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Sveicināts, lasītāj! 

Jūlija numurs klāt!  Un, 

redzot jaunās e-avīzes 

noformējumu, kopskatu un 

titulbildi, jau sevī 

nojaušam, ka mums ticis 

daiļās, senās pilsētas  — 

Kuldīgas upes Ventas 

dāvinājums, kā bildēs, tā 

dzejoļos, no Māra Lapiņa, 

dzejnieka, skolotāja, 

fotogrāfa — personīgi. 

Māris mums piedāvā savu  

Kuldīgai veltīto dzejoļu 

ciklu, ko iesācis jau tālajā 

2013.gadā.  Otrs 

dāvinājums ir no mūsdienu 

jaunā dzejnieka Modra 

Mūra daiļrades. Trešais 

dāvinājums no mūsdienu 

dzejnieces Henitas 

Kupjanskas daiļrades.  

Lai brīnišķīgs baudījums ir 

katra dzejnieka 

dāvinājums! Patīkamu 

Jūliju, 2021!                                               

E-avīzes  autore—  Sigita   

 

Kad virmo Ventas ūdeņi zilie 

 

Kad virmo Ventas ūdeņi zilie, 

Kaijas un zīriņi uz akmeņiem sēd, 

Tiekamies abi mēs vecā tilta vidū, 

Ūdens tērcēs mērcējam pēdas. 

 

Venta šalc un lāses viegli mētā, 

Saule straumē viļņojas un mirdz. 

Vasaras jautrība pārņem prātus, 

Strauji sitās līdzi mums sirds. 

 

Vējš gubu mākoņus debesīs aijā, 

Pilsētas nami liegu dziesmu dzied. 

Baloži sasēduši, dūdo logu ailās, 

Alekšupīte mutuļo arvien. 

 

Rātsnama pulkstenis laiku skaita, 

Bet mūsu minūtes patvaļīgi skrien. 

Atpazīstams tavs siluets un gaita, 

Ķiršu sārtums tavās lūpās zied. 

 

Ļaužu soļi skan pa pilsētas bruģi, 

Ielas terasē kāds dūdas jauki spēlē. 

Atplūst un vizinās mūsu sajūtu kuģi, 

Sirds satiek sirdi un līksmi ēverģēlē. 

 

Taureņi dejo parka dīķa ziedos, 

Senie koki mūs sveicina un māj. 

Kuldīga ir brīnišķā Latvijas vieta, 

Kur atkal mums abiem ir jāpiestāj  

©Māris Lapiņš 

 

 

 

 

 

Straume 

 

Ventas ūdeņos saule vizinās, 

Sirds dzidrumu nes straume līdz. 

Vējš putu burā pa virsmu slidinās, 

Tā patiesība vai  kārtējais mīts? 

Atspulgi viegli tērcītēs viļņojas, 

Pēdas izklaidus starp krācēm klīst. 

Sakarsuši prāti lejup lidinās, 

Sajūtu lāses pār galvām līst. 

 

Sabangota dvēsele akmeņos smaida, 

Lāses tavu vērtību talismans. 

Dzīves atvari ieniršanu gaida, 

Straumē kopā vijas tavs un mans. 

Pa veco tiltu smiekli kā putekļi 

Žilbinošās brillēs ķēmojas arvien. 

Sadodas rokās laternu taustekļi, 

Sirds kā negudra kad pāri skrien. 

 

Es tavas mīlestības sargātājs, gans, 

Iededzas saulē mūsu cerību skals. 

Dzīves straumei nav sākums un gals, 

Pašiem jāsprauž spieturas stabs malās. 

Kur apstāties, to pateiks mums sirds, 

Tur krastā izvedīs abu nebēdnīgs flirts. 

Kā strūklaka vizuļos celsies mirkļi gaisā, 

Katrā sajūtu lāsē pār mums nolīs skaistais. 

 

Kvēl cieši satvertais rokās un neatlaistais, 

Brīžiem tas vilinošais vai reizēm baisais. 

Kā bēgums un paisums starp mūsu kājām 

Dzen pretī mērķim, pēc tam aizved mājās. 

©Māris Lapiņš  

 



 
 

 

 

Elpojam 

 

Elpojam, elpojam katru rītu, 

Elpojam katru dienu, 

Elpojam šurpu, elpojam turpu, 

Elpojam kopā – tu un es. 

