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Ir katram pašam sava dzīve,
Un tā tev tādas krāsas krāj, 
Ko nevar izziedēt pat puķes
Un nevar atrast gleznotājs…

Un prieku izkalt tu no sāpes
Un gaišās bruņās ietērp to,
Ar muļķiem cīnies un ar gudriem
Un uzvari, jo jādzīvo.

Kur citiem vārpatas pat neaug
Un mēma paliek sausā smilts,
Tu stādi, sēj – un te ir kļava,
Un te ir kartupeļu cilts.

Pēc citu mēra savai laivai
Tu neļauj airus uztaisīt.
Un tieši tāpēc, ne jau lēnāk
Par citam tava laiva slīd.

Redz acis katram tavu ziedu,
Un ausis savu dziesmu dzirdam
Un katram slimība ir sava
Un sava veselība ir.

Vitauts Ļūdēns „ Laiva”
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Smiltenes ģimnāzijas salidojums
2011.g. septembrī

Māja “Medemciemā“, 2011.g. septembrī
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Esmu dzimis rīdzinieks. Šai pasaulē nācu 1933. gada 5. jūlijā kā 
vienīgais bērns ģimenē. Pēc manas piedzimšanas vecāki nolēma 
pārcelties uz laukiem, kur nopirka 21 ha ar krūmiem un mežu pieaugušu 
zemes gabalu.

Tēvs, pēc sarunām ar vectēvu, jau no bērna kājas ielāgoja, ka 
nepieciešams tikt pie sava kaktiņa un stūrīša zemes. Vectēvs, būdams 
kalps, cieta 1905. gadā revolūcijas laikā. Viņš atceras muižnieka pērienu 
par pretim runāšanu. Ja ir īpašums, tad ir vērts par to cīnīties, to aizstāvēt, 
bet nedrīkst pāri darīt kalpiem…

“Cilvēks, kam nekas nepieder, arī pats nav nekas…” 
(Leonardo da Vinči)
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To ielāgoja Kārlis Krasnovskis, taču 
viņam līdz tam bija garš ceļš ejams.

Atnāca 1. Pasaules karš un viņu kā 16 
gadīgu zēnu paņēma armijā par tranšeju 
racēju. Atmiņā zemteksti par cīņām 
Ložmetējkalnā, Tīreļpurvā, Nāves salā.

Div’ dūjiņas gaisā skrēja
Abas skrēja dūdodamas.

Tēvu zemei grūti laiki
Dēliem jāiet palīga.
Mirdzot šķēpiem zeltsaules 
staros…

Taču bija arī atkāpšanās kaujas 
pie Nīcgales, tālāk sekoja Petrograda, 
Ļeņina apsargāšana, Trocka gaidīšanai 
nostādītā parāde, spalgā ziemas salā uz 
kuru viņš ieradies lamādamies pēc 4 
stundām, klusais, mazrunīgais, glūnīgais 
Staļins… Ļeņina runas...

Taču, kad tēvs redzēja, ka pūlis 
nosita galīgi nevainīgu cilvēku un ie-
meta Fontankā, viņš sāka šaubīties par 
boļševiku taisnību un patiesību...

Tēvs karoja Arhangeļskas frontē, 
cieta no vācu gāzēm, cīnījās arī citās 
frontēs, redzēja boļševiku vardarbību. 
Kara rezultātā tēvam bija astoņi smagi 
ievainojumi, gāzu uzbrukuma sekas, 
sakropļoti labās rokas pirksti. Atgriezās 

Kristīna Krasnovska
Mir. 1937.g.

Jānis Krasnovskis
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Edvards, dzimis 2011.g. 13. septembrī

Gunārs Krasnovskis ar mazdēlu Gati
un mazmeitu Andu
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Es vēl joprojām strādāju aptieku sistēmā “Sentorfarm” aptiekā 
“Vidzeme”. 

