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Daiņa Kārkluvalka foto

Silva Cimoška
(Man ir dotas tādas mājas, kurās 

esmu laimīga. Tā ir vieta, kur varu 
patverties no pasaules putekļiem, un 

nav nozīmes, ka Talsi kāda acīs ir 
mazpilsēta, province vai lauki, ja tās 

ir manas mājas.)

* * *
Mans atskaites punkts ir grūtības, 

nevis uzvaras. Jo uzvaras var būt gan 
viegli iegūtas, gan uzdāvinātas, gan, 
protams, smagi izcīnītas. Bet grūtī-
bas vienmēr ir grūtības. Tās vienmēr 
prasa piepūli, un grūtības pārvarēt ir 
daudz grūtāk, nekā uzvarēt.

* * *
Balts eņģelis nolaidies uz kapa… 

Ko līdz šie ziedu kalni un dzejas rin-
das vainagos?

Nav jēgas… Tas neko vairs ne-
mainīs…

Mīlestība jādod jau šodien, negai-
dot, jo rīt jau var būt par vēlu.

* * *
Kāpēc bradā pa manu dvēselīti ar 

netīrām pēdām? Es tev piedošu, ti-
kai gribu, lai tu zini, cik grūti to atkal 
dabūt baltu!

* * *
Klusums ir dāvana, kura jāmāk 

novērtēt.

Tas ir laiks, kad vari ieklausīties 
savā sirdsbalsī un saprast, kas tev pa-
tiešām nepieciešams.

* * *
Ļauj savai sirdij elpot… Neliedz 

tai pieskārienus.
Tava dvēsele pēc tiem klusībā ir 

izslāpusi. Ļauj tai izteikties…
Nomazgā acis ar pavasara lietus 

lāsēm, lai redzētu ziedam pirmās 
pienenes asfalta malā.

Neslēpies aiz lietussarga!
Nekad neatstāj raudošu bērnu 

vienu, bet cieši apskauj viņu. Nebai-
dies, sirdis vienmēr saprotas!

Uzvelc pāri ikdienas pelēkumam 
oranžas svītras, lai ik vakaru varētu 
aizvērt acis kā jaunas pasaules atklā-
jējs.

Atvēli sava paša sirdij mirkli klu-
suma, lai ļautu tur piedzimt pateicī-
bai.

Klusībā noliec galvu un pasakies 
par visu, kas tev dots.

Tikai tu pats spēj izstiept roku 
līdz savai saulei un pārbērt pār galvu 
tev paredzētās laimes drupačas!

* * *
MARTA SNIEGI 

TALSU PILSKALNĀ
Mazā Talsu pilsēta ir pārklāta ar 

baltu, mīkstu, pūkainu segu. Tā pa-

sargā ikvienu zāles asniņu no nemī-
līgā vēja un sala, kas tieši martā vē-
las pierādīt, ka ziema pavasarim tik 
viegli nepiekāpsies.

Jau pašā rīta agrumā saule Talsu 
pilskalnā izslējusi savus stariņus bal-
tajā sniegā, kas neizbradāts atgādina 
ko svētu un neaizskaramu.

Apsnigušais kalns līdzinās pilij 
ar daudziem žuburainiem sargiem, 
kuri tikai putniem ļauj mieloties ar 
savām kārdinoši sārtajām ogām. 
Tas nomaina savu karalisko ietērpu 
reizē art gadalaikiem. Ziemas rota 
liek just cieņu pret šo veco pauguru, 
kuru pārklājušas neskaitāmi dau-
dzas sniegpārslas, kas ievizas kā vis-
dārgākie kristāli.

Pa katlumājas dūmeni veļas ārā 
pelēki mākoņi un kāpj debesīs, lai 
tur uzkavētos līdz pirmajam pavasa-
ra lietutiņam. Taciņas, kas ved aug
šup kalnā, atgādina ledus strautiņus. 
Tos noslidinājuši bērni, bet nakts 
pārbērusi pāri baltas spalvas no eņ-
ģeļu spārniem.

Uzkāpjot kalnā, paveras brīnu-
maina glezna, kas radīta vērošanai 
klusumā un dzīvības ieelpošanai kat-
rā elpas tvērienā. Saulei pieaugušas 
garas rokas, un tās tiecas apmīļot 
mūsu mazo pilsētiņu ar vissiltāko 
apskāvienu.

