
Kad vārdi paceļ domas...
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Idejas autores: Eva Feldmane un Zinaida Spāde
Mākslinieciskā noformējuma un maketa autore: Jolanta Grosberga-Gernere

Dzeja – vārdu spēle!

Smeļoties iedvesmu Dzejas dienu pasākumu norisēs Latvijā, arī Jaunmārupes pamatsko-
las darbinieki pievērsušies poēzijai un, godinot savu skolu 15.jubilejā, kopīgi izveidojuši savu 
pirmo dzejoļu krājumu.  Paldies visiem, kuri uzdrīkstējās, atklāja savu talantu, atbalstīja un 
piedalījās! Jāpiezīmē, ka dzejošanu skolas darbiniekiem nedaudz sarežģīja uzdotais nosacī-
jums – obligāti iekļaut savā darbā četrus nejauši izlozētus vārdus, kuri izlasāmi zem dzejoļa 
autora vārda un uzvārda. Dzejošana kā spēle - spēle ar vārdiem...

Ar tapušajiem darbiem, kuriem noskaņas radīšanai pievienotas pasaules slavenu māk-
slinieku darbu fotoreprodukcijas (Gallery Calendar ART 2016.), varat iepazīties šajā pirmajā, 
bet ne pēdējā Jaunmārupes pamatskolas darbinieku radītajā dzejoļu krājumā.

Mēs visi esam dzejnieki!

Ar cieņu - skolas bibliotekāres Eva Feldmane un Zinaida Spāde

ievadvārdi

Grāmata pieejama elektroniskā veidā Jaunmārupes pamatskolas mājas lapā www.jmsk.lv un divos drukātos 
eksemplāros skolas bibliotēkās. Grāmatas drukāšana, izplatīšana bez autoru piekrišanas nav atļauta.
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Frederic Leighton (1830-1896), “Flaming June”

 “Plašumos”

Debesu plašumos - zilos,

Kas pilni ar krāsām, ar spalvām,

Perfektas mākoņu pūkas skrien.

 

Cilvēki savos sapņos

Cīnās ar acīm, ar kājām, ar segām,

Lai apjaustu mirkli, mirkli vien.

Neizsīkstošais bērns,

Ko slēpjam, turam dziļi sevī,

Mūžīgi visur ar padomu lien.

 

Debesu plašumos - tālos,

Kur sapņi, domas viens otru medī,

Tur zīda lakatā Dieviņš mūsu cerības sien.

 

Jolanta Grosberga- Gernere

/ perfekts, acis, mūžīgs, zīds /

Sandro Botticelli (1444/5 – 1510), “Primavera” (detaļa)

“Pārdomu zvaigznes”

Nakts aizsegā pie debesīm parādās zvaigznes,

Caur stikla rūtīm tās vēroju es.

Manu skatienu pievērš svārki seni,

Re, Spīgana aiztraucas pa debess reni.

Gatis Upesleja

/ spīgana, stikls, svārki, nakts /
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George Stubbs (1724 – 1806), “Ringwood, a Brocklesby Foxhound”

Septembris ir klāt,

Un rudens kokiem lapas krāso,

Sēž suns zem koka rāmi vēro,

Kā draugs uz skolu ejot māj.

Suns nesaprot- jaunas rotaļas nu gaida,

Un nav ko bēdāt – jāpasmaida!

Kad pirmā burtnīca būs sakošļāta labi,

Kastaņus tie sētā atkal varēs mētāt abi!

Anete Štrodaha

/ lapas, suns, burtnīca, kastaņi /

...

Franz Marc (1880 – 1916), “Animals in a Landscape”

“Brīdis”

No steigas ir tukšs brīdis,

Un  tad tu vari sapņot.

Sapņi piepildāmi, sapņi netverami, 

Sapņi šodienai un sapņi mūžībai.

Pēkšņi  domās kliedziens

Atmodina tevi.

Pagaist sapņi, ilgas, vēlmes,

Izzūd brīdis nenoķerts.

