
Arnolds Auziņš

Circenis karstos pelnos

Romāns



UDK 821.174 - 31
Au 985

 

   

 
 

 © A. Auziņš, teksts, 2007
 © SIA “Drukātava“, 2007
 © Inese Rutkovska, māksl. nof., 2007

 ISBN 978-9984-798-43-1



Izdevniecība SIA “Drukātava”, Reģ. Nr. LV 40003744728
Liliju iela 95/1, Mārupe, LV - 2167
tālr. 67368188, fakss 67368189
e-mail: druka@lasiet.lv

Iespiests SIA “Drukātava”, digitālā druka

3

Pirmā nodaļa

Mārīte Gruzīte studēja pedagoģiju galvenokārt sava 
klasesbiedra Sandra ietekmē. Viņi mācījās kopā jau no 
pirmās klasītes, bet īsti draudzēties sāka divpadsmitajā pēc 
žetonu vakara, kad pirmo reizi skūpstījās. Dievs un vecāki 
bija pacentušies, radīdami meiteni ar ideālu augumu un 
daiļu seju. Tumšā ādas krāsa un brūnās izteiksmīgās acis, 
kurās iemirdzējās uguntiņas gan prieku, gan dusmu brīžos, 
vedināja domāt par čigānisku izcelsmi. Daudzi puiši jau 
pirms vairākiem gadiem no vecākām klasēm mēģināja 
pievērst Mārītei uzmanību, taču viņa palika vienaldzīga, 
gaidīdama savu sapņu princi.

Bērni viņai patika, un tas viesa cerības, ka būs laba 
skolotāja. Ciemos atbrauca māsīca ar diviem resgaļiem – 
deviņus un divpadsmit gadus veciem puisēniem, un Mārīte 
ātri atrada ar viņiem kopēju valodu – ne tikai sarunās, arī 
spēlēs un rotaļās. 

Būdama otrās paaudzes rīdziniece, viņu vilināja lauki, 
pozitīvi ietekmēja dabas tuvums. Kopā ar vecākiem dzīvoja 
piecstāvu mājā Pārdaugavā, netālu no Botāniskā dārza. 
Tikko meitene iemācījās staigāt, māmiņa svētdienās viņu 
veda uz šejieni, un abas kopā jūsmoja par puķītēm, sevišķi 
agrā pavasarī, kad no zemes spraucās laukā daudzkrāsainie 
krokusi. Katru dienu vērās vaļā neskaitāmi ziedi, gluži kā 
bērni priecādamies par sauli. Mātei dārzā strādāja draudzene, 
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tāpēc viņas varēja nākt pa dienesta vārtiņiem un nevajadzēja 
pirkt biļetes.

Nebija brīnums, ka Mārīte iestājās Bioloģijas fakultātē. 
Sandri turpretī aizrāva vēsture. Arī vaļas brīžos viņš nelasīja 
detektīvus vai mīlestības romānus, bet grāmatas par senatni. 
Par izciliem karavadoņiem un valstsvīriem pārdzīvoja vairāk 
nekā par sev tuviem cilvēkiem.

Pašlaik notiek paaudžu maiņa, prātoja Sandris, būtu 
lieliski, ja pēc institūta beigšanas mēs abi nokļūtu vienā 
skolā.

Vēlēšanās diemžēl nepiepildījās, lai gan abi palika 
Rīgā. Uz skolu valdi aizgāja kopā. Tikai vēsturnieku 
vajadzēja Purvciemā, bet bioloģijas skolotāju pavisam citā 
pilsētas nostūrī. 

Ar orķestri un ziediem jauno skolotāju nesagaidīja. 
Direktors nopētīja Mārīti kā zinātnieks caur mikroskopu 
neredzētu kukaini.

- Kāpēc jūs gribējāt kļūt par skolotāju? – Negaidīts 
jautājums samulsināja meiteni.

