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Aivars Aivieksts
VĒL VĀRDU NAV

Vēl vārdu nav, 
vien domas brien, 
meklējot, kur pieķerties, 
ko atskaldīt.

Dzīve nav 
tik glumi gluda, 
ka mezgli nesajusti 
garām slīd — 
tie aizķeras, 
tie ieskrāpē, 
un sākas vārds.

Kāds klusu lūpās dziest, 
kāds uzsit punu, 
lai ilgāk atcerētos, 
par ko bij runa.

Dzintra Žuravska
ŽĒLUMS

Vai atkal sveša un nelūgta sāpe 
Pie manām ārdurvīm klauvē? 
Man nav vairs ko pretī dot. 
Viss mīļums sen pasaulē izsējies. 
Kur lai to žēlumu rod? 
Bet varbūt tā zina, sirdsierītē kādā 
Vēl siltumiņš kvēl, 
Un gan jau es nespēšu atteikt pretī, 
Gan jau man paliks žēl. 
Un svešu bēdu tad ielaist steigšu 
Kā bērnu, bāru un basu, 
Par vienu sāpi, par nelaimi vienu 
Lai pasaulē mazāk.

Ilona Miezīte
* * *

Melnām pelnu plēnēm 
Šonakt ābeles zied, 
Melnās takās šonakt 
Melni kareivji iet.

Melni putni gaisā 
Šonakt ko melnu gaida, 
Melnas ābeļu ēnas 
Noasiņo bez vaida.

No rīta ies svešas mātes 
Savākt tās lapas, kas rautas, 
Tie melnie kareivji šonakt 
Pieder pie manas tautas.

Maija Laukmane
* * *

laiks aizskrien tipinot sīkiem 
solīšiem nē neatskatās pār plecu 
nesola nākt atpakaļ — un es labi  
                    zinu ka nenāks — viss 
kas palicis neaizgājis ir tā bezgala  
                                vērtīgā dāvana 
ar ko man jāpietiek pašlaik 
kad šūpojos skatienā ieslēptā  
                       mirkļu laipiņā starp 
tagad tūlīt 
starp 
vakar un šajā brīdī — taču
pirms sekundes notikušais aiziet 
laikam līdzi un neskatās atpakaļ — 
atpakaļ atskatos vienīgi es pati 
pamājot kādam siltam un  
           zvaigžņotam mirklim nemaz  
                                             necerot 
ka tas tāpēc atskries no jauna  
             tomēr ieslēpjot to dziļi sirdī 
un nēsājot kopā ar pašas asinsriti 
un ar pašas dzīvības tikšķiem savā  
         šodienā — savā tieši šai brīdī 
kad sirds jau ceļā uz nākamo  
                                    acumirkli un 
ņem mani līdzi

Dina Veinberga
* * *

es zīmēju ar tavām krāsām, Zeme, 
es uzzīmēju visu to, kas dārgs, 
un prieku zīmēju uz lazdu laipas, 
kas rodas līdz ar sauli, 
kas rodas līdz ar sauli, 
kad tā no egļu bārkstīm izspraucas  
                                 un kalnā kāpj. 
es zīmēju ar to, ko Dievs man rokās  
                                                 licis. 
es zīmēju ar to, kas mans, kas silts, 
kas pāri palicis vai nepalicis, 
kas pāri palicis vai nepalicis 
no tā, kas gaismu nāk no tumsas  
                                                 šķirt. 
kā dzīparu ap savām domām vēju  
                                                 sienu 
un smiltīs zīmēju, kas būtisks  
                                        manuprāt. 
ar priedes adatu pie krūtīm  
                                   spraužu jūru, 
kad viņa izkāpj, 
kad viņa izkāpj 
no savas mūžības ar mani parunāt 
es zīmēju ar tūkstoš putnu balsīm, 
ar to, kas gaisā palicis no tā, 
kad zaļas kurpes sētā pamet  
                                  vecātēva liepa 
un basa miglā ieiet, 
un basa miglā ieiet 
ar savu dievu pļavā parunāt

