
Jānis Akuraters 

 

 

 

 

 

 

 

Mežsargs Osis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikreizes, kad man nākas būt dzimtenē, skats ar sevišķu prieku apsveic zili zaļos mežus, kuri 

no Daugavas aizplūst nepārredzamā plašumā uz leišiem. Tomēr laiks, pilns šausmu un izpostīšanas, 

ir cirtis dziļus robus arī šai mežā. Grauzējas mašīnas, ko vācu okupācija te bija uzstādījusi ir 

sagrauzušās milzīgās priedes, sagrauzušas veselus gabalus. Un bieži, ir jāstaigā pa gluži svešām 

vietām. Varenā šalkoņa, kas aurēja milžu galotnēs vairs neapsveicina dzirdi, skats vairs neredz 

vareno zilgano nepārtraukto līniju. Atsevišķi koki izcirtumos, kā vientuļi senči retumis lokās vējā un 

skumji apraud bojā gājušo audzi. Sēras pieskaras sirdij, staigājot pa postījumiem un meklējot jaunu 

dienu pēdas. Upes liekas izsīkušas, purvi kļuvuši nabadzīgi. Nerībina irbju pulki, kā toreiz, 

celdamies augšup no brūklenājiem. Vientuļi noskan putna kliedziens pār celmaino klajumu. 

Brīnišķīgais meža gars labvēlīgs, sūnains ir kaut kur ievilcies dziļāk purvos. Varbūt viņš ir pavisam 

beigts. Mazu dzelzceļu stigas velkas cauri mežu atliekām; tās aizved baļķus un skaistos ošus, un 

ozolus. Izcirtumos stāv dažas jaunas mājas – jaunie mežsargi vai kara vīri. Arkls un lāpsta izrauj 

veco milzeņu saknes; līduma dūmakas nes grūtu deguma smaku pār klajumiem. Reiz bija... 

 Vecas mežsargu mājas dziļi mežā tikai vēl atgādina seno romantiku. Tālu no cilvēku 

mitekļiem, noslēptas no pasaules. Es mīlēju agrāk arvien uzmeklēt tās tekas, kuras turp noved. Pāri 

dziļām dangām, pāri milzīgām egļu saknēm pa purva ceļiem un dūkstīm tur var nokļūt. Lauks ir 

plaši atvirzījis mežu nost. Tās ir bajāriskas mājas, kur latviskais tikums un darbs bijuši valdinieki. 

Liela veca koka istaba no bieziem aptēstiem baļķiem, varbūt tai drīz būs jau simts gadu. Upītes malā 

ābeļdārzs ar apsūnojušām ābelēm un lieliem kupliem vītoliem. Ieejot tur karstā vasaras dienā, liekas 

esi iegājis apburtā namā. Dziļo klusumu pavairo spāru sijāšanās gaisā un zeltaino mušu pulki vītolu 

paēnā. Gribētos saukt: mostaties, burvība ir atņemta! Mājīgi stāv vecas klētis ar palieveņiem, kur aiz 

sijām aizbāztas jaunas pirts slotas, vaivarāji vai dažādas tējas, ko vecenītes saplūkušas mežu pļavās. 

Rija ar apsūnojušu čukuru, veclaicīgi celta, ar visu piedarbu uz egļu stabiem. Tā ir rija, kurā bez 

šaubām vēl dzīvo vecais riju velns, ja jau kaut kur Latvijā tas ir uzglabājies. Dūmaku smaka no 

apkvēpušiem ārdiem vēl mīt vēsajās telpās. Pa druskai no seno rijkuru un vectēvu elpas te palicis. 

Vecas linu mīstaklas atslietas pie sienas; krāsns, uz kuras var likt veļu plāceni dziļā rudens, nakti. 

Bet kad ieejiet istabā, bezgalīgo klusumu skaita vecais sienas pulkstens ar divām lielām 

svaru bumbām un uz rādītāju plāksnes uzmālētām rozītēm. Nav ko brīnīties arī par ķeizara 

Aleksandra II bildi vecā rāmī pretī galdam. Mušas veco imperatoru ir padarījušas gandrīz 

nepazīstamu. Bet cilvēki, kuri to piedzīvojuši un kļuvuši brīvībā, ir pratuši glabāt kā dieva attēlu. Pie 

lielas koka gultas karājas divas vecas medību bises un pulvera rags blakus vecai medību somai. 

