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sanita rībena 
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xxx 

 
un viņa nezināja 

 vai tā ir labāk un pareizāk  
viņa tikai gribēja paslēpties 
 
pasaule nelika divreiz gaidīt 
 
sakļāvās ap viņu  

kā konfekšu papīrs ap konfekti 
kā lauvas āda ap lauvu 

 
kaut kur pie debesīm palika lauvas kliedziens 
 
cilvēki domāja 

 ka tas ir pilnmēness 
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xxx  

 
asara mēģina sasalt 

 lāstekā 
kūpošs stalaktīts tavā plaukstā 
zvaigžņu tumstošā mirdzēšana 

ir viņā 
jo dziļāk skatos 
jūra triec viļņus ap potītēm 

kā ķēdes 
skan kaijas kliedziens 

aiz meža 
 
 viņa kliegs 
 kamēr vien asaras 
 nemācēs sasalt 
 lāstekā  
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xxx 

 
es esmu dīvainā 
  pasaulē 
sniegs veras 
 uz pusēm gliemežvāki 
  un mazi akmentiņi ir 
 taciņa pie tevis 
katrā gliemezī jūra 
 
divi ragi ir gliemezim 
 ar ragiem tas mēnesi rāda 
  dzijas šķeteres apsien tev 
   ausis apsien un piesien 
  pie sniega un balts maigums 
 ieveļas rokās 
 
mīksti to izrullē 
 uzliec uz pannas un izcep 
 zvaigznītes eglītes sirsniņas 
uzkar eglītē un gaidi 
 
kad skujas kopā ar 
 svecēm satiksies smaržā 
tu būsi tur ielūgts 
 uzvelc vislabāko džemperi 
     savu un nāc 
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xxx 

 
vecās dienasgrāmatās uz mani skatās meitene 
zaļām acīm 
 
viņai ir bail 
 
parasti viņa aizver acis 

kad vēlās kādam pieskarties 
 
viņas soļi ir klusi un tramīgi 
reizēm viņa kliedz 

gari un ļauni kā 
 
reizēm viņa ir skaista un maiga 
viņa vēl ir ļoti jauna 
viņai tikko kā piedzima bērns 
arī meitene 
arī ar zaļām acīm 
 
viņas dzīvo netālu no meža 

netālu no ezera 
un netālu no tirgus laukuma 

 
tā ir maza pilsētiņa 
mazajā pilsētiņā pa naktīm līst lietus 
meitenei ir mīļotais 
ar atvērtu sirdi viņa uzņem sāpes un dāvā tās viņam 
 

tirgus laukumā cilvēki pagales krauj 
viņai gribētos tā domāt 
īstenībā 
tirgus laukumā neviena nav 

 
ir tikai akvārijs 
un tajā 
viena izbrīnīta zivs 
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un melnais kucēns 
klauvē pie tavām 
skaļām durvīm 
 bet tu viņu neredzi 
un žēls vaid ietriecas 
tavā sejā un sadragā 
 deguna kaulu 
 
asinis neplūst bet 
 ieķep tev skropstās 
un nu tu mani redzi 
 aizplīvurotu 
kā sievieti arābu 
 emirātā 
un manas zīda bikses 
 šalcot apvijas ap 
vēlīnu gājēju alkainiem  
 skatiem 
 
tu nemaz nezini 
 cik viegli plūst zīds 
  jo tavas durvis 
akli raugās kucēna 
 trīcošā ēnā 
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xxx 

 

manās saņurcītajās acīs 
 kā greznos kroņlukturos 
spoguļojas visi pasaules zābaki 
ekstāzē izļodzītiem papēžiem 
 

viņi masē manu acu  
aklās zīlītes 
un sāpe kā dzeloša 
sirēna ietriecas 

 
ietriecas stiklā un atkal 
pašķīda priekškars 
auduma skrandas 
 
nenosedz tavu mānīgo kailumu 
miesaskrāsas triko 
rupji pašausta drēbe 
mēģina slīdēt kā zīds 
 
raudāt vajag pilnmēness 

 naktī 
 
asaras izbalo seju 
grēku plūdi 
vien acis kā degošas 
pilsētas – netikles 
 
šajos plūdos 
Sodoma Gomora deg 
visas dzirksteles aizlīst man  

garām 
un uzliesmo garāmgājēju 

zaglīgos skatienos 
 
smaids 
 

samulsis nedrošs 
kā zīdaiņa 
rotaļas pirmās 

 
plīša lācītim galva vēl nav norauta 
 
miesaskrāsas triko ģērbies tu  

stāvi 
ar savu smaidu iznīcinot 
manu rotaļlietu veikalu 
tajā naktī es sagriezu 
visus plīša lāčus 
un no skaidām uzcēlu 

