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7. LAPPUSE

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

Monta Bērziņa,
«Avota» veidotāja
(e-pasts: berzinamonta@inbox.lv, 
tālrunis: 63222048)
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Aivars Aivieksts

UZPŪTĪS VĒJŠ

Konfigurējas olas
zem vistas spārna 
un konfigurējas cālis olā…
Konfigurējas kartupeļi vagā 
un konfigurējas govs,
kad piens saiet ragos
Konfigurējas atmiņā sejas — 
ak, šie nepareizi izslēgtie faili
kā lai tagad tiem garām ejam?
Acis gadu plīvurā segsies
uzpūtīs vējš, sirds iegailēsies,
bet neaizdegies…

Andris Jansons

GROZĪDAMIES

Nesekojiet gudro 
padomiem 
tie ir ne- 
pareizi un griež 
ausīs 
kritērijs ir 
labskanība 
gudrie groza 
savas sirmās 
galvas 
bet danči iet

Viņiem 
pret spalvu 
tikmēr 
āksta zvārgulis 
dzirdams vēl 
pirms 
to ierauga 
tāda ir 
alga — 
kā pagrozi tā 
skan.

/Mārtiņam Jansonam, 
zvejniekam no Kaltenes/

Zvejojot zivis 
vai zvaigznes 
joprojām redzam 
to pašu 
vientulīgo dārzu 
savā acu 
priekšā šalcam 
vējš iet pāri 
līdzi nesot 
dažas izkaltušas 
zvīņu plēksnes 
un zvaigžņu 
putekļus šķiezdams 
vari arī nebūt 
zvejnieks 
tāpat mīņāsies 
pa velēnām 
kurmju rakumiem 
un pērnajām lapām.

VĀRDS VIETĀ

Kaut kur ie- 
spējams 
aiz 
stikla lauskām 
izmētātām 
tur 
viens otru vārdā 
nosaukuši esam 
tas ir ie- 
spējams ka 
vecā Bābele ir 
kritusi 
un šo smalko 
pavasara sajūtu 
nevar pazaudēt 
tevi var ievainot 
stikla lauskas 
pagalmā 
tas arī ir tas 
pastarais vārds 
ka neiespējamais 
top klātesošs.

MEZGLI

Saminstinājās pirksti 
un iesējās mezgls — 
nevietā
Kā lai nedzied 
raisot vaļā 
neatraisāmo
Saminstinājās dzīve 
un iesēja mezglu 
liktenī 
un laiks aizgāja tālāk 
bez vainas apziņas
Kā lai nedzied 
kad asara 
Jānorauš…

ŠAI VASARAI

Šai vasarai 
ir tik daudz skaistu acu: 
pīpenes un madaras, 
lilijas un jasmīns, 
es ziedus uzklausīt 
un saprast mācos, 
un sirds tik gaiši 
pretī pasmīn…
Bet vieni ziedi 
alkst pēc rotaļas ar vēju, 
citi, gaidot biti, 
uzticīgi klusē — 
es pļavā palieku 
kā pirmo mīlestību pazaudējis 
un nemanu, kad plecam 
piekļāvusies smilga: 
— Sapņotāj, 
tavs mūžs jau pusē…

Maija Laukmane

pelni un koši sarkanas magones ir dzīve 
vienā dārzā roze un nātre 
vienā istabā sāpes un prieks

pelni un koši sarkanas magones ir dzīve — 
svelošs vējš tieši sejā un gulbju spārnu 
līganā slīdēšana

kad tie svelošo vēju šķiet noglāsta 
viegliņām viegli

caur manu augumu tieši tāpat iet gadalaiki 
kā caur dārzu: nupat 
biju pavasarī un plakstos vēl tagad sēž tie viegliņie smiekli 
ko smej tikai tajā laikā 
kad debess līdz sāpošai elpai viegla 
un pumpuri mostas tik izbrīnīti ieraugot sauli 
ka atveras smaidot… es zinu

cik sirdi bagātu dara vasaras pļavas 
kad tās rāmi zied apziņā pirkstu galos — 
un zinu kā rudenī dzērves māca mazos dzērvēnus lidot — 
tas viss manā skatienā iezīmēts palikšanai 
bet nu stāvu 
vienu sarkanu dzērvenīti baltā klajumā 
ieraudzīt gribēdama —

stāvu 
gaidot

viss ir īslaicīgi — mūžīgi pieskaras vienīgi 
putna balss suņu rejas nakts skaņas rīta atbalsis 
asaras smiekli nopūtas zemes smarža 
mīlestības vieglums ienaida smagums 
tumsas čabēšana gaismas gaismošanās — 
mūžīgi 
pieskaras vienīgi mirkļi pirms projām — pirms

atkal

projām 
laišanās Daiņa Kārkluvalka foto


