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1982

GLĀBJOT KARALI

Tiho Brahes biogrāfijas momenti

Pa visam ostam izbraucies viņš,

glābjot karali,

un tagad, ostā atgriezies, viņš
nezin paroli.
Tam krastā izkāpt negrib ļaut,
lai sakot paroli.

Kļūst dusmīgs sirmais kapteinis -

lai saucot karali!

Un sēžas zirgā karalis,

jāj prasīt paroli.

Pie mola zirgs tā nobīstas,

ka nometkarali.

Un upē iekrīt karalis,

un slīkt sāk karalis.

Un stulbi skatās augstmaņi,
kā gaidot paroli.
Un tikai sirmais kapteinis

bez kādas paroles
lec ledainajā ūdenī

un izglābj karali.

Un visām jūrām izbraucis viņš,

glābjot karali,

un, tūkstoš nāves izgājis
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un simtas redzējis,

ar nieka plaušu karsoni

mirst sirmais kapteinis.

Tā ir, kad izglābj karali

un nezin paroli...

Kas būtu šeit par morāli?

Lai nodzied korāli.
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VĒL KRŪTĪS SĀP

Vēl krūtīs sāp no

Salaspils,

no Stuthofas,

no Mauthauzenas,

Maidanekas,

Osvencimas,

Oradūras,

Līdices,

no Katinas

un simtiem Baltkrievijas ciemu

tvana...

Vēl ausīs

nodegušas baznīcas

un tankos dzīvas sadegušas sirdis

zvana...

Vēl vecenītes

netaisnīgi sāpīgi
uz mazmazbērniem skatās:

- Kāpēc nav to vidū

mana?..

Bet jau pār pasauli

ar baltiem uguns mākoņiem
no nāsīm

ir atkal noliekusies

pastardienas māsa -

lielā

aizmiršana...
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(tā pati

miršana,

ar mazu priekšautiņu

"aiz-...")-
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Es šodien aizņemšos

vai, pareizāki sakot, -

paņemšos
no dzīvības un dzīvēm

pāri savai tiesai.

Un, ja es,

līzdams pāri žogam zagt,

tais dzeloņstieplēs

aizķeršos,
lai nikni suņi nāk

ar zobiem

mani tiesāt.

Kliedz manī

kaut kāds čigāns,

tumši, tumši kliedz,

ka vai nu laimes nav,

vai zirga,

vai vēl par ko,

ko it kā viņam liedz,

un vēl par to,

ka sieva pazudusi tirgā.

Un nerkst

viens niķīgs bērns,

uz mani neskatīdamies,

bet skatīdamies citur -

nekā tam nevajag,
viss jau irbijis

pērn,

neko viņš negrib,
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tikai to tur -

citu.

Un kas tik nečīkst!

Tikko ieeļļotas durvis

čīkst!

Kur aizņemties?

Kur paņemties?
Kas dos man zināt?

Es tikai zinu -

iet un paņemt

drīkst!

Es tikai nezinu,

vai irkaut kas

tik liels,

ar ko to klaigājošo varzu

apklusināt?
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UZMANĪBU!

Kaut arī viņus nemaz

nevar nomedīt -

saules zaķīšu medības

aizliegtas!

Vainīgiem sodus nemaz

nespriedīs -

vainīgie paši sev sodu

piespriedīs.

Puikas kā puikas - tā visi

skatījās -

paši tie rādīja, ka ir

dumiķi.
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Notrīsēja no spāres

smilga,

notrīsēja no smilgas

gaisi,

notrīsēja no gaisiem

zeme,

notrīsēja no zemes

jūra,

notrīsēja no jūras

debess,

notrīsēja no debess

cilvēks.
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Nedari otram,

ko viņš tev nevar, -

nepērc suni,

ja taisies pārdot,

nepiedzimsti,

ja tev nav dzimtenes,

nedzīvo,

ja esi nedzīvs,

nedzīvi

neturpinies,

ja tev nav

sākuma.
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TAM PURVAM

Mēs tam purvam iesim garām,

kurā neaug koks, ne zieds,

kur no pagājušā kara

noslīkušie zirgi zviedz.

Karš jau sen bij projām skalots,

zaldātam jau dēla dēls,

taču bargos ziemas salos

mīnas sprāga vēl un vēl.

Kāpēc ēnu pāri smaidam,

puteni pār ceriņiem?
Kari tikai to vien gaida,

lai mēs aizmirstu par tiem.

Tāpēc manī paliek mīnas,

tāpēc zirgi paliek man,

lai pār zemi ļaunā smīnā

nezvanītu kapa zvans.

Ko gan padarīt vēl tur var

es un tu, un vina, viņš?

...Noslīkušo zirgu purvā

skatās skumīgs kumeliņš.
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TAJOS LEDAINOS

Tajos ledainos Folklendos mirst

biezā miglā

un liki sastindzinošā ūdeni

vieni par to,

kas tiešām viņi ir,

otri -

uz mata kā vinu vecvectēvi

kļūdīdamies.

Tajos ledainos naidos

mēs protam krist,

gan par taisnību, gan meliem

iedami...

Un pāri miglām un nemiglām

lido

melns eņģelis,
savus nelabos smieklus smiedamies.

Tajos ledainos

dvēseļu svešuma garum- un platuma grādos

mēs sevi

neatzīstam

ne par savtīgiem,

ne par nežēlīgiem

(kur nu par necilvēkiem!),

tāpēc, ka mēs sevi

baismīgi nepazīstam

un kā bezvārda bezsirži

liekam to noskaidrot

pie citiem cilvēkiem.

Tajos visādos folklendos...
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Ko ar rīksti

gauži iepēra -

sestdienas pirtsslota

saldi izpēra

laukā pavisam.

Gaužuma nav

pavisam palicis,

pirtsslotas saldums ir

pavisam.

Dzīvē tāpat.

Nekādas starpības

starp 5 un 50!

Vienīgi zināšana:

pēc rīkstes nāks sestdiena.

Vienīgi nezināšana -

kādā izskatā?

Vienīgi nesaprašana:

kurā dienā,

no kuras puses -

pa durvīm vai logu?

Vienīgi tas,

ko es pašreiz jūtu:
man ir jāiet,
viens mani sauc,

es esmu vina

sestdiena.
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Jāiet ar visu to

lielo nezināšanu:

uz kuru pusi,

cik tālu?

Un tik ātri,

ka pats nemaz nezināji,

vai tu to vari?
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PA SAVU UPI

Pa savu upi puikas džumpo

vai, pieaugušo mēlē, peld.

Ar zelta kārtīm saule trumpo

to upi, kurā viņi peld.

Aiz meža milzīgs negaiss dumpo

un šurp uz puiku pusi peld.

Bet puikām nav nekādas daļas,

no savas bērnības tie peld.

Vēl viņu bērnība ir skaļa,
ka viņiem akmeņi pat peld.

Un viņiem it nemaz nav vaļas

priekš negaisa, kas šurpu peld.

Es smeļu ūdeni ar sauju,

un tajā otra saule peld.

Uz krauju izeju uz kauju,

lai negaiss puikām nepiepeld.

No sevis savus gadus rauju

un upē iemetu. Lai peld...
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DZĪVOŠANA PĻAVĀ

Viena smilga

apzeltījusies,

viena smilga

apsudrabojusies,

viena smilga

ir nolūzusi,

viena smilga
irkazas apēsta.

Viss ir uz mata,

kā ap mani

cilvēkos...

Ko tad uz pļavu nākt

sienāžus smīdināt.

Bet kur tu,

cilvēciņ,

citur aiziesi,

ja viens nolūzis,

ja viens

kazas apēsts

un atkal

lauztais,

un atkal

īstais...

Un sirds kā zivs

sausumā

ar mēmu muti

kliedz

pēc tā,
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kas apzeltījies,

pēc tā,

kas apsudrabojies.

Pēc tā,

kas nav vēl

beigts.
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TAD KO

Tad ko bez meža rozēm acis

es varētu tev pasacīt?

To pārējo, ko ērkšķi sacīs,

kāds ērkšķis pats tev pateiks rit.

Tad tas būs rīt. Vēl ir pus dienas,

vēl ir viens launaglaiks un riets,

un bez šīs laimīgās pus vienas

caur citām būtu velti iets.

Tad ko bez šī, bez padebeša,

kurš pāri tikai diviem mums?

Bez? Pretī tad uz ceļa sveša

nāk übagojošs izmisums.

Tad mēs no viņa esam glābti.

No kaut kā cita mums sāks slāpt,

un, daudzu netaisnību krāpti,

mēs iesim netaisnību krāpt.

Tad vai bez meža rozēm acīs

mēs varētu to izdarīt?

Bet redzēsim, ko saule sacīs,

kad tā mums pāri

uzlēks rīt...
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ĪGNUMIŅŠ

Viss kož.

Viss sper.

Ne kas ko sver.

Ne kas kam der.

Ap ausīm spingo

minūtes

kā odi...

Bet paskaties,

kā maza bite dzer

un padzeras

no rasas podiņa.
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VIBRĀCIJA

I

Liels brīnums -

mazs cilvēkbērns

ausi pie staba liek:

kaut kas brīnišķīgs,
kaut kas pasakains

stabā dūc,

pašam tiek savādi,

mugurai skudriņas tiek.

Brīnums -

liels cilvēkbērns

aiztura elpu,

dziesma

no daudzlūpām

pašam līdztrīcēt,

izkust un

pārtapt,

līdz savādi pašam

un mugurai skudriņas tiek.

Un tad izkūst ari tās -

brīnums ir bezmiesīgs,

bezsvara,

bezvārdu,

bez...

Zvēram vai liedzam,

likums ir bezgalīgs,

lieks katrs strīds,

mēs katru sekundi,

dienu
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un gadu

pasaules dzīvumam

vibrējam līdz.

II

Mana vibrācija irkonkrēta.

Pirmā kamene,

to es atceros,

lika tās samtam

dūkt līdzi nopietni
ar visu pirmreižu

sirdsšķīstību.

Vēlāk,

kad gaudoja suņi

un gaudoja vilki,

un mauroja milzīgs,

no ķēdes norāvies bullis,

manī vibrēja

bailes.

Vēl vēlāk,

kad tālumā šāva

un turpat blakām,

kad veči rēca uz iekšu

un tikko par atraitnēm kļuvušās

sievas

briesmīgi kliedza

pret debesīm,

manī vibrēja

šausmas.
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Mana vibrācija ir pilnīgi

konkrēta.

Es vibrēju līdzi:

zārka vākam, kurs no-

klaudzēja pār vārda

brāli, kurš ilgi pēc kara,

bet uzkāpa tomēr uz tā

kara mīnas;

pirmajam traktoram, kurš

nāca pagalmā tā kā

tāds tanks, ar taisni de-

besīs uzslietu stobru;

bandīta naidam, kurš iznāca

uz meža ceļa, lai nobeigtu

mani, bet nevarēja,

jo saprata naidu vienādo

spēku un to, ka es uzvaru,

vai dzīvs vai nobeigts, jo man

ir taisnība;

vasarām, kas bija aukstas un

siltas, un ziemām, kas bija

tuksneša karstas un stindzi-

nošas;

cilvēkiem, kuriem ir tikai

uzvārds un vārds, un cilvē-

kiem, kas paliek cilvēki -

lai kādu vārdu un uzvārdu mēs

viņiem dotu.

Manī novibrēja:

bērna kliedziens no Odesas, kad

lielais Filatovs noņēma apsēju

no vina acīm, kā dievs dodams
5

7
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cilvēkam saredzēt visu, ko vi-

ņam bij lemts tikai saost

un sataustīt;

un divi kliedzieni, esošs un ne-

esošs, Vjetnamas džungļos, napalma

apšļākts, kur mātes balss šaušalī-

gums caur kauliem gāja pat

zvēriem, bet nosmaka otrs, jo

tur bērns sadega mātē;

un mašīnas metāla džinkstieni no Dalasas,

kad tajā dzelzī atsitās lode, kas

tikko bij izgājusi caur Ke-

nediju;

un finiera tarkšķis no Nabatijas,

kad ložmetējkārta, cauršuvusi šīs

līdz asarām nožēlojušās bruņas,
suniski netaisnīgi cauršuva divus

brālīšus un vēl suniskāk netaisnī-

gi atstājot māšeli dzīvu, kad

ceļā jau ir tas tanks, kurš viņai

pārbrauks pāri;

un stenoši strinkški no Pekinas,

kad plīsa porcelānā kamerto-

nēts un dega zīdā mūžināts

cilvēces ģēnija lolojums, kurš

otrreiz neatgriezīsies, kā upes

uz izteku neatgriežas un dzīvs

otrreiz nedzimsti;
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un mēma lielelpas kustība ro-

kai no Maskavas, kad, nespēdams

no vienas vijoles vairs izdabūt

neiespējamo, uz nāvi slims Oistrahs

stājās pie pults, un viņa nolemtā,

maģiskā roka no orķestra, ve-

sela orķestra izbūra nenolemto
ļ

un neiespējamo;

un Pētera baznīcas pulksteņa pats pirmais

pukstiens, kas manī iedzemdināja

milzi, to, kurš, ja vajadzēs, sliesies,

līdz mākoņiem izaugs, lai ne-

laimes ceļā tā sirdspuksts ir svē-

tajam pukstienam priekšā;

un vibrācijām no visurienes, no

elpas trūkuma spazmas, tikušam

Everestā, līdz cerības trūkuma

spazmai, kas aizbērti dziļā šah-

tā, no grūtā ceļa, ko pazudis

dēls iet mājās, līdz augstam

ceļam, kas aiziet zvaigznēs, no

skūpsta līdz nopūtai un no

upurēšanās līdz nodevībai, no

tā, ko es dievinu, līdz tam,

kam es nezinu vārdu.

Mana vibrācija -

uz visredzīgāko,

uz visdzirdīgāko

un jūtīgāko
konkrēta.
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111

Es vibrēju rakstot,

runājot,

klusējot.

Runājot es gribu izspiegot,
kā vibrē citi.

Izspiegojot

nemaz nav jāmelo,

bet saudzīgu viltību

nevajag nopelt.

Kā es zināšu, ka tu ej purvā,

ja pats nepaiešos

pa priekšu?

Pāris solu,

un - pietiek,

es zināšu, kā tu ej.

Klusējot

es gribu palikt

ar savu vibrāciju

aci pret aci.

Tukšā zālē

gan pirms,

gan pēc koncerta.

Tā ir zvērīgi vienīga iespēja

paklausīties

pats sevi.
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Rakstot

es vibrēju,

un -viss,

un - tikai.

Nedzirdu.

Neredzu.

Viss - vibrācijā.

Un tad nu es eju vibrēt

publiski.

Grāmatu lapas

nevar nodrebēt.

Bet, kad es lasu,

tad ne jau no pārlieku vīna

pārlieku mīlestības

vai pārlieku vecuma

man sāk drebēt

rokas.

Tātad -

nav izdrebēts viss

ne jūtā,

ne vārdā!

Tātad -

nav izvibrēts

uz visām stīgām

viss

vibrējamais!
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Nelgas var sacīt -

dodiet man vēl vienu stīgu,

es varēšu.

Meli visbaltākie!

Viss jāvibrē

uz tā visa,

kas ir!

Klātdevums

ir tikai tā paša

atkārtojums.

Un mūsu domas,

jūtas

un dzīvības ir

vienā

eksemplārā.



33

It kā nezin cik tuksnesī bijis,

itkā nezin kur Arktikā blandījies,
it kā nezin par ko ieslēgts cietoksnī,

es pēc zaļuma slāpstu,

it kā apkārt man zaļuma nebūtu.

Nez kāpēc sapņos es redzu lāpstu,

nez kāpēc man tā saistās ar kapsētu,

nez kāpēc es to nevaru sasaistīt

ar to mulso un saucošo zaļumu,

nez kāpēc ar to mulso un apsēsto.

Un nupat...

Pirms pušplēstas sekundes

pusapdauzītais

beidzot sapratu -

man tā kapsēta rādās

aiz stulbuma,

lāpsta,

piedod man, vecam liekulim,

zaļais sauc nevis iet viņam

virsū blenzt,

zaļais sauc mani

iet un iestādīt.
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Es uzkāpu kokā

zvaigznes skatīties,

un koks aizgāja

man no apakšas,
lai ar zvaigznēm

es paliktu
divatā.
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TĀS PUĶES

Ir vel uz pasaules

trauslums!

Launaglaikā

man pieskrēja meitene -

vai es nevarot

puķes paturēt.

Puķes bij izmeklētas

un izskatījās

pēc nešejienes.

Es sāku domāt -

kāpēc viņa sarka.

Pēc pāris stundām

dusmoties -

kur viņa kavējas?

Vēl pēc pāris

es nobijos -

kas viņai noticis?

Un tikai pašā vakarā

sapratu -

puķes bija dotas

paturēt.

Pavisam.
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PULKSTEN JASMĪNA STUNDĀ

Es tevi uzaicinu uz satikšanos

pulksten

pirmā jasmīna zieda

plaukšanas stundā.

Man tev kaut kas

jasmīnsvārīgs

irjāpasaka.

Kas?

To es pats sev vēl

neļāvu uzzināt.

Tas paliek tikpat nezināms

kā pats tikšanās bridis

un vieta.

Vienu es zinu:

pie tā,

baltos autiņus vaļā tinošā

zieda,

mēs stāvēsim

kā pie sava

pirmdzimtā
bērna.



37

Uzzibsnī zili ači,

un sākas liesmu trači,

no zemes nākušie,

no zemes sākušies,

madaras stīgu

paši sev matos pin,

liktenim matos pin -

labo, kas jāpiemin,

slikto, ko nepiemin,

jo jāuzstīgo

dzīvē viss baltākais,

cilvēkā - staltākais -

jāpielūdz

bezgalīgais.

Kam dzīve

rītausmā,

kam novakarē,

pret visu bīstamo

šovakar -

Līgo!
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Gads ir sarāvis

savu pusīti,

gads ir sarāvies

taisni uz pusēm,

laiks kļuvis mazs kā acs -

piever un atver,

gada vidū klusītēm

stāv mana

Latvija.

Visu siržu gaišajos,
visu puķu svētkos

nerunā- kas kaiš,

tas ir par lētu.

Cerībai - puķi rokā,

ticībai - kroni galvā,

ejošam -lai viss sokas,

neejošam -

ne spalviņas
no tā gaišā putna,

kurš šodien

gaiši lido

pāri tiem gadiem,
cik nu katram ir.

Līgo šonakt mārtiņrozes,

līgo kāzu mirtes,

jasmīni un īriss

par to -

cik krietna būs,

tik nenomirīs.
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Kā tavi vārdi

varēja palikt silti tai vētrā,

kas plēš zaļas lapas

no pluinītiem zariem

un taisās sviest kokus pa gaisu,

un dauza ielas

ar dzīviem sprunguļiem?

Kā tavs siltums

vispār varēja atnākt,

kad debesīs vējš

kaijas mētā kā baltas skrandas

un cilvēkam vajag

četrrāpus mesties?

Es saprotu, mīļā,
siltā bezvēja vasarā

atnākt

nav lielas gribēšanas

un nav liela māksla.

To vajag tagad,

kad mūs grib noplēst

un nodzīt

no zemes.
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Rēc parki, it kā degdami.

Bet nedeg.

Skrien zari, it kā bēgdami.
Bet nebēg.

Un zaļas lapas noplēšas.

Un līp pie mūra.

Un aizlūdzot es nopūšos.

Par tiem, kas jūrā.

Un nav nekādas trūkšanās

par sevi -

viss esmu

vienā lūgšanā

par tevi.
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NEGAISS

Zeme šķeļas!
Kas nu tagad būs?

Pērkons uz ceļiem

grib dabūt mūs.

Tāpēc, ka pērkons

mūs nepazīst,

tāpēc, ka, pērkon, -

lai tur lūst vai plīst -

esam viegli vainojami,

bet mums ātri dzīst.

Tavas zibeņgailes,

ja grib, lai gail,
katram mums ir bailes,

bet nemaz nav bail.

Tu tur vari ņemties,

kamēr pienāk rīts,

cik tu liec mums

zemoties,

tik mums vairāk spīts.

Sadot pa dibeniem

nebaidi mūs,

redzi, ar pliku roku mēs to tavu

zibeni

ņemam.
7

Kas nu tagad būs?
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NOKRITA DEBESĪM

Nokrita debesīm

mazs gabaliņš,
bet tu nebīsties,

manu nabadziņ -

kādās acīs padzisis

būs zilgumiņš,
neaizmirstulacis

būs ciet par ilgu,

tāluma dūmaka

par bālu saukusi,

zilziedu krūmi

par lēnu plaukuši,

jūras par nezilām,

ezers par blāvu...

Tāpēc daudz nezīlē,

nem savu dāvanu -

uz zemes daudziem

ļoti trūkst

debess.



43

TU BURIES

un man bail,

tevi var noķert,

un tevi var nesaprast...

Pati zini,

ko šobaltdien cilvēki dara

ar nesaprotamo.

Pat šobaltdien.

Ar tevi man ir tik labi,

ka nākamie mirkļi nāk

nobijušies -

vai spēs būt vēl labāki.

Ar tevi man ir tik gaiši,

kā bija

vien bērnības spalgajā saulē.

Ar tevi man ir tik viegli,

kā ne par ko smejamiem

smiekliem

un nez par ko žilbstošam

priekam.

Bet - atej no manis par soli -

slikti,

par diviem -

tumši,

trim -

smagi.
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Par četriem -

visi trīs kopā...

Tad ko mums,

likteņa laulātiem,

pret pašu likteni darīt?
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Atkal kā skudriņa pazudi

ikdienas drazu kaudzē,

kā jasmīna uzelpojums

iejuki dīzeļu smakās,

kā akmens trāpīta laterna

nobiri smalkos vižņos

un apdzisi,

atstājot vienu pašu

uz lielo runāšanos

ar zvaigznēm.

Bet es esmu bez vārdiem,

bez skanas,

bez mēles,

viens pats ar savādām bailēm,

ka nākošā sekundē

tev var nodarīt pāri.

Tev tik gaiša sirds,

ka tumšam var sagribēties

tur iespļaut,
tik lepni atmesta galva,

ka zemiskais sagribēt var

to noliekt uz leju.

Un tu ej
tik izaicinoši,

neaizsargāti

viena,

ka zagliski gļēvais
var sagribēt
tevi par to visu

sodīt.



46

POST SCRIPTUM

Nav ko atrunāt mani

no riskantās braukšanas,

esmu jau sacīkšsēdeklī iekausēts,

nejau mana ir tā

manissaukšana,

un es nevaru dzirdēt

un neklausīt.

Tādas neklaušas rītdiena

krustā sit.

Mani sauc tur uz

tirpām pār muguru,

nevis

ākstīgus pigorus uztaisīt,

sauc uz risku

un sauc uz

nogurumu.

Jāparādot, ka risks un nogurums -

ir!

Nevis, ka esam no visa jau

pārēdušies,

visu redzējuši,

izpārdzīvojuši,

noguruši...

Un es to, ko man prasa,

parādīšu.
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Dzīve nekad vēl nav bijusi

tik baigi - baigā

un no mums prasīga,

cilvēce

vienlaikus

nav bijusi tā apdraudēta,
ka neviens nevar palikt vairs

kluss un mazs,

tad jau var sākt

to cilvēci apraudāt.

Bet, kamēr bez asarām

vēl ir kāds mēģinājums,

tikmēr - nost kreklu

un - dari darbu!

Jūs, dzīves viesmīl,

vēl nesteidzieties ar rēķinu,
bet lejiet man vēl vienu

biķeri

pārbaudījuma!
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JĀŅA JĀŅI

Nac nākdama, Janu diena,

Daudz ir tavu gaidītāju.

-Ar to gaidīšanu tā nu ir, kā ir.

Vienreiz visi gaidīja, un kas iz-

nāca? Es ari bišķiņ gaidīju,

bet prēmiju atņēma visu, nevis

bišķiņ... Bet, ja grib, lai nāk.

Visu gadu Jānīts nāca,

nu atnāca šovakar.

- Ja atnāca, tad atnāca. Bet

kas tad ir?

Sieru, sieru, Jāņa māte,

tev ir govis laidarā.

- Turjau tā lieta, ka laidarā.

Un, kamēr laidarā, tikmēr Jāņa
mātei jāizstāv veikalā kilograms

desas vai ko nu tur dos. Pēc

tamjādzen lops ārā un jāsa-

rauj, lai irko gremot, kad

nāks laidarā atpakaļ. Jāguļ,
nevis siers jāsien.

Alu, alu...

- Kamēr pļavā, tikmēr kantornieki

izpirka visu, cik nu atveda.
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Un tīruma vel nemaz akots

nebāžas ārā.

Sit, Jānīti, vara bungas
vārtu staba galiņā.

- Baigi gudrie. Darbdienas vakarā

ne piles mutē un Jānis staba

galā? Tur jau ne družiņņikus
sauks, bet balto Bertu ar sar-

kano krustu uz tukšumiem.

Baigi gudrie!

Ozollapu kroni liku, līgo,

Jāņu tēva galviņāi, līgo!

- Un nenoķēra? Bet Traktorjāni

noķēra un par vienu

sūda stumbenīti pieci sarkanie

pa pakaļu. Un avīzē ari iekšā.

Un brūte pie pienmeistara.

Dimdēj' zeme atjājoti,

Līgo!

Skanēj' pieši nolecot,

Līgo!

- Ne nu dimd, nekā. Ne nu

kāds līgojās, nekā. Bet, velns

par stenderi, kur vien klausies,

visi kā vienā mēlē: līgo, līgo,

līgo, 1īg0... Un, jo vairāk to

jocīgo vārdu izbļauj, jo
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visiem acis sak nelabak spī-

dēt. Līgo...

Jānis domāja līdz Pēterdie-

nai un tad, pats sev par

brīnumu, nelabā balsī iebļāvās:
- Līgo!

Kur iedams, kur katrs skriedams,

bet visi apstājās nobijušies un

visiem bij vaļā mutes.
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Izslējās divas varavīksnes

un augstu debesis

saslēdzās.

Kas viņas tagad

izšķirt drīkstēs?

Nav uz zemes tās atslēgas!

Dedz, divu saplūstā

varavīksne,

dedz, liktens sapūstā

laimes driksne,

dedz, nebīsties,

dedz,

laimes puslokā saslēgtā.

Nav, kas virs zemes jūs atslēgt

drīkstēs,

bet debesīm ir

tāda atslēga.
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Cik viss saprotams, saprotams ir,

kad mes varam.

Kādas mazinās, mazinās briesmas ir,

kad ir garām.

Cik viss nesaprotams ir,

kad mēs nevaram.

Kāds baigs bezdarba nogurums,

kad mēs nearam.

Kāds liels pazemojums
ir nerram,

lēkājošam ap karali.

Tikai vēl pazemojošāk ir-

būt par karali.

Cik daudz pasaulē

bezpirkstu,

bezroku,

bezkāju.

Bet visvairāk

ir kropļu
ar pilnīgi veseliem

locekļiem.
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Cilvēce!

Cik tas ir jocīgi,

ka jāpateicas tev

saviem

bendēm.

Lai varētu

pateikties

saviem

mocekļiem.
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VAJAGOT

Kaut kur vajagot atsacīties

no svabadības

un pierast pie saitēm,

kaut kad vajagot atteikties

no ātrās kāpšanas

un palikt pie lēnās,

kaut kur vajagot atslēgties
un nepiegriezt vērību kaitēm...

Jā, bet - kā vārdā?

Ar kādām acīm

un kādām vēnām?

Ja ir apziņā
un zemapziņā
citādas vajadzības,

ja stars gatavs dzist,

vienīgi lūstot,

ja ir griba pretoties
un nav padotiesgribas,
kas mani tādu ņems

un -

kādā gūstā?

Kā var debesīm atteikt,

ja tieši debesu gribas?
Kā var ar neziņu brāļoties,

ja gribas zināt?
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Daudz ir vajadzību,

bet nav tādas vajadzības -

sevi

saīsināt

un pasauli
samazināt!
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Dažs piekūst

no sava nepadarīta
uzskaitīšanas.

Es kļūstu vārgs

tieši no šīs -

sevis neveiktā uzskaitīt

bīšanās.

Sevis

nepadarījušā priekšā

uz ceļiem
līšanas.

No sevis mierināšanas,

ērtas

un glīšas.

Labāk jau nejaušas

nelaimes,

netīšas nāves.

Nav ko uzmesties

sev par zārciniekiem

un taisīt nāves

tīšas.
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FORMULA

Es esmu gaidītājs -

jau kuro nakti

es gaidu savu

dzejas vai likuma pantu.

Es esmu baidītājs -

bezgala grūti

būt meistaram,

ellīgi viegli

par diletantu.

Es esmu raidītājs

un gaidu uztverošo sev

antenu.

Es esmu vaids,

no tavām lūpām noņemts,

tevī tas pārāk smags,

labāk lai manī skan.

Es esmu raidītājs

un tālāk pārraidu

vajadzīgo.

Pārējais
lai manī skan.
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GARĀM AIZGĀJA

Garām aizgāja mans gara rads,

apdullis no Rīgas liepām
vai citāda prieka.

Ap viņu pierimst bads.

Cilvēki izslējās stāvāk.

Un izgaist viss pliekanais.

No liepām
vai citāda prieka...

Un es redzu,

cik daudz vajag

cilvēka sāpēm

un kāds laimes puteklītis var būt

pamatos

cilvēka daudzstāvu priekam.

Kādam daudzstāvu!

Priekam nav dimensiju.

Priekā iztvaiko

un kļūst par atmosfēru,

kuru es nupat

ieelpoju.

Garām aizgāja
mans gara rads.
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Karaliski

sēd ķirbis uz kūdras čupas,

apelsīnisimuss,

dienas mēness

un naktī mēness mēdeklis.

Kad pie mājas spīd ķirbis,

es zinu -

tomāju ļaudīm
labi spīd acis

un viņiem ir

gaišas un mirdzošas dvēseles.

Pat viskauslīgākie no puikām

ķirbim iet garām

bez liekām blaustībām,

ar acīmredzamu cieņu.

Mans sens noslēpums

paliek neatminēts -

ar ko ķirbis ir izpelnījies
to savu

autoritāti?
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Kad man nav tevis,

diena ir nebijusi,

katra stunda

no savām minūtēm

nobijusies,

neredzama asara

pār sirdi ir tomēr nolijuši,

jo pienenes

aizvērtas,

putni

aizmiguši
un jūlija ceļš
ar dauzīta stikla sniegu

aizsnidzināts.
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Te nu es esmu,

tavs diktāts.

Uzraksti mani

ar visām manām kļūdām:

paviršības

un pareizās rakstības.

Uzraksti nesteigdamies -

steigu var uzrakstīt

vienīgi nesteigdamies.

Nepareizo

irjāraksta

nepareizi.

Citādi iznāk

vislielākā

kļūda.
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PAŠEPITĀFISKSMONOLOGS

ar daudziem šī žanra specifiku neizprotošo

vajadzīgiem
un galīgi nevajadzīgiem iestarpinājumiem

Es esmu beigts!
Kas izskrūvēja manai dzīvošanai korķus?

(Tikpat, cik kaimiņiem tu? Vairāk?

Mazāk?)

Un tik daudz smilšu virsū!

Spiež kā cements!

(Ja spiestu viss, ko aizlaidi pa kreisi,

tad zinātu, cik smaga

ēģiptiešu piramīda...)

Bet toties te neviens

vairs mani nesaukā par skopuli

un nespļauj acīs.

(Pats esi iespļāvis,

un kurš var vairāk iespļaut?)
Un dēls te nezogas

gar sienu projām

kā no spitālīgā.

(Tas nav tavs dēls,

un slimība, kas tev

virs zemes bija,

bij visu laiku spitālības

kopā.)
Bet tumšs un smacīgs,

vai tad pat pēc nāves

nav visapiedošanas?

(Jel būtu, nelaimīgais, izlūdzies,

lai tevi ātrāk aizmirst,

bet neizlūgties tev
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tik augsta goda.)

Es nedzirdu.

Vai tiešām augšā tur

nevienas lūpas žēlsirdīgi nenočukst:

- Kāds bij, tāds bij,

nu jēriņš Dieva priekšā?

(Gar tavu māju ejot, augšā

suņi ierauj astes,

un aitas dzemdē beigtus jērus,

arvien vēl neticēdamas,

ka tu tos nesaplosīsi.)

Ak, augstais Dievs!

(Tu esi augšu sajaucis

ar apakšu,

pat apakšas vērts neesi,

un esi pateicīgs

kaut par to pašu seklumu,

kā tevi iekašāja.)

Vai tiešām vārdi atsitas

pret smilti

un čirkstot atpakaļ birst mutē?

(Tu, nelga, klusē -

drīz birs tavi darbi!)

Kas izskrūvēja

manai dzīvošanai korķus?

(Nekas nav izskrūvēts.

Pār gaišo saule spīd

caur zemes slāņiem,

gadu biezumiem...

Kuš!

Paklausies!
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Pie tava krietnā kaimiņa

no virszemes

ir viena zelta pienenīte

apsildīties

ielīdusi.)
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Dzen kokā cirvja pieti
otra cirvja piets,
un abiem sen jau apnicis,

un abiem

sen jau pietiek.

Abi kliedz:

- Ko tu pa pakausi

tik stipri žmiedz!

- Ko tu man kokā dziļāk ielīst

pirmām liec?

- Lai pirmais
tālāk tiec!

-Vai lai pret naglu nejaušu

tev zobs nav jāsaliec?

Un bluķis pārplīst

nostenienā

spējā.

- Jā, tu tik esi piets!
- Tu ari varens piets!

Un abi

aizdomājas -

piets un piets...

Vai tikai tāpēc vien

to visu

vajadzēja?...
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GARĀ AUSĪBA

Kāda dažam ir

stipra klausība:

visu sadzird -

kā nav, kas ir.

Bet tikai zaķim der

garā aušība,

mirkļa nedzirdība

tam draud ar

miršanu.

Paliksim tomēr pie

cilvēkiem - garaušiem,

ar viņiem viss

nav nemaz tik vienkārši -

vini zin sīciņu tenku

garšu,

kaut kas lielāks šai dzīvē

tiem negaršo.

Būtu labi,

ja vien pašu darīšana

(veselas ciltis ēd

ceptus siseņus),
bet šitie

apkārtni saindēt var,

par ceptiem siseņiem

pataisot
visu.

Var jau viņus
kā putekļus nopurināt,



67

taču mans brīdinājums

ir patiess:
neskatiet vienmēr vīru

pēc cepures,

skatiet cilvēkus

ari pēc ausīm.
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NELAIMES GADĪJUMS

Kaklus staipošu
cilvēkbars

sanācis,

nevar paiet,

un nevar pabraukt.

Kas viņus tāds

vienkopus savācis?

Viens

sabrauktais...

Pie dzīva nebūtu

tik daudz salasījušies.

Stāv ar tādu

lopisku ziņkāri

gluži normāli ļaudis
un salašņas,
rindā stāv,

it kā gaidot,

kad vinu

kārta.

Neko tie negaida,

zemismu

apmierina.

Nelaimes gadījums?

Kas to zin...
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Ka viņi stāv tā,

jā, tā ir nelaime,

bet tā nelaime

nav starp mums

gadījums.
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Un tad kļuva tik kluss,

ka varēja dzirdēt

vienīgi to,

ka esi dzīvs.

Dīvainas bija mašīnas-

bezskanas

regi.

Dīvainas bija mutes,

kustošas

bezskanīgi.

Savāds bij

pasaules mēmuma

bezgalīgums.

Tu biji paskatījusies

uz mani.

Un tad kļuva...
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TU ZINI

Tu zini,

ka es tevi vienmēr gaidu.

Es zinu,

ka tu nevari būt vienmēr.

Zin viņi,
kāda upe starp mums abiem.

Un tāpēc katru nakti

nojauc laipas.

Mums nekas neatliek,

kā - iet pa mēness tiltu.

Tur nav ko baidīties -

kas mīl, tas neslīkst.

Jo tikai mīlējošus

Mēness tiltiņš iztur.
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PRIEKŠ SEVIS

pierakstīts, lai neaizmirstu,

ka, iekuļoties dzīves ērkšķu krūmā,

vispirmais - nekrist dullā izmisumā,

visotrais - tikai nesākt ķepuroties,
vistrešais - cieņu saglabāt pret sevi,

visgalvenais - ka it nekas nav galā,

visskaidrais - ka pats galvenais vēl priekšā,

un tad tas galvenais nāks

stāties tavā priekšā.

Priekš sevis pierakstīts,
lai neaizmirstu

vissvētāko -

to visu pateikt

citiem.

Jo liktenis

ir iedēstījis katram

šai dzīvē

vismaz pārsimt

ērkšķu krūmu.

Un mūsu prātos

stulbu pārliecību,
ka tikko pievarētais

jau ir

pēdējs.

Un traģisko no traģiskākām

aizmāršībām

par visu,

ko nupat es pierakstīju.
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KAITĪGUMS

Kaitīga esot

visbrācija.

Bet, ja uz pareiza viļņa garuma

tai vibrē pretī,

tā izzūd.

To es zinu

pēc sava dzīvokļa
un savas dzīves.

Nogurdinot

kaimiņu fabrikas

monotondūkšana.

Ja vien tai ļaujas.

Bet, ja to pārdūc,

ja sarausta gabalos

ar paša dvēseles

kontrastainību,

nav nekā monotona.

Vienugad,
dzīvodams vecās dzirnavās,

es tā pieradu

pie ūdens runāšanas,

ka to vairs nedzirdēju.

Bet, atgriezies pilsētā,

nespēju aizmigt,
kamēr neiedomājos

uz nakti atgriezt krānu.
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Vispār kaitīgums
ir diezgan relatīvs.

Viskaitīgākie

visbiežāk

mēs sev esam paši.
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Tikai tagad

es pēkšņi pamanīju,

ka rītos man logā

vairs saule nenāk.

Tātad

ir jau uz rudens pusi.

Tātad

mana redzēšana nav vainīga -

putnu tiešām ir

mazāk.

Tavas vēstules

kļuva īsākas

un nāca

retāk.

Ko es tur nebūtu

pamanījis?
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Vispār kaitīgums
ir diezgan relatīvs.

Viskaitīgākie
visbiežāk

mēs sev esam paši.
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Tikai tagad

es pēkšņi pamanīju,

ka rītos man logā

vairs saule nenāk.

Tātad

ir jau uz rudens pusi.

Tātad

mana redzēšana nav vainīga -

putnu tiešām ir

mazāk.

Tavas vēstules

kļuva īsākas

un nāca

retāk.

Ko es tur nebūtu

pamanījis?
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Kauna lieta,

ka es tevis priekšā,
kura man dod šajā dzīvē

visvairāk krāsu,

skanu

un vārdu,

kļūstu bezkrāsains,

mēms

un šļupstošs.

Sāku raut riņķī
kā veca plate

uz vēl vecāka patafona:
"Man tev jāsa...

jāsa...

jāsa..."

Un naktīs kā lietuvēns

gulstas uz krūtīm

tas viss,

kas man tev jāsaka.

Un es jūtos

kaimiņa ābolos pabijis

puika
un palicis

nepieķerts.

No tā vien šķebina,

ka tie āboli

neēsti paliks

un sapūs.
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Kaut kas manā dzīvē

ir atgriezies

nevainības

visbērnišķīgākajā
orbītā.
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KALNIŅI UN LEJAS

Viens mans ļaunprātis

(to viņš neizrāda)

vedina tikai uz

kalniņiem.

Otrs ļaunprātis

(arī neizrāda)

vedina tikai uz

gravām un lejām.

Man sāk kļūt baismi

no tādas pastāvības.

Cik nav pa Latviju
Karātavkalninu

(uz kalniem kāra,

lai tālāk baidītos -

nav taču nevienas

Karātavlejas)!

Cik nav pa Latviju

upuru gravu

un upurleju

(gravās šāva,

lai slepus aprakt,
nav taču šauti

uz kalna gala)!
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Bet, ja tā padomā,

mani ļaunprāši
abi ir vienādi.

Vai nav vienalga -

kalniņš

vai leja?...
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SAUSS

Kastani
7

met zemē liekos kastanēnus.

Bet kāpēc - liekos?

Visi ir nelieki,

tikai trīs nedējas debess ir sausa

kā pārraudājusies

acs -

visus kastanēnus

nav ar ko izbarot.

Citi koki

met zaļas lapas,

citiem tās sažūst

kā bēru vaiņagi.

Smagi lido

sauss putns.

Sausā balsī

no kāda loga sausaļo
sauss

radio.

Sausi čirkst zobos

smilts

un laiks.

Sausās šausmās

izslējies

izgāzts celms.
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Sauss

viss savējais,

sauss.

Sausā grāmatā

es skatos bildīti,

tikpat sausu,

cik uz tās

līst lietus

sauss...
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"PIEDOD MAN..." I

Es tev jau esmu piedevis

putna nosišanos loga stiklā,

bites svētlaimīgu noslāpšanu ziedā

un pats savu piedošanu

iepriekš.

Piedod man,

ka pats sev esmu piedevis,
tādu nabadzību pats sev

iedevis,

ka nav palicis vairs piedošanas

it nevienam.

Piedošana - krusts,

no tā grib atbrīvoties

katrs

kā no otram sejā

akmensmešanas,

taču -

kas ir cilvēks

dzīves rožu lejā,

bez tās ērkšķu,

bez tās krusta nešanas?

"Piedod man..."

Es piedodu un - brīvs.

Bet es nejūtu

ne vieglumu, ne drošumu.
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Nedrīkst piedot tādu,

ko nav brīv,

un pats sev visvairāk

es to nepiedošu.
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"PIEDOD MAN..." II

Pavisam sveša balss.

Laikam

tas svešums jāpiedod?

Jāpiedod laikam,

kurš ļāvis nav pazīšanu?
Vai kāda bēda

vai prieks,

kas nav tikuši

pie sevis atzīšanas?

Bet nav mājās man

piedošandevēju priesteru -

es viņus padzinu,
lai pasi sev pelna maizi,

viens vēl ir palicis
un sīc kā muša pie griestiem,

un, tikko es beigšu skaidroties,

arī to vajadzēs aizdzīt.

Tērējamies,

paši sev tukšumu pirkdami.

Smērējamies,

ar dabūto tukšumu sirgdami.

Pietiek...

Zvans nozvana pēdējo reizi

un saškīzdams

nosten.
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Un tagad mironis celsies,

zem zemes to turošais krusts

ir nost...

Pavisam sveša balss...

Cik savādi,

ka, tik daudz balsis zinot,

cilvēks nezin

sava paša...
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Es izšāvu.

Un, kamēr lode vēl ceļā,
man būtu jāapjēdz,
ko tā darīs.

Bet karā un dzīvē

tieši tāpēc

mēs šaujam tik viegli,
ka lodes lidojums

prātam par īsu,

lai noķertu -

kas ir izdarīts?
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Ies uz Balasta dambi

un nometīs no sirds

balastu,

no kura caur mani

iet ziemas tramvajs,

sala izsaldēts,

puteņu izpūsts,

salst...

Tas ledus balasts var uzgāzties

vasarā,

kur nu vēl atvasarā -

paliek neizraudāta iekšā

un sasalst

asara

spītīgā ledū,

ko nevar atasarot.

Bet Balasta dambī

sirmsirmā senatnē

pat veci vraki

tika no smaguma vaļā
un devās atkal

viļņus pa jūrām dzenāt.

Un jūra nav pļāpa

ari, kad skaļa.

Nāc uz Balasta dambi,

sviedīsim ārā balastu,

lai tajā vietā

viegls vējš
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iekļūst,

izpūš ārā visu, no kura

salst,

un uzlidina uz lūpām

vieglus tauriņus -

smieklus.
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VIENA RINDA

Nu ir joki -

viena rinda, sarkani nokaitēta,

cilpā

žņaudzas ap mani.

Pie citām es netieku,

neizkļuvis no sarkanās.

Visādus tēva grēkus

sev piedēvēju
un lūdzos,

bet sarkanā nelaiž vaļā.

Viss esot vienkārši -

tāpat kā ziedam,

kā zālei

vai nezālei -

katrai rindai ir

sava reize

un laiks.

Ne agrāk, ne vēlāk,

bet noteiktā

mirklī.

Es esot atlicis

patvarīgi
rindas tapšanas laiku.

Un tas esot dumjāk
kā aizdrāzties atvaļinājumā
un atstāt dzīvoklī

ieslēgtu gludekli.
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SAVA LELLE

Es šodien nepazīstu

vairs savu lelli -

matus tai cirtojuši,
matus tai vīstījuši
velli.

Kādas elles sapņus

viņa ir sapņojusi!
Cikreiz zemei apkārt
uz piestas

apjoņojusi!

Kā no zemeņvējiņa
medu dabūjusi!...
Kā pēc trakām blēņām

pērienu

nedabūjusi...

Acīs ēzes sprēgā

spoži,

ka bail,

un kā divi sērkoki

laiž man klāt

sarkangaili.

Laikam laiks atvadīties

no savas lelles

iet,

kur var atgadīties
citādas

elles.
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Cik mana lelle

mīlestībai līdzīga -

eju es uz elli,

šī nāk man

līdzi...
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Kad lasa taisītu dzeju,

tad iznāk ķēmīga jāšana

ar papīra zirgu -

nereāla

un netāla.

Jāraksta ir -

ar nosarkumu pār seju,

ar vēju līdz brākšķim vējenēs,

ar autogēnu pa metālu.

Kad mākslinieks

mazāk jutis, bet vairāk centies,

uz audekla

nevis dzīvs kumeļš dreb,

bet pusputnubiedēklis,

sintētisks kentaurs,

un pār muguru skrien

nevis sajūsmas,

bet šausmu drebuli.

Mūsu laikmets uz mākslu

ar metāla un ar plastmasas acīm

glūn,

ar saplēstu skaņu

gar virsskaņas iluminatoriem

sitas.

Arkatru stundu

izmisīgāk

par savu dc facto cīnās

ik dzīva šūna,
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laika ātrums to cīņu apšauba

un grib

citādāk.

Laiku, to tev nolemto laiku

nem

ar dzīvu roku,

nevis ar manipulatoru

dzestru -

dzīves zibens

laikmeta debesīs cērt

apžilbinošus

"M",

un tas ir:

"Laiks - slidens.

Uzmanieties,

visu profesiju

Maestro!"
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Man steidzīgi vajag

vienu mirkli

vistiešākās līdzdalības,

un es tam mirklim

izlieku lamatas;

metāla tajās nav -

viens zīds,

no vismazākās sāpītes baidīties

nav pamata.

Slazds jāliek,

un mirklis jāsagūsta,

neviens neredz,

neviens nedzird,

cik tas ir

steidzīgi:

ja es tūlīt līdz kaulam

neizjutīšu,
kā laiks plūst,

dzīve plūst

un cilvēki plūst -

es būšu

beidzies.

Es esmu ampula -

derīgs

acumirklīgai lietošanai,

tās ir retas zāles,

un par acumirklību

nelūdz

piedošanu.
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Tu esi tālu

no dzelzceļiem, pastiem un telefoniem,

tu esi atstājusi man

tikai radio.

Par ko tikai tas blēdis nerunā!

Nav tiesa,

simtreiz nav tiesa,

kad teici - to īso bridīti,

kamēr nav manas balss,

tevi paauklēs

pasaules balsis,

jo es taču esmu starp tām...

Ne velna!

Nevajag mani auklēt,

bet es tajās asiņu šļakatās,
kas šļāc no skaļruņiem...

Man bail,

ja tu esi tajās!

