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Labdien, Lasītāj!

I epazīstinām Jūs ar 
jauniešu starpkultū-
ru avīzes «Latgales 

tilts» ceturto numuru, 
kas tapis pateicoties 
Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instru-
menta un Latvijas valsts 
fi nansiālajam atbalstam 
projekta «Tavu iespēju 
«ABC»» ietvaros.

Pavasaris ir pavisam 
īpašs gadalaiks — pa-
vasarī dabā viss no-
tiek straujāk. Tāpat kā 
jaunībā — tas ir laiks, 
kad notiek visstraujā-
kās, vislielākās un no-
zīmīgākās pārmaiņas 
cilvēkā ne tikai fi ziski, 
bet arī garīgi. Tas ir 
laiks, kad var un vajag 
uzdrīkstēties, atraisī-
ties, augt, varēt, spēt, 
plānot, ... vēl daudzas 

un neizzināmas lietas 
sasniegt.

Šis ir ceturtais un no-
slēdzošais avīzes «Lat-
gales tilts» numurs. «Lat-
gales tilts», kas vienuviet 
pulcēja un vienoja kopā 
dažādu tautību un inte-
rešu radošus jauniešus. 
»Latgales tilts» deva ie-
spēju katram izpausties 
un runāt savā dvēseles 
valodā, sastopoties ar 
līdzīgi vai dažādi domā-
jošiem, veidot savu «sa-
pratnes tiltu» uz toleran-
ci. Lai arī avīžu «Latgales 
tilts» cikls ir noslēdzies, 
taču priekšā vēl ir dau-
dzas iespējas turpināt 
attīstīt savus talantus, 
uzdrīkstēties ļaut skanēt 
dvēseles stīgām. Vajag 
tikai UZDRĪKSTĒTIES! 
Lai veicas!

Avīzē publicēto materiālu var lasīt arī mājas lapā  www.iiac.lv. 

Novēlam patīkamu lasīšanu un aicinām sadarboties, izsakot 

savu viedokli par avīzēs publicēto, atsūtot savu vērtējumu, 

atsauksmes vai komentārus uz e-pastu: info@iiac.lv!



Мои птицы

Мои птицы улетают на юг,
их уносят холодные ветра,
где ты теперь мой юный друг?
Детство помнится будто было вчера.

Мои птицы улетают на юг,
а с ними беды ,горе и мрак.
Поднимаясь ввысь с крыши поют,
весёлой песней прогоняя страх.

Птицы улетая на юг,
обещают непременно вернуться,
в моём городе осень находит приют,
жаль, что в детстве только вновь
не проснуться.

Анастасия Платкова, Даугавпилс
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***
Tik skaisti kā šodien 
līst ļoti reti.
Tikai pavasaros tā līst, 
kad tu ej man blakus un turi 
lietussargu
virs mums.

Un it nekas netiek tam cauri.

Tik skaisti kā šodien līst tikai tad, 
kad es turos pie tevis un pat nepamanu, ka
līst.

***
Es peldu pa vientuļiem viļņiem, kas pārklāj mēmo 
upes gultni – 
Mūžīgas kustības liecinieci.
Upe ir starpniece, kas pastāsta jūrai, kā ezeram iet 
vai kalnam,
Bet kā upei iet?
Es peldu pa straumi,
Jo straume ir dzīvība.
Es esmu laiva, kas mēģina pietauvoties tavai sirdij.

***
miega samocīts, palagu saburzīts
no saullēkta čaumalas izšķiļas rīts
un tikai lietus sargā
no svešiem skatieniem
manas acis, ko taupu tev

rutīnas saskaldīts, gājēju samīdīts
pasaulē vienīgais cilvēku rīts
un tikai lietus sargā
no maniem skatieniem
tavas acis, ko taupi sev

