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Gunārs Anševics

No atmiņu tēlojuma 
«Trakais stroķu laiks 

Pitragā»

Linda Šēniņa
*  *  *

Vārdi kā sniegputenī sajaukti 
Pazūd sniegpārslu baltumā. 
Pieskārieni un skūpsti, kaut kur tālu 
Tālu no visa, kas sāp. 
Naktis apskāvienā, tik ciešā, 
Izmisīgi sargājošā, ka rada ilūziju 
Par labāku rītdienu. 
Cerību, ka rīts nepienāks ar atgādinājumu. 
Glāsts, kas liek vēlēties, 
Lai pagātnes nebūtu. 
Pazust tevī, jo tur neesmu es 
Ar asarām un izmisīgu gaisa trūkumu 
Tur, kur pazūd lēmumi un solījumi. 
Apmaldīties tavās rokās un ticēt, 
Ka tas iepriekš bijis murgs, 
No kura beidzot pamodos. 
Nepazust tavā smaržā, lai neaizmirstu, 
Kā var sāpēt.

Marta Lāce
TEV NOVĒLU

Vientulība, skumju māsa, 
Vēlies sirdī iemājot? 
Došu tev es vēja pasi, 
Līdzi vari aizlidot.

Pāri mežiem, pļavām, jūrām, 
Viena, kā tu vēlējies. 
Okeānu plašumos 
Mēness stariem rotāsies.

Naktīs rāmos ezeros 
Sudrabosies ūdens virsma, 
Nāras, dejās ielīksmotas, 
Klusi, klusi dziedās dziesmas.

Vientulība, skumju māsa, 
Nāras draudzenes tev būs. 
Viņas dos tev ūdens pasi, 
Viļņu šūpas mīļas kļūs.

Anita Grīva
ŠŪPOLĒS

Kur paliek mūsu bērnība 
Un bērnu dzidrie smiekli, 
Un laimes pilnās vasaras, 
Un ziemas baltie prieki?

Varbūt tā paliek šūpolēs 
Zem līkā bērza zara. 
Varbūt pa šauro taciņu 
Tā ieskrien ķiršu dārzā?

Varbūt uz ceļa smilšainā, 
Kur mūsu kailās pēdas… 
Varbūt, ka bērnība ir tā, 
Kas visu dod un sargā?

Aivars Aivieksts
MEZGLI

Saminstinājās pirksti, 
un iesējās mezgls — 
nevietā.

Kā lai nedzied, 
raisot vaļā 
neatraisāmo…

Saminstinājās dzīve 
un iesēja mezglu 
liktenī, 
un laiks aizgāja tālāk 
bez vainas apziņas.

Kā lai nedzied, 
kad asara 
jānorauš…

Dzintra Žuravska
KRUSTOJAS SIRDĪS

Ir svarīgi laikmeta pulsu 
Sajust un dzirdēt, 
Jo šīs pasaules meridiāni 
Un paralēles 
Krustojas mūsu sirdīs.

Kaut licies, ka piedzimts par ātru, 
Bet citreiz atkal — par vēlu, 
Šis laiks mums katram ir jāizdzīvo, 
Un velti cerēt, 
Ka kāds mūs īpaši žēlos.

Visas laikmeta nebūšanas, 
Kas moka un tirdī, 
Visas šīs pasaules kaislības, 
Visas gaviles, visas ciešanas 
Krustojas mūsu sirdīs.

Inta Vītola
(Jeruzalemes vecpilsēta un es tajā)

*  *  *
viz seši stari pār zemi 
četri pret debesīm krusti 
saziedā sagriezti raksti 
mūžīgi mūri 
lūgšanu pilni 
akmeņi ripo 
no kalna uz leju 
vai otrādi reizēm 
ārpusē 
avots no pāršķeltas ticībā klints 
dateles ziedā 
olīvas briest 
līgstami strādnieki no rīta vai 
varbūt no mūžības sākuma 
viz seši stari pār zemi 
no Ķēniņa zvaigznes 
četri pret debesīm krusti 
paceļ To vienu kas nācis 
saziedā sagriezti raksti 
un saucieni vēl 
pirms riet saule 
pār pilsētu 
krustceles izprasa sirdi un elpu 
un zeme zem Augstumiem dzīva

Ilona Miezīte
*  *  *

Iemīlēt akmeni, iemīlēt praulu 
degošā ugunskurā — 
tas bija citā pasaulē, 
es nezinu — kurā.

