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Sarunu festivālā «LAMPA» – diskusija par rakstīšanu latgaliski
20.–21. augustā Cēsīs klātienē, tiešraidēs un kopā skatīšanās vietās visā Latvijā

notika sarunu festivāls «LAMPA», kura šī gada galvenā tēma bija «cieņa». «LAMPA»
ir platforma jēgpilnām diskusijām un sarunām, un arī šogad tika runāts/ diskutēts par
dažādām šobrīd aktuālām tēmām. Viena no diskusijām, kurā latviešu valoda mijās ar
latgaliešu valodu, bija diskusija «Tu mane cīnej voi nacīnej? Rakstīt latgaliski Latvijā.»,
kuras laikā tika runāts par latgaliešu literatūras nozīmi kopējā latviešu literatūras ainā. 

Diskusija, kuras iniciators bija biedrība «Valodu muzejs», uz skatuves «Uzzibsnī»
notika 20. augusta vakarā ar fonda atvērtai sabiedrībai «DOTS» atbalstu un tiekot orga-
nizēta sadarbībā ar biedrību «LgSC», latgaliešu kultūras ziņu portālu Lakuga.lv un Lat-
vijas Radio Latgales multimediju studijas raidierakstu «Puslopys». Kā vēstīja informācija
biedrības mājaslapā, tad diskusijas uzmanības centrā būs «latgaliski rakstošo autoru
vēlme publicēt darbus Latvijas kultūras presē latgaliski un situācija, kāda rodas, kad
mediji atsakās tos publicēt, aizbildinoties ar saprotamības principu vai prasot autoriem
pašiem iztulkot savus tekstus latviešu literārajā valodā. Runāsim par to, kas īsti ir tas,
ko cienām («cienīt» – arī ‘ar patiku skatīties, lasīt, klausīties’), vai saprotamības princips
tiek piesaukts pamatoti un kāpēc latgaliski rakstošie autori pretojas tulkošanai. Tā būs
saruna par mūsu pašu iekšējo citādību, cieņu un izpratni par to, par valodas nozīmi un
atvērtību tās daudzveidībai».

Diskusiju moderēja Latvijas Radio Latgales multimediju studijas vadītāja un latgaliešu
literatūrai veltītā raidieraksta «Puslopys» producente Renāte Lazdiņa un latgaliešu kul-
tūras ziņu portāla Lakuga.lv attīstības vadītāja Edīte Husare, kura aktīvi iesaistās dažādu
latgalisku ideju īstenošanā, kā arī vada latgaliešu literatūrai veltīto raidierakstu «Puslo-
pys». 

Klātienē piedalījās un savu viedokli pauda rakstniece, publiciste, latgaliešu valodas
speciāliste un grāmatu redaktore Ilze Sperga (2014. gadā izdeva stāstu krājumu «Dzei-
veiba»), rakstnieks un scenāriju autors Aldis Bukšs (romāns «Parādu piedzinēji» (2015)
un kriminālromāns «Brāļi» (2020), kas izdots gan latviešu literārajā, gan latgaliešu
rakstu valodā) un dzejnieks, atdzejotājs, literatūrzinātnieks, Rakstniecības un mūzikas
muzeja mākslas eksperts Māris Salējs (piecu dzejoļu krājumu – «Māmiņ, es redzēju
dziesmu» (1999), «Mana politika» (2001), «Nedaudz vairāk» (2013), «Kā pirms pērkona»
(2016), «Tuvošanās» (2018) – autors, sarakstījis monogrāfiju «Uldis Bērziņš. Dzīve un
laiktelpas poētika», atdzejo un tulko no ukraiņu, poļu u.c. slāvu valodām). 

Savukārt daudzmākslinieks Raibīs diskusijai pieslēdzās attālināti (sarakstījis stāstu
krājumus «Pyrma syltī» (2011) un «Zalta tesmini» (2015), lugas «Vystu klāvs» (2008)
un «Shortcut» (2014) un dzejas krājumu «Pistacejis» (2017); viens no autoriem
2020. gadā apgādā «Francis Boutle Publishers» Londonā izdotajā trīs latgaliešu autoru
dzejas antaloģijā «Pādejais modeļs / The Last model» Džeida Vila tulkojumā), daloties
savā pieredzē par to, kā un kādēļ sācis rakstīt latgaliski.

