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Maksimilians Kvite
SOLIS UZ LABOŠANOS

Man saka, man pārmet: 
tu pūlies izlikties 
labāks, nekā esi. 
Tas nav godīgi.

Bet es prasu, jo gribu zināt, 
vai tas ir tik slikti, 
ja vēlos, ja gribu būt labāks, 
ja ne vairāk, tad kaut vai izlikties? 
Vai jau tas, ka vēlos, 
nav solis uz labošanos?

Tanī brīdī, kad izliekos, 
tanī brīdī es taču 
nedaru neko sliktu. 
Tanī brīdī nudien esmu labs.

Un, ja jūs mani atbalstītu, 
ja projām neraidītu, 
ja kaut uz šo mirklīti savā pulkā pieņemtu, 
ja par manu izlikšanos netiesātu, 
es to vēl garāku pastieptu 
un beigu beigās varbūt 
pavisam, pavisam labiņš kļūtu.

Tāpēc esiet tik labi un neatraidiet, 
nebariet mani 
par izlikšanos — 
tas ir pirmais solis 
uz labošanos.

Inta Vītola
KONCERTS 

JERUZALEMĒ
un es esmu ieaicināta

Jūdejas tuksnesis 
izstāsta mani 
rabīna balsī 
caur laiku līdz šodienai 
caur Ievu un 
Mirjamu 
Ruti un 
Mariju 
caur rabīna sievu 
es nezinu viņas vārdu 
caur Magdalēnu 
es mīlot to zinu 
kā sāp 
Jūdejas tuksneša oāzē 
dateles olīvas 
sarkanas magones 
laikā kad ziema 
aiziet un 
ūbeles iedūdo 
ziedoņa laiku 
jau atkal uz brīdi 
kā tūkstošiem gadu 
Jūdejas tuksnesis 
izstāsta mani 
rabīna balsī 
caur laiku 
līdz šodienai 
visu

Maija Laukmane
*  *  *

nepieklusini sevī putnus lai putni dzied es 
pazīstu cilvēkus kuros putni vairs nedzied un 
nav lielas atšķirības starp aku bez ūdens un sievieti 
no kuras visi putni — visi līdz pašam pēdējam — izlidojuši tāpēc 
nepieklusini putnus sevī lai dzied lai velk kaut vai 
šķību melodiju bet gan tomēr kāds 
elpu aizturot klausīsies. Ieklausīsies. Tīrais brīnums kāds sacīs pati 
par sevi ne īsti svīre ne lakstīgala bet neapšaubāmi jūtams 
ka šī sieviete valkā spārnus ja jau staigā tik viegla tik priecīga vēja pilna un tik 
pilna ar 
putniem tāpēc 
neapklusini putnus sevī lai dzied varbūt 
tieši šie putni ir tevī kompass 
ir baznīca 
jūra 
šūpoles 
ziedošas egļu galotnes un tavs 
visīstākais 
uzturs

Dzintra Žuravska
SALĀPĪT SAPŅUS
Jūs gribat sacīt, 
Ka sapņi neplīst? 
Tad pajautājiet, 
Kur viņi klīst.

Pa kādiem ceļiem 
Tos, naivos, mētā 
Un paļā, un izsmej, 
Ne tikai svētī.

Tie uzduras radzēm, 
Tos ērkšķi plēš 
Un svaida ne sapņu, 
Visīstākais vējš.

Kad pluinīti, trenkti 
Tie atpakaļ griežas 
Kā pūpēži tukši, 
Es līdzi ciešu.

Un tomēr es ņemos 
Un lāpu tos, 
Jo kā bez sapņiem 
Lai izdzīvo.

Aivars Aivieksts
SPOGULIS

Spogulis ir — 
nevienas sejas.

Bet bija, bija… 
Pat uz soliņa pakāpās bērni, 
pūpolu vaidziņus spieda pie stikla 
un ar pirkstu līnijas vilka, 
kamēr vēl elpas miklums.

Pūtītes trenkāja, 
bizes pina, 
gruzīšus slaucīja ārā no acs 
un bārdu skuva…

Vai tad neviens 
pieķerties nepaguva?

Nedrīkstu traucēt, 
tuvāk nepieliekšos — 
tur sveši sargeņģeļi 
stāv kā kapeņu priekšā.

TĀ TAM ARĪ JĀBŪT
Tu biji rokas, nu es — klūgu savīts grozs. 
Tu – aklā zarna, es — tavs piedēklis. 
Tu – suns, es — suņuburkšķis īsts. 
Tu – zirnekļtīkls, un es — nejaušs saulesstars, 
kas izgaismo, lai saprastu, 
ka TĀ tam arī jābūt.

Ilona Miezīte
*  *  *

Kad es vēl nepratu runāt, 
es redzēju šūpulīšus — 
tie brīvi peldēja gaisā, 
tajos gulēja ziedu bērni, 
gaidot brīdi, kad pumpuros sakāpt.

Man gribējās pastāstīt kādam, 
bet es vēl nepratu runāt, 
un pēkšņi es sajutu bailes — 
kad runāšu, vairs neredzēšu.

Kad es vēl nepratu runāt, 
es redzēju dīvainu sapni — 
manis nebija vēl, 
bet it kā es tomēr biju. 
Es pat nepratu pateikt — 
tas esmu vai neesmu es.

Man gribējās pajautāt kādam, 
jo es jutu, ka neesmu viens. 
Bet es vēl nepratu runāt 
un vārdu nebija man.

Kad es vēl nepratu runāt, 
es redzēju nakti. Tā nāca 
bez svārstīšanās, bez sāpēm. 
Tā nāca ar tādu mieru, 
it kā bijusi gaisma.

Es jutu — kad atmodīšos, 
es runāšu. Visu šo dzīvi.

Edgara Lāča foto

Regīna Treija
EMIGRANTA

ATGRIEŠANĀS
Ak, noauj jel kurpes, 
pirms dvēselē brien. 
Tāpat vien, tāpat vien.

Tām putekļi lipuši, 
vārdi, kas neteikti. 
Tāpat vien, tāpat vien.

Es ūdeni pasniegšu, 
smagumu noņemšu. 
Tāpat vien, tāpat vien.

Un dzīvi es svinēšu, 
svinēšu, svinēšu. 
Tāpat vien, tāpat vien.


