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Marta Lāce
IZ ATMIŅU LĀDĒM

Rudentiņš soļo pa zemi, 
Visu ar savām otām krāso. 
Uz rasas pievilguša zālāja 
Āboli sarkani lāso.

Prātā negaidot atviz 
Pagātnes atmiņas spilgti: 
Pa rasoto zālāju skrienu 
Pēc āboliem spirgtajā rītā.

Saule vēl necik augstu, 
Dzestrums no rasas dzeļ kājas. 
Es skrienu, jo krustmātei patīk darbiņi 
Izdarītie, nevis tie, kuri putekļiem klājas.

Majestātiski smagnējā gaitā 
Krustmāte nāk man pretī, 
Izņem ābolu grozu no rokām, 
Uzlūko mani mīļi un pētoši.

Paskatās uz apsārtušām kājām, 
It kā nevilšus uzliek roku uz pleca, 
Un uzplaiksnī starp mums dzirksts — 
Paaudžu vienotība no aizmūžiem atnāca.

Sajūtos tik droši un labi, 
Rasa vairs nedzeļ kājās. 
Pieķērusies viņai pie rokas, 
Soļoju līdzās uz siltajām mājām.

Daiņa Kārkluvalka foto

Maija Laukmane
STRAUME SKRIEN ĀTRI

Nupat atkal mazliet kaut ko zaudēju no savas iepriekšējās esības, lai tūlīt dzimtu no 

jauna.
Tas ir tāpat kā peldot nākas ritmiski vēzēt rokas, jo nav citas iespējas nokļūt atkal atpa-

kaļ krastā. Sevišķi, ja gadījies iemaldīties platas upes vidū, bet krasts tālu.
Taču turp — krastā — noteikti jānokļūst!
Tad atliek tikai ļauties ūdens plūsmai, peldēt un sīksti turēties procesā, lai cerētais 

piepildītos.
Jā, vienīgi tā tas notiek. Kad pārējais apkārt notiekošais paliek pakārtotā attālumā un 

tobrīd iegūst pavisam citus mērogus.
Ir tikai galvenais.
Ir pamīšus kreisā, labā, kreisā, labā roka, kas šķeļ ūdens virsmas blīvo pretestību. Ir 

prāts, kas tobrīd pavisam cieši saradojas ar sirdi. Tiešām! — prāts un sirds šādos koncen-
trēšanās brīžos, šķiet, beidzot darbojas sinhroni. Notiek saskanīga piedalīšanās procesā. 
Gribā veikt. Gribā nepadoties un izdarīt.

Skatiens nupat līdzeno saules stariņu deju pasveicina tikai garāmpeldot, uz mirkli — 
ja vispār ko tādu pamana! Drīzāk nepamana. Jo dzīvība ierauta nozīmīgākas vērtības 
pasveicināšanā: dzīvība ierauta dzīvības sargāšanā.

Tā tas notiek ar upi un peldētāju, kad jānokļūst drošā krastā.
Taču… ja ne gluži tāpat, tad vismaz cieši līdzīgi arī sirds peld cauri mirkļiem, atstājot 

nupat dzīvoto sekundi iepriekšējā vēziena pāršķelta laika vilnī, kamēr augums, skatiens, 
vārdi lūpās un kamēr pati būtība dzīvo jau nākamajā sekundē.

Peldētāja rokas ieslīd ūdens zīdainā pieglaudībā tāpat, kā tas notiek ar sirds ieslīdēša-
nu nākamā mirklī.

