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Priekšvārds
Kad pienāk brīdis ikgadējai literārajai gadagrāmatai, neviļus gribas saprast, kas 

tad tajā rakstīšanā tik fenomenāls un kāpēc mēs vispār turpinām to darīt.

Tad nu iedomājies ikdienišķu novembra dienu – viss auksts, slapjš, drūms un gar-
laicīgs! Visdrošāk un, iespējams, visefektīvāk tad lūgt palīdzību uzticamajai Svētajai Trīs-
vienībai – lasīšana, rakstīšana, skatīšanās. Klišejiskā atbilde uz jautājumu, kāpēc tev patīk 
lasīt grāmatas un skatīties filmas, atrodama visos bērnu domrakstos – iejušanās galveno 
varoņu ādā, ceļošana pa pasauli, guļot savā gultiņā, kā arī iespēja uzzināt daudz ko jaunu! 
(Bet klišeja taču ir klišeja, jo tā strādā!) Taču ar rakstīšanu, mīļie draugi, nav tik vienkārši. 
Tur ir tāds īpašs ‘’fīlings’’. It kā rakstot tiek piepūlētas i smadzenes, i rociņas un par pilnīgu 
atpūtu to nenosauksi, tomēr spēja izrakstīt no sevis visu ārā, ietērpt īstajos vārdos to, kas 
danco pa galvu, vai uzlikt uz papīra domu, kas jau sen neliek mieru, ir lieliska. Rakstīšana 
ir sanatorija, kas atrod un iztīra dvēsles pieputējušos kaktiņus, pie reizes atverot tādas 
durvis, par kurām iepriekš nemaz ir neesi nojautis.  Anesteziologs un cilvēka dvēseles 
dzīļu pazinējs Pēteris Kļava intervijā žurnālam „Rīgas Laiks” apgalvo: ”Tu esi pati pirmā 
doma, nevis tā doma, kas rada nākošo domu.”  Šo eksistenciālo citātu varam ‘’pārmest’’ 
arī uz rakstīšanu, jo tā arī ir – pirmo domu pierakstot,  slūžas ir vaļā un tālāk atliek tikai 
ļauties.

Taču, turpinot šo priekšvārdu,  bail kļūt par klasisku žurnāla redakcijas slejas 
autoru vai autori, kas nopūlas savienot filozofisku apceri ar upeņu drumstalmaizes re-
cepti 36. lpp., tāpēc labāk vienkārši vērt vaļā nākamo lappusi un novērtēt, kas mums 
šogad sanācis. Jo rakstīt ir labi, rakstīt vajag!



08 09

AUsAiNAis. AsPAZiJA.drAUdZĪBA

TIKŠANĀS AR LICEJISTĒM – RAKSTNIECI LUĪZI PASTORI 
UN MĀKSLINIECI ELĪNU BRASLIŅU

“Medus kūka jums palīdzēs iestiprināties turpmākajā ceļā”, teica Snorkes jaunkun-
dze. “Bet tagad es aicinu jūs uz pikniku ar maizītēm un tēju,” teica Muminu mamma. “To-
biass, vai tu vēlies vēl tēju?” Jautāja Tama. Bet tūlīt noskanēja zvans uz lāceņu lasīšanas 
sacensībām, un visi kā bultas aizšāvās uz sacensībām, un pikniks bija beidzies.

Aleksandra Prīverte, 4.a
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Kaķis musk atieris vārdā Jomass un viņa draugs Lulū

 Kādu dienu kaķis muskatieris gāja pastaigāties ar draugu. Lūk! Pirāti! Pirāti pa-
manīja draugus un devās uzbrukumā. “Ai! Mūs tūlīt noķers pirāti!” Lulū iesaucās.“Bēgam!” 
Bet diemžēl Lulū aizķērās netīšām aiz koka saknes.

Lulū teica draugam: “Bēdz prom, citādi tevi noķers, un ne es, ne tu izglābsies!” 
Muskatieris paklausīja Lulū un bēga prom. Jā, Lulū nokļuva pirātu gūstā, bet, skat, lūk, 
viņa draugs muskatieris! “Atlaid manu draugu,” iesaucās kaķis, “citādi Tev būs slikti!” 
Kaķis sāka cīņu un uzvarēja pirātus. Pirāti atdeva lācēnu Lulū, un abi draugi bija ļoti priecī-
gi.

 Annija Noriņa, 4.a

Tobiass pludmalē

 Kādu dienu Tobiass devās uz pludmali. Viņš sauļojās. Viņam apnika sauļoties. Viņš 
gāja jūrā un aizmirsa, ka nevarēja nostāvēt dziļajā jūrā. Tobiass slīka un sauca: “Palīgā! 
Palīgā!” Un kāds lācis vārdā Gobijs viņu izglāba. Tobiass pateicās par palīdzību un ar gādī-
go Gobiju iepazinās. Tā bija jautra diena!

Karīna Kārkliņa, 4.a

Lietainā diena

 Sveiki, mani sauc Pardijs! Esmu trusītis. Man patīk grauzt burkānus un lasīt sēnes. 
Tas ir mans labākais draugs Tutū. Viņš ir draiskulīgs zaķēns. Šodien es, Pardijs, pastāstīšu 
jums stāstu par lietaino dienu. Reiz kādā lietainā dienā mēs gribējām iziet ārā spēlēties, 
bet bija stiprs lietus. Es ļoti sabēdājos, bet Tutū mani nomierināja, sacīdams, ka pēc lietus 
aug sēnes, un es ļoti priecīgs biju. Mēs spēlējām krustiņus un nullītes, pēc tam padzērām 
karstu aveņu tēju un palasījām grāmatu, ko bija sarakstījis Tutū par mūsu piedzīvoju-
miem. Tur bija dažādi stāsti, bet man vislabāk patika “Draugu ballīte”. Bet, kas tur notika, 
ir stāsts citai dienai. Tomēr nākamajā dienā mēs gājām lasīt sēnes.

Evelīna Podziņa, 4.b
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LITERĀRĀS GADAGRĀMATAS ATVĒRŠANA

Varonis domā par 2014.gada Ziemassvētku tuvošanos

Es eju pa piesnigušo Vecrīgu un tieku līdz Pulvertornim. Ir vēls vakars un snieg, ne-
dēļa līdz Ziemassvētkiem. No mazās koka būdiņas spīd blāva sveču gaisma, un pie koka 
durtiņām klauvē karstvīna smarža. Manas ausis dzird dāvanu papīra čaukstoņu, kas skan 
kā lūstošas piparkūkas un gurkstošs sniegs. Kaut būtu kāds ausains draugs, ar ko dalīties 
šajā gaidu sajūtā un sirds siltumā. Bet drīz, pavisam drīz.

Ieva Barkāne, Melānija Šakare, 10.a 
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Varonim nepieciešama draugu palīdzība, lai atrisinātu kādu 
problēmu

Ziemassvētku rītā Ausainais pamodās, taču viņš jutās dīvaini, jo kaut kā trūka. Kad 
cēlās augšā no mazās koka gultas, viņš saprata, ka viņa lielās meža egles ir pazudušas. 
Nevienam ciema iedzīvotājam nebija idejas, ko darīt. Tad ausainajam ienāca prātā doties 
uz blakus ciemu pie Acainā drauga, kurš bija slavens egļu audzētājs. Ausainais izstāstīja 
savu Ziemassvētku rīta bēdu par to, ka egles zudušas, un Acainais, būdams laipns, viņam 
nocirta 10 egles, lai pietiktu visiem Ausainā ciema iedzīvotājiem.

Katrīna Kupča, 11.c, Elīza Mellena, Elizabete Pudāne, 11.a

Varonis veic pirmo varoņdarbu pirms Ziemsvētkiem

Jau sen mums visiem zināms, ka katru gadu pienāk ausaiņu varoņdarbu laiks. Au-
saino dienu laikā sastopam brīnumus ik uz katra stūra, ko veic ausainie. Principā tos varē-
tu veikt arī bezausainie, bet tā nu biežāk sanāk, ka brīnumveicējiem ir abas ausis, turklāt 
maigi iesārtas un palielas. Jebkurš brīnumveicējs, protams, ir arī varonis, ar ausīm vai bez 
tām.

Klaudija Gauja, Elizabete Gaile, Valters Muzikants, 11.a 

Nekas vēl nav beidzies, varoņdarbi vēl būs…

Ziemassvētku burvības laiks jau klāt

Kopā sanākot laimes sajūta nepamet mūs

Ausainais par varoni kļūs.

Marta Adlere, Laura Kreicberga, Rimma Levina, 10.a 

Varonim līksms garastāvoklis pēc labi padarītā darba…

Tuvojas Ziemassvētki. Ausainais aizgāja uz mežu un izvēlējās pašu skaistāko eglīti. 
Tā bija tik koša un kupla, ka viņam no prieka pacēlās ausis. Viņš nocirta eglīti un mājās 
to grezni izrotāja. Ausainais iesēdās savā mīkstajā krēslā, ieslēdza ausainu Ziemassvētku 
dziesmu un līksmi kustināja savas ausis, priecājoties par padarīto darbu.

Terēze Balode, Beatrise Bula, Anete Bērziņa, 10.a
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Es – viena vienīgā 

Darbs tapis Aspazijas dzejoļa “Tāda es esmu” iespaidā

Es atdodos viesuļvētrām trakām,

adrenalīnam asam un nezināmām takām.

 

Es eju dzīvē ar smaidu,

jo tas uzvar naidu.

Es esmu tauriņš savējiem,

bet skorpions pārējiem.

“Es esmu līdzās, kad viss kārtībā.

Es esmu līdzās, kad nav vairs nekā.

Jā, tāda es esmu – viena vienīgā.”

Un tāpēc mums jābūt īstiem

bez kādas nožēlas.

Un jādara viss ir tā,

lai vēlāk nav jākaunas.

“Deg acīs spītības uguntiņš,

Iz pirkstu galiem skrej zibentiņš.

Jā, tāda es esmu – to zināt!

Nu nākat sev pirkstus apdedzināt!”

Džastina Prīverte, 9.a

ASPAZIJAS DZIMŠANAS DIENA “Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā…” 

  

Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā. Un tur tie arī paliks. Es tos nemetīšu ārā, bet kājās 
arī nevilkšu.

Vienmēr esmu uzskatījusi, ka svarīgākais dzīvē ir sīkumi. Mazās laimes un nelaimes, ne-
jauši izmesti vārdi, neplānoti notikumi.  Jānovērtē viss, kas ir mums apkārt. Katram atgadījumam  
jāpiešķir sava vērtība. 

Zvaigžņotās debesīs jāredz nevis bezgalīgs tukšums ar tūkstošiem  mazu, nenozīmīgu  
sauļu, bet uz katru zvaigzni jāskatās atsevišķi, ieraugot, kā tā mirdz briljanta spožumā uz tumšzila 
samta. Jāpastiepj roka un jāsajūt, cik debesu samts ir mīksts.  Jāsatausta mazi caurumiņi, ko izde-
dzinājis  zvaigžņu spožums. Jānoglāsta debesis.

Vai esat kādreiz vasaras beigās stāvējuši zeltainā rudzu laukā un rūpīgi ieskatījušies tajā? 
Tas nav tikai labības lauks ar dažām zilām rudzupuķēm. Tas ir debesu atspulgs. Piebriedušās rud-
zu vārpas veido tādus pašus mākoņus kā debesīs. Tikai tie vairs nav sudraba, bet gan zelta mā-
koņi. Debesis ir kā zeme, un zeme ir kā debesis. Lūk, parasts  labības lauks aicina skatīties uz 
augšu, tiekties pēc pilnības, māca kļūt labākam.

Bet arī izmest šos zābakus es  nevaru. Dažkārt baidos ieslīgt sīkumainībā un zaudēt spēju 
paskatīties uz notikumiem plašāk. Bīstami, ja katru sīko neveiksmi uztver kā katastrofu. 

               Tad varbūt vajag iekāpt tajos zābakos, lai ieraudzītu un saprastu, ka pasaulē ir daudz 
lielākas nelaimes par mūsu ikdienišķajām.

Mani septiņjūdžu zābaki stāv  kaktā. Stāv, stāvēja un stāvēs. Bet es sēdēšu uz Zemes ma-
liņas un šūpošu kājas. Mācīšos no sīkumiem un būšu laimīga. Būšu laimīga vienkārši tāpat. 

                                                                                     Frančeska Kursīte, 9.b

(Aspazija)
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***

Dzejolis tapis, iespaidojoties no Aspazijas dzejoļa “Ikdienas cilvēki”

Prātā visiem varoņdarbi,

Sirdī -  varonis neviens.

Bailēs nodreb visi svētie-

Smags būs pūļa prettrieciens.

“Jums dūšas nav, ne lepna naida”

Mīlēt, zaudēt, celt un krist,

Labāk savā miera alā,

Viegli smaidot, tupt un mist.

Sofija Konošonoka, 9.a

Caurspīdīgas dvēseles

Kopā kliedz ar pūli,

Tomēr klusās trešās acis

Gaida dūri paceltu.

Neceļas neviena roka,

Visi salst uz vietas.

Salst un trinas viens gar otru,

Darot paredzamas lietas.
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Mana Bimini sala

 Bimini sala- brīnumaina laimes sala, kur piepildās visi sapņi un vēlēšanās. 
 Ja kāds man jautā, kā es varu nokļūt uz manu Bimini salu, tad es pavisam 
vienkārši atbildu, ka atliek tikai noticēt, uz laiku aizmirst par ikdienas dzīvi un sapņot. 
 Manā Bimini salā vienmēr spīd saule, zaļo zāle, un šeit aug puķes visneie-
domājamākajās formās un krāsās. Dzīvnieki arī ir neparasti. Lauvas ir kā mazi kaķīši, 
ar kuriem es ik dienu spēlējos. Šeit zaķi draudzējas ar vilkiem un tīģeri ar stirnām. 
 Visvairāk man patīk Bimini salas iedzīvotāji, kuri nekad nenaidojas, vienmēr 
izpalīdz, domā pozitīvi un neuztraucas par sīkumiem. Ar viņiem pavadīt laiku ir ļoti 
interesanti, vienmēr ir par ko parunāt un smieties. Bet pats galvenais par Bimini salu 
ir tas, ka šeit piepildās ikkatra kvēlākie sapņi un neparastākās vēlēšanās. Vienu rei-
zi es pat lidoju kā putns! Šeit vienmēr gribas atgriezties, jo nav jāuztraucas par neko. 
 Kādu dienu, atrodoties  Bimini salā, es domāju, ka varbūt nemaz uz Bimini salu 
tik bieži nevajag braukt, arī ikdienas dzīvē var sapņot, dzīvot pozitīvi, strādāt, ticēt sev, un 
tad ar laiku piepildīsies tas, ko katrs patiesi vēlas. 

Paula Bagucka, 8.a

Linda Karlsone, 8.a
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Mana Bimini sala

 Ar vārdiem “Bimini sala’’ es saprotu kādu drošu vietu, kas ir kā patvērums. Tā ir izdomāta vieta, no 
kuras smelties iedvesmu un patvērumu. Aspazijai šī sala saistījās ar vietu, kur notiek viss neiespējamais: ar 
vietu, kur notiek brīnumi un piepildās visas vēlmes un sapņi. Manuprāt, Aspazija nespēja atrast kādu īstu, 
eksistējošu vietu, tāpēc viņai Bimini sala bija iedomāta vieta.

 Ar mani ir citādāk!!!

 Es šo salu vēlos saukt par Biminī salu, un TĀ NAV IEDOMĀTA! Tā atrodas tepat LATvijā, AINAŽOS. 
Kāpēc?

 Atbilde ir: Daba, Vide, Jūra, Mols, Bērnība- kā mazs un saulains stūrītis. Ainaži ir mana mīļākā LATvijas pilsē-
ta. Iespējams tāpēc, ka varētu teikt, ka tur uzaugu (pavadīju dažas vasaras), iespējam, arī tāpēc, ka tur aug Mans 
(pašam savs!) Ozols. Es nevaru iedomāties vienu konkrētu lietu, kas man patīk šajā senajā ostas pilsētā, bet tā ir 
MANA Bimini sala, vai arī Bimini pilsēta, kurā man varbūt nekas nepieder. Man nepieder ne māja, ne pludmale, ne 
sarkans mersedess, bet Ha! Vienalga, tur jūtos vislabāk! Savu salu apbūvēju ar smilšu pilīm, jo tā atrodas pie jūras! 
 Paisums un bēgums ir bieža parādība pludmalēs, bet tas taču NETRAUCĒ NO JAUNA CELT UN CELT 
AIZVIEN JAUNAS SMILŠU PILIS! Es tās nebūvēju ar nolūku. Es tās vienkārši ceļu, jo Man tas patīk! Tā ir daļa no 
maniem Ainažiem, kā arī daļa no manis paša. 

 Ainažos atpazīstu ikvienu stūrīti, ikkatru kaktu.

 Tāpat ir daudz kā jauna, ko atklāt, ko izdarīt. Jūs varbūt jautāsiet: “Ko tad var atklāt mazā miestā, kurā 
nav ne ostas, ne lielveikalu, kurā ir maz iedzīvotāju, kas atrodas pie Igaunijas robežas?’’

 Bet tad es atbildēšu jums gluži kā Agatas Kristi tēls Erkils Puaro: “Ko?! Mazā miestā? Ainaži ir Pilsēta, 
un tas nekas, ka tajā nedzīvo daudz cilvēku! Man pietiek ar mazumiņu!’’

 Es domāju, ka ikviens ir spējīgs atrast savu Bimini salu tepat Latvijā, jo Latvija ir mūsu dzimtene, un tā 
mums it tikai viena. Par savu Bimini salu jau esmu pastāstījis, tagad Jūsu kārta!

Edvards Kalniņš, 8.a
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Viņš atnāca pie manis ar peoniju pušķi,

Baltu, lielu un vijīgas smaržas pilnu pušķi.

Mīļi sveicina un apskauj viņš mani

Kā sen neredzētu draugu.

Mazliet vīlusies, mazliet priecīga

Es lūkojos viņā un gaidu.

Izlaiduma dienā biju tērpusies baltā.

Ieskauta tiku pujenēs rozīgās.

Viens pēc otra radiņi dāvāja

Gan novēlējumu, gan ziedus apjomīgos

Sveicot, sabučojot un noglaudot.

Adrija Mūrniece, 10.a

Puķes mīļākās mums abām vienādas,

Dāvāt un saņemt mēs radušas.

Pujene s mūsu mīļotās,

Krāsas tām ir apburošas.

Svētkos tās ir obligātas,

Māja pilna ziediem skaistajiem.

Apaļās lodītēs vēl pumpuriņi,

Jaunas vēl un plešas tikai.

Apaļās un pietvīkušās pujenes,

Vasaru vien atgādina ziedi šie maigie.

Peonijas
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Viņas puķu dzīve

 Ir agrs, bet krēslains rīts. Mežs ir mitra gaisa piepildīts. Skujas cieši pielipušas 
klāt pie zaķkāpostu mitrajām lapiņām. Ik pa brītiņam manu balsi pārskan melnais meža 
strazds. Ar katru soli, ko speru, pie zābaka pielīp kārta meža zemes brīnumu. Dvaša kļūst 
smaga, ieejot arvien dziļāk un dziļāk mežā valgā gaisa dēļ.

 Saule, lēnā garā spiežoties ārā virs horizonta, atspīdina rasas vēl nenožuvušās 
lāsītes, kas man liek saredzēt to, pēc kā es nācu – vijolītes pretklepus uzlējumam, 
gaiļpiesītes galvassāpju ārstēšanai, nātres sirds mieram un miesas attīrīšanai, kā arī 
kreimenes, vizbulītes, lakači un dažādi staipekņi. Katru puķi es uzskatu kā reiz dzīvojošu 
personu, tāpēc, pirms šos dvēselēm pilnos un smaržgos brīnumus nolaužu, padomāju, 
kas tie reiz bijuši par cēliem cilvēkiem, ka pat šajā dzīvē kļuvuši par veselības nesējiem.

Jaku nākas aplikt ap vidukli, jo gaiss ir palicis karsts un sutīgs. Jūtu, kā mani, par-
asti bālie vaidziņi sāk iesarkt. Lēnā garā, kasot labo roku pēc nātru dzēlieniem, dodos uz 
māju pusi. Tagad jau dzirdamas arī cīruļu un citu putnu balsis.

 Iznākdama no meža, es atkal varu ieelpot svaigu vēja dvašu, bet, kolīdz es apska-
tos, kur manas kājas klājas, tik tikko ieelpotais dvesiens aizcērtas. Koši dzeltenais rapšu 
ziedu lauks, kas manā priekšā guldās, atminas man ar jūras siltajām smiltīm, kas manas 
kājas sildīja vasaras karstajās dienās. Kā arī vareni skaidrās un koši zilās debesis – jūras 
šlkoņa, jūras vēsā straume pie pirkstu galiem.

 Aizmirsdama par sāpīgi sadzelto roku, es apguļos pludmales vidū un prātoju – kas 
šie rapši par cildeniem vīriem reiz varēja būt bijuši?

Annemarija Rukšāne, 10.a

Vasara ir virši vai vaivariņi?

Aina, kas nāk prātā, ir vasaras sildīta un gaiša. Sūnas ir mīkstas un atsperīgas zem 
kājām brīžos, kad nogriežos no takas. Tās ātri izzūd, ja tiek piemītas pie zemes, varbūt drīz 
te būs jauna tacīte. Priedes ik pa brīdim dod ēnu, patīkamu atelpu no saules spiedīgajiem 
stariem. Virši tos novērtē visvairāk. Tie eleganti un trausli ir piepildījuši saules apspīdētos 
placīšus. Šie mūžīgi zaļie augi tik stingri iestiprinājušies zemē, ka izraut tos nevar. Tie mīl 
tikai sausumu un zied viskarstākajos vasaras mēnešos.

Man virši ir vasara. 

