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Dzintra Žuravska
PATEICĪBA DZĪVEI

Paldies, dzīve, par visu, ko labu  
                                man devusi esi, 
Par to, ka esmu, ka varu šai  
                        pasaulē laimīga būt.
Tavas dienas un nedienas savos  
                                  plecos es nesu, 
Tavas ziemas un vasaras, pagātnes  
                                 miglā kas zūd.
Paldies, dzīve, ka lieki necenties  
                                  mani saudzēt, 
Bet liki maksāt par visu, kas ticis  
                                  vēlēts un dots.
Pret viegluma mānīgo veiksmi jau  
                            ir klupuši daudzi, 
Cik maz ko reizēm var līdzēt iegūtā  
                                  slava un gods.
To, kas šai dzīvē man pieder, ar  
                     darbu es guvusi būšu, 
Ar atdevi dāsnu, ar jūtām, kas  
                  manos sirdsavotos riest.
Paldies, dzīve, par visu, par manu  
                                   bagāto mūžu, 
Kas vakara nokrēslā rēnā kā 
smeldzīga mūzika dziest.

Maksimilians Kvite
VAKARS KLUSĒŠANAI

Pāriet upi pa mēness tiltu. 
Un neteikt neko. 
Iebrist jūrā ar vilni siltu. 
Un neteikt neko. 
Pabeigt darbu, ko šorīt sācis. 
Un neteikt neko. 
Satikt kādu, kam skumjas acīs, 
Un neteikt neko. 
Izdzēst visu, kas dara sāpes. 
Un neteikt neko. 
Ne jau tāpēc es pasaulē nācis, 
lai gvelztu nez ko.

Inta Vītola
UPESGRĪVAS KĀPAS

Kurzemes piekāpu mežā 
krustiski šķērsi 
virskārtai tuvu pār ceļu 
priedāja saknes 
kā pamata vērtības 
runā uz mani 
par dzīvi un nāvi 
un dzīvības trauslumu 
par laiku un mūžību 
šodienas esību 
par dzintaru pludmalē 
čiekuriem sūnās 
mellenēm mētrās 
par debesīm pāri 
un mani zem tām 
brīdī 
kad izvēlos nākamo soli

Ilona Miezīte
*  *  *

Es sapņos bieži svešās galaktikās  
                                             maldos. 
Uz tālām planētām es krītu svešos  
                                krusas graudos 
Un tālu sauļu svešos staros stīgoju, 
Pa svešiem vējiem blandos, svešās  
                                miglās migloju.

Es nomirušām saulēm eju kapus  
                                                  rakt 
Un gāzu mākoņos es šūpulīšus karu; 
Tur mazi planētbērniņi kā  
                              cilvēkbērni raud 

Un prasa mammas barojošo staru.
Zem manis lavas karstais  
                            bezdibenis pleties. 
Vairs neatceros — kur man  
                                     piezemēties?

Aivars Aivieksts
PACIETĪBAS MĒRS

Viņš izkāpa galavārda stacijā un  
aizgāja pat neatskatījies. Lai tie  
citi paliek un runā… Atšķirībā no 
planētām mums palaimējies — 
lai nesaskrietos, mēs no savām 
orbītām varam iziet, varam paspert 
kādu solīti sānis. Cilvēkam ir tāds 
kā ventilis, ko sauc par pacietības 
mēru. Kad tas pilns un ieķeras, 
uzsprāgst pat sabiedriskā doma: «Bet 
viņš taču bija īsts Miera Mika…»

DRAUGI
Atrodot ezi, mantojumā saņēmu 
skabargu. Man skabarga, ezim par 
vienu adatu mazāk…
Tagad vārna pamanīs vāro vietu un 
ezim ieknābs. Tagad eziene varēs 
pazoboties: «Vecīt, tev jau pliks 
pakausis paliek!»
Ir arī tādi, kas neko nemana — ne 
frizūru, ne jaunu slieksni. Vai tad 
tie ir draugi? 
Būs jāielūdz vārna uz kafijas tasi.

Maija Laukmane
*  *  *

nezinu kas īsti esmu: skurstenis?  
                                              jumts? 
kūstoša sniegpārsliņa 
vai rūgtuma pilna odziņa savas  
                                        Kurzemes 
mūžsenā īvē? 
taču 
nav svarīgi zināt: galvenais būt  
                                        kaut kam 
būt kaut kam 
būt 
kaut kam siltumu sargājošam 
savas pakalniem bagātās pilsētas un 
savas vienīgās tēvzemes dzīvībā

Aldis Denčiks

DUI BUTEĻA VIŅĶEĻA
(No čigānu valodas — divas vīna pudeles)

Visiem kopš bērnības zināma 
gudrība, ka paša pelnīta nauda vien-
mēr vērtīgāka par atrastu, palienētu 
vai kādam ar varu atņemtu.

Man, Nariņciema knauķim, tīņa 
vecumā nesagādāja milzu piepūli 
tikt pie veikalā nopērkamajiem sal-
dumu kalniem. Cepumu pakas, ka-
rameles, degunu kņudinošā limonā-
de, šī dievu barība, bija gandrīz vai 
mana ikdienas pārtika, jo mamma 
bija mūsu ciema veikala pārdevēja.

