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Ziemassvētkos mēdzam staigāt pa atmiņu pēdām. Nav jābrīnās tad, ka traucamies 

klusos laukos, kur mums visiem jaunas dienas gājušas. 

 Un labi ir tad, kad pazūd pēdējās stacijas ugunis un trokšņi un jūs apņem alejas, 

lauki un meži. Lūk, balti piesnigušie koki ceļmalā laiž jūs garām, kā pasakaina 

godasardze – stingi, sirmi, vienaldzīgi un tomēr tik pazīstami. 

 Sijā kluss sniegs. Zirgs priecīgi sit balto ceļu ar saviem pakaviem, bet viņa soļi 

nedim, jo apakšā ir balts, mīksts paklājs. Lēni lulina ilkss zvaniņš – uz dzimteni, uz 

māju... Top pat baigi – tik daudz tak tur ir pārdzīvots. Meži ir tie paši, šur tur laukos 

nesaredzamas mājas mirdzina ar savām uguntiņā, it kā aicinādamas pie sevis. Pakalni – – 

tie paši, upes tās pašas – bet – – laiks ir cits un cilvēki citi. Neapsveiks jūs vairs dažs labs, 

kura ceļi jau galā. Ir citi ļaudis, citas domas, citas dziesmas un arī cita dzīve. 

 Paceļas atmiņā laiks, kas mūs nesis pār dzīvi, paceļas cilvēku parādības. Kaut kas 

runā un stāsta. 

* 

Nedaudz gadus atpakaļ es biju Ziemassvētkos nobraucis ciemos dzimtenē. Dziļi mežos 

Zemgales augšgalā pie Daugavas. Tur man daudz atmiņu pēdu... Svētkos vecajā lauku 

mājā (kura vēl paglābusies no pasaules kara), kur liekas, vēl dzīvo dižciltība, bija stāsti 

un teikas. Kāds sirms vīrs, vecs mežsargs, mūs uzaicināja otrā dienā pie sevis vēl dziļāki 

mežos. Viņš bija vientulis, bez ģimenes un tādēļ jo vairāk mīlēja sabiedrību. Un klusā, 

garā ziemas naktī, kad vēl pārrunājām pie viņa nesenos lielos vēstures notikumus, viņš 

pastāstīja kaut ko no savas dzīves. 

 Kad mēs iejautājāmies, kādēļ viņš dzīvo tādā vientulībā, jo viņa īpašums bija 

plašs un bagāts, viņš nobraucīja savu sirmo bārdu un noteica it kā smīnēdams:  

 „Bija reiz, bija man ar sava izredzētā... Bet liktens nebija lēmis... Tā paliku 

viens...” 

 No sienām lūkojās medību trofejas, pāris šautenes... Skapjos glabājās daudzas 

grāmatas, ar kurām vecais kungs vadīja savas vientulīgās dzīves dienas, sevišķi ziemas 

vakaros. 

 Siltais groks atraisīja valodas un tuvību. 



 „Ir bijuši dažādi laiki, dažādi Ziemassvētki. Bet tie tālie, savādie vēl arvien kā 

vakar... gluži, kā vakar...” vecais mežsargs teica un atkal gaišs un mazliet sērīgs smaids 

pavīdēja acīs zem tumšām, kuplām uzacīm. 

 „Tie ir ierakstīti manā liktenī... Toreiz, ziniet, bija tā sauktais trakais gads. 

Revolūcija, kad plīvoja karogi un ugunsgrēki. Taisnību sakot, te ne. Daba Vilkusalas 

(vecā mežsarga mājas) ir ņēmusi savā apsardzībā un te reti kad spēj ienākt sakustinājumi 

no āra. Bet cilvēks nekur nevar paglābties. Viņš jūtīgāks par mežu un – arī mirstīgāks. 

