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18 VISLABĀKĀS LIETAS PAR UN AP LATVIJU!
LAI AICINĀTU MŪSU SIRDĪS SVINĪGO NOSKAŅU, KAS PIENĀK VALSTS SVĒTKOS,
IR APKOPOTAS 18 NOZĪMĪGAS UN JAUTRAS LIETAS PAR MŪSU TĒVZEMI!
NEZAUDĒSIM OPTIMISMU UN RAUDZĪSIMIES GAIŠAJĀS SVEČU LIESMIŅĀS, KAD
PIENĀK TUMŠIE VAKARI! TĀS TIK MAIGI BLĀVO SARKANBALTAJĀ FONĀ…
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1.

“Man patīk, ka Latvija ir zaļa! Parasti izbraucienos ar ģimeni vienmēr uzturamies dabā: pie upes
vai jūras, mežos un pļavās, kā arī parkos! Vizinoties var redzēt dažādus kokus, augus, kas ļoti interesē mazos brāļus un māsas.”

2.

“Jāņi. Tie ir jautri. Mums ir svētki katrā gadalaikā, kas, manuprāt, ir reti kur. Tajos izpaužas latviešu tradīcijas!”
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3.

“Vecrīga ir ļoti mājīga vieta un tā atrodas Rīgas sirdī! Man patīk gar turieni šad un tad pastaigāties, jo tur atrodas skaistas mājas un saviesīgi tūristi.”

4.

“Labrāt skatos dziesmu un deju svētkus. Skolotājas arī saka, ka tā ir neatkārtojama pieredze un
es piekrītu, lai gan neesmu ne dziedātājs, ne dejotājs.”

5.

“Agrāk, kad bija lati, es tos krāju no koka izgrebtā latvijas kartē. Tā vēl joprojām stāv ar visu
plašo kolekciju!”

6.

“Gotiņu “izstāde” Ventspilī. Pat neesmu pārliecināts, no kurienes un kāpēc tas ir radies, bet es
domāju, ka jebkurš latvietis atpazīst Ventspili. Tā ir tā kā Kurzemes kūrortpilsēta!”

7.

“Pasaka par Sprīdīti ir cieši palikusi atmiņā, tāpēc tā varētu būt mana iemīļotākā lieta Latvijā.
Bērnībā bieži braucu uz Tērveti, lai pastaigātos pa A. Brigaderes māju un dabas parku.”

8.

“Manuprāt, latviešu mitoloģija ir interesanta. Bija aizraujoši to apgūt. Vēlāk arī pati iedziļinājos
tajā!”
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9.
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“Man vienmēr paticis fakts, ka džinsi ir radušies Latvijā. Ārzemēs reti, kurš to zina!”

10.

“Hokejs. Tas ir mūsu nacionālais sports! Lai gan ne visi to spēlē, to vienmēr ir jautri skatīties un
fanot par to!”

11.

“Lai gan mūsu valsts himnu nedzirdam bieži, tā vienmēr liek matiņiem uz ādas sacelties, jo tā
nes sevī daudz emociju. Tad, kad visi kopā dziedam himnu, es jūtos kā daļa no kaut kā svarīga.”

12.

“Daudzas Latvijas vēsturē ievērojamas personas ir jelgavnieki -tas man vienmēr šķitis interesanti. Piemēram, J. Čakste, Ā. Alunāns un J. Lūsis.”

13.

“Zinu, ka izklausās savādi, bet mana atbilde ir kartupeļi. Tos var ēst jebkādā veidā, formā,
daudzumā. Man tie nekad nav apnikuši un laikam tā domā daudzi.”

14.

“Latviešu strēlnieki, kas cīnījās par savu tēviju un nekad nepadevās, lai cik grūti un slikti būtu
gājis!”
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15.

“Latviešu valoda ir viena no vecākajām. Es vēlos, lai tā vienmēr saglabātos un tiktu papildināta ar
jauniem vārdiem.”

16.

“Atceros, ka dažādos tirdzoņos tirgoja latviešu zīmes. Tās bija aizsardzībai, svētībai un laimei, utml.
Šāda māņticība ir jauka tradīcija. Līdzīgas vai tādas pašas zīmes ir sastopamas Lielvārdes jostās, cimdu un cepuru adījumos, kā arī parastās uzlīmēs!”

