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MĒS PAŠI RADĀM GAISOTNI, KURĀ DZĪVOJAM!
Rudens – krāsaina prieka laiks!
To izbaudījām Dzejas dienu ietvaros
izietajā pārgājienā „Ar dzeju sirdī” turpat
15km garumā – Bibliotēka – Eņģeļu ala –
Skaņaiskalns – Silmaču dižakmens –
Dauģēnu klintis – Bibliotēka. 18.septembra
diena bija brīnišķīga, vasarīgi saulaina un
vārdos grūti aprakstāma, kā radīta, lai
izbaudītu Dabas mātes radīto krāšņumu un
skandētu dzeju par rudeni. Pirmā Dzejas
pietura mums bija iepretī Eņģeļu alai, kur pēc
īsas iepazīšanās tūres katrs lasījām sev tuvu
autoru dzejas rindas. Ceļu turpinājām gar
Salacas krastu un priecājāmies par tās
krāšņumu, par pasakainajiem atspulgiem, par
bagātajām Dabas veltēm...
Nākamā
Dzejas
pietura
pie
Skaņākalna ar Zanes sagatavoto īpašo
dzejas formulu, papīru un rakstāmo, lai paši
radītu. Tapa rindiņas, no kurām lielāko daļu
varat izlasīt šī izdevuma pielikumā.
Skaņākalna atbalsīm pievienojoties, mēs to
noklausījāmies Lienes un Zanes izpildījumā.
Ceļu turpinot, apstājāmies pie Silmaču
dižakmens, kur atkal skanēja Lienes un
Zanes lasītās dzejas rindas... Jāpiebilst, ka
uzsākot pārgājienu bija dots arī uzdevums ieraudzīt un savākt ko interesantu un
krāsainu, lai noslēgumā varētu izveidot
Dzejas mandalu.
Priecīgi
dzejiskā
noskaņā
visi
sasniedzām savu gala mērķi – Dauģēnu
klintis. Iekūrām ugunskuru (paldies mūsu
Rūķītim par malciņu!), Zanes vadībā
izveidojām interesantu Dzejas mandalu,
paēdām, daži nokāpa uz alām, pameditējām
un patīkamā noskaņojumā devāmies atpakaļ
pa taisnāko ceļu uz mājām.
Mūsu pulciņš bija neliels, taču visi
dzejiski noskaņoti un daži pat izteica
vēlēšanos arī turpmāk piedalīties līdzīgos
pārgājienos. Domāsim! Plānosim! Iesim!

„Mēs paši radām gaisotni, kurā
dzīvojam,
draudzības
pavedienus
un
pulcēšanās vietas atvērtas atvērtai sirdij.
Mēs paši esam brīvi aizvien plūst savā
radīšanas straumē, sirdsdegsmē, starojot
siltumu un gaismu.” (Jānis Vītols)

Ieteikums - rakstīt savu ideju un domu
dienasgrāmatu. Tad atliek tikai turēties pie
nospraustajiem datumiem un laikiem. Ar
mums strādā Dieva dotie pavadoņi, lai ar
jūtīgiem, ietekmēt spējīgiem vārdiem, domām
un tēliem mūsu prātā atmodinātu mūsu
patiesās būtības aspektus. Tas viss domāts
un paredzēts tam, lai mums palīdzētu un dotu
atslēdziņas un norādes par mūsu ceļu. Dažus
saņemtos skubinājumus un suflējumus varētu
šķist neiespējami ieviest esošajā situācijā,
bet, ja tos rūpīgi pierakstām dienasgrāmatā,
tad mums būs ieraksts, kas vēlāk, kad būs
pienācis laiks tiem izpausties, atgādinās par
sevi.

