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9. jūnijā Talsu 2. vidusskolas 
jaunie autori kopā ar dzejas kon-
sultanti Maiju Laukmani, skolas 
direktoru Oļegu Solovjovu šaurā 
lokā Radošajā sētā atklāja savas 
skolas jauno autoru 22. gadagrā-
matu «Gājputni neapmaldās».

Talsu 2. vidusskolas direktors 
Oļegs Solovjovs jauniešiem veltīja 
īpašus vārdus, kā arī mudināja ne-
apstāties pie sasniegtā, bet turpināt 
izkopt savu talantu.

«Šis ir īpašs laiks, varbūt tādam 
laikam arī jābūt mūsu dzīvē, lai 
mēs apstātos un saprastu, kas ap-
kārt notiek? Vai mēs pārāk ātri ne-
skrienam? Varbūt šis «Covid-19» 
vīruss mums ļāva saprast, ka cilvē-
kam daudz nevajag? Viņam vajag, 
lai apkārt būtu mīļi, tuvi cilvēki, lai 
viņš būtu paēdis un lai būtu vesels. 
Šodien mēs ieklausāmies jūsu dze-
jas rindās. Mani aizkustināja jūsu 
pārdomas par mūsu mīļo skolu; de-
viņi pakalni, deviņu pakalnu pilsēta 
un Talsu 2. vidusskola jums katram 
kaut ko nozīmē. Jums ir dota iespēja 
radīt, radiet to, veidojiet, un galve-
nais, nenolieciet to malā, tas ir jūsu 
talants. Attīstiet šo talantu! Nepa-
zaudējiet vēlmi rakstīt!  Nepazaudē-
jiet mīlestību pret grāmatu! Iesaku 
jums izvēlēties tādu literatūru, kas 
jūs papildina, veido kā cilvēkus, kas 
ļauj jums domāt. Grāmatas oficiālā 
atklāšana notiks septembrī vai ok-
tobrī, kad mēs varēsim uzaicināt arī 
jūsu vecākus,» atklāja O. Solovjovs.

«Ko tas nozīmē — jaunais dzej-
nieks? Kas tas ir par titulu, un kā 
šo titulu iegūt? Jaunais dzejnieks 

nav tituls, tas ir cilvēks, kurš ienāk 
literatūrā, kurš ir māceklis darbā ar 
vārdu,» savu skaidrojumu sniedza 
Maija Laukmane. Viņa katram jau-
najam autoram bija sarūpējusi pašas 
fotografētu īpašu ceriņu ziedu.

«Jums būs tuvumā manis dāvinā-
tais ceriņzieds ar laimes pieclapīti 
vai septiņlapīti, vai deviņlapīti. Šis 
jums būs dzinulis uz priekšu, kas liks 
jums meklēt, meklēt, meklēt, iet tā-
lāk, atrast, es tikai iedodu pirmo sā-
kumiņu,» iedrošināja M. Laukmane.

Dzejas konsultante M. Laukma-
ne jauniešus iesaistīja sarunā, bals-
toties uz atziņām no «Vinnija Pūka», 
lai klātesošie labāk izprastu jauno 
autoru iedvesmas avotus. «Teksti pie 
manis atnāk pilnīgi neplānoti. Vai-
rākas reizes mēnesī, pie manis nāk 
iedvesma. Jūtu, ka kaut kas nāk un 
man to vajag pierakstīt. Es to nespē-
ju kontrolēt, pat nezinu, no kā tas ir 
atkarīgs,» atklāja Anna Akermane.

M. Laukmane Sabīnei Alikai jau-
tāja: «Kā tu dzen pēdas savam tek-
stam?» uz ko meitene atbildēja: «Es 
nesekoju. Ideja un doma atnāk pati. 
Nav speciāli tādas dienas, kad šķiet, 
ka kaut kas ir jāuzraksta. Rakstu tad, 
kad ir ko rakstīt. Kad ir aktīva diena, 
tad vakaros nāk domas.» M. Laukma-
ne jautāja: «Vai tu dzen pēdas arī citu 
dzejnieku tekstiem? Vienmēr esmu 
sacījusi: dzejniekam ir ļoti daudz jā-
lasa. Latviešu literatūra nesākas ne 
ar vienu no jums. Jūs esat maza lāsīte 
visā tajā, kas notiek. Visu dzīvi ir jā-
iet un jāmācās, jābūt mācekļiem, lai 
slīpētu, veidotu, lai būtu paškritisks, 
lai daudz no saviem vārdiem prasītu, 
lai tie nebūtu plakani, lai tur būtu 
dziļa doma. Ko tu lasi no citiem dzej-

Jauno autoru dzejas lasījumi 
Radošajā sētā

Ārkārtas stāvoklis izmainījis plānoto Talsu 2. vidusskolas jauno autoru 22. gada-
grāmatas «Gājputni neapmaldās» atvēršanas pasākumu. No labās: Anna Akerma-
ne, Kate Cela, Maija Laukmane, Sabīne Alika, Līva Slesare, Anete Gaile.

