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Dzejas upē 
Talsos

Ilze Kārkluvalka

14. septembra vakarā Talsu 
tautas nama Spoguļzālē, augstu 
virs pilsētas vecajiem jumtiem un 
ielu raupjā klājuma, Talsu Lite-
rātu apvienība drosmīgi un sir-
snīgi atvēra slūžas Dzejas upei. 
Tā bija simboliska straume, ku-
rai ļāvās krietns pulks klausītāju 
un viņiem iepretim, skatiena at-
tālumā, dzeju rakstošie — autori 
ar vārdu Latvijas literatūrā, iesā-
cēji un spītīgie.

Ja nebūtu Dzejas dienu, septem-
bra krāsu paletei izpaliktu košums. 
Lielos un mazos kultūras un sabied-
riskajos centros arī mūspusē notika 
visdažādākie sarīkojumi, veltīti dze-

ju rakstošajiem un lasošajiem. Tra-
dicionāli tajos galvenokārt mēģināja 
atbildēt uz senseno jautājumu — kas 
ir dzeja, kāpēc cilvēks nespēj ilgsto-
ši dzīvot tikai no maizes vien, kāpēc 
garīgai būtnei vajag galotņu sajūtas, 
no kurienes rodas tās slāpes pēc kā 
vairāk par savas valodas vārdos pre-
cīzi izsakāmo. Neatbildēja, protams, 
atstājot ikvienam bezgalīgu telpu 
domu ceļiem mūža garumā.

Pirmā Dzejas diena Latvijā no-
tika 1965. gada 11. septembrī Rīgā, 
Komunāru parkā (tagad — Espla-
nāde), par godu Raiņa 100. dzimša-
nas dienai. Nākamā gada 24. martā 
Rakstnieku savienība nolēma Dzejas 
dienu mūsu valstī rīkot katru gadu, 
un tā kļuva par tradīciju, kas izturē-
jusi laika pārbaudi.

Talsu Literātu apvienības ilggadējā vadītāja, dzeju un prozu rakstošo vietējo autoru skolotāja 
un padomdevēja Maija Laukmane arī tovakar bija vienojošais, 
siltais centrs. Viņai aizmugurē vakara galvenie dalībnieki — Ar-
nolds Auziņš (stāv no kreisās), Zigurds Kalmanis, Andris Kalniņš, 
Ilgonis Bērsons, Dzintra Dzeguze, Maksimilians Kvite, Andžejs 
Beļevičs, Ilona Miezīte, Laila Pabērza, Inta Poudžiuna, Juris Širo-
novs, Ziedīte Začeste, Helēna Smilgaine, Nikola Mūrniece.

 Kā gan dziļa upe bez kuģīšiem? Pa vie-
nam vien — nosauktus autoru vārdos, tos 
no simboliskas straumes izcēla sarīkojuma 
vadītāja Undija Ancēna. Tūliņ publiku uzru-
nās literatūrzinātnieks un dzejnieks Ilgonis 
Bērsons.                        Daiņa Kārkluvalka foto

Andra Kalniņa sirsnīgā balss 
atbruņo un noskaņo uz smel-
dzīgākas nots, nekā sākotnēji 
gribēts.

Mārcis Felšs (sēž, ar ģitāru, otrais no kreisās) — 
mūziķis, daudzpusīga radoša personība — vidējās 
un vecākās paaudzes klausītājiem bija atklājums.                    

Andžejs Beļevičs bieži vien saikni ar klausī-
tājiem panāk, ņemot palīgā uzticamo ģitāru.

Kad savus jaunākos darbus 
lasa Inta Poudžiuna (Vītola), tā 
jau ir saruna par dzīvi — atklā-
ta un dziļa.

Dzejas krēslā vietu ieņēmusi 
jaunā autore Nikola Mūrniece.

