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ATVADAS
Mans divu nedēļu Indijas ceļo-

jums noslēdzās Madrasā, precīzāk, 
vēl kilometrus divdesmit uz dienvi-
diem, tuvāk ekvatoram, jaunā, līdz 
galam vēl nepabeigtā kūrortā. Pašā 
Klusā okeāna krastā. Pēc gadiem to, 
jādomā ieskaus skaists parks. Pagai-
dām tikai smiltājs ar nesen stādītām 
palmiņām un iezīmētiem gājēju ce-
liņiem. Bet ne tas šoreiz galvenais. 
Galvenais ir tīrā pludmale, iespēja 
peldēties tieši okeānā. Pašam sev 
jāiekniebj, lai noticētu, ka tā ir īs-
tenība — decembra pēdējās dienas, 
pie durvīm gadmija, bet te ūdens kā 
piens. Var plunčāties uz nebēdu, ko 
arī daru. Tik silta lagūna mūsu jū-
ras līcī nav pat svelmainākajās bula 
dienās.

Pēdējais Rīts. Esam kājās jau ar 
pirmajiem saules stariem. Un tūliņ 
prom uz liedagu. Gaiss spirgts un 
ūdens pat nedaudz garaiņo. Līdz 
brokastīm stunda. Pēdējā stunda — 
tā jāizmanto ar pilnu slodzi.

Nezinu, kā te izskatās citā laikā. 
Par Kluso okeānu dzirdēti visādi no-
stāsti, arī baigi, bet šobrīd tā līmenis 
gluds kā spogulis. Šobrīd tas pilnībā 
atbilst savam nosaukumam: kluss, 
draudzīgs, viesmīlīgs kā kūrorta 
saimnieks. Un mēs, ļautiņi, kas pa-
zīst ziemu, to izmanto kā mācēdami.

Taču, cik var — visam reiz pienāk 
beigu punkts. Aicina brokastīs. Pēc 
tam autobusā uz Madrasas lidostu, 
lai vēl nedēļu palaiskotos Šrilankā. 
Paliec sveika Indija!

Ir tāds ticējums: ja vēlies kādā 
vietā atgriezties vēlreiz, aizbraucot 
jāiemet turienes ūdenī monēta. Ko-
lēģi tā dara, un es arī. Manuprāt, 
piekrastes ūdeņi atgādina numismā-
tu kolekciju, jo nezinu, vai atradīsies 
kāds, kurš nevēlētos te atgriezties. 
Vismaz es pa šeit aizvadītām pāris 
dienām ar okeānu esmu cieši sa-
draudzējies.

Sameklēju kabatā muitas dekla-
rācijā neuzrādītu piecpadsmit kapei-
ku ripiņu un metu. Pieņem, Klusais, 
arī manu pieticīgo mīlestības aplie-
cinājumu.

Monēta, loku apmetusi, pirms 
saskares ar ūdens virsmu, iezibsnī 
rīta saulē, kā apsolot: darīšu, ko 
varēšu. Un tad pazūd dzelmē pie 
citām monētām un krāsainiem glie-
mežvākiem.

Paliec sveiks, vecais labais okeān! 
Man tevis trūks. Vēl nedēļa un atkal 
laipošu starp Vecrīgas šauro ielu ku-
penām, bet tu joprojām gulēsi, pie-
kļāvies bezgalgarajam kontinenta 
krastam, silts un aicinošs. Paldies, ka 
biji ar mani šīs pāris dienas.

Bet par atkalredzēšanos… Ai, ja 
tāda būtu!

1975.29.12.

ATKALREDZĒŠANĀS PRIEKS
Pagājuši desmit gadi. Koncerttūre 

ar simfonisko orķestri pa tālo, mūsu 
ausij ne visai labskanīgo Sibīrijas 
zemi. Čita, Blagoveščenska, Haba-
rovska un noslēgumā Vladivostoka.

Pilsēta (tulkojumā būtu Valdi-
austrumus) kā tāds slinks runcis 
apgūlusi kalna dienvidu nogāzē. Va-
karos, kad iegaismojas namu logi, 
izskatās, ka iekāpusi debesīs. Vai arī 
zvaigznes snauž ielās. Tumsā robeža 
nav saskatāma — var tikai minēt: 
vai tas ir gaišāks logs, vai varbūt Po-
lārzvaigzne.

Bet ne par to ir runa. Runcis 
snauž pašā kontinenta malā. Tālāk 
vien bezgalīgs ūdens klājiens — Klu-
sais okeāns.

Tik tiešām Klusais okeāns! Do-
doties ceļā, es par to pat nebiju ie-
domājies.

— Sveiks, vecozēn!
— Sveiks, sveiks! Prieks atkal tevi 

redzēt!
— Man arī!
— Necerēji?
— Necerēju gan.
— Bet atvadām monētu iemeti.
— Piedod. Pa šiem gadiem biju 

piemirsis.
— Tu jau arī neticēji.
— Tev taisnība.
— Bet redzi: atkal stāvam aci pret 

aci. Turpmāk neteiksi, ka tādi ticēju-
mi māņi vien.

