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Turpinām «Avotā» publicēt mūsu 
četru novadu — Talsu, Dundagas, 
Rojas, Mērsraga — autoru radošus 
darbus. Varat mums sūtīt gan savas 
pārdomas par dažādiem literāriem 
darbiem, gan paši savus radošus 
darbiņus, gan dzeju. Dosim iespēju 
laikraksta lasītājiem iepazīties 
ar jūsu dzīves uztveri, vērtību 
izpratni, pieredzi, piedzīvoto un 
valodas izjūtu.

Monta Bērziņa, «Avota» veidotāja
(e-pasts: berzinamonta@inbox.lv, 

tālrunis: 63222048)

Maksimilians Kvite

PALANGĀ
Sarkana kaija 
virs zila viļņa.
Es sveicinu rītu 
un sauli, 
kas mežmalai pāri rāpjas.
Būs karsta diena
Zila kaija 
virs sarkana viļņa
Es pavadu sauli, 
kad jūrā tā grimst, 
un piesienas vientulība.
Būs drēgna nakts.
Kas bija pa vidu 
starp divām kaijām, 
starp zilo un sarkano vilni?
Kas bijis, lai paliek — 
būs jau vēl cita diena.

Aivars Aivieksts

CEĻA SPIEĶIS
Un knibinādamies vēl arvien 
ap savām pogām, 
matu sprogām.
Sauklis dienai aizlienēts 
kā ceļa spieķis 
šķietamību piešķir.
Kur paliek izrāviens, 
tas lielais lēciens, 
veiksmes brēciens.
Tāds, kas būtu tikai tavs 
nepārspēts 
un svēts?
Dzīves sūtība ir katram sava 
vienam jānopūš tik svece, 
cits pret kalnu tecēs.

Friča Kristapsona literārās balvas ieguvēji
Anete Gaile Talsu 2. vidusskola, 11.a klase

Lielas pļavas pašā vidū gadiem 
ilgi dzīvo Ozols. Tā stiprajos zaros 
iekārtas šūpoles, kurās vasaras die-
nā bērni šūpojas līdz pat laikam, kad 
debesīs parādās zvaigznes. Turpat 
netālu, tuvējā meža ceļa malā, guļ 
mazs Akmentiņš. Tā forma nepa-
kļaujas precīzam raksturojumam, 
jo savā būtībā visi Akmeņi ir maz-
liet unikāli. Taču, ja tomēr vārdos 
jāraksturo tieši šis Akmentiņš, tad 
viņa izskats visdrīzāk šāds: ne gluži 
apaļš, ne ovāls, ar mazliet pāri acīm 
uzbāztu pelnpelēku mici un ar apa-
ļajās kājelēs uzstūķētiem dubļainiem 
zābakiem.

Patiesībā šis Akmentiņš ne ar ko 
būtisku neatšķiras un ir ļoti līdzīgs 
citiem saviem daudzajiem radi-
niekiem, pa kuriem ik dienas pāri 
brauc automašīnas. Taču viena at-
šķirība tomēr bija — un ļoti būtis-
ka! Lūk: šis Akmentiņš bija izlēmis 
dzīvoties nevis kaut kur ceļa vidū, 
bet tieši pašā ceļa piemalē — pie 
Lielā Grāvja. Šī izvēle ļāva viņam 
draudzēties ar Zāles Stiebriem, un 
tie vasaras karstumā ļoti labprāt 
viņu paslēpj no Saules tiešajiem 
skatieniem.

