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VARAVĪKSNE

Viņa piedzima kādā mazpilsētiņā, 
šeit pat mūsu apbrīnojami skaistajā 
zemē, jo tikai šeit viņa varēja pie-
dzimt kā maza Varavīksne. Ar to brī-
di, kad viņa piedzima, sākas šī pasaka. 
Pilsētiņa bija ļoti skaista. Tajā bija 
zili ezeri, zaļi, simtgadīgiem kokiem 
noauguši pakalni, stāvas, līkumotas, 
ar pelēkiem bruģakmeņiem klātas 
ieliņas un zils debesu jums pāri zie-
došiem ābeļdārziem, kas bija pil-
nos ziedos, kad dzima Varavīksne. 
Varētu domāt, ka tik skaistā vietā ir 
tikpat skaisti cilvēki. Tomēr tā tas ne-
bija. Mazā Varavīksne agri saprata, ka 
viņas krāsas cilvēkus drīzāk kaitina, 
nekā iepriecina. Maza būdama, viņa, 
kā visi bērni, ar savām krāsām gribēja 
lepoties, bet ātri aptvēra, ka tas, par 
ko citi nopelnīja atzinību, viņai nesa 
tikai pazemojumus un izsmieklu. Lai 
sevi aizsargātu, Varavīksnei bija jāie-
mācās savas krāsas slēpt. 

Tā kā pilsētiņa nebija liela, necik 
tālu aiz tās nomales pēdējiem na-
miem nevajadzēja aiziet, lai atrastu 
klusas, noslēpumainas vietas. Vienā 
no šādām vietām, pļaviņas vidū, tā 
stāvēja. Varavīksnes klints. Viņas 
patvērums. Varavīksne gāja slēpties 
šajā klintī. Bērnībā viņa uz turieni 

nedevās pārāk bieži. 
Tā drīzāk bija rota-
ļa, kā paslēpties no 
cilvēkiem. Viņai šī 
rotaļa ļoti patika, jo 
likās bezgala intere-
santi, ka, noslēpusies 

klintī, viņa visu redzēja, visu vēro-
ja, bet viņu pašu neredzēja neviens. 
Vismaz viņa tā domāja. Augdama 
lielāka, Varavīksne pie klints nāca 
arvien biežāk. Nāca, lai klintī pa-
slēptu savas, laikam citu cilvēku 
priekšstatos, pārāk košās krāsas. 
Tās tāpat neviens negribēja redzēt, 
un arī viņa pati, Varavīksne, nevie-
nu patiesi neiepriecināja. Nākdama 
šurp, Varavīksne līdzi atnesa arī sa-
vas bēdas un sāpes. Iesākumā vēl 
bēdas bija mazas, bet, viņai pašai 
augot, arī bēdas auga līdzi. Tās auga 
un kļuva arvien smagākas, un klints 
līdz ar šo pieaugošo smagumu pati 
grima zemē. Varavīksne, arvien bie-
žāk klintī slēpdamās, grima tai līdzi. 
Nevar zināt, kas būtu noticis, varbūt 
zeme klinti līdz ar Varavīksni būtu 
aprijusi, ja vien nenotiktu brīnums. 
Kādudien, Varavīksnei klintī slēp-
joties un skumstot, viņa sadzirdē-
ja ko dīvainu — kā nopūtas vai kā 
elsas un vēl skaņas, kas atgādināja 
nospriegotas stīgas vibrāciju. Viņa 
mazu solīti izkāpa no klints un pa-
skatījās aiz tās malas. Tur, pie klints 
pakājes, gulēja Lauva. Tas gulēja 
un apspiestās raudās elsoja. Vara-
vīksne uzreiz saprata, ka arī Lauva 