Redziet – te staigāja jau mani senči ar šauteni pār plecu pa šiem mežiem un līdumiem, – 

te staigāju arī es. Bet koki šalc, vasarā zied, ziemu klusē – viņi nemainās. Bet par to 

daudz ko ir redzējuši, sevišķi daudz dzirdējuši. Toreiz pat... Te iet ziemas ceļš uz pilsētu, 

uz staciju. Toreiz meža klusumā glābās revolucionāri, krita no soda ekspedīciju 

šāvieniem jauni un veci, skolotāji, saimnieki, kalpi... Jā, toreiz es vēl biju jauns. Ne 

trīsdesmit gadu man nebija. Atmiņā kā ar roku kāds ir ierakstījis to gadu. 

 „Tā tad arī jūs – viens no tiem?” es iejautājos. 

 „Nē, nevar teikt, ka es būtu daudz līdzdarbojies,” vecais teica, maisīdams jaunu 

groka porciju savā glāzē. „Saprotams, sirdis mums dega visiem. Es kāri lasīju visus 

uzsaukumus, svilpoju tās dziesmu meldijas, staigādams pa mežu – toreiz es biju tikai kā 

palīgs tēvam, kurš nedrīkstēja vēl cerēt uz tautas uzvaru. Un pēc tam dažu labu reizi 

nonesu pārtiku mežabrāļiem, kuri sala mežos, vai ielaidu tos pārgulēt siltā rijā. Bet taisni 

tai gadā mani valdīja kaut kas cits, tas, kas jaunībā ir visvarenāks. Tas bija man vairāk kā 

revolūcija – pat vairāk kā dzīvošana vai miršana... Toreiz es biju nelaimīgs mīlētājs. 

 Jā, tā ir savāda lieta, mīļie! Tagad no tālienes liekas viss tik neuztraucošs, jo nu 

pasauli pazīstam un vērtējam it kā no visa sastinguma. Bet toreiz tas bija tā, ka reizē būtu 

jādzīvo un jāmirst. Tā kā viesuls un uguns cilvēku būtu sagrābis. 

 Viņa bija bagāta tēva meita. Skaista, jauna. Izglītota – toreiz mēs par izglītību un 

traukšanos tāļāk visi tikai sapņojām – un tas bija viss kā burvība. Mēs bijām iepazinušies 

kaut kur tautassvētkos, kad viņa atgriezās pēc augstākas skolas beigšanas vasarā mājās. 

Mēs priecājāmies par zināmām grāmatām – par dzejniekiem, – tas mūs vienoja. 

 Ak, kas toreiz skaitīja stundas! Nakts vai diena! Neviens ceļš nebija par tālu, lai 

satiktu viņu… Viņas gaišo matu pīnes, neparasti garas un slaikas, bija mani tā sasējušas 

un savarsājušas, ka es staigāju pa mežu vai gāju lauku darbos kā mēnessērdzīgs. Jūlija, 



Jūlija… tas vien dziedāja ausīs. Un atminoties vēl, kā mēs skūpstījāmies zem ābelēm 

viņas tēva mājas dārzā, es tiešām staigāju kā noreibis. 

 Jā, tā nu ir tāda savāda būšana ar mīlestību – jūs jau ziniet,” viņš teica, kā 

atkratīdamies no šīm atmiņām. „Varbūt labāk ir tāpat vientulībā…” 

 Kā redziet – es esmu tagad viens… Tā tad saprotams, kāds melns kaķis ir izskrējis 

starp mums. Šis melnais kaķis bija!... Un tas bija mans jauno dienu draugs, Spietu 

saimnieka dēls Edvards. Gluži vienkārši – viņš bija bagātāks, varenāks par mani. Un bez 

tam viņš bija students. 

 Ko toreiz nozīmēja students! Viņš mums bija atvedis no Pēterpils jau pavasarī to 

vēsti, ka svētās Krievijas milzis stāvot uz māla kājām, un šīs kājas vairs nevarot to panest. 

Revolūcija neesot vairs novēršama. Viņš kļuva galvenais varonis mūsu apgabalā. Viņš 

bija visu uzmanības priekšmets. No viņa varēja dabūt dumpīgas, dedzīgas grāmatas, 

uzsaukumus, laikrakstus. Viņš bija kādas lielas organizācijas biedrs,  

 Runāja meža sapulcēs un atklāti smējās par baroniem un kazakiem, kuri neko  

nevarot vairs glābt. 

