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Neilgi pirms Ziemassvētkiem ģimenē izcēlās strīds un kāds vīrs dusmās aizgāja no mājām...





Viņš vairākas dienas un nedēļas no saviem tuvākajiem nebija saņēmis nekādus mīļus vārdus. 
Viņš devās pie jaunības dienu draudzenes, senu atmiņu un jūtu uzkurināts atzinās mīlestībā. 
Nākošajā rītā, ne pārliecinātības vadīts viņš paslepu, bet bez sirdsapziņas pārmetumiem aizgāja, 
pat neatvadoties. Kabatā viņš atrada zīmīti: „Mēs nedrīkstam aizmirst, ka vispirms jāpārbauda 
pašiem savs kamīns. Jāpiemet tajā malka, lai tumšo telpu, par ko pārvērtusies mūsu dzīve, atkal 
apspīdētu gaisma. Dzirdot uguni rūcam un malku sprakstam, klausoties liesmu stāstos un ierau-
got sārto uguns putnēnu, cerība noteikti atgriezīsies. Ja mēs spējam mīlēt, arī mūs mīlēs. Tas ir 
tikai laika jautājums...”





Viņam dzīvot bija kļuvis garlaicīgi. Viņš arī šoreiz apsēdās uz ciņa ar eglēm piesētā mežmalā 
un lūkojās uz apsnigušo kalnu un gaidīja, ka tas paaugsies… Garām gāja mežsargs, apsēdās 
līdzās un ar sajūsmu balsī teica: „ Viss, kas ir ap mums nepārtraukti mainās. Šopēcpusdien 
šis kalns saules atspulgā izskatās kā zelta raktuve, drīz satumsīs un tas kļūs par spoguli meža 
zvēriem un koku ēnām. Dzīvi veido gan lieli, gan mazi brīnumi gan ar acīm, gan ar sirdi tverami. 
To, ko cilvēki sauc par rutīnu, caurvij jauni piedāvājumi un iespējas. Diemžēl reizēm kļūstam 
neredzīgi un neaptveram, ka katra diena ir citādāka kā iepriekšējā. Arī šodien mūs vēl kaut kas 
gaida… Varbūt tas būs viegls smaids, varbūt liels atklājums. Ne jau pasaule ir garlaicīga, bet 
gan veids, kādā mēs skatāmies uz to. Atvērsim sirdi un paskatīsimies uz pasauli ar bērna brīnu-
mu pilnām acīm!”





Viņš klīda gar upes krastu. Pēkšņi pretējā pusē zem ūdens urdziņu lāstekām, kas iztecēja no 
klints un pārvērtās nelielā ūdenskritumā, viņa uzmanību piesaistīja kāda grota, kas atgādinā-
ja piecu taureņu deju, pāraugot krāšņā ziedā. Viņš nopriecājās, cik skaisti kāds iegravējis! Un 
nobrīnījās par to, kā gravieris turp nokļuvis… Bet turpat uz pazemes alu sienas, viņš atrada R. 
Tagores dzejas rindas: „Ne jau āmurs šos smilšakmeņus noslīpējis līdz pilnībai, bet gan ūdens 
ar savu maigo glāstu, ar savu raito deju, ar savu dzidro dziesmu. Kur spēks vien grauj un cērt, 
tur maigums daili sēj.”





Viņš katru dienu domājot par nākamo, bija daudz taupījis un prātojis, kā ietaupīt vēl vairāk. 
Viņš aizmirsa par šodienu, viņam vienmēr bija par maz, lai kaut ko uzsāktu. Viņš gaidīja īsto 
dienu, kad varēs sākt dzīvot un likt lietā sakrātās vērtības un iedvesmu... Viņš apstājās pie 
mākslinieka, kas veidoja ledus skulptūru un jautāja: „Kur tu ņem iedvesmu?” Skulptors atbildē-
ja: „Tu mirsi šopēcpusdien, rīt vai pēc 30 gadiem, bet agri vai vēlu tu mirsi, kaut arī tu negri-
bēsi... Tāpēc kārtīgi apdomā, ko grasies darīt jau šodien tūlīt. Rītdien var nebūt vairs iespēja. 
Visas dāvanas, kas tev tiek piešķirtas šodien, tūlīt liec lietā. Tās nevar ietaupīt. Ja lietderīgi 
tās nepatērēsi, tu vari tās zaudēt un nekad neatgūt. Kādu dienu mums tiek piešķirts ledus gabals 
skulptūrai, citu dienu- ota un audekls, vēl citu- pildspalva un papīrs. Būtu aplami, ja pildspalvu 
izmantotu skulptūras radīšanai vai ledus gabalu- rakstīšanai. Katrai dienai savs brīnums. Neiz-
nieko šo dienu, bet strādā un radi savus mazos dzīves mākslas darbus. Rīt tev taps dots vēl!”





