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Ina Strazdiņa
*  *  *

No vijoles ir palicis tikai lociņš. 
Kad vakaros ar to pabakstu pagales, 
Tās savādi īd — 
It kā pēc notīm.

*  *  *
Nepavisam negribējās, 
Bet gadījās 
Vispirms iebrist rudzos un 
Tikai tad baltajā āboliņā.

No sākuma būs maize 
Un tikai tad vainags 
Manam staltajam rikšotājam.

Dieva dārzos ieiesim neapsegloti 
Ar augustu debesīs.

Viss līdz galam nepateiktais 
Būs Visuma ausīs 
Iekārtas pērles.

Dace Krūmiņa
ATDZIMŠANA

Ak, vēji, vēji!

Atskrēja, ieraudzīja un aizpūta. 
Nekas pāri nepalika. 
Pat ne visniecīgākā sajūta, 
ka vispār bija.

Ak, vēji, baisie!

Pārskrēja, izpostīja un uzvarēja. 
Visu līdzi aiznesa. 
Nekas tiem pretoties neiespēja. 
Vien lietus asaras lija.

Ak, svētīgie vēji!

Atnāca, izvandīja un paņēma 
visu, kas labs, kas slikts. 
Bet pasaulei jaunu sauli atstāja, 
kad uzausa rīts.

Dita Lasmane
*  *  *

Krīt 
kastaņi uz asfalta 
un plīst… 
Tā mums plīst dzīve. 
Es tevi mīlu! 
Vai mani mīl? 
Atkal pret asfaltu 
kastanis krīt… 
… saplīst dzīve.

*  *  *
Rudens ugunskurs aizdedzies. 
Uguns liesmas izkvēlo kļavās. 
Deg koki, rūsgani atblāzmo pļavas. 
Eglēs — vienīgi tur vēl zaļo 
Nemainīgs, cerīgs zaļums. 
Sniegos drīz baltos klajums.

Dzintra Dzeguze
*  *  *

Dvēseļu mobilie sakari skan 
Lūgšanā. 
Puķu dzīvība 
Manās rokās tvan 
Plūkšanā. 
Lido garām kāda vārna un ķērc: 
— Dāviniet puķes dzīvajiem, 
Mirušajiem tās vairs nevajadzēs, 
Krā — krā!

*  *  *
Šīs dienas somā meklēju 
Maciņu, 
Prieku, 
Mīlestību, 
Kredītkarti, 
Biļeti, 
Telefonu, 
Šarmu, 
Smaržas, 
Bet izvelku 
Puķainu mutautiņu.

Laimdota Grīnšteina
*  *  *

mēnesstars manā logā 
ar zariem kopā dejo 
ēnu deju

es ticu, ka ir tādas mēnesnīcas, 
kad aizokeāna ēnas 
maldās pa vecajām takām 
ap savām dzimtajām mājām, 
ar citām ēnām sarunājas, 
noglāsta sendienu suni 
un jautā, kur palika delfīnija 
mājas galā — 
puķe ar jūras krāsu

vecas fotogrāfijas skatos… 
visi tik apskaužami skaisti un jauni, 
un nenoveco nemaz

nekas — 
tā būs arī ar tevi un mani, 
nekas

mēnesstars dejo uz loga, 
mēnesstars to var. 
varbūt, ka vecajā mājā 
satiekas ēnas šovakar…

Elīna Kanberga
*  *  *

Skaudrs konflikts 
Sasniedzis cerēto mērķi, 
Caurdūris to, 
Un lepns ir šāvējs, 
Jo kam gan rūp, 
Ka ābols ir miris?

*  *  *
Vai es zaimoju tev, Dievs, 
Ar šaubām, 
Nekorektiem jautājumiem 
Un tiekdamās pieskārienu. 
Vai es zaimoju tev, Dievs, 
Ja dzeja vairs nenāk no sirds, 
Jo prāts tai uzlicis vāku. 
Vai es zaimoju tev, Dievs, 
Sevi neatzīdama 
Un mūžam alkdama 
Dzelžainu loģiku 
Tavā nolemtībā. 
Jel piedod, 
Piedod, ja tā. 
Savā tumsībā 
Es jūku prātā.

Krišjānis Zeļģis
*  *  *

gaidīju vali 
pirms tam pāris dienas ēdu dažādas 
jūras veltes 
trinu dunci kaut zināju ka tikai  
                                             skatīšos 
nepazīstami līdzcilvēki sanākuši 
biezos brezenta mēteļos 
cīnās ar vēju un skatās turpat kur es 
redzes lauks kā kaujas lauks 
slapstos un nerādu skatienu savu 
gribu būt tas kas sauc 
eu redz kur valis 
ar pirkstu bakstīdams īstajā virzienā 
zinu ka klusībā arī pārējie cer 
uz šo mazo slavas mirkli 
pelēka netīra jūra cilājas 
un nekādi vaļi nerādās 
tas gan neko nenozīmē 
tā var būt 
arī rīt var tā būt 
šodien nebija rīt būs

Līga Ivanova
DRAUGAM

(No senākas dzejoļu krātuvītes)
to siltumu 
kas manā sirdī mīt 
es vēlos dāvāt tev 
gan šodien 
rīt un aizparīt 
dāvāts tiek 
tas tev kā mīļam draugam 
lai savu sirdi 
spēj pie manas sasildīt 
lai mazā spožā sveces liesma 
kas iedegta tiek vakaros 
un klusa 
tikai tev vien mīļa dziesma 
aizved tevi tālu 
sapņu upes mijkrēšļos…

Aivars Aivieksts
ES DĀVINU TEV

Es dāvinu tev 
šo lietaino dienu. 
Ne tāpēc, ka gadījās lieka, 
bet no visas sirds.