Uzskatu, ka visa laba pamatā ir siltums un saule. Saules visspēcība 
ir saprotama arī latviešu tautai. Tā ir solārais kosmiskais spēks, no tā 
cēlusies visa dzīvā radība un tā ir ierakstīta Lielvārdes jostā.

Saulei jābūt cilvēku attiecībās pēc garajiem tumsības gadiem. 

 Gēte saka:
Dimd saules seno lielo dziesmu
Ar brāļa sfērām saskaņā
Kā pērkons ar zibens liesmu
Tā lemto ceļu nostaigā.

Un eņģelim dod spēka kvēli
Tās vara neizprotamā:
Dievs, tavi darbi mūžam cēli 
Kā pirmās dienas spožumā!

Ave sol!
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dzimtenē kājām no Augustovas, 
dabūja redzēt kā lāči mežā mielojas ar 
avenēm. Bija interesanti to vērot, bet 
tai pat laikā arī bīstami.

Tēvs izmācījās par kalēju kā arī ci-
tas tehniskas lietas, brauca kulšanās 
ar tvaika mašīnu, beidzot iestājās 
kokapstrādes fabrikā par meistaru, 
apprecējās. 1933. gadā piedzimu es, 
bet 1934. gada 15. maijā bija Ulmaņa 
apvērsums un par godu šim datum-
am pie pagaidu mājas tika pagalmā 
iestādīts ozols. Vēl bija daudz darba, 
lai nocirstu mežu, izlauztu celmus, 
iekoptu līdumus. Vectēvs, kura vārds 
bija Jānis, izlauzto celmu kaudžu pelnos izaudzēja uz Jāņiem lielus 
un garšīgus kartupeļus.

Es biju ļoti mazs, zinātkārs, rotaļu biedru man nebija, vecāki visu 
laiku bija aizņemti; pats vēl nemācēju uzvilkt bikses, bet no rīta pa-
modies, tās paņēmis, devos uz robežu pie kaimiņa, vecā Ķežu saim-
nieka un ejot blakus arājam, es jau pirms skolas biju uzzinājis par labo 
un ļauno, par darba nozīmi tautas dzīvē, par ģeogrāfiju, par vēsturi, 
par novadu, par daudziem labiem cilvēkiem.

Neba maize pati nāca
Bagātā vietiņā
Nav saulīte uzlekusi
Jau sirmīši nosvīduši. 

Daudz vēlāk 1949. gadā veco, uz gultas guļošo, slimo Ķežu saim-
nieku izveda uz Sibīriju, kopā ar vienīgo kalponi Mariņu. Saimnieka 
meita ar znotu aizbēga, domājot, ka vecu un slimu tēvu uz Sibīriju 

Gunārs Krasnovskis,
zīdaiņa vecumā
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nevedīs. Taču kļūdījās. Mariņa atgriezās no Sibīrijas, bet veco Ķežu 
māju saimnieku pa ceļam apraka Krievijā dzelzceļa malā. Cits 
Ķezis, citās mājās izpirkās no čekistiem uz viņa rēķina, kļūdams 
jaundibinātajā kolhozā negants un nekaunīgs brigadieris. 

1940. gadā, kā zināms, ienāca krievu armija - bija terors, 
slepkavošanas un izvarošanas.  Bez pēdām pazuda kāda mūsu 
kaimiņa, saimnieka meita.

Tad ienāca vācieši. Raunas pilsdrupās nošāva 8 komunistu aktīvistus, 
Smiltenē šāva žīdus. Pēc komunistu atkāpšanās, 1941. gadā, mums 
vajadzēja vest kaimiņieni uz izvadīšanu Smiltenes kapos. Vācieši 
šosejas malā bija metuši bumbas. Tobrīd armija jau bija aizbraukusi, 
un prom vairs brauca tikai komunistu varas vīri, kuri tad arī izbaudīja 
vāciešu uzbrukumus. Skats bija drausmīgs: šosejas malās bija dziļas 
bedres, malās bija ļoti daudz mašīnu vraku, koku zaros karājās cilvēku 
mirstīgās atliekas. Šosejas malās bija izliktas ģīmetnes ar Staļinu, 
Molotovu, Vorošilovu, Kaganoviču u.c.  ar izdurtām acīm.