Katru vakaru Akmentiņš lai-
kā, kad diena lēni ieslīdēja krēslā, 
klusītēm aizvēlās palūkoties pāri 
pakalnam, lai pļavas vidū ierau-
dzītu augam stalto Ozolu. «Ak, tā 
lapojums ir tik kupls, ka atgādina 
cukurotu konfekti uz kociņa,» kat-
ru vakaru atkal un atkal Akmentiņš 
klusu pie sevis nočukstēja šos ne-
kad nemainīgos, taču apbrīnas pil-
nos vārdus. Akmentiņš labi zināja, 
kāda izskatās konfekte uz kociņa. 
Reiz tāda izlidoja no garām brau-

cošas mašīnas atvērtā loga tieši pie 
viņa kājām! Taču ne jau tas vien iz-
lido no garāmbraucošu mašīnu un 
riteņbraucēju uzkrājumiem! Izlido 
daudz no tā, kas Cilvēkam tobrīd 
šķiet lieks…

Jā, bet katru vakaru laikā, kad 
Mēness maigās aprises parādās virs 
koku galotnēm, Akmentiņš, nemaz 
nekaunoties ne savu vasarraibumu, 
ne dubļaino zābaku, ripoja palūko-
ties uz Ozolu — un tā tas notika arī 
tovakar.

Akmentiņš neskuma, ka ap Ozo-
lu, smiedami un klaigādami, reizēm 
skraidelēja bērni. Taču Ozols izska-
tās tik laimīgs! Ozols ar mīlestības 
pilnu skatienu vērās saldējumu ēdo-
šajos bērnos, un ne mirkli neļauno-
jās, ka tie rāpās augšup pa viņa vis-
zemākajiem zariem. Tieši pretēji! 
Ozols labprāt iešūpoja mazos ķipa-
rus augstu jo augstu. Kā gan Akmen-
tiņš varēja zināt par to, vai Ozols 
priecājas? Ļoti vienkārši: Viņa plašo 
smaidu varēja saskatīt ikviens, lai cik 
arī tālu neatrastos.

Un tā nu Akmentiņš savu uz acīm 
uzbāzto pelnpelēko mici, atstūmis 
dziļi pakausī, skatījās uz Ozolu, kurš 
atgādināja lielu, zaļu konfekti uz ko-
ciņa, secinot, ka viņam tomēr vēl la-
bāk par tādiem mirkļiem, kad ozola 
tuvumā lēkā bērni, patīk brīži, kad 
neviena tuvumā nav — kad ir tikai 
bezrūpīgs klusums.

Akmentiņš nekad nevarēja 
Ozolu īsti izprast. Akmentiņā bija 
sakrājušies daudz, daudz Ozolam 
uzdodamu jautājumu. Tādēļ kādu 
vakaru, garlaicības mākts — jo to-
dien pa ceļu brauca ļoti maz mašī-
nu, tālab ļoti maz vajadzēja nodar-

boties ar lielās vērošanas darbiem, 
Akmentiņš izlēma ripot garo ceļu 
pāri pļavai, lai nonāktu pie Ozola 
un dzirdētu atbildi uz interesējoša-
jiem jautājumiem.

Pēc pāris dienu gara ceļojuma 
viņš galu galā aizripoja tieši pie sava 
ceļamērķa. Nobremzējis varenā 
Ozola pakājē, Akmentiņš bez liekas 
vilcināšanās ķērās pie neskaidro jau-
tājumu skaidrošanas:

— Ozol, tu esi tik liels un varens 
vīrs, kādēļ ļauj maziem cilvēkiem ar 
divām kājām un netīriem krekliem, 
ka tie tev nedod miera?

Mirkli padomājis (Ozola domā-
šana izpaužas skaistā šalkošanā), 
Ozols atbildēja:

— Mazais, paklau, es nemaz ne-
jūtu viņus šūpojamies! Viņi ir tik 
vieglini, un mani zari tik stipri! Taču 
bērnu smiekli man ir kā mūzika, un 
naktīs… Pats labākais ir naktīs. Nāc, 
es tev parādīšu!

Ozols nolieca vienu no saviem 
spēcīgajiem zariem zemu jo zemu 
un, paņēmis Akmentiņu saujā, pa-
cēla to augstu gaisā, ieliekot vecā 
putna ligzdā, kurā sen jau neviens 
nedzīvoja.

