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Maija Laukmane
*  *  *

es gribu ar tevi pilsēta aprunāties 
un tieši šodien — 
rīt jau būs cita diena bet manī  
                                       sakrājušies 
tik milzumsdaudz mīļu vārdu 
ka tie jāpaspēj pasacīt neatliekot  
                              un tieši šai laikā 
kamēr Dievs kā mākslinieks zīmē  
                           debesīs varavīksni 
darot tevi mana pilsēta tik ļoti  
               skaistu ka gribas pa solim 
pa solītim vien ieplūst tevī īstāk un  
                                      mūžīgāk — 
dziļi dziļi tagadnes laikā 
un

es gribu ar tevi pilsēta aprunāties  
                                  un tieši šodien 
kamēr Dievs kā mākslinieks zīmē  
                            debesīs varavīksni 
kamēr mans skatiens to svin kamēr  
                 pulksteņi tikšķ un kamēr 
mīļuma vārdi 
kā gaisma 
cauri dzīvībai staigā

Dzintra Žuravska

PIRMS SAULLĒKTA
Visaukstākais tieši pirms saules  
                                                 
lēkta, 
Kad salta krīt rasa un salna kož, 
Bet debesis sārtojas tīras un augstas 
Kā asara dzidra uz bērna plaukstas, 
Un rīts solās atplaukt saulains un  
                                                 košs.

Visaukstākais tieši pirms saules  
                                               lēkta, 
Es mierinu sevi, kad bēda māc, 
Gan noklusīs sāpe un atkāpsies  
                                          grūtums, 
Un dzīve vēl veiksmi un svētību sūtīs, 
Un vieglāk kļūs elpot, būs  
                               mierīgāks prāts.

Dace Krūmiņa
SAPŅOJUMS

Klusi, klusi un lēni ienāk vakars 
caur pagalmiem. 
Klusi, klusi un viegli iemieg sapņi  
                                  uz spilveniem.

Skumjas nolaižas, 
ir tumša, melna nakts…

Viegli, viegli un klusi veras durvis  
                                    uz tālumiem. 
Viegli, viegli un maigi izaug spārni  
                                         cilvēkiem.

Apvāršņi paveras, 
dvēseles aizlido…

Maigi, maigi un viegli iznes sapņus  
                            caur mūžmūžiem. 
Maigi, maigi un lēni mostas diena  
                                   pār guļošiem.

Gaisma paceļas, 
būs jauns, balts rīts… un  
                                       atmošanās.

Dina Veinberga

PĒC LIETUS 
(Es atceros nevis Tevi, bet 

to, ko jutu kopā ar Tevi)

Daiņa Kārkluvalka foto

Bija laiks, kad man pašam piede-
rēja sava karaļvalsts ezera izskatā un 
pašam sava princese — baskāje mei-
tene ar ziliem matiem.

Viņai patika izdomāt.
Viņai patika piezīmēt.
Piešūt kā iztrūkušu pogu kādu 

kripatu likteņa arī.
Viņa domāja, ka ir iznākusi no 

spoguļa un ka reiz pienāks brīdis, 
kad viņa tajā atgriezīsies, un, kad sa-
cīju, ka viņa ir skaista, viņa vienmēr 
smējās…

Nekad es nevarēju uzminēt, kas 
slēpjas aiz viņas skatiena. Sākumā 
centos, tad jau vairs tikai ļāvos, un 
tas bija pats brīnišķīgākais, kas varē-
ja būt, — ļauties.

Trauslas strāvas mijās ar kaut ko 
ļoti mulsinošu, pat biedējošu, tad 
atkal atgriezās maigums, ķircinošs, 
valdzinošs, aicinošs. «Es ieiešu spo-
gulī un neatsaukšos,» viņa smejoties 
mēdza sacīt, tad atkal pastiepa roku, 
lai vakars mierīgi zīžļā viņas pirk-
stus, slaidus kā naktssveces. Te viņa 
ieslēpa tos miglā kā aizmirstībā, te 
iegremdējās tajā pati, līdz augumu 
uzsūca pāri plūstošā un tik mānīgi 
necaurredzamā bezgalība.

Un vēl — viņai patika plūkt saujām 
tās melnās ogas, kuru vārdu neesmu 
nekad varējis atcerēties. Viņa tās tī-
šām spieda mutē tik daudz, lai sula te-
cētu pār vaigiem un kaklu. Tāda man 
viņa patika vislabāk, jo tādā mutē bija 
visvairāk dzīvīguma, un, kad viņa lipī-
go plaukstu piespieda savam klēpim, 
tas līdz ar viņu suloja un kārdināja…
kārdināja un suloja, un nu alkainas 
mutes bija mums abiem.

Viņa bija tik neparasta, mana 
baskāju princese…pirms izgāja lie-
tū…bet tas būs mazliet vēlāk.

