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Regīna Treija
TĒVAM

Es atkal gribu justies tā, 
Kā toreiz — savā bērnībā. 
Pie rokas viņam vienīgam, 
Kurš stāv kā klints. 
Klints pāri Visumam.

MĀTEI
Tu sapnī pie manis pa retam nāc, 
Piesardzīgi par kaut ko runāt sāc. 
Es mostos no rīta laimīga 
Kā pieclapu āboliņlapiņa.

Es dzīvoju tur un te. 
Ik sapnis ir vesela dzīve.

Inta Vītola
(Refleksijas pēc Ievas Ekmanes gleznu 

izstādes Rīgas Mākslas telpā)

I
ieelpo un izelpo
līst 
no miglas 
tāds vieglītēm 
glāsts 
zied 
uz augšu 
priekā tāds piestrāvots 
laiks 
es tevi ziedu 
tu mani glāsti 
pasaule elpo ar mums

II
šis solis uz laipiņas 
reāls un dzīvs 
tas solis jau miglā 
un atspulgā slīd 
es esmu pa vidu 
pa kāpnītēm 
vieglītēm smejos 
un turos 
pie pateiktiem 
vārdiem

III
ilgi un rāmi 
bez mitas 
un manī 
viļņojas jūra 
vai plūstu un 
atplūstu 
es 
stāvu es krastā 
un krasti ir manī 
nav zināms 
kur iesākas debesis 
gaismēnas spēlē 
un man vēl tik neskaidra 
perspektīva 
tu esi blakus 
pat tad 
kad manis vēl 
apziņā nav

IV
slāņaina migla starp kokiem 
starp putniem 
starp darīt un būt 
starp ritmu un kustību 
kaut kur pa vidu 
starp miglu un putniem un mani 
pelēki krāsainus slāņus ar apziņas 
otu 
uz dzīves kā audekla 
kārtām klāj 
bezapziņa

Maija Laukmane
* * *

manī aizdedzies mežs un svelme tik  
                                        versmaina 
ka pašai mazliet no tās bail 
taču zinu ka jāatļauj liesmām  
                                         izšvirkstēt 
uzlidot debesīs 
norimt
laiku pa laikam tā notiek: manī  
                             aizdegas mežs — 
manī deg mežs es skatos  
                   dzirkstelēm acīs un tas 
kas ilgi ir sāpējis 
mežam degot 
pēkšņi šķiet… 
mirklis

Dzintra Žuravska

LAIKMETA VĀRTOS
Laikmets vienmēr ir spējīgs pārtapt 
Ar nākotnes kodolu riekšā, 
Bet cilvēks stāv apjucis laikmeta vārtos, 
Jo šaubās, kas sagaidīs priekšā.

Kas sagaidīs tālāk, ko iemantot ceram, 
Lai jaunu laikmetu rastu. 
Un ja nu tajā mēs neiederam 
Ar savu pagātnes nastu?

Ne pagātni līdzi sev pavilkt jaudāt, 
Ne pacensties tikt no tās vaļā, 
Jo nezinām droši, vai nenāksies zaudēt, 
Kāda būs nākotnes daļa.

Daudz ko laikmets izmainīt spētu, 
Tas vienmēr ir gatavs pārtapt, 
Vien cilvēks, ja cilvēks nestāvētu 
Kā apjucis laikmeta vārtos.

Dzintra Žuravska
(No Latvijas simtgadei veltītā dzejoļu 

krājuma «Laikmetu atšalkās»)

LAIKMETA 
APZĪMOGOTI

Kaut labprāt mēs vainotu 
Likteni kļūmu, 
Laikmeta rokās 
Mēs esam kā vasks, 
Kur dzīve atstāj savas pēdas 
Un nospiedumus.
Un gribam to atzīt vai ne, 
Mēs tomēr visi 
Caur dzīvi ejam 
Ar savas paaudzes, 
Ar sava laikmeta zīmogu sejā.