— Nu? Paskaties! Ko tu redzi?
Akmentiņš no izbrīna bija kļuvis 

ne tikai stīvs, bet arī gluži mēms. 
Tik mēms un stīvs, ka varēja paļau-
ties vienīgi uz savām acīm, un tās 
skatījās, skatījās, skatījās… Viņš 
redzēja pāri visai pļavai, pāri me-
žam, pāri tālumā zibošam lielceļam 
un vēl daudz, daudz tālāk… Aiz 
meža Akmentiņš ieraudzīja Upi, 
par kuras esamību viņš pat nebija 
dzirdējis. Rūpīgi vērojot, Akmen-
tiņš pamanīja arī vietu, kur viņa 

ceļš saskrienas ar šoseju. Mazliet 
pagriezies uz otru pusi, Akmentiņš 
negaidot ieraudzīja tik daudz Māju 
Jumtu, ka pat nespēja visus Skur-
steņus izskaitīt. To bija tik daudz! 
Akmentiņam atklājās brīnums aiz 
brīnuma…

Turpinot stāvēt pamestajā putnu 
ligzdā gandrīz vai pašā Ozola galot-
nē, Akmentiņš klusi nopūtās. Viņš 
nespēja noticēt tam, ko pats savām 
acīm šobrīd patiešām redzēja!

— Nekad nebiju domājis, ka, 
nomainot tikai tik vien to: vietu, 
no kuras skatīties uz visu, kas dzī-
vē ir ieraugāms, pasaule var izska-
tīties Tik Ļoti Citāda! Tik skaista! 
— Akmentiņš sajūsmā izsaucās un 
tad, saņēmis dūšu, uzdeva Ozolam 
vairākus ļoti svarīgus jautājumus 
— tādus, par ko viņš sevī klusībā 
bija prātojis ilgi. Jautājumi bira un 
bira:

— Vai tu katru dienu patiešām 
pamodies pie šāda skata? Vai tev 
neapnīk par visu, ko redzi, priecāties 
un brīnīties? Un kā tu spēj nekad ne-
dusmoties, bet vienmēr būt tik rāmi 
mierīgs? Kādi izskatās tālumi agrās 
rīta stundās? Vai tu vari redzēt, kur 
beidzas migla?

Ozols, gaiši iesmiedamies, izšal-
koja no savas lapotnes dziļumiem 
spirgtu vējiņu un Akmentiņam atbil-
dēja:

— Arī tu no savas dzīves vietas 
vari redzēt daudz ko! Un, ja tev tas 
līdz šim nav izdevies, tad neesi pie-
tiekami vērīgi skatījies! Tad tu ne-
esi vēl paguvis apgūt vienu pavisam 
vienkāršu patiesību.

— Kādu? — Akmentiņš ziņkārē 
palēcās tik augstu, ka pelnpelēkā 

mice nolīgojās.
— Tādu: Redzēt ir jāgrib! Un jā-

mīl vieta, no kuras tu skaties pasau-
lē! — Ozols izčukstēja kā noslēpu-
mu, piebilstot: — Taču, kamēr tu vēl 
neesi apguvis prasmi saredzēt, nāc 
un biežāk padzīvo tepat ligzdā, pa-
vēro dzīvi un mācies atbildēt pats uz 
saviem jautājumiem!

Akmentiņš vēl ilgi palika sēžam 
turpat kuplās lapotnes galotnē, iz-
baudot gan naksnīgās debesis, gan 
gudrā Ozola klātbūtni. Nākamā rīta 
saullēktu abi sagaidīja jau kā labi 
draugi.

Turpmāk dienas Akmentiņš pa-
vadīja savā dzimtajā vietā, vērojot 
un mācoties iemīlēt to, ko iespē-
jams pamanīt un mīlēt, dzīvojot 
tuvu pie zemes, bet ik pievakari, uz-
vilcis savu ļoti īpašo cepuri un ieāvis 
kājas ceļa putekļiem notašķītajos 
zābaķeļos, Akmentiņš rāpās augšup 
pa Ozola pretim pasniegtajiem za-
riem, lai apgūtu tālumos ieraugāmo 
un lai vērotu, kā Saule aizlien pāri 
kalniem un kā Mēness izved ganī-
bās Zvaigznes. 

Pasaka par zinātkāro Akmentiņu un Ozola pazarēm

Daiņa Kārkluvalka foto
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