1942. gadā Mārtiņa pamatskolā stādījām liepiņas un ozolus, atmi-
noties noslepkavotos un aizvestos. Dziedājām L. Breikša dziesmu:

“No zemes šīs mēs izauguši esam
Par zemi šo mums galva jānoliek!”

Kad paaugos un māte brauca uz Rīgu, es teicu, lai apskatās, kur 
Rīgā atrodas Daugava un universitāte, jo plānoju tur mācīties. Zināju, 
ka jebkurš darbs ir cienījams, taču pagastā cienījamākie cilvēki ir 
skolotājs, ārsts, mācītājs, provizors, mežsargs u.c.

Pirms iebrukuma Latvijā, Padomju Savienība iebruka Somijā, 
jo Somija nenoslēdza sadarbības līgumu. Šeit somi parādīja īstu 
Dzimtenes mīlestību, aizstāvot savu zemi. Somi, sākot ar pierobežu, 
kara sākumā nodedzināja mājas, lai krieviem nebūtu kur patverties. 
Arī aukstā ziema, ceļi un prasmīgu somu uzbrukumi atstāja krievu 
sabojātās tehnikas kolonas tā, ka neviens nevarēja tikt garām un 

61

Jaunāka meita Ginta pēc da-
bas piemīlīga, izpalīdzīga, godīga. 
Pēc 8. klases gribēja mācīties 
Gaiļezera medicīnas skolā. Viņai 
bija dotības šajā ziņā. Viņa jau 
prata izdarīt injekcijas. No skolas 
gāja uz slimnīcu vērot operācijas. 
Nomācījās vienu gadu medicīnas 
skolā un pirms ķīmijas eksāmena, 
bez sazināšanās ar mani, izņēma 
dokumentus un aizgāja no tu-
rienes ar domu nekad neatgriez-
ties. Konflikts bija ar ķīmijas 
skolotāju. Es viņu biju ļoti labi sa-
gatavojis eksāmenam ķīmijā. Viņa 
labi pabeidza vakara vidusskolu, 
apprecējās un iestājās no jauna, 
taču nestrādāja profesijā, jo neko nevarēja nopelnīt. Viņai bija dēls 
Gatis, meita Anda un gaidāms š.g. septembrī būs vēl trešais bērns. 
Gintu es kādreiz saucu par Luciku, bet gati par Gaciku. Pašreiz viņi 
no tiem kautrējas. Ginta kopā ar vīru dzīvo Medemciemā. Ir uzcelta 
māja, zivju dīķisun pirts. Ar visu pašlaik ir apmierināti.

“Kāzas“
Māris Vanags, Ginta Krasnovska

Gatis pabeidzis augstskolā “Turība” 1. kursu un pēc prakses 
Grieķijā par tūrisma jautājumiem turpina mācīties 2.kursā.

Anda mācās 9. klasē Āgenskalna Valsts ģimnāzijā. Vīrs Māris 
cenšas nopelnīt naudu dzīvošanai. Ir strādājis arī ārzemēs.
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luterāne un es biju kristīts Raunas baznīcā. Mūsu kāzu reģistrācijas 
laikā skanēja valsis no kinofilmas “Salna pavasarī” un tas toreiz radīja 
diskomforta sajūtu un tāda ir vienmēr, kad es izdzirdu šo mūziku.

Man ir divas meitas. Aija (dzimusi 1962. gada 14. maijā (lapu 
plaukšanas laikā)) un Ginta (1971. 
gada 14. oktobrī (lapu nobiršanas 
laikā)).

Kad vecākajai meitai jautāju 
par ko viņa mācīsies, viņa atbildēja, 
ka par slepkavu.

Kad jaunākai meitai Gintai 
jautāju par ko viņa mācīsies, viņa 
atbildēja, ka mācīsies par mammu.