Maksimilians Kvite

ZAĻĀ DĀRZĀ
Jūs jau zināt, jūs atceraties to ro-

taļu: cilvēki, rokās sadevušies, iet pa 
apli un dzied: Zaļā dārzā bijām mēs, 
zaļā dārzā bijām mēs…

Cilvēki iet pa apli un dzied, bet es 
esmu izbīdīts apļa vidū. Arī es eju, 
to pašu dziesmu dziedādams. Tikai 
pretējā virzienā eju, pret straumi. 
Tādi ir rotaļas noteikumi.

Redziet nu: arī rotaļai ir notei-
kumi. Vienmēr un visur kaut kādi 
priekšraksti un noteikumi, norādes 
un regulas, ko drīkst un ko nedrīkst. 
Ja tās neievērosi, pārkāpsi, būs sods. 
Tāpēc ievēro noteikumus, ja negribi 
iekulties nepatikšanās.

Tā nu es dziedādams eju pa apļa 
iekšpusi. Pretējā virzienā. Tas ir labi, 
jo man nepatīk darīt tā, kā dara visi, 
mērkaķoties citiem pakaļ, it kā ietu 
rotaļā Visi dara tā… Man tas šķiet 
neinteresanti, tāpēc arī ikdienā spu-
rojos, bieži vien peldu nepareizā vir-
zienā.

Nē, saprotiet mani pareizi: nees-
mu pret likumiem kā tādiem. Bez 
tiem nebūtu iespējama sabiedrība. 
Arī man patīk ievērot priekšrakstus 
un noteikumus, bet tiktāl, ciktāl tos 
saprotu, ciktāl tie man pieņemami.

Eju un dziedu — tiktāl viss kār-
tībā. Aplis sāk dziedāt nākamo 
pantu: Tur mēs viņu redzējām… 

Lai būtu — dziedu līdzi un skatos. 
Pretējā virzienā ejot, visus labāk var 
pārskatīt, nopētīt. Viņi redz mani, 
es — viņus. Jauki!

Tad ir jāpalecas, lai ieraudzītu ko 
īpašu. Arī tas rakstīts noteikumos. 
Labi, daru tā, palecos… un ieraugu 
viņu. Bet aplis dzied: Kuru mīli, pa-
klanies…

Vai mīlu? Laikam gan, jo esmu 
jau paklanījies. Ņemu viņu aiz rokas 
un ievedu aplī.

Nu jau tur esam divi. Kā pirmie 
cilvēki Paradīzē. Esam zaļā dārzā, 
kam apkārt ir sēta. Kustīga, dziedo-
ša sēta.

Rokās sadevušies, soļojam pa 
dārzu. Pretējā virzienā. Arī tas no-
teikumu robežās. Tik tālu viss kār-
tībā.

Ejam pa apli pretēja virzienā, un 
visu skatieni pievērsti mums. Visi 
dzied un skatās uz mums. Vareni! 
Bet es skatos tikai uz Tevi. Būtu ar 
mieru tā iet un iet… Kaut vai līdz 
pasaules malai.

Laikam biju apreibis, Tevī skato-
ties, jo, Tevī skatoties, biju palaidis 
garām kārtējo priekšrakstu. Aplis 
atkārtoti un uzstājīgi dzied: Sniedz 
rociņu, atvadies!

Īsu, bezdievīgi īsu brīdi atļauts 
būt apļa vidū, būt uzmanības centrā. 

Laikam tāpēc, ka arī citi tur vēlas 
nokļūt.

Īss brīdis ar Tevi kopā Ēdenes 
dārzā, un sākas atvadas. Tā ieprog-
rammēts. Patiesībā atvadas sākās 
jau ar to pašu mirkli, kad paklanījos 
un ievedu aplī, tikai negribēju par 
to domāt. Kad aplis sāk savu sniedz 
rociņu, esmu jau nolemts izstumša-
nai, izraidīšanai no Paradīzes. Kāda 
netaisnība! Neesmu Tevi pat no-
skūpstījis, bet jau jāatvadās. Tāda, 
lūk, kārtība, ja to tā var nosaukt.

