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Maija Laukmane

TAS NENOVĒRŠAMI 
NOTIKS

Diena pārdomu pilnu seju gruntē 
audeklu vakara zīmēšanai.

Tas nenovēršami tūdaļ arī no-
tiks — mirklis, kad diena ņems rokās 
otu, lai nupat svaigi gruntētajā audek-
lā iezīmētu gaismas stundās dzīvoto, 
justo, sāpēto, laimē dzirksteļojušo un 
arī to, kas vienkārši palaists garām.

Es šo gleznu redzēšu tikai uz 
mirkli.

Es šo gleznu otrreiz šodien vairs 
neredzēšu.

Jo rīt būs cita diena ar citu glez-
nojumu.

Tāpat arī skaidrs, ka gleznā ie-
mūžinātajā neko vairs nevarēšu 
ne papildināt, ne aizkrāsot ciet, ne 
uzgleznot veiksmīgāk. Lai kā gribē-
tu — nevarēšu.

Tur, šajā mirkļu gleznā, viss būs 
fiksēts un galu galā Mūžībai atstāts 
tieši tik sudraba, zelta vai gurduma 
pelēkos toņos, cik katru no tām pati 
būšu izvēlējusies dienai dāvāt.

No kā šī dāvāšana veidojas?
No tā, ko pati savā dienā ienesu, 

piesaucu, piejaucēju, pieradinu, pie-
vilinu, iekopju, no tā, ko pati esmu 
ļoti, ļoti vēlējusies vai arī tieši pre-
tēji — ļoti nevēlējusies. Dāvāšana 
veidojusies no manis pašas līksmes, 
vientulības, pārdomu, skarbuma, ap-
liecināšanās un izvairīšanās mirkļiem.

No šī visa tad arī radusies glez-
na. Šī mūža šīs vienīgās dienas 
gleznojums.

Tādēļ viss gleznā redzamais un Mū-
žībai atstātais galu galā būs tieši tik 
sudraba, zelta vai gurduma pelēkos 

toņos, cik pati dienu būšu piedzīvoju-
si pilnu ar līdzenu gaismu vai pelēkām 
duļķēm. Cik piedzīvojusi gan caur sā-
pēm, gan laimes nospiedumiem.

Cik, dienu dzīvojot, atjautusi, ka 
arī duļķu smagus un sāpīgus mirkļus, 
ja no tiem nemaz un nekādā veidā 
nebija iespēja izvairīties, tad vismaz 
pašai tomēr bija iespēja izvēlēties 
dzīvot pēc iespējas gaišākās, nevis 
pēc iespējas tumšākās krāsu gammās. 
Tādus: vairāk brīvus no vienaldzības. 
Tādus, kas dzimuši no piekļaušanas 
pie sirds, nevis no novēršanās. Mir-
kļus, dzimušus no ieskatīšanās acīs.

Kas zina? — varbūt šīs mūsu kat-
ra dzīvoto dienu gleznas uz sekundes 
simtdaļas laiku vēlreiz tomēr nāksies 
satikt un aplūkot mirklī, kad notiks 
lielā došanās ceļā uz krastu horizon-
ta otrajā pusē? Vismaz tad, kas zina, 
varēšu vēl ko labot, kādam pašas in-
spirētam tumšu toņu mirklim domās 
atvainojoties, pasakot mazu, bet no 
sirds nākušu piedod. Taču…

Piedod it bieži tad nāktos pasacīt 
ne tikai burtiski mirkļiem, bet arī 
tiem cilvēkiem, kuri caur manu tum-
šo krāsu izvēli todien staigājuši… 
Vai tas iespējams?

Kas zina…
Es nezinu. Tikai lūkoju, kā diena 

pārdomu pilnu seju gruntē audeklu 
vakara zīmēšanai.

Tas nenovēršami notiks.
Nāks.
Mana Laika zīmējums.
Un tieši ar tām krāsām, ko pati 

būšu ielikusi dienas rokās.

*  *  *
Sāpīgi izšķīst sīkumos 
Lauska par smiekliem 
Lauska par asarām 
            Tavām. 
Neregulāros trijstūros 
            Šķīdusi dvēsele 
Asos nogriežņos 
Rētām pilnas rokas 
Pulē šķautņu 
Durstošo mierīgumu.

LINdA ŠĒNIņA
Kā krāsains dzijas kamols, kas vietām mezglots, lai krāsu toņos 

mainītos — no spilgti dzeltenas uz pelēcīgu, kas kādā brīdī sa-
mezglots ar zaļu un drūmi zilu.

Emociju kamols, kur krāsas mainās biežāk nekā acis spēj pamirkšķināt.
Nezināmais «X» no skolas laikā nemīlētās matemātikas. Tā kā matemātiskos vie-

nādojumos apjūku, tad iznākums visu mūžu rēķināts, un visticamāk… neizrēķināms.
Eksplozija depresīvā iesaiņojumā — vietām plēstā, no kurienes ārā spraucas eža adatas, 

taču tās aši tiek noslēptas omammas adītās nostaļģijas zeķēs.
Kopumā: cilvēks, kurš cenšas būt laimīgs.

*  *  *
Stūros sasēdušas skumjas 
Tumsā ķēmus zīmē 
Lienošus, rūcošos 
Slieku mazuļus 
Neko neprasot 
Ķēmiem gribas 
Tevi samīļot, 
Kad prom skriet gribas 
Tie ķer aiz kājas 
Tik paspēj logu atvērt 
Tie mirst gaismu ieraugot.

