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   Piliens laikā... 

 Jā, jā, jā… Manis nav! Manis nav vispār! Šeit, starp jums, klīst aizvēsturiska 
ēna. Ēna no nekurienes, ēna no nebūtības. Ha, ha, ha… Vai kāds smejas!? Kas 
tie par smiekliem? Kas tur smejas? Ei, iznāc un parādies! Nāc! Nāc droši un 

nebaidies. Kas tu tāds esi?! Vai tu vispār esi? 

Dziļš, vienmēr esošais  klusums. Ritmiska elpa. Mūžīgā ieelpa un izelpa. Un 

tomēr vidū, starp ieelpu un izelpu ir vēl kaut kas…   Kas tu tāds esi?! Atbildes vietā tikai klusums.  

Saules staros kūst sniegs. Kaut kur burbuļo strautiņš. Ābola sēkliņā sāk rosīties dīgsts. Es skūpstu. Es 
neprāta lēkmē skūpstu, skūpstu jaunas dzīvības asnu. Reibstu…, reibstu un skūpstu. Šodien pabeidzu darbu 
gleznā un dzejā, un sēžu pļavā starp augiem, kokiem, kukaiņiem, putniem…, - dzīvības pašā vidū. Esmu pabei-
dzis. Uzgleznoju Himnu Saulei. Uzrakstīju Slavas Dziesmu Dzīvībai. Spēki izsmelti, jo atdots viss. Visu savu 

dzīvi esmu veltījis Viņai – IRNAVAI. Un šī Glezna, un šī Dziesma veltīta Viņai – manu apslēptāko dziņu un 
neatvairāmo vēlmju pēdējam punktam. Vēl! Vēl mirkli, jo dīvains vieglums apņem manu augumu, prāts kļūst 
caurspīdīgs un redzu tikai vienu – Tevi.  

IRNAVA!?! Ak, ja Tu sajustu kaut daļiņu no manām ciešanām! Ak, ja pāri mūžības okeānam Tu pa-
sniegtu roku! Ak, ja bezgalības dzīlēs es ieraudzītu Tavu smaidu! Ak, ja Tu nebēgtu kā apvārsnis, bet paietu pretī 

un neizgaistu kā varavīksne! Es kliedzu, es saucu, - Kādēļ man lemtas šīs neizsakāmas ciešanas? Ak,… kaā-
dēļ!…  

Tas bija toreiz. Viss liecināja par rudens tuvumu. Mākoņi pēkšņi pašķīrās un atvasaras saules siltajos, 
maigajos glāstos nogrand pērkons. Balts zibens apmet spirālveidīgu loku un paliek dimanta graudiņā. Atvasara… 
Nekas nav noticis, bet tikai sācies. Sāk snigt. Ūdenī kāds zīmē leduspuķes. Sniegpārslu rotaļā dzird klusus, vār-
gus sirdspukstus. Kaut kas dziļš, ļoti tāls un ļoti tuvs sāk rosīties sniega zieda sirsniņā. Lai arī vēl snieg un puti-

na, sala stindzinošajās skavās dzimst Pavasaris. Ar sniegputeni atnāk ziedonis. Tas ir skaista un brīnišķīga piedzī-
vojuma brīdis, kad sniegpārsla pārvēršas trīsuļojušā trauslā ziedlapiņā un ledus kristāliņi pārtop raibu tauriņu 
mākonītī. 

Viņa iznirst kā Varavīksne no Mūžīgās Bezgalības dzīlēm. Kā Apvārsnis viņa mani aicina un apbur un 
mūžīgi tiecos pēc tās. Kā mans mīļotais cilvēks viņa mani pievelk un atgrūž. Kā sniegbaltā sfinksa viņa raugās 

zilo debesu bezgalīgi dziļajā punktā pie pamales un nesatricināmā mierā, zeltaino smilšu 
sanošajā un baltā sniega mirdzošajā klusumā viņa noslēpumaini, ar mana mīļotā cilvēka 
neaprakstāmo smaidu apliecina Patiesību. 

 No Klusuma skan Vārdi NESADALI. Sašķelto savieno! IR – NAV 

Sākumā… 

http://meiravietis.typepad.com/mans/ 
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esmu, lai apzinātos esmu  



Es redzēju Cilvēku, kurš rotaļājās ar varavīk-
snes krāsām. Viņš brida pa balti dzelteno mar-

grietiņu un zilo rudzu puķu lauku. Kājas grima 
ziedos, bet blondie, austrumvējā plīvojošie mati 

virs Viņa galvas veidoja bezgalības zīmi, kas 

saulē atstarodamās mirdzēja septiņu varavīkšņu 
septiņām krāsām… 

Uz pastieptās un augšupvērstās kreisās rokas 

plaukstas bija apmetusies bezdelīga, bet uz labās 
rokas pleca – piekūns. 

