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I epazīstinām Jūs ar jauniešu 
starpkultūru avīzes «Latgales 
tilts» pirmo numuru, kas tapis 

pateicoties Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta un 
Latvijas valsts fi nansiālajam at-
balstam projekta «Tavu iespēju 
«ABC»» ietvaros.

Jaunība ir laiks, kad jāmēģina 
sevi visās jomās, lai vēlāk skaidri 
zinātu, kas ir tas, kas izdodas vis-
labāk. Dažādi pasaules redzējumi, 
dažādi teksti — tā ir starpkultūru 
avīzes «Latgales tilts» pamatnos-
tādne. Mūsdienu Eiropas kultūra 
būtiska ir Citādā kopšana, būt 
Citādam nozīmē atrast ceļu uz 
sevi pašu. Šķiet, ka tieši jaunībā 
ir būtiski būt Citādam, jo no šī 
Citādā attīstās profesionālisms — 
prasme neparasti risināt dažādas 
problēmsituācijas.

Mūsu autori ir ļoti dažādi. Ir tie, 
kas ir pašā ceļa sākumā — pa-
matskolas skolēni. Ir tie, kas jau 

ir izveidojuši savu priekšstatu par 
atsevišķiem savas pastāvēšanas 
skaldnēm — vidusskolēni. Ir tie, 
kas daļēji sākuši savu profesio-
nāļa ceļu — studenti. Un ir tie, 
kas jau realizējas kā profesionāļi, 
savas teksta veidošanas prasmes 
liekot lieta pamatdarbā.

Dzīves mākslas filozofijā ir 
priekšstats par to, ka dzīve ir 
mākslas darbs, kas jāveido pa-
šam. Dzīve ir detaļu un attieksmju 
virkne, kas vienmēr ir saistīta ar 
izvēles situāciju. Jaunieši, kuru 
darbus lasāt Jūs, ir izvēlējušies 
neslēpt sevi, veidot savu pasauli, 
apzinoties katru tās detaļu. Tā 
noteikti ir uzdrīkstēšanās, pieteikt 
sevi kā personību, lai parādītu 
sevi ir jāatsakās no viltus kautrī-
bas, ko varētu saukt arī par garīgu 
slinkumu. Jauniešiem tas ir izde-
vies. Viņu darbi varētu kļūt par 
iedvesmas avotu Jums, veidojot 
savu dzīvi kā mākslas darbu.

Labdien, Lasītāj!



Мы поколе-
ние ам-
б и ц и -

озных, неправильных, 
пропитанных любовью 
к себе детей. На первый 
взгляд мы кажемся (или 
пытаемся казаться?) 
большими, взрослыми, 
знающими о жизни все. 
Мы уверенно шагаем по 
жизни, отбивая четкий 
ритм подошвами до-
рогих ботинок. Мы не 
смотрим на небо, не 
вглядываемся в глаза 
прохожих, не повора-
чиваем голову налево-
направо на перекрест-
ке. Преданно доверяем 
обстоятельствам – они 
не могут навредить та-
ким крутым нам! Вме-
сто этого  хмурим бро-
ви, уставившись в экран 

новомодного гаджета, 
будто от туда только 
что доложили о падении 
принадлежащих нам 
акций, не меньше. 

Мы безгранично гор-
димся собой. Явную 
грубость и невоспитан-
ность объясняем лишь  
непринадлежностью к 
«милой и услужливой 

серой массе».  Лень и 
слабость? Да вы что?! 
Не задевайте чувства 
человека искусства, 
уважайте его! Для любо-
го недостатка есть сотни 
оправданий. Мы хотим 
жить так, как удобно, 
и не желаем меняться, 
свято веря, что к нам 
таким особенным (чуть 
ли не избранным) все 
придет само, только 
надо подождать.