Tu neesi,

bet tajā šļakstēšanā
ir drauds,

ka vari būt.

Ka -varam būt.

Tu esi tālu,

un tad starp mums

viss kas var būt.
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Vismaz

visi tālumi

visos laikos

tieši ar to

mīlestībām ir

draudējuši.
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TRĪS MINŪTES

par veļu.

Pat ne piecas,
kā pļāpāt mēdz...

Pēc miesas gruzduma

smird vieta,

no kā startējusi

tā rakete ar manu

neatgriežamo...

Nekad vairs neizpildāmo

un nepiepildāmo.

Var visa mūža

mīlestību,

naidu,

visu

saņemt kopā -

tā nav tā degviela,

ar kuru

startējušos panākt.

Pirms trijām minūtēm

no šīs te vietas

startējušos.

Pat vārdos nenosaucamos,

lai neapgānītu

to lielumu...

Trīs minūtes...
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Un tagad tās var piesaukt

trīs stundas,

gadus,

mūžības...

Vai nepiesaukt
nemaz.
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ATLIEK

Atliek

pārskaitīt pirkstus

un katram atgādināt -

lai nezog.

Jau tā

piezagta pilna māja.

Jumts ceļas nost

no zagtām cerībām,

ilgām

un citām taustāmām lietām.

Sāk pelēt

sazagtas uzticības

un citāds

ēdamais.

Sirma žurka

skatās uz nospertu mīlestību

kā uz Holandes sieru,

bet nenāk pagaidām.

Nāks, kad satumsīs...

Mani pirksti
ari zagt gāja
tikai -

kad vinu stunda.

Un pirkstu ir -

desmit.
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Visiem ir pateikts.

Kājas nav jāskaita,

tās nemāk zagt,

tām tikai jānes zagļi
uz zagšanas vietu.
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KĀ MEŽĀ SAUC

"Kā meža sauc, tā atskan," -

tas nav tiesa:

es lakstīgalu saucu,

atlidoja liesa

un nikna vārna:

- Tas esi tu,

kas mani izsauca uz pārrunām?

- Pie velna!

Ej tu ratā -

es ne tevi saucu!

Un saucu vēlreiz.

Atlidoja daudz -

ne sākuma, ne malas,

bet tikai it nevienas

lakstīgalas.

Un visi, visi

manī skatās cieši:

- Kādēļ tev vajadzīga

lakstīgala tieši?

Jā, kāpēc lakstīgala?...

Jā, un vārdi nelīdz.

Viss, ko es pasacīšu,

viss būs meli.
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Tik neizstāstāmās

tie vārdi

pļavās ganās,

cik neizstāstāmas ir

mūsu ilgošanās.

Lai tāpēc runāšanas

ir pie malas.

Vēls rudens.

Un es saucu

lakstīgalas.

Mežs atbild:

- Galā...

-Galā...

-Galā...

Kļūst par kapu.

Un vējš man iepūš sejā

sarkanīgu

lapu.
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GAR MĀRUPĪTI

...Un pagaidām dzejoli nevar drukāt.

Mani nelasītāji

un daļa lasītāju

vēl tam nav gatavi.

Negribas ar pirkstu rādīt,

lai nebūtu jākož tajā.

Mārupītei ir šis tas no Nīlas,

Amazones

un citām eksotikām.

GarMārupīti

guļ, upītē peld, virs upītes

lido mežones, kas tagad kļu-
vušas rātnas grosmammas

un drīz pēkšķenes ēdīs no

rokas;

iet inku virsaitis - pupuķis,
tikai bez tomahauka;

krastā sēd savā tronīķirbis

tik spožs, kā būtu reizē ar

Pētera gaili un pasaules

kupoliem apzeltīts;

pa lēpju lapām tek ūdensvis-

tina, dienvidnieciski savāda.
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Gar Mārupīti
ir dučiem jocību,

simtiem savādību

un tūkstošiem brīnumu.

Gar Mārupīti...
Vislielākais brīnums -

kā tas ir izdzīvojis?

Vissāpīgākais no brīnumiem -

cik ilgi tas

dzīvos?
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Gulbja dziesmu dzied

neapsēzdamies,

neaizēzdamies,

neatvāzdamies,

ar vis-

vīrāko,

ar vistīrāko,

dzīves vīraku un

to

visu lijušo,
visu slijušo,

bijušo

un ne-

iz

bijušo

trulo vaislību,

karsto

kaislību

un vēl -

visu svēto vārdā -

neskaistajam piemītošo

skaistību,

kuru ārā sauc

nevis kosmonauts,

bet kāds zemesrauts

(liela balle!),
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kur viss

apmēnesrauts

(Ailes!),

un viss ir

cauri...

Šajā dziesmiņā
neaizridamies,

tā mēs bīdamies,

tā mēs strīdamies.

Nenobīdamies.
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Acīs sabērti pipari,

un taču laikam tāpēc,

ka es esmu tik stiprs,

ka man drīkst stipri

sāpēt.

Viss ir degoša viela

un liesma -

bezgalīga.

Viss caur tevi ir liels

līdz pašam pēdējam

sīkumam.

Viss caur tevi ir tuvs

kā paša asins dūkšana,

bet tikpat tāls ir un būs

tas,

ka man tevis trūkst.

Vējiņš,

pat mazākais,

man jau šķiet -

putenis svelpjošs.

Man tevis trūkst kā gaisa.

Labi.

Es neelpošu.
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Ņem visas diennakts stundas,

atstāj man

vienu sekundi,

vienu acumirkli, un -

asākais asmens

nekodīs.

Ap mani būs

tavs oreols,

manī būs

pasaciņa,
un es pats būšu

toreadors,

uzvarējis pirms cīņas,

ja ari es to

zaudēšu...

Pār mani nekritīs zaimi.

Par laimīgiem nav ko

raudāt -

vini ir lūzuši

laimīgi.

No savas saules dod

stariņu,

no savas jūras -

riekšu,

un es kā laimīgs zariņš
debesīm sirdī

ieaugšu.
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Ko nu tur izlikties -

atkarīgs

tā kā no Mēness

mēnessērdzīgs,

kā no atkušņa

atkala...

Es esmu tavā verdzībā,

bet lai dod Dievs katram

brīvam

tādu vieglu sirdslecību

un tādu bezgala

brīvību.

Tādu pēctecību un secību,

ka cauri dzīves jezgām

es savu asinstecību

iznesu

bezgalīgumā.

Gribu būt

brīvs -

lai man pretī

brīvības vilni

gāžas, -

dod savu roku

svētītās,

karstās un mīļās
važas!
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Dzeltena liepu lapa

pielipa loga rūtij,

aizklāja manu dienu,

tagad es dzīvoju tumsā

un rudens alā

tā kā tāds kurmis

vai lācis ziemas migā

bez murgiem, bez sapņiem

un laikam arī

bez paša miega,

kādu mēs guļam,
kad īstā dzīvē

satumst īsts vakars

un liekamies īstā gultā,

jo tas nav - ne īsta dzīve,

ne īsts vakars

ar īstu gultu,

tā ir - viena liepas

vai papīra lapa,

kas pielipusi un aizklāj

cerības logu.
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TIK

Tik būs gaiša tā mana diena,

cik būs tumša Daugavas dzelme,

mums tik gaišuma,

cik vajag citiem.

Un es mīlēšu tikai tik stipri,

cik tev vajadzēs tās mīlestības,

lai tev vajadzētu tās

vairāk.

Tik būs manī vissvētākās sāpes,

cik pa Latviju šodien ir elsu,

sāpēm ir viena vara -

tās atsāp.

Tik es būšu šīs pasaules saimnieks,

cik es varēšu būt tai par kalpu.

Vai, cik dīvaini,

bet tas ir tiesa.

Tik es būšu, cik es vairs nebūšu

vakarējais.

Vai, cik grūti,

bet citādi nenotiek.
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TAD

iesals putni mežezeros,

un nenokritis ābols iesals ābelē

līdz pavasarim;

iznāks ārā bērns ar basām kājām

un raudādams skries atpakaļ
un nobijies;

vecis atskārtis, ka tam nav malkas

siltumam

un naudas- maizei;

viena pati palikusi dvēsele,

vairs divatību atradusi tikai spogulī,

ar šausmām atskārtis,

ka tā ir māžošanās,

un ies,

lai notikušam

mēmi pievienotos...

...bet pagaidām -

kā sirdspuksti pret zemi sitas āboli,

kā neskūpstīti skūpsti lido

asinssārtas lapas,

un dālijas stāv

raganiskā staltumā

pirms sārta.

Vēl esam mēs,

un vēl man esi

tu.



115

Nē, es nevaru pretī ņemt
tavu gredzenu,

princeslt.

Tad man būs jāņem
tavs galms,

tava kristāla pils.

Es esmu puķu, skudru, varžu, sesku

un mākoņu

sulainis,

tavs galms sprauslās par tādu

princi.

Mana pils

ir zaļš paklājs zem kājām

un zila velve

virs galvas.

Tad man būs jāpieņem
tava karaļvalsts.

Piedod,

bet tā ir sīkums

pret manu karaļvalsti
bez robežām.

Tavu gredzenu pieņemot,

princeslt,

man būs jāpieņem
tava sirds
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un tava

mīlestība...

Un iznāks spēlēšanās.

Es esmu liels bērns,

manas rotaļlietas

mani sameklē pašas.

Un tās irjau

sameklējušas.
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Manu dīdītāj,

mazāk lieto pātagu.

Suņus uz mani rīdītāj,
labāk tos pabaro.

Manas domas dresētāj,

es caur apli nelekšu,

tavu domu nokodīšu,

paliksi

bez.

Manu jūtu vadātāj,

vadies vien,

vēdinies,

es esmu purvu bradātājs,

kur gribi,

ved.

Bet tu,

sapņos nākdamā,

vēl vairāk turpini -

dod manu

sākamību,

dod manu

nākamību

šurp!
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PUĶES

Ir

pavasara, vasaras, rudens un ziemas

puķes.

Es neesmu neviena no tām.

Ne pavasara,

kam grūti piebrist,

ne vasaras ūdensroze,

kam grūti piepeldēt,

ne rudens,

kuru žēl tuvo salnu dēļ,
ne ziemas,

kuras tur istabā.

Ne ziemeļu,
ne dienvidu,

ne citu debespušu -

šo pašu.

Kāpēc visi auklējas

ap gražīgu iedomu -

būt par puķi.

Es ari gribu,
bet aplama ir mana iegriba -

es neesmu puķe.

Es esmu jauns paeglis
vecā izskatā,

lai iekļūtu tajā sarakstā,

kur saudzējamie.
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VAI TAS VARĒTU

Vai tas varētu but?

Es nedroši jautāju sev,

no jumta nokritis

un baidoties pakustēties,
lai nesaprastu,

ka pakustēties vairs nevar.

Vēl nebija sāpju,

man likās

un varēja likties,

ka tā ir nomiršana -

tu esi,

redzi,

dzirdi,

bet nevari pakustēties.

Vai tas varētu būt?

Man ir jautājuši
visbiežāk par niekiem.

Viss var būt.

Tāpēc jau viss

un visādi notiek.

Ticamais, neticamais,

aptveramais un neaptveramais -

viss var būt.
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Bet tajā pēkšņajā vakar...

Par zibeni no skaidrām debesīm

pēkšņākā vakar...

Par pēkšņāko pēkšņākā
vakar...

Kā dzirksts no krama

no tevis izlēca:

- Vai tas varētu būt?...

Un atčukstēja man lūpās:
- Vai tas varētu būt...
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TUVUMS

Kā apmāts

es stāvēju no smaržām staigna

klajuma vidū

un grozījos kā dulls vilciņš.

Vienalga, kā griezies -

tu skaties,

es tavu skatienu jūtu

sev mugurā.

Bet tevis nav!

Ne madaru vīrakā,

ne spāru trizuļošanā,

ne kameņu samtainumā -

nav!

Bet, nositiet mani, -

tas ir tavs skatiens,

es jūtu ar ādu.

Kā puika

uz dibena nošļūcu lazdu gravā.

Slēpies?

Piecriekstu pigas

man rāda lazda,

jāņogu meženes

stīvi tur pašķidras krelles,

un viens nešpetnīgs putns

čerkst.
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Un atkal mani ker

skatiens,

ne ar ko nesajaucamais,

ne ar laiku,

ne mūri

neaizmūrēj amais,

mani trāpošais

tavs

skatiens...

Vai tu būtu

pārmiesojusies

celmā,

sēnē,

papardē

un izskata tev nav palicis,

acu nav palicis,

palicis tikai

skatiens?...

Tagad jau tumst.

Tagad tu neskaties vairs

tikai

mugurā,

bet reizē no sāniem.

Tagad pavisam tumšs.

Tagad tu skaties

caur tumsu

uz mani

no visām pusēm...
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Ārprāts!

Vienlaicīgi

no visām

pusēm!

Tev nebija tik daudz aču!

Bet varbūt

uz mūžu pazudušiem,

pavisam aizgājušiem

tiek tādas acis

un tik,

cik tie vēlas?

Vai pasi mēs piešķiram
viņiem tās

un tik -

cik stipri mīlējuši...
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Tu man apviji rokas

kā Gaujas

un tomēr atraisījies
un aizskrēji
uz savu jūru,

atstādama uz pasaules

vēl vienu

nenoslīkušu slīkoni

vairāk.
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Manī ir

badainas līdakas kārdinājums -

aprīt

to garšīgi spīdošo bleķi,

noraut no auklas,

palīst zem siekstas

un svētā mierā to

sagremot.

Bet manās aukstajās asinīs pat

pukst senču brīdinājums,

ka šis vēl nav pēdējais

bads,

nav pēdējais bleķis.

Lai pagaidot,

kamēr tas krastāstāvētājs

izgudrošot

vēl vairāk nepārraujamu

auklu.
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GAIDĪT

Mes nemaz nezinām -

kas tas ir?

Pliku

"nav"

mēs neesam redzējuši.

Labākā gadījumā

(labākā?)

sportbiksītēs:

nav pienācis (vilciens),

nav saņemta (vēstule),

nav noticis (koncerts, brīnums utt.),

nav bijis (laika, naudas, laimes),

nav sastapta (vajadzīgā persona, pretimnākšana,

mīlestība utt.),

nav (vēlēšanās, ticības,

cerības, silta

ūdens,

kreklam

pogas, ko darīt

utt.).

Visi "nav" kā uz pludmales

maksimālkaili,

bet tomēr nav pliki.
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Mani ir pārņēmusi,

sagrāvusi,

lai jaunceltu,
vislielākā gaidīšana -

uz pliko

nav.

Es gaidu ar to,

kur irkopā

viss

mūžā gaidītais.

Tas nav pat nepasakāmi,
tas nav pat

nomokoši līdz nāvei,

tas nav pat:

bērnā gaida
vina nākamais bērns.

Nav polu

un robežu,

ir -

bezgalība.



128

Un notrīties pret tevi,

vecais Rīgas muri,

kā pret smilšpapīru...

Jā, vecīt,

limuzīnu lakām ir tas niķis -

pārcelties uz ādu,

un asfaltiem ir netikums -

kļūt kājapakšām,

un, pirmoreiz uz baso ejot,

nu vairs nekut,

un svaigais dzelzsbetons

man grasās iestāstīt,

ka tev ir tikai viena

sūtība -

lai tevi nojauc.

Viņš ir jauns, tikko dzimis

betonsklerozēns,

ka māte bijusi,

viņš betonneatceras,

ka pašam bērni būs,

viņš nevar

betoniedomāties.

Es arī viņam esmu betons,

tikai izdzimtenis -

kustos

un daru milzum grēku,
saistītu ar kustēšanos.

Es viņa betonklēpī mitinos

un esmu pārklājies jau,
variet pataustīt,

ar betonādiņu.
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Bet sapņos atsaistos

no lakām, asfaltiem un...

Nē, ceļos gaisā ar tiem visiem

lādētiem

kā naftā izmērcēta kaija,

kas pati debesīs,

bet ķermenis aiz nevarības

raustās smiltīs...

Un notrīties pret tevi,

vecais Rīgas mūri,

kā pret smilšpapīru.
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Vēl ir indiāņu rezervācijas,

jo vel paliek drusciņ
indiāņu.

7

Drīz pirmo

nevajadzēs,

jo pēdējo
nebūs.

Jau ir koku, zvēru un putnu

rezervāti,

jo jau ir-

vajadzība.

Beidzies viens baigs

antieposs,

mēs, autoru kolektīvs,

rakstām

turpinājumu...

Lai nebūtu

lieku diskusiju -

ar tādām pat,

kā iepriekš,

beigām.
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IEŠANA, PALIEKOT TURPAT

Palikusi ir

sen, sen apēsta maize

un cerība

ieraudzīt kaut ko melnu.

Pat, aiztaisot acis,

vairs nav melns,

nezin kāds,

tikai ne melns.

Ir tikai balts

bads

un tas, mani par beigtu

uzskatījušais,

sniegs.

Nekā nebija!

Es tevi, sniegs,

pēdējoreiz

piesaucu vārdā.

Man tevis vairs nav,

man ir -

iešana.

Un-

ieraudzīt kaut ko melnu.

Mazu, mazu maliņu
melna.

Pie apvāršņa.
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Bet ir tikai varavīksnes

acīs

un iešana.

Svina iešana

svina kājām.

Svins, maita,

ari ir tikai

pelēks.

Kaut ko melnu,

pa to

vārdā vairs nesaucamo

bezvārdi

ejot,

kurš, maita,

slīd.

Kaut ko

melnu!

Pogas lielumā.

Kas tas ir -

poga.

Poga ir tas,

kuru attaisot

sāk nākt miegs.

Man jau tas nāk tāpat,

bez kādas taisīšanas.
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Nāk sen, sen,

kā apēsta maize

un gribēšana -

kaut ko melnu.

Miegs

dzēš

gribēšanu

ar

baltu

dzēšamgumiju.

Laikam

viss

bija,

ir,

būs

balts
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VARI

Tu vari

lepnā klusēšanā

stāvēt uz nepatiesības sārta.

Nelec ugunī.

Neapvaino ar pierādījumiem
mani un pasauli.

Neapgrūtini sevi

ar ģenerālmēģinājumiem -

ik acumirklī

dzīve var sarīkot tev

ģenerālizrādi.

Nelaid pār lūpām

ne skanu -

ģenerālizrādē
tev prasīs tādu monologu, •

ka pietrūks

ne tikai vārdu un skaņu,
bet arī

klusēšanas.

Tu vari būt

bezgala

pašaizliedzīga

un nedari sāpes man,

to izrādīdama.
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Tu tikai taisies

rādīt,

bet es to redzu tik skaidri

kā zibeni,

kurš, nozibsnījis pa debesīm

sekundes

miljardo daļu,
vēl palicis mūsu redzokļos.

Pašaizliedzīgā,

paliec

neaizsniedzamā

augstumā.
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VITA

Uz kapa

mēs viņam uzlikām

granīta

verstes stabu,

tikai ciparus noskrāpējām -

viņš tagad

mēris

citādus attālumus.
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SITAM KRUSTĀ

Sitam krustā

to, ko nejēgas no malas sacīs,

sitam krustā.

Viņi neapjēdz to,

kas mums acīs,

sitam krustā.

Vini teiks,

ka mēs to laimi

zogam.

Bet mēs priekšā

nestāvam

nevienam logam.

Viņi pieraduši ir

pie parastā.

Vīzu neprasījis,

neparastais

pastāv.

Lepna ej uz gaismu,

juta

neizjustā.

Mēs tev ēnu

atņemam

un sitam krustā.
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23. BURTNĪCU SĀKOT

ar nojautu

un viņas nosaukšanu vārdā.

ka drīz mums jāšķiras,
un tas tik baismīgi
kā skrāpēt debesis

un zvaigznes nevarēt vairs

iztīrīt

no nagiem.

Un tad

pa savas nojautas
to tumsu

iet tā kā plēsoņam
ar fosforizējošām

ķetnām.

Bet manas rokas it nemaz

nav plēsīgas

pret mazāku,

pret maigāku,

pret

neaizsargātu.

Bet nāksies

skrāpēt debesis,

ja nojautai būs taisnība.

Cik netaisnīgi dzīvē

atņem tiem,

kam trūkst!
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Cik netaisnīgi klat dod tiem,
kam diezgan.

Vēl apmākusies nakts,

bet diena

ceļā dosies,

un - kas ir gaišs,

kas tumšs,

kam taisnība

un kam nav taisnība...

Viss apmākušais

noskaidrosies.
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TIE TUR

neir mašīnas,

kas pietur,

tie tur,

ja reiz pietur,
tad pie kaut kā

ciet tur...

Rubļa, solījuma, pateicības, pašbaudas,

cik vini labi...

Labi.

letur

manas brokastis

un, velns lai parauj,

ietur

manu dīdītāju -

Visumu.

Kā parādu.

Un lai es viņiem parādu, ka savam

mērķim es bez viņu mašīnām gan

tiktu tuvāk, vien ar pasirmāku bār-

du.

Tie tur

blakus pašu izstādītiem ziediem

meitu tur,

tie tur

grib, lai tu tām viņu

pārdodamām puķēm
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aizdomīgi tuvu

ietu.

Vini-

tie tur

nemaz netaisās tev prasīt:

- Kas par lietu?

Tiem tur

viņu puķes vergo sen

par savedējām

sarunai

ar meitu.

Tie tur

ir it visur,

kurp tu ietu!
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PIRMSRĪTS

Ar melnu segu

mākonis aizklāja

gaišu taciņu.

Ar melnu tumsu

velnanakts aizbēra

mēnesaciņu.

Nelabas lietas

aizklāts un aizbērtais

mācīja.

Nelabā balsī

pūce kaut ko

pelei sacīja.

Un tad izkusa

melnie un nelabie

čuguni,

man uz pieres

sajūtot tavu lūpu

labrīta

uguni.
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SVĒTDIENA. 1905.

Tvanīgā svētdienas

vakarā

Jāni

ozolā pakāra.

Basām kājām

kā eņģeli
līganam vējam par

zveņģeli.

Acis ciet Jānim

nesēja -

tākārt dragūnus

dresēja.

Mute daudz trokšņa tam

taisīja,

tāpēc to ciet Jānim

aizsēja.

Ko līdz -

ļaušanas, liegšanas -

Jānim acīs bij

kliegšana.

Ozolam uznāca

tirpuļi.
Tautā iesākās

virpuļi.
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Un tad iesākās

tie soļi,

no kuriem piedzimst

viesuļi.

...Tvanīgā Līgo

vakarā

ozolā vaiņagu

pakāra

sirmgalve.
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VĒSTULE NO TEPATIENES

Visgrūtāk,

kad attālums jāizsaka

caur plecam pieskaršanos,

caur skūpstu

un vairāk...

Kad svešums jārāda
zem viena jumta.

Kad - pietiek!

patiešām ir -

pietiek.

Es rakstu,

lai vismaz man balss

nekļūst kropla -

uzrakstīt var

bez zemvārdiem,

runāt

bez mēmrunāšanas līdzi

nav iespējams.

Tu arī -

uzraksti man.

Ja vairs nemāki,

uzvelc

+++

sev,

man

un tam, kam bij jābūt

starp mums.
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Klusējot

nešķiras ne no kā

it neviens

šajā dzīvē.

Manī ir iestājies klusums,

bet ari tas,

bet ari tas nenotika

klusu.
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VĪRIEŠUBRĀLĪBAS

visas

balstījušās un balstās

uz kādu kopīgu netikumu.

Tā ir visu vīriešu brālību

bībele.

Brāļi iekš Kristus.

Viņi viens otru apēdīs,

ja tas būs vajadzīgs

nevis iekš,

bet priekš,
un ne Kristus, bet -

sevis.

Pagaidām status quo -

iekš.

Asinsbrālība?

Nejēdzība.

Lielākā daļā
nelaimes reizē,

viena asinis otram

pārlejot,

iestāsies

nāve.
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Klubi?

Vismaz miljons.

Tieši tik, cik cilvēce

izgudrojusi vājprātību,

audzināšanas iestāžu,

kur gatavo speciālistus,

lai izgudrotu vēl

jaunas.

Nav tiesa,

ka vairums no tiem

varētu saukties

"Aiz nekā darīt".

Tiesa,

ka tādi ir nožēlojamā

mazākumā.

Klosteri?

Es jau teicu,

tikai vēl piebildīšu -

atklātas onānistu iestādes

vai mauku mājas,

paslēpušās un paslēptas

zem pāvesta plašās

mitras.

Ordeņa brāļi.
Zobena.

Zobenbrāļi.
Lok- un bultbrāļi.

Musketbrāļi.

Karabīnbrāļi.
Rakešu brāļi.
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Bumbbrāļi

(tas it kā apvienotu,

bet ir par šauru).

Atombumbbrāli.

Neitronbumbbrāļi...

Pietiek.

Visi ir

KAINBRĀĻI!

Pret visiem pasaules
ābeliem.

Vairums

vīriešu brālību brāļu

ir fiktīvi:

brālībā stājas tāpēc,

ka vairums stājas,

bet paši sev taisa to

vairumu...

(Es dzirdu,

ka mana tupele

zem galda smejas).

Un ir arī tādi,

kas, iedomājieties,
nevienā no klubiem

nesastāv?!

Ko nu mēs darīsim?
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Kapec?

Fui!

Kā liels cilvēks var prātā jukt,

uzdodams sīko jautājumus-

pieaudzis vīrietis

neblamēsies ar -

kāpēc?

Kas vainīgs?

Tā jau ir cita lieta.

Sāksim ar pasu sacerēto,

sakramentālo:

"Meklējiet sievieti."

Tas ir vīriešu gambīts

ikvienā

no viņu spēlēm.
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Apdzisa pļavas.

Tagad degs koki.

Apdzisa acis.

Atdzisīs rokas.

Atsitīsies pret logu

ciets

sniegs.

Aizmigs pļavas.

Izģērbsies koki.

Aizvērsies acis.

Atkritīs rokas.

Nebūs vairs

mīlestības.

Būs

tikai

miegs.
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RITMS

Un ta-ad

es iešu

uz augstu kalnu...

Un ta-ad

es lekšu

no tā kalna

lejā

Un ta-ad

man pakaļ
skries auksta salna

un tā-ā

man metīs

asu sniegu

sejā.

Un ta-ad

es dīkšu

pēc jaunām dienām

un ta-ad

man nāksies

ilgi palikt
vienam.

Un ta-ad

es iešu

uz augstu kalnu...
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Un ta-ad

es lekšu

no tā kalna

lejā...

Un ta-ad

es atkal

iešu

uz augstu kalnu.
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TĀDS SAVĀDUMS

Dumjā,

tas savādums ir vienmēr rītos,

skumji
no tālas pasaules
uz visiem laikiem šķiroties,
mulsi

atpakaļ uz savu zemi krītot.

Kas būs? -

nav ne ar vaibstu

Zemes sejā sacīts,

vai mums

vērs pretī rīkles atvari

un aprīs,

vai mums

ziedi paskatīsies acīs.

Nezin,

neviena jūta savu mūžu nezin,

prāts zin,

lai dzīvo vien

ar savu zināšanu

un bez debess,

nezin,

kāda viena uguns

abas

dedzina.

Dumjā,

ja nebūtu mums jāšķiras
no tālas pasaules
ik rītos,
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kā tad

mēs zinātu to savādo,

kāds pārņem,

projām

krītot?

Dumjā...

Tāds savādums

ir vienmēr

rītos...
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ZAĻĀ

Ko tu dari, vasarina

zaļā?

Laid no sava trakā zaļā

vaļā!

Palaidnīte, līdaciņa

zaļā,
kur tu ņēmi gredzentiņu,

zaļā,

ja tu viņu nozagusi,

zaļā,
tad ies upēs milzīgs tracis

vaļā.

Raganiņa, papardīte

zaļā,

kam tu savu ziedu vēri

vaļā,

tagad man ir šajā dzīvē

skaļā
nemīlamas sievas vīra

dala.

Zilonis, kas iztaisīts no

spaļa,

tagad esot jānokauj man

gaļā,
visas citas gaļas jāno-

paļā,

un tad sākšoties man dzīve

zaļa.
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Visiem paliek visi ceļi

vaļā,

man nāk pretī mana liktens-

dala -

kas tu esi - Valija vai

Vaļa,

tērpta manā liktenīgi

zaļā.

Manā miņā, manā ziņā,
ko tu dari,

vasarina

zaļā?
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ZILĀ

Zilā,

cik man ilgi
būs tās miglas

jāpārcilā?

Zilgā,

ilgs ir ilgi

un vairs nevar

ilgāk.

Zilā,

zilu putnu oga

ilgu

silā.

Zilgā,

tava asara

trīc manā

smilgā.

Zilā,

tā, kas vīla

un kas tomēr

nepievīla.

Zilgā,

katrā domā,

katrā jūtā,
katrā

ilgā.
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TONIS

Zelta nasta

dzeltenā

kļavai mugurā.

Apses dzeltenčabeklīšos

rudens

čuksts.

Pāri Gaujas

dzeltenkrasts

Gaujā

gāzts.

Tikai dzērves

kāpēc ir

tik augstu?

Vai tad

dzeltenam

ir tāda skumja

skaņa?



160

Un stāvi, mana minūte, man klāt

un sānis neskaties.

No nākošās man bail.

Un nedrošini mani.

Nekārdini.

Lai paliek maziņš, cilvēcīgais -

bail.

Un paliec, mana bailīte, man klāt

un neskaties, ka dūšas ari pietiek,
bez tevis viņa nevarētu būt

nemaz.

Un stāvi klāt, mans brīnišķais

nemaz,

bez tevis pārējos

man lūgties

nevajadzētu.
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Viens vējš par mums abiem,

viens vēss vējš

mums par abiem,

tālu nācis un piekusis

vējš.

Kas mums maldīties licis,

klīst un paklīst
kas licis

šajā mūžīgā pasaku

mežā?

Lai vējš glāsta mums pieri,

lai nāk milzīgi

mieri,

mums - viens otru

tik drudžaini

meklējušiem.

Nolīkst pasaku
zari

mūsu dvēseles pētīt,

kas viņš nebūtu ari,

viss vienalga,

lai svētīts,

kas šo mirkli

par īstumu

darījis.
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PĀRI

Slieksnim vel pāri netiek,

bet-

vajag kāpt,
citādi istaba pretīgi
sāks tevi krāpt.

Teiks, ka viņā viss ļoti glīts,

pietiekošs dzīvei

un labs,

četrstūrains kā tāds šūpulīts,

piedodiet -

ari kaps.

Kokā vēl augšā netiek,

bet-

paliec sveiks, maurs,

citādi pasaulē pretīgi
viss būs šaurs.

Viss būs ar soļiem mērāms,

viss būs ar gramiem
svērts,

viss būs ar zvērestiem

zvērams,

bet rokas

nepaspēts.

Visu,

ko dvēselē vari,

tu savā dvēselē ņem,
ir tāds brīvo vārds -

pāri,
ir tāds vergu vārds -

zem.
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PUSĪTES

Mazāk ir veselo,

vairāk ir pusīšu.

Mazāk ir vīru,

vairāk - paipuisīšu.

Bija lemts pasaulē

būt divām pusītēm.

Ēda, dzēra, kustējās,

dzīvoja klusītēm.

Abas pusītes

viena otrai patikās.

Arko tas beidzās?

Pusītes

satikās.

...bet ne vienmēr beigas ir laimīgas.
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Es nolēmu pielūgt
visas lietas ap sevi.

Liela muiža!

Noskaitīs katrai

tīkamu pātaru

un noņems cepuri.

Te tev nu bija!

Tik daudz ap mani lietu,

ka pātariem vārdu vajag

vairāk,

kā apse

pa savu mūžu

ir izdrebējusi,

vairāk,

kā jūra

pa savām vētrām ir

izkrākusi,

vairāk,

kā mana sirds

savā mūžā

priekos un bēdās

ir izklusējusi.

Pātari atkrita.

Palika -

cepuri noņemt.
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Bet, mīļais Dievs,

tas būtu jādara

nepārtraukti -

t.i.,

jāstaigā ar kailu galvu.

Nekas neiznāca

no manas

pielūgtnolemšanas.

Bet daudziem

iznāk.
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MISTIKA

Mistisks, balts piens

tecēja lejup

pa Gauju

un pāri tai.

Indiānādas

mistiskais varš

bija džungļos

ap Gauju.

Mistiski

sikspārniski,
reizē ūdeni skardams

un neskardams,

aizšāvās

bezskaņas putns.

Tālajām suņu rejām

un cilvēku balsīm

bij mistiski

mīkstināts

akcents.

Mistiski tuvs

es biju

tā vakara

krēslainai zemei,

mistiski zemu pār mani

nolaidās

tovakar

krēslainā debess.
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Mistiski

atmaiga manī

tonakt

kaut kas pavisam nemaigs,

sastindzis,

pārakmeņojies.

Mistiski...
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Tā mīlestība

iesils,

uzsils,

pārsils,
kā māras šiliņi,
kā māras sili,

mārsils?

Nē, naktī zvaigzne

manā

sirdī

sitās

un, krizdama

uz nāvi,

nenositās.

Tā pārrāva man

asinsvadu

dzijas,

un rudensvēsa

asins

uzvārījās.
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NOVEMBRIS

Beigusies lapu kārta.

Beigusies koku kārta.

Sākusies māju kārta

Pārdaugavā.

Kāda nu katra esi.

Kādam nu kura esi.

Tāda nu katra esi

Pārdaugavā.

Lepna kā piedzimusi.

Skāba kā apnikusi.
Tāda kā iebraukusi

Pārdaugavā.

Kur dzīvo tāds, kam vajag,

kur, kam ir viss vienalga,

kuram nav jādzīvo

Pārdaugavā.

Kur mīt skanīgs tukšums,

kur piemīt pārērtība,

kur ir tas gars, kurš ir vien

Pārdaugavā.

Lai tev nav ziedu kārtas,

lai tev nav lapu kārtas,

es tevi mīlu, plikā

Pārdaugava.
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GRIBAS

Gribas celties -

ārā tumšs.

Gribas smieties -

pārāk skumjš.
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Drebelējos

pa tikko atjoņojušo vēju

kā tāda jumtam atplēsta

skārda stērbele...

Tas nav ne tavs,

ne vēja

pulss.

Tas ir draņķīga laika

stress.

Dvēseles

savā priekšā

samulsums,

kad slota

neslauka dvēseles istabu,

bet piemēslo t0...

Un slotaskāts nes

virsū

jau sen vairs nekalpojošiem,

bet nenojauktiem
fabriku

skursteņiem.

Un tie -

nelūgtie un

nepiesauktie -

vienīgi tukšas debesis

dursta.



172

Drebelējies vien,

stērbele,

no decembra sazilējušās miesas

noplēstā

drēbe...
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Nav jau diezcik

pārliecinošs
tas mīkstmiešu

"stop!".

Nav jau nu pārāk

dievticīgs

vinu bezdraudzes

pops...

Sliktas pašdarbības

par aktieri

ieliktenis.

Nepabeigts laidars,

kur govi

nemaz nedrīkst ielikt.

Slaukt?

Var.

Ko tikai neslaucamu

mēs neslaucam!

Blaukt!

Vareni!

Kādus tik nešķīsteņus

par svētiem

mēs nesaucam!
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Uzplauks ziedi,

gaiši kā riti,

un tad nāks vētra,

kas visu nost nes,

visām elsām pēc tuvuma

spītējot,

vilciens aizies,

un sliedes nostenēs.

Cik tā nav bijis -

no šļupsta
līdz sirmumam,

itkā pierastībai

jau būtu jābūt,

bet katra reize

ir tikpat pirmatnēja,

tikpat mežonīga

kā spalvains

mamuts.

Aiziet vilciens

kā mūža gabals,

kā asinsšlāciens

no cirstas brūces,

vienīgs mirklis,

un viss jau ir gabalā,

viss ir gabalos...

Un-

kam tu sūdzēsies.
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Citiem pavadītājiem?

Tie katrs

savu cieš.

Ilgām?

Sāpēm?

Bet tiem nav miesas.

Dievam vai velnam?

Tie abi tautieši

aizņemti,

viens ar otru

tiesādamies.

Vilciens ir aizgājis,

un sliedes

nostenējušas,

krūtīs uz iekšu līst

karsti lieti...

Es eju
debesu palagu noplēst

un kā ievainojums

tajā
ietīties.
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TE NU BŪTU

Te nu būtu tā -

vēl viena slava,

silti dota

un tātad īsta,

visu atzīta

kā pašiem sava.

Bet vai tad mēs slavu

nepazīstam.

Tubrālis pēkšņi

stomīgi jūso,

tumāsai pēkšņi
vārdi sāk lakoties.

Slava ir spīgana.

Slava ir rūsa,

kas neļauj metāla spīdumam

trakot.

Slava nav tā,

kuru mēs redzam,

tā pati no stūriem

tūkstošacaini

uzglūn.

Noadi, māsiņ, man cepurīti,
kas dara

nesaredzamu,

es gribu neredzams būt

mazu mirklīti,

drusku.
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Tā iet, kad grābājas...

Velns vinu rata!

Tagad kā šahā glābjos -

pats

patā.

Grābu ciet

laukakmeni,

pacelt

nejaudāju...

Smags, mauka...

Bet pacēlu

un neraudāju.

Tikai asins sāka

deniņos

sanēt.

Bet atkal -

nekā!

Nevarēju panest.

Grābājos

gar uguni,

ķerstījos

ap ūdeni.
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Galvā -

čuguns,

oda prāts,

nudien.

Dzīvē kā šahā -

glābjoties

patā,

var dabūt

matu.

Un dzīve

pat īsajai rokādei

ir -

par īsu.
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APSVEICINĀŠANĀS

Sveiks, krabi!

Vai tev iet labi?

Sveiki, vārna!

Ko tu tik kārna?

- Es neesmu kārna!

Es esmu -

vārna!

Es esmu -

var - rena!

Sveiks, zaķi!
Velc balto praķi!

Jo spalga ziema

nāk pie mums

ciemā.

Es ari jau eju

pēc cimdiem.



180

1983

Diena jau stiepjas,

jasak bus pašam

stiepties.

Citādi vecums sāks

par lēnāku iešanu

tiepties.

Un to jau nu vienmēr

var paspēt

un iespēt.

Jādabū zibens

un jāpamēģina
laiskumam

iespert.

Jāpaņem saule

no debess

un jāmēģina to

kādam piespēlēt.
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Ilgi tads futbols

nav spēlēts.

Un azartu

nedrīkst

atsaldēt.
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Jo ilgāk novārguļots,

jo atspirgstot

vārgāka zeme šķiet.

Mīļie ganāmpulki,

savus zvārguļus

pār kaut ko tik vārīgu

nenesiet!

Mīļie putni,

pār kaut ko tik tīmeklīgu

tik strauji spārnus

neviciniet!

Neslimojiet

uz kaut kā tik slima

savas slimības,

slimnieki!

Mīlošie,

nemīliet,

un, nīstošie,

neniciniet!

Bet - lido,

slimo,

mīl,

nīst,

un iet ganāmpulki
kā zemes gājputnu rindas,
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zemi un dvēseles piepildot
ar skurbu

dzīvības apliecināšanas

šķindoņu.

Lai tu novārguļotu
drīzāk.

Lai tu atspirgtu
ātrāk.
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plosītā ritmā

dzied ložmetējs

dziesmu par nāvi.

Saraustīti irkliedzieni

visa jaunā,

ari cilvēka,

dzimšanā.

Dīvaini gan.

Varbūt jūs gribētu

nesteidzīgu un svinīgu
mesu?

Šķidru akmeni?

Cietu ūdeni?

Beigtu dzīvību

un dzīvu nāvi?

Visām lietām

ir sava vienīgi dabiskā

forma.

Jā, ari mūsējām
domām.

Tām ir nosliece

kanonizēties.

Es esmu satraukts,

un neprasiet no manis

flegmu -

plosītais ritms

šoreiz ir mans

vienīgais īstums.
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SALDAIS

Tik daudz saklausīts

sīrupa,

ka gribas kā lopiņam
sētmalē iet

un saēsties vērmeles.

Pretmeti vienmēr

no līdzsvara pazaudēšanas

tīra,

atbrīvo garu

no cērmēm.

Dzīvē rūgtuma gana?

Tā nevar būt pārāk
salda.

Bet, ja es jūs barošu,

mīļie mani,

ikdien

ar cukura barību

pie cukura galda?

Pēc nedēļas,

vēlākais,

jūs mani nositīsit.

Un darīsit

pareizi.
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Rozi var pazaudēt,

ja diendienā to ostīt,

un tam pakļauts uz zemes

ir viss

pārējais.

...Un tagad, mans brāli,

met pie velna

to manu cukuru

un pasaki man

manu sāli!
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Vēstule laikam ir nākusi kājām -

visa

sarmā.

Pastnieku negaidīdama,

pati

nākusi.

Tāpēc, ka bijusi

pārāk

gaidīta.

Veru vaļā -

un iekšā

izmisums...
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VĒJŠ KĀ APDULLIS

dzied par kādiem tur

pavasardarbiem -

ko nu šis vicos vaļā

februārvidū?

Un koki notic

un ari apdulst,

un sāk to laimīgi smago,

to grūsno

pavasardziesmu.

Un balodis klausās

un aizspurdz kā sadedzis,

lai tūlīt atšautos

ar zaru knābī,

un balodienei tas nepielec -

tā skatās apaļām acīm

un piedraud, ka aizies

par sievu zvirbulim,

toties prātīgam.

Bet vējam kā nerimst,

tā nerimst

tas apdullums,

no kura kā apmāts

es paķēru taksi

un aizbraucu uz vienu māju,
kur tagad dzīvo jau citi,

jo tā, pie kā braucu,

sen kapos

un pati vairs nedzīvo.
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Tā dzīvo vairs vienīgi

pabālos foto

un manī,

kam ari pa reizei

pienākas bālēt.
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KĀ SMEJIES,

nav šoziem neviena,

kas mācētu tecēt.

Un tāpēc velkas kā paralītiķi

pelēkas pusziemas dienas:

kā aizvelkas viena,

tā atvelkas otra -

vēl pelēkāka.

It kā uz derībām -

kura nu varēs

vēl pelēkāk?

Un man apnika

šitāda pelnošanās -

es izvilku vecas ragavas,

uzvilku darba bikses

ar pelēku ielāpu

kā Austrāliju

uz dibena

un devos priecāties.

Prieks izpaudās tādējādi,

ka iejaucos puišeļu barā

un brāžos no kalna lejā,

ka kauli vien brakšķ

un šņakstinās vējš gar ausīm

Un pelēki noņirdza
tikai viens solīds pāris,
kas promenādējās

lejā.
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Bet ilgi jau neņirdza -

es biju atkal jau kalnā

un tupināju to savu

Austrāliju
uz bērnības dienu

vecajām ragavām.

Vecajām es saku

tikai tāpat -

vai tad kādas no bērnības ragavām

var kļūt
vecas?
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KAD VIŅI RUNĀ

Tas ir tiesa -

viņi mēdz runāt par mieru,

bet viņu acīs deg mājas

un pilsētas.

Vini laikam runā

par mūžīgo mieru,

to auksto.

Tas ir tiesa -

viņi kaislīgi runā,

pat siekalas izsprāgst.

Bet es reiz redzēju

tikpat kaislīgu suni,

kurš bija kļuvis
traks.

Tas ir tiesa -

viņi runā par cilvēkmīlestību,

bet, kā atmet galvu,

pauri nožvadz kā maki

ar monētām.

Un naudai nav mīlestības,

ir pirkšanās,

pārdošanās
un uz burtu "b".
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Sauciet par banku

vai bordeli -

nekas

nemainās.

Tiesa -

vini māk runāt

un nemāk

klausīties.

Klausīšanās

viņiem nav vajadzīga,

viņiem nepieciešama -

paklausība.

Jo paši tie neies

savas bauslības piepildīt,

tas melnais darbs

atvēlēts melniem -

šaut

un kārt.

Un dažs labs melnais

noticēs mūsu dvēseļu
melnumam

un var ari nākt...

Tāpēc, kad viņi runā,

man pazūd bailes,

bet es kritu

kaut kādā drausmīgā akā,

kura ir drausmīga

jau ar to,
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ka tai nav ne augšas,

ne lejas,

ne gala, ne sākuma.

Un vispār nekā nav kopīga

ne ar tevi,

ne mani.
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SĀĻŠ CILVĒKS

staigā pa tikko sniguša

puteņa cukuru

un sāļi spļaudās.

Tāls cilvēks

no visa, kas viņam zem kājām,

virs galvas,

visapkārt,

no visa, kas visiem bijis,
kas būs.

Un kas tad būs?

Ja viss jau ir -

sakāvies ar savu paziņu,

salamājies ar sievu,

viņš ir iznācis

ar visu pasauli

kauties

un lamāties.

Ne sniegs saprot,

kāpēc uz viņu spļauj.

Ne es saprotu,

kas tiek dvēselei,

iznākušai nez kāpēc,

iznākušai nez ko,

bet nākušai -

pazemot.
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ES TEV RAKSTU,

lai burti neaizmirstas

tik neatgriežami,

kā mums vēl arvien

aizmirstas pārestības.

Bet vai ar to aizmiršanu

mēs nesakām pārestībai:

- Ej, dzīvo, skrien savu ceļu!

Šī skrien,

lai uz nākošā līkuma

uzkluptu citam.

Šī uzskata,

ka ir

reabilitēta.

Jā, mīļā,
tur ir tas joks -

es zinu un netieku vaļā
no tikuma -

neturēt ļaunu.

Bet man sažņaudzas sirds,

redzot,

ka trīs soļus attālāk

saļimst cilvēks

tāpat,

no tā paša,

no kā saļimu es

pirms minūtes.
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Man šķiet - viņam uzbrucis

tas pats bandīts,

kuru pirms minūtes

es biju

palaidis vaļā.
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LABI, ES NESMIEŠOS,

tev ir taisnība -

man smiekli nenāk,

es tikai pamēģināju,

vai nevar izsmaidīt

no tevis atzīšanos:

ko tu tik smagu

un sastingušu nes acīs

un nevari panest?

Tas vairs nav lepnums,

tā jau ir

dzīvnieku mocīšana...

Man sāk

garāmgājējos rēgoties

tev pārinodaritāji.

Es sāku skatīties,

pie kā šī sarma var būt

vainīga.

Es sāku justies

akls,

un man uznāk aizdomas...

Un es nevaru

tālāk paspert ne soli

aiz bailēm -

kļūdīties.
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Ir tas,

no kā nevar atsmieties,

no kā nevar

atraudāties,

no kā nevar

atsvabināties,

bet nav tā, kam divi

nespētu nostāties

pretī.

Divi, kas negrib,

lai viņus

izšķir.
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ES TEV NEVARĒJU

to mirkli parādīt,

viņš ir beigts,

zaudēts uz visiem laikiem

un aizlaikiem.

Vienam man nav nekā,

viens es neesmu

pat vieninieks.

Bet no mirkļiem

top minūtes

un tā tālāk,

lai sanāktu mūžs.

To jau tā nesalasa

neviens pa īstam,

mirkļi izbirst,

ja sirds -

caura kabata.

Tāpēc man nav

nežēlīgāka laupītāja

par mirkļiem

bez tevis.

Tas ir gudrs

laupītājs,
un no tā top

vēl sliktāk.
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PIESACĪŠANA

Es aizmigšu trijos

vai drusku pēc tam,

lai neļautu modināt

sevi nekam.

Un sarkana vārna

sarkani ķērc:

ja dzīvot ko vērts,

ari nomirt ir vērts.

