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Labdien, Lasītāj!
I epazīstinām Jūs ar jauniešu 

starpkultūru avīzes «Latgales 
tilts» trešo numuru, kas tapis 

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

Ziema ir pārdomu laiks, tāpat 
kā teksts, tā dod iespēju uzkrāt 
spēkus, lai sāktu visu no sākuma. 
Ziema ir pavasara priekšvēstne-
sis. Refl eksija par sevi, saruna 
pašam ar sevi dod iespēju izvērtēt 
un saprast, noformulēt dzejoļos, 
stāstos, miniatūrās tās pārdomas, 
kas krājušās gada laikā vai ilgākā 
laika posmā. Ziemas īsās dienas 
un garie vakari ir labs laiks, lai 
domātu, izvērtētu, svērtu un 
mērītu to, kas jau šķitis pavisam 
skaidrs.

Katrs izdevuma numurs ir jau-
na pieredze, jaunu pārdzīvojumu 
fi ksējums. Tā ir kultūras procesa 
daļa, kas jau ir apzināta un no-
formulēta, tiesa, ne uz visiem 
laikiem, tikai līdz nākamajam 
pārdzīvojumam, kad viss atkal 
mainīsies, sāksies no jauna.

Tāpat kā sniegs klāj zemi, vārdi 
pārklāj pārdzīvoto, ļauj ar to sadzī-
vot. Lasot jauno autoru darbus, 
noteikti ir jāatceras, ka katrs vārds 
ir aisbergs, aiz kura slēpjas tas — 
līdz galam nenoformulējamais un 
nepateiktais. Bet vārds ir norāde, 
ceļazīme iejūtīgam lasītājam, kas 
ir gatavs bez ironijas vai kritikas 
sekot līdzi autoram pa tā tekstvei-
des ceļu. Lasītājs, kas iet kopā ar 
autoru, gūst ne tikai savu, bet arī 
autora pieredzi, gūst impulsus, lai 
pats sevi pilnveidotu.

Avīzē publicēto materiālu var lasīt arī mājas lapā www.iiac.lv. Novēlam patīkamu lasī-

šanu un aicinām sadarboties, izsakot savu viedokli par avīzēs publicēto, atsūtot savu 

vērtējumu, atsauksmes vai komentārus uz e-pastu: info@iiac.lv!
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Manī uzplauka zieds
“C ss!” man pie 

auss kāds no-
čukstēja. „Ie-

klausies! Ko tu dzirdi?” 
Sirdspukstus, kaķa rāmo 
murrāšanu, pulksteņa 
vienmērīgo dipoņu, pu-
teklīša nolaišanos uz 
galda malas un līksmo 
sasveicināšanos ar pārē-
jiem galda iemītniekiem. 
Tikko kādam noplaiks-
nījās pēdējā dzīves se-
kunde, bet tur, palūk, 
tur, tajā gaismas pļavā, 
pasaulē nāca kāda jauna 
dzīvība. Vari iedomāties, 
cik daudz dažādu brī-
numlietu var notikt vienas 
sekundes laikā?!

Ui! Kaut kas vēss un 
samtains pieskārās ma-
nai sirdij. Tas kutēja. Manī 
uzplauka zieds. Starp 
vientuļām un nosalušām 
sirds telpām uzziedēja 
jauna cerība. Smalks 
zieds ar trīcošu kātu kā 
gaišs stars drosmīgi tu-
rējās pretī aukstumam. 
Es aizvēru acis un jutos 
kā tikko piedzimusi.

Neparastas iedomas 
mani izveda pagalmā. 
Es ieelpoju  vēso gaisu, 
tas glāsmaini ielija plau-
šās un viegli iestūma 
mani plūstošajās nakts 
smiltīs. Sirdī iedūrās sīka 
adatiņa, un es sapratu, ka 
esmu gatava pārmaiņām. 
Esmu gatava nogriezties 
no savas iemītās takas 
un doties pretī jaunai, vēl 
neatklātai laimes zemei.

