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IEVADS

Latviju satricināja Trešā Atmoda – lielā tautas manifestācija 
Mežaparkā, Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress, LTF 
rīkotās manifestācijas Daugavmalā, milzīgs un iespaidīgs pilnī-
gi klusējošs simtu tūkstošu ļaužu straumes gājiens no Daugav-
malas uz Brāļu kapiem aizvesto piemiņai,  23. augusta cilvēku 
ķēde no Viļņas līdz Tallinai – Baltijas ceļš,  4. maija neatkarības 
deklarācija,  janvāra barikādes ap Vecrīgu  un demonstratīva,  
bezbailīga ziedu nolikšana 14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa 
aizvesto piemiņai. To dienu notikumi līdz sirds dziļumiem sa-
viļņoja un satrauca visus Latvijas iedzīvotājus. Izzuda bailes, 
radās milzīga sajūsma, jo nekad Latvijas tauta nejutās tik vie-
nota un saliedēta. Koncentrācijas nometņu šausmas un Golgā-
tas ceļu izcietušie, viņu radi, draugi, paziņas vienojās sāpīgos 
protesta saucienos:

– Kāpēc! Kāpēc mums bija jāizcieš tā traģiskā deportācija, 
pazemojumi, bads, tuvinieku nāve svešā zemē?  Kāpēc visus 
šos 50 gadus, pat atgriezušos dzimtenē, mūs ieskaitīja otršķirī-
gos cilvēkos bez tiesībām mācīties vēlamajās mācību iestādēs. 
Mēs nevarējām strādāt amatos, kur bezkaunīgi saimniekoja ne-
lūgti iebraucēji. 

Gandrīz katrā Latvijas ģimenē 1941. gada 14. jūnija nakts 
no dzimtām mājām brutāli un varmācīgi izrāva, ja ne tieši vi-
ņus, tad noteikti tuviniekus, draugus, paziņas, darba kolēģus. 
Latvija dzīvoja sērās un bailēs, jo neredzēja izeju kā pretoties 
“Baigajā gadā” iesāktajam teroram. Pāri Latvijai izpletās mil-
zīgā skorpiona ēna, tā taustekļi nemanot ielīda katrā dzīvoklī, 
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katrā lauku mājā. Visa gada garumā nakts aizsegā viens pēc 
otra pazuda daudzi ievērojami valsts darbinieki. Nākošajā rītā 
pēc arestiem cilvēki čukstēja viens otram satraucošo ziņu. Ar 
šādu teroru okupanti panāca, ka cilvēkos radās neziņa par savu 
nākotni un bailes. Šo metodi viņi izstrādāja un izmēģināja savā 
plašajā dzimtenē, tāpēc droši pielietoja arī okupētajās teritori-
jās.

Okupantu terora kulminācija bija 14. jūnijs. Tā skāra arī 
mūsu ģimeni – tēvu Aleksandru (1891–1942), māti Natāliju 
(1896–1985), māsu Rutu (1921–2006) un mani – Juri (1924). 
Mūsu ģimenes pārdzīvojumi, ciešanas un sarežģītā dzīve paliks 
atmiņā nākošām paaudzēm kā ļauns murgs. Jauko un omulī-
go ģimenes ligzdu tajā liktenīgajā naktī atnāca un izpostīja tas 
pats krievu leitnants, kuru vēl 1940. gada rudenī izmitināja vie-
nā no mūsu dzīvokļa istabām. Izpētījis mūsu dzīvokli un dzīves 
veidu, ap jauno gadu viņš pazuda, lai ar atņirgtiem zobiem at-
kal ierastos agrā 14. jūnija rīta stundā. 

Postītāji ielauzās tūkstošu cilvēku mājokļos, lai aizdzītu vi-
ņus pēc iespējas tālāk no dzimtenes, lai paši iedzīvotos atstā-
tajos dzīvokļos un mājās, lai piesavinātos gadiem krāto iedzīvi. 
Tagad kļuvis zināms, ka tā drausmīgā operācija un deportācijai 
nolemto saraksti gatavoti 1939. gadā ar PSRS NKVD 11. oktob-
ra pavēli ar Nr. 00122. Liela pieredze cilvēku miljonu arestos, 
ieslodzīšanā darba nometnēs un izsūtījumā ļāva kolonizato-
riem veikt šo operāciju, slepenībā mobilizējot tūkstošus NKVD 
čekistu, miliciju, milzīgu skaitu smagā autotransporta, dzelzce-
ļa vagonus, apsardzi visa ceļa garumā utt. No Latvijas 9 ešelo-
nos izveda 15424 cilvēkus. Tā katrā lopu vagonu ešelonā vidēji 
iespieda 1700 sagūstīto vergu, katrā vagonā ietilpināja no 20 
līdz 30 cilvēku, atkarībā no vagona lieluma.  

