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 Miķeļos senatnē parasti svinēja apjumības – bija pabeigta labības pļauja un galdā lika 

lielu kukuli no trejām labībām – tas bija domāts tīrumu dieviņam Jumītim, auglības 

nesējam. Ģimenes arī pašas var izcept tādu plācenīti. Miķeļdienā godāt vajag maizi, tāpēc 

uz galda jāstāv rupjmaizes šķēlei, ko pirms gulēšanās jānosmērē ar medus karoti un jānoēd, 

tad ziemā būs spēks. No dārza mājās jāienes trīs puķes, kas jāsapin bizē un virtuvē pie loga 

jākar, tādā veidā mājā ienesot 

rudens svētību. Un rudens puķu 

pīne labi sargā mājiniekus neļaujot 

veļu laikā nelaimei atnākt. 

 Miķeļdienā nedrīkst nekā no 

meža vai no svešām mājām nest 

mājās, tad peles un žurkas apstāj un 

var atnest līdz to māju peles un 

citus kukaiņus. Ja pārnes no meža 

skujas, tad čūskas nāk mājās. Kas 

Miķeļu dienā vērpj, tam aitas labi 

neizdodas. Miķeļa nedēļā nedrīkst 

kāpostus noņemt, tad tie ir sūri vai 

cieti kubulā. 

 Miķeļa dienā pēc saules rieta 

jāiet uz tuvāko pļavu aiz sētas un jāatstāj šķīvītis ar ziedojumu mājas gariņam. Mājas gariņu 

jāpielabina ar piku sviesta, rupjmaizes šķēli, siera šķēlīti, ābolu, cukura karoti un naudas 

grasi. Šķīvim pļavā jāstāv līdz pat Mārtiņiem. Mārtiņos šķīvi nes atpakaļ sētā un ierok pie 

vārtiņiem. 

 Miķeļos jāskaita pupiņas vai zirņi, tad visu gadu būs nauda, ko skaitīt. 
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    MĀRTIŅI      

Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens un ziemas 

saulgriežiem, kas nozīmē, ka rudens beidzas un sākas ziema. Šī diena ir kā nobeigums 

garam darbu ritumam, kurš ap Jēkabiem sācies un ap Mārtiņiem noslēdzies. 

Saprotams,ka šāda diena bija arī jānosvin - ar jautrām atrakcijām, zīlēšanu un gardiem 

ēdieniem. 

Melderim jāsvētī Mārtiņa vakars, jo tad 

dzirnavas atpūšas. Akmeņiem jābūt 

paceltiem, lai svētība var dzirnavās ieiet. 

Ja Mārtiņa diena jauka un skaidra, tad 

ziemā būs liels sals. 

Ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad ziema 

būs silta. 

Ja Mārtiņa dienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks. 

Ja Mārtiņa diena iekrīt vecā mēnesī, tad lopu barība nav sātīga un lopi to daudz ēd. 

Mārtiņa vakarā meitām visus apģērba gabalus vajag atstāt uz grīdas — kas naktī tos 

pacels, būs īstais brūtgāns. 

Mārtiņa vakarā meitas ēd siļķes galvu. Kas naktī dos ūdeni dzert, tas būs brūtgāns. 

Mārtiņa vakarā vīrieši iet pa ciemu, kažokus otrādi apgriezuši un apjozuši ar no 

salmiem pītām jostām. Viņi tā iet bērnus baidīt, lai mācās un vecākus klausa. 

No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem jāstāsta pasakas un jāmin mīklas — tad labi 

barojas cūkas. 
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SESTDIEN, 26. OKTOBRĪ JELGAVAS KULTŪRAS NAMĀ “ROTA” AR 

MAMMU APMEKLĒJU RIHARDA ČERKOVSKA STAND UP IZRĀDI PIEAU-

GUŠAJIEM “RŪGTAIS PĀRĪTIS JEB STĀSTS PAR MĪLESTĪBU”.  

