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Luiss Martins Rozentāls, 11. b

Daniils Vladimirovs, 11. b
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Tējkanna



Ja dzīvi mēs par
mūziku sauktu,
Tad manējā
kā simfonija.

Tai gan prieks,
Gan skumjas

Būtu.
Vissīstākā
Harmonija.
Katra nots

Kā atsevišķa
Diena.Tas 

nekas, ka tā 
maza, viena.

Tā pratīs mani labi paskolot.
Vienalga, ka simfoniju orķestris spēlē,
Es atradīšu dzīvei atbilstošu sastāvu,

Iemācīšos runāt katra instrumenta mēlē,
Turot māksliniekam     raksturīgu stāju.
Grūti iemācīties             būs, es zinu,

   Bet grūtības                  neapstādinās.
Es pati savus             ceļus pinu,

Pat ja šķībās notis maldinās.
Ne diezi, ne bemoli mani nobiedēs.

Es radīšu savu skaisto, skaisto melodiju.
Visaugstākās notis kā burvīgas puķes ziedēs,

Veidojot ar zemajām haotisku, bezgalīgu miju.
Tagad skan t ika i  e i z te iksmīgs  ievads ,
Bet  ar  la iku  tas  par  skaņdarbu k ļūs .
Tas vistiešākais manas unikālās dzīves ieskats.

Un nav iespējams zināt, kas tālāk būs.
Ja dzīvi mēs par mūziku sauktu, tad

Manējā kā neparasta simfonija.
Visīstākā harmonija

Ieva Koroļkova, 11. a



Laiks – tā ir valūta, kuras kurss spēcīgi aug, kuru
tērējam uz lietām, kurām vērtības nav. Komforta

un ērtību dēļ mēs to upurējam visu dzīvi.
Rutīna, kas ik dienas iet uz apli kā

pa ciparnīcu. Apkārt desinformācija,
kas zog mums laiku nemitīgi,
kuras dēļ mēs dažreiz krī- 

tam tā kā zvaigznes 
no debesīm. 

Kā
p

ēc laiks
ir tik vērtīgs?

Ar laiku pērkam
Zināšanas, prasmes,

pieredzi. Cik tas viss ir 
nozīmīgs-to aptvert nav viegli, 

bet tās ir paliekošas vērtības, ko nespēs
 atņemt neviens. Varbūttu man nepiekrīti, es tev 

kā stulbenis liekos, bettavas iespējas iet uz beigām,
tavam pulkstenim skrienot. Laiks nav nopērkams kā
sviests, ko tu uz maizes smērē, tāpēc labāk padomā, 

kā savu laiku tu tērē.
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Marks Vecainis, 11. a

Maija Priedniece, 11. a



Komanda:

Redaktore – Maira Pužule (12. sb)
Maketētājs – Daniils Vladimirovs (11. b)
Ilustrators – Pauls Rietums (12. e)

Virsvadītāja – Inese Plaude

„Raiņa Bulvāris Bezgalība”

Literārais žurnāls no 2016. gada septembra 
pieejams divos variantos:

1. Papīra formātā, kas atrodams skolas 
    bibliotēkā (lasītavā)
2. Digitāli skolas mājaslapā
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Redaktore – Maira Pužule (12. sb)
Maketētājs – Daniils Vladimirovs (11. b)
Ilustrators – Pauls Rietums (12. e)

Virsvadītāja – Inese Plaude




