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

* * *
Man patīk tas, ko es daru. Tas, ka 

radu, ka esmu kustībā, ka nestāvu uz 
vietas, ka virzos gan pa fiziski eja-
miem, gan caur domu ceļiem.

Abas kustības ir vienlīdz svarīgas.
Ejot gan pa kurpju zolēm pa-

redzētajiem, gan pa domu ceļiem, 
man jāiziet cauri vēlam rudenim, lai 
sagaidītu baltu ziemu, bet pēc tam 
atkal jaunu pavasari. Viss ir tieši tik 
vienkārši.

Tieši tik.

* * *
Nezinu, vai visu, taču daudzu no-

rišu noslēpums ir kustība. Upe plūst, 
mākoņi skrien, vējš brāžas, putni un 
domas lido. Dienu nomaina nakts, 
nakti — jauna diena.

Dzīvības noslēpums — kustība — 
ik uz soļa, ik čukstā un ik klusuma 
mirklī.

Nepārtraukti notiek aiziešana un 
atnākšana, atnākšana un tad atkal 
no jauna aiziešana. Notiek logu at-
vēršana un aizvēršana, durvju virinā-
šana, iešana, skriešana, atskatīšanās 
pār plecu, kas arī ir nekas cits kā kus-
tība (kas arī ir… reizē daudz kas cits, 
bet nenoliedzami tomēr arī kustības 
mirklis).

* * *
«Migla, mana māmulīte…» sirds 

dzied, siltuma ilgojoties. Ir septem-
bris, un man, klusi dziedošajai, ap-
kārt kāpj nevis žilbi balti, bet drīzāk 
gaiši pelēcīgi miglas vāli. Tā ir: lat-
viski izprotama, mazliet sudraba pe-
lēcīga plīv migla pāri ziedēt jau pa-
gurušajām vīgriezēm, raspodiņiem, 
cauri pamestiem dārziem. Migla tos 
noglāsta — gaiši pelēcīga migla, vis-
maz tā…

Kā lai īgstu par to, ka pelēka ir 
tikai tāda… peļu krāsa vien?

* * *
Reizēm visu izposta prāta dziļos 

dziļumos mītošais šaubu vīriņš. Sak: 
liecies mierā, kā tas izskatīsies no 
malas, ko teiks citi par tādu bērnišķī-
bu, ko teiks kaimiņi, pašas vīra brālis, 
māsa, māsas vīrs, suns, kaķis… Ie-
meslus prieka atlikšanai malā var at-
rast bez gala daudz! Un tad notiek…

Nē, tad nenotiek nekas. Tad ierū-
cas putekļu sūcējs, uz starta līnijas 
nostājas veļas mazgājamā mašīna, 
tad gludeklis gatavs pakalpot, gludi-
not veļas kalnus. Tad notiek tas viss, 
kas jau ikdienā notiek. Kas jau būtu 
noticis tāpat.

Šaubu vīriņš savu darbu veicis go-
dam! Es atlieku malā puķi, ko biju 
nolēmusi piespraust pie mēteļa ap-
kakles, izejot dienā, jo — ej nu zini, 
ko teiks kaimiņi, ko čukstēs pretim-
nācēji…

* * *
Neatgrūst, bet pieņemt. Turpināt 

mīlēt, labi apzinoties, ka tevi nemīl, 
noniecina, atgrūž vai nežēlīgi izstumj 
no kopīgā laukuma, kurā stāvi.

Spēks nav bēgšanā vai izvairībā. 
Spēks ir lēmumu pieņemšanā.

Pieņemot ticība aug. Paļaušanās 
un varēšana — arī tā aug. Pieņem 
lēmumu, neesi izvairīgs un neesi bē-
dzējs! Pārkārto sevī uzvilktos pulk-
steņus! Lai tie rāda nevis «zobs pret 
zobu» laiku, bet «labs stiprāks par 
sliktu». Mēģini ar labu — skaists tas 
sakāmais, ka saule novelk mēteli āt-
rāk nekā vējš. Laipnība un miers ie-
spēj vairāk nekā vētraini negaisi. No 
tāliem laikiem ceļu rāda mūsu pašu 
sena tautasdziesma: «Jo man sūri, jo 
man grūti,/ Jo es koši padziedāju,/ Jo 
es koši padziedāju,/ Asariņas slau-
cīdama.» Atslēgas vārds: pašspēks, 
nevis gaušanās vai mukšana krūmos. 
Tieši tik vienkārši.

