
Cīņu draugiem Lielgrīvu mežos 

 

Draugs atnāc te Lielgrīvu jaurva silos “puravsoļiņu nometnē” 

Caur gadu Grīkšņiem tevi atmiņas sauc 

Kurš vākere vēl egļu zaros tumši zilos, 

Ar Baltu lentu bērnu dienas kopā sien. 

 

Sauc žēli putni vēl senā Puravsaliņā 

Kas palu ūdeņos te ligzdas nevar rast. 

Bet mežābelē jautā ziedu rotā savā. 

Kāpēc tu neatnāc- to viņa nevar saprast. 

 

Tu, lepni spītīgais un stiprais klusēt vari. 

Kaut gan par to tev pašam vairāk jācieš ir. 

Nāk gari rudeņi un mainās atkal pavasari. 

Un viss tas mūs arvien tālāk šķir. 

 

Te tevi domās atved aktris vakars- 

Vienalga, pureni vai zilie virši zied. 

Kur kādā aizaugušā meža takā. 

Kāds putnēns aizmaldījies, žēli sauc. 

 

Draugs, atnāc te “Purvasaliņu” nometnē Lielgrīvu purva silos 

Caur gadu gājumiem Tevi atmiņas sauc- 

Kā vākere vēl egļu zaros tumši zilos. 

Ar baltu lentu bērnu dienas kopā sien. 

2002. 12.11. 

“Balvos” 



Cīņu draugam Osvaldam Siliņam 

 

Draugs atceries, ko runā mūžos takas ietās. 

Kāds sapņu skaistums, jūtu cildenums! 

Un varbūt atradīsi arī kādā vietā. 

Kur tieši it kā tas ir teikts par mums. 

 

Draugs atceries, kāds tāliem zvaigznājiem ir spīdums. 

Caur gadu tūkstošiem, kas līdz mums vēl var nākt 

Kaut zvaigznājā sen daudzu pašu nava vidū. 

To gaisma arvien spožāk mirdzēt sāk. 

 

Ne visi dzimuši zem laimes zvaigznes, 

Un dažkārt gaidi laimi aiznes. 

Ne visi salauzti tiek dzīves vētrās. 

Ne visas sapņu durvis cieti vēl vērtas. 

 

Es ticu sāpēm, kuras sirdī dziļi dzeļ- 

Tās, kuras gadiem ilgi nezūd vēl. 

Bet ticu vairāk, tam varbūt. 

Ir māksla- vienmēr pašam stipram būt. 

 

Atnāc te vientuļa “Puravsaliņu mītnē” 

Atnāc te atceries Lielgrīvu lielo silu 

Atnāc, kad atskanēs gadskārtu zvans 18.maijs 1974.g. 

Atnāc kad brīdi te-atceries mani. 

 

2001.23.09. 

“Balvos” 

 



Apskaidrībai. 

 

                    1        2  

Visādi vēli ir skrējuši pāri   Vienmēr saposti, tīri un gaiši    

Un tomēr vēl bērzi balti    Lokā ap šūpuli manu, 

It ka nebūtu briduši tie    Svētdienas pilni, pulcējas bērni 

Ne dubļu, ne asiņu palti.    It kā uz dievlūgšanu. 

 

                   3        4 

Bērnība mana tad nometas ceļos   Bijušais noliec sirmo galvu 

Un dievbijīgi sakļauj roku delnas,   Un esošais piever plakstus, 

Un atmiņas sen vairs nav rūgtas ne smagas,  Kad lūgšanai atvērtā dvēsele lasa 

Ne smeldzīgas vairs, ne melnas.   Dzimtenes svētos rakstus. 

 

Manai Latvijai 

 

  1       

Mākonis baltais Vidzemes ceļos klīst,   

Pāri Latvijai sidrabu kaisot. 

Un purpursārtās rasas lāsēs manas Latgales māsas, 

Kas asaras lej, Dieviņš svētīdams Tēvzemi manu, 

     

                              2 

Uz pļaviņas sidrabu saber, ko bāreņiem smelt 

Un dzirkstošos rubīnu gabaliņus. 

Salas mana Latvija tos. 

Un laimīga jūties. 