Viss tas nav nebūt no Turgēņeva, bet te patiesībā ir tā mītne, kurā dzīvoja savu deviņdesmit 

gadus garo mūžu mežsargs Osis. 



Ejot tagad pa mežu tekām, es viņu vairs nesastopu. Viņš ir apgulies kapukalnā, un radu bērni 

tur uzstādījuši biškrēsliņu krūmu un sīkas mežrozītes. Jā, mežs ir miris. Ir miris arī viņa vecais 

saimnieks. Varbūt tādēļ arī vairs mežā nav tik daudz prieka; priedes ir sērīgākas un apses drebinās 

baigāk. Tikai vientulībā klejojot pa norām, reizām liekas, ka pavīd mežsarga Oša vecais tēls. 

Sudrabbaltas ūsas, balti mati, veca meža cepure, un bise uz muguras. Viņš iet kā parādība. Meža 

putni un zvēri no viņa nebaidās. Viņš arī ir parādība. Tagadējie mežsargi ir reāli, praktiski ļaudis, 

bez kādām ceremonijām tie prot izmantot visu. 

Mežsargu Osi savās jaunās dienās es jau ieraudzīju vecu. Viņam jau bija pāri sešdesmitiem. 

Viņu sastopot gribējās noņemt cepuri un sveicināt. Viņš bija tēvišķīgs un bajārisks un arī svētdienās 

ļaužu pūlī pie baznīcas visi skatījās uz Osi ar cieņu un lepnumu. 

Dzīve viņu ņēmusi apmācībā jau zēna gados. Bet no grūtā zaldātu dienesta viņš izpirkts kā 

nepieciešams valsts ierēdnis, kuram būs jāuzņemas tēva amats. Un šo amatu Osis arī prata visos 

sīkumos. Viņš dzīvoja vai vienīgi mežā, ziemās, vasarās vai rudeņos. Putnus un zvērus viņš savā 

milzīgajā apgaitā zināja pēc skaita. Visus irbju pulkus, stirnas, lapsu alas un vanagu ligzdas. Viņš 

zināja arī viņu gaitas un dzīves veidu. Un, kad rudeņos vai agrā pavasarī mežkungs ar muižniekiem 

gribēja sarīkot medības, tad steidzīgi Osim tika sūtīta vēstule ar spalvu. Tā bija jāsūta steigšus tālāk, 

nakts vai diena. Zirgi auļoja no mājas uz māju, kamēr vēstuli saņēma Osis. Un parasti medības bija 

tad sarīkotas priekšzīmīgi un visi padevās Oša komandai un guva bagātīgu medījumu. 

Reiz kopā ar vareno baronu kāds galma kungs piedalījies medībās. Osi nevarējis aizmirst un 

licis atsūtīt viņam medali par centību. Bet Osis nevienam roku nebučoja un smīnēja par roklaižiem. 

Un neviens to viņam arī neprasīja, kaut gan turēja par aizdomīgu, jo Osis uzturējis tuvu draudzību ar 

jaunlatviešiem, vairāk reizes braucis uz Rīgu uz sapulcēm. Viņa vecajā mājā uz bēniņiem droši vien 

vēl varētu atrast seno Pēterburgas Avīžu gada gājumus. 

Visu savu mūžu, izņemot pāris gadus, Osis bija vientulis un visa viņa dzīve pagāja mežos. 

Parasti viņš no rīta, pēc brokasta, paņēmis uzkožamo līdz un pārmetis bisi par plecu aizgāja mežā un 

tikai vēlu vakarā pārradās mājās. Ko viņš tur darīja? Varbūt viņš sūdzēja kokiem to, ko nevarēja 

sūdzēt cilvēkiem. Varbūt viņa maigā gudrā valoda bija veltīta meža dzīvniekiem, sevišķi vecuma 

gados. Neviens neatminas, ka viņam ar cilvēkiem būtu bijusi kāda tuvāka draudzība pēc tam, kad 

liktens iznīcināja viņa sapņus. 

Jaunās dienās, trīsdesmit gadu vecumā, viņš bijis uzcerējis kādu skaistuli, tālāka mežsarga 

meitu, Annu. Viņu mīlestība dziļa, skaista un romantiska vēl ilgi bija par pārrunu tematu apkārtnē. 

Osis dievināja savu līgavu kā dievi; daudz runāja par dāvanām, ko viņš tai atvedis no Rīgas. 

