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Guntars Tenne
RĪTS

Rīts iesākas klusi,
bez zvanu skaņām,
ar ierasto skatu
aiz loga,
pierasto kafijas tasi,
blāvi zilganām debesīm
un vieglām saulstaru trīsām,
kaut ziemeļu pusē
vēl drēgnums
kož pirkstos un ausīs,
gaisā jau jūtams
pavasaris,
pirmie laksti
raisās no dobēm.

LAIME
Kas gan ir laime? 
Liela un visaptveroša, 
kā pāri plūstoša krūze,
kā saule pavasarī, 
kas sasilda zemi, 
liek uzplaukt ziediem 
viskošākās krāsās, 
dabai atdzīvoties 
no stinguma važām, 
kokiem saplaukt un 
sulām tecēt, 
rosīties putniem, 
ligzdas vīt zaros, 
sīkiem kukaiņiem 
rāpot un lidot? 
Tās tādas mazas laimītes, 
parastie ikdienas prieki, 
bet vai patiešām 
vajadzīgs daudz 
lai tu justos laimīgs?

Andris Jansons
PA CEĻAM

Tādi ceļi kā 
šie 
nav sastopami 
citur 
zoles pilnas ar 
atgādinājumu 
akmentiņiem 
purngali notašķīti ar 
izlīdzinājumu 
dubļiem 
soļojas raiti 
it kā būtu 
glancēts 
soma pilna ar 
apstiprinājumu 
pirmās nepieciešamības 
precēm 
apğērbs viss 
putekļos 
soļojas raiti 
it kā būtu 
garantēts 
galamērķis 
kādi ceļi ir 
tie 
kas sastopami 
citur 
es nezinu 
es nezinu 
kurp tie ved 
es nojaušu 
mūsu ceļu 
segumu pār- 
dabisko iz- 
celsmi 
es turpinu.

«Viennozīmīgi neesmu profe-
sionāls no literatūras zinātnes 
viedokļa, bet vienlaicīgi manos 
darbos redzama vēlme paust to 
dažādību un pretrunu pilno pa-
sauli, kas raksturīga jebkuram 
cilvēkam. No vienas puses, dze-
jā saskatāmi iekšējās pasaules 
pārdzīvojumi ar liriskām notīm, 
bet, no otras, tiek pausta doma 
ar filozofisku noslieci. Lai cik 
sentimentāli šie darbi lasītājam 
neliktos, tomēr to galvenais uz-
devums saviļņot garu, kas liktu 
aizdomāties par būtiskām un ne 
tik svarīgām lietām mūsu dzīvē. 
Mans literārais darbs nepastā-
vīgs ar iespaidīgām pauzēm no-
teiktā laikposmā, jo vados pēc 
iedvesmas, kas savā būtībā ir 
mainīga,» pauž A. Moseičuks.

JAUNS VĀRDS «AVOTĀ» —

GAISMA UN TUMSA

Mūžīgi daiļā saule spīd
Un tās siltumā viss apkārt silst,
Ka pat dvēseles ēnas pusē
Saredzama gaisma mirdzoša kļūst.

Vēsmas dzestrās glūn no horizonta tālā,
Strauju vēju brāzmas nāk arvien tuvāk.
Bet kustoņu bari steidz prom,
Lai tik no tumsas ķetnām glābties spētu.

Neticami strauji gaisma zūd,
Neticami pēkšņi tumsa nāk.
Bet visas domas galvā plūst,
Ka pat liekas, veļu balsis ausī čukst.

Šī vēsma jaunā ir klāt,
Kad neskan smiekli un nedzird raudas,
Un tikai grūtums miesā mīt,
Kas ar pazemību tumsas varai krīt.

Maldīgs miers klīst pa ielām,
Kur retais cilvēks soli sper,
Un katrs savu logu ciet ver,
Līdz mēmie nami par akliem kļūst.

Katras mājas durvis it kā vaļā,
Un galdi klāti viesiem daudziem,
Bet atliek nācējiem uz saimnieku skatu vērst,
Kad vairs nav vēlmes garšīgo maltīti ēst.

Tomēr ceļinieks tālais, bālos vaibstus ieraudzījis,
Smīnu bezgalīgi šausmīgo saskatījis,
Nav tvēris mēteli rokā
Un laukā gājis glābdamies.

Šim viesim nodoms cēlais prātā nāk,
Kad citam tas jau būtu izgaisis.
Šis vēlas sastaptos ļaudis glābt
Un uz brīvības pusi vest.

Tomēr bīstams darbs tam veicams
Un ir gaužām neticami uzveicams.
Tad, kad cilvēku acīs redzams velns,
Kurš kā dvēseles gūstītājs ir ļaužu tumsas rēgs.

Pietiek spriest par pārspēku lielo,
Bet laiks tos Joda kalpus triekt,
Lai trūkums un posts prom iet
Un nebrīves važas plīst.

Dzelžos ieslēgtās daudzu dvēseles
Smok tumsas purvu padibeņos.
Nezin tās par likteni skarbo,
Kad čūskas inde dzeļ viņu sirdis sārtās.

Nav viegli uzveikt tumsas spēkus šos,
Kad aklums pārņēmis redzīgos.
Atliek vien sagaidīt brīnumu cerēto,
Kas sniegs uzvaru sen gaidīto.

SVĒTĀ DZIESMA

Tā liela diena nāk,
Kad visa zeme skanēt sāk,
Jo svētā dziesma dzimst,
Lai no miega visam trūkties likt.

No senās kokles stīgām
Skaņas lejas brīnišķās.
Tās atkal un atkal spēku dod,
Kad dziesminieki savas balsis rod.

Reiz nācis tautas skanējums,
Caur skuju siliem aizaugušiem,
Tas brīves dižumu sniedz
Un dzimto druvu zaļumam plaukt liek.

Svētku tauru dūkoņā,
Kokļu stīgu mirdzumā
Sīvi vēji trakot rimst,
Kad aiz apvāršņa saule dzimst.

Jaunai dienai uzaustot,
Tauta uz gaišu nākotnei iet —
Jo burvīgās skaņas dzidrumā
Ļaunums ļaužu vidū zūd.

ALFRĒDS MOSEIČUKS

Daiņa Kārkluvalka foto

Turpinām «Avotā» publicēt mūsu 
četru novadu — Talsu, Dundagas, 
Rojas, Mērsraga — autoru radošos 
darbus. Varat mums sūtīt gan savas 
pārdomas par dažādiem literāriem 
darbiem, gan paši savus radošos 
darbiņus, gan dzeju. 
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