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Dzintra Žuravska

PAR KO BŪT  
SAVĒJIEM

Es esmu aizsegs 
Pret vēja sīpām, 
Es esmu svece, 
Lai maniem mīļajiem 
Bēda iet secen, 
Lai rītos drēgnos 
Un ziemelī asā 
Tiem nebūtu salti, 
Un pusnakts stundā 
Lai nenomaldās.

Būt par aizsegu, 
Būt par sveci — 
Vai sūtība mana? 
Cik bieži viņi to 
Pat nepamana.

Aivars Aivieksts
* * *

Mākoņu aitas 
Naktī nozadzis vējš 
Ne rasas ne pēdu

* * *
Miglas laivās 
Šūpojos mēnesnīcā 
Gaidu pārcēlāju

* * *
Saule izkāpjot 
No zirnekļa tīkla 
Tikpat asins pilna

* * *
Mīlestības termometrs 
Sieva atgriežas 
Vīra padusē

* * *
Laiva kā gruzītis 
Jūras acī 
Nakts to izskalos krastā

* * *
Nokrīt ābols 
No Aizsaules sniedzas 
Neveikli tēva pirksti

* * *
Mellenes pienā 
Vēl viens mijkrēslis 
Acu plakstiņos dienai

* * *
Acis atved 
Vezumu mīlestības 
Sirds nepalīdz izkraut

Dina Veinberga
* * *

kaist suņuburkšķu zvaigznēs pļavas  
                                                miesa 
un smarža mulsinoša vēnās plūst 
ai puķe necilā kam šonakt mani  
                                                 tiesā 
ir labprātīgs un bezvārdu šis gūsts 
ar savādām nakts skaņām pieburts  
                                             paklājs 
uz kura sevi ziedot noreibt būt

vecs pussagruvis nams grimst  
                                       aizmirstībā 
līdz zemei nošķiebušās palodzes 
drīz skūpstīs sētas maurpuķītes  
                                                sīkās 
un apraudās pēc lietus vālodze 
aiz vienas eņģes vēji durvis švīkā 
bet cieši kā pie liktens turas tās 
pil sekundes un krājas rasas tīklā 
kā vārdi gaidot kad kāds izrunās

kaist suņuburkšķu zvaigznēs pļavas  
                                                miesa 
ak paliec pakavējies mirkli 
dievišķais…

Ilona Miezīte
* * *

Sitieties, spārniņi, sitieties, 
trīsiet, mazās rīklītes, trīsiet! 
Drīz spārnus uz siltajām  
                                   zemēm 
jūs, lielie un stiprie, dzīsiet.

Es tepat kaut kur nolīdīšu 
un ziemas vidū dziedāšu  
                                      klusi. 
Es zinu — tie lāči izliekas  
                                      tikai, 
it kā bijuši aizmiguši.

Es kaut kur klusi nolīdīšu, 
trīsi, mazā sirsniņa, trīsi! 
Es visu ziemu dziedāšu  
                                    slepus 
par savu sīciņo paradīzi.

Maksimilians Kvite
RUDENĪGS MOTĪVS SI 

MINORĀ
Nokopti tīrumi rindojas kāšos, 
lai lidotu gājputniem līdzi 
uz siltajām zemēm, kur nepazīst  
                                               ziemu, 
bet zemes smagums neļauj tiem 
pacelties spārnos.

Dālijas dārzos uz nebēdu liesmo 
kā sprakstot Jāņugunskuri. 
Ik rītu gaidu ar bažām — 
ja atnāks salna, paliks vien melni  
                                          nodeguļi.

Maija Laukmane

PAR AKAČIEM UN TO AIZAUDZĒŠANU CIET
Ārējais ir maldinošs. Lūk: varētu 

domāt, ka dzīvoju tikai starp līdzenu 
elpu un mierīgu debessmalu; taču 
tā nebūt nav! Starp līdzenu elpu un 
mierīgu debessmalu manī dzīvo arī 
ļoti daudz kā cita. Dzīvo sastrēgu-
mi, plūdi, pielijušas pļavas, nokaltuši 
koki, nelieli, taču vērā ņemami pur-
va akacīši un pietiekamā daudzumā 
zemūdens akmeņi. Tātad: dzīvo ne 
tikai saulainas ielejas, bet arī viss nu-
pat nosauktais. Tā ir.

Tā ir, un arī tevī līdzās gaismas 
harmoniskajiem glāstiem dzīvo tieši 
tas pats: gan sastrēgumi, plūdi, gan 
pielijušas pļavas, gan nelieli, taču 
vērā ņemami purva akacīši un zem-
ūdens akmeņi.

Ja kāds apgalvo, ka ar viņu gan tā 
nenotiek, ja apgalvo, ka viņā mājo 
vienīgi saules pieskārieni, tad šis cil-
vēks gluži vienkārši ir melis.