- Es mīlu bērnus, - viņa vaļsirdīgi atzinās. 
- Un jūs domājat, ka ar to pietiek?
- Es nezinu.
- Ko lai es iesāku ar tādu nezinīti?
Pauze ieilga. Tādai pratināšanai Mārīte nebija 

psiholoģiski  gatava. Beidzot direktors, kurš pēc izskata 
atgādināja smagsvara bokseri, noteica :
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- Uz mani maģija neiedarbojas, - Jānis vīpsnāja. - 
Man ir pārāk bieza āda. Mums te tuvumā nav ne bāru, ne 
točkas, kur tirgo krutku. Turklāt es savu normu esmu izdzēris 
un ieguvis imunitāti.

- Šovakar mēs ar znotiņu piedzersimies pēdējo reizi, 
- sievastēvs sacīja.

- Pamēģini tikai! Vairs uz Muižiņām netiksi! - 
piedraudēja Milda.

- Mums jau ar Jāni norunāts,  ka vasarā braukšu 
strādāt. Protu visus lauku darbus, - viņš mēļoja.

Kad visi četri ķērās klāt tortei, Rūdolfs iesaucās:
- Rūgts!
Jānis ar Mārīti neklīrējās un sakļāva lūpas kopā.
- Ko mēs vēl gaidām? - Gruzītis vaicāja, apkampdams 

sievu.
Apškrūmiem viņi tomēr līdzi neturēja. Rūdolfs jau 

bija notiesājis tortes gabaliņu, kad tie abi vēl neatrāvās viens 
no otra. 

- Nē, tas nu ir par traku! - viņš pukojās. - Citu 
klātbūtnē tik ilgi maigoties… Kad mēs bijām jauni, tad gan 
tā neuzvedās.
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papardes ar sarkaniem rožu ziediem. Kaisles un mīlestības 
krāsa.

Jaunā sieva paņēma nazi, lai sadalītu torti. Jānis 
virs viņas rokas uzlika savu lielo ķepu un grieza abi reizē. 
Kad precējās ar Elfrīdu, viņš vēl šo knifu nezināja, tāpēc 
arī laikam laulība izjuka. Mārīte pamanījās uzkāpt viņam 
uz kājas. Jānis izlikās, ka nekas nav noticis, un vēsā mierā 
atkorķēja šampanieti.

- Par saticīgu dzīvošanu! - Rūdolfs Gruzītis uzsauca 
tostu.

- Esat gan jūs steigušies, - iebilda māte, ievērojusi 
meitas apaļumu. Zilā kleita, kas bija šūta uz institūta 
izlaidumu un toreiz šķita pietiekami plata, nu izskatījās 
apspīlēta.

- Man atkal liekas, ka mēs ilgi esam gājuši viens 
otram pretī, kamēr sastapāmies, - sacīja Jānis.

- Dzīve ir īsa, jāsteidz priecāties, - pieminēja Mārītes 
tēvs, paceldams glāzi un iztukšodams vienā paņēmienā kā 
ceļinieks, kurš pēc nogurdinoša gājiena ticis pie skaidra 
avota ūdens. - Neko nedrīkst ņemt pārāk nopietni, tad viss 
būs okei.

- Tieši otrādi, -Milda koriģēja vīru. - Pret dzīvi 
jāattiecas ļoti nopietni. Ja kādreiz, meit, tavs Jānis kaut kur 
aizķēries, tu, gatavojot viņam vakariņas, pat domāt nedrīksti, 
ka vīrs dzer. Viņš uzņems sevī šo negatīvo informāciju un 
otrā dienā patiešām piedzersies.
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- Laiks rādīs, ko jūs esat vērta.
Viņa atviegloti nopūtās. Lai gan dzīves pieredze 

nebija liela, tomēr saprata, ka āriene bieži vien viļ – aiz 
robustuma var slēpties jūtīga sirds un gaišs prāts. Viņš tikai 
izliekas raupjš, novērtēja Mārīte un pat klusībā nopriecājās, 
ka strādās vīrieša vadībā, nevis pakļausies vājā dzimuma 
untumiem un biežām garastāvokļa maiņām.