Savam priekam 
vari neatraisīt 
zibens sasieto lenti, 
zem lietussarga aiziet garām, 
neredzot, kā atmaigst māli, 
bet ja sirdspukstus dzird, 
pacel acis uz augšu: 
es vēl nebūšu aizgājis 
nekur tālu.

Dina Veinberga
*  *  *

varbūt kaut kur vēl pažobelēs 
dilušas koka karotes glabās tā  
                                  medus smaržu 
no to ābeļu ziediem kuras jau  
                   izsenis mākoņos zied… 
varbūt to grebējs ir tik ļoti  
   sīksaknēs ieaudzis un nu ir ābeļu  
                                             debesīs 
kamēr skudru ceļš šeit viņam  
                                šalkojot pāri iet 
tāpēc 
man manu vājumu piedodiet 
viss ir ritējumā kaut arī pelnu ceļš  
                                                  pāri 
viss ir dzīvāks par dzīvu un savējo  
                                       nolemto iet 
tāpēc atļaujiet vienai man pastāvēt  
                 smaržīgā priežziedu vējā 
un man manu vājumu 
man manu vājumu piedodiet 
te kur dzērves aizlido pelēkos linu  
                                             kreklos 
tieši zem Dieva radītās gleznas 
te kur rupjmaizes šķēles vēja  
        plauksta tieši no labības lauka  
                                                 griež 
ne jau saskumt pasaules dēļ esmu  
                                                nācis 
bet gribu būt pasargāts 
man nav vējluktura bet tumsā eju  
                                          bez baiļu 
kāds esmu gaismā te ienācis tumsā  
                                         ieeju tāds 
pirms vēl zeme mūs ēdīs melnu un  
                                   valkanu muti 
pirms vēl paspējam sīksaknēs  
                 austies un cauri lapotnei 
ābeļu debesīs skriet 
man manu uzdrošināšanos  
               piedzimt ļaujiet šeit svinēt 
bērzu zaļgano miglu aprīlī mīlot  
                                       līdz sāpēm 
un manu bezspēcību šeit  
                        nepiedzimt piedodiet 
varbūt kaut kur vēl pažobelēs 
ieslēpts pastalās iekodēts tikums 
bet pati saimniece mūžības ceļos  
                          kviešu kūlīšus sien 
viss ir lielāks par lielu kaut arī  
  izlicies sīkums tāpēc noliecu galvu  
                                      un pielūdzu 
savas Latvijas priežziedu vēju 
bet jūs 
man manu alkaino prieku un reizē  
                                bezgala vājumu 
piedodiet

Daiņa Kārkluvalka foto

Dzintra Žuravska
UZ GAISMAS SLIEKŠŅA

Atkal es klūpu 
Pār tumsas slieksni 
Un gāžos kā aklā 
Atvarā iekšā. 
Kā izkļūt ārā, 
Kas sagaidīs priekšā? 
Cirst saules zīmi 
Nakts melnajā slieksnī, 
Kaut gaismiņu sīku 
Nest saudzīgi riekšā. 
Ar būtību visu 
Pēc gaismas tiekšos, 
Līdz beidzot stāvēšu 
Uz gaismas sliekšņa.

Inga Ieviņa
*  *  *

Tāda rīta māksla 
«Atvērt logu» 
un nenobīties 
no asā vēja, lietus 
vai varbūt pat vētras. 
Nenobīties, ja 
neesi pamanījis, kā lapas 
sāk dzeltēt 
un tagad jau kailie zari pumpurus 
dzen… 
Nenobīties atvērt logu 
un izvēdināt 
vakardienu. 
Tu torīt nesaprati, 
kāpēc es piecēlos 
atvērt logu 
un nenobijos 
no svaiga gaisa 
pilnas dienas.

Kristīne Broka
BĒRNĪBAS SIENĀŽI

Kaktā nolikta skumja ģitāra klusē. 
Spēlmanim nesāp, un nav par ko  
                                                smiet. 
Atkal esmu savā dzimtajā pusē, 
Atkal esmu savā bērnības pusē. 
Kaktā nolikta skumja ģitāra klusē, 
Vien sienāžu dziesma apkārt man  
                                               pulsē, 
Nakts tik silta manā ceriņu pusē, 
Vien sienāžu dziesma klusu ko vēlē: 
Skan atmiņas kā mirdzošs kauss, 
Neviens tās pušu nepārraus. 
Visapkārt dārzā ziedi tvan, 
Šī nakts uz mūžu dzīvo man.