 Nekad iepriekš nebiju redzējusi nevienu stāvizrādi. Tās ir kas līdzīgs monoizrādēm 

– skatītāji, kā jau teātrī pieņemts, sēž, kamēr viena 

persona stāsta komiskus atgadījumus no dzīves.  

 Šajā izrādē Čerkovskis stāstīja par dažādiem 

paša izdzīvotiem mīlas stāstiem, kuros no sākuma 

līdz beigām, valdīja humoristiskas dīvainības. 

Viens no tiem bija par reizi, kad viņš esot sarak-

stījies ar kādu meiteni iepazīšanās portālā. Abi 

izlēmuši satikties pie kādas baznīcas. Randiņš 

beidzies ar to, ka meitene esot ievilkusi viņu kādā 

sektā, kurā Čerkovskis sakāvies ar grupas vadītā-

ju. Lai gan nezinu, kas no tā ir patiess un cik liela 

daļa ir izdomāta, viņa stāsti lika publikai pasmie-

ties. 

“Rūgtais pārītis jeb stāsts par mīlestību” ir 

humoristisks, smadzeņu atvieglojošs un žargon-

vārdu pilns darbs, kas tā beigās lika padomāt. Un šo arī Rihards Čerkovskis izcēla: “Tad 

nu, lūk, savos stāstos ar humora garšu cenšos vērst cilvēku uz-

manību uz mūsu atšķirīgo domāšanu, cerībā, ka tas viņiem pa-

līdzēs vieglāk skatīties uz dzīvi.” 

Lai arī stāstījuma galvenā doma, manuprāt, bija tāda, ka jāiz-

vērtē, vai pārim ir vērts strādāt pie savām attiecībām un ģime-

nes veidošanas, vai arī viss ir tik traki, ka labāka izvēle ir šķir-

ties, pasākuma beigās tika izteikta interesanta atziņa, ka vaja-

got dzīvot kā bērniem – caur jūtām un emocijām. Un tieši to 

es novēlu šīs avīzes lasītājiem – dzīvot kā bērniem! 

 

(K.Sīle 10.i) 
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Pasākuma 

beigās tika iz-

teikta intere-

santa atziņa, 

ka vajagot dzī-

vot kā bērniem 

– caur jūtām 

un emocijām.  



Šo mācību gadu mūsu skolā uzsāka četras 1. klases. Trīs no tām ir “m”  un viena “a” 

klase. Vēl pirms pāris mēnešiem neviens no viņiem nezināja par to, kas viņus sagaidīs skolā, 

kāda būs klase un skolotāji.. Tas ir atbildīgs solis un bērni 

to uzsāka, gaidot ar nepacietību. 

Lai uzzinātu ko vairāk par pirmklasniekiem un to pirma-

jiem iespaidiem stundās un starpbrīžos, viņiem tika uzdoti 

jautājumi. Uz tiem atbildēt pieteicās daudzi. Lielākoties 

visi atbildēja, ka viņiem skola patīk vairāk nekā bērnudārzs, 

jo te ir iespēja mācīties un uzzināt daudz ko jaunu, jo stun-

das esot interesantas. 

Katrs nosauca savus mīļākos mācību priekšmetus, sā-

kot ar valodām, matemātiku un dabaszinībām, beidzot 

ar vizuālo mākslu, datoriku un mūziku. Ļoti daudz 

izskanēja, ka skolā jaunajiem skolniekiem patīkot 

viss. Tikai dažiem bērniem nepatīk mācīties, pārējie 

to dara ar prieku. Bija arī kāds skolnieks, kuram nepa-

tīk apmeklēt logopēdu. 

Visvairāk viņiem patīk pulciņi, patīk apmeklēt 

kodu laboratoriju un 3D projektēšanu ar pildspalvām. 

Tas skolēniem šķiet aizraujoši un interesanti. Daudzi 

sākuši dziedāt skolas korī un apmeklē to regulāri. Da-

ži arī dejo. 

Lielākoties bērniem patīk arī starpbrīži. Tos vi-

ņi pavada, spēlējot dažādas spēles gaitenī. Tika piemi-

nētas tādas spēlēs kā ķerenes, aklās vistiņas un klusie 

telefoni. 