Nogriežos no takas un pārlāčoju pāri mīkstam sūnu laukumam. Ar vienu reizi tās 
neizzudīs. Zem nemirstīgo priežu ēnas esmu zaudējusi vasaras sajūtu, tādēļ izvēlos vis-
saulaināko ceļu caur paugura krūmājiem. Diena ir agra un pie vaivariņa tievajām, iesār-
tajām saknēm ir pieķēries zirnekļa tīkls. Pundurkrūma smarža ir apstulbinoša, un vasaras 
karstumā tā šķiet vēl smagāka. Ar roku aizsedzu muti un pietupjos. Zirnekļtīkls ir piltuves 
formā kā zieds. Šis puķes attēlojums ir skaistākais, ko šodien esmu redzējusi. Taču ēter-
isko iespaidu traucē muša, kas, vēl vārgi kustēdamās, ir iepinusies tīklā. Prātoju- diezin 
vai zirneklis vēl tīklā sēž? Varbūt vaivariņi ir apdullinājuši gan to, gan mušu un slazds 
paņems abus. 

 Mājas tepat aiz līkuma vien ir, bet vasaras siltums ir vilinošs. Tomēr ilgi mānīga-
jā krūma smaržā sēdēt negribu, redzētais zirneklis ar mušu manī iedveš šaubas. Saules 
spiedīgais gaišums un karstums, kas liek apkārtnes aromam šķist ietekmīgākam, kārdina. 
Bet es raušos kājās un drīz atkal ieeju priežu aizēnī. Vairs neesmu tik pārliecināta- vasara 
ir virši vai vaivariņi?

Anna Ščipčinska, 10.a
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Piektdiena, 2014.gada 13.jūnijs

Draugiem likās, ka melnā piektdiena. Kaut kas noies greizi. Taču man šī diena aso-
ciējas tikai ar vienu – beigām. 9.klases izlaidums. Pamatskolas posms jau aiz muguras, 
eksāmeni sekmīgi nokārtoti. Stāvot skolas sporta zālē un redzot skolotājus ar skolēniem 
stāvā sajūsmā, es sajutos skumji un priecīgi vienlaikus. Ne jau tāpēc, ka vairs nevarēšu 
tikties ar saviem klasesbiedriem, bet tāpēc, ka pametīšu savu pilsētu.

Pēc atestātu, diplomu un ziedu saņemšanas, pēc vairākiem priekšnesumiem un 
direktora uzrunām, visi skolēni, nu jau absolventi, devās ārā, lai saņemtu apsveikumus 
no sev tuvajiem un mīļajiem. Es pa ceļam satiku savas draudzenes, un kopīgi nolēmām, 
ka dosimies pie klases audzinātājas un pārējā klases kolektīva.

Absolventi jau sākuši stāties pa klašu grupām, lai uzņemtu pēdējās kopbildes. No-
fotografējos gan ar labākajām draudzenēm gan  no manas klases, gan no paralēlklasēm. 
Par skolotāju, protams, neaizmirsu.

Pēc bilžu taisīšanas mani nāca apsveikt gan ģimene, gan māsīcas, krustvecāki un 
brālēni. Man šis notikums asociējās tieši ar ROZĒM, jo tās saņēmu visvairāk. Par rožu 
dažādajām krāsām un to nozīmēm iepriekš neinteresējos, taču no vecākiem uzzināju, ka 
dzeltenās rozes simbolizē draudzību, sarkanās – mīlestību un romantisko pieķeršanos, 
rozā – eleganci un grāciju.

Ar šīm puķēm rokās sajutos kā puķu bērns. Rokas pārpildītas ar dažādiem ziediem, 
kuri smaržoja fantastiski. Skumjās emocijas uz īsu brīdi pazuda, un es jutos no jauna 
piedzimusi.

Laura Šūmane, 10.a

Dārza karaliene

Vasara ir klāt, pirmie saules stari un krāšņie tauriņi visapkārt. Es augu kādā piemā-
jas dobē starp citiem ziediem. Man blakus aug peonijas, kas man ir labas draudzenes. 
Ar tām man šad tad tīk parunāt. Es esmu stalta un krāšņa. Mans zieds ir tumši sarkans, 
gluds un samtains. Īpaši eleganti izskatos pēc neliela lietutiņa. Manas glāsmainās lapas 
tiek pārklātas ar rasas lāsītēm. Augus gadus pārējie ziedi ar mani centušies konkurēt. Es 
tieku dēvēta par dārza karalieni. Savu titulu neesmu ieguvusi, pateicoties izsmalcinātī-
bai un skaistumam vien. Galvenokārt to esmu ieguvusi ērkšķu dēļ. Vienmēr esmu bi-
jusi tā, kas māk par sevi pastāvēt. Kā arī man allaž bijis savs redzējums un uzskati par 
dažādām lietām. Savu viedokli nekad nebaidos paust skaļi un vienmēr to aizstāvu. Mani 
visvairāk mulsina mani saimnieki. Svinot dārza svētkus ar sev tuvajiem cilvēkiem, tie visi 
šķiet priecīgi un enerģiski, tiem ir pacilāts garastāvoklis. Taču, iznākot ārā pa vienam, viss 
labais un skaistais ir tikai ārējais veidols. Patiesībā to prātus nomāc dažādas domas. Tie 
nemaz nav tik laimīgi, kā izskatās. Ikkatram ir savas problēmas ar kurām ik dienu jācīnās. 
Dārzā parādās arī cilvēki, kuri patiesībā nemaz nav tik labi draugi maniem saimniekiem. 
Tie par tādiem izliekas. Vēlas, lai mani saimnieki ieraudzītu to, kādi cilvēki ir patiesībā. 
Es viņus gribu pasargāt, bet diemžēl tur neko nespēju līdzēt. Redzot to, kādi patiesībā ir 
cilvēki, vēl jo vairāk pārliecinājos, ka man patīk būt neatkarīgai rozei. Es nealkstu būt par 
cilvēku, tie ir divkoši. Man ir dāvāta brīvība, kuru es ne pret ko nemainītu. Galu galā man 
patīk priecēt apkārtējos.

Marta Adlere, 10.a
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Ūdensroze

Kad saule biežāk sāk parādīties virs apvāršņa, daba, saņemdama siltos saules staru pieskārienus, sāk atmosties 
no dziļā ziemas miega. Iztēlojos, kā plaukstošās puķes pie sevis domā, cik jauki būs atkal iepriecināt pasauli ar savu 
krāšņumu un smaržu. Citas puķes savukārt domā, ka savu putekšņu vainas dēļ neļaus līdz pilnībai cilvēkiem izbaudīt pa-
vasari. Dažas puķes domā, cik labi, ka varēs vēl pasnaust un uzsākt ziedēšanu pēc pāris mēnešiem. Viena no šīm dažām 
puķēm ir Ūdensroze. Neparasti rāmā, skaistā peldošā puķe. Viņa zied no jūnija līdz septembrim, atrādīdama savu skai-
stumu trīs mēnešu garumā. Kurš būtu domājis, ka tik izvēlīga puķe zied tik ilgi. Viņa vislabprātāk zied tikai saulainās 
dienās, jo lietus viņas ziedlapas padara neglītas, un Ūdensroze no kauna tās aizver. Ja dīķī saknes par daudz saaugušas, 
tas aizzaug ar lapām, un Ūdensrozei vairs nav kur ziedēt. Viņa nespēs parādīt savu skaistumu, ja vien negulēs uz rāmā 
ūdens kā izlepusi princese.

Ūdensroze ir izlutināta sieviete, kurai ir savi dzīves un attīstības nosacījumi. Viņa nespēj izdzīvot sliktos 
apstākļos, nespēj izrauties no rutīnas un nepieņem pārmērības. Viena kaprīza sieviete ir Ūdensroze. Lai gan Ūdensroze 
ir „nelokāma” sieviete, viņu vienmēr savaldzina daudzie pielūdzēji. Ūdensroze ir viegli iekārojuma, jo viņas skaistums 
pievilina jebkuru garāmgājēju. Daudzie pielūdzēji vislabprātāk savu simpātiju uzrunā ar dziesmu.

“Panāc pretī, Ūdensroze mana,

Pamalē jau atvasaru jūt.

Cik ilgi tāda ziedēšana,

Cik ilgi var tik skaista būt.”

Tā viņi slavina daiļās sievietes skaistumu. Katrs otrais to atkārto vairākas reizes, līdz izpelnās Ūdensrozes uz-
manību. 

Šī glītā puķe pat mani ir savaldzinājusi. Atceros, ka bērnībā to vien darīju kā peldējos vecvecāku dīķī starp 
smaržīgajām ūdensrozēm. Palaikam man patika arī izplēst kādu viņas lapu, bet ūdensroze nekad neapvainojās. Viņa 
tikai priecājās par to, cik ļoti viņu apbrīnoju. Ūdensroze – manas bērnības puķe, peldošā skaistule un neatvairāmā 
sieviete.

Nikola Zemīte, 10.a

Pasaka par rozēm

Reiz sensenos laikos visas rozes bija baltas. Nebija ne sarkanu, ne dzeltenu, ne 
rozā, ne oranžu. Visas bija vienādas. Par to, kā tās ieguva dažādas krāsas, vēsta kāds garš 
stāsts. Pie jūras krastā stāvēja māja, kurā dzīvoja labsirdīga feja. Mājas dārzā auga dažādi 
koki, ziedi, bet pie pašas ieejas bija tikai rozes. Feja, kuru sauca Puķenīte, visu laiku darīja 
brīnumus. Viņa izpildīja paklausīgu bērnu vēlmes. Kādā pavasara dienā viņa pamanīja, ka 
bērnu, kuri ir paklausīgi, kļūst arvien mazāk, tāpēc Puķenīte pameta savu darbu un visas 
dienas garumā savu laiku pavadīja mājās un audzēja ziedus. Viņas dārzā puķēm bija visi 
priekšnoteikumi, lai augtu un baudītu pilnvērtīgu dzīvi, jo tajā bija miers un klusums. Reiz 
lietainajā dienā izauga jauna roze, feja nosauca viņu par Untumaino, jo tā visu laiku bija 
ar kaut ko neapmierināta. Viņai nepatika viss, kas bija apkārt. Viņa apskauda tulpes, jo 
tās bija bez ērkšķiem, apskauda ceriņus, jo tie smaržo pa visu dārzu. Citas rozes nolēma 
pastāstīt fejai par Untumainās niķiem, par to, ka viņa vienmēr ir drūma. Fejai viņas pa-
lika žēl, un viņa apsolījās viņai palīdzēt. Nākamajā rītā Puķenīte izgāja ārā un paprasīja 
saulei, lai tā iedotu kādu saviem stariem ar Untumainajai. Jau pēc dažām stundām viņa 
kļuva dzeltena. Kad bija lietus, viņa palika zila, un tā viņas krāsa mainījās atkarībā no lai-
ka apstākļiem. Viņai patika, ka viņa visu laiku maina savu izskatu, un, pieskaroties citiem 
ziediem, tie ieguva tādas pašas īpašības. Feja bija pārsteigta par rožu krāsu daudzveidību 
un aizsūtīja tās pa visu pasauli, lai visus cilvēkus iepriecinātu ar skaistām puķēm. 

  Rimma Levina 10.a
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Puķuzirnis

Mana mīļākā maņa ir oža. Tā nav saistīta ar racionālo vai loģisko prātu. Mēs varam 
izvēlēties – pieskarties vai ne, skatīties vai ne, bet jāelpo ir mums visiem. Pat nepatīkamākā 
smaka mūs pakļauj un ieliek prātos jaunu atmiņu. Kaut ko, ko vēlāk atcerēsimies, jūtot to 
pašu aromātu. Tāpēc smaržu atmiņa ir apbrīnojama.

Ieelpoju saldo puķuzirņu smaržu un vienā mirklī atgriežos pirms desmit gadiem.

Ir tveicīga vasaras pēcpudiena. Skatoties pār ziedošo puķu pļavu uz mežu, var 
redzēt, kā viļņojas gaiss, kā apkārtne sadalās mazos, ņirbošos krāsu un smaržu planku-
mos. Stāvu dārza vidū plikām kājām, rūtainā, nošmulētā kleitiņā un saulē izbalējušiem 
matiņiem, kas sasieti smieklīgā sīpoliņā galvas vidū. Esam laukos, un ir svētdiena. Tātad 
mammai jābrauc uz Rīgu, bet man jāpaliek ar omu nekurienes vidū starp nezālēm un 
dunduriem.

Kad mamma brauc prom, vienmēr notiek kolektīvi histēriska puķu plūkšana. Oma 
griež ziedus vienu pēc otra un tin slapjās avīzēs, mamma dusmojas, ka viņai pēc tam taču 
jāvāc smirdošie puķu kāti un netīrās vāzes, bet es vienkārši kaucu, ieķērusies mammas 
elkonī.

Esam tikušas līdz puķu zirņiem. Jau tiem tuvojoties, gaiss kļūst saldeni maigs, 
un visi uz brīdi nomierinās. Nu arī es nopuņķojusies un noraudājusies kaut ko cenšos 
plūkt. Ar trīcošām rociņām kārtoju mazos, trauslos ziediņus, kuru smaržas spēks atbilstu 
milzīgam ziedu krūmam. Mamma aizbrauc, mēs paliekam. Vēlreiz pieejam pie puķuzirņu 
kupenas un saplūcam vēl vienu mazu pušķīti, ko ielikt guļamistabā, lai smaržo.

Ir smaržas, kas saistās ar tīru prieku vai tīrām skumjām. Puķuzirņu smaržā sa-
jaucas miers un smeldze, maigums un dusmas, bet visam pāri mīļas un nu jau smieklīgi 
bērnišķīgas skumjas.

Ieva Barkāne, 10.a
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NePArAsTās sATikšANās

Teikas par salikteņu rašanos

Mārtiņroze

   Reiz bija pieci draugi Mārtiņi, un šie pieci Mārtiņi pamanīja skaistu meiteni vārdā 
Roze. Viņi cīnījās par daiļās meitenes roku, neviens neuzvarēja. Viens no Mārtiņiem teica: 
“Tas, kurš atradīs visdaiļāko puķi,  varēs lūgt meitenes roku.” Pēc dažām dienām visiem 
pieciem Mārtiņiem bija dažādas skaistas  puķes. Meitene izvēlējās visskaistāko puķi, taču 
neviens nezināja, kā šo puķi sauc. Tā draugi izdomāja, ka šo puķi sauks Mārtiņroze.

Rebeka Titava, Loreta Liepiņa, Dita Dolgā, Rolands Frīdemanis, 4.b

Ledusskapis

  Reiz dzīvoja saimnieks. Viņam bija trīs skapji, bet viens no tiem bija īpašs.

Pienāca ziema. Saimnieku izmeta no mājas, jo viņš nebija samaksājis parādus. No 
mājas izmeta visas mēbeles, tai skaitā arī skapjus.

   Saimnieks aizveda visus skapjus tirgot. Īpašo skapi gribēja pirkt kāda kundze, 
saimnieks izrādīja skapi. Kad to atvēra, tas bija sasalis, un tajā iekšā bija daudz ēdiena. 
Un kundze to nopirka. Par iegūto naudu viņš atpirka savu māju. Un vīrs šo skapi nosauca 
par ledusskapi. Beigas!  

Vilora Ruņģe, Elfa Melbārzde, Paula Misus, 4.b
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Leduspuķe

Kādā ziemas dienā Sāra gāja pa drūmu, pelēku ielu. Viņa iegāja puķu veikalā, 
nevienas puķes nebija, bet meitenīte ļoti vēlējās redzēt kaut vienu skaistu puķi. Sāra 
aizgāja mājās un uz loga ieraudzīja kaut ko skaistu, mirdzošu – tā bija kā skaista puķe, tikai 
no ledus. Viņa to nosauca par leduspuķi, un šo daiļavu viņa gribēja parādīt visiem. Bet tas 
nebija nepieciešams, jo katra cilvēka logā bija jau tāda skaista leduspuķe.

Linda Strazdiņa, Estere Čipote, Jānis Riekstiņš, Armands Vikainis, 4.a
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kAd PAsAkA Nāk CieMOs
Dīvainā  diena    

Kādā saulainā rītā, kad rasa vēl nebija nožuvusi, tas bija ap kādiem septiņiem no rīta, es pamodos. Es devos ārā, 
lai nomazgātos tuvējā upītē. Kad biju to izdarījusi, devos meža biezoknī nomedīt ko ēdamu.

Es nomedīju pāris akmeņus un kāri notiesāju tos. Jūs brīnāties? Jā, tā patiešām ir, es arī par to biju ļoti pārsteigta. 
Tas bija ļoti sen, pirms kādām četrām dienām. Es izgāju no savas alas, lai paelpotu svaigu gaisu, taču bija noticis kas 
dīvains, akmeņi bija kļuvuši dzīvi un līda pa zemi! Es vienu saķēru, lai pagaršotu, izrādas, garšoja pēc zaļumiem un sier-
maizītēm, tā kā tie nemaz nebija peļami.

Labi, atgriezīšos pie lietas. Kad biju paēdusi, devos nelielā pastaigā pa mežu. It kā nepietiktu jau ar dīvaino ak-
meņu atgadījumu, notika vēl kas dīvains. Zāle bija nevis zaļa, bet rozā! Es jutos tā, it kā būtu nokļuvusi pasakā par bār-
bijām. Tā kā man patika rozā krāsa, devos tālāk, neliekoties ne zinis par rozā zāli.

“Hallo!’ ’es iesaucos Zaķenes alā.  “Vai tu vēl guli?’’ 

“Nē,’’ viņa atbildēja. “Tu mani pamodināji,” viņa attteica.

“Atvaino,” es noteicu.

“Nevēlies kopā  ar  mani notiesāt pāris akmeņu?” viņa jautāja.

“Nē, paldies,” es atvainojos un devos tālāk.

Mežā baumo, ka atdzīvojies augs, kas spēj aprīt visus dzīvniekus, kas vien pagadās ceļā.Lai arī ar to jau nebūtu 
gana, šis augs pēkšņi iznāca no zemes un sagrāba mani, un es nokļuvu tādā kā muzejā. Tajā bija marmora grīda, iz-
rotātas istabas un pie sienam karājās vērtīgas gleznas. Muzeja vienas istabas stūrī atradās durvis, kuras veda uz zemes 
virspusi.Kad biju apskatījusi muzeju, es  pa tām devos ārā.

Līdz šim es, tāpat kā visi meža zvēri, domāju, ka šādi augi ēd dzīvniekus, taču viss tomēr nav tik traki, kā izskatās. 
Nākamajā dienā es par to stāstīju saviem draugiem mežā, taču viņi domāja, ka esmu jukusi, un man neticēja. Kas to 
būtu domājis, ka pastāv tādi brīnumi!

Kristiāna Krastiņa, 5.c 
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Nezināmā radībiņa

Reiz kādā saulainā dienā mežā uzradās grozs. Tas bija brūns ar baltām vīlītēm. Grozs mežā stāvēja ilgi, 
bet neviens nevēlējās tajā ieskatīties. 

Grozs sakustējās. Tas vēlreiz sakustējās un vēlreiz, kamēr apvēlās uz sāniem. No groza izlīda maza 
radībiņa. Tā bija tumša, ar brūniem un dzeltenīgiem plankumiņiem. Samiegojusies, maza un bailīga. Mazā 
kaķveidīgā radībiņa nožāvājās un ilgi skatījās, kur atrodas. Garām lidoja pūces un vārnas. Pa meža takām 
lēkāja sienāži. Klusi pa koku zariem ložņāja vāveres.

Bailīgā radībiņa uzrunāja vāveres: “Hei, draugi! Vai zināt, kur atrodos?” 

Vāverītes atskatījās un atbildēja: “Protams, mazais. Tu atrodies labākajā vietā- mežā!” 

“Un kā jūs sauc?” radībiņa jautāja. 

“Mani sauc Burrrrderks,” teica gaišākā vāverīte. “Bet mani - Zuzeluks,” teica tumšākā.

 “Jauki vārdi, bet varbūt jūs zināt, kas es esmu un kā mani sauc?” jautāja radībiņa.” 

“Nē, mazais! Diemžēl nevarēsim izpalīdzēt,” vāverītes žēlīgi atteica.

 “Nu paldies! Lai veicas!” klusiņām norūca radībiņa.

Vāveres nu bija prom. Mazajai radībiņai nācās izpētīt apkārtni. “Kur lai es eju? Ko lai es ēdu? Ko 
lai es daru?” bēdīgi sev jautāja radībiņa. Bet apkārt valdīja klusums. Radībiņa gāja pa mežu, līdz ieraudzīja 
upīti. Viņa skrēja pie tās. Radībiņa ūdens atspulgā ieraudzīja sevi pirmo reizi. Viņa nesaprata, kas tie par 
plankumiem pār visu ķermeni. “Vai es esmu slims?” mazais vaicāja pats sev. Bet tomēr bēdas ātri pārgāja, jo 
radībiņa ieraudzīja skaisto mežu, dzirdēja, kā tālumā čivina putni, un radībiņa priecājās par jauko dabas skatu.

Bija jau vēls un tumšs. Radībiņa devās atpakaļ uz savu vientuļo grozu. Ielīda tajā, bet necik ilgi 
nebija jāgaida, līdz iztraucēja Zuzeluks: “Hei, jauniņais! Ko tu te vientuļš un noskumis sēdi?”

 “Man nav māju, un es nezinu, kas esmu,” bēdīgi teica mazā radībiņa. 

“Nebēdā, mazais, mēs tev palīdzēsim, nāc līdzi!” 

“Kur tu mani vedīsi?” ziņkārīgi jautāja radībiņa.

 “Pie kāda jauka cilvēka, kas par tevi varētu parūpēties,” atbildēja Burrrrderks.

“Jauki! Es zināšu, kas es esmu?” priecīgi prašņāja radībiņa. 

“Protams, mazais! Vai tu neesi izsalcis?” noraizējies jautāja Zuzeluks. “Nē, neesmu. Paēdu saldās, 
mīkstās sūnas, kas atradās netālu no jūsu koka.”

 “Ak tu, muļķīti! Sūnas taču neviens neēd!” Burrrrderks smīnēja.