 Kas tur par brīnumu, ka visas apkārtnes skaistules viņā iemīlējās un arī mana 

Jūlija. To es redzēju tūlīt pēc tam kādos tautassvētkos, kur viņi abi nešķirami dejoja un 

runāja. No manis viņa sāka izvairīties, izlikās pat sveša. Protams – visas priekšrocības 

bija pasakainam revolūcijas nesējam, skaistam studentam spožā uniformā, viņa runām, 

viņa pārgalvībai. Es, vienkāršs lauku zēns, varēju pagaidīt. 

 Nu, draugi, ko tur daudz stāstīt? Notika tas, kam jānotiek. Būdams reiz pilsētiņā, 

es dabūju zināt, ka viņi jau saderinājušies un rudenī gaidāmas kāzas. Tad es arī pilnīgi 

sapratu, kādēļ palikušas bez atbildes manas dedzīgi rakstītās vēstules viņai. 

 Es paliku viens… 

 Tā bija traka vasara man. Es biju par daudz satriekts, par daudz jūtīgs vēl. No tā 

laika manī bija iemetusies kāda neapslāpējama gruzdoša liesma, kas dedzināja manu 

miesu un garu ar vella kvēli. Es paliku pats sev svešs. Likās, ka par zemi staigā kāds 

pavisam cits cilvēks ar maniem soļiem un pat no spoguļa man raudzījās pretī svešs sejs. 

Es biju kļuvis bālāks. Es negulēju naktis, kaut gan dienās strādāju smagus darbus uz 

lauka. Kā paša nelabā apsēsts, es nekur, nekur neatradu vairs miera. Es vairījos no 

ļaudīm, klejoju dienām pa mežiem klausīdamies, kā ari un sērīgi dzilnas kliedza eglēs, un 



katrs kliedziens mani dzina izmisumā. Puķu smarža mežu pļavās mani smacēja vaj nost 

un visur man pa priekšu gāja gandrīz kā parādība Jūlija ar savām zeltainām matu pīnēm 

un graciozo, vieglo gaitu. Negaisa un vētras laikā milzīgie koki auroja man pāri kā 

varenas nāves ērģeles un es sāku domāt par pašnāvību. Nav vērts, nav vērts! Atsēdies 

zem kokiem, es rotaļājos ar medību bisi. Lūk, vajag tikai nolikt stobru pret sirdi un – 

miers… 

 Reizēm es domāju vēl: varbūt rudenī Edvards aizbrauks atpakaļ uz Pēterpili un es 

atgūšu savu meiteni. Viss būs labi. Bet reizēm es skaidri sapratu, ka esmu aizmirsts, un 

tad manī sāka augt ienaids pret bijušo draugu un tas manas mokas vēl pavairoja, jo bija 

jādomā par atriebšanos. Es iztēloju sev, kā ieviļināt, nogalināt ar šāvienu vai iegrūst meža 

ezerā, un ne vēsma nešalks par to, bet es atgūšu – viņu.” 

 Mežsargs iedzēra krietnu malku grokas un palika jautrāks. 

 „Jā, tagad liekas jocīgi, bet toreiz nebija joki. Es mocījos vēl ar dažādām cerībām, 

tad saņēmu vēsti, ka viņi jau uzsaukti. Tai pašā nedēļā visi uzgavilēja. Iznāca tā sauktais 

manifests par brīvībām. Bet es nerādījos daudz atklātībā – man tas bija puslīdz 

vienaldzīgi. 

 Jūs ziniet, kā gāja notikumi toreiz. Visi gribēja izlietot manifestu un visur savēlēja 

jauno valdību. Mana nelaime mani varbūt pasargāja no vēl lielāka posta. Ja es būtu 

piedalījies sapulcēs, mani droši vien būtu arī ievēlējuši un tad – varbūt arī es būtu 

nobeigts. Bet toreiz paliku vientulis un drūms un nekur neizgāju. 