Un te es atkal sajutu 
dzēlienu. Trauslais zieds 
jau pildīja manu dūma-
kaino sirdi ar uguns vēr-
pelēm. Šī smalkā dzīvība 
iesūca sevī sarūsējušās 
bailes un iepūta silto dva-
šu. Šai mirklī es dzirdēju, 
kā sisina sienāžu laulā-
tais pāris, redzēju, kā silta 

dūntumsa apsedz 
miegā ieaijāto pil-
sētu. Vējš izčukstēja 
nevaldāmas skaņas, un 
vienā mirklī tās kā satrū-
kušas notis sabira upē. 
Cik skaisti un neparasti!

Tik ilgi es biju sēdējusi 
savas istabas pelēkajās 
sienās starp grāmatu 
torņiem un baiļu pava-
doņiem... Es baidījos 
no apkārtējās tumsas 
un aukstuma. Manas 
skropstas nejuta saules 
skūpstus, āda blāvoja 
putekļainas tāfeles krā-
sā, bet smaragdzaļās 
acis skatījās tukšumā. Es 
eksistēju, bet ne dzīvoju. 
Taču tagad mazā dvēse-
līte, mīļais puķubērniņš, 
kas manī uzplauka, liek 
man just ziedoņčukstus. 
Nu es varu atvērt acis 
un sajust saules rotaļas 
skaistumu, ar pirkstiem 
spēlēties lietus burbuļu 
oāzē. Es varu smieties 
un justies patiesi labi. 
Mana sirds izdejo savu 

laimes apli un iekļūst citā 
galaktikā. 

Viena smalka puķe, 
kas uzplauka manī, pār-
vērta manu pasauli zie-
došā pļavā, manu sirdi 
– uzplaukušā peonijā, bet 
mani tā iešūpoja jaunās 
izjūtu dimensijās. Un šis 
zieds ir katrā no mums. 
Tas gaida, kad tu viņam 
atļausi sevi mīlēt. Tas 
gaida, kad tu ļausi sev 
palīdzēt. Tavs pienākums 
ir ielaist ziedoni sevī, lai 
izgaršotu šī augļā nepa-
rasto būtību. Tas atnesīs 
tev laimi un mieru. 

Atveru aizmigušos 
plakstus un saprotu, ka 
manā istabā elpo pava-
saris. Viss ir savās vietās, 
bet kaut kas ir mainījies 

manā skatienā. Es jūtu 
laimes vibrācijas. Man 
sejā neviļus bezbēdīgi 
iezogas smaids, un acīs 
atkal ir atgriezusies prie-
ka dzirkstelīte.

„Paldies, mazo drau-
dziņ!” es nočukstu un 
piespiežu silto plaukstu 
pie savas laimīgās sirds.

Mums, radošajiem un 
labestīgajiem cilvēkiem, 
ir pienākums plaucēt 
pasaulei laimes ziedus. 
Podiņos, dārziņos, sil-
tumnīciņās, vaigu galos, 
viļņu šūpolēs, kaķastes 
pūkainajā līkumā, vēja 
smaidos un mīlestībā.

Dzīvosim ar iedves-
mu!

Diāna Pēterāne, 
Aglona

dūntumsa apsedz 
miegā ieaijāto pil-
sētu. Vējš izčukstēja 
nevaldāmas skaņas, un 
vienā mirklī tās kā satrū-
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Я может буду рисовать
Затмение на лице
И мелкий дождь, пойдет по стенам
С осиротевших мыслей
Крапивное стекло, мятежно бьет
Растаявшее тельце
Растапливает белизну
Как будто ты один
Но вы с ней.

Как будто стало более прохладно
Синеющий рассвет, и нет 
Соленых лепестков
Я так устало, наблюдал
За бесприцепным маятником

И
Смял меня, 
Осталась
Пара слов.

Стоял. На солнечных лучах стоял
Я видел мрамор горько терся.
Когда в глазах сомнений залп,
Душа плетется

Богдан Озеркин, 
Даугавпилс

Я хочу погрузиться
на дно тёплого моря,
напиться чистой
родниковой воды,
ощутить прохладу 
канадского леса
и свежесть морозной,
русской зимы.

Хочу взять тебя за руку,
пройтись по улицам
 старой Европы,
Целуясь, под развод
 мостов Питера,
и вечерние виды Невы.

С тобой быть счастливой
во всех уголках земли,
спокойно и чисто 
без нагромождения лишних слов.
И пусть однажды,
совершенно случайно,
Вечерние крыши Парижа
почувствуют нашу Любовь!