Uzsākot skolas gaitas, daudzi ir atraduši sev draugus 

un pavada laiku kopā. Visiem ļoti patīk  klases sastāvs un jūtas tajā labi. Klasesbiedri ir sav-

starpēji draudzīgi. Skolēniem patīk atrasties skolā, un viņi vēlas uzzināt daudz daudz vairāk 

interesanta un jauna.  

Novēlam viņiem nepadoties pie grūtākiem uzdevumiem un cītīgi mācīties šajā un vis-

os pārējos skolas mācību gados! 

(L.Elksne 11.i) 
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Visvairāk viņiem 

patīk pulciņi, patīk 

apmeklēt kodu labo-

ratoriju un 3D pro-

jektēšanu ar pild-

spalvām. Tas skolē-

niem šķiet aizraujoši 

un interesanti. Dau-

dzi sākuši dziedāt 

skolas korī un ap-

meklē to regulāri.  

2019.  GADA PIRMKLASNIEKI 



 

        JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJA D.BIRKENBAUMA UN 

I.BLUMBERGA KOPĀ AR PIECIEM 8.M KLASES SKOLĒNIEM –A.STRAZDIŅU, 

M.LIPURI,  P.SILAJEVU, M.POTRIKU UN A.VAICJONOKU— DEVĀS UZ ISLANDI, LAI 

PIEDALĪTOS STARPTAUTISKĀ SKOLĒNU PROJEKTĀ. TĀ IR SALU VALSTS ATLANTI-

JAS OKEĀNA ZIEMEĻOS UN BIJA PIRMĀ PASAULĒ, KURA 1991. GADA 23. AUGUS-

TĀ ATZINA LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANU. 

 
 

 

 
Skats uz Reikjaviku no augšas 
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KARSTO AVOTU UN LEDUS ZEMĒ ISLANDĒ 

 
Ceļā ar lidmašīnu līdz Reikjavikai, kas ir 

Islandes galvaspilsēta, tika pavadītas trīs 

stundas, taču līdz pašam ciemam Neskaup-

stadur braucām ar autobusu 13 stundas. Savu 

nosaukumu galvaspilsēta iemantojusi no 

tvaika mākoņiem, kas ceļas no karstajiem 

avotiem pilsētas tuvumā; Reikjavīka nozīmē 

„kūpošais līcis”. Ciematā visur dod ūdeni un 

par to nav jāmaksā. 

Karstie pazemes 

gāzes krājumi 

Islandē 
 

Ceļojumu ap-

maksāja Erasmus+ 

projekts "Mums ir 

tikai viena planē-

ta". Tajā sadarbo-

jas piecas valstis 

un ir iesaistījusies 

arī mūsu skola. 
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Labākais apskates objekts bija 

Skogafoss ūdenskritums, kura 

kritums ir apmēram 62 metrus, 

un tā platums ir 25 metri. Tas ir 

viens no lielākajiem un skaistā-

kajiem ūdenskritumiem Īslandē. 

Tika apskatīts arī Dettifoss 

ūdenskritums, kas tiek uzskatīts 

par pašu spēcīgāko ūdenskritu-

mu Eiropā. Tas ir 100 metru 

plats, un tā kritums ir veseli 45 

metri. Vidēji pa to ik sekundi 

plūst 193 kubikmetri ūdens. Le-

dāju lagūna Jokulsarlon ir lielā-

kais ledājs ārpus arktiskās zo-

nas. Taču arī tas strauji kūst. Tas 

ir ļoti populārs tūrisma objekts, 

un tajā tika filmēta Džeimsa 

Bonda filma - "Mirsti citu die-

nu". 

Ūdenskritums Dettifoss 

Ledāji kūst 
 

Bērniem Islandes skolā bija daudz 

aktivitāšu: viņi stādīja kokus, runāja par 

atkritumu šķirošanu dažādās valstīs, iz-

mantoja pārstrādātus otrreizējus produk-

tus un analizēja ūdeni. Bija arī iespēja 

bērt pulveri uz stikla, izveidojot zīmēju-

mu, kuru pēc tam izveidoja svečtura vai 

konfekšu trauka formā. 

