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Jēkabs Kalmanis
*  *  *

Es vairs nejūtos kā iedvesmotājs 
es vairs nejūtos tā 
ka varu tevi pacelt 
mans zobens šobrīd tiek kalts 
tas pats zobens 
kas ļāva manai tumsai pārgriezt rīkli 
lai manā sirdī atkal dzimst gaisma 
kad pārkāpšu pāri 
Fantāzijas slieksnim

*  *  *
mūsos visos mājo emociju meli

noķert zelta lapas nav tik vienkārši — 
jāsaudzē pašam sevi

tālumā dzirdu kā svilpo 
saniknotas sapņu lauvas

Tās mani aicina skūpstīties

*  *  *
trīspadsmit reizes pamirkšķināt 
un pļava top pilna rasas 
tik dzidra 
ka man grūti spert soļus

bet varbūt tas nemaz nav nepieciešams 
lai tā spīd

lai tā spīd 
bez tukšuma plankumiem

Ieva Krotova
*  *  *

Tie sapņi, kam ticu, ved mani tālāk un augstāk; 
Man sāp, ja kāds manus baltos spārnus grib lauzt. 
Vai tie citi kritiena baidās un vaigs tāpēc raustās, 
ka pelēkā miglā savus ideālus var tik attāli jaust?

Es gribu mēģināt izspiest sulu no citroniem kokā, 
Citreiz to pēdējo pilienu izspiežot arī no sevis. 
Sapnis ir tāls, neaizsniedzams, līdz brīdim, 
Kad tas tev itin labi ieguļas rokā

Maksimilians Kvite
VĀRDI

Vārdi zem kritušām lapām. Un vārdi aiz slēgtām lūpām.
Aizmirsti vārdi. Un tīši nepateikti.
Atvadu vārdi. Piemiņas vārdi. Un vārdi no neizdziedātām dziesmām.
Aizgājušās vasaras vārdi. Un tavas aiziešanas vārdi, kaut arī teikts bija: «Uz redzēšanos!»
Un vēl kādas negaidītas, necerētas atnākšanas vārdi. Apsveikuma vārdi. Laimes vēlējuma vārdi.
Tad vēl rudens vārdi. Salnas vārdi. Salnas nokosto ziedu neizteiktie, zaudēto krāsu vārdi.
Tālāk ir kaila zara vārdi, pie aizsalušas rūts pieklaudzinot. Un leduspuķu vārdi rūtīs. Un apsniguša lieveņa 
vārdi. Un pirmo svaigā sniegā iemīto pēdu vārdi.
Un vēl zaļu egļu zaru vārdi, zaļu cerību vārdi zem sarmas vižņiem. Un pavasari gaidoši neplaukušu pum-
puru vārdi. Vēl neausušas dienas vārdi. Un nesaprasta cilvēka vārdi.
Bet visiem pāri uzticēšanās vārdi. Ticēšanas vārdi. Vārdi, kas nav par naudu nopērkami. Trausli, viegli 
pazaudējami vārdi. Vārdi, kas šobrīd visvairāk man vajadzīgi.
Neprasu daudz — daudz jau ir bijis. Bet, ja tev nav žēl, aizdod vēl trīs: es tevi mīlu. Apsolu: parādā nepa-
likšu.

