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Tikko iznākusi Maijas Laukma-
nes jaunā grāmata «Kursas pulsā-
cijas». Tā tapusi ar Valsts kultūrka-
pitāla fonda atbalstu. Grāmatiņā 
ievietoti dzejoļi latviešu valodā, 
kurus krievu valodā atdzejojis 
Sergejs Moreino. «Viņš vienreizēji 
dziļi un spēcīgi prot ieiet tajā do-
māšanā, ko esmu devusi. Nezinu, 
vai tā (dzeja — aut.) ir dziļi vēr-
tīga, bet runāju tieši par manu iz-
pratni. Viņš prot tik labi pārnest 
manu domāšanu. Sadarbība ir ļoti 

veiksmīga. Sergejs šo grāmatu no-
sauca par «Kursas pulsāciju». Tā 
bija paredzēta citādāka, ļoti žēl, 
ka neizdevās, kā iecerēts,» jau 
iepriekš «Talsu Vēstīm» atzinu-
si dzejniece. Piesaistot fotogrāfu 
Daini Kārkluvalku, bija paredzēts 
veidot jauno grāmatu. «Viņam 
ir tik ārkārtīgi skaistas Lībiešu 
krasta sajūtas fotomākslā. Skatos 
uz to vientuļo krastu, uz pamesto 
tīklu būdu, un man nemaz nevajag 
vārdu, tas viss dzīvo. Bet diemžēl 
finansējuma dēļ tas neizdevās,» 
vērtē Maija Laukmane.

«Kursas 
pulsācijas»

Grāmatas titulvāks.
Autores foto

stundām ilgi balts gulbis sarunājas ar pelēku jūras akmeni 
un es (krastā sēžot) nedzirdu ko jautā putns 
un ko akmens tam atbild — es (krastā sēžot) un 
abus vērojot 
mācos pacietību un mācos aizmirst ik brīdi skatīties pulkstenī — 
un mācos apvaldīt savus pirkstus 
kad tie skrien ceļā pieskarties telefonam lai pārrautu klusumu 
kā ātri plīstošu auklu 

un

stundām ilgi balts gulbis sarunājas ar pelēku jūras akmeni — 
kad gulbis izpeldēs krastā 
tas vairāk kā es spēju izprast spārnos uznesīs pār mani — 
lielās pasaules priekšā sīko zirnīti piekrastes smiltīs — un 
kad gulbis izpeldēs krastā tas pacelsies spārnos pār manu 
nemiera 
minējumu un 
noslēpumus izprast alkstošo acu skatienu
daudz augstāk

Ivara Gruntes dzejoļi rakstīti dažādos dzīves 
brīžos, gan kā tā brīža izjūtas, gan veltījums citiem. 
«Sarunas un vārdi vieno mūs ik dienu. Un, ja tos iz-
teic dzejā, tie iegūst ritmu, noskaņu, veltījumu. Un 
varbūt šādi vārdi laikraksta lasītājiem radīs labas do-
mas,» atzīst autors.
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MAZAS MUĻĶĪBIŅAS
v Ikdiena nāk pretī ar jaut-

riem mirkļiem vai uz katra soļa: 
lasi, klausies un smaidi.

v Bojā gājušā diversanta nā-
ves apstākļi tiks publiskoti pēc tam, 
kad būs saņemta miršanas atļauja.

v Jūsma Saulīte līdz mūža 
galam neaizmirsīs to dienu, kad 
kopā ar Imantu Ziedoni stādīja 
dižkokus.

v Reklāma: «Dzeriet! Vi-
siem dzērieniem atlaides.»

v Plakāts autobusā: «Zaķis 
maksā vairāk!»

Interesanti, par ko ir runa? Vai 
tas būtu atgādinājums frakcijas 
«Vienotība» vadītājam par viņa 
auto afēru?

v Par to, lai ģimenē būtu bērni, 
parūpējušies gan vecāki, gan skolotāji.

v Laika prognoze: «Dienā 
caur mākoņiem uzspīdēs saule.»

 Saule spoži uzspīdēs arī tad, ja 
mākoņu nebūs.

v Markss apgalvoja, ka re-
liģija ir opijs tautai. Viņš tad vēl 
nepazina pirmsvēlēšanu aģitāciju.

v Opozīcija aicina Rīgas do-
mes vēlēšanās balsot pret Ušakovu 
un Ameriku. 

