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 CEĻAVĀRDI

Elzu Karlsoni zināju no dzejnieka Aleksandra Pelēča stās-
tiem un bērnišķīgi mīļiem zīmējumiem viņa dzeju un tēlojumu 
rokrakstā pārrakstītajās grāmatiņās, ko Elziņa centīgi un aizrautīgi 
veidojusi, ar dzejnieku daudzus gadus apmainoties vēstulēm. Šīs 
grāmatiņas joprojām glabājas biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” 
fondā. Sasveicinājāmies kādā Dundagas Dzejas draugu kluba sarī-
kojumā, kur no Talsu Literātu apvienības aizbraucām vairāki. 

Personīgi iepazināmies, kad Aleksandrs vēlējās apciemot 
Elziņu viņas Rožlejās, līgstot mani par vedēju. Atceros tās tikšanās 
sarunu noskaņas un gaišo starojumu mājasmātes acīs.

Pēc tam abi ar Aleksandru vairākkārt braucām ciemoties 
Rožlejās, labi sapratāmies ar Ilgu un  viņas mājdzīvnieku saimi.

Pasaules steiga negaidīti aizrāva Aizmūža ceļos Aleksandru, 
Elziņas sirsnīgo draugu Ilgu... Arī Elziņa nepaguva ieraudzīt savu 
atmiņstāsta manuskriptu grāmatas veidolā.

Elziņas rakstītie teksti valdzina ar vienkāršo, poētiski apga-
roto, varbūt nedaudz aprauto vēstījumu, nešaubīgo ticību labajam 
apkārtējā pasaulē un iepazīto ļaužu dvēselēs.
         
           Zigurds Kalmanis.
    Talsos, 2014. gada martā.
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 Godātais lasītāj!

Tu varbūt no manis gaidīji gudrum gudrus vārdus?
Nesagaidīji!
Es runāju sniega, mēness, ziedu, koku, zāles, smilgu, sū-

nu, vēja, paparžu valodā. Es runāju ar tevi kā šīs valodas sa-
pratēju: tādēļ, vai tu zini kā

 Vasara – vasara skums,
 Kad taureņi lidos bez mums?
 Tad taureņi – taureņi skums,
 Kad vasara ziedēs bez mums...

Esmu dzimusi 1922. gada 15. augustā Dundagā, pulks-
teņu meistara un mājsaimnieces divu bērnu ģimenē.

Mācījusies trīs skolās: pirmā ir Dundagas sešu klašu 
pamatskola – tagad saukta Baltā skola. Otrā ir Talsu valsts 
ģimnāzija Mīlenbaha ielā 19 – tagadējā Talsu novada muzeja 
telpās. Trešā ir lielā dzīves skola, kas mācīja dzīvi iemīlēt, sa-
prast to bez atlikuma un piedot, bet no sirds...

Katram cilvēkam jābūt atmiņu mājām, kur kādreiz ie-
griezties – tās ir vienīgā paradīze, no kuras neviens mūs nes-
pēj izdzīt.

Atmiņu druskas rakstīt mani rosināja Kubalu skolas mu-
zeja darbiniece Gunita. Kā man tas izdevies – tā nu ir!

   Elza Karlsone Rožlejās – Dundagā, 
         2011. gada 15 – 30. novembrī.
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Elziņa laivā Pāces ezera viļņos 
1948. gada vasarā
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„Baltās grāmatas” diena pirms Ziemassvētkiem

Jā, daudzi Ziemassvētki pa sniega kupenām aizbriduši 
man garām. Ja gribu tos panākt, jāiet tālu, tālu atpakaļ – uz 
mājām, kur kādreiz dzīvojām uz bērnību, uz pirmo skolu, kur 
man ar līdzīgiem bija priecīgi Ziemassvētki. Kas par dīvainu 
nakti, kad suņi nekož, avis nebaidās, spieķis nesit, uguns ne-
dedzina – tā par Ziemassvētkiem stāsta Zelma Lāgerlēva.

Toreiz bija lielisks, blāvi zils ziemas vakara mijkrēslis. 
Drīz satumsa. Azlēca apaļš, spožs pilnmēness. Mēness apmir-
dzētā sniegā koki meta garas, zilas ēnas... 

