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Leonīds Bogušs
*  *  *

esmu apjucis 
varbūt pat 
nobijies 
mazs cinītis 
gāž lielu vezumu 
bet kāpēc es 
to nevaru — 
šorīt pieņemšu 
ezera spirdzinošo terapiju 
saule 
ūdens 
klusums

Helmuts Feldmanis
*  *  *

Dievs mani darina 
No balta lina. 
Kas manī ieausts būs, 
To tikai viņš vien zina.

Cik prieka būs, 
Cik asaru un bēdas, 
Cik ilgi zemi šo 
Mīs manas basās pēdas?

Dievs mani darina, 
Un tajā man nav daļas, 
Vien tikai jāpieņem, 
Kas manā kausā smeļas.

Kā alva kausēta 
Es līstu rīta rasā. 
«Un ko tu gaidīji?»— 
Dievs pasmejas un prasa.

Jau saule aust — 
Tā manu ceļu zina. 
Es esmu darināts 
No balta Dieva lina.

Andris Kalniņš
*  *  *

Nu jau kuro 
Gadu desmitu 
No rītiem zvana 
Modinātājs 
Lai celtos 
Atkal 
Darba gaitas sāktu 
Un ceļš uz skolu 
Mērāms 
Nervu spriedzē 
Jau sirmo matu 
Lāsumā 
Un kādai lielai 
Grumbai sejā 
Bet prieks par to 
Ka vēlējos tik vienu 
Lai tas ko protu māku 
Mazām sirsniņām tiek 
Un brīžam pietrūkst 
Spēka 
Un tad 
Pat nezinu 
Kur atkal es to rodu

No rīta zvana 
Modinātājs…

Krišjānis Suntažs
*  *  *

Pilnīgi viss notiek tik viegli, 
kad tiek darīts ar mīlestību, 
jo burvība slēpjas procesā.

Skaistāks par smaidu ir vienīgi tas, 
kas lika smaidam dzimt.

Inta Vītola
*  *  *

caur Kristu 
enerģijas nezušanas likums 
iegūst jaunu nozīmi 
un jēgu 
«Es visu daru jaunu» 
nomirušo dzīvu 
pagājušo atnākušu 
mirklis pārtop mūžībā 
kas lejup tecējis tas kāps uz augšu 
kā lūgšanas pret Augstumiem 
kas izsīcis 
tas kāps uz augšu 
kā grēka māktais atliecas 
kas tumsā izplēnējis 
Gaismā atgriezīsies 
tā Tevi pazīstu 
mans Dievs

Dzintra Žuravska
PĒC SESTĀS DIENAS

Zeme bija tik skaista, 
Nemaz nevajadzēja sesto dienu, 
Kad Dievs savu augstāko 
Radību radīja, 
Jo cilvēks spēj visu 
Tikai sajaukt un samaitāt, 
Un nepakļaujas 
Neviena vadībai. 
Viņš pats vienmēr gribējis 
Visu izprast un izzināt, 
Kur pasaules sākums 
Un kas ar ko saistās. 
Un pieviļas, meklē, 
Un kļūdās atkal no jauna, 
Un pats sevi pretrunu 
Pinekļos saista.

Bet Zeme bija tik skaista.

Aivars Aivieksts
TIKAI ATSKAŅAS

Vai palicis kas tāds, 
kas nav vēl lietots, 
vai kādreiz nomērīts, 
cik augstu bites spieto?

Vai kalnā kāpējs 
pārvarējis bailes, 
ja kājās pieceļas 
uz kalna smailes?

Vai, skatoties uz leju, 
novērtēs, cik vieglas smiltis, 
jo, lejup krītot, 
ar sirdi kramu šķilsi.

Vai, cik aplami 
nu sarunāju — 
tai kalnā atskaņas 
tik meklēt gāju?

Regīna Treija
VIRVES DEJOTĀJA

Pa virvi eju, 
atmiņā pārtinu 
mūsu pirmo deju. 
Rozes stādīji, 
pirms vakarā aizbrauci. 
Es nelūdzu, tu nepaliki.

Nu ziedi izkaisīti vējā, 
pa zemi, zāli ziedlapas, 
tik smarža trauc man sejā.

TAVAS ACU ZĪLĪTES
Tavas acu zīlītes 
ar smalku knābīti 
sit pa smadzenēm. 
Smaids rotā 
vienīgi lūpas. 
Dienas pa vienai vien 
uzknābātas, aizsmaidītas.

Dace Krūmiņa
PUTNU UZTICĪBA

Ar gulbjiem rudenī no manis aizlido prieks, 
bet putniem šī vēl viena šķiršanās — tikai nieks. 
Es klusumā izslēgtu gaismu un durvis aizbultētu, 
lai pasauli sev apkārt mirstam neredzētu.
Gājputni ik gadu ziemu šajā pusē pametīs, 
bet debess atmoda tos atpakaļ ziedonī atnesīs. 
Es tukšajā pasaulē pārstāšu vajāt skumjas, 
lai gulbji ar jauno sauli prieku atpakaļ atnes.
Kad sastingušajai pļavai acis aizvērs sniegs, 
bez prieka tas mani apsegs kā mūžīgs miegs. 
Debesīm lūdzos, lai man ir gājputnu pacietība. 
Mani atmodināt spēs vienīgi gulbju uzticība.

Linda Šēniņa
*  *  *

Nekas jau nebūs savādāk 
Tās pašas skumjas stāties liek. 
Tās pašas ceļa zīmes 
Liek uz priekšu skriet 
Tie paši sapņi naktīs kliedz 
Ik rītu smieklos 
Noreibst miers

*  *  *
Naktīs, kad skursteņos 
Dūmu mutuļi veļas 
Sasmaržo atmiņas gruzdošās

Gruzdēt tās beigs 
Kad krāsnī aukstas ogles dejos

*  *  *
Pienākumu nasta 
Spēj sašķaidīt lauskās

Lauskas kas asākas 
Par dunčiem mugurā

Nedzīstošas brūces 
Slēpj Tevi sāpēs 
Tik ļoti ierastās,

Ka tās bail aizmirst

Ilona Miezīte
*  *  *

Tava pelēkā seja 
tūlīt sabirzīs pelnos. 
Pelēka seja 
kā migla pār kalnu krācēm. 
Tikai augstu, augstu, 
tikai dziļi, dziļi 
var būt tāda migla.
Es gaidu, kad tava pelēkā seja 
pārvērtīsies pelnu saujā.

Maija Laukmane
*  *  *

nemaz neceru ka pār mani līs sidraba lietus 
un viss notiks kā pasakā — 
nemaz negaidu

eju gar klusējošu pļavu un 
ja pļava ar mani nerunā 
es pati ik skābenei uzsmaidu

es pati pārvēršu akmeni — ja gribu! — 
no auksta par siltu 
nemaz neceru ka pār mani līs sidraba lietus 
un varavīksne cels tiltu —

es pati tiltiņu uzcelšu 
no drusciņas vien un no nieka — 
un manis pašas pagurums pāri tur staigās 
ik dienas 
pēc dzīvesprieka
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