17.

“Vainagu pīšana ir kaut kas, ko daru katru vasaru. Man tas ir iepaticies, jo tam ir nomierinošs efekts.
Arī citiem patīk manis uzpītie vainagi, tāpēc ieguvēji ir visi!”

18. “Man patīk šejienes cilvēki. Esam ļoti talantīgi un vienmēr ar to izceļamies. Katrs bērns māk kaut ko
neparastu un zina kaut ko aizraujošu. Tāpēc, ka esam zinātkāri, labprāt turpinam mācīties un augt! ”
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COVID -19 LAIKA PĀRDOMAS PAR DZĪVI
NOTEIKTI KATRS KAUT REIZI IR DOMĀJIS PAR TO, KAS IR DZĪVE UN KO TĀ
IR VĒRTA, KĀDA IR TĀS JĒGA. ŠIE IR JAUTĀJUMI, UZ KURIEM VAR ATRAST
DAUDZ DAŽĀDU ATBILŽU, JO KATRS DROŠI VIEN IZDOMĀ SAVU, KAS,
VIŅAPRĀT, IR TĀ PAREIZĀ. SAMEKLĒT ATBILDI UZ ŠIEM JAUTĀJUMIEM MĒDZ
BŪT GRŪTI, UN ARĪ ES PATS VISAS VĒL NEESMU ATRADIS, BET TOMĒR DAŽAS
MAN IR, UN TĀS ES PIEMINĒŠU ŠAJĀ RAKSTĀ.
Tātad, kas ir dzīve? Mana atbilde - tā ir iespējas.
Izdevība kaut ko mainīt gan citu, gan savā dzīvē un īstenot
to, kas mēdz likties neiespējams. Vai izdarīt arī tādu izvēli,
kuru daudzi baidītos veikt..

Ko ir vērta dzīve? Visuma mērogā tai nav nozīmes,
bet lokāli, mūsu pašu pasaulē, tai ir milzīga un neaptverama
vērtība, kuru izvēlamies paši. Manuprāt, apkārtējo cilvēku
smaids ir nozīmīgākais, ko es varu saņemt no dzīves.
Piemēram, pavadot dienu kopā ar draugiem, es saprotu pēc

Manuprāt, apkārtējo cilvēku
smaids ir
nozīmīgākais, ko es
varu saņemt no
dzīves.

smaida, ka iepriecināju viņu dienu un ienesu saules gaismu
pat visdrūmākajā laikā, liekot viņiem aizmirst ikdienas problēmas un neuztraukties par to, kas būs rīt. Man tas sasilda
dvēseli.

Kāda ir dzīves jēga, un vai tā vispār ir? Es guvu atbildi, kad atrados situācijā, ko tajā brīdi uzskatīju par bezizejas, bet, apdomājot to, kas notika un varēja būt, un atceroties visus, kas man ir apkārt, es sapratu, ka dzīves jēga ir
atbildēs uz iepriekšējiem jautājumiem. Tieši šīs atbildes un

brīži, kuros es biju patiešām laimīgs, paglāba mani no tā, kas
varēja notikt…
Tās atbildes bez iemesla nav vērts meklēt, jo dzīve
parādīs ceļu uz tām tad, kad tas būs nepieciešams. Tāpēc

vienkārši turpiniet savu dzīvi kā parasti, bet tajā esiet uzmanīgi, lai nepalaistu tās atbildes garām.
(Kristians Daniils Babuls 12.i)

6

OKTOBRIS-NOVEMBRIS // KVADRĀTSAKNE

DIVAS PAAUDZES – NESAMIERINĀMI UZSKATI?
MŪSDIENĀS JAUNIEŠI IR ĻOTI EMOCIONĀLI. LĪDZĪGA PARĀDĪBA IR
PATĀVĒJUSI VIENMĒR, TAČU ŠOBRĪD TAS IR VĒL PASTIPRINĀTĀK, JO PASTĀV
SOCIĀLIE TĪKLI. JAUNIEŠI VISU LAIKU SASKARAS AR DAŽĀDIEM VIEDOKĻIEM UN
IDEJĀM PAR TO, KAS IR PAREIZI UN KAS IR NEPAREIZI. ĻOTI BIEŽI ŠĪS IDEJAS IR
PROGRESĪVĀKAS PAR TO, KO JAUNIEŠI IEMĀCĪJUŠIES NO VECĀKIEM.
Vecāki bieži vien sociālos tīklus izmanto mazāk vai arī dzīves garumā ir apkopojuši savu viedokli,

ko vēlāk ir ļoti grūti mainīt. Šie uzskati, redzot, ka lielākā daļa savas paaudzes cilvēku domā tāpat,
nosēdušies dziļāk zemapziņā. Kāpēc gan tos mainīt tikai tāpēc, ka redzēts kas citādāks medijos?

