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Priekšvārds 
Šis dzejoļu krājums radies, kad devos pelnītā pensijā 

un sāku nodarboties ar sirdī patīkamām lietām – 

dzejošanu. Esmu Ogres dzejnieku apvienības 

„Sirdsdomas” dalībniece. Publicējusies „Sirdsdomas” 

izdevumos, kopkrājumos „Mīlestības vēstules”, un 

„Vārds klusumā”. Pirmais mans dzejoļu krājums 

„Vārsmas par mīlestību” ir skatījums uz dzīvi. 

Priecāšos, ja mani dzejoļi, Tevi lasītāj, uzrunās! 

 
Lonija Kalniņa 
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Es lūdzu Dievam mīlestību 

Es lūdzu Dievam mīlestību 
Es esmu mīlestība, 

Vai nejūti? 
Es lūdzu Dievam bagātību, 

Dievs teica – nē, 
To nepaņemsi mūžībā, 

Citiem atdodi! 
 

Es lūdzu Dievam mieru, 
Dievs teica – nē, 
Miers virs zemes, 

Cilvēkiem labs prāts. 
Es lūdzu Dievam  jaunību, 

Dievs teica – nē, 
Jaunībā daudz raižu, 

Vai Tev to vajag? 
 

Es lūdzu Dievam laimi, 
Dievs teica – nē, 
Laime Tevī pašā, 

Sevī ieraugi! 
Es Dievu lūdzos, lūdzos 
Bet Dievs tik teica, nē... 

Priecājies par to, kas ir šai pasaulē! 
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Vēlmes 

/sonets/ 
Mosties, vēlme, no miega, 

Skaties, cik skaista pasaule, 
Vēlme kā teika liega, 

Noskaņo savas sirds klavieres! 
 

Vēlme skaista kā vizbuļu sega, 
Kas šūpojas kā debesu šūpole, 

Lai vēlme kā teika spriega, 
Lai stabulē kā enģeļu stabule! 

 
Uzkurini visas savas vēlmes, 
Piepildi karstās sirds ilgas, 

Lai darbojas mīlestības dzirnas! 
 

Lai katrs jūt Tavas sirds svelmes, 
Ieraugi skaistumu smilgās! 

Lai domas skaistas kā stirnas. 
 

Ir modušās vēlmes skaistas. 
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Mīlestības dārzs 

Ne izšķirties, ne kopā būt, 
Neredzama siena mūs šķīra. 
Gribas pie salmiņa pieķerties, 

Vai zudusi mīlestības vira? 
 

Daudz vēlmju bija, 
Kad mīlestība kā ziedlapiņas bira. 

Sirds ilgojās veldzēties, 
Bet mūsu mīla šķērsām ira. 

 
Kopjams mīlestības dārzs, 

Katram ziedam veldze jādod, 
Lai mīlestība paliek tuvumā. 

 
Mīlestība plauks kā ābeļdārzs, 

Eņģeļi, mums ceļu rādot, 
To nesīs mūsu guvumā, 

 
Kaismīgu mīlas kvēli dodot. 
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Rudens roze 

/Sonets/ 
Rudens rozes, rozes sarkanās, 

Salnas nebaidās. 
Rozes ērkšķainās, rozes samtainās, 

Rudenīgiem vējiem paklanās. 
 

Sieviete kā rudens roze, mīla mana, 
Daudz pārsteigumu Tevi gaida, 

Tavā balsī zvārgulīši zvana, 
Tavas acis brīnišķīgi smaida. 

 
No kādiem avotiem Tu spēku smel? 

Tavi vārdi, smaidi prieku dod, 
Ar maigumu Tu esi apveltīta. 

 
Saulītē Tu savus mīļos cel, 
No debesīm Tu vārdus rodi, 

Tavā sejā staro gaisma zeltīta, 
 

Kā rudens roze prieku dodi. 
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Vasaras sapnis 

/Sonets/ 
Redzu skaistu vasaras sapni, 

Laužu klēpi ceriņu prieku, 
Ieplūst sirdī cīruļu zvani, 

Savu prieku kristāla vāzē lieku. 
 

Gaisma un līksme plūst manā sirdī, 
Paceļu debesu pannu, kā nieku, 
Dzirdu, kā stabulē govju gani, 

Uz mīlas taciņas tieku. 
 

Plaukst manī jaunības ilgas, 
Ar ziliem vizbuļu ziediem, 
Ar mīlu, ar laimi, ar kvēli. 

 
Zied manī ilgas, kā rudzupuķes līgas, 
Nav nozīmes vairs maniem gadiem, 

Kļūst man viegli un līksmi. 
 

Prieks par sapņiem maniem. 
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*  *  * 

/ Sonets/ 
Ne Tu Ādams, ne es Ieva, 

Dažādi abi esam, 
Tu mans vīrs, es Tava sieva, 

Katrs savu vārdu nesam. 
 

Ādams un Ieva no Dieva, 
Mēs viens no otra ciešam, 

Mūsu dvēselēs ir mīlas rieva, 
Savus dzīves pavedienus sienam. 

 
Ādams un Ieva – Paradīzes bērni, 
Mēs ar Tevi dabas brīnumi esam, 

Augam, plaukstam, mīlam. 
 

Abi deju zālē saplūstam lēni, 
Katrs savu prieku nesam, 

Dažas reizes viens otru viļam. 
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*  *  * 

/Sonetīns/ 
Sirdī balti ceriņi smaržo, 

Vasara skaistas atmiņas sauc, 
Vēl ārā sals un sniegputens virmo, 

Uz pavasari laiks strauji trauc. 
 

No rudens, uz ziemu, pavasari, 
Prieka un līksmes ir daudz, 

Lai līksmo arī visi gari! 
 

Lai sirdī baltas ievas zied, 
Kā spožas acis debesīs zvaigznes mirdz. 

 
Lai mīlestība Dvēseli ielīksmo! 
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Mīlestības tilts 

/ Sonetīns/ 
Būvēsim mēs mīlestības tiltu 

No mūsu glāstiem, smaidiem, čukstiem. 
Dāvāsim viens otram glāstu siltu, 

No mūsu siržu pukstiem. 
 

Es to varu, Tu to vari, 
Teikt vārdus daudzus, mīļus, 

Mīletības tiltus būvējuši arī senču gari. 
 

Lai mīlestības tiltu naktīs zvaigznes izgaismo, 
Un dienās saules stari izdaiļo! 

 
Lai staro mīlestības tilts!  
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