И не получается 
представить, что ждет 
нас таких в будущем. 
Полное фиаско? Нет, 
нет: все можно (и нуж-
но!) вовремя исправить. 
Помыслите объективно 
– одним невероятным 
желанием ничего не до-
бьешься. Важно ставить 
для себя конкретные 

цели, и пусть они будут 
поначалу казаться вам 
ничтожными и смешны-
ми, но ведь именно до-
стижение их  будет ста-
бильно приближать вас 
к мечте. Приучить себя 
к труду и полной отда-
че – вообще идеально! 
Каждый из (пока что 
глупеньких) нас  может 
добиться определенной 
степени успеха. Но на-
сколько далеко уйдем и 
прогрессируем зависит 
только от того, как силь-
но мы готовы замарать 
манжеты кристально-
белой рубашки нашей 
«идеальности». 

Всем позитива и 
реального взгляда на 
вещи.

Nastya Artemyeva, 
Daugavpils
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Mana sirds
Mana mazā, mīļā sirds,
Tā uz visām pusēm mirdz.
Bet mans nelaimīgais prāts
Tas vēl neizaudzis stāds.
Kurš man pateiks, ko lai dara?
Savaldīt to nav man vara.
Prāts mans viens starp lielo baru,
Kā lai uzņemt drosmei garu?
Negribas to, ko vēlas citi,
Domā visiem tik par spīti.
Tad es atceros, kas svarīgs –
Tikai izskaties kā strādīgs.
Dienām runā vien par to,
Kā tu valsti uzlabo.
Tagad zinu, kas es būšu!
Es par karavīru kļūšu!
Prāts mans grib būt laikam seržants,
Varbūt admirāls vai leitnants.
Darbiņš tad būs naudas vērts!
Galvenais, lai skaists ir tērps!
Bet es aizmirsu par vienu – 
To, kas uzlabos tev dienu.
Jākļūst visu lielam drau-
gam,
Mans prāts izvēlas būt klau-
nam!
Kāda jēga gudram tapt?
Slavas virsotnē man kāpt?
Būšu ielas palīgs kluss,
Tas, kas citu smieklos dus. 

Daniels Krimans, Aglona

Мне в термины, что обозначены 
Годами, именами, странами
Поверить
Проще, чем в абстракции. Ты озадачивай 
Меня побольше. Странный мой.

Я, если честно, очень буду париться,
Если чего-то не пойму. Не
Понимаю.
И этим объясняется
Твоя трансформация. В бреду

Я как одна двенадцатая часть,
Без всех других, выходит,
Целая.
И уже не та, да, что может просто красть
Доверие. Вопрос, по-моему, теперь не бродит 

(как) Картины сбиты, и я без Риты, и режут виды
Моего того, что скоро поменяет
Направление
Минимум на жизнь, а может, сменит на гибриды
Жизни. Я не знаю, а потому мне вселяет…

Нет, вживает. Нет, вживило. Уже давно
Какой-то камень, сейчас обретающий форму.
И смысл.
Не далеко, не за гранью сознания, подавно
Он в самой грани, ничуть не похожий на норму.

Yunity Yut, Daugavpils



Ar ko lai salīdzi-
na Latviju, 
tās lielāko 

bagātību – cilvēkus? Ar 
košu un brīnišķīgi smar-
žojošu puķu dārzu, kurā 
katrai puķei piemīt sa-
vāds valdzinājums? Jā! 
Košās saulespuķes, pie-
ticīgie pelašķi, stiprais 
deviņvīru spēks, greznās 
gladiolas un kautrīgās 
sniegpulkstenītes priecē 
Latvijas pļavas, parkus 
un puķudobes. Puķe var 
būt ārēji necila, neievē-
rojama, tomēr slēpt sevī 
milzīgu gara spēku, kurš 
cilvēkam mūžīgi paliks 
neatklāts. Tai katrai ir 
savs stāsts par pagātni 
un nākotni… Tāpat arī 
cilvēkam…

Gribas Tevi uzrunāt - 
Neaizmirstamā… Tava 
vienkāršā būtne izstaro 
neredzētu siltumu, ai-
cina doties… doties uz 
priekšu, pretī mērķiem 
un visneparastākajiem 
sapņiem…

Gribas runāt par Tevi… 
Vai kāds ir ievērojis zilās 
neaizmirstules pašā sēt-
malē? Esmu gan! Zie-
dus vienmēr pavērsušas 
uz saules pusi, liekas, 
slēpj savas zilās, noslē-
pumainās actiņas. Tāda 
pašaizliedzība: nespējot 
noslēpt savu klātbūtni, 
likt citiem domāt, ka ir 
neievērojamas un tajā 
pašā brīdī ļoti īpašas un 
neatkārtojamas.

