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*  *  *
Ja raudāt par tevi ir slikti 
Tad es vēlos mirt 
Jo nemāku es neko citu 
Kā vien asaras par tevi liet 
Manas jūtas nāc un aizmūrē ciet 
Un kad raudu — sāc riet 
Lai cilvēki nedzird neredz un nevar 
Smiet
Es spēšu sākt skriet 
Ne prom no problēmām 
Bet ilgi postītām jūtām 
Kas grauj manu dzīvi prātu un sirdi
Tu dzirdi? 
Tu vispār kaut ko gribi? 
Esam tikai mēs divi… 
Tu prasi man — Kur tu biji? 
Es raudu un atzīstos — tu taču zini…

Aivars Aivieksts

KAPU SOLIŅŠ
Es gāju samaksāt par dzīvi, 
bet nezināju, kur un kam… 
Neesmu radis ņemt par brīvu, 
ne piedzīvot, ka parāds ausīs 
kā ilkšu zvaniņš skan.

Kāds jauneklis man pretī skrien 
kā auseklis tik gaišu seju… 
Es viņam dodu labdienu, 
saku: — Par dzīvi maksāt eju, 
bet neredzu, kur būtu kase 
un ļaudis rindā stātos…

Viņš manī ieskatās kā zirga 
pasē 
vai tas kāds joks, ar muti 
plātos? 
— Jums jāiet tad uz citu pusi, 
kur mūža mierā tēvs un māte 
un tā samaksa būs notikusi, 
ja jūs ar viņiem aprunātos…

Kad apskaidrojies prāts, 
tik viegli raisās ceļa solis, 
es iešu, iešu parunāt, 
būs tikai jāpielabo 
kapu soliņš…

TEPATĀS
Nakts pieguļā 
sapnis noaudis 
krāsainu gobelēnu, 
kārdina mani:
— Negribi nopirkt?

Vizuāli tīkama aina — 
nītis pārvērtušās 
par upītes līkločiem, 
bet velku rūtis 
par dzelteniem rapšu laukiem 
aiz kuriem pļavās 
tup siena ruļļi 
kā zaļi sienāzīši — 
viss noskatīts tepatās…

Paldies, sapnīt! 
Es labāk iziešu pastaigāties — 
Tepatās…

Maksimilians Kvite

TRĪS HAIKU
atkal pavasaris 
ko meklēju 
nav pārziemojis

*  *  *
atiet vilciens 
uz nebūtību 
pieklauvē nakts

*  *  *
atmiņu plaukti 
iztukšoti 
nenāk miegs

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.

Dace Krūmiņa

BITES DzēLIENS

Ja sens sapnis no tevis atvadās — neskumsti! 
Rītdiena zaudēto atlīdzinās. 
Kad mīļš draugs negribot sāpinās — neskumsti!
Vienmēr jauns rīts tevi sveicinās.
Neskumsti, ja skaistākos mirkļus nevari apturēt. 
Vai gan tu izlemsi, ko varēsi paturēt? 
Neskumsti, kad dārgāko nākas pazaudēt. 
Tu nekad nevarēsi rītdienu atminēt.
Neskumsti, kaut sirds tev sāpēs lūzt. 
Uzliec masku, lai asaras lēnām žūst. 
Sirds tava vakardienā prieku lai gūst. 
Bet atmiņas… 
 kā bites dzēliens — vienmēr nedaudz sūrst.

Turpinām «Avotā» publicēt mūsu 
četru novadu — Talsu, Dundagas, 
Rojas, Mērsraga — autoru radošus 
darbus. Varat mums sūtīt gan 
savas pārdomas par dažādiem 
literāriem darbiem, gan paši 
savus radošus darbiņus, gan 
dzeju. Dosim iespēju laikraksta 
lasītājiem iepazīties ar jūsu 
dzīves uztveri, vērtību izpratni, 
pieredzi, piedzīvoto un valodas 
izjūtu.
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