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Bagātīga dāvana labu dzeju 
alkstošajiem

Ilze Kārkluvalka

Dzejas dienu laiks sagādājis prieku un patīkamu 
pārsteigumu — izdevniecība «Sol Vita» laidusi kla-
jā rojenieces, visā Latvijā, sevišķi Ziemeļkurzemē, 
labi pazīstamas dzejnieces un prozas darbu autores 
Dzintras Žuravskas dzeju krājumu «Ar ceļa vēju».

Saturs izkārtots piecās nodaļās: «Ar ceļa vēju», «Pa 
krāčainu straumi», «Zem vēju plosītām debesīm», «Uz 
vakara sliekšņa», «Ceļos tuvos un tālos». Dzejoļu tema-
tika precīzi atbilst nodaļu nosaukumiem. Grāmata ir arī 
vizuāli pievilcīga — patīkami turēt rokās tās cietos, glan-
cētos vākus ar dienvidniecisku jūras piekrastes ainavu, iz-
just pirkstos labu papīru un novērtēt pārskatāmu teksta 
izkārtojumu.

Mazliet apsteidzot laiku, lasītājam pačukstu — autore 
nemitīgi turpina strādāt, un redakcijai uzticējusi ielūkoties 
topošajā dzeju krājumā «Uz gaismas sliekšņa». Šodien 
piedāvāju jauno krājumu ievadošo dzejoli un darbu no 
grāmatas «Ar ceļa vēju».

Vāka dizaina autore ir Ērika Tomsone.
Edgara Lāča foto

Mihaila Ramusa piemiņai
Ilze Kārkluvalka

Tikai īss laika sprīdis šai pasaulē bija lemts glezno-
tājam, grafiķim, literātam, dzejniekam, Krišnas apziņas 
bhaktam Mihailam Ramusam (10.02.1955.—05.05.2010.).

Talsu radošās inteliģences vide šo neparasto, spēcīgo perso-
nību tuvāk iepazina, pateicoties dzīvesbiedrei, talseniecei Ainai 
Zariņai un dzīvesvietai viņu lauku mājās Kalešu «Liepiņās».

Nupat ceļu pie lasītājiem sākusi grāmata «Atmiņu rasa». Tās 
saturu izdevuma sastādītāja A. Zariņa raksturo: «Grāmatā ir 
iekļauti M. Ramusa atmiņu stāsti par īpašiem notikumiem viņa 
dzīvē, laika posmā no 1982. līdz 2001. gadam, kā arī par radi-
niekiem un personībām, kuru likteņi ietekmēja visu M. Ramusa 
dzīves gājumu, veidojot viņa pasaules uzskatu, attieksmi pret 
mākslu.

Stāsti formējas īsi, koncentrēti, košos salīdzinājumos, simbo-
los, tā līdzinoties viņa dzejai, gleznām, grafikām, zīmējumiem, 
kas vienmēr atstāj brīvu pārdomu telpu lasītājiem un skatītā-
jiem, ļaujot katram pašam meklēt, atrast un sajust savu izpratni 
un patiesību M. Ramusa ieskicētajā laika telpā.

Viss ir mainīgs, atbilstoši vietai, laikam un apstākļiem, tāpēc 
radoši mākslinieki dod iespēju brīvām atklāsmes variācijām, 
konkrētajā brīdī ieklausoties konkrētajās Visuma spēlēs ar 
mums.»

A. Zariņa iztulkoja M. Ramusa tekstus no krievu valodas. 
Stāsti sarakstīti no 2002. līdz 2008. gadam Kalešu «Liepiņās».

Izsmeļoša, precīza liecība par M. Ramusa māksliniecisko 
darbību ir arī A. Zariņas sarūpētais krāsainais buklets, kurā 
tekstu ilustrē vairāki viņa mākslas darbi.