***
Tu baudi manas dvēseles cukurgraudus, tiem pāri lejot kafi ju.
Tu taču zini, ka par stipru. Tu taču tīšām. Baudi.
Tu izrauj vārdus ar varu, neko nenožēlo, tikai dažreiz pažēlo mani.
Tu esi tirpas, kas skrien man pāri. Tik ātri, ka nespēju tevi ne aptvert, ne apturēt...
(kā gribētos paturēt...)
Visas kalendāra lapas esmu jau noplēsusi uz priekšu, saburzījusi, izmetusi
mirkļa sārtā.
Vēl tikai viens vilciens. Varbūt divi. Augstākais – trīs. Tavas elpas vilcieni.
Un mēs izkāpsim katrs savā pieturā, katrs savu iemeslu vadīti.
Tikai nesmejies, bet pašu radīti.
Es vēl raidīšu tev domu zīmes. Tu mēģināsi likt komatus,
Bet tas droši vien arī būs mūsu tuvības galapunkts.
Nekas jau daudz nebūs mainījies,
Ja nu vienīgi, mēs viens otram vairs nebūsim vienīgie, un viens otru
uzrunāsim citādāk.

Inga Pizāne, Krāslava

Tu baudi manas dvēseles cukurgraudus, tiem pāri lejot kafi ju.

Tu izrauj vārdus ar varu, neko nenožēlo, tikai dažreiz pažēlo mani.
Tu esi tirpas, kas skrien man pāri. Tik ātri, ka nespēju tevi ne aptvert, ne apturēt...

Visas kalendāra lapas esmu jau noplēsusi uz priekšu, saburzījusi, izmetusi

Vēl tikai viens vilciens. Varbūt divi. Augstākais – trīs. Tavas elpas vilcieni.
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“Dziesma par 
pūķi” 

Dzīvoja liels, briesmīgs pūķis,
Viņam bija garais snuķis
Zelta spārni, liela aste
Mute tā kā smilšukaste

Pacel, pūķi, mani gaisā
Lai vējš manus matus kaisa,
Pavizini mani vēl
Es jau zinu – tev nav žēl!

Kādu dien’ kur dzīvo pūķis,
Atnāk ciemos vecais rūķis
Pūķim patika dzert tēju -
Abi draugos bij’ ar vēju

Pacel, pūķi, mani gaisā
Lai vējš manus matus kaisa,
Pavizini mani vēl
Es jau zinu – tev nav žēl!

Pilnu vēderu sēž pūķis,
Blakus tam tup arī rūķis -
Gardumu ir vesels galds
Tomēr miegs ir arī salds...

Pacel, pūķi, mani gaisā
Lai vējš manus matus kaisa,
Pavizini mani vēl
Es jau zinu – tev nav žēl!

Alisa Ciburevkina, Daugavpils

мало
состояние

оно не уходит 
оно возвращается

до сих пор ощущение, что всё не так
нормы размылись

в настоящем всё идёт
только никто не знает как
теряю ощущение времени

 
завидую

умным людям
всегда

 
ужасная погода

и очень хочется спать

вместе
чистым голосом

по душе
мягко обволакивает

в свой мир
другим нет места

даже для внешнего
когда вы не читаете

просто sad story
и я

но мотивация спасательным кругом удерживает на плаву
жить одним:

количество в качество
во всём!

кино
легко

не задумываясь
просто чувствуя насквозь

настоящее
без планов, без ожиданий

следуя внутреннему
становится гениальным

в истории оставляя след для каждого
и ничего специального

просто жизнь
как она есть

Катарина Крумплевская, 
ДаугавпилсДаугавпилс
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S ākas kādas sausas 
augusta noga-
les dienas 

mijkrēslis. Kaut 
gan atroda-
mies jūras 
krastā, šķiet, 
c i l v ē k u 
masu atstā-
tie smiekli, 
p r e t i e d e -
guma krē-
mu aromāti 
un sviedriem 
piemirkušais, 
aizmirstais indīgi 
salātzaļais frotē dvielis 
rada tādu kā bezgaisa 
telpu. Netipiski parastai, 
karstai  vasaras novakarei 
pludmale ir gandrīz tuk-
ša. Laikam tomēr pļau-
jas laika izpārdošanas 
„Maxsimās”, „Spicēs” un 
pat Centrāltirgū likušas 
šīm masām nomainīt 
ziemeļvēja brāzmas pret 
veikalu gaisa kondicio-
nētāju rūkoņu. Bet, nē, 
šovakar piekrasti nav vēl 
atstājuši visi - uz zilā sola 
sasēdušies četri cilvēku 
tēli. Kāds bērns, garkā-
jaina pusaudze, būdīga 
četrdesmitgadniece un 
sakumpusi večiņa. Visas 
sievietes! Nāras .. vai?