Šajā situācijā var rasties dažādas nesaskaņas starp vecākiem un bērniem. Katram ir sava taisnība.
Diemžēl vairākkārt sastopami gadījumi, kuros ne vecāki, ne bērns nav gatavi saprast otru, viņa
emocijas un domas.
Kā jauniete, kas pati uzaugusi ar pietiekami lielu
piekļuvi sociālajiem tīkliem, varu secināt, ka ir jāiegulda
ilgs laiks sarunās ar vecākiem – ne tikai klāstot savu
viedokli, bet arī uzklausot otru. Sarunas nepieciešamas
abām pusēm, lai saprastu, kā bija agrāk un kāpēc ir tāda
pretestība mainīt savu
viedokli.
sarunas

Mierīgas
bez

liekām

emocijām var novest pie
izpratnes

un saskanīgu

attiecību izveides vecāku
un bērnu attiecībās.

Sarunas nepieciešamas
abām pusēm, lai saprastu,
kā bija agrāk un kāpēc ir
tāda pretestība mainīt
savu viedokli.
(Anda Jankovska 12.i )
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„STENDAPA KARALIENE“
/JENNIJA JĒGERFELDE/
ŠĪ IR GRĀMATA, KURU VAJADZĒTU IZLASĪT GAN PUSAUDŽIEM, GAN LIELĀKIEM
JAUNIEŠIEM, GAN VECĀKIEM.
Lai tas nebūtu tikai tukšs apgalvojums, pievienojam grāmatu blogeres Agneses viedokli par šo darbu.
Arī to ir vērts izlasīt, lai sarosītu interesi ķerties pie šī komiskā, skumīgā, raibiem notikumiem pārpilnā

darba, manuprāt, vienai no labākajām šīs vasaras grāmatām.
“Kad nomira mamma, es trīs dienas
negāju uz skolu. (…) Es gribēju viņas
kosmētiku un to arī dabūju. Un es paglābu

smaržas no ārā metamo mantu kaudzes.
Tagad tās ir manā istabā, bet es vēl neesmu
uzdrošinājusies tās pasmaržot. Es tik ļoti
baidos, ka sākšu raudāt. Un es domāju, ja
sākšu raudāt, es nekad nespēšu rimties.”
Aija Bremšmite, raidieraksta “Piedzīvot
lapaspuses” autore, savā tiktok video pilnīgi
izgāžas no skapja, teikdama, ka šis ir labākais pusaudžu romāns šovasar, tāds, kurā smieties un kurā
raudāt. Bet nezinu kāpēc, iespējams, nosaukuma dēļ, to teikuma otro daļu es nebiju izlasījusi. Tā nu es

lasu par Sašu, kura izdomājusi nebūt tāda kā mamma, kas visu laiku raudāja un lika to darīt citiem, viņa
nekad neraudās, un vēl – viņa kļūs par stendapa karalieni, lai liktu visiem smieties.
Sašai tikko paliek divpadsmit gadu, pirmā dzimšanas diena bez mammas, kura zaudējusi cīņā ar
depresiju un mirusi (“nevis “ir aizmigusi”, “vairs nav starp mums” vai “ir aizgājusi”, jo, ja viņa būtu

aizgājusi, viņa varētu atkal pārnākt mājās”). Tāpēc, lai neapbēdinātu tēti vēl vairāk, viņa ir izstrādājusi
sarakstu, kā nebūt tādai kā mamma, un saraksta punktos ietilpst arī nekad, nekad neraudāt. Tomēr, kad
Saša atsakās no dāvanas, par ko lūgusi kopš viena gada vecuma, tēvs beidzot aizved meitu pie
psihoterapeites.