Viņi gāja ilgu laiku, līdz beidzot ieraudzīja lielu ēku ar uzrakstu “ZOO”. “Zoo? Vai es šeit dzīvošu?” 
brīnīdamās jautāja radībiņa.

 “Nezinu, ja saimniekam tu patiksi, tad iespējams,” Zuzeluks teica. 

Pēkšņi atvērās vārti, un kāds cilvēks nāca laukā. 

Vāverītes teica: “Laimīgi!” Un viņas aizskrēja. Radībiņa palika.

Cilvēks nāca tuvāk un tuvāk, līdz ieraudzīja mazo kustonīti.

“Nāc nu, leopardiņ, nāc!” teica cilvēks. “Tagad šī jaukā vieta būs tava mājiņa. Laipni lūgti!”

Tā bija jauka ziņa leopardiņam, viņš kļuva priecīgs, draisks un auga gudrs. Zuzeluks un Burrrrderks 
viņu apciemoja katru dienu.

Paula Glaudāne, 5.a 
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sArUNA Ar dZeJNiekU
Ojāra Vācieša dzeju lasot

Emocijas

 Runājot par sāpēm, saka,  ka tās mēdz būt gan smagas, gan jaunas, par mīļotā 
cilvēka atnākšanu un aiziešanu un mīlestību. Ja es tevi neredzētu, es tevi nemīlētu. Es 
mīlu tevi, jo tu esi kā kosmoss pilnīgi neizzināma, nekad neatklāšu tavu īsto būtību. Tu 
esi neizprotama  un noslēpumaina kā kosmoss. Mēs varam iztikt bez vārdiem, bet bez 
sajūtām ne, jo attiecībās vissvarīgākais ir sajūtas un emocijas. Aklie neiet tāpat vien 
pastaigāties, viņiem vienmēr ir mērķis, kura dēļ viņi nepadodas. Visi kaut kur skrien, bet 
skrienot tu vari daudz ko palaist garām, un skrienot ne vienmēr sasniedz mērķi. Mīlu 
dzīvi tevī, kaut gan laime sāp.

Patrīcija Vende, Evija Elerte, Linda Guka, Luīze Lieģe, 8.b

Laime var sāpēt

Sāp, jā, beidzot sāp. Kā negaiss pa dzīvi, tā laime pie manis nāk. Es gribu pienākt 
un nevis ierasties kā brāzmains rudens vējš. Es esmu teksts, un tu melodija, un kopā 
esam laime mēs. Un nezināju es, ka laime sāpēt var. Tā no dziļas akas, kā no manas dziļās 
dvēseles uzradās un pazuda. Ja kosmosam ir sākums, tad arī mums tāds ir. Laime pār 
mums kā migla steidz. Mēs esam akli, jo mīlestība tāda ir, taču aklie tāpat vien nestaigā-
jas, tie klīst. PIE TEVIS ESMU ES.

Tomass Bērziņš, Evita Januškeviča, Nameda Zelle, Gabriela Dilāne, 8.b
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Trauksmainais pavasaris

 Ir liels tukšums, tagad jau - cik garš cilvēkmūžs, tik garš tā dārzam un puķēm 
mūžs. Tāpēc vispirms vajag izdzīvot, nevis aizķerties vakardienā. Palūkojies apkārt- visi 
kaut kur skrien. Bet ne vienmēr skrienot visu var paspēt, saskatīt, un tas nedrīkst tev 
būt vienalga. Tikai viens tāds nākšanas brīdis, kas ir patlaban visdrūmākais pasaulē. 
 Vai tas viss ir tā vērts? Tās rūpes par visa izdarīšanu laikā. Vienīgais, kas no tā tiks 
bērniem, sāks raustīties valoda un pieaugušākie pārakmeņosies. 
 Akmens sirdī… Laiks ēd pat visu. Laiks ir nežēlīgs, nobeidz savus parādniekus. 
Nav joki. Tagad nav zināms, kas būs, bet gan, kas ir bijis. Tu nevari izmainīt pagātni, bet 
vari ietekmēt nākotni. Galvenais – dzīvo savu labāko dzīvi šodien. 
 Mēs laimīgi kopā, un nav pirms tam un pēc tam. Kad tikai viena dzīve ir, kad tikai 
vienreiz dzimt un mirst. Es izdrīkstēšos nenobīties. 

Paula Kellija, Agnese Rekšņa, Madara Blūma, Ketrina Veinberga, 8.b
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rAksTMāMsPALvA. dATOrs

***

Zem vasaras zilajām debesīm zilā rudzupuķu laukā viņš stāvēja  un lūkojās manī 
ar savām zilajām acīm.

Es viņu mīlēju. Es mīlēju viņa rudzupuķu acis, viņa tumšos vēja pilnos matus, 
viņa aso prātu. Rudzupuķes no viņa acīm bija iesējušās kaut kur mana saules pinuma 
apvidū. Katra mana ieelpa un sirdspuksts, katra doma šīs rudzupuķes darīja stiprākas un 
stiprākas. Un man bija grūti, jo,  lai gan skaistas, tās lēnām mani smacēja. Bet es tik ļoti 
viņu mīlēju.

Manas svina pelēkās acis kliedza viņam atzīšanos, bet laikam jau debeszilas rud-
zupuķes tik smagus  svina vārdus  nesaprot. Un savu lepnumu laikam es toreiz mīlēju 
vairāk nekā viņu. Tā arī skaļi es neko nepateicu.

Tagad viņš ir prom.  Tagad, kad viņu es mīlu vairāk nekā savu lepnumu, vairāk 
nekā jebko citu uz šīs pasaules.  Viņš ir prom. Un es kliedzu viņam pakaļ:  “Tevi mīlu!”  Un 
raudu svina pelēkas asaras. Bet debeszilas rudzupuķes jau svinu nesaprot.

Frančeska Kursīte,  9.b
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Kaut kur vakara debesīs

Uz balkona izeju siltās drēbēs. 
Krēslaina vakara burvība man’ glaimo. 

Acis man dažādas krāsas tvarsta, 
Kas toņu rotaļas spēlē.

 

Siltās tējas pavadībā, 
Es ieslīgstu krēslā vēl ērtāk. 

Nu Zvaigznes man acīs ņirboņu mētā 
Un Mēness rāmi uzrauga tās.

 

Vakara dzestrā dvaša man’ pārņem, 
Skatiens man’ pazūd debess jumā. 

Mierpilnas sajūtas nu manī mīt 
Un gara apbrīnas nakts man vēl priekšā…

Marta Mitko, 10.c

Es vispār nesaprotu

Marta Mitko, 10.c

Es varu sev likt rakstīt, 
Bet vai no tā kas labs sanāks.  
Es varu sev likt gaidīt iedvesmu, 
Bet vai es to vispār sagaidīšu.  
Es varu sev likt tik daudz ko darīt, 
Bet ar kādu pamatu es to darīšu.  
Es meklēju visam kaut kādas saknes, 
Bet kāpēc kaut vienreiz ko spontānu izdarīt nevarētu? 
Es visur velku krustpunktes.  
Pat notikumos, kas kā paralēlas taisnes un nemaz nekrustojas.  
Viss savā mērā ir saistīts. 
Bet kāpēc es visur to meklēju.

Un Es tagad nesaprotu, kā šis dzejolis vispār tapa.  
Tik pēkšņi rakstīt sāku,  
Kad gaidīju izrādes sākumu…
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“...ikviens cilvēks pasaulē ir pasaule – neatkārtojama un bagāta 
gan priekā, gan smeldzē, izmisumā un dīvainībās, vienkāršībā un 
neparastumā.”(G.Repše) 

Katrs cilvēks savā būtībā ir īpašs, tāpēc var teikt, ka ikkatrā no cilvēkiem mīt pa-
saule. Tāda pasaule, kas ir neatkārtojama, oriģināla un īpaša. Gan priekos, gan bēdās 
cilvēks sevī glabā ko patiesi vienreizēju. Taču – ne vienmēr pārsteidzošais ir iepriecinošs, 
bieži vien cilvēks ar savu pasauli pārsteidz visai sliktā nozīmē. Bet tomēr – pārsteidz. 

Visbiežāk izbrīnu var radīt cilvēki, kuri sevī glabā prieka pilnu pasauli. Šādi cil-
vēki ir spējīgi uz daudz apbrīnojamām lietām un notikumiem. Cilvēki, kuri prot sevī ne-
noslāpēt prieku, par spīti visām lielās pasaules problēmām, ir patiešām ģeniāli. Es ne-
baidos lietot šo vārdu, jo tas patiešām ir liels talants – neļauties skumju tvērienam brīdī, 
kad visa pasaule brūk zem kājām. Protams, ir svarīgi, ka šī spēja – saglabāt laimes izjūtu 
– nepārvēršas par muļķīgu izturēšanos un gluži vienkārši izvairīšanos no nepatīkamajiem 
notikumiem dzīvē. Manuprāt, šāda spēja piemīt daudziem pasaku varoņiem. Es to varētu 
izskaidrot, ka pieaugušie vēlas parādīt bērniem jau bērnībā to, ka pasaule ir vieta, kur ir 
iespējama laime un spēj pastāvēt prieks tad, ja nepadodas, par spīti šķēršļiem, kas gadās 
ceļā. Var minēt pasakas, kurās uzvar labais. Piemēram, “Pelnrušķīte”. Visiem zināma 
pasaka un tās notikumi beigās. Taču varbūt cilvēki aizmirst par to,  ka arī bērnu pasakas 
sevī glabā atziņas un mērķi. Pelnrušķīte bija spējīga justies laimīga, lai gan apkārtējā dzīve 
tā vien mēģināja viņu salauzt.  Viņa bija stipra un tieši tāpēc – laimīga. Tātad – arī viņas 
iekšējā pasaule bija laimīga vieta, kur atrasties. 

Tomēr nekad viss nav tik vienkārši un bieži vien dzīvē notiek lietas, kas liek cilvēk-
iem justies izmisušiem. Taču arī šādos brīžos sevī jāglabā pasaule, kas ir pilna ar dažādu 
emociju kopumu. Es teiktu, ka izmisums nav nekas ļoti biedējošs, drīzāk – pārejošs. Ka-
tram ir dotas iespējas celt un graut savu pasauli, tas, ko tu izvēlies,  ir atkarīgs tikai un 
vienīgi no tevis paša. Bieži vien ir nepieciešams piepildīt savu pasauli ar izmisuma ūdeņi-
em, lai pēc brīža atkal varētu veidot savu iekšējo valstību tā, lai tajā netrūktu laimes un 

prieka. Dažkārt tieši izmisums ir tas, kas atver acis un ļauj apjēgt savas dzīves vērtības. 
Šeit varu minēt Kārļa Sklabes pasaku „Milzis”. Šajā pasakā Milzis vēlējās doties ārpus 
savas ierastās komforta zonas, jo viņam šķita, ka tas būs risinājums, lai padarītu savu 
pasauli par laimīgāku vietu. Un Milzis kļuva izmisis. Viņš vairs nevēlējās neko no jaunā, 
nezināmā – viņš vēlējās atkal būt kā kalns, kas uz  balsta daudz ko nozīmīgu. Tieši to viņš 
atkal panāca un beigu beigās – laime iemiesojās viņa pasaulē.

Kā trešo cilvēka pasaules raksturojumu es varu minēt dīvainību. Kas tieši ir dīvain-
ība? Vai tas ir kas slikts, vai ka labs? Tas jājautā katram pašam, tomēr es atļautos teikt, 
kas dīvainība ir nepieciešama, lai tava pasaule būtu īpaša. Uzskatu, ka cilvēkam ir jābūt 
nedaudz dīvainam, jo tikai tādā veidā viņš spēj būt atšķirīgs. Tikai, ņemot vērā šīs īpašās 
iezīmes, mēs varam būt atšķirīgi. Varu minēt Merimē noveli “Karmena”. Vai varētu teikt, 
ka Hosē ir veidojis savu pasauli visai dīvaini? Domāju, ka noteikti. Hosē daudz zaudēja 
Karmenas dēļ, lai gan patiesībā redzēja, ka šī sieviete viņu nemaz tik ļoti neiekāro. Hosē 
juta, ka rīkojās muļķīgi, tik daudz zaudējot brīžos, kad kaut ko ziedo Karmenai. Vai tas nav 
dīvaini? Cilvēks bieži vien nonāk pretrunās, nesaprot  sevi, tomēr vai tas ir kas zemisks? 
Es tā neteiktu. Pēc manām domām, arī dīvainība ir ļoti interesanta īpašība, ar ko papild-
ināt savu pasauli. 

Manuprāt, G.Repšes apgalvojums ir ļoti patiess. Es piekrītu, ka ikviens cilvēks ir 
neatkārtojama pasaule. Dažiem nesaprotama, bet tomēr – pasaule.  Es domāju -  katrs 
savā pasaulē glabā gan laimi, gan izmisumu, gan dīvainību. Tieši tāpēc katra no šīm vairāk 
nekā sešiem miljardiem pasauļu veido to plašo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Nav tāda 
cilvēka, kas sevī glabātu tikai laimi vai tikai nelaimi. Ir svarīgi saprast, ka pasaule ir plaša 
un to veido dažādi elementi. Cilvēks sevī glabā īstu pasauli, nevis pasaku pasauli. Tieši šī 
iemesla dēļ ir tik nozīmīgi tas, ka ikkatrs savas pasaules iedzīvotājs ir gatavs saņemt gan 
prieku un smeldzi, gan izmisumu un  dīvainību, gan vienkāršumu un neparastumu. Un 
tikai tad tava pasaule ir pilnīga.

Anete Bērziņa, 10.a
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Bardaks

Bardaks man galvā.  
Un tas tur jau ilgi.  
Kā gan tas radās? 

Negribu zināt.

Bardaks man galvā.  
Un vai ar jēgu?  

Ko gan tas dara? 
Tik nomoka mani.

Bardaks man galvā, 
Tukšuma vidū.  

Vai kas cits reiz tur bija?  
Nudien es šaubos.

Bardaks man galvā.  
To sakārtot vajag.  

Bet haoss vien paliek  
Un nemieru ceļ.

Bardaks man galvā, 
Es gulēt nu iešu.  
Bardaku novāks 

Tas miegs manā prātā.

Marta Mitko, 10.c

Teātra izrāde

Gaismas izslēdzas. Maigs apgaismojums norāda uz skatuvi. To aizklāj sarkans,masīvs 

auduma aizskars. Audumu ieskauj dažādi ziedu apzeltīti raksti. Skaisti jau tāpat. Taču izrādei 

jāsākas un aizskars krīt….

Izrāde sākas. Tā ir kāda aktuāla drāma. Aktierspēle lieliska. Tērpi izcili šūdināti. Skatuves 

noformējums ir īsts mākslas darbs. Taču iestudējumu vēroju jau krietnu laiku un īstā izrāde sākas 

tikai tagad… Skatītāju skatieni sastinguši skatuves ainās. Daži pilnībā atdodas skatuviskajiem no-

tikumiem. Cits, cits tik skatās un nīgri nosmīn. Neko nejuzdams un nedomādams. Ir īstais mirklis, 

lai es pieceltos un atskatītos. Tumsa visapkārt. Prožektoru gaismas tik uz skatuvi. Neviens nel-

iekas traucēts. Kā kinoteātrī, filmu bez apstājas rāda un skatītāji apburti tanī veras. Es varu staigāt 

gar skatītāju rindām, neviens nepamana. Te es uzskāpju uz skatuves. Eju visam priekšā. Neviens 

neliekas ne zins. Visi sastinguši un aktieri…aktieri pilnībā iejutušies lomās.

Jā, lomu spēle. Ne tikai aktieru starpā, bet arī skatītāju vidū. Viss ir patiess. Cilvēki, kas 

savu darbu veic no sirds. Cilvēki, kas, vērojot cita darbu, izrāda domas, tās neslēpjot. Skatuves 

aizskars krita, atklājot aktierus un viņu talantus citiem. Lai viņus redz. Tumsas aizskars pārņēma 

skatītājus. Tajā neko nevarēja redzēt. Tik lieliski atklāties. Mirkļi sastinguši patiesībā. Mirkļi skaidri 

redzemi kā gaismā, tā tumsā. Viss ir vienlīdzīgs. Tikai kā tu tam pievērs uzmanību. Kā es pievēršu 

tam uzmanību…

Izrāde nu rit uz beigām. Laika man nav daudz. Teātra kulminācija bija, bet vēl viena būs. 

Statujas kūst. Man laiks doties uz savu vietu. Nevienu netraucējot, nevienam nepievēršot sev uz-

manību, es apsēdos. Mana pastaiga izdevās un trešā izrādes stunda jau ritēja. Mirkļi atguva savu 

patieso ritumu. Drāma nu guva grandiozo galu. Tas bija kas iespaidīgs. Uz šīm dažām minūtēm es 

sastingu. Sastingums, sastingums starp mirkli un mūžību. Sastingums, kas aizrāva mani citur, bet 

atgādāja atpakaļ dzīvē. Strauji, pavisam strauji es piecēlos ar citiem skatītājiem. Aplausu vilnis 

šalca pār zāli. Jā, nu gan laba aktierspēle šai izrādē.

Marta Mitko, 10.c
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PAR kārtām...

      Iedomājoties par kūkām, gardām, kārtainām kūkām, plaukstas pirksti 
ieduras vēderā un pirmā doma, kas iešaujas prātā, kur lai dabūn kādu 
gardu kūkas gabalu. Bet kārtas ir sastopamas ne tikai kūkās. Tās ir visur.

       Par kārtām kā kastām kādreiz Indijā es negribu likt jums domāt šoreiz, bet gan 
par kārtām, kas tik pazīstamas un varbūt pat nesalīdzināmas. Piemēram, pasaku varonis 
Šreks reiz par sevi ieminējies, ka ir kārtains kā sīpols. Tas var šķist šķebīgi un neizprota-
mi, kā var sevi salīdzināt ar sīpolu kārtām? Bet katra cilvēka sevis izvēlētā kārta raksturo 
viņa paša vērtējumu un raksturu, lai arī cik tas pagaidām prātam neaptverami liktos.

       Padomājot par kārtām mums apkārt, mēs katrā varam saskatīt kādu rakstura 
īpašību un kādu rakstura īpašību, kas piemīt arī mums - zemes kārta, stipra un līdzsvarota, 
grāmatu kārta plauktā vai putekļu kārta istabas stūros, izklaidīga. Kāda kārta esi Tu?

       Es spēju aizdomāties līdz pat kārtām, kuras saucas domu kārtas. Tās pārklājas 
viena otrai katru dienu, pat katru minūti. Tikai, domājot par kārtām, paralēlā smadzeņu 
daļā visu laiku pārklājas domu kārtas, un es tagad sevi iedomājos kā Leonardo, kuram 
kārtas ir kā apslēptās smadzenes, kas tiek pilnveidīgi gleznotas, bet nevienam to nered-
zot. Vai tas neizklausās pēc mīklas? Jā! Mīkla, kārtainā mīkla, tās pagatavošanas pro-
cess ir ilgs un pacietīgs, bet iznākums mutē kūstošs vai pārliecināts. Varbūt latvieši 
vienmēr ir bijuši kārtainā mīkla? Mūsu senči ir gājuši cauri ilgam un skarbam proces-
am, līdz beidzot esam kļuvuši pārliecināti latvieši. Vai tas nebūtu labs salīdzinājums. 

      Jā, patiesi, runājot par kārtām, var iestigt dziļās sarunās, kuras var gan maldināt, 
gan pārsteigt, gan iepīt cilvēku dažādos tēmu mudžekļos. Kārtas ir visur, tās ir mums apkārt, 
tās ir mūsos, bet dažkārt to nozīmi mēs neizprotam. Bet kārtas ir visur, un tās ir mūsos.

Annemarija Rukšāne, 10.a

Par zaļumu

    Pavasaris ir aklāts gadalaiks, pavasarī nevar noslēpties aiz sniega kupenām, šallēm un 
dubļiem – tu esi kā uz delnas. Tevi redz visi, un tu pats sāc redzēt. Tad ir jāsāk skatīties, 
tad tu ieraugi viņu – zaļumu. 

Zaļumi var būt dažādi. Mans mīļākais ir aprīļa zaļums. Tas nav uzbāzīgs, zaļums 
ir mierīgs, zeltains, caurredzams. Tas ļauj lēnām pie sevis pierast. Viņš lēni mirguļo, elpo 
un čivina. Tas ir vēsa vēja piepūsts, bet maigu, aizplīvurotu staru pilns. Šo zaļumu gribas 
baudīt maigi, liegi. Aprīļa zaļums man atgādina bērnudārza Māmiņdienas koncertus ar 
vieglu urdoņu vēderā. Tagad zaļums atkal urd un ir kā uvertīra lielajam, varenajam zaļu-
mam.

    Un tad nāk viņš – neapturamais jūnija zaļums. Tas ir biezs, pilns, gards un karsts. 
Šķiet, ka tas priecājas par cilvēkiem, kas to aizgūtnēm kampj, peldas ziedos un vāļājas 
āboliņu puduros. Lielais zaļums nevienu negaida, lielais zaļums skaļi zaļo. Drošs un gards 
tas zun, čab, brikšķ un krakšķ. Varenais zaļums, lielais zaļums drīkst tveicēt tā, ka zāļu 
stiebri ņirb un saplūst karstā, zaļā bumbā. Zaļums var atļauties būt lietains. Tas atļauj 
smagām lietus lāsēm krist uz platajām, leknajām lapām, tas atļauj siltām tērcītēm plūst 
pa izdangāto zemes ceļu. Un mēs zaļumu mīlam tāpat. Lai slavēts varenais hlorofils, die-
višķais zaļais pigments, kas sēž jaukajos hloroplastos un zaļina zaļo zaļumu!