***

N ezinu, kāpēc vis-
pār šodien uz 
šejieni atvilkos... 

Muļķīgi bija domāt, ka 
vēlos redzēt saulrieta 
krēmīgi blāvo oranžu-
mu un vecmodīgi lillīgo 
padebešu sārtumu. Pēc 
60 gadiem pavadītiem 
jūrmalas iedzīvotājas sta-
tusā pat kāda pilsētnieka 
atstātā dvieļa salātza-
ļums man šķiet intere-
santāks...

Krāsainie ļaudis un viņu krītiņi

Kārnajai skuķei atkal 
novibrē telefons. Tagad 
viņa vismaz minūti vār-
gi smaidīs telefona dis-
plejam un tad klabinās 
savus gēla nagus pret 
mobilā zilo, skārienjūtīgo 
ekrānu. Precīzi identis-
kas darbības viņa atkārto 
ik pēc 5-10 minūtēm. 
Periodu starplaikos viņa 
knibina noplukušo sola 
krāsojuma kārtu un bez-
mērķīgi lūkojas horizonta 
virzienā. Dažkārt viņa 
pakošļā apakšlūpu un 
„it kā” ar augstprātīgu 
skatienu pārlaiž skatie-
nu mums pārējām uz 
sola sēdošajām, lai „it 
kā” atskatītos uz pilsē-
tas pusi. Kad viņas ska-
tiens sekundes simtdaļu 

pavērts uz manu pusi, 
viņas sejā atspoguļojas 
riebumā slēptas bailes. 
Ha, baidies no manām 
grumbām? Nekas, bo-
tokss tevi glābs topošā 
Pamela Andersone!

Tikko atskrējusī sie-
va gan uz mani nemaz 
neskatās. Pēc  tam, kad 
ar savu lauķes spēku 
un miesnieka laulenes 
svaru bija atkritusi zila-
jā koka solā, tādējādi 
liekot tam nodrebēt pie 
visām skaidām, viņa bija 
veltījusi visu savu plie-
kano inteliģenci, lai pēc 
iespējas neuzkrītošāk 
novērotu blondo skuķi. 
Pāraugušajai pusaudzei 
bija sīkās lokās sačirkoti 
mati un pat 3 metru atsta-

tus no viņas varēja sajust 
virmojam saldu smaržu 
aromātu. Tuklā sieva iz-
bolītām acīm sāka ar 
pirkstiem virpināt savas 
strupās matu škipsnas 
un pat neveikli apostīja 
savu padomju laika vec-
māmuļas stila lakatu. 
Piedod mīļā, tavu žavēta 
speķa aromātu nepārsi-
tīs pat ar litriem dārgāko  
franču smaržu!

Tikai mazā meitenīte 
gan neko neslēpj, neko 
netēlo, neko neuzlūko. 
Kad ierados, viņa sēdē-
ja uz soliņa un šūpoja 
savas vismaz par 5 iz-
mēriem lielākās sandelēs 
ieautās kājas. Taču drīz 
vien viņai šāds stāvoklis 
apnika, un viņa, nome-

PLUDMALES NĀRAS
Krāsainie ļaudis un viņu krītiņi 
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tusies mīkstajās smiltīs, 
sāka rakt bedres, celt 
pilis un zīmēt sirdis tajās. 
Cik gan tīra, šķīsta, viegla 
un iekšēji skaista viņa vēl 
ir! Bet, nu jā, tas ne uz 
ilgu laiku...