“- Ja nu pie tevis atnāk kāds, kurš joprojām negrib neko just? Jo viņam nav spēka? Ko tad tu darītu?
– Jā, tad es varbūt piedāvātu parunāt par to, kas tas ir, ko viņš nevēlas just, un kāpēc viņš to nevēlas.
– Bet… vai tas palīdz?
– Jā. Patiesībā palīdz gan.”

8

OKTOBRIS-NOVEMBRIS // KVADRĀTSAKNE

Patiesībā, lai arī dziļi dziļumā šī ir grāmata par depresiju,
sērām, šķiršanos un atvadīšanos, šo grāmatu es noteikti ieteiktu
izlasīt ikkatram, kurš vēlas kaut vienu soli tuvāk panākt

stendapam, jo kāds tēva brāļa sarunāts cilvēks (oriģināli komiķis
Mičs Hedbergs) ierāda Sašai galvenās vadlīnijas laba stendapa
izveidošanai. Pati smieklīgākā vieta grāmatā ir Sašas izrāde:
“Tieši pirms uznāciena es dzēru kokakolu. Lieta tāda, ka kāds tajā
bija ielicis laimu. Un es redzēju, ka tas peldēja pa virsu. Tā ir
ĻOTI svarīga ziņa. Vai ne? Nākamreiz, kad būšu uz kuģa un tas
grims, es noteikti paķeršu kādu laimu.” Tomēr jau tad zālē ir tēvs,
viņš smejas, Saša smejas, publika smejas, un visa situācija ir tā

Nav bīstami būt
bēdīgam, dusmīgam vai
neapmierinātam, bet
bīstamība rodas tad, ja
cilvēks paliek viens ar
šīm smagajām domām un
jūtām.

nospriegota, ka es jau redzu, ka tas ir vulkāna izvirduma sākums. – Kamēr Saša bārsta jokus, kuri starp

citu ir patiešām ļoti smieklīgi, man pār vaigu jau rit asaras. Un pēc tam es raudu. Un es raudu. Un raudu.
“Ir jautājumi, par kuriem daudziem ir tik bezgala smagi runāt, ka viņi labāk izvēlas klusēt,” autore, kas
ir arī psiholoģe, raksta savā noslēguma paldies vietā. “Es tik ļoti vēlētos, lai tā nebūtu. Ka nav bīstami būt
bēdīgam, dusmīgam vai neapmierinātam, bet bīstamība rodas tad, ja cilvēks paliek viens ar šīm smagajām
domām un jūtām.”
Speciāli gribu izcelt, ka grāmatas pēcvārdā pieminētas arī psiholoģiska atbalsta vietas bērniem un
pusaudžiem Latvijā, ja viņi vēlas ar kādu parunāt, uzrakstīt, saprast, sajust, ka nav vieni – bezmaksas
uzticības tālrunis (116 111), pusaudžu resursu centrs (29164747), diennakts krīzes tālruņi (67222922,
27722292).
Jālasa noteikti. Visiem.

Gauja pie Valmieras

OKTOBRIS-NOVEMBRIS // KVADRĀTSAKNE

9

„NOVELE DEVIŅĀS VĒSTULĒS”
/FJODORS DOSTOJEVSKIS/
FJODORS DOSTOJEVSKIS SAVĀS NOVELĒS KRITIZĒ CILVĒKUS, PARĀDOT MŪS KĀ
SKOPUĻUS, VIENTIEŠUS UN EGOISTUS. LAI GAN MAN ĻOTI PATĪK ŠĀDS SATURS,
IZLASĪJU NEDAUDZ CITĀDĀKU RAKSTNIEKA NOVELI. TAJĀ PĀRPRATUMU DĒĻ DIVI
DRAUGI BIJA SANAIDOJUŠIES, BET RADUSIES PROBLĒMA NEGAIDĪTI ATRISINĀJĀS...