Indra Stanke

/ tukšs, brīdis, sapņot, kliedziens /
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Claude Monet (1840 – 1926), “Waterlilies”

Vienalga, vai rokā tev lelle,

Vai sirmums jau galvu klāj,

Ja ārā neplosās vēji,

Tev gribas pie dabas traukt.

 

Kad parādās pirmās salnas,

Un ziedoni pārklāt sāk zelts,

Tad skats uz Latvijas ainām

Tev atkal kļūst neaizmirstams!

Egīls Zīle

/ zelts, lelle, ziedonis, neaizmirstams /

...

Kazimir Severinovich Malevich (1878 – 1935), “Woman with a Rake”

“Rīta drūzmā”

Visapkārt man ir klusums,

Bet galvā liels tukšums.

Rītos grūti piecelties, labāk nu ir izvelties.

Mamma neiedeva atslēgu,

Tagad nevaru braukt ar passātu,

Lai brauktu ārā grābt lapas,

Kaut gan tās nu gan ir slapjas.

Evija Rozenberga

/ klusums, piecelties, atslēga, lapas /
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Henri J.F. (Le Douanier) Rousseau (1844 – 1910), “Exotic Landscape” (detaļa)

Visiem maziem ezīšiem

Spēlēt kārtis tīrais nieks.

Rēķins saldējumam liels,

Smiltīs vārtīties vien prieks.

Sandra Velpa

/ ezis, smiltis, rēķins, kārtis /

...

Nikolai Astrup (1880 – 1928), “Spring Evening by the Vicarage Pond”

“Atvērt acis”

Bet cilvēks kalendāra lapas šķirsta -

Kas rītu būs? Kas parīt, aizparīt?

Par to, kas būs - tam lieli plāni.

Par to, kas bija - atmiņas jau rūs.

 

Hei!  Apstājies.

Vai redzi žilbinošo spāri, kas ezermalas smilgas liec?

Vai jūti elpojošo tāli, kur vēji mākoņlaivas triec?

Un rasas piebriedušo zāli, kur sapņo pelēks zirneklīts?

Bet cilvēks kalendāra lapas šķirsta -

Kā ērce, nezināmam piesūcies.

Par to, kas būs - tam lieli plāni,

Par to, kas bija - atmiņas jau rūs.

Vai maz bija spāre, mākoņlaivas, zirneklīts?...

Eva Feldmane

/ kalendārs, ērce, spāre, žilbinošs /
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Edgar Degas (1834 – 1917), “The Star” vai “Dancer in the Stage” (detaļa)

“Vārdi”

Vārdos ir vara, 

Vārdos ir spēks.

Kā zarus dedzināt un skurstenī tos palaist

būtu liels grēks.

Vārdi kā saule mūs maigi var sildīt

un lielo dzīves misiju pildīt.

Dace Ģērmane

/ vārdi, zari, skurstenis, saule /

Francis Campbell Boileau Cadell (1883 – 1937), “A Lady in Black” (detaļa)

Rudens nāk ar ielūgumu

Uz miglainu pasākumu.

Kundze smaida klusumā,

Jautrība būs tusiņā.

Iveta Timule

/ ielūgums, miglains, kundze, klusums / 

...
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Claude Monet (1840 – 1926), “Haystacks at Giverny”

Paceļu acis,

Ieraugu pasauli.

Cik pārsteidzoša tā:

Zilas debesis, zaļi meži,

Akmens, māls un smilts.

Tā mana Latvija!

Inguna Rakule

/ pacelt, pārsteidzošs, smiltis, pasaule /

...

Philip Wilson Steer (1860 – 1942), “The Enf of the Chapter”

“Vasarai aizejot...”

Laiks nemitīgi steidz

Un siltuma  mēnešus skaitīt beidz.

Aiziet saulainā vasara,

Un man pār vaigu rit mikla asara.

Skumjas visiem reiz mums pāriet,

Arī jūs - grūtsirdību uzveikt variet!

