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Dzejnieku saimē, gluži kā visās citās ļaužu sabied-

rībās, gaišie un harmoniskie vaibsti sastopas ar saplo-

sītiem, laimīgām sejām rādās blakām skumju apēnotās,

veimariskās svinības apspīdētajam ilgajam Ģētes mū-

žam plaiksnās pretī Lenca traģiskā vienvakara rūsa.

Daudzas grāmatas runā par agrīnajiem, ātri nobriedu-

šiem, kas īsā gadu metā sasnieguši spēka un spožuma

virsotnes. Šos īsās dzīves, lielo darbu dzejniekus var

apskaust tie, kas aizgājuši agri, nepagūdami atraisīt sa-

vas spējas pilnā mērā.

Tas, ko paguvusi paveikt Austra Skujiņa divdesmit

trīs gadu gaitā no Vidrižu mežsarga mājām līdz nāves

naktij Daugavā, var būt tikai fragments. Dzīves un

dzejas fragments, pirmmets, sagatavošanās posms.

Te būs daži vārdi par šo īso dzīvi. Biogrāfiskās

ziņas sniegusi jaunās dzejnieces māsa Rūta.

-Austra Skujiņa dzimusi 10. februārī 1909. gadā Vid-

rižu Kraukļos, kur viņas tēvs bijis mežsargs. Austra ir

savu vecāku pēdējais bērns (viņai trīs māsas un brālis,

kas arī pats aizgājis no dzīves). Agri iemācījusies lasīt,

agri tai sākusi darboties dzejiskā fantāzija. „Viņa reti

kad piedalījās kopā ar citiem bērniem rotaļās. Mīlēja

vientulību. Lasīja, rakstīja, zīmēja, vai pasauca suni

Dundū un aizgāja uz mežu." Gājusi ganos, pie citiem

darbiem nav bijusi piedabūjama. 1919. gadā iestājusies

Pabažu pamatskolā, ko beigusi 1923. g. un rudenī iestā-

jusies Rīgas pilsētas otrā ģimnāzijā; 1924. g. pārgājusi
uz ceturto ģimnāziju. „Tai gadā nomira tēvs. Pava-

sarī bija no mājām jāaiziet. Līdz ar tēva nāvi izsīka

līdzekļi skolai. Ja gribēja skolu turpināt, bija jāpelna

pašai. Austrai bij tikai 16 gadu, kad viņa 1925. g. rudenī

pārgāja uz Kultūras Biedrības vakara vidusskolu un

pa dienu strādāja kā izsūtāmā meitene Rozenberga slu-
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dinājumu kantorī, pelnīdama 30 latu mēnesī. Ar šiem

30 latiem un nelielo pabalstu, ko varēja atlicināt vecākā

māsa, vajadzēja izdzīvot un samaksāt skolu. Tai laikā

Austra sāk rosīgi darboties Darba Jaunatnē. Raksta

revolucionāras dzejas. Pēc vidusskolas beigšanas iestā-

jas Augstskolā, dabaszinātņu fakultātē. Dabū darbu

Zemkopības ministrijā kā mašīnrakstītāja. lestājas stu-

dentu biedrībā Zemgalijā. Apstākļi spiež pēc viena gada
atstāt augstskolu. Paliek ministrija un rakstniecība. Pa

to laiku Austra iestājusies sociāldemokrātiskā strādnieku

partijā. Pirmo dzejoli Austra uzrakstījusi 10 gadu ve-

cumā Pabažu skolā, pirmais dzejolis iespiests 1925. g.

Sociāldemokrātā."

Krājumā, ko Austra Skujiņa pati bij sagatavojusi,

atrodams mazs dzejolītis Gāršai, kas uzrakstīts 1923. g.

„Gārša, tavu sapni kluso pasapņot man tīk, noslēpumu
lielo dziļo gribas izpētīt. Gārša, saules apstarotā, gri-
bas dzirdēt šalku tavu, melodijām izrotāto... Sapni

skumjo stāstīt savu." 14 gadu vecā meitene vēl nav

atradusi savus vārdus. Līdzīgu miera apdvestu dabas

ieskaņu viņai vēlāk maz un tās tad arī reti rod īpatnī-

gāku izteiksmi. Lāgiem, pieminot, ka „nav tā agro

zvaigžņu gaisma, kas pa maniem matiem staigā — mīļu

acu varavīksnes atspīd izmocītā vaigā", vai arī redzot,

ka „krīt sniega pūkas vieglas", paviešas pat it kā Skal-

bes vaigs. Tak drīz sāk kristallizēties Skujiņas savda-

bīgais grūtsirdības un ironijas, rotaļīgas asprātības un

drūma skarbuma sajaukums. Tīru dabas atmiņu Sku-

jiņa laukos uzkrājusi diezgan maz, ja spriežam pēc vi-

ņas dzejoļiem. Ar dabas skatījumiem sakūst agrs rūk-

tums, sapņainas refleksijas. Tā rodas siltas vārsmas

par Jāņtārpiņu. „Valga migla skalo stiebrus, kautkur

grieze griež. Tā kā krāšņie saules rieti, dzīve jāizcieš."

Ceriņzars: „Ņem šo ceriņzaru, lai nav elpot grūt — citu

pavasari var vēl sliktāk būt." Tāda sāpīga un dzidra

refleksija ir pilsētas Rīts, kas uzgleznots ar japānisku
vizmu. Tur aizlido sapņu dzērves, aizmieg logu acis un

ķiršu koki runā par sarkanām ogām. Beigas („diena
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slauka mēslu kastēs siržu druskas") ir raksturīgas dau-

dzām Skujiņas dzejām. Idillē iejaukta neromantiskā

ikdiena.

Pavisam reti lauku iespaidiem ir statisks raksturs.

Gleznu lielā daļa ir dinamiska. Putns, vējš, straume.

Visas gleznas sašūpo, paceļ uz saviem spārniem verbi.

Lauki nāk līdz. Ar viņiem saistās priekšstats par

mieru. Mātei nakti lietuvēns smacē elpu: „Dzirdēju,

raudi tu bezgaisa telpā." Viņa sauc: „Atgriezies mājās,

mans bērns!" (Mātes dziesma radiofonā). Tak pilsēta ir

uzvarētāja. Skujiņas daudzveidīgajā duālismā, lauku

un pilsētas divcīņā, sabiedrisko ideju un romantikas,

masas un personīgās dzīves, ikdienas un eksotikas, dzī-

ru un pesimisma, bohēmas kroga un Solveigas, brīvā

panta un klasisko četrrindu pretstatojumā, — visur

valda pilsēta.

Tā nāk vispirms ar kapitālistiskās pasaules skar-

bajām pretešķībām. Sociālās idejas, sociālais pamat-

strāvojums ieņem ievērojamu vietu Skujiņas dzejā, lai

arī tieša sociālā tematika nav plaši izplesta. Austrumu

ekspresī konkrētā doma paslēpta pārāk kuplā vārdu

plūsmā. Pati doma tomēr skaidra. „Nīcšes pārcilvēk,

pūlies tu velti, solo vairs neder!"

Sapņotāja meitene Rīgā iekļaujas sociāldēmokratisko

organizāciju darbā. Arī pašos pēdējos gados, kad šī

rosība atslābuši, kad personīgā, subjektīvā pasaule pra-

sījusi savu, pamatā paliek asais skats un simpātijas

strādnieku šķirai.

Rīgā, ģimnāzijā, organizācijās, universitātē, biblio-

tēkās, teātros, Tautas Augstskolā, dienas darbā, kafej-
nīcas vakaros, draugu sanāksmēs, klusās stundās ar grā-

matām, brīnum ātri aug un plešas meitenes garīgā pa-

saule. Meitene daudz lasa. Viņas atstātos papīros

daudz norakstu un tulkojumu. Tur ir vāci: Heine, no

jauniem Kestners, Bechers, Tollers, un blakām šiem re-

volūcionāriem Teodors Deiblers. Tur ir angļi vācu un

latviešu tulkojumos: Svinbērns, Brauningas soneti, ame-
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rikānis Vitmenis. Tur ir daudz austrumnieku: ķīnieši,

japāņi, turki, persieši, indieši, par visiem vairāk Hāfiss.

Tur pārtulkoti vairāki fragmenti no franču gleznotāja
Pola Gogēna grāmatas Noa-Noa, kur aprakstīta Tahiti.

Tā nav nekāda seklā, ikdienišķā lasāmviela. Tur jau-

šama gaume, vēriens, neatlaidīgas dziņas pēc jauniem

apvāršņiem.

Rīga ir bagāta, dzīva, un Rīga ir arī nežēlīga. Vid-

rižu meitenei tā aplauž putna spārnus. Maizes darbs,

materiālas rūpes, kas salauž arī stiprākus stāvus. Kas

notēlos visu notikumu virkni, piedzīvojumus un ietekmes

deviņos Rīgas gados? Ja literātūrvēsturniekam Austra

Skujiņa liktos monogrāfijas cienīga, viņš varētu Dauga-

vas paņemto meiteni apgaismot ar visiem modernās li-

terātūrzinātnes prožektoriem, ar Marksu un Freidu, krie-

vu formālistiem un amerikāņu psīcholoģistiem; viņš sa-

stādītu senču chronoloģiju un izpētītu iedzimtību; ap-

taujātu paziņas un savāktu vēstules. Patiesību sakot,

tas varētu visvairāk būt romānista darbs: jaunā meitene

saslietos kā varone, trausla un aizkustinoša, Latvijas pē-

dējā gadu desmita fonā, kur ietvertos veselas jaunatnes

kopas likstas, kaislības, sapņi un maldi.

Tas nevar būt šo ievada vārdu nolūks. Tas arī ne-

stāv viņu rakstītāja spēkos.

Rakstītājs var atgādināt vienīgi, ka sapņi un maldi

ir sāpīgi un rūkti bijuši. Horācija odā ieteiktais zelta

vidusceļš nekad nav bijis jaunatnes ceļš. Vismazāk

mūsu dienās. Zelta svari sašķiebušies, cilvēki nedzīvo

ziloņkaula torņos, bet strādā, cīnās, izsamist, sapņo, sa-

brūk savā vientulībā, lai gan ļaudis virmo visapkārt.
Nedaudzos pēdējos gados uzrakstītas Austras Sku-

jiņas labākās dzejas, kurās atraisīta viņas spraigākā

īpatnība.
Tai skumjš pamattonis. No sarkanas vīna glāzes

raugās nakts. Dzīvotgriba, gara mundrums, domu asums,

kas viss jūtams Skujiņas dzejās, soli pa solim atkāpjas,
izmisuma vajāti. Raiņa romiskās sentences par pašnā-

vību („Kad mana dzīve būtu tik mana vien", „Ja esi ap-
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nicis šo dzīvi", „Domā uz dzīvi"), Gala un sākuma un

Klusās grāmatas mācības, kas ir visu šķiru postulāti,

nespēj saturēt dažu dvēseli pēdējā cīņā pie zemes. Šī

dzīvotgriba un dzīvotnespēja, šī subjektīvā lirika, baiļu,
moku un laimes ilgu trīsas piešķir īsto pievilcību Sku-

jiņas beidzamo gadu dzejai. Lielo tiesu tā meklējumu

posmā. Kā idejisko virzītāju, tā formālā ziņā. Bieži tā

pamesta neizstrādāta. Dažreiz izraibināta ārišķībām un

liekiem vārdiem.

Kur tverties? Sauc dzīres, bohēma, ekstrāvagances.

Bet „rīt tava seja būs gurda un bāla". Šalc buras, burz-

guļo straumes, skrien vilciens uz tālām zemēm. Vilina

eksotika, sapņi par Ķīnu un Javu. Jaunie latviešu re-

volūcionārie dzejnieki, kas nebij gatavi tiešai cīņai pašu

mājās, pārsvieda savus lozungus uz Tāliem Austrumiem.

Skujiņa, kurai romantika, sentimentālisms, laimes ilgas

pašu mājās šķiet tikpat sīkas, cik illūzoras, atvieto tās

ar dienvidjūrām un Āfriku. Tik pāri palicis no visas

dzīves, kā „maza dziesma par Āfrikas sauli".

Dziļākai jūsmai liek ietrīsēties mīlestība. Tā pa-

darījusi slavenas lielākās dzejnieces: anglieti Brauningu,
francūzieti Debord-Valmoru, krievieti Achmatovu. Pir-

mā apdziedājuši laimīgu dzīvi, francūzietei un krievietei

tā bijusi nelaimīga. Nežēlīga tā bijusi latvietei. Iro-

niskā bohēmiete, asā domātāja krīt ceļos pie Madonnas

kājām. Kļūst silti sirsnīga un identificē sevi ar Sol-

veigu, vissievišķīgāko sievieti, pazemīgo mīlētāju. Sa-

velk rūktu aplēsumu astoņās rindās. „Vairs ilgi nedzī-

vos roze, ko tu man sviedi pa logu — ko nesaēd tuber-

kuloze, to nomāc ar mīlas slogu. Es glāstu ziedu un

minu, kur paslēptas ērkšķu smailes, un sastādu aprē-

ķinu, cik izmaksā mirklis laimes." Tas ir dārgs, „jo

mūsu mīlu gaida sarkofags".
Šiem bailīgajiem pieklauvējumiem tumša namarūtīs,

šiem saucieniem bez atbalss apvijas melnās izmisuma

liānas, asiņainas efejas, nāves rēgi. Vai jaunu dienu ne-

guldīt labāk „sirds kristalla zārkā vēl nedzimušu?" Pret-

runas sacērtas: „Tikties ar nāvi garām pagāja cilvēks,
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kas mīlēja dzīvi". Atskan dziesma līķim, met ēnu karā-

tavas. Kļūst baigi kā Edgara Po pasaulē. Nekur vairs

glābiņa. Tik daudz ļaužu, tik maz draugu. Ikdienas

plūdumā dzejnieces pesimisms liekas frāze. Naktī no

4. uz 5. septembri visas dzejas iegūst jaunu un baigu
reālību. Skujiņa rod mieru Daugavā. Daudz rakstu

laikrakstos, liels pulks pavadītāju kapsētā, karogi, ru-

nas, mīla, draugi. Kur tie bij dzīvē? Uz lūpām sa-

biedrības pašuzturēšanās postulāts: nedrīkstēji. Un žē-

līgs: piedodam. Ne tur vairs soģi, ne piedevēji vaja-

dzīgi. Vajadzīga saprotoša cilvēcība, aizgājušai un tiem,

kas mīlē dzīvi, bet dodas „tikties ar nāvi". Tos labāk

saprast palīdzēs šīs dzejas.

J. Sudrabkalns



DZEJAS
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Mans draugs

Mans draugs ir tas, kas neprot dzīvot,

kam spārni straujāki kā bezdelīgai,
kas skumju važas iesviež vējos brīvos

un skanēt liek pat satrūkušai stīgai.

Mans draugs ir tas, kam acīs sapņi kvēlo,

kas atstāj dzimto krastu, meklē jaunu zemi

un bijušā nekad vairs nenožēlo,

kas mīlē dzīvi, pelēko un lēto,

un gavilēm sveic dienu neredzēto.
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Augstāk

Augstāk, augstāk vedi, taka,

celies, nevarīgā griba!
Kalni ēnas aizās raka,

galotnēs dzirkst saules ziba.

Asi vēji sitas sejā —

pārāk daudz še viņiem spēka,

mīļi glāsta tie tik lejā,
kur nav svētuma, ne grēka.

Klinšu radzes, cik jūs ļaunas —

man jau kājas asiņainas,

ceļu krusto takas jaunas —

vai tik drīz jau prāti mainās?

Vai jau pagurst gars un miesa,

atpakaļ grib klusā sētā,

dzīve, teic, kur tava tiesa

tukšot baudu kausu lētu?

Augstāk, vedi augstāk, taka,

vēl par maz man sāpju rētu.

Asinīm kas ceļu slaka,

vienmēr mērķi tura svētu.



Kādreiz

mašīnrakstītājas steidzīgie pirksti
sitīs uz papīra loksnes

liesmainus burtus,

vārdus, ko diktēs

jauna laikmeta

sirds.
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Barbars

Tais salonos greznos, kur kristalla vāzēs

vīst rozes, kur parkets ir slidens un spožs,

es iemaldījos kā pārdroša frāze,

kaut esmu tik barbars priecīgs un drošs.

Manas kājas nesen vēl satika lietu,

manos matos vēl sapinies rīta vējš dveš,

un nesen vēl vēroju saules zeltaino rietu,

kad likās, ka ielās pats sev var kļūt svešs.

Tur nava ko liegties: trūkst pagrabos ziedu

un ceļmalā viegli nav akmeņus kalt.

Bet nava tur skumjo kapeņu biedu,

kā šeit, kur no spuldzēm krīt atspīdums salts.

Ak, saloni greznie ar spoguļu sienām,

man slikta gaume
— man nepatīk zīds!

Kam novīst kā rozei, dzīvei svešam un vienam,

draugi, es labāk došos jums līdz!

Kaut vēl ielās nav saules, kaut darbs saliec plecus,
tulznainām rokām ir mīļš un maigs glāsts.
Kaut rūpes pirms laika dara gurdus un vecus,

sirds viegla un jauna, un jauns jūsu stāsts.
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Pastaiga

Kam tu, mazais puika,
brīnā acis plet?
Mūs pār vienu sētu

likteņsētnieks met.

lesim šonakt kopā

ļaužu jūrā klīst,

tur, kur reklāmspuldzes

ēnu skumjas nīst.