Drīz vien Mārīte vīlās. Niecīgā alga viņu nešokēja, 
zināja, ka pedagogi pelna maz, viņu biedēja rutīna, kas valdīja 
skolā, vecāko kolēģu neieinteresētība darbā un direktora 
autoratīvais vadības stils, kurš necieta pretī runāšanu un 
prasīja bezdomu pakļaušanos Izglītības ministrijas un skolu 
valdes priekšniekiem. Viņš bija īsts padomju laika produkts, 
tikai piekrāsojis fasādi – no aktīva komunista pārvērties 
tautfrontietī. Kad Mārīte darba plānā ierakstīja ekskursiju 
uz Botānisko dārzu, direktors pārmeta, ka viņa izvēloties 
vieglāko ceļu – tā vietā, lai pati klasē izklāstītu mācību 
vielu, cenšas skolēnus izklaidēt, tik nenopietnu attieksmi 
varot izskaidrot vienīgi ar viņas jaunību. Strostēšana notika 
skolotāju istabā citu pedagogu klātbūtnē, taču neviens no 
vecajiem kadriem neaizstāvēja Mārīti, lai gan domās daudzi 
nostājās viņas pusē. Gļēvuļi, nosprieda pazemotā, un viņas 
sirdi pildīja sašutums.

- Mums lekcijās stāstīja, ka mācīšana un audzināšana 
sekmīgi var noritēt arī ārpus skolas sienām, - viņa vārgi 
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protestēja, pārliecināta par savu taisnību, bet pietvīkusi kā 
nedarbos pieķerta skolniece.

Direktors palika ar vaļēju muti: ola sāks gaili mācīt, 
skolā nebija pieņemts, ka padotie atklāti kritizē vadību, 
vienīgais ko kāds neapmierinātais atļāvās – uzrakstīt 
anonīmu sūdzību skolu valdei, uz kuru neviens nereaģēja.

- Lekcijas augstskolā lasa teorētiķi, kuri paši ne 
dienu nav skolā strādājuši. Tas, ko viņi stāsta, noder kaķim 
uz astes, prātīgi cilvēki to pierē neņem, - direktors izsmejoši 
noteica, pārlaizdams triumfējošu skatienu apkārtējiem 
skolotājiem.

Turpat līdzās stāvēja mācību pārzine ar trīsdesmit 
divus gadus lielu stāžu pedagoģiskajā darbā, bet klusēja. 
Mīlā miera labad, zinādama, ka direktors iebildumus necieš, 
gadiem ilgi atceras kritiskas piezīmes un nepiedod, ja viņam 
tīšām kāpj uz varžacīm.

Aizvainojums smacēja Mārīti. Viņa bija degsmes pilna, 
bet trūka diplomātiskas piesardzības. Jaunības maksimālisms 
neļāva padomāt par sekām. Bezspēcīgās dusmas vairoja 
kolēģu klusēšana kā nodevīga sazvērestība pret vājāko. Acīs 
sariesās asaras. Viņa sameklēja rokas somiņā mutautiņu.

- Jūs neesat izvēlējusies īsto profesiju, - direktors 
nežēlīgi turpināja. - Jūsu vieta ir teātrī. Tāds talants iet bojā. 
Traģisko lomu tēlotāja.

Mārīte šņukstēdama izskrēja no skolotāju istabas. 
Aizdrāzās uz savu tukšo klasi un uz karstām pēdām būtu 
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Svētdienas dievkalpojumus apmeklēja ne vairāk 
kā piecpadsmit cilvēku. Aktīvākās draudzes locekles 
skaitījās cienījama vecuma dāmas - pāri septiņdesmit. 
Toties Ziemassvētkos dievnamā pulcējās ļaudis no tuvākās 
un tālākās apkārtnes. Daudzi, kuriem nebija mašīnas, arī 
sirmgalvji, nāca lielus gabalus kājām, pat kilometrus piecus 
un vairāk. Atceļā bieži vien auto īpašnieki apželojās un 
večiņas aizveda, ja arī ne līdz pašām mājām, tad vismaz līdz 
ceļgalam. Varbūt tā izpaudās garīdznieka sprediķa labvēlīgā 
ietekme?