Tā jau ir cilvēka gudrība –

Ka nezūd mūsos ikviena CERĪBA!

Anita Līdaka

/ gudrība, vasara, siltums, pāriet /
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Georges Lemmen (1865 – 1916), “The Beach at Heist”

“Rudenī”

 Kad sarkanie āboli krīt, klāt rudens. 

Es piespiežos tukšajai loga rūtij un raugos, 

Kā vējā lietus lāses pret Latvijas zemi sit. 

Es saprotu, laiks arvien ātrāk un ātrāk rit. 

 

Varavīksne pēdējo zeltaino loku debesu jumā met,

Un arvien vairāk un vairāk gribas pret laiku iebilst, bet...

Viss iet, viss notiek un vairs nenāks atpakaļ,

Jo katra diena mums savas likteņdzirnas nākotnei maļ.

 Solvita Lauzēja

/ logs, vējains, ābols, tukšs /

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610), “The Young Bacchus”

Kad dabas ota krāso lapas,

Un siltums projām iet,

Mēs zinām to, ka atnāk rudens,

Mūs visus aplaimot.

Tam ļoti bagātīga alga,

Ar āboliem un sārtām ogām,

Ar sēnēm, riekstiem, dārzeņiem.

Viens teikums pasaka tad visu,

Cik bagāts vīrs ir atnācis!

Elva Ruska

/ alga, siltums, teikums, ota /

...
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Georgia O’Keeffe (1887 – 1986), “Red Hills with White Shell”

Mūsu zaļās zemes vairogs ir

Sarkanbaltsarkanais karogs,

Kas lēni slīgst vakara krēslā,

Kā to sena leģenda vēsta!...

Arī princese taisās uz dusu,

Jo miedziņš ir piezadzies klusu…

Marita Kajaka

/karogs, krēsla, princese, leģenda/

...

Pierre-Auguste Renoir (1841 – 1919), “A Dance in the Country”, (detaļa)

“Kas ir Laime…”

Laime nekrīt pati tev rokās,

Laimi vajag nopelnīt.

Laime vien mirklis, kurš jānotver,

Spēj to tikai novērtēt!

Laime - ja esi vajadzīgs,

Laime - ja esi vesels,

Laime - ja vari dot otram

Un priecāties.

Laime ir kā enkurs, 

Kurš rada pamatu zem kājām.

Laime - tas ir laiks,

Kad debesīs zvaigznes var saredzēt,

Laime- tas ir laiks,

Kad vari uzaicināt draugus

Un doties ceļojumā.

Laime ir elpot, redzēt, dzirdēt un just.

Laime var būt pavisam vienkārša,

Vajag tikai mācēt to atrast.

Bet varbūt vienkārši jāsaprot,

Ka laime ir katrā no mums,

Vajag mācēt to tikai pacelt,

Vajag  iemācīties kļūt laimīgiem.

Zinaida Spāde

/ laime, enkurs, uzaicināt, ceļotājs /
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Henri-Edmond Cross (1856 – 1910), “La Plage de Saint-Clair”

Lai labestība un miers valda pasaulē,

Lai dzirksteles un naids izplēn vējā.

Visus uzaicināt   uz sadarbību un  noslīpēt -

Akmeņus spožus kā dimants!

 Ināra Strautniece

/ labestība, dzirksteles, uzaicināt, dimants /

...

Wilhelm Morgner (1891 – 1917), “The Path” (detaļa)

Piena māte, maizes māte,

Tā ir mūsu nama māte!

Liek tai ūdens spaini nest,

Rudens skaidro dienu dvest,

Noteikumu ķešā mest,

Varžu dīķī princi  vest!

