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Jauns vārds «Avotā»
Anita Grīva par sevi: «Esmu 

pirmsskolas skolotāja. Rakstīt 
dzejoļus un mazas ludziņas ir 
mans vaļasprieks. Tos es izmantoju 
darbā ar bērniem. Dzejoļus sāku 
izdomāt jau bērnībā. Tos rakstīju 
īpašā kladē, bet diemžēl tā vairs 
nav saglabājusies. Reizēm uz-
rakstu arī ko nopietnāku.»

Apgādā «Zvaigzne ABC» izdo-
ta Anitas Grīvas grāmata «Spēlē-
sim leļļu teātri!». Tajā ir ludziņas, 
dziesmas, padomi rokas leļļu dari-
nāšanā un… mūzika. Līdz ar to sē-
rijā «Pirmsskolas izglītība» pirmo 
reizi iznākusi grāmata, kuru var ne 
tikai lasīt, bet arī klausīties.

Anita Grīva
BALTĀS DOMAS

Nāc pie manis mijkrēslī, 
Svētībiņa mana. 
Ilgi tālā ciemā biji, 
Nu jau būs tur gana.

Iedegšu es baltu sveci, 
Tevi mājās gaidot, 
Un pie galda apsēdīšos, 
Satiksimies smaidot.

Svētī, lai kļūst domas baltas, 
Svētī dienas darbus 
Un ar savām baltām rokām 
Apskauj bērnus manus.

Arī reizēm, kad kļūst skumji, 
Vēlos tevi palūgt: 
Dod man redzēt bērna acīm, 
Laimes zemē pabūt.

Toreiz māte, dziedot dziesmu, 
Šūpulītī manā 
Klāja baltu paladziņu — 
Svētību lai glabā.

Dina Veinberga
* * * 

visas pasaules vilcieni stājas uz 
sliedēm ne jau tad 
kad krīze pasaules bankās 
un gudrajo prātos mūžmežu maldi 
bet gan tad 
kad nometis kreklu līdz pusei kails 
tu smaržīgu malku 
skaldi… 
un smieklu krunciņas iedegušas tik 
tuvu pie samiegtām acīm 
tajā brīdī 
ne tikai visas pasaules ceļi bet arī 
takas un taciņas 
aizveras smieklīgā nopietnībā uz 
laiku sevī kā saujā 
ieslēpjot zvēru un cilvēku pēdas, lai 
sazied 
visas pasaules vilcieni stājas uz 
sliedēm tad 
kad tu notrauc sviedrus no pieres 
un roku pielicis saulei 
priekšā 
vienkārši skaties uz mani un 
smaidi 
un tad kad atkal spožs cirvis lido 
gaisā tik sasodīti viegli — 
augšā lejā 
augšā… lejā 
šajā mirkļu mūžībā neatkārtojamā 
šajā priecīgajā mežrozīšu vējā

Daiņa Kārkluvalka foto

Viesturs Vāne
* * * 

Apbrīnot vēju 
Strauju un brīvu, 
Plašumu alkstošu, 
Vētrainu un glāstošu.

Sadzirdēt čukstus 
Vēja noslēpumā, 
Pasaules dvēselē, 
Kosmosa telpā.

Sajust mīlestību 
Vējā brāzmainā, 
Lietus lāsē mirdzošā, 
Acu skatienā patiesā.

Marta Lāce
* * * 

Paiet dienas, mēneši un gadi… 
Tik banāli teiciens skan, 
Tomēr, tomēr ātri paiet gadi, 
Tikai manās atmiņās klusītēm 
Tie nostaigātās dzīves takās san.

Vai paņēmis laiks sev līdzi 
Jūtu bangās kvēlojošo sirdi, 
Noteikt nevar, aizskrējuši gadi. 
Varbūt pāri nostaigātām takām 
Kā tā blāzma mīlestība mirdz?

Nenosirmo tā kā mūsu mati, 
Jūtu rāmums tagad pieder tai. 
Laika skrējienam savs zīmogs 
Uzlikts ir par iztērētiem gadiem — 
Vilšanos un sāpēm. Tomēr, tomēr…

Helmuts Feldmanis
* * * 

Visu mīļu vakaru 
Mīļas lūgšanas mīļajam Dievam  
                                               raidu, 
Lai Viņš man mīļus sapņus sūta.

Par to, 
Ka visā pasaulē mīlestība valda. 
Par to, 
Ka mēs mīlestības vārdā  
                  nenogalinām viens otru, 
Bet gan lūdzam mīļajam Dievam, 
Lai Viņš pasargā visus mūs.

Lūdzu, lai Dievs sapņus man sūta 
Par to, 
ka mēs, mīlas pārņemti, 
Spējam mīlēt ne vien sevi, 
Bet arī savus tuvos un tālos.

Tā visu mīļu nakti 
Mīļas lūgšanas mīļajam Dievam  
                                                raidu 
Un savu atmošanos 
Ar bailēm gaidu…

Aivars Aivieksts
KOLOSĀLI

Atpalieku — 
barā skriešana 
man nesagādā prieku.

Es došos tur, 
kad citi nāks jau pretī 
un acu zibeņus 
kā krustu metīs.

Slīd garām spēļu nami, 
slīd trulas bāru letes — 
mēs neesam pazīstami.

Es senču ugunskurus buru 
un, sveicot rītausmu, 
raspodiņu kausu rokās turu.

Es labāk pārkaisu ar sāli 
oglēs ceptu kartupeli 
un saku — kolosāli!