Interesanti, ko teiktu Tramps, ja 
tas nāktu viņa ausīs?

v Kaktusiem, kas ievesti no 
Holandes, uz iepakojuma rakstīts: 
«Telpaugs. Nav domāts lietošanai 
uzturā.» 

Un brīnāmies, ka Eiropa mūs 
nesaprot.

v Policijas ziņa: «1968. 
gadā dzimis vīrietis izraisījis avā-
riju, vadot automašīnu ar 1,34 
promilēm.» 

Interesanti, kāpēc viņš neiz-
mantoja stūri?

v Radio ziņa: «Smagu avā-
riju izraisījis smagās mašīnas šo-
feris…»

Būtu braucis ar vieglo, varbūt 
vieglāka būtu arī avārija.

v TV «Panorāmas» titrs: 
«Mašīnai ietriecoties govī, gājis 
bojā šoferis un cietusi pasažiere.»

Bet govs?
v TV informē, ka uz tirdz-

niecības centra jumta notiks Aijas 
Andrejevas jaunā albuma prezentā-
cijas autorkoncerts.

Jācer, ka dziedātāja uz jumta uz-
rāpsies. Bet kā dabūs augšā auto?

v TV reklāma. Ojārs Rube-
nis staigā starp tukšām solu rindām 
un aicina: «Cienījamie skatītāji! 
Neskatieties ne uz ko…»

Bet vai klausīties drīkstēs?

v Kā informē «Delna», lielā-
kās parādu saistības ir deputātam 
Parādniekam. 

Vienīgais glābiņš — steidzīgi 
mainīt uzvārdu. Ieteicamie varian-
ti: Peļņa, Ieņēmējs, Bagātnieks.

v Brīdinoši plakāti izlikti gan 
latviski, gan mazākumtautību valodā.

Visiem skaidrs?
v Vīrs sievai: «Tāds kā uz-

pūsts vēders. Ejam uz kino — tur 
par velti dod espumisanu.»

v Vīrs sievai: «Mīļā, jauks 
rīts. Aizbraukšu pasēņot.»

Sieva: «Labi, dārgais. Pie reizes 
paķer līdzi veco kafijas automā-
tu — mežā izmetīsi.»

v Stāv rakstīts: «Mīli savu tu-
vāko kā sevi pašu.»

Tātad — jo vairāk mīlēšu sevi, jo 
vairāk tiks tuvākajam.

v Televīzijas reklāma: «Iz-
baudi alus pilnību!» Un turpat ze-
māk: «Alkohola lietošanai ir kaitī-
ga ietekme.»

Satīras klasiķis Kozma Prutkovs 
būtu teicis: «Ja uz tīģera krātiņa raks-
tīts «BIFELIS», netici savām acīm.»

v Reklāma: «Latvijā zobus 
labo ar prieku!»

Re, kā! Vai tas ir mazāk sāpīgi?
Maksimilians Kvite

MANA VASARA
Ar vītušām Jāņuzālēm rokās 
Aiztrauc vasara mana. 
To paņemt un uznest kalnā, 
Kur baznīcas zvani zvana.

To paņemt un uzmest gaisā 
Kā siera rituli skaisti, 
Lai ripo uz rudens pusi, 
Kur klētis pilnas un maisi.

Nu, redziet, vasara mana 
Var atnest tik daudz prieka. 
Es skatos un nepaguvu 
No visa tā noķert ne nieka.

(27.06.2002.)

*  *  *
Pateikt ar vārdiem, sajust ar glāstiem, 
Notraukt no dvēseles smagumu nost. 
Izvest caur deviņiem dzīves vārtiem 
Kādreiz es tevi solījos.

Izbaudīt dzīvi, izgaršot prieku, 
Lēnām pa malkam sajust to. 
Saredzēt mirdzošu zvaigžņu sieku 
Tavās acīs vizuļojot.

Tad, mana mīļā, debesīs lidot 
Domās un sapņos vēlējās sirds. 
Teicu to čukstus, teicu to skaļi, 
Teicu vēl skaļāk, visi lai dzird!

Edgara Lāča foto