*  *  *
Nevaino mani 
Es daru ko varu. 
Jā reizēm klūpot 
Es mācos 
Katru akmeni ieraudzīt 
Saprast ko apskaut 
Ko projām triekt 
Nevaino mani 
Sirds eņģeļi 
Vēlos vakaros 
Klusiņām skumst.

Marta Lāce
VIENS MIRKLIS

Pulksteņa tikšķi nemēra laiku, 
tie dzīvei mirkļus šķir 
no plūstošā, mainīgi nemainīgā, 
no esošā, bijušā, no nākamības — 
viss šajā, vienā, tagadnē mīt. 
Mīlēts ir tagad, tagad ir nīsts, 
svētīts, piedots, dzīvots pa īstam; 
viens atstāts grāvmalā, 
cits aizvests uz mājvietu siltu. 
Akmeņi mesti vai vairogs pacelts, 
aiz kura paslēpusies ticība. 
Viss tagad, šai mirklī, 
starp vakar un šodien, 
kuru nošķīra pulksteņa tikšķis 
no bijušā, esošā, nākotni sološā, 
vienā, kur mūžības solījums tilpst — 
par dzīvi un nāvi, par krustu un asinīm, 
šai vienā, kur cilvēks no lāsta atpirkts.

Ieva Krotova
*  *  *

Skumjas ir patiesas. 
Asaru pērļu klāti ir kapi un baznīcas, 
bet, kad lemts ieraudzīt, kurp ved tevi ceļš, 
sirds ietrīsas.

Skumjas nav augstprātīgas. 
Skumjas ir skaistas. 
Ar tām kopā debesīs putni mīt, 
ar spārnu galiem pieskaroties zvaigznēm —  
lai krīt!

Ilona Miezīte
*  *  *

Es dzirdēju putna smieklus — 
tie bija tik dīvaini gaiši 
kā neuzgleznotā gleznā 
baltas marmora kāpnes.

Tad pēkšņi ar asu knābi 
viņš nokāva vabolīti 
un apēda apmierināts. 
Un visu pārlija saule.

Es rāpoju marmora plātnēs; 
ir zeme tik dīvaini gaiša.

Inta Vītola
(ekstenciālā psihoterapija)

ar nosaukt vārdā 
nepietiek 
un sāpe nepāriet 
un asi griež kā 
sen jau 
ieplīsusi krūzes mala 
mutē 
asins garša 
sajaucas ar 
pienu

stāv dvēselē kā 
Dieva dotā kambarī 
pie loga 
plauktā 
cita krūze 
man nāksies mācīties 
kā pienu tajā liet

*  *  *
paņemt no iedotā laika 
un atļaut tam viļņoties 
sirdī vai prātā 
vai vienkārši 
lejā pie kājām 
cik nu mums kuro reiz 
laika 
cik nu mums kuro reiz 
vēja ir saujā 
un cerēt ka izskalos dzintaru 
ja vien tas dziļumā ir

Dzintra Žuravska
GAR APVĀRŠŅA MALU

Gar pamali aizslīd un izzūd tālē 
Tādas kā miglas, kā mākoņu vāli.

Varbūt tur zirgu bars aizauļo spēji, 
Krēpēm brīvi plīvojot vējā.

Bet varbūt tur aizslīd vientuļa bura 
Uz kādu tālu un teiksmainu jūru.

Aizslīd un pagaist, un atsaukt to velti, 
Vien uzviļņo kaut kas sāpīgi smeldzīgs.

Jo vienmēr mūs skumdinās, domīgus darot, 
Iespējas, kuras palaistas garām.

Un tomēr tur kaut kas gar apvāršņa malu 
Aizslīd un pagaist kā miglainā tālē.

Krišjānis Suntažs
*  *  *

Skaistums rodas pilnīgā
                                  patiesumā, 
tas nespēj izlikties.

Skaists ir mežs, jo tas neslēpj 
savu biezokni.

Atrodi to sevī  
un nekautrējies.

Tavs patiesums ir tavs
                                 brīnums —  
šī pasaule vēlas to redzēt.

Maksimilians Kvite
ORFEJS

Pie vārtiem, 
Virs kuriem draudīgi vēstīja uzraksts: 
«Atmetiet visas cerības!», 
viņš jautāja: 
«Bet spēli, savu spēli es drīkstu ņemt līdz?» 
«Kam tev vēl spēle, ja cerību nav? 
Šķiet, viena stīga jau pušu rauta.»

«Uz pārējām spēlēt vēl varu. 
Būs skumjāka melodija.»

«Lai būtu. Spēlē, ja cerības atstājis esi. 
Spēlē, ja tev tā tīk!»

Bet viņš uzvilka cerību trūkušās stīgas vietā 
un spēlēdams gāja un sauca, 
un meklēja visos Aizsaules kaktos, 
un spēlēdams atrada to, ko meklēt bij nācis, 
un viss būtu beidzies labi, ja vien… 
ja ceļā nestātos šaubas.

Šaubas ir par cerībām daudzkārt spēcīgākas.

Kāpēc virs vārtiem nebija rakstīts: 
«Atmetiet šaubas!»?


