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Kur viņi ir — mūsu milzeņi lāči, ap kuriem vijas varoņdarbi un drūmi, smagi stāsti? Kas 

mums stāstīs viņu dienas, kas izvilks un izmēros viņu ceļus? Mēs stāvam pie trūdošiem celmiem un 

sakām: te bijis senlaikos dievozols, bet tagad vairs viņa nava! Jauna birztala un atvases ar savu 

zaļumu pāraugušas visam pāri...  

Un miris ir ari vecaistēvs — jau sen... Tagad viņa vairs nava, ir tik miglotas atmiņas. Liekas, 

ar vecotēvu mūsu ciemos ir iznīcis ari dievības priekšstāvis un vietnieks. Pēdējais dabas un mežu 

brīnums, pēdējais tautas gudrību kopojums un visu panesošais milzis ir tagad vairs tik rets viesis 

mūsu zaļsūnu apklātās mājās.  

Man ir, it kā sapnī es būtu redzējis vienu vecotēvu. Cik to atminos, liekas, viņš izaug kā 

milzis un aizsedz visu ar savu milzīgo tēlu.  

Manā dzimtenē, lielceļa malā, ir priede, kuras gadus nezina neviens pat no visvecākiem 

ļaudīm. Teikas tik stāsta, ka no mēra laikiem viņa stāvot. Pie viņas milzīgā stumbra piestādamies, 

cilvēks it kā pazūd. Viņas zari ir cietāki kā dzelzs stieņi un neaptverami cilvēka rokam. Viņas skuju 

kronis kā zaļa bronza. Vēji aizsvelpj un pat nepakustina viņas zaru; aukās viņa klusi ierunājas tikai 

un mazliet paloka zaru galus, bet nava bijis viesuļa, kas būtu sadrebinājis viņas stumbru. Gadi, 

liekas, neaizkar viņas, laika straumes sadrūp kā pie klints.  

Tāds izlikās man vecaistēvs.  

Viņš bija stalts un stiprs, tikai vecums savu smilšu nastu uz pleciem viņam bija licis, un 

vecaistēvs gāja kā turēdamies, kā varas liekts.  

Viņam jaunībā bijušas zilas acis, bet nu tās nebija zilas: diezin kas tās bija krāsojis bāli 

gaišas un drusku asarainas; tikai mirdzums bija liels un stiprs kā avotam zem eglēm. Matu vaiņags 

vecajamtēvam bija bagātīgs un balts, un tālu to varēja redzēt kā sniegotu kalngalu.  

Seja dzidra, un vaigu kauli zem lūša uzacīm stipri spiedās uz āru. Viņš gāja un vēroja visu un 

bija mierīgs kā balts mākonis vakaros. Mūžīgi viņš kustējās ar savām varoņa kājām, apdomīgi un 

droši, un krūtis plaši nesa vienmēr uz priekšu.  

Kad meitas sūdzējās par zobu sāpēm, vecaistēvs smējās. Un kad viņš smējās, varēja redzēt 

divas skaistas rindas baltu zobu. Viņš neesot nekad zinājis, ka zobi sāp. Tikai kreisajā pusē, apakšā 

pret mutes kaktiņu, vecajamtēvam bija zobs, izbirzis līdz pusei.  

Tad vecaistēvs pamācījis kādu etnogrāfu. Rakuši pilskalnu, sensenos latviešu kapus. Pētnieki 

nevarējuši diezgan nobrīnīties vien par to, cik veseli zobi visiem atraktiem ģindeņiem. Tikai visiem 

kreisajā priekšpusē apakšējais zobs izbirzis; vairāk izdilis, nekā izbirzis. Šī parādība palikusi 

neizskaidrota kā zinātnisks jautājums, un visādas lietas sprieduši pētnieku kundziņi par to.  



Vecaistēvs aizgājis ari paskatīties, noklausījies, nospļāvies caur zobiem, pīpi izņemdams no 

mutes (vecaistēvs nēsāja pa dienam neatlaidīgi mutē pīpi) un teicis:  

„Ek še, tas jau no pīpes!” pie tam parādījis ari savu robu mutē. Tā ticis izskaidrots 

neatrisināmais jautājums. Vecie latvieši cauru dienu turējuši pīpes mutē kreisajā stūrī.  

Vecaistēvs kustas cauru dienu kā ūdens zāle. Drīz viņa lielais statujas augums ir klētī, drīz 

istabā, drīz uz lauka vai dārzā. Šad tad dzird viņu noklepojamies vai nošķaudāmies. Klēti viņš 

aizdzen grīdas starpas vai pasienas ar pakuļam, lai peles graudus nevelk prom. Stallī izcilā zirgiem 

kājas, iztīra siles, izrunājas. Kad jauns zirgs mācams, vecaistēvs to iedīda pamazam, glaudīdams un 

labinādams. Zina, kā izārstēt vīveles un izdzīt zirgam niķus.  