Cilvēka seja bija iedegusi vasaras saules krāsā un 
dziļajās acīs bija paslēpies prieks. 

Neapzināti es sekoju šim Cilvēkam. Es centos 

no Viņa neatpalikt un vienlaicīgi mudināju sevi 

nekļūt par šā Cilvēka ēnu… Tad dzirdēju balsi, 

kurai nebija avota un kura nāca no Nekurienes. 

– Nejūsmo! Vai nepazīsti? Tas esi Tu pats. 

Cilvēks... 

Satiku Cilvēku, kurš runāja Uguns Vārdus. Viņš bija 
abām rokām aptvēris ozola stumbru un runāja šos vār-

dus. - Es - Likums. Es - Aplis, kurā 
ikviens punkts pirmais un pēdējais. Es 
- sākums bez beigām un beigas bez sā-
kuma. Es - darbība rezultātā un iznā-
kums darbībā. 

- Kas sapratīs šo Vārdu jēgu, tam at-
vērsies visi noslēpumi… 

Viņam runājot un Vārdiem, ko Viņš teica, kļūstot aiz-
vien karstākiem, man šķita, ka aizdegsies ozola stumbrs. Cilvēka acīs dega uguns un pats Viņš kļu-
va ugunij līdzīgs… Liesmojošs un straujš Viņš apkārt ozolam veica rituāldeju. Deju, kas izsauc 

uguni un kuru pavada ugunīgās dziesmas Vārdi… Deju, kas sadedzina ikvienu, kurš nav gatavs 

dzirdēt Uguns Vārdus un skatīties Uguns Acīs… 

Uguns Vārdi... 

    Piliens  laikā. . .  

Viņš iznācis no Nekurienes un Viņam 

vien zināmos laika posmos atgriežas 

savā pirmsākumā. 

Viņš ir Ne Šis, Ne Tas, Viņš vienkārši 

IR.  



Māte... 

        Piliens  laikā. . .  

*** 

Tobrīd es runāju par dzeju, bet mana Māte... aizgāja, 

kā Saule, klusi, aiz apvāršņa 

 

Mātei 

 Man parādījās vīzija - Mātes saraudātās acis. 

Es lūdzu: Māt, kad Tu biji starp mums, es neizžāvēju 

asaras Tavās acīs, tad atļauj to izdarīt tagad. 

Un saki, kā lai es izpērku savu vainu? 

Māte atbildēja: 

                        Mīli cilvēkus. 

un tad… 

Mani apvēdīja vasara, ar naktsvijolīšu aromu, liliju skurbu 

un tumšsarkano ķiršu rotaļīgumu. Visapkārt bites sanēja, 

kamenes zumēja un putni dziedāja. No mākoņa nolaidās 

un matos iesēdās vējš, bet saule zeltainu dienvidu glezno-

ja… 

Pie kristālūdens avota, zaļas pļavas vidū, starp pīpeņu un 

rudzpuķu tūkstošiem, liepziedu tronī es redzēju Sievie-

ti… Viņas saulainos matus rotāja roze varavīksnes krāsās 

un augumu apvējoja mirdzošu tauriņu spiets. Rokās Viņai bija divas spoguļbumbas, kas zibeņodamas 

griezās pretējos virzienos. 

Sieviete smaidīja un Viņas smaids ar burvju spēku aicināja pie sevis visas dzīvās radības, kas tobrīd atra-

dās troņa tuvumā… Arī es, pats neapzinoties un pārdabiskas varas aicināts, tuvojos Viņas pasakaino 

ziedu krēslam… 

- Ok, Karaliene, - es teicu, - kāpēc Tavā tuvumā tik daudz gaismas, prieka un jautrības? Vai tad pēc šīs 

uzburtās pasakas nesekos nakts, rudens un stindzinošā ziema?… Kāpēc Tu smaidi un liec šīm nabaga 

radībām un man tuvoties Tev, zinot, ka viss tas beigsies un šai pasakai sekos vilšanās, bezcerība un sā-

pes?… 

Sieviete skatījās uz mani un smaidīja. Es sajutu, ka Viņas smaids liek aizmirst visu, ko tikko teicu un 

mīklains spēks arī manī atbrīvoja smaidu… Ar man nezināmu brīnumatslēdziņu Sieviete atvēra durvis uz 



Latvija 

   Piliens  laikā. . .  