Saule nespīd nepārtraukti. Ja tā 
būtu, tad daba nosmaktu vienveidī-
bā, tad daba pagurtu bez citādības, 
bez valgmes un ēnu laukumiņiem. 
Viss ir viss! Viss ir diena un nakts, 
gaisma un tumsa, zvaigznes un 
zvaigžņu paslēpšanās atkal jaunā il-
gojumā tās ieraudzīt, smiekli un asa-
ras, šaubas un pārliecība, bailes un 
baiļu pārvarēšana. Viss ir šūpoles.

Tikai tas: jāprot šūpoties. Jāprot 
— jāmācās! — to darīt.

Katru rītu sev atgādinu: «Celies, 
ej un šūpojies dienas mainīgajos 
mirkļos tā, lai ezers tevī spoguļotu 
gaismu. Tā, lai saule sētu sudrabu, 
pārklājoties pāri akačiem un pāri iz-
degušas zāles vietām. Tā, lai virspusē 
sprauktos labais, nevis dienas mirkļus 
graujošais.»

Tā dzīvot nav vienkārši, jā. Labu sevī 
kopt, audzēt, vairot un noturēt ir Darbs 

katras mūža dienas garumā. Izdodas, 
neizdodas, izdodas, neizdodas…

Tomēr ir vērts! Vērts dzīvot tā, lai 
mirkļi nenobītos, kad tiem pāri slidi-
nu vienīgi tumšus mākoņus. Skaista 
pamošanās, ja, acis atverot, droši 
zinu, ka darīšu visu darāmo, lai nu-
pat modusies diena dzīvo gaismu — 
un ka tieši es pati būšu tā, kas stun-
dām palīdzēs tādām būt!

Gribētos, ai, ļoti gribētos, lai ma-
nas attiecības ar pasauli ir koptas 
birzis, zaļas gāršas un miera pilni 
dārzi… Taču neviens ilgoto rokās 
neieliks, — nākas pašai ar visas savas 
sirds spēku kopt, glāstīt, dot, rūpēt 
un uzturēt. Tikai es pati esmu tā lielā 
mērā noteicošā, lai manās attiecībās 
ar pasauli neieaugtu pārāk asi dadzī-
ši un lai līdzsvars starp lietām, kas 
nemaz nav sveramas…

Vai tas iespējams? Kā tas iespē-

jams? Tad un tā, kad būšu tik stipra, 
lai nemelotu ne sev, ne citiem, ne 
pasaulei. Tad, kad godīgi atzīšu: jā, 
manī dzīvo bezdibeņi, taču dzīvo arī 
daudz kā tāda, kas bezdibeņiem liek 
pāri acīm neredzamas laipas.

Katrs rīts sākas ar acu atvēršanu 
un Ceļojumu. Gan jau arī ik rītu paši 
no sevis pamodīsies sastrēgumi, ne 
tikai gaisma — tā būs! Un gan jau 
pietiekami bieži nāksies tos nore-
gulēt. Tomēr… kaut izdotos pāri 
sastrēguma vietām pārlaist lidojam 
putnus!

Mana ikrītus lūgšana ir ar pavi-
sam vienkāršu domu. Viena no tām: 
lai izdodas sevī mazāk un mazāk 
slēpt un glabāt akačus; lai izdodas 
tos aizaudzēt.

Nē, tas nav vienkārši, bet ir vērts 
mēģināt. Ir vērts darīt. Tūlīt, neko 
neatliekot.

Aldis Denčiks

PLINTE
Jau nez kuro dienu kā mazs ka-

ķēns trinos gar vecāku stilbiem. 
Laiku pa laikam šos tincinādams: — 
Kad, tad nu kad beidzot pie manis 
atbrauks brālēns? 

— Drīz, pavisam drīz, — seko at-
bilde. — Gaidi! 

Nevarēdams sagaidīt mirkli, līdz 
ieraudzīšu savus sen neredzētos brā-
lēnus, grūtsirdīgi klīstu apkārt. Palī-
dzēt man tobrīd nespēj neviens. 

beidzot pienāk diena, un mamma 
paziņo: — Rīt!

No maza bosika pārvēršos par pa-
raugzēnu. Klausu vecākus, laikus eju 
gulēt, jo zinu — nākamā solās būt 
izcila diena. Būs brālēni, būs piedzī-
vojumi. Ehh! 

Rīta agrumā esmu uzcēlies pirms 
visiem. Laikus apģērbies, kaut ko 
virtuvē iešņakarējis, gaidu. Gribētos, 
lai ierodas jau šajā mirklī, bet zinu 
— jāgaida.