Vasaru vecaistēvs pareģo laiku kā nemaldīgs orākuls, pie tam vienmēr piemin kā vainīgo 

mēnesi. Paredz ari vasaras vai ziemas laiku: būs slapja vai sausa. Un uz desmit reizēm vienu tik 

misas.  

„Skaties dēls,” viņš rāda uz debesi, kur augstu pār galvu vieglas strīpas plaši stiepjas no 

ziemeļiem uz dienvidiem, „lietus būs! Ja strīpas ir no dienvida pret ziemeli, tad lietus līs — ja no 

rītiem uz vakariem, tad sausums, liels sausums.”  

Pa dārzu vecajamtēvam ir darbs ar bitēm. Pēc Jurģiem viņš ietaisa dūli un krāmējas nedēļas 

divas, kamēr saved visu kārtībā. Ar bitēm viņš rīkojas kā ar maziem bērniem. Un tās vecotēvu 

pazīst: rāpjas pār ģīmi, gar kaklu, uz rokam, bet neviena nedzeļ.  

Viņš nava lasījis nevienas grāmatas par bitēm — viņš sen vairs nelasa grāmatu — bet zina 

smalki pateikt, kura saime spietos. Nosēstas no rīta dārzā un sēd ilgi, lūkodamies uz stropiem; 

liekas, ka vecs, apsūnojis stumbiņš vai celms tur būtu.  

Siena laikā vecaistēvs ir viens pats pa pagalmu un māju kā mājas gars. Viņš drāž grābekļa 

zarus, taisa siekstiņas, iesien jauniem puišiem pareizi izkaptis, salāpa sakas un sastīpo spaiņus. Un 

pie visa tā viņam vajaga tikai skāba piena un suliņu.  

Dārza stūrī vecaistēvs audzina pats sev tabaku; rudenī noņem, izkaltē, un ar cirvi uz bluķa 

sagriež un sabāž cūkas pūslī, aizsiedams to ar mazu siksniņu.  

Uz Jāņiem un Mārtiņiem viņš brūvē alu. Tad viņš stipri pūlējās un svīst, un cauru dienu 

redzams vienā kreklā un kailu galvu. Alus brūvēšana ir viņa goda darbs, un to viņš izdara ar daudz 

noslēpumiem sakarā. Nemierīgs ļoti ir vecaistēvs, kad alus rūgst. Nakts vidū kādreiz pieceļas, nošļūc 

no lāviņas un iziet raudzīt, vai mucas nava ieplīsušas, vai nevajaga kur pavieglināt rūgšanu. Un no 

rīta jau agri stāsta visiem, cik labi alus izdodas vai izdevies. Kad gadās svešam ieiet pa alus 

brūvēšanas laiku, vecaistēvs, runādams, pasmeļ krūzīti misas un saka:  

„Nu, vai pasmeķēt ar gribēsiet to rūgumu?” 



Un kad ciemiņš, atdodams trauku, uzliela alu, tad vecaistēvs gudri nosaka:  

„Tās tik patekas vēl, kas nu tur! Tik jau patekas!” Kad alus rūgst, vecaistēvs saka: „Iet kā 

karaspēks! Strādā! Gāzīs vīrus kā ozolus gar zemi.”  

Mūžīgi kustēties ir paradis vecaistēvs un nevar saprast vāļošanās. Viņš ir uzvilkts kungu 

laikos kā automāts un kustas, kamēr nāve to apturēs.  

Miega viņam ir tik maz! Vasaru, gaismiņai austot, jau augšā. Noklepojas, iepīpo un izslīd pa 

durvīm. Pirmais skats gaisā: kāda būs diena. Tad apstaigā mājas. Vai staļļos un klētīs viss kārtībā... 

Baltā galva vien kustas... Ienāk, atlaižas savā vietā, bet neaizmieg vairs. Stāsta un runā, vai ari 

mudina pie darba. Bet mājās visi ir droši saldā miegā, jo zina, ka sargs neguļ. „Vecaistēvs, 

vecaistēvs,” tā vien dzird tik.  

Un kas gan zina pirti labāk izkurināt kā vecaistēvs. Mīkstu malku meklē, ja var, kurina ar 

liepas zariem. Un kad gatava, uzmet uz krāsni krūzainas mētras, kuras sakaltētas viņam stāv 

sienmalī. Ierīko garu un tad tik aicina visus pērties. Pats paliek pirtī visilgāk un iznāk mīksts kā lūks. 

