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Andris Jansons

VERITAS

«Šis vīns, 
kas izstiepts 
ziedā!» 
(R. Jaunskalže) 
Kā apturēt šo 
malku pēc 
malka ko 
kāri alkst 
dvēsele un 
mēle šis 
vīns ir 
noausts 
iepriekš vilktā 
spirālē šis 
vīns ir 
nospriegots 
tūkstoš sauļu 
mirdzēšanā (ko 
Bhagavadgītā pravieto 
un Hirosimā piepildās) 
šis vīns ir 
nomanāms 
manās 
plaukstās neviens 
puteklis nelīp 
klāt neviens 
puteksnis nekrīt 
neapaugļots ziedā.

Maksimilians Kvite

MANAI VASARAI

Manai vasarai šodien jubileja —
Pērku torti un pudeli vīna.
Daudz laimes un prieku novēlējis,
Nu sēstos pie galda, un svinam.

Manai vasarai šodien jubileja.
Kā to lai nepieminam!
Kā mīļi gaidīts, ciemos eju.
Nu sēžam pie galda un svinam.

Manai vasarai šodien jubileja —
Sēžam pie galda un svinam.
Cik viņai to gadu jau aizritējis?
Pietiek, ja paši zinām.

Manai vasarai šodien jubileja.
Kas bijis, nepieminam.
Dievs dos, šī nebūs pēdējā,
Ko abi kopā svinam.

Maksimilians Kvite

SKĀBARŽA LAPA VĪNA GLĀZĒ

Glāze uz verandas galda. Tava glāze, neizdzerta, pat lūpām 
neskarta. Neskarta sarkana vermuta glāze.
Glāze vērmeļu vīna uz manas verandas galda — lietišķs 
pierādījums, ka tikko vēl biji. Nupat. Pirms mirkļa.
Viens mirklis — ass lūzums laikā un telpā. Un izmisīgs 
tukšums visapkārt. Un kāda uzmācīga zemapziņas lapsene 
riņķo apkārt: tu esi prom, prom, prom…
Vēja nesta skābarža lapa ieplanē glāzē — neizbēgamības 
apliecinājums. Rudens un tavas aiziešanas atgādinājums.
Glāze tā arī paliks neizdzerta. Gaidīs tevi.
Cenšos saprast, kāpēc aizgāji? Acīmredzot pie manis nejuties 
droši, tev sala, tāpēc gājputniem līdzi dienvidu virzienā 
aizlidoji. Uz siltākām zemēm, kur rudeņos koki nenomet lapas.
Šeit bez tevis laiks kļūs vēl drēgnāks, vēl nemīlīgāks. Atkal upes 
būs ledū un ezeros smaks zivis. Un cerības smaks. Un nelīdzēs 
vērmeļu vīns.
Kad pavasaris atnāks un sāksies pali, aizej pie Daugavas, 
Abavas, Ventas vai kādas citas, pāri plūstošas upes un 
ieklausies, ko nepaguvu tev pasacīt. Gribas, lai tu to zinātu, 
kaut arī tam vairs nav ne jēgas, ne nozīmes.
Bet glāze uz verandas galda ar vermutā peldošu skābarža lapu 
lai tā arī paliek — līdz gājputni mājās nāks. Tā būs zīme, ka 
gaidu tevi. Joprojām gaidu.

Maija Laukmane

*  *  *
atgriežos kā putns pavasara vieglajās debesīs
un nu tikai noturēt spārnus tā
lai pašas radītas ēnas netraucētu
dvēselei uzlidot viegli skaisti un brīvi —
un lai pašas elpas sildītie mutulīši
caur kūpošu skursteņu dūmiem
caur vējā skrejošiem putekļiem
caur vientulības sāpīgām asarām
un caur sekunžu strauji zīmētiem līkločiem —
lai manis pašas elpas siltie mutulīši
vēl augstāk nekā tas izdodas spārniem
spētu sirdi debesīs uznest
caur neko citu —
caur dzīvi

*  *  *
katru rītu atkal no jauna
es sargāju sevī bērnu:
smieklus vējus līksmi un vieglumu
un dziedošus putnulēnus
katru rītu atkal no jauna
sargāju pieticību:
sīku laimes drumstaliņu
un saules brītiņus īsus
katru rītu atkal no jauna
bez šķiltavām uguni kuru
ravēju takas sargāju laipas
un plaukstā atslēgas noturu
katru rītu atkal no jauna
kā bērns mostos — bezsvara viegla
pilna līksmes un pilna cerību —
auju kājas un
izeju dienā

Andris Jansons

NO-RAKSTIEM

Tavs vīns ir liets 
citā 
traukā un 
cita 
lūpas to skars un 
citāda 
izlikšanās pavadīs 
tevi dienas gaitās 
tikai naktīs 
tu varēsi būt 
pavisam citādāks 
ar baiļu trīsām 
piepildīts 
un redzošs cauri 
tumšajam 
stiklam kā 
Dievam kas 
vienīgais 
ir 
gudrs un 
nezināmie altāri 
pavērs savas 
ziloņkaulā kaltās 
durvis un 
mūžīgs gods.

Aivars Aivieksts

DIEVA DĀRZS

Puķes, zvaigznes mīlestība, 
tā kā acis pretī mirdz — 
vēju stunda, rīta svīdums, 
izvēlies, ko kāro sirds.
Ziedi smaržos, zvaigznes 
priecēs, 
mīlestība nāks ar baudu, 
dzīves polkā kāju piecērt, 
laiks šis pirkts par tavu 
naudu.
Lec un nedomā ne brīdi, 
ka arī pats tu ziediņš vārs — 
puķes, zvaigznes, mīlestība, 
viss ir Dieva dārzs.

Aivars Aivieksts

KURŠU ZEME

Es noliecu galvu, kuršu zeme, 
tev jūras krasts gluži kā 
vētrasputns, 
lido tik zemu, ka ēnu nemet, 
tik zemu, ka smiltis acīs put…
Viens spārna gals Kolkā liecas, 
otrais beidzas pie Nidas, 
Alsunga — suitu sieva kā 
sirsniņa vidū.
Pa labi Ventspils, pa kreisi 
Liepāja dus, 
kuģi ostās pūš miglas taures, 
matroži salutējot, sasit papēžus.
Pat ja putns tas nav, bet strēlnieka 
loks, 
lūgsim, lai debesis krastu šo svētī 
ik vakaru saulrietā apzeltot.

Daiņa Kārkluvalka foto