Jo nevar no rudens

izbēgt neviens.

Un nebeigsies ūdens,

un netecēs piens.

Tad drīzāk jau tā

kā tā sarkanā kliedz:

ko upes uz jūru

tik sarkanu triec?

Bet nevajag ļaut tai

tik sarkani nest,

bet cerību rudzpuķi
debesīs mest.

Jo cerība cilvēku

stiprībā sauc

un cerību nevar

nekad būt par daudz.



Lai pland pāri cerību

zilganais plīvs!

Jā... Manis vairs nav.

Toties tu esi dzīvs.
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BRĪDINOŠAIS

Var nomirt cīna,

var nomirt no bailēm,

var nomirt līņājot,
var nomirt gailējot.

Un, visubeidzot,

var pienākt ziema -

un būsi beidzies

bez visa pieminētā.

Tā dzīvē iekārtots,

lai parauj velni,

ka visiem tik daudz tiek,

cik viņš nav melns.

Un visi nemierā -

par daudz tā nelabā,

bet, kad no dzīves ņem,

tad ķepu nelamā.

Daudz dabū steidzīgie

no sāpju nesuma

un ātri beidzas...

Bet tie jau nesūdzas.

Kas labs, kas slikts ir,

ne vienmēr aplēš,

jo mūžam liktenis

tiem min uz papēžiem.
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Ne soļus skaitu,

ne raujos čukurā,

jo skaidri sajūtu

tā elpu mugurā.
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LINNEJS

Viņš visai netveramai dzīvai dabai

dibināja

federāciju.

Viņš izdarīja Everesta darbu

un mīlēja to dabu

kā Romeo.

Viņš varēja par savu koku

izvēlēties

sekvoju vai eikaliptu.

Par savu puķi -

pasakaināko no orhidejām.

Bet zied uz zemes

juvelieri maza puķe -

linneja.
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UGUNSLĪNIJA

Tas jau ir vecs,

kad virsnieks pavēl zaldātam:

- Uz ugunslīniju! -

Starp dzelzceļu un ceļu

mežam apvelk

ugunslīniju.

Ir tagad cita

ugunslīnija.

Par daudz ir cilvēcei

priekš sevis sakrāts

uguns.

Un ugunslīnija iet tagad

starp valsti un starp valsti,

starp saprātu un neprātu,

starp tavu karoti

un tavu muti,

starp šodienu un rītdienu,

starp dzīvību un nāvi

iet

ugunslīnija.

Un, kaut ko zaudējot,
ir šodien -

zaudēt visu.

Starp tavu zābaku

un tavu kāju
iet ugunslīnija.
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Kā atklās uguni,

vairs kāja soli nespers

un zābaks paliks

neapauts.

Un abi sadegs,

abi iztvaikos,

vēl nesatikušies.

Un tāpēc laiks liek

laikus

apaut kājas.
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XX GS. 80-TIE

Ir zeme -

bumba,

pilna dinamīta,

un idioti ir,

kas cer,

ka, uzspridzinot spridzekli,
tiem čaula

neaizskarta

paliks.

Ir laiks,

kad zemei prāts

vēl tikai

pagaidu,

bet neprāts -

galīgs.
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XX GS. MĪTS

Zeme

aizgāzās bezdibenī,

no gadsimta gāzēm

saindētās

vinu turošās valzivis

izmetās Visuma krastā

nobeigties.
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ES NEESMU

putnu ķerajs
un neatzīstu to amatu.

Es saskatu

brīvības bēres

katrās lidojošajam izliktās

lamatās.

Bet pats ķeru
skatiem kaijas un vārnas,

mirkļu svīres,

soļu pīles

un soļu bezdelīgas.

Ķeru,
lai negredzenotu.

Manuprāt,

gredzenošana

bez visa pārējā

ari ir tāda

slepenpolicistu padarīšana.

Tirgū es redzēju

pilnu maisu ar ķivuļiem,

kurus vajadzēja
laist vinu alkšņos

un pašu ķērāju
kā tādu kartupeli
ievietot maisā.
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Bet palīgu neatradās.

Un laikam neatradīsies,

kamēr cilvēkus nesāks ķert

un bāzt maisos

un tirgoties ar viņiem

putnu tirgū.

Baidos tikai,

ka neviens putns

nepirks.
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ZILONIS

nema un nema

smiltis,

bēra un bēra

sev virsū.

Cūka

dubļos vārtījās

smaidīdama.

Bet ja nu viņiem
tas viss

ir - mazgāšanās?

Bet ja nu viņiem
tas viss

ir - apzeltīšanās?
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KĀPĒC

tu uz mani tik jocīgi skaties?

Es klucīšus lieku

tāpat kā tu.

Krauju

un gaidu to mirkli,

kad būs ilgotais -

blākš!

Un atkal klucīšus lieku

tāpat

kā tu.

Un atkal gaidu.

Mīļo bērn,

es arī biju bērns.

Pērn.
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KAS CAURI SNIEGAM

palus dzird,

tam krūtīs saule, nevis sirds

un tas ir gaiši cilvēcīgi dzirdīgs.

Kas cauri mieram karus dzird,

tas zin, kā beigta asins smird,

un tas ir mīlestības ausu dzirdīgs

Kas cauri dzīvei nāvi dzird,

tas savā garā milzis ir,

ar dzīvību

un dzīvošanu dzirdīgs.

Bet man tev jākliedz ausī

tas,

ko ne vien dzirdēt,

bet ko jau var redzēt...

Stāv prātvēders viens

un ņirdz:

- Ko nedzird auss,

to sadzird sirds?

Hi-hī!
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TIK PRETĪGI IDILLISKA

diena,

ka ej un vai iespļauj ģīmi.

Rupji?

Bet vai tad nav rupji

cilvēkam,

kurš savu nelaimi zin

un var mirt

jebkurā mirklī.

Un bija gatavs

ar godu un mierīgi nomirt.

Gulties

ar kājās stāvošu

dūšu un garu.

lekraut ģīmī
tādu siltiņu, labiņu

pasaulīti,

liekuļojošu,
ka uz tās

itin nekas slikts

nevar notikt.

Bet viņam taču

jāmirst

jebkurā brīdī!
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Tad kāpēc kārdināt badainu

ar maizes kukuli

aiz brunustikla?

Tad kāpēc slāpstošam dot

kā Jēzum

etiķi?

Tas idilliskums

ir - mīļa atvadīšanās?

Piedodiet.

Es zinu, kas ir -

atvadīšanās.
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TĀPAT VIEN PALIKSIM

uz vienas zemes,

to pašu gaisu elposim,

tās pašas vasaras,

tās pašas ziemas.

Var atsvešināties tiktāl,

ka otru nepazīst.

Ne tālāk.

Var aizdzīvoties,

ka viens otru nīst.

Ne tālāk.

Līdz tavas ielas stūrim eju

apmāts,

mēnessērdzīgs,
bet tad mēness riet.

Ne tālāk.

Tāpat vien paliksim.
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TO TELEGRAMMU,

neraudi,

ir sacerējis aparāts.

Viņš ir no dzelzs,
7

1

un joki viņam reizēm

gaužām metāliski.

Viens dzelžains

otram dzelžainajam

virsū uzskrēja -

un divu dzīvu nav.

No jumta nāca skārds

un puķu pārdevēju
nosita.

Dzelzs nagla

līda zārka ošu dēļos,
lai sieva vīru

nekad neredzētu.

Un kas var saskaitīt,

cik dzīvu samala zem sevis

haizivjzobu ķēdes,
kas no dzelzs.

Un tāpēc neraudi -

to telegrammu sūtījis nav

cilvēks.

Dzelzs.
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MURMUĻĀDA

Brīžiem šada, brīžiem tada

apkārt klaiņo murmuļāda.

Nedzirdama, neredzama

apstājas pie katra nama.

Glūn, kur vien ir kāda sprauga,

ka tik kaut kur neierauga

tādu, kurš prot valdīt mēli.

Un tad, mīļie, viss ir dēlī!

Mēle kļūst par propelleri:

erī-merī-derī-veri...

Pļāpā viņš ar ūdensblakti,

pļāpā dienā, pļāpā naktī,

pļāpā viņš ar savu blūzi

un ar tupeli un krūzi.

Nu, un vienreiz, deri-veri,

naktspods izrādījās derīgs.

Piesargājiet savu ādu,

neuzvelciet murmuļādu!

Kas to ādu velk pār sevi,

pļāpāt sāk pat

pats

ar sevi.
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IESNIGUSI

Tu esi iesniguši, māt,

tai kupenā, ko nevar atrakt,

tai kupenā, kur netiek klāt,

un tevi grib vēl dziļāk aprakt.

Lai lāpstu nēsātāji rok,

jo tā ir viņu tiesa drūmā,

vienalga, tad, kad sniegi plok,

ik bridi es tev kļūšu tuvāk.

Un tad, kad saule karsti kvēl,

tu pārburies par saulespuķi,

par vējainu un mani vēl

iekš sevis nenesošu skuķi.
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PRIEKŠVĀRDS NEESOŠAI GRĀMATAI

Tu, lietuvēne,

naktīs ar ceļgaliem staigā

pa manām krūtīm

un izliecies

par mazulīti.

Tev tiešām daži zobiņi dīgst,

daži ir dzelteni

nopīpēti

un daži ir izlūzuši.

Smaidot

seja tev ir kā maziņai,

nopietnai kļūstot,
kā maukai vai mūķenei,
sadrūmstot

tu kļūsti nāve.

Kā tev neapnīk tricināties

pa manāmribām

ar ceļgaliem, apaļīgiem un cietiem

kā jaunas krūtis

vai atkal asiem un spiciem

kā ģindenim?

Mani tu tā vari mocīt,

bet iekšā, kur gribi,

caur turieni netiek.
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Dienesta lietās

es pieņemu apmeklētājus

caur acīm, ausīm, nāsīm, rokām, kājām, ādu

un tamlīdzīgi.

Privātās?

(Nu tev ir privātas darīšanas.)

Priekš tām man ir

slepena ieeja.

Tik slepena,

ka es pats nezinu,

kur tā atrodas.

Slepenā eja

atveras,

kad sākas slepenas darīšanas.

Tu gribi atklāti.

Labi.

Es zināmā mērā

pats esmu

atklātā māja.

Vienalga,

cik mēs tur atklātosimies, -

slepenie izdarījumi

paliek neskarti.
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Un tu piedzimsi
tikai

tajos,

pa naktīm

pār manām krūtīm

pesteļojošā
lietuvēne.
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NU, KĀ TAD,

dzejniek, ir ar

bronzas pudiem?
Tie spuraini stāv

pāri savlaika

un mūsdienīgiem pīšļiem.

Un redz,

ka atkal bērniem atņemt taisās

pudelīti

un zemeslodi radināt

pie bumbu zīšļāsanas.

Un mums pie siksnām

ne vairs mauzeri,

bet lāzeri,

un skandāli

ne atsevišķā kēka valstītē,

un pasaule
kā žūpas rokā glāze.

Pret grīdu!
Ozianna!

Debesvalstība!

Kāp zemē, garais, -

gari darbi darāmi,

bet miesām pietrūkst

tur tā nolādētā

gara-

ap miesu sūkstaļojas,
un ap miesu

darās,

un purduļpuķītes
aug tavā arumā.
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Kāp zemē,

pārkūsti par

skalpeļlemesi,
ir robežežas jāar tā,

lai visi dzīvo.

Milst cilvēce,

kā šagrenāda raujas zeme,

un dažs to grib

ar durkli

saporcijot.

Un dažs, kam jāsprāgst,

cilvēci grib

eskortā,

un miljons negrib iet

aiz viena

smerdekļa.

Jā, dzejniek,

mūs uz nebūtību

taisās eksportēt,
bet mums kā āboliem

ir sēklas

serdē.



226

BIJA NORUNĀTS

marta,

uz pirmajām bērzu sulām.

Aizsnidzis marts.

Nepulsē bērzs.

Cik nav aizsnidzis norunu

visdullāko!

Cik gaidīšanām nav pāri

sērsna!

Un tomēr mēs atkal

norunāsim

un gaidot apsnigsim

baltos ciņos,

kamēr mūs pavasara -

sanbernāra purns

nesaostīs,

neatkašās

un saimniekiem nepaziņos.

Un mums katram,

kas smilkst un priecājas

pilnīgi suniski,

gribam vai negribam,

ir savs saimnieks,

vai nu brīnišķīgs,
vai nu sūdīgs,

bet mēs viņam kalpot

esam laimīgi.
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Suņa kalpošana ir tīra,

lai nemuld

par gardu kaulu,

visas uzticības

ir virspus normas.

Norunāsim.

Lai vēl viena noruna

atkūst,

kad zeme ies sauļup
un atkailināsies visas

piepildīt neļautās
norunas.
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NO VISĀM STALTĀKAJĀM

staltā

un žilbinošā halātā,

kur kavējies tu, ziema baltā, -

es gribu tavā palātā.

Pēc tevis sen jau slimo zvēri

un virši gaidu drudzī ļimst,
ar kaut ko trakāku par mēri

es gribu būt ar tevi slims.

Ar mežu piesnigušo šarmu

es kļūstu dvēseliski spilgts,

un ļauj man vienreiz tavu sarmu

pār savu karsto ādu vilkt.

Kā ir ap dūšu tādam ezim,

man balti, balti skaidrs tiks,

un nezin, nezin, nezin, nezin,

kāpēc tas man ir vajadzīgs.

Caur visiem "apmēram" un "laikam"

es tomēr reizēm jaušu pats,

ka ari man ir gadalaiki

un viss mans mūžs -

viens parasts gads.

Un tāpēc, mana stalti staltā,

nāc žilbinošā halātā

un novelc vinu...

Būs vēl baltāk.

Es gribu tavā palātā.
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VAJAG SĀKT JAUNU DIENU,

un tā jau ir iesākusies

no manis neatkarīgi,

bet vakardiena

kā lempīgs ciemiņš
vēl stomās un gorās,

un kādu stundu ilgs

atvadīšanās ceremonija -

vispirms uz istabas,

pēc tam-priekšnama

un visubeidzot

uz ārdurvju sliekšņa.

Neba nu kas ir palicis

neaprunāts,

neba nu kopā nepabūts,

cik būtu vajadzīgs, -

tāds ir rituāls.

Ar cilvēkiem,

dienām

un visu dzīvi.

Nez kāpēc rītdiena

nav uz mums greizsirdīga

par tām ieilgušajām

atvadu skavām

ar vakardienu.
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Irbes bērns

šķiļas kā apdedzis

un pēc mirkļa jau skrien

kā apdedzis

piepildīt savu īsiņo mūžu.

Ligzdbēglis.

Bēglis no iepriekšbūšanas.

Mūsu viss vairums

ir ligzdguļi -

dzimstam pliki,

pukojamies,

vecāku, vēstures baroti,

gausi kā garlaicība

topam,

dažs labs visu mūžu

tai ligzdā paliek.

Ko man darīt -

ligzdguļa ciklu izgājušam

ligzdbēglim?
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RADĪŠANA

ir sevis atdeve,

asinīs mītoša

atdošanās,

pati par sevi esoša

kā visa esība.

Vai, kā mēs cūkojamies

ap pašu šo vārdu

un viņa jēgu!

Ja viss būtu taisnība,

ko mēs saucam par

radīšanu,

mēs savu planētu šodien

nepazītu.

Ja visi,

ko saucam par

radītājiem,

tie būtu,

tad pasaule negrieztos sen

pa pašiznīcības

spirāli.

Visā vairumā

un tātad summā

mēs esam -

taisītāji.
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Taisām no mušas ziloni,

ja apnīk -

otrādi,

taisām lietas un notikumus,

paši sevi,

savu biogrāfiju,

savu vēsturi.

Taisām un nevis -

radām.

Un ko tad mēs,

amatnieki,

vēl drīkstam prasīt

līdzcilvēkam,

liktenim

un gadsimtam,

īsam kā viendienīte

viendienas gadam?
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PARĀDIES VIENREIZ

sava īstajā izskata -

tu esi skaists.

Nomet kā sīpolu

vienu pēc otra

tos savus vizošos kankarus

un iekod.

Ar visu savu

visdabiskāko

un patieso sīvi.

Es noraudāšos no prieka,

cik tu esi skaists.

Nav uz pasaules
zīdu un samtu,

un neiedomājama velns kā,

skaistāka par visu

dievišķo
i

kailumu.

Jaunības

pumpursprāgtgatavais

un vecuma sakrunkots,

topi pielūgts,

jo tu esi vienīgi patiess,

kailum.
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Viss, kas mums dvēselē paliek

un ko mēs sev līdzi nesam,

par tādu ir kļuvis,
vienreiz

uz mirklību

izģērbdamies.

Pārējais viss ir

izgaisinājies

tērpu un grimu dēļ.

Nav jau viegli būt plikam,

pat vissvētākā

uzticība un mīlestība

ar dzelzs nātru per

plikos.
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KO NU KURŠ SAPROT

ar -

"kalpot savam laikam".

Visbiežāk -

pakalpot.

Šausmas,
cik sadzimis, satapis, saveidojies
šo savam laikam

pakalpiņu!

Vaiga sviedros

no rīta līdz vakaram

melnās miesās tie dzenas,

badojas,

atsakās no savas

mīlestības un naida,

cenšas no acīm nolasīt

laikam

katru tā iegribu,

cits citu apdzenot,

auļo
tā acumirklīgo kaprīzi

izpildīt.

No malas

tas izskatās pacilājoši.

Bet, necienījamie pakalpiņi, -

laikā irjābūt

iekšā.
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Mēs neesam

laikmeta zobu birstes,

nedz zābaku spodrinātāji.

Mēs esam -

laikmeta asinis,

no mūsu ritēšanas ir atkarīgs,

cik viņš ir dzīvs,

cik un kā dzīvos

un -

vai vispār pastāvēs.

Cilvēks ir

sava laika un laikmeta

asinsķermenītis.
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PIE AKMENS ČAKA

divi vīri dzēra

"balto"

no kakliņa.

Čaks kā parole:

dzer!

Dūri pret galdu!
Pēc tam

ne Čaka, ne galda.

Čaks.

Uz vienu nakti.

Sieva

pieradusi.
Darbā ari.

Bērni aug

paši.
Nav jālaista.

Naudas

nav.

Papīra neesot.

Nedrikē, cūkas.

Izgulēties.

Atkal pie Sašas

kā Ulmaņlaikā.

Aizdod latu.

Nē, divus nevajag.

Ā, tur jau nāk

špicbuki.

Nu, tad par ko?

Par Sašu...

Saša, Saša,

kas to varēja iedomāties,
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ka tev reiz būs

akmens galva!

Nē-ē, Saša,

tas neesi tu,

viens akmens mērkaķis
atnācis

mēdīties!

Še tev!

Čakam

pār akmens seju
lēnām

kā asaru ledus

uz leju

tek stikli.
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ATBRĪVOTĪBA NO

diktatora sevī.

Atbrīvotība no

diktētājas
sevī -

at-brī-vo-tī-ba-ā-ā!

Un pačukst

zaļā tērpā tērptais varš,

ka viņa tērps

nav oksīds,

bet pasaka

par laiku.

Nu sveiki, mīļā...
Reiz mēs satikāmies.

Ar laika nazi

gadījās,

ar laika sērsnu,

ar laika nežēlību

un ar laika piedošanu

vienlaicīgi

gadījās...

Ar tevi ne.

Nu, ap...
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Tu piedod,

man ir aizmirsies,

ka pasakām nav

ne krēslu, ne gultu, ne sēdēšanas,

ne stāvēšanas, ir sava būšana tik

reta, ka mēs pat neesam vēl to

apjēguši, - tik reta...

Redzi,

es nezinu,

ko sākt ar pasakām.

Pie vecpuiša atnākusi...

Nu iz...

Atvaino,

es vairs nesajēdzu, ka

pasaka visu ir

izrunājusi, izčukstējusi, izmurmi-

nājusi, izzvanījusi, izbazūnējusi,

izzvārguļojusi, izsanējusi ar to

vien, ka tā irkaut kur tuvu un

tik, ka nav vajadzīgs ari pat klu-

sums...

Bet kas tur tik traucējoši

tikšķ?

Laika mīna?

Sirds.

No atbrīvotības sasprāgt gatava

sirds.
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BŪS PALI,

mēs applūdīsim,
mēs - bezlaivas cilvēki -

applūdīsim,

un mums vajadzēs
lidot.

Un citu nebūs -

spārni būs jātaisa
no pērnām, pelēkām

niedrām.

Droši paļaujies
uz tādiem spārniem

no niedrām,

kas augušas zemē,

kur dzimis.

Pie tām var siet laivu,

ar tām var apturēt

tanku

un uztaisīt stabuli,

pie kuras skaņām

pats nelabais lēkās.

Bet tūlīt būs pali -

un mums vajaga

spārnu.
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NO SNIEGA

dīgst balti pulkstenīši
un kapsētās dīgst

melni krusti.

Atgādināšanai,

ka dzīvē viss pastāv

simetriski.

Es baidos

par skaļu priecāties,

lai citiem netiek par daudz

klusu bēdu.

Bet bēdāties

uz ārpusi es nemaz nemāku.

Ja nu bēdina

mazina,

tad var laist paspēlēties.

Visam mazam

ir jāļauj paspēlēties.

Citādi nelaikā

izaugs liels

augonis

no mazas skabargas.
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Es eju un nāku no darba

gar balti izdlgušajiem

pulkstenīšiem
un melni izdlgušajiem

krustiem.

Šodien es iesēju jums

varavīksni,

pēc pirmās neraudāšanas

tā izdīgs.
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KĀ UZ PERĒŠANU

sataisījušamies gailim -

pēkšņi sabojājās

meteoroloģija.

Nobuksēja laiks

un spērās

atpakaļgaitā.

Ceriņiem aplūza zari

no sniega

svarīguma.

Dzīvības koki

gāzās ārā

ar visām saknēm.

No jumtiem lejā

vēlās pilnīgi gatavi

sniegavīri

un pazuda kupenu pēļos.

Meži pārvērtās

marmora pilīs
bez logiem un durvīm.

Tagad par perēšanu

nav pat ko domāt.
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Tagad jādomā vispirms -

izdzīvot

un pēc tam,

ja nu var, -

izkļūt

no balto ielenkuma.
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GOIJAS ALBUMUS

es ilgi neesmu turējis rokā,

neatceros, cik sen

neesmu piedomājis pat

pie šī vulkāniskā

un dvēseli vulkanizējošā

titāna.

Bet pagājušonakt

viņš atnāca

un kā iesāktu turpināja

manu apmācīšanu

gleznot.

Man nekā nešķīrās,
7

'

drīz vien palete kļuva
kā izškīdis

vanckars...

Viņš vilka tam pāri

asiņu strīpas,

lika uguņu punktus

un audekla stūros

salaida iekšā

smacīgu tumsu.

Un radās kaut kas

neizstāstāmi

stindzinošs.
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Kāpēc viņš atnāca

mācīt mani

uz audekla uzburt

briesmu?

Vai vakar viņš būtu

salasījies

pasaules avīzes

un saklausījies par daudz

pasaules radio?...
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ŠODIEN ES IEŠU CIEMOS

pie sveša cilvēka.

Mēs neesam runājušies.

Es pat nezinu,

kā vinu sauc,

zinu, kur dzīvo,

viņš zin,

kur es dzīvoju.

Un zin,

ka es aiziešu

pie viņa ciemā.

Bez puķēm,
bez dāvanām,

caur baltu ziemu

kā nesāktu vēstuli.

Viņš zin -

bez puķēm, bez dāvanām,

bet, ja man ienāktu prātā

tamlīdzīgs stulbums,

viņš būtu apbēdināts
un apvainojies.

Tas viss būtu

veikalos pirkts.
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Bet cilvēkiem jāiet

vienam pie otra

ar to,

kas viņiem ir

pašiem!

Un mums katram ir -

sava vientulība.
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AK TU, MĀLU PIKA,

ak tu, pod,

un tu, tukšais spaini -

mana galviņa!

Kur tu biji vakar,

lielo fūgu dienā?

Lielā ērģeļdienā
kur tu biji?

Visi koki izdziedājušies

un - klusi.

Visa zeme izputeņojusies
mēma.

Visi ļaudis iztrakojušies

un dus.

Kā tu tagad viena pati

ārdīsies?

Kā tu tagad viena pati

dziedāsi?

Kā tu tagad

kā tāds vientuļš sprigulis

uz danci iesi?

Ak tu, mālu pika, -

kur tu lielā

ērģeļdienā biji?
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Tagad ej un nokop galdus

izkāzotām

kāzām.

Viena pati mazgā

visus

izkāzoto kāzu

tukšos traukus.
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MALĒNIETE

Triptihs

I

Jā, es zinu tās precējamās,
kuras māk art un ecēt.

Zinu tās meičas, kas

"smuidras egles garumā".

Zinu tās,

kuras vīru sviež padusē

un atnes mājās no kroga

ar visu ļergu.

Baltas, melnas, dzeltenas,

ari brūnas un sarkanādainas

zinu.

Bet tikai -

zinu.

Nevienu sirdsietrisēšanos,

viņas ieraugot,

es neatminu.

Varbūt tikdaudz,

cik ieraugot

burvj mākslinieka

eleganttriku.
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Bet triks,

kā ikviens triks, ir -

rādīties,

uzžilbināt,

atžilbināt un -

čiks...

II

Tevi, malēniet,

es apbrīnošu vēl tad,

kad mana apbrīna acis

jau sen būs aklas.

Tevi apjūsmošu,

kad manī jūsmas būs palicis

tik, cik ūdens

uz pavarda aizmirstā katlā.

Tevi mīlēšu

ari, kad būšu

miris.

Tā ir Dieva un sātanabūšana

reizē.

Dieva.

Jau sen.

Mēs vairs neplūcam linus,

un nav tavu brūno kāju

starp brūniem liniem.
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Mēs vairs nesaucam govis mājās,

un nav tava

pār visu pagastu

gavilējoši skumjā:
"Ū-ū!"

Mēs daudz darām

Dieva darbus,

bet baltais latviešu pasaku dieviņš
daudziem no tiem

vairs nestāv klāt.

Ir šur tur dievina būšana

ari vēl tagad.

Nevajag tikai pār mēru

betona maiseklī iekrist.

Sātana būšana,

ka es tevi, malēniet,

nenosmiņķojušos

tikpat kā vairs neredzu.

Ne sārtmutainu

no avenēm,

ne nomūrējušos

melleniski,

ne sārti pietvīkušu

no dzīvē negaidīta
un pārpēkšņa.
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Lillā lūpām

kā slīkonīte,

tikko no ķīmijas upes

izvilkta...

Bet vakar es tevi redzēju

nākam

(ne nākam, bet -

zogoties)

no peldēšanās.

Ar slapjiem matiem,

bet atvara

un savas vienatnes skaidrībā

nomazgājušos.

Tu mani nemanīji,

es biju sasprindzis

mezglā,

lai neiekliegtos:

"Ko tu te dari

savā Malienā,

baltā ūdensroz,

baltā madara,

baltā naktsvij01,

no savas Malienas

plūcamā lauka

un pļaujamā laika

pašā maliņā
malēniskā

sirds skaidrībā

iznākusī?"
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m

Nu, kā tad tā, malēniet,

Malienas ziema, -

mal, mal, bīdelē -

viss pa gaisu!

Es taču gāju te

ar mazāmkājām -

nav ne pēdiņas

palikušas.

Nē, tās pavisam mazās -

tās ir kaķpēdiņas,
manas vecmāmiņas
buramā tēja.

Tās, vēl mazākās,

ir putna senča,

kurš bija tikpat mazs,

cik es biju.

Nu, kā tad tā, malēniet, -

nevienu kamanu!

Visus ceļus rūcēji

pierūkuši.

Es nemaz negribu,

lai viņi nozviegtos, -

ka vien mēs paši

aplam
nenozviedzamies.
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Es tevi nemaz neaicinu

dūmainā rijā -

es saucu nopērties

dvēseļu pirtī.

Peries sarkans, malēniet,

lai tev tiek pagātne,

lai tev ir tagadne,

vien tad būs nākotne.

Kļūsti kupla, malēniet,

kā bišu liepa -

bez tava kupluma

Maliena nelapos.

Nokaltis, malkā aizies

galīgi reizē

ar taviem kauliņiem.

Nebaidies grēkā krist!

Nebaidies asinsbalss -

tie nav grēki,

kas dzīvi turpina.

Grēks ir,

kas nokauj.

Kā tad tā, malēniet,

Malienas ziema, -

vēl nav pusnakts -

nekur nav gaismas.
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Vai tad cilvēkmitekli

vajadzēs taustīt,

vai tad nekur neķekato,
vai tad nekur nevakaro,

vai tad nekur nedanco

un, rauj velns, šņabi nedzer?

Nekur nemirst...

Un nekur

nedzimst.

Nāk karsts raudiens.

Karsē acis

sausas.
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LAI VISOS GRĒKOS

atlūgtos,

man vajag simtiem valodu:

1) par koka mizas griešanu,

2) par svešās sievās iešanu,

3) par klibā ļaunu smiešanu,

4) par savas mātes ciešanu,

5) par tukšu vārdu liešanu,

6) par savā sulā briešanu...

Ar pieri stabā skriešanu.

Un bez tā visa

atzīšanas

man nav no sevis sīkā

padzīšanas

un neesmu es cienīgs

jūsu pazīšanas!

Un visam tam

man vajadzīgs ir nevis

vārdu simts,

bet-

vārdu tūkstoši.

Un tikpat gadu.

Bet apzinos,
ka esmu tikai

tieviņš diegs.

Pēc īsa mūža

pušu

trūkstošs.
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KA GANDARĪTS,

es atzīšos

ar lielāko no nežēlībām

pats pret sevi.

Es esmu gandarīts,

ka laiks

man tādu redzēšanu

devis.

Bez glaimiem sev -

to spēj vien tikai

retais.

Kas savu zemiskumu

nesaredz,

tie savā

augstīgumā -

netiek!
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VAI TAS NAV GLAUNI-

pie apkrauta galda,

pie vēderiem vīraku odierējošām

cienasta smaržām

sarīkot

gavēni?

Ko mēs te smādējam -

arāja - sējēja - pļāvēja,
cūku kāvēja,

laipno saimnieču - darbu

vai paši sevi?

Kāpēc ar tādu, tik izbāztu,

nievājumu

mēs sēžam gar savām sienām,

ka visa tā

tronsēdēšana

neliekas īsta?

Drīz vien sāksies joki,

te viss ir tik krietni,

fizijas mums varbūt izturēs -

vēderi neizturēs...

Kas tā būs par

korisku rūkšanu!

Kas tā būs par himnu

tai ikdienišķajai

ķēmpadarišanai,
kad baidāmies

paši būt -

pasi!
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NOŠVĪKST

vel viena bulta.

Vēl viena milzīga diena

ieurbjas saulrietā -

pagātnē.

Es jau no rīta sajutu,

ka tā būs

milzīga.

Pamodos

ar tik milzīgi skaidrām acīm,

ka asi redzēju

savu vietu

laikā un cilvēkos.

Laikā-

tagadnē, pagātnē, nākotnē

vienlaicīgi.

Cilvēkos -

ap plusa vai mīnusa zīmi,

bet visos

un vienlaicīgi.

Ja ari ikss vai igreks,
tad arī -

ar savu zīmi.
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Un tad tā milzīgā diena

nācaman virsū

tik milzīgi nepasakāmi
kā raudiens.

Pabūdams

tikai maziņā lokā
7

no savas tautas,

es paspēju pabūt

pie daudzām.

Braukdams ar savu

5. tramvaju,

es biju izbraukājis

puspasaules,

ne tikai kilometros.

Izrādās -

milzīgās dienās

mans vecais 5-tais

iet ari pagājībā

un nākamībā.

Un tagad šī diena,

šī bulta,

ieurbjas saulrietā.

Pagājusi?
Nekādā zinā -

7

milzīgais nepaiet,

milzīgam vispār nav paiešanas,

milzīgais paliek ar mums

sargāt no sīkā.
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LABI RŪKTS,

lauva!

Bet vai tad maz lauva

drīkst slikti

rūkt?...

Kas to zin...

Jo vai tad maz cilvēki

drīkst slikti

justies?...

Bet cikreiz es pats

vienā vien dienā

sajūtos slikti,

redzēdams to

slikto jušanos

citos?

Lai lauva rūc,

kā viņš var.
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PLĒSOŅA

vienmēr ir plēsoņa,

ja ari ļauj tev

galvu ielikt sev mutē,

atgulties kā uz matrača.

Tumšs instinkts

var sarkani izsprāgt

kā liesma

no melna un klusoša krātera.

Ne salda pankūka,

ne asa pātaga

nelīdz.

Un norunām nav

norunspēka.

Un bezdibenim

nav pāri tilta

starp zvēru un cilvēku.

Ir tikai pamiers.

Un nav ko dusmoties -

zvēri var pamosties

daļā no cilvēkiem,

bet atbildību nes

visi kopā.

Un mums ņemtas tās tiesības

žēloties.
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Mīļo zvēr,

mana plēsonīt,

mana pagaidu pusmierniec, -

man ir gan pankūka,

gan arī pātaga,

bet es uz tām nepaļauj os.

Man ir mīlestība

uz tevi,

mana vienīgā

aizsardzība,

vienīgā

neaizsargātība, -

vienīgais, uz ko paļaujos,

paļaušos.

Ari tai brīdī,

kad redzēšu,

ka vairs nav

uz ko paļauties.
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GAUŽI MELOTU,

ka ir viegli

no neizprotamiem triecieniem,

ka nav dzeloņstiepļainas

neizskaidrojamas

cilvēku pārestības.

Kā vēl!

Golgāta.

Bet man ir viens

glābšanās rinkis

un kalpo uzticīgi,

kaut izgudrots jau

baltā bērnībā.

Ja es saņemu triecienu,

nesaprazdams - par ko,

tad es esmu to nopelnījis,

pats nemanīdams.

Un tā ir tikai atmaksa.

Bet, ja patiešām

es neesmu nopelnījis,
tad pelnījis ir mans sencis,

rads,

draugs.

Un es kā pēctecis,
rads vai draugs

tagad saņemu vienīgi sodu.
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Manā konstitūcijā nav:

"Tāds atbildēt nevar par tādu".

Manā ir rakstīts:

"Man jāsaņem sods par slikto,
kas nodarīts,

ja bijis nodarītajam
tuvs

vai bijis nodarījuma

tuvumā."
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AIZIET SPĒKS,

un es nezinu -

vai līdz šodienas futbola

beigām,

kuru es zaudēšu,

vai vispār līdz beigām,

pēc kurām

neviens pats vairs neuzzin:

vinnēts

vai zaudēts.

Nelāgi aiziet -

pēkšņi kā uzpūsta mīlestība,

nekrietni šķobīdamies
7

kā izlutināts bērns,

neatvairāmi aiziet

kā nenoturama

asara.

Liekulīgi.

Neredzot manu

satriektumu.

Nežēlīgi.

Nejūtot manu

izmisumu.

Sadiski.

Neapjēdzot,
cik es esmu

neaizsargāts.
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Ej.

Ja tas ir futbols

un bez tevis man zaudēt,

tikai skrejceļš,
kad iešu tampāri,

redzēs,

cik mana paceltā galva ir

nodurta.

Cik manas acis ir

nolaistas,

lai neredzētu es

tavu nodevību.

Bet, ja tas nav futbols, -

bet visas spēles -

kopā,

līdz beigām -

tad es tevi saukšu

un gaidīšu

līdz pašam pēdējam

mirklim.

Un, ja tu neatnāksi, -

cilvēka pēdējiem mirkļiem
ir rezerve.

To vini iedod
7

cilvēkiem,

lai vinu aiziešana

nav pārāk riebīgi

gļēva.
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NE KATRS

Ne katrs pļauj, ko viņš ir sējis, -

dažs sev to prieku naktī ļauj:
viens manā druvā ieslīdējis

un tagad manus rudzus pļauj.

Bet druva vēl pavisam zaļa...
Un krājas zaļš aiz stata stats,

bet viņam redzēt to nav vaļas,

jo vēl viņš ir par zaļu pats.

Varbūt tos rudzus dos viņš govīm,

lai nebūtu tām jāpļauj siens,

bet zagta puķe ātrāk novīst,

no zagtā govīm rūgts kļūst piens.

Tāpat, ja mīlestība čiepta,

tai pāri jau ir likteņslogs:
varbūt līdz kapa malai stieptu,

bet laime būs kā izsists logs,

pa kuru lieti kāps un zagļi
un zvaigžņu ņirgājošais spīds,

jo nevar jau ar zagtu pagali

pat mušas māju sasildīt.

Es ari esmu šo to zadzis,

un par to sods pār mani grūst -

kaut vēl ne tuvu pilns nav vadzis,

tas katrā bezmiegnaktī lūst.
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Un nelīdz sevis skaudra bāršana,

un šī nakts paliks negulēta -

pēc izkapšu aiz sijas kāršanas

jau tumsinā es iešu sēt.
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KĀ TU MANI SAREDZĒJI

caur straujlaika tecēšanu?

Kā tu manī paredzēji

avotdzidro redzēšanu?

Caur kastaņu nobirstību,
7 '

visu puķu zemestību,

nevis -

dzīves nomirstību,

bet-

dzīvības nemirstību.

Pēc kā tu man noticēji,

ka aiz skarbā

maigais slēpjas?

Asariņa notecēja -

kamolīts

no Laimas klēpja.

Ka tas diedziņš šķetināsies
cauri mūžam

sudrabdzīslās,

čūskulāji retināsies,

mūsu sirdīs

nātras izsals?

Kādā krietnā pirmatnībā

esi mazgājusi sevi?
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Jaunatnība,

sirmatnība -

viss

uz ceļiem

pielūdz

tevi.
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NEKĀDA VĒJA -

tā ir baltā smilts,

kas pēkšņi visiem

sacirtusies acīs...

Cieš robu

atkal viena krietna cilts,

un tiek par jaunu sacīts

miljonreižu sacītais.

Ir cilts

kā milzu koks,

kas laikiem cauri izaug,

un katra brūce,

kuru dzīvā, dzīvā cērt,

tam kokam dara

červeļainu mizu.

Bet neviens vārds

nav tādas brūces vērts.

Reiz visi būsim nelaiķi,

sev pašiem

pieminekļi...

Bet, lai cik

pļāpīgā sirds

šajā starpbrīdī gvelztu,

ap to ir

svilinoši pinekļi,
lai aptveramo ārā nelaistu

un netveramo

laistu.
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Nekāda vēja nav

zem smiltīm pavadītam,

virs viņa draiskas puķes
novīzdamas

p10k...

let projām
dzīvie pavadītāji,
un - savādi,

nekāda vēja nav

zem dzīvošanas kokiem.

Kad deviņpadsmitajā dzimušais

mirst divdesmitajā,

tad kāda daļa šeit ir

viendienības vējiem?
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KAD SASTOPAS

ar nereālo,

tad uznāk pirmatnējas bailes,

jo īsti neparastais

visupirms ir -

ienaidnieks.

Ķer pirmo akmeni vai mietu,

bet, ja viņu nav, -

bēdz,

bet, ja nevar aizbēgt, -

alā lien,

pie alas var

pats sevi glābties.

Bet nereālais nāk

ar blāzmas plašumu,

ar rentgenstaros

iekļaušanu,
it visu neredzamo

saredzamu padarot,

pat tevi,

ielldušo superalā.

Jo īsti neparastais -

mūsu vienīgs draugs,

no dvēseliskās paralīzes

glābjošais.

Es nemeklēju akmeni,

es nebēgu

un alā nelienu.
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Es stāvu,

un viņš nāk,

it visu nešķīsto, kas man,

aiz čupra grābjošais.
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ES TEV, BRĀL, SĒDĒŠU

pa labi roki,

lai tev ir divas

labās rokas.

Ķeza ir tā,

ka tev piesprieduši

pārbargu sodu -

piecdesmit gadus!

Bet es tev sēdu

pa labi roki

un mierināšu.

Neuztraucies,

gar ausīm laid

plastmasas košas

un glumos vārdus.

Tādus pašus

tev sacīs pie kapa,

bet tad tu vairs nedzirdēsi -

lai noskan tagad

dzirdami.

Ar tavu dzimšanu

tev jau ir piespriests

nāvessods,

tad ko tu dripselējies

par piecdesmit!
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Tu esi gadsimts -

tam arī

piecdesmit
ir tikai pusīte.

ledomājies sevi

par gadsimtu,

tikai ne šito

(šitais ir pārāk briesmīgs),

gadsimtu -

vispār.

Simt vasaras, rudeņus, ziemas

un pavasarus.

Un iztaisi no visa tā

vienu mirkli.
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KAS VIŅIEM DRAUD,

no zemes izlīdušiem

kā silpurenēm

mīkstos mētelīšos

(bērni)?

Ar sevis turpināšanu,

līdz zemei zarus noliekušas

līdz lūšanai

kā ābeles

(mātes)?

Uz savām rokām,

it kā padebešus atturēdami

no brukšanas,

kā ozoli

(tēvi)?

Sals?

Viesuļvētra?
Plūdi?

Zemestrīce?

Ir vecie draudi

zaudējuši

pamatu

un jēgu.

Ir jauni draudi

tuvu agonizējošam

mērķim -

piepildīties.
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Kā tārps grauž

ābolu,

tā cilvēks šodien sagrauž

savu zemeslodi.

Un diemžēl viņam,

pīslim,

tas jau ir

pa zobam...
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SVECES DEG

un savu dzīvi

dzīvo.

Tik, cik sveču, -

tik pa sienām

mūsu ēnās

senču ēnas plīvo.

Piesargies,

ka sveces mūžā

savu mūžu

nenodzīvo!

Ne tu esi

padebesī

zvaigznes sējis!

Ne tu esi

okeānā

varu iedot spējis!

Ne tu esi

sevi pašu,

savas dzīvošanas

sveci lējis!

Kaunies senču!

Kaunies sevis!

Kaunies laika!
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Sveces deg

un savu mūžu dzīvo.

Tām nav laika.

Plīvo!

Pat ja esi sīks

un neapzinies -

arī tev

nav laika.
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TREŠAIS LĒKS,

kad otra nebūs

rīts.

Katram ritam ir

savs rēbuss.

Sarežģīts.

Trešā vēsma

kokos nošalks

modināt.

To, kas nožņaugts,
to, kas nošauts,

godināt.

Cienība

pret senču krustu,

tas ir -

viss,

lai mēs sevī

sevi justu

un ka dzīvei vēl ir

apvārsnis.

Katrs senču tālē

spļāviens,

splīns, kas tev,

nav vien draudošs

pērkongrāviens

pāri sev.
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Atsacīšanās!

No visa,

kas ir svēts.

Lielā mitekļa,
kas tev ir

novēlēts.

Tava zeme?

Piedod - kāda?

Esi atsacījies jau.

(No

svēta

senču

testamenta.)

Tāpēc ej, kur deguns rāda!

Tev

māju

nav.
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LĒNĀM, KĀ MĒNESS DILST,

noplok sāpe

par savu nevietu

un savu nevajadzību

plaukstošā aprīļa
zaļoksnībā.

>

Ko tad es varu?

Nomīdīt kādu asnu.

Nobaidīt pirmo tauriņu.
Uzbrist soliņam,

kas pieder diviem,

un iztraucēt skūpstu.

Uz mirkli

nervu kumeļu

izlaist no grožiem...

Nevar zināt,

kādām margām tas pārlēks,

zem kāda braucamā metīsies,

pumpuru sprāgšanas

un savas brīvības

apdullināts.

Es esmu vajadzīgs

vienīgi pats savam

idiotismam.

Viens otram vajadzīgi -

un viens otram

apnikuši.
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Un tomēr -

lēnām, kā mēness dilst,

noplok sāpe.
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ES UZDRĪKSTĒJOS

tev nepasāc īt,

ka tu manu mūžu

vismaz par vienu dienu

saīsināsi.

Tu neesi vainīga.

Man būtu jāsaka,

ja pats es nebūtu saīsinājis

nez par cik gadiem.

Un galu galā,

ne vien laimīgie

neskaita stundas.

Neskaita arī

nelaimīgie.

Bet, ja es zinu,

ka tu manu mūžu

īsini,

tad jau es skaitu,

tad jau es esmu

laimīgs.

Kaut vai ar to

ka tu esi,

kaut vai ar to,

ka tu to

dari.
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UZ IEVU ZIEDĒŠANU

vina neatnāks.

Uz ābeļu un ķiršu

vina neatnāks.

Uz rudens uguns vājprātību

vina neatnāks.
■>

Vairs ne uz kādiem ziediem

vina neatnāks.

Jo vina

visiem ziediem cauri

ziedēs.
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PAMETA MANI,

pasvieda stabulīti:

- Spēlē, muļķīt,

neskumsti,

negarlaikojies.

Man spēlēt negribējās.

Gribējās raudāt.

Stabulīte teica:

- Stabulē, puisīt,

es tavā vietā

paraudāsu.

Stabulīte raudāja.

Salaidās apkārt

priecīgi putni

un gavilēja.

Gavilēja skaļi.

Gavilēja augstu.

Visiem mākoņiem

gavilēja pāri.

Ne par mani, pamesto

stabulētāju.

Par manu labo

stabulīti,

par viņas labumu

citu vietā

raudāt.
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TEV SAPNĪ

virsū uzlaidīs

nakts

izspūrušu vilkati

par to, ka krupim

uzmini,

par to, ka siti

zalkti,

par to, ka vakarkrēslā

uz skudru ceļa

stājies,

ka tu ar savu

dvēseli

ne reizi nemazgājies,

par to, ka tu no

nešķīstā

pārlieku esi bijies,

uz citiem acis plēšot,

pats sevī

neskatījies.

Un tāpēc karstu ogli

nakts pabāzīs
zem

tevis!

Ņem pasauli

par spoguli

un paskaties

pats sevī!
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PAVER LŪKU

un pasaules kosmosa izbāz galvu

bez skafandra.

Uz tevi raibā

aizsargkrāsas

un nevis maskēšanās dēļ -

izaicināšanas dēļ,
metusi kūkumu,

stīvi raudzīsies

Čapeka salamandra.

Ne rāpulītis,

ne reptilis,
bet vislielākais

no jebkad pastāvējušiem
zauriem.

Un, patīk tas tev

vai nepatīk,

jums diviem nav dzīvošanas -

ar vienu ir jābūt

cauri.

Nelaime tā,

ka tu, tavi ciltsbrāļi
katrs pa vienam tup

vienā vietā

un salamandra to zin.
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Bet salamandras ir visur -

no tuksnešu cepošām smiltīm,

palmu salām

līdz baltām cepurēm

zemītes abos galos:

uz zemes,

zem ūdens,

gaisā.

Un tu to zini.

Un tevi hipnotizē,

ka salamandras ir

visur.

Es neticu

čūsku hipnozei -

tādai kā nervu sasaldēšanai,

lai upuris

mazāk pretojas.

Bet salamandrām ir -

hipnoze!

Pa vienam

tās sasaldē jūsu prātus

un tad visu kopā

apēd.
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KRUSTUGUNĪS

ir daba,

būdama tava daļa
un pretinieks.

Krustugunīs

esi tu pats,

dabas bērns būdams

un pret vecākiem iedams.

Un dubultkrustugunīs

jūs esat abi

to savu krusta uguņu

dēļ.

Blēņas,

ka vienā burkā

divi skorpioni
viens otru apēd

aiz

Lebensraum.

Blēņas,

ka uguns aplokā ielikts

skorpions dzeloni paceļ
un izbeidz

sevi.

