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Ilona Miezīte

* * *
Naktī pa sapņiem 
es atvēru trušu būdas 
un vecas cepures sviedu 
pār žogiem kaimiņu dārzos. 
Varbūt bērnībā 
par maz ticis blēņu darīts?

Es sapnī vadīju ledlauzi 
pa Ziemeļu ledus okeānu, 
un dīvaini — mācēju.

Pamodies jutos dumji. 
Neprotu īsti ne stūrēt, 
ne īsti blēņas darīt.

Aivars Aivieksts

KAD PŪCEI ASTE 
ZIEDĒS

Kad pūcei aste ziedēs, 
sargāsim no svešapputes, 
lai tajā neiebirst kāds nieks 
no izlaidīgas mutes.

Ja saziedēs, 
var pazust poētiskais prieks, 
ko nespēs labot vairs 
ne koklētājs, ne stabulnieks.

Tik skaisti skan: 
«Kad pūcei aste ziedēs…», 
bet kā nobāl skats, kad sadzirdam: 
«Nekad!» 
Priekš sirds tas tomēr nav 
viens un tas pats.

Laila Pabērza
* * *

bez saules un vēja 
lēna pelēka diena 
pārsteidz ar to 
kā gausa vienaldzība plok 
vien saudzība klāj zemi 
jo redzi ka pasaulei dota 
rāma atpūta 
bez spožuma un trokšņa 
lēnā pelēkā dienā 
ne kāds saulē celts 
ne nopelts 
visi vienādi bez ēnām 
kokiem namiem un man 
nav ēnu traipu 
grīda kur naglas dzīt 
palēnām palēnām 
rētas dzīst 
un citi asni dīgst

Dina Veinberga

* * *
un mazliet strīpains vakarvējš
kā jau visi tie caurie vēji ar savām 
taisnības kulēm padusēs
nevienam nepiederīgi un nekur 
neiederīgi taču tik droši par sevi
un tādi arī mazliet strīpaini tādi kā 
izjokoti bet vienmēr
priecīgi
svilpo un šūpojas palapēs paartēs 
galvās un caurās
kabatās
sarauš un atkal izlīdzina izmētā — 
lapas, domas, kaimiņienes žaut 
izkārtos košos  
NEKO
tāds viņš ir arī šajā pagalmā… nu 
kā var nemīlēt neredzamo
… un kad mazuliet strīpains 
vakarvējš pabāž galvu zem
spārna
lai atpūstos
es viņu netraucēju — lai jau 
pasapņo
es vienkārši esmu līdzās uz veļas 
auklas
es redzu vēju šajā pagalmā… tu 
neko?

Ieva Krotova
* * *

Ikdienišķais izbalina tās debesis,  
                                       kas mūsos, 
pamazām sirdi pārklāj pelēku  
                                  mākoņu vāks. 
Ir grūti saskatīt cerību un ticību  
                                 labajam jūsos, 
vai tiešām ik gadu ziemas drūmais  
                             vaigs mūs māks?

Un tad notiek brīnums — 
parādās krāsas pelēcības ainavā. 
Viens cilvēks kā sveces liesma  
                                      tumšā telpā 
izgaismo un ierauj gaismā savā. 
Viens, bet tik spēcīgs vārds, 
viens, bet tik vajadzīgs smaids, 
un ir noiets vismaz viens ticības  
                                               jards, 
ir pazudis pelēcības bezjēdzīgais  
                                               naids.

Varbūt arī mēs ikviens šajā ziemā 
par gaišgaišu liesmiņu tapsim? 
Izgaismosim mazākās ieliņas ciemā 
un mazliet tuvāk savām debesīm  
                                         kāpsim…

Anita Grīva
CAUR MANU PRĀTU

Man vajag piesiet prātu, 
Man vajag padomāt, 
Kas notiksies, ja ļaudis 
Sāks dusmas sevī krāt?

Man vajag piesiet prātu, 
Man vajag padomāt, 
Kas notiksies, ja Visums 
Sāks Sauli nonievāt?