Vēlu noliekas gulēt, bet svētdienas rītā jau agri staigā pa āru un istabu, kā dieviņš klejodams ar savu 

svētību.  

Un kad vairāk nekur nava ejams un nekas nava darāms, tad vecaistēvs uzkāpj klētsaugšā 

savu zārku apraudzīt. Viņš nava pārkāpis senču likumu — pataisīt sev zārku pie laika. Par miršanu 

viņš daudz nerunā un ari nedomā, bet aptausta zārkam malas, paceļ vāku un atkal uzvāž, paskatās un 

nokāpj atkal lejā.  

Ja, kur gan palicis lielais miers un skaidrība, kas cilvēkam liek savu zārku glaudīt un pie tam 

smaidīt? Vecaistēvs ir pēdīgais, kuram tāds miers. Pēc viņa neviens vairs neglabās un neliks taisīt 

sev zārku kā savu dzīvības dienu vislielāko dārgumu. Iznīkusi ir tagad pat dzīvība un nāve.  

Vecajamtēvam ir ari draugi, visdārgākie un vismīļākie — tie ir mazie. Tad vecaistēvs ir kā 

liels, sirms ozols, kuram apkārt zaļoksns, ziedošs puķu lauks. Un vecaistēvs sargā tos ar savām 

varenajām rokam. Bērni raujas no mātes klēpja ārā un skrien pie vecātēva: tik vieglas un mīkstas ir 

viņa kaulainās un dzīslotās rokas! Nekad vecaistēvs vēl nava atkliedzis bērniem, kā mātes, kad 

daudz darba: „Liec mani mierā, nelien virsū!" Nosisto pirkstiņu vecaistēvs appūš un salabina, un 

raudu vietā mazie sāk smaidīt. Pārplēsto kurpīti vecaistēvs aizlāpa, vaļējo podziņu aizpogā, 

novēlušos galviņu izsukā lēnam, pa vienam matiņam izcilādams un stāstīdams smieklu stāstus. 

Ratiņiem vecaistēvs sataisa ritenīti, palīdz atrast pazudušo cepurīti, ikdienas atbild uz mazo simts 

dažādiem jautājumiem un ikdienas katru zēnu vai meiteni reižu desmit izšūpo uz savām kājām, 

sēdēdams uz lāviņas malas.  



Kā bites ap stropu mazie ir ap vecotēvu. Sākums un beigas te satiekas; riņķis tiek noslēgts, 

un dzīve ir spīdoši daiļa kā smags zelta gredzens.  

Par to, ka vecaistēvs ir aizliedzīgs, viņš ir nemirstīgi mīļš. Puskliņģera, puskonfektes, 

puscukurgraudiņa ir vecajamtēvam novēlēts no ikviena.  

Un vecaistēvs noņem skaistāko ābolu no galotnes un izdala to bērniem, iznes šūnainu medu 

un pastāsta brīnumu pasakas — viņš pats tad ir atkal bērns.  

Kad kādreiz mājās ir godības, vecaistēvs ir rīkotājs. Viņš izvada priecīgos un bēdīgos. Ja 

kāds ir miris, vecaistēvs izvada uz kapsētu. Balss un galva viņam trīc, dziedot bēru dziesmas. Bet 

spēcīgi vēl ir viņa vārdi dzirdami: „Kungs, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi 

dabūjam . . ."  

Bet kāzās viņš reizēm ir vēl jautrs un jauns. Reiz viņš pat vedeklu izdancinājis vēl vieglāk kā 

jaunie puiši.  

Iedzēries vecaistēvs it kā atdzīvojas. Viņš noskatās uz jaunību un viņas priekiem un atminas 

tad sirmos, senos laikus. Asinis viņam sakarst, un vaigos ir sārtums. Tad vecaistēvs sāk stāstīt savus 

varoņdarbus un sevišķi tos, kuri priecīgi.  

„Kas tagad vairs par dancošanu!” viņš izsaucas, kā nicinādams. „Ne ēnas vairs, ne zīmes no 

tā, kā toreiz bija. Ak mūžu dieniņu! Toreiz es vēl 25 gadus biju vecs. Gājām plostot pavasarī pa 

Daugavu. Koknesē pievaļijām pie malas; Lielajā krogā dancošana bij. Cilvēku pilns. Vidzemnieki, 

ar savām meitām sanākuši, uz mums greizi vien skatās. Nu, bet i mēs zēni bijām, ai, zēni bijām! 