 

  3     4 

Pa to laiku valdība miljonus dalīts.        Ka Dieviņš redz visur. 

Nedomā, zemniek, ka gabaliņš tiks,       Tev daudz vairāk jādzīvo kā divtūkstošais 

Tev paliks lauskas no trauka šī.       Es savas rokas pār Tavām brūcēm ceļu, 

Tik neaizmirsti sienu-         Lai Tavas brūces dzīst, lai Tavas sāpes rimst. 

 

Veltījums 

 

Dzeju domu krāšņu latvju tautai rakstu. 

Jauns vai vecs- tas vienalga, ja vien latvietis būtu. 

Tāds, kam netrūkst kvēlu jūtu mīlēt latvju zemi. 

Mīlēt tā, ka viņas dēl var ziedot arī sevi. 

 

Un lai sirdij klusu prieku rindiņas šīs pauž, 

Kamēr pasaules Likteņlēmējs jaunu rītu auž, 

Rītu kurā vergu tautas atkal brīvas celsies, 

Kremļa jūgs un čekas vara prom kā dubļi velsies. 

 

Tad tu tuvinieku vidū rindiņas šīs lasi, 

Un no draugiem tikai vienu- Klusēšanu prasi, 

Lai tās nenāk tādās rokās, asinīm kas aptraipītas 

Un ar kurām noderīgas ziņas čekai sniegtas. 



Cerība 

 

Kā dzīvinošā cerība, Par Tēvzemi savu 

Kas sārtā gaismā aust, Tiek uzticīgs bez gala esmu, 

Kā mūža svētā derība, Ka sāpes kuras pārdzīvotas 

Ko nāvei nesalauzt, Pret tumsību un varmācību cīnoties, 

Ir sapnis mans.       Mūsu cīnītāju pulks sniegos nenosala 

 

 

Trīs zvaigznes 

 

Trīs zvaigznes pāri pilsētai 

Un manai Latvijai. 

Pie kājām zemes lode, 

  Sūnās pītā, 

Pār kuru ziedu jūra līst 

  Un sārtās rozes. 

Kā manas tautas asinies šeit lās  

  Un baltu ziedu stiga, 

Pa kuru dvēseles uz māju nāk. 

  Lai tie svešie redz, 

  Ka mana tauta 

Savu sāpi izteikt drīkst. 

  Lai tie svešie redz- 

Kā mana tauta bez šāviena un kliedziena  

  Savu sāpi izteikt var. 



Latviešu tautas ciešanas. 

 

Šī diena mūs vienkopus saveda 

Esam mocīti, spīdzināti, pratināti, nerroti. 

Nicināti, pazemoti no čekistiem un sarkanajiem okupantiem 

Un tomēr vēl dvēselē gabaliņš Latvijas palicis. 

 

Nojautās rēgojas dzīvību lētumi. 

Pašiem tik vienīgi liekas šie svētumi. 

Ešeloni gan Balvu staciju traucās uz austrumiem. 

Klabēdami, elsodami vezdami līdzi simtus tūkstošus 

 

Latvijas tautas meitas, dēlus, sievietes un bērnus vecus 

Sirmgalvjus lai parādītu Krievijas sarkano paradīzi 

No tautas atmiņas šīs 1941. gada jūnija- 1949. gada marta 

Melnās dienas neizgaisīs. Kamēr latvieši šajā zemē dzīvos. 

 

Un daudzus tauta vairs nesatiks un neredzēs savā vidū, 

Lai Dievs svētij mocekļu pīšļus, kuri palika uz mūžīgiem 

Laikiem Sibīrijas taigas cietumos un lāģeros. 

Cienītā latviešu tauta godāsim viņu piemiņu ar klusuma 

Brīdi un iedegsim savas mājas logā svecīti. 

 

2004. 21.06 Balvos 



Mūsu ugunskuri Rīgā 

 

Te kur diženas celtnes, lielas pilsētas elpa 

Malmalās ugunskuri gail, šķiļas spraksti, devis ko mežs 

Mūsu sirdīs guns diezgan, jāsilda vienīgi rokas. 

Pārī kad zvaigžņotā dzirkst garā Janvāra nakts. 