 Tā pienāca Ziemassvētki. Viss klusēja ap mani. Meži iesniga, visas skaņas 

apslēpās… tikai dzīve ārpusē gāja savu gaitu. Varbūt nedēļu pirms svētkiem kā uguns 

pārskrēja ziņa, ka visa zeme ielenkta no soda ekspedīcijām. Baroni, kazaki, draguņi, 

čerkesi… Notiekot kāršana, šaušana, māju dedzināšana. Vis bija tā kā baumas, kā 

patiesība. Es iedomājos par savu ienaidnieku un savāds gandarījums kaut kur pamodās 

manī. No jauna manī iemetās atriebšanas doma. Šoreiz daudz drausmīgāka un 

uzmācīgāka. Kā to izvest, vēl nebiju nācis pie skaidrības. 

 Un tad nāca tas Ziemassvētku vakars, tas, par ko es īsti gribēju stāstīt. 

 Bija dziļa ziema. Sniegs gulēja bagātīgi laukos; meži bija balti un klusi. 



 Svētku priekšvakarā mani vecie taisījās ciemos pie tālākiem radiem un aicināja 

mani līdzi. Izklaidēties, padejot vajagot jaunam cilvēkam. Es dzīvojot kā cietumnieks un 

izskatoties pavisam bēdīgs. 

 Es teicu, ka šoreiz palikšu mājās, tā sakot par sargu, jo laiki nedroši. Iemesls, 

protams, bija cits, bet tā es arī paliku. Man patika vientulība un klusums, gribējās 

ierauties sevī. Vecie aizbrauca. Kad dienas darbi bija pabeigti un kopēja ar saimes ļaudīm 

eglīte jau nodedzināta, es iegāju savā atsevišķā istabā, lūk, tur – viņš norādīja uz 

blakustelpu, – nolikos gultā, pats sevī kavēdamies ar tām pašām ikdienas domām. Biju 

daudz staigājis todien pa mežu. Siltums maigi apņēma locekļus zem segas. Es redzēju, ka 

pie tumšas debess, caur logu, uz mani vizuļoja zvaigznes un iegrimu saldā pussnaudā. 

Varbūt biju pat aizsnaudies, kad diezgan steidzīgi logā kāds klauvēja. Pat tagad skaidri 

atminos – četras reizes. Un tā kā kad tā būtu kāda pavēle. 

 Es iztrūkos. Dīvainas bailes pārņēma mani. Visi jau gulēja. Svētku vakars un te 

meža vidū, kur līdz tuvākai mājai bija mazākais septiņi kilometri. Kaut kas bija noticis. 

Klauvēšana atkārtojās, bet jau daudz klusāk. Caur loga dubultrūtīm es ieraudzīju kādu 

tumšu tēlu, kas bija pieplacis pie sienas… Steidzīgi es uzmetu kažoku, uzmaucu darba 

tupeles kājās un, paņēmis bisi, klusām atvēru durvis un izgāju dārza pusē, jo tur bija 

manas istabas logs. Kāds cilvēks atrāvās no sienas un nāca man klāt. 

 „Jāni, vai tu?” Tā bija čukstoša, steidzīga balss. Nācējs satvēra manas rokas. Es 

tumsā vērīgi ieskatījos viņa sejā. Savāds uztraukums kratīja mani: man priekšā stāvēja – 

Spietu Edvards! 

 No pārsteiguma es atrāvos nost. 

 „Edvard! Kā tu te tiki? Ko tas nozīmē?” es iesaucos gandrīz skaļā balsī. 

Pārsteigums bija tiešām neparasts. Bez tam viņš nestāvēja te kā elegants kungs studenta 

uzvalkā, bet vienkāršā aitādas kažociņā, garos zābakos un adītā ziemas cepurē. 

 „Glāb mani, draugs! Glāb!” viņš čukstēja gandrīz pavēloši un nāca atkal man klāt. 

 „Spietos ir sodekspedīcija – draguņi! Tagad jau viss ir noticis… Paskaties tur uz 

to blāzmu – tur deg manas mājas!” 