Skolā ģērbtuves ir pie pašām ieejas 

durvīm, un skolēni pa skolu staigā pār-

velkamos apavos vai basām kājām. 



 

 Tundra, ziemeļbrieži un ziemeļblāzmas. Ziemās sniegs pilsētā uzreiz nokūst, jo zem ielu 

seguma ir siltā ūdens caurules. 

Apkārtējie ļaudis bija ļoti sirsnīgi un viesmīlīgi. 

Ar visiem sazinājāmies angļu valodā. Ceļojuma 

laikā Islandē laikapstākļi bija tādi paši kā Latvijā. 

Bērni nesagādāja skolotājiem liekas raizes, darbo-

jās ar lielu interesi un uzvedās ļoti labi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūdenskritums Skogafoss 

 
Noteikti vēlētos tur atgriezties vēlreiz. 

 

 (Materiālu sagatavoja 10.i klases skolniece E.Birkenbauma) 
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Bērniem Islandes 

skolā bija daudz ak-

tivitāšu: viņi stādīja 

kokus, runāja par at-

kritumu šķirošanu 

dažādās valstīs, iz-

mantoja pārstrādātus 

otrreizējus produk-

tus un analizēja ūde-

ni.  

Apavu plauktiņi skolā 
Bija arī interesants piedzīvo-

jums. Divi puiši izlēma izbraukt 

ar kajaku, kuram parasti ir tikai 

viena vai divas vietas. Citreiz 

pat trīs vietas. Puiši iekrita ūde-

nī, tādā veidā kārtīgi izpeldoties 

Atlantijas okeānā un vienam no 

viņiem pievienojās arī telefons. 

Islandē ir daudz kas - kalni, 

lieli un augsti ūdenskritumi, le-

dājs, geizeri, karstie avoti, silti 

baseini zem klajas debess,  
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 SAISTĪBĀ AR ERASMUS + '' WE ONLY HAVE ONE PLANET '' PROJEKTU, 

PIECI MŪSU SKOLAS SKOLĒNI NO 8.M1 KLASES DEVĀS CEĻOJUMĀ UZ 

ISLANDI.  

      Aizlidošana bija 29.septembrī, bet atgriešanās 7.oktobrī. Projekta laikā ieguvām daudz 

svarīgas informācijas par Islanes kultūru, pētījām dalībvalšu atkritumu problēmas, 

nodarbojāmies ar noteiktajām aktivitātēm un ieguvām daudz jaunu draugu. Ja būtu iespēja, 

noteikti atkārtotu šādu braucienu. Šis bija ļoti jautrs piedzīvojums, kas mums daudz ko 

iemācīja. 

 

 

(P.Silajeva 8.m1) 

VĒRTĪGA PIEREDZE UN INTERESANTI PIEDZĪVOJUMI ISLANDĒ 



         Pelēkajā rudens un salīgajā ziemas laikā siltumu dvēselei dod vasaras ceļojumu 

atmiņas.  

Augustā ar mammu bijām Horvātijā. Ļoti skaistā, kalnu grēdu piepildītā Eiropas valstī. 

Dzīvojām tur veselu nedēļu un katru dienu 

devāmies kādā ekskursijā. 

 

SKAISTĀ KALNU ZEME HORVĀTIJA 
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Trešo dienu mēs pava-

dījām pie jūras, sauļojoties 

un staigājot gar krastu.  

Ceturtajā dienā 

bijām pilsētā Dub-

rovniki. 

Kad ielidojām, devāmies apskatīt viesnī-

cu uz tās apkārtni. Lai gan bija tikai pirmā 

diena, mēs paspējām nomaldīties un mazliet 

apdegt no spožās pusdienlaika saules. 

Otrajā dienā devāmies izbraucienā ar ku-



  

 Piektajā dienā mēs devāmies uz Horvātijas otru lielāko pilsētu Splitu.  
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Sestajā dienā bijām ļoti 

skaistā ūdenskritumu dabas par-

kā.  