pieminekli 
tev 

 
tici man 
 

todien nebija vēja 
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todien nebija vēja 
es biju vējš 
un es sastingu ledū 
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xxx 

 
vēl parunāsim par naudu 
un es ieritēšu tavu ausu ritmā 
un maiga kustoņa tīksmē 
es kustinu asti un smejos 
 
un sviedri rit pār tavu muguru 
un apstādina pulksteni 
 
hi hi ar pleznām 
tu plakšķini pa 
aizkaru stangām 
kvēlā sajūsmā 
 
ai zēniskā jūsma 
 
ar ziedošu seju 
tu lido ap lustru 
laiku pa laikam 
saplakšķinot pleznas 
 
varbūt ejam vannā 
šodien 
 
jo tu esi noputējis 
gluži balts 
 
kā aizkari manā istabā 
kā griesti 
un greznā kristāla lustra 
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xxx  

 

ar tevi kopā var iet 
 atrakt Pompejas 
smilšu kūkas 
 vai atceries 
sagriezi kāju uz 
 zemē nomesta stikla 
 
ieniršana kastaņas ziedā 
 ku – kū   ku – kū  
  vai tev ir naudiņa kabatā? 
 
man nekad tās nebija 
 
nekad nebija naudiņas kabatā 
 
un savas smilšu kūkas es 
izjaucu pati 
un nedevu tev pat 
nogaršot 
 
tu aizvainojumā nometi 
 lāpstiņu 
un skrēji pie mammas 
 
un tad tu sagriezi kāju 
 
un tad tu sagriezi 
 
tavas asinis 
vēl tagad 
vēl tagad 
viļņojas ap pompejiem 
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XXX 

 

atkal jau atslēgas  
  žvadz 
un tava seja 
 aiz tām 
restes iet paralēli 
 mūsu ēnām 
varbūt tās spēlē „vistiņas” 
 
nezinu 
 
netraucējiet es domāju 
 
es cenšos pierakstīt atslēgu 
melodijas 
 es aranžēšu tās 
un jūs sajūsmā spiegsiet 
metīsiet man puķes 
lūgsiet autogrāfus 
 
kad es tās nospēlēšu 
 
bet restes ies paralēli 
 caur mums 
 
ēnas ir tikai izlikšanās 
 un dziedāt viņas neprot 
un i netaisās to 
  iemācīties 
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es nespēju satrūdēt 
es nemitīgi mirstu 
un mani trūdošie audi 
kā modernas šlipses 
izvijas serpentīnu 
 salūtos 
un nodimdina 12 reizes 
 
viss balle beigusies 
un mana kariete  
  atkal  
  ir ķirbis 
 
piecas peles to velk 
muļķīgi smaidot 
 un lavierējot 
starp plīstošu šķīvju  
  kaudzēm 
vējš sašūpo aizkarus 
un atkal jau kādu glabā 
 
nazis galda komplektā 
samulsis biklojas un 
noliedz savus sakarus 
ar giljotīnu 
 
tikai mušas vairs 
aplido mani 
un kristāla kurpīte 
 
lēnām apaug ar sūnām 
 
gaidīšu pilnmēnesi 
 jau atkal 
 jau atkal 
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xxx 

 
atkal ap mani  
  pinas 
leģendu vējš 
 esmu sasieta  
 kā retro šņorzābaks 
un karājos pie  
 loga 
  roktura 
 
leduspuķes uzblāzmo un 
  nodziest 
strausi aizdejo man garām 
mazo gulbīšu dejā 
  krustojot kājas 
 
finita la commedia 

 
 un galvu ieslēpju smiltīs 
 
tās aizplūst 
 un atkal es redzu 
 tavas acis 
 
smiltis plūst ap mani 
 bet es nespēju 
 tām ļauties un 
doties līdz 
 
es palieku tavās acīs 
es palieku pie loga 
  roktura 
 
es palieku 
 pie leduspuķu dzirksteļošanas 
 
es palieku 
 saitēs sieta 
nespējīga nepretoties 
 smilšu straumei 
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xxx 

 
trolejbusa pieturā 
 es savācu savas notrūkušās pogas 
 un lapas un krūzīšu osiņas 
neskaties mušām acīs 
 to spārniņi ir daudz skaistāki 
 
