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  Beidzot pēc ilgākiem laikiem 
esmu atbraucis uz Mordangas ap-
kārtnes mežiem. Te visapkārt ir 
daudz brīnumskaistu ezeriņu, kas 
kalpo cilvēku priekam un atpūtai. 
Uz šīm skaistajām vietām mēs brau-
cam vairāk nekā 30 gadu.

  Sensenos laikos te viļņojusi 
jūra, par kuras esamību liecina atro-
damie gliemežvāki un gudru zināt-
nes vīru atzinumi. Gadu gaitā jūra 
atkāpusies un atstājusi šos dabas brī-
numus cilvēkam. Visapkārt šalc lieli, 
veci priežu meži, kas saplūst vienā 
masīvā ar Usmas mežiem. Pagaidām 
te ir miers un klusums, bet zinu, ka 
mūžīgi tā nebūs. Jau drīzumā nāks 
skaļš Zāģeru pulks un šo svēto klusu-
mu pārtrauks, iztraucēs un paņems. 
Visam ir savs sākums un gals, nekas 
nav mūžīgs — ne cilvēks, ne daba.

  Pienāca pavasaris un jaukā 
vasara. Vīriem jau bija sen apnicis 
sēdēt savās slēptuvēs, un tie sāka at-
kal pulcēties kopā. Nevienā Latvijas 
novadā mežos tik daudz nacionālo 
partizānu nebija kā Latgalē. Šie vīri 
mūsu tautas vēsturē ierakstīja ne 
vienu vien spožu lappusi cīņā pret 
boļševikiem un to pakalpiņiem. Bija 
beidzies karš, un it kā iestājies miers, 
bet ne visiem. Bija daļa vīru, kuriem 
karš turpinājās. Mežos sagāja vācu 
leģionāri — no padomju armijas bē-
guļojošie dezertieri, kāds no Kurze-
mes katla dzīvs palicis leģionārs un 
pārnācis savā dzimtajā pusē, neap-
mierinātie ar padomju varu — dau-
dzi vīri, gatavi cīņai.

  Un tā mēs riņķojam un grie-
žamies steidzīgā dzīves orbītā. Tie 
cilvēki, kuri nebēg no darba, godīgi 
strādā kolhozā, vēl cītīgāk — savās 
piemājas zemēs un ap lopiņiem, dzī-
vo tīri labi. Visās ģimenēs jau ir te-
levizori, ledusskapji, skanīgas, Rīgā 
ražotas radiolas un citas mantas. Vai-
rākus gadus izstāvējuši garu garā rin-
dā, pārdzen mājās «Moskvičus» un 
«Žiguļus». Kaut visā Savienībā valda 
Brežņeva saimnieciskās un politiskās 
stagnācijas laiks, cilvēki iemācījušies 
iekārtoties un ar katru gadu dzīvo ar-
vien labāk. Vēl nav pienācis tas laiks, 
kad visi pārtikas veikali būs tukši…

  Padomju lauksaimniecības prie-
kus un bēdas biju izbaudījis pilnīgi. 
Man to pietika. Gandrīz katrā Latvi-
jas rajonā strādāja kāds mans studiju 
biedrs. Viens no tiem mani iepazīsti-
nāja ar Talsu partijas rajona komitejas 
sekretāru Rožlapu. Viņa pārziņā bija 
visa rajona rūpniecība, tai skaitā arī 
zvejnieku kolhozi. Mērsragā, zvejnieku 
kolhozā «1. Maijs», bija vajadzīgs parti-
jas pirmorganizācijas sekretārs. (..)

Mērsrags rakstos pirmoreiz minēts 
15. gadsimtā kā neliels zvejniekciems 
skaisto priežu mežu ielokā. Par šo vie-
tu stāsta briesmu lietas. Senos laikos 

Aivars Aivieksts
STĀVUS

Balts ūdens 
stāvus 
no debesīm gāžas, 
caurteku rīklītes 
aizrijušās 
aizcērtas kā sakvojāži…

Kaķi pamet 
nedrošās slēptuves 
un izstieptām astēm 
lido pār lāmām. 
Tādā brīdī visiem jāpaliek 
stāvus 
un pret debesīm jātur 
atvērtas plaukstas: 
— Nāc, brālīt, sadzersim!

Ja debesis neizmaksātu, 
vai tad es kādu sauktu…

Dzintra Žuravska
SAPNIS UN ILŪZIJA

Mans zilais sapnis vasaras naktī, 
Mana zeltaini mirdzošā ilūzija 
Te bija, te pagaisa vakara vārtos. 
Un tomēr bija.

