Jau 15 gadi dzimtajā zemē...
2012. gada 13. septembrī aprit 15 gadi kopš Jānis Jaunsudrabiņš ar sievu Natāliju
un meitu Liliju ir atgriezušies Dzimtenē un ir guldīti Neretas Ķišku kapos.
Pārlasīju Daiņa Grīnvalda rakstu 1997. gada 18. septembra avīzē par
pārapbēdīšanas ceremoniju un kļuva skumji par mūsu valstsvīriem. Kas cienīs mūs, ja mēs
paši necienīsim un neglabāsim mūsu mazās valsts slavenāko cilvēku piemiņu?
Jaunsudrabiņš, būdams emigrācijā Vācijā, ticēja, ka reiz atgriezīsies Dzimtenē.
Diemžēl, dzīvam esot, šis sapnis nepiepildījās. Tomēr sapnis neizgaisa, jo tauta viņu mīlēja
un ticēja, ka reiz varēs nolikt ziedus pie viņa kapa vietas Dzimtenē. Un tāds laiks pienāca.
Viņš drīkstēja atgriezties mājās, viņš varēja atstāt savu atdusas vietu Vācijā, Kērbekas
kapsētā, kur pasaulē izklīdušie latvieši viņam bija sarūpējuši lielu un skaistu piemiņas
akmeni. Bet ceļš uz Dzimteni maksā naudu un tādas mūsu valstij neatradās. Tāpat kā
neatradās atvadu vārdi mūsu valsts vadībai, noliekot vainagu pie kapa kopiņas. Nauda
pārapbēdīšanai tomēr atradās, bet to sagādāja privātpersona – Latvijas Valsts
Ģenerālprokurora vietnieks Oļģerts Šabanska kungs. Ģimenes apspriedē ar kundzi Ainu
Plaudi viņi nolēma ziedot 5000 latus, lai novadnieks Jānis Jaunsudrabiņš ar ģimeni rastu
mieru dzimtajā zemē.
Mēs, Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabas aktīvistes, aicinājām O.Šabanska kungu
ar kundzi 13. septembrī pie mums Garkalnē un viņš mūsu aicinājumam arī laipni atsaucās.

Izstaigājām atmiņu takas, jo viņam, kā novadniekam, bija daudz ko pastāstīt.
Arī otrai izcilai personībai – dzejniecei Veltai Tomai, O. Šabanska kungs ir līdzējis
atgriezties Dzimtenē. Un viņu abu darbi – J.Jaunsudrabiņa „Ar makšķeri” un V.Tomas
„Sēļu zemes sestdiena” skaistā noformējumā un dubultiesaiņojumā nonāk pie lasītājiem, arī
ar O.Šabanska kunga svētību. Arī mums tika dāvāts šis komplekts ar ierakstu:
„Mīļie Garkalnieši,
(lai jūs mani labāk/tuvāk iepazītu).
Esmu dzimis 1937. gadā Rites pagasta „Koknešos” (JJ darbos minētos Lejas, Kalna
Reicānos). Baltā grāmatā tēlojuma „Rites meža burvības” lauku ielokā, caur kuru tek upe
Salate no manas bērnības Krigānu ezera. Palasiet stāstu „Salate” no Baltās grāmatas. Tikai
dažus kilometrus atrodas Mūsmājas manā bērnības ceļā uz Neretu.
Skolas gaitas Ritē un Neretā. Studijas un darbs jurisprudences jomā Rīgā.
Novakare – Garkalnes pagasta Priedkalnes „Koknešos” – Baltezera krastā.
Vai esmu pārliecinājis, ka esmu J.Jaunsudrabiņa novadnieks?
Mīlu un cienu Baltā Gara atstāto garīgo mantojumu. Esmu bezgala gandarīts, esmu
devis savu artavu, lai Baltais Tēvs atgriežas Dzimtenē un mieru rod Ķišku kapkalniņā.
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