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Dzintra Žuravska
NAV GALA

Viss atdzimst un pārtop, 
un mainās, un plūst, 
Un jaunu jēgu 
un atveidu gūst, 
Un diena ar nakti 
savas robežas dala, 
Un domai nav gala, 
un ceļam nav gala.

Un dzīve mūs tālāk 
un tālāk sauc, 
Un atelpas brīžus 
ar nemieru jauc; 
Vēl vienmēr priekšā 
tāls apvārsnis balo, 
Un dzīvei nav gala, 
un ceļam nav gala.

Aivars Aivieksts
SABIEDRISKĀ ACS

It kā tu nebūtu 
uz kaut ko ķerts — 
tas smaids ir tikai grims, 
vēl laika zoba nenoberzts.
Bet iekšķīgi tā dziņa pastāv 
un lauzīsies uz āru, 
līdz sabiedriskā acs to pamanīs 
un noformulēs vārdā.
Var neteikt «ķerts» 
(tas vieglā valodā), 
var sacīt «hobijs», 
«vaļasprieks» — 
tu vīndaris, 
tu makšķernieks…

Gada notikums 
lībiešu kultūrā

Ilze Kārkluvalka

Tradicionāli augusta pirmajā 
sestdienā paredzēti Lībiešu svēt-
ki Mazirbē. Ir vietā atzīmēt, ka 
arī šis gads ir bijis lībiešu kultū-
ras un sabiedriskās dzīves noti-
kumiem bagāts.

Maijā Rīgā notika mūsdienu lībie-
šu dzejas krājuma «Trilium» atvērša-
nas sarīkojums. Grāmatu lībiešu un 
angļu valodā izdeva Starptautiskā 
lībiešu draugu biedrība un Lībiešu 
kultūras centrs (Līvo kultūr sidām).

Krājumā apkopota triju autoru: 
Baibas Dambergas, Valta Ernštreita 
un Ķempju Kārļa dzeja. Viņi tagad 
ir pasaulē vienīgie, kuri raksta dzeju 
lībiešu valodā.

«Trilium» veidots, atzīmējot Lat-
vijas dalību Londonas grāmatu ga-
datirgū, lai pirmo reizi iepazīstinātu 
angliski lasošos ar lībiešu literatūras 
tulkojumiem, un atzīmējot 155. ga-
dadienu, kopš Londonā (1863. gadā) 
publicētas pirmās grāmatas lībiešu 
valodā.

Izdevuma sastādītājs un redak-
tors ir Valts Ernštreits, mākslinie-
ce — Zane Ernštreita. Dzejoļus 
angļu valodā pārtulkojuši Uldis Ba-
lodis un Raians van Vinkls.

Grāmatas autori ar lasītājiem 
tikās 19. maijā Tartu (Tartu Uni-
versitātē var apgūt lībiešu valodu) 
un 2. jūnijā Stenforda Universitātē 
ASV, kur Baltijas valstu neatkarības 
simtgadei veltītajā Baltijas studiju 
veicināšanas asociācijas konferencē 
notika krājumam veltīta diskusija 
«Ar divām mēlēm es piedzimu: dze-
ja kā lībiešu kultūras atdzimšanas 
instruments».

Kopš 2006. gada Lībiešu kultūras 
centrs pasniedz savu ceļojošo Gada 
balvu — Arvīda Brastiņa kokā da-
rināto «Naudas pūķi» — tam, kurš 
iepriekšējā gadā paveicis ko nozīmī-
gu lībiešu kultūrai. Tagad to piešķī-
ra dzejas krājumam «Trilium», kura 
tapšanā vislielākais nopelns ir Val-
tam Ernštreitam.

(Publikācijā izmantota 
informācija no interneta 
mājaslapas livones.net.)

Marta Lāce
***
Roze, nogurusi no sava skaistuma, 
Pa vējam kaisa ziedlapiņas. 
Audzē ērkšķus, lapas zaļas, 
Lai neviens tai nepieskaras. 
Vēlas roze, kā visi, mīlēta būt, 
Jo no skaistuma arī var pagurt.

***
Saulīte šodien silta, 
Glāsmains vējiņš stabulīti pūš, 
Zied krāšņas samtenītes, 
Tajās vēlīnas kamenes dūc. 
Tik rēna, rātna diena! 
Ir labi šajā rāmumā 
Mums šodien dzīvot, just, 
Šodien būt.

***
Kāds dzīvo savā dzīves telpā, 
Kāds — gliemežvākā, 
Audzējot sev pērles 
Melnā vai baltā krāsā.
Tu — kā gliemežvākā, 
Audzējot mīļajiem pērles 
Visās varavīksnes krāsās.