INTERESANTA GRĀMATA...
Dace Judina „Mēnesis pie jūras”
Pirmais
rakstnieces detektīvromāns
"Tik
vienkārši"
izdots
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Zvaigzne
ABC
2010. gadā.
Tam
seko
romānu
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Izmeklē
Anna Elizabete detektīvi
"Tase
melnas
kafijas",
"Dīvainais
Līgovakars",
"Ziemas
blūzs".
Detektīvžanra lasītāji jau
iecienījušo šos darbus. "Mēnesis pie jūras" ir
jaunākais autores darbs.
Pēc veiksmīgi atklātajiem gadumijas
noziegumiem majors Miks Kaķītis beidzot
saņēmies bildināt Annu Elizabeti, taču
visatbildīgākajā brīdī atskan tālruņa zvans un
izmisusi balss lūdz palīdzību: “Viņš grib mani
nogalināt!” Zvanītāja ir Daina Spožā, Annas
studiju biedrene, tagad – SPA viesnīcas
īpašniece Kurzemes jūrmalā. Daina uzskata,
ka viņas ģimeni vajā sens raganas lāsts, un
lūdz palīdzību – noskaidrot, kas vai kurš tik
nežēlīgi spēlējas ar cilvēku likteņiem un
dzīvībām.
Anna Elizabete kopā ar draudzeni Zani
dodas uz Kaijciemu, nokļūstot traģisku,
nežēlīgu un draudīgu notikumu epicentrā.
Simtgadīga,
baisa
dzimtas
leģenda,
noslēpumaini rēgi un pavisam reālas
raganas, kas slēpjas aiz mūsdienīgām
tehnoloģijām, skaistumkopšanas biznesa,
diētām un mūžīgo jaunību sološiem
preparātiem. Nākamo pāris nedēļu laikā iet
bojā divas prominences – dziedātāja
viendienīte un bijusī baņķiere, šausmīgā nāvē
mirst viesnīcas īpašnieces vīrs, bet Annas un
Zanes apartamentus nepārtraukti novēro...
Ir pilnīgi skaidrs – noziedzniekam ir gan
miesa un asinis, gan melna, ļauna dvēsele...
Nākas lūgt talkā vecos draugus – majoru
Kaķīti, ģenerāli Basu, datorģēniju Kārli un
dāmu mīluli – aktieri Ģirtu Melderi... Vai
kopīgiem spēkiem izdosies atklāt Kaijciema
raganas noslēpumu?
Daces Judinas darbi apliecina, ka detektīvi ir
spogulis, kurā atspoguļojas arī valstī
notiekošais, ko atklātās publikācijās nebūtu
iespējams pateikt

Mazsalacas pilsētas bibliotēka
aicina uz tikšanos ar
detektīvrakstnieci Daci Judinu,
aktieri Andri Buli un
mūziķi Artūru Kiseļovu
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„ROMANTISKAIS RUDENS
DETEKTĪVS”
* Kā top „Siers otrajai pelītei” un „Septiņi
vakari”?
* Teatralizēti romānu fragmentu lasījumi.
* Andra Buļa un Artūra Kiseļova autordzejas
lasījumi un meditatīvi instrumentālā
elektroniskā mūzika.
* Rudenīgas bilžu vīzijas un Daces Judinas
ģitārbalādes.
* Atjautības konkursi, detektīvmīklas un
balvas.
Ieeja brīva!
Šekspīrs ir teicis: Es vienmēr jūtos laimīgs.
Tu zini kāpēc? Tāpēc, ka es ne no viena
neko negaidu.. Gaidīšana vienmēr ir
sāpes... Dzīve ir īsa...
Tā kā Mīli savu dzīvi...
Esi laimīgs...
Un smaidi...
Pirms runāt, klausies...
Pirms rakstīt, domā...
Pirms tērēt naudu, nopelni...
Pirms lūgties, piedod...
Pirms nodarīt sāpes, sajūti...
Pirms neieredzēt, mīli...
Pirms nomirt, dzīvo!
RAKSTI ARĪ TU – PAR TO, KAS BIJIS, PAR TO,
KAS BŪS, PAR TO, KAS PRIECĒ, PAR TO, KAS
SATRAUC, PAR TO, KO VĒLIES,
LAI UZZINA CITI! DALIES AR
SAVU GAISMU UN SAVU SIRDS SILTUMU!
Ar mīlestību un pateicību šo izdevumu veidoja
bibliotekāre Maija Reinvalde
Tālr.: 64251246; e-pasts: maija.r@sveiks.lv
http://www.mazsalaca.lv/