Labi, ka tev māju

bijis nav nekad:

būs šai jaunā sirdī

lielāks plašums tad.

Dzīvei labpaticies

mūs ir izjokot —

tikai sapņu troņus

nebij žēl tai dot...

Tālu, tālu laimes

mirdzošs ametists,

svešs kā ielu stūrī

dusmīgs policists.

Bet par zemes lodi

vienmēr bijis prieks,
varbūt reiz tās krastos

cilvēks nebūs lieks!

Uz to vecai dzīvei

teiksim diezgan mēs:

pietiek dejā griezties,

daiļā barones!
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Jusu vārdam slavens

oreols, bet vecs;

mums nav augstu radu,

toties stiprs ir plecs.

Vapenis ja skrandas,

nava tādēļ kauns —

skrandās brīves sapnis
vienmēr spožs un jauns.

Sārtāk vēl par lūpām,
kuras krāso grims,

mūsu krūtīs dziņa

cīņā mesties dzims.

Un kad atkal ielās

satikties būs gods,
liksim kāju ceļā,
lai jūs parauj jods!

Redz, tu sāc jau smaidīt,

mazais ielu zēn,

kaut kā svecēm vējā

mums būs jāizplēn.

lesim šonakt kopā

priekšpilsētas nīst,

tur, kur reklāmspuldzēs
ēnu ziedi vīst.
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Pagrabā

Māt, kad tu aizej projām no rīta,

neaizsedz krēslaino logu.
Garām skries lapa no vēja dzīta,

garām pagraba logam.

Kājas nāks un aizņirbēs ātras,

vieglas, kā gaiss stāvu augstāk.

Bet ja tās atvērs man skumju vārtus,

slaucīšu asaras plaukstās.

Uzlikšu galvu uz palodzes platās,
meklēšu mākoņu kuģus.
Saules dāmai būs izsmiekls skatā,

kāpjot pa ielas bruģi.

Māt, kad tu aizej projām no rīta,

neaizsedz krēslaino lagu.
Garām ies kājas pa asfalta grīdu,

garām pagraba logam.
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Sveiciens dezertierim

Tev jau tiesa — man dienas bez smaržas

nobirst ielās kā kastaņu sniegs.
Tik vien paliek, kā rūgtsaldā garša

pāri no laimes — un tas taču nieks.

Ticu, ka vēji kur iešalcas zaros,

maijzvani zvana un labība dīgst
tāpat kā senajos pavasaros,

kurus reti kad atminēt drīkst.

Ticu, kautkur plūst dziļa un plaša
dzīve kā upe, kas jūru jau zin.

Šeit viņa satraukti verdoša, asa,

miera tava vairs neatmin.

Tomēr nesaki, klājas tev jauki

tur, kur blāzma kā karogi zied,

miglā kad mazgājas pelēkie lauki —

zinu, tāpat tu vēl mīli un ciet.

Jo kas ielu nemiera dziesmās

rūdīts un kļuvis tērauda ciets,

ātrāki nerims, līdz svelmainās liesmās

atblāzmos vecās pasaules riets.
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Nost!

Jūs mazdūšīgie,
tik padevīgi galvas noliecat,

kad garām aizslīd limuzins,

kas pārvadā no vienas kafejnīcas otrā

tos, kas mūs par übagiem un kropļiem pārvērtuši.

Pat sejā viņiem iespļaut baidāties —

un tomēr gribat drošsirdīgi būt,

ja noslaukāt no vaiga kauna dubļus

un dzīvot pieprasāt zem vecās saules!

Kaut aukstā istabā,

kaut skrandās,

kaut badā pamiruši —

apmeloti,

izsmieti,

tik dzīvot!
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Vai jums gan drosmes nav

uz spēli visu likt; lai visu gūtu?
Ne übagot, bet ņemt ar varu to, kas mūsu

Mums vecie likumi un tradicijas
ir vispasaules ugunsgrēkā jāiesviež!
Un karātavu cilpas,
elektriskie krēsli,

kas simtiem nedzīvotu mūžu postījuši,

un cietumi,

kas nokauj pamazām,

ir drupās jāsatriec!

Kad satrakotās masas,

kā taifūns drāzīsies pār visu zemes lodi,

kad sārtā sadegs darba ļaužu važas,

tad nost šis signāls sarkanais

un mūsu naids

pret verdzināto šķiru vērsies dziļā mīlā,

tad —

jaunā rītā ausīs jauna saule!
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Austrumu ekspresis

Pārāk ātra dzīve,

pārāk straujš tai temps,

zeme nestāv mierā,

dzīve neaizmieg.
Pārāk ātra doma,

viņu nepanāks

aero, ne auto,

ielu nemiers skaļš —

pārāk gausa gaita

cilvēkam tik vien ...

Kluss un vienmuļš sabirst lēni

dienu papiross pelnu traukā.

Jūtiņas sīkās un iedomas vārgās

aizmiglo sirdi kā zirnekļa tīkls,

brīvi vēji vairs neieplūst viņā,

brīvām domām peļķē nav vietas!
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Raudāt no mākoņiem iemācās cilvēks

zemē drēgnā, kur saule spīd reti,

zemē šaurā, kur nezin, kas plašums,

provincē miegainā,

nezin kur dzīvi!

Kaut tik sen jau rietumos gaišos

staciju grezno atstājis vilciens,

dzīves vilciens, kam komandu devis

mašīnists laiks uz austrumu pusi.

—
Vilciens uz austrumiem atiet!

lerēdnis paver gurušās acis

pāri kontu grāmatai biezai,

kur slēdz bilanci rietumu mākslai,

kultūrai,

zinātnei,

izsmietam dievam,

velnam, kam elle celta uz zemes —

kapitālismam!

Vilciens uz austrumiem

atiet!

Stacijā drūzmējas

trokšņaini ļaudis,

tie, kam vairs nava ko žēlot, ne atstāt,

tie, kam visu paņēma smejot

rietumu rēvijas džesbenda ritms,

ceļš kam vienīgais,
sauc kas uz priekšu!

— Uz austrumiem!

svilpes šalc stacijās, ostās,

radio torņi pār kalniem un jumtiem

raida šo saucienu zemei visapkārt

caur operām senām, rondo un valšiem.



— Uz austrumiem:

taktī sit rokas,

kaļot laktās

cirvjus un zāģus,
klausoties darba

priecīgā dziesmā.

— Cirtīsim mežu un pilsētas jaunas
celsim upju vientuļos krastos,

sarkans kā karogs, kā cīņa

par brīvi,

ugunskurs uzliesmos tumšajās taigās,
tuksnešos, klejo kur

putekļu vāli,

šalkot liksim oāzēm zaļām —

kaļam!

— Veļam,
klaudz āmuri akmeņus šķeļot:
— pamatus liksim

jaunajām celtnēm,

pilīm, kuru vārti nav slēgti,
dziesmas kur atbalsos

zālēs un ailēs

straujas un kvēlas

kā asiņu ritms!

— Vilciens uz austrumiem

atiet!

Vientulis gurdi

soļo pa tumsu,

spieķis sadreb

vārgajās rokās,

domu pilnā

galva

slīgst zemāk ...
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Nicšes parcilvek, pūlies tu velti,

solo vairs neder!

Dzīves vilciens, kas garām tev joņos,

ugunīm gaišām sašķeļot nakti,

neapstāsies,
kur stāvi tu —

tukšā,

smilšainā pasaules lielceļa malā,

dzīve nemūžam

nestāsies mierā!

Pavadīts lāstiem un gurušo vaidiem,

gar cietumu mūriem un kapeņu rindām

drāžas vilciens uz sarkaniem rītiem,

dzīves vilciens, kam komandu devis

mašinists laiks

uz austrumu pusi!
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Klusums

Vai jus dzirdat, ka klusums kliedz?

Kapos zārkus lauž līķi,

tukšās istabās lien.

Pār vēstures dīķi

pasauļu vēji skrien,

uz pleca raud brīvības sapnis.

Vai jūs zināt, cik klusums baigs?

Mēmās sienas dveš vaidus,

nāvē ļimst tulpes zieds slaiks.

Ļaudis veras pār jumtiem un gaida,

stingst virs galvas tik laiks,

ilgu spārni mirkst asarās slapji.

Vai jūtat, kāds klusuma smeldzei spars?

Pierē ēnu met domu rieva,

tāda cietuma nav, kur ieslogāms gars —

lūpās ir sāpes, bet acīs zib nievā:

sveiks esi, cīņas pavasars,

tavās straumēs plaukst brīvības sapnis
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Vēstule uz cietumu

Zeltzaļā rītā, kad sasauksies svilpes

un tavam logam

skries garām saules

krāsainie putni,

neapskaud manu

brīvību ielās

un stiprāku daudz vēl par cietuma mūriem

nebrīvību

starp ļaudīm.

Tev tikai liekas —

stāstīt var visiem,

ka pat ne nicināt, izsmiet vien vērts

melus, kas domas

pin zirnekļu tīklos,

un glaimus, ar kuriem gūst draudzību lētu,

ka laimi var kādreiz nopirkt par latu,

bet mīlu — pret ziedojumiem.

Varbūt, tev mākoņu rindas

sveicienus atnes no tālajiem mežiem,

bet mani gaida un pavada dienas

kā ēnas.

Bet, draugs mans aiz cietuma mūriem,

ja dziesmu par sauli,

par labāku dzīvi

neapraks ikdienas purvs,

tad, kādā trauksmainā rītā,

fabriku svilpes būs draudoši klusas

un salūzis tava cietuma restes!

To es apsolu, draugs!
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Mašīnrakstītāja

Undermood rakstāmmašīna vecā,

atļauj nolikt

galvu uz tava

metāla pleca

un klausīties

klusuma dziesmā.

Zinu
— reiz lādēšu tevi,

ka nesalūzt

riteņi vecie,

rakstot man dzejas,

skumjas kā Vidzemes birzes

un sliktas

kā nomales smilšainās ielas.

Es lādēšu tevi,

rakstot pēdējo reizi

ministra rezolūciju:
šī mašīnrakstītāja
valsts darbā

neder.
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Un tad,

kad nebūs ko zaudēt vairs pasaules biržā,

pazīšu dziesmu

tikai vairs vienu

traģisko dziesmu

par maizi...
Renstelēs čalos

netīri strauti,

sievas,

palsas kā aprīļa
čauganie sniegi,

bulvāros pārdos

pavasari,
un ielas puikas

svilpos dziesmas par sarkano jūrnieku pulku,

ceļot pār peļķēm
tiltus uz jaunu,

laimīgu dzīvi,

kuru ne es,

ne mani baskāji draugi
neredzēsim nekad,

jo aprīļa pali
aizskalos mūs līdzi papīra tiltiem

kā visu,

kas pagātnes daļa ...

Undermood rakstāmmašīna vecā,

atļauj nolikt

galvu uz tava

metāla pleca

un klausīties klusuma dziesmā.
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Klabošie kauliņi
nesit vairs līdzenus burtus uz papīra loksnes.

saule — koķete skaistā,

sviež caur rūtīm

izsmieklu sejā,

uz galda aktis

mirkšķina acis, —

bet es dzirdu,

ka Anglijas metalfabrikā

dzensiksnas šņāko, un griežas eļļoti rati,

strādnieki sačukstas klusi

par Āfrikas nemieriem,

Ķīnu

un brīvību, kuras tiem nava.

Varbūt viņi saka:

kādreiz uz kontinenta

mašīnrakstītājas steidzīgie pirksti
sitīs uz papīra loksnes

liesmainus burtus —

vārdus, ko diktēs

jauna laikmeta

sirds!



Tik pāri palika

no visas lielās dzīves,

kā maza dziesma,

dziesma par Āfrikas sauli,

ko dziedāja kādreiz

mans draugs.
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Zvaigznes

Šovakar vējam

glāstoši pirksti

un zvaigznes mirdz silti

kā kamīna liesmas,

pie kura sildījos sapnī.

Un šonakt es nevaru klusēt
—

šovakar zvaigznēm

pastāstu pasaku skumju,
cik dzīvē dažreiz iet slikti,

bieži nav naudas un Āzijas kalni tik tālu,

bet rudens vienmēr iekrīt tai laikā,

kad strazdiem jāizsvilpj sāpes no atmiņu dārziem.

Šonakt pasaulēm tālām

gribējās aizlidot līdzi

plašumā, kuram nav gala,
bet —

rudens vienmēr uznāk pirms laika,

un spēka trūkst pacelties pašai sev pāri.
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Skumju vīns

Dzersim šonakt skumju vīnu,

ja nav spuldzēs aizdegts prieks.

Draugs mans sapņos brauc uz Ķīnu,
te viņš jūtas svešs un lieks.

Domu brāzmainajos vējos

viegli pāri jūrām traukt,

bet kas vienreiz sācis klejot,
to vairs mājās neatsaukt.

Draugs no sevis bēg uz Ķīnu...

Domā, ka man dzīvot tīk?

Dzersim labāk skumju vīnu,

tā nav laime. — Neapnīk.
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Sestdienas vakars

Ģimenes dārziņos nakts briedē zirņus,

lapu ordeņi krīt.

Žēl, ka fantastiem nelaba slava —

greznotos rīt...

Lielajā namā uz stūra

mūzika saplosa nervus,

kūp dūmi,

dzied soļu švīkstošais valsis,

un kafijas tasēs izgaro kveldošas skumjas.

Pienāk cilvēks ar dvieli:

— Jūs laikam arī no tiem,

kam nav māju?

Laikam...

Bet toties nakts ielās glāstoši maiga

un tai nav cilvēku daba.

Kāds cilvēks,

kas idejas pārdod par latu,
stāsta:

būs jābrauc uz Alpiem,
kur sniegs zaigo saulē

un ganībās govis

plūc puķes ar latīņu vārdiem.

Rudens salnā

stingst bezcerīgs sestdienas vakars.



Kādēļ

Kam tu man stāsti

par ungāru stepēm,

par akām, kur dzirdina

zirgus ?

— Nav ceļa, kas vestu pret lami.

Kādēļ tu domā,

ka tikai brīnums

var pasauli notriekt no ceļa?

— Mūžus un likteņus

izsit no sliedēm

gadījums vienkāršs.

Kamēr tu jūsmo

par čigānu mūziku,

sauli pār Alpiem

un sādžām

Čechijas kalnos,

dzīves meteors nokrīt

tepat

pilsētas brīvkapos.

Un tu vēl sapņosi, draugs,

par meiteni Marseļas ostā,

kad tautas un zemes

jau mainīs dekorācijas.



Fantazija

Viļņi met dzirkstis Indijas jūrā

vakaros gaišos, kā dienvidu krusts.

Draugi, uz Javu dosimies, kurā

saules tikdaudz esot redzēts un justs.

Diezgan mēs plosījām sirdi un dzīvi,

pelnu traukā sadegt nav prieks,

vēji kad burās iešalksies brīvi,

nebūs neviens vairs pasaulei lieks!

Nebūs vairs skumji, kad vadīsim stūri

taisni uz Javu, uz sauli tik vien.

Pelēkā miglā grims pilsētas mūri,

apvāršņi plašāki vērsies aizvien.

Vajag būt skaisti tur, austrumu jūrā,

miglā kur sīrēnes maldīties sauc,

kuģis kad traucas uz zemi to, kurā

saules prieka tik bezgala daudz.
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Dzīvības dzēriens

Kad sakaunos no sliktām dzejām,
man mīļāks dzīves plūdums tiek

ar straumēs atmirdzošām sejām,

kas garlaicībā nesaplok.

Tad ielas atstāju, kur logos

ņirdz zīds un skrandains übags līkst

pie rozēm apauguša žoga,

kur sāpes prieku samīt drīkst.

Un sveicu nomales kā ķiršu zaru,

kas pāri galvai līkst kā prieka šalts.

Man pretī izskrien skaļi bērnu bari,

un galvās viņiem saules vaiņags balts.

Bet mazā kino bieži pārtrūkst filma,

kaut zāle nemierā un kājām sit,

jo te ar padevību vienīgi tie slimo,

kam mūža saules riets būs klāt jau rīt.

Kauc skaļrunis un dziesma ausīs griežas,

pār ekrānu kad mīlas drāma slīd,

bet siržu debess brīnums te daudz tiešāks

kā bulvāros, kur spuldzes lēni vīst.

Tak labāk patīk mums, kad zirgā straujā

pār kalnu aizām joņo kovbojs drošs,

un ēdot saulenes pēc uzvarētās kaujas,

mēs atzīstam: — Jā, čalīt, tas bij foršs!

Kad mani skumju dara dzeja,
es dzīvē iekļaujos. Tās straume nesaplok,
un acīm glāstu svešas, mīļas sejas,

kā zemes brīnumu, ko zilgmēs nesastop.
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Vējš

Pasaules klaidoni,

vējš,

apstājies brīdi jautrajā ielā —

nesamīs tevi

papēži smailie.

Viņi samin tik slimīgas sirdis.