Pēdējā ceļojuma dienā bijām 

braucienā ar laivām pa strauju un 

krāčainu upi. Tas bija viens no in-

teresantākajiem piedzīvojiem, jo 

Latvijā diemžēl neko tādu nevar 

izbaudīt. Laivā bijām septiņi cilvē-

ki kopā ar instruktoru, kas mūs vi-

su ceļu vadīja un iemūžināja mūsu 

piedzīvojumu.  

(A.Jankovska 10.i) 



 

Janas Telleres grāmata «Nekas», kas sacēla lielu trauksmi, 

ir pilna ar šokējošiem notikumiem, bet tēma ir vienkārša- nekam 

nav jēgas. Manuprāt, lasāmvielas sižets vēsta par jebkādas ticī-

bas sagrūšanu, par neizbēgamām sekām. Emocijas izšķir visu. 

7. klase Trupē, netālu no Dānijas galvaspilsētas.  Pjērs An-

tons izstājās no skolas mācību gada sākumā. Klasesbiedri sme-

jas, bet tas puika pieceļas no sava krēsla un saka, ka nekam nav 

jēgas. Aiziet prom. Iekārtojas pagalma plūmē. Citi bērni domā, 

ka jābūt jau kaut kam lielam, ka ir jēga, tā pastāv. Apņemas da-

būt Pjēru Antonu nost no koka. 

Stāsts veidots no Agneses skatapunkta. Viņa arī ir skolnie-

ce, taču nav īpašas draudzības ar zēnu, tikai ar daļu no grupas. 

Pusaudži izlēma mest Pjēram ar akmeņiem. Met un trāpa. Kad zēns nokrīt, tad iesit, bet nāka-

majā dienā viņš tāpat ir plūmē, pat ja daudzi bija piekāvuši. 

Pārējie izdomā pierādīt, ka kaut kam ir jēga. Prašņā, meklē lietas, kuras viņiem ir nozīmī-

gas. Veido kaudzi. Jāsanes visiem jebkas, kas pašam ir svarīgs. 

Veidojas ķēde. Pirmais dod negribot, tad izsauc nākamo un to, kas jāatdod, jo zina, ka 

pats no laba prāta to nedarītu. Ar laiku skolēni cits citam ieriebj un sāpina, jo jāsagādā kaudze, 

jāparāda, ka jēga kaut kam ir.  

Vislielākā jēga Oskariņam -  mazas meitenes kāmītim, tas ir jāatdod. Kāds izdomā mirušā 

brālīša zārku izrakt un atstiept.  Jaunietim, kura tēvs ir bīskaps, jānozog no baznīcas Dieva skul-

ptūra. Lietas kļūst arvien vērtīgākas, arvien sarežģītāk tās sagādāt, piemēram, sava mājdzīvnie-

ka galva. Rādītājpirksts no cerīgā ģitārista. Ātri veidojās kaudze. Ko tik nesaziedoja...Visiem 

atņēma kripatu no dzīves, kuru pat neatgūs, tikai lai klasesbiedram parādītu, cik ļoti tic jēgai, tā 

pastāv, tā ir vajadzīga. 

 

 

NEKAM NAV JĒGAS!  
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Vietā, kur glabāja šo dārgumu, ieradās arī policija. Konfiscē lietas, vārdus tur slepenī-

bā.  Agnesei rodas doma piezvanīt avīzei un pavēstīt par notikušo, lai Pjērs pievērstu uzma-

nību. 

Kļuva ļoti populāri. Izveidojās «par» un «pret» situācija. Žurnālisti, prese sapulcējas 

pie koka, bet zēns negrib neko redzēt. Pārdod kaudzi muzejam par miljoniem.  

Bērni vairs netic kaudzes jēgai. Tikai Sofija, tā, kura jutās tā, it kā atdevusi sevi visu, 

centās sapurināt sabiedrotos, bet pārējie meiteni uztvēra kā prātā jukušu.  

Agnese pasauc puisi. Pjērs saka, ka, ja būtu jēga, 

visu uzmanība nekad nezustu, nebūtu pārdevuši 

pat par mazāko summu, kuru piedāvāja.  