Vai ārpus Latgales «burbuļa»?
Kā diskusijas sākumā uzsvēra tās moderatore R. Lazdiņa, tad diskusijas mērķis ir

saprast, kāda loma latgaliešu valodai, latgaliski rakstītajam vārdam – literatūrai – ir Latvijā,
vai tā dzīvo savā latgaliskajā «burbulī» Latgalē, vai arī tai ir plašāka vieta? Latgaliešu li-
teratūru pārstāv apmēram 30 dažādi autori, kas raksta gan dzeju, gan prozu latgaliski, tiek
izdotas grāmatas, savukārt problēma rodas tad, kad Latvijas kultūras mediji atsaka autoriem
darbu publikācijas tikai tāpēc, ka teksti ir uzrakstīti latgaliešu valodā. R. Lazdiņa citēja
latgaliešu dzejnieces Marijas Dzeislas (pagaidām publicē savus darbus feisbukā, bet šogad
iznāks debijas dzejas krājums) dzejoli, kurā autore ataino skarbo ainu, ka patiesībā jau
darbi latgaliski redaktorus neinteresē un latgaliešu autoram ir maz iespēju publicēties
ārpus Latgales esošos kultūras medijos, vienīgā iespēja – iztulkot/ pārlikt latviski savus
latgaliski tapušos darbus. Bet tad rodas jautājums – kāda jēga ir rakstīt latgaliski? 

Lai saprastu, cik tālu latgaliešu literatūrai līdz šim ir izdevies doties ārpus Latgales ro-
bežām, lieti noderēja statistika par Latviešu Literatūras gada balvu, kurai latgaliešu autori
ir bijuši nominēti dzejas un debijas kategorijās. «Patiesībā LALIGABAs žūrijai, kas ir li-
teratūrkritiķi, literatūrzinātnieki, tomēr ir problēmas izlasīt tekstu latgaliski, novērtēt lat-
galiešu literatūras kontekstā, saprast arī latviešu literatūras kontekstā. Četras nominācijas
par debiju (Ilze Sperga (2015), Anita Mileika (2016), Raibīs (2018), Ligija Purinaša
(2020) – I.K.-M.) un divas speciālbalvas (Valentīns Lukaševičs (2012) un Anna Rancāne
(2013) – I.K.-M.). Tad, kad nezina, kur ielikt, tad iedod balvu apmēram par to, ka raksti
latgaliski,» teica I. Sperga. «Izskan viedoklis, ka latgaliešu literatūra ir jātulko, lai to
saprastu. Es savukārt oponēju, ka tā latviešu lasītājam varbūt ir tā retā iespēja lasīt oriģi-
nālvalodā, kas ir tik tuvu latviešu valodai. Ir tikai jāpārkāpj tādam nosacītam zīmju sliek-
snim, tādai nosacītībai, kurai tu pārej pāri, un tu lasi oriģināltekstu bez tulkotāja uzslāņojuma.
Jo pat autors pats, tulkojot savu tekstu, uzrakstīs citu tekstu.»

Savukārt Māra Salēja viedoklis bija, ka ir labi, ja izdevumā paralēli latgaliskajam
tekstam ir arī atdzejojums latviski. Tomēr svarīgi, lai atdzejojuma trūkums nebūtu
šķērslis parādīties latgaliešu literatūrai Latvijas presē. «Ja ir teksts gan latviski, gan lat-
galiski, tad lasītājam ir interesanti pārlekt no latviešu uz latgaliešu valodu un vairāk sa-
prast,» viņš teica. 

