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7. LAPPUSE

Anita Grīva
PIPARMĒTRU TĒJA

Es vēlētos būt puķe,
Par bites draugu kļūt.
No manām ziedlapiņām
Tā nektāru, lai sūc.

Man bite dziedās dziesmu
Kā solo koncertā,
Un saplūst puķu smaržas
Kā notis toņkārtā.

Bet tad caur ziedu medu
Es ziemas vakaros
Ar piparmētru tēju
Pie tevis ciemošos.

Guntars Tenne
PIRMAIS SNIEGS

No austrumiem naktī sāks snigt,
veidosies neliela sniega kārta.
Rietumos netīkams lietus
grabinās skārda palodžu zvanus.
Būs grūti iemigt,
nakts vidū pamostoties —
tumsā pasaule ir tik noslēpumaina.
Dvēsele vientuļa maldīsies
neizdibināmos ceļos.

19.11.2020.

Aivars Aivieksts
VIBRĀCIJAS

Cilvēkam saspringti nervi, 
traumpunktā cilvēku ieliek 
klusuma ģipsī — 
sabiezēs klusuma java, 
dvēsele paliks stinga.

Ne jau klusums, 
bet dziedējošs vārds 
cilvēkam vajadzīgs, 
lai domas sāk vibrēt 
kā arfas stīgas.

Ja vien tajā sirdī 
dzīva nav palikusi 
atmaksas spīts, 
tās dzeloņa sulīgā sāpe 
būs kā aizbāžņi ausīs.

Tad var nesadzirdēt, 
pat ja kāds paceltu balsi 
par oktāvu augstāk.

COVIDI
Pasaules sejā apjukums — 
neredzami Covida vīrusi 
dzīvības pļauj. 
Ierakumi nepastāv, 
vārdu zalves nepalīdz… 
Tikai individuāla pieeja: 
slēpties aiz sejas maskas, 
aizvākoties… 
Nebūtu grūti 
šodien ādas siksnā 
iesiet akmens ciri 
un uz kādu alu doties, 
ja vien vēl mamuti būtu, 
ko medīt… 
Iznāksi klajā, ēdamo meklēt, 
tevi pašu Covidi nomedīs.