Tā esi Tu - Neaizmirs-
tule, par kuru gribas 
skandināt visai pasaulei. 
Tik pieticīga un nemanā-
ma, tomēr cēla un spēcī-
ga. Pārdzīvojot smagos 
20.gs. sākuma gadus, 
Tu vienalga esi spējusi 
darīt dzīvi krāsainu gan 
sev, gan apkārtējiem. 
Būdama vienkārša lau-
ku sieviete, esi spējusi 
nepakļauties vispārējai 
nolemtībai, ko gaidīja 

Latvijas nomales ļaudis. 
Tu liki saredzēt, ka dzīvei 
ir jēga, ka visos laikos ir 
bijis, pēc kā tiekties. Par 
spīti liktenim Tu neesi 
zaudējusi dzīvesprieku, 
cilvēkmīlestību un tieksmi 
pēc izglītošanās. Dzīves 
gaitā Tavs lielākais at-
balsts bijusi ticība sev, 
apkārtējiem un Dievam. 
Ar pašaizliedzīgu darbu 
savu dzīvi esi ziedojusi 
tautas vārdā. Tavs mērķis 
un arī sapnis bija tautas 
izglītošana. 

Kāds rakstnieks Tevi ir 
nosaucis par „īstu tautas 
rakstnieci”, kas, pati bū-
dama vienkārša, sirsnī-
ga un atklāta, vienmēr 
ir radusi iespēju kalpot 
augstākiem mērķiem, 
cēlākiem ideāliem. Tevi, 
Neaizmirstule, dēvē par 
izcilu personību latviešu li-
teratūrā, jo Tu uzskatīji, ka 
nākotne pieder jaunatnei, 
tāpēc pievērsies jauniešu 
izglītošanai. Piepildīdama 
savu sapni, Tu kļuvi par 
skolotāju. Domās ataust 
Tavi vēlie vakari sveču 
gaismā, rakstot mīļas 
pasakas pašiem mazā-
kajiem skolēniem par 
necilajiem lauku ziediem. 
Tās vienmēr caurvija kāda 
pamācība, kāda jauka 
doma, kas tika iesēta viņu 
sirsniņās un nesta tālāk 
pasaulē. Skolotājas dar-
bu Tu izvirzīji par savu sū-
tību, uzticīgi kalpodama 
saviem ideāliem. Mīlestī-
bā pret trūkumcietējiem 
bērniem visas pūles un 
rūpes, likās, nenogur-
dināja Tavu stipro garu. 
Sava talanta kvēlē radīji 
darbus, no kuriem staroja 
latgaliskais, cēlais, ētis-

kais un reliģiskais. Savas 
literārās darbības laikā Tu 
esi palikusi uzticīga bērnu 
un jauniešu, mazāk - pie-
augušo literatūrai, kurā 
vijas Dieva, dzimtenes 
un līdzcilvēku mīlestības 
tēma, dažādu latgalis-
ku tradīciju cildinājums. 
Rakstīdama tautai viegli 
saprotamā valodā, Tu 
nemanot veicināji tautas 
apgarotību.

Dzīve Tev ir piespēlē-
jusi bīstamus pārbaudīju-
mus, ar kuriem drosmīgi 
esi tikusi galā. Brīvības 
cīņu laikā esi pārdzīvo-
jusi lielinieku teroru, kas 
draudēja gan ar cietumu, 
gan nāvi. Paliekot uzticī-
gai saviem sapņiem, Tev 
izdevās saglabāt skolu, 
kamēr lielinieku draudi un 
lēmumi aizgāja nebūtībā. 
Tas bija smags dzīves 
posms. Pietrūka naudas 
un citu iztikas līdzekļu, 
tomēr, spītējot liktenim, 
Tev izdevās saglabāt sva-
rīgāko dzīvē – ticību, bet 
mīļotais skolotājas darbs 
bija tas, kas uzturēja Tavu 
garu un dzīvību.

