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Maija Laukmane
(No topošā krājuma «Simts 

domu, stāvot dzīvības dārzā»)

*  *  *
Dzeja ir lūgšana. Tā savā ziņā 

noteikti ir. Ja dzejas teksts ir 
dziļš — dziļāks nekā kāda fakta 
klajš konstatējums — tad tā ir lūg-
šana. Pēc mīlestības, saprašanas un 
saprašanās, pēc pilnas un pilnvērtī-
gas dzīves.

Grib kāds to atzīt vai negrib, taču 
tomēr tā ir: ikkatra pasauli nenolie-
dzami veido arī dzejas vārds. Neno-
liedzami! Arī pat tad, ja kāds skaļi 
izsauksies: ko tu! es dzeju nelasu!

Nezinu, kas slēpjas aiz šī šad un tad 
dzirdētā izsauciena: eža adatas, kom-
pleksi vai aizsargvalnis dvēselei?

Nevar būt, ka arī šīs noliedzošās 
frāzes valkātājs reizi pa reizei nepa-
ceļ acis, lai paskatītos saulē pār jūru, 
mākonī virs galvas vai kā citādi gaiši 
uzstarotu skaistuma tuvumā.

*  *  *
Dzeja virmo gaisā arī pār tiem, 

kuri slēpjas aiz zināmas frāzes — 
pat nejūtot, cik tā nepatiesa un 
mazliet bērnišķīga. Neviens (vis-
maz mūsu zemē!) nav izaudzis bez 
Friča Bārdas dzejas, bez Zaķīšu 
pirtiņas, Raiņa Zirņa bērniem un 
Lollīte baro putniņus, bez vismaz 
kādas tautasdziesmas, bez Poruka, 
Annas Brigaderes vai Jāņa Ziemeļ-
nieka rindām.

Dzeja ir gaisā, ko elpojam.

*  *  *
— Es dzeju nelasu! — vakar kāds 

man teica, un viņam pašam likās, ka 
tā ir.

Spēcīgas personības iezīme, sak, 
ko nu tur daudz ar tām emocijām!

Arī to nē: Sēdies, mana māmu-
līte,/ Zemajā krēsliņā,/ Zema tava 
sēdēšana,/ Augsta tava valodiņa? — 
jautāju.

Jā, to jā! — to zinu vēl no skolas 
laikiem, toreiz skolotāja tā izskaid-

roja šo pantiņu, ka pilnīgi citām acīm 
vakarā paskatījos uz mammu! — 
mans sarunu biedrs, tālu aizdomā-
jies, pakasīja pakausi.

Izrādās: viena nieka maza četr-
rindīte vēl pēc daudziem gadiem 
urdz kā neaizbiris un prom neaizzu-
dis avots...

Paskaidrojumi lieki.

*  *  *
Dzeja nav tikai vārdi. Dzeja ir pa-

saule aiz vārdiem. Aiz, ap, virs, pāri, 
zem jebkurā variantā, bet noteikti 
tādā, kas nav vienīgi plakne. Tikai 
ne plakne!

Okeāns un kalnu galotnes ir dzeja.
Dzeja ir ielejas un mēģinājumi no 

ielejas izkļūt.
Dzeja ir īpaša enerģija un no-

slēpums, Lielais Nezināmais. Ja 
dzeja būtu tikai vārdi, tad gleznas 
formulējums varētu būt, ka glezna 
ir tās radītāja rīcībā esošo otu kom-
plekts…

Helmuts Feldmanis
*  *  *

Ko varu jums vēl pasacīt… 
Aiz durvīm vēji skraida. 
Tie mani aizrauj debesīs 
Bez viltus un bez naida.

Es pats ar viņu salīgu 
Kā gudrais gans ar velnu. 
Es pats nu skrienu debesīs 
Un brienu nakti melnu.

Es pats uz ceļiem nokrītu 
Un ēdu zaļu zāli. 
Vai, Dievs, tu mani labosi, 
Vai tev ir jauni māli?

Ko varu jums vēl pasacīt… 
Ardievu, zemes ceļi! 
Mēs visi būsim debesīs 
Kā vēja dzīti veļi.

Dace Krūmiņa
ATVADAS

Uzdāvini man savas debesis
Un savu dvēseli — lai manī mīt.
Ar negaisa mākoņiem un ziliem  
                                         tauriņiem
Un sauli, kas norietēs varbūt jau rīt…
Atver man savas debesis
Virs kaiju kliedzieniem, miglas 
apvāršņiem.
Ļauj tavu seju starp mākoņiem
Uz brīdi vēl ieraudzīt…
Atstāj manī savas debesis,
Ja laiks būs tev projām iet —
Kur manām ilgām un tauriņiem
Vēl brīdi tavam sapnim līdzi skriet.