Brīnišķīgas dzintara kakla saites, zelta pulksteni ar iegravējumiem. Osis bija bagāts, viņš to varēja. 



Viņa lauki bija pāri par trīssimts pūrvietām — īsta bajāra mītne. Trīsdesmit govis un astoņi skaisti 

zirgi. Viņš bijis nodomājis pat celt jaunu dzīvojamo māju, kurā savu daiļo ievest. 

Bet dzīvē allaž viss ir citādi kā sapņos. Annas vecākiem tomēr nepatika Osis tik labi, cik no 

tālienes atbraucis arī varens tautu dēls un — nejauši visi dabūja dzirdēt, ka notiek jau uzsaukšana. 

Jaunā meiča bija nevarīga daudzo radu, onkuļu un tantu rokās, kuri tai solīja vai Ēdenes dārzu pie 

svešā precinieka. Bet galvenā vaina bija citreizējā sanaidošanās starp Oša un Annas vecākiem. 

Atvadīšanās, šķiršanās bijusi patiesi aizkustinoša. Osis romantiski, uz ceļiem nometies, 

Annai solījies mūžam to paturēt mīļu un nekad nemīlēt citu sievieti... Vēlāk rotas lietas Annas vecie 

atsūtījuši Osim, lai itnekas to vairs viņu meitai neatgādinātu. Osis tās noglabājis līdzi ar Annas 

vēstulēm dziļi atvilktnēs un viņa tuvinieki stāsta, ka gredzenu viņš nemitīgi nēsājis sev ķrūšu kabatā, 

kā amuletu un reizām pat mežu biezokni atpūzdamies un uz celma sēdēdams izvilcis to un ilgi 

lūkojies mazajā niekā. 

Anna uzņemdamās laulības pienākumus bijusi drūma un klusa, bet pēc gadiem 

samierinājusies pamazām ar likteni, sevišķi pēc ģimenes pieaugšanas. Viņai bijuši vairāki dēli. 

Laiks, kas pamazām aiztin visu ar aizmirstību, izdzēsa arī lielās abu mīlētāju skumjas. Bet Oša 

atmiņā viss bija palicis dzīvs. Viņš savu solījumu turējis negrozāmu. 

Kaut gan simts skaistules tam bija gatavas dāvāt visu, i pat lielus īpašumus un bagātību, 

jaunību un daiļumu; kaut gan Osis bija viscienītākais un mīļākais viesis visur — viņš palika sevī 

vientulis. Un šī vientulība ir viņa galvenā dzīves pazīme un raksturs. 

Viņš bija meža un dabas draugs un cauri gadu desmitiem, likās, bija saaudzis kopā ar kokiem 

un viņu saknēm, ar viņu mūžīgo šalkoņu, ar ozolāju varenumu un purvu un dūksnāju niedrājiem. Uz 

lauka viņš bija redzams reti, — tikai viskarstākā darba laikā viņš bija manāms starp saviem 

daudziem strādniekiem. Vēl retāk viņš parādījās pilsētā un baznīcā tikai lielos svētkos. Tikai 

medībās, kuras vajadzēja sarīkot uz mežkunga pavēli viņa mežos reizes divas par gadu, viņš bija 

visur galvenā persona un deva visus aizrādījumus. Tad viņš mīlēja arī iedzert siltu groku kopā ar 

medniekiem un stāstīt savus brīnišķos meža piedzīvojumus. 

Citādi viņš bija lielais vientulis, pasaulei zudis cilvēks, un piederēja savam mežam. Tur 

viņam pagāja vēl trīsdesmit gadi pēc skumjās romantikas ar Annu, kurā tas bija atradis savu jauno 

dienu, dzimtenes un meža pļavu skaistumu, un tādēļ tik ļoti liktenīgi sevi iekšķīgi bija ar to saistījis. 

Un pēc vairāk kā trīsdesmit gadiem Anna kļuva atraitne. Pēc apmēram gada kļuva zināms, ka Osis 

viņu apmeklējis. Aizbraucis savā skaistajā zirgā un lepnajā pajūgā. Dievs vien zina, kas viņu starpā 

runāts, bet drīz bija kāzas un vecais līgavainis atveda savu veco līgavu mājās kā sievu. Ļaudis zināja 

stāstīt, ar kādu rūpību viņš to uzņēmis, kā cildinājis un godinājis, kā sagatavots bijis viss, kas Annai 



atņem dzīves rūpes. Viņa tukšā un skumjā māja dabūja savu dvēseli un Osim likās, ka nekas nebūtu 

cits noticis, kā tikai daži īsi gadi aizgājuši, kamēr viņš bijis vientulībā gaidījis. 