Aija no bērnības bija 
nesavaldīga, rupja, neuzmanīga, 
nevienu neklausīja un nebija 
ne par ko pārliecināma. Viņa 
volentāri darīja visu, kas ienāca 
prātā. Vienreiz viņa izveda mani 
no pacietības un par bezkaunīgu 

izrunāšanos es viņai iesitu pa muti. 
Kādreiz viņa bija izplēsusi no enciklopēdijām un vērtīgām grāmatām 
krāsainās ilustrācijas, lai līmētu sienas avīžu stendos, pieņemot kā 
pašsaprotamu lietu, jo skolā prasīja. Tāda jau bija skolas politika 
toreiz, lai ņem kur grib, lai tikai būtu. Skolā mācījās uz vieniem di-
vniekiem, bet pabeidza vidusskolu un iestājās LU filoloģijas fakultātes 
bibliogrāfijas nodaļā. Ilgi strādāja pie grāmatu izsniegšanas. 2005. gadā 
iestājās Baltijas Starptautiskajā akadēmijā datorgrafikas fakultātē. Ir 
beigusi maģistra statusā, bet nav īsti apmierināta ar darbu.

Jaunākā meita Ginta
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tās bija praktiski nelietojamas. Arī tas, ka krieviem pārvietošanās 
uz slēpēm armijā bija nezināms jaunums, veicināja lielus cilvēku 
zaudējumus. Liela loma bija somu attapībai. Pēc milzīgajām kaujām 
somu frontē, kāds krievu ģenerālis izteicās, ka viņi Somijā iekarojuši 
tik lielu teritoriju, lai godīgi varētu apglabāt visus kritušos krievus. 
Taču arī somiem bija milzīgi zaudējumi. Ja latvieši būtu parādījuši 
tādu pašu neatlaidību kā somi gan aizstāvībā, gan uzbrukumā, arī 
būtu milzīgi zaudējumi, bet  nebūtu Lielais Tēvijas karš šādā izpratnē 
kā pašlaik, ka galvenais agresors ir Vācija (pirms tam taču bija ie-
brukums Somijā un Baltijas valstīs, kurās agresors bija Padomju 
Savienība). Padomju Savienību izslēdza no Tautu Savienības.

Pirms kara bija zināmi notikumi Baltijas valstīs un Polijā, kurās 
bez tiesas un izmeklēšanas nošāva nevainīgus cilvēkus, izdurot acis 
un nogriežot mēles. Tāpēc, saprotams veidojās antikomunistiskā 
fronte, kas karoja pret Krieviju Vācijas pusē par savam tiesībām un 
valstiskumu. Sākoties Lielajam Tēvijas karam, arī latviešu pusē bija 

Tēvs priekšplānā, latviešu strēlnieks
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neviennozīmīga attieksme. Katrā ziņā visi latvieši cerēja cīņu beigās 
iegūt brīvu Latviju, taču par to cīnījās dažādos ceļos. Liela daļa, 
ko krievu čekas karavīri izsūtīja un nomocīja, radinieki stājās vācu 
leģionā un karoja pret krieviem. Daļa  latviešu bija spiesta atkāpties 
ar krievu armiju un cīnīties pret vāciešiem. Daļa no vāciešiem cietušo 
cīnījās partizānos mežā pret vāciešiem. Šeit arī no Krievijas sūtīja 
cilvēkus, munīciju, papildspēkus.