Autores foto

Līva Slesare
*  *  *

Novīst diena, uzplaukst nakts. 
Zilās debesis kļūst tumšas, un Mēness 
Izbirdina savas zvaigžņu krelles. 
Klusums apvij prātu, un lēnām 
iestājas miers.

Skumjas. 

Auksts tukšums.
Ne miņas no smaida, 
viss labais lēniņām dziest, sabirst smiltīs 
Un iekrīt jūrā…

Novīst diena, uzplaukst nakts…
Un es, priecājoties par zvaigžņu krellēm, 
solu mācīties sekundes svinēt tā, 
lai prieks — nevis skumjas un aukstums 
krātos 
manas dzīvības pūrā.

niekiem, lai 
redzētu, kāds 
tev pašai ir mu-
gurkauls?» «Es 
lasu Imanta 
Ziedoņa dzeju, 
man ļoti patīk,» 
atbildēja Sabī-
ne.

«Es labāk 
jūtos vienatnē, 
bet ne pārāk 
ilgu laiku. Man 
vajag sabied-
rību, iziet ārā 
cilvēkos, pa-
staigāties, pa-
runāt. Tas mani 
iedvesmo. Tu 
nevari zināt, 
kāds tu esi, ja 
neesi bijis kopā 
ar citiem cilvē-
kiem. Man ļoti 
patīk literatū-
ra, lasīt grāma-
tas, pasaku un 
stāstu grāma-
tas. Tādas, kur 
var iedziļinā-
ties, izprast tē-
lus. Dzeja man šķiet ļoti interesanta,» 
sevi raksturoja Anete Gaile.

«Ko tu dari, kad nedari neko?» 
jautāja M. Laukmane. «Eju pastai-
gāties, mērķis ir pārdomāt, kas no-
ticis dienas laikā? Man patīk prātot 
par to, kas notiks nākotnē vai arī kā 
varēja notikt,» atzina Līva Slesare.

Direktors O. Solovjovs lūdza jau-
najiem autoriem atļauju iespējai šīs 
grāmatas izlaidumos dāvināt skolas 
9. un 12. klašu absolventiem.

Anna Akermane
*  *  *

Kur liesma dziest, tur dzirksteles plok,

uzpūt elpu mazliet, un, lūk,

atkal dzirkstele dejo

kvēlojot!

Es uz mazo dzirksteli ar siltu cerību 

skatos —

kaut tā (Dieviņ, lūdzu, lūdzu!)

no mana lūguma aizdegtos!

Un, pat ja tā dzistu,

Manī nezustu paļāvība, ka varu:

Man vienmēr sērkociņi kabatā!

Sabīne Alika
*  *  *

Es vienmēr mācos.
Mācos mīlēt kā saule 

un ticēt kā tauriņi.
Mācos tiekties pēc mērķa 
kā zieds pēc gaismas.

Ķeru raibās kļavu lapas 
un mācos priecāties kā bērns.

Iekāpju peļķē un mācos smieties — 
tā patiesi un no sirds.

Es vēl mācos dzīvot.

Kate Cela
*  *  *

Kā puķu smaržas pavasarī… 
Kā gājputni, kas neapmaldās un zina ceļu atlidot atpakaļ mājās… 
Kā visu sejās redzams prieks laikā, kad atkal atnāk pavasaris — 
Tieši tā arī es zinu, 
kas esmu un ko daru. 
Zinu, ka līdz mērķa sasniegšanai vēl tālu. Taču tas mani neaptur. 
Tas nav man šķērslis! 
Arī bailes par iespējamu neveiksmi ir nieks vien. 
Kāpēc gan baidīties, ja varu nebaidīties? 
Kāpēc neriskēt, ja varu riskēt? 
Kāpēc nedarīt, ja varu darīt? 
Es, tu, viņš, viņa… Mēs taču dzīvojam tikai vienreiz!

Anete Gaile
«Mēs visi nestipri bez mīlas.»
                                    (Rainis)

SATVER MANI CIEŠĀK
Tu mani paņēmi rokās un neatlaidi. 
Uzgāji, vienu maldoties drēgnumā, 
tepat, 
kadiķu meža ielokā.

Uzcēli debesīs un nesi mājup 
kā meža cēlāko egli, 
Ziemassvētkus gaidot.

Devi tasi tējas rītos un vakaros, 
slapjas bučas uz pakauša pusdienas laikā,

tini siltā deķī, naksnīgās debesis vērodams, 
un uzklausīji bērnības stāstus tā, 
it kā tie būtu 
tīti pašās skaistākajās melodijās, 
ko savas dzīves laikā esi dzirdējis.

Tu mani paņēmi rokās un neatlaidi.

Tagad 
satver mani ciešāk. 
Es vairs nevēlos iet projām.