Un tā pēc apaļiem desmit gadiem 
atkal esam līdzās: es un viņš — Klu-
sais okeāns.

Man jālūdz viņam piedošana, ka 
aiziet līdz liedagam neiznāks. Patāls 
gabals. Piedevām visādi pienāku-
mi — šoreiz neesmu dīks tūrists. Un 
par peldēšanos arī nav ko domāt — 
ir aprīļa beigas un pavisam citi pla-
tuma grādi.

Bet okeāns ļaunā neņem. Okeāns 
kā roku pastiepis pretī Zeltaraga līci, 
kas sniedzas līdz pat pilsētai. Un es 
kāpju lejā. Tik daudz, ka noiet līdz 
līča piekrastei, varu atļauties. Un to 
arī daru.

Ledus vēl nav izgājis. Līča ūdens 
pilns vižņiem. Vienalga mums jāsa-
sveicinās. Iemērcu plaukstu starp le-
dus gabaliem. Sajūtu ciešu, vīrišķīgu 
un, par spīti saltumam, draudzīgu 
spiedienu. Tas ir viņš, mans vecais 
paziņa kopš Indijas laikiem.

Neattapu iemest monētu arī Zel-
taraga ūdeņos — kazi, sanāktu vēl 
viena tikšanās. Bet nu nekā.

Paliec sveiks, mans dižais Klu-
sais, ja drīkstu tevi tā uzrunāt. Paliec 
sveiks! Nu jau šķiet, kā šķiet, uz vi-
siem laikiem.

1985.29.04.

Maksimilians Kvite

DIPTIHS 
AR KLUSO 
OKEĀNU

Daiņa Kārkluvalka foto

Anita Grīva
*  *  *

Div’ pļaviņas es nopļāvu
Tautasdziesmā, pagātnē.
Dzīves sērgas skaudrā pļauja
Šobrīd mūsu tagadnē.
Uzvilksim mēs baltus kreklus
Pilsētās un viensētās
Un pa tīru domu pļavu
Varam ceļot sajūtās.
Varam baidīties un gausties,
Bet ko sēsi, to ar’ pļaus’.
Sarkanbaltu āboliņu,
Dievs, mums lūdzu iesēt ļauj…

Andris Jansons
TĀLĀK

Tas nevar tikt 
Nopublicēts 
ko dzejnieks raksta 
ar sirdi un nerviem 
asinsvadu jūklis 
traucē 
ieraudzīt secīgo 
valodas plūdumu 
un saasināto impulsu 
ķēdes reakcija 
ir šķērslis 
iecerēto paradoksu 
loģiskumam 
tātad tas nav 
publicējams 
vienīgi ieripināms 
ar iztukšotu glāzi 
pagaldē 
nodeldējams akmenscietā 
lūgšanu solā 
palaižams ganībās 
vasaras pār- 
augušajā pļavā 
kopā ar 
avīm un teļiem 
viņu sirdis ir tik 
lielas un siltas 
viņu nervi ir tik 
labi pasargāti zem 
biezās un mitrās 
ādas.

Katrīna Marija Krūmiņa
*  *  *

Tu esi mans drošības spilvens 
Katru reizi kad triecu savu dzīvi kokā 
Vai lidoju dziļā grāvī 
Tu esi tur lai paglābtu mani no šī ceļa 
beigām

Tu esi mans gāzes pedālis 
Tu dzen mani uz priekšu pa dzīves ceļu 
Lai es nekad nepadotos un vienmēr 
Sasniegtu visu ko vēlos

Bet tu esi arī manas bremzes 
Tu nobremzē mani tieši tad kad to 
vajag visvairāk 
Tu liec man apstāties uz ceļa 
Un īsu brīdi paskatīties izjust cik 
brīnišķīgs ir mirklis un cik skaists 
tomēr ir šis ceļš

Tu esi mans atpakaļ skata spogulis 
(Vai varbūt tomēr atspulgs tajā) 
Lai kā es brauktu pa ceļu 
Un lai cik grāvjos lidotu 
Tu vienmēr esi tur. Es vienmēr tevi 
Redzu savā atpakaļ skata spogulī 
Tu stāvi tur ar savu dzelžaino skatienu 
un brīnišķīgo smaidu. Nekad 
neļaudams man skatīties pagātnē bet 
vienmēr tikai uz priekšu

Tu esi mans motors 
Tu ļauj man braukt pa šo sarežģīto bet 
skaisto ceļu

Un lai gan reizēm es to nevēlos
Un reizēm man ir nepieciešams saplīst
Lai varētu atkal braukt no jauna
Tu tomēr ļauj man būt
Tu esi mans motors un bez tevis es
Nespētu braukt. Bez tevis degvielai
Manās trubās nebūtu jēgas

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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