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Maksimilians Kvite

MANA LIELĀ VAINA 
ESEJA

Kopš bērna kājas esmu centies 
godīgi dzīvot. Nedomājiet, ka tas 
nāca viegli, bet tā es tiku audzināts, 
tā mani mācīja lielie. Tā visi vecāki 
audzina savus bērnus — kuram gan 
nepatīk ar viņiem lepoties: «Redziet, 
tas ir mans dēls!», «Tā ir mana mei-
ta!» Gribētos, lai maniem senčiem 
nebūtu pamata gausties.

Gribēt ir viena lieta, daudz grū-
tāk gribēto panākt. Ja kāds apgal-
vo, ka viņam tas nācies viegli, neti-
ciet — viņš vai nu nezina, ko runā, 
vai arī tīši fleitē. Būt godīgam ne-
pietiek ar apņemšanos nemelot, ne-
krāpties, citiem pāri nedarīt, nevie-
nu neaizvainot. Godīgam būt — tā 
ir māka izstūrēt cauri visiem kārdi-
nājumiem, visām barjerām, ko dzīve 
ik uz soļa mūsu ceļā noliek, izbīda. 
Mana vecmāmule, lai viņai debesu 
valstība, būtu teikusi: «Tas ir nela-
bais, kas tevi kārdina. Tu nedrīksti 
viņam padoties. Sargies no viņa!»

Skaidrs, ka jāsargās. Skaidrs, ka 
nedrīkst padoties. Bet cilvēka apziņa 
ir kā ūdens — plūst tur, kur vieglāk, 
kur mazāka pretestība. Kad jāizvēlas 
starp meliem un tēva siksnu, jaunais 
cilvēks dod priekšroku pirmajam. 
Kad pirmais solis sperts, kāpēc ne-
mēģināt vēl? Un pagalam ir tavs go-
dīgums.

Neesmu tik ticīgs kā mana vecmā-
mule, tāpēc saku: «Dzīve ir kā viltīga 
lapsa, kam patīk cilvēkus kacināt. Tu 
nezini, kurā brīdī tā izliks tev lamatas.»

Ļoti sen, savus priekšnieka laikus 
sākot, biju naivi iedomājies, ka būšu 
godīgs, ja pret visiem padotajiem 
izturēšos vienādi — kā pret tiem, 
kuri pret mani izturas godīgi, tā pret 
tiem, kuri tādi nav.

«Godīgam būt — cik tas ir grūt!» 
Skaidra pieredzes trūkuma izpaus-
me. Būdams vienādi godīgs kā pret 
godīgajiem, tā pret negodīgajiem, 
es jau pašos pamatos kļuvu nego-
dīgs pret godīgajiem. Apvainoju 
labos, nolikdams blakus sliktajiem, 
nostādīdams visus uz viena pakā-
piena. Ar savu aplamo taktiku ne-
radīju stimulu maniem ļaudīm kļūt 
labākiem.

Diemžēl savu alošanos atskārtu 
vien tad, kad bija jau par vēlu, kad 
neko dižu vairs labot nespēju, kad 
atlika vien brīnīties, kāpēc esmu 
palicis viens, kāpēc no manis no-
vērsušies arī tie ļautiņi, kas sākumā 
vismaz izrādīja cieņu. Nepārdomātu 
ideālu vārdā savus balstus pats biju 
nozāģējis.

Par pīti visam joprojām kā bērnī-
bā vēlos būt godīgs. Tikai līdzās vairs 
nav vecmāmules, kas pamācītu, pa-
teiktu priekšā. Žēl, ka nav tādas sko-
las, tādas maģistrantūras, kur apgūt 
godīgumu, papildināt.

Ikdienā ir tik daudz negaidītu 
pagriezienu, ka ar bērnībā iemācīto 
vien nepietiek, kad jārīkojas pašam 
uz savu galvu, pēc intuīcijas, lai arī tā 
ne vienmēr ir labākā padomdevēja.

Ina Strazdiņa
(Kamēr Tramps un Kims stīvējas 

par kodolraķetēm, plosās spiegu skan-
dāli un Putins jau kuro reizi ir atgrie-
zies Kremlī, Kurzemē gaida lietu un 
runā par varenāko no visas pasaules 
līderiem — dabu. Manā pusē muti lie-
ki nedzesē, saka tieši un īsi, un tā, ka 
skan. Dažas epizodes atļāvos noklau-
sīties un pierakstīt. Viss kā dzīvē.)