Apstājies, klaidoni, padziedi dziesmu,

dziesmu par Sirijas tuksnešu svelmi,

dziesmu par Japānas ziedošiem ķiršiem,

dziesmu par vētrām

uz jūras,

cilvēku,

kam nava mājas ne sirdij, ne pašam,

meiteni sīko,

kas pārdeva sevi par gabalu maizes

un vaidiem mokpilnās krūtīs.

Stāsti, kā jūra
viļņus veļ krastā,

nesot uz pleciem
salauztus kuģus,

un par jaunu cilvēku cilti,

rūdītu tavos asajos glāstos,

stipru un lepnu
kā klintis.

Mūžīgais klaidoni,

vējš —

apstājies brīdi

un padziedi savas brīnišķās dziesmas!
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Ostā

Guļ ostā tagad sapņu barka

un dziedāt dziesmu krastiem tīk,

kaut neesmu nekāds Petrarka

un soneti man nepatīk.

Bij drausms skaistums vēju dziesmās —

tiem krasia cilpā jānosmok,

un sirds, kas nevairījās briesmas,

pie tavām kājām klusi plok.

Bij viļņu šūpas mīļa māte,

kad bij vēl zemes maigums svešs.

Nu skani, patafona plate,

par mīlu svilpo, trakais vējš!

Vairs sapņu barkai nav kurp steigties

un jūra manis dēļ var sīkt!

Es nezinu, kā tas viss beigsies,
tik dzīvot, kā nekad vēl, tīk.

Caur visiem maldiem viļņi nesa,

nu ostā auklē sapnis zils,

kaut soneti man tikpat sveši

kā dzīvei izsmalcināts stils.



Viens

Mazais draugs ar leijerkasti

redzi, dienas tulpe vīst,

nakts dzied zvaigznēm serenādi,

smagas skumju lāses krīt.

Saplok jautrie ļaužu pali,

ielās klejo miers un miegs.

Tumsa smeļ no pusnakts akas,

mums tā veldzi nepasniegs.

Brauksim labāk mežos tālos

tur, kur zemei ekvātors,

kur zem palmām niedru būdā

ūdenspīpi pasniegs moris.

Melnas dāmas dejos tango,

mēnessirpis zibēs ass.

Ko tu saki, tas tik dzejas

saldais sapņu ananass?

Mazais draugs ar leijerkasti,
arī tu jau esi liels,

un es blandos tukšās ielās

visiem svešs un vienmēr viens.



40

Melnam kontinentam

Nēģeru meitenes deja Eiropas

pilsētas naktslokālā

Ziloņi dodas uz purvainām upēm

brūnus ūdeņus dzert.

Uzzied man smeldzes kaktusi lūpās,

arēnai priekškars jau celts.

Ugunis mirgo kā burvja Simbas

gudrības akmens, vai zelts

kalnos, kur antilopu rindas

smaršīgo gaisu šķeļ.

Mīļais mans virsaitis melnajā ciltī,

mednieks vēl nepārspēts,

krūtīs ikvienam laiž indīgu bultu,

kam džungļu brīnums nav svēts.

Steidzies šurp, ziedosim bālģīmjus īgnos

dieviem, lai dzīvot mums ļauts

brīvajos mežos zem liānu stīgām,

mīļais, tev bultu tik daudz!

Steidzies un slaidām, lokanām rokām,

satver mani, nes prom,

prom no šīm telpām, kur elso kā mokās

nēģeru saksofons!

Ziloņi dzer no purvainām upēm,

puķes ver kausus, kur dzirkst

medus lāses, kā sāpes man lūpās...
Āfrikā vakars tumst silts.



Utopija

Būs laiks, kad tuksnešos

oāzes zaļos

un tropiskos mežus

glabās archīvu plauktos

veco gadsimtu

pasaules kartes.

Un romantikas

tumšzilā puķe
novītīs ielai zem kājām...

Netrūks tad maizes nevienam,

pietiks laika

aprakstīt dzejās

transplanētiku,

to, kā mašīnas griežas

un cilvēka jūtu (ja tādas vēl būs)

ķīmisko sastāvu.

Bet

tuksnešos lauvām

nebūs vairs vietas,

un tīģeris nomirs brīvības ilgās

krātiņā šaurā,

kā tagad
cilvēki nomirst

aiz ilgām

pēc laimes.
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Uz tilta

Uz tilta starp diviem, krastiem

kāds vēro: viļņos grimst zvaigznes.

Viņš spārno skumjas ar ilgām,
tiekdamies gadsimtiem pāri

pret pilsētām jaunām un torņiem,

kur dzīve skrien līksma un gaiša

bez varas ar asiņu slavu,

bez nāves — rasotā rītā.

Sirds straujā un trīsošā apse

tiecas pret dienvidu sauli,

kaut saknes dziļi guļ zemē

un veldzi dzer, jauktu ar sāpēm ...

Uz tilta starp diviem krastiem

kāds vēro, kā sapņu kuģi
nāk ostā nolaistām buram.

Kapteinis

purina galvu un saka:

— Pat Āfrikas džungļos

ziloņus nonāvē lodes,

Gangas ūdeņi brūnie

slēpj mēri zem lotosa lapām,
un nava tautas,

kas nemirtu badu. —

Uz tilta starp diviem krastiem

sirds kāda traucas kā putns

uz laiku pār gadsimtu dzelmēm.

let ļaudis garām

un rāda ar pirkstu:

— Muļķis!



Atmoda

Es sapņoju kādreiz

par Indijas mežiem,

lotospuķēm
un zvaigžņotu mieru

pār dienvidus ūdeņiem tumšiem.

Kādreiz man mīļas bij

aizmirstās pilis,
kur ceļos nokritis

vientulis ceļinieks
mieru lūdzas

gurušai sirdij.

"Vēlējos galvu

nolikt uz svētnīcas kāpēm,
aizmirst sāpes un laimi,

un dzīves kaltušo lapu

nosviest Budam pie kājām,
kaut arī miljoni
lādētu tālāk

bezsirdi sauli

un asiņu upēs
skalotu brīvības zeltu.

Es sapņos iegrimu
kādreiz tik dziļi,
ka aizmirsu — tikai

pasakās vecās

ir daiļums, un tempļi un miers,

bet mūžību aptumšo

cilvēku sāpes

un slāpes

pēc dzīves.
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Ierēdnis

Tik pāri palika

no visas lielās dzīves,

kā maza dziesma,

dziesma par Āfrikas sauli,

ko dziedāja kādreiz

mans draugs.

Toreiz bijām tik jauni,

ka asinis krāsoja ilgas,
bet smadzeņu vietā

kūpēja sapņu

zilganā migla,

un svešs kā Āfrika

bija mums likums:

dzīve jāpērk

par naudu.

Matos man tagad
sakritis sudrabs.

Tik kabatas tukšas kā senāk.

Straujā un priecīgā elpa

apsīka putekļu vālos.

Skaitāmie kauliņi

rēķina vienmuļās dienas

līdz kapam ...
Es ceru,

ceļš nava vairs garš.

Mans mūža budžets jau noslēgts

un pāri palicis
tik vien no daudsološās, krāšņās dzīves,

kā maza dziesma,

dziesma par Āfrikas sauli.



Paklupis
zem ātro kāju paliem
ir Diogens,

un pāri viņam

vējos plīvo plakāts:
lai dzīvo

cilvēks!



Cilvēks

Cilvēks —

kas tu esi?

Futūrista glezna:
krusti un riņķi un kvadrāti —

kas domāts ar tevi,

vairs nevar saprast!
Pats mākslinieks aizmirsis

savu gribu ko teikt.

Viņš pats vairs nezin, slavēt vai pelt.
Kas tagad lai atmin tavu mīklu,

tu
— cilvēks?



Nezinu

Kas grēks, kas svētums, kā lai es to zinu?

Viss vienā gadu krūzē kopā lijis,

un velti dzīves hieroglifus minu,

jo aizmirsies, kāds mīklas sākums bijis.

Vairs mani neskūpstīs ne debesīs, ne ellē,

vien zemei pieder rožu kaislā smarša.

Kamdēļ gan tad kā mūks lai slēdzos cellē

un nejūtu, cik salda sāpju garša?

Un kas par to, ja man vairs sen nav māju

ne sirdij un ne kājām piekusušām?
Es dzīvi mīlēt ļaužu drūzmā gāju

un dziesmu diezgan pietiks visam mūžam.

Un viena klīstot piekusušās rokās

es sirdi auklēšu kā bērnu slimu,

un dziedāšu par dzīvi, pilnu mokām,

ko tikai mīlēt vien es kādreiz dzimu.
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Meitene uz bulvāra

Vēl zem bulvārliepas tā kā Tulas salā,

kautrais bērns, tu vari paslēpties,

un kā gāju putns okeāna malā

neticēt, ka ceļš tam pāri ies.

Vēl tev ceriņzars aiz akmens sētas

atmiņdārzos tālos mežus bur.

Netici, ka reiz nekā vairs svēta

nebūs tev, kas dzīvei pāri tur.

Ka reiz pamanīsi skrandas savas,

sapratīsi, kāpēc karmīns zied

lūpās, un ka skaidrās acis tavas

nevar kaunam aizdarīties ciet.

Reiz tu zināsi, ka dzīve visa

ir kā bulvāris, kur pirkt un pārdot var.

un ka prieks, kas jaunā sejā dzisa,

neatgriežas citu pavasar'.

Tagad vēl kā senā Tulas salā

tu zem bulvārliepas vari paslēpties,
stāvot mūža sāpju jūras malā

drīksti netcēt, ka ceļš tai pāri ies.



Bulvāru madonna

Kur krustojas bulvāri,

kur auto un trami drāžas caur liesmaino nakti

ātri kā dzīve —

es redzēju viņu:

maigo un trauslo

Rai'aeļa madonnu,

slaidām rokām un acīm

skumjām un skaidrām,

mūžības smaidu

karmīnsarkanās lūpās.

Garām tai trauksmainā gaitā,

kā savādi smaršīgi putni,
aizsteidzās dāmas,

frakoti kungi
un klaidoņi skrandās.

Pa bulvāri,

iekļautu elektrospuldzēs,
traucās dzīve kā Kreislera auto

uz gala piestātni tālo.

Zem apcirptām liepām,
dievietes smaidu karmīnsarkanās lūpās,
skuma cilvēku skaidrākās ilgas —

izdzīta ielās

madonna.
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Šuvējas dziesma

Jūs sakāt, es nemīlu sauli?

Spēku, kas aprīlim liepās
briedēt liek pumpurus brūnus,

starus, caur mūriem kas stiepjas,

plaucēt cerīņu krūmus,

kad zeme atmostas un kaisli dvašot sāk.

Jūs sakāt, es nemīlu sauli?

Zaļš prieks smaršo parka stūrī,

aizpeld no loga mākoņu laivas,

sirds, kā putns, ieslodzīts būrī,

elso un svaidās

un acīs migla kā vakars pār pilsētu kāpj.

Jūs sakāt, es nemīlu sauli?

Skrandaini bērni par vasaru čalo,

ūdens Daugavā silts.

Seja kā mēness pār jumtiem balo,

skats prieka neizšķiļ —

akmens sienās sirds rūktuma pielīst un sāp

Pusdienas tveicē, kad putekļu mākoņi auļo,

es apskaužu cūkas...

Viņas zina,

kas saule!



Skumja romantika

Logā zied tumsa un zvaigznes.

Uz galda kūp spuldze

un sēro

dzeju grāmata veca.

Es lasu un rindās

Šalc meži un rīts,

es lasu, un burti

man brīnumus pauž:

uzvaras karogus

pulki nes,

ēnas izkliedē

jūsma un spars,

sirdīs, — jā, gurdajās sirdīs

jau pavasars!

Kā čūska lien saltums

no krēslainā istabas kakta,

tinas ap pirkstiem,

ap pleciem.

Bet dzeju grāmatā vecā

sen jau badā

nomiris dzejnieks,
dzied par to,

kas nav bijis.
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Kad liepas zied

Kad liepas zied, es naktīs ielās eju,
kā satikt ko, kā rokas cieši kļaut

ap sirmo pasaku par Ali Beju

un tveicē izgaist tam vairs neatļaut.

Bij visa diezgan jau — ir sīkā, lētā prieka,
ir rūktuma, kas mīlas kausā slēpts.
Bet atkal dzīvē atsauc trausli nieki:

viens vienīgs zieds, dēļ kura elpot vērts.

Kad liepas zied, es ilgi vēju elsās

un nāktī klausos. Šmaršas gaisā kāpj...

Jā ... līst jau lietus tuksnešsmiltīs palsās,
tak daudziem, daudziem viņās jānoslāpst.

Kautkur zied dārzi. Siens vīst meža pļavā.

Nē, tas nav sapnis. Reiz es biju cits,

ne akmens pelēks, sviests pie sliekšņa tava,

ar smiltīm pārklāts, kluss un nepazīts.

Tik liepas zied. Un sapņi galvā sakāpj,

kā tumši sarkans, svelmains krievu vīns.

Kā gan lai cer tad mieru atrast kapā,

ja zeme ārprātīgā miera nepazīst.



Skumjā dienā

Ak, skumjās dienas

vieglā nopūta —

man tevi dzert

un dzert,

un neatdzerties.

Sīks lietus miglo

liepu platās lapās
un rudens tuvu jau,

kaut vasaras

nav bijis.

Ak, skumjās dienas

klusā nopūta,

kam neizdziesti tu

kā soļu dziesmas naktī,

jo gana jau

man sīkās vienmuļības

un apnicis

šis akmens krūtīs —

sirds.
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Neskaidrība

Ver durvis klusāk ciet, lai nesatrūkstas miers,

kas gurdos plakstos dus jau stundām ilgi.

Kā sirdi nomāc sāpju smagums liels,

tā domas slāpē nebūtības migla.

Pār galvu tumsas kapa smiltis brūk
...

Kaut būtu ceļi vēl kā senāk vaļā,

es laukā izietu pret rītiem sauli lūgt,
lai mirkli ļauj vēl pabūt zemē zaļā.

Ver durvis klusāk ciet un nejautā vairs man,

aiz kura zemes raga grima sapņu barka.

Daudz dzirdēts jau, kā trūkstot stīgas skan —

bet dzīves vekselim cik jāliek zīmogmarka?
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Sudrabkalna dzejas Tautas nama kafejnīcā

Zilos dūmos plēn vakars.

Galvā vēl dienas

un darba

putekļu smagums.

Dzejas žilbina kā senaizmirstās zvaigznes.

Lapas paver

baigu domu dzelmes,

palo zeltainzaļu

sapņu straumes ...

Kā domu kalns, tu proti nospiest plecus!

Ak, klintis, kurās zvirbuļiem trūkst vietas!

Kaut labāk, dziesmas, jūs

man pretī nāktu vienkāršas un mīļas

caur dūmu mākoņiem, starp gurdi liektiem stāviem,

pa grīdu putekļaino,
ziediem pirkstos vāros —

ak, domu kalns, ak vārdu orchidejas!

Zilos dūmos plēn vakars.

Blakām papirosgalam

un izdzertai kafijas glāzei

dzejas stāsta skaistuma sapņus.



Bernām

Kas kvēlošo pieri pret sienu triec,

bet krūtis jūt akmeni aukstu,

tam, garām ejot, uz sirdi, bērns, liec,

savu mazo un rožaino plaukstu.

Tas, kuram gaismas vairs neredzēt

(par ilgu saulē viņš vēries),
tam mūža slāpes spēj apremdēt
tik tavu skatu dzēriens.

Tam, kas pret pasauli cīnījies

un bijies nav nāves, ne grēka,
tas dzelžainu smaidu pār kapiem ies,

tik nonāvēt tevi trūks spēka.

Bērns, mīļais, no liesmām nevairies:

no tām paliek pāri vien pelni!
Pār pelniem kāds līķis nolieksies

tev noskūpstīt rožaino delnu.
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Dzīve

Prot brīžiem skaista būt dzīve,

kad ielās krīt dzeltenās lapas

un neļķes smaršo kā maldi,

bet ielās no lietus slapjās
vējš gaviles nesavalda,

kad lūpas skar slieksni, ko mini.

Bet skumja un smaga kļūst dzīve,

kā vētras brāzmas aiz loga,
kā aizlauzta koka vaidi,

kad vakars nāk purpura togā,

sirds tevi pārnākam gaida,
bet tu viņu neatmini.

Cik vienkārša ir dzīve:

stingst smiekli un asaras mokās,

klāj putekļi ziedu krūzi,

bet naktīs kaulaina roka

uz krūtīm liek pīķa dūzi...

Vai mīlas pasaku zini?
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Klaidonis

Tu, vecais klaidoni, vien vienīgais mans draugs,

par tevi domāt tīk, kā lasīt dzeju daiļu!
Līdz dibenamtev tukšots rūktais dzīves trauks,

pie lūpām smejot liki to bez baiļu.

Sen aizmirsies tev mirdzošs saules riets,

kas gavilēdams lēja skaistumu un sāpes

tais mežu zilgmājos, kur tu tik atmiņās vairs siets,

bet spārniem vingriem turp skriet sapņiem slāpes,

kad lielpilsētas parkā atpūta tev bija

pie zaļām gļotām aizaugušas peļķes ...
Še mieru meklēji. — Vai senā vaina dzija?
Nē, sāpes zied vēl, sarkanas kā neļķes!



