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Ilona Miezīte
***

Es sajūtu koku aiz loga — 
Tāpat viņš ir dzīvs kā es; 
Tāpat viņš augumu savu 
Un savu likteni nes.

Es sajūtu putnu uz zara — 
Tāpat viņš spēj lidot kā es; 
Tāpat viņš debesīs sevi 
Un sevī debesis nes.

Es sajūtu lāsteku korē 
Tāpat viņa kūst kā es, 
Kad ielaužas saules stari 
Un paņem mums dvēseles.

Dzintra Žuravska
ULUBELE

Mēs velti Minhauzenu 
Dēvējam par meli, 
Mums katram bijusi, 
Ir sava Ulubele.

Tā teiksmainā 
Un tālā sapņu sala 
Aiz trejdeviņām jūrām 
Viņā debess malā.

Tur vēji elpo sejā 
Tik glāsmaini un silti, 
Ne raizes pazīst vairs, 
Ne apmānu un viltu.

Tur labprāt pabūtu, 
No visām raizēm brīva, 
Kaut tas ir sapnis vien 
Par bezrūpīgu dzīvi.

Bet gadi iet, 
Un nu jau ir par vēlu 
Rast ceļu atpakaļ 
Uz savu Ulubeli.



Maksimilians Kvite
PARALĒĻU KRUSTS

Nakts klusumā 
elsodams ieripo 
smagsvara vilciens.

Varbūt tas raud? 
Varbūt tam nodarīts pāri? 
Varbūt vajadzīgs kāds, 
kurš pažēlos?

Uz mani neceri — 
nebūšu īstais. 
Man pašam šovakar 
žēlotājs noderētu.

Sliedes — mūžīgās paralēles. 
Nedod, Dievs, 
ja tās saietu krustā! 
Būtu katastrofa.

Smagsvarnieks elso un pūš, 
pie pārmijām apstājies. 
Kurš iedegs mums abiem 
zaļo gaismu?

Maija Laukmane

(No krājuma «Simts domu, stāvot 
dzīvības dārzā»)

***
Māksla ir klusa tuvošanās, nevis 

skaļa pieskriešana. Lielie noslēpu-
mi ieraugāmi klusumā. Tāpēc ir ļoti 
nozīmīgs mirklis, kad augošs cilvēks 
PATS savām acīm redz, kā no it kā 
viegla otas pārskrējiena audeklam 
top glezna, kā no pāris it kā viegliem 
pieskārieniem ar kaltu un āmuru 
akmenim top skulptūra. Nozīmīgi 
ir pieiet uz pašiem pirkstu galiņiem 
pēc iespējas tuvu klāt Radīšanas 
Brīnumam, lai sāktu, vismaz sāktu! 
izprast, cik saudzējama un skaista 

ir dzīvība. Nenoliedzami, ka šāda 
līdzdarbošanās, klusi vērojot, rada 
skaistus zīmējumus paša vērotāja 
sajūtu gleznā. Šādi vērojumi vairo 
LABO.

***
Jo ilgāk dzīvoju, jo ar katru no-

dzīvotu gadu aizvien lielāka vērtība 
kļūst tam, kas ieraugāms nevis ar 
acu dotu redzēšanu, bet kas saska-
tāms ar pavisam citādu redzi. Kāda 
sen atpakaļ dzīvojuša cilvēka atstāts 
spēka lauks un skaistas, jēdzīgas 
darbošanās gadi ir tas nupat piemi-

nētais, īstenības acīm netveramais 
gaismas devējs.

Reizēm silts starojums no kāda 
sen zvaigznēs aizgājuša mūža jo-
projām sajūtams tik lielā mērā, 
ka, runājot par šo sen atpakaļ dzī-
vojušo un man tikai no vēstures 
materiāliem zināmo cilvēku, lai 
cik dīvaini, bet gluži neiederīga ir 
pagātnes forma. Tāpēc, ka sirsnībā 
un mīlestībā darīti darbi nenoveco, 
nekļūst seni un lieki arī tad, ja pats 
darītājs jau gadu desmitus un sim-
tus aizgājis mūžībā.

Aivars Aivieksts
VĒL PĀRDOMĀ

Pārdomā 
to izšķiršanās mirkli — 
pa labi iet vai kreisi, 
vai kāpties atpakaļ, 
kad priekšā akacis 
ar rūsas plēvi klāts. 
Tur nebūs, 
padomu kam prasīt, 
tur nesauks 
brīdinoša balss — 
vien paša nojausma 
un prāts 
kā zīmogs būs 
tai liktenīgai reizei.



Zofija Maurere

SĀRTVAIDZĪTES SAPNIS
(Pirms kāda laika Valdgales pagas-

ta bibliotekāre aicināja lasītājus sace-
rēt tekstus, kuros visi vārdi sākas ar 
vienu burtu. Ilgi domāju, jo neticēju, 
ka tas iespējams. Tā kā tuvojās Zie-
massvētki, tapa šis stāsts par meitenī-
tes izjūtām sapnī, gaidot šos svētkus.)

Sals skopojas, sniegs slapstās, spī-
tīgs slapjdraņķis suģestē. Savukārt 
saulītes skatiens sasniedz savrupmā-
jas skatlogu. Spīdekļa skopie, siltie 
stari saudzīgi skar snaudošās, sasir-
gušās Sarmītes sprodziņas, silda sār-
to, samtaini smaidošo sejiņu.