Pēc Trešās Atmodas daudziem Golgātas ceļu izcietušajiem 
beidzot radās izdevība un pat garīga nepieciešamība izteikt 
vārdos un rakstos visu pārdzīvoto un pārciesto. Kopš deviņdes-
mito gadu sākuma iznākušas totalitārisma upuru liecības gan 
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plānās brošūrās, gan vairāku simtu lappušu likteņstāstos. Visu 
šo literatūru mēs ģimenē kāri lasījām, apspriedām un salīdzinā-
jām ar pašu pārdzīvoto. 

Darbs un slimības man nedeva iespēju iedziļināties paša lik-
tenī un aprakstīt piedzīvoto. Nepiederu arī pie rakstošo cilvēku 
kārtas, jo pamatā visu mūžu nodarbojos ar tehniskiem jautā-
jumiem. Pēc dziļā depresijā pavadītiem trīs gadiem, kad mīļotā 
sieviņa aizgāja viņsaulē un arī viņas ilgstošās slimības laikā, 
es, savas māsas un meitas mudināts, beidzot pievērsos Sibīrijā 
sarakstītai dienasgrāmatai, ko mana māmiņa bija rūpīgi glabā-
jusi zem kofera oderes. 

Ejot ārā no dzīvokļa, 14. jūnija rītā paņēmu no rakstāmgal-
da pilnīgi jaunu skolas kladi, dažas burtnīcas un nelielu skolu 
jaunatnes tūrisma sacensības dalībnieka karti, jo ar draugiem 
gatavojāmies ar divriteņiem apbraukāt Kurzemi. Ieliku šīs lie-
tas portfelī un tās noderēja ceļā uz austrumiem. Vispirms tūris-
ma kartē pierakstīju mūsu Golgātas maršrutu, iebraukšanas un 
izbraukšanas laiku no katras stacijas, bet uz papīra strēmelēm 
rakstīju piezīmes par iespaidiem aresta laikā un ceļā. 

Ierīkojoties izsūtījuma gala punktā – Pīrovskas ciemā, vis-
pirms ņēmos ar tintes spalvu kladē ierakstīt visu pārdzīvoto 14. 
jūnija rītā un ceļā līdz Pīrovskai. Sākot ar septembra mēnesi, 
rakstīju dienasgrāmatu, kur toreiz aprakstīju mūsu nelielās ģi-
menes likstas līdz 1943. gada 15. jūnijam. Pēc tam nerakstīju 
neko, jo ar 1943. gada jūniju man nācās dzīvot šķirti no mātes 
un māsas starp citiem cilvēkiem, kur divus latviešus – inženieri 
Vēberu un komponistu Eihi par tādu rakstīšanu apcietināja un 
ieslodzīja Noriļskas lēģeros uz 10 gadiem. Tur viņi aizgāja bojā. 

Man iesākās cits dzīves posms. Pēc diviem mūža mežos un 
tundras purvos slazdā pavadītiem gadiem centos izlauzties un 
„izpeldēt tīrākos ūdeņos”. Pirmie divi izsūtījumā pavadītie gadi, 
katram latvietim, vācietim, somam un citiem verdzībā iedzītiem 
cilvēkiem, bija izšķirošie – dzīvot vai mirt! Mēs trīs izdzīvojām 
un atgriezāmies Latvijā, pateicoties māmiņas pašaizliedzīgai 
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cīņai par bērnu veselību un laikam arī pašu enerģijai, valodu 
zināšanām un muzikalitātei. Lielu loma bija māsas Rutas feno-
menam, kad viņa ar smagu slimību nokļuva Dudinkas slimnīcā. 
Pēc izveseļošanās tur atklāja, ka viņa ir pianiste, nevis smago 
darbu melnstrādniece. Latvijā Rutai mūsu tēva pavadībā bija 
paredzēts brauciens uz Rīgu, lai uzstātos Latvijas konservatori-
jā, kas izšķirtu pielaišanu iestājeksāmeniem 1941. gada rudenī. 
Bet par to, ja man piešķirtais laiks un veselība atļaus, centīšos 
uzrakstīt citā grāmatā: “Manas dzīves līkloči”, jo 14. jūnijs, če-
kistu modro acu uzraudzībā, pavadīja mani līdz pat Trešās At-
modas sākumam.              