Jānis Rožlapa

/ ūdens, maize, māte, noteikums /

...
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Albert Bierstadt (1830 – 1902), “A Quiet Lake”

Rudenī, kad visiem bērniem laiks uz skolu iet,

Eju dzērves raudzīties, kuras kāšos

prom steidz skriet

To lidojumu vērot man kā glābiņš

šķiet, jo pa radio tiek ziņots par

ziemu, tādēļ saule agrāk riet

Tiek solīts sniegs, kas kritīs kā

balti milti, bet  nebaidos, jo sirds

dziļumos jūtos silti

Jānis Poga

/ raudzīties, glābiņš, radio, milti /

...

William Fettes Douglas (1822 – 1891), “The Alchemist” (detaļa)

“Eksāmena diena ’’

Dienas rit kā ritējušas 

Un nemanot pienācis laiks lielajai dienai

Prāts nespēj valdīt domas

Galvā neironu savienojumi

Tik jaudīgi nav sprēgājuši sen

Klusums iestājas auditorijā

Sirds trīc satraukumā tā

Ka rakstāmrīku noturēt rokā grūti

Eksāmens sācies!

Madara Romanovska

/ prāts, klusums, savienojums, noturēt /
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Titan (Tiziano Vecellio) (ap 1488 – 1576), “Europa”

“Nemiers”

 Aiz pelēka akmens,

kas jau gadsimtiem nekustīgs guļ,

zemē iesēdies, sūnu apjozts un sens,

sevi nemiers uz riņķi klusiņām kuļ.

 

Tas grozās un knosās,

sev vietu nespēdams rast nemaz.

Gandrīz baisi tas ārdās un plosās,

nezinādams, kurp doties var tas.

 

Kā ceļotājs zudis

tas mētājas apkārt un meklē sev vietu,

bet saprot, ka līdz galam nav jutis,

kur varētu tapt tas par derīgu lietu.

 

Tur, aiz pelēkā akmens tas tup,

var būt pat mazliet slēpdamies,

bet dvēselē dziļi tas vēlas mājup,

un pavisam drīz tas turp arī skries.

 

Ēnā aiz palēkā akmens,

uz kura spoži zaļa sūna mirdz,

nemiers tup kā cilvēks, tik sens,

un plāno, kā nebūs no mājām vairs šķirts.

Sabīne Ozoliņa

/ akmens, baiss, ceļotājs, dvēsele /

Paul Serusier (1864 – 1927), “The Talisman” vai “The Swallow – Hole in 
the Bois d’Amour, pont – Aven” (detaļa)

Kad koku lapas pāri galvai slīd,

Un miglu sastop agrs rīts,

Tur kaķis prāto meža pamalē -

Jau rudens klāt dzimtenē?

 
 

Alvis Reinis

/ kaķis, lapas, prāto, dzimtene /

...
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Pierre Auguste Renoir (1841 – 1919), “Bouquet of Chrysanthemums” (detaļa)

Mūža mežģīnēs maizi sajūtu,

Katrā ziedā rasu ieraugu,

Tajā varavīksne mirdz.

Kaut es spētu katram

Dāvāt to no sirds!

Una Ozola

/ sajust, mežģīnes, maize, mūžs /

...

Camille Pissarro (1830 – 1903), “The Little Bridge, Pontoise” (detaļa)

Nāk rudens klusi, klusītiņām,

Ar sārti zeltainām švīciņām,

Ar brūnām kastaņu podziņām

Un sarkanām brūkleņu odziņām.

Vien ozols savā smalkjūtīgajā sirsniņā,

Zaļu zīļu ķekaru rociņā,

Čabina savas lapiņas vējiņā.

Tik ērce ar savu ģimeni

Vēl nedomā par rudeni,

Bet brien pa zāļu stiebriņiem

Un cer uz siltiem vakariem.

Sanita Jureviča

/ ozols, smalkjūtīgs, ērce, švīkas /

...
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Carl Larsson (1853 – 1919), “Woman Lying on a Bench” (detaļa)

Izlasu es grāmatu,

Iegūstu es gudrību.

Gribu sajust augstu izglītību,

Lai lidotu  uz planētu.

Un atpakaļ…mājās.

Aija Gavare

/ izlasīt, gudrība, planēta, sajust /

...