Man pieder mazs gabaliņš no pla-
šā debesu juma — tepat Talsu pils-
kalnā. Ir sākusies mana diena.

Anita Grīva

PŪPOLZAĶI
(Veltījums Kristiņai)

Nu gluži kā bērni aug kāpostos, 
Dzimst Lieldienu zaķēni pūpolos. 
Pilns krūms ar baltām ļipiņām, 
Tik maigām, mīkstām un pūkainām.

Šurp atsteidzas maza meitiņa 
Un pūpolus vērīgi nopēta — 
Ja tik daudz baltu ļipiņu, 
Vai izaugs arī daudz austiņu?

Es visus mazos garaušus 
Pa vienam saujiņā sildīšu! 
Līdz smaidīt sāks aprīļa saulīte 
Un sazaļos Lieldienu zālīte.

Aivars Aivieksts
ROZES

Domās satieku tevi, 
un ieslēdzas atpakaļgaita — 
dūmi salien 
atpakaļ skurstenī, 
zivis, apviļātas miltos, 
nolec no pannas, 
nekas nemainītos, 
ja būtu ar mannā… 
Rozes paceļ 
savas nobirušās ziedlapas 
un sakārto rasotos pumpuros. 
Lūk, tajā brīdī 
man vajadzēja nogriezt tos! 
Tad pārsteigums tavos vaigos 
būtu vēl sārtāks par rozi, 
bet tagad, kas zina, 
varbūt vairs nepiedosi.

Dina Veinberga
* * *

viņš šogad ir dzejnieks 
starp nenolasītiem ķiršiem un 
neveikli sacerētām e-pasta vēstulēm, 
cauraustām izlaistu burtu un 
pārķertu taustiņu rakstiem, dzejnieks 
starp iztraucētu putnu saucieniem, 
izdzertām alus pudelēm, veroties
datora mānīgi dzīvajos vaibstos, 
starp nupat satumsušu un nupat 
atkal gaismu gan aiz loga, gan 
Lielās patiesības meklējumos 
bezgalīgajā virtualitātē
viņu var redzēt, slēpjot rokas vecu 
avīžu izgriezumos
un tur tās arī sasildot, jo tajos 
rakstīts par Viņu, sievieti, sastapto 
un it kā nesastapto mānīgajā 
nerealitātes telpā, starp smirdošiem 
izsmēķiem, kas krājas un krājas 
jau pie katra uzrakstītā, kur nu vēl 
pie nosūtītā vārda,
viņš pārbīda gadu sastatnes — 
šurpu turpu, pielaiko sevi pagātnei 
un atgriežas atpakaļ ar kādu nupat 
iepatikušos savu seju,
viņš domā, cik daudz uz ceļiem 
sabrauktu taureņu,
vēl viņš domā par jūru
un krūšu kabatā nēsā viņas kailfoto,
nemoderni, bet, ja tā paskatās…
viņam patīk, kā Viņa mainās,
katrs dvēseles stāvoklis pieprasa 
citu dekorāciju, un viņš pieklusina 
Viņas balsi tais reizēs, kad tā ir 
naktsputns un Viņas kliedzieni 
pārrauj dažus vistrauslākos 
zirnekļu tīmekļus istabas stūros 
tieši virs gultas…
rītausmā izdzesēts mēness 
pliens met savādas ēnas Viņas 
augšupvērstajās plaukstās,
varbūt tā kūst sudrabs,
varbūt tā…
ak, nepielaist pārāk tuvu!
— ak, es, par ko es vispār domāju, 
smieklīgais (acumirklīgs iztramdīts 
skatiens visriņķī, it kā kāds būtu 
slepus noskatījies, ka Viņš var būt 
arī tāds, atkailināts), 
smieklīgi,
alus
piu! — dzidri dziedoša skaņa 
ar svilpienu, kad atrauj vāciņa 
gredzenu, vīrietis jau neizrādīs, 
ka sāp, vīrietis jau neizrādīs, 
ka kaut kas ir aizķēries tur, tajā 
vietiņā, augstāk, raus melnu līdz 
bezspēkam un vakarā (lasi — uz 
rīta pusi) iekritīs migā saraustītā 
caurmiedzī vai otrādi — lāča 
miegā līdz riebekļa modinātāja 
zvanam, nolādētā zobu suka!
kafija izbeigusies, nē, vēl var 
sagrābstīt, papliekana būs, bet 
iztiks, pa ceļam staķikā paķers 
stiprāku n-tās virtuālas laimes 
piesātinātas vēstules… ka tik 
nesajuktu, kas ar kuru no viņām 
runāts
… esmu laimīgs, ka tu man esi, 
tev ir tik skaisti mati, tevis dēļ 
es, es, es… esmu ceļā uz darbu, 
nofotografēšu tev saullēktu, šeit, 
pie mums, tas noteikti ir citādāks, 
redzi…
Dace…, ak, pareizi, neesi 
Dace, pareizi (stulbais, jābūt 
uzmanīgākam, nu i pofig, mani 
taču neredz, nav jau Skype 
vebkamera)
piedod… 