Вечерние 
крыши Парижа

без нагромождения лишних слов.

Анастасия Платкова, 
Даугавпилс

Прощание со школой
Красочных воспоминаний
Ослепляет калейдоскоп,
Мутно перед глазами –
Виной пелена из слёз.

Последний звонок разлился
В памяти сотней нот.
В прошлое дверь закрыта;
Одно направление – вперёд.

Туда, где ты уже взрослый,
Ты сам за себя в ответе.
В тот мир, который так просто
Себе представляют дети.

Музыка, чёрно-белый
Цвет выпускных одежд.
Слёзы на милых лицах…
Школьники… Или нет?

Вижу я сорок с лишним
С честью прошедших путь.
Между двумя звонками;
Пусть несерьёзных, пусть.

Часто не идеальных
Странных, смешных, живых,
Скромных, порой нахальных,
Взрослых. К чему грустить?

Важный этап оставив
Где-то за дверью в класс,
Трудно поверить фразе
«Это последний раз».

Нет, мы ещё вернёмся!
Нет, не закрыт засов!
Мы, обещаю, услышим не раз
Знакомый до слёз перезвон.

Та связь, что продлится столетья,
Связь между Вами и мной…
Учителю слышен за мили
Зов его учеников.

Двенадцатый год мы бок о бок,
В двенадцатый раз – прощанье…
Но верим, что сдержит школа
Святое своё обещанье.

Нас не забывать,
Любить и прощать,
И вечно для нас, повзрослевших
Дверь в детство открытой держать.

Екатерина Завьялова, 
Даугавпилс
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A izver acis uz mazu 
mūžības minūti un 
ieelpo ziemas sa-

jūtas! Tās ir aukstas, bet 
graciozas.

Man labāk patīk sēdēt 
mājās, ieritināties vairākās 
pūkaini dzīvelīgās segās 
un pazust mandarīnu tējas 
noslēpumos. Mmm... kopā 
ar tās kvēlošo aromātu 
manī dzimst pasaule- kā 
tāda dzīvīga gaismiņa, kā 
nezināmi jauns sākums, kā 
īpaša pasaka, kurai vēl nav 
beigu. Un šādos brīžos 
tā gribas atklāties, gribas 
spīdēt kā pavasara zvaig-
znei, gribas dzīvot saulē kā 
ziemas ledājiem!

Kad satiku tevi, tu biji 
pavisam vientuļš un ne-
dzīvs. Tu lūdzi pēc palīdzī-
bas, visi tevi bija pametuši, 
tikai manas smalkās sirds 
gaismiņa nepagāja tev 
garām. Es jutos pacilāta 
kā ābeļzieda spārni, es 
zināju, ka tu esi man Dieva 
sūtīts, un es vēlējos ar tevi 
dalīties it visā. Pat pasau-
les pēdējā maizes kancītī, 
lai arī tavas jūraszilās acis 
spīd kā šodienas sirsnības 
saule. Es starojos gaišu-
mā, un tu uzplauki manas 
mīlestības mūzikā...

Lai gan neviens, izņe-
mot mani, tevi neredzēja, 
es zināju, ka tu esi mans, 
tu esi manu sirds ceļojumu 
sargeņģelis.

Aizritēja sekundiska 
mūžība, un tu pirmo reizi 

pasmaidīji - dzīvi un jutek-
liski kā tikko upē iekritis ra-
sas piliens. Manī dziedāja 
prieks. Es jutos piepildīta 
kā noslēpumaina aka za-
ļajā meža noriņā. Es tevi 
sajutu kā mazu bērņuku, 
kuru negribas izlaist no 
saviem dvēseles apskā-
vieniem. 

Laiks sakusa izjūtu 
mirkļos, mēs mācījāmies 
smieties, lēkāt pa māko-
ņiem, spoguļoties snieg-
pārsliņās, lidināties smiek-
los- mēs studējām dzīves 
fi lozofi sko grāmatu. Ar tevi 
kopā tā šķita tik interesan-
ta! Nenobrīnīties!