 

Visi ir nikni, sāk kauties. Grib cits citu nogalināt. 

7. a klase stāv pusaplī, centrā Pjērs. Uzskata, ka 

viņš laupīja jēgu, jo viņa dēļ viss notika. Nodedzi-

na šķūni, kur visu atstāja, arī piekauto Pjēru. Pēc 

bērēm iet visu sakopt un tīrīt. Savāc jēgas putek-

ļus.  

Pēc vairākiem gadiem meitenei ir kastīte ar putekļiem. Saprot, ka ar jēgu nevar jokot, 

pat vēl joprojām īsti neizprotot, kas tā īsti  ir. 

(L.Voliņeca 10.a) 

 

Visiem atņēma 

kripatu no dzī-

ves, kuru pat ne-

atgūs, tikai lai 

klasesbiedram 

parādītu, cik ļoti 

tic jēgai, tā pa-

stāv, tā ir vaja-

dzīga. . 



 Mans hobijs ir braukšana ar motociklu, un es ar to nodarbojos divus gadus, no 14 gadu ve-

cuma. Mani jau no pašas bērnības, cik sevi atceros, piesaistīja braukšana ar motociklu. Es 

skatījos, kā profesionāļi brauc motokrosā, un sapņoju, kā būtu, ja tur būtu arī  es. 

   Pašai man motocikla nav, bet man ir labi draugi, kuri man iedod pabraukāties. Man ir pāris 

draugu, kuri braukā ar motocikliem; Artūrs, kurš braukā ar - Honda CBR500R ABS, 350kW, 

un  Kaspars, kurš braukā ar - Honda CBR600RR C-ABS, 881kW. Kasparam pieder vairāki 

motocikli – Honda, Yamaha FJR1300AS ABS, 1007kW un Enduro WJ125GY-B 1240kW, 

‘’ar kuru braukāju es’’, bet Artūram pieder viens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šiem puišiem es iepazinos vienā kopīgā pasāku-

mā Jelgavā, apmainījāmies ar sakariem un bieži sa-

zinājāmies, līdz Kaspars piedāvāja iemācīt man 

braukt ar motociklu. Es viņam teicu, ka man nav ne 

motocikla, ne ķiveros, uz ko viņš atbildēja, ka nav 

problēmu, viņam viss ir. Par šo piedāvājumu es pa-

teicu arī mammai, kura nebija lielā sajūsmā, bet 

diezgan aizdomīga, jo ciest nevar motociklistus uz 

ceļa. Viņa teica, lai Kaspars atbrauc un pats visu iz-

skaidro manai mammai. Nākamajā dienā viņš at-

brauca un visus izskaidroja, un parādīja vietu, kur 

mācīs. Pirmās trīs reizs man Kaspars mācīja manas 

mammas klādbūtnē, jo viņa neuzticējās, bet redzot, cik viegli un ātri es mācos, vņa 

MANS HOBIJS- MOTOCIKLS 
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Šis kritiens man lika sa-

prast, ka krītot nekas ne-

beidzas, viss tikai sākas, 

tāpēc ir svarīgi sekot sa-

vam sapnim, lai arī kāds 

tas būtu, bet saglabāt vē-

su prātu un domāšanas 

loģiku. 



   Kad man bija 15 gad,i Kaspars mani iepazīstināja ar citiem saviem draugiem kuri braukā 

ar motocikliem, un tad es nodomāju, ka mans sapnis ir gandrīz piepildījies, bet es par agru 

sapriecājos... viņiem patika braukt ātri, ļoti ātri. Tajā laikā es nemācēju braukt ātri, lielā-

kais ātrums, ar kuru es braucu, bija 105km/h, bet viņi brauca divas reizes ātrāk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kad es iemācījos jau kārtīgi uzņemt ātrumu līdz 120km/h, es par savu aizrautību izstā-

sīju savai labākajai draudzenei, kurai šī ideja ļoti nepatika, un viņa gribēja piespiest mani 

pamest šo nodarbi, bet es nepaklausīju, un mēs pamazām beidzām kontaktēties. Pēc kāda 

laika man parādījās cita draudzene, kura, uzzinot par to, ka es protu novaldīt Enduro 