ir nelaimīgs. Sajuzdama radniecīgu 
dvēseli, Varavīksne nenobijās, bet 
gan iznāca no klints Lauvu mieri-
nāt. Viņa uzzināja, ka Lauvam bija 
iemesls būt nelaimīgam, jo viņš bija 
akls. Tā nebija viņa vaina, bet, Lau-
vēnam piedzimstot, Liktenis bija 
uzlicis tam nastu — izciest sodu par 
savu vecāku grēkiem. Šī nasta tiks 
noņemta no Lauvas pleciem, ja viņu 
atradīs liela un patiesa mīlestība. 
Turpmāk Varavīksne un Lauva bieži 
tikās pie klints. Viņiem nemaz ne-
bija vajadzīgs sarunāties, bet pietika 
ar to, ka Lauvas stīga, maigi sanē-
dama, ar savu vibrāciju atbalsojās 
Varavīksnes dvēselē. Šīs vibrācijas 
radīja skaņas, kuras, viņā atbalso-
joties, sadalījās visās varavīksnes 
košajās krāsās. Tā kā Lauva bija 
akls, Varavīksnei nevajadzēja savas 
krāsas slēpt. Viņa Lauvam par to 
droši varēja stāstīt, nebīstoties iz-
smiekla. Lauva Varavīksni saprata. 
Nav zināms, tieši cik ilgs laiks pa-
gāja, bet notika tas, kas nevarēja 
nenotikt — Lauva un Varavīksne 
iemīlēja viens otru. Iemīlēja dziļi 
un no visas sirds. No šīs mīlestības 
viņiem piedzima trīs skaisti bērni. 
Lauva un Varavīksne dzīvoja zem 
Mīlestības sargājošajiem spārniem, 
un nu bija jābūt brīnuma turpināju-
mam — jābeidzas Lauvas Likteņa 
lāstam. Tik ļoti Varavīksne gaidī-
ja šo apsolīto brīdi. Kaut ātrāk tas 
pienāktu! Tas pienāca, bet tam līdzi 
atnāca Vienaldzība.

Tā bija visskaistākā diena pašā 
vasaras vidū. Varavīksne traucās uz 
savu klinti, gandrīz lidodama. Viņa 
zināja, ka Lauva gaidīs viņu tur — 
pie klints. Visa pļava pēc svaigā va-
saras lietus vizuļoja kristāldzidrās 
rasas pērlītēs. Nekad vēl Varavīksnes 
krāsas nebija mirdzējušas tik krāšņi. 
Viņas Lauva sēdēja pie klints. Bet 
viņš bija sasprindzis un izskatījās 
apmulsis un smagās pārdomās ie-
grimis, it kā klāt neesošs. Lauvas kā 
stiklainais acu skatiens vērās pāri 
viņam vien redzamam apvārsnim 
bezgalībā tālu. Visapkārt tik vasarīgi 
siltajā, dzidrajā un tīrajā gaisā vir-
moja salta Vienaldzība. Varavīksnes 
mīļā Lauvas stīga vairs nevibrēja, 
tā neskanēja vairs viņai. Lauva bija 
kļuvis redzīgs. Kas gan bija noticis? 
Varavīksne nesaprata, vai, būdams 
akls un iemīlējies, visu šo laiku Lau-
va bija iztēlojies, ka arī viņa ir lauva? 
Viņa ir Varavīksne, un bija tik daudz 
par sevi stāstījusi. Bet varbūt tagad 
redzīgs Lauva bija par daudz lauva, 
lai mīlētu, jo īsts lauva nedrīkst būt 
vājš, bet mīlestība darīja to vāju. 
Turpmāk Vienaldzība, kas bija Lau-
vu atradusi, auga lielāka un lielāka. 
Mīlestība viņa sirdī kļuva aukstāka 
un aukstāka. Tā dzisa un mira. Lai 
cik krāšņi Varavīksne centās Lauvas 
tuvumā mirdzināt savas krāsas, Lau-
va viņu vairs neredzēja. Lauvas stī-
ga vairs nevibrēja skaistos toņos, tā 
skanēja vien kā klusums. Varavīksne 
atkal skuma un atkal savas bēdas un 

skumjas nesa uz klinti. Arvien bie-
žāk un biežāk viņa turp gāja, kaut arī 
tagad mājās viņu gaidīja bērni, kurus 
Varavīksne bezgalīgi mīlēja, bet ku-
riem viņai nebija spēka sniegt vaja-
dzīgo siltumu un prieku. Pārāk dziļi 
viņu sāpināja Lauvas vienaldzība. 

Lauva nomira. Laikam tāpēc, ka 
arī bija ļoti nelaimīgs.

Gāja gadi, bērni auga skumji un 
vientuļi, Varavīksne ilgstoši slēpās 
klintī, un no viņas bēdu smaguma 
klints bija gandrīz zemē iegrimusi. 
Dažkārt gan Varavīksne padomāja, 
vai spēs vispār vairs izkļūt no klints, 
bet pat tas nevarēja viņu atturēt uz 
turieni doties. Tagad Varavīksnei 
visa dzīve likās kā bezgala gara un 
salta ziema.

