tad viņi skūpstās. 

 "Ardievu, mīļais brāl!… Diezin, kad nu vairs atkal…" 

 "Ardievu, brāl', ardievu! Lai nu dzīvo citi savu dzīvi. Mēs esam turējušies, kā 

nākas… Brauc nākošus svētkus pie manis. Es pataisīšu miestiņu pa vecam." 

 Ceļš iet cauri siliem, vērēm un ezeriem. Pulkstenītis pie ilkss lēni tinkšķina. Un kad 

braucējs ir garām, paliek tikai klusums un sniegs un vientulība. Viņš ir bijis tikai 

parādība. 

 Jaunības atblāzmojums ir aizskanējis kā dzidrs zvaniņš. Abi draugi atkal ir padoti 

savai vientulībai. 

 Drīz aizvērsies pavisam viņu dzīves grāmata, un viņi kļūs par vēsturi, tāpat kā viņu 

senči ar savu laikmetu un tikumiem. 

 