WJ125GY-B 1240kW, bija sajūsmā. Protams, kad mēs braukājāmies ar 150km/h, aiz sevis 

dzirdēju tikai ļoti skaļus spiedzienus un jutu, kā viņas nagi griež man ādu, bet, kad es jatā-

ju, vai nedaudz piebremzēt, viņa atbildēja, NĒ!, un tad, es pieliku gāzi! 

   Katram ir pirmais kritiens, un nevienam tas neapiet garām. Mans pirmais kritiens bija 

2018. gada jūnijā, par kura eksistenci vecāki vēl joprojām nezina, jo viņi tā jau nespēj pie-

ņemt to faktu, ka viņu meita braukā ar motociklu. Bija jauks, saulains laiks, labs, taisns 

bezbedru asfalts un 130km/h. Tajā dienā mēs braukājām pieci-  es, Kaspars, Artūrs, Da-

niels un Edgars- , protams, aptuvenais mūsu vidējais ātrums bija 200km/h, bet kritiena lai-

kā es skaidr atceros, ka spidomerts rādīja 130km/h. Bija ļoti straujš pagrieziens, no kura es 

ar Edgaru nolidojām, bet neko nesalauzām, jo mums bija bruņas zem kostīma un mēs pa-

reizajā brīdī atlaidām motocikla stūri, un vēl paveicās tajā, ka mēs ielidojām krūmos, un 

dabūjām tikai dažus zilumus un izmežģītas potītes, kuras sadzija pēc pāris nedēļām.   

   Šis kritiens man lika saprast, ka krītot nekas nebeidzas, viss tikai sākas, tāpēc ir svarīgi 

sekot savam sapnim, lai arī kāds tas būtu, bet saglabāt vēsu prātu un domāšanas lo-

ģiku. 
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They don’t write about girls like me in the books. 

They don’t write about colored socks girls like me sleep with. 

They don’t write about old poetry girls like me read in the rain. 

They don’t write about lacy ribbons girls like me wear when they try to be pretty. 

They don’t write about girls like me in the books. 

They wouldn’t write about sadness behind that little girl’s smile I saw in the bus on my way 

home. 

They wouldn’t write about that old women’s silent slipping tears 

I saw even then, when she had buried them deep in her heart 

within the love she once lost. 

They don’t ever write about those girls deaths without flowers on 

their graves. 

They don’t write about girls like me in the books. 

   *****     

nelaid vaļā savas cerības. 

cerība ir kā nepārraujama virve 

pie kā turēties kad viss zudis, 

cerība noturēs tavus sapņus. 

nelaid vaļā savus sapņus. 

sapnis ir kā jāņtārpiņu pulks kas ved uz ziedošu rožu dārzu, 

tas veidots no iztēles un mākslas, 

RAIBĀ KRĀSU PASAULE MŪSU DZEJĀ  
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Girls like me 

(Meitenes kā es) 



 

 

 

Tell your brother to stop counting his invisible scars, Hold his unseen body in your arms. 

Love him harder,, make him fly high above the rooftops, 

Wipe his cheeks when you see despairing teardrops. 

If one by one they are filling up his cup, 

You know you mustn’t give him up. 

Swear to him you’ll fight longer for his life, 

Even if you have to use a bullet or a knife. 

Grow the rarest flowers in his heart, 

Each and every little sprout won’t let others tear him apart. 

Keep away the ghosts of his outrageous past, 

Let him be the first, even if you have to stay the last. 

Sing a warm song for him to fall asleep within the coldest sheets 

and keep him close when you know you’re hearing his 

final heartbeats. 

    ****** 

Ved mani tālāk, cik tālu vien spēj. 

Rādi man ceļu caur pagātni, tagadni un nākotni. 

Palaid mani vaļā mirušo mežrozīšu ērkšķu meža dziļumā 

Glāsti mani biežāk, cik bieži vien spēj. 