Inta Vītola
*  *  *

dvēselei atvēlēt laiku 
kad sirds noliek rūpes 
par dienišķo maizi 
un ikdienas darāmiem darbiem 
kad prāts atļauj aprimties 
domām par 
to kam ir jābūt 
un 
tā taču vajag 
kad miesa jūt spriedzi vai 
bailes vai 
dusmas 
bet neaizbēg projām 
un pati sev pieskaras viegli 
atvēlēt dvēselei laiku 
skatīties pieredzē savā un telpā ap 
sevi 
klausīties sirdspukstos vējā un 
gaišā labrīt 
ieelpot jūru vai ziedu vai sniegu 
vai tuvumu 
ai 
atvēlēt dvēselei laiku 
un nosaukt to vārdā 
es esmu 
tu esi 
mēs esam

Maija Laukmane
*  *  *

lūdzu paildzināsim šo mirkli ar vēl  
                                     vienu vārdu 
ar diviem ar trim un 
vēl neliksim punktu — punkts ir tik  
                          nepārprotami reāls 
kā pārgatavojies ķirsis tāpēc  
                                  iedomāsimies 
ka esam vēl pavasarī tātad līdz  
                                   ķiršu laikam 
vēl tālu — un lūdzu

paildzināsim šo mirkli ar vēl vienu  
                                              vārdu 
ar diviem ar trim un 
neskaties durvju virzienā runā vēl  
                  runā ar mani — varbūt 
tad pašas no sevis kopā savāksies  
                    mūsu šur tur pamestās 
asās šķautnes 
pārvēršoties par komatiem — un  
                       mēs varēsim turpināt 
turpināt 
turpināt sarunāties 
līdz

galapunktiņam 
pamalē

Maija Laukmane
(No topošā krājuma «Simts 

domu, stāvot dzīvības dārzā»)

*  *  *
Esmu pasaules vidū. Esmu savu 

domu, savas dzīvības un sev atvēlētā 
laika vidū. Ap mani slāņu slāņos ir 
tas, ko vēl neesmu paspējusi atrast, 
bet ko noteikti savā dzīvē atklāšu 
un atradīšu. Zinu, ka tepat kaut kur 
tuvumā mani gaida brīnumu lietas 
un iespējas. Tikai jāatrod ceļi, pa 
kuriem iet, un durvis, kas gaida at-
vēršanu. 

Katra diena ir meklējumu pilna. 
Lai kur es atrastos — Talsos, Rīgā, 
Kuldīgā, Mazirbē pie jūras vai kur 
citur — esmu savas pasaules vidū. Jo 

manas pasaules vidus ir domas, ko 
domāju, un viss, ko ap sevi jūtu. 

Manas pasaules centrs ir mājas un 
pilsēta, kurā dzīvoju, ielas, pa kurām 
ik dienas staigāju un cilvēki, kad katrs 
no viņiem kā putnu pēdiņu rakstus 
atstāj nospiedumus un ziņojumus arī 
manās domās. Tāpat kā es viņu.

*  *  *
— Gribi? Es tev iztulkošu upītes 

burbulēšanu! — Dzejnieks piedāvā 
ceļa pagriezienā, kad skatienā pēk-
šņi atklājies sīkas upītes tecējums. 
Lai notiek! — es, dzejas lasītājs, iz-
saucos, un brīnos vien, no kurienes 
Dzejniekā negaidot atrodas īstākie 
vārdi. Bet atrodas! Atrodas tādi vār-
di, ka, tos lasot, varu piedalīties līdzi 

upītes spēlē ar krasta akmentiņiem, 
spēlēs ar saules ņirbu pār ūdens virs-
mu vai ar sīkajām, kustīgajām un tā-
pēc nenotveramajām zivtelēm tepat 
sudraba skaidrajā ūdenī. 

Tas notiek, nevis iebrienot upē, 
bet — upē iebrienot caur Vārdiem. 
Vārdi tik koši ir gleznojuši, ka es, la-
sītājs, piedalos upītes sajūtās – esmu 
caur vārdiem aizvesta citā un skaistā 
esībā! Jā, Dzejnieks ir ne tikai ceļa 
gājējs, bet visa iepriekš minētā dēļ 
mazliet arī Brīnumdaris. Brīnumu 
radītājs. 

No kurienes rodas brīnumi? No 
vārdiem. Kur dzīvo vārdi? Nezinu, 
jo dzīvo nenokonstatējami, taču 
klātbūtnē. Gaisā ap Dzejnieku, virs 
Dzejnieka – tur, kur lidinās putni.

 