daudz skaistāki vēl par vasaras 
    rītiem 
saullēktu sagaidot ezera vidū 
   zem kalmēm 
   aste saviļņo ezeru 
 
un īsa smaida atblāzma iedegas 
   tavās acīs 
 
rīts pienāks varbūt 
 un atvērsies trīcošās durvis  
 bez skaņas 
 
es iekāpšu 
 trolejbuss aizvedīs mani 
 vēl tālāk par zariem 
 
 kas nosniguši sārteni sārteni 
 kā degoša cigarete tumsā 
    pie loga 
 kādam vīrietim saliektā rokā 
 
nevajag nopūsties 
 lampa sašūposies un notrūks 
 
tad es atkal sēdēšu glāzes 
    vidū 
un ar tavu skropstu uzmundrinošo  
     vēju 
gaišzilajās salāpītajās burās 
 
centīšos nokļūt krastā 
 es atvainojos 
 vai jums nebūtu 
 lieka taloniņa 
 nav svarīgi kādas zonas 
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xxx 

 
un šis KAUT KAS 

plūst man pāri 
un paceļ viļņa virsotnē 

elpa aizraujas 
un sirds pukst vēl skaļāk 

pat par kaijām 
 

ai dzidrais gaiss 
savas acis ieviju tevī 

 
un reibstu 
 
cik tas ir skaisti 

noreibt no gaisa 
no zvaigznēm 
no kaijām 

no viļņa kas pacēlies 
augstu 

augstu 
es esmu jūra 
 
un vilnis 
un kaija kas lido 
  tur pāri 
 
 
un skaļskaļi kliedz 
 
es esmu sirdspuksti tavējie 
un debesis tumšās 
 
es esmu smiltis  

šai jūrmalā 
 
kurās tu iebrien 
  un klusē 
tās birst tev 
  starp pirkstiem 
un aizauļo  

mēnesim 
 pretī 

es saku tev paldies 
un nesteidzies samulst 
 
un nepiekrist 
 
es saku tev paldies 
 
 



[aiz tilta pilnmēness] 16 

xxx 

 
vai tev tiešām ir vienalga 
ik putnu lido kāsī 
 
nelauzi rokas 
 tu vismaz reizi nedēļā 
 esi hekabe 
bet tas tev nedod tiesības 
ņemt lineālu un izmērīt kāša 
   garumu 
 
mēness ir vienīgais punkts 
kas krusto manu asaru 
   trajektoriju 
 
tavu roku zīmējumi 
 atsedz vakardienas 
kailās netīrās kājas 
 
tu esi tālu ceļu gājējs 
 
mēs te dzīvojam 
 
un ģeometrija tev nepalīdzēs  
 atrast mani 
 
tev ir jāiebrien debesīs 
un jāsatin kāsis kamolā 
jāvērpj 
 
varbūt tad mēs satiksimies 
 
kamola vidū 
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xxx 

 

mazi naktstauriņi  
ielido tavās acīs 
tās atraisa 
 smaržu vilni 
un gaiss noreibst 
 
 lēni un nopietni 
viņi mirst tavās acu 
zīlītēs 
šie naktstauriņi 
 
vasaras putekļi iekrāso acis 
 
lēni un nopietni 
es 
mirstu 
 viņos 
 mirstu 
  virpuļa stingumā 
  rasas piliena eksplozijā 
 
tas ir tāds laiks 
 tāds laiks 
manis nav 
un visas smaržas taureņi 
lietus un tu 
 aužas caur mani 
 
manis nav 
vien klusa jūra 
klusums 
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xxx 

 
tikai aiz tiltiem 
 ir īstā klusēšana 
un tikai aiz tiltiem 
 es mīlēšu tevi 
ar plīša lācīti rokā 
 un lelli padusē 
es dejošu polku 
 uz ūdensrozēm 
ūdensžurkas izbrīnā 
 pavērs acis 
un nespēs vairs novērsties 
varbūt viņas iemīlēs 
  mani 
un mēs vienmēr būsim 
  kopā 
 
un atkal jau esmu 
  vējā 
atkal jau iekšā 
  putenī 
virpulis 
 sveloša sāpe 
   uz kakla 
 
esmu iesviesta  
  sniegā 
cik tas mānīgi 
  zilgani balts 
zilgani balta mirdzoša 
  uguns 
kakls pārklājas čūlām 
kaucieni aiziet tukšumā 
un it neviens tos 
  neatradīs 
 