VĒRMEĻU VĪNS
Glāze uz verandas galda. Tava glāze, vēl neizdzerta, pat lūpām neskarta. Neskarta sarkanā vermuta glāze.
Glāze vērmeļu vīna uz manas verandas galda — lietišķs pierādījums, ka tikko vēl biji. Nupat. Pirms mir-
kļa.
Viens mirklis — ass lūzums laikā un telpā. Un izmisīgs tukšums visapkārt. Vien vīns sārto glāzē kā rēta. 
Un kāda uzmācīga zemapziņas lapsene riņķo ap to: tu esi prom, tu esi prom, tu esi prom…
Vēja nesta skābarža lapa ieplanē glāzē — neizbēgamības apliecinājums. Rudens tuvuma un tavas aizie-
šanas atgādinājums.
Cenšos saprast: acīmredzot pie manis tu nejuties droši, tev sala, tāpēc gājputniem līdzi uz dienvidiem 
aizlidoji. Uz siltām zemēm, kur rudeņos koki nenomet lapas.
Šeit bez tevis laiks kļūs vēl drēgnāks, vēl nemīlīgāks. Atkal upēs būs ledus un ezeros smaks zivis. Un ce-
rības smaks.
Kad pavasaris atnāks un sāksies pali, es ceru: tu atgriezīsies. Aizej pie Daugavas, Abavas, Ventas vai kā-
das citas pāri plūstošas upes un ieklausies, ko nepaguvu tev pasacīt. Gribas, lai tu to zinātu, kaut arī tam 
nav ne jēgas, ne nozīmes.
Bet glāze uz verandas galda ar vermutā peldošu skābarža lapu lai tā arī paliek — līdz gājputni mājās nāks. 
Tā būs zīme, ka gaidu tevi. Joprojām.

KĀRDINĀJUMS
Deg sarkani ķekari pīlādžu zaros un kārdina, aicina plūkt. Deg sarkani ķekari, atslēgu solot no brīnum-
durvīm par atlīdzību.
Bet es aizeju pretī un garām, pretī un garām. It kā neko nebūtu sapratis — pretī un garām, visu laiku pretī 
un garām.
Kā mēnessērdzīgs gar bezdibeņa malu, pa jumta kori, pa gaismas staru. Pretī un garām.
Pretī un garām. Sarkanas pīlādžu laternas kvēlo kailajos zaros. Jau uzsnidzis pirmais sniegs, un ogas birst 
baltajā klājienā kā asins lāses.
Kā sarkanas asins lāses birst ogas pirmajā sniegā, bet es aizeju pretī un garām. Visu laiku pretī un garām. 
Pretī un garām.
Dieva dēļ nesauciet mani vārdā, nejauciet soli, kad eju gar bezdibeņa malu, pa jumta kori, pa mēness 
staru. Pretī un garām. Pretī un garām.
Nesauciet, nekārdiniet mani. Ogas lai paliek sīļiem. Es aizeju garām. Man jātiek līdz jaunam pavasarim.
Tāpēc lūdzu: nekārdiniet mani, nesauciet vārdā, kad aizeju pretī un garām. Man pietiek ar mēness staru, 
kas ved pa jumta kori pretī un garām. Pāri bezdibenim. Pāri pirmajam sniegam, garām pīlādžogām.
Man nevajag, es neņemšu to, kas man nepieder, tāpēc paeju garām. Eju pretī vilinājumam. Pretī un ga-
rām.

GAIDĪT
Es atkal gaidu. Atkal esmu cilvēks.
Pēc garajām bezsaules dienām, kas tukšas kā mirušu gliemežu čaulas bija apnicīgi nākušas un gājušas, 
zem manām kājām klājušās, es no jauna atgriežos dzīvē.
Atkal redzu zemi ziedam. Atkal dzirdu putnus debesīs dziedam. Atkal jūtu laiku plūstam. Jo es gaidu.
Nožēlojami, neapskaužami ir cilvēki, kurus neviens negaida. Vēl nožēlojamāks tāds, kurš pats neko ne-
gaida. Vēl pirms mirkļa pats tāds biju. Par laimi, vairs ne.
Es gaidu. Atnāks vai neatnāks — ne tas ir galvenais. Galvenais, ka gaidu. Galvenais, ka ir ko gaidīt.
Cilvēks vien tad ir cilvēks, ja viņš kādam vajadzīgs. Vēl jo vairāk, ja viņam kāds vajadzīgs. Kamēr es gaidu, 
es dzīvoju. Un ja vēl kāds gaida mani…

Daiņa Kārkluvalka foto

Ilona Miezīte
*  *  *

Balts sīpoliņš kā zemeslode ritēs
un sviedīs mani rūgtās asarās.
Būs zvaigžņu puspavērtās lūpas spožas
un mani mēdīs tās.

Balts sīpoliņš man acīs iesmaržosies
kā zemeslode rūgtās asarās.
Es klusi apsegšos ar dzeloņstieplēm
un mani sargās tās.