Varbūt tā pārtapa mākonī baltā 
Un pacēlās augstāk debesu tālē, 
Bet varbūt to satvēra vakara vēji 
Un aiznesa tālāk.

Bet varbūt līdz jums tas paguvis aizklīst, 
Vēl skumjās un nožēlā neizlijis, 
Mans zilais sapnis vasaras naktī, 
Mana ilūzija.

Maksimilians Kvite
*  *  *

Dāviniet sievietēm ziedus — 
viņām tie patīk, un pašas 
atplaukst krāšņi kā puķes.

Dāviniet sievietēm sauli — 
viņas to pelnījušas, 
par jums diendienā nemitīgi gādādamas.

Sirds siltumu sievietēm dāvājiet 
tā, lai pat ziemas spelgonī 
saltumu nemanītu.

Dāvājiet sievietēm prieku, 
un, ticiet man, jūs to 
ar uzviju saņemsiet atpakaļ.

A. Pelēča literārajai prēmijai 
izvirzītās grāmatas

Eduards Bidzāns
«Manas dzīves atmiņas»

Grāmatas titulvāks.
Montas Bērziņas foto

Mērsragā dzīvojuši nežēlīgi jūras lau-
pītāji. (..) 1710. gadā mēra laikā gan-
drīz visi ciema iedzīvotāji izmiruši.

  Un tā es te kopā ar saviem 
1500 kadriem cīnos. Cīnos ne tiešā, 
bet pārnestā nozīmē. Vārds «cīnī-
ties» toreiz bija pastāvīgs partijas 
sauklis. Skanēja aicinājumi cīnīties 
par augstāku darba ražību, lielāku 
tērauda un čuguna ieguvi, augstāku 
piena un graudu ieguvi, zivju pro-
dukcijas ražošanas palielināšanu 
un tā bez gala. Visa dzīve pārvērtās 
vienā cīņā. Beidzot cilvēks nesapra-
ta, ar ko un par ko jācīnās. Atmeta 
visam ar roku un dzīvoja tālāk.

  Ar katru gadu aizvien vairāk un 
vairāk no plašās padomju dzimtenes 
Latvijā ieplūst cittautieši. Vairums 
cenšas ieperināties Rīgā vai citās Lat-
vijas lielākajās pilsētās. Visskumjā-
kais ir tas, ka liela daļa no tiem ir lai-
mes meklētāji un dažādi klaidoņi (..).

Rīgas ielās tikpat kā nedzird lat-
viešu valodu. Ja kāds kaut ko ieru-
nājās latviski, tad pieklusināti, it kā 
kautrīgi un ar zināmu piesardzību. 
Ja veikalā uzdrošināsies kaut ko pa-
jautāt latviski, tad tūlīt atskan bargs 
uzbrēciens: «Govoriķe po ruski!» (..)

Iebraucot Rīgā no tik klusas lau-
ku pilsētiņas kā Talsi, tūlīt acīs krīt 
viena īpatnība — pilsēta pilna ar 
padomju armijas virsniekiem. Un 
kā tad to te nebūs — Rīgā atrodas 
Baltijas kara apgabala štābs, dažādas 
kara daļas un kara skolas. (..)

  Sākās demokrātijas brīvības 
un visatļautības laiks Latvijā. Tika 
pieņemti tie savādie likumi un no-
teikumi, gandrīz vairāk pārkāpējus 
aizsargājoši, nevis cietušo. Bagātā Se-
lekcijas saimniecība īsā laikā tika lik-
vidēta, izvazāta un daļēji izzagta. Jau 
tāpat tukšie pārtikas veikali kļuva vēl 
tukšāki. (..) Visā krāšņumā uzplauka 
noziedzība. Pienāca tāds laiks, ka ne-
bija ne preču, ne naudas. (..) Mafijas 
grupējumi pagaidām valsts varu groza 
un vada tai vajadzīgajā virzienā. (..)

  (..) Tāpēc jau es arī te cilāju 
vairāk cilvēku ēnas puses, labo pie-
minot maz. Tai sliktajā viss nebija 
slikts vien. Savā garajā, sarežģītajā 
dzīves ceļā sastapu arī daudz labu 
cilvēku — godīgu, strādīgu, izpa-
līdzīgu. Pats es piederu zudušajai 
paaudzei, kura neko labu neredzēja 
krievu laikos un neredz arī tagad. (..)

Sagatavojusi Monta Bērziņa.