Šodien man tāds dikti 
skarbs garastāvoklis. Nē, 
ko tur sevi mānīt, visu šo-
mēness...šogad...vismaz 
šogadsimt... Varbūt tas 
vienārši tāpēc, ka vasara 
man visnemīļākais ga-
dalaiks. Ienīstu piekrasti 
vasarā.

Ne tikai plikos, ap-
reibušos, smirdīgos 
cilvēku pūļus, bet arī 
svilinošo sauli, norimu-
šo vēju un grimstošās 
liedaga smiltis, kuras 
nokļūst pat līdz pilsētas 
centram. Tomēr vēl tikai 
pāris nedēļas, un līdz ar 
pirmo iedzelteno lapu 
atkal aizmirsīšos savā 
krāsu pasaulē. Nopirk-
šu audeklu, atjaunošu 
krāsu  tūbiņu krājumus, 
izskalošu vecās otas un 
būšu „ārpus uztveršanas 
zonas” vismaz divus mē-
nešus. Mazmeita saka, 
ka es esot visai stilīga un 
moderna vecmāmiņa, un 
tāpēc, ka, redz, mums 
abām mīļākais gadalaiks 
ir rudens, viņa iestāsies 
Mākslas akadēmijā. Ne-
būtu svētulīgās vedeklas 
tobrīt blakus es noteiktu 
mazmeitai : „Labāk, nē, 
meitiņ, nesakalsti tu arī 
kā es līdzi šīm krāsām uz 
manas paletes, pat sāļais 
jūras ūdens tās vairs ne-
spēj atmiekšķēt...”

 ***

H orizonta līnija. 
Jāzīmē zemu, 
lai paliek daudz 

vietas debesīm, lielai 
saulei un daudz baltiem 
mākoņiem.

Pils būs augsta, ar di-
viem torņiem. Nē, labāk 
trim. Viens mammītei, 

otrs tētiņam un pa 
vidu man.

Lielas durvis. Bet 
stipras. Un apkārt pi-
lij aizsarggrāvjus, lai 
zagļi, bandīti un buči 
neielavās un kaktos 
nesamitinās.

Daudz logu. Aizka-
rus nevajag. Manā ista-
bā vislielākais logs.

Katra torņa galotnē 
plīvojošs karogs.

Blakus saulei lido 
putns. Mamma, tētis un 
es caur lielajiem logiem 
tam uzsmaidam un mā-
jam pretī.

***

C ita pēc citas debe-
sis parādās zvaig-
znes.

Soliņu pēkšņi apžilbi-
na mašīnas lukturi. Tuklā 
sieva iesēžas mašīnā un 
aizbrauc. Gredzens tikai 
uz sola paliek.

Aiz priedes kāds šķībi 
nosvilpjas. Tīne iztaisno 
nošļukušos plecus un 
graciozi nozūd krūmā-
jos. Uz sola paliek sa-
skrāpēta SIM karte.

Mazā izdzird audžu-
mātes saucienu un aiz-
skrien. Zīmējums pa-
liek.

Večiņa nopūšas, no-
purina greznajā kleitā 
sapūstās smiltis un lē-
nām aizvelkas. Viņai 
vairs nav ko atstāt.

Visas viņas pirms at-
stāj pludmali atskatījās 
uz jūru, it kā prasīdamas 
pēc vienošanās. Bet jū-
rai cilvēka sejas nav.

„Ja gribat, lai es to 
visu aizskaloju, jums 
jāiet viļnos. Poseidonam 
un Neptūnam nāru ne-
kad nav par daudz. Va-
rēsiet dejot ar delfīniem, 
ēst kalmārus, pārkrāsot 
zilaļges dzeltenas un 
dzīvot koraļļu labirintos. 
Ejiet viļņos...”

Dinija Jemeļjanova, 
Ilūkste

Вытесняя 
лето
Листва на деревьях теряет блеск,
и запах трав слегка увядает,
и по ночам огня жаркого треск,
больше чем солнце днём согревает.

Плоды поспевают наливаясь соком,
и зерновые на полях впивают солнце,
птицы вновь увлечены юго-востоком,
и ночь быстрее стучится в оконце.