Uguns metās papēžos!  

Dancoja valceri. Es sarunāju kādu man pazīstamu jaunkundzi; es zināju, ka viņai var 

uzticēties. Un tad es saku, visiem dzirdot: Uz 25 rubļiem es deru, ka es 3 reizes ap kroga istabu 

nodancošu valceri ar olu uz galvas! I nepakustēs ola! Visi saceļas. Vidzemnieki liek 25 rubļus, un es 

ieķīlāju savus ari. Kā ņēmām, nodancoju nevis 3 reizes, bet 15 reizes riņķī; ola i nepakustējās. 

Saņēmu naudu, un tad 2 dienas dzērām 15 cilvēki. Nevarēja vis tik drīzi padzert toreiz tādu naudu.”  

Jaunie grib neticēt, bet vecie, kas vecotēvu jaunu atminas, apgalvo, ka viņš stāstot tīro 

taisnību. Nebijis un nebijis nekur otra tāda kā vecaistēvs, kad jauns . . . Tīrais velns! Meitas nākušas 

pār Daugavu viņa dēļ vien. Kaklā kārušās .. . slīcinājušās .. .  

Vecaistēvs iekarst un sāk stāstīt par vergu laikiem. Cik varējis panest saltuma un karstuma 

un kādu mēru brandvīna izdzert.  

„Tagad jau nu sen miruši tie zēni! Ak, kur tādus ņemt!” Vecaistēvs nosauc vārdu desmit un 

paliek tā kā klusāks. „Miruši jau sen .. . Tikai es un Ziemelis vecais vēl esam dzīvi. Nu, cik ilgi vairs 

...”  



Tad vecaistēvs izdzied senās dziesmas. Blēņu ziņģu viņam nebija. Viņš bija pilns naida pret 

vergu kungiem. Jaunlatviešus bija dzirdējis .. .  

Kad ir, kas klausās, vecaistēvs drebošu balsi, vairāk rečitēdams nekā dziedādams, izstāsta 

senseno dziesmu par Daugavu, ka svešais kuģis iebraucis Daugavā Joda vētras naktī un ka 

svešnieki: „atstāj laivas, malā nāk, sev stipras pilis būvēt sāk" un nobeidz pēc ikkatra panta ar 

saucēja balsi, pilnu spēka:  

„Būt' Daugava apvaktēta, 

Netrūktu latvjiem brīvība!” 

Acis zibšņo tad zem lūša uzacīm, un vecaistēvs ir kā soģis, kas tiesā nācis. Pamazam viņa 

atmiņas atkal noslīgst, viņš paliek kluss un nokar mazliet galvu... domas viņu apņem. Jā, viss ir 

aizgājis: jaunība, cīņas spēks... Neskaitāmas naktis un dienas sūrā darbā. Nu viņa rokas dreb, un 

sirds ir mierā. Vecaistēvs zina, ka viņam drīz jāiet; viņam reizēm izklausās, it kā sauktu kāds no viņa 

senajiem biedriem. Tas ir naktīs sapņos. Un tad no rītiem vecaistēvs aiziet apraudzīt zārku.  

Bet nāve iet viņam garam kā savam brāļam. Vecaistēvs zied kā balta ieva un nezina vairs 

pats savu gadu ...  

Savu gudrību vecaistēvs izdala visiem par velti. Viņš runā ar parunām vien un pamāca 

gleznās kā pravietis.  

Vecaistēvs nomira rudenī bez lielas slimošanas. Mājās aptrūka labā gara — dievības 

priekšstāvja. Palika tukšāks, un visi bija klusi. Ilgi vēl tomēr cilvēkiem izlikās, ka vecaistēvs ir dzīvs 

un staigā pa āru vai istabu. Un laimīgi bija no rīta cēlušies un stāstīdami, ka vecaistēvs bijis atnācis 

atkal... Tad tas nozīmēja siltu, mierīgu laiku.  

Bet vecaistēvs dus zem krusta līdzi citiem sentēviem. Pasaule paliek kailāka, sirdis tukšākas. 

Drīz vairs nebūs neviena tāda mūsu sētās . . .  

Kur esiet, dzelžainie vīri, ar skaidrām acīm un šķīstām sirdīm? Kur palikāt, nesalaužamie 

varoņi?  

Krusti ir mēmi un nerunā nekā, tikai rāda ar zīmēm viņu vietas. 

Bērnu bērni tikai vēl stāsta par vecotēvu un rāda kokus, kurus viņš stādījis, vai traukus, ko 

viņš taisījis. Un zina retus viņa stāstus vairs. 

1910. 