Pašreiz vēl, kad saku, ka viņa ir 
skaista, viņa smejas, matus atmetusi, 
smejas skaļus un vilinošus smieklus.

Jā, un vēl mēs gājām barot balo-
žus, un viņi vienmēr uzradās nez no 
kurienes, guldzināja, grozīja košās 
pakakles, un viņiem nekad nebija 
sāta — gluži tāpat kā mums vienam 
pēc otra… laikam…

Toreiz es gribēju ezerā aizpeldēt 
līdz viņai, bet viņa vienmēr mēnes-
gaismā spēlēja paslēpes, te viņa pa-
rādījās vienā vietā, te citā, un ūdens 
tikai meta un meta mēmuma sidra-
botus apļus.

Un tā vienmēr.
Un atkal es nezināju, kas slēpjas 

aiz viņas skatiena.
Un viņas zilie mati, pirms viņa iz-

gāja lietū, pirms viņas mati kļuva vis-
caur slapji un sāka pilēt, un tad jau 
sīksīciņām tērcītēm, tādām kā asaru 
straumītēm…

Rudens vienmēr smaržo mazliet 
pēc nāves. Šis septembris nebija iz-
ņēmums.

Neciešu atvadas, bet es zināju, es 
nojautu ar septīto, devīto, sauciet, kā 
gribat, prātu.

Viņa vēl centās būt šeit, bet domu 
skrējienu nodeva skatiens, kurš jau-
tāja — vai Tu vēl ilgi tā turēsi manu 
roku? Ir laiks!

Es zināju: kad pa-
celšu acis, burvība būs 
pagaisusi, bet es tik ļoti 
baidījos atmosties viens.

*  *  *
— Dari to! Dari! — 
— Ko man darīt? 

Ko? — iztrūcies un ne-
saprašanā centos sve-
šādajā sejā pazīt man 
tik mīļos vaibstus.

Spožā gaismas strēle 
viņas plaukstā atgādi-
nāja nazi, un tā jau arī 
bija nazis, un es sapra-
tu, ka, ejot pa apli, ne-
kam nav ne gala ne sā-
kuma. Viņa spieda man 
rokā  gaismas strēli ar 
ļoti smalku asmeni.

— Es Tev meloju! 
Es visu laiku esmu Tev 
melojusi! Tagad gribu 
saņemt pēc nopelniem!

Bet es kā apburts tikai skatījos uz 
zilo gaismu, kura nez no kurienes 
bija uzradusies un kā tvaiks cēlās 
kaut kur no apakšas, no vietas, kur 
norasoja un nolija viņas matu ap-
burtais tonis, un es neuzdrošinājos 
paskatīties, kādi tie ir tagad un kādi 
būs tad, kad beigsies lietus. Vēl es 
domāju par seno aku, kurā cilvēki, 
mājokli pametot, bija ielaiduši spo-
guli un aku aizbēruši. Domāju, kā vi-
ņam tur, pazemē, klājas, kā viņš tur 
tagad tā, viens, un kas tagad spogu-
ļojas viņa melnajā vaigā? Pats nezi-
nu, kāpēc par to domāju tieši tobrīd.

*  *  *
Es vienmēr biju gribējis aizpeldēt 

līdz viņas smiekliem, piepeldēt tā 
cieši, cieši viņai klāt un pasacīt, ka 
mīlu viņu ne jau tikai viņas zilo matu 
dēļ, bet ka vispār… ka vispār nekam 
citam vairs nav nozīmes, jo esmu sa-
ticis viņu…

Un tad viņa atkal smietos un 
šļakstītos, un es mēģinātu atšifrēt ap-
burto gaismu, nolasīt viņas kodu līdz 
tirpoņai, līdz skurbai bezspēcībai, lai 
varu atkal saļimt un skūpstīt viņas 
noberzto kāju, skūpstīt visu, kas vi-
ņai sāp, un tā aizskūpstīt sāpi arī sevī.

Apmānīt.
Aizlāpīt.
Lasīt viņas ar lūpukrāsu rakstītos, 

vienmēr mainīgos tekstus uz sienām, 
un viņa vēlāk pētītu un apbrīnotu 
manu ķermeni, manas rētas, likteņa 
iededzinātos kāšus un vienmēr sacī-
tu — tieši tāds tu man patīc; es tevi 
gaidīšu arī tad, ja tu neatnāksi.

Esmu vēlējies tikai to — tieši tik 
un tā, lai mana izsalkusī mute… Tā, 
lai viņas dāsnums…

*  *  *
Un tad viņa bija prom. Es viņu 

nenogalināju, nē. Es biju nogalinā-
jis Sevi. Pamazām pilinājis indi caur 
mazu brūcīti dvēselē tādās devās, lai 
paildzinātu šo saldo agoniju, paspī-
dzinātu, līdz nogalināju to daļu sevī, 
kura bija ļoti atbildīga par baložiem.