 

Tēvzemē tālu un tuvu paliek mūsu mājīgās sētas 

Jāglābj Latvijas sirdis- jaunas nedienas draud. 

Nav mums ieroču, kuriem dzēlīgas lapsenes stobros, 

Ir kaut kas varenāks- Gars, ko nespēj uzveikt neviens. 

 

Gluži kā senatnē- Briesmās ļaudis kūra kad sārtus 

Šodien iededzam tos, valda kad Janvāra nakts. 

Nakts, kas atnāk ar salu un vējpūsmu sīku. 

Draud mums citāda nakts, tautu kas pazemot grib. 

 

Tautu likteņu gaitās dīvaina šķiet mūsu cīņa. 

Tērauda ieročiem- stāj pretī Garīgais spēks! 

Naidnieks, dzelzs Bruņas balstīts, gūt var ārējo varu. 

Agrāk vai vēlāk tā grūs- Garam ir liesmojums tāds. 

 

Spēj kas granītu, ledu, cietāku tēraudu kausēt 

Tumsu vismelnāko šķeļ, aust lai Brīvības rīts. 

Dižajā pilsētā liesmo sārti kā sendienās tālās. 

Briesmas kad draudēja “Mūsu gara spēks uzvarēja” 

 

Daudzas vērtības mainās- Ugunskuru vērtība paliks mūžu, mūžos 

Atkal, un atkal tā sauks- Celies, cīnīties, degt. Mūžīga piemiņa 

Latvijas Brīvības cīnītājiem, dzīvajiem un mirušajiem, kas nežēloja sevi cīņā       

pret “Okupantiem” kam dvēselēs bija Latvietības Gars 

Lai latvju tautai austu “Jauni varoņi” kas savu tautu izcels no neziņas tumsas un 

iznīcības. Cels atkal saulīti, lai tā plauktu un zeltu. 

Barkovskis 

“Balvos”2003. 24.11 



Latviešu Tautas Frontei- 15. tā Gadadiena. 

 

Liekas, ka atmiņas glābsies 

Kā tautiski gabali tīnēs 

Atskatos, brīnos un neticu. 

Kāds vaļā atrāvis spīnes. 

 

Laiks atmiņas izzog pamazām, 

Kaut spriedām, ka noliktas droši. 

It kā neskaidrā skaidrībā ved. 

Ceļu virzieni maldinoši. 

 

Nav, nav vairs visapkārt ziedošas. 

Un ticībā sanošas pļavas, 

Kur bijām mēs visi pastalās. 

Pie tautas, pie vēstures savas. 

 

Kā atkārtot “Atmodas” balsis. 

Un sirdspukstu tango traku. 

Bailes un drosmi, un sajūsmu. 

Un tumsu, un rītausmu blakus? 

 

Lai atmiņu vārdi bagāti. 

Un putekļi neiekļūst tīnēs 

Kas svētīts, to svēti lai glabājām, 

Lai neskartas atslēgu spīnes! 

 

Kāpēc šķelt taisnību gabalos, 

Kā malku un pagales skaitīt? 

Locīties rītiem un vakariem. 

Un centīgiem šķēlējiem smaidīt? 

 

Jā esi tu liepa vai ozols, 

Ar lepnumu kuplo un ziedi! 

Asiņu saitēm pie Latvijas valsts 

Mēs mūžos un paaudzēs sieti. 

 

2004.27.05 Balvos 

 

 



 

Veltījums Tēvzemes Daugavas Vanagiem 

Balvu rajona nodaļai 

 

Mūsu dzimtene ir Latviju zeme. Lai būtu mēs un līdzi ar mums Latvju tauta. Lai 

vienā solī mēs sietu ar savu tautu. Lai vienots domu ritums saietu mums kopā vienā 

veselumā. 

Lai mēs kā daļiņa no senā “Latvju koka” ar cerību zaļot tālāk spētu. 

Daudz vētru mūsu tautai pāri gājis. 

Latvieši !- prātu un gara spēku saliksim kopā- mēs būsim stipri! “Tēvzemes 

Daugavas Vanagi” 

Zaļot un plaukt, augstāk cīņas karogu celt un pulcināt zem šī karoga “Jaunatnes 

pulkus” Viņi paliks aiz mums mūsu vietā. 