nāc samīļo mani 
man kakliņš sāp 
lūdzu lūdzu 
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vējš aiz loga 
šūpo kokus 

iet meitene jau  
kuro dienu viņa klīst klīst 

miglas meklējumos 
   vējš smejas vējš miglu 
  sapin ap koku zariem 
 tajā ieķep putni 
un netiek 
tālāk 
 
 
    iet meitene jau kuro dienu 
   soļi raksta dīvainas 
 zīmes 
   vējš klāj smiltis 
  tām pāri vējš 
   met zarus tām virsū 
   vējš ķiķina un jauc 
  tās 
 smieklīgi 
vai ne 
 
taču meitenei tik nopietna seja 
 
    tik  
    droši tā iet pat nepamanot 
     ka kājas 
    grimst dūkstī un zīmes 
     noslīkst klusu nopūtu 
       izdvešot 
 
    un vējš ķiķinot met 
     dzērvenes kā puķes tām 
        nopakaļ 
 
migla garlaikota 
 karājas koku zaros un 
  nav tāpēc neviena neviena 
 kas noglāstītu meitenes 
vaigus un asara kaila 
 un dreboša ieripo apkaklē 
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xxx 

 
nekas nebeidzas 

lēna slīdēšana klusumā 
 
tukšums un tukšums 
 
un vēl 

šad tad gaisma 
pamirdz jā viss viļņo 
 
šad tad es esmu jūra 
 
ja ķeros ar zobiem klintīs 

tās plūst garām tās 
iztek caur zobu starpām 

un nolīst kā 
lietus 

 
es krītu krītu 

cerībā sajust lokano zāli 
un zemi 
kas smaržo pēc 
bērnības smaržo pēc 
ilgām 

viss velti 
 
mans kliedziens noslāpst vēl nepiedzimis 
 

vien putni 
to elpa ceļa mani augšup 
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xxx 
 
ūdens 
viņa pamodās piecas pāri astoņiem 
virtuvē pilēja ūdens 
lēnām aiz muguras palika 
robeža starp sapni un nomodu 
ķermenī atgriezās bailes 
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xxx 

 

ūdens 
silti norit pār vaigu 
atkal līst 
neviena cilvēka 
tramvaji iznirst no miglas 
līst 
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xxx 

 
jaukai un vienkāršai 
man vajadzētu būt 
 
esmu smaga kā 

pienene 
vasaras lietū 

visas ziedlapas sakļautas 
visas liecas pie zemes 
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xxx 

 
mani vajā pagātnes rēgi es saku 

kā putni kā sievietes 
vaļējiem matiem jūs sakāt 
 

jūs smejaties 
jūs skaļi smejaties 

mani vajā un nemaz nevajag 
nakti lai  

skatiens noguris saraujas maziņš un ieķep 
griestu vismazākā spraugā 

ha tu smejies un ieteic ņemt čību un mest un 
mest mest 

 
bet acis ir piekaltas 

pieķepušas pielipušas mazajai 
elpojošajai griestu spraugai 
šai dzīlei šai klēpja parodijai 
un saka un lūdz 
lai ņem atpakaļ ņem atpakaļ 

prom no manis un sākās 
 
vairs tikai sprauga un sienas 

plešas vai gumijā mīklā 
smiltīs ūdenī miglā ir sprauga vai 

var tur būt sprauga 
 
es esmu sprauga 
 
un griežu es galvu un cenšos 

saskatīt sienas kur 
skatu tur izzūd es zinu 
ka bija man liekas ka bija 
bet sienas ir rēgi kad skatos 

tie izzūd bet naktīs 
 
kā sievietes vaļējiem matiem 

kā zirgi ar putām uz gurušām 
lūpām tie riņķo ap mani 
tie riņķo ap mani un 

vien elpa vēl sargā vēl sargā 
 
nāk diena 
 
un acis līp spraugā 

un atkal jau nezin ka sienas 
ir rēgi ir sievietes neprāta acīm 
sen dzisušām acīm sen žuvušām acīm 

acīm bez acīm vien dzelmīga 
liesma to lūpās to skūpstos to 
glāstos žņaudz kaklu un elpa 

trīc bailēs trīc bailēs 
 
kāpēc vajā tie mani 
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xxx 

 
abrakadabra mazi 
 zaldātiņi lēkā pa kokiem 
 ieķeras lapās un šūpojas 
zili zaļi mundieri 
asināti zobeni 
 urrrrrrr spudūkš 
 
žvīk žvāk no koka lejā 
 tik pat āri kokā augšā 
  koks ir tāds dikti dikti liels 
 
pašā koka galotnē 
 protams mājo saule 
  mazliet zemāk pazarē 
 viņas brālis mēness 
  žvīk žvāk no koka lejā 
 tik pat ātri atkal augšā 
 
koks ir tāds dikti dikti liels 
 
spudūkš! 
 