Grāmatas titulvāks ar Mihailu Ramusu.
Edgara Lāča foto

Paldies ikvienam autoram!
Par spīti pragmatiskajam laikam, 

kurā, liekas, arvien mazāk vērības 
veltām sirds lirikai, redakcija turpi-
na saņemt dzejas un prozas darbus. 
Atgādinu, ka mūsu četru novadu 
laikraksta literārajā lappusē dodam 
vietu tikai šo novadu autoriem.

Kā vienmēr rudeņos ap Dzejas 
dienu laiku, iesūtīto darbu krājums 
ir bagātīgs. Neesam bargi kritiķi, to-
mēr ne visus darbus, kuri pretendē 
uz publikāciju, tai izvēlamies. Lai 
neapvainojas neviens autors, jo uz-
teicama ir jau pati vēlme darīt rado-
šu darbu, meklēt vārdus, lai izpaus-

tu domas, izjūtas, ikdienā varbūt 
nekad nepasakāmo.

Pārdomas raisošas ir rindas no 
Imanta Smirnova vēstules «Avota» 
veidotājiem: «Ja arī šie mani dzejoļi 
nesasniegs kādu no maniem bērnī-
bas un skolas draugiem, kuri kaut 
kur Talsu rajonā (bijušajā — red.) 
vada savas dienas, tad vismaz jūsu 
laikraksta radošais kolektīvs uzzi-
nās, ka īstā dzeja vēl nav nomirusi, 
nav iznīkusi. Tā vēl dzīvo!!! Un arī 
neizzudīs, kā savā laikā pazuda di-
nozauri.

Ilze Kārkluvalka

AR DZEJU SIRDĪ
Ar dzeju sirdī tajos gados gāju 
Un biju laimīgs, ka tāds prieks  
                                   man dots, 
Ar dzeju es ik solī sarunājos, 
Ar dzeju sirdī tajos gados gāju. 
Bet kādēļ šodien dzeja ir tik vāja 
Kā lauku piens, pirms laika  
                                    nokrejots. 
Ar dzeju sirdī tajos gados gāju 
Un biju laimīgs, ka tāds prieks  
                                   man dots.

Ina Strazdiņa
*  *  *

Apgāju pļavu, atģidos ezera krastā. 
Naktī brieži nāks dzert 
Aizvērtām acīm. 
Vienam būs zilas krēpes 
Un kamiešos pūce. 
Tā pati, kas rītausmas skurbā 
Notrieca naktstauriņu.
Zinu tos vientuļos laukus, 
Kuros šie brieži ganās, 
Tur var notikt, ja divreiz 
Iebrien vecajā upē.
Brieži sanākuši, 
Mērc ūdeņos krēpes. 
Ezera platajai krūzei 
Kāds vakar nositis osu.

*  *  *
Kaut kāda satikšanās notiek arī tad, 
Kad ir nesatikšanās.
Bet to var atskārst vien 
Dažus rudeņus vēlāk, 
Kad zem kļavām ir iestājies miers 
Un visām lapām ir vienāds griezums, 
Izņemot divas, 
Kas līdzinās burzītiem plīvuriem. 
Te notikuši vētraini pieraksti. 
Tur ir viens teikums, 
Kas visu atklāj. 
To mēs lasīsim 
Pēc otrā svētītā vīna.

Aivars Aivieksts
MAZUMIŅŠ

Laikam vainīga saule… 
No trakās svelmes galva tā sareibusi, 
ka esmu pie zemes kā nopļauts  
                                            lupstājs, 
tomēr dzīvs! 
Atjēdzies ievelku elpu, bezgala dziļu. 
Deguns nemaldīgi pazinis vīstošās  
                                   zāles smaržu. 
Siena laiks… 
Māte, sabijusies, uzlikusi plaukstu  
                                 man uz pieres, 
pamāca, bet varbūt arī baras: 
— Kur tev jāskrien, cel mazākiem  
                                          klēpjiem. 
Pa mazumiņam… 
Mājās pārnācis, 
atkrītu uz ēnainajām liepas saknēm. 
Kā tāds nieka puteklītis veros koka  
                                           kuplajā, 
bišu sanoņas pilnajā zaru vainagā. 
Ne jau vienas vasaras stiepienā 
liepa tāda izaugusi, 
bet pa lapiņai vien, pa gadskārtai… 
Brīnums — iemidzinot arī liepa 
man ausīs čukst tos pašus vārdus, 
ko pirmīt pļavā sacīja māte: 
— Kur tev jāskrien, dēls! 
Pa mazumiņam audz…