Dzintra Dzeguze
* * * 

Neatrauj roku no manējās — 
Uz mūžu atrauts būšu, 
Es ilgošos pēc tevis 
Visu savu mūžu. 
Pēc tava aukstuma ziemā, 
Pēc tava karstuma vasarā. 
Arī jūras putu gabalā, 
Dzintara asarā 
Ir ierakstīts tavs vārds, mīlestība, 
Tavs skaistums un tavs sāļums. 
Mīlestība, tavs spēks 
Un mans cilvēciskais vājums.

Dzintra Žuravska
KĀ ATVĒRTOS VĀRTOS

Jau pamalē debesis sārtojas. 
Ieiet jaunā dienā 
Kā atvērtos gaismas vārtos.

Nakts upe aiz meža vēl skalojas, 
Bet tu jau kā apžilbis stāvi 
Baltos un šalcošos gaismas palos.

Būtu grēks vēl ilgāk vaļoties, 
Kad putni jau spārnos 
Un pasaule visa līdz apvārsnim vaļā,
Un jūti, tu pats tajā iederies, 
Tāds gaismas pievildzis, 
Un visa garā diena tev pieder.

Dace Sadaka
TIE ĒRKŠĶI IR MAIGI

Roka uz pulsa — sekundes krīt 
kā ķiršogas sniegā — 
laiks nesalīp. 
Roka uz pulsa — 
diena upē 
ar medainu karoti ausmu smeļ. 
Tās bites no laika, tās bites dzeļ, 
Un mulsums veļas kā ezis pļavā, 
esmu sava mulsuma varā. 
Tā upe ir avots. 
Tā roka ir kauss. 
Ķiršogas sniegā — pamošanās 
visbaltākajā dienā.

Ina Strazdiņa
* * * 

Kad ceļš pāries takā, 
Uz kuras vienam no mums 
Vairs nebūs vietas, 
Pēkšņi izsprukušu maigumu 
Nomedīs 
Klusumā trinies, 
No lūpām notrūcis 
Atdzisis zibens.

* * * 
Kad uznāk rīts, 
Tur, lejā, kaut kas atkūst, 
Kāds mīkstām kājām 
Nostaigā gar logu. 
Kādam ir manas mājas atslēgas, 
Manis pašas tur vairs nav, 
Vien gaisma 
No spuldzes atvienota 
Vada galā.

* * * 
Vertikāls miers 
Šķērso horizontālas skumjas. 
Ielicis pirkstu vidū, 
Satausti naglu 
Pats no sava krusta.

Maija Laukmane
* * * 

klausos kā mana balss aiziet to  
                           pašu ceļu ko putns 
to pašu ceļu ko puķe: ziedēt dziedāt  
                                              dziedēt 
gaiši un augstu uznesot  
           neapmaldīšanās zīmes ilgām 
pazīšanās zīmes sapņiem  
 atnākšanas paredzējumus cerībām 
aizvelk sāpes noglāsta smeldzi  
          atstāj iespējas maigumam — 
klausos 
kā mana balss aiziet to pašu ceļu  
                               ko putns un pati 
uz zemes stabili stāvot droši zinu  
                      ka dziesma nebeidzas 
ar pēdējās skaņas uzlidojumu tāpat  
                   kā debesis nebeidzas ar 
tumsas atnākšanu kā puķe  
                                         nebeidzas 
ar smaržas atdošanu vējam un 
klausos kā mana balss aiziet ziedēt  
              aiziet dziedāt aiziet dziedēt 
gaiši un augstu uznesot daudz  
             vairāk kā vārdos nolikts — 
klausos 
kā balss aiziet un nešaubīgi zinu 
ka mūzika dzīvo daudz netveramāk  
                                                     kā 
ierakstīts notīs

Krišjānis Zeļģis
*  *  *

nesaprotu kas tur attēlots 
bet tas man dod daudz spēka 
domāt uz priekšu 
iztēloties 
kā es visu salieku kopā 
kā tādu visaptverošu teoriju 
nedrīkst domāt nogriežņos 
nav lāga sākuma 
nav nobeiguma 
izplūdis akvarelis 
kurā sev vien zināmu iemeslu dēļ 
sabiezini krāsas 
man ir svarīgs brīvs laiks un nekā  
                                       nedarīšana 
brīvs laiks un nekā nedarīšana ir  
                                     man svarīga

Dace Krūmiņa
PAJAUTĀ MĀKOŅIEM
Kur beidzās tas pavasaris, 
ar bitēm ievziedos sanot, 
kad sīkās tērces zem ledus vāka 
tik tikko sāka čalot?

Pajautā mākoņiem…

Kad pagāja vasara tava 
ar zemeņu pilnām pļavām, 
kad ozolu galotnes naktsvijoļu lejās 

lauzi tu rokām savām?

Pajautā mākoņiem…
Kāpēc gan nāk rudens salna 
ar kliedzošām dzērvēm miglā virs  
                                              lauka, 
kad skaistākās zilās rozes 

vēl tikko plauka?
Pajautā mākoņiem…

Bet nejautā, kādēļ ziema 
ar sniegu baltu jo baltu 
to sētu, kur pēdas tavas, 
noklās ar segu saltu…
Jo klusas būs debesis.

Elīna Lāce
PriEkS

Ar prieku Tu radīji pasauli,
Prieks bija Tavos Vārdos.
Priecīgs Tu pirmoreiz sapļāvi
Sienu un sakrāvi zārdos.

Ar prieku Tu zivis baroji
Un klausījies putnu dziesmās,
Priecīgi tumšzilo debesi
Ieģērbi zvaigžņu liesmās.

Ar prieku Tu radīji cilvēku,
Prieks bija Tavās rokās.
Priecīgs Tu cilvēkā skatījies
Kā dievišķīgākajā jokā,

Kā miniatūrā spogulī,
No Tevis kur redz tikai nieku.
«Ej,» Tu sūtīji cilvēku,
«Turpini Manu prieku!»