    Trakā zaļuma vidū mēs to mēdzam arī ēst. Kā mana oma saka – tas nav nekāds 
ēdiens, ja klāt nav diļļu. Vispār latvieši ir traki uz dillēm – mēs tās liekam klāt pat tad, kad 
to nevajag darīt. Havjers Garsija, pavārs no Čīles, kurš nu dzīvo Latvijā, ir teicis, ka, pat 
pasniedzot meksikāņu ēdienus, viņa sieve latviete piegriež klāt dillītes. Aizbraucot pie 
omītes, visur ir dilles. Dilles pat saldē! Lai arī ziemā varētu “piešaut” pie kādas zupas. Bet, 
ja tā padomā, iekožoties diļļu kušķītī, līdz kaulam var sajust zaļumu. Zaļums reizē iekļūst 
gan manā gremošanas sistēmā, gan galvā.
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    Man šķiet, ka latvietības kodā noteikti būtu jāiekļauj zaļums. Arī tas nedaudz 
skumjais septembra zaļums, kurš atļauj pievienoties brūnajam, pelēkajam un vēlāk arī 
rīta kristāliski baltajam.

    Ja jums šķiet, ka starp pasaules daļām un valstīm atšķiras tikai valodas un – labā-
kajā gadījumā – augu šķirnes, jūs maldāties. Atšķiras zaļumi – mūsējais ir dzirds, klārs un 
svaigs. Tajā gribas ienirt un sajust zaļuma spēku no pēdu spilventiņiem līdz ausu ļipiņām. 
Un tas nekas, ka daudz jāpļauj!

Ieva Barkāne, 10.a

Par brillēm

Uzmini, nu, manu mīklu! Tici man, grūta tā nebūs. Mini, mini, kas tas ir! ‘’Man 
tādas ir. Nezinu gan, vai tev tādas ir. Mūsdienās tās balansē uz tava deguna. Tai ir 2 ga-
ras rociņas, kas vienmēr ir salocītas. Tai ir 2 LIELI acu cokeļi. Parasti tie redz vienādi, bet 
reizēm viena var redzēt labāk par otru. Vai tev ir kāda nojausma, par ko runāju? Nē? Tad 
ļauj man izskaidrot, kas šis monstrs ir.

Šīs mantas aizsākumi ir meklējami jau 1. gadsimtā mūsu ērā! ( Vari nojaust, ka 
nekāda lidojošā mašīna tā nevar būt.) Seneka jaunākais rakstīja: ‘’Burti, lai cik mazi vai 
nesaprotami būtu, ir daudz labāk uztverami LIELI, caur stiklu, pildītu ar ūdeni.’’ Bet šī 
lieta vēl nebija tā, ko tik labi pazīstam šodien. Pirmās mūsu pazīstamās ------ radās Itālijā 
aptuveni 13. gadsimtā. Bet, kā jau parasti, ķīnieši bija sen, sen aizjoņojuši, aizlēkuši un 
visādi citādi apsteiguši eiropiešus. Marko Polo stāstīja, ka redzējis šo lietu Ķīnā aptuveni 
11 gadus, pirms to pazina Itālijā. Interesanti, vai ne? Apsveicam ķīniešus.

Ceru, ka nenogurdināju. Man liekas, ka ar vēstures faktiem būtu tā kā gana. Taču 
tas vēl nav viss, turpini lasīt...

Esmu viena no vairākiem miljoniem cilvēku, kam šī lieta, ko vēl joprojām tev lieku 
uzminēt, ir nepieciešama ikdienā. Bez tās es jūtos kā citi bez telefona vai savas dārgās 
“Prada” rokassomiņas – kā bez rokām. Dažu reizi jūtos kā kurmis, kas nav pieradis pie 
savas tumšās, mājīgās alas. Šo neparasto, revolucionāro lietu var lietot dažādi. Neredzi 
tālāk par savu degungalu? Lieto! Gribi pasargāties no saules? Lieto! (Nē, tas nav pret 
apdegumu krēms!) Liekas, ka tas ir stilīgi? Nekautrējies, lieto! Jautājums gan, cik daudz 
naudas tu gribi izšķiest dārgam rāmim.

Ups, iedevu tev mazu mājienu. Nekas. 

Literatūrā šo mazo mantiņu arī izmanto salīdzinoši daudz. Tai ir daudz iesauku, 
kuras laiku pa laikam arī lietojam, un tās izklausās ļoti mīļi. Klau, sarunājam tā, es tev 
došu vēl vienu mājienu par to, kas šis mošķis ir, tikai tu no savas mutes nevienu vārdiņu 
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neizlaid, labi? Jauki! Es ------ saucu par acenēm vai par ačiem. Es to pateicu. Izlikšos, ka 
neko nezinu...

Laikam jau pienācis laiks. Jābeidz skriet ap krūmiem un jāķeras pie lietas. Visu šo 
laiku runāju par vienu ļoti, ļoti vajadzīgu mantu. Par brillēm! Vai tā bija viena no lietām, 
kas klīda pa tavu prātu? Nē? Skaidrs, labāk veiksies nākamreiz!

Laura Šūmane, 10.a

Par uguni

Es dažreiz brīnos, kā tik varena un apbrīnojama stihija - uguns - var vienlaikus 
nest gan postu, gan dzīvību. Kā viens un tas pats var būt divi dažādi. Senajos laikos cilvēki 
uzskatīja, ka uguns ir daļā no Visuma, tāpat kā ūdens, gaiss un zeme. Sēžot ārā vēsajās 
naktīs, uguns kļūst par mūsu draugu, par siltuma un gaismas nesēju. Tajā pašā laikā viena 
sīka uguns dzirkstele var kļūt bīstama un nāvējoša, ja tai ļauj vaļu izaugt par lielu un pos-
tošu ugunsgrēku, kas nes iznīcību un postu katram, kas stājas tās ceļā.

Pirms vairāk nekā 1,5 miljoniem gadu senie cilvēki sāka izmantot uguni ēdiena 
gatavošanai, mītņu apsildīšanai un aizsardzībai. Taču tagad uguns var būt arī briesmonis, 
no kura mēs slēpjamies. Tā var būt briesmonis, kura varā ir mūs maldināt ar savu sākot-
nējo bezpalīdzību, atņemot to, ko esam krājuši un glabājuši gadiem ilgi- atmiņas, tuvākos 
cilvēkus un arī degsmi, kas gluži kā uguns pati ir dzīvības pamats.

Reiz, kad vēl neizpratu uguns spēku un postu, piedzīvoju ugunsgrēku. Tas bija ti-
kai mirklis, kad uguns karaliene vienā sekundē apklāja visu ar melnu dūmu plīvuru. Toreiz 
redzēju, kā viss dārgais, mīļais pazuda. Izkūpēja gaisā, it kā nekad nebūtu bijis, atstājot aiz 
sevis tikai pelnus un vilšanos par manu sākotnējo uguns apbrīnu un paļaušanos tās gaiša-
jai pusei. Vai uguns nekad nekļūs tikai par draugu, ciemiņu, ko sagaidām ar mīlestību? Vai 
varbūt mums pašiem jāiemācās ar uguni apieties citādi?

Pirms 10 tūkstošiem gadu Hēliopes pilsētā Saules dievam Ra ziedoja putnu- 
fēniksu, kurš pēc savas nāves kļuva par simbolu atdzimšanai. Putns sadega liesmās, kad 
bija vecs, un atdzima, ceļoties no pelniem. Varbūt šis mīts pierāda, ka aiz augstprātīgās 
karalienes slēpjas dvēsele? Tomēr uguns stāv kā mūsu aizsargātāja jau miljoniem gadu. 
Tagad tā tumsā dod mums liesmu, vēsumā- sirds siltumu. Kā lai uzticamies tai, ja tā nepār-
traukti uzgriež mums muguru, atstājot aiz sevis vien pelnus un dejojošas dzirksteles!

Ak, cik uguns ir pakļāvīga! Tai nav savu domu un sirdsapziņas. Markusa Zusaka 
novelē “Grāmatu zagle’’ tēlots, kā  Otrā pasaules kara laikā Vācijā tiek organizēta grāma-



60 61

tu dedzināšana, lai atzīmētu Hitlera dzimšanas dienu. Uguns izvērpa savas liesmas cauri 
tūkstošiem lappušu, cauri tūkstošiem dzīvesstāstu. Vai tā ir uguns vaina, ka cilvēki to 
kontrolē kā marioneti, tajā pašā laikā neapzinoties, ko nodara?

Ikvienā cilvēkā mīt kaut kas īpašs, ko mēs varam iegūt vien ticot un mīlot. Kad 
mēs iegūstam šo liesmu sevī, tā ir jāsargā un jālolo. Tā jātur kā lāpa, kas izgaismo ceļu 
tumšā mežā, kad reiz šī liesma izdziest, tā nekad vairs neatgriezīsies. Būt draugam ar šo 
neizlēmīgo karalieni nav vienkārši. Ja sāk šo draudzību ar mīlestību un uzmanību, var 
iemantot uguns uzticību. Taču uzticība nedzīvo ilgi, ja to pamet un aizmirst. Uguns spēlē-
jas ar mūsu domām, atmiņām un cerībām, bet reizēm mēs vismaz savu likteni varam 
izdomāt paši.

Helēna Harmsone, 10.a

Par valodu

Hello? Bonjour? Привет? Nē! Labdien! Sveiki un čau! Dodiet roku un dosimies 
kopā uzzināt ko vairāk par mūsu valodu mūsu kopīgajā ceļojumā.

Ir 2000.g.p.m.ē., es staigāju pa tukšo zemes virsu un skatos it visā kā patiesā 
brīnumā. Tomēr jūtos mazliet skumji, jo nespēju raksturot  savas zemes skaistumu savas 
zemes valodā. Kādēļ tā? Vai tad arī jums negribas runāt savas tautas īpašā valodā? Nu, 
tā, ka saprot tik savējie! Tāpēs es aizveru acis un gaidu. Gaidu, gaidu...Un sagaidu! Beid-
zot balti un to valoda ir atdalījusies no indoeiropiešu pirmvalodas. Es sasitu plaukstas un 
priecīga, ka nu ir nodibināti pamati mūsu visu valodai, saucu, lai ejam tālāk.

Uz mazu, mazu brītiņu piestāsim te – 16.-18.gs. laika posmā -  un pavērosim, kā 
vācbaltiešu garīdznieki darbojas latviešu valodas veidotāju tēlā.

Vēl viens solis tālāk un apstāsimies 1787.gadā. Jūs gribējāt redzēt pirmo grāmatu, 
no kuras varēja apgūt dzimtās valodas rakstību. Nu, lūk! Gothards Frīdrihs Stenders. Tieši 
viņa nopelns ir grāmatas , no kurām zemnieki varēja apgūt zināšanas par valodu.

Bet – nāciet! Nāciet talāk! Ir 1909.gads, mēs visi sēžam skolas solā un pašu, pašu pirmo 
reizi šo valodu sāk mācīt kā latviešu valodu. Patriotisma un piederības apziņa pamazām 
aug un kļūst labi jūtama. Sāk rasties drosme skaļi teikt, ka mēs esam latvieši.

Pieceļamies no skolas sola un dodamies tālāk savā valodas ceļojumā. Nu esmu 
jums parādījusi, kā tas viss sākās – kā latviešu valoda parādījās. Iepazīstināju jūs arī ar 
G.F.Stenderu, un man šķiet, ka nu esat gatavi spert soli ārpus šī laika. Te pēkšņi mani 
saķer aiz rokas. Skat, Juris! Juris Alunāns! Viņš neļauj man sākt runāt un saka: “Turiet jūs, 
latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī 
citi negodās.” Viņš pamāj ar roku un dodas tālāk. Uz brīdi es sastingstu un redzu, ka jūs 
tāpat. Bet tad pasmaidu, un mēs soļojam ārā no pagātnes laika, paturot J.Alunāna teikto 
prātā.
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    Nu esmu šeit ar jums. Es un jūs – runājam latviski. Katram ir sava balss, varbūt par 
pavisam citāda izloksne, bet valoda mums visiem ir viena. Nekāds pelēkais, vidējais lat-
vietis! Sava valsts, tauta, valoda. Īsts cīnītājs – tāds ir latvietis. Ticiet man, latvietis prot 
runāt un novērtēt savu valodu. Jānis Klīdzējs ir teicis: “Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. 
Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks. ”...Un es viņam piekrītu. 

    Ar valodu nevajag mētāties, paties. To vajag kopt, pilnveidot un rūpīgi sargāt. Mana 
mēle nu ir piekususi, ar jums runājot. Valoda vairs neplūst tik strauji, un vārdi kaut kur 
zūd...Tā vien šķiet, ka par daudz es jums patiecu, bet klausieties vēl vienu vārdu, kas 
pateiks jums it visu priekšā! Es nu ievelku elpu un lūpas paveru, lai teiktu jums, ka....

Anete Bērziņa, 10.a



64 65

vALOdAs UN dZeJAs MĪkLAs
Pēdiņas

Divas draudzenes Pēdiņas - sadevušās rokās, vienmēr ir kopā, staigā pa lapas vir-
su, izceļot svarīgāko cilvēka teikto. Lai arī cik draudzīgas viņas neliktos, abas vienmēr at-
radīs veidu, kā sakašķēties. Viena vienmēr mēģinās pierādīt to, ka ir pārāka par otru. Ļoti 
patīk uzturēties kompānijā ar kolu un punktu, komatu. Vienmēr ar labu humora izjūtu, 
māk sasmīdināt gandrīz katru. Ja kāda no pēdiņām nav uzaicināta uz tējas vakaru ar citām 
pieturzīmēm, viņa momentāli apvainojas, tāpēc, lūdzu, neaizmirsti par otru pēdiņu, kad 
aicini citas pieturzīmes talkā!

Laura Šūmane, 10.a

Izsaukuma zīme

Šī zīme ir skandalozākā no visām pieturzīmēm. Tā var aiz bezkaunības ielīst 
tur, kur to nemaz nevajag, un pārvērst visu pavisam citādāk. Kad kāds vēlas atbildēt 
ar  parastu “jā”, tad viņa var iedomāties pieskriet klāt un nostāties blaukus šim vārdam, 
pārvēršot to. Pirms tam mierīgais “jā” nu ir kļuvis par strikti atcirstu “jā!”. Bet ne vienmēr 
izsaukuma zīme kaut ko pāvērš uz slikto pusi. Tā gluži vienkārši var ar savu klātbūtni likt 
teikumam nest sajūsmu un prieku. Tā spēj pievienot sajūtu dzirksti kādai visai ikdienišķai 
frāzei. Viss, kas tai jādara, stalti jānostājas aiz pēdējā vārda, un teikums ir pabeigts daudz 
spēcīgāk, nekā to paveiktu punkts.

Anete Bērziņa, 10.a
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Pēdiņas

Tā ir ģimene, kura sastāv no 4 cilvēkiem : mammas, tēva, meitas un dēla. Viņi 
visu laiku ir tuvu viens otram, bet mamma ar savu meitu un tētis ar savu dēlu visu lai-
ku ir kopā. Dažreiz viņi dodas pastaigāties pa mežu, un bieži vien tētis ar dēlu iet ātrāk. 
Viņiem atšķirībā no meitenēm patīk pastaigāties pa kalniem, tāpēc viņi bieži vien atrodas 
augstāk nekā mamma ar meitu. Dažreiz viņi dodas skriet krosu, un tad attālums starp 
ģimenes locekļiem palielinās, bet jebkurā gadījumā viņi pastaigājas pa vienādu maršrutu.

Rimma Levina, 10.a

  Iekavas

Tāpat kā skolas gaiteņos redzamas elkoņos saķērušās, spiedzošas draudzenes, 
pa teikumiem pārvietojas iekavas. Viņas gan ir diezgan  konservatīvas būtnes, jo visu 
vēlas ievietot rāmojos un sakārtot. Bieži tās sūdzas, ka viņām tiek atvēlētas teikuma gar-
laicīgākās daļas kā gadskaitļi vai sīkas piebildes, bet, tā ka šīs dāmas ir pieklājīgas un 
rūpējas par kārtību – nekas cits neatliek. Iekavas, kuras radušas viena otru redzēt pāris 
vārdu attālumā, nav apmierinātas ar rakstītājiem, kas tās izmanto neprasmīgi un liek tām 
apķerties ap rindkopu gariem teikumiem. Un, ja kāds ir izzturējies pilnīgi necienīgi – licis 
vienai iekavai gaidīt uz teikuma stūra, bet par otru aizmirsis, tad gan šīs jaunkundzes ir 
dusmīgas, atmet savas slaidās kājas uz samta dīvāna un aprunā rakstniekus.

Ieva Barkāne, 10.a

Izsaukuma zīme

Izsaukuma zīmei bieži vien piemīt pēdējais, galējais vārds. Tā var būt gan labvēlīga 
un atbalstīt cita ieteikumu, gan nelabvēlīga un pavēlēt.

Izsaukuma zīme, gluži tāpat kā citas pieturzīmes, tikai pilda savu pienākumu. 
Tā spēlē lielu lomu teikumā. Ja nebūtu izsaukuma zīmes, tad aiz teikumiem pavēles iz-
teiksmē nebūtu pieturzīmes un teikums saplūstu ar nākamo.

Izsaukuma zīme pēc dzimuma noteikti ir sieviete, turklāt karaliene – pašpārliecinā-
ta, ar staltu stāju. Tā ir uzstājīga un vienmēr panāks savu, lai arī ko tas prasītu. No pie-
turzīmēm tā ir galvenā. Viņa var kliegt, pavēlēt, kā arī pieprasīt. Tai ir vadītspēja pār citām 
pieturzīmēm.

Izsaukuma zīmei ir tā, kas visu redz. Tā, kas vienmēr dzīvo uzmanības centrā. Iz-
saukuma zīmi ir viegli pamanīt, jo tā ir uzstājīga, tā ir kā trauksmes signāls. Izsaukuma 
zīme ir tā, kas visu pieturzīmju pasauli var apgriezt kājām gaisā.

Marta Adlere, 10.a

Pēdiņas

Divas skolotājas. Viena dzīvo pirmajā un otra – otrajā stāvā. Katru dienu dodas uz 
darbu, bet nekad nesatiekas. Skolā viņas strādā labi, taču tām nepatīk, ja svarīgos brīžos 
viņas aizmirst. Viņām ir daudz labu īpašību, taču, ja tās nokaitina... tad gan nav labi.

Elizabete Kolomenska, 10.a
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Sonets

Šis dzejolis tik labs 
Kā daile smalkā, 
Tas nav tik pelēks kaps, 
Un man neriešas pat asaras vaigā.

Sirds steidzas, lasot rindas, 
Mana dvēsele kļūst nemierīga, 
Un mūsu pirmā mīla, 
Nu nāksies atvadīties no otrās rindas.

Šis dzejolis tik salds, 
Tik rūgta viņa vara, 
Manā sirdī nu ieraugās malds, 
Vai tava sirds reiz būs mana.

Jaunākajiem solījumiem skanot, 
Mūsu skaistās zvaigznes ganot, 
Maigām runām mīlas zvērests 
Pa mākoņiem tiek lēni aiznests.

Mārtiņš Gūtmanis, Jānis Nerets, Norberts Kozlovskis, 10.a

Sonets

Mīlas Dieva rožu asie ērkšķi 
Manā sirdī ieduras tik pēkšņi, 
Asas sāpes manu sirdi šķeļ 
Visu garu dienu, kamēr debess sauli veļ.

Debess sauli aizvēlusi, 
Vakaru tā atvedusi. 
Vai atkal šajā vakarā vēlā 
Man jāmokās mīlā kvēlā?

Vai mūsu stāsts būs tikpat drūms 
Kā Šekspīra rakstītais stāstījums, 
Kur Romeo un Džuljeta Dievu lūdza, 
Lai viņu mīlas rozi nenoplūc.

Tu mana debess, zeme, jūra, 
Bez tevis mana dzīve sirdī plosoši sūra.

Melānija Šakare, Helēna Harmsone, 

Rimma Levina, Katrīna Bindule 10.a
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Sonets

Kad mīlā karstā domas vijās 
Un dvēsele kā krāšņs zieds, 
Tad mūsu līksme vienā mijas 
Un līst kā saldi rūgtens zīds.

Ak, sirds, kas kvēlo tur uz kraujas, 
Mirdz spožā, saltā ziemas gaismā. 
Un asinis, kas tek tik straujas, 
Velk mani skumjā, nāves baismā.

Tik maigums, kas no tevis dvašo, 
Glābj mani tā kā egles zieds, 
Jo jūtu-  tava sirds tā kvēlo.

Mēs redzam savas sirdis miglā, 
Kad rīts nes salas skavas mums, 
Un negribas, ka tas ir miglā.

Ieva Barkāne, Adrija Mūrniece, 

Beatrise Bula, Linda Zīmeca, 10.a

Sonets

Mīlestībā cēlā, 
Nakts tumsā vēlā 
Skūpstu saldā tumsība 
Ir mūsu mīlas mūžība.

Prom steidzas mīlas mūžība, 
Dienas beigas klāt ir jau 
Rūgts paliek lūpu skāriens tavs, 
Un ērkšķi manā sirdī plaukst

Ak, neļauj aiziet man, 
Vai manas sāpes rūp tev vai kam? 
Tavā sirdī es slikta tapu,

Mūsu mīla iet uz kapu 
Tu esi mana asara, 
Bet biji mana vasara.

Rebeka Andersone, Anna Ščipčinska, 

Elizabete Kolomenska, Annemarija Rukšāne, 10.a
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Tanka

Pļavā guļot, 
Kad ziedi smaržo, 
Saulei spīdot, 
Siltā vējā 
Mati plīvo.

Beatrise Bula,  10.a

Tanka

Zaļi koki, brīvība, aug ceļš uz laimi pavasarī, 
Vējš trenkā smiltis klusi, silti, 
Cikādes lauž klusumu tik maigi, laiski, 
Paveras plašs skats uz ceļu, 
Ievedot mani aizmirstībā.

Rebeka Andersone, 10.a

Tanka

Rīta rasā 
ziedu reibinošā smaržā 
kājas mitras kļūst, 
omītes rožu dārzā 
skrienot puķes plūkt.