 Es palūkojos pār meža purvu uz Spietu pusi. Jā, tur plīvoja gaisā tumši sarkans 

atspīdums, kā nelaimi vēstošs karogs saplakdams un atkal izplezdamies. Bija kaut kas tik 



baigs šai atblāzmojumā, ka es pilnīgi sastingu uz vietas. Vēsts, kuru izteica students, bija 

tik drausmīga un neticama, ka, likās, apvērš visu pasauli un mani līdzi. 

 „Mani viņi meklē, mani! Pēdējā brīdī es izbēgu caur logu un dārzu, kad viņi jau 

krēslā jāja pa aleju no lielceļa. Tagad, mīļais, sākas kaut kas šausmīgs. Ko sagūsta – tam 

jāmirst. Ja nesagūsta – iznīcina mājas. Tā ir tā brīvība… 

 Redzi, mīļais, man vairs nebija nekur citur glābiņa, kā pie tevis. Man ir jātiek 

prom, pavisam prom, ja gribu dzīvot. Glāb mani!”  

 „Nāc istabā, nāc iekšā!” es vairāk čukstēju, nekā runāju un steidzīgi bīdīju bēgli 

pa durvīm iekšā. Es aizdedzu uguni un steigšus aizklāju logu ar segu, paļaudamies kādai 

neizprotamai nojautai. 

 Edvards nometa cepuri, atsēdās uz manas gultas un steidzīgi izstāstīja visu, kas 

tagad notiek, un arī savu likteni. 

 „Man ir jātiek steigšus prom – uz ārzemēm. Neviens cits mani nevar glābt, kā 

tikai tu, draugs. Viņi nāk no turienes. Man ir jātiek uz staciju, uz otra dzelzceļa – tur viņi 

būs tikai pēc dažām dienām.” 

 „Esi mierīgs, to mēs izdarīsim,” es teicu. „Tūlīt šonakt, ja vajadzīgs.” 

 „Protams, šonakt! Rītu viņi var būt arī te.” 

 Steidzīgi mēs nolēmām, kā rīkoties. Mēs čukstējām kā divi sazvērnieki, lai kalpu 

pusē neko nesadzirdētu un vēlāk neceltos baumas. 

 Es iedevu Edvardam lielo tēva kažoku un arī mežsarga cepuri ar sudraboto ērgli. 

Nu viņš bija oficiāla persona, vismaz no ārpuses. Mēs bijām tagad kā brāļi. Ne pusvārda 

par to, kas bijis mūsu starpā. Tas viss bija pazudis. Tagad  bija dzīvība, kas jāglābj. 

Daudzas dzīvības… tauta… Viens naids bija izdzēsis otru. 

 „Ej tagad cauri dārzam pār lauku malu uz mežu un gaidi mani uz meža ceļa.” 

 Viņš aizgāja paklausīgs un steidzīgs. 

 Es uzmodināju jauno strādnieku Andru.  

 „Andri, iejūdz melno! Braukšu ciemos, paliek garlaicīgi vienam… Bet ieber auzas 

tarbā. Varbūt iznāk zirga barošana.” 

 „Tik vēlu, saimniek? Un svētku naktī! Uz kurieni tad brauciet?|  

 „Vai ciemu trūkums aiz meža?” es atteicu. „Nerunā, bet pasteidzies!” 



 Es saģērbos, uzvilku silto kažoku un paņēmu vēl drošības dēļ bisi līdzi. Es tak 

biju kroņa mežsarga vietnieks – amata persona. 

 Mežā Edvards iesēdās kamanās un mēs devāmies ceļā. 

 Es zināju slepenākos ceļus, kur mēs nevienu nesastapsim. Līdz stacijai no 

Vilkusalām ir vismaz divdesmit piecas verstis un tikai pa mežu. Tā tad šai svētā naktī 

mēs bijām bez bailēm. Apkārt stāvēja tūkstošiem varenas priedes un egles, pilnas ar 

sniegu un klusumu, un pāri tām spožas Ziemassvētku zvaigznes, dzirkstīdamas tā spoži 

stati… Kā stati… Ak, kas vairs stati! 