Jānis gribēja sagādāt pārsteigumu Mārītei un, viņai 
nenojaušot, sarūpēja arī gredzenus. Zelta stīpiņa cieši 
apņēma līgavas pirkstu - pēc sena ticējuma tas nozīmēja, 
ka nākamais vīrs būs labs un gādīgs. Ja gredzens liels - vīrs 
skarbs un neciešams.

Mārīte un Jānis nebija vienīgais pāris, kuru tovakar 
apgredzenoja. Laulības ostā iestūrēja vēl divi mīlnieki - 
pavisam jauniņi, škiet, tikko kā no skolas sola, briesmīgi 
satraukušies. Toties šiem pa priekšu cēli gāja vedējtēvs ar 
vedējmāti, kas it kā uzņēmās atbildību par jauno pāri, lai gan 
lielākoties precētiem pašiem vien jākuļas pa dzīvi.

Pārbraucot mājās, Mārīte, tagad jau Apškrūma, 
vispirms ielika savu neparasto līgavas pušķi vāzē. Viņa 
nezināja, ka Jānis zaļgano stikla trauku kādreiz bija dāvājis 
Elfrīdai trīsdesmit gadu jubilejā. Ja visu zinātu, to būtu pārāk 
grūti izturēt. Kā gada visīsākajā naktī tagad uz galda ziedēja 
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- Par to, dārgais, vajadzēja painteresēties jau daudz 
agrāk. Man ir tikai zila. Anglijā pie altāra līgava vienmēr 
dodas zilā tērpā. Ši krāsa nozīmē mūžīgu mīlestību.

Jāšaubās, vai Jāni apmierināja atbilde, taču vecāku 
klātbūtnē viņš nevēlējās ķildoties, tikai ar noželu atzina, ka 
viņam zila uzvalka neesot, vienīgi brūns. Tad viņš piesita sev 
pie pieres - gandrīz aizmirsa pašu galveno.  Iegāja vannas 
istabā un pēc mirkļa no turienes iznāca ar līgavas pušķi - 
paparžu cerā ziedēja septiņas sarkanas rozes. Kur viņš tās 
ziemas salā izrāvis? Un kā viņš ticis pie papardēm? Kūtī 
izaudzējis? Bet tad jau Mārīte būtu pamanījusi. Garāžā?

Pats līgavainis apmierināti smaidīja. Mārītes mamma 
uzslavēja viņu par teicamu gaumi un oriģinalitāti.

- Znotiņ, vai pirms lielā notikuma mums nederētu 
pa graķītim ieraut? - Rūdolfs uzlika galdā konjaka pudeli , 
kuras kakliņu rotāja septiņas zvaigznītes. 

- Pirms baznīcas ne piles! - stingri noteica sieva.
Gruzītim atlika noplātīt rokas.
- Tev, Jāni, laimējies, - viņš jau bez alkahola uzņēma 

familiāru toni. - Mārīte atsitusies manī. Viņa tik kategoriska 
nebūs. Es brīnos, kā es tik ilgi šitādu diktatūru esmu varējis 
izturēt. Man vajadzētu ordeni piešķirt.

Milda vīra vāvuļošanā neklausījās, mudināja doties 
ceļā. 

- Cik tad te tālu - piecpadsmit kilometru! - mierināja 
Jānis. - Viens pūtiens un būsim galā. Bez mums jau nesāks. 
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uzrakstījusi atlūgumu, taču somiņā neatradās  balta papīra 
lapa.

Pārnākusi mājās, uzreiz zvanīja Sandrim un paziņoja 
bezkaislīgā balsī, ka iešot no skolas projām. Draugs viņu 
nosauca par traku.