Spilgts piemērs ir rakstnieka Alda Bukša uzrakstītais kriminālromāns, kas izdots
gan latviski, gan arī latgaliski. Autors diskusijā atklāja, ka sevi definē kā «Latgolys
latvīšu autoru». Viņš uzsvēra, ka daudzi autori raksta latgaliski tieši misijas apziņas dēļ,
lai saglabātu valodu nākamajām paaudzēm. Tā kā grāmatas latgaliski nemaz tik daudz
nelasa, tad izdot grāmatu latgaliešu valodā patiesībā ir labs izaicinājums piesaistīt
lasītājus, ko vēlējās panākt arī Aldis. Turklāt, kā viņš atklāja, daudzi romānu «Brāļi»
esot izlasījuši tieši latgaliski, turklāt arī tādi cilvēki, kuri pirmo reizi lasīja latgaliski. Sa-
vukārt paralēli latviešu literārajā valodā grāmata tikusi izdota, jo A. Bukšs vēlējies
aptvert pēc iespējas plašāku lasītāju loku, kā arī latgaliskajā vidē kā autors vēl nejuties
par sevi tik pārliecināts. 

Latgaliešu literatūra – vai tikai latgaliešiem?

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par projekta saturu atbild «Vietējā Latgales Avīze».

Inga Kaļva-Miņina

Ir daudz autoru, kas savus darbus rada tieši latgaliski, tādā veidā sniedzot ieguldījumu valodas saglabāšanā un pierādot, ka tajā var tapt kvalitatīvi un mūsdienīgi
teksti. Ir autori, kas raksta latgaliski, ir teksti, kas tiek izdoti grāmatās. It kā pat viss ir un notiek, tomēr tajā pašā laikā daudzi latgaliešu autori jūtas atstumti/

nostumti malā no lielās Latvijas literatūras skatuves, jo, lai iegūtu plašāku publicitāti, ir vajadzīgas regulāras publikācijas kultūras medijos, tomēr te arī rodas
problēma. Ar latgaliski tapušiem darbiem iepazīstina latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv, laikraksta «Latvijas Avīze» pielikums «Kultūrzīmes» un Latvijas
Radio Latgales studijas veidotais raidieraksts «Puslopys». Tomēr citi kultūras mediji atsaka latgaliešu autoriem, atbildot, ka vajag tekstiem piedāvāt versijas arī
latviešu literārajā valodā, ka redakcijā darbiniekiem nav izcilas latgaliešu valodas zināšanas un viņi nespēs attiecīgi novērtēt tekstu, ka lasītāji nesapratīs latgaliski.

Kā tad ir ar tiem tekstiem latgaliešu valodā? Vai tiešām tie interesē tikai pašus latgaliešus (un cik daudz?) un neiekļaujas kopējā literatūras ainavā? Latgaliešu
kultūras gada balvas «Boņuks» pasākumos allaž varam noskaidrot labākos pērnā gada autorus un viņu veikumu, tomēr Latviešu Literatūras gada balvas kontekstā
šis radošais veikums kaut kā pagaist un ne vienmēr tiek pamanīts. Tuvojas Dzejas dienas, kas šogad jau no 3. septembra Rīgā pulcēs Latvijas dzejniekus dažādos pa-
sākumos un radošās aktivitātēs. Bet vai pasākuma programmā parādās arī kaut viens dzejnieks, kurš raksta latgaliski?... 

2021. gadā būs daudz jaunu grāmatu latgaliski

Diskusijas laikā attālināti savu viedokli par konkrēto jautājumu sniedza arī tulkotājs
un literārais aģents Džeids Vils, kurš strādā platformā «Latvian Literature» un ir iztulkojis
latgaliešu autoru Raibā, Ingridas Tāraudas un Ligijas Purinašas dzejoļus angliski
(2020. gadā apgādā «Francis Boutle Publishers» Londonā iznāca dzejas antoloģija «Pā-
dejais modeļs/ The Last model»). «Manuprāt, latgaliešu literatūrai ir daudz, ko piedāvāt
ārzemju lasītājam. Latvijā ir autori, kas raksta latviski, krieviski, lībiski un latgaliski.
Mans galvenais darbs ir piedāvāt vislabākos autorus ārzemju izdevējiem. Pēdējos gados,
manuprāt, latgaliešu literatūra ir ekspertu un lasītāju redzeslokā. Manuprāt, ir vērts lat-
galiešu literatūru tulkot un lasīt gan ārzemniekiem, gan tiem cilvēkiem, kuri dzīvo
Latvijā,» viņš uzsvēra.