Abu veco draugu starpā valdījusi īsta sirsnība un liela dzīves saskaņa un Anna, reizām 

ierazdamās Oša rados, viesoties uzlika savu brīnišķīgo dzintara rotu. Viņa jutās laimīga.  

Šī vēlā rudeņa laipnā diena tomēr ilgi nevilkās un bija īsa. Anna nomira pēc trijiem gadiem 

un Osis palika no jauna vientulis. Viņam toreiz jau bija sešdesmit pieci. Viņš manāmi kļuva balts. 

Mati līdzinājās baltam kronim, ko šis meža tēvs nesa savā galvā un kuplās baltas ūsas atgādināja 

kādu vecu aristokrātu no senām ģīmetnēm. 

Tad Osis ārienei bija gandrīz kā zudis. Viņš piederēja tikai mežam. Retās reizās rudeņos vēl 

saradās pie viņa draugi no apkārtnes uz medībām un tumšās rudeņa naktīs pēc beigtām medībām 

skanēja dziesmas pie siltas glāzes. Tad iestājās atkal klusums un vientulība vecajās istabās, kur bija 

tik daudz mantas un turības un miera, bet tik maz dzīves laimes. 

Vakaros, ziemā un rudeņos no meža pārnācis, Osis lika iekurināt lielajā istabā krāsni, sēdēja 

pie uguns un lasīja laikrakstus. Tā bija vienīgā satiksme ar ārpasauli aiz šī mežu loka. 

 Viņa vecais Karo siltumā izlaidies un snauzdams reizām izgrūda rūcošas skaņas, it kā riet 

gribēdams. Viņš laikam sapņoja par medībām. 

„Karo, mierā! Nevajaga!" 

Bet pats tad ilgi kavējās domās un, dzīvi pārcilājot sevī, varbūt arī viņam gribējās kaukt un 

ņurdēt. Bet viņš bija kļuvis jau prātnieks un pieņēma pasauli tādu, kāda tā ir, jo saprata dabu, viņas 

augšanas un miršanas likumus un cilvēka nevarību. 

Kad es Osi sāku redzēt, viņš bija jau iesirms vīrs krietni pāri sešdesmitiem. Mums nelielā 

pulciņā nācās nakti pavadīt meža koku taksācijā un skaitīšanā. Viņš lika staigāt apkārt savai ruma 

pudelei, kuru bija pie vakariņām izvilcis no somas. Rums bija labs, īsts. Osim šai ziņā nebija 

jāskopojas un viņš būdams viens, ja ko baudīja, tad tikai no labāka. 

Tad valodas atraisījās par senlaikiem, par jaunību. Braukuši reiz no mežkunga uz pilsētu. 

Viņam vajadzējis pavadīt barona meitu uz staciju, — tā, drošības dēļ. Pievakarē — skaists laiks 

bijis, baronese liek apturēt mežā zirgus un saka kučierim, lai pagaidot. 

„Žorž, iesim mežā ogas palasīt," viņa uzaicina. (Osim bija Juris vārdā.) Neko darīt. Iegājuši 

mežā un daiļā pie rokas vien ķērusies. Bijusi smalka, trausla, dedzīgu skatu. Pastaigājušies. 

„Aber Žorž, tu nemaz neproti ogas atrast," viņa sūdzējusies. Un braukuši tālāk, klusēdami. 

Baronese bijusi īgna un klusa. Kučieris vēlāk muižas sieviešiem kaut ko izpļāpājis, un baronese 

likusi to tūlīt padzīt. 



Osis stāstīja daudz, bet īsiem, zīmīgiem vārdiem. Mednieka melu viņš nepazina, kaut gan par 

tiem priecājās, ja tie bija labi izdomāti. 

Reiz bijis pat karā. 

Poļi sacēluši dumpi un gribējuši nākt uz Jelgavu un visu paņemt sev par valsti. Visi valsts 

mežsargi dabūjuši pavēli doties uz leišu robežām un atsist poļus. 