Pie mums dzīvoja mammas māsa – tante Olga. Bijām 
par daudz mazi – nezinājām, kādēļ viņa mūsmājās? Tagad 
bērni daudz gudrāki. Katru nedēļu vai mēnesi (īsti nezinu) 
viņai bija jāiet uz Dundagu. Kāpēc? Vēlāk uzzināju,  ka viņa 
Rīgā bija pieņemta par konfekšu tinēju „Goegingera” fabrikā. 
Pieņēmējs teicis: „Varat ēst, ko gribas, cik lien, bet līdzi nest 
– neko!” Ēdusi šokolādi, konfektes, pildījumu, dzērusi kakao 
tā, ka otrā dienā saldumi vairs ne prātā — lūkojusi pēc siļķes 
vai ķilavām. Darba stundas gan bijušas garas, bet citādi labi. 
Ja labi, gribas vēl labāk. Kopā ar citiem viņa iesaistījusies kādā 
organizācijā ar kreisu novirzi. Gājis labi, bet kāds nosūdzējis 
valdībai. Visi saņemti ciet. Notiesāti (nezinu uz cik gadiem). 
Jāsēd bijis Termiņa cietumā. Tur viņa daudz lasījusi, izšuvusi 
galdautus krustiņos, rišeljē. Pēc termiņa beigām varējusi 
būt brīva kā putns debesīs, bet prom no Rīgas. Tā nokļuvusi 
Rožlejās. 

Ziemelis iepriekšējā vakarā iztrakoja visu savu negan-
tumu, sapūta milzīgas sniega kupenas. Tante ieteicās: „Bērni, 
ejam staigāt pa sniegu!” Divreiz nebija jāsaka. Kupenas nesa 
pa virsu. Varbūt tāpēc, ka bijām mazi – viegli – vēl lasīt, rakstīt 
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nemācējām. Tovakar varējām īsti izjust, kas ir mūžīgā debess, 
tumsa un sniega klajumu bezgalība. Mēmais, stingušais 
vakars šķita milzīgo debesu balsts. Mums bija brīnums par 
kupenām, salu, augstajām debesīm, garajām ēnām, dažām 
zvaigznēm, kas noraudzījās lejup svešu, saltu skatienu, par 
apaļo, pilnmēnesi...

To vēl gaiši atceros. Tikai nav vairs puikas, vecāku, tantes...

Elziņa ar brālīti Laimoni
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Vis, vis agrākās atmiņas

Man varēja būt ap pusotra vai diviem gadiņiem. Ko no tā 
laika atceros? Mamma bija rīdziniece, braukdama pie māsām 
uz Rīgu, paņēmusi mani līdz. Man prātā kā pa tumsu, kā pa 
ēnu liels zils plašums. Tas laikam skats no toreizējās autoostas 
Daugavas krastā uz upes plūdumu.

Atceros virtuvi ar maziem, lodziņiem virs durvīm. Liela 
loga nebija. Kad bijis jāiet pa mazajām darīšanām, esot dzi-
nusi mammu, tantes prom – man kauns... Bija kāds saulains 
stūrītis: no mājas un priekšnama. Droši vien biju ratiņos 
vai satuntuļota uz krēsliem. Vēl kāda istaba ar galdiņu trim 

Elziņa 1925. gada 15. augustā
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krusteniskām kājiņām. Uz tā tumši brūns morītis. Vēl istaba 
ar vairākām gultām, kas stāvēja ar galiem pret sienu. Pie kat-
ras gultas piekārta vai nu vijole, vai ģitāra. Kā pa miglu, kā 
tāliem tālumiem atceros, ka kāda no mammas māsām mani 
nēsāja, lai es neredzētu viņas seju. Ja redzētu, ka tā nav mam-
ma, būtu bimbas vaļā. Kad viņām vēlāk jautāju vai tā tas bijis, 
viņas apstiprināja, ka tiešām. 

Kad braucām mājup, Stendes stacijā bija grāmatnīca. At-
ceros bilžu grāmatu ar melleņu krūmu kā lielu koku ar dižām 
ogām. Kur grāmata palika – neatceros.