Ivans Petrovičs un Pjotrs Ivanovičs sazinās ar vēstulēm, jo
nespēj vienu otru satikt. Vienam sieva ir stāvoklī un drīz dzemdēs
bērniņu, tāpēc jābūt pēc iespējas biežāk mājās. Otram mazais zīdainis
ir apslimis un jāpalīdz ģimenei, kā arī nabadziņam nomirusi tante,
kura jāapglabā.
Lai gan tīri dabiski liekas, ka tās ir neveiksmīgas situācijas un
varbūt citreiz abi draugi varēs satikties, viss saiet grīstē. Pjotrs bija
parādā naudu Ivanam. Protams, parādnieks solījās attiecīgo summu
atdot, bet Ivans kļuva paranoisks.
Tas sākās nevainīgi un nepārmetoši, proti, Ivans saprata, ka
draugam pašreiz neklājas viegli, un viņš likās mierā, bet sirdsapziņa
gan ne.
Tā nespēdams gaidīt, Ivans apjautājās par Pjotra dienas
gaitām, lai pārliecinātos, ka patiešām attiecīgajos laikos draugs bijis
aizņemts.
Abu kopīgais paziņa licis noprast, ka biznesa partneris un mīļais
draugs ir melojis. Nežēlīgi aizvainots, Ivans raksta vēstuli, iesaistot
jaunuzzināto informāciju.
Pjotrs, saņemot vēstuli, bija izmisumā, jo nesaprata drauga
pārmetumus. Viņš uzskatīja, ka ir noticis milzīgs pārpratums. Vīrietis centās
to izskaidrot, bet viņam īsti neizdevās.
Pēc pāris dienām:
Pjotrs nosūta Ivanam savas sievas vēstuli, kura bija adresēta sievai no
mīļākā un otrādi. Izrādās, ka abu sievu mīļākais bijis tas trešais, abu
kopīgais paziņa.
Tas esot manipulējis ar informāciju, lai Pjotrs un Ivans nevarētu
satikties, apspriesties un kaut kā uzzināt par viņa mīlas dēkām.
Kad abi saņem šīs kartiņas, saprot, ka ir bijuši sakūdīti viens pret otru...
Krievu rakstnieks Fjodors Dostojevskis ir viens no pasaulē pazīstsamākajiem krievu autoriem,
īpaši nozīmīgs ir romāns “Idiots”, tāpēc iesaku iepazīties vismaz ar kādu no viņa darbiem.
(L.Voliņeca 12.a )
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ATTIECĪBĀM JĀBŪT SKAISTAM NOTIKUMAM
VIDUSSKOLAS VECUMS IR ĪSTAIS LAIKS, LAI IEPAZĪTU UN IZJUSTU
ROMANTISKAS ATTIECĪBAS. PAR JAUNIEŠU IZJŪTĀM ATTIECĪBĀS AR CILVĒKIEM
NO CITAS VECUMA GRUPAS NEMAZ TIK BIEŽI NAV LASĪTS.

Pēdējā laikā arvien vairāk redzu sava vecuma jauniešus attiecībās. Īpaši pārsteidzoši ir redzēt, ka
jaunieši, kuri sasnieguši pilngadību, ir attiecībās ar cilvēkiem, kuri ir nedaudz vai pat krietni vecāki.
Divpadsmitā klase jau ir pārpildīta ar visu, kas saistīts ar skolu un
savu nākotni, tomēr kaut kā vēl var atrast laiku attiecību veidošanai un
uzturēšanai. Cik reizē apbrīnojami un smieklīgi! Nesapratu cilvēkus,
kuri to var apvienot, līdz pati saskāros ar šādu situāciju.
Iepriekš man šķita, ka būtu sarežģīti veidot attiecības ar cilvēku,
kurš nesaskaras ar tādām pašām problēmām kā es: mājasdarbiem,
ārpusstundu nodarbēm, bailēm par nākotni. Tomēr šobrīd es saprotu, ka
arī divdesmit un trīsdesmit gadus veci cilvēki domā, ko vēlas dzīvē
sasniegt, un ir tik patīkami, kad ir kāds, kas nesen izgājis vidusskolai

Attiecībām jābūt
skaistam notikumam
un, paskatoties
apkārt, ir interesanti
redzēt, cik daudz
dažādu pieeju tām
var atrast.