Katrīna Bindule, 10.a

Tanka

Meža alejā 
Dzirdama tikai dzegužu kūkošana 
Miers un klusums bezgalīgs 
Koki gatavojas polonēzei 
Manu soļu skaņa kļūst par dabas daļu

Laura Kreicberga, Nikola Zemīte,

 Rebeka Andersone, Melānija Šakare, 10.a
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Tanka

Vējš slīd caur pļavu 
Saukdams krāšņo, krāsām pilno rudens galu 
Gājputni zem mākoņiem 
Bēg no aukstā, klusā lauku miera 
Un steigdamies viss rit kā maza lauku iela

Mārtiņš Gūtmanis, 10.a

Tanka

Nepatīkamā rudens puse 
Daba lēnām iegrimst miegā 
Ūdenim atņem dzīvību 
Niedrēm brīvību 
Klāt pirmais sals

Marta Adlere, 10.a



76 77

dABA UZ PAPĪrA 

Stāsts par pēdējo stārķi

 Pirms vairākiem gadu gadiem reiz bijis mazs ciemats. Tas neatšķīrās nekādi no cit-
iem ciematiem tajos laikos. Ar pāris iedzīvotājiem, vienu aku, kas sen jau bija apūdeņo-
jusi, un vienu bulciņveikalu. Bet kāpēc šis ciemats bija tik īpašs? Tur dzīvoja viens mazs 
puika. Viņš bijis citāds nekā pārējie. Šis puika varējis lidot kā stārķis. Tai apkārtnē nebija 
neviena paša putna vispār, tāpēc ciema cilvēki viņu sauca par pēdējo stārķi. Lai arī cik ļoti 
tā izklausās pēc sapņu dzīves – spēt lidot, būt putnam, tik cēlam – tā nemaz ar nebija. Visi 
ciematā puiku nicināja. Viņu atstūma un uzskatīja par dīvaini tikai tāpēc, ka spēja kaut ko 
tik brīnišķīgu.

 Reiz puika aizgājis dziļi mežā, lai padomātu par dzīvi un lai tiktu prom no nicinošā 
pūļa, kas pie viņa mājām daudzījās kā traki. Teikuši, ka tā ir viņa vaina, ka ciems ir tik 
nabags kā caura zeķe, ka stārķis esot lāsts. Viņš izgājis uz liela, plaša, nokaltuša pļavas 
laukuma. Zeme cieta, cietiem māla gabaliem sasprēgājusi, un tikai pāris niedru stiebri 
raudzījās ārā un skatījās uz pilnīgi zilajām debesīm. Puika atplēta savus spārnu, ievilka 
dziļi svaigo dvašu un pacēlās gaisā. Nekas viņam nevarēja būt labāks par lidošanu! O! 
Stārķis lidodams pēkšņi sajutis sāpes vienā spārnā un, paskatīdamies pa labi, pamanījis 
spārna vietā roku. AU! Pēkšņi sāpes aizgāja uz kreiso spārnu. Tur arī tagad tikai roka! 
Puisis nokrīt zemē, uz cietās māla pamatnes. Tās sāpes, tās neciešamās mokas un ausīs 
dzin – bīp, bīp, bīp – no sapņa pamostas tas pats puika un dodas uz skolu.

Annemarija Rukšāne, 10.a
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Meža lūgums ugunsgrēkā

 O, mežs, kaut tu būtu tāds kā agrāk. Pirms simtiem tūkstošiem gadu. Tik sti-
prs, varens, rimts un drošs tu biji. Tu biji kā ala, kur patverties no lietus. Viss ir mainī-
jies, tavs skatiens kļuvis palss kā izbālējis audums, tavs košais raksturs-noplacis, un 
dzīvība tevī vairs nekūsā. It kā kāds melns mākonis būtu pār tevi nolaidies. Patiesi, 
Ugunsgrēks neuzklausa neviena lūgsnas. Tā tik karstās un tik svilinošās liesmas pārsedz 
visu floru kā melns plīvurs. Vai tu, ugunsgrēk, aiz savas dailes slēp tumšu pagātni? 
 Ak, Ugunsgrēk, apžēlojies pār mums. Visa fauna un flora lūdz tev žēlastību. Tu 
esi pats varenākais, atsedz no mums savu liesmu plīvuru! Šeit kūsā Dzīvība un Skai-
stums. Kāpēc nodari mums ļaunu? Vai tu šo noziegumu pastrādāji afekta un bezspēcības 
stāvoklī? Vai tiešām tavai varenībai pienācis gals? O, Liesmu karali, jel savaldies! Gana esi 
rādījies mums murgos. Pietiks reiz spēlēties ar mums kā ar maziem bērniem! Tu kā neno-
vēršama nelaime tuvojies un tuvojies arvien tuvāk. Tad es aizvēru savas acis uz mirkli vien, 
un viss apkārt bija pārvērties pelnos un pelēkos putekļos. Vai esi domājis, kā jūtas bērns, 
kurš pamests viens pats tumšā, nezināmā vietā? Vai zini, kā jūtas suns, kurš, piesiets pie 
koka, gaida savu saimnieku? Saimnieks nepārnāk. Vai saproti, kā jūtas cilvēks pēc tuvinieka 
nāves?  Es varu zaudēt vairākus tūkstošus tuvinieku. Vienā dienā.

 O, Svelmes Pavēlniek, tu atļaujies atņemt mums dzīvību? Vai tev pašam nav 
ģimenes? Vai tu nesaproti, kādas sāpes nodari? Miers mūsu sirdīs pārvērties par pan-
iku, dzīvīgums par bezspēku. Dod mums atkal mieru. Izzūdi no šīs pasaules! Nevienam 
tavs karstums un varenība nav vajadzīga. Ar vienu dzirksteli tu pazudini visu savā ceļā kā 
postošs negaiss. Tevis dēļ neskaitāmas dzīvības ir atdotas, bet tu turpini pieprasīt vēl vairāk. Kad 
tavai mantkārībai pienāks gals? Reiz padomā par citiem, aizmirsti par sevi! Tava svelme kož acis, 

tavs karstums duras sirdī. Viens mirklis, un tavi dūmi sāk smacēt mūs visus. Mēs turpinām 
bēgt no tevis kā no vēja. Vai no vēja ir iespējams aizbēgt? Nē. Tevi var salīdzināt ar vēju, 
tu dzenies pakaļ kā ēna! Vai ir iespējams bēgt mūžīgi?

 Uguns ir nevadāms spēks. Tās dūmi apņem visu savā ceļā.

 Vai Uguns kādreiz izzudīs? Vai pret to kādreiz izgatavos kādas zāles? Kā viens un 
tas pats spēks var izzudināt un saglabāt dzīvības? Tas ir tikai viena daļiņa no visa. O, 
Ugunsgrēk, vai tavā spēkā ir arī apstāties? Kā šis spēks mudina neapstāties un meklēt 
atbildes. Pēc tavas gribas notiek viss. Tava liesma ir tik brīnišķīga un arī viltīga. Tā apmāna 
ikvienu, kurš krīt viņa kārdinājumā un valdzinājuma skavās. 

 Ap rīta pusi Uguns norima, taču viss, kas bija palicis pāri, bija pelni, putekļi un klu-
sums. Šādu klusumu var dzirdēt vienīgi pēc nāves, kad ieraugi vienu no saviem bērniem 
guļam ar aizvērtām acīm.

Helēna Harmsone, 10.a
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Stāsts par pēdējo stārķi

 Pasaules mērogā melnais stārķis nav īpaši apdraudēta putnu suga. Toties Eiropā 
tas ir rets un aizsargājams putns, un vairumā valstu tiek veikti sugas aizsardzības pasāku-
mi. Ievērojams skaita samazinājums pēdējos gados ir novērots tieši Baltijas valstīs. Tas ir 
iekļauts Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un Latvijas Sarkanajā grāmatā. Stārķa 
populāciju apdraud veco mežu izciršana, veco koku bojāeja, traucējumi ligzdošanas se-
zonā. Kopš neatkarības atjaunošanas melno stārķu skaits Latvijā ir samazinājies gandrīz 
divas reizes.

O, sveiks, pēdējais stārķi! Es rakstu stāstu par godu Tev. Vai esi gatavs klausīties? 
Tātad...

Tavs melnais ķermenis nu ir viens pats. Manas acis vairs neredz nevienu tādu, 
bet tikai Tevi. Tu gribēji atlidot martā, aprīlī. Tu gribēji aizlidot septembrī. Bet nu tu esi te. 
Viens. Pēdējais. Es tevi sauktu par patstāvīgu, bet tomēr tik ļoti atkarīgu. Tavi draugi nu 
ir izzuduši un izmiruši. Bet paveries apkārt- ir nakts melnums un ir dienas gaišums. Tev 
vienīgajam vēl ir ļauts to piedzīvot. Melnais Stārķi, Tu esi tik ļoti atkarīgs no saules siltu-
ma un no negaisa skarbuma. Daba ir Tava māte, bet viņa Tevi atgrūž. Viņa nevēlas vairs 
Tevi savā paspārnē. Es domāju, ka tas nemaz nav cildeni. Taču Tu... ko gan Tu?! Tava balss 
ir klusa un viena pati. Tava balss neko nespēj panākt. Tāpat kā Tu pats. Tu esi kā rokas, kas 
sasietas trijos mezglos. Tik maz cerību Tevī mīt, ka pats tās nejūti. Vai varbūt Tevī vairs 
vispār nav cerības?

 Lūdzu, saki, ka ne! Mans stāsts vēl nebeidzas! Lasi, Melno Stārķi! Lasi! 
 Sveika, pļava! Jeb vai- Pļava? Tev ir dots milzīgs spēks, Pļava. Vai pati to apzinies? 
Mans draugs- Melnais Stārķis ir viens. Tu smejies? Kāpēc? Mazs? Nevarīgs? Nē! Viens? 
Varbūt... Pļava, es gribu tev jautāt- vai vari glābt manu draugu? Lūdzu, liec mazajām, 
dumjajām vardēm nākt pie sevis! Baro manu draugu! Vai dzirdi? Kāpēc tu ej prom? Ak...

 O, sveiks, pēdējais stārķi! Es joprojām rakstu stāstu par godu Tev. Pļava? 
Kas ar viņu, lai paliek. Vai esi gatavs turpināt klausīties?

Esmu pārstājusi vainot Dabu. Bet vai Tu nepiekritīsi man, ja teikšu- cilvēks ir 
vainīgs? Neklusē! Saki droši, es esmu Tavs draugs. Vai tiešām divas rokas, viena gal-
va un viena sirds nav pietiekami, lai cilvēks kā līdzētu Tev? Tev, mans draugs, pieder 
sirds brīvība un prāta bezgalība. Bet mums- cilvēkiem- ir pavisam otrādi. Mūsu sirds 
ir bezrūpīga un prāts brīvs. Tomēr ar to joprojām nav gana, lai mēs būtu par palīgi-
em. Dažkārt tā vien šķiet, ka cilvēks ir muļķīgi pārāks. Bet nedomā vis, ka mūsu sird-
is ir tik cietas kā akmeņi. Tā nav. Tās tikai ir aklas. Tās nav vēl redzējušas gaismu. Jeb 
vai- īstu tumsu? Ko, ko Tu saki? Vai tiešām cilvēks spēj tik maz? Vai tiešām tā tam 
būs būt? Piedod, mans draugs, es  nezinu atbildi uz to... Diez vai kāds jelkad zinās. 
 O, sveiks, pēdējais stārķi! Es rakstu stāstu par godu Tev. Vai esi gatavs to beigt 
klausīties?

 Es saprotu Tavu bijību pret cilvēkiem. Tev nav par ko ar mums runāt, es 
zinu. Tu ceļo katru gadu un nezini- vai esi nopircis vienvirziena biļeti, vai tikai līdz pus-
ceļam. Vai varbūt Tev paveiksies un Tu būsi nopircis biļeti, kas Tevi atvedīs? Tu esi kalsns, 
bet spēcīgs, stiprs un zinātkārs. Nekas ar Tevi nebeidzas. Tu aizsāc ko jaunu. Ko vēl nez-
ināmu. Nesatraucies, Tu neesi pēdējais. Vēl es esmu te.

 O, sveiks, pēdējais stārķi! Es esmu pabeigusi rakstīt stāstu par godu Tev. 
Vai Tev tas patika? 

Anete Bērziņa, 10.a
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Stāsts par pēdējo stārķi

Es neredzu cauri biezajai piena miglai nekā. Man sajūk debess puses, tik smagi līstošajā 
krēslā. Es sēžu cītīgi pītajā, rūpīgi vītajā ligzdā. Viens es gaidu šīs skumjās un rūgtās augusta bei-
gas, pēdējās dienas un naktis.

Vai jūs maz zināt, cik grūti ir aizlidot prom?

Cik grūti ir pamest tik mīļo māju, degošos saulrietus,

mitrās pļavas, ledaino strautu, agros, svaigos rītus un irdeno zemi?

Cik grūti ir atstāt čūskas un žulgas, sliekas un sliekšņas, zaņas un vigas, peļķes un palus, 
vardes un papardes!

To zinām tik mēs, nolemtie, izredzētie, svēteļi, mājas sargi. Katrs savā zemes malā, 
zinot, ka spalvas par plānu un kājas par tievu, lai spētu palikt mājās, tepat, te.

Katru gadu kāds paliek

pēdējais

viens

izturīgais.

Šogad tas gods nācies man. Es būšu tas, kurš pēdējais, viens, izturīgais noplivinās spārnus 
un lidos uz nezināmo, bīstamo, svešo. Jums šķiet, ka tur prom ir skaisti un silti? Man riebj tur 
būt un ložņāt gar palmām. Es negribu būt pēdējais, es gribu būt mūžīgais. Sēdēt šai ligzdā līdz 
pirmajām pārslām, redzēt, kā apsarmo knābja gals. Bet lemt laika ritējumu nav manā varā. Es 
jūtu, kā rudens uzliek savas rokas man uz pleciem, iedrošinoši uzpūš tik mīļo, liego vēju un aicina 
doties prom.

Paskatos apkārt un paceļos spārnos.

Ieva Barkāne, 10.a
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NOPieTNās dOMAs

Recenzija par Jāņa Joņeva romānu “Jelgava 94”

Tautā ar lielu atsaucību tika pieņemta Jāņa Joņeva pirmā sarakstītā grāmata “Jel-
gava 94’’. Šo grāmatu viņš sākumā nemaz nebija plānojis publicēt, jo tā ir sarakstīta kā 
tāda dienasgrāmata, kurā aprakstīta pasaule deviņdesmitajos gados redzējumā no pu-
saudža acīm, kas bijis pats Joņevs. Grāmatas saturs ir kā pierakstītas atmiņas, saliktas 
hronoloģiskā secībā, taču tas šo grāmatu manās acīs radīja interesantu. Tā bija krietni 
atšķirīga no visa pārējā, ko savā dzīvē biju lasījis. Lai gan to ir sarakstījis trīsdesmitgadīgs 
vīrietis, viņam ir nevainojami izdevies attēlot pusaudža prātu. Kaut arī deviņdesmitajos 
pusaudžu prāti bija krasi atšķirīgi no mūsdienu jauniešu prātiem, pasaules uztvere un 
revolucionārā domāšana bērnos ir saglabājusies tādi pati vēl šodien. Šī grāmata patiks 
ne tikai pusaudžiem, kas varēs pabrīnīties par iepriekšējās paaudzes ālēšanos, bet it īpaši 
arī Jāņa Joņeva vienaudžiem, kuri lasot varēs atcerēties pašu pieredzēto deviņdesmita-
jos, ja vien viņi gana interesējās par alternatīvo kultūru.

Jo tieši par to ir šī grāmata. Par jauniešiem, kas par katru cenu cenšas atšķirties no 
pārējiem. Tāpat to darīja grāmatas autors ar draugiem Jelgavā. Viss esot aizsācies zīmīga-
jā 1994. gadā, kad nomira grupas Nirvana solists Kurts Kobeins. Viņa pašnāvība sim-
bolizēja nevēlēšanos dzīvot parastu dzīvi kopā ar pārējo sabiedrību. Kopā ar viņa un citu 
tā laika grunge spēlējošo grupu mūziku pasaulē atbalsojās ideja, ka vajag piederēt pie 
atstumtajiem, nesaprastajiem jeb atšķirties no citiem un klausīties alternatīvo mūziku. Tā 
ir arī viena no filozofa Helmuta Caunes versijām par šīs grāmatas apslēpto ideju – ka tieši 
Kobeina nāve iesāka šīs paaudzes protestu pret visu un kurināja tajos tieksmi uz brīvību.

Manuprāt, šīs grāmatas ziņu autors velta tieši manai paaudzei un pat jaunāki-
em cilvēkiem, jo prozas beigās, kad autors salīdzina savu jaunību ar tagadējo dzīvi, viņā 
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slēpjas tāds rūgtums, ka viņš tomēr ir salūzis zem sabiedrības. Tagad viņš ir tāds pats kā 
visi – pat metālu vairs neklausās. Bet tikmēr daļa no viņa bērnības draugiem ir saglabā-
juši savu brīvības ceļu un sasnieguši jaunības sapņus – spēlē paši savā grupā. Salīdzinot 
savu jaunību ar mūsdienu jauniešiem, autors secina, kas viss ir krietni mainījies, pusaudži 
pat četratā nevar iztukšot simts gramu šņabja. Viņa grāmata, iespējams, ir lūgums mūsu 
paaudzei saglabāt vecās tradīcijas un būt tikpat trakulīgiem. 

Daudzi jo daudzi notikumi Joņeva jaunībā ir saistīti ar alkoholu, kas, šķiet, pavada 
deviņdesmito gadu jauniešus katrā solī. Mans klasesbiedrs Patriks pat izteica neapmier-
inātību par to, ka, izlasot pirmās 100 lapaspuses, par neko citu īsti pat netiek runāts. 
Kopumā Patriks par šo grāmatu nebija priecīgs. Var jau viņu saprast. Varētu pat teikt, 
ka alkohols ir galvenais darbības virzītājs, otrajā vietā atstājot mūziku. Šie divi izpriecu 
avoti bija tas, kas vienoja pusaudžus. Vissvarīgāk toreiz, pēc Joņeva stāstītā, bija piederēt 
kādai grupai. Viņam tie bija viņa draugi metālisti. Lai to starpā iederētos, nācās dzert 
padaudz. Neskaitot dzērienus, darbību visvairāk ietekmē Joņeva jauno draugu iegūšana. 
Pirms 1994. gada 5. aprīļa Joņevs sevi attēlojis kā parastu jaunieti, kas īsti nekur neied-
eras. Tomēr pēc alternatīvās mūzikas parādīšanās parādījās arī citādi cilvēku bari, kam 
nebija iebildumu pret mazliet “atstumtajiem”, un tā autors ieguva jaunus draugus. Viņa 
draugu starpā visspilgtākie tēli ir Nāve un Zombis, kārtīgi metālisti, ar kuriem viņš pavada 
daudz laika, klausoties mūziku, apmeklējot koncertus, pārspriežot jaunos albumus un 
darot visādas trakulības.

Katrai paaudzei jau ir savas īpatnības, dažādi veidi, kā izpriecāties, kā arī dažādi 
ideāli. Tomēr šī paaudze sit pārējās pušu. Deviņdesmito sākumā Latvijā bija tik daudz 
dažādu stilu, kam piederēt – metālistiem, pankiem, gotiem, reperiem vai pat urlām, ja 
bija pareizā nacionalitāte. Piederēja jaunieši tām no visas sirds! Bija viens tāds notikums 
grāmatā, kad stiprā putenī tāla brauciena ar vilcienu attālumā no Jelgavas notika kāds 
koncerts. Neskatoties uz to, ka bija tik auksts, bija vēls un naudas nebija, metālisti devās 
ceļā, par vilciena biļetēm pat nedomājot. Es domāju, ka tagad tikai retais no maniem 
draugiem būtu gatavs uz ko tādu. Iespējams, tieši tāpēc daudzi pieaugušie, skatoties 

spogulī, vairs netic savām acīm, jo redz tur pilnīgi citu cilvēku. Vecumdienās šis revolu-
cionārais gars pierimst un ļaudis pielāgojas pārējai sabiedrībai, taču, kad atceras jaunību, 
mūsdienas liekas šokējošas. Tādi bija arī Jāņa Daugavieša vārdi : “Par ko ir šī grāmata? Par 
bijušajiem jauniešiem. Tāpēc arī tik smeldzīga. Tas ir gandrīz tas pats, par ko man stāstīja 
60-to gadu jaunietis Sergejs Gaidarovs: “Es tagad skatos spogulī, un es tas neesmu!”” 
Katra paaudze noteikti gribētu vēlreiz piedzīvot jaunību tieši savos laikos, izņemot mūsu 
paaudzi. Mums nebija nekādas īpašas mūzikas, stilu vai idejas. Vismaz man tādu nebija. 
Es noteikti gribētu piedzīvot uzaugšanu deviņdesmitajos, ja tas būtu iespējams. Citādi 
pēc šīs grāmatas izlasīšanas es sāku justies kā Joņevs pirms Kurta nāves – īsti nezinu, 
kam es piederu un kur man tagad likties. Kā arī sabiedrībā neiederos un nemaz negribu 
iederēties. Bet, skatoties apkārt, neredzu vairs ne metālistus, ne reperus, ne pankus, kas 
mani pieņemtu kā savējo. Visapkārt visi staigā vienādi kā tādi roboti. Tādējādi grāmata 
atsaucas arī uz mūsdienām.

Šī grāmata ir gandrīz kā tāda enciklopēdija par deviņdesmito gadu jauniešiem. 
Viss, ko par tiem var vēlēties uzzināt, ir atrodams tajā. Neapšaubāmi, es ieteiktu to izlasīt 
deviņdesmitajos augušajiem, lai tie var papriecāties par uzvirmojošajām atmiņām, kā arī 
viņu vecākiem, ja nu gadījumā tie nav tajos gados sapratuši savu bērnu vēlmi atšķirties. 
Tāpat kā grāmata “Erebos’’ palīdz vecākiem saprast bērnu atkarību no datorspēlēm, viņus 
pašus piesaistot šai grāmatai, kas būtībā ir par datorspēlēm, tāpat šī grāmata vecākos 
atdzīvinās to trako jaunieti, un viņi sapratīs savus bērnus. Protams, ka arī vispārīgiem 
metāla cienītājiem šī grāmata patiks, jo tajā ir daudz informācijas par pirmajām metāla 
grupām, arī diezgan daudz par tām, kas radušās Latvijā. Man lielākais guvums no šīs 
grāmatas bija tas, ka es beidzot sapratu savu vēlmi atšķirties no sabiedrības. Mana māsa 
ir deviņdesmitajos gados audzis bērns, un, kopā ar viņu uzaugot, es pārņēmu arī viņas 
ideālus, klausījos mūziku kopā ar viņu, bieži mūs apciemoja arī viņas draugi. Viņa bija 
metāliste, tādi paši arī viņas draugi, tāpēc varētu domāt, ka arī pats tāds sirdī esmu.