Apsedz mani ar vismaigāko dūnu segu, 

ne tikai pasniedz kumelīšu tēju. 

Ievij savas trauslās rokas manās, kopā mēs skriesim caur vissiltāko stāstu. 

Gaidi mani ilgāk, cik ilgi vien spēj. 

Es traucos caur tukšajām vecpilsētas 

ielām, tomēr apmaldos starp divām 
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The letter to my most painful memories. 

Vēstule manām vissāpīgākajām atmiņām. 



Ļaunais dvīnis 

(Mums visiem ir tumšā puse) 

  

Take the silver dagger, 

I’ll have the broken mirror. 

The mirror might keep me up at night, 

The dagger will cut as long as you’re alive. 

Untie the wires, let me in. 

Take off the bleeding mask, 

Let me see your name. 

The villain of your world cannot hide it from 

your own reflection, 

For only the protagonist can see your hidden 
silhouette. 

 

Your name is written on the stone you found. 

Now the stone’s six feet under, 

You found your future above. 

To win this ruthless game, 

You had to give up your name. 

It never would have remained the same. 

  

You let me see your fear from the fight, 

You let me hear your cries last night. 

To end your suffer 

I killed you with the lost piece of my mirror. 

Now i know why you took the dagger, 

you wanted me save you. 

In the end. 

The mirror found your trust, 

RAIBĀ KRĀSU PASAULE MŪSU DZEJĀ  

OKTOBRIS // KVADRĀTSAKNE 1 8 

Bērnība varavīksnes krāsās  

Sarkana, mana uzzīmētā Cerība bija salda  

Kā pirmās zemenes tēvam uz galda. 

Oranža tumšojās rietošā saule pēc katras 

aizvadītās dienas 

Kā manas ilgas pēc medainās bērnības liepas. 

Dzeltena saules puķe manā dārzā auga, 

tā laimes pilna dāvana no kādreizējā drauga. 

Zaļa, tumša mana likteņa taka, 

tomēr silta bija mammas adītā jaka. 

Gaišas, zilas tecēja man asaras 

pēc katras lietainās vasaras. 

Tumši zilajos ābeces ūdeņos vētra plosījās, 

manas trauslās prāta buras līgojās. 

Bāli violets, glīti krāsotais debess jums, 

tik viegls un maigs, kā pašas gatavotais 

putukrējums. 

Bērnība gluži kā varavīksnes mala, 

no krāsainiem ziediem tā vīta un krāšņās 

pasakās tīta. 



I can see in the dark  

(Es redzu tumsā) 

  

I can see in the dark, she used to whisper to herself valiantly, 

In between heaven and earth she used to linger on so barely. 

Scared of the unseen, trapped inside this unknown picture, 

Frozen and numb she stood behind her own pale blue figure. 

Her arms were so weary when she tried to scream, 

Her eyes were so blurry when she tried to dream. 

In between the invisible light and the eternal darkness she lost her way back to the 

memories where she was young, 

Still scared of the unheard words and unwritten letters by her mom, she lost her mind 

along. 

she began to write her way out of vivid stories about an old meadowlark, 

I cannot see in the light anymore, she began to cry, in the dark. 
  
The evil twin 

We all have a dark side. 

 
****** 
Es reiz pārpeldēšu pār kluso, dziļo okeānu. 

lūkošos es burvju akā, 

kas laimi man dos. 

Es katru grāmatu izzināšu 

un padomus jums sniegšu. 

Dzeršu es no īsteni zeltītiem kausiem, 

kas pat bagātiem trūkst. 

Es maldugunis nozagšu un savā sudraba lādītē glabāšu. 

Es jūrmalā greznas smilšu pilis celšu 

un kāpšu debesīs ar savu mākslu. 

Valdīšu es reiz pār zvaigznēm, 

kas tur tālumā mirdz. 

Baltas rožlapiņas kaisīšu pār vecās mātes kapu un pār savu Ēdenes dārzu es zīda 

palagu klāšu. 
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 (A.Kriščuna 10.a) 
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