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Daiņa Kārkluvalka foto

Dzintra Žuravska
KUR PALIKS MANAS BITES
Reizēm negribot bažas 
Piezogas slepus: 
Kurp skries manas bites, 
Kad manis vairs nebūs? 
Kam nesīs medu 
Un kārēs krās, 
Kam darbīgu dziesmu 
Zumzinās?

Vai ražu dos graudi, 
Ko mūžā sēju, 
Ko pati kā bite 
Sarūpēju? 
Ja ne vairāk, pēc manis, 
Vien lūdzos es, 
Lai cerība paliek, 
Zaļa cerība paliek 
Uz pasaules.

Aivars Aivieksts
VELKU LĪNIJAS

Velku līnijas, 
tad krusteniski pāri 
un jūtu — 
no sazīmētām rūtīm 
netieku vairs laukā.

Ne durvju tām, 
ne dzēšgumija dzēš, 
bet dabā dabīgais 
nav ar varu jāatplēš.

Kā balta lapa 
jauna diena krīt, 
un būtu grēks 
ar niekiem vien 
to atkal pierakstīt.

Krišjānis Suntažs
*  *  *

Viss, 
kas nāk viegli, 
ir mīlestības pilns. 
Tas pieder tev.

Viss kļūst grūti, 
kad gribas, 
lai ir viegli.

Jo tas, 
ko gribi — 
vēl nepieder tev

Un arī nepiederēs.

Tev būs tas, kas viegli nāks — 
tas tev 
patiesi piederēs.

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.

Inta Vītola
*  *  *

kā garaiņi kūpot 
no jaunpiena slaucenē 
migla gar rasotu 
mežmalu slīd 
un zirnekļu tīkli 
ap pazarēm satīti 
gluži kā sudrabā 
skatienam vīd 
caur sarkstošu lapotni 
saulstari izsnaikstās 
ēnas bēg mežā 
kā izbiedēts zvērs 
un diena tik blāva 
un nedroša izplājas 
rudens pār sūnekli 
dzērvenēs brien

Krišjānis Suntažs
*  *  *

Tu esi mēness 
bet es ezers 
kurš naktī vizuļo tavā starojumā.

Es vairs neesmu tāds 
kāds reiz biju.

Tavs starojums mani 
jocīgi maina.

Pār manu virsmu laužas 
Tava gaisma.

Un tā saplūst kopā ar maniem 
viļņiem.

Kaut kādā veidā 
šis mēness 
padara ezeru skaistu.

Maksimilians Kvite
GARIE SVĒTKI

Vai tā mana, vai tā tava, vai tā svešu ļaužu 
ziņa? Kurš to pateiks, kas to zina? 
Sākums zudis neatminams.

Mežs ar sūnām aizaugt manās. Ziemeļbrieži 
sūnās ganās. Tukšums svilpo domās 
manās. Tā nu sanāk.

Bet zem sūnām kā zem dūnām kāda vēju 
nesta sēkla klusiņām ar zemi 
runā, kamēr asniņš laukā iznāks.

Četras dienas — četras sienas. Vai tā pils, vai 
varbūt cietums? Durvju nav, un nav 
pat logu. Kurš man uzlicis šo slogu?

Kāpēc man starp četrām sienām četras dienas 
jānīkst vienam, sodītam ar četrām 
dienām?

Pārāk daudz, lai nesāpētu. Pārāk maz, lai 
izsāpētu. Daudz par maz, lai 
aizmirst spētu.

Vai aust rīts, vai vakars pienāk — gaisma 
netiek cauri sienām. Gaismai liegts 
pie manis ienākt.

Kamēr sēžu, dienas skaitu, rītu gaidu, 
ielej, krodzniek, man vēl vienu! 
Ielej man vēl piekto dienu!

Neskopojies! Lej uz krīta! Samaksāšu 
citā rītā.
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Gunārs Anševics
MĀTES SIRDS

(Veltījums manai Mātei)
Jaunībā kāds reti par to domā, 
Ka arī kādreiz mātes sirds var stāt…

Šīs manas dziļi izsāpētās mokas 
Vēl skaudri izsūrst vēlos vakaros, 
Jo mūža mierā aizgājušās rokas 
Vairs netiks apspīdētas maigos saulstaros.

Vēl vēlētos būt bērns šais mīļās skavās 
Un svētu mieru tai pie krūtīm gūt, 
Un vērties mātes acīs asarotās, 
Kas, mīlas pilnas, maz pa mazam žūst.

Kā atzīt vainas dziļās dvēs’les sāpēs, 
Kas, nekad neizteiktas, manī snauž? 
Tās reizēm iedzeļ vēl kā sūras nātres 
Un tā kā ķirmis skrubina un grauž.

Bet viss ir zudis — nu jau ir par vēlu, 
Tik kapu priedes naktīs vējā šņāc. 
Vien domās tveru Tavu gaišo tēlu, 
Ko nespēj aizmirst mana sirds un prāts.

Mamm, Tev vēlreiz šūpļa dziesmu dziedu, 
Mamm, cik mīļa vienmēr biji man! 
Lai skaņas šīs nes sirdīs mūža mieru… 
Vēl tikai atbalss brīdi kapu kalnā skan…