Mātei Latvijai! 

 

Ai, Māte Latvija... 

Beidzot atnākam pie Tevis... 

Caur kārklu krūmiem, 

Alkšņu puduriem,... 

Ar roku izstieptu, 

Ar roku – lūdzošu... 

 

Pieņem, Māt, 

Mūs maldinātos 

Saules ceļā piemānītos, 

Auseklīti aizmirsdami 

Gājām svešām zvaigznēm līdz. 

 

Pieņem, Māt, 

Mūs izkliedētos 

Vētrās smiltis plūstošās, 

Savu Māti noliegdami 

Citās krietno izsmējuši. 

 

Ai, Māte Latvija... 

Beidzot pieglaužos pie Tevis 

Kaunā galvu noliekdams, 

Tavu roku siltumiņu 

Šodien izjust nāku es. 

 

18.11. 1988. gadā 

Es domās biju ar Māti, bet mans Tēvs... aizgāja, 

kā Vasara, ar gājputniem un pirmajām salnām 

 

Es saucu: Tēvs! Tēvs... Skrēju pretī un saucu: 

Tēvs... Bet atsaucās man atbalss no meža un 

pār laipu pārskrēja ķirzaciņa... Es skūpstīju zemi 

un mani glāstīja augusta vējiņš, kā Tēva roka, kā 

Mūžības spārns.  

 

*** 

Šogad dīvaina vasara 

ar salnām 

no abiem galiem... 

  

Šogad ievziedi apsala 

un nosala papardes, 

mākoņa aizsegā 

saule saullēktā izdzisa... 

  

Šogad jautājums atbildēs 

bija atrodams, uzdodams, 

- Kādēļ es aizgāju, 

Tēvs 



   Piliens  laikā. . .  

 

atziņa pusnaktī... 

 

 Pirms Viņš aizgāja uz savu Nekurieni, Viņš atstāja mutiskas atzi-

ņas, kuras es pierakstīju. 

- Tavās smadzenēs tiek radītas visādas muļķīgas teorijas, lai at-

taisnotu savu eksistenci; 

- Tu tēlo labo, godīgo, gudro, bet būtībā alksti pēc slavas, varas, 

izpriecām un baudām; 

- Lai apmierinātu savu varaskāri, slavaskāri un miesaskāri, Tu 

manipulē ar ticīgo aitu un uzticamo suņu baru; 

- Tu liekuļo, ja saki, ka dievu meklē reliģijās, kosmosā, dabā..., bet īstenībā savā psihē Tu izveidoji dieva miniatūru 

un sagudroji, ka pats esi dievs; 

- Tu melo, ja saki, ka mīli cilvēkus, sievieti, māti un bērnus... Patiesībā Tu mīli savu akmens sirdi, uguns asinis un 

ūdeņainās smadzenes; 

- Tev nav sirds, bet ugunsrats, kas dzen asinis dedzināt smadzenes; 

- Tu neesi ne pirmais, ne pēdējais, Tu vienkārši Āksts. 

atbildes tukšumā... 

  

Šīs atbildes izskan tukšumā. Šīm atbildēm nav atbalss, nav atskaņu... Šīs atbildes neviens nedzir-

dēs, neuztvers un viņas nevienam arī nav vajadzīgas. Šīm atbildēm vienaldzīgi paies garām, riteņi 

tūkstoškārt pārbrauks pāri un nejutīs. Tikai.. tikai mazs, izsalcis kaķēns uz mirkli apstāsies, paostīs 

un peciņu pacēlis... apčurās. 

 Šīs atbildes ir tikai vardulēna piezīmes Viņa jautāju-

miem. 

 Manas mežonīgās tieksmes, kā satrakojušies kumeļi, pa-

liek aiz dzelzs durvīm dzelžos ieslēgti. Šos zirgus ar tīģe-

ra nagiem neviens nav redzējis, neviens nav izjutis un arī 

nenojauš. 

Manas ugunīgās asinis, kā ugunskalna izvirduma kvēlošā 

straume, tiek novirzīta uz neauglīgām, tukšām un sau-

sām ielejām. Tur atdziest un ir pamats dāsnai dārza aug-

snei. 

Mana seksuālā enerģija, kā viesuļvētra, jūrā piedzimst un saulei līdzi ejot, noplok okeānā. 

Mana sirds, kā magnēts, noslēdz dzelzs durvis, aiz kurām trako kumeļi. Novirza uguns straumi, 

kas līst no ugunskalna un viesuļvētru iegriež okeānā. 

  