Vēl, man kāds bija dāvinājis lielu lelli. Tā taisīja ciet 
acis, kad lika gulēt. Kad cēlu augšā – acis lielām skropstām 
atvērās. Man lelle skaistā kleitā bija rokā. Puika – brālis (di-
vus gadus jaunāks) paķēra pie kleitas stūra un, garām skrie-
dams, smiedamies parāva. Lelle nokrita zemē un saplīsa. Bija 
no porcelāna. Pa grīdu lauskas un kleita. Man bimbas vaļā. 
Domāju, ka būšu beigta no bēdām!

Tas bija tāds laika sprīdis, kad nevarējām ar brāli salīgt. 
Gan viens, gan otrs sūdzējām mammai. Puika kniebj, puika 
sit – māsa sit un kniebj!

Toreiz vēl skolā negājām.

Elza Koku dārza vārtos 1947. gada septembrī
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Rozenfeldu mājās

Pretim Akmentiņiem, kā toreiz sauca Rozenfeldu mājas, 
pāri Mazirbes ceļam bija Meļķu mājas – lielu saimnieku 
īpašums. Biju maza. Izdzirdu, ka pāri ceļam, pāri laukiem uz 
mūsu pusi skrien milzīgs bullis – melni raibs, baurodams, 
niknuma pārņemts. Mammu nemeklēju, bet tik gudra biju – 
iemuku mūsu stallī. Durvis ciet un gaidīju, kamēr šis aizskries 
garām! Ka nenobada, nesabradā! Nu varēju doties gar Jaun-
dundagas kapiem, kur vaļņa malā auga liels ceriņu krūms ar 
lillā krustiņiem, tajā mazs putniņš dziedāja savu pavasara 
dziesmu. Kad atnācām uz Rožlejām, atkal tas pats putniņš 
dziedāja to pašu dziesmu. Nodomāju, ka sekojis mums no 
turienes. Tādu putniņu Latvijā taču simtiem! Sekoju vaļņa 
malai: uz Ādģēru dīķi, lejā aiz kapiem – tur vardes kurkstēja. 
Pa ežas malu gar Stārķa bērzu gāju uz grāvi, kur auga var-
ena lazda. Palu laikā ūdens līdz grāvja vidum, jo tecēja no 
uzkalniņa lejup uz dīķi. Tas bija robežgrāvis starp mums un 
Ādģēriem. Kreisā pusē kapi, dīķis, bērzs, bet labajā – mūsu 
kartupeļu lauks. 

Kas tad tas? Kāpēc daži laksti nolauzti, sabradāti? Kā 
grēka darbs tas varētu būt? Izrādījās, ka nē. Tie vienkārši 
vagoti. Tāpēc, ka lieli, zirgs griezdamies aplauzis. Kā man to 
lakstu bija žēl! Raudādama dažus piecēlu... Laikam no lielā 
gājiena biju nogurusi. 

Mājas otru pusi, kas pret vakariem, īrēja kalējs ar savu 
māti. Viņi bija bagāti – kalējam piederēja gateris. Viņš zāģēja 
saimniekiem dēļus, brusas. Bija lielas dēļu kaudzes – gaidīja 
īpašnieku. Toreiz daudzi būvējās! Biju uzlīdusi uz kādas 
kaudzes, dēļu starpā apgūlusies un aizmigusi. Ka mani sauc, 
nedzirdēju. 

Meklējuši akā, Ādģēru dīķī – nekur! Bijuši arī pie 
netālajām mazbānīša sliedēm – nekā! Droši vien klausījos 
kalēja smēdes dziesmā, kamēr aizmigu. It kā vēl tagad tālienā 
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kaut kur saklausu ritmiskos klaudzienus, kas bija īpatnēji... 
Mums taču bija noteikts – pie akas, dīķa, dzelzceļa sliedēm 
neiet! Nekad arī negājām. Kāpēc toreiz man neviens neticēja 
un meklēja nevietā?
 Bērnība, tu aizgāji kā vējš pār rudzu lauku,
 Tu pazudi kā varde atvarā...

Kā bija agrāk, kā ir tagad...