Dziesma lokomotīves vadītājam

Drīz tu aizbrauksi no mazās stacijas

cauri sniega piesarmotām gravām

un es tīšos gurdu sapņu dzijās

tālu paliekot no jautrām pļavām.

Nedzirdu, kā gavilēs elš motors,

neskan mūzika man riteņdārdos,

acīs neuzzied vairs prieka lotoss,

tikai skumju vēji šalko vārdos.

Ir jau tiesa
...

Es jau neapstrīdu:
sīkām sāpēm nepieietams plašums,
sveicu tikai ilgu liego svītu,

varbūt svešinieks nav domu ašums.

Bet kas domas? Nav tās svilpes tavas,

kuras rauj pa sliežu artērijām,

prom, kur gaida horizonta skavas

zilgām, izirušām mākoņvijām.

Dzejnieks es?
— Ak, kādi krāšņi meli,

pieminēklis senaizmirstam kapam!
Mūža maldos aizved ritmu ceļi,

sadeg sirds kā zaļā naktī lāpa.

Un tu draugs man būsi, nevis nīstams,

kad šīs rindas lasot smīnu sejā,

teiksi savam biedrim mašīnistam:

Mirstošiem nav dzīves elpas dzejā!
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Dezertieris

Šorīt, kungi, krāmu tirgs
brāzmains bij, kā pantā Šellijs.
Gauss kāpj dienas klibais zirgs,

saulei acīs kvēles velni.

Un man gribas projām būt,

tālu prom no skumju gravām,
kur vēl dzīvi ritam jūt,

iekrist asu vēju skavās.

Un man gribas vilkam būt,

zvēram atriebīgam, ļaunam.
Daudz jau gadu, sirds to jūt,

vēršat mani cirkus klaunā.

Kungi, šorīt krāmu tirgs
brāzmains bij, kā pantā Šellijs.
Mežos vientuļš klaiņos vilks,

acīs zaigos naida velni.
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Ielās

Man ielās dažreiz skumjāk kļūst kā naktī,

kad miklā tumsā dziest pēc loga logs.
Zem akmens cietokšņiem trūd sapņi dziļi rakti

un bencīntvanā asins upes plok.

Man brīžiem elpas pietrūkst zemes krastos

un kājas atsakās bez mērķa tālāk klīst,

kaut vēji šalko svešu kuģu mastos,

un naktīs meteori mirdzot krīt.

Un tad es sajūtu,- ka ielās pretī

man smaidu nesviedīs vairs itneviens,

ka dzīves šacha spēle pazaudēta,
bet tas, kas zaudējis, ir dzīvei lieks.

Ak, pilsēta, vairs mani tavās rokās

kā upju straumes jūrā neaizraus,

ne atdzimšu vairs mīlas saldās mokās,

ne mieru radīšu, kā doktors Fausts.

Zem akmens cietokšņiem trūd sapņi dziļi rakti

un bencīntvanā sirds kā putns smok,

bet ielās skumji, skumji kļūst kā naktī,

kad miklā tumsā dziest pēc loga logs.
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Atvainojos

Ļaudis, piedodat, ja stilā izmeklētā

nebirst vārdi man kā serpentīns,

jo tik kino filmā vienkāršā un lētā

redzēju kā dzirkstī franču vīns.

Jūs man prasāt, kādēļ eju garām

durvīm tam, kas plaši vaļā ver

ceļu neizjustam pavasarim,

mirkļiem, kuri laimes smaršu dzer.

Jūs man pārmetat, es izsmejot to dzīvi,

kurai visu sevi atdodot...

Piedodiet, bet vairāk mīlu brīvi,

kuru vēl var tikai iekarot.

Un kad sakāt
—

trauksmaina un aša

dziesma tā, kas zemei nepieder,
ko lai daru? bezgalība plašā

savus vārtus man vēl neatver.

Ziniet, es reiz tumšā priekšpilsētā,
kur par mīlu mandolīna skan,

redzēju, kā klīst no sētas sētā

bērni, mūžs kam ziedos neiztvan.

Es reiz dzirdēju, kāds cilvēks nolādēja
sabiedrību, kurā valda zelts,

ļaudis satiku, kam dzīve bij kā dzeja
(tikai tiem nav piemineklis celts).



Var jau būt, tas pieklājīgi nava,

ka man visu to ir aizmirst grūt,

Varbūt atmiņas ir velta krava,

kura kavē jūsu vidū būt.

Bet tās salauzušas visus tiltus,

kas pie jums pār klinšu aizām ved,

kalnu strautus izdzer stepju smiltis,

prieks man zemes sāpēs jāapbed.

Ļaudis, piedodat, ja stilā izmeklētā

nebirst vārdi man kā serpentīns,

katra diena asi smeldz kā rēta

un to neizdziedēs franču vīns.
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Kauns

Kastaņu zaros

vējš saspraudis sveces,

lai zina:

kautkur aiz mūra

(tas ir tik augsts, ka pāri redzēt grūti)

aizpeld saules labdarīgā dāma,

āboliņa laukā

kaisīt medus smaršas.

Tad es zinu —

jūrā viļņi rotājas ar smiltīm,

priedēs dungo

patafons un vēlais

siltais vakars,

kautkur vasara,

kā atmiņkrasti tāla

baro kāpostus

un bekoncūkas...

Mūros kastaņsveces tvan bez gaisa
un man kauns,

kauns no cilvēka un ziedu pilnā koka,

ka mēs neesam un negribam būt

akmens šķautnes.
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Stāsts par Diogenu

Viņš tikko izlīdis

no savas šaurās mucas,

un pārsteigts mazuliet,

ka pasaule tik liela.

Zib saule visās

varavīksnes krāsās

un putni sasaucas

ar kuģu svilpēm ostās.

Met putekļainais lukturis

ēnas

trīsošas un zilas,

un nicīgs smīns

ņirdz sapņu stulbās acīs:

nav,

cilvēku nav,

ir tikai putekļi

un ēnas.

Bet saule torņos smej un palo ļaužu upes,

pa ielām, lielceļiem, pār okeānu zilgmēm,

uz svešām pasaulēm met alkmes pilnus skatus,

un gāž un ceļ, un atkal

ārda veco,

jo mūžībai ir laika, Diogen.



Svilpj ostās kuģi,
fabrikās dārd veseris,

cērt stipras rokas jaunam laikam slavu,

bet paklupis

zem ātru kāju paliem
ir Diogens,

un pāri viņam

vējos plīvo plakāts:

lai dzīvo

cilvēks!



Ņem šo ceriņzaru,

kas uz ielas gūts.

Citu pavasari

var vēl sliktāk būt.
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Sniegs

Birst sniega pūkas liegas

(tik viegli mūži krīt).

Tas, ar ko nesatiekas,

nāk mani sagaidīt.

— Mēs bijām mīla kādreiz,

viņš teic, un vēji raud.

— Mēs bijām dziesma kādreiz

ko aizmirst katram ļauts.

Kas ielu kapos grimis,

tam pāri sniegi krīt.

Es ticu — sirds tev slima,

tak visas rētas dzīst.

Krīt sniega pūkas vieglas,

plecs kā zem nastas ļimst,

par to, ko nesatieku,

vējš dziedāt neaprimst.



Pavasaris ziemeļu zemē

Strauts, ko jūnijs izdzers un plauks

gultnē tam asa zāle,

zaigo sūnās kā burvju kauss,

kauss, pilns ilgām pēc tāles.

Kas no tā veldzi dzers, ilgi ies

mežam cauri bez stājas.

Koki un krūmi pašķirsies,

ēnā sniegs mieru un mājas.

Putni pazarēs lizdus pin —

nesauc vairs apvāršņi zili.

Kas lai vairs ceļu pār jūrām zin,

smaršo kad dzimtenes sili?

Ziemeļu zemē ir pavasars,

trūdos plaukst vizbuļi pirmie —

ziemeļu zemē jauns pavasars,

tu jūties vecāks un sirmāks.



70

Naktī

Kad pa šauru meža taku

viens zem eglēm klaiņot ej,

klusi soļi dirn tev blakus,

un tas nava vakarvējš.

Kad pār dzelmi krīt tev ēna,

kādas acis pretī dzirkst.

Lēpu lapas līgo lēni,

vidū zieda zelta sirds.

Migla pļavā skalo stiebrus,

rasu bērzu lapās sviež.

Zari dungo dziesmu liegu

tiem, kas mīļo, tiem, kas cieš.

Apklust ceļi. Aizmieg spāres.
Velti gurdās acis slēdz.

Gulst uz krūtīm putni, spārniem
melniem. Un tev nav kur bēgt.
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Izpostītā dārzā

Par samītiem ziediem tu skumsti

viens, lielais raudātājs vējš.

Nakts spoki baisi un tumši

zvaigžņu laternas dzēš.

Aiz sētas vaid leijerkaste
kā ielu staigules sirds.

Guļ plecos tik gadu nasta

un mūžs — par asarām pirkts ...

Vairs dārzā pat asna nav zaļa,

pat pumpurs nav pataupīts sīks.

Tā laikam pieņemts — kam vaļa,

tas visu izpostīt drīkst.

Tā laikam pieņemts — kas kvēlo,

to moku ūdeņos dzēš.

Ko tu vēl skumsti, ko žēlo,

pasaules klaidoni, vējš?



Vakars

Nav tas vakars, dziestot logā
kas sviež ēnas vieglas, zilas —

Sen jau apklusušas skumjas

atver atkal acis dziļas.

Nav tā agro zvaigžņu gaisma,

kas pa maniem matiem staigā

mīļu acu varavīksnes

atspīd izmocītā vaigā.



Upe

Brūnajos viļņos debesis krīt

sudrabā dzirkstošām lāsēm.

Straumes atvaros lapa krīt

uzziedot mainīgās krāsās.

Lazdā iegrieztas sirdis un krusts,

ūdens grauž smiltis zem stumbra.

Mežos tik viegli bij elpot un just,

soļi stieg pasaules dumbros.

Itkā mūži, kas neziņā grimst,
straumes laivas skrien ātras.

Lazdā vējš piekusis dziedāt rimst,

izkvēlo mākoņu sārti.

Sastingst mežu un klajumu telts,

upe veļ viļņus uz jūru.

Aizlīgo brūnzaļo lapu zelts,

aizlīgo mūži uz jūru.
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Jāņtārpiņš

Valga migla skalo stiebrus,

kautkur grieze griež.

Tā kā krāšņie saules rieti

dzīve jāizcieš.

Tā kā nakts pār meža upi

zilu tumsu auž —

naids un mīla mūža drupās
cieši jāiekļauj.

Mēness slēpjas mākoņvālos,
akls debess logs,
un bez gaismas asā zālē

sapņi smok.

Vēsma auklē alkšņu zarus,

mežs tik baigs un dziļš,

dziļā tumsā gaišu staro

mīlu jāņtārpiņš.

Pāri zemes sīkām bēdām

mīla mirdz un skan,

kaut kā zvaigznēm mākoņgrēdās

sirdij jāiztvan.

Valga migla skalo stiebrus,

kautkur grieze griež.

Tā kā krāšņie saules rieti,

dzīve jāizcieš.



Rīts

Pilsētas dārzā

jau atmostas putni.

Drīz piena sievu rati

biedēs klusumu uz jumtiem.

Kā vasara bij ziedu pilna nakts,

kā vasara

tā līdzi aizlidoja

sapņu dzērvēm.

Tik īsu mirkli

cauri tumsai vēros

un redzēju, kā aizmieg logu acis,

un klausījos, kā ķiršu koki runā

par ogām sarkanām kā jaunas lūpas

Jau diena slauka

mēslu kastēs

siržu druska?.
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Lietus

Krīt lietus lāses smalkas,

plašs mākons krēslu tin —

dzer rūgto sāpju malku

un kausu kājām min.

Tā, nu no visa brīvots,

nu vari atkal just,

šo smago laimi: dzīvot

un mūžam neizzust.

Ars trūdi zārka vāku,

un virši lūpās plauks.
Tu mežos klejot nāksi,

es sniegšos pretī, draugs.

Krīt lietus lāses smalkas,

tumst mākons violēts.

Dzer rūgto sāpju kausu,

varbūt, ka mazliet līdz.



Vasara un rudens

Jūnijs

Parka stūrī smaršo jasmīns,

veras rožu lapas vārās.

Kā lai zina vairs, kas sāp visasāk,

kurā krogā nesamaksāts parāds?

Jūlijs

Dzidrais prieks guļ atmiņkapos aprakts,

ne to tveice ceļ, ne rieta spilgtās krāsas.

Tumsa naktī iziet dienu sastapt —

Viena atgriežas. Tik acīs miglas lāses.

Augusts

Sen jau vītis parka stūrī jasmīns,

zemes vēsās zvaigznes — baltās astras,

naktīs plaukst un zib kā šķēpa asmens.

Skaistums dzeļ par visām sāpēm asāk ...



78

Mātes dziesma radiofonā

Saulē pil lāstekas. Mākoņu šūpas

gaisīgi vieglas, kā smaida jaunās lūpas —

atgriezies mājās, mans bērns.

Naktī man lietuvēns smacēja elpu,

dzirdēju, raudi tu bezgaisa telpā,
skats bij tev bezgala sērs.

Pamodos, skaitīju lūgšanu dievam:

— Labprāt, kungs, ciestu visskarbākās nievas

laimīgs ja būtu mans bērns.

Klusums tik tumsā ņirdzīgi smējās,

saltos un brāzmainos pasauļu vējos

riņķoja mūžības zvērs.

Gaidu, kad nāksi tu, glāstošu roku

smagumu notraukt kā rasu no koka —

atgriezies, gājputns, sērst!

Nu jau drīz atkal ābeles sirmos,

mežā uz strautu taku mīs stirnas,

lieksies pār atvariem dzert.

Un tev tur akmeņu vaļņos tik grūti

elpot bez saules. Ik rītus, es jūtu,

smagāk tev soļus tiek spert,

Saulē pil. lāstekas. Mākoņu šūpās

atkal tev smaidīt sāks stingušās lūpas —

atgriezies mājās, mans bērns!



Ceriņzars

Ņem šo ceriņzaru,

lai nav elpot grūt —

citu pavasari

var vēl sliktāk būt.

Viegli ziedu krusti,

smagāks kapakmens,
laimi neizjusto

vēji meklēt dzen.

Lai tev naktis vēsās

zilās smaršās kvēl

un, kad bankrotēsi,

nava dzīves žēl!

Ņem šo ceriņzaru,

kas uz ielas gūts —

citu pavasari

var vēl sliktāk būt.



Tavs sapņu aero

atlidos mājas ka nosalis putns.
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Solījums

Mani neesošie draugi,

pretī jums es stiepju rokas,

saujās slēptu savu sirdi.

Gribat, ņemiet viņu visu:

maigumu, ko deva puķes,

saplaukušas tālās pļavās,

mīlu, kas reiz dzima krūtīs

agros, siltos pavasaros,

mājup atgriezās kad putni.
Prieku, ko vēl nava slēpis

pusnakts šachtās agrais vakars

vientulības melnais vakars.

Visu, visu ņemiet, draugi,
lai nekā vairs nava pašai,

lai kaut vienu īsu mirkli,

īsāku kā gaismas steiga,

zinu, ka es cilvēks esmu,

nevis vilks, kas izdzīts mežos,

laiva saplosītām burām.

Mani neesošie draugi,
tad jūs atkal projām iesit

katrs savu tālu ceļu,

un jūs pārkāpsiet man pāri...

Bet es — laimē pasmaidīšu.



Kas par to, ja ņemat dzīvi,

puķes, putnus, meža šalkas,

dziesmas, prieku — manu sirdi,

kas par to, ja asiņoju

viena svešā ceļa malā?

Pretī man reiz nāca laime.
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Marta rīts

Caur namu spraugām saule bikli veras

un ielām smaidu met. Tās pārņem trīsas.

Līst renstelēs brūns, netīrs palu dzēriens

un murgo kastaņas par jūnijnaktīm īsām.

Kā sētnieks sniegu noslauka no bruģa,
tā sāpes izmetam no šauriem jumtu būriem,

un atkal sēstamies uz sapņu kuģa,

un ceļu meklējam no ostas klajā jūrā.

Pret viļņu kalniem cilvēcīgā spītā

mēs stūri vadīsim ar drosmi asu,

bet zemes zvaigzne riņķos bezgalībā

un krūtīs cauršautās dīgs zaļi asni.

Pār jumtiem laipna pastaigājas saule

un ielas dun kā nebēdīgā priekā,

jo drīz nāks laiks, kad ari mūsu kaulus

no dzīves aizslaucīs kā sētnieks marta sniegu
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Gājēji pusnaktī

Pirms ceļš sauc, no kā neatgriežas,

pirms sastingst skats kā salā koks —

starp slēgto vārtu rindām ciešām,

ak, viegli auklē ielu loks.

Pirms uzbrūk nakts bez rīta jundas

un klusos namos spoki klīst,

vēl vienmēr dzīves vagabundi
ies laimes stirnai pēdās dzīt.

Kāds savāds smagums krūtīs krājas,
kaut tur jau sen viss izpārdots ...
Cik labi, ka nekur nav mājas,

cik labi — nav ko ņemt, ne dot.

Uz jumtiem mēness raksta dzejas,
un klusos namos spoki klīst.

Pirms sabrūk horizonta sijas,

iet zemes nelgas laimi dzīt.