Kuri mūsu “Sarkanbaltsarkano karogu nesīs pasaulē” Kurš paliecinās to kā virs 

zemeslodes pie Baltijas jūras dzīvo mazā darbīgā Latviešu tauta. Tēvzemes Daugavas 

Vanagi sasauksimies kas vēl dzīvē esam palikuši. 

 

TDV Balvu nodaļas valdes loceklis 

Bijušais nacionālais partizāns J. Barkovskis 

Balvos 2004.15.04 



Pēcvārds 

 

Paaudzes mainās, bet kļūdas, ar kurām dzīvoja iepriekšējās, turpina atkārtoties 

šodien. 

Nodzīvot pēc iespējas pareizāku dzīvi, iznīdējot kļūdas, izjust skaudras sāpes 

savas tautas neveiksmes šis aicinājums skar visus, šādu ceļu meklē cilvēki, kuriem 

bez savas personīgās labklājības veidošanas pastāv vēlme aktīvi iesaistīties tautas 

interešu aizstāvēšanā. 

Okupācijas periodā no 1940. gada 17. jūnija līdz šai dienai uzrakstīto esmu 

veltījis latviešu tautai. Mans uzskats:  

1. Kamēr latvieši savā zemē skaitliski nebūs 95 % 

2. Kamēr Krievija neatdzīs, neatmaksās, nenovērsīs okupācijas sekas. 

3. Kamēr no Krievijas pret Latviju turpināsies dvesmot- šovinisms nedot 

pārliecinošu drošības garantiju Latvijai, tikmēr dzīves atainojums no 1940. gada līdz 

šai dienai asā formā būs aktuāls, ļaus aizstāvēties lielvalstu krustcelēs stāvošai mazai 

tautai 

Tautai, pret kuru joprojām vērsts genocīds, asimilējot pamattautu, kura faktiski 

ir pārliecinoša minoritāte ar latvisku mentalitāti svešinieku ielenkumā. Tā turpina 

iznīkt ar palielinātu integrāciju arī no apšaubāmās lojalitātes cittautiešiem. Šis 

pēcvārda raksts nav vērsts pret cienījamiem latviešu tautas interesēm lojāliem 

cilvēkiem. 

Mans mūžs būs nodzīvots. Bet savai tautai un Tēvzemei būšu apkopojis rakstu 

rindas, kuras paliks mūsu tautas vēsturē. Un nākošās paaudzes pāršķirstot vēstures 

lapaspuses lasīs, kas mēs bijām, kādi mēs bijām- Cīnītāji kopā ar savu tautu par savas 

Tēvzemes Brīvību un Neatkarību. 

Aiz manis paliks manas rakstu rindas un grāmatas “Bērnības aka skatoties.” 

“Zaļo cietokšņu varoņu piemiņai”, “Tēvu zemes mīlā šķīstīts”. Esmu cīnījies pret 

okupantu ļaunumu” Kā nu pats jutu, sapratu un uzskatīju par labu esam. Cīņas ar 

okupantiem bija asas, nežēlīgas uz dzīvību un nāvi. 

Šajās cīnās biju taisnīgs dažreiz arī nepielīdzams, jo katram sava dzīvība bija 

dārga. Kompromisus nepazinu nedz arī toņus un pustoņus starp melno vai balto. Šo 

manu dzeju apkopojums, lai saglabātos kā liecība par laiku un cilvēkiem, kā 

aculiecinieka vēstījums par drausmīgajām vēstures dzirnavām, kas aizgājušajā 

gadsimtā malušas Latviešu  tautu. Jaunieši! Jūsu rokās mūsu tautas nākotne. Esiet 

modri un gurdi- cīņa vēl nav beigusies! 

 

Ir galvas, kur mirdzošas domas dzimst, 

Ir rokas, kas darbā nekad nenorimst, 

Ir sirdis, kas mīlā pret cilvēkiem kvēl. 

Ir sapņi, kas uzliesmo vēl un vēl 

Paliks pagātnē laika posms grūts. 

Atkal ar cerībām nākotnei uzelpos krūts. 

“Dievs, sargi un svētī mūsu Tēvzemu!” 

 

Jānis Barkovskis. 

 

 

 