BURVJU PILS
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Tas notika sensenos laikos. Tomēr varbūt ne-
maz tik senos, bet pavisam nesenos laikos. Kādā 
tālā karaļvalstī, nelielā ciematiņā, dzīvoja māte 
ar mazu dēlu. Karalis bija lepns un augstprātīgs, 
un mīlēja daudz naudas tērēt savām vajadzībām, 
tāpēc valsts grima nabadzībā un trūkumā. Mūsu 
ciematiņš bija tāds pats kā visa karaļvalsts — no-
putējis, noplucis, pilns pelēkiem, nelaimīgiem 
un ne visai laipniem cilvēkiem. Nelaimīgi cilvē-
ki bija tāpēc, ka nebija pietiekami pārtikuši. Bet 
no šejienes nevarēja arī aiziet — ja kāds to varē-
ja, jau sen bija prom un nekad vairs neatgriezās. 
Velti gan cilvēki negribēja šeit dzīvot, jo daba bija ļoti 
skaista, vēl pirmatnēja, kā jau zemēs, kur pārlieku 
augsts pārticības līmenis nav paspējis visu noplicināt 
un vienādot. Un šeit bija arī kāds brīnums — Burvju 
pils. Tomēr nebūtu īsti pareizi teikt, ka pils atradās šeit, 
jo, kaut gan katru dienu pili varēja saskatīt, neviens 
īsti nemaz nezināja, kur tā atrodas. Pili vienmēr varē-
ja redzēt rietumu pusē jebkuros laika apstākļos. Pat 
tad, kad debesjums bija mākoņu pilns vai visu apkārt-
ni pārklājusi necaurredzama balta migla, Burvju pils 
slējās pāri mākoņiem un pie paša apvāršņa mirdzēja 
kā zeltā kalts mūžīgais aicinājums. Cilvēkiem tam 
bija savs izskaidrojums — acīmredzot pils atradās ļoti 
augsta kalna virsotnē jo, ejot tajā virzienā, pārņēma 
sajūta kā ceļoties aizvien augšup. Ļaudis, pie šī skata 
kopš dzimšanas pieraduši, savās ikdienas gaitās stai-
gādami, tomēr vienmēr reizi pa reizei pameta skum-
jus, ilgošanās pilnus skatienus pils virzienā. Šos skum-
jos skatienus pavadīja smagas, bezcerīgas nopūtas. 
 Mazais zēns, pie mātes augdams, bija priecīgs, ne-
bēdnīgs un laimīgs, jo neko taču  nezināja par naudas 
trūkumu. Tiesa gan, no savas mātes viņš diendienā 
dzirdēja gaušanos — nav  naudas, nav naudas! Dēlam 
viņa nemitīgi atgādināja, ka bez naudas viņš nav nekas, 
ka tikai tad pats būs ko vērts, ja būs nopelnījis daudz 
naudu. To nu gan zēns nesaprata, kādam nolūkam tā 
vajadzīga. Viņš reiz bija paņēmis mātes naudas lādīti 
un naudu pagaršojis — tā nebija garšīga un, no cietās, 
apaļās ripas vispār nevarēja nokost. Laikam tāpēc — 
savas nezināšanas dēļ — zēns bija laimīgs un labsirdīgs.  
Kādā agra pavasara dienā zēns rotaļājās pie upes, 
tās lēzenajā krastā, ko apēnoja pavisam tuvā meža 
vareno egļu zari. Bija pavasara palu laiks un palu ūde-
ņi pa upi uz leju vēlās lieliem viļņiem. Ātrā straume, 
garām skrienot, ārdīja upes krastu. Straume noārdīja 
lielu meža skudru pūzni, kas, upes ūdeņiem ceļoties, 
nu atradās pārāk tuvu krastam. Zēns ieraudzīja lielu 
skudru, laikam karalieni, jo tā nebija brūnā, bet gan 
zelta krāsā. Zelta skudra izmisīgi centās noturēties 
ūdens virspusē, kamēr straume to rāva prom mutu-
ļojošajā dzelmē. Zēns pēdējā brīdī paspēja satvert 
skudru karalieni mazajā rociņā un izcelt malā. Silta-
jos pavasara saules staros sasilusi un atžirgusi, zelta 
skudra zēnam teica: «Tu izglābi man dzīvību un ne-
maz nezini, cik tas ir nozīmīgi tev un manai ciltij. 
Liels paldies tev par to! Es tevi atalgošu, es došu tev 
vārdus, kurus tu pateiksi tajā brīdī, kad savā dzīvē ju-
tīsies vislaimīgākais, kad sapratīsi, ka visu ko vēlies 
esi sasniedzis un ne pēc kā vairs neilgojies. Tad, tajā 
mirklī, tu laimīgs dzīvosi līdz sava mūža galam. Tu pa-
teiksi: «Viss piepildīts! Laiks, vērties Mūžībā!»

Zēns auga priecīgs savā nevainīgajā vientiesībā un 
pienākot skološanās laikam, pameta savu ciemu, aiz-
iedams mācībās. Uz kuru pusi viņš aizgāja? Protams, 
rietumu virzienā, pa noslēpumainā Burvju pils kal-
na nogāzi uz augšu. Viņam sākās lielā dzīve. Dabas 
bērns būdams, zēns vēlējās mācīties gleznot. Viņam 
bija liels talants, un viņš kļuva slavens gleznotājs, bet 

kā jau visi talanti, arī viņš neprata savu mākslu iz-
mantot naudas pelnīšanai, un tāpēc mocījās trūkumā. 
Tad zēns, nu jau jauneklis, būdams neatlaidīgs un ar 
lielām ambīcijām, nolēma pievērsties kam citam, lai 
nopelnītu vairāk naudas. Kas pelna vairāk? Nu pro-
tams tirgotājs. Jauneklis pabeidza augstas skolas un 
kļuva tirgotājs. Viņš pelnīja arvien vairāk un vairāk 
naudas, bet arvien vēlējās vēl lielāku bagātību. Pa šo 
laiku viņš izveidoja ģimeni, viņiem piedzima daudz 
bērnu, viņi ar sievu viens otru ļoti mīlēja, bet jaunais 
vīrs nebija apmierināts. Viņam nekas, ko par nopelnī-
to naudu varēja nopirkt, prieku nesagādāja. Bija sajū-
ta, ka vajag kaut kur traukties, arvien tālāk un tālāk.