Rīta cēlienā pagrozījies pa sētu, 
jau pirms pusdienām esmu pie mam-
mas veikalā. Izdiņģēju cepumpaku 
un pudeli limonādes, otrpus lielceļa, 
uz autobusu pieturas soliņa ar gar-
du muti notiesāju. Mani mēģināju-
mi atkārtot šādus ikdienas gājienus 
beidzas nesekmīgi. Trešajā dienā 
mamma apstādina manu negausību 
un dod padomu: «Salasi pudeles ap-
kārtnē un aiznes vectēvam veikala 
aizmugurē uz pudeļpunktu!»

Sapīcis par šādu mammas rīcību, 
dodos vien laukā ķemmēt krūmājus. 
Viena, otra, trešā pudele padusē, un 
stāvu jau tukšās taras iepirkšanas 
punktā. Vectēvs saņem manu nesu-
mu, un es jau steigšus jožu pēc nāka-
mā. Pudeles krūmājos aug kā sēnes. 
Atliek tik pacelt kādu zaru, tā apak-
šā pudeļu klājiens. Tā pēc vairākiem 
gājieniem man ķešā žvadz jau pāris 
rubļi sīknaudā.

Laiks iestiprināties. Pēc brīža jau 
stāvu mammas priekšā, rokās turot 
pudeli limonādes un cepumpaku. Uz-
beru uz letes savu nopelnīto sīknau-
du. Pēc pirkuma lielāko daļu sīknau-
das saņemu no mammas atpakaļ. 
Samaksāts. Esmu izbrīnīts. Amats ir 
rokā. Turpat uz soliņa steigšus notie-
sāju nopelnītos kārumus un ar iztuk-
šoto pudeli jau stāvu vectēva priekšā. 
Tieku par 12 kapeikām bagātāks!

Atkārtojot šādu darbību vēl un vēl, 
veikala apkārtni ātri vien iztīru no 
stikla taras. Nākas meklēt citas, ražī-
gākas vietas. Tās atrast nav grūti. Taras 
punkta otrā galā, aiz malkas šķūņa, ir 
vietējo vīru tērzētava. Šādā vietā ne-

runā bez šķidruma uzdzeršanas — tā 
jau ātri mute izkaltīs. Veikala tuvumā 
upes nav un akas arī ne. Tāpēc vairums 
tērzētāju sarunu starplaikos uzdzer 
turpat veikalā nopērkamo stiprināto 
vīnu. Apspriedes reizēm ievelkas līdz 
pat tumsai. Dažs labs vīrs turpat pa-
liek, kņūbēdams līdz nākamās dienas 
rītam. Tā krājas pudeļu kalni. Tikai jā-
uzmanās — arī saplēstu trauku tur ļoti 
daudz. Reižu reizēm atrodu arī neaiz-
tiktu, nepievarētu pudeli. Nesu vec-
tēvam. Viņš apskata manu atradumu 
un sūta pie mammas. Par pūlēm atkal 
man ķešā žvadz kapeikas. Būs kārumi!

Tagad jau paša pelnīto mielastu 
tiesāju turpat veikala priekšā, atspie-
dies pret velosipēdu statīvu. Pēc mir-
kļa man jau uzradušies sabiedrotie, 
vietējie čigānzēni. Viņi palīdz ātri 
tikt vaļā no cepumpakas un burbuļ-
ūdens. Stāstu šiem par savu biznesu. 
Arī to, ka laiku palaikam atrodu 
pilnus traukus. No puikām saņemu 
vīpsnas un smieklus.

«Viņķeli atdevi?» jautā vecākais 
no viņiem.

«Jā!» braši atbildu.
«Dik! (skat!), muļķis!», un knēve-

ļu bars sāk aiz smiekliem zviegt.
«Vai tu maz zini, kas ir viņķelis? 

Vai esi to dzēris?» seko jautājums.
«Nē!» bikli, nokaunējies atbildu.
«Tad kāpēc atdevi?»
Čigānzēnu bariņš ņirgdams attā-

linās, atstājot mani ar tukšu limonā-
des pudeli rokā un rūgtumu sirdī.

Pēc dienām — atkal veiksme: 
tērzētavas krūmos atrodu neaiztiktu 
trauku. Vīns «Venta» puslitra pudelē, 
norasojis zālienā gaidīja mani. Lieki 
piebilst, ka (pēc ciema puišu pamācī-
bām) pudeli noslēpju citviet un dodos 
par to paziņot maniem apņirdzējiem. 
Pēc laiciņa jau esmu Baznīcieliņā un 
notveru vecāko no smējējiem.

«Es atradu viņķeli!» lielīgi pazi-
ņoju. «Veselu pudeli!»

«Kur noliki?» bažīgi seko pret-
jautājums.

«Noglabāju drošā vietā!» krūtis 
izriezis, skatos uz jautātāju.