Teic

Teic, kurā kalnā kapu tev raks —

pār kalnu to lidošu pāri.

Mans aero putns spēcīgs un traks

šķels gaisu viegli kā spāris.

Teic, kurā zemē tu gribētu mirt —

to vērtīšu ceriņu silā.

No mīlas kam jāvar dzīvi šķirt,

tam jāizkvēl mākonī zilā.

Teic, kurā kalnā kapu tev raks —

mans aero lauzīs tur spārnus,

un sadegs starp vaiņagiem spēcīgs un traks.

Zils ceriņu zars garos pāri.



86

Sapņi

Sapņi —

inde lēnā, kas nokauj pamazām

kā gribas lādēt jūs

uz visiem ielu stūriem!

Sapņi —

manas nedzīvotās dzīves

mulsais stāsts,

tālie un skaistie,

nesniegtie mēness kalni —

es ienīstu jūs!

Vien grāmatās rakstīts

par dzīvi tik mīļu,
ka pietiktu spēka

pat nomirt.

Vien grāmatas runā

par cilvēkiem,

dzīslās kam ugunis joņo —

patiesā dzīve

ir šaura kā ala,

bez gaisa tik bieži

kur jānosmok.
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Dziesma

Es jau nezinu, kā taigā sniegi joņo,

neredzu, kur Urals miglā snauž,

bet kad senās dziesmas skumjie toņi

dziestot plašumu un ilgas pauž,

liekas, kalnos es, kur meklē zeltu,

kur pēc saules egles sniegos tvīkst,

un par pasauli vēl neuzceltu

sapņot tikai ārprātīgie drīkst.

Jā, tik sapņot ļauts šai skumjā ostā,

pilsētā, kur lēnām jāiztvan.

Drosmes trūkst, laist pretī krācēm plostu,
lai, kaut mirstot, slava brīvei skan.

Un es eju, eju kā pa taigu,

nesmaršo zem kājām puķu klons,

tikai dziesmu kvēlošu un maigu
dzied par laimi vienkāršs patafons.
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Praktiķis

Zvaigznes, tālās austrumzemes teikas,

jūsu stari sirdī dur kā šķēps,
bet tik sen jau bezgalības sveikas

zemes sāpēm mani neapslēpj.

Jo bez maizes, — un jau sen to zinu,

nevar līdzi jūsu kvēlei degt,
dzīves dubļus, ko ikdienas minu,

sapņu segām veltas pūles segt.

Jūsu dēļ reiz maldījos un kritu,

jo vairs akmeņus zem kājām nesajūt,

kad pār horizontu staru svītu

slīdam redz un pats grib viņā būt.

Žēl, ka zemes pievilkšanas spēku
nava izdevies vēl pārvarēt,

tamdēļ neturu par lielu grēku,

ja vairs nevaru jūs saredzēt.

Zvaigznes, skaistās austrumzemes teikas
—

sapņotāju nesasniegtais prieks —

sūtu akmens debesskrāpjiem sveikas,

jūs man esat tikai — mirdzošs nieks!



Kad tu atkal būsi džungļos svešos

Kad tu atkal būsi džungļos svešos,

mierā baltajā, kur nemiers klust.

Klīstot piesnigušos zilos mežos

atceries — ir man tīk visam zust.

Kaut kā senāk, skaļos trotuāros

gaidu, kad sāks torņi brukt,

vakaros, kā vientuļš mūžs tik garos,

dzīves cietumā man elpot grūt.

Un varbūt tad augstā tumšā logā
dziedās vējš kā pašas sirds un tu.

Un man šķitīs — guļu sarkofagā,
kur ne mīlu jūt, ne ārprātu.

Bet uz robežām, kur vilki klaiņo,

dziesmas tev un sapņi nesarūs.

Un es domāšu, ka nezinot tu daiņo

par tām ilgām, kuras veidu gūs.
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Slimam draugam

Lūk, baltā kapā aprok mokas

sniegs, kluss kā kautru acu glāsts.

Draugs, sniedz man savas mazās rokas,

bij vēja dziesmā savāds stāsts.

Ne jau par tālo, svešo Ķīnu,

ne to, kā saulē smiltis kaist.

No tālu zemju alku vīna

var noreibt gan. Bet sapņi gaist.

Vējš stāstīja, kā svilpes ostā

uz darbu katru rītu sauc,

ka nevar aizvest dzīve postā

to, kas tai smaidot pretī trauc.

To nevar aprakt kapā miklā,

kam saules baltais gaismas prieks
reiz ieskatījies sejā biklā,

kas tumsas draudam svešs un lieks.

Draugs, baltā kapā aprok mokas

un sāpju pali dzelmēs krīt.

Sniedz savas mazās karstās rokas:

mūs dzīve nedrīkst trimdā dzīt.



Atteikšanās

Visu es atdodu jums,

kas vien pasaulē ir.

Liela plaisa starp mums

ceļu starp krastiem šķir.

Nevaru pārkāpt to,

atļaujiet projām iet,

meklēt un iemantot

to, kas man vērtīgs šķiet.

Atļaujiet projām iet,

neprasiet arī par ko.

Sapņu magoņu zieds

mūžību nekāro.
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Zīlētāja

Svešniek, pasniedz bālo roku,

visu pateikšu tev es,

kādēļ acīs tikdaudz moku

un ko tvīkstošs vakars nes.

Pirksti šie kā tālam maldam

pretī sniedzas tam, ko gūt

var tik tad, ja vīnam saldam

nav vairs uzticēties grūt.

Draugi aizlidos kā kaijas,

ja tev smaidi lūpās stās,

mīlas rotaļīgās paijas

kur tu mīti —- nezinās.

Svešniek, neskaties tik drūmi,

tā jau vienmēr dzīvē iet:

laime — papirosu dūmi —

nepaliek tie vienuviet.



Meitenei kafejnīcā

Skumjas acis jums šovakar,

sēras tvan zilganos dūmos.

Lūzis vai pēdējais ziedu zars

sapņu līganam krūmam?

Dzelmainu smaidu jums šovakar

lūpas ver. Dziļu kā nāve,

nolūzt kur mūža kaltušais zars

blāzmojot moku kāviem.

Solveigas dziesmu patafons vaid.

Acis jums izgaro sēras.

Tikai lūpas dzeļ sastindzis smaids

baigāks kā jūra pirms vētras.

Skumjas acis jums šovakar,

skumjas kā gaistoši dūmi.

Nolūzis pēdējais ziedu zars

līganam sapņu krūmam.
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Tukšums

Cik jauna tu, cik pārāk jauna esi,

ja tev vēl patīk
skatīties uz zvaigznēm

un nesaredzēt

tukšumu aiz tām.

Tev viņas dzirkstis met kā acis

kas raudājušas maz,

un zili salti stari blāv

kā rokas,

kas citai pierei glāstot pāri slīd,

bet tevi

aizmirsušas.

Un tu vēl netici,

ka arī mīla beidzas tukšumā,

ka cilvēks noveco ar katru gadu

un zeme atdziest, sauli pārklāj traipi,
kaut mežs un klajš ir vienmēr jaunās krāsās,

un jauns ir pavasars, kas jūrā

ledu lauž,

un rudens cits,

un citas,

svešas skumjas

pār seju nogurušo pārsviež grumbu ēnas
...

Krīt zvaigznes rudeņos,

skrien dienu gājputni uz dzīves

rieta pusi,

un visu, visu,

skauj saltā zārkā bezgalīgais tukšums.



Naīvajam draugam

Kamdēļ tu, draugs,
vienmēr tā skaties

uz mūžības sapņiem,

ko cilvēki dēvē par zvaigznēm?

Tās sadeg vienas un skumjas,

un sabirzis pelnos
kā tu ...

Paskaties:

laternās zilgmo jau vakars.

Pelēka migla

klaiņo pa ielām,

un pilsētas sirds

pulso gausāk,
bet aiz nakts

aust vienmēr diena cita

jaunā rītā.

Draugs, tomēr labāk,

ka neveries zvaigznēs:

tavs sapņu aero

atlidos mājās kā nosalis putns,

jo vientuļos klajos,

kur sāpēs deg mūžības ārprāts,

nav dzīves!



Kā putna kliedziens vēla rudens vējos

var izgaist mužs.

Bet sirds?
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Tie, kam
nav vairs pavasara

Padebešu jumti melni

ielas skumjām pieliet slāpst.
Jārakņājas jūtu pelnos,

gan jau arī tur kas sāp.

Kautkas mīļš un slēpts un glabāts,
beidzot visos vējos bērts.

lelej, krodzniek, drusku šņabja,
sirds man veksels protestēts.

Dzersim laimes tavam dēlam,

kas zin, iznāks huligāns!

Tikpat, ja ne drīz, tad vēlāk

katrs atzīst — viss ir māns.

Lapas kalst un krīt no zara,

tikai murgos uzzied mūžs
—

tos, kam nav vairs pavasara,

gads pēc gada zemāk grūž.

Dienas smagi līst kā lietus,

lāses kroga rūtīs šķīst,

kaut līdz zemes galam ietu,

prastu lādēt tik un nīst!

Ūdeņus dzer jumti melni,

ielas sauli velti slāpst,

rakņājoties jūtu pelnos
vienmēr kautkur dziļi sāp.
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Brīdinājums

Nepieskaries savām sārtām lūpām

vairs pie manām, mazais, mīļais draugs:

kas kā vīna kauss der klaidoņiem un žūpām,

tevī aizmirstību neizsauks ...

Neliec rokas savas man ap pleciem —

zemes pievilkšanas spēks tos liec.

Sāpes spiež pirms laika palikt veciem,

bet es gribu, lai tu laimīgs tiec.

Atļauj, ka tev nosēstos pie kājām,
brīdi paklausies, ko klusi čukstu es:

sirds, kas vienmēr bijusi bez mājām,

salta ir kā kalnu virsotnes.

Vairies dvēseles, kas dzīvo tik no niekiem —

viņām ārprāts sen vairs nava svešs,

tavai laimei, tavam dzīves priekam

svešinieces tās kā dedzis mežs ...

Nepieskaries savām sārtām lūpām
vairs pie manām, mīļais, naivais draugs —

vīna kauss, kas pildīts tikai žūpām,

tevī aizmirstību neizsauks.



Novēlots apciemojums

Nu esi klāt. Bet svētnīcā jau kabaks:

visapkārt glāzes, papirosu gali.
Bet, mīļais, manās krūtīs ar' nav labāk,

tur izskatās, kā slēdzot greznu balli!

Tak nāc vien tuvāk. Neesmu tik trausla.

Ir dzīves ceplī diezgan kalts un kausēts

pēc visiem likumiem un gadu simta baušļa,

un darbs nav ticis aizkavēts, ne traucēts.

Bet kur gan viņa... Liza ... Džokonda,

kur mīla mūžīgā, tā, kurai gala nava?

Ak tā? Sen noguldīta drošā atmiņfondā,

tāpat kā pazaudētā laimes prāva.

Nu esi klāt. Sen svētnīcā jau kabaks,

un rozes baltās samītas uz klona ...

Bet, mīļais, neskumsti, še krūtīs ar' nav labāk —

te aprakta visdaiļākā madonna!
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Bēru nakts

Klausāties, ļaudis, pie krogus galdiem
šovakar bēres dzer filozofs kāds!

Atteikties nespēj no sapņiem viņš saldiem

Zudušas robežas, neprāts kur, — prāts ...

Nebija laika vērt augstskolas durvis,

Aizrāva cīņas un karogu zaigs!
Atnāca sapnis, šis brīnišķais burvis,

Aizveda laukos, kur saules kvēls maigs.

Pievīla sapņi un pievīla dzīve ...

Diezgan! — nu krogū šīberi kliedz!

Tikai alū vēl putojas brīve,

brīve, ko bulvāru maldi man liedz.

Bulvāru filozofs šonakt dzer bēres

krogū, starp sejām, tukšām, kā kaps...
Vai vēl rītu šis reibonis derēs,

teiks jauna diena, kas atziņas slāps.



Dzīru naktī

Tumšsarkans vīns tava bokala dzirksti.

Kādēļ gan bailēs iedrebas pirksti?
Dzer!

Rīt vairs no mīlas pat atmiņa nebūs,

šonakt vēl viņa ziedus met slepus —

tver!

Spied tos pie lūpām un noreibsti smaršā,

kaut bieži skūpstam, asaru garša —

nieks!

Vīns dzirkstī glāzēs, deg rīts zaļās liesmās,

skan, par spīti sāpēm, tev dziesmā

prieks!

Rīt liksies laime kā pasaka tāla,

rīt tava seja būs gurda un bāla —

dzer!
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Tad

lela kad kļūs tev debess un mājas,

netiesāsi vairs pasauli šo.

Mūžīgās dēkās vedīs tās kājas,
izsmieklā mina kas svētāko.

Pasaules krogā starp klaidoņiem, žūpām

nodzersi dzīvi, ko pielūdzi pats,

vivat uzsauksi drebošām lūpām

visiem, kam ceļš uz postu ved plats.

Kas tev vairs svēts, kam ticēt vēl vari?

Traģisks vai komisks, vienalga kāds kaps.
Mīlu tu izsmiesi. Pārlēksi pāri

pats savam līķim. Kā akmens sirds taps.



Pasaules krogā

Bij diena mazuliet par garu

un grūti beigas sagaidīt.
Nu atkal manā glāzē staro

vīns. Nakts kā putns krīt.

Šeit drusku tvan pēc sapņu indes,

kā atvērts zārks ņirdz kroga galds

un akli mirgo spuldžu rindas,

bet — arī nāve ir tik malds.

Dzer glāzi tukšu. Uzdzer līķim

pats sev. Ciet kapu draugi bērs

un brauks ar plostu pāri dīķim,

un velti žiglo vēju tvērs.

Bij diena mazuliet par garu,

bij negribot tā jānodzer.

Ap zārku aklas spuldzes staro.

Ņem lāpstu, kapu cieti ber.
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Negaidītā

Daudz durvis vēru. Dienu šūpas,

kur vien tik nesviež laukā, nes.

Bet nu starp norūdītiem žūpām,

starp dzīviem zārkiem sēdu es.

Šalc slikta mūzika. Šķind kausi

Ko vērojiet tā, svešiniek?

Es uzsmaidīšu jums, ja ļausiet,
tik patīkams ir dažreiz prieks.

Kam skatu nicīgu un saltu

man sejā sviežat? Diezgan būts

par vergu moku ķēdēs kaltu,

un nācu... krogā... atrast jūs!



Divi no vienas cilts

Kam, puskaltusi puķe logā,
tev lapās sabirst skumju sniegs,

kad zini, saules staru togā

vairs gaismas vīnu nepasniegs?

Vai tiešām domā pavasari

šais katakombās sagaidīt?

Draugs, tici, gāju putnu bari

mūs nenāks ceļā pavadīt.

Mēs esam muļķi, ticot teikām,

tev taču lapas dzeltēt sāk.

Mans dzīves romāns savām beigām

ar katru dienu tuvāk nāk.

Un kaut ik nakti zemi silto

tu sapņos izstaigāsi vēl,

kaut dzīvi man kā čeku viltot,

lai pārāk drīz tā neizkvēl —

tak drīzi nokaltīsi logā,
kur saule nenāk pasmaidīt,

man dzīves trešās šķiras krogā

dzert sāpes, kamēr priekškars krīt.



Tik vien

Tik vien man šodien

prieka bij,
kā norietošās saules

atspulgs sārts,

kas varavīksnes svieda

lietus peļķē...

Tik vien bij mīlas

visā dzīvē manā,

kā krogū skūpsts,
tik lēts un pārejošs,

kā rītā citā

sirds sita mierīgi kā tornī zvans

Tik vien.



Draugam

Kādrez vai draugi nebijām mēs?

Toreiz tev smējās vēl acis
...

Brīnišķo dziesmu, ko vējš līdzi nes,

laiks jau atmiņās racis ...

Tagadni nodzer, bet sirds paliek vēl,

viņu vis nepiesmiesi.
Arī pat dzīves kad nebūs vairs žēl,

atnāks vēl atmiņu viesi.

Sapņi reibina vairāk kā vīns —

pelnu traukos tie rakti...

Asāk kā naids dzeļ ironisks smīns.
—

Es slavēju dienu, tu — nakti.



Vārdi

Gaišāko sapni, spilgtāko domu,

aptumšo vārdi kā smejoši klauni,

spēlējot cirkus Antiņu lomu.

Tēli un idejas likās tik jauni,

Kūsoja viņos dzīvība pati.

Pretī vārdi ņirgājas ļauni.

Klaudzot brauc laikmeta čīkstošie rati,

dzeja zem riteņiem sadrūp kā oļi.

Vārdos vai sirdi tu parādīt prati?



Kā putna kliedziens

Kā putna kliedziens vēla rudens vējos,
var mūžs būt baigs,

un nesajust —

griež asi ziņkārīgu skatu asmens,

jo vairāk sāp,

maigs, paviršs glāsts.

Kas, cilvēki,

gan daļas jums

par rasas varavīksnēm

rīta pirkstu galos,
kas daļas jums,

cik īss

ir mīlas pavasars un sāpju ziema gara,

un kādēļ klibu kaķi

sabrauc auto?

Varbūt vēl skropstās

dziļās ēnas zin,

par to, cik skaistas,

zvaigznes tās, kas krīt —

varbūt.