Bet tad kādu rītu es 
atvēru acis un tevis vairs 
nebija. Es meklēju, sirds 
maldījās, pasaule klusēja. 
Manas domas sāpēja un 
smeldza! Bet tad es sapra-
tu, ka sargeņģeļi taču ne-
pazūd, tie vienkārši pārtop 
katram savā gaišo domu 
pasaulē un aicina atstaro-
ties sirds mīlestībā.

Sargeņģelis... viņš liek 
man spīdēt un atstarot 
gaismu. Tas vienmēr soļo 
man blakus. Manu domu 
pasaule ir gaiša un mie-
rīga.

...atveru acis, tēja ap-
vainojusies un aizmigusi, 
taču pa istabu vēl klejo 
mandarīnu sulīgā elpa.

Cerīgi. Manī top gais-
ma.

Diāna Pēterāne,
Aglona

в декабре
незначительно так оступилась

просто пошатнулась на ступеньке....
а внутренняя реальность уже в дребезги

воображения начинают сочинять 
эго переходит на самую раннюю стадию 

развития - oral receptive 
сознание больше не способно адекватно 

воспринимать 
пирамида разрушается

просто снизить бы градус желаний
как будто больше, кроме этого, ничего 

не выходит...

влюбиться
я так стремилась найти себя

что потеряла

меня нет
 вдруг всё увидела

нужна была всего одна песня
один человек

и эссе, конечно)
 

ожидания 
перфекционизм
и narrow mind

в этом всё
 

иллюзия особенности расплылись
а вот и высокая самооценка просачи-

вается
 

а меня нет
нигде

Катарина Крумплевская, 
Даугавпилс

A izver acis uz mazu 
mūžības minūti un 

pasmaidīji - dzīvi un jutek-
liski kā tikko upē iekritis ra-

Sargeņģelis dzīvo
manā sirdī
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Sestdiena. 

А ты представь…
А ты представь, что ты птица,
которой часто снится сон.
где она видит море
и шепчущий трепет волн.
 
Где просторы маковых полей,
и рожь от ветра колоситься,
где день за днём становится светлей,
и дождь наливаясь солнцем искриться.

Под лазурью яркого неба,
расправив крылья широко,
над горами, где шапки снега,
Увидела домик и влетела в окно.

Заснула сладко в тёплом доме,
от усталости долгого полёта.
Вот и я проснулась в полудрёме,
вспоминая парящего сна красоты.

Анастасия Платкова, 
Даугавпилс

Negulēta nakts atstāj smagumu galvā. Rūgteni-salda silta ūdens garša.
 Aiz loga lietus. Pelēkas sienas. Trūkst gaisa. Telefons klusē.
 Laiks apstājies manā apziņā. Moka skumjas. 
Nav spēka piecelties. Sapņoju iegrimt miegā.
 Simti neatšifrējamu īsziņu. Un nevienas atbildes. 
Klusums traucē. Gribas kliegt. Cilvēku sejas kā tumšas peļķes.
 Kapucis un cigaretes dūmi. Vientulība.
 Tāda dīvaina sajūta. Pasaules gals. 
Manas pasaules gals ir sācies.
 Šodien. 
Lietainā sestdienas rītā. Katrina Dališevska, 

Daugavpils
Lietainā sestdienas rītā. Katrina Dališevska, 

Daugavpils

Марии Арнольдовне 
Жилинской посвящается…

Я посвящаю эти строки Вам,
Сияющую праведность законов
Мне очертившим, указав каноны
Незримого доселе бытия.

Как нить, что даровала Ариадна
Тому, кто бросил вызов Лабиринту,
Вы показали то, что мне, слепцу, не видно:
Сокрытую в раздоре мыслей Правду.

Под вашей указующей рукою,
Под взглядом строгим, неустанно бдящим,
Я сбросилa пелену с очей своих незрячих,
Обрелa гармонию и мир с самой собою.

Я неустанно спорила,  металась,
Горячей крови буйству поддаваясь,
Но, понимая, что несу лишь хаос,
В который раз я с Вами соглашалась.

Вы не ушли, не бросили, не стали
Гнать духом нищего со своего порога.
Ваш дар бесценен: откровеньем Бога
Мне стали Вашей истины скрижали.

И я не сдамся; вновь и вновь споткнувшись,
Я вспоминаю Вашу в меня веру,
И трепетно заветам Вашим внемлю,
Собрав в кулак истрёпанную душу.