Diskusijai attālināti pieslēdzās arī laikraksta «Latvijas Avīze» Kultūras nodaļas vadītāja
un pielikuma «Kultūrzīmes» (kurā jau vairākus gadus tiek publicētas sarunas ar dažādiem
Latgales autoriem un viņu darbi gan latviski, gan arī latgaliski) redaktore Anita Bormane.
«Man šķiet, ka tas, ka teksti neparādās latgaliešu valodā nacionālas nozīmes izdevumos, ir
liela kļūda, tā ir kultūrpolitiska problēma. Latvijā ir viena valsts valoda, tomēr ir ļoti svarīgi,
lai mēs būtu informēti un zinātu arī par valodām, kas ir konkrētiem novadiem. Tas mūs
tikai bagātina. Jāatzīst, ka esmu saņēmusi zvanus no atsevišķiem lasītājiem, kuri varbūt ir
bijuši neizpratnē, kāpēc izdevumā parādās teksti latgaliski, ko viņi nevar izlasīt. Bet tādā
gadījumā jārunā par to, ka ir, vai nu jāmācās vai jāmeklē kādi avoti, lai saprastu. Tas, ko tu
nesaproti, meklējot iespējas to apgūt, tevi bagātina,» teica A. Bormane.

Ilze Sperga sarunas gaitā atklāja, ka grāmatu ziņā šis būs jaudīgs gads, jo ļoti daudziem
latgaliešu autoriem iznāks grāmatas – dzejas krājums būs Marijai Dzeislai, Inetai Atpi-
lei-Juganei, Oskaram Seikstam un arī pašai Ilzei, gada sākumā iznāca Valentīna Lukaševiča
dzejas krājums «Pādi navā svāti», bet gada izskaņā gaidāms viņa eseju krājums, savukārt
Annele Slišāne gatavo stāstu krājuma «Tuoraga stuosti» otro daļu. «Izdūt gruomotu lat-
galiski Latvejā ir vīgli, gryušuok ir atrast skaiteituoju. I vēļ gryušuok ir atrast skaiteituoju
redaktoru,» uzsvēra I. Sperga. Viņa piebilda, ka varbūt nemaz arī nevajag to dalījumu –
latviešu vai latgaliešu literatūra, jo literāti taču raksta par vienu un to pašu, bet valoda ir
tā, kas uzliek  robežas, jo «bīži vīn tī rūbeži ir taidi, ka volūda līk raksteit par volūdu. I ir
tikai taidys viersyunis, taidi autori, kas pasaceļ tam puori i roksta na par volūdu, bet vo-
lūdā». «Ja laikrakstu/ žurnālu redakcija grib audzināt savu auditoriju, ja tie ir kultūrizglītoti,
liberāli, atvērti, demokrātiski cilvēki, kas iestājas par dažādām atvērtības idejām, tad vi-
ņiem būtu jābūt atvērtiem arī latgaliskajam. Ja redakcijai tas nav aktuāli, tad tas jau ir
cits jautājums,» turpināja I. Sperga, piebilstot, ka rakstnieku veido ne tikai grāmatas, bet
arī literāras publikācijas.  

Māris Salējs minēja, ka latgaliešu literatūra latviešu lasītājam ir papildu acs, ar kuru
skatīties uz pasauli, savukārt Ilze Sperga papildināja, ka tā viņai ir vēl viena mēle, jo
autorei labākie teksti top tieši latgaliski. Kāds tad ir diskusijas rezumē? Latgaliski ir jā-
raksta, tomēr nevis tikai tāpēc, lai teksts būtu latgaliešu valodā, bet gan tāpēc, ka tev ir
ko teikt tieši latgaliski. Iespējams, latgaliešu autoriem jāpievēršas mūsdienīgākiem te-
matiem, lai uzrunātu pēc iespējas plašāku auditoriju, un, protams, mūsdienu laikmetā
svarīgi, lai izdotajai grāmatai būtu publicitāte medijos, lai par to runātu un stāstītu arvien
vairāk cilvēku. Vai latgaliešu autoram vajag un ir vērts pašam sevi iztulkot latviski? Tas
joprojām ir aktuāls jautājums.