Kopš 1943. gada dienasgrāmata mierīgi glabājās pie manas 
māmiņas, pēc tam pie māsas un es nepievērsu tai nopietnu uz-
manību. Domāju, ka tas tāds 17–19 gadu veca pusaudža murgs 
vien ir. Un tomēr, iedziļinoties izrādījās, ka tā ir šī sarežģītā 
laika vienas ģimenes dokumentāla hronika, ko rakstījis lieci-
nieks par to, ko viņš pats pārdzīvojis, savām acīm redzējis un 
savām ausīm dzirdējis, par to, ko runāja un kā sprieda apkārtē-
jie cilvēki. Daudz tur puiciskuma, tam laikam bīstami un viegl-
prātīgi spriedelējumi par norisēm pasaulē. Bet tā to uztvēru, 
jo mūs, jauniešus, iespaidoja patriotiskā audzināšana Latvijas 
skolās. Draugi man sirsnīgi ieteica neko nelabot, tikai grama-
tiskās un stilistiskās kļūdas, bet dažās vietās atļāvos ierakstīt 
paskaidrojumus. Steidzos šo divu gadu ģimenes hroniku sagla-
bāt datorrakstā, vispirms tāpēc, ka sāka krietni izbalēt tā lai-
ka Sibīrijas tinte – ķīmiskā zīmuļa drupatas, kas atšķaidītas ar 
ūdeni, un pats esmu jau pirms laba laika pārkāpis astoņdesmi-
to mūža gadu slieksni. Tātad jāstrādā, kamēr  Sibīrijas tinte vēl 
saredzama un veselība neliedz man to darīt.

Pirms grāmatas „Skorpiona slazdā” nodošanas iespiešanai 
vēlreiz pārlasīju salikuma variantu. Gribot negribot iejutos tā 
17–19 gadīgā jaunekļa (pats savā) ādā, pēc 68 gadiem atkal 
izejot cauri visiem tā laika pārdzīvojumiem. Atklāti runājot, pa-
tīkami tas nebija. 
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Toreiz cilvēki gaidīja glābiņu, vienalga no kādas puses tas 
nāktu, ka tikai kāds atpestītu mūs no akmens laikmeta aps-
tākļiem, kur mūs iedzina. Jā, mēs nepiedzīvojām tiešās kara 
briesmas, neredzējām degošas un sagrautas pilsētas, neturējām 
rokās ieročus, ne uz vienu nešāvām. Mēs, deportētie, nezinā-
jām par vācu nacistu briesmu darbiem, gluži kā komunistiskajā 
Krievijā mērdējot cilvēkus koncentrācijas nometnēs, bendējot 
gāzes kamerās. Mūs no tā šķīra frontes līnija. Toties bijām uz 
savas ādas izjutuši nežēlīgo deportāciju norisi, redzējām rau-
došās mātes, kad badā aiz polārā loka mira viņu bērni. Mēs re-
dzējām līķu kaudzes Agapītovā, Hantaikā, Jeņisejas un Hātan-
gas lejtecēs. Tāpēc, lai cik tas tagad paradoksāli neizklausītos, 
deportētie tieši uzbrūkošajā vācu armijā saskatīja savu vienīgo 
glābiņu, tajos vāciešos, kuriem Latvijas prezidents Kārlis Ulma-
nis bija novēlējis laimīgu ceļu uz neatgriešanos.

Kad pēc 1943. gada situācija mainījās un vācu armija sāka 
atkāpties, uzzinājām kādu postu piedzīvojušas Krievijas tau-
tas. Tad sākām gaidīt kara beigas, lai jo ātrāk varētu atgriezties 
dzimtenē. Ļoti nožēlojām, ka nav tādas varas, kas piespiestu 
savā starpā saplēsties tos komunistus, kuri sapņoja par vispa-
saules revolūciju, ar nacistiem, kuri gribēja paplašināt savas 
zemes teritorijas uz citu valstu rēķina. Abu režīmu darbi bija 
neapšaubāms noziegums pret cilvēci.