 
 



[aiz tilta pilnmēness] 26 

xxx 

 
lūši kliedz 
vēlā nakts stundā ak 
  lūši kliedz 
 
 un no zemes viņš izauga 
 no zemes viņš izdīga un apvijās 
    kokam apkārt 
 
pašķirot tīmekļus un zarus 
   es eju 
 un melna nakts klusa 
 un caurspīdīga 
 un lūša kliedziens ap 
manām potītēm rokām 
  ap kaklu ap galvu 
    ap krūtīm 
 
kā piens zaļas sūnas 
tik maigi kutinot 
 noglāsta novējo nočukst 
 
lūši kliedz čukstos 
 čukstos tavos un manos 
 
un acīs kā biezokņos 
 dziļos tumšos un staipīgos 
  melnos vīd lūša stāvs 
 
ausis pieliecis 
lūsis kliedz 
 
  čukstos čukstos čukstos 
 
   viņa ausis man delnās 
   caur plaukstām 
  es dzirdu kā biezoknis pulsē 
  tā tumšzaļais pulss 
 ir iezīdies ādā manējā ādā 
manā pienbaltā ādā 
 
lūsis noliek mani uz sūnām un kāri dzer 
 
meža skatiens caur mani 
caur lūsi caur lūsi 
caur kliedzienu 
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xxx 

 
kāpostu smarža no virtuves 
visi jau guļ 
 es tā ceru 
 
vakar pie sienas beidzot  
  piekāru gleznu 
glezna ir zila ar zaļu un baltu  
  tajā ir četri pakalni 
 
glezna iederas manā istabā 
 tā ir draudzīga ar aizkariem 
 ar paklāju ar mazo lampiņu pie griestiem 
 ar grāmatu kaudzi uz kumodes 
 
tā ir draudzīga ar riteni gaitenī 
 uz kuru tu ilgi skatījies 
 un teici  
ka tev arī ir ritenis 
 tikai vecāks 
 
aiz loga sniga lēnām un skaisti 
 uz asfalta nebija sniega 
 tas bija melns un vienkāršs 
 uz balkona pretī manam logam  
 neviens nestāvēja 
 
acīs nebija jautājuma 
 augumā bija mulsums 
arī mans halāts bija zaļš 
un draudzīgs ar gleznu 
 
šonakt es atkal nolemju 
ka šī ir mana  
 skaistākā istaba 
 
mana sega vairs neatceras tevi 
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xxx 

 
dzīve ir ļaušanās 
nāve ir mezgli un tamborēšana 
 
iespējams 
  nāve ir skaista kādam 
    kas vēro  
 kā savērpjas kopā raksti 
 kā mezgli mezglojas mezglojas 
 
katrā mezglā ir slāpstoša sirds 
katrā mezglā ir noķerta sirds 
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xxx 

 
nakts 
 es sēžu un klausos 
 sirdspukstos savos 
pa dienu ir skaļš es tos nevaru sadzirdēt 
 
nakts 
 es sēžu un skatos 
 vienkārši skatos 
to es daru arī pa dienu 
 
es nevienam to nesaku 
 es pat nezinu vai kāds to ir pamanījis 
 ka tikai tāpēc es eju uz darbu 
tur es sēžu un skatos 
 
reizēm kāds skatās uz mani 
 bet mani ir grūti ieraudzīt 
 pārāk daudz skaņu un krāsu pa vidu 
visādas svešādas frekvences 
 
ai reizēm es saskatos 
 tad ir mulsums 
  tad es ilgi nevaru attapties 
neguļu nakti un mokos ar domām 
 kā tad tā 
 un ko ar to 
 
un kā tas var būt  
 ka ir arī citi  
 kas skatās 
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xxx 

 
es esmu eņģelis 
 jo šorīt kad modos 
zeme nebija kopā ar 
   mani 
spējā spītībā nolēmu 
   pietiek 
esmu eņģelis šodien 
   tralā 
  
