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Konkurss pamudināja 
radošajam darbam

Pēc ģibuļnieka, novadpētnieka 
Jura Šironova ierosmes notika lite-
rāro darbu konkurss. Tas bija veltīts 
novadnieka, dzejnieka un Latvijas 
brīvības cīnītāja Friča Kristapsona 
(1918—1944) simtās dzimšanas 
dienas atcerei. 

16. maijā Ģibuļu pagasta Spāres 

muižā notika konkursa noslēguma 
sarīkojums, kurā apbalvoja labāko 
darbu autorus. Dažus no žūrijas uz-
teiktajiem dzejoļiem izvēlējāmies 
publicēšanai.

Ilze Kārkluvalka, 
literārās lappuses veidotāja

Nikola Mūrniece
(Talsu 2. vidusskolas 12.a klase)

* * *
Vēl nesen es biju tur, kur laimes 
pieliets mežs, 
kur saule silda seju, 
kur gliemeži nāk tuvumā 
sarunāties, 
kur putni, mani ieraugot, neceļas 
spārnos, 
kur spāre nosēstas uz pasniegtas 
plaukstas.

Es biju tur, kur drīkst skatīties  
                                                 virsū 
un būt tuvu, nemeklējot vārdus — 
kur atļauts reizē saprast un  
                                        nesaprast. 
Es biju tur, kur drīkst vērot  
                                          klusumā, 
kā dzīvība elpo, zied un plaukst.

Viss dzīvo.
Un uz brīdi šķiet, ka tu dzīvo tam  
                                      visam līdzi. 
Tu pats esi daļa no visa.

Tev atļauts visu to vērot. 
Un atļauts nesaprast.

Sabīne Alika
(Talsu 2. vidusskolas 10.a klase)

* * *
Es nekad nebeigšu meklēt gaismu 
naktī,
nebeigšu cerēt ieraudzīt

tumsu 
dienā,

es mīlēšu tos, kurus vajadzētu 
ienīst,
un neienīdīšu tos, kurus kāds cits 
iesaka
nemīlēt.

Es visu darīšu nepareizi,
darīšu tā,
kā liek mana sirds un kā citiem
nav pieņemams darīt —

jo nav tāda «pareizi» vai 
«nepareizi»,
ir tikai «ir».

Helēna Elza Smilgaine
(Talsu 2. vidusskolas 12.b klase)

* * *
tu esi dzeja. 
tu esi tās trīs nieka rindiņas, 
bet es tevi zinu, 
es tevi izdzīvoju un jūtu. 
daži vārdi, 
bet es tevi pazīstu labāk par sevi, 
jo izrādās, ka sevi es nepazīstu 
nemaz. 
tāpēc jau man patīk dzeja. 
trīs vārdi. 
es tevi mīlu, bet tu jau tāpat zini, 
ka tas nav nekas, 
jo dzejā es tevi pietuvinu 
zvaigznēm.

tu esi dzeja. 
laikam tāpēc rindiņas izbeidzas.

Daiņa Kārkluvalka foto

Maksimilians Kvite

HIPIJA BĒRES
Bariņš skrandaini pinkainu pu-

ķubērnu uz Indijas mūžzaļo kapsētu 
pēdējā gaitā pavada mirušu biedru. 
Pāris acīgu policistu seko, lai viss 
notiktu kārtīgi, kā nākas, lai nelaiķi 
nepamestu kaut kur pusceļā. Arī tā 
gadoties.

Šajā mūžīgās vasaras zemē, kur 
pat decembra vidū ūdens līcī ir silts 
kā piens, bet dienā saule cepina ar 
ziemeļzemju jūnija svelmi, kāds jau-
ns piedzīvojumu meklētājs beidzis šīs 
zemes gājumu. Esot pārdozējies…

Puisis sapņoja par brīvību, par 
pilnīgu neatkarību no visiem — no 
vecākiem, skolotājiem, priekšnie-
kiem, policistiem. No vecākiem 
atbrīvojās. No skolotājiem arī. No 
policistiem ne. Policisti uzmana, pat 
pēdējā gaitā izvadot.

Dzimto pusi un tuviniekus pame-
tis, viņš pa dažādiem likumīgiem un 
nelikumīgiem ceļiem bija šeit nokļu-
vis, lai kopā ar sev līdzīgiem dīkdie-
ņiem baudītu bezrūpīgu dzīvi. Lai 
baudītu visu, ko spēj sniegt Goa, šī, 
kā teikts tūristu bukletā, paradīze 
zemes virsū.

Vai sasniedza, guva to, ko mek-
lēja? Vai bija laimīgs? Kas to vairs 
pateiks? Kam jautāt? Tiem, kas nes 
viņu pēdējā gaitā? Vai puķubērns 
vispār zina, kas ir laime? Vai viņš do-
māja, ka šajā laimes nostūrī viņu gai-
da kaulainā? Jāšaubās. Drīzāk vispār 
neko nedomāja.

Vai laime ir bezrūpīgā dzīvē, pil-

nīgā brīvībā? Vai laime var būt trū-
kumā, nabadzībā, bezizejā?