Я посвящаю эти строки Вам:
Наставнику, поднявшему из бездны
Тот огонёк, потухший, бесполезный,
Что стал теперь огромнее костра. 

Jekaterina Zavjalova, Daugavpils
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A ust saule, 
l ē n ā m 
pārklā-

jot Latviju ar 
savu zeltaino 
villaini, mir-
gu ļo jošām 
sniegpārslu 
pērlēm rotā-
tu. Tā apsedz 
sniegotos la-
bības tīrumus, 
pēc mākoņiem 
alkstošās priežu ga-
lotnes, katru Vecrīgas 
ieslīpo jumtiņu un ne-
piemirst arī zem ledus 
kārtas dusošo Daugavu. 
Mostas pilsētas, mostas 
lauki, un baznīcu torņos 
sāk dunēt smagie zva-
ni, aicinot ļaudis uzsākt 
nedēļas pēdējās dienas 
svinēšanu. Un, kad sau-
les staru villaine saplūst 
ar balto sniega klajuma 
spožumu, ikviena dziļāk 
redzoša acs spēj saskatīt 
To Kungu virs bezgalīga-
jām kupenām. Svētdie-
nā. Pār zemi. Balinātā 
linu kreklā un pastalās 
staigājam...

***
‘’Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts, lai top Tavs 

vārds...”
Viņš beidza murmināt 

Tēvreizi un aši noskūpstī-
ja ap kaklu apliktajā ap-
sudrabotajā ķēdītē ie-
kārto krustiņu. Kad pa-
vērās kabineta durvis un 
viscaur pelēkais biroja 
darbinieks aicināja viņu 
iekšā, jaunais puisis vēl 
nervozi paspēja izlaist 
pirkstu cauri vijīgajiem, 
gaišajiem matiem. 

Tas mirklis bija pienā-
cis-tuvāko 5 minūšu laikā 

Es iemīlos rudenī.
Kaislīgi rozīgajos ābolu vēderos. Viegli līganās 

koku galotnes plivina savus raibos svārkus un 
sajauc manu skābekli ar koķetu romanci. Mūžam 
mitrais vējš iztīra manas acis, lai es spētu ierau-
dzīt pretim nākošās sejas perfektumu. Pār viņa 
asajiem vaigu kauliem straumēm plūst netīrās 
lietus lāses, pārvēzdamas viņu dievā. Skaistuma 
dievā.

Pie velna tizlo pavasari! Blondais princis sava 
zilacainā ponija seglos, lai iet uz poda. Jābeidz 
sapņot par glumajiem ābeļziediem, kad acu 
priekšā spainis ar skābajiem, nobriedušajiem, 
stingrajiem ābolu vēderiem, vai ne? Katrai no taču 
var piederēt maigi skarbais rudens ar asajiem 
bārdas rugājiem...

Dinija Jemeļjanova, Ilūkste

PASĪVIE DIEVLŪDZĒJI
SLAPJIE ĀBOLI

izšķirsies viņa profesio-
nālās karjeras nākot-
ne. Sperot pirmos soļus 
savu sapņu futbola kluba 
direktora kabinetā, puiša 
acu skatiens nekavējo-
ties pielipa pie sienas 
piekārtajam pagājušās 
sezonas komandas sa-
stāva fotoattēlam. Jau 
kopš piena zobu izkri-
šanas gadiem, viņš bija 
pārliecināts, ka jākļūst 
par futbolistu. Iekļūšana 
šajā komandā nozīmētu 
pirmo nozīmīgo panāku-
mu savas dzīves mērķa 
īstenošanas plānā. 

Pelēkais biroja darbi-
nieks Centis (vārds bija 
rakstīts uz viņa identifikā-
cijas kartes), lika puisim 
apsēsties, un pats atstāja 
telpu. Jaunajam futbo-
listam nekas neatlika kā 
vien iekārtoties kastaņ-
brūnajā mākslīgās ādas 
krēslā, kurā iešļūkot, au-
gumā varenā jaunekļa 
stāvs vairs nebūt neiz-
skatījās tik pārliecinošs. 
Šī cilvēka rokās atradās 
viņa liktenis, vismaz šādi 
viņš pats sev bija iegal-
vojis.