Viņš ar draugu pastaigājās pa mežu, domādams domas, par kurām it kā nevajadzētu domāt, 
vēlēdamies to, ko it kā nevajadzētu vēlēties un kaldams plānus kādus nevajadzētu kalt. Draugs 
pēkšņi apstājās pie auga, uz kura laksta bija sarindojušās zili melnas bumbiņas un teica: „Kādas 
skaistas ogas!” „Ko tu! Tā ir mugurene ar indīgām ogām,” vīrs attrauca. „Jā, bet tās nesaindē 
nevienu, kurš tās vienkārši vēro, gluži tāpat arī sliktās domas nespēj nodarīt ļaunumu, ja nenodo-
das to kārdinājumam,” draugs rāmi noteica.





Viņš visu dzīvi bija dzīvojis bailēs no laimes un gala rezultātā kļuvis pavisam nelaimīgs. Tagad 
bez mērķa viņš klīda pa ceļu, kas bija ievīts spožās spuldzīšu virtenēs un zem katras viņa iemī-
tās pēdas baltais, vizuļojošs sniedziņš iegurkstējās. Pretim nāca meitene, kura dāļāja piparkūku 
sirdis. Kaut arī piparkūku smarža sakairināja viņa nāsis un vēders kurkstēja jau no vakardienas, 
viņš īgni paskatījās uz daiļavu un noteica: ”Nevajag tavus niekus!” Viņš nekad nebija pieņēmis 
tādas „ubagu dāvanas” un arī citas reizes centās izvairīties no dāvanu pieņemšanas. Labais, 
kas notika, allaž radīja nepatiku, jo, pieņemot labo, radās sajūta, ka viņš kaut ko, kaut kam ir 
parādā... Viņš sprieda: „Labāk neriskēt- nebaudīt no laimes kausa un nemīlēt, jo tad es cietīšu 
vēl vairāk, kad laime vairs nebūs pie rokas”. Bet šoreiz kaut kas viņa sirdī un domās salūza un 
viņš atgriezās pie meitenes un pieņēma piparkūku, kurai bija pievienots Ziemassvētku apsveikums 
ar tekstu: „Laime tev ikdienu min uz papēžiem. Bet tu nedrīksti baidīties krist, jo tad tu pārstāsi 
augt. Baidoties raudāt, tu pārstāsi smieties…”





Pēc septiņām dienām pienāca Ziemassvētku vakars un vīrs devās mājās. Šoreiz viņa sirds puk-
stēja straujāk kā citureiz, tomēr pasaule šķita baltāka un tīrāka un ne jau sniega dēļ... Viņu bez 
pārmetumiem un ar prieku acīs sagaidīja tuvinieki, kas ar savu piedošanu attīrīja un iesmaržoja 
viņa dvēseli. Bet piemājas eglē sēdēja seši eņģeļi. Šajā prombūtnes laikā ceļā blakus visu laiku 
bija stāvējis kāds no viņiem, kuri katrs ar savu sūtību lika saprast patiesās vērtības, kuri viņu 
virzīja uz pareizā ceļa, ļaudams pašam sevi izvērtēt un visbeidzot saprast, ka mājas un ģimene 
katram ir vismīļākā un tuvākā… Viņš bija apstaigājis vai pusi pasaules, lai piepildītu savas 
domas un sapņus, iztēlodamies neaizsniedzamu to, kas atradās rokas stiepiena attālumā.





Arī tu vari kļūt par eņģeli! 
Ne jau vienmēr vajag spārnus, bet nedaudz stāvēt virs zemes virsas,  
lai pie zemes „pielipušos” atdalītu no pamata un liktu pacelt acis augstāk un augstāk…
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