Un līdz ar viņu prom bija viņas 
pasakas, kas vēl joprojām liekas vis-

saldākās, un es vēlētos, tik ļoti vēlē-
tos tajās atkal atgriezties, lai sapītos, 
lai sapņotu līdz ar viņu par eņģeļiem 
kokos ar sarkanām acīm, par to, ka 
laika kā tāda nav, ir tikai gaišs un 
tumšs, par viņas vecmāmiņu, mīļo 
babu, debesu vārtos ar mīlestības 
starojumā svētījot paceltu roku…

*  *  *
Ejot pa apli, nav ne sākuma, ne 

beigu.
Ejot pa apli, vienmēr atgrieža-

mies tur, kur bija vislabāk.
Ejot pa apli, nojūkam un nejūtam 

laiku, ir tikai gaišs un tumšs.
Tāpēc es izvēlos apli, kuru sen 

apvilku ap sevi jūrmalas smiltīs ar 
koku, neapzinādamies loka spēku.

*  *  *
Es esmu izdedzis,
pārnogatavojies,
apsūbējis
un atgriezies.
ES ESMU NOTICIS,

un man ir balta bārda un baltas atmi-
ņas, un es esmu atgriezies uz salas, 
kur mūs negaidot pārsteidza lietus, 
bet viņa nebēga, tikai skatījās izmi-
sušu skatienu.

Uguns ir jāaptur laikus, ir jāatsa-
kās palikt ilgtermiņa laimes sajūtā, 
jo tad pazūd iespēja pacelties spār-
nos vēlreiz un atkal kā no jauna, jo 
būtisks ir tikai mazo lietu skaistums, 
jo… jo… Tagad es to zinu.

Man patīk svinēt mārdadžus un to 
dienu, kad viņa man parādīja pasauli 
no citas puses.

Ka var skatīties arī Tā un nevie-
nam par to nav jāatskaitās.

Esmu šeit ne jau apraudāt, ne jau 
gremdēties viņas izdomātajā Aizspo-
gulijā, kurā tā pa īstam nemaz nees-
mu bijis. 

Nē, ne jau tā.
Esmu šeit pajautāt, vai viņa ir bi-

jusi un notikusi, un pa kuru brīdi biju 
noticis Es?

*  *  *
Tā bija lemts.
Es ticu pūces asarām. Joprojām 

ticu, ka vārdi ir stiprāki par nāvi un 





Dzintra Dzeguze
*  *  *

Dzīvē kā šahā: 
Viens gājiens tavs, 
Viens mans. 
Ar vienu gājienu kauliņu kaujam, 
Ar otru sevi nokaut ļaujam, 
Un beigās neizšķirts vai mats — 
Kā izmainās tavs skats? 
Bet šahā pastāv brīnišķīga iespēja: 
Sākt spēli atkal no jauna.

ka katru spēli jau uzvarēt nevar un 
nevajag, jo kas ir uzvara pret to, ko 
iemantoju es?

Es tagad zinu, ko nozīmē brīnī-
ties, piešūt, piezīmēt iztrūkstošo un 
tā, lai neatšķir sapni no īstenības, 
un nebaidīties, nebaidīties sapņot, 
priecāties par šo brīdi. Kad manas 
domas man pašam kļūst par šaurām, 
es atkal eju mēģināt pats sevi sasaukt 
starp visām tām drazām, kas mūža 
garumā kā sārņi ir salipuši un sagū-
luši viscaur upes ceļā, un straume 
nav tik spēcīga, lai attīrītu aizvilkto 
gultni un krastus…

Mēģinu sasaukt, līdz atkal esmu 
uz laipas.

Eju meklēt zilus mārdadžus, 
kaut esmu nodeldēts līdz audiem, 
sapinies pats sevis izliktos tīklos un 
tūkstošreiz iekritis zvēriem domātās 
lamatās, un izķepurojies, un sapratis, 
ka ir pieturas, kurās pat vējš neapstā-
jas, ka dzīve ir tāda milzīga izsole.

*  *  *
Es kādreiz uzrakstīšu grāmatu, ja 

Dievs dos man laiku un pacietību.
Rakstīšu par savu mūžam neiz-

sapņoto, par Tevi, par sevi, par mūsu 
nebeidzamo satikšanos uz Piena 
Ceļa, un tas būs vienīgais patiesais 
stāsts, jo vienīgais, kas mums patiesi 
pieder, ir mums atvēlētais laiks, pā-
rējam nav nozīmes.

Un vēl — ka gan jau mums katram 
ir kāda līdz galam nenospēlēta nakts-
vijole. Kā mana baskāje princese.