Laila Pabērza
DZEJAS DIENA

atzīsties taču — 
sen vairs nerakstu dzeju 
bet man patīk tā deja 
kur uzlūdz lasīt dzeju 
plūstoši vārdi kā zīda svārki 
griež eiforijā 
vilties var vārdos laikapstākļos 
un citos 
vilties var visā tikai ne kritienā 
tas vienmēr ir uz leju 
tu par ko? 
par apsmietiem karuseļiem? 
par pieturzīmēm ko var nerakstīt  
                                                 dzejā 
bet lai būtu zīmes pie kā pieturēties 
dzejas dienas — atvērtas slūžas — 
komats 
kam pāri plūst sakrātais 
kas noturēts ar smaida plāksteriem 
bet punkts ir punkts 
pēc punkta būs jauna sleja

Inta Vītola
MEITĀM

savākt visu 
kas laužas uz āru 
sāpes un prieku 
skumjas un dusmas 
un līksmi 
un mieru 
un 
savākt un sapīt 
kā bizi pār plecu 
savākt un stādīt 
kā sakneņus maijā 
savākt un uzvilkt 
kā karogu mastā 
savākt un pamatos 
iemūrēt ceļamai mājai 
vai ielaist 
kā grodus laiž rokamai akai

savākt un nolikt 
pirms aizsaukta tieku 
vietā kur 
tu vari paņemt 
kā seģeni apsegt 
kad salst

Dita Lasmane
*  *  *

Dzīve pārāk smaga no skumjām. 
Kā smaga nasta tās virsū guļas. 
Nekas vairs nesanāk. 
Viss no rokām raujas. 
Liekas, viss ir zudis. 
Es skumjām ļaujos. 
Manai pasaulei iebrūk jumts.

Aivars Aivieksts

SKATIENS
Tāds skatiens izteic visu, 
neprasās, lai pārtulkotu. 
Tāds skatiens vajā neapdzisis, 
kā snaiperis uz grauda notur.

Var uzvilkt bruņuvesti, 
var spīta mezglu siet, 
bet, pat spārnus neizpletis, 
skats neļaus tālāk iet.

Kas acīs pārkopēts, tas gail, 
no iekšpuses sāk knābāt, 
un tas nav datorfails, 
ko vari nesaglabāt.

Līga Ivanova
ŠODIEN DEBESIS RAUD

Šodien debesis raud 
raud par nepiepildītām ilgām 
par zudušiem laimes mirkļiem 
šodien debesis raud 
un es raudu tām līdzi 
par saulstariem kuri negrib spīdēt 
par birstošiem ķiršu ziediem 
kuru ziedēšanas mūžs tik īss 
šodien debesis raud 
par rūgti ziedošām ievām 
par dzeguzes vientuļo balsi 
šodien debesis raud 
lai rītdien visspožāk spīd saule 
lai piepildās ilgas un zaudētie 
laimes mirkļi 
lai ķirši zied divtik ilgi 
lai ievziedi saldi ne rūgti tvan 
un dzeguze jautri kūko

Dzintra Žuravska

PĒC TAUTASDZIESMAS 
MOTĪVA

Sidrabiņa upi bridu, 
Zelta kurpes kājiņā. 
Kur vairs manas zelta kurpes, 
Kur vairs upe sidrabota.

Basas, basas manas kājas, 
Ja vēl būtu balta smilts, 
Asas radzes pēdas grauza, 
Tālāk biedē atvars dziļš.

Bet es ticu, aiz tām klintīm, 
Aizvējā kur līcis zilst, 
Viļņos lēkā zelta dzirkstis, 
Saulē atviz balta smilts.

Atkal dziedu senu dziesmu, 
Tāla atbalss ausīs skan, 
Sidrabiņa upi bridu, 
Zelta kurpes kājiņā.

Ilona Miezīte
*  *  *

Vienkāršas lietas es nesaprotu, 
Es vienkāršo nepazīstu; 
Visskaidrāko lietu man dodiet — 
Un es to sarežģīšu!

No viena vienkārša kosmosa 
Es haosu uztaisīšu; 
Es vienkāršu sauli debesīs 
Caur ideju mudžekļiem dzīšu.

Es vienkāršu mūžību apbēršu 
Ar jautājumu krusu. 
Viņa tos vienkārši nokratīs 
Un vienkārši stāvēs klusu.

Dievs, vienkāršas lietas pasargā 
No visa tā, ko es māku, 
Un nelaid mani pasaulei klāt, 
Dod man ko sarežģītāku!

Dina Veinberga
*  *  *

to savvaļas saprašanu 
Tu esi iedzīslojis manī 
man pat vairs nekur nav jālido meklēt 
šepat Viss nozīmē Visu 
tik ļoti Visu ka ne vairs atkāpšanās 
ne pārbēgšanas 
Tu iesniedz manās trepēs 
kad durvis atkušņa gaidās 
Tu visus manus audeklus 
esi apgleznojis ar mežvīteņu vīnu 
gaidi lēnām! — Tu teici 
bet nemiers ir otra niknākā odze 
tāda kā balta bura dubļainā peļķē 
pirmā odze ir šaubas

Edgara Lāča foto