Tad atlaižu to visu, 
Kas bija sadomāts. 
Ar mīlestību īstu 
Taps Visums dziedināts.

Maksimilians Kvite

PEREGRĪNS
(Peregrīni (lat. Peregrinus — 

svešinieki, ārzemnieki) — 1. Senās 
Romas sabiedrotie, kuriem 

nebija Romas pilsoņu tiesības 
(analogs sengrieķu metoikiem); 

2. svētceļnieki un krustneši 
Rietumeiropā viduslaikos.)

Piedod, 
bet manī kliedz nocirsto mežu 
putni. 
Piedod, 
bet manī plosās polāro nakšu 
puteņi. 
Piedod, 
bet kāda kritusi zvaigzne kūst 
manā delnā. 
Piedod, 
bet manis dēļ balta lapa pārvēršas 
pelnos. 
Piedod, 
bet manī dun nojaukto baznīcu 
zvani. 
Piedod, 
bet Santakrusa sauc un aicina 
mani. 
Piedod, 
bet rīt jau man jābūt tur, 
kur auļo mežonīgs bifeļu bars. 
Piedod, 
bet tāds nu es esmu — 
mūžīgais klaidonis, nemiera gars.

Dzintra Žuravska

KAD PIE SIRDSDURVĪM 
KLAUVĒ

Un atkal kāds nāk 
Un klauvē pie sirdsdurvīm manām, 
Un atkal kāds zirgs 
Manas dvēseles pļavās ganās.

Vai atraidīt spēšu, 
Kad atkal kāds pažēlot lūdzas, 
Par dzīves netaisnību 
Un mūžīgām nedienām sūdzas.

Es labprāt noslēgtos sevī, 
Kam svešas raizes un bēdas, 
Man savu rūpju ir gana, 
Es neesmu svētā.

Bet atkal kāds nāks 
Un klauvēs pie sirdsdurvīm manām, 
Un atkal kāds savu zirgu 
Manas dvēseles pļavās ganīs.

Maija Laukmane

TIEŠI TIK VIENKĀRŠI
Viena no lielākajām un savā reizē 

grūtākajām, taču, ja grūtības pārva-
rētas, arī skaistākajām dzīves mā-
kām ir stāvēt ierindā, nebūt pasīvam, 
darīt un pieņemt.

Pieņemt Dzīvi, pieņemt sev ap-
kārt notiekošo. Taču ar vārdu «pie-
ņemt» ne mirkli neesmu domājusi 
pasīvu klanīšanos, skatiena novērša-
nu, ausu aizspiešanu nedzirdēšanai 
vai ko tamlīdzīgu, kas arī, iespējams, 
kādam asociējas ar šo mazo divzilbju 
(divu darbību, divu iespēju!) vārdiņu 
«pie» un «ņemt».

Pieņemt.
Salīdzinājumus meklējot, tas 

mazliet ir kā tenisa spēlē, kad nā-
kas nevis gausi laiskoties, bet zibe-
nīgi precīzi uztvert bumbiņu, asināt 
domas, raidīt atpakaļ, būt vērīgam, 
pamanīt, nenovēlot, un atkal — uz-
tvert, nenovēlot, ātri reaģēt, neno-
čammāt, raidīt atpakaļ.

Pieņemt, manuprāt, nozīmē sar-
gāt spēles laukumā notiekošo — bet 
spēles laukums ir nekas cits, kā Dzī-
vības Laiks. Tāpēc nē, tam nav gluži 
nekāda sakara ar samierināšanos! — 
pilnīgi noteikti nē.

Tā ir mācīšanās mūža garumā būt 
redzīgam un domāt ar sirdi, ne tikai 
ar pragmatismā asinātu prātu.

Galvenokārt tas nozīmē būt re-
dzīgam, bet patiesībā tieši tā arī tas ir 
un notiek: visa dzīve ir viens vienīgs 
nepārtraukts ceļš uz acu atvēršanu.