tralalalala 
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xxx 

 
atgriežoties sapņu laikos 
es aizmirstu ka 
  esmu ragana 
  gariem kaulainiem pirkstiem 
  un degunu līku 
caurspīdīgos svārkos 
noslēptās kājas ir spalvainas 
 
un līkas un mani  
 nagi ir vēl asāki 
 par lūša tīģera un 
 citu kaķu nagiem 
jo pilnmēness naktīs 
kad citi gaudo un pārvēršas 
vilkačos es pārtopu 
  meža kaķē 
 
mana vilna ir maiga 
  un balta un soļi 
   nedzirdami slīd ejot 
mēness taku 
kādā pieneņu pļavā 
mēs parasti satiekamies 
   tu un es 
 
un var jau būt 
 ka tas ir sapņu laiks 
kad mana atmiņa  
 spītīgi noliedz manu  
 raganību manus netīros  
 brunčus un elpu kas  
sīvi ož līdzīgi ķiplokiem 
 
reizēm mani draugi 
  ir vilkači 
es klusu lavos viņiem  
  pa pēdām un 
 kāri pieploku viņu 
 upuru kakliem un 
 dzeru to asinis 
 siltas un maigas 
 
manas ķepas ir baltas un 
 acis ir zaļas un tu mani 
 mīli jo pilnmēness naktī 
  es esmu tava un mūsu 
 kaķiskie brēcieni līdzīgi vīrakam 
aizvijas mēnesim pretī 
 
mēs pielūdzam mēnesi jo 
 tikai pilnmēness naktī ejot 
 pa mēness taku kādā 
 pieneņu pļavā mēs satikties 
 varam es – baltā kaķe 
un tu 
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aizturi elpu 
es gribu redzēt kā 
tava seja kļūst gaiši 
gaiši zila 
kā debess virs jūras 
 
tavā sejā nebūs nevienas kaijas 
tavā sejā nebūs mola akmeņu slapjo 
un vilinošo kā 
zemenes pirmās 
 
tavā sejā nebūs ūdens 
šļakstu un putu 
un vēja 
 
aizturi elpu 
 
es gribu redzēt 
kā tavā sejā nebūs nekā 
nekā no ilgām un miera 
 
aizturi elpu 
 
es gribu redzēt grimušus kuģus 
slīkstošus ļaudis 
kam nepalīdzēs 
neviens 
aizturi elpu 
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ej atpakaļ ej 
atpakaļ pie zirga 
teica meitene viņas  
rokas viegli trīcēja 
mēnesgaismā 
 
atpakaļ 
viņa sāka 
kliegt rokas sažņaudzās 
dūrēs zeltaini rāmi 
tās virmoja tumšajā naktī 
atpakaļ atpakaļ ej atpakaļ 
kliedziens 
iezagās zālē 
ielocījās kurmju alās 
uzspurdza debesīs 
 
viņa nodūra galvu 
un brida pa rasaino zāli 
uz priekšu uz mājām 
 
zirga ēna joprojām 
sekoja viņai 
 
kaut kur virs mākoņiem 
vientuļi lidoja zirgs 
zirgs bez ēnas 
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aizveriet tramvaju  
durvis jo 
 jūtu te svešs 
kāpēc bildes vienmēr nosalst 
rīta vējā 
 kāpēc šīs skaistās vīzijas 
nožņaudzas salstošu koku zaros 
 un jumta skārds pat 
neklusē vairs 
 aizveriet taču to tramvaju durvis 
man slāpst un tavs ūdens 
ir svešs 
 tikai nevajag skumji nopūsties 
 
nost ar ilgām pēc sniega 
eju pa sliedēm ar jumta 
 skārdu uz pleciem 
 
eju 
 
kur tramvaji 
aizvērtām 
durvīm 
mani 
gaida 
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mana māsa veronika 
sniedz savu nosalušo 
roku 
 savu nosalušo roku 
ak tavi apgrauztie nagi 
 nodrebina 
  pasauli 
 ķimeņu tēja nolīst garām 
    krūzītei 
un meitenes zilā kleitiņa 
   saplīst 
 prokrusta gultā 
un acīs divas rītačības 
virpuļo bezvējā 
sniegbaltas rozes uzzied viņas 
    sejā 
seja kā savandīta gulta 
viņas saplēstā kleita 
  nosviesta zemē 
klau kāpēc tu nesamaksāji 
spļāviens uz žurnālu galdiņa 
kā ņirdzīgs zirneklis 
 iesūc kleitiņu sevī 
zilo kleitiņu sevī 
 
un tikai lietussargi lidinās 
debess tālēs 
 šad un tad 
uzduroties kādam vientuļam 
  mākonēnam 
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ziema jūrmala agrs rīts 
neviena gājēja ņemu smilgu 
un smiltīs virknējas burti 
 
