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Dzīvā zeme 

Tik sīka, tik sīka, tik sīka... Ne lielāka par sudraba pogu cakainā lelles 

kamzolī, bet arī ne mazāka par cukurgraudu, kas nokritis uz tējas tases malas. Tik 

maza, tik trausla, tik mīloša un maiga – sēkliņa, kas tikko iesēta saulainā dārzā. 

Sēkliņa, kurai šai saulē tik lielas lietas paredzētas, ko vārgulis nemaz nespētu veikt. 

Mazā dzīvības sēkliņa ir stipra, bet spēks ir jāaudzina. 

Spēks neiedzimst, tas nerodas vienā dienā, spēks jāauklē jau saknēs no sākta 

gala. Tas jāpieskata, jākopj, jābaro ar mīlestību, jādzirda ar rūpēm, lai sēkliņa prastu 

izturēt vētras un negaisus un iesakņoties auglīgā zemē. Zemē, kas dota godātam tēvam 

un mīlošai mātei, zemē, kas pieder mums. 

Zeme ir sēkliņas īstās mājas, mazās dzīvībiņas aukle, kas pieskata katru 

neveiklo soli, notrauc rūgtās asaras no tās vaigiem un noskūpsta uz pieres. Zeme ir 

mūsu sēkliņas un mūsu pašu mīļā māte, sargātāja. Bet kas tā būtu bez liepām, 

kastaņiem un ozoliem, kas sākotnēji bija vien mazas, stipras sēkliņas? Tukšs, nedzīvs 

laukums, Sahāras tuksnesis, saules nokveldēts. Mēs būtu Marsa plašumi, Visuma 

klusma aptverti. 

Arī mēs esam sēkliņas savā zemē, kas rada valsti ap mums, stingru pamatu, 

kas balsta mūs un kuru balstām mēs ar savām liepu un ozolu, un kastaņu stingrajām 

un spēcīgajām saknēm. Mēs esam sēkliņa, un mēs esam meži. Turam un balstām savu 

dzīvo māju, nesam to ar lepnumu tautās kā savu vārdu, kas mantots no senčiem, kuri, 

tāpat kā mēs tagad, bijuši mazās sēkliņas, kas izaugušas par dižiem kokiem, lai 

noturētu mūsu dzīvo zemi staltu savā vietā. Lai kādas vētras nāktu, lai kādi zāģi gāztu 

kokus, tie arvien zaļo savā dzīvajā zemē. 

Spēks ir zemē, zeme – mūsu mājas, mūsu mājas esam mēs paši, un drīz arī 

mēs savā zemē iesēsim nelielu sēkliņu, kas diži neatšķirsies no mums pašiem, bet 

sniegsies debesu tālēs ar spēcīgu zaru vainagu. Un dzīvā zeme turpinās pulsēt un 

ieelpot ar katru rīta blāzmu un izelpot saulrietā, klusi čukstot: „Tik sīka, tik sīka, bet 

liela...” 
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