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Aivars Aivieksts
GADS KĀ OLA

Gads kā ola — 
abi gali spici, 
vidū saules dzeltenums, 
un tu nepārsitis tici, 
ka tur ziedos 
kamenītes zum.

Gads kā ola — 
abi gali balti, 
vidū jāņugunis kuras, 
rudens uzmet vēja šalti, 
projām aizslīd atvasara 
zelta burām.

Dzintra Dzeguze
*  *  *

Katru brīdi kāds kaut ko saka. 
Vējš manā pagalmā. 
Koku lapa čaukstoša, slapja. 
Katru brīdi kāds kaut ko raksta. 
Dzejnieks, rakstnieks, dzīve. 
Jaunas lappuses. 
Katru brīdi kāds kaut ko glezno. 
Gadalaiks aiz loga, 
krāsotājs pie žoga 
un emocijas dvēselē un sirdī… 
Uzglezno skaistumu 
Man apkārt! 
Uzglezno ar manu roku, ar manu otu, 
ar manu rotu. 
Katru brīdi kāds kaut ko dara. 
Gan tas, kuram nav, gan tas, 
kuram ir kāda vara. 
Mirklīgu un vērīgu un cerīgu un žēlīgu, 
slaukāmu un taustāmu, 
tik tikko jaušamu. 
Katru brīdi kāds kaut ko saka, glezno, dara… 
Ieklausies un sadzirdi 
pats savu simfoniju!

Maija Laukmane

PAR ATKĀRTOŠANĀS 
VIENREIZĪGUMU

Viss atkārtojas.
Ja ne viss, tad daudz kas — noteikti.
Gadalaiki. Lietus un saules dienas. 

Sniegputeņu laiks un mirkļi, kad sejā sitas 
skarbs vējš. Kaiju kliedzieni virs bangās sa-
kultas jūras, pēdas labsajūta, iekāpjot jūnija 
zīdaini mīkstajā dārza zālē…

Tas viss jau justs, justs, justs! Justs dienu 
no dienas, gadu no gada.

Un tomēr — ik reizes justs citādi. Ik rei-
zes — atšķirīgi.

Skatiens, skumjas, spīts, sapnis, tu….
Justs, justs, justs! Justs no dienas uz die-

nu, no gada uz gadu.
Taču — ik reizes citādi.
Jo viss notiek kustībā, maiņā, pārmaiņā, 

ikreiz citā izpausmē, nokrāsā un citā saskar-
smē ar mani, kura šajos procesos neapnīk-
stoši piedalās.

Mainība ir radošuma izpausme. Bet ra-
došums, kā zināms, ir prasme atkārtot jau 
kaut ko akceptētu un zināmu gluži jaunā, 
nenovalkātā un neapnikušā variantā.

Radošums nav rados ar rutīnu. Tāpat kā 
viena sniega diena nav iepriekšējās sniega 
dienas atkārtojums. Tāpat kā vienā ziemā 
uzcelts sniegavīrs nenomāc prieku to celt 
atkal un atkal no jauna ziemā, kuru vēl tikai 
gaidu atnākam.

Puķu pļavas saplaukst katru pavasari, 
upes nāk vaļā no ledus katru pavasari, kas-
taņu sveces uzzied katru pavasari, bet vai tā-
pēc kāds saka: ak, cik apnicīgi, es jau tādas 
puķes redzēju pirms divpadsmit gadiem!…

Kustība ir dzīves asinsrite.
Mainība ir dzīves asinsrite.
Radošums ļauj atkal un atkal atrast ko 

gluži jaunu un nenovalkātu jau zināmajā.
Tu.
Tava plauksta.
Tavs smaids…

Nezinu neviena, kurš sev tuvam cilvēkam 
teiktu, ka viņa smaids jau vienu reizi re-
dzēts, tātad — pietiekami. Ka viņa mīļums 
jau vienu reizi piedzīvots — tad nu visam 
turpmākajam mūžam pietiekami!

Labu un mīļu lietu un norišu atkārtoša-
nās ir neapnīkstoša.

Neapnīk un neapnīk slavināt dzīvi, prie-
cāties par draugu veiksmes mirkļiem, neno-
kavēt saulrietu, pamanīt pirmo māllēpīti…

Kas zina? — varbūt tieši tāpēc, ka atkal 
un atkal nenokavēju, priecājos, pamanu, 
novērtēju — varbūt tieši tāpēc prieks vairo-
jas, vēl un vēl nākot klāt, bet nelaime laižas 
krūmos?…

Domas sakārtojas kā gājputnu kāsis de-
besīs.