Valentīns Lukaševičs: «Latgaliešu valoda un kultūra ir valstiski reģionāla»
Turpinot tēmu par latgaliešu literatūru, «Vietējā Lat-

gales Avīze» piedāvā ielūkoties sarunā ar rakstnieku un
literatūrzinātnieku Valentīnu Lukaševiču. Pavisam nesen
pie lasītājiem nonāca viņa jaunākais dzejas krājums lat-
galiešu valodā «Pādi navā svāti» (2020), kas noslēdza
2005. gadā aizsākto tetraloģiju «Ceļš», savukārt rudenī
sagaidīsim autora latgaliski tapušu eseju krājumu. 

Pastāsti, lūdzu, par jauno eseju krājumu «Cas-
nāgu maizeitis». Cik ilgā laikā tapuši teksti būs iz-
lasāmi šajā krājumā? Kādi un kam?

– Krājums iecerēts bija sen, taču... Paldies Ilzei Sper-
gai, kura iedrošināja. Pirms gadiem piecpadsmit sapratu,
ka... Drīzāk tā bija ne vilšanās, bet neizpratne. Ko daiļ-
literatūra grib pati no sevis? No citiem? Uz kurieni tā iet?
Es uzdevu sev jautājumu – kāda jēga rakstīt, publicēties?
Pēc laiciņa nomierinājos, kaut kā sakārtoju savas un
daiļ literatūras attiecības. Kur mums ir pa ceļam, kur nav. 

Par manu eseju krājumu – tēmas visdažādākās,
teksti koncentrēti, nav lineāri un pabeigti. Tie nebūs
vienādi un prognozējami. Tos izlasot, jābūt nelielai
izsalkuma sajūtai.

Mēs redzam tikai publikāciju daudzumu un bie-
žumu. Šķiet, ka autors vienu tekstu pabeidz un izdod,
tad ķeras pie nākamā, to pabeidz un izdod utt. Bieži vien tas tā nav. Arī šajā gadījumā. 

Casnāgu maizeitis – dabisks, vienkāršs, visiem pieejams, vecmodīgs ēdiens, ko neēd
katru dienu. Casnāgu maizeitis nevar konkurēt ar antibiotikām vai ķirurģisku operāciju,
bet savu artavu dot var. Jā, nepatīkami smaržo! Nav ingvera tēja, ne citrusu čatnijs!

Šīs esejas (impresijas, skices, studijas) nav pavēles vai pamācības. Šoruden iznāks
Oskara Seiksta dzejoļu krājums «Vokora vuordi draugim». Arī manas esejas ir domātas
draugiem. Domubiedriem, kurus nevajag aģitēt vai pārliecināt. Tad  tekstam cita stilistika,
cita noskaņa, cits izklāsts. Man patīk neklātienes diskusijas – bez varoņiem uz skatuves,
bez publikas zālē vai pie ekrāniem. Es šobrīd lasu vienu viduslaiku autoru. Ieklausos
viņā, diskutēju ar viņu, nepiekrītu, dusmojos un priecājos. Šis ceļš nav citiem redzams
un īpaši viegls, bet man patīkams un piemērots.

Sarunu festivālā «LAMPA» tika runāts par latgaliešu literatūru, tās publicēšanu
periodiskajos izdevumos. Diskusijas dalībnieki izteica savas domas par to, ka lat-
galiešu literatūra dzīvo savā «burbulī» un netiek pie visiem lasītājiem.

– Latgaliešu literatūrai kārtējo reizi nepaveicās – jaunāko laiku literatūra un grāmat -
izdošana sapas ar laiku, kad daiļliteratūras ietekme un spēks strauji krīt uz leju. 