Sārtvaidzīte sapņo. Svētvakars. 
Savrupmājas sniegotais sētsvidus. 
Saime slien stāvus slaido, sveķai-
ni smaržojošo skujkoku, skrajme-
žā saraudzīto. Strauji sabirst sīkās 
sniegpārsliņas. Svečturos savietojas 
svītrainās svecītes. Skvērā slaikās 
skujmetes skaudīgi saskatās. Sān-
malā slidkalniņš sauc slēpotājus sa-
spēlēties, sacensties. Stadionā skrai-
da slidotāji. Skuķes skatiens skar 
stingās, sniegbaltās skulptūriņas. 
Sarmīte saskata sirmo, simpātisko 
Salaveci, smalkjūtīgās Sniegbaltītes 
siluetu, sengaidīto, savelto Sniega-
vīru Sniegbaltītes skolā, saprotošo 
Sarkangalvīti, sīko Sprīdīti stādīju-
mos, sērmūkslī sēdošos svilpjus.

Strauji satumst. Spulgo spožs spī-
deklis. Sanākuši savējie, sabraukuši 
svinētāji, sārtām, svītrainām segām 
sasegušies, savādi saģērbušies.

Sākas spilgtie, sengaidītie Saul-
griežu svētki. Spēlmanis spēlē, skan 
skaisti skaņdarbi. Svinētāji skandē 
savus sacerētos sakāmos. Sarmīte 
sabužina sacirtotās, savādāk sakār-
totās sprogas. Strupdegunīte sakau-
nējusies sāk steidzīgi skaitīt savu 
sacerējumu, slēpdama sasarkušo, 
sāpīgo snīpi.

Sadziedāšanās, spēles satuvina 
svinētājus.

Saskatīdami spīdumu sētsvidū, 
saklausīdami svētku skaņas, senlejā 
starp sprosta stādaigām sapulcējas 
spriganās stirniņas, spēcīgie stalt-
brieži. Skaļš sprakšķis samulsina 
smagnējos skaistuļus. Savādnieks 
seters Sparts svaidās starp smaidī-
gajiem svinētājiem. Suņa smalkais 
spalvojums sasnidzis. Saimniece sku-
bina suni skrubināt stingo speķi.

Spējš sniegputenis sagriežas snie-
gotajā sētsvidū, sagāž sniegbaltās 
skulptūriņas.

Spontāni spalgs sāpju sauciens! 
Sārtvaidzīte samulsusi sēž saraudā-
tajā spilvenā, slābani smaida, sajuz-
dama seno senču svētku sveicienu.

Regīna Treija
***

Cik skaisti mirdz šorīt rasa 
Zāles stiebros un nenoriet! 
Kā tu to spēj, zeme? 
Katru rītu tev acis asaru pilnas, 
Un tomēr tu mirdzi, un visi saka: 
«Cik skaisti! …Pabradāsimies!»

***
Es tukša kā izdzerta krūze… 
Tu mani rokās turēji un dzēri, 
Vēl brīdi paturēji un tad spēji, 
Uz galda likdams, ieplēsi. 
Tā plaisa it kā neredzama, 
Tik ūdens lēni sūcās 
Kā asinis, kā asaras. 
Vēl galdauts rāda 
Manu mūža stāstu. 
Bet arī to kāds nomainīs, 
Lai balts un tīrs 
Visapkārt viss. 
Kā nebijis.

Laila Pabērza
PAŠIRONIJA

Rakstīt dzeju — 
Radošais vakars ar sevi. 
Reizēm piekrītu loģiskam prātam, 
Priekš kam man tās radošās mokas, 
Kas piesien rokas 
Pie klades vai klaviatūras.
Un buras 
Uz ierastiem krastiem velk, 
Kur tikai smiltis. 
Varbūt labāk pirkstos 
Virpināt dziju — 
Un kaut kas silts top.

Ieva Krotova
***

Mīlestībai ir grāds inženierzinātnē 
Tā būvē tiltus miera ostas piestātnē 
Mīlestība kā patīkams nogurums

vakarā
Un smaids svētdienas rītā 
Kas iedvesmo neiet 
Vienam ar otru 
Karā

Mīlestība vienmēr izsprūk caur
adatas aci

Tā atrod ceļu caur asāko vārdu
traci

Tās priekšā norimst ziemeļu vēji 
Un ziedonis janvārī sākas 
negaidīti un spēji

Dita Lasmane-Slišāne
***

cik skaisti mēs 
latvieši protam svinēt svētkus… 
pagultē ieslaukām grēkus 
skaistas pilsētu rotas 
ugunis zibsnī 
sāpes iesienam lakata stūrītī 
jaukas piemiņas lietas 
garoziņa tik cieta 
koncerti rotas 
viss tik dēļ simtgades 
omīte no šķūnīša nes pēdējās

malkas pagales…
būs salūts 
būs salūts simtgadei…
bērniem nepietiek maizītei…

Dina Veinberga
***

uz ielas 
bez spēka noasiņojusi pievakare 
kailsals 
dārzā ābeles zaros vējš kustina

 manis iesietās cilpas —
gaisa slazdus tam 
ko nevar noķert kailām rokām te 
virs zemes 
pakrūtē 
divi baloži cenšas ko atrast sniegā 
un tic ka atradīs 
bet tas nebūs vieglums 
nē ne vieglums
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