 

Elpojam ar brīvu sirdi, 

Prieka dvesmā lai tas mīļi, 

Ieelpojam rīta gaismu, 

Padzirdīsim dvēselīti. 

 

Elpojam, elpojam, dziļi elpojam, 

Piepildīsim sajūtu telpu. 

Ejam, ejam, turpinot elpot, 

Elpojam kā mīļš lācītis. 

 

Elpojam ar visu prieku, 

Elpojam ar savu patiesību, 

Pavērsim mākoņus, lai aust saule, 

Pavērsim gaismu, atvērsim logu. 

 

Lai caur logu iespīd gaisma, 

Lai atmostas dvēselīte! 

Tur, ārpusē, mūs gaida skaistais, 

Krāšņi plešas vasaras rīti. 

 

Ar sauli mosties, doties dienā, 

Košu ziedu pieskārienā. 

Sajust lietus svaigo elpu, 

Piepildot savu sajūtu telpu  

©Modris Mūris  

 

Kā  katru reizi 

 

Nevajag man to miglu, 

Vajag man smaržu: 

Ziedošas Ievas, 

Ziedošas Magones. 

 

Kā man tas simpatizē! 

Kā man tās smaržas lidinās! 

Caur mākoņiem veldzē, 

Un caur sidrabiņu nāk. 

 

Kādēļ man vajag to? 

Kādēļ man šodien vajag? 

To lietu, lai nav karsti, 

Lai veldzē savu romantisko sirdi. 

 

Kā  katru reizi 

Tu man rādi 

Kvēlo mīlas vīziju, 

Ar savu acu skatu!  

 

©Modris Mūris  

 

 

 

 

Līvi vienmēr dzīvi 

 

Caur zvaigznēm pielūdzu, 

Caur sapņiem gaistu. 

Caur ticību un mieru lūdzu, 

Caur zvaigznēm skaitu. 

 

Līvi vienmēr dzīvi - 

Vienmēr dzīvi, 

Līvi nemirstīgi, nemirstīgi, 

Liepājā ar savu roku. 

Līvi dzīvi - vienmēr, 

Līvi dzīvi - vienmēr, 

Līvi, Līvi paliek atmiņās - 

Caur skaisto roku, 

Caur skaisto prieku. 

 

Ar izplestiem spārniem, 

Ar lidmašīnām lidoju. 

Vēroju debesis, 

Atmiņās parādās Līvi. 

 

Līvi nav aizmirstami, 

Līvi dzīvo mūsu sirdīs, 

Dzīvo ar savu balsi, 

Savu roķīgo roku. 

 

Līvi vienmēr dzīvi - 

Vienmēr dzīvi, 

Dzīvi, kā deg uguntiņa, 

Kā deg platie debess ķermeņi, 

Līvi, kā gaisma - 

Dzīvi vienmēr Līvi. 

 

Paskaties, kā sirmo - 

Paskaties, kā vēro - 

No augšas, bet mūžam jauni - 

Jauni, kā nemirstīgie!  

©Modris Mūris 

Bildē redzams ‘Līviem’ veltīts vides 

objekts ‘Spoku koks’, Liepāja, un 

dzejnieks Modris Mūris. Attēls no Modra 

Mūra personīgā albuma. 

 

Saulīte 

 

Saulīte ābeļu dārzā spēlējās - 

Rotaļājās apkārt ābeļu dārzam. 

Čīgāju vijolīti - čīgāju es , 

Lēno valsi dārziņā. 

 

Saulīte lielījās, mielojās - 

Gardi pasmējās, 

Saulīte siekalojās - 

Priecājās par visiem. 

 

Kā saulīte lielījās, mielojās! 

Mielojās gardi - 

Maigi siekalojās, 

Caur savām stīgām. 

 

Saulīte spārdijās, bet rībināja - 

Klabināja tās bungas, 

Spīdzināja vijolīti, 

Saulīte mīļi , kliedzoši - 

Palielījās tik gaudoši. 

 

Motori rūca, motori svilpoja - 

Dārdoņa skanēja - skanēja, 

Ar savu plaukstu, 

Pie laika upes! 

©Modris Mūris  

Modris Mūris. Mūsdienu 

dzejnieks no Vaiņodes. Uzaudzis 

Vaiņodē, dzīvo Priekulē. Dzeju 

raksta no 2018. gada. Tēmas, 

kuras apdzejo – mīlestība un viss, 

kas uz sirds. Publicējies divās 

autorgrāmatās— ‘Sapņi, 

mīlestība un bērnības atmiņas’ , 

un ‘Pārsteigums’ . Piedalījies arī 

četros dzejas kopkrājumos. Ir 

administrators un veiksmīgi vada 

dzejas grupu ‘No sirds uz sirdi’, 

facebook portālā. 
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Pa Hercoga Jēkaba takām 

 

Tas bija sen - 

Pie sarkaniem mūriem 

Un karietēm uz ielu stūriem. 

Pie Ventas ziedu laikā - 

Pāru dejām un balalaikām. 

 

Pa Hercoga Jēkaba takām, 

Garām galma dāmām 

Un greznām drānām 

Baroka laika panorāmā 

Tu iejuki gaitā rāmā. 

 

Ar baltu parūku galvā, 

Cēlu noskaņu domās 

Pagātnes tēlu harmonijā 

Devos Tev pretīm aizgrābtībā, 

Mandolīnas skaņām sveicot. 

 

Pa klabošo ceļa bruģi 

Zirgu soļu dunā 

Pēcpusdienas šumā 

Iznira Hercoga tēls - 

Elegants un lēns. 

 

Un nemanāms magnēta spēks - 

Acu mirdzumam radītais reiss 

Ierāva abus ceļa jūtīs, 

Ievilkām dziļāk elpu krūtīs, - 

Senatnes dzīles saslēdza spīlēs.  

©Māris Lapiņš  

 

Kuldīgas Venēcija 

 

Starp mazajiem mūra 

namiem 

Plūst senu gadsimtu soļi. 

Tie apņem katru apaļo oli, 

Straumē baltas putas balo. 

 

Pa plaši atvērto logu 

Es dzirdēju airu šļakstus. 

Un skatus neparastus 

Tu veltīji laivā slīdot. 

 

Un sajutos brīvs no važām - 

Kā laivinieks traucu pa 

straumi. 

Sajutām mūru spozmi 

Kuldīgas Venēcijā. 

 

Gar seno rātslaukumu 

Un parka zaļajām ārēm. 

Tik nedaudz pieliecām galvu 

Zem tilta velvēm slīdot. 

 

Pilsēta upītes krācēs, 

Atvēsinošās lāsēs. 

Kafejnīcā pie galda 

Ledus tēju bauda. 

 

Katram savu Venēciju, 

Katram savu ūdens viju. 

Kur savijas senatnes 

neizzūdošs skaistums, 

Ūdens tērcītēs straumē 

dzimst mīla. 

©Māris Lapiņš  

 

Paslēpes vecpilsētā 

 

Naktī pilsētas vecajās ielās 

Dzirdu tavus nerātnos soļus. 

Rātslaukuma pulkstenī skani, 

Baznīcas torņos klusi slēpies. 

 

Tad nāku es pa seno bruģi, 

Putekļiem cēli pa gaisu slīdot. 

Noslēpumaino auru bīdot, 

Namu logos un durvīs klaudzot. 

 

Neaizmirstamās paslēpes spēlēt, 

Ik minūti, stundu labu vēlēt 

Katram senajam pilsētas mūrim, 

Ļaut dvēselei dziedāt ielu stūros. 

 

Tad atrast tevi pilsētas parkā, 

Kur laternu mirdzumā lapenē slēpies 

Ar skulptūru tēliem plūdumā vienā - 

Atšķirt var tik' pieskārienā. 

©Māris Lapiņš  

Kuldīga, jeb vēsturiski Goldingena, ir sena pilsēta 

Ventas krastos, ar savu neatņemamu senatnes elpu, 

ka veiksmīgi ieintegrēta mūsdienu vidē. 16.—17. 

gadsimtā šeit bijusi Kurzemes un Zemgales hercoga 

rezidences, kurā uzturējies viņa galms. Kuldīga ir bijusi 

arī Hanzas savienības pilsēta. Pilsētas tiesības ieguvusi 

kopš 1378.gada. Katru gadu es braucu vasarā uz 

Kuldīgu un vienmēr sen zināmo ieraugu no jauna, 

veldzējos un vēlos ieraudzīt atkal. Piedāvāju savu 

Kuldīgai veltīto dzejoļu ciklu, ko iesāku 2013.gadā un 

papildināju ar skaistu dzejoli šā gada jūlijā.  

Māris Lapiņš. 

Zem lāsīšu tilta 

 

Pa straumi Ventas ūdeņi plūst, 

Tava sirds pie krācēm mulst. 

Nomet drēbes, brien jautrajās lustēs, 

Aiztraucot šļakatas uz visām pusēm. 

 

Kur lejā gaida mana satrauktā sirds, 

Graciozu mirdzumu Tu atnes sev līdz. 

Ienirsti ūdenī, lēni krītot, 

Nāras spēks Tevī mītot. 

 

Tavas rokas satveru viegli, 

Ūdens lāsēs izgaist smiekli. 

Tavās acīs guntiņas zvīļo, 

Viss, ko tu skar, tevi mīļo. 

 

Ūdens pār mums met lāsīšu tiltu, 

Sajūtas kvēlās lai nepieviltu. 

Šalcošās brāzmās vējš mākslu taisa, 

Abu atspulgu tērcītēs raisa. 

©Māris Lapiņš  

Skulptūras dzīvo 

 

Krustu šķērsu starp skulptūrām, 

Senajiem ozoliem, kastaņām, 

Pa laipiņu un akmeņaino bruģi 

Cauri parkam mūsu sajūsmu kuģi 

Nelielā dīķa vidū ceļ gaisā 

Ūdens šaltis un atveldzi raisa. 

 

Visapkārt kā no zila gaisa 

starp krāšņajiem ziediem 

Un zaļajiem zālieniem 

Skulptūras mostas 

Un brīnumus taisa. 

 

Katrā koku zarā 

Un lapu pazarē, 

No uzkalniņiem smaida, 

Neizdibināmas to gaitas. 

 

Tām aizslīdēt līdz, 

Kur koku ēnās 

Senatnes putnu 

Dziesmās vēlās 

Starp laternām dzīvo 

Un jautri smejas 

Baroka laika tēli un sejas. 

 

Tur kungi staigā melnās frakās 

Izredzētās no lapenes skatās. 

Tur apstāties mirkli 

Un kvēlo auru 

Sajust sev līdzās 

Kā gaidītu balvu. 

 

Viss esošais jau kādreiz ir bijis 

Un atpakaļ nāk, ne brīdi nav rimis. 

Te dvēselē tavā kā atklāsme dzimis, 

Kas iekalts tiek sirdī, 

Tas visur nāk līdz. 

 

Jo, sācies viss augšā, 

No kalna lejup steidzas, 

Pa līkloču takām, 

Kur sācies, ceļš beidzas. 

©Māris Lapiņš  

Visi attēli no Māra Lapiņa personīgā foto albuma. 



Pārpublicējot saturu— saskaņošana ar katru autoru  personīgi— obligāta un atsauce uz BAa e-avīzi  arī. 

©BAa literārā e-avīze, 2019 

 

DABAS TAKĀ SĒŅOJOT 

 

Mežā, kur vēl neesmu bijis, 

Eju iekšā – stabs man priekšā, 

Burti lieli, lasu es – 

Augu takā kājas nes. 

Stāstīts ir par to, kas dabā, 

Ārstniecisks un ne tik labais. 

Avenes, lūk ēd, cik jaudas, 

Veselība būs un bauda. 

Latvānis, ja gadās ceļā, 

Kājas ņem pār pleciem – mūc, 

Kamēr naktsvijoles būs, 

Smaržo tās, bet nenoplūc. 

Labi, labi zināšu, 

Tomēr sēnes meklēšu. 

 

Kas tad tas? Kāds kājā dzeļ, 

Liela skudra baļķi veļ, 

Zalktis uzsēdies tam galā, 

Sildās rudens saules starā. 

Ērce tīko piesūkties, 

Vīngliemezis pārēsties. 

Nesaprotu, kas te notiek, 

Bet – lai nu paliek, 

Sēņot tomēr nācu es. 

 

Cauri brikšņiem spraucoties, 

Iztraucēju ķirzaciņu, 

Gribēju tai ceļu dot, 

Pretī bebrs – koks būs nost. 

Dzenis kaļ, lūsis skraida, 

Visi apkārt mani baida. 

Mežacūka skaļi rukšķ, 

Naktsputni moži, varde kurkšķ. 

Nevar tā takš sēnes atrast, 

Noguru jau, piesēst vajag. 

 

Skatos soliņš gluži glīts, 

Lapene un laukumiņš, 

Bērni nāk šeit priecāties, 

Mieru gūstu raugoties. 

Pēkšņi atcerējos es, 

Meklēt nācu sēnītes. 

 

Dodos tālāk un paties’ 

Pretī raugās gailenes, 

Nedaudz tālāk baravika, 

Tintene un lāčpurnis, 

Bet man grozā it nekā, 

Tās no koka - izrādās. 

Izstaigāju daudzas tekas, 

Neatradu īstās bekas. 

Tas nekas, ka mērce nebūs, 

Acīm tīkams skats ir iegūts. 

Atgriezties šeit gribas vēl, 

Nāc tu arī, man nav žēl. 

Kalētos ir priediens jauks, 

Visiem, kas ar dabu draugs. 

(Heka)  

VĒJA ŠŪPULIS 

 

Es šodien eju pa Liepāju, 

Man mērķis svarīgs un cēls, 

Jo nolēmu uzmeklēt vietu, 

Kur vēja šūpulis kārts. 

 

Es maldos pa ielām un laukumiem, 

Priecājos par pilsētas jaukumiem, 

Bet nekur neredzu to - 

Vēja šūpuli līgani uzkārto. 

 

Es nonāku ezera krastā, 

Meklēju pļavās un niedrēs, 

Te pīle uzpēkšķ nikni: 

- Ko lien un biedē? 

Atkal nekā no šūpuļa meklētā. 

 

Es klīstu tālāk, līdz saklausu 

Aiz kāpām dīvainu šalkoņu. 

Tur jūra vakarsārta kvēl, 

Un viļņu putās vēja šūpulis cēls. 

(Heka)  

ZEMES STŪRĪTIS 

 

Tai mazā zemes stūrītī 

Man allaž gribas atgriezties, 

Ar draugiem 

Par sendienām čalot, 

Caur Zviedru vārtiem 

Kungu pilī nonākt, 

Ar Ikara spārniem 

Gaili tornī celt 

Un atkal no pirmā 

Mīlas kausa dzert. 

 

Tu, mazais zemes stūrīti, 

Savu vārdu pasaulē nesi 

Ar dzeju, mūziku, nostāstiem. 

Gadu simteņos spēku 

Un ticību krāji, 

Caur laikiem seniem 

Tu šodien esi. 

 

Ak, mazais zemes stūrīti! 

Tu, pilsēta Priekule! 

(Heka)  

DĪVAINA ZEME 

 

Tikai vienai valstij pasaulē 

Trīs zemes, divi gali jāauklē. 

Tur četras mīļas māsas, 

Bet dēvē par brāļiem tās. 

 

Reiz ceļa gājējs jautājis: 

-Kur zeme tā, ko jūra skar? 

Lūk, pirmā māsa Kurzeme, 

Tas novads vēja dzimtene. 

 

Tad, tālāk ejot, vaicājis: 

-Vai zemes gals jau klāt? 

Nē, tā māsa Zemgale, 

Tas novads, kam Sprīdīša spīts. 

 

Tā klīstot tālāk, skatījis 

Daudz zilu ūdeņu acis. 

Tās pieder māsai Latgalei, 

Tai novadā pukst ezeru sirds. 

 

Tad ceļinieks nonāca ziemeļos, 

Kā vienlaikus malā un vidū var būt? 

Ak, tā māsa Vidzeme, jā gan, 

Tas novads augstākā kalnā skan. 

 

Tie četri bagāti novadi, 

Tās četras mīļas māsas. 

Kā visu vienā vārdā sauc? 

Tā Latvija – mans draugs. 

(Heka)  

Attēls no Henitas Kupjanskas personīgā albuma.  

Mūsdienu rakstošā, stāstniece dzejā – Henita 

Kupjanska rakstīt sākusi ap 1990. gadu. Daiļrade  ir 

plaša un interesanta,  kas pieejama lasītājiem  deviņos 

dzejas kopkrājumos un divos dzejas krājumos, kuri 

izdoti pēc izdevniecības ’’Ezerrozes grāmatas” 

rīkotajiem konkursiem. Ir izdota arī viena 

autorgrāmata, mīklas:  ‘Krustām šķērsām viss ir bērts’. 

Dāvinājumā e-avīzei  izvēlējusies darbus par Latviju un 

tās vietām.  Vairāk par stāstnieci dzejā varam izlasīt 

intervijā: http://rakstosiemdzejniekiemlv.mozello.lv/

Brīnišķīgu Jūliju! 