Bet nejautājiet viņām, tās ir mēmas!

Un dziļi

griež jūsu ziņkārīgo skatu asmens saltais

Nekas...

Daudz dziļāk vēl

smeldz dažreiz smaids.

Kā putna kliedziens vēla rudens vējos
var izgaist mūžs.

Bet sirds?

— To konservēt var spirtā!



Mīlai pēdējai un pirmai

nav beigu.
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Tulpe

Reiz kādas acis

sniedza smaidu tulpi man.

Tas bija vakarā,

kad ielās gula sēras

un rieta kvēli

sedza tumsas kaps.

Man kādas acis

sniedza smaidu tulpi
un visu mūžu,

visu pelēko un vientulīgo mūžu,

asiņoja sirds

kā rietā logs.
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Katedrālē

Madonna Marija, pie tavām kājām

es, ceļos krītot, karsto pieri skaru.

Tu piedod man, tu zini, ko es daru,

tu zini, man vairs ceļa nav uz mājām.

Ko mīlas pirksti skar, tam tālu,

tik tālu paliek draugi skaļi jautrie,
un rīti saulainie un novakari kautrie

vairs nesauc līdz uz nepazītu malu.

Tad jātver nav nekas. Tad dzīve pati
kā laipna viešņa pieklauvē pie durvīm...

Ak, Sāpju Māte, neticu es burvim,

es ticu tik, ka drīz sāks sarmot mati.

Un tomēr mīlu. Saproti, Madonna:

kaut skumjš un vientuļš mūžs ir kalnu sniegos
kaut šausmas negaist sapņu glāstos liegos,

es mīlu, mīlu, Marija, Madonna!

Mans spīts un lepnums guļ pie tavām kājām,
tu saproti, tu zini, ko es daru:

kas ziemas salā jutis pavasari,
tam nav vairs ilgu ceļu rast uz mājām.



Vieglprātīga sirds

Tagad man sen vairs nav pavasara,

bet tādēļ jau nesastingst rensteles.

Blandos kā lapa, rauta no zara

ielās un dzirdu to čaloņu es.

Lūk, te reiz japāņu ķirsis aiz sētas

plaucis bij ziedos, ko noplūcām mēs.

Teici tu: ziedi sadziedēs rētas,

kuras sirdij pavasars nes.

Un tur ir logs. Kādreiz viņā es vēros

kaisli, kā svētbildē nenormāls mūks.

Velti pie tā tagad vakaros sērot,

jūtu, tik plecus spiež atmiņu jūgs.

Savādi, nebūs vairs pavasara ...
Klaidone sirds, tev vēl kas ko teikt?

Jā: rensteles čalo. Melns strazds svilpo zarā,

man liekas, ka sēru laiks jāizbeidz.
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Mīlestības dziesma

Visiem, kas nesvieda akmeni pretī,

vēru reiz sirdi kā tāli ver lauks.

Atnāci tu un rozi man meti,

rozi, kas reibina, smaršo un plaukst.

Naktīs ar pirkstu nu velku uz rūtīm

kādu seju, lai mākoņi zin,

ka arī mana sirds tagad krūtīs

mūžības mīklu bez atbildes min.

Nezinu, mācīties serenādes,

vai arī bulvāros logus iet sist.

Draugi no rīta atnāks un lādēs:

vai tava smadzeņu svece sāk dzist?

Cīruļi, saule kad sniegu prom slauka,

apreibst no laimes un meldiju jauc.

Prātu man saplosa mīla kā auka —•
lai! nekad jau nav bijis tā daudz.



Sveiciens

Meitene Jošivarā,

nolauztais ķiršu zieds —

sveiciens no ostas bāra

sūtīts pār jūru tev tiek.

Velti mīļākā mastu

atmirdzam gaidi ik rīt,

šodien gar miegaino krastu

steidzos to sagaidīt.

Tulpes savīst tev vāzē,

izgaro tējas trauks,

skatu zilzaļās glāzēs
zied mani smaidi kā lauks.

Aizmirsa Jošivarā
meiteni kuģinieks,

ziemeļu pilsētas bārā

viņam par citu jau prieks.

Naktij jau drīzi būs beigas,

kuģis rīt tālāki ies —

sveicienu sūtu tev steigā,

nolauztais ķiršu zieds!
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Roka ar puķi

Ja zieds, ko tev sniedzu

ir mīla,

tad

neņem to pretī:

var smarša nokļūt līdz sirdij

un beigas.

Ja zieds, ko tev sniedzu,

ir sapņi —

svied zemē!

Sapņi dzeļ smadzenēs

rētas.

Balts prieka stars

caur aizmiglotu rūti

zieds dzeltenais.

Vai tiešām neredzi:

ir vecā zeme

skaista.
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Telefonogramma cilvēkam, kas mīlēja
sapņotāju meiteni

Meiteni ar zvaigznēm acīs,

kas ar puķēm runāt māk,

neatmin vairs mežs, ne lauks.

Un pat asfalts ielās sacīs:

pāri kājas iet un nāk,

nav tik viņas soļu, draugs.

Vītolos drīz strazdus jautrus

apsveiks saules zelta disks,

tikai smieties neprot vairs

kādas acis, plakstus kautrus

kurām pacelt liekas risks,

viņas tumst kā vakars dairs.

Kam vēl atceries tu zvaigznes?
Tās jau dziest, kad sadeg rīts,

dienas vienmuļīgās nīsts.

Vēji sapņu smaršas aiznes,

dzeju ienīst dzīves spīts —

nav vairs, draugs, tavs meitēns īsts!
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Ielas meitas saruna ar Leonardo da Vinči gleznu

Brūk pāri zemei debesu sērga,

vakars ar sāpi uz rokām.

Sieviete gleznā, kam smaidi?

leguva mani kā visu, kas pērkams,

pārdeva jaunotām mokām,

ne vairs ko ceru, ne gaidu.

Tikai gadus un ūdeņus plokam

vēroju. Mūžs lūzt kā stikli.

Skatā tumst bijušās dienas.

Prieks lido pāri kā putni pār koku,

skropstās tik rasa tvīkst mikla,

cauri dumbrājiem brienot.

Sieviete gleznā, vēl tālu rītausma,

kuģi nepiestāj krastā,

trako vētra uz jūras.

Matroži piemin negaisā drausmā

netikli, slaidu kā mastu,

skūpstīt kas prot, kā vējš buras

Guva tie mani kā visu, kas pērkams,

atstāja sāpes un nāvi,

pasmaidi, skaidrā madonna!

Brūk pāri zemei debesu sērga,
vakars un varvīkšņo kāvi —

smaidi caur mūžiem, madonna!



Vientulis

Plūst dienas vienmuļi kā seklā upē viļņi,
kur nava dziļumu, kas bangas augsti sviež.

Bet manas naktis, zari ziedu pilni,
tvan smaršās indīgās, kad logus aizdedz riets.

Klīst ēnas mainīgas kā domas skumjā sejā.
Var atkal mieru, dziļu mieru gūt,

kad mainīgajā reklāmspuldžu dzejā

ar sevi pašu mirkli kopā būts.

Var atkal mīlēt kaislīgi un dziļi,
un sabirt putekļos, un tomēr elpot vēl,

un atcerēties skatu dzelmainzilu,

par ko sirds pārdota. Bet nav jau žēl.

Plūst dienas vienmuļi un nemainīgi

pār galvu man kā aizsērējis strauts,

un tikai nakts ar sapņu ziedu sniegu

pret dzīlēm dzelmainām kā maija pali rauj.
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Rožu kronis

Kaut sen vairs neticu ne dievam es, ne velnam,

tak rožu kronis šis man kļuvis svēts,

kad naktīs, acis aizspiežot ar delnām,

es tevi atceros, kam mūžs vēl nebij lēts.

Ak, sieva brīnišķā, tu lielā dzīves nelga —

kaut lūgšanās tu grimi spēku smelt

un ticēji, ka tālā debess selga

var visām sāpēm viegli pāri celt,

es zinu, sirds vēl pilna salda grēka,
Ave Maria lūpas piemirst teikt,

kad prātā atmirdz mūža skaistā dēka,

ko vienīgo vērts pielūgt ir un sveikt.

Un čuksti saltām miklām celles sienām

tik vienu lūgšanu, vissvētāko, kas plūst
kā strauti aprīlī caur pārdzīvotām dienām

un krusta ēnā tuksnesīgā čukst:

— Es mīlu tevi, tamdēļ projām gāju,

es dabu izsmēju — tas bij tik tevis dēļ!
Kad pāri galvai melnu segu klāju,

par tevi vienīgo man domāt tikās vēl.

Es mīlēju... Vai netaisna gan biju,
ka lepnās ielas atstāja mans spīts?

Es savā dzīvē tikai piepildīju
tās sāpes asākās, ko mīla atnes līdz...



Es mīlēju, kā mīlēt var tik sieva,

ko aprēķinos netvers aukstais prāts —

es tevis dēļ pat atteicos no dieva,

kaut nācu šurp, kur prieks tiek nicināts!

Kad diena izplēn vieglu skumju dzirkstīs

un logā spraucas blāvo zvaigžņu zaigs,

kāds rožu kronis sadreb manos pirkstos,
kaut aizmirsts sen Aoe Maria maigs.
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Nelabojamais

Tu vēl aizvien pēc mīlas kaisti,

kas dziedē draugu cirstās vainas,

tu tici vēl aizvien, ka skaistums

ar zelta spārniem tumsu gaina.

Bet mirsi tu, kā vējš mirst ostā

un mani mazliet smacēs skumjas,
kad līksmā sirds tev pukstēt nostās

kā lietus deja namu jumtos.

Nāc labāk izgaist trotuāros,

plūst līdzi ielu žiglam strautam,

lai laika dzirnas sapni vāro

maļ tā kā skaidu viļņos rautu.

Lūk, kastaņa ar tumšām lapām

pie palsā mūra cieši kļaujas.
Kā tu, tā mīļo savu kapu

un pāri putekļiem krist atļauj.

Pie gaišā nama stindzis naktssargs,
kā svētais viduslaiku gleznā.
Kam acīs vēl aizvien tev plakāts

par dziesmu aizmirsto un seno?

Tur iekšā stīgas skan. Šķind kausi,

un karmīnlūpas dzīvi bauda,

un dzer kā biķeri to sausu,

lai nav par nokavēto jāraud.



Vai mēs lai priekam ejam garām?
Nāc vīnā reibu rast un laimi,

jo atkal gaisā pavasaris

un asiņot sāk vecās vainas.

Tu garām ej ... Tu mīlas kaisti,

un mirsi viens kā vējš mirst ostā,

kad nakts kā kinozvaigzne skaista

ar spuldžu kaisli drūzmu plosīs.
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Agrais rudens

Kur kalns,

kam pārkāpsi bez mokām,

kam dzīve prieku dos

un neņems

ķīlā sirdi?

Vēl nava dzimis

zemes virsū cilvēks,

kas nedos visu savu

mūža laimi

par dzīves pavasara skaisto puķi —

mīlestību.

Tik manas acis

raugās skumji, skumji:

par maz bij dots,

par maz bij ņemts,

nav lemts

vairs dienu smaršas dzert,

kā vēsas gaisa straumes,

un pasmaidīt
bez mokām.

Vēl spēka pietiktu,
vēl sāpju diezgan krūtīs,

bet dārzos manos

jau sakritusi

rudens salna.



Un rokas stiprās

gurdi klēpī lieku —

kam viņu darbs

vairs der,

ja lūpas mēmas

kā rudens naktis,

kad pusnakts neatmin,

kā aust pār zemi rīts,

un krūtīs — tuksnesis,

kad novītusi dzīves brīnumpuķe
mīlestība.
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Ēna uz kapa

Un vēl aizvien tā rēta sāp,

ko tu man kādreiz siti,

un vēl aizvien man dzīves slāpst...
Vai sen jau tu mīli citu?

Tik tumšs un mikls šaurais kaps,
vairs nedzirdu ielas dimdam.

Vai rudens bērzos dzirkst vēl tāpat

un dzērves laižas rindās?

Tik smags un ciets ir zārka vāks,

es nevaru viņu nosviest.

Laikam drīz ziedonis būs. Dārzos sāks

smaršot rasotas rozes.

Vai tavai mīļai par pasauli prieks?
Ved viņu ziedpilnos laukos,

jo ir tikai mīla. Viss pārējais nieks,

ko saplosa likteņu auka.

Cik spokains mēness pār kapsētu kāpj,
šalc mežs kā ūdens kritums.

Es mirusi sen jau. Bet aizvien vēl sāp
rēta, ko tu man reiz siti.



Maza dzeja

Vairs ilgi nedzīvos roze,

ko tu man sviedi pa logu —

ko nesaēd tuberkuloze,

to nomāc ar mīlas slogu.

Es glāstu ziedu un minu,

kur paslēptas ērkšķu smailes,

un sastādu aprēķinu,
cik izmaksā mirklis laimes.
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Sirmgalvja mīlestība

Zili ūdeņi un zilas acis tavas,

bet man tomēr baigi jānodreb

puķu viju liegās roku skavās,

jo es esmu jau tik sirms un vecs.

Kaujās rādījos ar dzīvi un ar sirdi

tagad piekusis un skumji kluss.

Vakaros es bieži dzeru spirtu,
lai var mirkli sevi nesajust.

Un tad ilgi skatos tumšā rūtī,

kur tik paša ēna pretī māj,
zilām acīm dziesmās sveikas sūtu,

turpu doties sirdij aizliedz prāts.

Mūža vakaram ir ciešas skavas

un no tām pat mīla neizrauj.
Zili ūdeņi un zilas acis tavas,

un pār mani tumsa spārnus kļauj.



Atstātā ostas meitene

Ostā pie apgāztas laivas

atmiņa akmeņos rūs.

Aizskrien dienas kā kaivas,

ostā vēl atmiņa rūs.

Gurdi skalojas viļņi,
atsaucas bruģa vaids.

Atnesa tevi reiz viļņi,

kuģis varens un slaids.

Nāci gar netīro krastu,

sprausloja ormaņa zirgs.

Kuģis šūpoja mastus

taisnus kā skaistules pirksts.

Bija tev brūnajā sejā
dienvidi sviesti un prieks,

nojautu es —
kas mīl vējus,

cietzemei svešinieks.

Tomēr atļāvos spēlei,
kvēlei, kas nedziest. Bij riets

sarkans kā rudeņos vēlos,

dziedošs kā bišu spiets.

Aizskrien dienas kā kaivas,

vēji pret akmeņiem lūzt,

tikai pie apgāztās laivas

ostā vēl atmiņa rūs.
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Sīks notikums

Zaļš vakars brūk pār torņu smailēm,

uz mežiem melni putni skrien.

Tu maldies trotuāros kailos

un mājās atgriezies aizvien.

No purviem ceļu meklē strauti,

ar steigu cauri laukiem brien.

Ak, visai zemei cauri rautus,
tos jūļ'ā dzelme sauc aizvien.

Bēdz, vairies mulsu skatu māņus,

visstiprāks jūtas, kļūstot viens!

Kā zelta putns baltiem spārniem

nāk mīla atpakaļ aizvien.

Kā putns spārniem trausli vāriem

tā saplok. Krūtis spiež kā pliens.
Steidz mājup soļi, pusnakts skārti

let, un vairs neatgriežas, viens.



Satikšanās

Nu tevi satieku es ļaužu plūsmā ašā,

kas visu aizskalot un aizmirst var,

kā jūra, veļot viļņus krastā plašā

ar viegliem glāstiem zelta smiltis skar.

Es tevi satieku un nosarkstu kā senāk,

kad soļu dziesmās tikās klausīties

un gaidīt mīlu, vai tā ciemos nenāks,

kaut labi zināju — prieks vienmēr garām iet.

Tu nedusmo, ka mūžs mans raiba pļava,

kur katru dienu jaunas puķes plaukst.
Kur tavu pirkstu kautrā glāsta nava,

tur arī vasarā kā polārsniegos auksts.

Un kaut es zinu, nenāks tavi soļi
man nosalušo sirdi sasildīt,

un kaut es zinu, rožu vietā oļi

bij ceļā sviesti šodien, būs ij rīt,

tak tevi satiekot kā senāk nosarkt varu

un just, kā asins strauji dzīslās rit,

un atceroties seno pavasari

par mīlu nebijušo pasmaidīt.
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Mīlestība

Vai mīlestību sauc to stipro spēku,

kas pasaulei kā mūžīgs pamats likts,

kam sveša morāle, kas izsmej grēku
un bieži banāls top, kā romāns slikts?

Es viņu pazinu, pirms baltie sapņi ira.

Tā vēsās domas karstām rokām skauj,

un kas reiz apreibis no viņas burvju dziras,

tas vairāk mīlēs vēl, kā dzīve ļauj.

Tā mani skūpstīja, kad domas galvā gura,

un acis zemes gaismai vērās ciet,

tā sirdi klejot sauc, kā jūra baltu buru

un cīņā liek pret asiem vējiem iet.

Tad mīlestību sauc to ļauno spēku,
kas visai pasaulei kā pamats likts,

kas tikumā visaugstākā vērš grēku

un bieži banāls top, kā romāns slikts.



Sentimentāla dzeja

Vai baltākas tavas rokas,

vai kuplie ziedu zari?