Dzintra Žuravska
AIZDEDZ 

VAKARZVAIGZNI
Jau krēsla klusi 
Koku zaros līst, 
Kurš aizdegs vakarzvaigzni 
Manās debesīs? 
Pa tumsas upi 
Melnas laivas slīd, 
Uz iztvīkušās zemes 
Vēsa rasa krīt. 
Gan dienas rūpes 
Nakts drīz projām dzīs, 
Vien aizdedz vakarzvaigzni 
Manās debesīs

Dace Sadaka
LAIKS

Kad zelta rotkalis tāsi tēš, 
kad aiz loga paslēpes spēlē vējš, 
rakstaini lindraki vējauku 
plūdumā vējo, 
ļaudis uz ielām garām aizslīd un  
                                                 mēļo.
Pierims tas nemiers — 
ne šodien, vien parīt, 
grozā tad paliks tik vien kā zivs 
un ritulis siera, ko dalīt 
uz pieci vai astoņi nesadalāmi prāti, 
līdz izdegs visi to dienu iedegtie sārti.

Spalva pret loga rūti skrapst, 
laiks zāles stiebram par dzīvi 
alkstošu niedri tapt.

Dina Veinberga
*  *  *

varbūt kaut kur vēl pažobelēs 
dilušas koka karotes glabā tā  
                                 medus smaržu 
no to ābeļu ziediem kuras jau  
                   izsenis mākoņos zied… 
varbūt to grebējs ir tik ļoti sīksaknēs 
ieaudzis un nu ir ābeļu debesīs 
          kamēr skudru ceļš šeit viņam  
                               šalkojot pāri iet 
tāpēc 
man manu vājumu piedodiet 
viss ir ritējumā kaut arī pelnu ceļš  
                                                  pāri 
viss ir dzīvāks par dzīvu un savējo  
                                       nolemto iet 
tāpēc atļaujiet vienai man pastāvēt  
                 smaržīgā priežziedu vējā 
un man manu vājumu 
man manu vājumu piedodiet 
te kur dzērves aizlido pelēkos linu  
                                             kreklos 
tieši zem Dieva radītās gleznas 
te kur rupjmaizes šķēles vēja plauksta  
              tieši no labības lauka griež 
ne jau saskumt pasaules dēļ esmu  
                                                nācis 
bet gribu būt pasargāts 
man nav vējluktura bet tumsā eju  
                                          bez baiļu 
kāds esmu gaismā te ienācis tumsā  
                                        ieeju tāds 
pirms vēl zeme mūs ēdīs melnu un  
                                  valkanu muti 
pirms vēl paspējam sīksaknēs  
                austies un cauri lapotnei 
ābeļu debesīs skriet 
man manu uzdrošināšanos  
               piedzimt ļaujiet šeit svinēt 
bērzu zaļgano miglu aprīlī mīlot  
                                       līdz sāpēm 
un manu bezspēcību šeit  
                        nepiedzimt piedodiet 
varbūt kaut kur vēl pažobelēs 
ieslēpts pastalās iekodēts tikums 
bet pati saimniece mūžības ceļos  
                          kviešu kūlīšus sien 
viss ir lielāks par lielu kaut arī  
  izlicies sīkums tāpēc noliecu galvu  
                                      un pielūdzu 
savas Latvijas priežziedu vēju 
bet jūs 
man manu alkaino prieku un reizē  
                                bezgala vājumu 
piedodiet