Beidzot futbola kluba 
direktors nolaida pild-
spalvu un sakārtoja uz 
strupā deguna uzmauk-
tās brilles.

-Apsveicu, puis! Līdz 
ar nākamās sezonas pir-
mo tu sāksi spēlēt mūsu 
komandas rindās!-

Klusums. Gan telpā, 
gan domās. Bezgalīgs 
ledus stinguma klajums, 
un puiša rozīgie vaigi 
uzziedēja kā sarkanās 
rozes, vecāsmātes dārza 
dobēs.

-Formalitātes nokār-
tosi ar Centi, viņš sniegs 
visu tev nepieciešamo 
informāciju!-direktors 
nobēra vārdus kā bez-
krāsainos zirņus viņdien 
māte katlā, un pasniedza 
roku kā mazais brālis reiz 
stiepa beigtu žurku uz 
komposta bedri -Apsvei-
cu vēlreiz!-

Kaut kur aiz loga pa-
brauca garām tramvajs. 

Pēc ieilgušā klusuma 
brīža direktors jau sāka 
īpatnēji nopētīt sastingu-
šo puisi, līdz telpā pēkšņi 
ienāca pelēkais biroja 
darbinieks Centis. Viņš 

pasniedza direktora kun-
gam jaunu kaudzi papīra 
lapu, novērsdams priekš-
nieka uzmanību no tikko 
kā svaigi izceptā augstā-
kās līgas futbolista.

Pelēkais biroja dar-
binieks Centis, nemaz 
nesaņemdams norādī-
jumus, aicināja apmul-
sušo sekot viņam cauri 
ēkas gaiteņiem. Taču, 
ne parakstot līgumu, ne 
apmeklējot labierīcības, 
ne sniedzot žetonu sir-
majai garderobistei, le-
dus tukšums viņa domās 
neizkusa.

Tikai pēc stundas iz-
iedams uz rīta saules 
apspīdētas ielas, viņš se-
cināja, ka kuņģi moka vē-
dergraizes (kuru iemesls 
visdrīzāk ir pusducis no 
rīta apēsto vecāsmātes 
cepto kotlešu) un ka nav 
pateicis nevienu „pal-
dies”. Taču, kad pērļotā 
villaine atkausēja puiša 
prātu, viņš saprata, ka 
ir vēl iespēja kādam pa-
teikties:

‘’Paldies...Tev Dievs!
Mūsu Tēvs debe-

sīs...’’

***
„Mums i r  kurpes, 

mums ir krelles,
Mēs kā jaunas gumi-

jlelles!
Ē-ē-ē!”
Blāzmas ielas nama 

25a pagalmu pieskandi-
nāja 60-gadīgu kundžu 
trio spalgās soprānu bal-
sis. Viņu ģenerālmēģinā-
juma vienīgie klausītāji 
diemžēl bija tikai kāds 
noplucis krancis, pā-
ris pelēku bezdelīgu un 
vairākās kažoka kārtās 
savīstīts puišelis, kas 
cītīgi sūkāja īkšķi. Ne-
skatoties uz ziemas rīta 
dzestruma mazināšanos, 
enerģisko dāmu vaigi un 
deguni turpināja sarkt 
tikai pieskaņojoties viņu 
novalkātajiem, bez rūpīgi 
koptajiem purpursārta-
jiem lakatiem.

-Jā, tīri labi skan, ka 
es jums saku! -līdz ar 
pēdējo „ē” lepni noteica 
viena no dāmām- Mūs 
gan Frediņš nepārspēs, 
kā toreiz nabaga „Suitu” 
sievas!-

-Kā tad, kā tad!- vissa-
kumpušākā no kundzēm 
noteica un apsēdās bla-
kus zēnam uz soliņa, kas 
izskatījās vēl vecāks nekā 
uz tā sēdošā sieva.