cauri, zina tās problēmas un spēj palīdzēt.
Protams, ir biedējoši iepazīstināt vecākus ar draugu, kurš jau kādu laiku pats pelna savu iztiku,
kamēr es cenšos izsekot savam sekmju izrakstam un arvien to uzlabot, taču tas noteikti nav kas izšķirošs.
Ir aizraujoši iepazīties ar jau nobriedušāka cilvēka uzskatiem un attieksmi pret dzīvi. Tas rosina aī
padomāt, bet jūtām netraucē.
Attiecībām jābūt skaistam notikumam un, paskatoties apkārt, ir interesanti redzēt, cik daudz
dažādu pieeju tām var atrast.
(A. Jankovska 12.i i)

OKTOBRIS-NOVEMBRIS // KVADRĀTSAKNE

11

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJU
SPILGTĀKIE UN PAMĀCOŠĀKIE DOMU GRAUDI
1. Ja es būtu līderis, es jau sen sēdētu Saeimā vai iebrauktu Rīgā ar vienīgo tanku.
2. Mēs neesam tankā, mums nav vajadzīgi šlemafoni, lai sazinātos ar vadītāju [skolotāju]!
3. Jums jānoliek telefons nost, tā es varēšu stāstīt, ko gribu.
4. Man šī vara [būt skolotājam] ir Dieva dota, un kaut vai nošaujiet, bet neko nevar izdarīt!
5. Jau sen ir jālikvidē pasākums, ka 18-19 gadus veci cilvēki sēž skolas solā. Pārvēršas par zīdaiņiem!
Tas ir infantilisma kalngals!
6. Sabiedrībā ir daudz lupatu, kurām agrāk bija mamma un tētis!
7. Šis vairs nav flomāsters, paņem jaunu.
8. Tu tur nehaltūrē un neskaties zilās tālēs!
9. Tu ilgi hipnotizēsi to ekrānu?
10. Jums ir kas, ar ko mālēt ciet?
11. Nekaitini skolotāju! Nerausti lauvu aiz ūsām!
12. Es tūlīt ieslēgšu šo ķēmu [projektoru], kas negrib slēgties

iekšā!
13. Jurīti, tu esi aizbraucis jūriņā!
14. Slēdzam grāmatas ārā!
15. Darbiņos būs čom un āmen baznīcā.
16. Jūs, bizness lēdijas un čaļi! Jūsu bizness ir šeit!
17. Haļavšiki mācīties negrib!
18. Skolā notiek intensīva smadzeņu skalošana.
19. Zem maskas cilvēku atpazīt nevar.
20. Ja cilvēks grib vēsturi, viņš var uzkāpt līdz Baložiem.
21. Mēs štampējam politiskos tumsoņus.
22. Viņi ir slinki kā teļa pakaļa.
23. Ir sācies banānu karš! „Lidl” piedāvā dzeltenos pa 32 centiem, Rimčiks – pa 29!
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24. Mūsdienās ar kautrību tālu netiksi!
25. Tas, ko es [skolotājs] pasniedzu, nav tukša skaņa – es jums cenšos palīdzēt!
26. Projektors ir ļoti aizdomīgs – te mirgo, te domā.

27. Jums nav hroniskas slimības, bet jums visu laiku ir viena problēma: neuzmanība!
28. No naftas var iegūt visu, ko sirds vēlas.
29. Nemetiet kaučuku, tie nelēkā!
30. Vismaz jautrība ir – kolekciju dabūja rokā. Tā bija pusaizmiguši.
31. Atkal te kāds skaņu ir apēdis!
32. Neviens cilvēks šajā klasē nav idiots.
33. Es esmu cilvēks, tāds pats kā jūs!
34. Eksāmens kā rentgens parāda visu: skolēna centību, dotības, zināšanas.
35. Mājasdarbs ir skolēna, nevis skolotāja pienākums!
36. Es bez maskas aizgāju, ceru, ka jūs mani nestučīsiet!
37. Kovids kaut kad pierims!
38. Covid epopeja [mums] patraucēja.
39. Dažreiz dzīvē notiek pat trakāk nekā literārā darbā.
40. Es ar savu peli te braukājos.