Jā, putnu kāši debesīs…
Nez kāpēc gadu no gada rudeņos sirds 

notrīs īpašā smeldzē un līksmē vienlaikus, 
paskatoties augšup un pamājot dzērvēm, 

kad tās ar atvadu kliedzienu aizceļo tālu-
mos.

Rutīna (jo to darīju arī daudzus citus ru-
deņus pirms šī)?

Vai apliecinājums tam, ka man, kura no 
putnu redzespunkta, uz leju skatoties, šķietu 
kā mazi maziņš punktiņš ar sveicienam pa-
celtu roku, ir siltas dzīvības pilna, just spē-
jīga sirds?

Protams, ir lietas un notikumi, kuru at-
kārtošanos negaidu. Ir domas un notikumi, 
kas neuzved radošuma kalnā, bet — tieši 
pretēji — ieved bezcerības ielejā.

Taču tā tad būtu cita saruna un citu domu 
telpa, kamēr šobrīd apdzīvoju tieši šo — tel-
pu, kur nemainīgi skaidrs, ka viena sniega 
diena nav iepriekšējās sniega dienas atkār-
tojums. Ka mīļumam, smaidam, dzīvesprie-
kam un Gaismai nesaskaitāmi daudz nianšu.

Un katra no tām vienreizēja.

Lībiešu dzeja ungāru 
valodā

Ilze Kārkluvalka

Novembra beigās Budapeštā iznāca 
lībiešu mūsdienu dzejas bilingvāls izde-
vums lībiešu un ungāru valodā «A szív 
hullámai» (Sirds viļņi).

Darbus atdzejojis ungāru valodnieks 
Pēters Pomozi, kurš dzejoļus atlasījis no 
2018. gadā iznākušā dzejas krājuma «Tril-
lium». Baibai Dambergai ungāru krājumā 
publicēti dzejoļi «Kōd kīelkõks ma sīndiz…» 

un «Līvõd neitst muidlõb», bet Valtam Ern-
štreitam — «Amād sin sūrkabāld» un «Mäd-
dõn āt telefonlīnijd». Ķempju Kārlis izdevu-
mā ir pārstāvēts plašāk — ar dzejoļiem no 
sava krājuma «Salacas upes trīs krasti».

Jaunajā grāmatā ir īsas dzejnieku biogrā-
fijas un neliels atdzejotāja P. Pomozi apcerē-
jums par senas Eiropas tautas lībiešu valodu 
un mūsdienu dzeju.

Krājumu izdevusi Somugru tautu pasaules 
kongresa Ungārijas nodaļa. Izdošanu atbalstī-
jusi Starptautiskā lībiešu draugu biedrība.

Dzintra Žuravska
CEĻĀ UZ SVĒTNĪCU

Tā gribas sacīt: jel piestājiet 
Bez mitas kā pa noburtu apli skriet.

Kad liekas — tik maz ko vairs varam spēt, 
Kas palaists garām, tas nokavēts.

Kad nepietiek laika pievērsties tam, 
Ko steigā aiz sevis pametam.

Ko pasaulei varam mēs labu dot, 
Ko paši ar gadiem iemantot? 
Un gribēsies ja ne šodien, tad rīt 
No dvēseles putekļus nokratīt.

Un piedot, ja nācies no kāda ciest, 
Un piedošanu sev izlūgties.

Bet pienāks laiks, un gan arī tu 
Meklēsi ceļu uz svētnīcu.Laimdota Grīnšteina

*  *  *
atsaukt atmiņā 
lai skan un dzied 
tikai labi neizdodas 
kur tādas dienas rodas 
sasodītās 
bet vienīgās kuru dēļ 
vērts dzīvot 
atsaukt atmiņā 
lai silda un glāsta 
tikai labi neizdodas 
kur tādas rokas rodas 
sasodītās 
bet vienīgās kuru dēļ 
vērts dzīvot 
atsaukt atmiņā 
lai pukst zem manas galvas 
tikai labi neizdodas 
kur tādas sirdis rodas 
sasodītās 
bet vienīgās kuru dēļ 
vērts dzīvot 
atsaukt atmiņā 
un izdzīvot no jauna 
tikai labi neizdodas 
sagrūst atmiņu sudraba tilts 
sasodīts! 
tu paliec pusē tajā 
uz laiku laikiem 
uz visiem laikiem

Daiņa Kārkluvalka foto