Ja runā par latgaliskumu kā tādu, tad šobrīd ir skaidri redzami divi pretēji vektori. No
vienas puses ir likumi, nauda apmaksātiem fakultatīviem skolās, radio un TV raidījumi
latgaliski, kas to latgaliskumu dara publisku un prestižaināku. No otras puses ir lauku
cilvēku izzušana Latgalē, globālās urbānās kultūras ienākšana pat Latgales attālākajās
sādžās, kā rezultātā zūd latgaliskumu spirdzinošie avoti un ierastā eksistences vide. 

Ja cilvēks sabiedriskā transportā austiņās noklausās kādu latgaliešu mūzikas CD, bet
mājās ne ar vecākiem, ne draugiem vai kaimiņiem latgaliski nerunā, tad, man šķiet, ka es
zinu, kurš vektors būs spēcīgāks!

Latgaliešu valoda un kultūra ir valstiski reģionāla. Absolūti lielākā daļa latgaliešu,
kuri ir aizbraukuši prom no Latgales, savu latgaliskumu zaudē. Ja Dublinā, tad otrā pa-
audzē, ja tas ir Kuldīgā, tad  trešā paaudzē. Vecticībnieki (savulaik arī ebreji) Latgalē
dzīvo ļoti daudzās paaudzēs, bet savu identitāti saglabā. Par šiem jautājumiem daudz do-
māju, pareizo atbildi tā un neesmu atradis.

Kāds tev ir bijis šis pandēmijas laiks?
– Pandēmija parādīja, ka pirmajā vietā ir mediķi, policisti, zemnieki! Atgādināja to,

ko bijām jau piemirsuši. Pandēmija parādīja, cik vārīga un neaizsargāta ir šī civilizācija.
Var aizsūtīt kosmisko aparātu uz Marsu, izdomāt dziļā feika tehnoloģijas, bet ļoti lēnām
cīnās ar vīrusu infekciju. Atceros, kā viena vulkāna izvirdums iedzina strupceļā vai visu
aviopārvadājumu industriju. Un, ja būs katastrofāla elektromagnētiskā vētra, milzīgs
vulkāna izvirdums, asteroīda trieciens okeānā, briesmīgāka un daudz lipīgāka epidēmija?
Vai kaut kas tāds, par ko ne es vai kāds cits nevar pat iedomāties!

Es kovidu  izslimoju, vēlāk arī vakcinējos. Mana un citu cilvēku veselība mani
uztrauc un liek man domāt, mazāk mani uztrauc ceļojumu un izklaižu ierobežojumi. Es
arī pirms kovida nekur neceļoju, neko daudz neapmeklēju,  daudz nebiedrojos. 

Protams, cieš mākslinieki, kuriem tradicionāli vajag publiku aci pret aci – teātris, mūziķi.
Literāti ar lasītājiem pārsvarā tiekas neklātienē, rakstnieku un dzejnieku radošo dzīvi pandē-
mija maz ietekmē. Dažus pat stimulē – ir viela jauniem sižetiem, refleksijām vai vīzijām.

*  *  *
Laikraksta lasītājiem piedāvājam ielū-

koties V. Lukaševiča topošajā eseju krā-
jumā «Casnāgu maizeitis».

Boltais ceplis
Vīnys ekspedicejis laikā navarējom at-

rast vajadzeigū sātu. Piec stuostejuma va-
jadzēja kai ba ite byut, a te tikai naizpļauta
pļova storp jauktu kūku mežim.

Dzeņs kaļ, vysi apleik, ruodīs, ka zyna
putynu volūdu. Lobuok nakai spāņu ci
aleutu. Varātu jam i pavaicuot, kur sāta,
skateituoju apleik gona daudz! Bet aizlidoj,
aizlidoj putyns paceli – kai prezidents nu
speciali izdaleita skrejceļa.

Piec kaida laika atrodom. Kai – daže
naizstuosteišu. Taipoš kai ar kaidu sadzeivis

tehnikys īreici, kura nastruodoj. Pagrūzi
tai, pagrūzi itai, īslēdz, izslēdz, pakroti, pa-
dauzi, īslēdz – struodoj. A nu kuo jei suoce
struoduot – sīnuozs jū zyna!