Armands Vikmanis, 10.c
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Recenzija par Jāņa Joņeva romānu “Jelgava 94”

Jāņa Joņeva pirmais un vienīgais literatūras darbs ir viņa romāns “Jelgava 94”. 
Šajā romānā autors raksta par savu jaunību, kā arī par mūsdienām. Kopumā romāns apt-
ver laika periodu no 1994.gada līdz aptuveni 2013.gadam. Visa darbībā norisinās Latvijā, 
galvenokārt divās pilsētās – Jelgavā un Rīgā. Tas ir kā atmiņu apkopojums, kas stāsta par 
deviņdesmito gadu jauniešu dzīvi, par viņu pretestību sabiedrībai, normām, par alter-
natīvo kultūru un par mūzikas nozīmi tajā.

Romāns sastāv no trim lielām nodaļām. Kopumā katrā nodaļā ir lasāmi notikumi, 
kas strauji virza darbību. Visa romāna darbība sākas ar paša Jāņa Joņeva dzīvesveida 
mainīšanos. Viņš sevi sākotnēji uzskata par ļoti kārtīgu un paklausīgu zēnu: “Bet pirms 
tam es taču biju labs bērns. Klausīju vecākus bez ierunām, skolotājus arī, labi mācījos un 
domāju par labu nākotni... “Vairāk un vairāk saskaroties ar citiem jauniešiem, kuri smēķē, 
dzer un nedomā par izglītību vai nākotnes karjeru, Jānis sāk pārvērsties, uzsmēķējot pir-
mo cigareti un pirmoreiz dzerot alkoholu. Dumpinieciskais, alternatīvais dzīvesveids, 
tā haoss ir tas, kas Jāni, visticamāk, pievilina. Tas ir pirmais un, iespējams, galvenais 
pavērsiens visā romānā un arī viņa dzīvē. Nākamais svarīgais notikums Jāņa dzīvē ir 
metāla mūzikas atklāšana. Pēc Kurta Kobeina nāves, ar ko arī iesākas romāns, Jānis strau-
ji sāk interesēties par metāla mūziku un palēnām kļūst par tā saukto metalhead: “Tas 
bija brīnišķīgi – Ministry, Jesus Jones arī, un Sonic Youth, un KMFDM, un Psychopomps, 
kā arī Temple of the Dog.” Jāņa motivācija šim jaunajam dzīves stilam caur šo metāla 
mūziku ir, ka tā ir kā pretošanās sistēmai, pretošanās prasītajam. Otrā nodaļa galvenokārt 
apraksta Jāņa Joņeva jauno dzīvi, kurā viņš ir daļa no alternatīvās metālistu kultūras, 
daudz iet uz koncertiem, dzer, smēķē un vispār dzīvo ļoti bezrūpīgi. Šī ir visgarākā no trim 
nodaļām, kurā arī norisinās lielākā daļa notikumu un tiek sastapti visi galvenie tēli. Līdzās 
Jānim, kurš visā romānā, protams, ir vissvarīgākais tēls, parādās citi. Nāve, īstajā vārdā 
Gatis ir Jāņa draugs, liels death metal cienītājs, kurš, par spīti savam ekstrēmajam stilam, 
nemaz nav īpaši atvērts un runātīgs. Savukārt Zombis, īstajā vārdā Edgars ir aprakstīts kā 
liels jokdaris un ļoti ekstraverts biedrs. Līdzās šiem Jāņa draugiem – metālistiem – tiek 

aprakstīti arī tā sauktie “bandīti”, kas šķiet īpaši nekulturāli un  neadekvāti savā uzvedībā, 
piemēram, strītbola spēles ainā, kurā tie ignorē notiekošo spēli un mierīgi šķērso spēles 
laukumu, neliekoties ne zinis. Spilgti tiek aprakstītas arī meitenes kā Nellija un Milēdija, 
ar kurām Jānim iznāk pastāvīgi saskarties. Otrā nodaļa stāsta par daudz jo daudziem kon-
certiem, festivāliem, par Jāņa personības nostiprināšanos alternatīvajā kultūrā, par tā 
sauktās “sabiedrības maskas” noņemšanu:. “Viss tikai manā galvā, viss māņi un viltus... 
Es visiem izliekos”. Trešā grāmatas nodaļa parāda Jāni atkal kā nopietnāku cilvēku. Tajā 
galvenokārt tiek aprakstīts, kā Jānis nu jau mūsdienās atceras savu jaunību, sastop vecos 
draugus un cenšas atkal mazliet atgriezties jaunības sliedēs, atkal ejot uz metāla mūzikas 
festivālu. Grāmatai ir nenoslēgts nobeigums, tas beidzas ar diezgan vispārīgu teikumu, 
kas nerada īstu pabeigtības sajūtu: “Kā tev pa seksuālo dzīvi?”

Lasot grāmatu, uzreiz var ievērot nekautrīgi izmantoto sarunvalodu, žargonus, 
barbarismus, netulkotus citvalodu vārdus, slengu. Ar šādu rakstības stilu grāmata ļoti 
reālistiski atspoguļo jauniešu runas stilu un panāk ticamu atmosfēru: “Tad varbūt beidzi-
et sildīt kules uz asfalta un nāciet kaut ko darīt? Man jau roka nopuvusi.” Romānā ir sas-
topami arī diezgan daudz lamuvārdu, kas tomēr netiek lietoti tādā daudzumā, lai mazinā-
tu literārā darba kultūru. Papildus sarunvalodai atmosfēru autentisku padara īsi, aprauti 
dialogi, kā arī bieži vien diezgan bezjēdzīgas sarunas bez substances. Ir jūtams tas, ka 
šie jaunieši vēl nav raduši smalki izteikties. Tomēr starp šiem vienkāršajiem dialogiem 
un sarunām ir lasāmas atkāpes, kurās aprakstītas Jāņa domas, idejas, morāles analīze. 
Šajos momentos valoda kļūst smalkāka, literārāka, parādās filozofiskas idejas, sīka detaļu 
analizēšana, vēstures stāstīšana, svešvalodas, piemēram, latīņu valoda: “Dixi et animam 
levavi.” Šajās atkāpēs kārtīgāk izprotama Jāņa iekšējā pasaule, kas, ironiskā kārtā, ir lielā 
mērā atšķirīga no tās personas, kāda Jānis ir sabiedrībā, lai arī šī alternatīvā jauniešu 
sabiedrība tieši prasa, lai sabiedrībā cilvēks parādītu savu īsto “es” –  („altern atīvajā 
dzīvesveidā, kas pieprasa sabiedrības uzspiesto masku noraušanu, Jānis izrādās vienīgais 
starp metālistiem, kurš dīvainā kārtā masku uzvelk, mānot sevi un citus.” – Rihards 
Krūkliņš). Jānis Joņevs romānā arī neskopojas ar spilgtu emociju izrādīšanu. Kopumā varu 
teikt, ka romāns ir ļoti viegli lasāms un vienmēr notur interesi, pateicoties konstantajam 

http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/30064/
http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/30064/
http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/30064/
http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/30064/
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humoram, interesantajiem notikumiem un distinktīvajiem, spilgtajiem tēliem (“Viena no 
lietām, par ko Joņevu noteikti var uzteikt – vēl jo vairāk tāpēc, ka šī ir viņa pirmā grāmata 
–, ir teksta formālais aspekts. Valoda ir viegla, patīkama un plūstoša.” – Helmuts Caune).

 Šī grāmata ir galvenokārt atmiņu atstāsts, tās primārais mērķis nav īsti likt 
aizdomāties, drīzāk gan izjust deviņdesmito gadu jauniešu dzīvi un saprast to mentalitā-
ti. Patriks Bite, piemēram, uzskata, ka grāmata ir diezgan virspusēja, tā stāsta tikai par 
atmiņām un tai trūkst dziļākas domas. Tāpat domā Mārtiņš Kaprāns: “Tas labi iecerēta-
jā stāstā par deviņdesmitajiem priekšplānā izvirza reģistrējošo (kas notika?), nevis re-
flektējošo (kāpēc tas notika?) dimensiju.” Tomēr, manuprāt, caur šiem notikumiem un 
izmantojot metāla mūziku kā fonu, autors ir gan mēģinājis pavēstīt vairākas idejas un 
domas. Jēkabs Čivkulis uzskata, ka romāns parāda metālistu biežu depresīvo noskaņoju-
mu. Toties pēc mana un manas mammas viedokļa: grāmatā ir spilgti attēlots, ka vienmēr 
ir bijis tā, ka jaunieši caur šo alternatīvu kultūru cenšas atdalīties no pūļa, no sabiedrības 
un mēģina attīstīt savu personību, atrast vietu pasaulē, pretojoties kārtībai un normām. 
Tomēr grāmatas beigās Jānis nonāk pie sava veida secinājuma, ka šī pretošanās sabie-
drības normām caur šo agresīvo, dumpiniecisko, mazliet depresīvo dzīvesveidu neko ne-
dod, jo beigu beigās cilvēks tik un tā nonāk sākumā, viņš tik un tā paliek daļa no sistēmas 
un neko neizmaina: “...kad jau esmu lauzis visus solījumus un pārvērties par vergu, lieku-
li, meli, krāpnieku, ārišķi un snobu, par visu, kas es nebiju toreiz.” Domāšanā nobriedis 
cilvēks pret masu domāšanu un ierasto sistēmu pretojas, sākot ar sevis paša domāšanas 
izmaiņu, caur savām prasmēm un talantiem, dzīvojot saprātīgi un organizēti, nevis uzve-
doties bezatbildīgi un pretojoties kārtībai un mācītajām morālēm tikai tāpat – lai preto-
tos un izrādītos. Liberta Stoma no šī romāna spriež, ka arī jauniešiem vajadzētu mēģināt 
izcelties, kaut vai arī pretoties sabiedrībai, ņemot talkā savus talantus, nevis izrādoties 
caur dumpiniecisku uzvedību un neklausīšanu autoritātēm. Tātad galvenā romāna doma 
ir parādīt jauniešu dzīvi un spilgtas atmiņas, caur tām raisot lasītājos pārdomas par to, kā 
izpaužas jaunu cilvēku personības, vietas meklēšana plašajā un haotiskajā pasaulē, viņu 
vēl tapšanas procesā esošie dzīves ideāli.

 Šis Jāņa Joņeva romāns noteikti ir uzskatāms par vienu no spilgtākajiem pēdējo 
gadu latviešu literatūras paraugiem. Tajā aprakstītās atmiņas ir tik krāšņi attēlotas caur 
spilgto valodu, ko ir ļoti interesanti lasīt. Noteikti prasmīgā valodas izmantošana ir šī 
darba trumpis, līdzīgi uzskata arī Anita Olava. Šī grāmata ir baudāma gan (galvenokārt 
trīsdesmitgadīgiem) pieaugušajiem, kuriem deviņdesmitie gadi bija viņu jaunības laiks, 
un lasot šo grāmatu, tie var gremdēties atmiņās; gan arī jauniešiem, kuriem šī grāmata 
noteikti būs interesanta, jo tā taču stāsta par viņiem pašiem, tikai pirms 20 gadiem. Arī 
es, lasot šo grāmatu, biju ieinteresēts no pirmās līdz pēdējai lapai, jo šo tēlu jaunības 
gadi tika aprakstīti tik meistarīgi, kā reti kad sanāk vēl lasīt, kā arī šie notikumi, kā jau 
iepriekš minēju, liek mazliet padomāt par jauniešu, tātad arī sevis paša, mentalitāti un 
dzīves uztveri. Pēc šīs grāmatas izlasīšanas gan rodas jautājums: ko Jānis Joņevs rakstīs 
tālāk? Visticamāk “Jelgava 94” būs viņa spilgtākais darbs literatūras jomā, tomēr mani 
ļoti interesē, ko vēl viņš ir spējīgs sarakstīt ar savu meistarīgo valodas(u) pārvaldi.

Čiro Tipaldi, 10.c.

http://www.diena.lv/kd/recenzijas/gramatas-jelgava-94-recenzija-godigi-par-pagatni-14004553
http://www.diena.lv/kd/recenzijas/gramatas-jelgava-94-recenzija-godigi-par-pagatni-14004553
http://www.diena.lv/kd/recenzijas/gramatas-jelgava-94-recenzija-godigi-par-pagatni-14004553
http://www.jelgavasvestnesis.lv/upload/doc/jonjevss-recenzija.pdf
http://www.jelgavasvestnesis.lv/upload/doc/jonjevss-recenzija.pdf
http://www.jelgavasvestnesis.lv/upload/doc/jonjevss-recenzija.pdf
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Metāla pilnas plaušas

Jāņa Joņeva  atmiņu tēlojums  “Jelgava 94” ir viņa pirmais darbs un guvis sabie-
drībā nenoliedzami lielu atbalstu. Tas jau sen bija nonācis manā redzeslokā bet šo visno-
taļ populāro  romānu biju nolēmusi spītīgi nelasīt, tāpat kā Džona Grīna masveidā svaigi 
izceptos salkanās mīlas romānus, kas gan tur labs varētu būt, ja jau tik liela ažiotāža 
sanākusi? Tomēr mani sagaidīja patīkams pārsteigums-   biju gaidījusi pavisam ko citu, 
brīnījos , cik liels uzsvars tika likts uz mūziku un cik maz- uz jūtām un emocijām.  Praktiski 
viss romāns sākas un beidzas ar mūziku.Visu grāmatu caurvij  Jāņa Joņeva jaunības gadu 
piedzīvojumi un spriedelējumi par mūziku. Tas viss aizsākās ar Kurta Kobeina pašnāvību, 
kam sekoja Jāņa  lēmums atdoties citādākai mūzikai. Tai brīdī viņš pat nenojauta, kādus 
jaunus apgriezienus viņš savai dzīvei bija piešķīris. 

Gari mati, tumšs apģērbs - Metālists. Tā viņš sevi sauc jaunībā. Viņš atrod jaunus 
draugus un diskusiju biedrus, ar kuriem tiekas, apspriež mūziku un apmeklē metālistu 
iecienītas vietas. Es apbrīnoju faktu, kā autors ir distancējis savu privāto dzīvi no mūzikas, 
precīzāk, metāla vēstures. Viņš sevi jaunībā veltīja mūzikai, tādēļ viņam arī nebija lai-
ka pīties ar meitenēm. Grāmatā cilvēki tiek bieži pieminēti, bet šķiet, ka viņam daudz 
svarīgāki ir notikumi un , protams, mūzika. Jānis šķietami plūst cauri visu šo cilvēku 
veidotajam bezpersoniskajam pūlim, nemanot, kā pats mainās. Grāmata viennozīmīgi 
nav domāta romantisko stāstu cienītājiem. Esmu tiešām esmu pārsteigta,  cik bezkaislīgi 
viņš apraksta notikumus,  kas, iespējams, manai sirdij šķistu vērā ņemami. Iespējams, 
viņš savu visprivātāko (atļāvos izveidot šo vārdu) vēlējies paturēt pie sevis vai arī patiesi 
bija tāds mūzikas fanātiķis, ka mūzika lika par visu viņam aizmirst. 

Joņevam ir izcili izdevies atspoguļot tā laika īpatnības, sasaistīt sižetu ar viegliem, 
realistiskiem dialogiem, filozofiskiem iestarpinājumiem un tā laika aktualitātēm metāla 
pasaulē. Vienkāršās, plūstošās valodas dēļ grāmata izlasāma vienā elpas vilcienā. Klases-
biedrene Karīna man teica, lai gan grāmata viņai šķita vienveidīga un sižets neinteresēja, 
bet tieši tas, kādā veidā Joņevs sarakstījis šo darbu- no sava skatapunkta un izmantojot 

savus paņēmienus- Karīnu piesaistīja. Var apbrīnot autora koncentrēto saturu, saprātīgo 
žargonu izmantojumu un izsmalcināto humoru.  Līdzīgi izteikusies arī Una Alksne “Īsta 
svētība (..) lasītājiem ir apstāklis, ka autors, acīmredzot- tāpat kā viņa alter ego, visos 
savos meklējuma ceļos ir palicis uzticīgs labai literatūrai. Autora literārā bagāža netieši 
dzirdama  elegantajā un efektīgajā stāstījumā, kas veidots ar labu ritma un dramatisma 
izjūtu.”

Šeit pilnībā var piekrist arī Helmuta Caunes rakstītajam Kultūras Dienā: “Šis darbs 
ir kas vairāk nekā vienai paaudzei sastopamu atmiņu cilāšana, tas uzrunā un saviļņo arī 
tos, kuri nekad nezinās, kā tas ir- būt jaunam deviņdesmitajos.” Lai gan grāmata rakstīta 
par pusaudžu dzīvi pirms vairāk kā divām dekādēm, tā ir viegli uztverama un izprotama 
mūsdienu jauniešiem. Šeit gan jāpiebilst, ka Evitai Bīne lasīšanu nedaudz apgrūtināja šo 
metālistu grupu nemitīgā pieminēšana. Viņa, tāpat kā es, tādu ,es atvainojos, troksni 
neklausās. Nešaubos, ka attiecīgā stila pārstāvji šo grāmatu patiesi novērtē.

Helmuts Caune burvīgi izteicies;  “Joņevs ir apskaužami patiess attieksmē pret 
savām un citu pusaudža gadu rakstura iezīmēm, prioritātēm, egoismu. Taču svarīgi, ka 
Joņevs necenšas moralizēt – ne tas labi, ne slikti, tā tas vienkārši bija, un tādi mēs esam.’’ 
Joņevs nekautrējoties, bez liekas sevis cildināšanas apraksta to, kāds viņš bija, parādot 
arī šo cilvēciski vājo dabu, savtīgo raksturu un jaunieša dažubrīd muļķīgās izvēles. Viņš at-
klāti raksta par pusaudžu laika rakstura iezīmēm- egoismu (brīdī, kad gribējis nodot drau-
gu policijā, lai saņemtu naudu ģitārai), vieglu sevis cildināšanu jeb pašapziņas celšanu 
(kādreiz sanāk nedaudz sameloties, tas taču nekas, vai ne?), protams, nekādā veidā to 
nesagrozot, lai lasītājs vērtē pats. Svarīgākā lieta uz pasaules, protams, ir draugu atzinība, 
svaiga mūzika un koncerti līdz brīdim, kad Jānis saprot, ka ir tikai daļa no pūļa: “Viss tikai 
manā galvā, viss māņi un viltus (..)”

Interesants ir fakts, ka grāmatas izskaņā, kurā stāstīts par nu jau pieaugušo Jāni, 
kurš dažādu apstākļu sakritības dēļ šķiet atkal atgriezies jaunības dienās. Autors, tāpat 
kā Rūdolfs Blaumanis, pieskāries pazudušā dēla tēmai.  Pazudis un atkal iegriezies pēc 
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krietna laika savā jaunības pārliecībā. Jelgava 94 nenosoda. Tā neitrāli, bez liekas smalk-
jūtības un mazumiņa ironijas devas atklāj dažubrīd muļķīgās izvēles un problēmas. Ne 
tikai grāmata, bet arī  vēstures liecība, laika kapsula un nostaļģisks uzplaiksnījums.

Pēc šī romāna izlasīšanas es sapratu, ka ne viss, kas aiziet tautā, ir slikts. Noteikti 
rekomendētu šo darbu izlasīt jauniešiem, kuriem metāls ir tuvs, kā arī tiem, kuriem ne, 
jo grāmata bija psiholoģiski spēcīga, kas man šķietami uzbūra deviņdesmito gadu ainu 
tepat, Jelgavā. Jānis piešķīra neizprotami maģisku burvību šai pilsētai- Jelgavai, kurā taču 
bija noticis tik daudz. Mūsdienās var atrast daudzus jo daudzus līdzzinātājus Jāņa jaunī-
bai. Tādus var atrast tepat mūsu Rīgas metālistu (un citu zvēru) iecienītajā klubā  “Depo” 
Starp citu, es pazīstu vienu puiku, kurš man ļoti atgādina jaunības Jāni. Toms. Dīvaini 
harizmātiska persona ar krāsoti melnu matu kušķi, kurš vienmēr visu zina par mūziku. 
Bet, kad pajautāju, ko vēlas darīt nākotnē, viņš uz brīdi apstulbst un aizrautīgi maina tem-
atu. Šeit diezgan piemēroti izteicies Jānis Daugavietis; “Tas nav tik būtiski, ka biju vecāks, 
ka  nebiju metālists, jo tagad mēs visi tāpat esam šeit. Talantīgākie – reklāmas aģentūrās 
(veiksmīgākie to apvieno ar roku), citi – vienkārši kaut kur, daži pie Kurta vai īsā ceļā uz 
turieni.”

Magdalēna Kuple, 10.c

Recenzija par Māras Zālītes romānu “Pieci pirksti’’

Dzejnieces pirmā prozas grāmata, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu lasītāju, mazu 
vai lielu, nopietnu vai mazliet vieglprātīgu. “Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības at-
miņu grāmata, kurā autore atgriežas 20.gadsimta 50. - 60.gados, attēlodama skaudro 
dzīvi, kas jāizcieš izsūtītajiem. Romāna centrā ir maza meitene Laura, kuras ģimene mēģi-
na pēc atgriešanās Latvijā atgūt zaudēto. Viņas viennozīmīgais, bet brīžiem smieklīgais 
skatījums patīkami kontrastē ar apkārtnes nomākto atmosfēru. Tomēr, vai stāsts ir par 
bērnības bezrūpību vai sāpīgām atmiņām, labi pārdomāta literatūra tiem, kas mīl pas-
mieties, vai autores iekšējās pasaules atspoguļojums, tas jāspriež katram lasītājam 
pašam. Manuprāt, grāmata ir laba. Ne tikai tāpēc, ka lasās ātri, ir komisku atgadījumu un 
bērnišķīgu rīcību piesātināta, bet arī tāpēc, ka liek noprast, cik smagi bija dzīves apstākļi 
Latvijā un kādas sekas atstāja Sibīrijas izsūtījumā nodzīvotie gadi.