Bet tā nu ir

traģiska taisnība,

ka cilvēks cilvēku ēd

aiz

Lebensraum.
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Un uguns aplociņus
un aplokus

mēs tiešām taisām,

lai netraucē mazdūšība

ātrāk sev padarīt

galu.
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MANS STULBUMS IR -

mirklīga neuzticēšanas

laimei.

Lietas ar zibens dabu

zibenīgi apvainojas

un aiziet.

Lietām ar zibens dabu

ir zibens mūžs.

Pēc tam

mans stulbums turpinās

nožēlā.

Kas ir -

nožēlot nokavēto?

Kas ir-

nožēlot grēkus?

Absurds.

ledomība.

Idiotisms.

Dodiet man asi -

un es grozīšu

zemeslodi.

Grūdīs gan taksim taukus!
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Uzklausiet manas

nožēlošanas,

piedodiet man.

Un es griezīšu laiku

atpakaļ.

Lūdzu.

Es uzklausu.

Piedodu.

Tagad ņem laiku un -

pagriez!



299

MANA GUDRĪBA IR -

nebūt gudram.

Kas ir dzīve?

Kas ir dzīvot un mirt?

Es nekaunos

pieiet klāt

un pajautāt skudrām.

Kā pie ziedēšanas

var tikt? -

es prasu

pēdējai nezālei.

Muļķības,

ka tā ir slikta, -

vina zin to,

ko mēs, cilvēkbērniņi,
nezinām.

Mums ir tik milzumdaudz

pulvera,

dzelzs

un svina,

ka mums,

milžu pasaulē nonākušajiem

guliveriem,

trūkst paša laika

un laika -

zināt.
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Mana gudrība ir -

nebūt gudram,

es ticu godīgām

savas nezināšanas krunkām,

nevis melīgajam

tās pāri klājošam
viszinas

pūderim.
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KAMĒR VĒL ĀRSTS

nav atnācis cits burt,

cits šarlatānēt,

tikmēr var uzrakstīt

tveices dziesmu,

kura mūs sakausē vienotus,

sala dziesmu,

kura mūs atkal dala,

aizņemtības ar sevi dziesmu

par šuneli, kurš steidzas neskārstos nolūkos,

un aizņemtības dziesmu

par pārīti,

kura nolūki vairāk kā noskārsti.

Tveices dziesma,

tā ir oranži dzeltena

abstrakcija,

kura iet cauri cilvēku mūžiem

ar dzeltenām pīpenēm,

cāļiem,
autobusiniem,

un tas ir tveices autoportrets -

oranža, gogiska

izklekškēšanās.

Es pierakstu šo tveices dziesmu,

jo tā ir baiga,

visi salīduši

ēnā un ūdenī,

un pierakstīt

nav kam.
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REANIMĀCIJA

ir ta vieta, kur pašreiz rakstu.

Nu, tad atdzīvināsimies,

vakardien tveices buljonā vārītie!

Nu tad, laikmeta grupenseks,

atdzīvosimies

vecmodīgajā

degoši dzīvajā pārītī.

Bet ziniet,

ekshumācija īsta rakstās savādāk

nekā citur.

Dzīvības atjaunošanas prieks!

Saprotams.

Bet...

Vai velni pa naktīm te neatdzīvina

savējos?

Vai Ilze Koha (miers viņas pīšļiem)
neatlido te

sevi atdzīvināt?

Vai te neatdzīvinās

Hirosima?

Vai te neatdzīvinās

un būs citas klases

inkvizīcija?



303

Kamēr mēs savus

labos un nerātnos

beigtinām...
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VAI IR KAS

sašauj āks -

par sarkanu auto.

Mašīnu,

aizejošu

sarkanā saulē

taisni

iekšā.
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KAS AR TO SARKANO SAULI -

izķer ka blusas

agrīnos gājējus,

pārkrāso,

lai neviens nepazīst,

un palaiž tālāk.

Nāk pretī rads -

nepazīst,

viņam nav tādu sarkanu

radu.

Nāk pretī kauns -

nē, viņam nav

tik trakas

nosarkšanas.

Nāk pretī māte.

Raud.

Viņai licies,

ka viņas bērns

varētu iztikt

bez tādas briesmīgas

pārkrāsošanas.

Bet tā ir tikai

tā sarkanā

saule.
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SAUCIET, KĀ GRIBAT, -

par veselības

vai slimības centru, -

slimo te ir tikpat,
cik veselo,

centrs ir,

un es esmu šī centra

centrā.

Kārtu kārtām

kā šprotes

guļ slimie.

Kā skudras

pa savām taciņām
tekalē veselie.

Un es,

būdams ne vesels, ne slims,

nedaru it neko.

Man nav ne slimā,

ne veselā

tiesību.

Vēl kas centrā ir

interesanti:

rītos

kā pēc burvju mājiena

no pašas pēdējās pažobeles,

bet-

vienlaicīgi

uzrodas veselie.
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Vakaros,

kā viena kombaina pļauti, -

vienlaicīgi

gultākrīt

slimie.

Bet es,

būdams ne vesels, ne slims, -

vienlaicīgi

esmu miegā

un nomodā.



308

BĒRNU RATIŅI

citā dienestā:

ved kartupeļus,

burkānus, kāļus ved,

malku

un tukšas pudeles.

Bērni ir pieauguši,
un vinu ratiņi ari ir

pieauguši,

aizgājuši kur katrs,

bet apmēram vienu

un to pašu ceļu.

Un nav jau nekādas

ironijas:

liels cilvēks

bērna ratiņos

neietilpst,
bet bērna ratiņi

bez darba

nemāk

dzīvot.
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KAS VIEN VAIRS PAELST VAR,

tie elš.

Kas vien vēl pagvelzt var,

tie gvelž.

Kas pamelst turpināt var -

melš.

Un griežas Zeme

asij apkārt,

un cilvēce grib sev

apkārt.

Par cik trūkst visur

linu rogu,

tā nospiedīs

plast-

masu

pogu...

Kas vien vēl snauduļot var -

snauž.

Kas tenkas aust māk -

tenkas auž.

Mūs apskauž?

Nē, mūs neapskauž...
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VIŅAS BIOGRĀFIJA

ir īsa.

Cels uz karu ir īss:

pirmie sprādzieni,

draugu "nācmumslīdz" saucieni,

mīnu gārdzieni,

bumbu kaucieni

un -

ceļš uz karu ir galā.

Pirmie palīgāsaucieni.

Ceļš no kara ir garāks,

tāpēc ka

vienmuļāks:

pamazām apsūb atmiņas,
izsmaržo ceļu dubļi
un sprādziena papardes

novīst,

pa vidu asinsdraudzenēm

mieralaiks sapludina
veselu miljardu jefiņu,
kas turas kopā kā mafija -

bet kā tad ar frontes likumu,

ka viss ir jādala?

Dalīsim,

bet kā tu šos vienādos -

karjerā līdzīgos tukšoņus
vienādi sadalīsi?

Un - aiziet matos!
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Pēc tam ir salūta

svētvakars,

pēc tam ir dziesma -

lūgšana.

Tik īsa ir viņas

biogrāfija.
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TIK DAUDZ

neapjaudātu gaismu visapkārt,

tik daudz

nesaskaitītu dzīvju visapkārt,

tik daudz

pārkrietnu cilvēku apkārt,

tik daudz

nekrietnu nāvju apkārt...

Tik daudz apkārt

dievišķu radījumu.

Tik daudz apkārt

velnišķu gadījumu.

Sirsniņ, neplīsties -

tāpat reiz plīsīsi.

Sirsniņ, nebīsties -

tāpat reiz bīsies.

Nobīsies pēkšņi
no netaisniem zaimiem.

Nobīsies un bēgsi

no savas laimes.

lesi pa pēdām

kaut kādam niekam,

tāpēc ka pasaulē
bez bēdām

nav prieka.
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Tik daudz neapjaudātu

gaismu visapkārt,

ne vien uz zemes,

bet visā

tās apkārtnē.
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VĒL LAPAS

savu caurspīdību

glauž siržu caurspīdībai klāt,

un es šo sirdsšķīstību gribu

uz mūžu sevī saglabāt.

Jo skaidri saprotu un zinu,

ka atskabargains brīdis nāks -

ļauns kalējs dabūs ļaunu svinu,

un izkalsies tam svina vāks.

Nekur ar to viņš neaizlidos,

ne ari citā vietā tiks,

bet viņš to sviedīs puķu vidū

un, mīļā, tev uz skropstām liks.

Viņš mullās, rullēs, pletēs, pūcēs,

līdz kļūs par smagu, kas bij viegls,

un apklusīs kā slīcis kucēns

uz lūpām piedzimušais smiekls.

Un varbūt vēl kas.

Kas to zina...

Un tāpēc, mīļie, - pasarg dies -

no ložu svina, dzīves svina,

no visiem sviniem

sargieties!
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MAN TIKAI VIENU

kastanlustru

ir Rīga solījusi dot.

Bet cik tad vajaga,

lai justu,

ka mums ir nolemts

atkārtot

ne tikai to,

kas tiesām bijis,

kad dzīvē uzradāmies

mēs,

bet to, kas tēvu laikos bijis

un tālo gadu

pamalēs.

Lauž zarus klēpjiem,

puķes nastām,

pie upēm smagi lejā grūst...

Bet tā līdz nākošajam
krastam

ar tādu kravu

nenokļūst.

Nes vienu neaizmirstulīti

man pretī

meitēns loti mazs...

Jā, viņam gan

būs zili riti

no zilas, zilas

mūžības.
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TĀ NU MĒS SATIKSIMIES,

ta nu mes aiziesim?

Tās ir pasaciņas
mūsu miera maizītē.

Cilvēks

cilvēkā

kā lietus zemē

nemanot uzsūcas -

mīl to vai nemīl.

Naids tas

vai mīlestība -

savas puķes baro,

mēs nemaz nezinām,

no kā mūsos

zarojas.

Tas vai cits

grūtums,

tā vai cita

gaismība.

Noliegt stulbi būtu

to,

kas ir taisnība.

Es, piemēram, nezinu,

kāpēc patīk nātras,

ja nu kāds to var,

lai ir mīļš

un piedod.



Velns vinu sazin,

taču visātrāk -

kāda no viņām
būs man reiz

iekodusi.

317
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ETIĶETE

ir pārprasta

(to prasot etiķete).

Jā, prasa gan.

Nevar aiz frakas

būt izrūnīts auns.

Nevar karaļkroni

galvā uzlikt

blusa.

Nevar, Jāni,

Jānīts būt

vien Līgosvētkos.

Nevar dzirdēt

labestības

vienīgi bērēs.

Nevar...

Nevar...

Vārdus nav ko tērēt.

Nav ko glaust pa spalvai,

dod man ķepu -

vispirms jābūt galvai,
tad var likt

cepuri.
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TĀ LIEPU ZIEDU TĒJA

man nepatīk -

par tuvu.

Kad aizies garām,

gribēs pakaļ dzīties.

Ak, mūsu dvēseliskā

pilnība!

Ak, mūsu domāšanas

zvilnība!

Ak, mūsu bezgalīgā

liekulība sev!

Ar attaisnošanos

uz tiekšanos pēc tālēm,

pēc augstumiem

un neparastumiem...

Kas beidzas

ar beigu beigās notvarstītu

spraksti.

Tev varēja būt

mežs.

Tev varēja būt

koks.
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Nu tev ir skabarga
vai sērkociņš,

ar kuru vari

zobus bakstīt.
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NELAIME TĀ,

ka putnu mošanās koncerts

ne vienmēr saskan

ar mūsu dvēseles mošanos.

Iznāk nepatīkams

modinātāja ļerkšķis.

Ļerkšķis
ir mūsos pašos,

bet modināšana

pastāv patiešām.

Modināšana

uz agro mūsos,

uz skaņo mūsos,

uz skaidro mūsos.

Vai, kā mēs nevaram

paciest

aizrādīšanu,

ka tā tieši trūkst!

Mēs sevī jūtamies

krietnā

pārpilnums.

Viena no lielākām

mūsu

nekrietnībām.
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Tāpēc,

ja rīta koncerts

jums uzvanda nelabas

nogulsnes, -

aiztaisiet logu.

Mazāk būs svaiga gaisa,

bet vairāk būs nesvaiga

mierīguma.
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CILVĒKS MĪL TEVI,

gaišāks un labāks kļūst,

tu kļūsti gaišāks

un savāks,

bet tev nav pretatbildes,
un nav tavas,

ne dzīves un likteņa vainas,

ka tu nesaasaro

ainā -

vienam,

bet salūsti bižutērijošās

visiem

uz pasaules ainavās.

Es tāpat,

nevis mauciski,

bet, atbildi nesaņēmis,

tagad esmu

kā sniegaina bāka

ar visiem vienuguns kuģiem
duetā.

Mēs cauri viesuļvētrām

runājam

kā kaimiņpuikmeiteņi

caur cerinkrūmu.

Bākas

un kuģu vienugunība -

un tad vairs nav cita

svētāka.
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TU MAN PIEDOD -

māllēpene nav cigarete,

nav ko to

mālos iemīt.

Šai Antarktīdā

izvirdumi ir reti,

tāpēc piedod,
es nenoslapstīšu

savu iemīlēšanos.

Vienalga, redzēs,

ka pingvīnēnu es nesu uz kājām,

kas nav no viņas,

bet kam jābūt no viņas,
un tātad -

tas ir no viņas!

Un-

ejiet ar savām redzēšanām...

Cepuri nost -

priekš mūsu nenolemtības!

Pieri pret zemi -

priekš mūsu atbilstības!

Tādu debess un zemes

nav bijis,

kas tā viena otrai

piederējušas!...
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Pāri Gaujai

un Gangai

birst divas baltas ziedlapiņas,
ari uz laimīgu vienziedu reiz

cerējušas...
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PINUŠIES KĀ

pakulās,

pinušies kā pakulās -

par mums gadu simtiem

smaida

Liza

Mona...

Esot viena zarna

akla,

akla,

akla.

Bet tās visas pārējās?

Pardon...

Es nevienu savu

augstās skolās nesūtu,

neļauju uz Filatova

institūtu braukt.

Es tās visas sevī

neredzīgas nesu,

neļaudams par grūto dzīvi

kaukt.

Kāpēc tad es esmu

melnsimtnieks tik dedzīgs?
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Esmu.

Jo par daudz es esmu

redzējis:
funkcionē cilvēks

akls domās,

akls jūtās,

toties viņam visas zarnas

redzīgas!
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ES ESMU TAVA

rotējoša ass.

Es nerotēju.

Asis nerotē.

Bet cik ir spoguļgludas

tās,

cik ledslīdīgas,

tik savā prom-

un neaizbēgšanā

jūs esat spīdīgas.

Tās baigās strāvas pilnās,

nesaredzamās

un spītīgās.

Tie dzīvdzemdētie zibeņi,
no kā tiek galošai

un Galaktikai.

Jūs gaitu valdonīgi

uzņemat

kā fūgas,

pāriedamas lavīnās.

Es esmu tava

svētlaimīgā

rotējamā ass.

Un tikai.
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KĀ ES GRIBĒTU

tavam aizejošajam kajam

likt blakus savas

(un parodists jau ir zirgā!),

lai aiziet

laimīgs zvērs

no šīm sniegbaltām istabām,

sniegbalti tērptiem

un dvēselēs sniegbaltiem

cilvēkiem...

Mani sauc mana zeme.

Tā ir -

virs galvas,

visapkārt,

zem kājām.

Un nenokārtot nevienam

starp mums

kārtojamo.

Bet es savelkos

skumīgā kulaciņā
un palieku.

Es taču nācu pie viņiem
savu nelaimju melnumus

balot.
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Un, tikai tādus

kā mani

balinot,

viņi pasi kļūst

sniegbalti.

Viņu sniegbaltos virsvalkus,

jau tīri izmazgātus,

pusnaktīs labie gari

ar kaut ko īpašu

pārmazgā

vēlreiz.
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TRIJACAINIE,

kas šurp pa naktīm nak, -

vai vini labāk redz?

Vai vini brīdināt māk:

redzi, mēs liekam lietā

trīs

un arī tad diez vai...

Kā jums nav bail

neredzīgiem izrādīties

ar divām?

Vai vini baidīt nāk:

redziet, kas sanāk,

ja izdabā gražīgam

XX gs.?

Bērns viņš vairs nav -

vecuma marasms,

gražīgums:

gribu būt

trisacains,

lai labāk varētu

to vienu

mazī-ī-ītino

podziņu

nospiest!...
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ES GRIBU TUR,

kur pļava pļavā

pārpludojusies,

kur pļava pļavā

pārziedējusies.

Es gribu tur,

kur zieds ziedu

un smilga smilgu

pat uzrunāt nepaspēj
un tāpēc san,

līgo

un līgojas

viss

visiem.

Es gribu tur,

kur dzīvam kārtu nav,

kur priede dižciltīga

virs sūnas

dižciltīgas.

Kur iespējams vienam

stāvēt pāri

otram,

bet tikai katram

sava auguma dēļ.

Pāri būt -

despotu kaite.
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Augstmanība -

antipods

īstajiem augstumiem.

Es gribu

zemes un dvēseļu nostūros,

kur šobrīd

jūnijs.
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PAŠDARBNIEKS

Dieviņš Tetinš

visas lapsenes

sastrīpoja,

visus tauriņus

saraibināja,

mūsmāju pupuķim

uztaisīja

kā seskam

cepuri...

Un puķes.
Ko tikai viņš nesadalīja

ar puķēm!

Saulpuķe tura

saulessargu tev pāri,

bet ir tādi

sīkšedevri,

ka (pelnīti) jāmetas

ceļos

vai pat uz vēdera,

lai saskatītu,

uz ko spējīga

pašdarbība.

Tās izstāde

turpinās nepārtraukti,

ar gadalaikiem

un apmeklētājiem

nerēķinādamās.
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Ziemās?

Bet puķes logos?
Bet egles un priedes,

un kadiķi,
un citi mūžzaļie?

Vai tas nav brīnums?

Jūnijs.

Es rauju saites

ar visām nosacītībām,

eju uz izstādi

piedalīties -

tas nozīmē:

apbrīnot izstādīto

un pats

izstādīties.
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JAUNU SKĀRDU

zemei pan sit

pērkons.

Zibens grib palīdzēt -

naglas

par garām.

Kā es gribēju būt

tavos svētkos,

ko tu svini sev iekšā

un nelaid

ārā!

Puspasaule

sazvērējās

mani turp nelaist.

Ar laimēm

apzvērējās -

nekā.

Nācās lūgt

nelaimi.

Tā daudz lūgties

nelikās,

bija klāt,

kā piedien.

Sagūlās simts nelgu

uz manām

sliedēm.
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Es iedams neeju

pat pār nelgu

līkiem.

Ja gribat -

derdzīgums.

Ja gribat-

ētika.

Tikai viens tāds liels

un nobarojies
smīkņā:

- Gribēji uz augstiem svētkiem
-

kas grib augstu,

netiek.
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VĪTOLU PŪKAS -

te - lēcēj pulks,

te - tāda stepju salapotājpūka -

iemaldījušās

sestajā stāvā.

Bet vai mēs varam

pacelties

līdz tādai bezmērktiecībai,
7

'

līdz tādai bezvajadzībai -

vienkārši būt,

lai darītu prieku?
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ES ESMU GARDS,

tumšzaļais mežs,

grāb mani miljonskropstainām

acīm

un apēd.

Nē, tas ir par maz -

apēst

ar acīm.

Tā bērni ēd

sliktas,

bet viņiem vēl neesošas

rotaļlietas.

Tā mantrauši ēd

mantas,

kā viņiem ir,

bet kā viņiem mūžam

nebūs

pārlieku.

Ēd mani, mežs,

es esmu indīgas ķīmijas

piestūķēts,

piedesots

un automobilim

pie izpūtēja

izžāvēts.
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Ēd mani, mežs.

Es zinu -

tavām labajām baktērijām

reizēm

jo labāk,

ja indīgāk.
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BALTO NAKŠU

baltais bezmiegs -

nepārvarams.

Aizžmiedz acis -

gaisma nedziest,

aizsedz plaukstām -

sitas cauri.

Daudzu gadu,

daudzu dzīvju,
daudzu valstu,

daudzuēru

balto nakšu

baltais bezmiegs

nāk un trako.

Lai tu, cilvēk,

iemērotos,

lai tu, sīkais,

piemērotos

lielo lietu

lielai, baltnaksnīgai

nesaprašanai.

Skaties pļavu:

viņai jāguļ,
bet tā stāv

iekš balta transa -

pārņēmis ir viņu
baltais bezmiegs.
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Skaties upi.

Tāpat ezers.

Mežs tāpat.

lekš balta transa.

Neviens neguļ,
taču ausmā

visi, visi pamodīsies,

izgulējušies

kā mazi bērni.

...Un viņš pastāv,

vārdā nesaukts,

viens no visulielākajiem

brinumdzīves

brīnum-

darbiem -

balto nakšu

baltais bezmiegs.
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CIK SAPŅOJOŠO,

jūtošo un redzīgo,

ar ciešanām

un laimes apskurbumu apveltīto

ir maz!

Cik duču šeftmanu

par katru tādu jādod?

Nemaz.

Necik.

Dzīvs putns nav

par cik tur simtiem izbāzeņu

pārdodams.

Mēs esam sasnieguši daudz,

vēl vairāk sarausuši,

un tieši vairākraušanā

mēs redzam savu

tālākvirzību.

Un - nu tik zaļš,
kaut velni parautu! -

mūs priecē bagātīgā ražā

saaugusī

virza.

Ar auto

tagad dažs labs

pat pie tahtas gulēt piebrauktu,
ir puķu vietas izdangātas
vai ap visām mājām.
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Jūs esat apskaidroti

šajā mašīniski laikā iebrauktajā

to laimes mirkli tverošie,

kad vēl var paiet

kājām.

Un pirmatnēji izjust

pirmatnēju

gravitāciju,
un bērnišķīgi grimt

iekš zili zaļa,
un būt ar visu dzīvo

nedalāmai

nācijai.

Un nevis mehānisma

apmaināmai

daļai.



345

SAGADĀS,

ka dūšas mājās nav,

bet nelaime

uz ceļa pagadās.

Nē, nevis pagadās -

tā pacietīgi pagaidīja
dūšas

aizejošo durvju

čīkstēšanu.

Jā, tādās reizēs cerēt var

uz tavu negaidītu

lūšanu

un pīkstēšanu.

Neviens lai nepieradinās,

ka viņš

ir tērauds,

bet sirdi vajag iemācīt -

kad prieks,

lai raud,

kad nelaime,

lai neraud.

Pat visupaspējošākie
uz tuvinieka ugunsgrēku
reizēm

nevar paspēt.



346

Ja negribi būt

paspēlējušais -

pats turies,

askēt.

Visgrūtāk -

pašam pastāvēt par sevi

un vienatnē.

Bet liktenis

šai dzīvē rūtainā

nav citu

devis.
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REPORTĀŽA

AR TERMOMETRU PADUSĒ

Lai tur ir kāda Sahāra,

anticiklons

vai ciklonelks.

Kaut kā tā diena

līdz vakaram

ir jānovelk.

Jāpieveic skaudība

pret tiem,

kuri pļauj.

Zvaigžņu beznaudība

un minūšu padošanās

bez kaujas.

Jāaizpindzelē

sevis

darbvietā nebūšana.

Un tās

stundu spindzeles,

kas taisa

nebūšanas.

Dvēselē -

tukššāvību

un bezdarbībā

apātiju.
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Sapņu

tūkstošstāvību,

kas sabruks

tāpat,

kā miglas,
ritenim ceļoties,
zemei līp klāt.

Kā ir bezkājim ceļot,
uzzināsit,

kad būsit

bez prāta.
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SVĪRE BŪRĪ
-

tā ir jāsaka

par milzum ko

gadsimtos iestāstītu,

gadsimtos iestrādātu,

gadsimtiem inercētu

un beigu beigās -

par bausli,

aksiomu

un cilvēka sastāvdaļu
padarītu.

Svīre.

Būrī.
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MAN NAV KRĀSU

šai pirmsvasarai,

kad mākoni cenšas,
7

'

kurš augstāk uzkāps,

kad svīres cērp gaisu

gar pašu logu

un koku galotnes iemērktas

vakara medū...

Bet man ir vārdi,

kā bērnus

tos manī pamet

katrs garāmgājējs -

kā liekas

ēstprasošas mutes,

kā neglītos pīlēnus.

Pie manis tie izaugs

par pelnrušķītēm

(kas lēnām izies no modes),

par gulbjiem

(kam ari draud izmiršana).

Bet -izaugs.

Man jāizaudzē.

Šajā šifru

un signālu pasaulē

bez vārdu dārznieka

nevar.
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KĀ PALAIDĪS ŅUŅŅAS,

ta nevarēs savākt...

Es redzēju vienu,

kas atklāja -

glābties var

raudot.

Tagad to apceļ
kā āzi.

Un, nabadziņš,
īstas asaras tērē

kumēdiņos.

Un lieli cilvēki

ari ir

cilvēkbērni

un arī -

nežēlīgi.

Kāpēc nepablenzt
bezmaksas

izrādē?

Vēlreiz -

nelaidiet vaļā nunnas,
>77 7

'

vienreiz palaistas,

grūti savākt.



352

UN PĒTERIS MAN PIEDRAUDĒJA

līdz Pēterdienai

neatsaukties

un nebraukt ne pie kāda vēja...

Vispirms par Jāni

gribot saukties.

Es zinu,

bet tas viss būs viltus,

nemaz tās nebūs viņa dziesmas,

ne brūnā alus

brūnais siltums,

ne skurbi mirkšķinošās liesmas,

kas sarunāsies

kalnu galos.

Cik gribi, draudi,

Pēteriti,

nav vaļā tiekams,

par ko kristīts,

par to uz zemes ari mīti.

Ar savu doto vārdu

iztiec.

Un nelien svešās pirtīs

pērties,
bet tosestdien

gan nomazgājies -

kā pēterrīta logs būs vērts,

būs pēterbērni klāt,

kā klājas.



353

Tad vai kā Jānis bungas sit,

kā Jānis

stabu galā kāpi,

bet vajadzēs tev pierādīt,

kā proti remdēt

citu slāpi.
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NOSTALĢIJA

par un pēc jums:

sārtbaltā griķu piekalne,

zilgaisu,

zilasiņu
un zilzīdā trīsošie lini,

balzamkaņepes

(pēc plūkšanas

piektā pirts neņem smaržu nost),

tērcītes,

avotiņi,

avoti,

strauti,

mazupes,

melnie spīļneši zem katra

sakārņa...

Pietiek.

Skaitījums visdienas, visnakts,

visgada

garumā.

Un pats -

sastāvdaļa no vārīga

vairoga,

pats savs

upuris,

bet nākošām paaudzēm -

savtīgs

un superstulbs

slepkava.
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Padzīvo, bende,

no atmiņām,
kamēr tās

līdzīgi visam.,

ko apdzisināji,
vēl gluži nav

apdzisušas.
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"DIVU NĀVJU

jau nebūs,"

es nodomāju

un izcēlu mīnu,

kas varēja būt piesaistīta.

Un tad

ugunskrellītē
man vienas zīlītes būtu

pilnīgi pietiekoši...

Liktens tā nebija lēmis.

"Divu nāvju jau nebūs,"

es nodomāju

un metos aizstāvēt tā

kā viduslaikos

uz sārtu vedošu

ķeceri.
i

Liktens bija lēmis

to nesadedzināt

ar manu palīdzību

(pat ne abus kopā...).

"Divu nāvju jau nebūs,"

es domāju šodien,

kad izturēšanas grams

pārvēršas kilogramā

un katrs nākošais -

tonnā.
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Liela ir izturēšanas

vajadzība,

kad divkaujā -

pats pret pašu.
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- KĀPĒC JUMS VAJADZĪGS

Senkevičs?

Pēc manis, iespējams,

kāda vecenīte vai večukinš
>

tāpat jautās.

Un par tiem tāpat

brīnīsies -

kāpēc jums vajadzīgs?

Tvens.

Mains Rīds.

Kūpers.

Mopasāns.

Tolstojs.

Pēdējie

retāk.

Nevajag apvainoties

par tādu pārjautāšanu,

to var pilnīgi pareizi

nesaprast.

Kāpēc man vajadzīgs
Senkevičs?



359

Ka lai paskaidro?

Šonakt

nevis pie mākslīga

apgaismojuma,
bet-

baltā naktī

man ir norunātasatikšanās

ar savu

jaunību.

Agrāko

no visagrākā.

Bez-

baltās nakts jaunību.
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VIENS VECS FRĒZĒTĀJS

sacīja:

- Man diena sākas

pirms pamošanās,

es sāku dzirdēt

savas fabrikas sirdspukstus,

tas nozīmē -

iepriekšējā sirdsmaiņa
brauc prom

un es braucu turp.

Mans tēvs dzīvo pēc saules -

apmācies,

neapmācies,

viņš droši jūt,

kad saulīte

vēl mazgā muti

aizaizapvārsnī.

Es esmu pirmssaules

bēgulis -

vēl pirms blāzmas,

kad, mostošos putna

izbrīna čiepts,

tas pats izbrīns

pamostas

manī.

Uz mirkli

vecī

parādās puika
un tūlīt noslēpjas.



361

Bet neaiziet,

ja reiz piecdesmit gadus

nav aizgājis.

Viņš par tiem piecdesmit

ņirgājas

puiciski nežēlīgi:

- Viltojis pasi,
lai ātrāk tiktu

pie jubilejas.

Pusgrēks.

Slēpj to no citiem

un pats no sevis.

Jau vesels grēks.

Kraķi!

Bet kas man pirks rotaļlietas?
Vai tu man ieteic

zagt? -

Nežēlīgs

pirmsausmas

un - tagad jau skaidrs -

vismūža puika

mīt manī.

Un man no tā

savādi -

plašāk,
skaidrāk

un tiešāk.
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Lai nu viens teic,

ka pārapdzīvotība

ir koks

tikai ar vienu galu.
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ĒNAS AIZIET

kur nu kurā -

viena ēna

iekrīt purā,

otra -

koku kājās tura.

Bet viss vairums

sabrien silā

un zem vizbulīša zilā

apsarunāties

sāk lēnām,

kā ir jāuzvedas

ēnām

siržu jaunceltņos
un grūžņos,

sudrabsakausējumos

un lūžņos...
7

Un kāpēc ir vispār tādāmēnām

jābūt?

Lai var gaisma

miesu dabūt,

tāpēc visur

ēnām jābūt.
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Ēna-

gaismas mīļa māsa,

rāda, kāda gaismai

krāsa,

pati sevi aizmirsdama,

pati sevi nejuzdama,

klusa, mīlīga un lēna -

ēna.

Tavā ēnā

eži dzimst un odi sīc,

nomirst zvaigžņu nakts

un piedzimst

saules rīts.

Uzliec ēnu man uz pieres -

redzīgs es,

nāc zem manas varavīksnes

ēnu mest.
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GAUJAS PLOSTNIEKU DZIESMAS

neviens vairs nepierakstīs,

nedziedās,

neatcerēsies.

Tās ir pagājušas

kā plostu laiks

un apmirušas

kā paši plostnieki.

Tās sastāvēja

no miglām un blandonisma,

no vaļā atvērtām dvēselēm

un akmeņiem

krācēs.

Tās apbūra

ar savu pēkšņumu,
un vēl šobaltdien

balta gaujmaliete

mīl plostniekpuisi,
kuru redzējusi

tikai pa gabalu.

Jūs neticat

mīlestībai pa gabalu?

Paklausieties -

kam vēl jūs neticat?

Tad taču lielo

un vareno

jūs dzīvē neesat redzējuši.
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Zem kājām

dabā un dzīvē

katrs Everests -

plakans.

Plostnieku dziesmās bij
ūdens un laika

nepārtrauktpromtecēšanas

pārkāptais tabu,

atnākšanas un neatnākšanas

leonardiskais smaids...

Plostnieku dziesmās bij

dvēseliska un mistiska

mistika.

Parasta mistika.

Tikai no tāluma redz,

cik tā

neparasta.

Katrā no manām dziesmām

tā vai citādi ietrīs

Gaujas plostnieku dziesmu

stīga un kapilārs.
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KAD VĀRDI NESAREC,

jāuzliek žņaugs.

Cik katrs vecs -

neskatieties pēc auguma,

neskatieties

pēc grumbām,

pēc gaitas spraunas,

dažā vecburā

vairāk rumbu

kā seklumā noplanējušā

jaunull.

Jaunība skaista,

kad divkājās lec

ar atsperē saspringtu

sirdi un augumu...

Tikai nepārpalojieties,

nepārpludinieties

un nepārpurvojieties.

Kad vārdi nesarec,

jāuzliek

žņaugs.
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SLIMNĪCIŅAS EKSPROMTIŅŠ

Manī

kā vērsī

pikadori ir sasprauduši

spraužamo,

cik nu var saspraust

kuslajā

miesā.

Man jābūt niknam

un zemi kārpošam,

bet esmu

uz rītu blenžošs

un mierīgs.

Gaidīsim

toreadoru.
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TO UZKARSUŠO

asfaltu tur,

lejā,

gar atvēsumu nedodošām

ēnām,

gar pilnsulīgām lapām,

pilnbriedīgām zālēm

līdz koku galotnēm,

kas manā 6. stāvā skatās,

un dūmaku,

kas tveices Rīgu aprij

un kuru cauršauj

tikai Rīgas svīru

bultas...

Es nezinu,

kāds bezlogainums draud man,

bet man šo ainavu reiz

bezgalīgi

vajadzēs.
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KAS TAS PAR MŪŽU LAIKU -

starp pēcpusdienu

un vakaru?

Kā ūdenszāles

sāk snaikstīties vakardienas,

rītdienām neko labu

nepareģodamas.

Kā ērkšķi sakrampējas

visādi tumšumiņi,
visādas nojautas

bez kāda pamata.

Kā tāla saucējbalss
svešā valodā

dvēseli izmāna

uz dīdīšanos.

Es labāk nakti gribu.

Un pēc tam

ritu.

Rītos es pieceļos
ar sevi -

padarītu:

manī ir izbruģējies

mans dienas ejamais,

manī ir uzskicējies

man dienā aptaustāmais.
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Rītos es esmu

gājējs un ceļrādis.

Bet starp pēcpusdienu

un vakaru -

apmaldījies.
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VAKAROS,

kad visiem šeit mērnieku laiki -

skaļi un čukstus

mērī un pārmēri,

cik kam dot

mīlestības, -

es tupu kā ārzemnieks.

Man nav ko mērīt

un pārmērīt -

visa teritorija ir tava

civilizēšanai

vai saglabāšanai

pirmatnībā.

Un tie publiskie mērnieki

arī ir blēži -

kāpēc man, no zemes citas malas,

kas ar tevi izšķiršos

parit

un droši

vairs nesatikšos,

jāzin, cik desetiņu
t.s. mīlas

tu atstāsi vīram

un cik iemērīts

frūktam no kaimiņu sādžas?
5
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Bet, redziet,

te jau nav satikušies

mīlētāji -

te ir salasījušās

profesionālas

miesnieces.

Un tad jau nav svarīgi,

par kādu konkrētu

vai gaļu

nosacītu,

galvenais - labi izcirst,

galvenais -

5

un

kg.
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KO ŠODIEN DARĪS TIE,

kam tā jau asins vārās?

Par piķi katru zāli pārtaisījusi

ir uzkarsētā sula,

mazdrusciņ ož pēc elles,

pannas,

īsta ziemeļzemes bula,

un pele nelaiž savus bērnus ārā.

Pirms saules manā pusē

piecēlās uz pļauju,
un zāles gāžas pāri pļaujamiem
kā jūra,

jēls pļautas zāles smārds

un saldums, sūrums,

kā pļavu vēl līdz ritam

ostīsi pats savu sauju.

Tā zeme savos bērnos iezīžas

uz visiem laikiem -

līdz pat kapa malai,

un nāve -

tā ir atkalsavienošanās ar zemi -

šī augstā priekšā
visi griesti zemi

un visam, kam jau gals šķiet,
it nemaz

nav gala.

Ko šodien darīs tie,

kam tā jau asins vārās?

les savas zemes bulā vārīties.

les ārā.
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ES PAMODOS,

un koka galotnē

uz vienīgās -

uz pašas augstākās no lapām

bija

uzrakstīts:

rīts!
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AR RĪTU

izdarīt var visu ko.

Var visas dienas virzīšanās

zvaigzni

dabūt.

Var ausmu

visai dienas ikdienībai

cauri

izstarot.

Var ritu pārtaisīt

par sapņu

kabatu.

Par kabatmaku

gaisa pilītēm,

kas netiks celtas

pat no mūsu piesārņotā

gaisa.

Var izdarīt,

ka rīts par dzīves bezgalību

klab,

un turpat iebāzt

konkrētīgā
maisā.
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Rīts man ir signāls

aušanai

un iešanai,

tik abstraktīgs un reāls,

kā ir ticīgajiem

pāvests.

Un tad nu paskatīsimies -

līdz raudāšanai

vai līdz smiešanai,

līdz dzīvošanas

atkalatjaunotnei
vai -

līdz nāvei.
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VISNOKAUJOŠĀKAIS

cilvēkā -

ir bezspēcība pret kaut ko,

bezspēcība

kaut kā fatāla priekšā.

Tev žņaudzas dūres,

tev pāļus dzen sirds,

tev plīst kapilāri,

bet notiktnedrīkstošais

notiek.

Tavu mīlestību

izvaro

tevis,

sasietā, priekšā...

Tavu tuvāko

lēnītēm nobeidz,

tev klātesot.

Tevī

kauj tevi

visrafinētākā veidā -

bez zilumiem

un bez brūcēm.

Dekorāciju
tik daudz,

ka nemaz neizskatās

pēc vardarbības.
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Cilvēki,

tas nav mūsu gadsimta

izgudrots,

bet mūsu gadsimtā

visplašāk izplatītais

slepkavošanas
veids.
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DZĪVES RAIBĀ

pupasziedā

pēkšņi - tankš! -

pa pakausi.
Kas svieda?

Visi stāv

kā zirgam tikko nosprādzēti

apauši.

Nevajag jau vienmēr

lūrēt

pāri plecam.

Nav tik svēta

aizmugure,

lai kā elkam apkārt

apmātīgi tecētu.

Taču, ka tā pastāv,

tas tev savā,

visu labā

jāzin.

Citādi kā zivi

elpināt

liks krastā.

Iztaisīs no tevis

kaimināzi.
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Droši savu sapņu torni

montē,

droši savu bruģu kuģi

stūrē,

zinot,

ka ikvienai frontei -

sava

aizmugure.
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ATKAL SARUNA AR ČAKU

Par Havaju salām

mēs toreiz nepabeidzām,
valnīti neaizmetām -

lai irst tā zeķe.

Tagad ir viena lieta

steidzīgāka,
lai tavus baskājus

trieka neķer.

Liepas sagāzīsies uz ziedēšanu

kā bābas

uz importkurpēm,

baskāji bučosies

kā denaturātu sadzērušies,

un mani biedē,

ka letiņu sugu

tie diezin kā negribēs

turpināt.

Disko un disko un

retro un retro -

vispār, no virspuses skatoties,

ņudzēšana ir visumā.

Tikai sievišķi

to savu mantu

īpaši reto

arī par magnetofona kaseti vien

sāk izmantot.
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Nodragats.

Ritmi izbiruši kā zirni.

Tukšpadsmit.

Uz kuru nākošo disko

paslampt?

Nav vērts.

Ne čali, bet dzīvi mironi.

Bet ja nu pati

spogulī paskatās?

Skatās, bet nav ar ko

redzēt -

viss izdiskots.

Čaumalu redz,

ola izēsta.

Tāds ir, Aleksandr,

viens no šodienas

diskantiem,

kura dēl niezas

pēc īstām

bizēm.

Kārtīga auguma,

nevis dēļa,
uz kura pastmarkas lieluma

lupatu

karināt.

Aleksandr,

mēs tā caur laiku

mēļojam,
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bet vai tas viss nav

mūspasu

darinājums?

Žēl.

Jau lec saule.

Un rīts ir spiedīgs.

Tagad tikai

no akmeņiem nostāk

žiglāk.

Saule no liepām

medu spiedīs.

Atnāc, Aleksandr,

kad sāks kāpt

migla.
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KĀZU DZIESMU

man pasūtīja

prusaks -

brūni zeltainais,

nevis no melnsimtniekiem

kuri pa dzīvokļiem drasē

kā degunradži.

Ko es no prusaku dzīves

zinu?

Ko es jēdzu

no vinu mīlestības?

Kas es par vedējtēvu

prusaku
kāzās?

Par visām padibenēm

es varot

rakstīt,

visādus izdzimteņus

dedzīgi

apcerēt,

nu bet prusaku

laimes reizē

mute ar rāvslēdzēju.

Un - basta.

Un taisnīgi ir...

Ja reiz par visu,

tad arī jāzin,

ka mazs prusaciņš
arī ir cilvēks.
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MANI DAUZA

kādai mozaīkai -

ka nu tikai meistars

pagadītos.

Nē, es negribu tos

splīnīgos

no augšas,

kuros katra paša mozaīka

iekšā.

Negribu tos

roku piešāvušos,

kuri mozaīkot var

vai cauru diennakti

un vairāk.

Mozaīka tiem ir -

pirkstu kņada,
ledus acs

un reizrēķina
7

smaržīgums.

Ja reiz esmu lauskās,

dodiet bērnu -

viņš kaut ko vēl jēdz

no mozaīkas,

vinā vēl
7

ir stipri daudz no

bērna.
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KAMIEĻVILNAS SEGU

pāri pārvelku,

tagad vien- vai divkuprains,

bet gulēšu.

Barhandzeltenīgus sapņus

skatīšos,

gardus dzeloņzarus

ēdīšu,

tuksnesīgi bezgalīgām acīm

dzīvē skatīšos,

neapskauzdams bezkuprainos

cilvēkus.

Gan jau viņi
savās dvēselēs

ir pa reizei

dromedārs vai baktriāns...

Tikai viņiem tas vairs nenākas

aiz skaistuma,

viņiem tas ir sapelnīts
aiz kropluma.

Savu dvēselīti

atstādāmiem

atmatā.

...Jā, ko vēl

zem kamieļsegas darīšu?



388

Dzīvi sev

uz gadu gadiem

sadzeršos,

tā, lai mūžam

slāpes nejustu.

Sacīts.

Darīts.

Nekas nesanāk.
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VISAM DZĪVĒ GARĀM

staigādami,

meklēdami, kur kas sliktāk piesiets,

tā tad arī eksistēja

šādā tādā

garāmkārtā:

šitam garām,

šitam garām,

savam tuvākajam garām,

laikam -

garām,

dzīvei -

garām.

Salda jau ir pasaciņa,
tikai dzīvei

netiek garām,

tikai laika asam zobam

nevar savu miesu

izraut.

Badīgo

un nepieēdināmo

miesu.

Ceļa galā

žoklis nodreb -

vai tad nevar

tur tam galam ari -

garām?



390

Tur tas joks,

ka ne vien saucas

gals par galu -

gals

ir

gals.
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TĀ MAN ARĪ NEIZDOSIES

savu Sarkano grāmatu

uzrakstīt.

Viss jāuzraksta:

no liela līdz sīkam,

no mērojuma

līdz bezgalīgumam,

no drauga

līdz ienaidniekam.

Viss

jāuzraksta.

Nekur un nekad

nav nekā lieka -

ar savu sūtību

pastāv viss.

Tātad neuzrakstāms...

Bet ja nu tādu

Sarkanu grāmatiņu,

konspektiņu?

Cilvēce

aiz savas tumsonības

un nevīžības

jau gadu tūkstošiem

taisa to

konspektiņu.
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Līdz šim

šur tur,

bet mūsu lepnajā gadsimtā

mēs īpaši daudzkur

esam pie

punkta.

Vai -tuvu.

Redzēs, ko sacīs,

kam teksta vietā

nāks mūsu konspektiņš...

Redzēs...

Bet sirdsapziņa
dauzās pakrūtīm

un elso,

ka dzīvot gribas,

bet redzēt -

to -

negribas.
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KUR VISS KAUT KAM PIEDER,

viens vecītis nopirka sev

lielu, plakanu akmeni,

maksādams tikpat

(kas bija par mēļu trišanu!),

cik zemes sīkpleķīti.

Bet tagad

neviens viņam nevarēja vairs sacīt:

- Ej prom!
- Palien sānis!

- Palecies gaisā!

Lielais un plakanais

bija dvēseles brīvības

garantija.

Un vecītis bija brīvs

savā prātošanā

un sapņošanā
uz sava plakanā.

Brīvību nevar nopirkt?

Nevar.

Bet sevis neaizskaramību,

sevis nepiezemējumu,
sevis iekšatbrīvotību -

to var panākt.

Un es ari gribu

ar brīvu aci

skatīties uz brīvu zaru.
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Ar atbrīvotību dvēselē

tiekties atbrīvotām

un pagaidām neatbrīvotām

pretī.

Es gribu savu

vecīša plakano akmeni -

visvarenākais no visiem

tramplīns!



395

PAR RĪTU PĀRTOP NAKTS -

nu ir gan brīnumi

kā 2 x 2 = 4!

Par nakti pārtop rīts,

ja pats tu neuzlec

un atstāj pāri

apmākušos padebesi.

Nu, nepamosties apmācies -

uz katra soļa

jau diena pati tevi

pacentīsies apmākt.

Tai bagāts arsenāls -

ar sliktu zinu sākoties

un sliktu cilvēciņu
beidzot.

Nekad nav jāaizmirst,

ka - sliktam būt

ir dažam labam

vienīgā no pieejamām

profesijām.

Un sliktu zinu,

to es varu apgalvot,

nekad nav mūsu gadsimts
vienā stundā devis

tik devīgi
kā šodien.
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Un labo zinu svaru kauss
T

par vieglu.

Tad...

Tad nu āksta vaidā

pogcaurumā spraužu

es vienu cerību -

ka dzīvība,

tik daudzām kataklizmām

cauri izkļuvuši,

var izkļūt ari tai,

ko sastrādājis vienpersoniski

ar domāšanu

it kā apveltītais,

bet, atzīsim, -

ne sevišķi,

tas cilvēcei ar vienu muti

plauksmi paredzošais,
bet abām rokām

kapa racējs -

cilvēks.
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TAGAD PAR JAUTĀJUMU,

kurā es nekā nesajēdzu,

bet vienu no mūsu kopdzīves

lētākajām un izplatītākajām,
taču - pērlēm -

iezāģēt!

Paziņa strādā priecīgi -

bura ar vēju,

un darba kuģītis
vico ātrāk par manu.

Kas atliek?

lezāģēt!

Paziņu pazīst visur

un spraucas pazīties

kā mušas uz medusmaizi.

Kas atliek?

lezāģēt!

Paziņu pavada slava,

ne tā spalgi blējošā aita,

bet - klusā un godbijīgā.

Es sevi pavadu

vienpersoniski

pats.

Kas atliek?

lezāģēt!

Tārpiska

ir tā saslimšana

ar iezāģēšanu.
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Ne malkas,

ne zāģa skaidu -

senajiem zināmā

Sīzifa

nodarbošanās.
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VISS KĀ PĒC ED.VEIDENBAUMA -

un ari ritms šķiet tas pats:

nekāds tur Jānu vakars nav man,

ir - miegu neizbaudījusi acs.

Viss Līgo - gaišumiņš aiz loga

un blāzmas kompots lillā lēts,

un vaiņags, pakāries uz žoga

nez kādas siržu kaites pēc.