 Un mežs tik tuvu vienoti, tik nešķirami bijām. Edvards man daudz stāstīja par to, 

ka jānotiek – agri vai vēlu. Par muižniecību, par tautas nākotni, par savas tautas valsti. 

Liekas, no viņa izgāja kāda kvēle, kas viņš runāja par to, ka sodekspedīcijas vadot 

baroni… 

 Ak, vai man to vajadzēja teikt! Mans tēvs jaunībā bija dabūjis baudīt barona 

pātagu. 

 „Vai tev nav auksti? Vai tev ērti sēdēt?” es bieži izjautāju bēgli. Mēs tagad bijām 

kļuvuši kā brāļi.  

 Mežā tālu mēs brīdi atpūtinājām manu melni un tad braucām tāļāk. Tikko 

manāma zaļgana gaismas maliņa pavīdēja austrumos, kad sākās lauks un varēja saredzēt 

pilsētas ugunis. Turpat blakus bija dzelzceļa stacija. 

 Mēs šķīrāmies labu gabalu no stacijas. Tagad mēs stāvējām viens pret otru 

varējām redzēt acis viens otram. 

 Edvarts novilka lielo kažoku un iemeta kamanās. 

 „Paldies, mīļais draugs!” viņš teica un satvēra manu roku. Un tad nejauši mēs 

apkampām viens otru un es sajutu viņa skūpstu uz sava vaiga. Sirsnīgu un brālīgu ardievu 

skūpstu… 

 „Un par visu citu – – piedod man!” viņš teica un lūkojās uz zemi. 

 „Nerunā par niekiem,” es atteicu, „Nav vērts! Laimīgu ceļu, mīļais, laimīgu ceļu!” 

 „Paldies, paldies! Es tevi nekad neaizmirsīšu!” 

 Viņš ātri aizsteidzās cauri zaļai, vēsai rīta krēslai. Pilsētā sāka zvanīt agrie svētku 

zvani, bet tie skanēja baigi. 



 Es apgriezu melno atpakaļ uz mežiem. Toreiz man bija tik gaiša sajūta, kā vēl 

nekad. Es iebraucu mājās ap pusdienas laiku un izsalies aizmigu laimīgā, dziļā miegā. 

Lūk, tāda iznāca mana atriebšanās toreiz! 

 Pēc nedēļas es saņēmu skatukarti no Somijas ar sveicieniem un zināju, ka viņš ir 

glābts. 

 Bet trešā dienā pēc svētkiem es tikai dabūju zināt, kas noticis Spietu mājās, kad 

te, Vilkusalās, sabruka dragūni, meklēdami revolucionārus un arī – studentu. Mājās 

tiešām bija nodedzinātas un iedzīvotāji spīdzināti un pērti. 

 Bet to jau neviens nevarēja iedomāties, kur es pavadīju svētku nakti. 

 E! Drausmīgi laiki ir bijuši! Bet nu iedzersim atkaļ silto,” mežsargs noglāstīja 

savu sudraboto bārdu. „Paldies Dievam, ka nu reizi ir miers.” 

 „Jā, bet viņa – izredzētā?” kāds ieprasījās. 

 „Vai viņi apprecējās?” 

 „Nē. Cik zinu, viņš aizbrauca uz Kanādu, tur vēlāk bija ieguvis fermu. Varbūt 

viņš ķer tagad tur sudrablapsas. Mana daiļā apprecējās vēlāk – ar citu. Viņai negāja spoži, 

– pavisam ne. Bet vai par to ir vērts tagad vairs domāt?” Viņš pieskandināja mums. 

 „Es, kā redziet, esmu palicis viens. Varbūt tā arī ir labāk. Zinu tikai, ka bez 

sieviešiem ir daudz vēl citas labas lietas pasaulē. Toreiz pret draugu un brīvību ne par ko 

nebūtu mainījis – vismīļāko…” 

* 

 Kad mēs vēlu naktī braucām atpakaļ, lielais mežs bija brīnišķīgi balts un kluss un 

zvaigznes tikpat mirdzošas, kā tai briesmu naktī. Lūk, šīs burvības dēļ ir vērts arvienu 

atgriezties turp. 

 