Man kā jaunietim, kas nespēj pat iedomāties, kā būtu, ja pēkšņi mani iesēdinātu 
vilcienā uz Krievijas nomali un liktu man izdzīvot, šī grāmata sniedza skaidrāku priekšsta-
tu par realitātes pelēcību un apspiesto brīvību, kas kādreiz valdīja mūsu zemītē. Lai gan 
Laura ir tikai bērns un īsti vēl nesaprot “pieaugušo lietas”, viņas kritiskais vērtējums tik 
un tā sūta lasītājam vēstījumu, kurš un kas ir labais, bet kas ne. Šo grāmatu varētu no-
saukt pat par vēstures avotu, jo, kā pati Māra Zālīte intervijā minējusi: “Šis gadījums ir 
ļoti, ļoti tuvs tam autentiskajam avotam, un, galvenokārt tāpēc, ka nebija vajadzības 
neko izgudrot, tie visi ir reāli notikumi.” Galu galā tūkstošiem cilvēku dzīvo ar šo sāpi 
sevī, ar traumu, kas nepārstāj urbties cauri dvēseles mieram. Tā ir realitāte, tā nav vieglā 
literatūra garlaicības māktiem brīžiem. Tas viss bija izjūtams un sajūtams- sumpurņi, friči, 
bailes no bada un atkal izsūtīšanas. Pēc režisores Dzintras Gekas viedokļa, “šī grāmata 
ir ļoti vajadzīga, kaut vai tā iemesla dēļ, lai nodotu nākamajām paaudzēm ziņas par lat-
viešu vēsturisko pieredzi”. Vēl jo vairāk, tā ir tēma, ko jauniešiem ir grūti iztēloties un ie-
domāties, tomēr Lauras vērtējums, kas rada klātbūtnes efektu, bet tanī pašā laikā ir skats 
no malas, padara stāstu uztveramāku mūsdienu jaunajai paaudzei. “Pieci pirksti” ir bērna 
acīm vērotās skaudrās realitātes atspoguļojums, ko piedzīvoja neviens vien latvietis, kas 
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uzdrukāts uz 21.gadsimta papīra lapām un iesiets cietos vākos. Var teikt, ka šī ir nopietna 
grāmata, nopietniem cilvēkiem.

Bet vai tiešām to iespējams lasīt, tikai saskatot sāpes un ciešanas? Manuprāt, 
šis darbs ir tik vispusīgs, ka pat desmitgadīgs bērns ar prieku izslīdētu cauri grāmatas 
lapaspusēm, beigās stāstot mammai, cikt tas ir jauks un smieklīgs stāsts. Lauras dzīves 
atgadījumu apraksts padara šo romānu daudz jautrāku, gaišāku un pievilcīgāku, nekā 
tad, ja centrā būtu, piemēram, Lauras mammas Andas izdzīvotais. Smieklīgie atgadījumi, 
bērna domu gājiens un patiesais humors, kas ievīts Lauras tēlā, liek lasītājam smieties 
ne vienu vien reizi. Šķiet, ka Laura visu zina, viņa labi saprot, kāda ir lietu kārtība, un 
nemaz netaisās tēlot muļķīti, tomēr viņas rīcības un reakcijas uz apkārt notiekošo ir pati-
esi uzjautrinošas. Tās ir ļoti bērnišķīgas, bet tāpēc jau tik sirsnīgas un personiskas, jo 
katrs jau ir bijis bērns, redzējis pasauli no cita skatapunkta un ķēris vardītes dīķmalā. 
Tur slēpjas šī romāna burvība. Turklāt katrs bērns saprot Lauru, tāpēc šī lasāmviela, bez 
šaubām, ir piemērota ļoti plašai mērķauditorijai. Portālā “Satori” dzejniece Inga Gaile, 
kritizējot “Piecus pirkstus”, pieminēja, ka “dažreiz gan var likties, ka rakstniece Lauru ie-
likusi pārāk stingros rāmjos, ka autore runā pati, bet neļauj vaļu Laurai”. Stāsta gaitā arī 
rodas iespaids, ka Laura pasauli redz melnbaltu. Sliktais ir slikts, un labais ir labs, viss ir 
sadalīts, nav vidusceļa un, ja Laurai nepatīk, tad nepatīk, un punkts. Nav svarīgi, kas ir 
Fricis Bārda un kas tā par grāmatu, par kuru mamma jūsmo, svarīgi ir tikai tas, ka “Laurai 
nepatīk ne friči, ne bārdas”. Bet tanī pašā brīdī lasītājs sev var uzdot jautājumu, vai mēs 
paši nedzīvojam aizspriedumu jūklī un neesam pārlieku subjektīvi. Manuprāt, Lauras uz-
jautrinošais raksturs un īpašā personība, kas sekmē daudzu pozitīvu un pacilātu brīžu 
atklājumu romānā, ir arī veids, kā apslēpt negatīvo un smago realitāti. Arnis Koroševskis 
rakstījis: “Naivā un paradoksālā dzīves uztvere darbojas gluži kā saules stariņš tumša-
jās romāna epizodēs.” Šī viegluma izjūta, ko piešķir bērna gaišums, apslāpē smagnējo 
dzīves skarbumu. Iespējams, ka tas izglābj darbu no ieslīgšanas vienos tumšos mākoņos 
un sāpju ielejās. Bez šaubām, Mārai Zālītei ir izdevies lielisks romāns, jo tur ir gan asaras, 
gan smiekli, gan tumsa, gan saule- patiesībā, gluži kā relitātē. 

Mazā meitene Laura viennozīmīgi ir stāsta punkts uz i, jo viņas redzējums un 
viņas viedoklis ir tas, kas padara šo grāmatu par mākslasdarbu, nevis vienkāršu atmiņu 
atstāstījumu. Lauras raksturs ir ļoti neparasts, ņemot vērā, ka viņa ir tikai piecgadīgs 
bērns. Vēl interesantāk kļūst tad, kad pieķer sevi  “ieliekam” autori Lauras lomā. Rodas 
jautājums, vai tiešām tik miermīlīgā un harmoniskā Māra Zālīte savā bērnībā ir bijusi 
tik ļoti “pa gaisu”, tik stūrgalvīga un tik nevaldāma. Kā pati rakstniece intervijā teikusi: 
“Laura vairāk ir Māra, nekā nav.” Pēc tā var spriest, ka šis romāns patiesi atspoguļo au-
tores bērnību, viņas iespaidus un atmiņā iekritušos mirkļus. Dažbrīd, lasot šo tēlaino 
darbu, var šķist, ka autorei aizmirsies, ka Laurai ir tikai 5 gadi, jo viņa tik gudri spriež un 
izsakās bērnam neraksturīgā manierē. Tomēr tas Lauru padara īpašu, atšķirīgu un pastip-
rina Sibīrijas briesmu atstātās sekas uz bērna prātu. Tātad vēl viens aspekts, kā raudzīties 
uz šo grāmatu – Māra Zālīte bērnībā. Galu galā, tā taču ir autobiogrāfija. Pēc manām 
domām, ja ļoti iedziļinās un sīkāk pievērš uzmanību Lauras tēlam, viņas manierēm un sāk 
domāt, kas rakstniecē palicis no bērna kājas, var atrast daudz jo dažādas kopsakarības. 

Nav viena konkrēta definējuma un konkrēta mērķa “Pieciem pirkstiem”, tomēr, 
tā jau ir tā augstākā pilotāža- uzrakstīt darbu, ko katrs lasītājs saskata savām acīm, ier-
auga to, ko uzskata par svarīgu. Mēs katrs esam īpašs, katrā no mums mīt Laura, katram 
iekšā sēž kāda neizsāpēta sāpe, katrs grib smieties, bet šad tad arī izraudāties. Manuprāt, 
Māra Zālīte savu darbu paveikusi uz visiem 10. Autobiogrāfija, vēsturisks avots, stāsts 
bērniem, smieklīgu notikumu savirknējums un sāpju pilnas atmiņas – viss vienā grāmatā. 
Vēl visam cauri vijas rakstnieces veiklā valoda un fantastiskais stils, kas liek šķirt lapaspusi 
pēc lapaspuses. Kad autores bērnības attēla rotātā grāmata tiek paņemta rokās, to neg-
ribas laist vaļā. “Šo grāmatu pat nevar salīdzināt ar citām, tāpat kā nevar salīdzināt maizi 
ar ūdeni,” tā par “Pieciem pirkstiem” rakstījis Uldis Rozenfelds. Šis darbs ir citādāks, šis ir 
labs darbs. Personisks, mīļš un aizkustinošs. Mazumiņš un pārpilnība vienlaikus. 

Vents Liepnieks, 10.c
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Tuvība ar Skalbi

Jaunās aktrises un režisores Ingas Tropas izrāde “Mēness dārzā’’, kas ir veidota pēc 
Kārļa Skalbes literārajiem darbiem “Milzis, “Ceriņu krūms’’, “Mēneša dārzā’’, “Ezerieša 
meita’’, “Bendes meitiņa’’, “Dvēseļu mežs’’ un “Piecpadsmit’’, tiek izrādīta alternatīvajā 
projektu teātrī “Dirty Deal Teatro’’. Kaut gan izrādē ir tikai viens zināms aktieris, un tā ir 
Karīna Tatarinova, arī Jāņa Kroņa, Elīnas Dambes un Kristera Ķeseļa spēle nebija peļa-
ma. Diezgan mazo un pārblīvēto teātra telpu visai interesanti un neierasti  izmantoja 
scenogrāfi Evelīna Dreičmane, Kate Krelle un Jānis Dzirnieks. Izrādē bija redzami un tika 
iesaistīti 4 pirmelementi – ūdens, uguns, gaiss un zeme. Gandrīz visa izrāde notika pus-
tumsā, un gaisma, sajaucoties ar mākslīgajiem dūmiem, veidoja biezus starus, kas man 
atgādināja mēness gaismu, un ar to varu saistīt izrādes nosaukumu.

Kaut gan aktieru spēlē bija redzamas kļūdas, izrādi tomēr bija interesanti skatīties. 
Pirmās domas par Skalbi saistās ar bērnu pasakām, ar “Kaķīša dzirnavām’’ un “Pasaku 
par vērdiņu’’, bet, noskatoties šo izrādi un izlasot ne pārāk pazīstamas pasakas, rodas 
drūma un nomācoša noskaņa. Par spīti tam, ka Skalbes pasakas bieži rāda bērniem, tajās 
ir tēmas par nāvi un dzīves problēmām. Iesaku skatīties šo izrādi, kad neesi noguris, un 
nesēdēt pēdējā rindā, jo rindu izkārtojums nav tas labākais. Kā arī nedomāju, ka šī izrāde 
ir bērnu auditorijai vai jauniem pusaudžiem, jo viņiem tā visticamāk šķitīs garlaicīga.

Mārtiņš Gūtmanis, 10.a

Plašā pasaule

 Pēdējā manis apmeklētā izrāde bija “Mēness dārzā’’. Izrāde veidota projekta 
“Šmulītis” ietvaros. Tajā tika attēlotas Kārļa Skalbes pasakas: “Mēness dārzā’’, “Milzis”, 
“Ceriņu krūms”, “Bendes meitiņa”, “Dvēseļu mežs”, “Piecpadsmit”, “Ezerieša meita”. Tās 
režisore Inga Tropa, manuprāt, ir izveidojusi ļoti interesantu, saistošu un fenomenālu iz-
rādi, kas notika Spīķeru kvartālā. Teātra izrāde ir par jauna cilvēka pieaugšanu- tā meklē-
jumiem pēc atbildēm uz vēl neskaidriem jautājumiem plašajā pasaulē. Manuprāt, tēma ir 
aktuāla arī mūsdienās, jo jaunietis piedzīvo savu pirmo mīlestību un īsto draudzību, kā arī 
iepazīst gan pasaules skaisto, gan nežēlīgo dabu. Recenzijas nosaukumu “Plašā pasaule” 
izvēlējos tāpēc, ka izrāde ataino pasaules dažādību. Tā sniedza ieskatu skarbajā dzīves real-
itātē. Darbs ir piemērots ikvienam skatītājam jebkurā vecumā, jo ikviens tajā var rast atbil-
des uz svarīgiem jautājumiem. Man ļoti interesanti šķita tas, ka izrādē tika izmantoti četri 
pirmelementi- uguns, ūdens, zeme, gaiss, kas izrādi padarīja daudz dzīvāku un reālāku.  
 Pēc Kārļa Skalbes pasaku motīviem tapusi interesanta, elpu aizraujoša izrāde. 
Uztvert domu nedaudz traucēja epizožu straujie pārrāvumi, taču kopumā izrādes gal-
veno domu bija viegli saprast. Redzot izrādi, ieguvu vielu pārdomām- par to, kādas ir 
patiesās dzīves vērtības, kā arī par to, kas ir svarīgs un kas nav. Par to pastiprināti man 
lika padomāt izrādes epizode “Dvēseļu mežs”. Manuprāt, arī pati pasaka ir ļoti sirsnīga, 
tā parāda, cik svarīga ir ģimene. Tās dēļ cilvēks ir gatavs uz jebko, arī riskēt ar paša dzīvī-
bu. Pasakas parasti stāsta bērniem pirms miega, izklaidei, taču šīs pasakas ir domātas arī 
pieaugušajiem. Man bija pārsteigums, ka bērnišķīgu pasaku var izpaust tik nopietni. Šo 
darbu iepazīt es ieteiktu cilvēkiem, kuriem pēc izrādes noskatīšanās patīk pārdomāt tās 
ieceri, mācību, smelties iedvesmu, kā arī iegūt kaut ko dzīvei. Man šī izrāde šķita ļoti no-
pietna, tā lika pārdomāt par manas ģimenes attiecībām un to, kā es uztveru savus mīļos 
cilvēkus. Bija interesanti vērot, kā šo izrādi bija uztvēruši mani klasesbiedri, jo tas norāda 
uz viņu attiecībām ģimenē un to, kā viņi uztver sev tuvos cilvēkus. 

Marta Adlere, 10.a
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Citādā latviešu pasaku ķēniņa valstība

 Citādais K. Skalbes septiņu pasaku interpretējums bija vērojams Spīķeru kvartālā 
esošajā “Dirty Deal Teatro”. “Mēness Dārzā” ir viena no bērniem un jauniešiem domātā 
šī teātra projekta “Šmulītis” izrādēm. Režisores Ingas Tropas interpretācijā izrāde sniedz 
atšķirīgu skatījumu uz pasaku “Ceriņa krūms”, “Dvēseļu mežs”, “Bendes meitiņa”, 
“Mēneša dārzā”, “Ezerieša meita’’, “Milzis” un “Piecpadsmit” sižetisko darbību. Jauno 
aktieru – Jāņa Kroņa, Elīnas Dambes, Kristapa Ķeseļa – un pieredzes bagātās Karīnas Ta-
tarinovas tēlojums šķiet izcils un bagātīgs ar varoņu patiesām, mākslīgi neuzspēlētām 
emocijām. Cildenais izrādes nosaukums tā vien liek domāt un asociēt izrādi ar mēnesi 
– ko tādu, kas izgaismo, ļauj sapņot un rāda ceļu. Tieši tā var teikt par epizodēm izrādes 
laikā. Ikkatra no tām ļauj salīdzināt notiekošo ar savu dzīvi un izdarīt secinājumus. Iz-
rāde dod padomus, savu viedokli neuzspiež, tikai parādot citus iespējamos risinājumus. 
Tomēr dažu brīdi šķiet nedaudz pārspīlēta izrādes gaita, novērojot K. Skalbem tik ļoti 
neraksturīgo tumsonību, vardarbību un smacīgumu.

 Izmantojot K. Sklbes septiņas pasakas, tapusi jauniešiem piemērota, dzīves liegu-
mu un zaudējumu piepildīta izrāde “Mēness dārzā”. Personīgais aktieru tēlojums un, pats 
galvenais, režisores iecere man lika pārdomāt to, cik krasi notikumi risinās cilvēka dzīvē, 
tostarp arī manā dzīvē. Īpaši gribu izcelt arī iestudējumā izmantoto kolektīvo lasīšanu. 
Katras epizodes laikā aktieri lasīja pasakas, ne tikai tās tēloja. Tas piešķir izrādei kaut ko 
pavisam neierastu un citādu. Atzinības vērta ir aktieru prasme pārmainīt savu izturēšanās 
manieri, mainoties epizodēm. Iestudējums veidots ar mērķi ļaut skatītājam iziet cauri 
rituālam, kā bērns izaug par pieaugušu cilvēku. Pa ceļam sastopot visu, ko vien dzīvē var 
ieraudzīt – gan labo, gan slikto. Uzskatu, ka šis uzvedums ir piemērots auditorijai, kas ir 
vecāka par 15 gadiem. Manuprāt, tikai pēc šī vecuma sasniegšanas var līdz galam izprast 
dzīves vērtību kopumu, kas atspoguļots izrādē. Vienīgi – ieteiktu iestudējumu padarīt 
mazliet līdzīgāku latviešu klusuma burvja būtībai.

Anete Bērziņa, 10.a

Skaļā tumsa    

    Tumši toņi, drosmīga scenogrāfija un aizraujoša aktierspēle. Tās ir pirmās domas, kas 
iešaujas prātā, atsaucot atmiņā Ingas Tropas režisēto izrādi “Mēness dārzā”, kas balstīta 
uz Kārļa Skalbes pasakām. Uzvedums, kurš notiek alternatīvajā teātrī “Dirty Deal teatro”, 
ir iekļauts izrāžu kopā “Šmulītis” – projektā, kas veidots bērnu un skolēnu auditorijai. 
Skalbes pasakas interpretē četri aktieri, kas, esot ļoti atšķirīgi, teicami cits citu papildina. 
Elīna Dambe, Kristaps Ķeselis , Jānis Kronis un Karīna Tatarinova (vienīgā atpazīstamā 
teātra aktrise) mijiedarbojas ar ļoti interesantu scenogrāfiju. To veidojuši scenogrāfi 
Evelīna Deičmane, Kate Krolle un Jānis Dzirnieks, un tā mani patīkami pārsteidza, kaut arī 
nespēja novērst manu uzmanību no neizturami smacīgā gaisa un nedaudz nospiedošās 
atmosfēras.

    Šī izrāde Kārli Skalbi nesaista ar maigu pasaku vīriņu, bet vedina domāt par mūždien 
aktuālām problēmām un situācijām, kas bijušas, ir un būs svarīgas. Pirms izrādes 
noskatīšanās izlasīju visas iestudējumā iekļautās pasakas, taču tās nešķita tik krāšņas, 
kā tās tika atainotas šajā darbā. Piemēr pasaka “Piecpadsmit” šķita nesaprotama un 
pārāk savāda, taču Jāņa Kroņa spožās aktierspēles rezultātā izpratu to pilnīgi citādāk un 
pilnīgāk. Arī aktrišu apdullinošā dziedāšana pastiprināja sajūtu, ka tieku ievilkta kādā 
neeksistējošā pasaulē, slimīgā apvienībā. Visa izrāde šķita kā liels dūmu mākonis, kurā 
ik pa laikam “izķeksēt” kādu silgtu momentu, kurš iespiedās atmiņā, taču, manuprāt, 
skaņu, miglas un lielo paužu daudzums nedaudz traucēja šo darbu izbaudīt. Skatītājiem, 
kuri vēlas dzirdēt septiņas pilna izmēra pasakas, bet tomēr atrast tajās kaut ko jaunu, es 
ieteiktu apmeklēt šo izrādi, jo, ne vienmēr lielās un slavenās izrādes ir tās labākās. 

Ieva Barkāne, 10.a
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Skalbes spogulis

Noslēpumaina un dziļa. Dirty Deal Teatro izrāde “Mēness dārzā” skatītāju atstāj 
pārdomu varā. Īpašo gaisotni rada dabas elementi – zeme, uguns, ūdens un tumsa, kā 
arī “pasaku ķēniņa” K. Skalbes pasakas, kuras ieved brīnumu pilnajā pasaulē. Izrāde ta-
pusi pēc K. Skalbes pasaku motīviem, tās režisore Inga Tropa veiksmīgi attēlojusi. Pasakas 
interpretē tikai četri aktieri – Karīna Tatarinova, Elīna Dambe, Kristaps Ķeselis un Jānis 
Kronis. Izrāde “Mēness dārzā” skolēniem stāsta par cilvēka pieaugšanu, pirmo mīlestī-
bu, draudzību un ģimenes saitēm. Iestudējums atklāj  K. Skalbes spēju pasauli saistīt ar 
reālo dzīvi. Mūsdienās ikvienam jaunietim jāiziet  cauri šim iniciācijas rituālam, lai kļūtu 
par pieaugušu cilvēku. Lasot K. Skalbes pasakas, ne katrs domā par dabas elementiem, 
kuri kontrastē izrādē. Pats iestudējums liek uzdot jautājumu – kas jāpārvar jaunietim, lai 
kļūtu par pieaugušo. Ar kādām dzīves grūtībām jāsaskaras katram cilvēkam? Izrāde ar 
vienkāršo nosaukumu simbolizē tumsu un dabas elementus, kuri parādās visa uzveduma 
garumā. Krāšņs, daudzpusīgs un emocionāls tēlojums sagaidāms no katra aktiera puses. 
Viņi spēj attēlot ikkatru emociju, pārslēdzoties no dusmām uz mieru. Ingas Tropas izrāde 
parāda K.Skalbes pasakas no cita skatu punkta un neatstāj vienaldzīgu pat visslinkāko 
lasītāju.