Tie bija tāli laiki, ko grūti pat prātā paturēt: mūsu mājas 
būvēja mežā, kur tētis laimēja savu amatnieka gabalu. Vai 
varēja sagadīties tā, ka „dižvīri” laimēja sakoptākos gabalus, 
bet pārējiem tika atlikušie. Lielo mežu pārdeva žīdam, lai 
iegūtu līdzekļus jaunbūvei – personīgajai mājai. Visā platībā 
vēl auga liela koku dažādība: egles, priedes, apses, bērzi un 
bez jēgas sīko krūmu... Arī visapkārt mežs. Uzara Sigitas 
pļaviņu – līdzenu laukumiņu, kur iesēja auzas. Tagad tas 
atmatā. Otrs bija kartupeļu lauciņš. Diezgan mitrs, bet, kad 
sausa vasara, tieši kā vajag. Ieguvām labu ražu! Vai apkārtējos 
mežos – lielajā Kokudārzā, Grausmaņa, Andrējsona mežos 
stirnu, mežacūku, briežu, aļņu būtu trūcis, tomēr nevienu 
mūsu druvās nemanīja. Arī kaimiņu auzu vai miežu lauki bija 
meža vidū, bet meža lopi tad nenāca...

Pamazām kritušos, vēl augošos kokus, pamežā izzāģē-
jām. Arī kaimiņš to darīja – vajadzēja malku. Tas bija aiz-
gājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, kad meža cūkas 
Ilgas stādītos kartupeļus izstādīja „pa savam”, pārējos izraka, 
apēda. Tā, ka Ilga neko vairs nezināja iesākt. Stirniņas bija 
apēdušas uznākušos zirnīšus, nograuzušas sarkanās bietītes. 
Nolēmām visu pirkt, jo nespējam meža iemītniekus pabarot. 
Sivēnu neturēsim, pašām ar diviem maisiem kartupeļu pi-
etiks. Mēslu vešana, zemes aršana, vagu dzīšana, vagošana 
– katru reizi desmitnieks talciniekam. Arī neiespējami. Reiz 
agrā rītā Ilga sauca skatīties kaimiņa kartupeļu lauku, kur 
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ganījās veca mežacūka ar visu svītraino saimi. Ilgi rakņāties 
neļāvām. Stāvot pie bēniņu loga, plaukšķinājām plaukstas. 
To sadzirdējušas, likās bēgt: lielā cūka pa priekšu, mazie 
nopakaļus! Valters pusi lauka apsēja ar miežiem, jo vajadzēja 
iesalu. Ieskatījos, Valtera miežos ganās jauna veida „zirgs”. 
Teicu kaimiņam: „Jums jauns zirgs!” Viņš atsmēja, ka tas al-
nis – dižākais mūsu mežu iemītnieks... Nu vairs nav ne Val-
tera mājas, ne staļļa, ko tik rūpīgi cēla, ne daudzo būdu, ne 
saimnieka paša. Zied viens vienīgs zili baltsārts lupīnu lauks...

Lielisko priežu silu, lielo mežu pie mājām par pliku 
paldies atdeva kādai medicīnas māsiņai, cerībā, ka viņa pre-
cēsies ar Valtera dēlu! Zāģēja un veda kokus dienu un nakti, 
izbraukājot tikko uztaisīto ceļu gar Kokudārzu. Sanāca gan-
drīz neizbrienama dubļu danga... Ciemats-pagasts ceļu bū-
vēja atkal. Tā mežmala laikam noburta – atlikušos kokus zā-
ģēja vēlreiz. Atkal izmaisīja sakārtoto brauktuvi. Kokudārzā 
zāģēja trīs reizes. Tagad zāģē atkal, taisa mežu „pa tīro”! Laukā 
mežam iepretim šķūrēja akmeņus, krūmus, tad meliorēja, vēl 
pēc tam to īrēja Aigars – raka dziļu grāvi, veda prom akme-
ņus, lauku sastrādāja, apsēja, migloja – ceļš pamatīgi dabūja 
„trūkties”.

Nu esot diezgan gluds!...
Mētrukalnu zeme pārdota, nozāģētā meža vietā iestā-

dītas jaunas eglītes. Nu jābūt jau krietni palielām – ar laiku 
saaugs jauns mežs!