«Ejam!» čigānpuisis pāris lēcienos 
ir man blakus, un mēs jau dodamies 
apslēptā dārguma meklējumos. Pa 
ceļam tieku tirdīts un pratināts, vai 
tiešām esmu atradis apslēpto dārgu-
mu, viņķeli. Es, juzdamies noderīgs, 
mierinu: «Aiziesim, tad redzēsi!»

Pēc neliela pārgājiena pa ciema 
centrālo ceļu jau esam Sidrabkal-
niņā, piekalnītē aiz veikala. Atrodu 
sakrauto zaru kaudzi, zem tās sūnu 
krāvumu. Izsvaidot sakaustās smil-
tis, tieku pie noglabātā dārguma.

«Te ir!» nobrēcos kā dimantu 
meklētājs.

Trauku man raušus izrauj no ro-
kām un vērīgi nopēta. Viens, divi, tas 
jau atkorķēts, un mans ceļa biedrs to 
liek pie mutes.

«Oi! Tas gan labs!» nobaudījis iz-
dveš čigānzēns, sniedzot trauku man.

Es taču arī esmu liels! Neesmu 
vārgāks par savu šā brīža kompan-
jonu. Pielieku pudeli pie lūpām. 
Vilšanās! Sīva, ieskābusi garša, bet 
nepatiku neizrādu.

Trauks jau citās rokās, un atkārto-
ti tiek likts pie mutes.

«Bah ti sastipen! («Laimi un ve-
selību!»)» skan pirmais tosts, un pu-
deli jau iespiež man rokās.

«Kas man jāsaka?» mēģinu ie-
kļauties barā.

«Tev? Tuke jake pat! («Tev tā-
pat!»)» smīnēdams atbild pudeles 
brālis.

«Tuke jake pat!» nobrēcos piekal-
nītē. Esmu pārsteigts, kur man dros-
me pēkšņi radusies.

«Iemāci man savu valodu!» saku, 
un tas vairāk izklausās pēc lūguma.

«Labi! Vai skaitīt proti?» jautā 
skolmeistars.

«Nē! Nemāku gan!» sērīgi atbildu.
«Nu tad — bah ti sastipen!»
«Tuke jake pat!» es apreibis no-

brēcos piekalnē.
«Jek, dui, trin, štār, pandž! 

(«Viens, divi, trīs, četri, pieci!»)» 
mani ātri māca svešās zinībās.

Aši atkārtoju un brīnos, cik labi 
man valodas padodas. Tikai mēle 

mazliet sāk mežģīties.
«Šou, efta, ohto, eņa, deš! («Seši, 

septiņi, astoņi, deviņi, desmit!»)» 
man māca nākamos svešvārdus. Ļoti 
ātri atkārtoju arī tos. Pirmais mācību 
kurss beidzies, un to apslapina ar pē-
dējām vīna suslas paliekām.

Man jau šķiet pietiekami izglī-
toties šai dienai, bet skolmeistars ir 
tikai iesilis, un vēlme mani izskolot 
ir tikai radusies.

«Tev nauda ir?» viņš jautā.
«Ir, ir!» skan mana, pagrīdes mil-

jonāra, atbilde.
«Nu tad pirksim vēl vienu viņķe-

li!» seko ierosinājums.
«Tu traks, mamma mums nedos!» 

šausmās mēģinu apreibušo biedru 
atrunāt.

«Nebaidies, dod naudu!» un 
mans īsbrīža sabiedrotais pazūd. Es 
uzelpoju. Varu doties mājup. Tomēr 
gurdenums ņem virsroku. Mazliet, 
tikai mazliet jāatpūšas. Te no krū-
miem izlien skolmeistars ar jaunu 
vīna pudeli rokās.

«Es dabūju!» kompanjons uzva-
roši nobrēcas visā piekalnē.

Atdara otru pudeli. Pēc pāris mal-
kiem saprotu, ka nekāda skološanās 
man šodien vairs nebūs. Zeme pēkšņi 
sākusi līgoties. Atvados no sava peda-
goga un velkos uz mājas pusi. Te nu 
notiek brīnums. Esmu teleportējies, 
jo mājupceļu neatceros. Zinātāji vē-
lāk vēstīja, ka esmu kā greideris cauri 
visām ciema ceļa peļķēm izrāpojis. 
Pie mūsmājām, sienu stutēdams, es, 
12 gadus vecs knēvelis, mēģinājis pār-
liecināt māsu, ka razbainieki mani pa 
ceļam esot piekāvuši. Viens no tiem 
liels, otrs mazs augumā.

Zeme līgojās vēl joprojām. Dūšu 
šķebināja dīvainā susla. Viņķelis ne-
deva mieru. Pievakarē atžirdzis, skrē-
ju uz virtuvi. Un dzēru. Nē. Nedzēru. 
Strēbu kā zirgs ūdeni no spaiņa. Ista-
bā, lai varētu doties pie naktsmiera, 
mani gaidīja piedraņķētā grīda, kas 
bija vien pašam jāuzkopj. Čigānu va-
lodas speciālists no manis nesanāca, 
un viņķeļus tā arī neiemīļoju.

Daiņa Kārkluvalka foto