Paul Signac (1863 – 1935), “Opus 217. Against the Enamel of a Background Rhythmic with 
Beats and Angels, Tones and Tints, Portrait of Felix Feneon in 1890” (detaļa)

Uz brīdi apstājies

Un ieklausies

Kaijas gudrības kaisa

Globālais burbulis plīst…

Raitis Jēkabsons

/ kaija, burbulis, brīdis, gudrība /

...
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August Macke (1887 – 1914), “The Storm”

“Gudrā spāre”

Kas to būtu redzējis,

Kas to būtu dzirdējis,

Starpbrīdī mums spāre klusi

Visus skaitļus sarakusi,

Lai var visi mācīties,

 Matemātikā skaitļoties,

Tad tie dzīvē nemaldīsies

Un ar skaitļiem draudzēsies.’

Sanita Ķepiņa

/ spāre, matemātika, rakt, starpbrīdis /

Caspar David Friedrich (1774 – 1840), “The Wanderer above the Sea of Fog” (detaļa)

Klusums.

Saraucu uzacis, meklēju…

Nekā.

Savārstītu bilžu un vārdu zupa

Burbuļo un pazūd,

Un noraso aiz prāta logiem.

Ķeros pie tvaika,

Un te pēkšņi…ir!

Augšā pa trepēm, kā pa lineālu,

Lecu pāri milimetriem,

Skrienu, pirms nepazūd.

Brāžos domās.

Ota neprātīgi velk švīkas-

Nav laika sīkumiem!

Ātri, skaties!

Te viņa ir -

Pārnāca mājās mana Doma.

Rūta Rozenfelde

/ ota, neprātīgs, lineāls, pārnākt /

...
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French School (14.gs.), “Battle between Crusaders and Moslems, 
from Le Roman de Godefroi de Bouillon” (detaļa)

Tavs liktens zvaigznēs ierakstīts,

Tavs ceļš ir grūts, bet atbildīgs,

Man teica burvis ļoti glīts.

Tu esi drosmīgs, bezbailīgs,

Būs jāuzveic pūķis pārgalvīgs!

Te pēkšņi miedziņš pušu plīst,

Aiz loga atausis jau rīts.

Tas bij vien sapnis, draudziņ, klau,

Jo pūķu patiesībā nav!

Karīna Polce

/ pārgalvīgs, ceļš, rīts, liktens /

...

Franz Xaver Winterhalter (1805 – 1873), “Albert Edward, Prince of Wales”

Sirds salecas!

Ir starpbrīdis klāt!

Perfekts laiks dzīvi sākt!

Mirklis…

Par skaistiem mirkļiem

ir rēķins jāmaksā.

Zinībkalnā jāstaigā.

Sīnuss, kosīnuss-

Viss vienalga.

Bet dzīve- tā mana alga!

Sarmīte Norenberga

/ starpbrīdis, perfekts, alga, rēķins /

...
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George Frederick Watts (1817 – 1904), “Portrait of Dame Ellen Terry” (detaļa)

Rudens? Vai jau rudens?

      Es nevaru sajust…

Kastanis? Nokritis kastanis?

      Es nevaru saskatīt…

Sniegavīrs? Vai tiešām jau sniegs?

      Es neticu.

Plaukstošs? Ir atkal pavasaris?

      Es mierīgi elpoju…

Inga Melngaile

/plaukstošs, kastanis, rudens, sniegavīrs/

...

George Dunlop Leslie (1835 – 1921), “Roses” (detaļa)

Krēsla un rītausma -

Abas baudāmas ik dienu.

Nekā man nav žēl....

Lai plānam švīkas pāri,

Ja neiepriecina ikvienu.

Daina Grabovska

/ plāns, krēsla, švīkas, žēl /

 

...
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William Blake (1757 – 1827), “Jacob’s Ladder” (detaļa)

Visumā ir zvaigžņu daudz,

Kas to zin, kā visas sauc.