Медленно осень вытесняет лето,
знойные дни заменяя прохладой,
в яркие краски всё слегка приодето
и запах трав бесконечно сладок.

Анастасия Платкова, Даугавпилс

***
Tik neatgriezeniski un klusi,
Kā ziedlapiņas nobirst –
Tu man pieskāries...

Tik viegli un klusi,
Kā snieg aiz loga –
Mēs nedzirdējām,

Bet viss bija balts 
no rīta.

Kā lietus, kas iesūcas zemē - 
tik neatgriezeniski - 

Tu man pieskāries - 

Tik kautrīgi un klusi,
kā pirmā vizbulīte aug,
baidoties tikt noplūkta,
pirms atveras...

Inga Pizāne, Krāslava



Latgales tilts Nr. 4/20146

Tas sākās sen.. 
Es īsti neatceros to 
brīdi.

Tumšā zālē sēdēja 
cilvēki.  Varbūt  20, 

varbūt  50, varbūt vai-
rāk... Tam nav īpašas  

nozīmes. Visi klusēja.  Uz 
skatuves arvien nebija nevienas dzīvas 
dvēseles.  Bija manāms, ka skatītāji gaida 
kaut ko grandiozu, to, kā dēļ bija sanā-
kuši kopā un tagad sēdēja mēmā cerībā 
ieraudzīt to. 

Beidzot atskan skaļi aplausi, uz skatu-
ves parādās cilvēki. To vidū parādos es - 
galvenais aktieris.  Izrāde sākas. Kopš tās 
sākuma ir pagājuši jau daudzi gadi. Tajā 
zālē jau ir spēlētas traģēdijas un komēdi-
jas, un tomēr izrāde turpinās. Skatītāji nāk 
un aiziet, bet ir tie, kas līdz pat šai dienai 
sēž zālē. Durvis ir vaļā, bet viņi ar interesi 
vēro notiekošo uz skatuves. Iespējams, 
viņu pacietības kauss reiz būs pilns, un 
arī viņi lēni celsies kājās un ies projām... 
Aktiera uzdevums ir turpināt savu darbu, 
neskatoties pakaļ aizejošajām fi gūrām, 
kamēr zālē paliks kaut viens cilvēks. 
Kad viņš aizies, viss beigsies. Nolaidī-
sies priekškars. Vairs neskanēs aplausi.  
Aktieris klusi aizies projām. Teātris būs 
beidzies. Varbūt uz neatgriešanos.

Katrina Dališevska, 
Daugavpils

***
Ты думаешь, что ты дурнушка,
Что ты глупа, что ты плоха.
Но знай же, милая подружка
Ты идеальна для меня.

Смеются люди, говоря:
«Ты не красива!»
Пусть.
Любви полна душа твоя,
Поэтому, не смей грустить,
Тут не уместна грусть.

Слова людей – глухое эхо,
А ты, словно скала.
Не слушай их,
Они не смогут разубедить тебя, 
Что ты прекрасна.

Со мною будь согласна,
Ведь повторяю часто я:
«Ты идеальна для меня!»

Красивой будет зваться та, 
Что, может, внешности прекрасной лишена,
Но чья душа чиста, добра.
Чье сердце пламенем любви объято,
И хрупкой нежности во всем.
Вот, кто красива.

Время возьмет все то, что взять положено ему,
И тела вся краса уйдет,
А вот душа - останется такой, как прежде.
Тут удивляться ни к чему,
Ведь вечна доброта внутри, а грим с лица сойдет, 
Оставив, призраком надежды той,
Кто слепо полагает,
Что, не имея ничего в душе,
Ей люди сердце нежное доверят.

Неправда.
Глупа та ложь,
И все глупцы, что в эти небылицы верят.

Люби себя, считай красивой,
Пускай завистник возражает,
А ты его не слушай!
Тогда-то будешь ты счастливой,
А счастье – всех преображает.

И светишься улыбкой ясной,
Когда ты счастлива в душе.
Для мира целого прекрасной,
Ты станешь в миг один уже.