Vējš plosa kaltušu koku

un mani skumju dara.

Pār ziedlapām ēnu baigu

met mūris sētā.

Mūžs aizvien dziļāk grimst staignā

un paliek lētāks.

Kad tomāti tavā dobē

būs sarkanā krāsā,

pār smilšaino kapa kopu
līs lietus lāses.

Vai maigākas tavas rokas,

vai vīstošie ziedu zari?

Vējš plosa kaltušu koku,

kam nebūs vairs pavasara.
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Kaps jūras krastā

Uz jūras krasta kaps klintainē cirsts.

Viņš gaida ziedošu miesu.

Rīts uzausa sarkans. Nakts sudrabā mirkst,

kaps gaida laimīgus viesus.

Kam ūdeņu fleitas tik skumjas, tik kluss

šķautņaino akmeņu koris?

Raud atmiņu sievas, pār viļņiem kā krusts

paceļas ēnu moris.

Un tālu skan balsis kā atbalss, kā vaids.

Kaps dziļāks par tuksneša aku.

Ņem mani rokās, atgrūd un laid,

lai iekritu velgmainā akā.

Kā mēneša dziesma laimīgs bij stāsts

par jauno un ziedošo miesu.

Tavs skūpsts bija nāve. Tavs sitiens bij glāsts

Kaps jūrmalā gaida viesus.
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Nojautas

Dažreiz ir ilgu putniem spārni sieti,

dažreiz ir arī sapņu vieglums.
Kā dziļā kaunā notvīkst jautrie rieti,

šķiet dzīve visa smacīgs sarkofags.

Vēl tavas lūpas skūpsta pirkstus manus,

vēl acīs dzirkstī sapnis nepievilts,
kaut balsī priecīgā jau dzirdu kapu zvanus,

kas skaļi raud, kad zārku apklāj smilts.

Varbūt būs žēl, kad iesi tālu projām
un gribas pašai sevi apmānīt,
ka tuksnesīgā krastā skumja boja,
kad kuģis jūrā aiziet, pīšļos krīt...

Vēl manus pirkstus skūpsta lūpas tavas,
kaut rīt būs sapņu vieglums drūms un smags

Dod sirdi, auklēšu to skumjās savās,

jo mūsu mīlu gaida sarkofags.
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Solveigas dziesma

Būtu tu gaidījis

pārnākam mani,

varbūt ka aizbēgtu

mūžīgā ziema

un atkal pavasars sakristu liepās

un putni.

Būtu tu gaidījis

pārnākam mani,

varbūt mūsu būda

vēl atrastos mežā

un slieksnis,

kur atpūsties man

tik gurdai
no dzīves.

Un tad

tu nāktu no darba

ar vakara zeltā

zibošu cirvi pār plecu.
Es auklētu

tavu dēlu

un dziedātu dziesmu

par divpadsmit

laupītājiem —

ja būtu tu gaidījis
mani, Per Ģint!
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Sarma

Krīt sirdī tavu matu sarma

kā ziedu sniegs pār ielu steigu.

Un mīlai pēdējai un pirmai

nav beigu.

Viss, ko tu cieti gadu gaitās ātrās,

viss, ko reiz mīlēji, rod mājas manās krūtīs

kur laime plēn un gailē moku sārti

kā vakars rūtī.

Viss, ko reiz gaidīji, kas nesagaidīts zuda,

kas plecus nospieda, kā dienu ēnas smagas,

nu manā pierē priecīgā un gludā
dzen dziļas vagas.

Krīt manā pavasarī sarma,

sirds lēni sāp un mirst bez steigas,

bet mīlai pēdējai un pirmai

nav beigu.



Pie jūras,

kur ūdeņos horizonts zīmē

zeltsārtas švīkas,

kavējas vakars

un dzied

dziesmu par grimušiem kuģiem.



Dziesma rakstāmmašīnai

Te nu mēs esam, draugs, tu un es,

draugs mans ar metāla sirdi.

Es tev čukstu: kā dūmi mūžs izplēnēs,
bet tu jau to nesadzirdi.

Es tev stāstu, kā laukumos cīnās un krīt,

kā mani tur izsvilpa laukā.

Vai gan ziedpilnam kokam var apsolīt,
ka kailu to neplosīs auka?

Tur uz ielas vēl smej, tur vēl dzīvo un jūt

Draugs, kam tik salts tu kā lapa,
ko dubļos iemīt soļiem nav grūt

uz mirušās vasaras kapa?

Vai tava metāla sirds ir spējīga just,

ko nesajūt dzīvie aiz sienas —

ka grūti pat trūkušai stīgai klust,

kā dziesmas kad bijušas dienas.

Te nu mēs esam, mēs divi, draugs,

draugs mans ar metāla sirdi.

Dzied dzeltenā zarā rudenis jauks,
bet tu jau to nesadzirdi.
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Pēdējā dziesma

Mana vienīgā manta

ir mētelis vecs un

priecīga dziesma.

Es ņemu visu,

ko varu iegūt dienu straujajā ritmā

un priecājos,
cik skaisti mirdz saule

pār asajām namu šķautnēm,

kur cilvēku sirdis

kvēlo kā vakaros

sarkani 10gi...

Zelta man nava.

Laikam tas tāpēc,

ka vienīgā kabata

mētelī caura...

Slava?

Slavu bez smokinga grūti ir saprast...
Bet mīla pati ir dzeja,

tai sveša mana dzejiskā nabadzība

un salauztie panti,

kas aizved dienas kā čīkstoši ormaņa rati

uz vakara pusi.
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Zinu —

drīz izbeigsies joks, kuru patīk dēvēt par dzīvi.

un punktu likšu pēdējā dzejā,

dzejā par to, cik skaista bij zeme,

cik gaišs bij pavasaris mostošos laukos

un ziemā cik silti sprakstēja uguns

ielu stūros, — ap kuru sildījās
ielas puikas,

meitas krāsotām lūpām
un es.

Pēdējā dziesma,

tā sacīs ij to. ko nekad vēl nav teikušas lūpas,
reti kad acis,

ko zina vien mētelis vecais,

mana nabadzība v

un naids:

tā vienmēr nebūs, kā bija!



Diena

Tu, kas atnāc ar mokām un mīlu,

diena mana,

diena sarkanā,

grimstošu kuģu bagātā —

vai labāk neguldīt tevi

šai pašā mirklī sirds kristalla zārkā

vēl nedzimušu?



Eleģija

Atkal rūtī spiežas tumsa melna,

vakars gausi, gausi soļus ceļ.
Diena izkvēlo kā cigaretes pelni,
mūžs no gadu akas sāpes smeļ.

Logā uzzied ledus hiacintes,

smaršās kūp. Vai, varbūt, pašas sirds

agrā vītumā zem sapņu saules siltās

izgaro un lēni krūtīs mirst.

Te nu esi tu, ak, dzīve mana:

tikai drupas vien. Tik krustu pulks.
Varbūt šonakt lies man bēru zvanu,

pirms uz sliegšņa rīta vēsums guls.

Atkal rūtī spiežas tumsa melna,

atkal nakts un ēnas durvis ver.

Pieri glāsta vientulības delna,

mūžs no gadu akas sāpes smeļ.
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Apatija

Gribu, lai mani sabrauc

ielās dārdošie rati.

Gribu, lai mani samaļ
kā akmens plati.

Velti alejā kailā

strazds dziesmu svilpo

par to, kā izgaro zeme

auglīgās ilgās.

Tik tie, kam acīs vēl debess

sviež varvīkšņu starus

tic, ka atdzimst no jauna
ik pavasari.

Ka zāle, puķes un koki,

biklās stirnas

nezūd un neaiziet bojā
laika dzirnās.

Akmeņiem velti stāstīt

par dzīvi un maiņu

alejā skumjā un kailā,

kur putekļi klaiņo.

Gribu lai mani sabrauc

ielās dārdošie rati,

gribu, lai mani samaļ

kā akmens plati.



Vēlēšanās

Mīļais cilvēku dzimums,

var gadīties — manis reiz nebūs,

un skumji pelēkās sienās,

kur elpa dzer tabakas dūmus,

sagaidīs nākam un ejam

jūs citi.

Tad nerakstiet laikrakstu slejās

ne rindas par mūžu, kas tvīka

mīlas vairāk, kā gaisa.

Tirāžu augstāki pacels

ziņas par sacīkstēm boksā.

Draugi, cilvēku dzimums,

tad,

kad jūs gaidīs un aizvadīs citi —

manu vārdu tik iekaliet

asfaltā cietā,

lai samin to kājas,

jūsu mīļās steidzīgās kājas,

kā tagad ikdienas,

saminat jūs

manu sirdi!
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Pēc bezmiega nakts

Tumsu zariem noskalo rīts,

Daugavā pamostas kuģi.

Naktsputni melni no mākoņiem krīt

nomirst uz krastmalas bruģa.

Vīnā es gribēju neziņu gūt,

pakrist kā naktsputni skumjie —

atkal no jauna nu jāizjūt:

smagi spiež zilganie jumti.

Atkal no jauna jāiet. Bet kurp?
Sirds kā saplēsta krūze

aizvien vairāk izbāl un drūp,

klājas ar ciešanu rūsu.

Eju kur iedams, zem kājām tik sviež

saplēstu likteņu stiklus.

Pelēks aust rīts. Cik ilgi vēl ciest

dzīvi kā izrādi sliktu?

Vilciens pār tiltu aizejot dun,

izgaist apvārsnī zaļā.

Sirds, laikam atkal no jauna mums

jāsāk būs dzīve no gala.



Tu vari raudāt

Tu vari raudāt un tu vari lūgties,
tu vari saļimt nevarīgs un slims —

tik rudens vēji pieklauvēs pie rūtīm,

bet soļu ritmi ielās neaprims.

Tu vari noasiņot, nomirt ceļa malā,

neviens tev nenāks pieri glāstā skārt,

neviens ... Tik bezgaltālo zvaigžņu starā

gaišs mirgos svešu sauļu mirdzums vārs.

Tu vari atmosties no jauna, sākt no gala —

viss būs tāpat. Varbūt pat ļaunāk vēl:

nevienas durvis nevērsies tev vaļā,
nekur kur iet, kad krēslo vakars vēls.
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Gājiens naktī

Apcirptās liepas šai naktī

paceļ augstāk

kropļotos zarus

un namu fasādes liec

ēnu drebošās galvas,
atdodot godu,

ne dollaru karalim stīvam,

Vai Eiropas skaistules smaidam,

bet cilvēkam,

dumpīgas domas kam

vērušas plaši
cietuma vārtus.

Šonakt vaidošās liepas
ir klusas,

un strandējis sapņotājs

nelād vairs dzīvi,

jo

tikties ar nāvi

garām pagāja cilvēks,

kas mīlēja dzīvi!



Dziesma lietainā vakarā

Draugi, netiesājiet, kamēr ostā

kaut tik viens man kuģis atlicies,

gan jau aizies arī tas reiz postā

vētrās drausmīgās kad viļņi smies.

Tad es galvu noliekšu un teikšu klusi:

nu vairs tālāk cīņā nav ko iet,

dzīve ir kā puķe nobirusi,

pārāk agri ziemas saule riet.

Dzeja šī tik lēta un tik sīka —

mūžs mans arī nava vairāk vērts.

Diena sarkanā, pēc kuras sirds tā tvīka

murgs, kas tikai sapņos tverts.

Draugi, es jau pati reiz tā teikšu

tad, kad pēdējais mans kuģis grims.

Smejot savu bojā eju sveikšu,

zobošos, kad stiprie pleci ļims.
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Kapsētā

Draugs, klusāk ej starp veciem pieminekļiem

un noliec galvu. Asaru te lijis daudz,

šeit laivas uzbraukušas necerētiem sēkļiem

un bieži negaidot uz zārka smiltis klaudz.

Tāpat pār mums reiz rudens zeltu kaisīs,

kaut darbs vēl tikko sākts un nepaveikts.
Tad domas nedomātās vēju elsas raisīs

un sapnis smiltīs mirs neviena neapsveikts.

Bet kādēļ skumsti gan? Vai projām neiet vēlies

no ielām trokšņainām, kur dzīve auļiem skrien?

Vai neredzi, pār horizontu mēnessirpis cēlies,

no sakaltušām smilgām jauni asni lien!

Mēs aiziesim, tad citi mūsu vietā

nāks kādreiz izsapņoto piepildīt,

jo rīta solījums mirdz katrā saules rietā,

ko šodien domā, darbs jau paveic rīt.

Bet tagad klusāk ej starp krustu rindām baigām —

daudz nedzimušu ideju zem smiltīm rakts,

daudz sirdis vienas klīst pa sāpju taigām,

par agru kādreiz ciemos atnāk nakts.



Nāvei nolemtais

Nakts miglo blāzmu rēnu,

kāds meklē savu ēnu,

smok pilsēta kā kaps.

Dziest tumsā auto sejas

kā mīļas, baigas dzejas,
ko vairāk nesastaps,

bet naktssirds tikko pulso.
Kāds klaiņo smaidu mulsu,

un ceļiem nava gals.

Teic tumsa: atveriet vārtus,

te viens, kuru laikam skāris

vasaras vidū sals,

kam laimes pasaka vecā

kā nasta gulstas uz pleca,

vēsa, kā kapsētas smilts.

Mulst ielas neziņā aklā:

Līdz dziļākām dzelmēm ved taka,

bet pāri nav pārmests tilts..

Nakts rembrantiskā spēle
šalko kā asiņu kvēle,

kā moku drausmais bieds.

Dziest tumsā auto rejas,

kāds klīst ar nāvi uz sejas.
Sirds asiņu krūtīs kā zieds.
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Gļēvulis

Es esmu gļēvulis, kam pašam kauns no sevis,

man tevi gaidot vakars lēni drūp.
Es cietums, kas sakalts mīlas ķēdēs,

kam ilgu tvanā gurdi jāizkūp.

Tik bija man, kā tava sirds un dzeja,
bet visu pārdevu, kā rūdīts veikalnieks.

Un tu jau nezini to dzīves traģēdiju,
kad jānopērk pat sīks un vienkāršs prieks.

Es gļēvulis — man vientulība smaga,

man uzvaru sniegs tikai duncis trīts

ko ņemsi tu no sienā sistā vadža

un sirdi šķelsi man un paņemsi sev līdz.



Trimdā

Ekspresis austrumos aizskrējis sen,

dzisušas atbalsis sliedēs un tiltos.

Sirds manā trakā, kas postā tik dzen,

ātrāki nerims, līdz apklās to smiltis.

Vējā no rītiem vairs neelso prieks.
Mīla bij sarkana, smaršīga neļķe.

Tagad zieds kājām samīts un lieks,

aizmirsts vīst dubļainā izsmiekla peļķē

Viņas dēļ atstāt nekā nebija žēl,

pretī man tikai ārprātu deva,

lāstus, ko kapā pat dzirdēšu vēl,

skaļāk par citiem kaut nolādu sevi.

Māt, tavas asaras nedzirdu vairs.

Draugi, jums bieži darīju pāri.

Aizejiet ātrāk. Mans sapnis bij kairs,

skumju atvari dziļi un kāri.

Ekspresis austrumos aizskrējis sen,

pēdējā atbalss skan riteņu dimdā.

Sirds, mana trakā, tu postā tik dzen,

mīla, tu raidi vistālākā trimdā!
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Pēdējais vakars

Nu viņš ir klāt reiz, tas vakars

vakars, kas nezina rīta.

lela ņirdz dūmakās tīta,

atlien kā zaglis vakars.

Klusa kā sūna uz celma,

mikla kā rudeņa diena

laterna aizdegas liela,

laterna bulvāra stūrī.

Asiņo papīra sirdis,

ko griezušas vientuļas rokas.

Elsodams vējš plosa koku,

ģindenis klauvē pie stikla.

Līķrati piestāj vārtiem,

sēras iegulstas rūtī.

Papīra sirdis krūtīs

sapņiem, kas izvadīt stājas.

Nu viņš ir klāt reiz, tas vakars

vakars, kas nezina rīta.

lela ņirdz dūmakās tīta,

naktij nebūs vairs beigu.



Saruna ar miroņa galvas kausu

Kad sen jau slēgti visi vārti,

kad rūtīs tumsas kaktuss plaukst,

pār manu galvu skumju zaru

ceļ pāri mirc-ņgalvas kauss.

— Kas esi tu? — Es viņam saku:

—
Vai redzēji, kā zvaigznes krīt,

un dzīvē kaislīgā un trakā,

tev acīs plosījās skarbs spīts?

Jeb padevīgi ļāvies straumei,

lai nes kur grib, kā dažreiz es?

Kam tu vēl nāvē mani sauci,

pats zemes saulei tāls un svešs?

Guļ pusnakts klusums jumtos melnos,

klust liepās rudens vēju vaids —

kā zilas ogles karstos pelnos

stingst galvas kausā ņirdzīgs smaids.

— Es esmu nāve. Tevi dzīve

kā skaidu aprīlpali nes.

Tev acīs nakts un moku kāvi,

bet sen jau izkvēlojis es.

Man viss vienalga, sāpes, zaimi,

un sīkais prieks, kas ātri lūzt.