Ņemu durvju atslēdziņu,

Laižu ārā padomiņu...

Paskatos pa labi - rau!

Lielie Greizie Rati jau

Iekšā sēsties aicina,

Visumā mūs vizina. 

Diāna Zemīte

/ padoms, zvaigzne, aicināt, atslēga /

...

Edouard Manet (1832 – 1883), “The Garden of Pere Lathuille”

Šis noteikums ir jāzin visiem,

Kam smalkjūtīgs un domīgs prāts.

Ka tie, kam maizes pilna ķeša,

Mēdz bieži stāstīt pasakas.

Jolanta Romanova

/ noteikums, smalkjūtīgs, maize, pasaka /

...
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John William Waterhouse (1849 – 1917), “Boreas” (detaļa)

Šalc koki, un vējā raud varenie stumbri,

Krāc jūra, un smilšainos krastus tā grauž,

Stāv daiļava skumja, kas noskatās tālē,

Kur žēlabu saucienus kaijas vien brēc.

Un, veroties tālumā, cieši tā glauž

Vēstuli dārgu, kas silda tai sirdi,

Jo stāsta par brīdi, kas pildīts ar laimi,

Ko lolot un sargāt kā pilnības bildi.

Un glabāt tik cieši, lai neaizpūš vējš,

Lai neskādē šalkas, un viļņi iet secen,

Un kaijas lai dejojot aizlaižas prom,

Ne tumsa, ne gaisma to izbiedēt nespēj.

Šis mirklis tik trausls un mūžīgs ir reizē,

Tas pilda un silda, jo dzīvot ir vērts,

Un mīlot aug lielāks un ticēt liek vēlreiz,

Un piepilda laiku, kas mūžībā sēts.

 Laura Buravcova

/ daiļava, brīdis, vēstule, kaija /

...

Amedeo Modigliani (1884 – 1920), “Boy in a Sailor Suit” (detaļa)

Šķiet, manu kalendāru šķirstījis pats velns!

Lai kur es ietu- ceļu pārskrien kaķis melns.

Jums liekas, mani pārņēmis ir nepamatots stress?

Jūs maldāties, jo matemātikā man šodien jāliek tests!

Ilze Graudiņa

/ kalendārs, kaķis, matemātika, nepamatots /

...
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Rembrandt Harmensz. Van Rijn (1606 – 1669), “Man with a Hawk” (detaļa)

No sveces liesmas gaisma plūst

Un atmiņa tajā plūst

Baiss notikums reiz bija

Kad satraukums pat elpceļus skāris bija

Sveces liesmā atmiņa plūst

Bet brīdi samtains maigums pārņem mūs

Baiss notikums reiz bija

Un pagaisis nu tas bija

Simona Neifalte

/ satraukums, samtains, baiss, svece /

...

William Blake (1757 – 1827), 
“The Ancient of Days”

“Saule ozolā”

Saule sēdēja ozolā ,

Vainadziņu pīdama,

Miljardiem kilometru tālumā ,

Kosmosā matemātiski pareizi izkārtojušās zvaigznes.

Rudens plūkā sarkani zaļās lapas,

Vējš griež virpuļus,

Ir pienācis brīdis izgaismot telpu ar sveci.

Pildspalva raksta pati no sevis.

Noskan zvans, un visi roku rokā ejam pusdienās,

Esam porcionētāji!

Kolēģi saskrienas gaiteņos,

Smaida, skrien, koriģē plūsmu,

“Divi metri” ir jaunais sauklis, 

Dezinficē tur, te un mazliet šeit!

Neparasts laiks

Ar interesantiem cilvēkiem,

Jauni pienākumi,

Grandiozas domas.

Vēl aizvien ir rudens,

Un tur tālumā, kosmosā,

kā baloži centrāltirgū

Zvaigznes kārtojas, kā tām tīk, 

Un mēs būsim laimīgi, ja ticēsim kam vairāk!