Bet man nav vai pat tādas kaites,

man tikai tukšums virsū vēd,

un ganās manu sapņu aitas

un kalendāra lapas ēd.

Kad būs līdz ziemai aizēdušās,

tad korpulenta tūce nāks

un sniega mannu visam uzšaus,

un kļūšu es vēl bēdīgāks.

Jo ziema - tas ir gada dibens,

kas pašai nesalst, bet man salst,

un tas, ka nenāk ciemos zibens,

ir manas elektrības gals.

Un tā un tā, un tā es klīstu...

Bet pēkšņi vārtu stabā dimd

un balto nakšu skurbais īstums

nāk svītrot visu, kas līdz šim.
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Tā pīkstēšana bija skrejceļš,
lai pēkšņi uzlidot var sirds

līdz tūkstoš jāņuguņu tveicēm,

kas, Gaujā atmirdzošas, mirdz.

Nāc, dullā Gauja, sit man saujā
un iesim abi alu dzert!

Un likteņzibens mūsu kraujā

var, cik tik viņam patīk, spert.
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MAN BIJA

nopietna saruna

ar pūšļotāju.

Nē, ne ar tām zāļu vecenītēm,

kam, pa kripatiņai
no katras gudrības salasot,

sanāktu

mūsu sencilšu pašārstēšanās

kodekss.

Ar īstu mūsdienu

pūšļotāju,

sagrumbotu kā ķervele.

Es teicu - reizēm man

uznāk neiespējamas ilgas,

un tad tāda savāda sāpe

klaiņo pa visu miesu.

Vina ieteica

sagrauzdēt viršu saknes

un pelnus

aizbērt aiz apkakles.

Bet tad jau es kļūšu
vienkārši netīrs!

No ārpuses, dēliņ,
bet iekšpuses delamais aizies,

jo virsis

visu medu nemaz neatdod bitēm,

bet zemzemē patur.
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Ķervele mācīja mani,

ko darīt

pret ļaunu aci.

Es tūlīt pat aizmirsu,

iedomājoties

ļaunaču daudzveidību,

pret kuru

vienādu recepšu nav.

Ķervele skoloja mani

pret sāju mīlestību.

Es tūlīt pat aizmirsu -

mīlestība ir neaizskarama

kā tas krūms,

kuram pieskaroties,

tas izšauj uz visām pusēm

melnas sēkliņu skrotis.

Es sūdzējos,

ka man nelāga asins,

vai nenolaist

kā vecu dīki,

lai tīras

un atjaunojas.

Ķervele papurināja galvu.

Pesteli!

Cilvēce asinis sev

nolaiž nepārtraukti,

bet nekļūst
i

veselāka.
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Oho!

Pat no pūšļotājas
nāk apskaidrība.

Asins nolaišana patiešām

ir cilvēces atavisms

jau no pirmsalu laikiem.

Uz šķiršanos

pūšļotāja man paredzēja

agru un vieglu galu

un, lai tas tā būtu,

iedeva paegļa šķembu.

Lai nēsājot kaklā,

tad nepiemetīšoties

vadātājs.

Bet, tikko es izgāju ārā,

tā tūlīt pat piemetās -

nāca zaļš taksis.

Un es viņu palūdzu

aizvest mani

uz tuvāko jūnija pļavu.
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KĀ VĀRPATA

es esmu atvests

uz ziemeļu atmatu

aklimatizēties.

Kā breksis

sodīts ar noslīcināšanu

un ielaists

vienā no Gaujas pietekām.

Dabūjis naidu,

kad man vajag muskuļos

pretspēku.

Dabūjis atbalsi,

kad spēka tik tikko

pačukstēt.

Dabūjis mīlestību,

kad pasaule šķitās kā

trauks

bez glazūras

un dzīve kā mūspašu

saindēta

bezzivju upe.

Dabūjis...

Dieviņ, bet kur es ņemšu

to svēto artavu,

kas man ir jānoliek

dabūtā vietā?
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Ka ziedojums

senlatvju svētbirzē.

Un vai man ir jāpaceļ,
vai man ir jānolaiž
acis -

kur mīt tas,

uz kuru paskatīties

par visu,

kas bijis ar mani,

ir

un vēl būs?
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MAN SMIEKLI NENĀK -

zivi zālē izmetuši

un priecājas

par jancīgajām konvulsijām.

Kā sauc to podziņu iekš cilvēka,

kas pamodina
sadistisku ekstāzi?

Tāpat kā zivs

vai duci skatītāju priecina,
kad lielāks mazu

metodiski sit.

Un vai šis sadisms

nepiemājo arī mūsu jūtās?

Neviens to speciāli nebaro,

ne guldina,

ne aptekalē.

Bet zvērigums mīt cilvēkā

tukls,

izguldināts,

aptecēts.

Cik tonnu melu ir

gan mūsu spriešanā,

gan mūsu lūgšanās

par žēlastību?

Pat Dieva durvīs klauvēt

kauna nav:

"Paliec ar žēlastību..."



407

Bet - pats ar ko,

kad katedrāles slieksni

pārkāps?

No kurienes

tās dvēseļnezāles,
kas apēd dvēselei

tās īsto zāļu
barību?

Kļūst cilvēks neklātbūšāks

(podziņas un svirinās),

bet ar saviem automātiem,

saviem robotiem

tas nodarīs to pašu.

Ir cilvēkizdomai

viszemiskākā īpašība,
ka viss nu jātaisa

pēc savas līdzības

un ģīmja.
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VISLIELĀKĀ NO LIKTEŅKAUJĀM

notiek tur-

zem tavas ādas,

pa taviem kapilāriem,

nervu šūniņām

un gēniem.

Viss mūžīgais,

viss laicīgais

ir atkarīgs no

nepārtrauktas

kaujas

nepārtraukta
iznākuma.

Tā ir

tā visuvienkāršākā

no nepārtrauktībām.

(Un tikpat nepārtraukti

jezuītu nesaprasta.)

Tu esi

neatņemama

un neizbēgama

no likteņkaujas

sastāvdaļām.

Tu nokapitulēsi

laikam,

lietām,

gadījumiem.
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Bet tava garanomiršana -

tā nav kaujā

krišana,

bet, vairoties no kaujas,

nosprāgšana.

Tā lielākā no likteņkaujām
notiek tur -

zem tavas ādas.
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LAUSKAS

I

Kaimiņš,
tvarstīdams no Mēness krītošo

mēneslapu,

uzkāpa uz lodžijas margām

un nositās.

Bet Mēness šonakt

bij tikpat

lapains.

II

Pār mani pārskrēja

ēna

no lidmašīnas.

Sauciens

uz lidošanu

vai brīdinājums?

111

Par sevi

ja saskrūvējas
uz nakti

tik stipri,
ka norauj vītnes.
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Jāiet pirkt zābaksmēri,

riturit

jātīra būs

domu sabristās kurpes.

IV

Svešvārds

tābija saradis ar savu tulku,

ka staigāja

kopā

ari tad,

kad tulka vairs

nevajadzēja.

V

Atnesa rudzupuķes.

Tagad man palātā

šauri.

Līdzi atnākuši ir

visi rudzi

un nevar pasanēt -

tik saspiests,

ka vējš netiek iekšā.

VI

Priekšsēdētājs?

To es vēl saprotu -

viņš tur pa reizei

sēd.
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Priekšstrādnieks?

Viss miglā.

Kas tad ir - uzraugs,

un kas tad ir -

vagars?

vn

Gāzesvads

aizčuskojas

pāri robežai

uz kaimiņzemēm.

Kādā valodā

tur degs

gāze?

VIII

Kad dīki

zied,

kad tbc

vaigos zied,

nav pieklājīgi
tērzēt

par puķkopību.

IX

Skarabejs

māksliniekam

ir rada.
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Abi veļ
savas planētas

no viena un tā paša

materiāla.

X

Rietumos

par to teic:

- Košļāšana
veicina domas

atbrīvotību, -

sacīja kurzemnieks

un ielika zirgam mutē

laužņus.

XI

No vienas lauskas

nav iespējams

pilnīgi restaurēt

trauku.

Bet vienu trauku

pārvērst daudz

lauskās

māk katrs.

NB

Lauskai

nav nekādas radniecības

ar lausku.
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49. PALĀTA

Te man tika viss -

vientulība un sirsnība,

futbols ar sevi

karcera lieluma laukumā,

ārstēšana ar visu,

ko saperinājusi civilizācija,
un seno,

ko radījusi ir pasaules tapšana, -

ar acīm.

Te man tika rudzupuķes
un puķuzirņi,
un milzums rožu,

kas sakalta ērkšķu vaiņagam,

ja es būtu Kristus.

Te man tika izmisums

cilvēcīgā un necilvēcīgā apjomā

un tādas temperatūras

cerība,

ka nav trauka, kur glabāt,

samaņā esoša spītība

un murgi bezsamaņā,
ka esi gūstā,

kur sasien miesu,

bet vienīgais mērķis ir -

noslepkavot tev dvēseli.

Un pēcmurgu atraugas:

kad būs dvēsele

beigta,
tad tevi palaidīs
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fiziski veselu

morālu līki,

kas nes sevī,

visapkārt izplatīdams,

visderdzīgāko no infekcijām.

Te man tika daudz -

sestais stāvs,

lieluma mānija,

ka dzīvo vienādā līmenī

ar augstāko dižkoku

galotnēm,

un - Austrumu medicīna,

tās torņu adatas,

kas pāri koku galiem

un manī dursta

tos punktus,

ko izpētījuši

Austrumu senie,

caur kuriem,

miesu niecīgi skrāpējot,

dvēselei dod

visuvareno atveseļošanos.

Te man tika -

49-tā palātā.
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GAIŠAJĀS NAKTĪS

ir sava maģija -

tās neļauj piezemēties:

ar nojautām,

zemnojautām

tās tevi turaspārnos

un ar zemi

saskarties neļauj.

Vai kādi neizsapņoti

sapņi,
vai kādi nepasacīti

vārdi,

vai kādi neizskūpstīti

skūpsti

nes atpakaļ pagātnes

gaisīgos mirkļus.

Bet taustāmus

kā puķes zieds,

jūtamus

kā adatdūriens

un redzamus

it kā fragmentus

no blāvas

filmas.

Gaišajās naktīs

nav iespējams
konkrēto domāt,

jo ir tikai plika

vina abstraktā

būtība.
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Ka nošu raksts,

kad vēl orķestri neskan.

Gaišā naktī

es pamēģināju lasīt

par gaišu,

bet - divi trīs vārdi,

un burti izbalēja.

Un es lasīju

visuvareno

balto lapu

gaišajā naktī.
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TAGAD ES LĀDĒŠU TEVI

no panckām ārā -

ko tu man iedevi otu,

nebrīdinādama,

ka tā var būt

tiklab dūnas,

cik baļķa
svarā?

Ko tu man audeklu devi,

nepateikdama,

ka tas var būt

priecīgs ceļš lidmašīnai

ieskrieties,

bet tikpat labi

stāvus sliets

ledus lauks?

Ko tu man krāsas devi,

neiemācīdama

tās jaukt,

jo dabā nekur nav

sterilu

etalonkrāsu?

Tev acis

uzzvaigžņojās,
un tu klusām

atčukstēji:
- Sākumam...
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VELNS PAR STENDERI

un otru ari -

dēļ simetrijas.

Sākuši pillīgi nopietni

ar pillīgi nopietniem ģīmjiem

spriest,

kādai starpībai gados

jābūt

priekš laimes

un - mati lec stāvus! -

mīlestības!

To nu pat

cik necik jēdzīgs

šarlatāns

neuzņemtos...

Pillīgi nopietni

uzrāda pillīgus

sava eksterjera
un ārpuses

parametrus.

Bet mazā Līzīte

dzīvo ar Jāni - milzi -

un rītvakar līgos

tādām pat aizgūtnēm

kā pirms trīsdesmit

gadiem.
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Un večuks Gete...

Paver vien žaunas

un vēkški

par vecuma marasmu!

Viss tikpat tīrs

kā pie kaimiņu pirmklasnieces,

kas samīlējusies

transauto šoferī.

Neaiztikt ziedus

ar grāmatvežnagiem

un skaitīkļiem,
lai viņi pumpurojas

zem mūžīgās saules,

lai vini uzzied

zvaigžņu vietā uz zemes,

lai vini smaržo

un pārsmaržo

mūsu smakas!

Kad pienāks

vai nepienāks

noziedēšanas

un skurbā biršanas reize,

tās nav mūsu smeceru

rūpes.

Velns par stenderi

•un otru ari -

dēļ simetrijas.
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IR DZEJA -

stratosfērā,

un ir dzeja -

pļaujošā lidojumā,

ir dzeja - virsskaņā
un cepelīniski
bezskanā.

Ir dzeja - pasažieru,

un ir dzeja-

kaujas,

bet noteikti -

lidaparāts.

Ir dzeja -

tāds gaisa kravas zirgs,

kaitēkļu apkarotājs

un tīrumu mēslotājs,

bet noteikti -

spārnains.

Un ir spārnaini - universāļi,
kas pieprot

no pirmā līdz piektam,

pēc skata

momentā nepateiksi,
ko viņš pašreiz dara.
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Un izņēmumi -

es pazīstu vienu lidaparātu,

kurš, pārisreiz pacēlies gaisā,

noenkurojās

stingrai stāvēšanai

uz zemes.

Cik pilotu neizauga,

ķimerējoties

ap viņa īstajām
lidotsūtības

skalām un svirām!

Esiet uzmanīgi

ar dzeju!

Jūs esat Antejs,

atrauts no zemes,

un jums draud

un jums

nedraud

Anteja liktenis.

Jūs esat Ikars,

lidojošs saulē,

un jums draud

un jums

nedraud

Ikara liktenis.

Esiet saudzīgi,

esiet piesardzīgi

no dzejas!
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GRĀBJOT INFORMĀCIJU,

mes producējam

aizmiršanu.

Roboti

un skaitļojammašīnas

jau ir

par cilvēku

atcerigākas.

Savas vietas

iekš visa dzīvā,

sava ciltskoka

un savas

ciltsvērtības -

tā aizmiršana,

paplatāk ņemot,
vēl nav tā

nāvīgākā.

Mēs sākam aizmirst,

ka esam

cilvēki,

uzticēdami tādu atcerēšanos

saviem robotiem

un savām

mašīnām.

Tie ari visu visu

atcerēsies,

tajā skaitā

visgalveno -

kā mēs selekcējām,
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dēstījām,

kopām

visa apkārtesošā

ar saviem jutekļiem

visnotaļgrābšanu,
lai selekcētu

visa

visnotaļaizmiršanu.
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MALVAS - MŪĶENES -

ne par šo, ne par to?

Kur tad ir vinu

klosteris?

Plebejietes -

tas gan,

ietupina, kur pagadās,

par pārējo gādā pašas.

Man ir gadījies redzēt,

kur pirmsčetrdesmitgadīgās

krāsmatās

pusdzīva ķieģeļa vairs nav palicis,
bet malvas ir -

mežonīgas un pusmežonīgas.

Vai viņas toreiz,

kara pēdējo ugunsgrēku

sarkanā agonijā,

ir nozvērējušās

neiet uz dārziem,

bet palikt

ne vien uz mūžu,

bet - paaudžu paaudzēm
tur, kur viss jau ir nosacīts,

atskaitot

uzticību?

Te jau ir kāda

klostera nianse.
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Citur es

mūcību neredzu.

Malvas aug visur -

gar jauniem,

pēc svaiga sveķa tvanošiem

un pussagruvušiem

žogiem,

zem logiem,

pie suņu būdām -

un līgo dārziņos

pār ķeizarkroņiem...

Dienvidnieku jau nepārliecināsi:

malva - mūķene,
citādi nevar būt.

Tagad es iešu gar malvām

uzmanīgi -

mani smagnējie soļi
viņas var sabaidīt.

Par visu vairāk

es baidos sabaidīt

man nesaprotamo.
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PILSĒTĀ ATNĀKUŠAIS,

nepazaudē ar laukiem

"tu".

Pilsēta kabatas deldē,

i nepamanīsi caurumu -

"tu" būs izkritis,

ar pilsētu vēl arvien "jūso" -

ne cepts, ne vārīts.

Uz "tu" -

ir miesas un dvēseles

enkurs,

citādi mētāsies

kā bezastes laiva

vai jūrā iesviesta

un vēl nenogrimusi

izēsta konservu bundža.

Neaizmirsti tās rasas,

zemes laimīgās asaras,

kādas pilsēta neraud,

jo pilsētas īpaši nedomā

par tava ķermeņa

atspirdzināšanu.

Neaizmirsti tās miglas,

kurās slēpts zemes dvašojums,
senlaiku

teiksmu un leģendu

mulss aicinājums

un īpašs miers,

kas nedzirdams nogulst
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par tavam diendienas

steigām un ritmikām.

Nepaej garām

vecupēm -

visupju vecmāmiņām.

Viņas tik lepni un bagāti

nodzīvo savu pensiju,
ka pat sudraba gārnis
sev mitekli izvēlējies
tuvāk

to pansionātam.

Pilsētā atnākušais,

bet lauku dzemdēts

un bērnību izbērnībojis

zāļu, kukaiņu, lāpojošo

un lidoņu vidū, -

nesteidzas atsacīties

no neparko nelabojamā.

Sargies,

ka neatsakās no tevis,

jo tā ir mūža katorga -

bezmājas.
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ES NEPAZĪSTU

tirdzniecību

ar sevi.

Vai tā ir miesiska

vai, vēl briesmīgāk,

dvēseliska.

Pie miesiskās

varot pierast

kā pie katra smaga darba.

Es tikai nesaprotu,

kāpēc šīm strādniecēm

reizēm uznāk

tik bērnišķi atklāts raudiens

kā mīļāko lelli pazaudējušai

mazulei.

Bet savu dārgumu pazaudējušie
raud dzidri.

Man uzticējušās

pārdevējas

raud vaivarājapdullinoši,

vērmeļrūgti
kā gulbji ar apgrieztiem spārniem,

kad brīvie un lidojošie
iet pāri.
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Un tie viņām pāri iet

pavasari, vasarā, rudenī, ziemā

un visvisos

diennakts laikos,

kad darbā starplaiks.

Par dvēseļu tirgošanu

neesmu tiesīgs runāt -

tādu kā mana

nevienam uzkupcim

vēl nav vajadzējis,
vai ari es savā apmātībā

neesmu

to "pirktpārdot"

saklausījis.

Vārdu sakot,

ja pusmūžā kaut ko

vēl nepazīst,

ja neprot no viena kaula

rekonstruēt

sen izmirušu zauru,

ja pēc vienas gaisa,

zāles, zvēra un putna

kustības

nevar paredzēt

rītdienas

laiku

un nelaiku,

aizparitdienas
vētras

un bezvējus, -

tad nav alibi.
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Plikpaurību un sirmumu,

reimatismu un astmas

pie velna
-

pērc skolas somu,

rūtiņ- un līnijburtnīcu,

sapurinies,

nes audzinātājai gladiolas

un dodies

uz pirmo klasi.
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AR SENU RITMU

patukšā ielā,

kurā es dzīvoju,

eleganti un aristokrātiski

parādījās

Viņu Augstības -

zirgi.

Graudu kūlēju,

līdumarāju,

karāgājēju,

vietām vienīgā transporta,

vēlāk tramvaju kustēšanās

līdzekļu,
ūdens un mēslu vedēju,

sacīkšu,

cirka

v.c.

lepnie pēcteči.

Un kā iela sarosījās,

sakopa lindrakus,

pierāva zaļos lakatus

un -

pieklusa.

Tikai -

cok-cok.
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Ar gulbju kakliem,

zilu uguni acīs,

ar zirgiem vien piemītošu

pašcieņas

gaitu.

Zirgi pamodināja ielu

neparastlbai,

atdzīvināja

asinssaistību,

ar mīkstām lūpām

noskūpstīja
tās vēl nepiekvēpušo gaisu.

Zirgi atgrieza ielai

jaunību,

nē, ne bezzobu veceņu
vervelēšanu

par kavalieriem,

bet - cauri kāpai

izraktu dzeltenu ceļu,

pa kuru

rakstītos ratos

āgenskalnietis brauc

uz siļķu tirgu.

Un meitenes sedlos

uz dzīviem postamentiem

mantoja visa jau sacītā

apdullinošo
skaistumu.
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Kad viņas nokāps

no zirgiem,

viss ārēji ikdienišķosies.

Bet pagaidām ir

no sajūsmas mēma iela,

pār zemi paceltas princeses

un -

Viņu Augstības -

zirgi.
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KĀ MAN PATĪK PIRMIE -

par ilgu bērnība

es esmu pēdeļos bijis!

Pēdelis - augumā,

pēdelis - izlozē,

pēdelis - lemšanā.

Pirmais,

ko apcelt,

pirmais,

ko nievāt,

pirmais,

ko pasūtīt

tur, pēc nekā...

Ēzeļa iecirtībā

es nesu

pēdeļiem uzkraujamo

visriebīgāko

no nastām.

Pazemojošāko

no pazemojošākā.

Kāds zibens

iespēra manā ģēvelē,

to es nezināju,
bet vienā jaukā dienā

barvedis

bija gar zemi.
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Man nekas netika,

domājams,
aiz viņa pārsteiguma.

Bet manī viss sāka

augt-

pats, spēks, spītība, gribēšana,

neatlaišana

un neatlaišanās.

Kas tas varētu būt

par brinumaugu?

Bet aiz loga

bija vienīgi grūša

rudens lietavu atbilde:

- Dūša.
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PAT VĒJŠ IR ZAĻŠ

no pilnbrieda vasaras,

pat puķu leģioni

nespēj cirst pušu

zaļo.

Kur iesit, bezkrāsas?

Kur iesit, caurspīdīgie?

Neglābties jums -

jāsazaļo.

Es ārā iznesu

dūmainu skumjumu,
nesu sev iekšā -

nezin cik zilgans!

Un tā kā rentgens,

kā vanags,

kā meteors

man uzreiz uzkrita

zaļums.

Novīrakoja

piparmētras,

novēdekļojās

papardes,
un zaļš sienāžbērns

novietojās uz piedurknes
filozofēšanai.

Ka veltīgi tagad

zaļuma svētkos

nest ārā citu krāsu.



438

Kā pirmā ganudienā

zemesbaļļa
norumulēs pa savam.

Es, ierauts briedumā,

sniegbalto neatceros,

rudenssārtdzelteno

es nojaust nespēju.

Es tieku nests,

nejuzdams nesēju -

savu zaļo grūsnumā

zemi.

Gan jau mani nest beigs,

ganjau es reiz

piedzimšu.
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CIK NU VAR TIKT KLĀT,

dzīvas skudras

velk beigtu lapseni.

Zem sūnu sekvojām.

Pār skuju baļķiem.

Atkal kā bērnībā -

tikai pāris soļu,
un jau esi noguris

no brīnumiem.

Pārāk superjūtīgu

māte ir ielikusi

manī redzētfilmu,

bet, paldies Dievam,

ne vaskadrānu.

Mazu strautu nemīlējis,

lielas upes krastā

stāvēsi padzēries

pie kāda ūdens.

Pie kāda slapjuma

diezgan liela,

diezgan parasta

un garlaicīga.



440

Viss sākas kapilāros,

citādi tava sirds,

lielo straumi saņemot,

tādā mierā

nepukstētu.

Ak, mežs - mūžs,

manas rūpes mazākas,

man bez zirga jāuzplēš
daudz svešu atmatu,

saimniekiem nezinot,

saimniekiem neredzot,

tikai pēkšņi sadzirdot
-

ka jāiet

sēt.
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VISBIEŽĀK NEIEREDZ

aiz nesaprašanas;

ja nesaprot,

tad vienmēr aizdomas

uz sliktu.

Un ne vien sliktiem

cilvēkiem -

bet loti labiem,

jo ērti iekārtotas

ir tās margas

pieturēšanai.

Var krupi neieredzēt

tāpēc, ka viņš - krupis

(un retais tiek

pie viņa skaistuma).

Var zalkti neieredzēt

tāpēc, ka viņš - čūska

(vien retais tiek

pie melnās elegances).

Var neieredzēt cilvēku.

Un te nu sākas jezga:

te prātīgums kļūst

bezprātīgs,

te talants

atsakās no sevis,

un ir pat redzēts -

mīlestība

pati sārtā kāpj,
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lai mocītos,

lai tikai savu mīļo

neieredzētu.

Es negribu būt

prātvēders,

tad jākāpj zemē man

no puķuzirna,
kurā mītu,

bet vienu gribas uzzināt -

vai neieredzēšana

cilvēkgaram

ir tikai atsvars

mīlēšanai

vai miljongadu

mūsu garā

iesējusies

vārpata?
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NO MĒSLIEM SAVAS PLANĒTAS

veļ

skarabeji,

uz sviedriem un uz asinīm

cel

savas pilis atlikušie hercogi,

un visiem

nešejienes aizņemtība

sejā.

Zem kura loga tad

lai spēlēju

es savu skerco -

par divām kapeikām

man vajag piezvanīt

uz priekšpilsētas vienu vietu,

kur klausulē

tā nešej ienes balss

tā iezvanīsies,

ka nolīs krāsains

īstu pērļu lietus.

Un ari manai dvēselei

tiks

materiāls,

no kura būvēt

savu pastāvēšanu,

bez katrmirklīgi dīdošā

ap šņabi reālo,

ap mēbeli,

ap vistiņu,

ap ēšanu.
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Caur mani viņa būvē

kaut ko nebijušu,

kas aptver visus pamatus

un torņu

iesmus

un katrreiz ir

tik pirmatnējs
kā debija,

un visam nejūtami cauri iet

kā starojums

no kosmosa.

Un ari man

pa reizei

nešej ienes aizņemtība

sejā.
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MANI ŠĪGADA LĪGO

Reportāža

3500 solu

uz ziemeļiem no Staburaga

(viens pats mums palicis,

un tas pats atkarīgs

nejau no mūsu diplomiem,

bet īstās izglītības).

Nu, labi,

tādas koordinātes

ir pietiekošas

ari malēnietim.

Es Raunu forsēju,

par šēzi nedomādams -

tik skaistā upē

brist var ari frakā.

Pa pieri sita

gluži zaļi rieksti,

un krasta krūmi

gribēja man atņemt

vaiņagu.

Mēs salīgām,

un krūmi turpināja

džungļoties,
es solot,

kamēr līdz pat ausīm iekšā

pļavā.
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Tik maziņā,
ka desmit izkapts vēzienu -

un viss ir

runču sienā,

jo pļavelē par valdniekiem

ir baldrjāņi
ar visu savu fantastisko

svītu.

Man soļu skaitļi sajuka,

jo kaut kur vakardziesmu

vai sev, vai bērniem

pāri iedziedājās putni
un debess

stripotsaaudās

kā dienvidkurzemnieku

josta.

Un tad man iekšā

raganiski ieskanējās

līgo,

kā savu nolīgo,

tā raganiski sēžas

slotas kātā -

un prom.

Ir šonakt laikam

kaut kur

visu līgo
sanākšana.
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Bet manī līgošana,

tā - bez vārdiem -,

tik tūkstošbalsīga

bij kļuvusi,
ka es to kori

nevarēju panest

un apsēdos.

Un gandrīz virsū

zalktim.

Tas laikam dzirdēja

to manis

iekšālīgošanu

un apstājās,

lai nolūkotos

sēdētājā.

Viņš nebij zalkšu karalis,

ne zalkšu karaliene -

ne kronīša,

ne krona.

Un tad man prātā ienāca,

ka man ir vaiņags,
ka esmu kronētspējīgs, -

zalktis atsacījās:

par daudz tā goda,

ja nu kādu vardi...

Es teicu,

ka man nepadodas

trešais liekais.
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Un tad

no visām pusēm

iemirguļojās
un iztikt varēja

bez zvaigznēm,

kurām tonakt

bij manas kaimiņienes
briesmu garā

tualete.

Bet manī iekšā līgoja

nu jau ar vārdiem,

vispirms tie nolīgoja,

ka ir vienreizvārdi -

tabu -

un nekad neatkārtosies

ne man,

ne citiem.

Tie bija saldi šermuļaini
vārdi

kā pirmais skūpsts

ar savu neizbēgamību

un

prombēgšanu.

Nē, tā visa

ir par maz!
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Tie vardi mežģīņojas
kimenziedā,

tad apvilka

ar ugunspirkstu

strīpu horizontam

un urbās zenītā,

ka zeme

notrīsēja

aiz to vārdu

tabu.

Jo ari viņai nebūs lemts

tos atkārtot -

ne nomodā,

ne sapnī.

Cik ilgi turpinājās

salīgošanās

ar mūžību,

es nezinu,

jo atkal -

tabu.

Tad kori nostenējās

tākā Domā ērģeles,

es atcerējos -

ir3 tūkstoši 5 simti...

Kad bija

tie 3 tūkstoši un simti,

es biju iznācis

pie Staburaga.
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Tas raudāja no prieka,

ka viens cilvēkbērns

ir veicis visiem pazīstamo

maldīšanās

apli,
bet nav apmaldījies.

Nav apdriskātāks

un nav nabagāks,

vien sevī iedzīvinājis
vēl vienu

nepasakāmu

un padotu vislielākajai

neaizskaramībai

tabu.
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UZ ŪDENSNOTEKAS CAURULES

lietus spēle man

Āfriku.

Nē, ne surogātu,

ko pie mums pieprot

ik pienapuika.

Istaba pilna

īstu beduīnu.

Pa mākoņu tuksnešiem

rēgojas

īsti tuaregi.

Un man sit pa bungādiņām

pēkšņs
tuksneša klusums.

lerāpjas tahtā

un aizsnaužas

pati visgarausainākā

un pati vismazākā

no visām lapsiņām -

feneks.

Un-

atkal tamtami

māca man svešvalodu -

tomēr būt,

kur nekad neesi bijis.
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O, ta ir liela mācēšana

un liela varēšana.

Nez kāpēc Danti

nemin kā dižāko

ceļotāju?

Viņš taču nebijis

pabija,

kur nemaz nebija bijis.

Ja nu pirmajā riņķī.

Mēs - XX-gadsimtnieki -

cītīgi

gatavojam sev pēdējo,

kur visi pabūsim

nebūšanā.

...Bet ūdensnoteku caurule,

blēde,

spītīgi spēlē man Āfriku,

zinādama,

kas ziemeļniekam ir

pa loga stiklu

lejupslīdošas lāses

un pašas caurules

sērīga klauvēšana

pie sirdsapziņas.
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MANĀ RAUTĀ

ir kartupeļi ar mizu,

sviests

un bērzu sulas.

Tas nav atavisms.

Tā nav ākstīšanās.

Tā ir ārstēšanās

un injekcija.

Nevar tik tālu inficēties,

ka pretimnācēji -

bezģīmju būtnes,

pilsēta -

vitrīnu augstumā

un visas iešanas -

darīšanas.

Sauciet par saulesbrālību,

bet pastāv -

pēc biezādainbībeles -

bezmērķa
blandīšanās.

Izej kā dzēšlapa

balts un sauss,

tiešo un apslēpto kameru

apbruņots,
desmitiem mikrofonu

aiz atloka

un melnbalto, krāsaino

filmu ruļļu
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ta apkrauts

kā dromedārs.

Ir uzsūktvajadzība,

ir mazasinība,

paldies, pilsēta,

paldies, lauks.

Ne reizes es neesmu atgriezies,

atpeldējis

kā kuģis,

pārlādēts

pār ūdenslīniju.

...Kartupeļi ar mizu,

sviests,

bērzu sulas -

tas ir signāls

un ieturēšanās.

Signāls,

ka pilsēta mani

ir nopresējusi plakanu

kā augu

herbārijā.

leturēšanās -

lai es nejustu savu ķermeni,
lai es būtu

viena vienīga

visiespējamākā

uzsūkšanās.
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MAJAKOVSKIS IETILPINĀJA

mākoni biksēs,

es biju spiests

izlaist to ārā -

šim nepatīkot.

Šim neesot divas kājas,

šim reizēm griboties

kļūt par zirnekli,

simtkāji,

pili,
nekad nekur nebijuša

dīvaina portretu

utt.

Mākoni izlaidu,

jo līdz kaulam zinu,

kas tas ir -

ietilpšana.

Cik zibenīga ir

viņas maina.

Retu reizi

tu mierīgi ietilpsti

sevī un apkārtnē -

tas ir

iznēmumstāvoklis.

Reizēm tu ietilpsti

divās acīs,

kas tevī skatās.
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Bet reizēm tavai

ietilpšanai

par maz

visu dzīvo radību acu.

Reizēm tu ietilpsti
savā darbā,

bet tad uzreiz neietilpsti,

ja nepabīdīsi platāk

tā sienas.

Reizēm tu ietilpsti

pats savās iedomās,

kamēr uz pliko lec nātrās,

lai ietilptu

realitātē.

Ir jau labi

lauzties pēc pilnības,

pildīties.

Bet svēti ir -

būt tik pārpildītam
ar visu,

ka sākas neārstējama

neietilpība.
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DIOGENS NOMIRA,

mucu piepildījām ar pulveri

un apdzīvojām.

Viss vairums cilvēkveidīgo

nemaz daudz neapcer,

uz kā dzīvo.

Jādzīvo.

Nav laika apcerēšanai.

Kurinām ugunis,

iztaisām,

pieļaujam
mazus un lielus ugunsgrēkus

starp pagalēm

un starp tautām.

Daudz ko nepārlikdami,

uz kā to darām.

Bet daži urbīgi prāti

bez supertehnikas

iztaisījuši saprāta dziļurbumu

un -

Heirēka!

Apakšā mums ir

pulveris.

Izšķirīga var būt

nomesta degoša cigarete.
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Viss vairums cilvēces

klausās

ar saslietām ausīm

tik koncentrēti,

ka cigarešu gali birst

zemē.

Klausās

par it kā abstraktu

mucu un aizmirsdami

par vadzi -

par tā pilnumu

un par tā

lūšanu...
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- TU ESI TURPINĀJUMS, -

sacīja ābele

savam mazam ābolēnam,

- un to piemini.

- Tev, vecen, nesaprast,

esmu jauna paaudze,

cita un citāda, -

ābols...

Vairāk teikt nepaspēja.

Nokrita zemē.

Tārps galvu izbāza

un sīki nosmējās:
- Ne tāds, ne citāds,

ne šis, ne tas...
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VAR UZTICĒTIES SAUSAM VĒJAM,

ja tam caur siena vālu brāzt,

ja vien tas neiet uzbrukt sējumam

un neiet rudzus veldrē gāzt.

Var uzticēties tostam godos,

ja klāt irkatrs īsti savs.

Var ticēt nodevējam - nodos,

jo viņam citas šeftes nav.

Un pēkšņi griež, ka nav kur dēties,

un moka tā, ka gribas kliegt, -

vai vari pats sev uzticēties,

vai tevi var kā lokā liekt?

Un te nav svarīgi, cik provju,

cik uguns - ūdens cauri iets,

jo mirkļiem katram ir savs novijums

un katra lieta - jauna lieta.

Ir svarīgi, cik tevī palicis

ir dūšas, spējīgas vēl dīgt,

un spēka graudu smagmē salīkt

un cita priekšā -

nesalīkt.

Es laikam atbalss vien būt protu,

un tāpēc saskarē ar otru

man ir svēts princips -

dots pret dotu.
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Bet...

Neskatīdamies uz otru

un svēti pildot

savu, -

dot.
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IR MŪSU GARAMANTĀS

tēvi,

bet tikai taututēvanav,

jo senči bija pārāk gļēvi,
lai izdomātu ko

tik glaunu...

Starp daudzām mātēm

tautumāti

mēs ari neredzēsim, protams,

jo jābūt izkūkotam

prātiņam,
lai ko tik baigu izgudrotu.

Es tāpēc garamantās šķīstos,
lai pēkšņi neskrambājas

tikums,

jo mūsu dienās bieži

īstums

ir apmiglots ar sintētiku

un glabāts polietilēna

turpat vai caurspīdīgā plēvē

un visu sākam vērtēt lēnām

pēc tabulas, kas

Mendeļejevam.
Bet tajā ne viss cilvēks saiet:

to netilpstošo sviežam projām,
un tā vārds "cilvēks"

kā vējš paiet,

un tā pats cilvēks

aiziet bojā -

ļimst viss zem paša kalta

stieņa,

ja pašam zūd

pret sevi cieņa.
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Nav garamantās

taututēva.

Nav garamantās

tautumātes.
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LABI,

tiks apkarots

ellīgais plaušu žņaudzējs,

ļaundabīgs

audzējs
un viņa pārējie

kolēģi.

Ko tu tad iesāksi,

no visa saudzētais?

Salasīsies pa četri

un spēlēs

"zolīti"?

Negribas ticēt

un negribas melot -

cilvēks,

tikko no nelaimes atlabis,

nadzīgi gudro

jaunu nelaimi.

No viena katla

lec

otrā katlā.

Kas tas ir -

apsēstība?
Gara

stulbinerce,

pretspēka meklēšana?
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Šai

garauz pusēm plēstībai

atbildi cilvēkcilts

kopš savas tapšanas

meklē.
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RĪTS IR TIK MILZĪGS,

ka netiek iekša

pa manu logu.

Saule tik milzīga

un tik sarkana

kā tikai zināmos

viņai vienīgai

svētkos.

Bet man palika pāri

līdz galam

nesapņots sapnis.

Tik spalgi gaišs

un neparko neizstāstāms,

ka es kļūšu atkal

par vienu nepabeigtību

bagātāks.

Nepabeigtība

ir tāda pat

nepārtrauktības daļa
kā mums mūsu roka

vai kāja.

Nepabeigtība
ir dvēseles pārvietošanās līdzeklis,

citādi notirps.

Tagad tas milzīgais rīts

padarīja man visas sienas

par ekrāniem,
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nerāda itin nekā,

tikai -

cik putekļu vakar

neesmu noslaucījis.

Laiskums.

Pa dienu noskrējušies

un nodzinušies,

mēs nemaz nerēķināmies,

ka var būt darīšana

ar milzīgu rītu.

Visus mūsu sirds

skopuma skapīšus

atmūķējušu
un mūsu slinkumu

ar sarkanām nātrām

perošu.

Kāds milzīgs
aizvēstures

un nākošo vēsturu

zaurs -

rīts!
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NU ES TEVI APLĪGOŠU,

līgo, skani -

pārāk tālu tu no manis

savas govis gani.

Kā es tagad appušķošu

tavas govis?

Zilas rudzupuķes došu -

nesot novīst.

Madaras tāpat - uz leju,

tā vien varot;

kam man likt

pār tavu seju

šodien starot?

Ņemt un vaiņagā
tev uzlikt

visu dienu,

bet Dievs nedod

pat ne pusi

it nevienu.

Vēl es tevi aplīgošu -

slinka biji:

manu sirdi -

tas ir droši -

slikti izslaucīji.
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Viss jau būtu

tīrs kā šķidrauts,
tikai klusi

sevi mani, mana dzidrā,

esi

aizmirsusi.
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- KATRAI DIENAI SAVA PĪPE, -

ta medz kaimiņš sacīt,

dienasvidū

krītot slīpi,

aizslēģodams acis.

Kas tur aiz tiem slēģiem

notiek,

tas ir vina zinā,

tālas jūras tur ir

noteikti,

jūrniekpasaciņas.

Jo tam mostot

katru reizi

un bez jokiem
ir uz mēles

tāli reisi,

kautiņi pa krogiem.

Viennakts brūte

Kasablankā -

acumirkļa
leva.

Kādēļ esot,

tas kā bankā,

viņš

bez sievas.
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Iztiekot

ar atmintiesu.

Bet - kā ēvelē!

Viņš no koka

taisot miesu,

piķis un zēvele!

Šo to viņam

paprasīšu -

būtu lieti.

Velti.

Skaidu rituļi pēc brīža

viņu ietin.

Lai nu latvju

sirmais dieviņš

viņam palīdz -

kapā aizēvelēsies viņš,
ēvelētais

paliks.
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UZ NOZIEDOŠAS ROZES

ziedlapas

vārds apsēdās tik smags,

ka lapa nolūza.

Vējš gaisa kuģi

pārtvēra

un nesa,

un mīksti nosēdināja

uz kādas

segas.

Zem kuras

svešā

gulēja tik saldi,

ka nevar saprast,

kas ir vārdam jāsaka:

labrīt,

arlabunakti.

Vai jāpaliek

uz rozes ziedlapas

un jāklusē.
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TAVA VAKARDIENAS

krēslas paskatīšanas

solīja man tuvu nakti.

Bezzvaigznīgā

baltā statujā tā atnāca,

piesarka par savu

bezzvaigžņotību
un aizgāja.

Un balts ceļš zem kājām

palicis

no viņas.

Un bez manis

nav tamceļam
cita ceļinieka.

lešanauz nezināmo

katrreiz jauna:

ej, kad mātes piens aiz ausīm,

vai ej mirdams -

vienmēr jauna.

Ceļš
ir ceļinieka sūtība

un likums.

Eju baltu ceļu.
Ar to sarunājas

tikai kājas.



Piere minēšanas bites

sanešana -

vai tas ceļš pie tevis

mani sagaidīs

ar šoritēju

nebeidzamas dienas

skatīšanos?
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SAKŅUPA PIE MANIS

dzeju rakstītājs -

esot bēgums,

visas debespuses aprakstītas...

Mīļo cilvēk,

paliek ceturtdaļas,

astotdaļas,

simtdaļas,

ja tev nav pa spēkam

visu debesi,

bet debespuses.

Bet, ja ņem pa īstam

mūsu zemi, -

tā nav mūsu ierastajos

centneros

un tonnās.

Zeme ir

mums sargāt nolemts

dārgakmens,

to kā dārgakmeni

karātos

būs mērīt.

Dzeju rakstītājs čīkst -

kur nu karāti

šajos laikos,

kad tiek pielūgts

karatē!
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Mīļo cilvēk,

tāpēc, ka mēs savu zemi

sveram tonnās,

nevis karātos,

ka mēs, atsacīdamies

no visas debess,

ieurdamies savās

debespusēs.

Jāsāk būs

ar nozaudētā

atrašanu.
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KŪMĀS

jaundzimušajam

stāvēja divas

jaunkundzes.

Ja viena gultiņā
riekšavu

magoņsēklu -

tā otra

pīpeskātu.

Lai dzīvo opijs!

Kā viena

šūpuļdziesmu -

tā otra

decibelus.

Lai dzīvo kurlums!

Kā viena

pirmo vārdu -

tā otra

noteikumus.

Lai dzīvo nedomāšana!

Jocīgas jaunkundzes,
bet vai paši mēs

labāki?
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Zvērīgi kaujamies

par viltus

simetriju
neviltotākajā -

dabiskā

asimetrijā.
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PATRIARHA MONOLOGS PIE SEVIS

"Vecais dels,

vai logs nav vaļā?"

"Vai tev pašam nav kas

vaļā?"

Hi-hi-hī!

Tādi joki man ir saprotami.

Tas kā mūsu laikos...

Ak tu, mūsu jauneklība

zaļā!

Dzīve?

Kas ir dzīve?

Tie ir pelēcīgi sniegi

mūža atkusnī.

Hi-hi-hī!

Mūžs kā nodzīts kumeļš

tagad

cilā iekritušos sānus.

Vai nu tagad kāds vairs

auzas sēj,

un benzīnu

viņš neēdīs.
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Drīz vien mani,

vagojušo okeānus,

tārpu valstī sadrupināt
vedīs.

Par ko viņi, velli,

priecājas tik skaļi,

neļauj naktī

pat ne stundu nosnaust.

Platmutaini.

Garkājaini.

Vaļīgi.

Ar tik vaļā skrūvēm

var tikt tikai

postā.

Viss ir viņiem

vienā lustē,

vienos priekos.

Kur nu gods,

ja nepazīsti kaunu!...

...Patriarhs tup

atraugādamies

un siekalodamies

un, cik bezzobainums atļauj,

norej visus

garāmstaigājošos jaunos.

Gāna.
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TAD, KAD ATKAL

mierīgs pērkons zemi iztricinās

un būs rudzu veldre

kājās ceļama,
lūdzu, lūdzu -

basām kājām izteci

manā

sudrabpiepeļkotā ceļā.

Pasmaržosim

pēcnegaisa svaigumu,

visi zilgie cerējumi

atspirgs.

Un tā lietus asara,

kas noritēs pār vaigu,

iekritīs uz visiem laikiem

sirdij

apcirknī.

Kā mēs esam trenēti

uz atjaunotību!

Jo nav citas izejas,

lai cilvēciskums

saglabātos.

Atjaunoties!

Un cits netiek dots.

Visu atjaunoto laicīgums

mirst ātri.



Paliek zvaigznēs

viņu nelaicīgums,

viņu melnās šaubas,

viņu sapņi zilie,

vinu
7

visurklātbūtne,

to jaunums
un to nejaucīgums...

Tā kā jūra

vienā lietus pilē.
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KAD ĪSTI NEVAR SAMANĪT

vistuvāko no talem,

balts āboliņš ar kamenēm -

vislabākās no zālēm.

To lops ar mīkstām lūpām plūc,

tas mākoņiem ir rada,

par spilvenu to žūpa lūdz,

pa viņu bērni bradā.

Pār vinu niknas vētras krāc

un slapjdraņķis šķīst nejauks,

un, juzdams gravitāciju,

viņš augumā liels neaug.

Viņš, vienmēr esot gana mazs,

ved savu lielo cīņu;

ar bites aci paskaties,

kad grūti ir, uz viņu.

Un viņš ik bridi lielāks augs -

nupat mazs, apaļš bija,

bet skaties - akācijā plaukst

un nu jau peonijā.

Un nu jau viņš ir vesels dārzs

un bišu balsīs san,

un nu jau - milzīgs, ziedošs ārs,

un nu jau - balta planēta.
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Un grūtums aiziet mala pikts

ar visu savu drazu.

Jā, klāt pie visa lielā tikt

var vienīgi -

caur mazu.
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URBJ MANI

skatiens ass

un neuzškērdis

kidā.

Ko pļerksti savas pasakas

šai īstenības

vidū!

Te viss pa īstam

aptaustāms -

no nenieka līdz niekam.

Kā trotuārs,

kā iela, nams,

bet tavam

teļa priekam

ir uz to visu nospļauties -

tu dzīvo citā jomā.

Un mati saceļas -

ak dies,

ja visi tā sāks domāt...

...Es nesaprotu,

kur mans

grēks,

ko nodarījis viņam.

Jo tikai īstenības spēks
irkatrai pasaciņai.



Bet urbjas skatiens

ass,

vēl griezīgāks, kā bija.

Bet ari šo te pasaku

man īstenība

šorīt

izstāstīja.
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ES SAVU JAKU PAKARU

ar notrenetu

bendes roku.

Un tagad pagaidīsim
vakaru

un izmetīsim vienu

loku

uz pliko.

Tālās atminās

un tur, kas nupat bija,

gan senos, senos

akmeņos,

kas pamatos bij rijai.

Par ogām,

kas jau tagad -

vīns,

kas skurbst

līdz bezsamaņai.

Un par tām visām

lidmašīnām,

kas iet pa priekšu
skaņai.

Kā īsti dzejnieki.
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Nav tiem

pie vārtiem

jāsit pakavs,

bet, tumstot katriem

vakariem,

ir jāpakar
kā jakas

viss, kas ir dienā gūts

un būts -

un ne līdz trim

vai cikiem.

Kā grēku sūdzē

bridi būt

priekš sirdsapziņas

plikiem.