„Uztura somās, bija jānes līdzi vismaz desmit dienām," viņš stāsta. „No Šenberģes viscaur 

upei stāvējām pulciņos. Bises visiem pielādētas. Gaidījām ar lielu interesi. Kādā vietā, pretī krogam, 

kur stāvējām, aiz upes parādījās poļi — astoņi jātnieki. Apstājās uz upes krasta, palūkojās un izšāva 

uz mūsu pusi. Mēs, divdesmit trīs mežsargi, devām zalvi ar mūsu bisēm ar renkuļiem. Poļi kā 

aizdedzināti pazuda uz visām pusēm. Kas tie par karotājiem! Sīki paši, sīki zirdziņi. Tikai 

lielmanīgas cepures galvā un zilgani, izšūti svārki,—dižojas. Ar to pietika. Vairāk netikām manījusi. 

Pēc nedēļas atgriezāmies mājās un bija miers. Mūsu karavīri viņus iedzina dziļi leišos. Daudzus 

panus apšāvuši uz tiesas sprieduma..." 

Medībās Osim vajadzēja vienmēr būt tur, kur lielkungi. Tad viņam nācās reizām izšķirt arī 

strīdus, kādi gadījās mednieku starpā. Un viņa lēmumam visi padevās. 

Osis bija lielisks šāvējs, bet lielīties ar to nemēdza. Reiz tikai rudeņa medībās notika 

incidents ar kādu lielkungu. Vislabākais šāvējs un mednieks visā apgabalā bija firsts Līvens ar savu 

vinčestra bisi. Kad galvas pie groka glāzes kļuva siltas, firsts sāka lielīties ar savu mākslu. Viņš 

tēloja, kā jaunībā viņus mācījis šaut lielmeistars Vāczemē. Gar pils vārtiem, kuri ir mūra sienā un 

tikai desmit pēdas plati, tikusi sviesta bumba. Sviedējs otrā pusē un nav redzams, kad viņš laidīs 

bumbu. Tikai ar svilpienu pirms laišanas viņš dod signālu. Šāvējam jābūt gatavībā. Bumba parādās 

vārtos uz acumirkli un pazūd atkal aiz mūra. Bet šai brīdī vajadzējis bumbu sašaut. Un viņš to 

vienīgais varējis. 

„ Gadās, lielskungs!" Osis piezīmē. 

„Nevis gadās, bet katru reizi," Līvens atbild jau iekarsis. „Varbūt tagad es to ikreizes 

nevarētu, man acis vairs nav tik gaišas, bet toreiz gan. Bet arī tagad, —es esmu gatavs uz derībām 

— izšaut tev sudraba rubli ar lodi no pirkstiem ja gribi." 

„Gadās," nosaka mierīgi Osis. 

„Osi! Uz mucu alus. Turi rubli pirkstu starpā, — uz piecdesmit soļiem, es to izšaušu. Nu!" 

Un Līvens pietrūkstas un paķer bisi. 

„Kādēļ maitāt pirkstus, lielskungs," Osis saka. „Es esmu ar mieru uz derībām. Bet mēs 

varam vienkāršāk. Metiet jūs, firsta kungs, to sudraba rubli gaisā un es sašaušu to gaisā." Un Osis arī 

pieceļas un paņem savu bisi. 



Visi ir ziņkārīgi, kas tur iznāks. Oša priekšlikums saceļ visus kājās. 

„Labi!" atsaucas Līvens, „Osis šodien izmaksā mucu alus." 

„Firsta kungs arī!" Osis saka un mierīgi nostājas pa saulei.  

Firsts izvelk rubli un met to gaisā. Osis ļauj tam nokrist pēdas piecas virs firsta galvas, un 

rublis pazūd. Lode to ir satriekusi. Vēlāk kāds dzinējs sadabū un atnes rubli. Lode ir ieurbuSies 

ērglim pašā sirdī. 

„Tu esi velis, Osi, ne cilvēks!" kliedz Līvens. 

„Gadās, lielskungs," atbild Osis mierīgi. 

Firsts ir sasarcis no kauna, bet derības ir zaudētas, un viņš sūta pēc alus un liek to novest 

vakarā Oša mājās, kur būs medību beigas. 

Gluži citāds bija vecais mežsargs, kad starp saviem ļaudīm vienatnē to redzējām. Tad viņš 

reizām brīnišķīgi un vienkārši varēja pastāstīt par saviem piedzīvojumiem mežos 

un vientulībā. 