- Nedari muļķības! Ieej aukstā dušā un lēnā garā 
visu labi pārdomā. Pie pirmās neveiksmes nedrīkst mest 
plinti krūmos!

Tas tika pateikts tā, it kā Sandris piederētu citai, daudz 
vecākai paaudzei.

- Par kādu neveiksmi tu runā? – Mārīte apskaitās. 
– Ar savu mācību priekšmetu es labi tieku galā. Un bērni 
mani ciena.

- Tad es nesaprotu, kāpēc tu taisies dezertēt.
- Direktors vainīgs.
- Nu, nū?
- Ņirgājas par mani.
- Tava vaina ir tā, ka tu esi hiperjūtīga. Mūsu darbā 

pārmērīga emocionalitāte traucē.
Viņa vīlusies nolika klausuli. Cerēja, ka Sandris 

nomierinās, bet šis, muļķadesa, nezinādams lietas patiesos 
apstākļus, pūta direktora stabulē. Raksturoja bijušo 
klasesbiedreni gandrīz tiem pašiem vārdiem: jūtīga, 
emocionāla, tēlotāja, aktrise, it kā sieviete varētu dzīvot 
tikai ar prātu vien. Tad tev, mīļais, jāmeklē cita simpātija 
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– ar lielu galvu un mazu sirdi, vai vēl labāk: pavisam bez 
sirds.

Ūdenim šņācot vannas istabā, Mārīte nedzirdēja, kā 
iezvanījās tālrunis. Klausuli nocēla mamma.

- Es tūlīt viņu pasaukšu.
Nepaguvusi kārtīgi noslaucīties, meitene piegāja pie 

aparāta. Uz grīdas palika slapjas pēdas.
- Mēs nepabeidzām sarunu, - Sandris aizrādīja.
- Lattelekom iztraucēja.
- Nu, nu, nu!
- Atceries, kādreiz padomju laikā čeka laida virsū 

radiostacijai „Amerikas balss” „zāģi”. Bet tu vienmēr cītīgi 
klausījies un tāpēc skaitījies klasē labākais politinforma-
tors.

-  Nenovirzīsimies no temata! Tu visu laiku kritizē, 
vienīgi pati esi nevainīga kā sākumskolniece.

- Ja tu gvelzīsi rupjības, tad es atkal tūlīt sarunu 
pārtraukšu, - Mārīte piedraudēja.

- Ak kungs! Es nevienu rupju vārdu nezinu. 
Manuprāt, es izteicu komplimentu.

- Vai tu tikai tāpēc piezvanīji? Pataupi glaimus kādai 
citai! Man tādas saldas mēles nepatīk.

- Vēlējos tev atgādināt, lai klausītu vecāku un 
gudrāku cilvēku. Zem aukstas dušas biji?

- Plika skrēju pie aparāta.
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Pēc pamatīgas pēršanas viss nogurums bija aiztrenkts 
projām, galvas skaidras, bet sirdis pilnas ar mīlestību. Vēl 
vajadzēja pagūt izcept pīrāgus un plātsmaizi. Torti māte 
apsolīja atvest no Rīgas.

Sniegs pārstāja snigt. Sarkana ziemas saule jau pirms 
četriem pēcpusdienā pazuda aiz apvāršņa.

Četros pienāca Rīgas autobuss, bet piecos jau baznīcā 
sākās viņu dievkalpojums, kurā Jānis un Mārīte viens otram 
un visai pasaulei teiks visietilpīgāko vārdu “jā”.

Uz pieturu pretī Mārītes vecākiem gāja abi. Patiesību 
sakot, trīs, jo Reksis arī tipināja līdzi - iesākumā kautrīgi 
turēdamies aizmugurē, tad blakus un, tā kā atpakaļ viņu 
nesūtīja, aizsteidzās pa priekšu. Laikam jau savā mazajā 
galviņā bija ieņēmis domu, ka saimnieki brauks projām.