Jākļūst par karaļvalsts ministru! Nu jau jauneklis 
bija sasniedzis nopietna vīra gadus, kad var valdīt pār 
citiem. Viņš izmācījās augstās politiķu skolās un sāka 
piedalīties karaļvalsts pārvaldīšanā. Nu viņam bija 
gan nauda, gan vara, gan mīloša ģimene un skudru 
karalienes dāvanu arī viņš nebija aizmirsis, bet viņam 
tomēr vēl nebija gana. Iekšējais nemiers, ko viņš bija 
mantojis, šajā materiālistiskajā pasaulē piedzimstot, 
neļāva apstāties, neļāva dzīvot. Un tā, naudas un va-
ras arvien uz priekšu dzīts, vīrs kādā mirklī pamanīja, 
ka ir aizskrējis savai dzīvei garām. Viss cilvēciskais 
un dārgais, kas viņa dzīvē reiz bija — sieva, bērni, 
draugi, viss palicis aiz muguras. Viss viņam bija zudis. 
Nepiesātināmās alkas vīru joprojām dzina tālāk.

Viņš atcerējās savu bērnību un Burvju pili. Nu, pro-
tams! Kā viņš, tik ilgi dzīvodams, to nebija jau sen sapra-
tis. Burvju pils! Viņam tā jāiegūst,  un tad viņa dzīve bei-
dzot būs piepildīta, tad neko vairs nevajadzēs vēlēties. 
Ceļā uz savu sapni  vīrs daudz ko sasniedza, daudz 
zaudēja, daudz mācījās, bet tam visam bija viens mērs 
— nauda un vara, lai iegūtu to, pēc kā tik ļoti alka. 
Un visbeidzot  viņš to arī ieguva. Savu Burvju pili.

Vairs bija jāpārvar vien pēdējie metri stāvajā kā-
pienā uz savu sapņu piepildījumu. Vīrs bija maldījies 
vistumšākajos mežos, izbridis visdziļākos purvus un 
taustījies cauri melnākajai naktij, bija jau vecs un no 
kāpšanas pārguris. Grūta bija arī savas nastas, visu 
sakrāto bagātību līdzi vilkšana. Bet te nu tā bija — 
viņa pils. Vēl solis aiz pēdējā pagrieziena ap klints 
radzi. Priekšā bija dziļa aiza, kurai pāri pārmesta pa-
visam šaura, gara laipa. Otrā pusē mirdzēja pils. Mir-
dzēja vienā zeltā, dimantos un neona ugunīs. Spēris 
pirmo soli uz nedrošās laipas, vīrs saprata, ka savu 
mantu tomēr viņš nevar paņemt līdzi, jo laipa tādu 
smagumu neizturēs. To viņš nenožēloja, jo zināja, 
ka Burvju pilī viņu gaida ne tādas vien bagātības. 
Sirmais vīrs uzlika nespēcīgo roku uz skaistā, ar 
zeltu apkaltā ziloņkaula roktura, un durvis at-
vērās. Viņš pārguris spēra pēdējo soli, soli pāri 
slieksnim savā sapņu pasaulē. Viņš sastinga… 
Vīrs neapjēdza, cik ilgi tā bija stāvējis, bet sajūta bija 
tāda, it kā pagājusi jau mūžība. Viņš no aukstuma 
bija kā pārakmeņojies. No tukšajām logu ailēm, kā 
no Visuma bezgalības pretī pūta salts vējš. Salts kā 
nāve. Visapkārt esošais tukšums gandrīz bija piķa 
melnumā. Tāpēc uz pretējās sienas kā izsmiekls īpaši 
izcēlās ar viņa sirds asinīm uzrakstītie ugunīgie vārdi:

«VISS PIEPILDĪTS! LAIKS, VĒRTIES MŪ-
ŽĪBĀ!»

Vīra apziņā, kas no stindzinošā aukstuma un šoka 
arī bija kā sastingusi, pavisam nevietā uzplaiksnīja 
uz sevi vērsts sarkasms: «Vai tiešām man tagad tas 
jāsaka?» Nedroši viņš spēra soli atpakaļ, kur bija 
bijušas durvis, bet tur to vairs nebija. Bija vien pils 
— tikpat tukša, auksta un tumša kā viņa dzīve. Sā-
pēs un izmisumā apmulsis, viņš nodomāja: «Es  taču 
varēju vienkārši… dzīvot…»

Daiņa Kārkluvalka foto