Lauma Šulce

/ svece, matemātika, brīdis, pildspalva /
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Kobayashi Eitaku (1843 – 1890), “Snowman”

Gurkstošs sniegs

Uzkāpju kupenā

tā plāna kā diegs

un

zābaku zoles

tajā dzēšamus

atstāj nospiedumus

 

Kupena ievaidas

tā sakustas

pēkšņi virpuļi viesuļi 

nokrītu līdzās kam dzīvam

izrādās

sniega vīram

Kurkstošs kuņģis

Pārslu pajumte ziemā

kūlas pavasarī

kuņģa čūlas

gan

visu cauru gadu

 

Bet par spīti

visam tam

vīrs man saka 

ka

kāposts štovēts

tikai pār viņa līķi

tikšot provēts

 Anna Helēna Lapiņa

/ kāposts, nospiedums, pārkāpt, sniegavīrs /

...

Alfred George Stevens (1817 – 1875), “The Bath”

“Sajūta”

Tā netveramā sajūta,

Kad maizē iekodies.

Un veries gleznā savējā,

Kam oranžs piesitiens.

Un mēness atspulgs vakarā,

Kas atspīd skurstenī.

Tur ēnas pusē sēžu es

Un lasu grāmatu.

Šī grāmata par dzīvi ir,

Par to, kas ir un būs.

Un nezinu, vai patīk man

Šis stāsts, ko lasu es!

Gundega Adītāja

/ glezna, oranžs, maize, netverams /
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Valentin Aleksandrovich Serov (1865 – 1911), “Girl with Peaches”

Kad ārā no rīta laiks ir miglains,

Un pasaule vēl tikai mostas,

Atvelc aizkarus un atver logu.

Ieklausies putnu čalās un smelies

Iedvesmu šai dienai.

Evija Martuša

/ aizkari, miglains, mosties, pasaule /

...

French School (15.gs.), “The Lady and the Unicorn: Sight”

Stāsts ir par to,        

Ka pasakas zog.

Ko zog?                       

Tās izrauj tevi no reālās dzīves,     

Tās lidot no kraujas liek                

Kā brīnumainam Vienradzim.              

Nu, pasakiet,   

Vai tas ir slikti?

Santa Upmane

/ stāsts, pasaka, zog, krauja /

...
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Hans Hofmann (1880 – 1966), “Flat Lux”

...

Rudens klāt, jāar zeme,

Aizgājusi lielā svelme.

Dravnieki steidz medu vākt,

Lāči ziemas miegā krākt.

Debesīs skatāms Piena Ceļš,

Nu būs jaukāks mājupceļš.

Uz kuru pusi tagad doties?

Sapratu, ka pamodos!

...
Zemes ceļa malā,

Līdz pusei sūnām piesegušās,

Sēd baravikas medus krāsā

Un vēro rudeni.

Lelde Būmane

/ ceļš, puse, zeme, medus /

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610), “The Lute Player”

Ir rudens,

un kāda nejauša asara pār vaigu rit.

Tā liek mums apstāties un pasapņot

mazliet.

Anita Ozoliņa

/ nejaušs, asaras, sapņot, apstāties /

...
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August Macke (1887 – 1914), “Oriental Women” (detaļa)

Nejauši vārdi

Ar baltu spalvu

Dzejniekam uz lapas krīt:

Cilvēk, nāc saņem savu balvu – 

Plaukstošu ziedu - tagad, tūlīt!

Jolanta Meijere

/ nejaušs, spalva, vārdi, plaukstošs /

...

Sandro Botticelli (1444/5 – 1510), 
“Portrait of e Young Man” (detaļa)

Gudras acis

Teikumā

Zeltu

Ieraudzīs

Lidija Lipaja - Ļaudama

/ zelts, teikums, gudrība, acis /

Juan Gris (1887 – 1927), “Portrait of Pablo Picasso”

Kur miegs saknes vij 

Agrā rīta stundā?

Tur cilvēks aizmidzis,

Atslēgas aizmirsis.