Kristina Sledevska, Daugavpils

Ты думаешь, что ты дурнушка,
Что ты глупа, что ты плоха.
Но знай же, милая подружка

Поэтому, не смей грустить,

Слова людей – глухое эхо,

Они не смогут разубедить тебя, 
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***
es esmu izaugusi no rūtiņām un līnijām,
kopš pirmās klases es par baltu lapu cīnījos,
es esmu izaugusi no paslēpēm,
jo mazi bērni mani vairs nemeklē,
es vairs nedzīvoju ķeksīša pēc - 
tu to izvilki kā skabargu no manis;
es esmu černobiļas bērns - 
ne īsti gribēts, bet tomēr izauklēts,
es esmu izaugusi no klases vakariem,
šai pasaulē tagad dejo ar virtuāliem partne-
riem,
es esmu izaugusi no svešu cilvēku diktātiem,
un varbūt mazliet arī no tevis...

es patveru divdesmit vienu gadsimtu sevī.

***
Puisis un meitene 
Pagalmā
Iecērtas ceriņu smarža
Viņi nejūt
Viņi pārāk tālu ir aizgājuši
Sētnieks visu pagalmu appļauj viņiem apkārt
Viņi nedzird
Viņu šaurais redzesloks
Padara viņus laimīgus pārāk
Un imūnus
Mans skatiens attālinās
Lēnām
Tā vien gribētos uzgleznot
Viņu nenopļauto un nepakļauto salu
Tā vien gribētos pašai 
Nokļūt 
Uz tādas.

Inga Pizāne, Krāslava

Мой город самодостаточен и критичен
Он ты она несёмся, исчезаем как Мага
life is ending one minute at a time
умирая в Венеции, возрождается Феникс
Слишком часто и слишком редко.

Мой город самодостаточен и самокритичен;
Критерия «за» и «против» не существует
Он будет наказан и будет рыдать и молить на 
коленях
вернуться, сжимая от скуки кричащие стены
И недосказали. И недолюбили. И недобыли в не-
допространстве.

И может один или два персонажа
Увы, их так мало. Даже стыдно, что так мало.
Обстоятельство, накладывающее определённое 
обязательство, определяет константы и перма-
нентные величины.

Мой город самодостаточен и критичен
Пустыня. Отнюдь города не живут безупречно.
Не плакать., 
Нервы в картон и DANCE-DANCE-DANCE!

Мой город самодостотачен и самокритичен
Ты. я. они. Мы. 
Разоблачен (и/или) разоблачены.

Мария Лойко, Даугавпилс
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Pusmēness pie pus debesīm turas
Pus pasaule uz otru pus pasauli cer
Svari uz vienu pusi sveras
Kas man der, tev diemžēl nepieder.

Pus saule līdz pusei noriet.
Pus ceļš līdz pus tevīm ir noiets
Pus ābols no pus ābeles nokrīt
Pus lietus varētu nolīt.

Pusmēness pie pus debesīm turas
Pus ugunskurs neiekuras.
Pustumsa pus zvaigznes dzemdē
Pus gaismā pa vienai tās gremdē.

Pus saule līdz pusei noriet
Pusmiegs līdz pus sapnim ir noiets
Pus šāvienu nosvin pus salūts
Par veselumu mums nebūt.

***
Piedod par saliem,
Es sāku citādāk, nekā vēlējos turpināt.
Es vairs nevaru savā koridorā vairāk par vienu mēteli karināt.
Nav ne naglu, ne āmuru, ne Amūru. 

Piedod par paliem,
Es neesmu vairāk kā pieteka, kas
Sajaukusi upi.

Piedod, es nezināju, ka Tu biji no cukura.

***
Ik vakaru es novelku no sevis pilsētu nost - 

asfaltu, dūmus, putekļus,
skatienus, veikalus, ekrānus,

Un tikai tad es kļūstu
pa īstam skārienjūtīga,

un tikai tad uz manas ādas tavi glāsti dzimst.

Un es auklēju tos. Es pieradinu.

Un es ceru, ka tavi glāsti uz manas ādas

jūtas kā mājās.
Inga Pizāne, Krāslava
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