 ES PIEDODU? 
 
klusums kā pirmais sniegs 
manas rokas asiņo naglas 
tajās es sadzinu pati 
pati pati pati pati 
   es piedodu? 
nezinu atkal nāk vilnis 
un rāmi slīcina mani 
  es skatos un 
redzu kā tumsa apņem 
  redzokļus manus 
es rāmi skatos 
virpinu pirkstos smilgu un 
lēni liedagā viļņi izdzēš 
manis rakstītos vārdus 
„es piedodu” 
 vien jautājuma zīme 
paliek paliek paliek 
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tikai viena  
 klusēšana 
man tevis ir par 
  daudz 
mākoņos iesniedzas sajūtas 
izurbjas cauri 
  un satriec zvaigznes 
tās pīšļos satek 
starp zemenēm sārtām 
pārogļotie zemeņu stumbri 
  mēmi apsūdz 
 par daudz 
gāžas priede 
 un aizķer ogas 
un asinssarkans 
 devītais vilnis 
veļas un aprij 
 zvaigžņu pīšļi 
iezīžas ausīs 
 un dūc 
monotona tūkstošgadīga 
 nerimstoša 
  skaņa 
zemeņu lapas 
 kā vēdekļi 
 atvēsina 
tavu karsušo 
 pieri 
zvaigznes gāžas 
 man virsū 
un neatļauj 
 ievilkt 
  elpu 
ak zemenes 
  mana svaigā 
  un rasainā 
  noslēpšanās 
visa par daudz 
ienirstu zemenēs 
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upe caur tevi un mani 
ir bez gala 
 bez gala krastiem 
  un tiltiem 
ai nesmaidi tik gaiši 
kā vītoli tavā atspulgā 
mana upe sāk ņirbēt 
un grib iziet no 
  krastiem 
bet to nav 
no bez gala krastiem 
  iziet nevar 
un es viļņojos uz jūru 
kas ir bezgala tālu 
  un arī 
bez gala 
 smiltīm 
  un ūdens 
saule ir tajā 
 un mēness 
un divējas zvaigznes 
 tās spožās 
  un 
 tās asās 
bet jūra ir tālu 
 un tavi vītolu zari 
sidrabā mērcēti 
  skar 
manus viļņus 
  atspulgs bez gala 
  bez dziļuma 
jo arī vertikāli 
  šai upei 
  nav gala 
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mazie naktstauriņi 
 ielido 
  tavās acīs 
tavas acis ir 
 zaudētā 
  paradīze 
kuras arī nemaz neesot 
 bijis 
tavas rokas 
 atraisa 
smaržu vilni 
 un gaiss noreibst 
lēni un nopietni 
 viņi mirst tavās acu  
zīlītēs 
 šie naktstauriņi 
vasaras putekļi 
 iekrāso acis 
lēni un nopietni 
 es mirstu 
viņos mirstu 
 virpuļa stingumā 
rasas pilienu eksplozijā 
 tas ir tāds laiks 
tāds laiks 
 manis nav 
un visas smaržas tauriņi 
lietus un tu 
 aužas caur mani 
 manis nav 
 vien klusa jūra 
 klusums 
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pasaule mani izspļauj 
kā kamielis 
 
gaidu maigumu kāpjam 
no upēm un ezeriem 
kopā ar paisumu 
vienmēr atgriežos 
 
(avīžu stūri 
un pieneņu pūkas 
smilšainas pēdas 
tava balss tik maiga un priecīga) 
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spēle uz augstām likmēm 
paliek arvien aukstāk 
nekādi nodrošinājumi nelīdz 
nelīdz arī stingra apņemšanās nespēlēt 
 
spēlei ir sava dzīve 
zosāda 
nesaprotu, vai esmu zirdziņš, vai bandinieks 
klusi ceru, ka spēlēju kādu no galvenām lomām 
klusi baidos, ka nē 
 
noteikumi mainās ik brīdi 
paliek nemainīga vēlme ļauties 
un vēlme kontrolēt 
 
paliek nemainīgs jautājums: aizvērt acis? 
vai turēt vaļā? 
 