Taisnība izrādījās to Sibīrijas gadu pareģotāju pusē, kuri in-
tuitīvi juta, ka Krievijas komunisti, ja uzvarēs, uz mājām mūs 
vis nelaidīs. Pēc kara čekistu cilpas savilkās vēl ciešāk. Mums 
visiem nācās, kā tagad mēdz teikt, integrēties tajā vidē, kur dzī-
vojām. Daudzu liktenis tad bija atkarīgs arī no paša personīgās 
enerģijas un apņēmības.    

          
                                                  2009. gada  augustā.

J.J.             



Liepājas ģimnāziste
Ruta Jankoviča

Jura pase,
izdota 1940. gada pavasarī



Natālija un Aleksandrs Jankoviči Liepājas pludmalē
1940. gada rudenī



 

1. DAĻA

ARESTS UN DEPORTĀCIJA
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GOLGĀTAS CEĻA MARŠRUTS 

 
DATUMS 

STACIJAS 
NOSAUKUMS 

 
LAIKS 

 
DATUMS

STACIJAS 
NOSAUKUMS 

 
LAIKS 

1941. 
14.06. 

 
Liepājas kara osta 

 
7.00 

 
24.06. 

 
Kirova 

18.00‐
21.00 

15.06.  Izbraucam no Liepājas  18.30  25.06.  Molotova   
 

16.06. 
 

Iebraucam Jelgavā 
 

1.30 
 

26.06. 
 

Sverdlovska 
04.00‐
18.00 

 
17.06. 

 
Izbraucam no Jelgavas 

 
2.00 

 
27.06. 

 
Tjumeņa 

13.30‐
24.00 

 
17.06. 

 
Krustpils 

6.30‐
10.00 

 
28.06. 

 
Išima 

 

 
17.06. 

 
Daugavpils 

14.00‐
15.00 

 
29.06. 

 
Omska 

18.00‐
22.00 

 
17.06. 

 
Krāslava 6 min. 

 
16.00 

 
01.07. 

 
Novosibirska 

01.00‐
10.00 

17.06.  Latvijas robeža  16.30  02.07.  Ačinska   
 

17.06 
 

Bigosovo 30 min. 
 

17.00 
03.‐ 04. 
07. 

 
Krasnojarska 

10.00‐
07.00 

 
17.06. 

 
Polocka 

19.00‐
24.00 

 
04.07. 

 
St. Jeniseja 

 
07.30 

 
18.06. 

 
Neveļa 

6.00‐
10.15 

 
09.07. 

Izbraucam no 
Krasnojarskas 

21.00 

 
18.06. 

 
Veļikije Luki 

11.45‐
19.00 

 
10.07. 

 
Galāņino 

 
15.30 

 
18.06. 

 
Toropec 

15.30‐
17.30 

 
14.07. 

Izbraucam no 
Galāņino 

 
22.00 

 
18.06. 

 
Ostrožec 

21.00‐
01.00 

 
15.07. 

 
Pīrovska 

 
12.00 

 
19.06. 

 
Bežeck 

13.45‐
14.10 

1942. 
04.06. 

Izbraucam no 
Pīrovskas 

 
18.00 

19.06.  Pārbraucam Volgu  18.00  05.06.  Galāņino  01.00 
19.06.‐
20.06. 

 
Ribinska 

20.00‐
00.30 

 
06.06. 

Izbraucam no 
Galāņino 

 
21.00 

 
20.06. 

 
Jaroslavļa 

16.00‐
13.30 

 
08.06. 

 
Krasnojarska 

 
24.00 

20.06.‐
21.06. 

 
Bui 

20.00‐
08.00 

 
12.06. 

Izbraucam no 
Krasnojarskas 

 
01.30 

 
22.06. 

24 stundas mazā 
stacijā 

  13.‐
14.06. 

 
Jenisejska 

13.00‐
18.00 

 
23.06. 

 
Kotjeļņiči 

18.00‐
24.00 

22.‐
24.06. 