Var jau būt, ka kādam laime ir pats 
eksistēšanas process, kad ne par ko 
nav jādomā, jāgādā, jārūpējas. Kad 
vienīgā vēlēšanās — apreibināties, 
ieslīgt nebūtībā. Ne par ko neatbil-
dēt, klaiņot, dejot, līksmot, uzpīpēt 
zālīti, kaifot. Var ģērbties, kā patīk. 
Var neģērbties nemaz — nosalt jau 
nenosals. Iespējams, kādam arī tāda 
dzīve ir laime… Var jau būt…

Lai baudītu laimi parasta, ikdieniš-
ķa cilvēka uztverē, vajadzīga nauda. 
Daudz, daudz naudas. Šajā dienvidu 
kūrortā varbūt pat vairāk nekā citur, 
noteikti vairāk nekā mūsu platuma 
grādos. Lai tiktu pie naudas, ir jāstrā-
dā. Nauda jānopelna. Hipiji nestrādā, 
jo darbs ir pretpols brīvībai. Tātad arī 
naudas viņiem nav. Ja kaut ko atsūta 
piederīgie, tas izkūst kā ledus gabals 
siltajos līča ūdeņos. Kur te laime?

Nu bars tādu pašu laimes (vai ne-
laimes) meklētāju nes viņu pēdējā 
gaitā uz eiropiešiem atvēlētu kap-
sētu. Saule spīd silti kā allaž. Jūra 
mirdz zila kā allaž. Mūžzaļās palmas 
rātni stāv ierindā, nelaiķim pēdējo 
godu atdodamas.

Kaut kur Liverpūlē vai Bostonā 
kāda māte jau gadiem nav saņēmu-
si ziņu no sava auklējuma. Vairs arī 
nesaņems. Neuzzinās, ka dēls guldīts 
Indijas siltajās smiltīs. Tāpēc gaidīs, 
gaidīs…

(Goa. Indija. 1975. 22. 12.)

Maija Laukmane

JŪRA. LĪBIEŠU KRASTS
1.

jūra
šorīt pienākusi tuvu — jūra ir ceļotāja
kad baltu viļņu mugursomu plecos 
tuvojas
priecīgi palecoties līdz nobremzē 
tieši pie manām
basajām pēdām — un es

salīdzinot ar jūras nemieru jūtos kā 
sena
klusa miera pilna ciltsmāte — un 
varbūt
visa noslēpums slēpjas faktā
ka man nav tādas baltas 
mugursomas lai līdzi nēsātu prieku
un tāpēc dienas mirkļiem pie kājām 
nobremzēju pārāk rimti
pārāk apdomīgi pārāk palēnām un 
pārāk…

bez viegluma

2.
nē neeju tikai pie jūras eju pie 
miera domās un tieši šovakar jūra
tik līdzeni rāmi šalko šūpuļa 
dziesmu ka ieklausos vārdos
tos katru līdz pēdējam saprotot 
izprotot jūtot — jūra ir

māte un jūra ir gaisma pār domām
kad negaidot paver liedaga smiltīs 
sēdošajā mazajā punktiņā (manī)
tik plaši kādas steigas dēļ pārāk ilgi 
nevirinātas durvis un bez
burtiskas vešanas pieved cieši klāt 
manis pašas izbrīnā ieplestām acīm 
par to
kas negaidot notiek:

viss kļūst tik viegls it kā maigumu 
varētu aizskart ar pirkstu galiem
un ar siltumu elpā to pāri sudrabā 
vizošam jūras klajumam augstu pāri 
pašas
liedaga smiltīs sēdošam augumam
tālu
debesīs uzšūpot

3.
eju jūras virzienā aizvien tuvāk 
bezgala šalkoņai garām
sīkiem kadiķu pudurīšiem 
nokaltušiem un dzīvībā zaļiem 
kokiem
garām vecām un jaunām piekrastes 
mājelēm mājām garām dārziem
kur vairs vienīgi skumīgi sūnu 
kumšķi — eju
sīku olīšu klātu taku vienā ausī 
dzirdot senatnes čukstus kamēr
otrā ausī šalc jūra — eju un zinu: 
kamēr vien būšu

vienmēr ceļš vīsies caur to ko sirds 
atceras atkal pazaudē meklē
atrod un cenšas siet kopā 
pavedienus reizēm to nemaz 
neprotot/ protot —
un kamēr vien būšu
ceļš vīsies starp ilgām kaut uz 
mirklīti saskatīt lībiešu govi kad tā
neliekoties ne zinis par kaiju 
skaļajām klaigām
iznāk no jūras uz viena raga sen 
zudušu vakardienu
uz otra

jūras šalkoņu
noturot

Ilona Miezīte
* * *

Šļaugana, noraudājusies Saulīte 
aizšļūc pa debessmalu 
kā veca sieva uz kruķiem.

Gausi izvelkas Mēness, 
sapīcis, paģirains, gļēvs, 
pustumsā laiski kasīdamies.

Vai Dievs tiem pāri būtu nodarījis? 
Cik cēls un paštaisns šovakar 
rej suns uz Mēnesi, 
pastiepis purnu uz augšu!



Aivars Aivieksts
PELD MĀKOŅI

Peld mākoņi, 
tik pazīstami vaibsti — 
viens līdzīgs tev, 
viens man, 
viens — pats sev!

Nobremzēju savējo, 
tos citus vējš 
vairs nespēj tālāk stumt, 
un migla sabiezē, 
sāk tumst.

Bet lietus kavējas, 
tie mākoņi ir augstu — 
piles krīt un krīt, 
un zemi sasniegs 
tikai rīt.

Inta Vītola
* * *

kā atgriezta šķēle no klaipa 
es esmu bez Tevis 
mans Dievs 
kā puķe bez zemes un saules 
kā bite bez stropa 
kur likt man to savākto medu 
kā sniegpārsla laikā kad līst

sadrūpu izkūstu izšķistu 
laikā un telpā 
atrodi jel mani Dievs 
un savāc 
un pieliec pie vietas 
un gaismā 
kad pacel kā atgrieztu šķēli 
es iegulstu plaukstā Tev 
Dievs