Meža zvēru un putnu gaitas viņš pārzināja labāk kā vislielākais dabas pētnieks. Ja šī 

mežsarga septiņdesmitgadīgie novērojumi būtu uzrakstāmi — tā būtu brīnišķīga grāmata. Viņš būtu 

varējis lasīt vislabākās lekcijas kaut kurā augstskolā par putnu un zvēru dabu un dzīvi. 

„Katra dvaša grib dzīvot, bet kas grib dzīvot, tam vajaga gudram būt. Cilvēks ir gudrs, bet 

dzīvnieks vien bieži piekrāpj. Kad es jauns biju, viņš stāsta, es skrēju klupdams un elsodams pakaļ 

mežirbei, kura pinās man pa kājām, kā kad viņai būtu spārni sasieti. Un tā viņa mani aizveda no 

perēkļa. Bet tagad es piekrāpšu visgudro rubeni, vai pat lapsu, es viņus pazīstu." 

Un Osis ar baudu tēloja, kā viņš nolūkojies putnu un zvēru dzīvē, bet nenogalinājis tos, 

priecādamies par viņu parašām un dzīvi. 

Reiz mēs nācām no piļu medībām mežezerā. Bija spiedīga jūlija diena un pusdienas klusums. 

Ozolos uz upes krasta, kur visapkārt mežs, mēs apsēdāmies. Sirmais mežu valdinieks atlaidies pie 

koka, mierīgi vilka savu dūmu. Visapkārt gulēja verstīm plašie satvīkušie meži; ne putna kliedziena, 

ne vēja pūsmas. Agrāk, viņš teica, meži bijuši vēl biezāki, tagad jau ir cirtieni tos izraibojuši, tā ka 

kad no veselas miesas būtu izgrieztas lielas šķēles gaļas. 

„Jā, puis', es esmu redzējis vietas, kur pusdienas laikā gaišā saulē ir krēsla un cauri 

mierīgiem koku zariem nekrīt ne gaismas stars. Tēvs man stāstīja, ka toreiz meža vērši te redzēti." 

„Vai meža gari nē?" es ieprasos. 

„Nevajaga zoboties. Es neesmu māņticīgs, bet mežā esmu redzējis parādības... Reiz — tas 

jau gadu trīsdesmit atpakaļ — es klejoju viens un biju pavisam ar domām kaut kur citur. Pēkšņi — 

klajumiņa malā briežu māte ar telēnu. Paceļ galvu pret mani — brīnās un skatās. Es neesmu malu 



mednieks, lai nogāstu pie zemes katru dzīvnieku. Bet toreiz es gaidīju ciemiņus, retus tālus viesus. 

Es gribēju nošaut telēnu — tas nebija liels. Savādas domas uznāca. Vēlāk pats brīnos, kas mani uz to 

pamudināja. Stirnas un briežus es satiku ikdienas gan pulciņos, gan pa vienam, bet ārpus medībām 

nekad man nenāca prātā tos šaut — es tos skaitīju par saviem mājlopiem. Bet toreiz, — sak, 

parādīšu tiem tāliem viesiem no Rīgas, ka man viss, ko vēlos. 

Pēkšņi es pielieku bisi pie vaiga un mērķēju. Mērķēju un redzu: kaut kas izaug lēnām 

briežiem priekšā. Tāda kā smaidoša miglaina cilvēka seja. Skaista sieviete, dzeltenām bizēm, 

gandrīz kaila. Viņa skatās uz mani, izplēš lēni rokas, kā sargādama dzīvniekus un smaida man 

pretī... Brīnišķīga... Nezinu, vai ilgi biju viņā lūkojies — atjēdzos, kad bise nolaista, brieži nav vairs 

nekur redzami, pusdienas karstums guļ pār mežu un dziļš klusums — tāpat kā šodien. Gribu saskatīt 

skaisto meiču, bet arī viņa pazudusi. Nu, jāsaka — nogāja man šalkas pār muguru... gribējās gandrīz 

raudāt. Ilgi vēl sirds drebēja, nezinu kādēļ... Tā i šodien vēl nesaprotu, kas tas bija — patiesība vai 

murgs. Bet, dēls, mežā ir sava dvēsele, kuru cilvēks nespēj izprast. Tur nav ko jokoties..."  

Varbūt, ka šim stāstam savs pamats. Toreiz Osis laikam staigāja pa mežu ar savām sāpēm 

par zaudēto mīļo Annu. Kas par brīnumu, ka viņa tam parādījās kā Diana tai brīdī, kad neparasto 

darbu viņš gribēja izdarīt. 