Visa gaita (dzīve) ir just un sare-
dzēt mācīšanās, tā gan. Katra diena 
ir kārtējā skološanās atvērt acis, kad 
kāds atkal kā tenisa bumbiņa, ātri 
un pavisam negaidot, atlidojis Noti-
kums liek veikt ko tādu, kas līdz tam 
nav darīts, liek paveikt, nevis pasīvi 
palikt malā. Paveikt — lai pēc tam 
pats par sevi gaiši brīnītos: oho, do-
māju, ka to nemūžam nespēšu, taču 
izrādās, ka varēju gan! Liek skaisti 
brīnīties: re kā, izrādās, man ir savs 
viedoklis! Izrādās, ka spēju ne ti-
kai sevī klusi purpināt citiem līdzi, 
bet arī pavērt muti, lai savas domas 
paustu un aizstāvētu!

Arī es dienu no dienas mācos tie-
ši šajā pašā Acu Atvēršanas skolā. 
Mēs visi tur mācāmies — ikviens. 
Tur mācās mūsu katra attieksme. 
Mācās pieņemt, saprast, izprast, ne-
atgrūst, piekļaut, sargāt, novērtēt, 

apzināt. Starp visu citu šī Acu Atvēr-
šanas skola dienu no dienas rosina 
saredzēt, cik baltais dažādi balts un 
melnais reizēm nemaz ne tik izteikti 
melns, lai nepārtaptu aizvien uz gai-
šo pusi.

Arī Latvija šodien ir tāda, kāda 
ir: ar neizdarītiem darbiem, ar ecē-
šanos par principiem, ar parādiem, 
ar negodīgiem darījumiem, ar, ar, 
ar… Jā, bet arī ar Dziesmu svēt-
kiem, ar izciliem tautas daiļamata 
meistariem, ar gudriem prātiem, ar 
lieliskiem, apbrīnojami talantīgiem 
cilvēkiem, ar…

Ar tik skaisti padarītiem darbiem, 
ka, tos uzskatot vai par tiem lasot, 
neiespējami izvairīties no emociju 
asariņas notraukšanas, kad tā pārrit 
pāri vaigam.

Pieņemt nozīmē nevis neredzēt 
nejēdzības, bet tās saskatīt, pamanīt, 
novērtēt un darīt visu iespējamo, kas 
paša sirds varā, lai slikto vērstu par 
labu. Nē, pieņemt nenozīmē dzīvot 
ar putu krājumu virs uzacīm! — tas 
nozīmē redzēt skaidri un par nejē-
dzībām sāpēt — un tieši šīs sāpēša-
nas dēļ spēt piecelties visā augumā, 
lai pārredzētu spēles laukumu un lai 
tenisa bumbiņu uztvertu. Tas nozī-
mē: neizlaist no skatiena loka hori-
zontu. Mīlēt tik ļoti, lai iespētu slikto 
vērst par toņkārtu labāku, bet tum-
su… kaut vai tikai par rasas lāsītes 
daudzumiņu mazāk aktīvu.

Tieši šo tad arī man māca šī Acu 
Atvēršanas skola: mīlēt. Bet mīles-
tība (ja tā patiešām IR mīlestība!) 
nešķiro un nemīl mazāk tikai tāpēc, 
ka mīlamajā kaut kas ir arī neglītāks, 
mazāk ideāls un vēl krietni attīstāms 
pilnības virzienā. Šī ir mana Latvija. 
Citas man nav. Un es mīlu. Dienu no 
dienas tuvumā turu acīm neredza-
mu raketi, lai uztvertu ap sevi apkārt 
zumošās milzumdaudzās domas, lai 
piedalītos, iestātos, veicinātu, darītu, 
nevis vienīgi burkšķētu un purpinā-
tu klusītiņām zem deguna to, cik pie 
mums viss slikti un nepareizi, neveik-
li un neprecīzi. Mana tenisbumbiņa 
lido, atpakaļ nesot nupat saņemtajam 
sliktajam klāt pievienotu kādu pozitī-
vu apliecinājumu. Jo notiek mīlestība 
un sargāšana, nevis vienīgi kļūdu uz-
rādīšana un bezcerības vairošana.

Tieši tik vienkārši.

Daiņa Kārkluvalka foto