Viens mans paziņa Arvis Vītols negribēja karot un slēpās 
pagrabā gan pie vāciešiem, gan krieviem. Kad beidzās karš, viņš bija 
psiholoģiski sagrauts. Viņš kasīja nost sarkanas zvaigznītes no sta-
biem šosejas malā. Tā viņš nokasīja lielu attālumu no Gaujienas līdz 
Siguldai. Beidzot viņu ievietoja psihiatriskajā slimnīca. Arī manu 
vienīgo brālēnu Alfrēdu, kas negribēja karot vācu armijā un bija 
saistīts organizācijā par brīvu Latviju pret vāciešiem un komunisti-
em, uzaicināja noteiktā laikā ierasties Luftvaffe rīcībā. Viņš neieradās 
un tūlīt viņu apcietināja, ievietojot Salaspilī, pēc tam Štuthofā. Kara 
beigas nokļuva Amerikā, kur Mineapolisā apprecējās ar somieti. 
Iekārtojās maizes ceptuvē, lai vienmēr būtu tuvāk maizei… Viņš 
mira 2003. gadā.

Mana bērnība pagāja skaistajā Raunas apkārtnē, kur es priecājos par 
skaistajām rītausmām un krāšņajiem saulrietiem, par kalniem, ezeriem 
labiem, strādīgiem un gudriem cilvēkiem. Vajadzēja ganīt govis un pēc 
tam apgūt pārējos lauku darbus. Kā mācēdams palīdzēju tēvam un 
mātei, taču ļoti interesēja kā strādā kaimiņš – vecais Ķežu saimnieks. 
Gan toreiz, gan tagad apbrīnoju, kā viņš varēja apart tik daudz zemes 
un tik stāvos kalnos ar zirdziņu; kā viņam iznāca laika parunāt ar mani, 
pacienāt ar āboliem, parādīt Ķežu ezerā noķertās zivis.

Pēc vairākiem gadiem, kad izveidojās kolhozs un čaklais arājs jau 
atdusējās Sibīrijā, kāds krievu traktorists, izdzēris pudeli degvīna, saderēja 
uz pusstopu šņabja, ka viņš pats apars stāvo Ķežu kalnu ar traktoru. Taču 
nositās… Un tā kolhoza laikā neaparti un neapstrādāti palika ne tikai 
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Visbriesmīgākais vidusskolas laikā bija tas, ka izpildkomitejas 
priekšsēdētājs Jansons pavēlēja Ziemassvētkos raut Bilskā kolhozā 
bietes, mums, vidusskolniekiem, kuras bija iesalušas vagās un 
pārklātas ar sniegu. Arī aukstumā un salā ar kirkām un cirvjiem, 
no sasalušas zemes, mēģinājām atbrīvot cukurbietes, kas mums 
nepavisam negribēja izdoties. Šī epizode palika atmiņā uz mūžu.

Mēs bijām gandarīti par to, kā skolotāja Valdēna viņu skolojusi 
latviešu valodā un viņam ( Jansonam) tas nepavisam nebija veicies.

Runājot par krievu valodas ietekmi satrauc krievu lamuvārdu 
ietekme vienmēr un visur, arī 
latviešu valodā.

Kādreiz akadēmiķis Stradiņš 
ieteica t.s. “citējamības indeksu”, 
kas attiecas uz zinātniskiem 
atklājumiem un ari personālijām 
t.i. cik bieži tiek atklāts izgudro-
jums, cik bieži tiek pielietots un 
cik bieži atkārtojas personālijas 
šai sakarā. Pašlaik visbiežāk 
atkārtojas vārdā burts “б”, gan 
krievu, gan latviešu valodā, tā, 
ka nevar saprast, kurš ir teikuma 
priekšmets un kurš apzīmētājs.

Strādājot farmaceitiskajā rūpnīcā 
No 3 mani iepazīstināja ar manu 
nākamo dzīvesbiedri Birutu Laugali – 
medmāsu. Viņai māte nomira mazai 
esot, tā, ka viņa māti neatcerējās un tēvs nomira pēc kara kolhozu veidošanas 
laikā. Arī kara laikā bija pārciests ļoti daudz. Viss tajā manī radīja ne tikai 
mīlestību, bet arī līdzcietību. Apprecējāmies. Tiesa, mana māte bija pret 
šīm laulībām, jo viņa nevarēja ciest adventistus un viņu reliģiju. Viņa bija 

Vecākā meita Aija