41. Kuram te pa ausīm iešņāpt?
42. Suņi dažādās valodās rej dažādi.
43. Man nav ziloņu bazūnes.
44. Es lūdzu jūs šonedēļ izlabot šo divu burtu kombināciju [nv].
45. Ja tu saki priekšā, tad saki to pareizi.
46. Tagad ir svarīgāk zināt, kur atrast informāciju, nevis iegūt zināšanas, jo visu iegaumēt nav
iespējams.
47. Klasisks matemātikas piemērs: klasē ir 23 skolēni un ir sagatavotas 25 darba lapas. Cik lapu
pietrūks?
48. Tas ir kā melnais caurums- jums kaut ko dot.
49. Visi esat? Nu tad jau rīt kaut kas negaidīts būs!
50. Ūdens trauks atrodas tur, kur atrodas. Ar dzeršanu nodarbosimies brīvlaikā!
(Alise Gatiņa 12.i)
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DOMU GRAUDI NO PIRMĀS NEDĒĻAS MĀJSĒDĒ
(SKARBĀ DZĪVES REALITĀTE)
ŠAJĀS ZIŅAS VAR LABI REDZĒT, KA NEVIENAM NEKLĀJAS VIEGLI...
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RADOŠI
/DZEJA/
Mūs sauc par “rakstniekiem”, bet patiesībā esam prasti krāpnieki,
kas pārdod apzeltītus putekļus un melus tiem,
kas tik ļoti ilgojas pēc poētiska komforta, lai tos pirktu.
Ar fanātisku prātu mēs dzejojam vēl nākamo rindu, kārtējos melus,
lai deformētu sevi ar nozīmību, sakot, ka mūsu vārdi pacels mūs augstu,
un mūsu vārdi padarīs katru auksto nakti, noplūdušo jumtu un salauzto logu

par vērtību starp šīm plānajām sienām.

Mēs melojam tik izcili, tik glīti, ka piečukstam tavu ausi pilnu seniem
stāstiem,
padaram tevi nemirstīgu ar mūsu klusajiem meliem, vien piepildot tavu
augumu,
un dvēseli ar zeltītu putekļu miglu, kas aprēbina tavas dobjās acis,

bet zem taviem ceļiem manāma vien maza, mirstoša pilsētiņa.
Viss tik tamdēļ, lai mūs nīstu un mīlētu mūžīgi.
(A. Kriščuna 12.a)
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:: in frost or in violent storms, that is where my poisonous soul died.

heart - gone away. no civilization here, no light. this euphoric silence on the old theatre stage breaks
my brittle bones, i am one breath away from collapsing under this heavy mist. how many scattered
corpses will i leave under my bare feet before i start to rot? the hollow fragments of my nonexistent
memories hang on a silver string in the walls of this theatre house. i am a silent tear, a torn page of
an empty hearted monologue, i am a cold hand nobody longs to touch. my veins are full of ice water.
apparently i am mad. mania has a way of creeping into my soul. i see dark visions each hour before
dusk. sometimes i believe another has taken over my spirit. horror stories. horrific dreams. those are
nothing but an old wife’s tales. am i correct? many of you have told me this is not real, it’s not real,

not real. real. what is real? is your false god real? where was he when i lost my mind? i do not see
him on these haunted streets. nowhere. at least not where people are mirthless or miserable, where
they die of starvation or grief.
i turned away. i chose darkness. i am glad i did. at least now i am unable to feel as i did. yet those

memories died, when the embers within me turned cold. for there is eternal rain and oblivion in my
dismal mind. i burned all of my journals, every pile of books. and when i left these broken theatre
walls, i burned it down too.
the monster in my soul has taken over. dressed in white lace and black ribbons.. i walk this earth
unseen, unheard, unhappy. no.. not unhappy, empty. lost in the winter breeze, drinking the sweet
drops of blood and sometimes wine, if my heart goes gray. steps away from blackness for a day or
two, until i get weak. i still have deep thoughts and i still write letters, and read scribbled notes. but i
am unable to write without destroying it all. after i’ve put what’s left of my soul on the paper, i realize

i have a deep longing for conversations in metaphors with a close friend, who hid their bruised
knuckles and always wore long, grayish sleeves. they were fragile, but ambitious. i believe i am the
opposite. a sad truth, but truth nonetheless.
inability to sleep has gone away too. faded. as the poetry of death i used to read. death has no
meaning to me anymore. why should i devour meaningless words? i have died countlessly, every time

a slice of frost formed on my bloody cheekbones as i blew out the last guttering candle in my hand.
there was silence for a second and then came the most violent rain storm.

(A. Kriščuna 12.a)
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