Tavu neatkārtojamo 
būtību raksturo arī spēcī-
ga dzimtenes mīlestība. 
Sevi vienmēr uzskatīji par 
īstenu latvieti. Aizskaro-
šie un sāpīgie izteikumi 
par Tavu tautību bija pa-
mats daudzu patriotisku 
literāro darbu radīšanai. 
Tajos cildināta Latvijas 
vēsture, tautas spēks un 
dzīves gaitas, plaukstošā 
nākotne. Dzimtene rai-
sīja ļoti daudznozīmīgas 
jūtas Tavā sirdī. Atrodo-
ties ārpus Latvijas, Tu ne 
mirkli nenovērsies no tās, 
turpināji cildināt to un sa-

glabāt latviskās vērtības 
sevī. Tu rakstīji: „Tu manis 
navaicoj, voi mīļoju tāvu 
svīdrim laisteitu zemi. Voi 
mīļoju skaneigu mežu, 
zeļteitus teirumus, pučem 
izrūtōtas pļovas, zemes 
acis – azarus… Es latvīte 
asu! Es mōsa vysu, kas 
sōpēs un osorōs stīp 
rūkas uz jaunom gaišō-
kom dīnom, stīp rūkas 
un sauc: Paleidzi mums, 
Dīveņ!”

Spītējot šķēršļiem, Tu, 
Neaizmirstule, nekad ne-
esi padevusies liktenim. 
Ticība ir garīgi spēcinājusi 
Tevi un ļāvusi sniegt mil-
zīgo ieguldījumu Latga-
les kultūras mantojumā. 
Var tikai apskaust Tavu 
atklātību, gara stiprumu 
un aktīvo darbošanos. 
Vai katrs spētu pretoties 
pastāvošajām dogmām, 
lai kalpotu savai sirdij? 
Cēlais mērķis izglītot tau-
tu, saglabāt ideālus un 
latgaliešu kultūru stāvē-
ja Tev blakus visas dzī-
ves garumā. Tavā garajā 
mūžā ir savijies prieks 
un skumjas, drosme un 
bailes. Tieši Tavs, Latvi-
jas nomales vienkāršas 
lauku sievietes mūžs, 
ir pierādījums latviešu 
tautai, ka varam būt stipri 
un vienoti, lai sasniegtu 
savus mērķus. Nevienai 
tautai, varai vai iekārtai 
nav pa spēkam salauzt 
īstenu latvieti… 

Neaizmirstule – savāds 
stādiņš Latgalē, Latvijas 
košā puķu dārza nomalē, 
ziediņš, kuram piemīt pa-
tiesums un neatkārtojama 
aicinājuma aura… 

Laura Miglāne,
 Špoģi
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D zīve ir kā karuselis. Tā ir 
strauja, neparedzama, ar 
kritumiem un kāpumiem. 

Karuselī ir daudz sēdvietu, bet 
kāds sēdēs man priekšā, kāds aiz-
mugurē, bet kāds -blakus. Citam 
patiks ar mani vizināties karuselī, 
bet cits kāps ārā, būs arī tādi, kas 
tiks izdzīti no karuseļa.

Iekāpjot karuselī, neko nesa-
pratu, tāpēc blakus ir mamma, bet 
tētis priekšā, tas vienmēr piecus 
soļus priekšā mums, lai mums 
būtu labāk. Sākumā karuselis likās 
tik ātrs, bet es pieradu. Pienāca 
laiks, kad manā karuselī iekāpa 
māsa, mamma pārsēdās, kādam 
taču jāpalīdz mazajai pierast pie 
visa. Pēc tam iekāpa arī otra māsa, 
un mamma atkal pārsēdās. Bet 
mamma mācēja visu ātri darīt, ik 
pēc minūtes bija blakus katrai.

Jaunībā karuselis tik ātrs un 
aizraujošs, tik daudz draugu kāpa 
iekšā, bet daudzi tikpat ātri arī 
izkāpa. Gribējās, lai karuselis 
griežas ātrāk, lēnāk, ātrāk, lēnāk, 
pati nesapratu, ko vēlējos. Domas 

virpuļoja arī tikpat ātri, bet sapratu, 
ka kaut kā trūkst. Sasniegumus 
gribas, lai vecāki lepojas. Karuseli 
jānodrošina, jāsāk nauda pelnīt, 
lai tētim nav tik smagi. Nauda, tas 
ir svarīgi, jo paēdis un apģērbts 
cilvēks vienmēr laimīgs. 