-Labi, māsas. Mani 
mājās gaida Venta ar 
pilnu tesmeni, un vēl 
pagalms jāizšķūrē. Vēl 
trešdien varbūt atmīšos, 
Jēkabiņa pensija jāiz-
ņem, jūs jau zināt cik viņš 
pēdējā laikā vārgs, knapi 
malku līdz istabai spēj 
atnest...-

-Kā tad, kā tad!-sa-
kumpusī večiņa paņēma 
puisīti aiz rokas un iegāja 
vēl padomju laikos celta-
jā daudzdzīvokļu namā. 
Patiesībā jaunākas ēkas 
miestā par šo nemaz 
nebija, tāpēc dāmas uz-
skatīja, ka dzīvo vietējā 
„penhausā”.

Krāsainie ļaudis un viņu krītiņi Krāsainie ļaudis
un viņu krītiņi

Kamēr abas atlikušās 
māsas atvadījās viena 
no otras, vēlreiz iezva-
nījās baznīcas zvani, un 
pelēko bezdelīgu pāris 
aizlaidās.

Jau pēc pāris minū-
tēm dāmu trio līdere, 
kuras pirmā uzstāšanās 
bija plānota nākamās 
nedēļas gaidāmajā Me-
teņu gadatirgū, ar savu 
nedaudz aprūsējušo ve-
losipēdu minās pāri pau-
gurainajam lauku ceļam. 
Tas bija slidens, un sār-
tajos vaigos knieba sals, 
bet tas nemaz netraucēja 
večiņai dungot līdzi tikko 
ar māsām dziedātās ap-
dziedāšanās dziesmas 
meldiņu.

Līdz mājām bija atlicis 
vien kāds puskilometrs, 
kad večiņai garām aiz-
drāzās jauns, sudrabots 
„Audi”. Večiņa nobrīnījās 
par šādu brīnumu laukos, 
kur tikai tuvējā apkārtnē 
3 vīriem bija auto. 

Taču pēkšņi spīdīgais 
dzelzs rumaks apgriezās 
un lēnām sāka tuvoties 
vecajai kundzei.

„Ja nu tas ir kāds 
maniaks! ‘’tā bija pirmā 
doma, kas iezagās dā-
mai prātā, ”Dzirdēts jau 
daudz kas par vājprātī-
giem no lielās pilsētas! 
Vai, vai, labāk vajadzēja 
iet līdzi kaimiņienei uz 
baznīcu...

Tēvs mūsu, kas esi 
debesīs...”

Kad dāma lūgšanas 
beigās atvēra acis, ma-
šīna jau bija gabalā. 

-Ak, laikam tas bija ti-
kai Mārtiņa jaunais znots! 
Tomēr Dieviņš jau vien-
mēr palīdz, kad mana 
Jēkabiņa nav blakus...-
un viņa turpināja ceļu.

Dinija Jemeļjanova, 
Ilūkste

***
Cik parasts šodien pelēkais Latvijas rīts, un tomēr,
Zem cepurēm, zem skropstām, ja skatās,
Zīlītēs var izlasīt vairāk par „kā es gribētu doties uz 
dienvidiem prom”.

Man mātes vaibsti un no tēva arī kaut kas.
Es palikšu austrumiem,
 un būšu viens no tiem viļņiem, kas skalojas labāk 
pret savu krastu 
nekā pret neparastu.

Inga Pizāne, Krāslava
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A ust saule, 
l ē n ā m 
pārklā-

jot Latviju ar 
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gu ļo jošām 
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nedēļas pēdējās dienas 
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***
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viscaur pelēkais biroja 
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dzīt pretim nākošās sejas perfektumu. Pār viņa 
asajiem vaigu kauliem straumēm plūst netīrās 
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„Ir vienīgi zvaigzne...”
Svētajā naktī, debesu zilgmē
Kur dvēseles mieru sev rod,
Spožākā zvaigzne visumā spīdēj
Kas gaismu un cerību dod.

Tā uz zemi nes laimi un mieru,
Atklāsmes brīdis jau nāk
Mākoņi apskauj Visvareno Dievu
Eņģeļi odu dziedāt Tam sāk:

„Ak, līksmojiet visi
Kas zvaigzni šo redz!
Līksmojiet jauns un līksmojiet vecs!
Visvarenam Dievam ir dēls nesen dzimis
Tagad uz zemes ļaunums ir rimis!”

Ir vienīgi zvaigzne, kas mieru te nes,
Ir vienīgi zvaigzne...
Cerība, mīla un mēs.

Alisa Ciburevkina, Daugavpils