Maija Laukmane
VĀRDI

reizēm tā notiek ka vārdi no manis 
aizlaižas un es 
apmaldos cenšoties atkal tos atrast 
tad klīstu ielās 
krustcelēs pagalmiņos mēģinu 
nojaust 
kur pēkšņi tie paslēpušies stāvu pie 
aizvērtām durvīm 
klaudzinu nē neviens neatsaucas 
mēģinu kāpt 
pāri žogiem taču tie pārāk augsti 
tomēr dzirdams kā 
otrpus augstajai sētai vārdi ir elpo 
dzied zied 
un smaržo pavisam tuvu bet kad 
pastiepju plaukstu nedodas 
noglāstīties vārdi pārvēršas 
mazītiņos baloniņos 
un aizlaižas projām tieši tikpat 
negaidīti un strauji 
kā aizlaižas putni un es klīstu un 
klīstu 
meklējot lūdzot atgriezties manī 
taču vārdi 
neklausa aizspiež ausis 
neklausa aizspiež ausis 
neklausa aizspiež ausis
un uzgriež muguru

Maija Laukmane
* * *

«No ciņa uz cini/ lēni un uzmanīgi/ 
kā dzērve/ brien skumjas./ Paceļas 
spārnos/ ar kliedzienu» — tā 
vienā no saviem dzejoļiem raksta 
dzejniece Laila Pabērza. Lasu un 
prātoju: jā! Tieši to vajadzētu spēt 
mākslai — pacelt spārnos. Ar otas 
triepienu, ar vārdiem.

Pacelt mani, skumju un pelēku 
mākoņu pilno — lai tieku pie 
gaišākas debess. Caur Mākslu. Jo 
skumjas līdz vieglas sirds priekam 
iespējams pacelt arī ar vārdiem, 
jā gan. Tāpat kā ar elpu — ja labi 
grib! — spārnos var pacelt sava 
dārza kādas puķes ziedlapiņu, lai 
tā, pirms nosēstas atpakaļ zemē, 
vispirms uz mirklīti uzlidotu. 
Augstāk par saprašanu. Augstāk 
par nevarību. Virs acīm redzamā 
puķes kāta un citām ziedlapiņām.

Ilona Miezīte
TAVS MIERS

Tavs miers guļ tevī 
kā maize uz galda 
kā lakats ap pleciem 
kā piens krūzē guļ.

Kā pulkstenis pie sienas, 
kā muša pie griestiem, 
kā sirds tavās krūtīs — 
tā miers tevī guļ.

Tev laiks pie durvīm 
kā pūkains kucēns 
guļ pieradināts 
un asti kuļ.

Kā putekļi plauktos, 
kā atmiņas lūpās, 
kā debesis rūtīs — 
tā miers tevī guļ.

Dzintra Žuravska
LAIKS DZIEDĒ?

Kaut gadi tomēr tik daudz ko 
Atņem un kliedē,
Es nepieņemu par savu — 
Laiks visu dziedē. 
Viss paies un zudīs bez pēdām? 
Kas paliks vietā? 
Kad jāzaudē kaut kas no gūtā, 
Tas mani biedē. 
Es tomēr gribu paturēt 
Atmiņā viedā 
Visu, kas pārsāpēts kādreiz, 
To, kas man pieder. 
Pat aizlauztus cerību asnus, 
Ne tikai ziedus, 
Un vilšanās atziņas rūgtas, 
Un sāpes, kas ciestas. 
Lai paliek viss kopā ar mani, 
Pirms saule grims rietā, 
Un tādēļ es negribu pieņemt — 
Laiks visu dziedē.