Maksimilians Kvite

CEPURE
Tanī aprīļa dienā, kad tevi satiku 

un tu atļāvi pavadīt līdz saviem vār-
tiņiem, man vairs negribējās, man 
neparko vairs negribējās tevi atstāt. 
Tu aicināji iekšā, un man vēl mazāk 
gribējās aiziet.

 — Paliec, — tu teici, un es mīļu-
prāt paklausīju.

Arī nākamajā dienā, kad bez īpa-
šas vajadzības meklēju cepuri, ko 
ienākot pa roku galam tavā galdā uz-
metu, tu atkal teici: — Paliec!

 — Cik ilgi? — es drošības labad 
pajautāju. — Cik ilgi drīkstēšu pie 
tevis palikt?

 — Kad pienāks laiks, padošu 
zīmi, — tu teici, manu cepuri nogla-
bādama. — Tagad vari par to nedo-
māt.

Tā es paliku, darīdams, kā teici — 
par promiešanu nedomājot. Nedo-
māju pat tad, kad pašam jau gribējās 
celties un iet. Es gaidīju zīmi.

Tā es turpināju dzīvot pie tevis, 
stundas, dienas un gadus neskaitot. 
Gājputni nāca un gāja. Uzplauka 
vizbuļi ozolu kalnā un noziedēja 
miķelīši tavā dārzā. Un steidzīgais 
strauts ievu gravā nesa ūdeņus ga-
rām uz jūru.

Cik ūdeņu pa to laiku aiztecējuši, 
nevaru pateikt, neesmu skaitījis. Un 
kāda tam nozīme? Biju apradis un 
samierinājies. Ar visu apradis un ar 
visu samierinājies. Līdz dienai, kad 
negaidot uz tava galda… savu cepuri 
ieraudzīju.

 — ?… — mans skatiens izliecās 
jautājuma zīmē.

 — Vari iet, — sekoja atbilde.
Kad pie spoguļa liku cepuri galvā, 

sevi vairs nepazinu: pretī lūkojās sve-
ša, apvītusi seja ar papliku galvvidu 
un sirmiem matu kušķīšiem deniņos.

Pašam nemanot, nedomājot, biju 
pie tevis mūžu nodzīvojis. Kur tāds 
lai tagad eju?

LAUĶIS
Es neesmu pilsētā dzimis. Es ne-

kad pilsētu neesmu pieņēmis. Un 
pilsēta mani nav pieņēmusi. Bijām, 

esam un paliekam svešinieki. Attāli 
paziņas labākajā gadījumā.

Es vienmēr tur esmu tikai uz lai-
ku. Ienācējs. Iebraucējs. Ciemiņš. 
Viesis. Un pilsēta allaž man ir tikai 
viesnīca. Liela, milzīgi liela viesnīca, 
kur apstāties, apmesties, atpūsties, 
vien kādu laiciņu uzkavēties. Kā 
dzērvei Āfrika, kad ziema jāpārlaiž.

Vienmēr pilsētā iebraucu tikai uz 
laiku — kaut ko nokārtot, kaut ko 
izdarīt, kādu satikt, ar kādu ko saru-
nāt, kaut ko norunāt. Vai tāpat vien 
atrādīties un — aidā! — atpakaļ uz 
laukiem.

Nē, nav jau tā, ka mēs viens otru 
ienīstu, neieredzētu. Vienkārši ne-
spēju pilsētu iemīlēt. Vai tad var, vai 
drīkst iemīlēt to, kas man nepieder? 
Tev nebūs iekārot sava tuvākā… 
un es neiekāroju. Lai paliek pilsēta 
tiem, kam tā pieder, — pilsētnie-
kiem: tev, viņam, viņai, kādam ci-
tam. Man ir mani lauki. Un es negri-
bu tos pievilt. Es centīšos cik spēka 
tiem pāri nenodarīt.

Mana vieta ir laukos. Tur manas 
mājas. Tur mani pieņem, uzņem, sa-
ņem allaž kā savējo. Mīļi un laipnī-
gi. Ne tā kā pilsētā: «Ak, atbrauci? 
Nu, nu. Uz cik ilgu laiku? Uz pāris 
dienām? Nedēļu? Ilgāk? Ak, tā? Nu, 
labi.»