 
Igarka 

17.00‐
10.30 

      24.06.  Hantaika  24.00 
 



Apcietināšanas lēmums

Apcietināšanas lēmuma paraksts
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Pierakstīts Sibīrijā, Krasnojarskas apgabalā,
Pīrovskas rajona centrā – Pīrovskā 1941.g. augustā –
par 14. jūnija notikumu iespaidiem un pēc piezīmēm

vagonā, braucot nezināmā austrumu virzienā. 

                                     
                     ARESTS 
1941. gada 14. jūnija nakts tuvojās savai saulainā rīta stun-

dai. Pulkstenis varēja būt ap četriem. Visa mūsu ģimene gulēja 
ciešā miegā, kad pēkšņi pie parādes durvīm atskanēja griezīgi 
spalgs elektriskais zvans. Trauksmains signāls pāršķēla nakts 
klusumu. Nomiegojies dzirdēju kā blakusistabā nokrekšķējās 
papus un kā parasti pirmā no gultas izlēca mamma, kura ilgi 
braukāja ar nakts čību pa grīdu, lielā steigā nevarēdama tajā 
uzreiz trāpīt. Man šausmīgi mācās virsū miegs, bet tomēr ziņ-
kārība pārvarēja. Gribēju sadzirdēt, kas tik agrā rīta stundā mūs 
varētu traucēt. Es pieliku visas pūles, lai neiemigtu un dzirdētu 
mammas sarunu ar nezināmo traucētāju. Dzirdēju, ka runa iet 
par telegrammu. Nieka lieta, griezos uz otriem sāniem un sal-
dais miegs jau ņēma virsroku, kad pēkšņi istabā ieskrēja mam-
ma un brīdināja mani, ka laikam būs dzīvokļa kratīšana, lai es 
neuztraucos un mierīgi guļu gultā. Pati viņa iedrāzās guļamista-
bā, lai uzvilktu rīta svārkus, jo bija izskrējusi vienā naktskreklā, 
un tad devās atvērt parādes durvis. Miegs man pārgāja zibenī-
gi. Priekšnamā dzirdēju zābaku dimdoņu, vīriešu balsis tuvo-
jās manas istabas durvīm. Ar lielu troksni ēdamistabā, kur uz 
dīvāna es gulēju, ielauzās trīs vīrieši. Nāsīs sajutu specifisku 
kirzas zābaku smērvielas smaku, ko lietoja tikai krievu karaspē-
ka daļās. Bija vēl tumsa, bet priekšējais drošiem soļiem tuvojās 
elektriskam slēdzim. Tavu brīnumu, kā šis vīrs tik labi orientē-
jās šinī istabā? Kad iedegās gaisma, brašais vīrs un aiz viņa divi 
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sargkareivji ar šautenēm, kam uzsprausti durkļi, nāca pie manis 
un pazīstama balss uzrunāja mani vārdā. Tad es viņu pazinu 
un sapratu, kāpēc viņš tik labi orientējas istabā. Tas bija krievu 
robežsargu leitnants Šumarjovs. Rudenī mums lika vienu istabu 
atbrīvot. Tieši šo istabu, kur es tagad gulēju, mēs arī atbrīvo-
jām un tur iemitināja leitnantu. Pēc jaungada viņš pazuda. Pie 
mums atsūtīja dzīvot krievu jūras flotes kapteini Dmitrevski ar 
sievu un mūsu vecāki atbrīvoja viņiem savu guļamistabu, jo tā 
bija lielāka, un pārkārtoja visu dzīvokli. Bet šinī istabā, kur es 
tagad gulēju, iekārtoja ēdamistabu ar dīvānu.