Es nezinu vairs, kas ir laime,

mans zobens vidū pārlauzts rūs.
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Drīz manis vairoties no mājām

tu bēgsi prom, kā gūstīts vilks,

un kritīsi pie cita kājām,
kas dzīvs, kam skats no ilgām zilsī

Un tad — reiz krūtīs pulsot stāsies

tev sirds. Stings nāvē siltais vaigs

un tu man visur līdzi nāksi

kur nav ne mīlas vairs, ne laiks.

Ne sāpes būs, ne prieks, ne rīti,

ne sarkans vakars logos plauks,
un baigā nāves moku brīdī

tu zināsi — vien es tavs draugs.

Sen jau ir slēgti visi vārti

un rūtīs tumsas kaktuss plaukst.

Pār mani mēmu sāpju zaru

liec pāri miroņgalvas kauss.
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Rietošas zvaigznes stāsts

Jau diena acis ver. Bezgala viņu nīstu!

Tā ieradās ar gaismas šaltīm zilām

un zaga skumjo acu ametistu,

kas teicās mani bezgalīgi mīlam.

Es neticēju tam pirms pusnakts baigās,

jo meli ir tik vispārcilvēcīgi,
bet kad bij klusušas pat ielu klaigas
tik divas acis logā neaizmiga.

—
Man drīz būs jāmirst, zvaigzne, — viņas teica

Es bojā eju un —
bez atdzimšanas.

Kaut nakts vēl dedzina ar ilgu tveici,

tak savāds gurdums visās dzīslās manās.

Man drīzi jāmirst, — jāpaliek par spoku,
ko diena rok zem savu rūpju grēdām.
Neviens to nesaprot un uzskata par joku,

un arī pašai grūti ticēt bēdām.

Bet tiesa tas, ak, tālā zvaigzne, dzirdi,

no manis pāri paliksies vien ēnas!

Par sīkām druskām pārdevu es sirdi,

nu jāizpārdod ari sapņu plēnas.

Man likās gan, ka viņa pļāpā niekus,

bet vējš, kas visur sajūtas kā mājās

man vēstīja: tā sen jau priekam lieka,

draugs, tava mīļā — mašīnrakstītāja!

Ver diena acis ciet. Kā nāvi tevi nīstu!

Tu nokauj sirdis gaismas šaltīm zilām,

un velti gaidu skatu ametistu,

kas bija mana skumjā zemes mīla.
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Vienalga

Es varētu nomirt šodien vai rīt,

viss galu galā vienalga.
Tik atmiņa paliek no zvaigznes, kas krīt

naktī tumšā un baigā.

Tik vētrā pie loga klauvē kāds spoks

un dziesma tev iegrimst kā staignā.

Bet katru vasaru ziedos plaukst koks

un smaršodams tvan dienu steigās.

Un es esmu akmens zem kājām tev mests,

tin plecus man pelēcīgs gurdums.
Kaut pāri līkst zari, kas dzīvību dveš,

vairs nereibina to skurbums.

Es varētu nomirt šodien vai rīt,

gar to nevienam nav daļas.
Drīz aizmirstas zvaigznes, kas atmirdz un krīt

viegli kā dzīve uz galu.
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Augšāmcēlies

Kas mani apraka zem smagām smilšu grēdām,

to, draugi, neprasiet. Lai vārdi izpaliek.
Caur matiem atkal vēju spārnu vēdas

kā glāsti slīd un lūpām smaidīt liek.

Te nu es esmu. Tāpat debess logā
aiz mākoņstikla saules apelsīns

smej, tālāks vēl, ka kādreiz gurdai rokai

bij gaišās vasaras un ziedu dvašas vīns.

— Mēs tevi gaidījām, — čukst nelasītās dzejas.
— Kur kavējies? Nav sapņu avots smelts,

pār kuru spoguļojās tava seja

un dzelmēs krita mirdzošs skatu zelts.

— Mēs tevi gaidījām, — šalc lielais dzīves tirgus,

Kas esat jūs? Kā bites vārdi skrien:

Mēs moku nesēji, mēs vezumnieku zirgi,

mēs tie, ko neapsveic neviens!

Te esmu es. Sīks akmens lielā celtnē,

kas mani apraka, ak, draugi, neprasiet —

tam ceļā stāties tikai pūles veltas,

kas aprakts dzīvs un sevi atriebt iet.



Jūrā

Dedz saule jūrā ugunssārtus,

no dzelmēm viļņi rokas sniedz.

Ak, atvari kam atvērs vārtus,

tam mirstot skūpstu nenoliedz!

Slīd kuģis saplosītām burām

un stūres rats kā mokās elš.

Viss jāaizmirst, ko mīļu turam,

bet pretī bangām skaists ir ceļš.

Kurp, kapteini, pār augsto mastu

kā asu šķēpu skatu svied?

Es skatu jaunās zemes krastu,

kur klinšu šķautnēs vēji dzied.

Uz zemi neatrasto, zēni!

Kam liecat galvas? Skumjās tvīkt

var krastā sapņotāji lēni,

mums pat ne nāvē neiznīkt!

Kaut arī zaļās viļņu šūpas

būs mūsu brīves ilgām kaps,
tak citu zemes vergu lūpās

par dziesmām sāpju atbalss taps.

Un ko sviež dziesma zemes telpā,
tam ceļa atpakaļ vairs nav,

to vēju strauji kaislā elpa

un viļņu rokas gaida jau!

Dedz saule jūrā ugunssārtus,

no dzelmēm nāve rokas sniedz..

Ak, atvari kam atvērs vārtus,

tam mirstot skūpstu nenoliedz!



Spoku kuģī

Glauž tavas rokas maigi,

skauj zemi zilgmes vāks,

kā jūru viļņu zaiga,

kā mūžu skumju zārks.

Lūk, klintis sargā krastu,

tur, kaptein, mierā stāj.

Kam vairies, kā no nastas?

No dzelmēm bailes māj.

— Es kapteins spoku kuģim,

mums krastu nesasniegt,
tas saules priekam zudis,

kas drīkst man roku sniegt.

Mums līdzi viļņu steigām

bez miera klīst un klīst,

bez sākuma, bez beigām —

mums osta jāienīst.

Dziest miglā tāli krasti,

zem putām blāzma mirst.

Pret nakti slienas masti

un tumsā zvaigznes mirkst.

Glauž tavas rokas maigi,

skauj zemi zilgmes vāks,

kā jūru viļņu zaiga,
kā mūžu skumju zārks.



162

Pēc kuģu bojā ejas

Peld tintes pudelē mirusi muša,

un varbūt tai gribējās dzīvot...
Acīs līst tumsas dziļmelnā tuša,

bet roka

velk svītru pāri

garai bēdu lugai,
kurā stāstīts daudz

par mīlu vienīgo —

visdaiļāko madonnu,

un par krogu, kur tā ieklīdusi...

Klusē

mirušā muša.

Kam lieni, zvaigzne, aizmiglotā rūtī,

vai tiešām bezgalība jau tik šaura,

ka cita ceļa nav?

Vai nezini —

krāpj dzīve pārdrošāk kā rūdīts blēdis,

un arī nāve krāpj. Tā vienmēr nelaikā

uz deniņiem spiež ledus stingu plaukstu
Nāks vasara, un ziedēs meža rozes,

būs saules daudz
—

bet kapos raudās krusti

par to, ka nesadzird

zem smiltīm vēju dziesmas,

un nava vairs neviena,

kas krāpj ...

Peld tintes pudelē mirusi muša,

un viņai gribējās dzīvot.



Lieldienu nakts

Viņš dzīvē izgāja

un nesa sirdi saujā.

Viņš mājās atgriezās,
kā biezoknī

lien nomirt

sašauts vilks.

Bij agra pavasara nakts

un sauli vajadzēja apsveikt
lieldienzvaniem.

Viņš sāpēs

asiņoja viens bez rīta alkām.
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Balāde par zvejnieku

Pār upi galvu paceļ rīts

un klausās izkapts dziesmas pļavās
Ak, jautrais zvejniek, sapņos tīts,

ko ziedu pilno līču Java

kā laime rauj pie krasta sava,

prieks ātri nāk, vēl ātrāk irst,

un bieži jūlijrīta skavās

kāds, lādot dzīvi, klusi mirst.

Velk dzelmē švīkas mākoņkrīts

un vieglas smaršas auklē grava,

vēl dziesmu atbalss gaisā trīc,

bet rīts, no nakts kam baiļu nava,

dreb nojautās kā vētrā kļava,
kad veras saules zelta šķirsts

un kaisli kvēlo liesmu lava

zem viļņu laivām plok un mirst.

Un drīz jau mērķis piepildīts,
līkst zemāk makšķere par slavu.

Bet vai pat dabai modies spīts,

ka negrib atstāt dzelmi krava?

Tur dzelmēs, zvejniek, mīla tava,

ko dzīves plūsmai ļāvi šķirt.
Kam tikai mīla dzīves guvums,

tam vēl pirms laika jānomirst.

Izskaņa

Dzied izkapts tālās zaļās pļavās,

prieks ātri nāk, vēl ātrāk irst,

un bieži jūlijrīta skavās

kāds, dzīvi lādot, klusi mirst.



Pārejošs sīkums

Uz stūra, kur tikko sabrauca kaķi,

laternas stabs sprauž zilganu krustu.

Mēnesstars cilpo rasu slacīt,

trūdu elpu lai nesajustu.

Pirkstgalos slienas zvaigznes un brīnās

par zemi netīri sēro.

Liepas pēdējā lapa dreb moku smīnā

un ceļu līdz asfaltam mēro.

Slīd viegli auto un prožektors raida

starus. Tie asinīs samirkst...

Vai tavai dāmai bij jānodreb baigi

uz stūra, kur sabraukts kaķis?

Teic, ka nāks sētnieks un asiņu peļķi

slaucīs uz mēslu kasti,

un rīts spraudīs debesīs sarkanu neļķi,
nolauzīs laternu krustu.
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Mierīga nakts

Zied hamsuniskas spuldzes
sliežu stigas malā,

un klusums pil

kā siltas, smagas lāses.

Pret sevi pašu

sabrūk nakts

kā vārds, kas daudziem teikts,

bet sarūs neuztverts.

Tik zvaigznes nedzirdami tālus ceļus mēro

Kam sirds tu viena,

satraukta un asa,

pret spuldžu mieru sities

valgiem spārniem?

Tu pakrist gribētu

zem smagā auto riepām

un necelties,

un skūpstīt riteņus,

kas sabrauc tevi,

un smaidu pasviest tam,

kas samin tevi.

Tu — gurdi nevarīgā

gribi dumpi celt,

par to, ka laiks

ar smagām riepām sabrauc

ir cilvēkus, ir kaķus!

Bet

sliežu stigas malā

vēl ilgi ziedēs hamsunisko spuldžu
pieticības miers.



Gaisā mazliet jūt pavasari

Gaisā mazliet

jūt pavasari,

un zemes slāņos

briest dzīvības sulas,

lai izlauztos miljoniem veidos

pret gaismu ...

Nāk prātā man meži

un leitnants Glāns.

Un tad es paņemu spalvu un rakstu

vēstuli aizmirstam draugam.
Es stāstu par dzelteniem asniem,

kas spraucas starp akmeņiem nomales ielās,

par strazda dziesmu

aprīļa vakaros vēlos,

ko klausoties mostas savādas ilgas —

ilgas
atdzimt jaunā,

labākā veidā.

Es saku:

upes vienmēr

izlauž sev ceļu,

tīģeri aizbēg no būriem,

un cilvēks —

mocītais, izsmietais, salauztais cilvēks

celsies piepildīt gadsimtu sapni,

uzvaru svinēs!



Kā akmeņus laiks sakrauj kaudzē dienas,

un ilgas izgaro kā lētas sliktas smaršas.

Kāds aizmirsts draugs no svešas lielpilsētas raksta:

— Jā, gaisā jau mazliet

jūt pavasari...

Bet ielās cilvēki pakrīt no bada,

Eiropā sācies

tukšāko smadzeņu konkurss,

un Hamsuna Glāns

rautā dejo ar dāmām.



Ceļā uz karātavām

Pa ceļiem smilšainiem ved mani pakārt.. .

Sirds jūt,
kāds prieks ir putnam augstu gaisos celties,

ja zeme cieši skauj
un neļauj nomaldīties,

cik maigs
ir nokaltušu

zaru glāsts.

Virs galvas priedes

smaršu pilnām skuju lūpām
teic vārdus dziesmai

iesāktai un nepabeigtai,
kas visu mūžu meklēja sev ceļu
kā avots kalnu slāņos.

Nu aizved mani prom no dzīves akas,

pie kuras gurdumā es liecos veldzēt slāpes,

bet sāpes

no melnās dzelmes dzīlēm smēlu.

Ar varu tagad

mani aizrauj prom.

Tik mirklis pēdējais
vēl siltu roku pasniedz atvadoties

un kvēls

ir viņa skūpsts.
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Nu pirmo reiz

es jūtu zemes smaršu

un zvaigžņu brīnumu, un savas elpas dzeju,

nu pirmo reiz,

es zinu tavas dziesmas vārdus, zeme!

Aiz priedēm debessmalā

nedziest blāzmas svece,

kaut zaros nakts ...

Tā mūžiem cauri

degt prieka gavilēs un kvēlot

moku sārtos,

kaut būtu ļauts!

Pie karātavām mani gaida
bende.



Dziesma manam līķim

Miklajā zemē tu pūties jau gana,

atkal ar dzērvēm pavasars nāk.

Vēji un cīruļi lieldienas zvana,

un pat priedes raud priecīgāk.

Izdīgsti zaļā asnā uz kapa:

dzīvi kas dzēris, tam vienmēr vēl slāpst
Nebīsties. Sen tas, kad ļaudīs kā lapa
klīdi. Nu esi tu aizmirsts — un glābts!

Krūtīs sen dzisuši svelmainā sāpe,

miņa par tevi pat zudusi jau.

Tagad no jauna mīlošā slāpē

dzīvībai sevi saplosīt ļauj!

Izdīgsti zaļā asnā uz kapa,
saulē atkal kvēl uguns un prieks!
Aizmirsti ļaunu, ka kādreiz kā lapa

maldījies ļaudīs atstumts un lieks.
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Dziesma par grimušiem kuģiem

Vakars visilgāk
mīl kavēties krastā pie jūras,
laist caur pirkstiem

zilzaļās straumes

uu dziedāt

savādas dziesmas.

Priedēs guļ miers.

Smiltis izstaro

dienā uzsūkto sauli,

un vakars,

nosēdies krastmalas oļos,
klusi dūc dziesmu

par grimušiem kuģiem.

Šai dziesmā

ir runa par dzelmēm,

par zivīm, kas peld

pāri mastu

melnajiem vrakiem

un ģindeņu kauliem,

par grimušām dzīvēm un aizmirstu

likteņu drupām.

Vējš ievelk buras un klausās,

ka zelta meklētājs, piespiedis galvu
šķautņainai koraļļu radzei,

nav sasniedzis teiksmaino zemi,

kur kalni slēpj dārgumus retus,

ka matrožu līgavas
krastā jau kļuvušas vecas,

bet viņu mīļie

guļ dzelmē.



— Un vēl, — saka vakars:

— Man daudz kas ir zināms

par dīvainu cilvēku-klaidoņu sugu,

kas savus kuģus
nelaiž labprāt ostā nevienā...

Tagad tos viegli,
maigi kā sievietes rokas

vecfranču dzejās,
auklē smiltis zem plūstošu ūdeņu straumēm...

Gausi iedegas zvaigznes.

Zeme tvan netīrā miglā.
Pie jūras —

tur, kur ūdeņos horizonts zīmē

zeltsārtas švīkas,

kavējas vakars

un dzied

dziesmu par grimušiem kuģiem.
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Pieveikts

Sirds gaviļstraume plok un pulso aizvien lēnāk,

un brīžiem apstājas. Un elpa krūtīs smok.

Nu beidzies mīļās, ļaunās dzīves loks

pie nezināma krasta.

Nu zinu es, nekad vairs ceļā nenāks

ne draugi man, ne spīta lepnais prieks.
Pret dziļām krācēm viļņi laivu trieks

kā lāstu.

Pār kapu vēji skries. Tiem klēpī ziedu plēnes.
Cik dzīve skaista bij. Kā sarkans magoņlauks,
kas veciem trūdiem pāri deg un plaukst.

Sniedz viņai no manis, draugs, skūpstu!



Šķiršanās dziesma

Sniedz roku, iela pelēkā,
man šonakt jāaiziet,

pirms ēnas akmens stigās nāk,

pirms reklāmsaules riet.

Sniedz roku, spuldze zeltainā,

mēs netiksimies vairs.

Jau dārzā smaršo jasmīnzars

un tālu, tālu maijs.

Vējš pretim skrien. Vējš ass un skarbs,

un lietu sejā sit.

Kas bijis reiz, tik akmens zin,

laiks smagi tālāk rit.

Par sejām tām, ko apmirdzēs
reiz spuldzes, ielu takts,

kas nāks un mīlēs, pievilsies,

no gala atkal sāks,

vējš dziesmu dzied. Vējš priecīgais,

un ceļus aizpūš ciet,

kur sausās smiltīs ģindens kalst.

Laiks tikai tālāk iet.

Sniedz roku, iela pelēkā,
man šonakt jāpazūd,

pirms ēnas akmens stigās nāk

un izdziest loga rūts.
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