Hmm... karuselī vēl vietas 
daudz. Atkal tukšuma sajūta, kaut 
kā trūkst. Mīlestība, to es vēlos. Lai 
ir silti un labi, lai nav skumji. Bez 
prieka virpuļot nav jēgas. Visīstākā 
laime virpuļot bija bērnībā, un tikai 
mīlestība liek atkal sajusties kā bēr-
na prātā. Ir jāmīl savs karuselis, jo 
brauciens būs tikai viens, kādam 

īsāks, kādam garāks, bet 
tikai viens, neatkārtojams, 
īpašs. Vēlos, lai manā karu-
selī kāpj daudz mīlestības. 
Lai man blakus sēž mani 

bērni, kam es palīdzu izprast 
dzīves priekus un nelaimes. 

Lai tie priecātos par dabas 
skaistumu un meklētu patvērumu 
pie manis, kad bīsies no pērkona 
ducināšanas un negaisa vētrām. 
Lai vīrs ir turpat, laimīgs un vesels. 
Lai bērni, paskatoties uz mums, 
jau zinātu, kas ir mīlestība. 

Nekas šai pasaulē nav mūžīgs, 
brauciens arī. Karuselis mēdz lūzt, 
tas pamazām kļūst lēnāks. Pasa-
žieri kāpj ārā. Mamma jau sen kā 
nav blakus, tētis vairs neskrien 
piecus soļus uz priekšu. Draugi, 
tiem savi karuseļi. Arī bērnus kād-
reiz būs jālaiž prom. Un pienāks 
arī tāds brīdis, kad palikšu viena 
un vērošu, kā viss paskrien man 
garām, brauciens kļūs lēnāks, 
līdz apstāsies. Bet es izkāpšu no 
tā ar prieku acīs, laimi sirdī un ne-
aizmirstami aizraujošām atmiņām 
par savu braucienu ar nosaukumu 
– dzīve. Un es ticu, ka viss, ko es 
vēlos, piepildīsies.

Elizabete Gražule,
Aglona

Т ёплыми одеяла 
становятся толь-
ко укутанными в 

людях, а солнце греет, 
только если люди не 
грешили ночью, о же-
ланиях дедов морозов 
и зубных фей никто 
не знает и даже не ду-
мал никогда, печать в 
печали и не знает, что 
делать, когда люди то-
нут в стереотипах и са-
моуверенности, хочется 
ломать их миры, кру-
шить, переворачивать, 
разочаровывать - по-
казывать, что не будет 
всегда вашего \хочу\ и 
моего \согласна\, моей 
слабости и боли столь 
красивой. ночь сегодня 

светлая, хоть и зим-
няя, и даже самая заяд-
лая сова иногда встаёт 
рано, и даже самая за-
ядлая тусовщица ино-
гда плачет по дому, на 
деревьях в декабре тря-
сутся последние листья, 
жёлто-черные, хотят до-
жить до зеленого июня 

и так же веселиться 
со всеми прибывшими. 
самые любимые песни 
пропадают и где-то то-
нут, ты знал каждое сло-
во разбуди тебя ночью, 
она тебе так о многом 
напоминала, резала - а 
теперь ты не можешь 
и нотки вспомнить, ни 
словечка. знаешь, так и 
с людьми случается, ты 
говорил им, не забудешь 
никогда, думал как же 
будет у вас через 60 лет 
складываться, а ты уже 
через год не помнишь 
ни одной общей исто-
рии, места встречи, пер-
вый вместе смех и ваши 
откровения забрал ве-
тер - в никуда. в детстве 

я клятвенно обещала 
себе никогда не пить, 
не курить и не прока-
лывать уши, боялась 
смерти и, что меня за-
берут в ад, ненавидела 
пьяных взрослых. и ах..
как много детских своих 
мыслей я не помню. как 
жестоко распоряжается 
время и память, мне 
кажется, если бы они у 
меня были, я бы могла 
в них копаться вечно 
- забывая обо всём. 
интересно тонуть даже 
в месяце назад или во 
вчерашнем дне, а даль-
ше я и не помню, как 
обидно.