Mārtiņš Januševskis

/ atslēga, rīts, cilvēks, saknes /

...

...
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Abbott Fuller Graves (1859 – 1936), “Jack-o-Lantern”

Lai cik čakls, lai kas čakls,

Čakls bija skolotājs!

Kārtīgs, strādīgs, tā kā skudra,

Skrien pa klasi ļoti mundra!

Darbiņš jāpadara labi,

Lai cik skanētu tas skarbi!

Desmitnieks lai visiem somā,

Lai var justies labā omā!

Burtnīcā viss jāpieraksta,

Nevajadzīgais jāatraksta!

Un lai laime, visiem prieks,

Lielās bēdas lai ir nieks!

Baiba Laizāne

/ sajust, skolotājs, burtnīca, skudra /

...

Viggo Johansen (1851 – 1935), “Silent Night” (detaļa)

Ārā vējš tik skaļi šņāc, sniegavīrs vēl skaļi krāc.

Zeltains rudens ārā turās, vīrusi tik pilnās burās.

Žilbinoši krāsas mirdz, bērnam priecīga ir sirds.

Zāli noklāj balta rasa, sētnieki tik lapas kasa.

Visiem šogad darba daudz, Jaunais gads mūs visus sauc.

Kitija Baņukalne - Ozoliņa

/ sniegavīrs, zeltains, rasa, žilbinošs /

...
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Edouard Manet (1832 – 1883), “Dejeuner sur l’herbe” (detaļa)

Ar otas pieskārienu gleznā

Šai laikā iekrīt spīgana.

Kā peldi baltā pienā,

Tā šogad izjūt rudeni!

Aija Munkevica

/ spīgana, sajust, piens, ota /

...

Jean-Honore Fragonard (1732 – 1806), “The Swing” (detaļa)

...

Bija skaists, plaukstošs pavasara rīts,

Kad liekas, viss dzīvē jau ir perfekti padarīts,

Kad atvērts ik logs uz Pasauli gaida,

Bet Tu kā liela pieturzīme kaut ko joprojām gaidi!

...
Kad sirds ir plaukstoša un tālēs sauc,

Tu pie manis ar perfektu auto brauc!

Tad atvērtas visas durvis būs,

Un pat pieturzīme neapturēs mūs!

Zanda Romanovska

/ plaukstošs, perfekts, atvērts, pieturzīme /
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Charles Napier Hemy (1841 – 1917), “The Widow” (detaļa)

Atpalikt vai tomēr tiekties?

Aiza brīdinājums liels.

Pildspalva tev rokās braši,

Esi gatavs lielus darbus darīt iet.

Skolotājs vienmēr ar smaidu

Būs ar mieru palīdzēt.

Laipni uzklausīs vai rāsies,

Tas tev pašam jāizlemj!

Ilze Unda

/ atpalikt, aiza, skolotājs, pildspalva /

...

Ramsay Richard Reinagle (1775 – 1862), “Portrait of Two Boys with 
their Newfoundland Dog” (detaļa)

...
Šis laiks ir neaizmirstams mums,

Jo noteikumi jāievēro mums.

Mums visiem gribas par to mazliet smiet,

Bet noteikumi mūs tik skauj un skauj!

Bet mēs par to tik smaidā lūpas veram,

Kaut piekusuši sen jau esam

No noteikumu lielā sloga.

...

Skolā šodien neaizmirstams notikums!

Fotogrāfs nāks ciemos pie mums.

Un viņam ir savs noteikums-

Stāvi rāms un klusu esat.

Bet pirmīši šo noteikumu neievēro vis,

Jo klusu, rāmi nostāvēt tie nevar vis,

Tie piekusuši rāmi stāvēt,

Un tāpēc pozējot tie smej, cik jaudas.

Inga Petruševska

/ piekusis, neaizmirstams, noteikums, smiet /



Liels paldies 
skolas vadībai par atbalstu, atsaucību 

un kolēģiem par radošumu un iesaistīšanos!
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