* * *
un gaisma nez no kurienes nāk 
un nez uz kurieni dodas 
un nez no kurienes akmenī plaisa  
                                                rodas 
un tā sieviete gleznā 
pa laikam atskatīdamās 
debesīs kāpj 
nez no kurienes šeit 
melnbaltais foto ar putniem 
nesaķemmētos mākoņos 
viņu sirdspukstu duna 
kamēr tie saplīst 
kafija atdzisusi 
dīķim aizkrāsots ģīmis 
kāds jau sniegu grib zīmēt 
viena kliedzoša lapa 
viena kliedzoša lapa 
vēl zarā 
pats tu laikrādis esi 
tad kad spogulī skaties 
redzi? — tikai viena kaila 
tikai viena kaila 
patiesība

Maksimilians Kvite

ŠAHS!
Sedz mani, mana baltā dāma! 
Glāb mani, mana karaliene! 
Vēl tas nav mats. Vēl tikai šahs, 
kaut karalis stūrī jau iedzīts. 
Ir melnajiem nākamais gājiens, 
un kurš gan var pateikt, 
kā tas beigsies?

Bet kamēr vēl ceitnots nav iestājies, 
nesaki, ka kauja pazaudēta. 
Jā, zinu: mana bandinieku armija 
Sakauta guļ vienā kaudzē ar laidņiem. 
Purvā iedzīta mana kavalērija, 
sargtorņi grūst un rokāde nokavēta. 
Būs lieka pat sicīliešu aizsardzība.

Bet vēl man esi tu, uz ko varu cerēt, 
tu — mana baltā dāma, mana  
                                         karaliene. 
Saudzēdams tevi, esmu visu upurējis. 
Nu tava kārta — liec lietā varu un  
                                                viltu. 
Tu esi gudra, stipra, izveicīga, 
tu zini, kā izkļūt no bezizejas. 
Tad dari to, piesedz mani. 
Ja kritīšu es, būs arī tava spēlīte  
                                                 galā.

Maija Laukmane

(No krājuma «Simts domu, 
stāvot Dzīvības dārzā…»)
Pasaules spriegi uzvilktie pulkste-

ņi aicina mūs skatīties tikai uz priek-
šu. Taču dvēseles puķe gaida rūpes 
tepat, šajā mirklī un tagad. Kas to 
neizprot, tas paliks tukšiniekos, lai 
cik arī ātri skrietu uz priekšu un lai 
cik ātri skrejošajā laikā mēģinātu ie-
gūt, likt azotē un saraust…

Mīlestība ir Dievs. Un Dievs ir 
mīlestība.

Tieši tik nesarežģīti un izprotami.
* * *

Kā vienkāršā samtenīte dobē 
katrā no mums slēpjas dzīvesprieks. 
Slēpjas dzīvības apbrīnošana — īdē-
šanas un nevarības vietā. Tomēr kat-
ra paša ziņā, kā un vai dzīvesspēku 
sevī uzturam un kopjam. Varība vai 
nevarība atdota katra paša personis-
kā rīcībā.

Arī tumšā istabā joprojām ir gai-
šas mēbeles. Un balti aizkari logam, 
caur kuru redzēt gan debesis, gan  
zvaigznes, gan lietus lāsīšu garlaicīgu 
ritēšanu pāri rūtij, gan saules staru 
uzvizēšanu. Viss ir viss un tepat jeb-
kurā gadalaikā. Ja ir acis un nav ledū 
sastingusi sirds. 

* * *
Gadiem ritot, sirds māca do-

māšanai pamest ambiciozās frāzes 
«nē, nemūžam tas nenotiks», «nē, 
nepiedošu», «taisnība ir tikai man, 
citi domā nepareizi» un tamlīdzīgas 
aizvietot ar pieļāvumu.

Iesākumā tas notiek gandrīz ne-
pamanāmi, bet tomēr notiek. Sirds 
klusi klusītiņām iemāca mainīt biezo 
eža adatu kažociņu pret citu, mai-
gākas faktūras apģērbu. Sirds māca 
domām kļūt lojālākām.