* * *
BRIEŽ

«Es tev atnes narcisiņs un vien 
tulp. Vairāk man nav. Divs tik bij pa-
likušs nostāk no dīķ.»

«?»
«Briež! Vesels bars. Noēduš vis, 

ko vien var. Dārzs pa tīro.»
«Tu man var nestāstīt! Piecs 

plūms, sešs ābels — kaput! Nav! Es 
doma, kam es te vispār ko sēj un stād, 
zvēriem priekš apēšan. Bariem nāk. 
Pupiņs, zirņ, biets — nost  kā ar nāz. 
Viņgad cūks, šogad vēl nav nākušs, 
noēd rāceņs, ka maz nelikas. Apvilk 
striķ, sakār lupats, šķaud virsū.»

«Kad man vērl bij suns, tad tā ka 
raustījās, bet kopš nav, pills dārzs un 
vēl logos skatās. Es tagad pasācs pats 
riet. Viņvakar atkal skatos: kā ta — 

briež tēviš, rāg kā mākoņ, stāv zem 
ābels. Es paver dūrs un dod vaļa: 
«Vau, vau, vau!», bet man jau tā dobj 
nesanāk, tā smalk. A viš pasper sol 
un apstājas, skatas, kur tas suns i. 
«Rād man to sun!» viš sak.

Vēlāk ar vis ģimen klāt. Es atkal 
ar sav rienamo pie durvīm un rej līdz 
sliktai dūšai. A šis tik nogroz galvs 
un i nekust.»

«Mērkaķ!»
«Man tād dull dom ienāc prāta. 

Dzīvot tuvāk zoodārzam, nopirkt 
lauv mēsls. Viņiem takš jābut. Izkai-
sīs pa dārz.»

«Tu doma viš to saprast? Viš jau 
lauv nav redzejs.»

«Nu, tas nekas. Smak jau būt. Bet 
gan jau saost, ka plēsīgs zvērs. Citād 
man jāpērk magnetofons ar suņ bals 
vai jāvelk elektriskais gans, bet šie 
jau leks pār, un pats vel dabūs pa 
nagim.»

«A ko viš mežā nestāv?»
«A tur ir jāstrāda, a te viss gatavs. 

Nāk pie klāt gald.»
«Lab, es nu ies, kamēr vēl vakars 

nav klāt. Jāiesēj burkaņ, zvēriem 
priekš noēšan, dabīg.»

«Man atkal jāiet zīlīš barotns 
novākt. Nevar ciest, ka vasars laika 

speķ pa kokiem mētajas. Jau pats a 
kamar pa pier dabūj. Tik augst uz-
kārs. Nāc lejā — ciets kā dakstīš.»

KNAUĻ
«Kā ta knauļ šovakar tik maz?»
«Kuš, neruna! Piesauks! Viņdien 

bij uz brīvdabs koncert. Un tur ar 
neviens nekož. Nospried, ka tas 
tapec, ka cilvēk tik daudz, ka šie ap-
juk. Tik lepn galds klāts, ka nezin, uz 
kur pus skriet.»

«Nu, bet šogad — ta ka zvēr. Ne-
var ciest. Kož līdz kaulam.»

«Viņvakar zāģej malk — pižiks 
galva. Nevar glābties.»

«Man gandrīz šmuc sanāc. Vakarā 
istaba izsit knauļs, lai var mierīg gu-
let. Skatos, div sēž vecajam uz galv. 
Gribēj lāb, bet kā vilk ar dviel… Ve-
cais div dien ar man neruna.»

JĀŅ
«Rudzpuķs jau ir?»
«Kā ta, pill lauk.»
«Un pujens ar jau pilnos ziedos.»
«Margrietiņs ir un jasmīn. Uz 

Jāņim būs asters un gladiols jāgriež.»
«Es nezin, no ko mēs tos vaiņags 

pīs? No sīpoļlokim?» 

Dzintra Žuravska

KAD VAKARS SŪB
Vakars kad palsā nokrēslā sūb, 
Migla kā dvēseļu upe kūp. 
Kāpj un ceļas augšup kā tvaiks, 
Liekas, uz brīdi pat apstājies laiks. 
Klusi pa krēslu nāk atmiņās sērst 
Tie, kuri sen jau ir aizsaulē. 
Tādas kā skumjas, kā žēlumu jūt, 
Kad tie atkal pagaist un zūd. 
Vakars kad palsā nokrēslā sūb, 
Dvēsele balta kā migla kūp.