Nostādījis pie manis vienu sargkareivi, Iļja Denisovičs man 
stingrā balsī pajautāja: – «Kur tavas drēbes?» Ar galvas mājie-
nu es viņam parādīju uz krēslu. Viņš cītīgi pārmeklēja visas ka-
batas, apskatīja katru nieku, izšķirstīja piezīmju grāmatiņu un 
tad pa vienam drēbes gabalam pasniedza man, tos gaisā vēlreiz 
izpurinot. Viss tas izskatījās tik komiski, ka es ar mokām notu-
rējos, lai nesāktu smieties. Ko viņš tur gribēja atrast, domāju es? 
Šīs komiskās kratīšanas laikā izdzirdēju mammas balsi, kurai 
lika palikt priekšnamā. Viņa steidzīgi lūdza padot krēslu, jo vi-
ņai bija uznācis ģībonis. Nabaga mamma, domāju es, jo, kā vē-
lāk noskaidrojās, viņa tiešām bija iedomājusies, ka tie vīri atnā-
kuši apcietināt mani. Ziemas laikā mūsu ģimnāzijā dažus zēnus 
apcietināja un tie pazuda nebūtībā. Man palika žēl mammas un 
kaklā iestrēga kamols. Pa to laiku manas drēbes bija izkratītas 
un Šumarjovs savā skarbajā balsī lika ģērbties. Atstājis pie ma-
nis vienu no sargkareivjiem, piekodinot, lai mani vērīgi uzskata, 
viņš ar otro sargu iegāja tēva guļamistabā (bijušajā zālē) un aiz-
vēra aiz sevis durvis. Aiz durvīm izdzirdēju tēva uztraukto balsi. 
Ģērbjoties drudžaini domāju, kālab kratīšana notiek tieši mūsu 
mājā? Ko viņi grib pie mums atrast? Sirds man sāka dauzīties 
un galva dunēt. Manas drudžainās pārdomas iztraucēja leit-
nants, kurš, iznācis no tēva istabas, lika man tur iet iekšā. Arī 
mammu, kura visu šo laiku bija sēdējusi priekšnamā, iesauca. 
Tēvs jau bija saģērbies savā jaunajā vasaras uzvalkā, uzsējis arī 
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kaklasaiti un, kā ierasts, vestes kabatā iebāzis savu lielo zelta 
pulksteni ar zelta ķēdi pāri visai vestei. Viņš sēdēja istabas vidū 
atzveltnes krēslā ļoti bāls, uztraukts un norūpējies paskatījās 
uz mani. Mani nosēdināja uz krēsla tēvam blakus, bet mammu 
mums pretī. Šinī momentā man pēkšņi uznāca šausmīgs nervu 
drudzis. Es tā kratījos uz krēsla, ka sargam nācās mani pieturēt. 
Mamma man iedeva siltu lakatu un visādi mani mierināja.

– «Kur ir jūsu meita?» – uzbļāva rupjā balss. – «Guļ» – mierī-
gi atbildēja mamma, jau paspējusi nomierināties. Viņa vienmēr 
prata kritiskos brīžos savaldīties un sevi un visus pārējos iegro-
žot. – «Nekavējoties celiet viņu augšā». Mamma iegāja blakus 
istabā, kur agrāk bija ēdamistaba, bet tagad sagrūstas mēbeles 
no viesistabas, tēva kabineta un kušete, uz kuras gulēja Ruta. 

– Vai jums viss ir skaidrs? – leitnants prasīja  tēvam.
– Man nekas nav skaidrs – atbildēja tēvs.
– Nu, tad izlasiet!
Šumarjovs pasniedza tēvam mapi ar dokumentiem un tētis 

sāka klusā un lēnā balsī burtot. Vairākas reizes Šumarjovs gri-
bēja tēvam mapīti atņemt, bet tēvs nedeva, atteicot, ka vēl līdz 
galam nav izlasījis. No visa, ko tēvs tur burtoja, sapratu tikai 
vienu vārdu: Arests. Kā zibens spēriens pārņēma mani apjauta, 
ka apcietina manu mīļo tēvu. Tas mūsu saliedētai ģimenei būtu 
šausmīgs  trieciens.

– Tagad jūs beidzot sapratāt? – jautāja leitnants, kuram seja 
bija izvagota briesmīgām bakām.

– Nekā nevaru saprast – atbildēja tēvs.
Zvērīgām acīm paskatījies uz tēvu un nodomājis, ka nav 

vērts vairāk tērēt laiku, leitnants piecēlās un paziņoja, ka dzī-
voklī tiks veikta kratīšana. Tagad bez viņa dzīvoklī atradās jau 
trīs sargkareivji ar durkļiem, viens milicis – krievs (kā viņš pats 
izteicās, esot speciāli komandēts no Maskavas) un viens strād-
nieks – latvietis. Šinī brīdī lēnā gaitā istabā ieslīdēja Ruta, ar 
piemītošu viņai nicinošu smaidu paskatījās uz Šumarjovu, un, 
pagriezusies pret mammu, jautāja:


