
     Katrs cilvēks uz šis pasaules 
vēlas būt laimīgs. Kādam laimes 
sajūta ir pēc nopelnīta desmit-
nieka, citam pēc noskatītas te-
ātra izrādes.... 
Laime ir vērtība, ko mēs sajū-
tam reizē ar prieku un gandarī-
jumu. 

Jau otro gadu skola strādā pie vērtīborientētas 
mācību un audzināšanas vides veidošanas. Tas tā-
pēc, lai mēs katrs atrastu savu vietu  un zinātu, kur 
mūsu iegūtās zināšanas un prasmes ir visvairāk va-
jadzīgas un noderīgas. 

Šis mums ir atskaites un izvērtēšanas laiks ie-

priekšējos 6 gados veiktajam. Ir pienākusi kārtējā 

skolas akreditācija. Mēs esam gandarīti par paveik-

to gan mācībās, gan interešu izglītībā, gan kopībā. 

Ceram, ka mūsu atskaites koncerti ir iepriecinājuši 

skolas biedrus un vecākus. Esam priecīgi, ka skolā 

izskanējis mūsu profesionāli orientētas programmas 

skolnieces Laumas Matules solo koncerts ar pašas 

sacerētām dzejām un mūziku. Īpašs prieks par sa-

darbību ar vecākiem – krievu valodas pēcpusdnie-

nām, jauniešu un māmiņu sarunām par ģimenes 

vērtībām, radošajām idejām, sponsorējumiem, kas 

veicina skolēnu motivāciju labi mācīties, piedalīties 

olimpiādēs un konkursos. 

Ar prieku lasu skolēnu esejas “Laime sevī”. Tās 
veidos jauno skolas grāmatu, kas dos prieku absol-
ventiem un ciemiņiem.  

Tā pasteidz skolas diena pēc dienas. 
Šajā Adventes laikā vēlu Jums 
# ne tikai skatīties pēc brīnuma mūsu līdzcilvē-

kos, bet arī saskatīt viņos visu to labāko, no kā 
mums pašiem ņemt ceļa maizi savai izaugsmei, 

# ne tikai klausīties citu teiktajā, bet arī saklausīt 
dzīves patiesības, 

# ne tikai censties darīt citus laimīgus, bet esot 
pašam laimīgam apkārtējo pasauli darīt laimīgu 

Ar laimes un prieka meklējumiem sevī, 
Direktore Aina Bērce 

1. septembris 

Aizskrējusi vēl viena vasara. Neparasta - sākumā 

nevarēja iesākties, bet augustā pārsteidza ar karstu-

mu. Toties 1. septembra pelēkos mākoņus nespēja 

izkliedēt ne skolas bērnu čalas, ne zvans, kas vēstīja 

par stundas sākumu. Lai nu kā, bet jaunais mācību 

gads sakās ar ziediem, laba vēlējumiem un klases 

fotogrāfijām. 
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SPORTA DIENA  

3. septembrī 
Ogres Valsts 
ģimnāzijā notika 
Sporta diena. Tā 
jau ir kā tradīci-
ja, lai skolēni 
varētu  pēc va-
saras brīvlaika 
veiksmīgāk ie-
kļauties skolas 
vidē, savos kla-
šu kolektīvos. 
Katra klase pa-
sākuma atklāša-
nā savu piederī-
bu kolektīvam 
parādīja vai nu 
ar vienotu tēr-
pu simboliku, 
vai arī ar izvei-

dotu klases karogu.  
 Sporta disciplīnas bija organizētas tā, lai tajās varētu 
piedalīties viss klases kolektīvs, parādot savu saliedētību, 
atjautību, izdomu, arī sportisko azartu un veiklību. Kopu-
mā skolēniem bija jāveic 6 netradicionālas sporta discip-
līnas. 

Godalgotās vietas ieguva 7.c klase ( audzinātāja R. 
Zaikovska), 8.c klase (audzinātāja  V. Gulāne), 9.c klase 
(audzinātāja S. Čiekure), 10.b klase (audzinātāja I.  Pēter-
sone), 11.d klase (audzinātājs A. Kuzmins), 12.c klase 
(audzinātāja D. Jansone). 

Paldies sporta skolotājiem – Dainai Sergejevai un  
Andrim Vasiolekam -  par pasākuma organizēšanu un 
vadīšanu! 

*** 
7. klašu skolēni kopā ar Ogres novada un Ikšķiles no-

vadu skolēniem iepazīst Latvijas vēstures notikumus 
6.oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijas 7. klašu skolēni piedalī-
jās Ogres un Ikšķiles novadu skolu patriotiskās audzinā-
šanas pārgājienā Ogres Zilajos kalnos, lai pieminētu lat-
viešu strēlnieku bataljonu dibināšanas 100. gadadienu. 
Pārgājienu rīkoja biedrība “Patriotiskās audzināšanas un 

militārās tuvcīņas skola”, Ogres un Ikšķiles novada paš-
valdības, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra 
“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīs-
tības aģentūra". 



      12.10. - 16.10.2015. notika Vislatvijas karjeras izglītības atbal-

sta pasākums "Karjeras nedēļa". Šī gada moto bija "Atver profesi-

jas durvis". Ogres novads kopējā dalībnieku organizētajā saimē 

tika iesaistīts otro reizi. OVĢ arī aktīvi iesaistījās šajā pasākumā ar 

savu devīzi "Neturi sveci zem pūra". 

      Pasākumi skolā 

      Skolotājiem tika dota iespēja vairāk pastāstīt par sevi, īpašu 

priekšzīmi parādīja klašu audzinātāji, kuri kopā ar skolēniem no-

formēja savas klases durvis atbilstoši klases audzinātāja mācību 

priekšmeta specifikai, uz tām vajadzēja izvietot savas klases moto, 

audzinātāja CV, iespējamās skolēnu nākotnes profesijas un kādi ir 

īpaši talanti katram klases skolēnam, profesiju saraksts, kur attie-

cīgā mācību priekšmetā iegūtās zināšanas noteikti varētu node-

rēt. Klašu veikums tika izvērtēts divās kategorijās: 1) atbilstoši 

iepriekšminētajiem kritērijiem, papildus vērtējot, vai ir vērojams 

sižets uz durvīm izvietotajam stāstam vai nav; 2) durvju mākslinie-

ciskais noformējums, kuru izvērtēja neatkarīgo ekspertu komisija. 

7. – 9.klašu grupā visvairāk punktu ieguva 8.b klase, visvairāk arī 

kopējā vērtējumā, otrie bija 9.b klase, trešie – 7.c klase. 10. – 

12.klašu grupā visvairāk punktu ieguva 12.a klase, otrie palika 

12.d un trešie – 10.b klase. 

       Arī citi skolotāji iespēju robežās, neskatoties uz savu milzīgo 

noslodzi mācību darba organizēšanā, uz savas klases telpas dur-

vīm neformālā CV pastāstīja par to, kā līdz tādai dzīvei nonākuši – 

līdz skolotāja dzīvei. 

        Šajā nedēļā skolēni papildus pildīja vēl trīs uzdevumus: vaja-
dzēja kopīgi nobildēties pie speciāli karjeras nedēļas popularizē-
šanai izveidotām durvīm, atšifrēt uzrakstu uz karjeras konsultanta 
durvīm, ierasties skolā apģērbtam atbilstoši savai profesijai un 
kopīgi nobildēties pie karjeras nedēļai veltītajām durvīm. Šie uz-

devumi netika iekļauti kopvērtējumā audzinātāju neremdināmo mācīšanās alku dēļ, jo viņi apmeklēja dažādus seminā-
rus un tāpēc nebija iespējas  līdz galam nodrošināt papildus uzdevumu izpildi. Tas ir tik brīnišķīgi, ka skolas skolotāji var 
parādīt skolēniem piemēru, piedaloties savu zināšanu, prasmju un kompetenču papildināšanā, realizējot visnoturīgāko 
pedagoģisko principu:  “mūžu dzīvo – mūžu mācies”. 

Visus uzdevumus sagatavoja OVĢ pedagogs, karjeras konsultants. 

Savukārt visiem citiem OVĢ skolotājiem bija iespēja uz skolu aicināt absolventus, lai tie padalītos ar saviem veiksmes 

stāstiem: mācību pieredzi augstskolā, darba meklējumiem, dzīves pārbaudījumiem. Īpašs paldies skolotājām L. Jonkusei, 

L. Lībmanei, E. Kadakovskai, I. Pētersonei. 

Citas aktivitātes 

Ogres novadā un valsts mērogā arī tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kurās klases varēja piedalīties atbilstoši savam 

vēlmēm un iespējām. Piemēram, Ogres Namsaimnieks piedāvāja viktorīnu par Ogres komunālo saimniecību. Šajā vikto-

rīnā varēja iesaistīties 8. - 12. klases. Valsts pārvaldes iestādes rīkoja atvērto durvju dienas. Uzņēmēji aicināja ciemos uz 

saviem uzņēmumiem. Arī OVĢ šīs nedēļas aktivitāšu ietvaros uzņēma viesus no Ķeipenes pamatskolas. Vēl bija divi cie-

miņi – skolēni no citām valstīm, kuri Ikšķiles novadā darbojas kā brīvprātīgie. 

Kopumā var teikt, ka katrs varēja atrast un izvēlēties papildināt zināšanas par to profesiju, nozari, kas viņam ir tīka-

mākas par pārējām. Kas zina, varbūt šī pasākuma augļi būs redzami pēc vairākiem gadiem... tieši Karjeras nedēļas laikā 

satiktie cilvēki, veiktās aktivitātes. Pēc gada visa Latvija sasparosies atkal uz vienu kopīgu karjeras izglītības atbalsta pa-

sākumu, bet OVĢ turpinās iepazīstināt skolēnus un skolotājus ar interesantiem savas profesijas entuziastiem karjeras 

dienās "Iespēju kredīts", kuras notiek trīs reizes mācību gada ietvaros. 

Karjeras konsultants Mārtiņš Geida 
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LABO DARBU EKSKURSIJA  

Ogres Valsts ģimnāzijā pagājušajā 
mācību gadā tika iedibināta jauna 
tradīcija – “Zelta” un “Sudraba” liecī-
bas. 29. maijā, pēdējā mācību dienā, 
13 skolēni ar vidējo vērtējumu gadā 
no 8,70 līdz 10,00 ballēm saņē-
ma  „Zelta” liecību, bet 37 skolēni ar 
vidējo vērtējumu gadā no 8,00 līdz 

8,69 ballēm -
 "Sudraba” liecību. 
Kā balva par  
augstajiem sasnie-
gumiem mācībās 
šiem skolēniem 
tika piedāvāta vie-
nas dienas mācību 
ekskursija. 
16. septembrī sko-
lēni devās uz mai-

zes ceptuvi “Lāči”, kur iepazinās ar 
maizes ceptuves darbību un īstas 
rudzu maizes cepšanas procesu. Kat-
ram ekskursantam bija iespēja no-
vērtēt maizes kvalitāti un gūt ieros-
mi, kā dažādot savu brokastu ēdien-
karti. 

Tālāk ekskursantus ceļš veda uz 
seno Livonijas ordeņa pili Jaunpilī. 
Šeit skolēniem īpaši patika  atraktī-
vās gides stāsti par bruņinieku dzī-
vesstilu, izcilām tā laika personībām 
un dažādām audzināšanas metodēm. 
Labprāt skolēni iesaistījās dažādās 
atrakcijās, kā loka šaušanā, staigāša-
nā ar koka kājām u.c. Netipiskas bija 
pusdienas pilī – Viduslaiku mielasts, 
jo galdā tika likti seno recepšu ēdie-
ni, kā arī tie bija jābauda ar rokām, 
bez ierastajiem galda piederumiem. 
Tas nu gan mūsdienu jaunatni ļoti 
mulsināja. 

Skolēni bija ļoti priecīgi par jauki 
pavadītu dienu un gūtajām jaunām 
zināšanām un pieredzi ārpus ierastā 
skolas sola. 

VALSTS ĢIMNĀZIJU PASĀKUMS  “FUTBOLS”  

MĀKSLINIECISKĀ PAŠDARBĪBA  

     1. oktobrī 
Ogres Valsts 
ģimnāzijā noti-
ka futbola tur-
nīrs, kurā pie-
dalījās skolēnu 
komandas no 
Preiļu Valsts 
ģimnāzijas, 
Balvu Valsts 
ģimnāzijas, 
Dobeles Valsts 
ģimnāzijas, 

Valmieras Valsts ģimnāzijas, Rīgas 
3.Valsts ģimnāzijas, Liepājas 1. Valsts 
ģimnāzijas, Ogres Valsts ģimnāzijas. 
Godalgotas vietas ieguva Liepājas 
1.Valsts ģimnāzija - 1. vieta, Valmie-
ras Valsts ģimnāzija – 2. vieta, Preiļu 
Valsts ģimnāzija – 3. vieta. Pasākums 
notiek jau ceturto gadu.  

Paldies sporta skolotājiem  
D. Sergejevai un A. Vasiolekam 

par pasākuma organizēšanu un vadī-
šanu! 

Desmito klašu skolēniem šogad jaunums. Stundu sarakstā iekļauts jauns mācību 

priekšmets - mākslinieciskā pašdarbība. Iespēja mācīties dziedāt Kristapa Kiršteina vadī-

bā, vingrināties dejas ritmā deju 

kolektīva "Dzīpari vadītājas Mar-

tas Dargienes vadībā vai  

pilnveidot runas mākslu ar Indras 

Tilakas un Kārļa Lišmaņa  palīdzī-

bu.                  

      Ar pirmajiem sasniegumiem 

desmitie priecēja skolotājus ok-

tobra sākumā - Skolotāju dienā. 



PATRIOTISKĀ NEDĒĻA  
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      Novembris – gada vistumšākais mēnesis zemei, 
bet Latvijai – gaismas un mīlestības piepildīts laiks. 
Jau 94 rudeņus mēs – latvieši – varam lepoties ar 
savu valsti –Latviju, kurai patiesībā ir veselas divas 
dzimšanas dienas – 18. novembris un 4. maijs – 
Neatkarības atjaunošanas diena. Pasaulē ir vairāki 
simti tautu, bet tikai 196 valstis. 
         Mums ir gan sava tauta, gan sava valsts.  
Valsts, kuru veidojam katrs no mums ar savām do-
mām un ar saviem darbiem. 
         Ikviena cilvēka dzīvē vislielākā nozīme ir piede-
rības sajūtai – savai ģimenei, mājvietai, draugu vai 
kolēģu lokam, skolai,  pilsētai, valstij. Šī piederības 
sajūta nav tikai emocionāla kategorija svētku reizēs, 

bet arī atbildība un pienākums ikdienā rūpēties par vidi, kurā dzīvojam. Mūsu skolas skolniece Sintija Liepiņa raksta: 
„Manā ģimenē svarīgākās vērtības nav nauda, manta un slava, bet gan mīlestība, uzticība, drosme un spēks uzdrīkstē-
ties. Tieši šīs īpašības ļauj mums kopīgi dzīvot sarežģītajā mūsdienu pasaulē. Mūsu starpā valda uzticība, un, lai arī kas 
notiktu, mēs vienmēr esam viens otram līdzās.” Lūk, tā ir vienotība un mīlestība pret savu tuvāko. 

Patriotiskā nedēļa sākās ar skolas Lāčplēšu un Spīdolu noskaidrošanu. Šo konkursu organizēja skolas pašpārvalde. 

Bija sagatavoti dažādi atraktīvi uzdevumi, kuros nozīme bija ne tikai fiziskajam spēkam, bet arī prāta spējām. Rēķināt 

matemātikas uzdevumus, mēģinot noturēt līdzsvaru vai karāties pie stieņa pa spēkam tikai īstām Spīdolām un Lāčplē-

šiem, un mūsu skolā tādi ir. 

11. novembra rīts iesākas ar pulcēšanos pie skolas, lai pēc direktores uzrunas un kopīgi nodziedātas himnas ieņemtu 
savas vietas ap skolu un gaidītu sveci, kas jau kuro gadu šajā piemiņas dienā kā gaismas un cerības simbols ceļo no ro-
kas rokā, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus un atgādinot neaizmirst tos karavīrus, kas cīnījās par mūsu zemes nākotni. 

Vakarā arī mūsu skolas skolēni piedalījās lāpu gājienā pa Ogres ielām un deju kolektīva "Dzīpari" dalībnieki palīdzēja 
pacelt lielo karogu, kas plīvos pāri pilsētai. 

Patriotiskā nedēļa noslēdzās ar svētku koncertu, kurā piedalījās mūsu skolēni, dziedot, dejojot. Dzejas rindas un ie-

skats vēstures lappu-

sēs palīdzēja ikvie-

nam skatītājam labāk 

iepazīt mūsu tautas 

brīvības cīņu notiku-

mus.  
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PIRMĀ VIETA KULTŪRAS KANONA KONKURSĀ  
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LABDARĪBAS TIRDZIŅŠ IMANTAS BĒRNU NAMAM  

Ziemassvētki ir laiks, kad jābūt jaukam, mīļam un sirsnīgam ne tikai pret saviem tuvākajiem, bet arī pret visiem ap-
kārtējiem. Tas ir labo darbu laiks! 

Ar klasi jau ilgāku laiku vēlējāmies organizēt labdarības pasākumu, lai atbalstītu maznodrošinātos un bērnus. Bija 
dažādas domas, kā varētu realizēt mūsu ideju. Vienojāmies par palīdzības bērnu namam. 

Dažas dienas pirms pasākuma visiem tika sadalīti pienākumi un norunāts 
darba plāns. Bija paredzēts sacept kēksiņus, vafeles, cukurgailīšus, mafinus, 
kūciņas un saldās bumbiņas, lai pasākuma dienā pārdotu visus gardumus 
bērniem un skolotājiem un iekrāto naudu kopā ar papildus ziedojumiem 

veltītu Imantas bērnu namam. Dziedājām Zie-
massvētku dziesmas, lai uzlabotu garastāvokli 
un piesaistītu apkārtējo uzmanī bu. 

 11.a klase 

      2015. gada novemba mēnesī norisinājās Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem 2015 
- 2016 „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos” Konkur-
sam bija pieteikušās 45 komandas no Rīgas, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes re-
ģioniem, starp kurām bija arī Ogres Valsts ģimnāzijas komanda trīs cilvēku sastāvā: Rūta 
Žiaugre, Paula Elmere un Rinalds Onckulis. Komandu koordinēja skolotāja Vineta Oboznaja. 
       Komanda Rīgas reģiona atlasē izcīnīja pirmo vietu un ieguva iespēju piedalīties divu die-
nu meistarklasēs pie skatuves mākslas profesionāļiem Jūrmalā. 
Grūti izstāstīt, cik daudz tika iegūts tikai 2 dienās Jūrmalā... Visu laiku nepameta sajūta, ka 
tur atrodos jau vairākas dienas vai pat nedēļas, jo tik daudz iemācījos gan par scenogrāfiju, 
režiju, mūziku, Raini un Aspaziju, gan par sevi. 
      Pirmajā dienā vairāk mācījāmies teorētiski. 
Klausījāmies ļoti interesantas lekcijas un ne-
daudz darbojāmies paši. No pirmās dienas vis-
spilgtāk atmiņā ir palikusi lekcija par scenogrāfi-

ju, ko ļoti interesanti pasniedza Reinis Suhanovs. Pirmajā dienā arī paspē-
jām izstaigāt Jūrmalu un Aspazijas māju gida vadībā.  

Otrajā dienā strādājām tikai praktiski savās grupās divu ļoti talantīgu 

cilvēku vadībā: Kārļa Anitena un Jura Joneļa. Man bija ļoti pavecies, jo biju 

grupā ar ļoti aktīviem jauniešiem un sarunas par to, kā varētu mūsu skatu-

ves performanci uzlabot, neapstājās ne naktī, ne pie pusdienu galda, ne 

mājupceļā. Nepārtraukti radās jaunas 

idejas par mūsu performanci, kas pēc 

divu dienu ļoti intesīvas domāšanas, pat 

sagādāja nelielas galvassāpēs un nogu-

rumu. Manuprāt, šis pasākums bija ļoti 

vērtīgs ikvienam, kas tajā piedalījās!  

Tā par iegūtajiem iespaidiem dalās 
Rūta Žiaugre. 
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ES RITU CAURI GADALAIKIEM...  

 
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 400 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 
Kontakttālrunis 27615447. 

21.oktobrī Dobeles Valsts ģimnā-
zijā notika pasākums "Novada 
literāts/valodnieks vai skolas jaunie 
autori", kurā piedalījās arī mūsu sko-
las skolēni - Elizabete Sināte, Marga-

rita Sēkliņa, Sintija Leimane, Lauma 
Matule, Raivita Razgale, Rinalds  
Onckulis - un skolotāja Velga Kalniņa 
ar dzejas kompozīciju "Es ritu cauri 
gadalaikiem".  

*** 
Es iebrienu ziemā 
Ar vecmātes adītiem cimdiem, 
Ar sniegpārsliņu deju no mākoņiem 
Un ieraugu tavas pēdas sniegā. 
Es pazūdu klusumā 
 
Es pamostos pavasarī, 
Kad saulesstari silda manu vaigu 
Un putni modina ar dziesmu maigu. 
Kā vēlētos es tagad apturēt laiku, 
Es pazūdu 

 
Es iedejoju vasarā, 
Ar mēnesgaismas apstarotu nakti, 
Ar lēnās dejas pēdējo takti. 
Mēs abi kopā tagad nozagti, 
Es pazūdu naktī. 
 
Es ievirpuļoju rudenī, 
Kā sārta kļavas lapa, 
Ko uz trotuāra simtiem soļu bada, 
Kā sāpīga atvada 
Es pazūdu 
 
Es ritu cauri gadalaikiem 
Un pa vidu kaut kur 
 Pazūdu un neatrodos 

Margarita Sēkliņa 

E 
s ritu cauri gadalaikiem 
Kad rudens pārklāj zelta dabas 
paklāju pār zemi 

Un rudens vējš uz košām lapām brīdi-
noši kauc, 
Es ņemu veco skolas somu savās rokās 
Un dzestrā rītā skolas zvanu atkal sa-
stopu. 
Tā, solā sēžot, sagaidu es ziemu, 
Kad sniega pārslas klusi lejup slīd, 
Tās redzot, kļūstu mazliet priecīgs, 
mazliet laimīgs, 
Jo vēlos Ziemassvētku brīvlaiku es iz-
baudīt. 
Kad sniega segas biezums mazinājies 
Un pirmos siltos saules starus varu 
ieraudzīt, 
Es vēroju, kā aiziet ziema, 
Un pavasara nogurums sāk mani no-
mocīt. 
Bet apziņa, ka drīz būs arvien vairāk 
saules 
Un putni atkal savas ligzdas vīs, 
Liek darboties ar divtik lielu sparu, 
Lai beidzot varu vasaru es sagaidīt. 
Bet vasara ir tā, kad man ir labi 
Un siltie saules stari pār muguru tad 
slīd, 
Tā, bezrūpīgās dienas vadot, 
Es varu droši, brīvi, plati pasmaidīt. 

Jānis Birkmanis 
*** 

K 
ad tavas pēdas skar meža 
taku, 
Taku, ko tik ļoti loloju es, 

Atceries prieku, ko tā dāvāja man, 
Un zini – mūžīgi būšu līdzās. 
Kad lakstīgala ziņo par klātbūtni savu, 
Aizdziedot dienas un naktis, 
Bet stirna lec cauri zālei, kas pilna ra-
sas, 
Atceries – mūžīgi būšu tev līdzās. 
Kad rudens dvesmu 
Aizskar lapu šalkas 
Un putni spārno pa dienvidu ceļu, 
Atceries mani -tik brīvu kā putnu! 
Kad ziemeļu vējš šūpo priedes tik aug-
stās, 
Tas dāvā mums ziemas vēsmu, 
Jo pārslas krīt klusi uz ezeriem ziliem, 
Un dvēsele mana lido kā gaisma. 
Vai es būšu klusa balss vēja plūsmā, 
Vai cukurs tavā mīļākajā kafijā, 
Vai putns, kas meklē laimi, 
Atceries mani un zini – mūžīgi būšu 
līdzās. 

Klinta Šteina 
*** 

I 
esmejies gadalaikā 
Ziemas aukstumā paslēpties. 
Pavasara krāšņumā ietērpties. 

Vilnas zeķes nekodīs, ja būs silti, 
Saules dūriens izpaliks, ja sals. 
Iemaini gadalaikus. 

Vasarā āliņģī lec. 
Saskrienies ziemā ar magoņu lauku. 
Tā nav pareizi, bet tā vajag man. 
Smejies par sevi, pasmejies, cik lien, 
Tavi taureņu vaigi cauri vasa-
rām  skrien. 
Smejies tik gardi, tāpat vien. 
Tu dzīvosi stipri. 
Tu dzīvosi ilgi. 

Lauma Matule 
*** 

E 
s ritu cauri gadalaikiem 
Bet reizēm es attopos ziemā 
Kanēļa un piparkūku smaržā 

Gurkstošā sniegā, bērnības atmiņās 
un priekā 
Es ritu cauri gadalaikiem 
Bet reizēm es attopos pavasarī 
Milzīgās peļķēs, lietū un putnu čalās 
Vērojot jautrus ļaudis ielas galā 
Es ritu cauri gadalaikiem 
Bet reizēm es attopos vasarā 
Svelmē, pašā dabas karstumā 
Pastaigājoties gar upi vēlā vakarā 
Es ritu cauri gadalaikiem 
Bet reizēm es attopos rudenī 
Krāsu jūklī, drēgnumā, ābolkūkas tu-
vumā 
Redzot kā laiks mainās, un tam līdzi – 
arī es 

Emīlija Leitase 