O, čeigojit, kanovys molā, naprašys taidi!
Babeņa na sātā, a uorā – kuopustus stota.

Nazynu, voi jei zyna, ci tān jauns mieness,
ci vacs. Meitinis ar diktofonim apleik, a div
suni pietej myus. Moš kaidam nu myusu
smedziņu pylns kauleņš svaiduos kuldā…

Kotram ir kū pastuosteit. Bet na kotram
var kū ta pavaicuot.

– Paļdis. Mes tiuleņ īsim.
– Nā. Es vēļ atnesšu…
– Navajag. Beja cīši garšeigi. 
Spanī iudiņs iz taburetis, kačs trynās ap

styklu, greida tik daudz reizis kruosuota,
ka emalju var ar ieveli ievelēt.

– Vilis tante, moš kū ta jius svareigu
pīminējot, kū ta taidu…

I jei pastuosteja. Tū, kū jei skaiteja
dzeivē par pošu golvonū.

Lai mes pasaveram iz juos vakardīnys
dorbu – ar boltu kreitu izbolsynuotū cepli i
skūrstini. Jei jū kurynoj ari vosorā. Pasa-
ceja, ka otkon bolsynuos nazkur iz septem-
bra pusi. Tikai ar kreitu, i ar pošu boltuokū.
I bolsynuos deļtuo, lai tod, ka kur nibejs
storp ceglim i jūs aizmuozuojumim izavei-
duos kaida škierbeņa, iz boltuo kruosuo-
juma izreiz nu dyumu pasaruodeitu malns
punkts voi daže plota malna streipe. Pa
acim vēļ naradzamū škierbeņu var īskrīt
sātā voi zam čukura dzierksts, i sorko-
nam gaiļam byus kur juodelēt. Zaglis
pajam tik, cik var nūnest, a guņs pajam

vysu. Kai tikai iz boltuo kruosuojuma
īraugi malnumu, jei soka, ir juoskrīn piec
vapnys i juotaisa tume, ar kū malnumu aiz-
muozuot. A škierbenis vysod pasaruoda,
nikod navā tai, ka jūs nimoz navā. Par tū
svareigi, kab byutu nūkruosuots boltā
kruosā.

Cikom babeņa tai runuoja, vīna meitine
pasaceja, ka taidā gadīnī vēļ svareigi ir na
tikai nūbalsynuot cepli, bet naaizmierst re-
gulari vieļuok jū apsavērt.

I tymā šaļtē es beju izbreineits, cik
daudz es itamā ekspedicejā izzynuoju.

Vilis tante myusim īdeve leidza marlē
īteitu sīru. Mes guojam pa zemis celi i beja
juopīlīc golva, kab zori naaizamastu. Es pi
seve dūmuoju – dīzyn voi mes ūtrreiz va-
rēsim atrast itū sātu.                                                         

Diskusijā «Tu mane cīnej voi nacīnej? Rakstīt latgaliski Latvijā.» klātienē piedalījās R. Lazdiņa (no kreisās), M. Salējs, I. Sperga, A. Bukšs un E. Husare (translācijai tika nodrošināts arī surdotulkojums)
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«Ja laikrakstu/ žurnālu redakcija grib audzināt savu auditoriju, ja tie ir kultūrizglītoti, liberāli, atvērti,
demokrātiski cilvēki, kas iestājas par dažādām atvērtības idejām, tad viņiem būtu jābūt atvērtiem
arī latgaliskajam. Ja redakcijai tas nav aktuāli, tad tas jau ir cits jautājums,» diskusijas laikā teica
rakstniece un grāmatu redaktore Ilze Sperga 
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Valentīns Lukaševičs: «Manā eseju krā -
jumā tēmas ir visdažādākās, teksti kon -
centrēti, nav lineāri un pabeigti. Tie
ne -būs vienādi un prognozējami. Tos
izlasot, jābūt nelielai izsalkuma sajūtai.»
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