Arī tad reizēm vajadzīga tikai sekundes simtdaļa, lai sejā jau lēni plauktu nākamā 
mirkļa gaismas un lēni novīstu tās gaismas, kas pieder vakardienai. Atšķirība tikai tā: do-
tas citas iespējas. Katra paša ziņā, vai tās izmantot jebšu neizmantot, bet iespējas dotas: 
skatiens pamana, lūpas sveicina, un sirds svin ne tikai brīdi, kurā ieceļo, bet klusā priekā 
sumina arī aizgājušo. Ausis sadzird, soļi, ja pati tā izvēlos, nepazīst steigas, un dvēsele 
pilna miera…

Atšķirība neizstāstāmi liela!
Tieši tāpēc nepārtraukti mācos izbaudīt. Pamanīt. Mācos neizniekot un tukši nepa-

laist dāvātās priekšrocības garām. Mācos nekaisīt vējā. Cenšos peldēt cauri vienam dzī-
ves mirklim, lai satiktu un svinētu nākamo tā, lai 
rokas nevis izmisumā vai haosā šķeltu gaisu, bet 
gluži pretēji — lai gaisu noglāstītu. Lai pieskartos 
glāstos. Pēc iespējas visam, kas mirkļu piedāvāts 
un vēlēts sastapšanai tieši man. Tieši man un te 
šajā laikā, šobrīd, kad notiek peldēšana caur pašas 
mūžu.

Šā vai tā: arī šo upi peldot, dzīvība ierauta dzī-
vības sargāšanā.

Kā sauc to upi? Pavisam vienkārši.
Dieva dāvāta Laika upe.
P. S. Straume skrien ātri.

Inta Vītola
IZRAĒLA

«… un es esmu klāt…»

ir klātesošs 
Augstumos 
tuksneša takās 
un magonēs ziedošās 
strauji pēc lietus 
un 
Jaffas piekrastes ūdeņos 
avotā dārgā zem klintīm 
un 
soļos pa pilsētas akmeņiem 
klātesošs 
meiteņu vijīgos soļos 
un 
rabīna mierīgā balsī 
un 
meiteņu bizēs un puišeļu skrējienā 
templī un 
krustcelēsklātesošs 
Dievs

Dzintra Žuravska
ŠAI SPĒLĒ

Ja dzīve šķiet kā iestudēta spēle, 
Un reizē komēdija tā un drāma, 
Kur pats sev izraudzīto lomu spēlē 
Un aptver to, cik smieklīgs reizēm esi, 
Kad karaļa un āksta kroni nesi. 
Pats esi ēzelis, pats esi dzinējs, 
Un cirpējs pats un reizē arī auns. 
Pats aktieris un skatītājs šai spēlē, 
Un reizēm pats vairs īsti nenojaut, 
Vai esi karalis, vai esi klauns.

Aivars Aivieksts
JAUNA DIENA

Jauna diena, 
jauns gaismas ķieģelis 
mūžības sienā.

Neatrod acis 
to uzcelto pili, 
ne mūrus…

Vai tiešām tās sienas 
tik debeszilas 
un caurspīdīgas, 
ka mūsu esība 
nespēj neko saduļķot?

Dievs 
visu lieko 
noputo nost…

Leonīds Bogušs
… LAI GALS

ambīcijas vai emocijas 
kas īsti notiek ar mums 
tīrspļāvēji — vai patiesi 
mājās audzēti atsaldētie 
īsti nezinu bet cūcība 
uguns lai pirkstos tev 
piens lai pupos — un 
vīns pa vēnām lai tek 
klēpis lai vienmēr slapjš 
sirdī lai mūžīgs pavasaris 
galva lai skaidra bez vēja 
lai spirgtums ieplūst plaušās 
ambīcijas emocijas izlīdzinās

Ilona Miezīte
*  *  *

Kā lauzti koki pēc vētras, 
Kā masu kapi pēc kara, 
Kā baznīcu zvani bez mēlēm — 
Tā šodien ir manī.

Kā klusē koki pēc vētras, 
Kā klusē kapi pēc kara, 
Kā klusē zvani bez mēlēm — 
Tā šodien es arī.

Ir balsij šodien tik grūti, 
Tik grūti klusumā manā. 
Kāpj mēlīte baznīcas tornī, 
Grib atpakaļ zvanā.