„Ir arī citādas brīnumlietas, kas to lai izprot... Te uz piecām sešām verstīm mežā es pazīstu 

katru celiņu, katru purva malu, pat kokus. Ja man aizsietu acis un ievestu pašā dziļākā vietā, tad es 

tūlīt zinātu, kur atrodos. Tie gadi, ko es te esmu nodzīvojis! Un tomēr... kas to lai izprot... Tas bija 

ap tiem pašiem gadiem, kad vasaras pusdienā nācu mājās. Toreiz mans Karo vēl bija jauns un gāja 

apmācībā.  

Jau esam tuvu pie lauka malas, jau dzirdu mājas suni rejam. Lielā leja paliek pa labi, 

pusdienas saule pa kreisi. Uznāca man tādas savādas domas par savu dzīvi. Eju un domāju. 

Karstums spiež... Eju — vēl nav lauka mala. Celiņš paliek tā kā šaurāks, koki svešāki. Pagriežos 

mazliet pa kreisi — vieta pazīstama, drīzāk izkļūšu laukā kur strādnieki pļāva rudzus. Eju vēl, 

pusstundu ... eju stundu — nevaru iziet ārā. Apstājos, redzu, ka esmu apmaldījies mazliet. Bet tas 

nekas, lūk, tūlīt būšu uz lauka. Beidzot nāk nepazīstamie purvi, mežu biezoknis. Saule pēkšņi liekas 

otrā pusē. Nekā nevaru saprast. Pagriežos atpakaļ un eju. Nāk niedrājs un purva akatis. Kliedz dzilna 

pusdienas karstumā un likās sauc mani kāds. Eju un nekā nesaprotu. Karo mēli izkāris, pinas pie 

kājām un ne soli neiet nost. Atkal meža biezoknis, atkal purvs... Bezgalīgs klusums. Milzīgi balti 

mākoņi gaisā, svina karstums. Nu, tad kļuva baigi pirmo reiz mūžā. 

Pēc vairāk stundām, jau pievakarē, iznācu uz Daugavas lielceļa — pavisam tālu, verstis 

piecpadsmit no savām mājām. Tad atjēdzos. legāju vecā krogā, dzēru alu un pats domāju, ka no 



miroņiem būtu uzmodies. Kas mani toreiz vadāja — nevaru izprast. Tā iet mežā kādreiz. Dabas 

spēks, puis', ir liels..." 

Es klausījos šais stāstos un tagad man liekas vēl, ka dzirdētu Oša mierīgo gudro valodu. 

Pusdienas klusumā mežu dziļumos ir kas baigs un saucošs — toreiz to izmanīju. 

Laiks plūst... 

Tad nāca pasaules karš. Ar tautu kopā arī Osis bija aizklīdis no savām klusajām meža mājām 

svešumā. Kad atgriezies — nepazinis vairs sava meža. Vācieši sagrauzuši kā ķirmji. Milzīgi 

izcirtumi, trūdošu baļķu un malkas grēdas, izdegumi, ceļi cauri purvājiem un mūža biezokņiem, tilti, 

drāšu žogi... 

Osis sagruva sevī kā vecs tornis. 

„Viss pagalam!" viņš atkārtoja, noskatīdamies izpostīšanā. „Viss pagalam..." 

No savas meža mājas viņš reti kad izgāja. Un ja staigāja apkārt, tad kā mēnessērdzīgs 

nesdams savu balto galvu un smagos gadus grūti sev līdz. 

Viņš nomira gadus piecus atpakaļ, skaitīdams deviņdesmit pirmo mūža gadu. Liekas, ka līdz 

ar viņu ir pazudis lepnais un klusais mežu gars. Viņa vietā un viņa apgaitā tagad ir trīs mežsargi. Tie 

ir praktiski ļaudis un mežs viņiem ir tikai peļņas avots. Viņi labprāt kauj katru putnu un zvēru un 

nekādas parādības tiem nestājas ceļā. 

Ejot kādreiz cauri šiem izcirtumiem, it kā parādība nāk pretī sirmais Osis un viņa laiks. Tiek 

sērīgi un es ne labprāt vairs apmeklēju šos mežus, jo tur ir tik daudz celmu un tik maz burvības. 

Vienīgā burvība ir likt soļus vēl tais ceļos, pa kuriem gājis vecais mežu dievs savā vientulības pilnā 

mūžā. 

 