Brīnumaini: ikreiz, jūtot, ka eža 
kažociņā kādas adatas vietā izaug 

līdzenāka un mazāk durstīga, pašas 
pasaule noskaidrojas, top vieglāka, 
gaišāka un pilnāka prieka. Reizēm 
pašai par sevi izbrīnā jāaiztur elpa: 
cik skaisti! es pārkāpu pāri kaut kam 
tādam, par ko vēl nesen būtu ilgi 
zem deguna purpinājusi!…

Skaisti ir brīži, kad pats pēkšņā 
pārsteigumā vari brīnīties par to, cik 
laba skolotāja ir sirds, un — cik do-
mas labas skolnieces.

Kad ilgi valkātās frāzes («nē, ar 
mani nemūžam tas nenotiks…» utt.), 
sirds skolotas, uzvelk tērpu bez nevie-
nas durstīgas piespraudes — prieks 
brīnīties, cik skaisti ir piedot un nedzī-
vot tikai ar vienu (savu) taisnību vien.

* * *
Ilgas pēc mīļuma nenoveco. Tā-

pat arī ilgas pēc siltuma un glāsta 
ierakstītas gluži vai asinsritē. To var 
noliegt un slēpt, lai šīs ilgas mazāk 
kāds pamanītu. Var apaudzēt ap sevi 
nātru asumiņu, taču — tās joprojām 
tur, dziļi dziļumos, elpo un pastāv. 
Jo ilgas, arī skarbuma iečaulotas, pa-
liek turpat, kur jāpaliek: asinsritē un 
pulsa pārsitienos.

Nezinu, kā ir, kad nātru kažociņa 
nēsātājs to vienpatībā novelk un no-
liek malā. Rudens vēlos vakaros tas, 
iespējams, notiek biežāk nekā vasa-
ras piegaismotajās dienās. Rudenī 
daudz kas notiek mazliet savādāk, 
dziļāk, citā apgaismojumā un citādā 
laika ritējumā. Jo tieši rudenī manas 
būtības dziļumos vairāk jūtama sak-
ņu dzīve un jūtami pamati. Rudens ir 
laiks, kad tuvumā elpo uz ziemu no-
liktie dāliju gumi, puķu sēkliņas — 
viss, kas dzīvs un dzīvos tālāk cauri 
miera pilnajam atelpas laikam uz 
nākamo pavasari.                 

Inta Vītola
* * *

pils kalnā 
un debesīs atduras cilvēku uzcelti torņi 
baznīcā nozvana svētdienu 
gadsimtā šajā vai citā 
zemes valdnieku pīšļi zem mūriem 
un šovasar rozes tiem pāri 
valrieksti šķeļas un 
nokrīt pie kājām 
liepa 
tur lejā pirms pirmajiem vārtiem 
ir vecāka 
nekā pils kalnā

un kalns ir vēl vecāks 
par valriekstu kokiem 
un pili 
un liepu 
es nezinu 
kā manī vairāk 
kalna vai koku vai cilvēku spēka 
lūgšanas senas 
virs vārtiem kāds 
akmenī ievilcis toreiz 
Dievs tajā visā no Augstumiem 
raugās un 
šķiet man 
tā vieglītēm 
smaida

Guntars Tenne
* * *

Lietavas vasaras tveicē 
Ceļa putekļus skalo, 
Dzimtenes takās un ceļos 
Maldās pasaules gājējs.

Dievnamu zvani un torņi, 
Pelnu pelēkie ceļi, 
Putekļiem segusies zāle 
Un ozoli — smaragdzaļie.

Vēsture kāpj man pa pēdām 
Velvēs un labirintos; 
Stārķi ar spārnu vēdām 
Skandina klusuma zvanu.

Regīna Treija
* * *

Es vakar savas sāpes situ krustā, 
Lai nemoka tās mani. 
Vēl domas ieslēgušas manu prātu  
                                                gūstā 
Kā jērus aplokā pirms nokaušanas  
                                              gani…
Tik mirkli turēt savu roku 
Tavā sastrādātā delnā 
Un cerēt, ka viss labi būs, 
Ka paies diena melnā.

Daiņa Kārkluvalka foto