Manu mazo, mīļo brālīt!

Kādā rudens dienā, kad cēlusies migla un sācis jau maz-
liet krēslot, no Dundagas puses uz savām mājām Laktiņos, kas 
piederēja kalējam Ludevikam, nākusi Baltās skolas pavārīte 
Emma Tone. Lielceļš tur paralēli lielajam mežam – Koku 
dārzam. Ceļa malā, pretim ieejai – sīkai taciņai mežā, stāvējis 
mazs puisītis ar petrolejas kanniņu rociņā. Emma bija ticīgu 
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ļaužu, prasījusi: „Puisīt, ko tu te gaidi?” Atbilde bijusi – neko, 
bet tuvu raudām. Bail iet, mežs liels, baiss, tur tumšs! Kā sauc, 
no kurām mājām esi? No Rožlejām... 

Kā Emma var tās nezināt, ja katru rītu gar mūsmājām 
gāja uz skolu vārīt tēju un zupu pusdienām, bet vakaros atkal 
mājup. Tas pulksteņmeistara dēlēns! Nāc, pavadīšu cauri 
mežam – diviem paša nelabā nebūs bail! Tā nu mans brāļuks 
laimīgi ticis mājās. To Emma stāstījusi vai nu mammai, vai 
tētim. Lai viņai pateicība! Kāpēc viņš gāja viens? Ko es darīju, 
kur biju? Kas to vairs var pateikt? Un kāpēc metās krēsla? 
Mamma taču nebūtu tik vēlu sūtījusi pēc petrolejas mazu 
puikiņu. Jocīgi gan!..

Tante Olga
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Kā mācījos dzīvot

Reiz Olgas tantei jautāju: „Kā tas ir, kad cilvēks māk 
lasīt: vai jālasa pa rindiņai avīzē, grāmatā, vai var izklāt avīzi 
priekšā un viss skaidrs?” „Ko tu, bērns, runā? Jālasa katra 
rindiņa. Tad tev būs skaidri avīžu raksti, romāni, pasakas.”

Tomēr īsti neatceros, kā iemācījos...
Biju liela gudriniece: nesu tantei lasīt Leona Paegles dar-

bus, avīžu rakstus ar sarkaniem virsrakstiem...
– „Kāpēc tu man tos nes?” Nezināju pasacīt, bet pilnīgi 

jutu, ka viņai tie visi vēl imponē...
Ēšanā biju ņerga: kad vārīja sakņu zupu, burkānus, bi-

etes izvilku uz šķīvja maliņas. Tāpat vilku no piena zupām 
plēvi, man tā it kā riebās. Arī kakao – visu, kas ar pienu 
sakarā. Saldu pienu – ne tuvumā. Tomātus – nē, ķirbjus – nē. 
Biju tieva kā skalu bunte. Brālis bija mīksts. Viņš ēda visu. 
Kad mamma slauca govi, viņš ar krūzīti klāt! Un tūliņ klunk, 
klunk, klunk, klunk! Viņš man teica: „Kāpēc neēd? Ēd taču, 
tad būsi resna!” Toreiz jau jogurtu nebija – vismaz man nē...

Cik mazi, tik dumji...

Kādā vasaras vakarā saule vēl ripoja pa zemes virsu. 
Tētis un mamma piekodināja: padziedāt, paspēlēties drīkstat 
istabā, nekur laukā neejot. Bijām mazajā istabiņā pret vaka-
riem. Viņi laikam gāja uz vecajām mājām un solījās drīz 
būt atpakaļ. Bērnībā jau viss izliekas citādi nekā ir īstenībā. 
Tā šķita, ka viņi projām veselu mūžību. Varbūt, ka nemaz 
neatnāks, pametīs mūs. Saulīte vēl spīdēja, sildīja, bet mūs 
pamazām pārņēma izmisums. Ne vairs dziesmu, ne rotaļu – 
acis uz loga pusi vien! Viņiem vajadzēja nākt no Zirgu egles 
puses – tā bija ļoti liela egle ar zirgu izmītām augstām saknēm, 
starp kurām pat vasaras vidū vīdēja dziļas ūdens lāmas. Zari 