Kad no autobusa izkāpa viņam sveši cilvēki - vīrietis 
un sieviete, bet sirsnīgi sasveicinājās ar sagaidītājiem, Reksis 
nemaz nevēra muti vaļā, draudzīgi luncināja asti.

- Kas tas par suni, kurš nerej? - brīnījās Rūdolfs 
Gruzītis. 

- Viņš pazīst labus cilvēkus, - Jānis smiedamies 
atbildēja.

Ciemiņiem piedāvāja siltus pīrāgus, bet abi mājinieki 
sāka tērpties svētku drānās.

- Vai tev, Mārīt, balta kleita ir? - topošais vīrs 
apvaicājās, kad viņa atvēra skapi.
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Līdz šim Jānis tik ekskluzīvas pirtsslotas nebija lietojis, 
šoruden izmēģināja un jutās vareni. Tikai tā nav pēršanās, 
ja pašam sevi jāapkalpo. Jau mūsu senči zināja, ka vīrietim 
jānoper sieviete un otrādi. Tāpēc pirtī bez kautrēšanās visa 
ģimene gāja kopā.

Kamēr abrā rūga mīkla, Jānis ar Mārīti kaili ņēmās pa 
pirti. Ar paštaisītu ķipi uzšļāca aukstu ūdeni uz karstajiem 
akmeņiem, un šaurā telpa pieplūda ar pelēkiem garaiņiem 
kā estrādes koncertā, kad visa skatuve piedūmota un nav 
iespējams vairs saskatīt ne orķestri, ne arī dziedātājus.

Jau iepriekš Jānis bija atnesis šurp slotiņas. Karstumā 
gulēdama uz lāvas, acis labsajūtā aizmiegusi, Mārīte gaidīja, 
ka saimnieks maigi nošvīkstinās pa muguru ar bērzu slotu. 
Kad trāpīja pa sāniem ar ūdenī izmērcētām nātrēm, viņa 
sarāvās un skaļi iebrēcās.

Viņš uzvālēja arī sev pa krūtīm.
- Kolosāli!
- Kāpēc tu mani nebrīdināji? - Mārīte pārmeta. - Es 

būtu sagatavojusies. Tā jau var sirdstrieku dabūt. Sajūta 
tāda, it kā es kaila būtu nogūlusies pie stropa skrejas un 
mani reizē sadzeļ simt bišu.

Viņa atspēlējās Jānim, sparīgi zvetēdama tam pa 
pleciem ar kadiķa slotu. Viņš pūta un vaidēja, pa visu  
ķermeni skrēja skudriņas, alkatīgi vēlēdamās noēst miesu 
no kauliem.
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- Skaisti! Ieej vēlreiz vannas istabā! Noskalo visus 
sārņus! Ūdens attīra ne vien miesu, arī dvēseli.

- Paldies par padomu. Mana dvēsele ir tīra.
- Pati savu dvēseli nevar redzēt, Vienīgi citi. 

Visredzīgākais ir tas, kurš ļoti ieinteresēts tavā liktenī.
- Un tas būtu tu?
- Vai tu vēl par to šaubies? Izmet no prāta 

pašnāvniecisko noskaņojumu!
- Ko tu murgo, es pārāk stipri mīlu dzīvi.
- Aiziešana no skolas līdzinās pašnāvībai. Tagad 

esmu pateicis visu. Sūtu bučiņu. Atā!
Mārīte pretī nesūtīja neko. Toties uzmundrinoši 

pasmaidīja savam attēlam spogulī. Tas likās pievilcīgāks 
nekā oriģināls. 

Otrā nodaļa

Pavisam cita gaisotne valdīja Sandra skolā. Tāpēc 
viņam arī grūti bija izprast Mārītes diskomfortu. Kopš 
deviņdesmito gadu sākuma par direktori te strādāja Aina 
Zeibote. Viņu dēvēja par Atmodas direktori, jo gaišā 
personība šķita brīva no pagātnes žņaugiem.

