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Mātei
Sodlen lidz ar pavasara zatgu
Tavus gl!istus alkstu plaukstas
krit.
Gribu plekļauttes un piespiest
valgu
Tavam miļam, sastradatam r-ok!im,
mati

MIRKLIS
AR
MÜZĀM

Tas nekas, ja sirmi snlegl,
Mamtņ, tavus sejas vaibstus
skauj,
Sobrld vlsl vardi šķttls liekt Brldl galvu klepl. Ielikt ļauj.
Grūti dzlves pagriezienos spejos,
Zinu, relzem vajadzes tev mani
rli.t...
Tomēr vēlos dzlves skarbos vējos,
Paņemt rūpju lielo daļu, mati

Vienīgi es ...
Atkal divi cieši blakus
aiziet man garām.
Sniaidošām sejām, mirdzošām acim
Divi nāk pretī un
aiziet man garām.

•

Vlenigl es esmu viena kiJ
balss bez atbalss.
Vienigl es esmu viena,
Un man mazliet salst.

Kas to zin

lr jau gan teikts, ka jāgaida vēl.
/āaiztur elpa un jāpiever acis.
Pēkšni
' kā sniegs aiz apkakles
alzkrit
Atzina
' - pasaulē visi pa diviem
jau iet-

Varbūt tā labāktu nenāc, es neeju ...
Bet domas kā meteori
planē viena otrai pretī un
dziest .. ,
Gaist, sadeg, izbāl pie
mērķa kājām,
Un izdziestot pieprasa
atbildes skreju.
Tas vajā un dzenā tevi,
Pārsteidzot te un tur ...
Un šobrīdstacijas laukuma vidū -

Vlenigi es esmu viena kā
balss bez atbalss,
Vienigi es esmu viena,
Un man mazliet salst.

Sovakar
Sovakar tev atkal jāatnāk
Un jl!.aiznes mani sapņos.
Ne jau uz rokām vai platajiem
pleciem,
Vienīgi - gluži vienkārši ļāaizved projām.
Vislabāk tu to spēj ar
dīvatno klusēšanu
Un mēmo skatu,
Kas rada manī dīvainu mieru
kā lietus veldzi.
Sovakar tev atkal jāatnāk.
Lai pārpludinātu mani ar sevi,
Un izrautu mani no manis.
Bet varbūt tev labāk vairs
nenl!.kt?
Jo tavs miers var pārnākt uz mani,
Un klusēšana griezīgu vārdu
sameklēs?
Un tomer tev šovakar atkal
jl!.atnāk ...

Mazs meteors kvēlojot dzied.
Un tu stāvi un netiec vairs garām,
1o mazs ugunskurs preti
liesmo.

•
Kl!. caur gaismu, kā caur dienu
Lapai pāri tavi teiktie vārdi iet.
Un es klusējot tev pretī eju,
Kaut gan gribas raudāt, smaidU,
kliegt.
Tu esi mans. Tu dzīvo mani,
Un ik pa laikam izraujies.
Kā atbalss un kā dzērves
kliedziens
KA plirtr!lkuša sapņa īsals
pavediens .

•
Griesti. Grlda. Cetras baltas sienas.
Arstl. Sejas. Sajukušas dienas.
Vientuliba. Domas. Neciešamas slApes.
Tumsa. Gaisma. Tu - un s!ipes.
Svešas acis. Balti tērpl. Viss ka murgs.
Tikai gaidlt. Ticēt. Atkal s�ņlekli spurgs.
Saturētles. Smaldlt. Nebūs veltas Ilgas.
NAksi tu. Naks prieks. Un lleksles zAļu smllgas .. ,