Jo neceriet,

jo - neceriet -

bez kāda durvju zvana

tā nāksies celties,

nāksies iet,

ka skaņa nevar
»

panākt.
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TAGADĪTĒS

sēžaities pie šamas

pagalītes

apžūt.

Visus paltrakus

līdz ādai pieraudājuši -

ka ir dzīvē

tik daudz došanu

un tik maz

dabūšanas...

Būtu vismaz apkaunēties

jaudājuši!

Kur tad ir tājūsu

došana

vai vismaz -

atdošana?

Tikai - grābt!

Kur kaut kas drusciņ spožs,

tikai -

mantas priekšā

ceļos!

Kas tas ir,

ja nav vispreteklīga

padošanās?

Kas tas ir,

ja tā nav dvēseliska

badošanās?
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Dzenaties pēc tahtām,

glāžu skapjiem,

auto.

Kur jūs esat,

mantassērgu ārstējošie ārsti?

Nav to.

Un nav jau ari

bezdzīvības tuksnesī

ko muti vārstīt...

Kurš tad būs,

kas nāks

un mantrausības loku

pārsitīs?
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KĀDA VĪZĒ
-

to neviens pats nesaprot -

Jānis iekļuvis ir

paradīzē

un sēd tronī,

būvētā no

desām.

Viņš un darbs -

tie kopā gan

nav manīti.

Viņš un saulesbrāli -

cik tik uziet, uhcī!

Viņa nav starp bitēm,

viņš -

starp traniem.

Bet vai tranu mums nav

pārprodukcija?

Savi trani?

Cik nu mēs tā stāvēsim,

pietranosim pilnu

visu stropu,

savu pārtikušo dzīvi

slavēsim

ar to visu liekēdību

kopumā?

Diez kas nav...
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Sev pašiem nāksies līdzēt

vaļā tikt

no liekā līdzinesamā.

Tacu...

Jānis iekļuvis ir

paradīzē

un sēd tronī,

būvētā no

desām.
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NE GAISU VAIRS,

bet tīru liepu medu

ir jāelpo,

un nesmacē šis medus.

No tā uz pasaules

vien smaržīguma vairāk,

vien zem šīs smaržas

pārāk ilgi

nedusiet.

Jo vajag iet

un stādīt katram

savu liepiņu -

mēs kļūstam sirmāki,

bet jāpaliek ir -

zaļoksnīgumam.

Tam mūsu mūžu

cauri gadiem stiept

kā zemes smaržu

pavasara vējā.

Viss medus jūsu,

mīļie meduslaižas,

un - nav ko nabagoties,

visiem

pietiks;

no medus

liepziedā

kļūst acis gaišākas
un kājas saprot labāk,

kurp tām iet.
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Es eju dzeltenīgā miglā

sevi iepazīt,

ļaut dzīvei sevi caurskatīt

kā stiklam.

Jo manā pilsētā ir

dievišķīgais

liepzieds.
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MAZDĒLS

sprucis pie zaļam ērkšķogām...

Kā nu bazūnē

daiļais dzimums!
i

Kas nu tagad

nenotiks pēkšņi?

Ar ko tikai troņmantnieks

nekļūs

slims...

Bet - nekā!

Puika vesels

kā grāmatērkšķoga
vai - pa mūsējam - krizdole.

Vai, cik piesardzīgi mēs esam -

iet gribētāji,

neiemācījušies

krist.

Es, tikpat zaļš, spruku

pie zaļas no negatavības

dzīves,

ar stobru pret sevi,

bet stobrs rokā

zaļajiem...

Un nav ko kaunēties

no acis izskalojušās

asaru sīves.
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Bez roktura nospiešanas

durvis neveras

vaļā.

Par jēlu ogu

un jēlas gaļas

ēdājiem

nekļūst tik pēkšņi.

Bet, piedodiet,

man vairs nav vaļas -

sprucis pie zaļām ērkšķogām...
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VISS TĀ KĀ BŪTU,

kā vajag,-

darbdiena galā

laimīgi,

telefons

nežvarkst,

melnais strazds fleitē

barkarolu,

un skaņas birst

sudrabaini

krēslainā mežā.

Un ritmi,

kas netika laukā,

pieklust

un mierīgi tic

savai kāpšanai

reizē ar ritu.

Un pierimst

kā izjusta laime

vai dzīstoša

sāpe.

Un pirmā zvaigzne

jau kāpj

pierē debesu zirgam

kā tāds zibsnījošs

"kāpēc?".



Viss ta ka butu,

kā vajag,

tikai slāpēts

tramīgums paliek,

jo tomēr par maz ir

sāpēts.
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APRAKSTĪTUS PAPĪRUS

nevajag pārmest,

ja ari tie ir anonīmi,

ja ari tie ir ļauni.

Neaprakstītie -

tas ir tas sārms,

kas posta dvēseli.

Balts un neaprakstīts -

no tā vajag

kaunēties.

Jo ir jāraksta

neuzrakstītas notis,

neuzrakstītas vēstules

un nesacerēti

lūgumraksti.

Jo ne visiem

ir rakstītmācēšana

dota.

Pasaulē vienmēr ir bijis

rakstītmācētāju

trūkums.

Un tad raksta

nemācētāji...

Tāpēc tik nemākulīgas

vai visas vēstures.
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Ap šodienu

kā ap Visuma nabu

nemās,

iet no šodienas liepas

vakar- un šodienas vīzēm

lūkus plēst.

Mani var sodīt vai slavēt

par papīru aprakstīšanu,

bet par neaprakstītiem -

tikai sodīt.

Baltā papīrā

ir nedzimis bērniņš

aprakts.

Nedzimis.

Nav

bērniņa.

Un cauri tābodīte...
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GADĀS
-

sirds nodevaivēj as

zemāk par

puscenu,

un ausmas vietā

nakts

metas logā.

Un tad tu pie tukša galda

mani uzcienā,

un tad tu man izmaksā

tukšā krogā.

Nemaz neredzot,

ka ari es

nodevalvējies

un ne ar ko

par tevi labāks.

Viens otram pretī

degošā nabagmājā

sēd divi

nabagi...

Sen es tā nebiju

smējies.
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NO KURAS PUSES

vēji pūš? -

tu nenoguris

zilē.

Un plūkts tiek

margrietiņas

mūžs,

lai zinātu,

vai mīlē.

Bet vējš tev pusi

nesaka

un slēpjas puķu tabakā,

un margrieši

un margrietas

pa kluso

nozied

labāk.

Jo šitie puses pravieši

nav uzticības vērts

šai milzu dzīves

dravā.

Kas vējam tic,

tas neredz.
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Un kā ikkatrs

akls

tas izceļ savu

vājumu

un laikam sēd

uz kakla

vai ari citam

jājamam.

Ir stingri

dzīves mezgli,

nav zīlēt vērts

un -nezīlē.

No kuras puses

vēji pūš?

No tās,

kur mūžs.
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NĒ, MĒS SEVI

neslavēsim,

bet no slavas nebīstamies

tāpat kā no uzpļāpātas
neslavas.

Slava smaga ir -

kā neīstā,

tā īstā.

Slava -

tā ir mesli,

visiem īstiem darītājiem

maksājami,

jauniem

šķiet kā ēdelveiss,

pēc kura kāpjams.

Slava -

tā irkāpnes,

tā ir vāks.

Slava

sāp.

Lai mūs nicina

un lai mūs paļā,
mēs pēc ienaidnieku smaidiem

nedzenamies.
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Pasaulei ir reizēm

acis vaļā.
Reizēm

vina redz.

Kā mēs kopjam paši
visu savu,

cik mums viegli iet

un cik iet grūti.

Nu, un tas jau viss

vairs nav par slavu,

bet -

par būtību.
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VIENS TĀDS VARONIS

bez varoņdarbiem

sacīja,

ka nav jau vairs tas

laiciņš -

nav ne karu,

nav ne īsta skarbuma.

Viss ir loti ikdienišķs

un laicīgs.

Man tā škebi sametās,

es atceros,

kā mēs automātu aizrišanos

gaidījām.

Viena stunda izstiepās

kā gads,

vaimanāšana

mums šķita

katrs vaids.

Vai tad?...

Pasaule, vienalga,

dzīvo vienos karstumos,

un nevienas dienas nav

bez mikrokara.

Un, ja gribat, -

šodien katrs ārsts

vien ar to, ka ārsts ir,

jau ir varonis.
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Varoni

bez varoņdarbiem...

Nav patiešām glīti.

Bet ir nejēdzīgi

sūkstīties un kārot -

atliek tikai

piedurknes sev atlocīt

un ar darbu

darbam priekšā pielikt:

"varon-".
7
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BIJA VAJADZĪGA

noziegusies muša.

Mušu vispār nebija,

jo bija ziema.

Ņēma zirgu.

Izrādījās -

Pegazs.

Ak, šī noziegušos mušu

vajadzības būšana!

Neviens nejēdz pateikt,

kam tas nepieciešams.

Vajadzīgi negatīvi fakti?

Būtu spogulī palaikam

paskatījušies.

Fakts.

Izvirpotu detaļu

jau nevar apšaubīt,

vārdu, skaņu, krāsu,

cik tik uziet,

pieņemts apgāzt

augšupēd.

Un tad, zirdziņ,

zviedz, cik gribi,

vajadzīga muša,

un tā tava zviegšana
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bus -

sīkšana...

Ak, šī noziegušos mušu

vajadzības būšana!

Meklēt un nīst slikto -

tādas tiesības

dzīve devusi

un laiks ir devis.

Atliek tikai

kaut kas loti mazs -

nevēlamo meklēdamiem,

pašiem sākt

no sevis.
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TAS IR TIESA,

ka mans šodienīgais spēks

ir minorā,

nevajag no viņa prasīt

tamburinus,

kastaņetes.

Nevajag no odiem taisīt

ziloņus,

pasākuma bezcerību zinot.

Tas ir absurds,

ko no visas dzīves,

izprasīt

no viena.

Varbūt - šauts

un visai stipri šauts,

tikai ko tas līdz,

ja lodīte -

pēc piena.

Vajadzīgs,

lai dravnieki ir

dravnieki,

inženieri

lai ir inženieri,

dzejnieki
ir dzejnieki.

Vai tā nav?
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Būtu,

ja vien visprasoņi
liktu mieru.

Neprasīdami no dravinieka

kosmonautu

un no kosmonauta

tēraudlējēju,
un n0...

Tas ir ļoti vienkārši,

un tur nekā nav grūta,

un nemaz nav vajadzīgs,
lai esi milzis.

Cilvēks,

būdams tas, kas viņš ir,

un līdz galam brīvs, -

tikai tāds viņš kandidē

uz savas zemes

un uz sava laika

pilsoni.
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KUR TIKAI

viņi nav pabijuši!

Kolizejs?

Oh!

Rodopi?

Ah!

Nu, un Niagara?
Nemaz nav ko runāt!

Ko vien gribat,

tagad

var priekšā tiem nolikt -

viņi ir pazaudējuši

pirmredzi...

Nu, un?

Nolieciet viņu priekšā

brīnumu brīnumus -

viņi tos neredzēs,

un vini

nebrīnīsies.

Viņi ir pazaudējuši

pirmbrinīšanos.

Vini ir ēduši

un pārēdušies.

Viņi ir pazaudējuši

apetīti

uz dzīvi.



513

Var pasauli saredzēt

vienā Latvijas

stūrītī,

var visu pasauli izbraukt

un atgriezties

nekur nebijis.

Saudzējiet

pirmredzēšanu,

pirmbrīnīšanos -

mūsu ātrumu

acīs cērtošais gaiss

neuzmanīgas acis

padara aklas.
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VIŅA NODOMI

bija tik melni,

ka spīdēja cauri

viņa nevainojami baltai ādai.

Bet viņš bija sevī iemīlējies

līdz īsredzīgumam.

Viņš domāja,

ka nu iepilinās

tā provinciāla - letiņa avotiņā

pilienu ekstrā tušas

un provinciālis

tūlīt no tā sava strautiņa

novērsīsies.

Viņš runāja pielabinādamies.
Tā kā ar suni,

kam tūlīt tā laipnība

atpelnāma.

Viņš kolonizēja dvēseli,

nezinādams,

kur cilvēki glabā šo lietu.

Viņš paredzēja un mācīja

paredzēt,

aizmirsdams, ka mani senči

mācēja paredzēt laiku

un laikmetu.
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Viņam iznāca

runāšana ar sevi pašu -

un tikai.

Vina nodomi

bija kā polietilēnā
ietīti revolveri.

Un jocīgi

skanēja viņa lūpās,

nē, ne jocīgi -

briesmīgi vārdi.

Kā lamu vārds viņam bija

latviskais -

dzimtene.
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NE ES KO PĀRDEVU,

ne es ko pirku -

es pēc vārdiem

nācu uz tirgu.

Pēc puķu vārdiem,

pēc sakņu vārdiem,

pēc zāļu vārdiem,

pēc cilvēkvārdiem.

Par daudz sāka dārdēt

kā iela -

mēle,

bet es ar vārdiem

negribu spēlēties.

Vārds - tas ir svētums,

gadsimtu pienests.

Vārds ir retums,

vārds - visu vienīgais.

Tirgū - viss vaļīgi,
valodas - raiti,

vārdi sprūk vaļā
no visām saitēm.

Uzstājies, kaulējies
vai skaļi domā -

vārds spīd saulē

kā priecīgs tomāts.
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Uzstājies, kaulējies,

no Cēsīm, no Nīcas -

pa vārdam no saules,

no mēnesnīcas.

No tirgus dienas,

no tirgus smārdiem

es mājās brienu

pārpilns ar vārdiem.

Tik ļoti pārpilns,

ka - ej vai sūdzies, -

bet gribas vārpoties

kā jaunam rudzim.



518

RĪTS PAČUKSTĒJA LOGĀ -

esmu klat

un esmu tavs.

Un vienu acumirkli

tukšā ielā

būsim divi.

Mums visa mūsu diena

jāieskaņo

bez norunāmun noteikumiem.

Es tevi kamertonēju

līdz tālam azaidam

un vakariņām.
■>

Un, ja nu jāiztiek bez tām, -

ar rīta kamertoni iekšā

var bez daudz kā

iztikt.

Ej tagad nomazgāties

manā rasā,

tā nāk no laimes,

nav uz tās

neviena kvēpa

un neviena grēka.

Tā skaidrība

lai tevi pavada

caur mirkļu putekļiem.
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Es tagad eju,

tev jau roku sniedz,

lai rautu savā raganiskā ritmā,

diena.

Es esmu klāt.

Es esmu tavs.

Tev saredzams

un neredzams

nevienam.
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DEBESS IZLĒJA ŪDENI,

saknes sasmels

un atdos rudenī,

cik katram

pienākas.

Un rudens pienāks,

gaidi vai negaidi,
dabūsi, cik būsi izlējis

mūža dienā

gribēšanas un varēšanas,

naidu un smaidu.

Un visa pārējā.

Arī asaru

un cita visa kā.

Drīkst taču apraudāt

vasaru,

ja tā izkaltusi.

Ja aiziet neauglīga

pasaulei pāri

un ja no tās neaug

pavasari.

Es skaitīt neiešu,

lai skaita tizlie -

rudens nēšās

būs tik,

cik bij izliets.
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Klāt nevar pieliet
vairs pat ne krūzīti,

cik mazs

vai liels -

tik tagad būsi.
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NO-STS

apmeta kažoku otrādi -

tagad pūs

SW-sts.

Debesīs

Atlantija ieputota,

un vējš tās pelēkās putas nes.

Un tajās putās

izšauj iešķeltu mēli

mafija,

lādās dienvidu bezdarbnieks -

kā vārds,

tā pipars,
Adas saulītē

deldē mūžgalu

izbijis grāfs...

Kā tikai nav

tajās pelnkrāsas putu ķīpās

no Atlantijas!

īstās Atlantijas,

nepinušamās

ar kādiem šaubīgiem paktiem,

zivis un viņu ķērājus
vienādi perošas

un aijājošas...
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...Nāk dienas sapņi

tikpat reāli

un tikpat nereāli

kā naktī.

Bet tās ir tikai vīzijas.

Ak vai!

Bet tās nav jāmet nost.

Vīziju gans

esmu es,

un pasaule rādās kā ķinītī,
kad kažoku

otrādi apmet

NO-sts

un dod vaļā savu programmu

Atlantijas SW-sts.
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PASAKIET -
KĀ LAI NOTIC

šajā vietā,

kur egļu bārkstis līdz zemei

un zāle

līdz koku galotnēm gara...

Kā šajā vasaras zenītā

aizdomāties līdz

cietumam,

aizklausīties līdz

šāvienam

un aizparedzēties līdz

kaut kādam karam?

Kā man biti

ar divām dzeltenām

putekšņu somiņām
iztēlot sev par zaldātu

ar patrontašām?

Kā man zilajā spārē,

nenoķeramajā,
saskatīt raķetes auksto,

ar nāvēm pildīto
ķermeni?

Kur lai es nemu dūšu

šajā mežģīņu ķimenē,

šajā dzīves un dzīvības

himnā

iekliegt brīdinājumu

par pasaulei draudošo

pušumu?



525

Tik lielu,

ka lielāka nav vairs,

tik milzīgu,

ka vienlaikus

mūžs paies

visiem.

Un tajā nebūtības

laivelē

cilvēce ar saviem

radurakstiem

un mēs visi

saiesim...

...Zem kājām iesīcas

kameņu perēklis,

kur savi mcdi

un savi peri.

Cik man, cilvēkam,

vēl atļauts -

cerēt?

Kādas ir cerības,

ka var izveseļoties

cerība?
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VISS IR NOSACĪTI,

mans naivais skuķi, -

Nikolašku

pa roku galam vēl pazīst šodien

un nezinās rit,

dzīvīgāks izrādīsies

tas zirgu fenderētājs

Rasputins.

Nu, labi.

Lai mūmijas guļ savos sarkofāgos.

Bet mums konkrēti

no šīs konkrētās dienas,

no pašreiz spīdīgām minūtēm

pāri var nepalikt

it nevienas,

bet paliks kāda no tām,

ko mēs pat nemanām

lāgā.

Cik nav solīts -

tas man uz visu mūžu!

Bet viss ir nosacīti

un taisni tā iet:

izsolītie un izbazūnētie

pazaudē dzīvotdūšu,

bet daba tukšumu necieš

un atrod vietniekus.

Patiesībā jau - īstos.
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Mans naivais skuķi,

skaties, kā mīksta nakts

nosedz

visu,

ko vētra pa dienu plosa.

Mans naivais skuķi,

nekā nav

nosacīta.

Mēs katrs pats

un visi kopīgi

savu būšanu

nosakām.

Bet kāpēc tad iekšā

pa logiem un durvīm

lien bēda?

Aiz viņai ceļu aizšķērsot

neapjaustā,

aiz viņai nostāties ceļā

nepaspētā.
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VASARA LĪDZ AUSĪM

iekšā jūlijā,

jūlijs pats -

līdz čūkstēšanai

bulā,

tagad nu ir reize -

vējiņ, pūt! -

citādi pats izvārīsies

savā sulā.

Pirmais - škūnos,

un briest otrais siens,

ka nu nenoskaust -

būs ari trešais...

Ko tu stāvi pļavas malā

viens?

Nepamanīts?

Atstumtais?

Vai svešais?

Met pie malas savas pasakas!

Nomet fraku un -

nāc iekšā bulā:

cilvēkam ir vienmēr

roku maz,

kad nāk ārā

zemes ārprātīgā sula.
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Grābekli ņem,

dakšas nem

un pļavu ņem

un valdi,

pavalstnieki, līdzgaitnieki

gadīsies,

un tu redzēsi,

cik zemes smaržu saldi

pēc tā vāla

naktī

sapņi rādīsies.
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NERVU STRESĀ,

I

dzelžu dārdā,

laikmetā, kad atoms skaldīts,

meitu nosauc upes vārdā -

pats ne strauts, ne ezers -

Aldis.

Līgodama upe nesa

Varen bargs tev, meit, ir krusttēvs,

pielūdz tikai kara elkus,

pats par skanu ātrāk kustas,

un prāts nopakaļus velkas.

Zaļu ziedu vainadziņu,

Un, kad tu vēl maza, sīka

pirmoreiz uz durvīm dosies,

reaktīvo baltās švīkas

tavā dzelmē spoguļosies.

Līgodamas tautas veda

Ja vien paspēs...

Ja vien smārdā

nesagrauzdēs sirdsapziņu -

tevi, sauktu upes vārdā,

mani, tevi, viņus, vinu...

Vainadziņa vijējiņu.
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II

Daudz ir to, kas grib, lai lūsti.

Veltīgi mēs sevi mānām-

nesprukt vaļā asinskrānam.

Upes vārdā sauktā, plūsti

pretī savam okeānam.

Ja reiz upe - upe esi.

Un mēs, lielie, lūpas kodam -

kādam dievam, kādam jodam

nāves spēks ir vaļā pestīts?

Nu ir kārta mūsu godam

tava šūpulīša priekšā

izšķirt - nebīties vai bīties,

tālskatīt vai atskatīties.

Mūsu āriskām nu iekšām

tagad iet uz eksāmenu -

vai cērt pušu lāzers vēnu,

vai ir vispār ceļš uz priekšu?

Vai tev satikt savu zēnu?

Vai mirt,

kājām

negājušai...
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111

Pasaki man, mīļais pušelniek, -

kam tu meitu

upes vārdā sauci?

...Laiks ir tāds,

ka jūras uzšālēsies,

lai mūs nost no zemes

plaucētu.

Vai tad maz mēs zemi aruši?

Vai tad maz mēs esam sējuši?

Ko mēs īsti neesam

varējuši?

Ja pār bērniem

draud jau tāda tiesa,

kuras spriedumu

vairs nebūs pārsūdzēt,

ja pie dzīvas miesas

nāk ar iesmu,

ja pie slimā nāk ar revolveri

ārsts?

Muļķis sajautāt var tik,

ka neatbildēt gudriņiem.
Bet ja elpojamais gaiss viss sastāv

vien no jautājumiem?

Ja pār upju virsmām,

zemes virsu

un pār cilvēkādām

skraida skudriņas?...
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IV

Nervu stresā, dzelžu dārdā

trīso mūsu ceribsveces.

Meitu nosauc upes vārdā,

ticēdami, ka tā tecēs.

Saules mūžu.

Un -ko mēs tai upei dosim?

Mēs to upi

piesārņosim

un, bez ūdens palikdami,

vērosim,

kā zāle savīst,

prātus kopā salikdami

tad, kad jau ir vilki avīs...

Nervu stresā, dzelžu dārdā

trīso mūsu ceribsveces.

Un kas rītdienai

būs vārdā,

un kāds bālinš

Zemi precēs?

Atbildi dot taisās

rakešcūku

strupās

smeceres...
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Jaunais tankist,

atver lūku,

pilnu krūti

zemes smaržu

pieelpo,

smaržu savā lielgabalā

ieelpo

un lien atkal iekšā

savā skārdā

atskārst,

kas tu esi -

tas, kas uzbrūk,

tas, kas aizstāv?

Mazu meitenīti

nosauc upes vārdā.

Visas upes izžāvējošs

sausums

gaisā.

P.S. Cerība irplastilīns.

Laiks, ko vien grib,

no viņas taisa.

Un cilvēks

var būtpāri laikam šāvies

putns

vai sivēns

savu stundu aizsietajā
maisā.
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Pāri laikam aizšāvušos putnu

varķert
šāviens -

tas krīt bedrē.

Sivēns maisā

maisu zin

un nezin nāvi.

Varjau nomirt

tajāpārliecībā,

ka nekas tev

nedraud...
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MANS PĀRKERS

gribēja rakstīt

pavasarzilganu pasaku,

bet sāka nākt

sarkana tinte...

Mūsdienās

viss tā draso,

ka nav nemaz, kas ko

zin te.

Atskaņas noklab,

un pārkerā

vispār izbeidzas

tinte.

Izgarojusi, maita,

no atminām

par Hirosimu...

Tai

jau sen bija

tas neizārstējamais

slimums.

Kur man iet,

pasaku neuzrakstījušam?

Ko man darīt,

darāmo

neizdarījušam?



537

Kā man dzīvot,

dzīvības cenu

par vēlu

uzzinājušam?

Un pārķers apžēlojas.

Un vina žēlošanai

tikpat maz jēgas

kā visām

žēlošanām -

no vina

nāk caurspīdīgs ūdens.

Es rakstu -

baltu uz balta.

Nekas nav

uzrakstīts,

jo nav neviena,

kam izlasīt...

Debesīs

sprādziens

balts.
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JAUNIE VAIRS NEZIN,

bet bija

ar visām izdarībām reiz

Pelnu diena.

Ar tūkstoš māņticībām

un ticībām,

visiem vecumiem derīgām

ākstībām.

Tagad tā aizmirsta

kā sērkociņš,

uzrauts

un aizmests.

Bet māņticīgs
es esmu palicis -

joprojām zīlēju

pēc debess zvaigznes

un mīlu

zem sava karoga

zvaigznes.

Un izzīlēju,

ka briesmās

ir mana mīlestība,

ka vēsture, apmetuši

kārtējo spirāli,

atkal to vecveco

Pelnu dienu sev

grib.
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Jo - no ka

taisīt pelnus -

ir!

Ir, no kā taisīt!

Pasaule taisās

uz pelnu dienu.

Cilvēku sejās

mēms apjukums.

Pasaule taisīs

pelnus

no mums.

No mums?

Jā, no mums.

No tevis.

(Un kompānijas pēc -

cilvēce pati

no sevis.)
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MAN CITAS DIENASGRĀMATAS NAV,

rakstu šeit:

šodien es kļūstu
49 gadus un 8 mēnešus vecs.

Labi.

Tad kāda būtu

dienaskārtība?

Kas spriežams?
Un - kāda secība?

Vispirms -

kā griezies

laikmeta griežos

un - ap cik īstu

asi?

Kā un cik

dzirdi saglabājis

vēstures

decibelos?

Cikreiz

trāpīts pa pirkstiem

un - cikreiz

naglai?

Cikreiz,

par taisnību uzdodot,

melots?

Un es gribu kliegt -

tāpēc ka!...
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Devītais...

Nav nemaz

pārāk neglīts...

Bet tad logu izsit zars,

viesuļa
triekts.

Sapulce
ciet!

Es eju novākt

man ceļā

viesuļa nogāztu egli.
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"VAI NU TĀ VAJADZĒJA?..."
-

aiz šis mīlas frāzes

sen jau mitinās

nejēdzības.

Pirmdien, 11. VII 83.,

Rīgas centrā

gulēja gulbis,

un ap galvu tam bija

sarkans...

"Sarkanā grāmata"?

Kā redzat,

te ir labi ja rozā...

x dienā, x mežā

pašā biezoknī

guļ četrkājainais...

Maluslaktera aizšauts.

Miris

pats.

"Sarkanā grāmata"?

Pie šī nevajadzīgā līķa
tā nav pat rozā.
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y dienās, y mežos,

stepēs, tundrās un taigās

par daudz asins peļķēs

guļ mežsargu,

maluslakteriem gribējušo

atņemt

bezmaksas gaļu.
"Sarkanā grāmata"?

Te tā ir nobālējusi

balta.
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KAD NO DEBESĪM

nāk tikai ēzes versme,

ielas -

akmeņu cepeškrāsnis

un jauni pētersīļi

sakņu veikala skatlogā

novītuši kā narkomāni,

neerrojies, mans mīļais,

un neizplati ap sevi

errastības

baciļus.

Man ari par karstu,

lai rakstītu dzeju

par svētīto, vēso rasu

uz mierīgas zemes

un basām kājām,

kas mazgājas tajā,

rasu, ko nebeigšu apdziedāt,

gulēdams zārkā.

Redzi, mans mīļais,
cik tālu...

Jo vakar

ar vienu vienīgu balsi vairāk

visstiprākais
no mūs neieredzošiem

nolēma ražot

bināros ieročus.
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Lai paliek tās gāzes,

kas nes trieku

nerviem.

Mani tracina

vienas balss vairākums.

Nevajag meklēt,

kura tā balss,

kas nu var izšķirt

cilvēces likteni.

Vienas balss pārsvars

padara vainīgus

visus bez izņēmuma:

vairākumu -

ka uzvarējis,

mazākumu -

ka zaudēts...

...Redzi, mans mīļais,
kas padara man

versmi

vēl versmīgāku.

Un tomēr es iešu

uzrakstīt savu -

par svētīto rasu

uz mierīgas zemes

un basām kājām.
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Dzīvībai šodien

ir jābūt par dzīvību

dzīvākai -

cīna būs nevienāda,

bet cīņa vēl tomēr ir -

dzīve!
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IZEJAMO DIENU?

Ko tu vel negribēsi,

Zemes dēl!

Par daudz jau ir ņemts

to izejamo -

tik daudz,

ka pasaulē mītošais neprāts

lauž sava aizgalda redeles

un gatavs

iziet.

Mazākās vajadzībās

viņš jau ir izgājis

nepārtraukti.

Bet vai cilvēka nāve

ir dažāda

lieluma?

Bet vai miršanai

var būt dažādas

ādas krāsas?

Nekad.

Dažādas ir tikai

dzīvošanas.

Izejamā diena var tikt

mūsu kuslajai

miesai,

tai tā ir vajadzīga,

bet - kāda jēga?
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Izejamais,

vienalga, tev dvēselē gruzd -

ne jūras ūdens,

ne kāpu smilts

to tavu gruzdumu

nedzēsīs.

Vienalga -

tu netiksi ārā

no piespiesta kino,

kur rāda filmu,

kā tevi nosit.
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PALDIES,

ka tu nenolauzi to kociņu,

ko vakar iestādīju.

Paldies, ka tu nenoplūci to puķi,
kas, manis stādīta,

šodien uzziedēja.

Paldies, ka tu neiespļāvi
man sejā.

Paldies, ka tu nepiekāvi

mani līdz nesamaņai

pats savu zemtieksmju

apmierināšanai.

Paldies, ka tu mani nenodūri

to rbļ. 2, - dēļ,
kas man bija klāt,

un pulksteņa dēļ -

ari klāt.

Paldies...

Droši vien vēl par kaut ko.

Bet neaizmirsti -

es zinu, kas jāteic

pēc "paldies".

Un atbildēšu.
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KAD PĒC NEZ CIK TUR GADIEM

mani,

rit aizmirsto,

atradīs atkal

kā šodien veclaiku lampu,
ielies petroleju

un klausīsies, ko nu tur purpina
veclaiku gaismas

veclaiku valoda, -

es viņiem stāstīšu

par bebru arhitektūru

un bebru apkaklēm,

par pirmo lidmašīnu

virs Malienas mežiem,

par mazām upēm

un lieliem cilvēkiem,

kuri godāja sevi

un staigāja kājām,

godāja zemi un maizi

un tika godāti paši,

un smaržoja viņi

pēc zemes, maizes, medus

un sviedriem,

nevis pēc naftalīna vai odieriem,

bet vinu drēbes

pēc senatnes

un pēc pagānu dievībām oda,

lai nesīktu dzimtis,

plikas sievas

pa pirtsspelti pērās

un vāļājās sniegā,
bet vasaras naktīs

pa atvaru piķi
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un ūdensrozēm no sniega

kā tādas pusraganas

uz auglību pērās,

kā puiši iebrauca

nebrauktus mustangus,

sitās un nenositās,

lai Līgonaktī,

kad miestiņš izspēris tapu,

putas kristu uz zemes

ar samtainu čukstu

un kalngalos

ugunis sarunātos -

šoreiz par mieru -,

un tad - pēkšņi
brēciens

no pirtiņas,

vēstīdams, ka atkal letiņiem

piedzimis vēl viens

Jānis...

Un tālgadu cilvēki,

nenoklausījušies līdz galam,

ko savādi runā

atrastā senlaiku lampa,

sēdīsies savās mašīnās

un drāzīs

tālāk.
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PRĀTS,

izsēņojies

pa avīžu melnbaltām patiesībām,

izklausījies,

kā radio melo

viens otram pretī,

izdomājies

par atomsēnēm,

kuras draud uzdīgt,

kūda mani ņemt grozu,

spraukties vagona murdā

un braukt, cik biļete atļauj,
līst mežā

un sēņot.

Kad sēno acs,

pārējais aizšilierējas,

kad atgūst nāss

dzīvnieka ožu

uz sēni,

vairs nesmako

mašīn- un dvēseles

kvēpi,

kad atdzimst tauste

no sēnes

vēsā stingruma,

tā ir atžirgusi

no mūs ik mīļu stundiņu
dzeļošiem

mikrovoltiem,

amorfās sintētikas

un visādiem

sārmiem un skābēm.
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Cilvēks iet līdzi

laikam,

bet ir tāda regulāra

un neapejama

nepieciešamība -

uz brīdi

atgriezties

aborigēnā,

ja gribat, - alā,

vēl vairāk,

pitekantropā,
vai, ja nu reiz paveicas -

kā savus mūžus

sāk bērni -

uz četrām.

Smej ieties,

zobojieties

un nirdziet -

cilvēka būšanas komponents ir

atgriezties

aborigēnā,

uz vienu zibsnīgu mirkli

būt tur,

no kā nācis,

jo bez šīs pabūtnes

nav jušanas,

kur tu ej,

un jaušanas -

kurp tev

jāiet.
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JŪLIJS NOVIENĀDOJIS

zemi un ūdeni -

ezerā ienirsti

kā drusciņ biezākā gaisā.

Plunčājies kā tāds

parazīts -

tagad jau neatšķirsi,
kurš parazitē,

uz kura parazitē.

Visi pliki.

Idille.

Bezvējš.

Bezstrids.

Bezpretišķība.

Pagaidiet,

kad kāps krastā

un saģērbsies.

Katrs būs atgriezies

savā ādā:

viens

izgāzīs vēderu,

otrs

sāks luncināties,

trešs

līdīs krūmos ģērbties

kā ģimnāziste.
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Bet taču tikko

visi bija tik vienādi!

Saprotiet,

te ir tā atbilde,

kāpēc es savā darāmā

eju uz pliko.

Tikai uz pliko

un nemaz nezinu,

vai man ir jābaidās

vai nav jābaidās
no apģērbšanās.
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AIZSLĒDZOT DURVIS,

mes nemaz neiedomājamies,

bet kļūstam

cietumsargi -

ieslēdzam savas panckas
un gaisu,

ko tikko elpojām,

bez kādas tiesas un sprieduma
uz zināmu

vai pat uz nezināmu

terminu.

Ko vini tādu

nogrēkojušies?

Nogrēkojušies

esam mēs paši.

Zagšanu

cilvēks ir noskatījies

(pat bites pa reizei

zog bitēm)

vai pats izgudrojis

(bet nav izņēmis patentu -

neizdevīgs

patents).

Bet ja es noslēdzos

sevī

uz bridi?

Es nezogu.

Sevī pa reizei

irjānoslēdzas,
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lai ārpuses vēji

neiespaidotu inventarizāciju

un ārpuses putekļi -

visu īsteno

svaru.

Visu lai vērtē citi?

Bez šaubām.

Bet tikai tajā gadījumā,

ja tavā karalistē

ir kārtībā

mēru un svaru

sistēma.

Citādi iesmērēs tev

kilogramu par pudu

(vai otrādi)

vai kilometru par jūdzi

(vai otrādi).

Vai...

Vienkāršāk sakot -

XX-ajam gadsimtam

nav stabili

vērtību mēri:

sašķobījušies un sakratījušies

no paša steigas

un ātruma.
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PODA BAUSLIS -

cik ielies mani,

tik izliešu.

Uz cilvēku cilti

tas neattiecas,

uz manu brandžu - jo īpaši.

Jāizlej vairāk

asaru

(kā vienmēr nācies)

un asinu

(ja, nedod Dievs, nāksies).

Velnišķi veikli

mēs tinam

sevi ap pirkstu.

Aizžmiedzam acis,

lai neredzētu,

kā pasaule raud,

novēršamies,

lai neskatītos,

kā pasaule

noasiņo...

Lai varētu pateikt,
ka no mums prasa

par daudz.
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Nekā nebija,

mēs sevi dreijājam

nepārtraukti,

lai tikai -

mazāk.

Lai tikai garāku

satītu ritulī

mūža virvi.

Bet, lai kāptu kalnā,

pietiek ar īsāku,

lai pakārtos,

vajag vēl

mazāk.

Mazākdot censoni,

te ir viens vēl.

Tu taču pielūdz -

"mazāk!".
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MAN IR TAS GODS -

zem balta paladziņa pārlaist

jūlija

un pasaulīgo tveici.

Kas tad ir -

sods?

Ja kādu smalki spīdzināt grib -

paralizē,
atņem

kustētspēju.

Un tas ir pods -

kā sviedros mirkst

tie, cauri tveicei elšošie

un steidzīgie.

Bet tāds ir

likteņpirksts:
kas nezin sāļumu,
tas nezin...

Vai, cik daudz

iztaujāt

mums nāktos

tāļu!

Pēc tveices iziešu

iz sava nama sliekšņa
un nobaudīšu

vakarīgo, kluso svaigumu.
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Kas esi tu?

Vai trans,

vai noziedznieks,

vai tukšums?

Sirds tukšpadsmits

un mūsos tukšpadsmits?

Tik pilns

ar savu tukšo

baigumu...
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PAR GAISU SMAGĀKS APARĀTS,

bet-

vispārākā manierē.

Tā cilvēkcilšu saprāts

pār savu laiku

planē.

Un visādi to steidzina

un visādi to

baksta.

...un tas ir progress, ko veicina,

ko visās avīzēs, reklāmās un

un uz brandmūriem raksta?

Vēl pārbaudīts nav

atklājums -

bet cērt to dabas miesā

un kar to dzīvei

kaklā.

Brāl - progres,

ko tu iesāksi?

...es tomēr būšu atklāts, jo-

kā tas īsti ir? Jo vairāk

jauna atklātā, jo vairāk badā

mirstošo?

Ja iet pret gadu kupri,

iet pretī

nezināmam,

tad vienmēr

savi upuri.
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...Ko mēs un - kāpēc mānām?

Nejau, lai pabarotu, bet lai

otram rīkotu tiesu, mēs gudrojam

nāves ierīces, lai nokautu

citiem (un paši sev) saprātu

un pēc tam -miesu. Ja nav,

tad nav...

Par gaisu smagāks aparāts.

Vēl pagaidām
viņš

planē...
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TAS BIJA TIKAI

nepiedzimis rīts,

tas bija tikai

vējam pasacīts.

Viņš atšķirs visus nedrīzos

no -drīz.

Viņš atšķirs visus nedrīkstos

no - drīkst.

Viņš tavu mitro pieri

noslaucīs

un visu, visu, visu pasacīs.

Ne man

ir tādas lūpas,

kuras var.

Ne ari tu to vari,

pavasar.

Ir tikai

vēl viens nepiedzimis rīts,

ir tikai

vējam vienam pasacīts.
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VISU KO

tu ņem un iznieko,

visu ko

tu ņem un izjoko...

Vai es vainīgs,

ka man patīk salmenes?

Nem un droši

savā galmā nes,

cauri ziemām nes,

cauri sniegputeņiem nes,

noskūpsti -

un sajutīsi

sauso ziedlapiņu
vāro,

tīmeklīgi vāro

smaržu.

Var jau noliegt,

var jau iecirsties un spītēt,

taču katrai puķei
ir pa

dvēselītei,

katrai smilgai,
katrai zālei

sīkai sīkai...

Netici?

Tad pajautā tai tālei,

kas tai līdzēja

kļūt bezgalīgai.
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Tāle teiks,

ka visupirms

ir patiesīgais sīkais.

No tā patiesīguma

dīgst

bezgalīgais.
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VIŅI RUNĀ, ES KLUSĒJU

lelas frāzes.

- ...nenoticēju, un viņš ielēca, kad

durvis jau vērās ciet, mēteļa stū...

- Divas nedēļas. Kā? Tā kā balodīši.

Sit mani nost! Neviena pušplēsta vār-

diņa. Sai arī neviena nebija. Ja nu

es nezinu...

- ...tu nedod. Paprasi, kā viņš to domā -

par vienu mašīnu vai par divām. Nē,

bez jokiem. Baltu naudu tu viņam...

- ...proties. Es to nevaru, saproties. Pagā-

jušajā reizē es jau "sarkano" aizspiedu.

Jā, jā... Saproties, bet aizpagājušā...

- ...divi "stabi". Bet tad dārzu arī. Kam tad

dārzs paliek? Abet šis saka - pašam. Bet es

saku - uzreiz sāks līt, kur tu spruksi? Ak

mājā? Bet kam tagad māja pieder? Varbūt arī

uz gultu...

(Spogulī neskatīdamies, apgalvoju, ka man ir tik

karsti, esmu sarkans kā vārīts vēzis no aiz-

spiestā, nospiestā, izspiestā un no tā sar-

kanā... desmitnieka. Vai nav tā, ka tveicē, uz

pliku dzeltenu smilti vien skatoties, gribas pat pē-

dējo kreklu mest nost? Tāpat klausoties - vai tad

nu nav ko runāt? Un es jau ari tas labiņais - vai

nu to visu bij noklausīties?)
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Bezvārdu monologs, tramvaju gaidot.

- Kad vajag, tad nav. Varbūt tikko kā aizgājis? Nevar

būt. Cilvēku par daudz. Būs kāda avārija. Bet jau kādas

minūtes desmit. Nē, vēl nav piecas. Nu, sākts gaidīt -

gaidīs. Un ko visiem jāsalien? Ja pāris pieturu, kāpēc ne

kājiņām? Nu, šitā jau neies. Nav radusi. Pat stāvēt

nemāk. Ko tas velkas man priekšā ar saviem kluģiem?
Ir gan kropļi. Būtu tupējis mājās. Nē, vajag dzīties,

nesajēdz, ka visiem traucēklis. Nē, parāvis velns! Šis te

sāks grūstīties...

(Kā man tās lamas paspruka, es lāgā nesaprotu,

bet visi tā blenza, ka nospļaušanās vairs nelī-

dzēja, tramvajs jau nāca, bet es lēmu gaidīt nā-

košo... Kā man tās lamas?)

Kāds pelēkums!

Kā gribas nomazgāties!

Bet ja ari ūdens

pelēks?
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AR NEDROŠĪBAS SAJŪTU

nav drošu roku prasījošai lietai

klāt ko ķerties,

ja sperties,

tad - lai pajūk!

Un mani atrunā

līdz aizsmakumam,

un es tam pretojos

līdz izmisumam...

Un visi pulksteņi ir

mani sabiedrotie,

jo spīta stundu rāda arī tad,

kad iespītēt

pats vari tikai sev.

Un arī tad ir labi.

Aiz visiem drudžainumiem

atnāk

apskaidrošanās

un miers.

Es nezinu, ko darītu,

ja nenāktu šie abi

un neuzkrītoši

man domās nedzīvotu.

Tik daudz man labu vēl -

lai ātrāk lauztu sprandu,

lai ātrāk kļūtu

sevīgulētājs
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un nevis -

sevīblandoņa.

Es izkratu

šos teikumus

kā sagulētas segas,

jo jau ir rīts -

auksts, nomierinošs plāksteris

uz mana

deguma.
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VISU ES NEPASPĒŠU

piestenografet,

atsacīdamies

no gulēt un ēst.

Visu nav dots

iescenografēt -

nevar uz sausiem dēļiem
kurināt ēzes.

Lai mazāk ir rocības

meliem,

man ir jāpiestenografē

tēzes.
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TIKKO TU NOŠŅUKSTĒJIES,

tikko es gribēju augt

kā negaisu padzēries koks,

tikko man iztricināja saknes.

Tās tagad zemē nenoturēsies,

bet zemē paliks

un sapūs.

Tas arī nav sliktākais variants.

Vielas nezūdamības likums

pastāvēja,
mūsu

atoma laikmets

to apšaubīja

un sašķobīja.

Teorētiski -

itin nekas nevar pazust

bez pēdām.

Praktiski -

kas ir pēdas,

ja nav, kas tās redz?

Tu man iztricināji saknes,

es palikšu
mēslot zemi,

bet tu taču gribēji,
lai es palieku

palīdzēt.
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Tad nedrīkst

tricināt saknes -

palīdz vienīgi koks,

kurš grib augt

un kurš -

aug.
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NO NOŠU PAPĪRA

piecām līnijām

notriekta

nots.

Nabaga nots...

Beigta lapiņa.

Lokomotīve,

kurai ceļš uz tās piecrindu
dzelzceļu

aizšķērsots.

Kā bezdelīgu,

nokritušu no telefonstieplēm,

es lieku to atpakaļ.

Nabaga putns...

Viņš nokrīt zemē.

Viņa bijušais mūžs

nodzīvots.

Un, tāpat kā mums,

no līnijām notriektai notij

neviens nedod

otru mūžu.

Mana līnija,

tu mani gaidi -

es būšu!
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LABI,

es tikai taisījos

paņemt sev līdzi

dzimto ezeru,

aizraut kā tabakmaku

un iebāzt kabatā,

jums tāpat viņu nevajag,

upītes jau ir izsīcinātas,

ezers pārvērties peļķē,
zivis ar roku izgrābtas,

vardes nosistas,

spāres aizbēgušas...

Būtu jau aizbērts -

nav kam,

nav ar ko.

Visi aizbēguši,

kā es pašreiz bēgu.

Bet līdzi ņemt

es tikai

taisījos.

Lai paliek jums,

jums -

kam nekā

nevajag.



576

JĀ, TAVA VĒSTULE

smaržo pēc pēcnegaisa,

zemes nopūtas atvieglojums

un vēl kaut kas

katrā vārdā...

Abi ar negaisu kopā rakstījuši.

Es redzu,

kā viņš aiziet baložkrāsā

pār rudzu kalnu,

kur kombaini stāv

un kombainiem ir aizbēguši.

Bet tūlīt nāks saule.

Saškīdīs

miljonstiklos

ik lietus pilienā,

padarīs ceriņlapas

par lakotām lauru lapām

un iežilbs tev acīs.

Tu aizmiegsi tās

un varbūt iedomāsies

par mani.

Es esmu tveicē.

Parasti iedomājas

piesauli,
oāzi

stindzīgā jūrā.
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Pie manis viss otrādi -

esmu uz vēsas,

mierīgas salas,

un jūra

ap salu vārās,

kaut uz tās salas

neviens nav prasījis

ne pirti, ne tēju.
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KO NU TU LEJ?-

skaidrs, ka zilumus neredz,

bet atnācis esi

pēc kautiņa.

Zvirbulis?

Jā.

Bet kur tev palikusi iraste?

Labāk saki -

par ko jūs kāvāties

un kāpēc tu jozi šurpu

kā dzelts,

nepaspējis ne nomazgāties?

Svarīgi?

Katrs kautiņš

pa savam ir svarīgs,

bet es redzu -

tu vinnēdams

neesi uzvarējis.

Visdraņķīgākā no sajūtām -

pretinieks zemē,

bet tev

ne jūsmas, ne gandarījuma.

Zini, vecais,

kas notiek,

ja riekstu šķeļ pušu

ar cirvja pietu?
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Ja šūpuļa dziesmu

dragā

uz bungām?

Ja cilvēks atceras

visupirms,

ka viņam ir dūre,

un visupirms aizmirst,

ka viņam ir

mēle un acis?



580

BAIGI SMAGS DARBS -

nest matu.

Nav ne tievā,

ne resnā gala,

svars ari jāpiedomā,

un, galvenais,

ko ar to darīs?

Skaldīs malkā?

Gana matu malkas

ir pieskaldīts.

Būvēs māju?

Gana matu māju

ir sabūvēts.