Bažījos: ja nu nebrauc pie mums, 
bet pie vecvecākiem ciema lejā, ko 
tad? Viens mirklis, esmu apģēr-
bies un cilpoju lejā pa kalnu pār-
liecināties manu domu pareizumu. 
Sasniedzis vecvecāku māju, iekšā 
nesteidzos iet, jo automašīnu nere-

dzu. Atviegloti uzelpoju, vēl nav at-
braukuši. Ja nu tobrīd atbraukuši pie 
mums, ko tad? Jožu, ko nagi nes, at-
pakaļ uz mājām. Aizelsies uzskrējis 
kalnā, uzelpoju. Nav vēl atbraukuši. 
Paskatos lejā — ja nu tur jau iera-
dušies. Jožu no kalna atkal zemē. 
Kaimiņsētu iemītnieki nesaprašanā. 
Te skrienu vienā virzienā, te atpakaļ. 
Kā atspole šaudos. Tā vairākas rei-
zes pārbaudījis abas sētas, pārguris 
uzvelkos kalnā. Māsa mani ķircinoši 
sagaida: — Nu, brālēnus redzēji?

Kā ar rungu pa pieri! Esmu noka-
vējis. Nenosargāju brālēnu ierašanās 
brīdi. Pēdējiem spēkiem velkos uz 
vecvecāku namu. Lejā kā godasardze 
sastājušies kaimiņsētu knauķi. Bet 
man viņiem nav laika, jāsteidzas. Pie 
vecvecāku mājas nevienu neredzu. 
Laužos namā iekšā. Vectēvs mani sa-
gaida un ir pārsteigts par manu spor-
tisko izskatu. Pēc nelielas sarunas sa-
protu, ka radi paņēmuši vecmammu 
un aizbraukuši uz pilsētu. Sēžu nu 
bēdīgs, pārguris pie krāsns. Vectēvs, 
redzot manu spēku izsīkumu, ņem 
baltmaizes kukuli, nogriež riku, sa-
slapina to ar ūdeni, uzber šķipsnu cu-
kura un sniedz man. Laikam tiešām 

tobrīd traģiski izskatos. Maizes rika 
lieti noderēja. Biju neprātīgi izsalcis. 
Pēc atelpas dodos mājās. Ja jau brā-
lēnu nesagaidīju, tad ko vairs darīt…
Tā nu gausi velkos kalnā.

Ar savu vanaga skatienu redzu, 
ka mūsmāju sētā ložņā svešinieki. 
Tajā brīdī kļūstu laimīgs. Kā spārnos 
lēkšoju kalnā. Redze mani nav vīlu-
si, sētā ir abi brālēni. Laime pilnīga. 
Aizelsies steidzos viņiem klāt un sāku 
tērzēt. Bet puiši, mirkšķinādami acis, 
nesaprašanā lūkojas manī. Nesaprot 
manis teikto. Tad kā izcils poliglots, 
pus pa krieviski, pus pa latviski mē-
ģinu uzsākt sengaidīto sarunu. Brālē-
niem sejas atplaukst. Nu ko tad, jāsāk 
izrādīt mūsu saimniecība. Sākam ar 
kūti. Tur ciemiņiem interese ātri zūd. 
Pilsētnieki. Pārsviežamies uz saim-
niecības ēku. Tur tēva mocis. O, jā! 
Puišiem acis iegailējas. Pēc neveiks-
mīgiem mēģinājumiem iedarbināt 
braucamrīku pametam šo jauko vietu 
un dodamies uz istabām. Redzu, ka 
brālēnus grūti pārsteigt. Acis pārslīd 
visam pāri, un neuzkavēdamies viņi 
dodas tālāk. Vairs nejūtos kā nama-
tēvs. Brālēni, kaut ko klusu sačukstē-
jušies, jau grasās mani pamest. 

Tad metu trumpjus galdā. Atrau-
ju skapja durvis, bet tur — tēva div-
stobrene. Tad nu gan sākās! Brālēni 
klāt, bise no skapja laukā. Tā tiek 
grozīta, pētīta, pārbaudīta, līdz bei-
dzot vecākais brālēns iejautājas: — 
Šāvis tu esi? — Nu ko es? Kā mazs 
Minhauzens piekrītoši pamāju ar 
galvu. — Tad tu mums parādīsi, kā 
tas jādara!

Brālēni lien uz bēniņaugšu. Nā-
kas sekot. Mazliet bail. Mazliet ne-
omulīgi. Ko padarīsi? Nevajadzēja 
rādīt un plātīties. Brālēns nostājies 
kā sargkareivis, bisi atstutējis pret 
bēniņu pārsegumu, gaida. Ko es? 
Notupjos un nospiežu gaili. Troksnis 
bija milzīgs. Brālēni pazuda. Es jau 
arī. Ātrāk par lodi lidoju lejā no kal-
na, glābiņu meklēt pie vecvecākiem. 
Tētis pakaļ. Pie vecvecāku mājas jau 
panāca. Pārbaudīja, vai vesela āda, 
vai viss vietā, un pikts aizsoļoja mā-
jās. Vakarā jau brāzienu dabūju no 
visiem. No vecvecākiem, no tantēm, 
no onkuļiem, arī no mammas un vis-
beidzot — tēva. 

Jumtā palika caurums. Mednieks 
no manis neiznāca, un bisi arī vairs 
neredzēju.

Daiņa Kārkluvalka foto