 



[aiz tilta pilnmēness] 42 

xxx 

 
tas bija toreiz 

 kad vēl domāju 
ka pilnmēness ir balto kaķu un raganu laiks 
 
gaidīju un reizē baidījos 
 
tagad es zinu 

 ka tas ir laiks 
kad cilvēki braukā ar riteņiem 
pa sliedēm un kapiem un garām tramvaju pieturām 
garām stāstiem un pieminekļiem 
garām vecām dienasgrāmatām 
pirmajam bērnam un otrajam 
 
un varbūt vēl kādam 
kas gaida 
 
pilnmēness ir pieneņu un dzegužu laiks 
nobrāztu ceļgalu un sāpošu kaklu laiks 
pretimbraucošu cilvēku laiks 

 
laiks 

kuru var ielikt kabatā 
vai apēst kopā ar sviestmaizi 
vai trīs reizes nodot 
kad gailis ir nodziedājis 
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ziloņi mani satiek it visur 
grāmatās monitoros plakātos 
stāstos un dzejoļos 
 
viņa acis ir maigas 
kājas lielas 
stāvs milzīgs 
daudz lielāks par manējo 
ziloņi patiepj snuķi 
un pašķir zarus, kad eju 
 
kā man godināt viņus 
kā pateikties 
 
uz mana spilvena uzzīmēts zilonis 
viņš mani sargā 
manos sapņos un pirmssapņu nemierā 
viņš mani sargā 
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visas krāsas un skaņas nāk pie manis caur sāpēm 
līdzīgi dzemdību sāpēm tās veļas pie manis ar viļņiem 
līdzīgi dzemdību sāpēm es zinu kā tikt no tām vaļā 
palaist elpu un ienirt 
ak vajag palaist elpu un ienirt 
līdzīgi dzemdību sāpēm es saku sev 
nav kur aizbēgt 
aizbēgt var vienīgi nāvē 
tur jau es biju 
tā tikai liekas, ka tur nekā nav 
jo vairāk no sāpēm vairās, jo ciešāk tās ieskauj 
žņaudz 
kaklu  
zilu 
 
dzemdēt vajag ar sirdi un prātu 
tā tikai liekas, ka bērni ir tie, kurus dzemdē 
mēs dzemdējam paši sevi 
vai mirdami mirstam 
uz mūžiem  
bez apstājas 
līdz nolemjam piedzimt 
sev 
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ar asti tu aizķēri  
  manu sirdi 
kafija silta un salda es to dzeru 
es to dzeru bez sāta 
skatiens bez dziļuma vairs 
   atspoguļo 
 
manas acis spogulī skatās 
sev cauri paliek nedaudz 
 baisi mans skatiens kā nazis 
kaut kur noslēpies maigums 
plaukstās padusēs zem elkoņiem 
 zem ceļiem aiz ausīm 
 
nekādu sāpju 
tu saki ka tūlīt 
raudāsi 
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un kad es varēšu izelpot visu 
kas manī 
es ticu 
būs vieglāk 
 
es izelpošu ne tikai domas 
 
es izelpošu savus kaulus un muskuļus 
un asinsvadus 
un nieres 
un aknas 
un žūltspūsli 
 
es izelpošu savus matus  
ausis un acis 
un rokas un kājas 
 
muguru, vēderu, pēdas un krūtis, dzimumzīmes un rētas 
 
es izelpošu 
 
līdz jūs vairs neredzēsiet mani 
 
gaiss vairs nenorīvēs manas rokas līdz asinīm 
 
būs vieglāk 
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mana āda uz rokām ir kā čūskai 
tā lēnām viļņojas gaidot  
gaidot pacelšanos 
 
šonakt es kļūšu par putnu 
mana āda ir vienīgā 
   kas to zina 
manas acis ir nogurušas un rāmas 
 
es aizmetu kāpnes 
 
aiz loga ir svilpieni, drazas un krāsas 
aiz loga ir iespēja 
gluži nejauši satikt tevi 
 
es ieklausos naktī 
mēlē ieduras sidrs 
 
kamīnā uguns 
 
 



[aiz tilta pilnmēness] 48 

xxx 

 
tavā logā 
 kad ieskatījos 
nebija ne mirtes zariņa 
 ne vēja 
tikai ūdensrožu čaukstoņas 
 atblāzma 
atpakaļrāpule minūte 
 lēni norit 
  pār tavu vaigu 
tad nozib un 
 ievelk mākoņos svītru 
tā nošķir mani 
 un tikai zāle 
  zin kā tas ir 
taurenis dus 
 uz mēness 
  ragiem 
 