Женя Лето,
 Даугавпилс

Karuselis
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virpuļoja arī tikpat ātri, bet sapratu, 



Я верю в себя
Я могу без тебя
Без твоих сообщений
Ты расслабляешь меня
Я сама вселенная
Я сама всё могу
В зеркале я вижу силу
Вижу, что я молода и красива
Я сознаю свои пробелы и у меня есть 
план по их устранению
Я могу всё это, с тобой или без тебя.
Я люблю свой биоскафандр – мой един-
ственный и вечный дом
Я люблю свои мысли
Я люблю свою борьбу
Я люблю себя.
И только потом
тебя.

Мария Лойко, Даугавпилс

Сказать спасибо, сказать прощай,
А на кухне для тебя заваривается чай.
Теряю тебя все больше каждый день,
Ты стала для моих страхов мишенью.

Тень уходит вместе с закатом,
Надежда прощается с грома раскатом.
За стеной раздался свисток,
Может останешься на один глоток?

Но твой ответ будет очевиден,
Ты исчезаешь давно, причиняя боль,
На ранах расщепилась соль,
Прошу, постой! Не уходи, ... .

© Lip Rise, Daugavpils

Klajā 
laukā

T ukšums – 
emoci ja, 
kas pār-

ņem diezgan bieži. Pārāk bieži, lai tajā 
visā, savā tukšumā, saskatītu savu 
nākotni. Nedaudz par daudz es dzīvoju 
tagadnē un kavējos pagātnē.

Zinu, ka pagātnē „tupēt” nav jē-
gas, jo kļūdas nav jāatceras, nav sevi 
jāsoda (tāpat atradīsies kāds, kas to 
izdarīs labāk, manā vietā), bet brīdī, 
kad būs izvēle – pieļaut šo kļūdu vai 
nē – jārīkojas savādāk. Tieši tā veidojas 
tagadne, labojot pagātnes kļūdas, rīko-
joties pareizi vai radot jaunas kļūdas, 
ko labot jaunā tagadnē. Taču visvairāk 
biedē doma par nākotni, nežēlīgāko no 
visām realitātēm. Katra neziņas pilnā 
sekunde, kas nāk, pienāk, paliek pa-
gātnē, un tā uz riņķi, bet biedē tā tikai 
tajā nākšanas brīdī, kad tas brīdis vēl ir 
mana nākotne. Problēma ir tajā, ka es 
nezinu, kur ir problēma, es tikai zinu, ka 
tā ir, un man bail. Bail no nākotnes. Es 
zinu, ko es gribu, bet zinu pārāk virspu-
sēji. Zinu ,ko man vajag, bet nezinu ko 
darīt, lai pie tā tiktu. Zinu, ka gribu iet, 
darīt, lai kāptu augstāk, redzētu vairāk, 
bet nezinu kur.

Zini to sajūtu, kad stāvi klajā laukā 
lietus laikā? To sajūtu, ka tevi neviens 
nekur negaida? Es tā jūtos šobrīd. 
Pašlaik šis „neviens” ir nākotne. Mana, 
manā prātā neeksistējošā, nākotne. 
Un viss, ko es redzu, ir tumša, lietaina, 
dubļaina pļava un apkārt itin nekā, tum-
sa. Neviena koka, zem kura rast patvē-
rumu, drošības sajūtu. Bet vienu gan 
es zinu droši, ja nu gadījumā nākotnei 
nevajag mani, tad man to noteikti va-
jag. Gribu redzēt laimīgus cilvēkus sev 
apkārt un būt laimīga pati. Gribu ticēt 
sev un tam, ko es daru. Darīšu to, kas 
sanāk, un to, ko vajadzēs, lai sanāk. 
Mīlēšu dzīvi, lai arī kā tā nemocītu, jo 
cieš visi, bet izdzīvo stiprākais. 