Zinu: kad Tavu roku atlaidīšu, 
man būs aplis jāpamet, Tevi būs 
jāpamet. Būs jāatgriežas pie pirm-
sākuma, jāatgriežas aplī un jādzied 
atkal no sākuma: Zaļā dārzā… Bet 
Tu paliksi aplī, varēsi noskatīt kādu 
citu un ievest manā vietā. Un man uz 
to mierīgi būs jānoskatās. Tādi notei-
kumi. Muļķīgi, stulbi noteikumi! Ne-
gribu tiem pakļauties. Nepakļaušos!

Dziedātāji iet pa apli, bet mēs 
arvien vēl stāvam, rokās sadevušies. 
Aplis atkārto vēl un vēlreiz savu sa-
kramentālo: Sniedz rociņu, atvadies! 
Ar katru reizi neatlaidīgāk, uzstājī-
gāk. Es nepiekāpjos, es nepakļaujos. 
Neatvados, bet saņemu arī otru Tavu 
roku.

Tā mēs stāvam apļa vidū, rokās 
sadevušies, un skatāmies viens otrā: 

es Tevī, Tu manī. Un mums vienalga, 
ko citi dzied.

------------------------------------------
----------------------------------------------
-------------------------------------

Vēlāk man pārmeta, ka esmu iz-
jaucis rotaļu.

Ja nu man tā nebija rotaļa? Ja 
man tā bija dzīve, patiess zaļš dārzs, 
Paradīze, kur mēs ar tevi vienīgie cil-
vēki, divi vien uz pasaules?

Es visu darīju, kā jūs likāt. Jūs 
man likāt iet pa apli, paklanīties, 
un es paklausīju — ievedu dārzā to, 
ko mīlu. Vienīgo. Tad kāpēc spiežat 
viņu pamest, atstāt, atdot citam?

Es tā nebiju ar mieru, un mēs ne-
atvadījāmies. Rokās sadevušies, pa-
likām apļa vidū, nepievēršot uzma-
nību tam, ko viņi tur dzied. Tad mūs 
no apļa izstūma. Ar varu, ar spēku. 
Mūs sodīja ar izraidīšanu no zaļā 
dārza. Abus.

Ar kādām tiesībām? Kas jūs tādi 
esat, ka varat citus sodīt? Dievi? Tad 
kur jūsu nimbs?

Labi, stumiet ārā, ja jums ir tādas 
tiesības. Izraidiet. Padzeniet. Mēs 
tik un tā paliksim kopā! Kaut vai 
tuksnesī. Mēs tur oāzi izveidosim, 
paši savu dārzu iekopsim un dzīvo-
sim pēc saviem labākiem, taisnīgā-
kiem noteikumiem.

Daiņa Kārkluvalka foto

Redakcijas piebilde: 
Pateicamies ikvienam, kurš 

uztic mūsu laikraksta literāra-
jai lappusei savus prozas vai 
dzejas darbus! Šī ir iespēja ne 
tikai jau labi pazīstamiem un 
iecienītiem Talsu, Dundagas, 
Mērsraga un Rojas novada au-
toriem publicēt jaunākos sace-
rējumus, bet pārbaudīt spēkus 
ikvienam. Kā saka pitradznieks 
Gunārs Anševics: «Rakstu sev 
un citiem par prieku!» Maino-
ties laikiem un vajadzībai pēc 
drukāta vārda avīzes formā, 
tomēr indeve radoši izpausties 
ikvienā vecumā palikusi nemai-
nīga, reizēm par spīti tam, ka 
sadzīve nežēlīgi spiež pie zemes. 
Sadarbojamies!

Aivars Aivieksts
VĒL NESAKIET

Vēl nesakiet tam puisim — kauns,
ka ballē malā stāv un nedejo —
viņš būs tik ilgi jauns,
līdz kautrību būs iztērējis pēdējo.

Un tad kā rubeņi sāk rubināt,
kā laši kāpj uz nārstu,
viņš nemanāmi pielips citiem klāt
un iesāks savu mīlestības stāstu.

Vēl vārdi skopi būs,
vēl īsti nav ko sacīt,
bet mirdzums tas, kas nesarūs,
jau nolasāms no acīm.