Zeibote pati mācīja fiziku – priekšmetu, kas neatkarīgs 
no politiskās konjunktūras un vairāk piestāv vīriešiem. Pēc 
Fizikas fakultātes beigšanas viņa palika strādāt universitātē 
līgumdarbu grupā, turpinot jau diplomdarbā iesāktos 
pētījumus. Paralēli zinātniskajiem eksperimentiem jaunā 
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speciāliste lasīja lekcijas studentiem un vadīja viņu kursu 
darbus. Sekmīgi aizstāvēja disertāciju un ieguva zinātņu 
kandidāta grādu.

Iespējams, ka visu mūžu Aina Zeibote būtu pavadījusi 
augstskolā, ja nejauši nebūtu satikusi savu klasesbiedreni, 
kura strādāja vidusskolā par direktora vietnieci mācību 
darbā. Tieši toreiz trūka fizikas skolotāja, vecais iepriekšējā 
gadā nomira, un skola izlīdzējās ar cilvēku, kuram nebija 
pedagoģiskās izglītības, šefības rūpnīcā viņš vadīja cehu. 
Pārmaiņas pēc Aina bija ar mieru vienu gadu izmēģināt, pēc 
tam atgriezties pie saviem studentiem.

Darbs ar pusaudžiem aizrāva, izrādījās, ka Zeibote ir 
dzimusi skolotāja. Viņas audzināšanā nodeva devīto „A” 
klasi, un mācību gada laikā tā kļuva par labāko visā skolā.

Sākumā audzēkņi fizikas kontroldarbos rakstīja visādus 
kuriozus, un skolotāja nezināja – smieties vai raudāt. Viņas 
dienasgrāmatā vēl saglabājušās „pērles” no tiem laikiem:

„Vislabāk siltumu vada saule, bet visvājāk aukstums. 
Koki rada aukstumu un vēju.”

Cits domu grauds:
„Uz kustībā esošu automašīnu darbojas sekojoši spēki: 

darbaspēks, vadītāja pretestība, jauda, ātrums, spidometrs, 
akumulators.”

Tikpat liela putra skolēnu galvās bija arī par skaņu:
„Skaņa izdalās no priekšmeta vai no paša cilvēka, vai 

gaisa.”

251

Četrdesmit pirmā nodaļa

24. decembra rītā Jānis kātoja uz silu pēc egles. Gaisā 
valdīja bezvējš, nekustējās ne zariņš. Lielām pārslām sniga 
sniegs. Mežs izskatījās teiksmains kā uz svētku apsveikuma 
kartītes. 

Tālu nevajadzēja brist. Mūžam zaļās egles cita par citu 
skaistākas dižojās kā izstādē. Apškrūms izvēlējās augumā 
lielāku par pašu. Sākumā nesa pār plecu, bet pamazām 
kuplais koks iesvērās un, lai arī līdz mājām vairāk par 
puskilometru nebija ko iet, vēlāk vilka pa zemi.

Istabā egle sniedzās līdz griestiem. 
- Tu esi pārcenties, - Mārīte bārās. - Mums nav ne 

tik daudz svecīšu, ne mantiņu.
- Nav jau jāizgrezno kā princese. Galvenais, ka cēla 

un majestātiska. Īsta meža meita.
Mārīte palika pušķot egli, Jānis aizgāja kurināt pirti. 

Noberzīs sārņus no miesas un dvēseles, un tīri sagaidīs 
dārgos ciemiņus no Rīgas.

Jau jūlijā Jānis sasējis pirtsslotas - ne tikai no bērza 
zariem, bet arī no ozola un kadiķa. Pa radio kāds dziednieks 
klāstīja, ka sevišķi labvēlīgi uz ādu iedarbojas vērmeļu un 
biškrēsliņu slotas. Vēl efektīvākas esot nātru slotas, kas ne 
tikai noņem nogurumu pēc lielas fiziskas slodzes, bet pats 
galvenais - dziedina locītavu slimības. Droši vien tās noder 
arī profilaktiski - par ļaunu jau nenāks.