Nav reiz, tad nav!

Zāģēs dēļos

un taisīs

zārku...

Meklē vien mironi

tādam zārkam...

Meklē tām bērēm

bēriniekus...

Bet ko tad mēs

matu

nesam?
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Tāpēc, ka esam

bezdarbnieki.

Vajag taču

kaut kādu

darbu?

Un vislabāk, ja darbs

ir -

baigs darbs.
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TURIES, MEŽONE,

šodien tev pieņemšana

pie karaļa vietnieka,

un tas ir karaliski vēl trakāk

par rautu

pie paša karaļa.

Šis pats nošņauksies piedurknē,
bet dies pas'

kādam nošnurkāties -

negaisa zilimelns

viņš liks to nopērt.

Pats viņš atraugāsies

kā samaitāts klozets,

bet pamēģini tu kaulu grauzt

abrocīgi -

ar sudrabdakšinu

no porcelānšķīvīša
liks ēst tev veselu vērsi.

Un, ādās pieradusī,
kā tu pacietīsi

to klanīšanos

tais spocīgos kankaros,

kas čaukst pēc vecām lapām?

Bet, kad viņi,
valodu lauzot

un meldiņu mežģot,
sāks guldzināt

viņiem pašiem ērmīgas

svešzemju ziņģes,
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nepamēģini iegaudoties
kalnu un ieleju

brīvajā kaucienā.

Ar klapi aizklapēs muti,

ķēdēs pie ķēdes.

Un tev,

ķēdi ne reizi neredzējušai,

sākumā skumji būs,

bet vēlāk -

traki.
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PIE NOGĀZTAS LIEPAS

kā nokautas cūkas

te nu mēs stāvam,

dzīvības iepūtēji.

Gāzējiem mēs varam iepūst:

"Liepa traucēja elektrolīnijai,

teicām, lai lasās projām,

liepa negāja."

Punkts.

Dzīvību liepai
mēs nevaram iepūst,

dzīvības iepūtēji.

Nevajag nonākt

līdz pūšanai,

pietiek nokļūt
līdz sargāšanai.

Un jāsargā

milzums!

Mūsu progresa

(paradoksāli)

olekts taisnajai,

bet aplam ģenģeriskajai

gaitai
viskautkas

stāv taisni ceļā.
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Purvs. Ezers. Upe. Koks. Klints.

Stāv ceļā

viss

kā dzērājam.

Bet vai lautinš

patiešām nav apdzēries

no savas

tehniskās revolūcijas?

Šī revolūcija
miera apstākļos
drīz vien būs saražojusi

vairāk kropļu un miroņu
nekā visbriesmīgākais

no kariem.

Laikam jau progress,

tāpat kā skaistums,

upurus

prasa.
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PIE KVASA MUCAS

sievas spriež

par štātēm

un par tikumiem.

Pie alus mucas

vīri spriež

par algām

un par Ameriku.

No tribīnmucām

vārdus šķiež

par jauniem,

labiem likumiem.

Un visas

sitās mucas stāv

uz pulvermucas...

plikumiem.
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PA ROKU GALAM -

un tikai tāpēc,

ka pārāk daudz

mēs esam padarījuši

pa roku galam: .

kaut kādi apveidi zīmējas

tam dunča spalam,

ko dzīvā dabā

esam ietriekuši,

kaut kādas kontūras zīmējas

pasaules galam,

kuram nu klāt

bīstami tuvu mēs esam

pietikuši,
kaut kāda šaurība zīmējas

dogmu alām,

kurās ar moderniem

satiksmes līdzekļiem
mēs esam ietikuši...

Vairs nevar nedomāt,

kas ir apakšā

cilvēces galvgalam

un cilvēces kājgalam!

Galu galā -

mēs neesam šausmu sapīti,
mēs varam

visam par spīti

pārtaisīt
darīto pa roku galam.

To, kas vēl nav par vēlu.
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Šorīt vēl logā

basēja kamene,

modinot dēlu.

Šorīt vēl radio zina

no tālas zemes

iekoda ar kaut ko vairāk

par žēlumu.

Šorīt es sapratu vēl,

ka izkļūt no

"kas būs, tas būs"

vēlos.

Un tad - galu galā -

manu acu un roku galā

ir darāmais,

lai glābtu sadarīto

pa roku galam.
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SIENĀŽI SARĀPUŠIES

kokos

un čīgā vaļā
kā tādi paganīni.

Nakts
-

viens kluss samts.

Ne dieva, ne velna tiem

paganīniem

un spēlēšana

nav amats.

Spēlē, bezdievji,

tāpēc, ka dvēselei

jāspēlē,

tāpēc, ka nav

jāļauj man gulēt.

Un pāri -

zvaigžņotā,

jāņtārpiņīgā saspēle

uz debess melnkoka

pulētā.

Un vijoļstīgas
tā manī

rezonē,

ka es pats kļūstu

par kādu meldiņu.
Visa labā

neaizsargātam

bezgalīgumam...
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Apklustiet, paganiņi,

tālāk es pats.

Veltīgi.
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PIL PILIENI

pa pazarēm -

kas tā par jauku mūziku

pēc tam, kad pilnā klusībā

tu desmit dienas šmorējies,

kad smadzenes kā saldējums

ir somu pirtī izkusis

un cilvēki tik termāli,

ka, trūkstot cita objekta,

ar sevi pašu lamājas,

un tramvaji kā sutekļi
līdz malām pilni pūpēžu,

un bezdievīgi skumīgi

kā vecmeitība lapas krīt

un vēlāk tev zem kājām čaukst

kā samīdīti siseņi, -

pie zemes pieliec roku - silts,

pie debess pieliec roku - karsts,

bāz roku ūdenī - tā nav,

ir tikai silts un biezāks gaiss,

uz kura varavīkšnaini

spīd mūsu laika zieģelis...

Es - uzkarsēta laika bērns

un vienlaik - tracināta tēvs

un ērcināta upuris -

mazmazmazlietin tomēr esmu

mazmazmazmazdēls palicis

tiem pilieniem,

pa pazarēm

kas pil, -

savējais.
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KAD SIRMS MATS IEMALDĀS

pārējo vidū,

vai kas par apcerēm, atcerēm,

ažiotāžu,

bet tas ir tas pats,

kas vasaras gammā

ieklīst gladiolai -

rudens zīmei.

Cilvēks ir taisni tik vecs,

cik smagi nes

gadu stāžu,

cik stipri vai vārgi

brīnās

par brīnumiem.

Un, kad nu viss tirgus

slīgst gladiolās -

ir tikai liesmu

un puķu dārzs,

un gadu beigas

nemaz nav - nolādētās,

pār viņām kā tiltu

jauns teliņš pārskries

un ar visām četrām kājām

kā taburetei

viņš stāvus lēks,

pabadīs stabu

un vispār priecāsies...
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Mēs esam juteklīgi

līdz pretīgumam,

kad vasaras ziedos iemaldās

rudens zieds.

Aizceroši un apceroši -

vai par daudz,

vai nu par maz,

ka cilvēkam ari ir

gadalaiki -

ārprāts!

Bet, ja gadam

un laikmetiem,

tad -

nekas.
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ATMIŅAS

nav atvilkšanas atpakaļ,
atminas ir-

atvēršanās

tikšanai uz priekšu,

glāstam,

sitienam

un visam kam.

Cik ir stipras atmiņas,
tik stipra

saredzēšana,

cik tās dziļas,
tik ir asa

paredzēšana.

Un lai sien,

lai stipri sien pie sevis

atskats -

antena

un zemesvads,

un asinsvads.

Jo es skaidrāk

savu šļupstēšanu atcerēšos,

jo būs lielāks

skaidrums,

lielāks biezums

manārunā.
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Šodien plāna runāšana

neder -

laiks kļūst rupjš

pēc kājslauķa

un prasa

raupju apiešanos.

Bet tik precīzu,

lai nejaušs smilšu grauds

neieskrāpē

instrumentu lēcas.

Tās ir acu lēcas,

ar tām mūsu nezināmā

laikmets

skatās.
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REPORTĀŽA TURPAT VAI

AR PUSGADSIMTA ATKĀPĒM

I

Pie visa ir vainīgs

augusta buls.

Buls?

Augustā?

Bet, kad Gēte iemīlējās,

cik viņam bij gadu?...

Pie visa vainīgi

putekļi.

Putekļi?

Jā, visur lienošie,

kopā ar sviedriem

par betonu kļūstošie...

"Tikai smilts, smilts, smilts

kūp zem kājām zaldātiem..."

Pirms pusgadsimta -

zvēru pie savas

vēl nepiedzimušās grāmatas -

putekļi bija

tādi paši.

Un atkāpšanās bija
tāda pati



597

kā mana šī atkāpe -

atkāpšanās

bez piekāpšanās.

"Tikai smilts, smilts, smilts

kūp zem kājām zaldātiem..."

Muguras baltas

ne no padošanās -

no sāls.

Sejās - smilts pelēks pergaments

no badošanās

un ceļa,
kurš -

tāls.

Atkāpšanās

bez piekāpšanās.

"Tikai smilts, smilts, smilts

kūp zem kājām zaldātiem..."

Pie manis tā atnāca

1983. gada 3. augustā,

kad tāda pat tveice

kā turpat pirms 50 gadiem
ne tikai tāpēc,

ka tveice

un

"...smilts, smilts, smilts".
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n

Vecais

(tas būtu es)

atkal kritis uz atcerēšanos

tāpēc,

ka vecs.

Vecais

(tas būtu es)

ielien krūmā

un skatās no turienes,

kā aiziet putekļu vērpetēs

tikko nodibinājies

jauns,

savāds laiks.

Vecais

(tas būtu es)

vēl nekā nezin par fašismu,

bet netaisnību

un nepatiesību pazīst,

un tā ir tā sāls,

bez kuras

fašisms nav fašisms.

Vecais

(tas būtu es)

nezin, bet jūt
savā septiņgadīgā gudrībā,
ka ceļa kūpēšana,
redzamā aiziešana

un neredzamā

kaut kāda atnākšana
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tagad jau
skar tieši vinu.

...Veco

(tas būtu - mani)

cep bula saule,

un piekasās mežrožu krūma

lapsenes,

jo tepat kaut kur

ir viņu pūznis.

Lapseņu mājas,

no kurām izlido

un kurās atlido,

un tur ceļā

Vecajam

(tas būtu - man)

nav ko

maisīties.

ra

Rasas un asaras,

baltu miglu

un zilganu sapņu,

un zilganu slīkoņu

dzejniekam

jāraksta augusta bulā...

Rakstās...

30 gados
roka ir ievingrināta,
tikai pārķers nav trenēts

badoties -
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tinte izkalst,

doma vēl lido,

bet zelta spalva

ālaviski

tukša

pa papīru skrapst...

"Tikai smilts, smilts, smilts..."

Atkāpšanās

bez piekāpšanās.

Kam lai, velns rāvis,

piekāptos?

Viss "par" un "pret"

savā laikā

ir izparots, izpretots

un stāv

tajā laikā.

Aizstīdzēdamies

savās saknēs -

todien.

leziedēdamies

savā galotnē -

šodien.

Un atkāpdamies,
lai ielēktu savā -

rīt.
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Kam lai es, velns rāvis,

piekāptos?

Gadiem?

Man vinu nav.

Kad esmu,

tad gadi

ir tikai pasei.

Kad es neesmu,

tad gan ir

visādi.

Tāpēc es cenšos

pēc iespējas vairāk -

būt.

Un gadi paliek

pasei.

Muskuļos
nav vairs tā vingruma?

Kad dzejnieks

uz papīra iet -

viņam nav muskuļu.

Kaulus lauž

laika maiņā?
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Kad dzejnieks

uz papīra,

viņš ir bez muskuļiem -

puika

no gumijas.

Kad dzejnieks

uz papīra -

neaiztieciet,

nebēdziet,

nemetiet viņam

ar dakšām,

viņš ir -

lodes zibens.

Savu būtību

zinošs,

savu sūtību

paudošs,

savu maršrutu

nezinošs,

vienīgi -

jūtošs.

Uzmanīgi

ar lodes zibeni -

daudzi no jums
to ir redzējuši,

bet tas ari viss,

ko jūs par lodes zibeni

zināt.
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...Visu mākslīgo

nīstošs,

es tomēr nevaru

kaut vai bez mākslīgas

tintes.

Tinte nav galvenais,

taču bez tās

zelta spalva uz papīra

skrapst,
neatstādama pēdas, -

sprakst

sauss

spraksts.

"Tikai smilts, smilts, smilts..."

IV

Buls.

Putekļi.

Nospļauties!

...spļāviens neiznāk, spītīgā siekala apveļas pu-

tekļos par mazu, pelēku bumbiņu, par mazu izmi-

suma un nevarēšanas planētiņu.

Garkājains,

pusžuvis
zirneklis

deso taisni

uz manu tukšo

un balto papīru.
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Aizpūst!

...bet neiznāk aizpūšana, viss valgums no elpas

izgaro, iznāk sauss gaisakustējums, un pēc brīža

garkājainais ir atpakaļ apdzīvot balto un manis

vēl neskarto atmatu.

Sauss.

Pārķers grib

savas asinis -

tinti.

Es atkāpjos

uz savu aizmuguri,
kur noliktavas

un senču

ozola mucās,

vecmammu piena kannās

un dēla tūbās

no sintētikas

man glabājas

tinte.

Viss izsvaidīts.

Vai nu lācis te

meklējis medu -

tūbiņas saspaidītas,
mucas -

pa dēlīšiem,

un tinte...

Zeme jau to ir

paņēmusi
un sagremojusi -
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melnā, zilā un brūnā

zied tagad nezāļu

zaļos, zilos un sarkanos

ziedos...

Es atkāpjos

tālāk.

Atkāpšanās

bez piekāpšanās.

"Tikai smilts, smilts, smilts

kūp zem kājām zaldātiem..."

Kā turpat

pirms 50 gadiem.

Atkal noliktavas ir

izpostītas.

Te fronte nav

tikusi,

te ir spridzinājuši

diversanti,

tie, kas šauj mugurā,

baltā

nevis no atkāpšanās,

bet - sāls.

"...smilts, smilts, smilts..."

Bet ozoli,

velns parauj,
stāv!
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Uz lapām viņiem ir riekstiņi,
zīlītes izaugumi -

sauciet, kā gribat,

bet no tiem

taisa rakstāmo tinti.

Es esmu atkāpies
līdz tai vietai,

cik vajag,

līdz tai,

par kuru tālāk

nevar.

Peld astoņkāji.
Es esmu atkāpies

līdz viņiem, peldošajiem,

no kuriem dabūt var

sēpiju.

Es esmu atkāpies
līdz tiem viņiem -

peldošiem, rāpojošiem

un lidojošiem, -

līdz tai vietai,

cik vajag,

līdz tai,

par kuru tālāk

nevajag.
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ZAĻAS ZĀLĪTES GRAMATIKA

Nominatīvs:

Es

mīdu zaļu zālīti.

Ģenitīvs:
T

Kā zaļu zālīti?

Savas pilsētas.

Savu.

Datīvs:

Kam aug tā zālīte?

Man.

Akuzatīvs:

Ko es mīdu?

Savas pilsētas
zaļu zālīti.

Instrumentālis:

Ar ko es to zālīti

mīdu?

Ar savām kājām.
Lokatīvs:

Kur es to mīdu?

Visur,

kur tieku klāt,

jo man vajag

taisni tikt.

Vokatīvs:

Tu!

Tā man sacīs:

kur tu, tā iedams,

gribi tikt

un kur tu

tiksi?
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KRĀSU MAN IR

vesela kolekcija,

vesela kastu un tūbiņu

mozaīka,

vesels paralizētu
varavīkšņu kolektīvs:

atrasts, dāvināts, pirkts

un nozagts.

Miris kapitāls?

Nē, nav vis miris -

pat pēc tās tūbiņas,
ko biju zadzis,

atnāk stunda

un prasa:

kur ir?

Stunda - reanimators -

atnācis

atdzīvināt.

Atnācis atgādināt,

ka dvēseles krāsas

ir vārīgs produkts

un ātri bojājas,
tās irjāizglāsta

kā glāsts,

tās ir jāizrunā
kā lāsts,

citādi sakalst

un aiziet bojā.
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Pat ar asinīm

nevar atdzīvināt

tās, kuru atdzīvošanās laiks

nokavēts.

Tā kāposta zaļumu

jau ir apēdis
laika spradzis,

ir nokaltis

neaplaistītais

neatkārtojamības

koks.

Katrs mirklis ir

ota,

un visa pasaule -

palete,

un audekls -

paša āda.

Un viss,

kas paša ņemts
vai Dieva dots,

kā dzīvottiesību biļete
katrubrīd

jāuzrāda.

Ari ja neviena

nav klāt.

Neviena paša.
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LAIKAM ES SAVOS RATOS

biju iejūdzis azi un ziloni.

Viens vilka pāri grāvim

kāpostu dārzā,

otrs - nekur,

stāvēja pelēks

un krāsaini domāja

par savu Keniju.

Tā es nekur neaizbraucu.

Bet vajadzēja man būt

pie strazdu bariem,

izstāstīt ceļu atpakaļ.

Pierunāt mežā sēnes,

lai nekļūst tārpainas.

Painteresēties pie lazdām,

kad šogad rieksti būs gatavi.

Vecu vītolu uzmundrināt,

lai rudens vētrā

nenolūst.

Piedalīties

spāru, kameņu, tauriņu

augusta ballē.

Tā iet,

kad dzenas pēc eksotikas

un ekstravagances;
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būtu likts miers

āzim,

būtu palicis zilonis

zvēru dārzā -

un būtu izticis

bez visiem braucamiem,

bet - gājis kājām.

...Tagad paliek

nepildīts pienākums,

acu un dvēseles bads

tveices saceptā pilsētā,

kur cilvēki,

karstuma saniknoti,

kā dunduri

kož sev visapkārt.

Bet melnais strazds

fleitē melnalkšņa galotnē,

ka viss nepavisam

vēl nav

pagalam.



TUKŠO UN KARSTO

kvasa mucu

tuksneša dzeltenīgums
taisa man sausu muti,

kliedz man ausīs

par sausumu

Austrālijā un Āfrikā.

Nebūdams aborigēns vai nēģeris,

es tomēr skumstu

par beigtiem laukiem,

mirušiem putniem un zvēriem -

ja reiz tā zeme

nes mani,

tad viņas ciešanām jābūt

manām.

Ja reiz es esmu

cilvēks,

man jābūt

ar līdzcilvēkiem,

man jābūt ar baltu,

melnu, dzeltenu

un jābūt

sarkanādainam.

Man nevar būt pilnas

brīvības,

kamēr ir geto

un rezervācijas,
cik arī brīvi

es nepārvietotos,
es tomēr palieku iespundēts.

612
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Tas ir neizsakāmi

mokoši,

tikai -

citādi nevar.

Var?

Tad man neder tas

citādais.

Un tukšās un karstās

kvasa cisternas sten

par pasaules slāpēm.

Pat kvasa cisternas...
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KARĀTAVU HUMORS -

ka tirgošanās

ar melnajiem vergiem

esot to paglābšana

no vienotra apēšanas

nēģeru dzīrēs.

Derētu zināt,

ko ieguva savā attīstībā

balts kupcis,

tirgodamies ar cilvēkiem.

To, ka ar visu var tirgoties?

Tas viņam bija.

Tam vajadzēja būt

iepriekš,
lai ķertos pie tādas

preces...

Un, pasarg dies,

ka, iztirgojies ar

savu sievu un bērniem,

viņš pieļautu varbūtību,

ka tos var iztirgot

melnais.

Cik melnas

kopš laika gala
ir bijušas balto cilvēku

dvēseles!
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Šinī zina
7

es esmu bijis

un palieku rasists

un dalu cilvēkus

melnos un baltos

pēc viņu dvēselēm.

Nē, ne mežoni būtu

viens otru apēduši,
bet visveidu tirgošanās

ar cilvēkiem

ir senu

un mūslaiku lielākais

kanibālisms.
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ES SKANU -

Ziemeļvidzemes māls,

pasaules netikumu un tikumu krāsnīs

apdedzināts.

Mīļuma pilnu
un nicinošu

pasaules skatienu glazēts.

Vāze un grāpis
uz pasaules svētku un azaida

galdauta.

Mani neraka

dimant- vai zelta raktuvēs -

Ziemeļvidzemes grantsbedrēs

ņemts,

es tās uzskatu

par savu Kimberliju.

Viss man ir dots,

pašam jāizšķir,
ko sevī atstāt par akmeņiem,
ko vērst

par dārgakmeņiem.

Bet, būdams māls,

apdedzināts
un glazēts,

es nedrīkstu ieplīst,

pie manis pieskandināties var

bērna pirksts.
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Un man vajag

dzidri

skanēt.
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NOSMARŽOJA PĒC SVEĶIEM,

aizbrauca dēļi

jaunai mājai,

galdam vai krēslam

vai jaunam zārkam...

Noteikti

kaut kam jaunam.

Nozibināja skatiens

kā izbrīns,

kā ziņkārība.

Ari uz kaut ko

jaunu.

Balts mākonis

iegāzās ezerā.

Ari pajaunam.

Jauns zieds

rīta pļavā

un jauns lauzums

ceļmalas kokā,

un jauni stikli

uz asfalta...

Tik daudz jauna,

ka sametas kauns

par savām vecīgām domām.
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Un bail,

ka tūlīt, nupat

visam pārpelēs

pierastība.

Taču tās bailes

arī ir jaunas,

un lai liktenis stāv man klāt

saglabāt vēl vienu mirkli

šīs jaunās bailes.
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KUR TU PA TĀDU TVEICI

aiznesīsi to savu

bārkstaino puķi?

Tev taču nav kur nest...

Tu to paņēmi
mierinādamies.

Tu to nesīsi,

kamēr novītīs.

Un tas būs

viss...

Puķe būs nodzīvojusi

savu mūžiņu

tev.

Sāpei pāri

marle būs pārvilkta,

un jauns mirklis

to marli

saplēsīs...

Kādas milzīgas skumjas

ir tveicē nogrieztā puķē,
nesamai

it nekur,

dodamai

it nekam.

Un, ja mēs nemelojam,
tad visi

pa reizei

mēs esam tveicē nogrieztas puķes,



621

nesamas

it nekur,

dodamas

it nekam.

Ja mūsos nemājotu
tās lielās skumjas,

nebūtu namdara,

kas taisa jumtu virs galvas

priekam.

Ja mēs pa reizei

nebūtu tveicē nogrieztas puķes,
neatbrīvotos vieta

dīgstamai

laimei.
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IZGLĀBĀM DZIRNEZERU

un šķietamies -

pasauli radījuši.

Bet atnāk dzert stirna

un izbrīnā skatās -

no kurienes,

kāpēc

mēs tādi te esam gadījušies?

Un pareizi -

kur tad mēs agrāk bijām?

Kāpēc mēs

aizaugšanu un izsusēšanu

sagaidījām?

Kāpēc mēs nekļuvām lieti

un -

nenolijām?

Tagad kā odu

sarodas "kāpēc".

Tāpēc,

ka dzīvs pārāk maz

mūsos sāpēts,

tāpēc, ka dzīvais

par daudz

mūsos slāpēts.

Mirguļo dzirnezers.

Mēs esam to tikai

atdzīvinājuši.
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Mēs to,

kas mūsos dirn,

esam piegludinājuši -

sāpīgo radzi.

Bet pasaules
uzrādīšanas jūta

lai paliek
kā ceļa cepure

priekšnama vadzī.



624

KO TU PATS UZLIEC

sev karantīnu -

vesels par veselāku?

Stiprs kā tarāns

un vārīgs kā ziedputeksnis

tu esi.

Es saprotu -

ari tarāniem uznāk skumjas

par grautām

un negrautām sienām.

Apēd ziedputeksni

vabole dumja

un nosprāgt

lien.

Bet no kā

tu pats sevī ārstēsies?

Ārstē mani,

es nupat dabūju

sentimentalitātes iesnas,

ari man negribas

nelūgtam

durvis vārstīt.

Bet sentiments

tādā laikmetā...

Pasarg dies!
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Atrausim logus

kā saniķojušās krāsns

šīberus,

gaisu ielaidīsim

kā asinspārliešanu

un sāksim

sava laikmeta balsī

vibrēt -

saģērbsimies
uz ārāiešanu!
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RADIO MAĻ

savu maļamo,
neko ar to nevar sarunāt.

Labi.

Es esmu lielgabalgaļa,
bet vai tāpēc par to

no rīta līdz vakaram

jārunā?

Dzīvi

ar runāšanu var izrunāt

no viena gala

līdz otram.

Bet liekrunāšana, maita,

paņem

un darīšanu

izruna...

Un mēs to liekpļurkstu
nevaram noturēt

kā žāvas.

Es te pļāpāju:
miers baro, nemiers posta...

Kas tad to nezin!
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Bet pa to laiku

mans tīrums iet postā,

mana bumbierābele

novienkāršojas

par meženi.

lešu

pasaules ugunī paskatīties,

varbūt mans muldamais

no tā bīsies,

varbūt tomēr

rokas kļūs naskākas

un mans draugs

un mans ienaidnieks -

mēlīte -

pievaldīsies...
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KAD TIRGI,

skvēri un ielu stūri

apbruņojas ar gladiolām,

es no tiem duramiem

aizbarikādējos

no kokiem būvētā cietoksnī

un audzēju

pats savas.

Daudzi hibrīdi

aiziet bojā

aiz pārliekas centības

un vēl lielākas nemācēšanas.

Puķu selekcijā

nevar bez pacietības;

es esmu dīdīgs pēc dabas,

tāpēc tāds lērums

vanckaru.

Un vēl grib

paradīzes putniņu izperēt!

Bet nu reiz ir spēle

par visu banku -

gladiolduramie

ir baku potes,

injekcija

pret laika kustības

nejūtīgumu.
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Gladiolas

man stāsta par nākošo sniegu,

un sniegs

liek steigties.

Spēle par visu banku.

Un nav tā,

ka nevar spēlēt -

man rokā sīks kalpiņš,

bet šajā reizē

ari tam

sava teikšana.



630

MANA TICĒŠANA

bieži vien izradās

māņticība -

tas pats,

kas rugainē meklēt Jumi.

Taču šī ēverģēlība
daudziem ir devusi ticību

neiespējamam.

Rugainē Jumis nav atrasts,

bet atrasti

pārdesmit akmeņi,

pret kuriem nākamgad

nelūzīs izkapts.

Un niķis atrasts,

no kā nelūst

spītība.

Bet tā ir tā lieta,

bez kuras mūslaikos nevar

neviena

dzīvība.

Esi stāds, putns, zvērs,

bez dzīvotspītības
tevi izvārīs

tehnikas revolūcijā
kā tādu nūdeli.
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Gadsimts ir plēsonīgs -

nenogalina,

cik var apēst,

bet cik var -

nogalināt.

Un, kad visas ticības

izravētas ar saknēm,

tad atliek turēties

pie māņticības.

Un, ziniet,

nepieviļ pēdējais,

kam vēl atlicis

ticēt.
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NEDOD DIEVS,

ka būšu stāvus badā

un būs jāķeras

pie mana mantojuma.

Es nemaz nezinu,

kas tajā lādītē

iekšā.

Ticu, ka ir kaut kas

visuvērtīgs

un visuspēcīgs,

tāpēc netaisu vaļā.

Ķerties pie pēdējā,

tas ir - pateikt dcjure

beigām.

Tāpēc pie mantojuma

es keršos,

kad man no tā

itin nekā vairs nevajadzēs -

ne dūšas,

ne spēka,

ne mantas.

Pagaidām
es esmu bagāts
ne tikdaudz ar to,

kas man pieder, -

ar to,

kas man nepieder.
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Zvaigzne

nav bijusi

un nebūs neviena

īpašums,

bet tābija un ir

mana dienas lampa,
lai redzu, kurp iet,

un naktslampa,
lai varu gulēt.
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KAUT KĀ IZĶEPUROŠOS,

pieķepurošos kājās

un aizķepurošos
līdz tavamlogam.

Kad tas manī paskatīsies,

es būšu

glābts.

Vai tad tik grūti ir saprast

vajadzību -

lai tevī paskatās logs,

lai parunājas ar tevi

bite

un lai pāri tev

iesmejas debess.

Mēs tikai lielāmies

ar savu mūžīgo stiprumu,

ar nekānetrūkšanu

un sava miera

nesatricināmību.

Būtībā

mēs esam vārīgi

kucēniski

un nožēlojami izskatāmies,

šo savu vārumu slēpdami.

Neko jau nenoslēpt -

strauss vien sanāk

un lieciniekiem

reize par brīvu pasmieties.
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Jo, pieķerti
sava cilvēciskuma slēpšanā,

mēs mulstam vēl vairāk,

kamēr neapjūkam

pavisam.

Tādi veci,

līdz asarām aizkustinoši

bērni.
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MAN TEV JĀSAKA

tik milzīgs mīļums,
ka man kauns

par viņa milzīgumu.

Es nevaru pierunāt lūpas,

lai viņas

to pasaka.

Es nevaru salīgt ar papīru,

lai tas viņu paņem.

Un neizsacīts

tas nevar palikt.

Ar katru sekundi

vairāk plīst kapilāri,

kamēr saplīsīs

pavisam.

Laikam tas viss

mēmi krājies pa gadiem,

apvārtījies kā ziedputekšņos

pa priekiem

un bēdām

un tagad pieprasa
savu reizi

un tiesu.
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Un stāv tā reize

pār mani

kā škīlies

un tagad vairs nedziestošs

zibens.

Cik negaisiem bija jānāk,
cik zibeņiem

bija jāšķiļas,
lai beidzot tie kļūtu
nedziestoši!

Tāpat

kā tas milzīgais

mīļums
uz tevi.
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PA BRUĢI

apnicis kratīties -

cilvēks gludi
kā lode

ies.

Apnikusi pļava.

Apnicis lauks.

Cilvēks gludi

kā nazis

brauks.

Apnicis mežs

kā tāds

zaļš posts -

cilvēks par mietiem

to vienkāršos.

Mieti.

Mieti.

Mieti.

Cilvēks ies.

Dzers.

Ēdīs.

Gulēs.

Vairosies.
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Mieti.

Mieti.

Mieti.

Cilvēks ies.

Un pēdējā mietā

pakārsies.

Aiz garlaicības.
Jo tālāk

nebūs pat mietu.
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AIZ TIESNEŠU

trūkuma

nebūs tiesu.

Aiz apsūdzēto

trūkuma

nebūs apsūdzēto.

Aiz upuru

trūkuma

nebūs benžu.

Aiz benžu

trūkuma

nebūs

upuru...

Aiz prāta

trūkuma

uzvarēs

neprāts.
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IESPĻĀVA

garāmgājējam ģīmī,

tas protestēja,
iekrāva pēcupēcāk,
izcēlās kautiņš,

ieradās milicija

un paņēma abus,

viens pēc tam lādēja
dienas izcūkojumu,

otrs aizmiga,

pārliecināts,
ka guvis ievērību,

pievērsis uzmanību

un beidzot

kļuvis turpat vai

slavens...

No kā tikai

slavu neieguvušie
netaisa

slavas manekenus -

ķepē no ģipša

elkus

sev.
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BEZ VĒJA,

bez skanas

krīt lapas.

Un katra zin

savu kārtu,

un katra jūt

savu laiku.

Un tad pēkšņi
divas

krīt abas.

Tāpat kā mēs abi

ar tevi.

Bez vēja,

bez skanas

krīt lapas.

Un visas tās krīt

pretī zemei.
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ES IZBIJUŠO

cilāju,
lai zinātu,

kā būt.

Bet aizgājušā

zilganums

man pārvēršas par

grūtumu.

Es pārvēršos

par dzīvnieku

ar divām acīm

pakausī,

jo nodzīvoto dzīvi

nav lemts

ar jauno sakausēt.

Bet izbijušais

liek un liek man

skatīties

pār plecu.

Un tiešām -

tas viss būtu nieks,

ja nebūtu tas -

vecums...
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GRĀMATĀ, KURA BŪS,

es tev ierakstīšu:

no sevis atteicies,

bet no ticības sev

neatteicies,

ar atsegtu galvu

tavā priekšā es nāku,

mans tiesnesi

un mans brāli!

Lem manu likteni

tik garu,

cik pats sev

es esmu nolēmis,

tik vieglu,

cik smagumu nest

nav bijis baiļu,
un tieši tik smagu,

cik reižu

izlīdzis esmu

ar vieglumu.

Mans tiesnesi

un mans brāli,

sprieduma brīdī

tu nedod

man vārdu -

visu mūžu

man vārds bijis dots,

tāpēc -

pats es sev esmu atņēmis
pēdējo vārdu.
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NO KOKIEM

ar tukšu vidu

taisīsim bišu stropus.

Drīz jau pasaules vidū

nebūs

kur paganīt lopus.

Nebūs kur kamenei

sēsties,

nebūs ko krustknābim

knibināt,

gliemezim nebūs ko ēst.

Pasaule

lamādamās un gavilēdama

laižas dibenā.

Katrs dara, ko grib.

Es kokus ar tukšu vidu

neļauju praulu nāvei,

bet taisu

bišu stropus.

Ne medum,

bet pašām bitēm -

lai man būtu

draudze,

par kuru aizlūgt

pasaules visuvarenā

neprāta priekšā.
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KAUT VIENS,

bet jaunas dienas vaibsts

man katru dienu atgādina

ko pazīstamu.

Melns vai raibs,

bet tas ir tas, ko sirds jau zina.

Un tādā reizē brīnums plok,

nav jūtās satraukuma zvana.

Varbūt man ļaunu bedri rok

jau satiktā reiz satikšana.

Vai ari mani redze krāpj,

no brinīšanās piekususi?

Uz kāda vulkāna lai kāpj,

lai nebūtu tik pārāk klusi?

Nav atbildes.

Bet irkur kāpt,

lai pārrauts tiktu aukstais gredzens.

Un pērkondimdošs

brīnums nāk,

bet...

ari tas ir kaut kur redzēts.
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SĀK PATIKT

krāsns siltums piemīlīgais,

uguns murrājums,

dūmu rūgtenīgums.

Tātad atkal viens rudens

nāk ciemā

mani uz lapkrišņa balli lūgt.

Ja nav pie galdiem jātup,
man patīk, -

galdi piesien kā govi pie mieta.

Labi, kad var

pēc savas sirds patikšanas

no vienām acīm

pie otrām iet.

Labi, kad var

katru vārdu nerentgenot,

nemeklēt tajā

aizliegtu bagāžu,

kausu pacelt un tukšu dzert,

nebīstoties

kā dzimtkalps no vagara.

Rudens ballei ir īpašs šiks,

apģērbos -

pilnīga demokrātija:
atnāc kā pāvs

vai atnāc pliks -

neviens neies

kasīties klāt.
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Jābūt vienīgi rudens dziļumam,
rudens domīgumam

un drusku sentimentam.

Rudens tālums nav tas,

kas viļ,
rudens tālums ir tas,

kas dzen

pakaļ bijušai vasarai tevi,

tevi -

pret jauno pavasari.

Uz manu rudeni -

es lūdzu tevi -

atnāc,

ja vari.
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ES SKATOS VIŅAM CAURI -

sīciņš,

vārgs, pat ja nostājas

draudošā pozā,

nepamanot var garām paiet.

Apmāns!

Viņā kā milzu grozā

tik, cik ābolu, -

pasauļu saiet.

Un, kad viņš

jūtu izvirdumā,

piesargiet savus laicīgos krāmus -

vulkāna bumbas

kā lapsenes čum,

caurdedzinot

sadzīves rāmumus.

Viņš ne ar skanu,

ne krāsu neoperē,

viņš -

viss viens katalizators

visam dzīvajam.

Viņš ne slavē,

nedz arī nopeļ,

viņš, garā brīvs,

dara visus

brīvus.

Viņš, pats atraisīts,

visapkārt atraisa
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mezglus

notikumos

un dvēselēs,

viņš -

viens kamols no dzīvību

mezglojumiem.

Viņš - atomskaldīšanās

kolosāls

veselums.

Varens

ar savu superaukstumu,

superaugstumu

un superversmonību.

Viss vienalga,

kā vinu sauc -

nevarat atcerēties,

sauciet par

personību.
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TĀ TAS NAV NORUNĀTS,

vienūsainais sam,

ka tu sabrauksi

manas vasaras

tagad jau dzeltenās

un zemē noklātās lapas,

tramvaj.

Man viņas

tveicē paēnu deva

un lietū - lietussargu,

lai buča

neiznāk slapja.

Tā nav norunāts,

zilspārnu sīli,

ka tu nesīsi prom

manas zīles,

cik nu vien mutē var panest,

un neizbirdināsi

nevienu.

Izbirdināji?

Tad ir labi -

būs vēl viens

ozoliņš - bezpajumtnieks.

Bet tā gan ir norunāts,

mans brāli - ruden,

ka tu manai dvēselei

atlicināsi
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daļu no savu dienu

skanīguma

un daļu
no savu tāļu

caurspīdīguma.
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STĀV MILZĪGS KALNS,

mēs bijām - aiz,

kad sākās milzīgs

lijamais.

Kur mukt?

Kur līst?

No priekšas līst.

No sāniem līst.

Un galvai taisni

virsū līst.

Un pilieni

pēc lieluma

ir krietna ķirbja
lielumā...

Tad dadzis uzsauca mums

bargs:
- Es būšu jūsu

lietussargs!

...Bet tālāk gan

man runāt nelon -

es nezinu,

kā tālāk melot...
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VECIE DAMPJI

otrreizējai pārkausēšanai

vagonos krīt,

skrūvēm birstot -

sēru marši

polkas ritmā.

Dažam krītot

nobrāž rūsu -

valzivs sānā

svaiga rēta.

Vini iet

uz atdzimšanu -

pārkust

jaunā renesansē,

bet te klāt

ir ari bēres.

Taču laiks

man pāri nošalc,

ka ikvienas piedzimšanas

šūpulis ir -

cita bēres.

Ko es sevi

velti tirdu -

sēru marši

polkas ritmā,

asaras

pār lielu līksmi,
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ja uz perona

es stāvu

reizē -

kristībās un bērēs.
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BŪTU KAUT VAI

ar nespecigumu

spēcīgs!

Nē!

Laiks ir nejēdzīgāk

par nejēdzīgumu

jēdzīgs.

Ja ir atomi

sadalīti,

kāpēc tad zemeslodīti

nesadalīt

atomos?

Ja ir lāzers,

kas griež pa versti,

kāpēc tad nesagraizīt

to versti

nebūtībinās?

Ja ir cilvēkiem nervi

un dara tos nervozus

un ir nervu gāze,

kāpēc tad

tos visus nerVus

neamputēt?
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Jā, manu brāl,

ar savu nespēcīgumu

spēcīgais,

manā un tavā daļā
ir ticis

šis laiks -

līdz nejēdzīgumam

jēdzīgais.
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NESĒDIET DĪKĀ

zem savam abelem.

Tas ābols,

kam jākrīt uz pakauša,

jau uzkrita

Ņūtonam.
>

Un tagad,

cik ābolu

un cik pakaušu,

nav no svara.

Nesēdiet dīkā!

Vai tad jūs neredzat,

cik daudz

neābolu

krīt jums garām.

lelauž

būdiņu jumtus,

patvertņu betonus

un cilvēku

galvaskausus.

Ar pretenziju-
lauzt Zemei

garozu.
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Nesēdiet.

Celieties kājās.

To, kas zem ābelēm

jādara,

Ņūtons ir padarījis.

Mums,

kājās piecēlušamies,

jāskatās,
ko var padarīt

zem padebešiem,

lai senču atklātā

gravitācija

neizrādītos

nevajadzīga.
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MOSTOTIES

pašķielēju uz radio:

ja nu tas, maita,

ņem un pats pirmais

pasaka savu

labrītu?

Pusvājprātīgu.

Pusdrudžainu.

Sliktrītu.

Tad tās

pasaules adatiņas,
no kurām neiznāk

nekāda terapija,

bakstīs mani no paša rīta

un līdz pusdienlaikam

tā nobakstīs,

ka es būšu -

siets.

Dzīve caur mani sijāsies,

ne ar ko

neaizkerdamās.

Aizķersies vienīgi

milzīgi

sāpju gabali,

un - tad nu tik gādā ogles

pārkausēšanai.

Nepārkausētais

sastingst par pašu sāpi.
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Taču

ar pašiem izdedžiem vien

jau ir vairāk kā gana.

...Nē, par laimi,

pirmo labrītu pateica

mazs putns

ar rītausmas priekšu
un jasmīnsmalciņu dziesmu

knābītī.

Tagad var ieslēgt radio.
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ZEM KOKIEM RŪGTS -

uz kādām kāzām

ar lietus pātagu

es tieku dzīts

ne saukts, ne lūgts?

Un kāpēc tieši man

ir jādzer šis

uz nomirušu lapu miesām

nostādinātais balzams?

Jau tā

no aizejošām dzērvēm

galva sāp...

Jau tā

no miķelīšu miglām

kļūst saldsērīgi...

Un tad vēl kravu

nogiljotinētu kāpostgalvu

aizved...

Un dzeltens koks

kā ķīnietis
vai dzeltens mēris.

Dzer, ruden, pats to savu kausu.

Dzer un

aizmet!
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Es iešu meklēt

savas kāzas pats

un dzeršu tā,

kā neesmu vēl dzēris, -

no dzidras avotglāzes,

kurā peld
viens viņas saulains mats.
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ŠĪ ZAGLE NELĪDZINĀS

zaglei,

tur uguns nāk -

un piedzims gaismas bērniņš
manas

malkas pagalei.

Tur samta lupata
nāk sarmas putekļus nost

noslaucīt,

kas manai dzīvei uzkrita

nupat.

Nāk apslēpts
pavedējs

uz jaunu ēverģēlību -

uz pastaigāšanos

pa dzīves ģēveli

starp zemes ēveli

un zibens zēveli

nāk mani padancoties

pavedināt.

Kur pīlei kājas dīgst,

to tagad

meli zinās.

Un viena

tā kā zagle

manā dvēselē

pa vēdlodziņu lien.

Un zaglei
nelīdzinās.
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RUDENS APSTĀJĀS

tieši ka pulkstenis -

netikšk
7

neviena lapa pret asfaltu,

nepakšķ
neviens ābols pret zemi,

neplinkšķ
neviena pile pret palodzi.

Laiks jau iet,

tikai iešanu neredz.

Rudens

apgāzies ūdenī,

un tagad ir divi

nerunājoši rudeņi.

Ja skaita mani,

tad trīs.

Un pēkšņi
neredzams spēks

liek pacelt acis.

Spokaini klusi

kā parādības

pelēkai debesij cauri

slīd dzērves.
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Mēmas

kā visa šī diena,

runājošas

ar savu mēmumu

kā visa šī diena.

Ja kāds grib iegalvot,
ka tieši tā izskatās

svētlaime,

lai iet pie visiem velniem.

Man ir tik neizturami

baigi

kā vergam,

kam izrauta mēle

un kurš grib vārdos

atzīties mīlestībā

karalienei.
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IEVIŅA

Blondblondā meitene,

pa vējam tieviņa, -

ko vina dara šeit,

baltbaltā ievina?
>

Tā dziesmu sev atnes

un dziesmu tev atnes

uz baltu šodienu

no sirmas senatnes.

Tā balti zied un zied

un nevar izziedēt,

tā pati sevi dzied

un nevar izdziedāt.

Caur dzīvi gājusi,

jau gados sieviņa -

ko vina dara šeit,

sirmsirmā ieviņa?

Un tāpēc ievas zied

pa visu dzimteni,

un tāpēc cilvēks dzied

caur gadu simteni.
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UN TAGAD PUNKTS -

par ievām.

levās ir zilskābe,

un man jau tā dēlamais

zobu galā,

ies nu vēl

speciāluzprasīties!

Bet - bija?

Bija un izbija.

Es vairs pat

lādziski nesaprotu,

ko ap tām smirdeklēm

ošņāties.

Jau tā pats sava autiņa
odieri saošņājies.

Vecums?

Pāri nav lecams.

Lec, kā gribi,

turpat vien

aizlēksi.

Bet - esi lēcis?

Kāpēc?

Velns vinu zin...

Laikam jau jaunībā

katram ir iekšā

tā sātanpedere...
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Dažam līdz mūža galam?

Trako

nekad nav trūcis.

Es nupat vakar redzēju -

kaimiņu

pusmūža Jānis

ar tādu pat pusmūža Ilzi

aizlavās prom

no pusmūža svinību galda,

nu...

zem tām pašām ievām.

Šis, vecais āzis,

apkampj Ilzi tik vārīgi

kā tādu puķi,

un šī, vecā ragana,

nosarkst...
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CIETS RIEKSTS

viņš bija.

Neviens vienpatnis

nespēja pārkost.

Tika radīta

komisija,

apbruņota ar

kolektīvu žokli,

lai kost

var visi reizē.

Tikai kolektīvkošana

nenotika -

saplēsās,

kā dabūs bagātību,

kas iekšā.

Cieto riekstu

apbedīja
kā atrastu,

taču neizmantotu

Klondaiku.

Pieminekli

uzlika virsū tik smagu,

lai slepus
kāds vienpatnis neparokas.
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Un visi gaidīja

viens otra nāvi:

jo pēdējam palikušajam

paliks.

Gaidīdami

tie nedzirdēja,
cik nelabi vienreiz

kapsētā lamājās

tārps:

- Tfu! Bij man zināt

tādu grauzienu,

bet viss sastāv -

tikai no

čaumalas.
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KOMENTĀRI

Ar šo sējumu mēs atvadāmies no Ojāra Vācieša dzejoļu burtnīcām,

proti, ievietojot sējumā no 1982. gada aprīļa līdz 1983. gada septembrim

(tā gada 26. burtnīca!) sarakstīto. Pašam dzejniekam bija atlicis šai

pasaulē dzīvot vairs kādus divus mēnešus, tie aizritēja gana spraigi,

50 gadu jubileju un daudzas publikācijas, ari televīzijas un radiopār-

raides ieskaitot. Jaunas burtnīcas ar jauniem dzejoļiem vairs netika

aizpildītas.

Un tā mēs šajā, astotajā, sējumā atšķiram daudzas pēdējas burtnīcas

un vispār esam pie tām, šīm burtnīcām, tā pieraduši, ka pagrūti atskārst

drīzās apraušanās tuvumu... To, ka burtnīcu vairs nebūs.

Dzejnieks uz savu jubileju vēl paguva sagaidīt ari savas dzejas izlasi.

Jau pēc gada, 1984. gadā, gandrīz visi 1983. gadā sarakstītie dzejoļi

publicēti Ojāra Vācieša pirmajā pēcnāves krājumā "Nolemtība" (R.,

1984, sastādītāja V. Kaņepe). Kopotos rakstos izlase "Nolemtība"

sadalīta - dzejnieka dzīves laikā periodikā publicētie dzejoļi hronoloģis-

ki attiecīgi ievietoti Kopotu rakstu 4. sējumā, pārējie, izņemot atse-

višķus gadījumus, kad tie var tikt klasificēti kā satīriskie vai arīdzan kā

bērnu dzejoļi, uzņemti šajā sējumā.