Regīna Treija
***

Kaķis iekāpis mākoņos 
Pabradājies un 
Piebradājis debesis 
Baltas vieglas pēdiņas 
Aizslīd garām
Neieslēgsim šorīt ziņas 
Mākoņu kaķim izdevies labāk

***
Debesis nav tikai putniem 
Dzirdi 
Savu domu spārnu švīkas 
Neturi 
Ļauj lidot

***
Man vajag baltu lapu, 
Bez līnijām un norādēm, 
Cik, kas un kā 
Nav manā rakstībā, 
Nav manā valodā. 
Lai vārdi nāk bez kautrības, 
Lai plūst, lai skan, lai drūzmējas. 
Man vajag sauli sejā, kaķi klēpī, 
Lai beidzot atnāk gaidīts miers.
Tā mana valoda, 
Tā mana pietura. 
Bez zīmēm un bez norādēm.

Maksimilians Kvite
UN ATKAL NEKĀ…

Es atlaidu tevi no saites 
un negrasos vairāk 
siet.
Es izlaidu tevi no būra: 
kur gribi, vari 
iet.
Bet tu veries manī un jautā: 
«Kāpēc man būtu 
jāaiziet?»

Dace Krūmiņa
DVĒSEĻU

UGUNSKURS
Pie tevis kā pie ugunskura sildos es. 
Mums abiem ir vienas krāsas 
dvēseles. 
Un tumsā es redzu, kā mīlot mirdz 
arī tava karstā sirds. 
Mani sildot, tu sprēgājot dzirkstis 
mētā, 
lai vienmēr būtu gaišums manā sētā. 
Man aizejot, savu sirdi tu logā dedz, 
lai mana sirds atgriezties redz. 
Pie tevis kā glābjoša ugunskura 
atgriežos. 
Gan tumsā, gan necaurredzamos 
puteņos. 
Mūsu dvēselēm ir viena krāsa. 
Mana dvēsele tavai ir dvīņumāsa.

Inta Vītola
***

(draudze dievkalpojuma laikā 
dzied, un tas skan tā, it kā Dievs 

pats vadītu)
uzturi Dievs Savā spēkā 
balsis kas slavē un dzied 
paceļot acis uz augšu un 
ļaujot lai prāts ceļas līdzi

ieraudzīt pieņemt un atzīt 
spēku kas izmaina sirdis

uzturi Dievs Savā spēkā 
balsis kas slavē un dzied 
taisnojot muguras viegli kad 
Dievs paņem nastu tām nost

negrimstot ejam pa ūdeni 
nespēku atstājot krastā

uzturi Dievs Savā spēkā 
balsis kas saskanot var 
lūgšanas Augstumos rakstīt

Ilona Miezīte
***

Kopš tām aizgājušām salnām 
tur, aiz meža, katru rītu 
sīka balstiņa sauc kalnā: 
«Antiņ, pūt stabulīti!»
Kopš tiem aizgājušiem kariem 
nobirušas skujas lasa 
muļķītis zem egļu zariem. 
Migla, migla, liela rasa.
Kopš tām aizgājušām tautām 
brien caur mežiem katru rītu 
un pa pļavām nenopļautām 
muļķītis ar stabulīti.

Maija Laukmane
***

pasaule ir tik sargājama 
noglāstāma 
un klusumā no jauna 
  atjaunināma 
ka man bail

pasaule ir trausla trausla 
un kaila kaila

katra skrambiņa jūtama 
ko viņai nodarām gauži

pasaule ir tik sargājama 
un es — 
ar tik vēsām plaukstām… 
ka saku vēlreiz: 
man bail

savas plaukstas 
sirds domās sasildu 
pirms tēvzemi 
noglāstu 
maigi

Māris Seržants
***

Mēs esam tiesīgi, latvieši miesīgi,
Ja kāds vēl purpinās, tad cīņa turpinās;
Uz priekšu, latvieši, uz priekšu ar labu,
Ja kāds atpakaļ vērsīsies, tas kļūs par sālsstabu.
Mēs, maza tautiņa, un ieroči maz mūsu varā,
Bet esam drosmīgi un stipri garā.

Aivars Aivieksts
SIRDSAPZIŅA

Tā devalvējas mūsu sirdsapziņa — 
tiek ierēdnis pie krēsla 
un mostas blēdīšanās dziņa.
Nu kā tā var, 
tā ticējām, tā bīdījām, 
nu pie kauna staba jāpakar…
Satramdītas vardes nekurkst, 
bet paiet laiciņš visai īss, 
un jau dzirdam — «Re, kur!»
Vīrs aizrotēts uz citu krēslu, 
saglabāta alga — 
partijbrāļiem mīksta sirds, 
acis nēzdodziņa valgas.

Daiņa Kārkluvalka foto