Bet lauki man saka: «Atgriezies? 
Jauki! Jūties kā mājās, iekārtojies 
ērtāk. Redzi: jau rudzi zied. Labi, ka 
nepaliki ilgāk tajā smacīgajā asfalta 
un benzīna izgarojumu cehā. Tur 
taču nav, ko elpot. Tur nav zālīte, 
kur apsēsties, atpūsties, visā garumā 
atlaisties. Nav, kur basām kājām pa 
rasu pabradāt. Nav, kur ziemā ku-
penas izbrist, ar slēpēm pabraukties. 
Tur sētnieki visu sniegu noliekšķe-
rējuši, smiltīm nokaisījuši. Un tad 
tie trokšņi… Ne strazda svilpi tur 
dzirdēt, ne sienāža čirkstināšanu. 
Pat vēju tur nedzird. Vien mašīnas, 
mašīnas, mašīnas. Un vēl tramvaji, 
trolejbusi. Vai tā ir dzīve?»

«Taisnība,» atbildu, «tā nav dzī-
ve. Nav man pa prātam piesaistīta. 
Esmu tavējais un tāds arī gribu pa-
likt. Un citādu mani neviens nepār-
taisīs. Vairs nepārtaisīs.»

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.

Laila Pabērza

PAVASARIS
pavasara elpa ar plūdiem 
un jaunām paradigmām 
vērtības senās un jaunās 
zeme un ūdens 
sajaucas dubļu straumē 
klusumā saviju domu 
lai notiek tā 
ne lūztu ne liecos 
ne sabrūku 
bet tālāk plūstu 
jo zinu 
laiks plaucēs ziedus

Inta Vītola
* * *

es esmu pasargāta 
man negaiss paiet garām 
vien pamalē dūc pērkons 
un brīžiem rūsa staigā

es esmu pasargāta 
man vēji nesit logā 
vien kaut kur pāri jūrai 
skrien iekliegdamās kaija

es esmu pasargāta 
pēc rīta atnāk vakars 
un zvaigznes lejā nekrīt 
no debesīm man plaukstā

Andžejs Beļevičs

PASTAIGAS

Pāršķirams un lapojams logs. 
Divdaļīgs (ne gluži simfonija, bet  
                                             tomēr). 
Šķirstāms un kabatā slēpjams, 
Lai ne viņpus, ne šaipus. 
Stikls kā vāks pa vidu 
abpus

šeit kautrīgi tumsiņa klusē 
tur pil zirneklīgi miers un kaut kur 
starp krēslu un griestiem 
vidū uziris kamols ritinies 
kā vakara pasaciņa risinies un notiec 
kā taciņa uz ābolpilnu grozu ripinies 
tāds apaļš, tāds mierīgs un atiris 
izklājies

līdz nemanāmi noasfaltējies un izslej 
sevi kā laternu, kā lāpāmadatu, 
ainavu gleznotu un durvju rāmi 
pastaigu ar sviestmaizi paslepus  
                                               saujā, 
pilsētu kalnā kalendāra rudenīgu  
                                lapu caurdurtu 
lāpīt un sev pa vidu 
baltu raustītu līniju adīt gluži kā 
teiktu — «ttu aarī rrraustttītu  
                                          vvvalodu 
ja tas kaut mazliet kkko mainītu» 
un kļūsti būtgatavs

pretējā pusē mēness siena (dzidrs  
                          kristāls, bet tomēr) 
liekas, maršruta autobuss piestāj  
                            ar ābolu mutē un 
izbrīnu labās acs kaktiņā ieliktu  
                                  viņpus smīnēt 
gatavu savākt rudens ražu

Aivars Aivieksts

VIEGLUMS
Kad nelīdz 
ne piķis, ne zēvele, 
kaut kaimiņam palūdz 
galdnieka ēveli.

Sevi skrūvspīlēs iespied 
un ar radošu smaidu 
oksīdus nodzen 
kā skābarža skaidu.

Tā nebūs tā viela, 
ko ap pirkstu var tīt, 
bet lappuse balta, 
ko varēsi pierakstīt.

Atvērsies šķiedras 
un māzeru puni, 
izzudīs vieta, 
kur pielūdzi malduguni.

Vieglums plecos 
pacels kā spārni — 
spārni, kas laikam 
un telpai nes pāri.

Daiņa Kārkluvalka foto