Galvenais jāzina, jāzina, ko gribi 
sasniegt dzīvē un cik daudz esi gatavs 
sevis ziedot.

Sandra Reščenko, Aglona
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| каждому 
свое |

«Борьба 
 против
   Катиного 
      Эго»



Ты знаешь, я ведь 
от тоски по-
мру, руки на 

себя наложу, а телом оста-
нусь жить, и жизнь будет 
ничтожнее самой причины 
тоски, самого оскорбления 
в сторону чувства, которое 
таковым и назвать стыдно. 

Без встрясок я засохну, 
как мертвая мышь в поле, 
среди колосьев пшеницы, 
никто и не заметит произо-
шедшего со мной несчастья, 
что для меня лишь несча-
стье, а для других всё равно, 
что и счастье. 

А придет день, и может 
новое захватит мысль, если 
не засохнет вся моя утроба, 
если еще смогу я дышать 
полной грудью, если стыдно 
не станет, что после такого 
жива осталась, если глаза 
останутся чище неба, что 
над головой.

А ты, что ни день новый, 
всё улыбаешься, смотришь 
своим орлиным взглядом, 
да уже не на меня, ты своего 
взгляда попросту не раз-
брасываешь, ты его бере-
жешь, да не для одной, а для 
всех помаленьку, чтобы не 
обольщались. 

Гордый, гордый взгляд, 
да такая же осанка, себя 
не дашь в обиду, а других 
без слов обидишь, без дви-
жения, без раздумий, коли 
тебе более не интересна 
судьба того человека, так он 
сразу низок для тебя, словно 
мусор с помойки.

Зачем я такая пустая 
и мелочная словами тут 
бросаю, я совсем не лучше 
тебя, я всё тоже плоха, да 
по-другому, отлично от тебя 
совсем, наоборот, будто 
перевернули тебя, да на 
голову поставили, и голову 
в землю вдавили, так, что 
продавили последний раз-
ум и от головы не оставили 
ничего.

Теперь нечего и думать, 
нечем, всё на сердце пола-

гается, всё там опирается, 
которое без дверей, всё 
равно, что лопнет завтра же, 
непременно, непременно 
последнее испарится, что 
отлично от кишок. 

И что же, скажи мне, оста-
нется, с тех пор как голова 
в земле зарыта, да продав-
лена, червями истерзана, а 
глупое сердце разорвано от 
того, что туда засунуть за-
хотели много, больше, чем 
для жизни надо.

Душа (?), так ее давно 
нет, вместе с тобой утопи-
лась, зимой всё бросалась 
с моста, об лед билась, и 
совсем одурела, окоченела, 
пока прорубь отыскала, да 
нашла в нем спасение. 

Ты не жалел меня вовсе, 
никогда я в твоих глазах не 
видела жалости, теперь же 
смотри на меня раздавлен-
ную, глупую и умерщвлён-
ную, смотри, да радуйся, в 
копилочку положи новое 
своё достижение, только 
внукам не рассказывай, не 
хвастай, хватит с этого мира 
и одного такого, как ты. 

Такого умелого заражать 
привязанностью, да навяз-
чивой мыслью всё назвать 
это за любовь, умелого, как 
вчера, так и сегодня, ты 
человек, которого время не 
старит, и силы не покидают, 
ты, припевая, не оглядывай-
ся, впереди много интерес-
ного, много продавленных 
голов и разбитых сердец. 

Да не зевай, тебе цепкая 
хватка надобна.