Stiept savu roku pretī, stiept tā, 
lai neattura — 
tā bija cita dzīve, 
es nezinu — kura.

Likt savu roku ugunī tā, 
ka nesvils āda — 
tā cita dvēsele bija, 
es nezinu — kāda.

Laimdota Grīnšteina
*  *  *

nu jā 
es esmu tikai koks 
un tu atkal paej garām 
tavuprāt nedzīvam kokam 
bet arī man ir sirds 
un zaru rokas 
un lapu plaukstas 
radītas glāstīt 
kas man pieglaužas 
tam es noņemu sāpes 
noņemu skumjas 
tik vienaldzību nevaru 
cietsirdību nevaru noņemt 
šķietami mīlētāji 
iegriež manā mizā sirdis 
tāpēc es noasiņošu 
bet rētas paliks 
uz mūžu 
jo griezts tiks līdz kaulam 
es esmu koks 
es nevaru pakliegt 
es nevaru aizbēgt 
es varu tikai mīlēt 
kaut manas lapas skūpstīs 
vien vējš

Maija Laukmane
*  *  *

drēgnums lodā tik tuvu ka meklēju 
                                        patvēruma vietu un 
pasaki kaut ko labu klusi čukstu 
dārza visrūgtākai ābelei tieši pie sirds 
līdz tā arī notiek:

drēgnums velti cenšas 
taču vairs netiek man klāt —

ābele izstiepj pāri zarus kā rokas 
un kartes iegūst pareizos mērogus tas ir:

tilti pār skumju upēm pāri manī vientuļām salām 
un pāri mirkļiem kuros maz gaismas

pavisam vienkārši 
pavisam vienkārši — 
pavisam plūstoši  bez uznāciena efekta un tikai tā 
kā to prot vienīgi daba

vienkārši
noklājas

(Fragments, sākums 16. augusta numurā)

Man jāatzīstas vēl vienā grēkā, 
ko pēc manas iniciatīvas dažreiz da-
rījām: paņem tukšu kaujas šautenes 
patronu, dubultīgi aizloka, aizkla-
pē ciet. Izborē malkas pagalē cau-
rumu, iebāž to iekšā, iesit tapiņu, 
nozāģē galu — nekas nav redzams. 
Šādas pagales vienam otram iemet 
malkas šķūnī.

Pie ciema veikala ir stāstīts, ka 
plītī bijis liels blīkšķis, pagales un 
ogles savandītas, arī katlam nācies 
padejot pa plīts riņķiem.

Cik jaunībā tomēr esmu bijis pui-
ciski tuvredzīgs un stulbs!

Vēl pēdējais stāsts.
Arī Mazirbē gatavojuši stroķus 

un šaudījušies. Pitragā aktīvais laiks 
tam bija piecdesmito gadu beigu 
daļa un sešdesmito gadu pirmā puse.

Kāds puika pieķerts ar stroķi. 

Viņam stingri pieteikts, ka nāka-
majā dienā šaujamais jāatnes uz 
skolu. Ja to neizdarīs, ziņos milici-
jai. Pašā stundas sākumā skolotāja 
puikam noprasījusi: «Nu, atnesi, 
kā bija norunāts» «Jā, atnesu gan!» 
viņš atbildējis.

Bijis jauks septembra rīts, klases 
logs turpat gandrīz blakus nedaudz 
pavērts, lai telpa vēdinās. Jau pa-
lielais, par mani gadu vai nedaudz 
jaunākais puika rīkojies ātri, pārlie-
cinoši un izlēmīgi. Atvēris logu pla-
šāk, satvēris stroķi un, mērķēdams 
ārā, iesaucies: «Nu, tad vēl pēdējo 
reiz!» un norāvis sērkociņkastītes 
zēveli pret špicku. Atskanējis spē-
cīgs šāviens. Tad nolicis vēl nedaudz 
kūpošo šaujamo skolotājai uz galda: 
«Te būs! Un ar vis pierādījum, ka ir 
darb kārtībā!»

Elīnas Lāces foto


