
PIEKTDIEN, 2022. GADA 7. JANVĀRĪ

7. LAPPUSE

Nr.1 (824)

PORUKAM 150. ATCERES DIENA

(13. oktobrī Druvienā)
Nu nevar 
iziet cauri Pērļu silam 
nesaticis dzeju: 
tur atkal Kukažiņa stāv 
ar miglas autu piesegusi seju.

Groziņš pilns ar brūklenēm, 
Grietai «Silmačos» būs prieks, 
bet Jūliņai tā salasīs, 
kad pie viņas ciemos ies…

Brūklenājs vēl tikpat sārts — 
ogas tā kā mīlas vārdi, 
uz mētru lūpām sarkst.

Un norit asara pār vaigu 
tik rudenīgi kvēla, 
kaut mūžību te garām staigāts.

Tur pērļu zvejnieks Ansis
Ar savām fantāzijām kaujas — 
kā apmāts meklē pērles, 
bradājot pa Gauju.

Bet gliemežnīcas vaļā verot, 
tikai tukši vāki — 
būtu skaistam sapnim 
skaisti perlamutra zārki…

Tur Vecā skola — muzejs, 
skolotāja pacietīgi 
Knipskas puikām māca: 
— Tā iet, ka ziedu nesamīt, 
tā stāvēt, ka nevienam ceļā. 
Bet puikām šodien ausis ciet, 
varbūt atcerēsies rīt…

Un atkal Dzejas dienas, 
«Buņģa» zupa vārās 
pats Poruks stāv pie maisīklas, 
lai dzejas auru klātesošie jūt. 
Un viņa jautājums 
ir tiešs un ass: 
— Vai tev ir tik daudz asaru, 
ka vari dzejnieks būt?

Mana atbilde:

Saminstinājās pirksti 
un mežģīņu rakstā 
iesējās mezgls, 
nevietā — 
ne pušu griezt 
ne turpināt vairs… 
Kā lai nedzied 
raisot vaļā neatraisāmo.

Saminstinājās dzīve 
un iesēja liktenī mezglu 
ne vairs kas glābjams, 
ne sākams no jauna, 
laiks vienaldzīgs 
aiziet garām… 
Kā lai nedzied, 
kad asara jānotrauc.

JŪRA
Priedes zied 
un deguni sāk šķaudīt 
un arī jūra iegrimusi 
klusā baldriāna snaudā…

Tas nav vairs vilnis zilais 
bet sapluinīta, dzeltenīga pļava — 
tur it kā ziedu klājiens, 
bet īstenībā ziedu nav…

Un balti taureņi virs jūras 
ziedu pīnēs viļas — 
vēl spārni neapjauš, 
ka jūra sauc tik dziļāk, dziļāk…

Nesanāks tev, jūra, vilnis balts 
no baltu taurenīšu spārniem — 
saulriets savu uguns krustu 
drīz metīs jūrai pāri.

BET PRĀTĪGI

Tie citāti, kas bija, 
sen pārcilāti 
tie ir kā veca maize, 
kas uzsitusi pelējuma vāti. 
Tos nevar vairs 
uz goda galda likt 
tas brūcēm būtu 
paraugs slikts.

Uz brūcēm jāliek 
apsējs — tīrs un jauns 
no pagātnes sejas, 
lai rītdienai nav kauns.

Bet prātīgi, 
kā Imants Ziedonis: 
ar patikšanas garšu, 
bet trāpīgi, 
kā Knuts Skujenieks cērt dzeju…

*  *  *

Sirdsapziņas tiesā 
iztiesāts mans kauns un gods
un tas, cik tagad esmu brīvs — 
tas ir mans sods.

Man neatrada divas sejas, 
lai kur es ietu, 
varbūt vien tik daudz, 
kad jānosarkst bij’ cita vietā.

Gods uzliek pienākumu, 
kad jāatkalpo dotais — 
tas ir tas pats — es lecu 
bet prieks tiek otram…

P.S. Pagājušajā gadā man 
iznākušas divas jaunas autora 
izdotas dzejas grāmatiņas 
(kopskaitā astoņas):  «Piemīdītais 
Miegs» — dzeja, «Zem tās saules, 
zem tā kalna» — trioletas.
1. augustā Pitragā notika Dzejas 
dienu ieskaņas… 
Ekskursantu autobuss, 47 cilvēki, 
brīvā dabā klausījās dzejas 
lasījumus vai stundas garumā…

Edgara Lāča foto

*  *  *
Mazliet saules siltā smaida, 
nedaudz vēja tukšo pļāpu, 
mazdrusciņ debess gudrā 
skata, 
vēl tikai pāris jūras lēnās 
dziesmas 
ļauj man paņemt līdzi. 
Ļauj man paņemt līdzi, 
uz mūžiem bikšu kabatā slēpt 
un sirsnīgi mīļot.

PĀRDOMAS

Polietilēna maisiņā sapinies vārnas 
knābis. 
Avota ūdens nu ir piķa melns. 
Nevar paelpot. 
Sodrējiem pilns gaiss. 
Diez kā ir tiem dzīvniekiem, kuri mežā 
brien pāri 
Cilvēku atstātiem atkritumiem?… 
Tam bailīgam zaķim, kurš skrien ķert 
patvērumu, 
tai vardei, kura vairs nekurkst piemājas 
dīķī?… 
Šī pasaule vairs nav tāda, kādu to 
atceros. 
Tā kļuvusi drūma un netīra. 
Man žēl.

RUNĀT BEZ VĀRDIEM

Acis rāda skumjas vai prieku, mammai 
atnākot no darba. 
Darbi parāda tēta omu: vai viņš čakls, 
vai saguris šodien. 
Ausis klausās mūziku skaļu, tātad man 
ir bēdīga diena. 
Sētā sēž meitene viena un vēro saules 
rietu. 
Viņai rokās kabatas lakatiņš, 
Kas samircis asarās… 
Mēs visi runājam bez vārdiem. 
Tikai ir jāredz un jājūt, ko pavēstīt 
steidz 
kāds, 
kurš runā bez vārdiem.