Женя Лето, Даугавпилс
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Krustcelēs
Stāvu es krustcelēs.
Ceļus mēness rotā.
Te viens iemirgojās mēness gaismā,
Speru soli...
Gaisma zūd.
Atmirdz otrais ceļš,
Un es jau traucos tur.
Bet atkal tumsa.
Mēness rotā trešo ceļu.
Sirds man joņo -
Kaut tikai neizdzistu, nepazustu!
Mēness spīd un viltīgi smaida,
Es traucos uz priekšu,
Bet pēkšņi es apstājos...
Tik viegli, vienkārši un skaisti?
Bet kas būs ceļa galā? 
Ko es vēlos?
Es apstājos, aizdomājos,
Ieskatos sevī.
Atskatos atpakaļ.
Tur paliek mežs, kur man patika sēņot.
Strauts, kas pavasarī jautri čaloja.
Vecāku iekoptais ābeļdārzs.
Tur paliek daļa no manis...
„Tikai neatlaidīgs darbs ved tevi uz 
mērķi!”
Atkal un atkal šie vārdi skan no pagāt-
nes,
No turienes.
Tie nelaiž mani vaļā.
Bet varbūt tie nāk no manas sirds?
Paskatos uz mēnesi.
Tas viltīgi smaida.
Nē...
Es noteikti zinu-
Vieglākais ceļš neved uz galamērķi, laimi 
un veiksmi!           

Alise Ivbule, Aglona
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Два луча
Однажды, летним днем
На прогулку вышли два луча.
Два друга, отдали б жизнь в бою за дружбу.
Они летели, на мир глядели,
Хохотали, улыбались..
Как вдруг, один услышал крик.
Печальный голосок безудержно звал чудо.

Луч остановился..подумав, вдруг сказал:
«Мой брат, моя хвала..ты продолжай свой путь, я отлучусь»
На что второй ему ответил:
«Брат, случилось что? Иль позабыл чего? Скажи!»
«Я слышу крик! Меня зовет, я чувствую» - луч крикнул, уходя.
«Я буду ждать тебя в саду, и ты не медли. Будь начеку!
И знай, я тут как тут. Мой брат, удачи!».

Второй пустился в поиски. Все ближе к голосу мольбы.
Тревожно стало. Но страх, смертельный грех.
Отважно он спускался вниз. Становилось все темнее.
Бедный голосок звучал яснее. Луч устремился.
Он знал, зовут его.

И вот, спустившись в самый низ,
Герой заметил бедное дитя.

«Чего ты плачишь?» - удивленно крикнул луч.
«Я тут одна, сижу день изо дня.
Вокруг темнота, мороз, тяжкий гул.» - сквозь слезы сказало дитя.
Луч ужаснулся.. дитя продолжало:
«Но не пойму, от куда взялся ты? 
И для чего прошел такое расстояние?»
Луч призадумавшись, сказал:
«Я луч, сын солнца. Брат луча второго.
Мы вышли на прогулку, пред боем отдохнуть.
Но вдруг, послышался твой голос.
Я понял, это долг. Я должен был прид..»
Как вдруг на полуслове перебило его дитя:
«Пред боем? Так улетай!! Быстрей!
Твой брат заждался! Лети! Не стой!»
Луч с гордостью в глазах сказал:
«Мой брат отважный воин, я верю. Он силен.
Мой долг остаться здесь! Я прилетел сюда,
И останусь с тобой навсегда!»

Дитя заплакало от счастья.
Луч улыбнулся и спросил:
«А как зовут тебя, дитя?»
«Любовь..» - на что ответила она.

© Lip Rise, Daugavpils
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Я могла бы петь
В опере завывать арии
Я первой дивой могла бы стать 
Которую скинули в оркестровую яму

Я могла бы писать идиотские романы
Про идиотов людей и их идиотские судьбы
И про одинокого кота, любящего принимать ванны
И я бы получила Золотую Малину
За экранизацию своего творения

Я могла бы сделать открытие
Найти время письма без остановки
За которое обязательно натирается мозоль на пальце
Шнобелевская премия была бы у меня в кармане

Я могла бы в конце концов
Утопиться в кружке
Подавиться насмерть пальцем или зубной щеткой
Мне бы вручили премию Дарвина (посмертно естественно)

Я столько всего упускаю.
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Смотрю вдаль, вижу край
Вечности-конечности.
Неба гладь, солнца май
Псевдо-безмятежности.

Спрячься сам в свой карман
Там тепло и сыро,
Верь, что не найдет там
Апатия-проныра.

Возьми тапку, клей заплаткой 
Озоновую дырку.
Может, подойду украдкой,
Ущипну за бирку.

Кроме шуток, расскажи,
Ветер веет под землей?
Веки сдвинь и покажи,
Сонный шумный танец свой.

Anna Grizāne, Daugavpils
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