Ilona Miezīte
TAVS MIERS

Tavs miers guļ tevī 
kā maize uz galda, 
kā lakats ap pleciem, 
kā piens krūzē guļ.

Kā pulkstens pie sienas, 
kā muša pie griestiem, 
kā sirds tavās krūtīs — 
tā miers tevī guļ.

Tev laiks pie durvīm 
kā pūkains kucēns 
guļ pieradināts 
un asti kuļ.

Kā putekļi plauktos, 
kā atmiņas lūpās, 
kā debesis rūtīs — 
tā miers tevī guļ.

Inta Vītola
* * *

Rudens 
vakars nakts rīts

mākoņi tumši un zemi 
pārstaigā 
lēni bez vēja 
aizraudot asaras aukstas 
bez skumjām bez cerībām dusmām 
līdz vakaram kamēr pret debesi 
saule norietot zeltaina 
pamali svētī

norimstot smaguma elpai 
nakts nāk 
attīrot debesis 
savācot zvaigznes to sensenās zīmēs 
un ļaujot iet aizvērtām acīm 
pa taku jo redzams ir tikai tas 
gaišums 
kas palicis aizejot tam 
kurš ir gājis pirms mums

rīts nāk ar pienbaltu miglu 
saule pret sīkajiem pilieniem sitas 
sašķīstot gaismā 
acis žilbst

atveras sirds gribas gavilēt 
dalīties priekā un 
mīlēt un 
pateikties Gaismai 
par skaisto

Dita Lasmane-Slišāne
* * *

cik skaisti mēs… 
latvieši protam svinēt svētkus… 
pagultē ieslaukām grēkus… 
skaistas pilsētu rotas 
ugunis zibsnī 
… sāpes iesienam lakata stūrītī… 
jaukas piemiņas lietas 
… garoziņa tik cieta… 
koncerti, rotas 
viss tik dēļ simtgades 
… omīte no šķūnīša nes pēdējās 
malkas pagales… 
būs salūts 
būs salūts simtgadei 
… bērniem nepietiek maizītei…

Helmuts Feldmanis
* * *

Vēl tu neesi bijusi, 
Vēl nav aususi Saule, 
Vēl nav dziedājis putns, 
Vēl nav nošalcis vējš.

Vēl nav nākusi diena 
Un zudusi vakarā, 
Vēl nav plaukusi puķe, 
Vēl nav bijis nekā.

Bet tu stāvi un gaidi 
Zvaigžņu krustojumos. 
Dievs tur likteņus dala — 
Katram savu viņš dos.

Un tad atnāksi tu — 
Dieva radīta, dzīva. 
Lai pār pasauli ietu 
Smaidoša, laimīga, brīva.

Aivars Aivieksts

SABIEDRISKĀ ACS
It kā tu nebūtu 
uz kaut ko ķerts — 
tas smaids ir tikai grims, 
vēl laika zoba nenoberzts.

Bet iekšķīgi tā dziņa pastāv 
un lauzīsies uz āru, 
līdz sabiedriskā acs to pamanīs 
un noformulēs vārdā.

Var neteikt «ķerts» 
(tas vieglā valodā), 
var sacīt «hobijs», 
«vaļasprieks» — 
tu vīndaris, 
tu makšķernieks…

Helēna Elza Smilgaine
(No Talsu 2. vidusskolas jauno 
autoru XX gadagrāmatas)

DOMAS PAR 
PAMOŠANOS

Kas man liek pamosties? 
Tas noteikti nav kārtējais zvana 
signāls no rīta, kuru tāpat nākas 
netīšām vai tīšām nedzirdēt.
Pamosties.
Pamodusies es jūtos brīžos, kuros 
kāds mani ir saticis un iepazinis 
tālāk par ikdienišķo un jau 
pazīstamo mani. Tā ir patiesa 
mīlestība, sāpes vai smiešanās līdz 
vēdersāpēm un līdz asarām.
Man laikam nepatīk komati, viss 
ir noapaļots un vesels, tādēļ arī es 
pamostos tikai tādu iemeslu dēļ.
Ticu, ka ikkatram ir tas iekšējais 
es, kuru var pamodināt tikai ar 
kārtīgām dvēseles svārstībām un 
zemestrīci.
Es nevēlos eksistēt. Vēlos atrast to 
mazo laukumiņu pasaulē, kurā 
man nebūs vajadzīgs modinātājs, 
lai būtu pamodusies, jo man patīk 
pamosties un justies dzīvai.

Daiņa Kārkluvalka foto