Ojāra Vācieša dzejas laiks aizvienam ir bijis ražens, burtnīcas, kas

atlikušas uz šo pēdējo kārtojumu, to visu apliecina ar jaunu spēku, un

pat tieši šo laiku, 1982. un 1983. gadu, dažam labam paticis tēlaini

noraksturot par Ojāra Vācieša Boldinas rudeni. Viss vienalga - sauksim

to par Boldinas vai Torņakalna, Māras dīķa vai Carnikavas rudeni,

skaidrs ir viens: Ojārs Vācietis, ja vien to atļāva veselība, ne mirkli

nevarēja iztikt bez dzejas. Viņš tā ari pats zīmīgi un, iespējams, ar

zināmām priekšnojautām uzsver vienā no savas dzīves paša beigu

posma dzejoļiem: "Mani var sodīt vai slavēt / par papīru aprakstīšanu, /

bet par neaprakstītiem - / tikai sodīt."

Ne mazums burtnīcās rindu, kas liecina, cik pravietiski tālejoši bijuši
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Ojāra Vācieša domu pēdējie dzejas ekspromti. Septiņdesmito gadu

norises pasaulē tiešām uz daudz ko varēja uzvedināt, nesen kā

piedzīvota Kambodžas traģēdija, jau ļaunu spēku uzvandīta Afga-

nistāna, un tomēr tas viss varēja likties no mums esam patālāk. Taču

dzejnieks, kam liktenis nebija lēmis piedzīvot asinspirtis tajā plašajā te-

ritorijā, kas it kā uz laiku laikiem bija pieteikusi sevi kā maģiski svētu

un nevainīgu, proti, to dienu Padomju Savienībā, Sumgaitu un

Karabahu, Abhāziju un Dienvidosetiju, Čečeniju un Dagestānu,

Fergānu un Tadžikistānu ieskaitot, jā, dzejnieks tomēr, kā šķiet, ir baigu

priekšnojautu pārņemts. Un, kad vienā no pēdējām (jau 1983. gada

23.-ajā) burtnīcām lasām, ka "gadsimts ir plēsonīgs - / nenogalina, / cik

var apēst, / bet cik var - / nogalināt," mēs apjaušam šīs cilvēces traģis-

ki nepārvaramās prakses ārkārtējo samilzumu pašās gadsimta beigās.

Un vēl kāda gadsimta! Tehnikas jaunrades brīnumu gadsimta, kurus

Ojārs Vācietis tāpat ietvēris, arīdzan izmantojis savā dzejiskajā iztēlē un

kuriem viņš daudzkārt atvēlējis vietu savās dzejoļu burtnīcās.

1983. gada pirmās trīs burtnīcas īpašam pirmpublicējumam literāra-

jā mēnešrakstā "Karogs" gadu pēc Ojāra Vācieša aiziešanas sagatavoja

Arvīds Skalbe. Šo dzejoju kopai "Karoga" 1984. gada 11. numurā

laikam jau viņš izvēlējies virsrakstu "Kas cauri sniegam palus dzird".

Savos ievadvārdos kopas publicējumam Arvīds Skalbe sniedz ļoti

izjustu dzejnieka darbistabas tēlojumu un ari pašu dzejoļu burtnīcu

aprakstu: "Tik apskaužami plašs interešu loks, no fizikas līdz filozofijai,

bet pa vidām viss, ar ko dzīvo māksla un zinātne, svētki un ikdiena. Te

ir palojošas upes izteka, slāpes veldzējošs avots, no kura var pasmelties

vientuļš ceļinieks un... Nē, bara gājējam te nav ko darīt. Te ir vajadzīgs

pārdomu bridis bez trokšņiem un bez lieciniekiem.Lai saprastu, izpras-

tu, apjēgtu, apstātos, paietos gabaliņu atpakaļ un atkal dotos nezināma-

jā. Ojāra Vācieša dzeja allaž aicinājusi, saukusi. Pāršķirstu zilās skolas

burtnīcas, kurās dzejnieks rakstīja gandrīz vai bez labojumiem, ar reti

kādu svītrojumu. Uz papīra nokļuvuši dvēseles tīrradņi, izdzīvoti,

izsāpēti, izciesti. Ligatūras klāt vienīgi tik, cik flomāsteros pa ceļam

ieķērās. Izrakstītie krāszīmuļi tagad it kā atpūšas, pati dzeja - ne, tā

turpina strādāt tautā ar tādu pieaugošu stiprumu, ka grūti runāt par
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aizgājušu cilvēku, vārds "nāve" te nekā neiederas. Un nejau velti dzej-

nieka namā visas durvis atstātas vaļā. Mazliet pārfrāzējot Miervaldi

Birzi, var sacīt: "Viņš tikai izgājis." Tādāpašā pārliecībā ir ari dzejnieka

dzīvesbiedre Ludmila Azarova. Nekur tālu no mājām šovasar

neiziedama, viņa cer..." (Karogs, 1984, Nr. 11, 7. lpp.)

Tostarp pēdējās burtnīcas pēdējais dzejolis "Ciets rieksts", kuru fak-

similā piedāvājam ari šī sējuma pēdējā vāka iekšpusē, pabeigts patiešām

jau uz vāka. Proti, šoreiz gan uz zaļganīgās rūtiņu burtnīcas trešā vāka.

Tā vai citādi, bet caur šīm burtnīcām (un tas notika jau izlases

"Nolemtība" pirmlasījuma reizē) mēs tomēr jaušam, ka pats dzejnieks

pakāpeniski atvadās no mums. Un, kad, iepriekšējā, 1982. gada, 23.

burtnīcu sākot, Ojārs Vācietis tai veltapat atsevišķu dzejoli "ar nojautu

/ un viņas nosaukšanu vārdā, / ka drīz mums jāšķiras," tas (un ari

daudzas citas atsevišķas rindas burtnīcās) iegūst jūtami lielāku vis-

pārinājumu, nekā sākotnēji varētu nodomāt.

Te ir arīdzan raizēšanās par to, ka "aiziet spēks" (dzejolī, kas tā ari

nosaukts). Aiziet "liekulīgi. / Neredzot manu / satriektumu." Aiziet

"nežēlīgi. / Nejūtot manu / izmisumu. / Sadiski. / Neapjēdzot, / cik es

esmu / neaizsargāts."

"Lēnām, kā mēness dilst, / noplok sāpe." Mēs vispār esam kopā ar

dzejnieku viņa smagās slimības dienās.Un kā sava veida kulminācija -

ari reanimācijā: "Reanimācija / ir tā vieta, kur pašreiz rakstu."

Ir ari "Reportāža ar termometru padusē." Zīmīgs to grūto dienu dze-

jolis tāpat ir "Kad vārdi nesarec" ("Kad vārdi nesarec, / jāuzliek

žņaugs."). Un no burtnīcām, tā sakot, visu dzejas informāciju kopā

saliekot, varam izdibināt, kur sasirgušais dzejnieks ārstēts, -
6. stāvā,

49. palātā.

Un iezogas dzejoļos pa frāzītei, pa teikumam... "Es nezinu, / kāds

bezlogainums draud man, / bet man šo ainavu reiz / bezgalīgi /

vajadzēs," viņš sakapar skatu, kas paveras pa slimnīcas sestā stāva logu,

un tas, šis draudošais bezlogainums, par kaut ko daudznozīmīgi brīdina.

Reiz? Un pāris dzejoļus tālāk: "Kā ūdenszāles / sāk snaikstīties vakar-

dienas, / rītdienām neko labu / nepareģodamas"...

Uldis Norietis
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Šais komentāros atsevišķi minēti dzejoļi, kuri nav publicēti pēc-

nāves izlasē "Nolemtība", vai ari tie, kuros ir kādas izmaiņas.

1982

Tad ko (23. lpp.). Sarakst.: 1982, apr. Pirmpubl.: Lit. un Māksla,

1992, 13. nov., 1. lpp.

"Atkal kā skudriņa pazudi..." (45. lpp.). Sarakst.: 1982, jūn.

Pirmpubl.: Lit. un Māksla, 1985, 15. nov., 5. lpp.

"Dažs piekūst..." (56. lpp.). Sarakst.: 1982, jūn. Pirmpubl.:

Neatkarīgā Cīņa, 1992, 28. nov., 1. lpp.

"Nepārtaisies..." (80. lpp.). Sarakst.: 1982, aug. Pirmpubl.: Lit. un

Māksla, 1985, 15. nov., 5. lpp.

"Manudīdītāj..." (117. lpp.). Sarakst.: 1982, aug. Pirmpubl.: Lit. un

Māksla, 1985, 15. nov., 5. lpp.

1983

Kā jau iepriekš teikts, gandrīz visi 1983. gadā sarakstītie dzejoļi

ievietoti izlasē "Nolemtība". Ārpusē palikuši tikai daži dzejoļi. Divi

("Prāts" un "Radio maļ") tajā laikā neatbilda izdevēju prasībām ide-

oloģiskā ziņā, pārējie neiekļāvās "Nolemtības" vispārējā noskaņojumā.

Dažos dzejoļos izlasē "Nolemtība" ieviesušās burtu kļūdas. Kopotos

rakstos tās izlabotas, komentāros norādītas atšķirības.

Aiziet spēks (269. lpp.). Sarakst.: 1983, marts. "Nolemtībā" 208.

lpp. 4. rindā no lejas vārda "Sodiski" vietā jābūt "Sadiskf\

"Nolemtībā" netika publicēti trīs "slimnīcas ainu ekspromti":

"Kamēr vēl ārsts" (301. lpp.). Sarakst.: 1983, apr.

Reanimācija (302. lpp.). Sarakst.: 1983, apr.

Vai ir kas (304. lpp.). Sarakst.: 1983, apr.

UnPēteris man piedraudēja (352. lpp.). Sarakst.: 1983,jūn. "Nolemtībā"

269. lpp. 6. rindā no augšas vārda "Pēteritim" vietā jābūt

'To uzkarsušo" (369. lpp.). Sarakst. 1983, jūn. "Nolemtībā" 279.

lpp. pirmā panta pēdējo rindu "tikai Rīgas svīres / baltas" vietā jābūt

"tikai Rīgas svīru /bultas".



"Par ritu pārtop nakts" (395. lpp.). Sarakst.: 1983, jūn. "Nolemtībā"

299. lpp. 10. rindā no augšas vārda "ārsta" vietā jābūt "āksta".

Viss kā pēc Ed. Veidenbauma(397. lpp.). Sarakst.: 1983, jūn.

Lauskas (410. lpp.). Sarakst.: 1983, jūn.

49. palāta (414. lpp.). Sarakst.: 1983, jūn.

Es nepazīstu (429. lpp.). Sarakst.: 1983, jūn. "Nolemtībā" 322. lpp.

3. rindā no beigām vārda "gladiolu" vietā jābūt "gladiolas".

Nervu stresā (530. lpp.). Sarakst.: 1983, jūl. Izlasē "Nolemtība" IV

daļas 8. pantā 401.-402. lpp. izdevniecības procesā izņemtas 2 rindas.

Viss pants tātad šāds:

Jaunais tankist,

atver lūku,

pilnu krūti

zemes smaržu

pieelpo,

smaržu savā lielgabalā

ieelpo

un lien atkal iekšā

savā skārdā

atskārst,

kas tu esi -

tas, kas uzbrūk,

tas, kas aizstāv?

Prāts (552. lpp.). Sarakst.: 1983, jūl.

Par gaisu smagāks aparāts (562. lpp.). Sarakst.: 1983, jūl.

Radio maļ (626. lpp.). Sarakst.: 1983, aug.

Aiz tiesnešu (640. lpp.). Sarakst.: 1983, aug. Šim dzejolim seko II

variants ar virsrakstu "Brīdinājums". Tā pirmpublicējums: Pad.

Jaunatne, 1983, 2. dcc. Šis variants ievietots Kop. rakstu 4. sēj.,

340. lpp.

Vija Kaņepe
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DZEJOĻU VIRSRAKSTU UN PIRMO RINDU

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS*

"Acīs sabērti pipari" 109

Aiz tiesnešu ("trūkuma") 640

Aiziet spēks ("un es nezinu") 269

Aizslēdzot durvis ("mēs nemaz neiedomājamies") 556

Ak tu, mālu pika ("ak tu, pod") 250

"Apdzisa pļavas" 151

Aprakstītus papīrus ("nevajag pārmest") 499

Apsveicināšanās ("Sveiks, krabi!") 179

"Ar melnusegu" (Pirmsrits) 142

Ar nedrošības sajūtu ("un nav drošu roku prasījošai lietai") 569

Ar rītu ("aizdarīt var visu ko") 376

Ar senu ritmu ("patukšā ielā") 432

Atbrīvotība no ("diktatora sevī") 239

"Atkal kā skudriņa pazudi" 45

Atkal saruna arČaku ("Par Havaju salām") 382

Atliek ("Atliek") 101

"Atliek" (Atliek) 101

Atmiņas ("nav atvilkšanās atpakaļ") 594

Baigi smags darbs("nest matu") 580

Balto nakšu ("baltais bezmiegs") 341

"Beigusies lapu kārta" (Novembris) 169

Bērnu ratiņi ("citā dienestā") 308

Bez vēja ("bez skaņas") 642

* Rādītājā virsraksts parādās bez pēdiņām, pirmā rinda - pēdiņās. Ja dzejolis ir

bez virsraksta, rādītājs pēdiņās piedāvā tikai pirmo rindu. Ja virsraksts ir ari dzejoļa

pirmāteikuma pirmais vārds, tad iekavās pirmā rinda, kā likums,tiek sākta ar mazo

burtu.
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Bija norunāts ("martā") 226

Bija vajadzīga ("noziegusies muša") 508

"Blondblondāmeitene" (leviņa) 667

Brīdinošais ("var nomirt cīņā") 203

"Brīžiem šāda, brīžiem tāda" (Murmuļāda) 219

Būs pali ("mēs applūdīsim") 241

Būtu kaut vai ("ar nespēcīgumu") 656

Ciets rieksts ("viņš bija") 670

Cik nu var tikt klāt ("dzīvas skudras") 439

Cik sapņojošo ("jūtošo un redzīgo") 343

"Cik viss saprotams, saprotams ir" 52

"Cilvēce!" 53

Cilvēks mīl tevi ("gaišāks un labāks kļūst") 323

49. palāta ("Te man tika viss") 414

"Dažs piekūst" 56

Debess izlēja ūdeni ("saknes sasmels") 520

"Dienajau stiepjas" 180

"Dieviņš Tētiņš" (Pašdarbnieks) 334

Diogens nomira ("mucu piepildījām ar pulveri") 457

XX gs. 80-tie ("Ir zeme") 208

XX gs. mīts ("Zeme") 209

23. burtnīcu sākot ("ar nojautu") 138

"Divu nāvju ("jau nebūs")" 356

"Drebelējos" 171

"Dumjā" (Tāds savādums) 154

"Dzeltena liepu lapa" 112

"Dzen kokā cirvja pieti" 65

Dzīves raibā ("pupasziedā") 380

Dzīvošana pļavā ("Viena smilga") 21

Ēnas aiziet ("kur nu kurā") 363
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"Es aizmigšu trijos" (Piesacīšana) 201

"Es esmu beigts!" (Pašepitāfisks monologs) 62

"Es esmu gaidītājs" (Formula) 57

Es esmu gards (tumšzaļais mežs") 339

Es esmu tava ("rotējošā ass") 328

Es gribu tur ("kur pļava pļavā") 332

Es izbijušo ("cilāju") 643

"Es izšāvu" 88

Es neesmu ("putnu ķērājs") 210

Es nepazīstu ("tirdzniecību") 429

"Es nolēmupielūgt" 164

Es pamodos ("un koka galotnē") 375

Es savu jaku pakaru ("ar notrenētu") 487

Es skanu ("Ziemeļvidzemes māls") 616

Es skatos viņam cauri ("sīciņš") 649

"Es šodien aizņemšos" 11

"Es šodien nepazīstu" (Sava lelle) 92

Es tev, brāl, sēdēšu ("pa labiroki") 279

"Es tev jau esmu piedevis" ("Piedod man..." I) 84

Es tev nevarēju ("to mirkli parādīt") 200

Es tev rakstu ("lai burti neaizmirstas") 196

"Es tevi uzaicinu uz satikšanos" (Pulksten jasmīna stundā) 36

Es uzdrīkstējos ("tev nepasacīt") 289

"Es uzkāpu kokā" 34

Etiķete ("ir pārprasta") 318

Formula ("Es esmu gaidītājs") 57

Gadās ("Sirds nodevaivējas") 501

"Gads ir sarāvis" 38

Gaidīt ("Mēs nemaz nezinām-") 126

Gaišajās naktīs ("ir sava maģija -") 416

Gar Mārupīti ("...Un pagaidām dzejoli nevar drukāt") 105

Garā aušība ("Kāda dažam ir...") 66
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Garām aizgāja ("Garām aizgāja mans gararads") 58

"Garām aizgāja mans gararads" (Garām aizgāja) 58

Gaujas plostnieku dziesmas ("neviens vairs nepierakstīs") 365

Gauži melotu "(ka ir viegli") 267

Glābjot karali ("Pa visām ostām izbraucies viņš") 7

Grābjot informāciju ("mēs producējam") 423

Grāmatā, kura būs ("es tev ierakstīšu:") 644

Gribas ("Gribas celties") 170

"Gribas celties" (Gribas) 170

Goijas albumus ("es ilgi neesmu turējis rokā") 246

"Gulbja dziesmu dzied" 107

"les uz Balasta dambi" 89

lesniguši ("Tu esi iesniguši, māt") 220

lespļāva ("garāmgājējam ģīmī") 641

lešana, paliekot turpat ("Palikusi ir") 131

leviņa ("Blondblondā meitene") 667

īgnumiņš ("Viss kož") 24

"Ir" (Puķes) 118

Ir dzeja ("stratosfērā") 421 •

Ir mūsu garamantās ("tēvi") 462

"Ir vēl uz pasaules" (Tās puķes) 35

"Ir zeme" (XX gs. 80-tie) 208

"It kā nezin cik tuksnesī bijis" 33

Izejamo dienu? ("Ko tu vēl negribēsi") 547

Izglābām dzirnezeru ("un šķietamies") 622

"Izslējās divas varavīksnes" 51

"Jā, es zinu tās precējamās" (Malēniete) 252

Jā, tava vēstule ("smaržo pēc pēcnegaisa") 576

Jāņa Jāņi ("Nāc nākdama, Jāņu diena") 48

Jaunie vairs nezin ("bet bija") 538

Jaunu skārdu ("zemei pāri sit") 336

"Jo ilgāk novārguļots" 182
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Jūlijs novienadojis ("zemi un ūdeni-") 554

"Kā apmāts" (Tuvums) 121

Kā es gribētu ("tavām aizejošām kājām") 329

Ka gandarīts ("es atzīšos") 260

Kā man patīk pirmie ("par ilgu bērnībā") 435

Kā mežā sauc (""Kā mežā sauc, tā atskan" -") 103

Kā palaidis ņuņņas ("tā nevarēs savākt...") 351

Kā smejies ("nav šoziem neviena") 190

"Kā tavi vārdi" 39

Kā tu mani saredzēji ("caur straujlaika tecēšanu?") 273

Kā uz perēšanu ("sataisījušamies gailim") 244

Kā vārpata ("es esmu atvests") 404

Kad īsti nevar samanīt ("vistuvāko no tālēm") 483

"Kad lasa taisītu dzeju" 94

"Kad man nav tevis" 60

Kad no debesīm ("nāk tikai ēzes versme") 544

Kad pēc nez cik tur gadiem ("mani") 550

Kad sastopas ("ar nereālo") 277

Kad sirms mats iemaldās ("pārējo vidū") 592

Kad tirgi ("skvēri un ielu stūri") 628

Kad vārdi nesarec ("jāuzliek žņaugs") 367

Kad viņi runā ("Tas ir tiesa") 192

"Kāda dažam ir" (Garā aušība) 66

Kādā vīzē ("to neviens pats nesaprot -") 491

"Kaimiņš" (Lauskas) 410

"Kaitīga esot" (Kaitīgums) 73

Kaitīgums ("Kaitīga esot") 73

"Kaklus staipošu" (Nelaimes gadījums) 68

Kalniņi un lejas ("Viens mans ļaunprātis") 78

Kamēr vēl ārsts ("nav atnācis cits burt") 301

Kamieļvilnas segu ("pāri pārvelku") 387

Kāpēc ("tu uz mani tik jocīgi skaties?") 213

- Kāpēc jums vajadzīgs ("Senkevičs?") 358
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'"Karaliski" 59

Karātavu humors ("ka tirgošanās") 614

Kas ar to sarkano sauli ("izķer kā blusas") 305

Kas cauri sniegam ("palus dzird") 214

Kas tas par mūžu laiku ("starp pēcpusdienu") 370

Kas vien vairs paelst var ("tie elš") 309

Kas viņiem draud ("no zemes izlīdušiem") 281

"Kastaņi" (Sauss) 82

- Katrai dienai sava pīpe ("tā mēdz kaimiņš sacīt") 470

"Kauna lieta" 76

"Kaut arī viņus nemaz" (Uzmanību!) 13

Kaut kā izķepurošos ("pieķepurošos kājās") 634

"Kaut kur vajagot atsacīties" (Vajagot) 54

Kaut viens ("bet jaunas dienas vaibsts") 646

Kāzu dziesmu ("man pasūtīja") 385

"Ko ar rīksti" 18

Ko nu kurš saprot ("ar") 235

Ko nu tu lej! ("skaidrs, ka zilumus neredz") 578

"Ko nu tur izlikties" 111

Ko šodien darīs tie ("kam tā jau asins vārās") 374

"Ko tu dari, vasariņa" (Zaļā) 156

Ko tu pats uzliec ("sev karantīnu -") 624

"Ko tu vēl negribēsi" (Izejamo dienu?) 547

Krāsu man ir ("vesela kolekcija") 608

Krustugunīs ("ir daba") 295

Kūmās ("jaundzimušajam") 477

Kur tikai ("viņi nav pabijuši!") 512

Kur tu pa tādu tveici ("aiznesīsi to savu") 620

Kur viss kaut kam pieder ("viens vecītis nopirka sev") 393

Labi ("es tikai taisījos") 575

Labi ("tiks apkarots") 464

Labi, es nesmiešos ("tev ir taisnība-") 198

Labi rūkts ("lauva!") 264
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'"Lai tur ir kāda Sahāra" (Reportāža ar termometru padusē) 347

Lai visos grēkos ("atlūgtos") 259

Laikam es savos ratos ("biju iejūdzis āzi un ziloni") 610

"- Lasi mani" (81)

Lauskas ("Kaimiņš") 410

Lēnām, kā mēness dilst ("noplok sāpe") 287

"Lielais brīnums" (Vibrācija) 25

Linnejs ("Viņš visai netveramai dzīvai dabai") 205

Majakovskis ietilpināja ("mākoni biksēs") 455

Malēniete ("Jā, es zinu tās precējamās") 252

Malvas - mūķenes ("ne par šo, ne par to?") 425

Manbija ("nopietna saruna") 401

Man citas dienasgrāmatas nav ("rakstu šeit:") 540

Man ir tas gods ("zem balta paladziņa pārlaist") 560

Man nav krāsu ("šai pirmsvasarai") 350

Man smiekli nenāk ("zivi zālē izmetuši") 406

"Man steidzīgi vajag" 96

Man tev jāsaka ("tik milzīgs mīļums") 636

Man tikai vienu ("kastaņlustru") 315

Mana gudrība ir ("nebūt gudram") 299

Manārautā ("ir kartupeļi ar mizu") 453

Mana ticēšana ("bieži vien izrādās") 630

"Mani" (Slimnīciņas ekspromtiņš) 368

Mani dauza ("kādai mozaīkai -")386

"Manī ir" 125

Mani šīgada Līgo ("3500 soļu") 445

Mans pārķers ("gribēja rakstīt") 536

Mans stulbums ir ("mirklīga neuzticēšanās") 297

"Manudīdītāj" 117

"Mazāk ir veselo" (Pusītes) 163

Mazdēls ("sprucis pie zaļām ērkšķogām") 495

"Mēs nemaz nezinām" (Gaidīt) 126

"Mēs tam purvam iesim garām" (Tam purvam) 16
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Mistika ("Mistisks, balts piens") 166

"Mistisks, balts piens" (Mistika) 166

Mostoties ("pašķielēju uz radio") 660

Murmuļāda ("Brīžiem šāda, brīžiem tāda") 219

"Nāc nākdama, Jāņu diena" (Jāņa Jāņi) 48

"Nav jau diezcik" 173

"Nav ko atrunāt mani" (Post scriptum) 46

Ne es ko pārdevu ("ne es ko pirku -") 516

"Nē, es nevaru pretī ņemt" 115

Ne gaisu vairs ("bet tīru liepu medu") 493

Ne katrs ("Ne katrs pļauj, ko viņš ir sējis") 271

"Ne katrs pļauj, ko viņš ir sējis" (Ne katrs) 271

Nē, mēs sevi ("neslavēsim") 504

"Nedari otram" 15

Nedod Dievs ("ka būšu stāvus badā") 632

Negaiss ("Zeme šķeļas!") 41

Nekāda vēja ("tā ir baltā smilts") 275

Nelaimetā ("ka putnu mošanās koncerts") 321

Nelaimes gadījums ("Kaklus staipošu") 68

"-...nenoticēju, un viņš ielēca, kad" (Viņi runā, es klusēju) 567

"Nepārtaisies" 80

Nervu stresā ("dzelžu dārdā") 530

Nesēdiet dīkā ("zem savām ābelēm") 658

No kokiem ("ar tukšu vidu") 645

No kuras puses ("vēji pūš?-") 502

No mēsliem savas planētas ("veļ") 443

No nošu papīra ("piecām līnijām") 574

No sniega ("dīgst balti pulkstenīši") 242

No visām staltākajām ("staltā") 228

Nokrita debesīm ("Nokrita debesīm") 42

"Nokrita debesīm" (Nokrita debesīm) 42

"Nominatīvs" (Zaļas zālītes gramatika) 607

Nosmaržoja pēc sveķiem ("aizbrauca dēļi") 618
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Nostalģija ("par un pēc jums") 354

No-sts ("apmeta kažoku otrādi -") 522

Nošvīkst ("vēl viena bulta") 262

"Notrīsēja no spāres" 14

Novembris ("Beigusies lapu kārta") 169

Nu es tevi aplīgošu ("Līgo, skani -") 468

"Nu ir joki" (Viena rinda) 91

Nu, kā tad ("dzejniek, ir ar") 224

"Ņem visas diennakts stundas" 110

Pa bruģi ("apnicis kratīties -") 638

Pa roku galam ("un tikai tāpēc") 587

Pa savu upi ("Pa savu upi puikas džumpo") 20

"Pa savu upi puikas džumpo" (Pa savu upi) 20

"Pa visām ostām izbraucies viņš" (Glābjot karali) 7

Paldies ("ka tu nenolauzi to kociņu") 549

"Palikusi ir" (lešana, paliekot turpat) 131

Pametamani ("pasvieda stabulīti") 291

Par gaisu smagāks aparāts ("bet -") 562

"Par Havaju salām" (Atkal saruna ar Caku) 382

Parrītu pārtop nakts ("nu ir ganbrīnumi") 295

Parādies vienreiz ("savā īstajā izskatā") 233

Pāri ("Slieksnim vēl pāri netiek") 162

Pasakiet - kā lai notic ("šajā vietā") 524

Pašdarbnieks ("Dieviņš Tētiņš") 334

Pašepitāfisks monologs ("Es esmu beigts!") 62

Pat vējš ir zaļš ("no pilnbrieda vasaras") 437

Patriarha monologs pie sevis (""Vecais dēls"...") 479

Paver lūku ("un pasaules kosmosā iebāz galvu") 293

"Pavisam sveša balss" ("Piedod man..." II) 86

Pie akmens Caka ("divi vīri dzēra") 237

Pie kvasa mucas ("sievas spriež") 586

Pie nogāztas liepas ("kā nokautas cūkas") 584
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"Pie visa ir vainīgs" (Reportāža turpat vai ar pusgadsimta atkāpēm)

596

"Piedod man..."I ("Es tev jau esmu piedevis") 84

"Piedod man..."II ("Pavisam sveša balss") 86

Piesacīšana ("Es aizmigšu trijos") 201

Pil pilieni ("pa pazarēm -")591

Pilsētā atnākušais ("nepazaudē ar laukiem") 427

Pinušies kā ("pakulās") 326

Pirmsrits ("Ar melnusegu") 142

Plēsoņa ("vienmēr ir plēsoņa") 265

Plosītā ritmā ("dzied ložmetējs") 184

Poda bauslis ("cik ielies manī") 558

Post scriptum ("Nav ko atrunāt mani") 46

Prāts ("izsēņojies") 552

Priekš sevis ("pierakstīts, lai neaizmirstu") 72

Priekšvārds neesošai grāmatai ("Tu, lietuvēne") 221

Puķes ("Ir") 118

Pulksten jasmīna stundā ("Es tevi uzaicinu uz satikšanos") 36

Pusītes ("Mazāk ir veselo") 163

Radio maļ ("savu maļamo") 626

Radīšana ("ir sevis atdeve") 231

Reanimācija ("ir tā vieta, kur pašreiz rakstu") 302

"Rēc parki, it kā degdami" 40

Reportāža ar termometru padusē ("Lai tur ir kāda Sahāra") 347

Reportāža turpat vai ar pusgadsimta atkāpēm ("Pie visa ir vainīgs") 596

Ritms ("Un ta-ad") 152

Rīts ir tik milzīgs ("ka netiek iekšā") 466

Rīts pačukstēja logā ("esmu klāt") 518

Rudens apstājās ("tieši kā pulkstenis -") 665

Sagadās ("ka dūšas mājās nav") 345

Sāk patikt ("krāsns siltums piemīlīgais") 647

Sakņupa pie manis ("dzeju rakstītājs -") 475
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Saldais ("Tik daudzsaklausīts") 185

Sāļš cilvēks ("staigā pa tikko sniguša") 195

Sauciet, kā gribat ("par veselības") 306

Sauss ("Kastaņi") 82

Sava lelle ("Es šodien nepazīstu") 92

Sienāži sarāpušies ("kokos") 589

Sitam krustā ("Sitam krustā") 137

"Sitam krustā" (Sitam krustā) 137

"Slieksnim vēl pāri netiek" (Pāri) 162

Slimnīciņas ekspromtiņš ("Mani") 368

Stāv milzīgs kalns ("mēs bijām -aiz") 653

Sveces deg ("un savu dzīvi") 283

"Sveiks, krabi!" (Apsveicināšanās) 179

Svētdiena. 1905. ("Tvanīgā svētdienas") 143

Svīre būrī ("tā ir jāsaka") 349

Šī zagle nelīdzinās ("zaglei") 664

Šodien es iešu ciemos ("pie sveša cilvēka") 248

"Tā iet, kad grābājas..." 177

Tā liepu ziedu tēja ("man nepatīk") 319

Tā man ari neizdosies ("savu Sarkano grāmatu") 391

"Tā mīlestība" 168

Tā nu mēs satiksimies ("tā nu aiziesim?") 316

Tā tas nav norunāts ("vienūsainais sam") 651

Tad ("iesals putni mežezeros") 114

Tad, kad atkal ("mierīgs pērkons zemi iztricinās") 481

Tad ko ("Tad ko bez meža rozēm acīs") 23

"Tad ko bez meža rozēm acīs" (Tad ko) 23

Tāds savādums ("Dumjā") 154

Tagad es lādēšu tevi ("no panckām ārā -") 418

Tagad par jautājumu ("kurā es nekā nesajēdzu") 397

Tagadītēs ("sēžaities pie šamas") 489

Tajos ledainos ("Tajos ledainos Folklendos mirst") 17
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"Tajos ledainos Folklendos mirst" (Tajos ledainos) 17

Tam purvam ("Mēs tam purvam iesim garām") 16

Tāpat vien paliksim ("uz vienas zemes") 217

Tas bija tikai ("nepiedzimis rīts") 564

Tas ir tiesa ("ka mans šodienīgais spēks") 510

"Tas ir tiesa" (Kad viņi runā) 192

"Tas jau ir vecs" (Ugunslīnija) 206

Tās puķes ("Ir vēl uz pasaules") 35

Tava vakardienas ("krēslas paskatīšanās") 473

"Te man tika viss" (49. palāta) 414

Te nu būtu("Te nu būtu tā") 176

"Te nu būtu tā" (Te nu būtu) 176

"Te nu es esmu" 61

Tev sapnī ("virsū uzlaidīs") 292

Tie tur ("neir mašīnas") 140

Tik ("Tik būs gaiša tā mana diena") 113

"Tik būs gaiša tā mana diena" (Tik) 113

Tik daudz ("neapjaudātu gaismu visapkārt") 312

"Tik daudz saklausīts" (Saldais) 185

•Tik pretīgi idilliska ("diena") 215

"Tikai tagad" 75

Tikko tu nošņukstējies ("tikko es gribēju augt") 572

To telegrammu ("neraudi") 218

To uzkarsušo ("asfaltu tur") 369

Tonis ("Zelta nasta") 159

Trešais lēks ("kad otrā nebūs") 285

Trijacainie ("kas šurp pa naktīm nāk") 331

Trīs minūtes ("par vēlu") 99

"3500soļu" (Mani šīgada Līgo) 445

Tu buries ("un man bail") 43

"Tuesi iesniguši, māt" (lesniguši) 220

"Tuesi tālu" 97

-Tu esi turpinājums ("sacīja ābele") 459

"Tu, lietuvēne" (Priekšvārds neesošai grāmatai) 221
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"Tu man apviji rokas" 124

Tu man piedod ("māllēpene nav cigarete") 324

"Tu vari" (Vari) 134

Tu zini ("Tu zini") 71

"Tu zini" (Tu zini) 71

Tukšo un karsto ("kvasa mucu") 612

Turies, mežone ("šodien tev pieņemšana") 582

Tuvums ("Kā apmāts") 121

"Tvanīgā svētdienas" (Svētdiena. 1905.) 143

Ugunslīnija ("Tas jau ir vecs") 206

"Un notrīties pret tevi" 128

"...Un pagaidām dzejoli nevar drukāt" (Gar Mārupīti) 105

Un Pēteris man piedraudēja ("līdz Pēterdienai") 352

"Un stāvi, mana minūte, man klāt" 160

"Un ta-ad"(Ritms) 152

"Un tad kļuva tik kluss" 70

Un tagad punkts ("par ievām") 668

Urbj mani ("skatiens ass") 485

Uz ievu ziedēšanu ("viņa neatnāks") 290

"Uz kapa" (Vita) 136

Uz noziedošas rozes ("ziedlapas") 472

Uz ūdensnotekas caurules ("lietus spēlē man") 451

Uzmanību! ("Kaut ari viņus nemaz") 13

"Uzplauks ziedi" 174

"Uzzibsnī zili aci" 37

Vai ir kas ("sašaujāks -") 304

"Vai nu tā vajadzēja?..." ("aiz šīs mīļās frāzes") 542

Vai tas nav glauni ("pie apkrauta galda") 261

Vai tas varētu ("Vai tas varētu būt?") 119

"Vai tas varētu būt?" (Vai tas varētu) 119

Vajag sākt jaunu dienu ("un tā jau ir iesākusies") 229

Vajagot ("Kaut kur vajagot atsacīties") 54
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Vakaros ("kad visiem šeit mērnieku laiki") 372

"Var nomirt cīņā" (Brīdinošais) 203

Var uzticēties sausam vējam ("ja tam caur siena vālu brāzt") 460

Vari ("Tu vari") 134

Vasara līdz ausīm ("iekšā jūlijā") 528

""Vecais dēls""(Patriarha monologs pie sevis) 479

Vecie dampji ("otrreizējai pārkausēšanai") 654

Vējš kā apdullis ("dzied parkādiem tur") 188

"Vēl ir indiāņu rezervācijas" 130

Vēl krūtīs sāp ("Vēl krūtīs sāp no") 9

"Vēl krūtīs sāp no" (Vēl krūtīs sāp) 9

Vēl lapas ("savu caurspīdību") 314

Velns par stenderi ("un otru ari -") 419

"Vēstule laikam ir nākusi kājām" 187

Vēstule no tepatienes ("Visgrūtāk") 145

Vibrācija ("Liels brīnums") 25

Vienarinda ("Nu ir joki") 91

"Vienasmilga" (Dzīvošana pļavā) 21

"Viens mans ļaunprātis" (Kalniņi un lejas) 78

Viens tāds varonis ("bez varoņdarbiem") 505

Viens vecs frēzētājs ("sacīja") 360

"Viens vējš par mums abiem" 161

Viņa nodomi ("bija tik melni") 514

Viņas biogrāfija ("ir īsa") 310

Viņi runā, es klusēju ("-...nenoticēju, un viņš ielēca, kad") 567

"Viņš visai netveramai dzīvai dabai" (Linnejs) 205

Vīriešu brālības ("visas") 147

Visam dzīvē garām ("staigādami") 389

Visbiežāk neieredz ("aiz nesaprašanas") 441

"Visgrūtāk" (Vēstule no tepatienes) 145

Vislielākā no likteņkaujām ("notiek tur -") 408

Visnokaujošākais ("cilvēkā -") 378

Viss ir nosacīti ("mans naivais skuķi-") 526

Viss kā pēc Ed. Veidenbauma("un ari ritms šķiet tas pats") 399



"Viss kož" (īgnumiņš) 24

Viss tā kā būtu("kā vajag-") 497

Visu es nepaspēšu ("piestenografet") 571

Visu ko ("tu ņem un iznieko") 565

Vita ("Uz kapa") 136

Vītolu pūkas ("te - lēcējpulks") 338

Zaļā ("Ko tu dari, vasariņa") 156

Zaļas zālītes gramatika ("Nominatīvs") 607

"Zelta nasta" (Tonis) 159

Zem kokiem rūgts ("uz kādām kāzām") 662

"Zeme" (XX gs. mīts) 209

"Zeme šķeļas!" (Negaiss) 41

Zilā ("Zilā") 158

"Zilā" (Zilā) 158

Zilonis ("ņēma un ņēma") 219
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SATURS

DZĪVES LAIKĀ NEPUBLICĒTĀ DZEJA

1982 (ar aprīli sākot) - 1983

1982

Nr. 13(aprīlis)

Glābjot karali 7

Vēl krūtīs sāp 9

"Es šodien aizņemšos" 11

Uzmanību! 13

"Notrīsēja no spāres" 14

"Nedari otram" 15

Tampurvam 16

Tajos ledainos 17
"Ko ar rīksti" 18Pasavu upi20Dzīvošanapļavā21Tadko 23

"Ko ar rīksti" 18

Pa savu upi 20

Dzīvošana pļava 21

Tadko 23

īgnuminš 24

Nr. 14(jūnijs)

Vibrācija 25

"It ka nezin cik tuksnesī bijis" 33

"Es uzkāpu kokā" 34

Tas puķes 35

Pulksten jasmīna stundā 36

"Uzzibsnī zili ači" 37

"Gads ir sarāvis" 38

Nr. 15(jūnijs)
"Ka tavi vardi" 39

"Rēc parki, it ka degdami" 40

Negaiss ("Zeme šķeļas!") 41

Nokrita debesīm42

Tu buries 43

"Atkal ka skudriņa pazudi" 45

Post scriptum ("Nav ko atrunāt mani") 46

Jāņa Jāņi 48

"Izslējās divas varavīksnes" 51
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Nr. 16(jūnijs)
"Cik viss saprotams, saprotams ir" 52

"Cilvēce!" 53

Vajagot 54

"Dažs piekust" 56

Formula ("Es esmu gaidītājs") 57

Garām aizgāja 58

"Karaliski" 59

"Kad man nav tevis" 60

"Te nu es esmu" 61

Nr. 17(augusts)

Pašepitāfisks monologs 62

"Dzen kokā cirvja pieti" 65

Gara aušība 66

Nelaimes gadījums 68

Nr. 18(augusts)
"Un tad kļuva tik kluss" 70

Tu zini 71

Priekš sevis 72

Kaitīgums 73
'Tikaitagad"75"Kaunalieta"76Kalniņiunlejas78

"Tikai tagad" 75

"Kauna lieta"76

Kalniņi un lejas 78

Nr. 19(augusts)

"Nepārtaisies" 80
"- Lasimani" 81Sauss82

"- Lasi mani" 81

Sauss 82

"Piedod man..." I 84

"Piedod man..." II 86
"Es izšāvu" 88

"Es izšāvu" 88

"les uz Balasta dambi" 89

Viena rinda 91

Sava lelle92

Nr. 20 (augusts)
"Kad lasa taisītu dzeju" 94

"Man steidzīgi vajag" 96
"Tu esitālu" 97

"Tu esi talu" 97

Trīs minūtes 99

Atliek 101

Ka meža sauc 103

Gar Mārupīti 105
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Nr. 21 (augusts)

"Gulbja dziesmu dzied" 107

"Acīs sabērti pipari" 109

"Nem visas diennakts stundas" 110

"Ko nu tur izlikties" 111

"Dzeltena liepu lapa" 112

Tik 113

Tad 114

"Nē, es nevaru pretī ņemt" 115

"Manu dīdītāj" 117

Puķes 118

Vai tas varētu 119

Tuvums 121

'Tu man apvij i rokas" 124

"Manī ir" 125

Nr. 22 (septembris)

Gaidīt 126

"Un notrīties pret tevi" 128

"Vēl ir indiāņu rezervacijas" 130

lešana, paliekot turpat 131

Vari 134

Vita 136

Sitamkrusta 137

Nr. 23 (septembris)
23. burtnīcu sākot 138
Tietur 140

Tie tur 140

Pirmsrīts 142

Svētdiena. 1905. 143

Vēstule no tepatienes 145

Vīriešu brālības 147

"Apdzisa pļavas" 151

Ritms 152

Tads savadums 154

Zaļā 156

Zilā 158

Tonis 159

"Un stāvi, mana minūte, man klat" 160

Nr. 24 (oktobris)
"Viens vējš par mums abiem" 161

Pāri 162

Pusītes 163

"Es nolēmupielūgt" 164



696

Mistika 166

'Tā mīlestība" 168

Novembris 169

Nr. 25(novembris)

Gribas 170

"Drebelējos" 171

"Nav jau diezcik" 173

"Uzplauks ziedi" 174

Te nu butu 176

'Tā iet, kad grābājas..." 177

Nr. 26(decembris)

Apsveicināšanās 179

1983

Nr. 1 (janvāris)
"Dienajau stiepjas" 180

"Jo ilgāk novārguļots" 182
Plosītā ritmā 184

Plosīta ritma 184

Saldais 185

"Vēstule laikam ir nākusi kajam" 187

Vējš kā apdullis 188

Kā smejies 190

Kad viņi runā 192
Sāļšcilvēks195Es tev rakstu 196

Sāļš cilvēks 195

Es tev rakstu 196

Labi, es nesmiešos 198

Es tev nevarēju 200

Nr. 2 (marts)
Piesacīšana 201
Brīdinošais203Linnejs205

Brīdinošais 203

Linnejs 205

Ugunslīnija 206

XX gs. 80-tie208
XXgs. mīts 209Es neesmu 210Zilonis212

XX gs. mīts 209

Es neesmu 210

Zilonis 212

Kāpēc 213

Kas cauri sniegam 214

Tik pretīgi idilliska 215
Tāpat vienpaliksim217Totelegrammu 218

Tāpat vien paliksim 217

To telegrammu 218

Murmuļāda 219



697

lesniguši 220

Priekšvārds neesošai grāmatai 221

Nr. 3 (marts)

Nu, kā tad 224

Bija norunāts 226

No visām staltākajām 228

Vajag sākt jaunu dienu 229
Radīšana231

Radīšana231

Parādies vienreiz 233

Ko nu kurš saprot 235

Pie akmens Čaka237

Atbrīvotība no 239

Nr. 4 (marts)
Būs pali 241
Nosniega242

No sniega 242

Kā uz perēšanu 244

Goijas albumus246
Šodienes iešuciemos248Aktu, mālupika250

Šodien es iešu ciemos 248

Ak tu, malu pika 250

Malēniete252

Lai visos grēkos 259

Ka gandarīts 260

Nr. 5(marts)
Vai tas nav glauni 261

Nošvīkst 262

Labi rūkts 264

Plēsoņa 265

Gauži melotu 267

Aiziet spēks 269
Nekatrs 271

Ne katrs 271

Ka tu mani saredzēji 273

Nekāda vēja 275

Kad sastopas 277

Es tev, bral, sēdēšu 279

Nr. 6 (aprīlis)
Kas viņiem draud 281

Sveces deg 283

Trešais lēks 285

Lēnam, ka mēness dilst 287

Es uzdrīkstējos 289

Uz ievu ziedēšanu290
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Pameta mani 291

Tev sapni 292
Paver lūku293Krustugunīs 295

Paver luku 293

Krustugunīs 295

Mans stulbums ir 297

Mana gudrība ir 299

Nr. 7(aprīlis)
Kamēr vēl ārsts 301

Reanimācija 302

Vai ir kas 304

Kas ar to sarkano sauli 305

Sauciet, kā gribat 306

Bērnu ratiņi 308

Kas vien vairs paelst var 309

Viņas biogrāfija 310

Tik daudz 312

Vēl lapas 314

Man tikai vienu 315

Ta nu mēs satiksimies 316

Etiķete 318

Ta liepu ziedu tēja 319

Nr. 8 (maijs)
Nelaime tā 321

Cilvēks mīl tevi 323

Tu man piedod 324
Pinušieskā 326

Pinušies ka 326

Es esmu tava 328

Kā es gribētu 329
Trijacainie331Es gributur 332Pašdarbnieks334Jaunuskārdu 336Vītolu pūkas 338Es esmu gards 339

Trijacainie 331

Es gribu tur 332

Pašdarbnieks 334

Jaunu skārdu 336

Vītolu pūkas 338

Es esmu gards 339

Nr. 9(jūnijs)
Balto nakšu 341
Ciksapņojošo343Sagadās345

Cik sapņojošo 343

Sagadās 345

Reportāža ar termometru padusē 347

Svīre būrī 349

Mannav krasu 350

Kāpalaidīs ņuņņas351
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Nr. 10(jūnijs)
Un Pēteris man piedraudēja 352

Nostalģija 354

"Divu nāvju" 356

- Kāpēc jums vajadzīgs 358

Viens vecs frēzētājs 360

Ēnas aiziet 363
Gaujasplostniekudziesmas365Kadvārdi nesarec367

Gaujas plostnieku dziesmas 365

Kad vardi nesarec 367

Slimnīciņas ekspromtiņš 368

To uzkarsušo 369

Kas tas par mūžu laiku 370

Vakaros 372

Ko šodien darīs tie 374

Nr. 11 (jūnijs)
Es pamodos 375
Ar ritu 376

Ar ritu 376

Visnokaujošakais 378

Dzīves raibā 380

Atkal saruna ar Čaku 382

Kāzu dziesmu 385

Mani dauza 386

Kamieļvilnas segu 387

Visam dzīve garam 389

Ta man arī neizdosies 391

Kur viss kaut kam pieder 393

Par rītu pārtop nakts 395

Nr. 12(jūnijs)

Tagad par jautājumu 397

Viss kā pec Ed. Veidenbauma399

Manbija 401

Ka vārpata 404

Mansmiekli nenāk 406

Vislielākā no likteņkaujam 408

Lauskas 410

49. palāta 414

Nr. 13(jūnijs)

Gaišajās naktīs 416

Tagad es lādēšu tevi 418

Velns par stenderi 419
Ir dzeja421

Ir dzeja421

Grābjot informāciju 423
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Malvas - mūķenes 425

Pilsētā atnākušais 427
Esnepazīstu 429

Es nepazīstu 429

Ar senu ritmu 432

Nr. 14(jūnijs)
Kā man patīk pirmie 435

Pat vējš ir zaļš 437

Cik nu var tikt klāt 439
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