




































*** 
Lampas un zvaigznes lēnītēm 
dziest 
Vēls vakars, bīstami busi, 
Lampas spīd dīvaini klusi. 
Es sēžu kapucē- dusu. 
Tajā, kas ēnu met garu, 
Lai domā, ka visu es varu. 
Lai domā, ka esmu es tāda, 
Kā busi tik tumša un baiga. 
 
/Ieva Estere Barkāne/ 
 



Reiz dzīvoja vai tomēr nē 
 
Reiz dzīvoja vai tomēr nē 
Un sķita ļoti skaista 
Laime smaka pasaulē 
Jo pietrūka tai gaisa 
 
Reiz dzīvoja vai tomēr nē 
Uz debess malas sēž 
Par dzīves jēgu spriedelē 
Un pasakas tā mēž 
 
 

Reiz dzīvoja vai tomēr nē 
Kad tevi tā pārņem 
Tad attopies tu tai saulē 
Uz nāves Dieva spārniem 
 
Reiz dzīvoja vai tomēr nē 
Neļaujies tās spēkam 
Bailes sirdi sasaldē 
Neatrodi sevi bēgam 
 
 
/Dāvis Namsons/ 



*** 
Es gribu ūdens būt, 
dzidrs un skaidrs 
 
Es gribu ūdens būt, 
kluss un auksts 
 
Es gribu ūdens būt 
dzīvību vēlos sevī sūkt 
 
Es gribu ūdens būt 
dziļākajā okeānā vēlos būt 
 
Es gribu ūdens būt 
par kādu dzīvības avotu kļūt 
 
Es gribu ūdens būt 
es vienkārši gribu mūžīgs būt 
 
/M. Gūtmanis/ 

 



 
Kad jūsu ausainie skums 
 
Es nopirku Ausaino kādreiz, un viņš bija ļoti draudzīgs. 
Ausainais katru dienu gribēja spēlēties un bija prieka 
iemiesojums. 
Kādā lietainā dienā tas savainoja savu lielo ausi un sāka 
brēkt. Tā bija pirmā reize, kad es biju redzējis viņu tik 
bēdīgu. Tas visu nedēļu skuma un skuma. Es tik līdzi skumu 
un skumu. Visu nedēļu es biju nomākts tāpat kā Ausainais. 
Pēc nedēļas tam sadzīja auss un Ausainais kļuva priecīgāks. 
Pašlaik Ausainais man sēž klēpī un krāc. 
 
/Karlīna K./ 
 



Zoloģiskais dārzs. 
 
Kādu dienu es izdomāju tomēr aiziet uz zoloģisko dārzu. Tā 
priekšā bija milzīgi vārti. Pie tiem bija piestiprināts liels 
metāla stabs. Zem tā karājās mazs plakāts, uz kura uzrakstīts 
"zoloģiskais dārzs". Tas bija veidots no koka klučiem. 
Tur vienā krātiņā bija izveidota zeme un ūdens, bet vēl 
krātiņa iekšienē bija milzīga, skaista lauvene. Vēl tur bija 
liels, liels aploks, kas tika taisīts no tīriem metāla stieņiem. 
Tur stāvēja liela un skaista žirafe, kurai bija liels un garš 
kakls un maza galva. Tur bija vēl viens aploks, kas bija no 
koka, kurā bija milzīgs zilonis ar lielām ausīm, kas viņam bija 
divas, ar mazu galvu un garu snuķi. 
 
/Toms C./ 















*** 
Atdzimt un atgriezties 
Atmest, atteikties, atgrūst, 
Atcerēties un atbildēt. 
Atmoda atblāzmojas 
Atdzimšanā. 
 
/Dita Kantore/ 



*** 
Izdomā, izproti, izdari 
Ik katru soli, ko ik dienas 
sper. 
Izvēlies, izsaki, iztēlojies 
Ik katru vārdu, ko saki man, 
ik katru smaidu, ko sūti man 
iz mīlestības, ko velti man! 
 
/Elizabete Gaile/ 



Elizabete Laiviņa 



Katrīna Kupča 





*** 
Laika tev nav, nav un nav. 
Tu filmas skaties pagrieztas ātrāk, 
Līgumus paraksti neizlasītus, 
Lūpas uzkrāso mašīnā, 
Bērnus vien uz atvadām skūpsti. 
Steigties, steigties, vienmēr dzīties, 
Pakaļ rādītājam, kas tik nepielūdzams plūst, 
Tāpat šos radiānus mērot, 
Ātrāk nepaspēsi tu. 
Kur tu tā traucies, 
Kur tu tā skrien? 
Drīz vien tāpatās 
Noskanēs zvans 
Un noskanēs zalves, 
Trīskāršam salūtam svinīgi skanot 
Sešpēdu bedrē ievelsies tu. 
 
/Maigonis Laimonis/ 
