“Mēness dārzā” parāda ikkatru no dzīves situācijām, kas jāpiedzīvo jaunietim. 
Es aizdomājos par dzīvi, par to, cik neparedzama, neparasta ir tā. Izrāde stāsta par cilvē-
ku attiecībām, par to, ka mieru no dusmām šķir viens mazs solis. Minimālā scenogrāfi-
ja, specefekti, rekvizīti un emocionālais aktieru tēlojums radīja teātrī maģisku gaisotni. 
Tādu gaisotni, kurā es vēlos atgiezties. Iestudējums piemērots jauniešiem, lai viņi apz-
inātos dzīves gudrības, ar kurām vēl būs jāsaskaras. Izrāde ļauj iekstīties dziļāk K.Skalbes 
pasakās, labāk tās izprast, paraudzīties uz tām no malas.

Helēna Harmsone, 10.a
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kAd ZiNāTNe TiekAs Ar MāksLU

Artas Raitumas zinātniski pētnieciskais darbs mākslas zinātnē

Vizualizācijas modeļi Laimas Muktupāvelas romānā “Cilpa”

Zinātniski pētnieciskajā darbā Vizualizācijas modeļi Laimas Muktupāvelas 
romānā “Cilpa” pētītas vizuālās zīmes Laimas Muktupāvelas (Kotas) romānā “Cilpa”, kā 
arī tiek aplūkota rakstnieces literārā daiļrade un saikne ar vizuālo mākslu gan izglītības, 
gan mākslinieciskās tēlainības ziņā. Laima Muktupāvela pieder tiem aktuālajiem latviešu 
rakstniekiem, kuru daiļrade ir saistoša arī vizuālās mākslas pētniecībā, jo literāte ir beigusi 
Rīgas Lietišķās mākslas koledžas ādas plastikas nodaļu, kā arī strādājusi par modeli 
Latvijas Mākslas akadēmijā 20. gs. 80. gados. Tādēļ vizuāls redzējums ir raksturīgs viņas 
prozas darbos, arī romānā “Cilpa”.

Pētnieciskajā darbā aplūkotas dažādu tautu un atšķirīgu laikmetu kultūras iezīmes, 
kas īpaši parādās romāna tēlu vārdos, kā arī abās romāna sižeta līnijās: kriminālsižetā 
un mītiskajā slānī. Uzmanība pētnieciskajā darbā pievērsta šo kultūrzīmju interpretācijai 
mūsdienīgā sižetā. Lai gūtu priekšstatu par šo elementu atšķirību, veidojot vizualizācijas 
modeļu sistēmu, abi sižeti salīdzināti.

Vizuālās zīmes Laimas Muktupāvelas romānā “Cilpa” ir radošais pamats ilus-
tratīvajam risinājumam, kas balstīts uz pētītajām kultūrzīmēm, tēliem un situācijām. Pēt-
nieciskā darba praktiskajā daļā ir izveidota miniatūru kolekcija akrila tehnikā. Šī vizuālā 
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risinājuma mērķis ir radoši papildināt un paspilgtināt grāmatas sižetisko risinājumu, iein-
teresējot jauniešus L. Muktupāvelas romāna “Cilpa” izlasīšanā.

Akrila miniatūru kolekcija – romāna “Cilpa” ilustratīvs risinājums

Laimas Muktupāvelas romānā “Cilpa” izmantoti dažādi paņēmieni, kas rada spilg-
tas un mākslinieciski iedzīvināmas iztēles ainas, turklāt norāda uz autores vizuālās uzt-
veres veidu. Par vizuālo uztveri iespējams spriest pēc šādām kategorijām:

L. Muktupāvelas izvēlētu grafisku zīmju izmantojums tekstā; 

māksliniecisko izteiksmes līdzekļu un tēlojumu izmantojums tekstā. 

Romānā par vizuālo uztveri liecina L. Muktupāvelas izvēlētu grafisko simbolu iz-
mantošana tekstā. Tie lietoti divos gadījumos: lai tieši atspoguļotu sižetiskos notikumus 
un lai papildinātu tekstuālo daļu. Grafiskie simboli izmantoti, piemēram, romāna krim-
inālsižeta daļā divu tēlu – Andželo un Salomes – dialogā, burtiski attēlojot ornamentus, 
kas ir iecirsti akmeņos, tādā veidā radot vizuāli nolasāmu iespaidu un tiešu notikumu 
atveidi no tēlu skatupunkta. Daži no simboliem ir ģeometrisku figūru un burtu atveido-
jums.

L. Muktupāvelas izvēlētās grafiskās zīmes izmantotas ar mērķi papildināt tekstu, 
kā arī būt par uzmanību piesaistošu centru. Katras nodaļas sākumā izmantots simbols 
ar mākslinieciski liektām līnijām, tas ir centrēts lapas vidū, turklāt starp nodaļām ievēro-
ta atstarpe, tādā veidā ar grafiskās rakstzīmes centrālās kompozīcijas palīdzību efektīvi 
signalizējot par jaunu sākumu. Tiek izmantoti arī īpaši simboli (piemēram, &, lai aizstātu 
vārdu “un”), kas ieinteresē lasītāju, padarot tekstu vizuāli neparastāku. Tā ir arī norāde 
uz mūsdienu situācijām, kad ērtību dēļ tiek izmantoti saīsinājumi.

Romāna teksts uzskatāms par vizuāli viegli uztveramu arī redzes gleznu dēļ. Šis 
efekts tiek panākts ar māksliniecisko izteiksmes līdzekļu palīdzību, kas bagātina valodas 
lietojumu. Tiek plaši izmantoti epiteti (valšķīgā puķe pelēkajos rudzu laukos; ar spīdīgām 

piedurknēm un pleķainiem atlokiem), salīdzinājumi (Viņa izskatās kā saule ziemā; vēsa 
kā ledus) un metaforas (Dzijtiņas perēju; zinātkāres dēsti). Vizuālu iespaidu rada arī tēlo-
juma izmantojums, īpaši efektīvi ir tēlu portretējumi un vides tēlojumi.

Tēlojuma, māksliniecisko izteiksmes līdzekļu un L. Mukutpāvelas tekstā iesaistī-
to grafisko zīmju mijiedarbības rezultātā romāna teksts ir izteiksmīgs materiāls vizuālās 
mākslas uztveres aspektā. Tādēļ pētnieciskā darba gaitā tika izstrādāta miniatūru kolekci-
ja. Tā kā romānā ir divas paralēlas, vietām saistītas sižeta līnijas, pēc līdzīgiem principiem, 
taču ar dažiem atšķirīgiem elementiem, tika radīts kriminālsižeta un sižeta ar mītisko 
reminiscenci vizuālā risinājuma ilustrācijas.

Darba process tika iesākts ar romāna “Cilpa” tekstu ekscerpēšanu, apkopo-
jot dažādās romānā lietotās kultūras iezīmes un izskaidrojot to nozīmi. Apkopota arī 
informācija par romānā izmantotajiem tēliem un darbības norises vietām. Lai gūtu 
priekšstatu par iespējamo Cilpas kā ģeogrāfiskas vietas izskatu realizēts izpētes brauc-
iens uz Jaunannas pagastu Alūksnes novadā, iepazīstot Pededzes upes līkumainos kras-
tus un tos fotografējot. Izpētes braucienā apmeklēta arī dabas taka Jaunannās, aplūkojot 
no dabas materiāliem izveidoto apskates objektu “Pūķa ligzda”. Ideju apkopošana tika 
veikta, pierakstot gūtos iespaidus dienasgrāmatā, kā arī skicējot atsevišķu tēlu iespē-
jamos portretus.

Skicēšanas process tika īstenots pēc informācijas un ideju apkopošanas. Gan 
ar ogli, gan grafīta zīmuli un rapidogrāfu tika izstrādātas grafiskas iespējamo ilustrāciju 
skices, meklējot atbilstošāko tēlu un kompozicionālo risinājumu. Šī procesa laikā notika 
arī konsultācijas ar Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas apakšnozares 3. kursa studenti 
Elīnu Brasliņu, kura ir vairāku grāmatu ilustrāciju autore. Lai izvēlētos atbilstošākās un 
teksta ideju vislabāk paskaidrojošās skices, tika radīti vairāki desmiti zīmējumu. Tika at-
lasītas desmit kriminālsižeta skices un divpadsmit mītiskā slāņa vizuālā risinājuma skices. 
Skicēs atainotas gan kultūrzīmes un mītiskie tēli, gan pārdomāti risināta kompozīcija sas-
kaņā ar romāna pamatideju.
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Noteikt tēla piederību galvenajiem tēliem iespējams pēc tā atveides zīmējuma 
centrā vai pirmajā plānā, kā tas aplūkojams attēlā “Sērmūkšas virsuzdevums – palīdzēt 
cilpiešiem”, kurā attēlots galvenais tēls Sērmūkša; lielāks izmērs, salīdzinot ar citiem vienā 
miniatūrā esošajiem tēliem – zīmējumā “Pārmācīšana smilšu kastē” atveidotā Salomes 
dominante; vai kontrastu izmantojums ar mērķi izcelt, kadrēt – zīmējumā “Ieskaties kam-
bara jūklī!” atslēgas cauruma formas kadrējums. Romānā minētie cilvēku tēli miniatūrās 
gleznoti kā cilvēku figūru aprises, kā tas aplūkojams zīmējuma “Salome & Meistars… Vai 
patiesi?” Salomes, Meistara un Ievas siluetu atveidē; kā arī dažās ilustrācijās izstrādāti 
tēlu sejas vaibsti vai ķermenis – izstrādāta Sērmūkšas seja, bet zīmējumā “Olga – vecā 
māmuliņa & gudrā aizstāve” atveidotas Olgas drēbes un sēdošā poza. Savukārt blakustēli 
atveidoti, ņemot vērā attiecīgos kompozīcijas pamatprincipus: vispārinātais atrodas tāla-
jā plānā, un izmantotās mazā izmēra formas nav tik uzmanību piesaistošas.

Lai atspoguļotu romānā minētās darbības vietas, ilustrācijās izmantoti divi 
paņēmieni: dažās ilustrācijās tiek detalizēti izstrādāta darbības vieta, gleznojumā izman-
tojot kultūrzīmes un tēlus, kā tas redzams Olgas dzīvokļa attēlojumā, kā arī visās ilustrāci-
jās darbības vietai tiek piešķirta fona nozīme, klājot fonu ar toņu pārejas palīdzību, kā tas 
ieraugāms zīmējumā, kur kontrastē tumšie un gaišie laukumi. Miniatūrās tiek ievērots 
līdzīgs princips kā romānā – kriminālsižeta ilustrācijās dominē cittautu kultūrzīmes, tur-
pretim mītiskā slāņa ilustrācijās skaitliski vairāk ir latviešu kultūrzīmju. 

Lai vizuālā materiālā saprotamāk izskaidrotu to, ko ir iespējams izlasīt tekstā, 
akrila miniatūru gleznojumā ir aizstāti daži romānā minētie tēli ar vizuāli vieglāk uztver-
amiem tēliem. Pirmkārt, vairākās ilustrācijās cilvēciskie tēli attēloti tikai kā vienkrāsaini 
silueti, tiem nav izstrādātu sejas vai citu ķermeņa daļu detaļu zīmējumā “Atgriešanās 
Cilpā” Durga un Kadiķis attēloti kā silueti tālumā. Tādējādi lielākā uzmanība tiek kon-
centrēta uz galvenajiem tēliem, kuriem iespējams izšķirt tiem raksturīgās īpatnības, 
piemēram, mītiskā slāņa piektās nodaļas ilustrācijā, zīmējumā “Kadiķis & pārējie – sum-
purnim pa pēdām”, izstrādāts ir Kadiķis, jo no šī tēla skatupunkta tiek izklāstīts romāna 
nodaļā notiekošais, turpretim pārējie tēli ir atveidoti kā tālumā esoši silueti. Otrkārt, ilus-

trācijās tēlu aizstājums izmantots, lai atveidotu emocionālo saikni starp tēliem romānā 
– zīmējumā “Ievas un Noa pirmā tikšanās” tiek atspoguļota Noa un Ievas pirmā tikšanās, 
iemīlēšanās un Salomes radīšana, tas tiek izteikts divu savstarpēji savijušos stīgu glezno-
jumā. Treškārt, lai parādītu Cilpas kā neparastas vietas būtību, mājas tiek gleznotas nevis 
kā reālas būves, bet gan atbilstoši to nosaukumiem – kā augi (Vec-Nauduļi, Vec-Madaras, 
Vec-Grīšļi, Vec-Rozes). Arī vairāki romānā minētie mitoloģiskie tēli tiek aizstāti ar acu 
gleznojumu – zīmējumā “Pūķis ievainots!” acis atspoguļo radījumus, kas vēro ievainoto 
pūķi, šādā veidā norādot uz mītisko būtņu spēju saskatīt visu Cilpā notiekošo. Kopumā 
romāna tekstā minēto tēlu, objektu pārveidošana ilustrācijās nepieciešama, lai padarītu 
teksta ideju vizuāli vieglāk uztveramu un saprotamāku.

Akrila miniatūrās ievērots arī romāna kompozicionālais rāgas princips. Gan krim-
inālsižetam, gan mītiskā slāņa sižetam atbilstošajās ilustrācijās atkārtots vairāku tēlu 
gleznojums. Kā viens no galvenajiem caurviju tēliem ir acis – tās simbolizē mītiskos radī-
jumus, kā arī divi melnie acu pāri norāda uz ļaundariem, kas novēro Cilpu – to atvei-
de atbilst romāna nodaļu beigās izmantotajam līdzīgajam tēlu vērošanas skatpunktam. 
Vienojošais un atkārtotais elements ir arī krāsu salikumi: sarkanie, zaļie un brūnie toņi.

Par dominantēm kriminālsižeta ilustrācijās izvēlētas sarkanā un brūnā krāsa, tādē-
jādi atainojot aktīvo darbību un spriedzi notikumos, kā arī pilsētvidi. Savukārt mītiskā 
slāņa sižeta atainojumā kā dominantes izmantotas zaļā un brūnā krāsa, atainojot Cilpas 
teritorijā esošo dabas ainavu, Cilpas mieru un sakārtotību pretstatā Rīgas haosam. Gata-
vās ilustrācijas noformētas, izmantojot A3 formāta paspartū – 1,6 mm biezu kartonu – kā 
ierāmēšanas elementu.

Izdodot romānu “Cilpa” 2003. gadā, Laima Muktupāvela bija iecerējusi uzsākt 
sarunas ar ilustratoriem un grāmatā iekļaut arī ilustrācijas, bet šis nodoms netika īsten-
ots, jo tādā gadījumā izdevuma cena būtu palielinājusies. Tādēļ no ilustrācijām šajā 
romānā autorei bija nācies atteikties. Rakstniece savā darbā būtu vēlējusies redzēt il-
ustrācijas, kas neataino burtiski katru romāna tēlu, bet gan ir nedaudz abstraktākas, kā 
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tika uzzināts, L. Muktupāvelu intervējot. Tādēļ izveidoto miniatūru kolekciju, kurā at-
spoguļotas gan kultūrzīmes tēlu un darbības vietu atveidē, gan ievērots rāgas princips 
var uzskatīt par pieteikumu mākslinieciskai idejai veidot atkārtotu romāna izdevumu ar 
tajā iekļautām ilustrācijām.

Akrila miniatūru kolekcija ir veidota kā mūsdienīgs, ilustratīvs romāna “Cil-
pa” stāsts, tādējādi ieinteresējot jauniešus gan šī romāna izlasīšanā, gan dažādu tautu 
kultūrā. Spilgto krāsu salikumu izmantojums ir atbilstošs jauniešu vizuālajai uztverei, 
jo tas padara gleznojumu par uzmanību piesaistošu. Šī kolekcija kalpo arī par pamatu 
skolēnu zināšanu padziļināšanai par literatūras un mākslas mijiedarbību.

Intervija ar Laimu Muktupāvelu 2015. gada 26. janvārī

1. Kas, pēc Jūsu pieredzētā, latviešu kultūrai būtu kopīgs un kas - krasi atšķirīgs no 
cittautu kultūrām? 

2. Kas Jūs pamudināja veidot romānu pēc rāgas principa un iesaistīt tajā tik dažā-
das kultūras? 

3. Ja “Cilpai” būtu turpinājums, vai darbotos tie paši tēli vai pilnīgi citādāki, 
dominētu jau izmantoto kultūru simboli? Cik liela būtu latviešu kultūras 
nozīme? 

4. Kā Jūsu saistība ar vizuālo mākslu ir izpaudusies, rakstot romānu? 

5. Kāpēc šim romānam nav veidotas ilustrācijas? 

6. Romāna drukātajā tekstā, lai attēlotu zīmes, kas izcirstas akmeņos, lietoti dažādi 
simboli. Vai tie bijuši nejauši izvēlēti vai ar kādu zināmu secību, nozīmi? 

7. Vai, ilustrējot šo romānu, svarīgāk būtu akcentēt tēlu attiecības, situācijas vai 
dažādo kultūru simboliku? 

1. Dzīvojot tik tālu no Latvijas, saprotu ar prātu un jūtu ar visām maņām, ka latvieši ir 
ieciklējušies uz savu unikalitāti. Tā notiek ar kompleksu māktu tautu/indivīdu, kurus 
nomāc pašizteikšanās un mazvērtības kompleksi.

Paanalizējot materiālus, kaut vai palasot pētījumus par latviešu ornamentu, arhe-
oloğiju, vai dainām, top skaidrs, ka latvieši, atrodoties nosacītā izolācijā, ir saglabājuši 
kultūras elementus, kādi piemituši lielākajai daļai indoeiropiešu tautu. Atšķiras detaļas, 
uzstādījums, bet senākās formas, kas citviet mainījušās, kas apaugušas ar jaunu ietekm-
ju uzslāņojumiem, latviešiem saglabātas gandrīz 1:1. Līdz ar to defekts kļūst par efektu.

Ja cittautu kultūrās uzskatāmi pamanāmi uzslāņojumi, tad latviešu (nosacīti Latvijas 
teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju) kultūrā šie aizguvumi krasi izceļas uz vispārējā fona. 
Piemēram - krievu ornamenta elementi Latgales cimdu rakstos, līdz ar to arī citādākā 
krāsu gamma, Kurzemes suitu kā katoļu (muižkungs bija polis) atšķirīgā krāsu gamma. 
Un tā bez gala var atrast nelielus uzslāņojumus.

Jo lielākā izolācijā dzīvojusi kāda tauta/grupa, jo savrupākas atšķirības pamanāmas gan 
valodā, gan sadzīves priekšmetu dizainā, gan apģērba kultūrā.

Neesam unikāli, bet esam daļa no kopainas, mazlietiņ perifērijā atrodoties, esam sagla-
bājuši senāku bildi.

2. Rāga kā muzikāls skaņdarbs mani aizrāva tāpēc, ka rāgas viens motīvs tiek atkārtots/
pilnveidots/, dažādi mūzikas instrumenti to var izspēlēt interpretējot, turklāt saglabājot 
“sarkano motīva pavedienu”.
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Katrs vienu un to pašu situāciju redz no dažādiem skatu punktiem. Kopaina veidojas, 
saplūstot vienā.

3. Grāmatu par vietu, kur mājo mistiski dzīvnieki, kur aug maģiski augi, kur saglabātas 
brīnumlietas, es vēlējos rakstīt, izmantojot tikai latviešu folklorā sastopamos tēlus. 
Nevēlējos miksēt ne elfus, ne kādās citās kultūrās esošus brīnumtēlus, mani interesēja, 
kā darbojas latviešu tautas pasakās esošie un pieminētie. Tāpēc, ja vēlreiz būtu mende-
le turpināt, tad tie būtu tieši publicētajās latviešu tautas pasakās un teikās esošie tēli.

Tā kā pasakas esmu lasījusi saviem bērniem divreiz - kad man kā jaunai mammai bija 
20, kad man kā jau pieredzējušākai mammai bija 30 un lasīju nākamajam metienam 
pasakas pirms gulētiešanas, un tagad, kad man 50+ un lasu mazmeitām - varu atzīt, ka 
latviešu tautas pasaku varoņos orientējos visai pārliecinoši.

4. Rakstot romānu, visu redzēju “ar gara acīm” - gan akmeņus, gan zīmes. Esmu savu-
laik beigusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu un biju pat vēlējusies iestāties Grafikas 
nodaļā LMA, bet kārtis galdā sakrita citādi, un tas bija pareizi. Neesmu zīmējusi, bet 
aprakstījusi savus varoņus visai precīzi.

5. Ilustrācijas, protams, ka es ļoti vēlējos. Taču tas sadārdzinātu izdevumu. 

6. Bet zīmes romānā - par lielu prieku man - dators tādas piedāvāja pats! Nebija jāzīmē. 
Nekādu simbolisku zemtekstu es nesaskatīju, un arī nebija laika, jo es steidzos pabeigt 
nodot romānu vajadzīgajā termiņā ;) 

7. Protams, ja man tagad būtu jāilustrē, tad nespēju iedomāties, ka būtu izzīmēti tēli, 
kā “Lauku Avīze” publicēja romānus turpinājumos, kur uzzīmētas darbojošās personas. 
Brrrr, nekad.
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Literāro gadagrāmatu veidoja un kopā lika

10.a klases  ,,Ausainā” domubiedri 

Ieva Estere Barkāne,

Anete Rēzija Bērziņa,

Mārtiņš Gūtmanis,

Annemarija Sofija Rukšāne,

Anna Elga Ščipčinska,

Nikola Zemīte

un viņu  latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Vīduša,

kā arī ilustratore Lība Lūse.

Paldies par skolēnu rosināšanu un ausainā idejas atbalstīšanu Rīgas Franču 
liceja latviešu valodas un literatūras skolotājām -

Signei Ābolai, Inesei Lāčauniecei, Litai Silovai!

Paldies par atbalstu un palīdzību 2015.gada Rīgas Franču liceja literārās 
gadagrāmatas  ‘’Ausainais” izveidē un tapšanā skolas bibliotekārei  Rasmai 

Grosenai!
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