Reiz, sēdēdama klintī, Varavīksne 
bija iesnaudusies un redzēja sapni — 
pie klints bija atnākuši viņas mazie, 
tik mīļie bērni. Tie raudāja un snie-
dza pretī aukstas rociņas, un aicināja 
Varavīksni nākt uz mājām. Varavīk-
sne, uztrūkusies no smagās nemaņas, 
sakopoja visu savu atlikušo spēku, lai 
salauztu klinti, lai pēdējā brīdī tiktu 
laukā, pirms zeme viņu aprijusi.

Klints tiešām nebija viņas draugs 
un vienīgais patvērums.

Bija agrs rīts, bija pavasaris, un 
tikko nolijis pirmais veldzējošais 
pērkona lietus, un pāri visam dzid-
rajam kā cerība zilajam debesjumam 
krāšņi zaigoja septiņkrāsu varavīk-
sne, solot atkal jaunu, siltuma pār-
pilnu vasaru.

Krišjānis Zeļģis
*  *  *

brālis atspiedies pret kumodi 
cieši veras tālumā 
aizdomājies 
rudenī viņš pārnāca no armijas un lūdza 
lai uzcep viņam pankūkas 
kaut vai no rudzu miltiem 
vasarā peldot pār ezeru viņš noslīka

vai tas nav viens gudrs putns 
kas prot taisīt ligzdas daudzos lielos kokos 
vai tas nav viens ļauns un nelietīgs putns 
kura dziesma liek man atminēties

Jēkabs Kalmanis
*  *  *

saules smaragdu kolekcijai 
pievienojušies trīs jauni skaistumi

tos nevar definēt 
tie nav redzami

tie mūžīgi likušies mani 
bet nekad reizē

es nemēdzu saukt sevi par sauli

*  *  *
visapkārt nekārdinoša mūzika 
un auksti 
kad dusmas karstas

asaras saldas kā cukurvate

esmu atbildīgs par koku ko iestādīju 
un taureņiem 
kuru spārnus es noplēsu

man vairs nav tiesību lidot 
bet sudraba disks zem kreisās auss 
mani gandrīz padarīja aklu

tagad es redzu vēl labāk

*  *  *
kaut kā pēkšņi tik svarīgi šķiet sagaidīt to 
kam nebija plānots nākt

tik kārdinošs liekas 
svešinieka lolotais augļu koks 
tā vien gribas noraut kaut vienu augli 
kopā ar zaru un tā lapām

tik agresīvi

bet kvēli mīlot

Ilona Miezīte
KRITUŠIEM 
VAROŅIEM

Es negribu, negribu zināt, 
Kā tas ir — nogalināt.

Tomēr — ja sirds jums cieta, 
Es cietīšu jūsu vietā.

Sirds man tik tumša kā rāva, 
Man sāp jūsu varoņu slava.

Guļ kritušie kārtu kārtām, 
Sirds man kā dzelta ar nātrām.

Aivars Aivieksts

NORIETS
Runāšanas sudrabs 
uz mēles laivas 
aizslīd pa straumi… 
Man nedod airus, 
lai pielabotu kursu — 
uzticieties runātāja gaumei! 
Bet es jau neizvairos, 
vēlos tikai piestāt krastā, 
lai saskaitītu, cik manā novadā 
pamestu māju un graustu. 
Cik tādu tavā novadā 
un visā Latvijā kopā, 
cik zaudētu māju vārdu? 
Statistika klusē — atzīties bail, 
ka nepietiks zirnekļu, 
kas tīklus austu… 
Tagad saulaino viensētu noriets, 
tad nāks bloku mājas 
ar plaisām daudzstāvu sienās… 
Vecās vējdzirnavas 
un baronu pilis stāvēs, 
jo tās celtas ar biezpiena javu. 
Runāšanas sudrabs 
neskan tik pārliecinoši, 
domas dalās, nevis vieno, 
jautājoša gaismiņa acīs gail…

Dace Krūmiņa
Viņa ir varavīksne
un tik ļoti baidās jaunā saullēktā izgarot.
Viņš ir stīga,
bet spēj vairs tikai klusumu atskaņot.

Dzeja parāda, apcere pierāda, 
aforisms aizrāda.

(Rainis.)

Daiņa Kārkluvalka foto


