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PAVĒLNIECE 

 
Es paņemu laiku 
un ielieku kabatā. 
Viss apstājas - 
Bērni stāv nekustīgi.  
Pat lietus piles. 
 
Vienīgi es varu iet, 
Jo esmu jaunā laika pavēlniece. 
Tās jaukās lietus piles  
Es ieleju traukā. 
Bērnus nolieku  
Katru savā vietā. 
 
Tad es atkal 
Visu palaižu pa vecam, 
Bet lietus piles  
Ir manā kabatā.    
 
 
 
 

DEBESIS 
 
Es lūkojos debesīs 
Un ieraugu sunīti. 
Sunītis man lūkojas acīs, 
Un es sunītim arī. 
 
Lūkojos es citur, - 
Skat, lauva skrien pretī! 
Lauva pamazām pazūd, 
Un parādās skaisti kalni. 
 
Kalni plešas visapkārt man. 
Es debesīs ieraugu dzīvniekus, 
Neko ļaunu tur nesaredzu,  
Jo mana sirds ir pilna mīļuma. 
 
Mīļumu es izjūtu pret daudziem. 
Katram manā sirdī ir kāda vieta. 
Pat manam ienaidniekam. 
Bet - ne visi mani mīl.. 
 
 
 



 OGLES 
 
Mīla ir kā ogles. 
Kad ogles izdziest, 
Tad arī izdziest mīla. 
Mīlu var aizdedzināt 
No jauna tikai tad, 
Kad atrod savu īsto uguntiņu.    
      
 
                                  
 ٭٭ 
Nevienam nepiederošā zemē 
Uz pārāk īsu brīdi, 
Lai to izmērītu, - 
Tur es satiku tevi 
Un nevaru aizmirst vairs. 
 
Kā tevi sauc, kā dzīvo,  
Vai klājas labi tev?-  
Es domās uzdodu  
Tev tūkstoš jautājumus... 
 
Nevienam nepiederošā zemē 
Jau pārāk ilgi es gaidu tevi... 
Un visur meklēju tevi. 
Un ilgojos, - kaut tu atrastu mani... 
 
 
 
 ٭٭ 
Aukstā naktī 
Tu nokriti uz Zemes. 
Tevi sūtīja debess, 
Lai darītu laimīgu mani. 
 
Nu mēs bijām mīlas pāris, 
Nu pēkšņi es laimīga biju . 
Es loloju cerības - 
Bezgalīgas, kvēlas un maigas. 
 
Kad pamodos, tu devies prom. 
Es saucu: - Neaizej, laime mana! 
Tu pasmējies: - Nevaru palikt! 
Un nekad vairs te neatgriezīšos. 
 
Nu ilgojos es caurām naktīm, 
Un dienas man vienaldzības pilnas. 
Es atkal aužu sapņu šķidrautus  
Mūsu laimīgajai karaļvalstij. 
 
 
 



  LŪGUMS 
 
Ar tevi stundām, minūtēm un sekundēm, 
Bet galvenais būt ar tevi... 
Neliec man raudāt un lūgties, 
Saki man visu ko vēlies,  
bet mīlēšu Tevi tik un tā, 
Tu nezini cik man grūti... 
Nāc pie manis no rīta un vakarā, 
Bet galvenais, kad nāc... 
Nepamet mani šajā lielajā pasaulē vienu, 
Ejot man garām paskaties uz mani... 
Kaut uz sekundi! 
To visu es Tev tikai prasu. 
Vai tas ir par daudz? 
Es domāju, ka nē... 
   
 
 
    
 ٭٭ 
Saplēst sienas  
Izlauzties! 
Palikt viena nevēlos 
Nepatīk man. 
 
Vēlos būt kopā ar jums, 
Bet jūs mani atgrūžat. 
Palieku atkal viena, 
Ierasta aina - 4 sienas 
 
Apkārt klusums  
Palieku rokas zem spilvena, 
Liekas, jūs mani saucat klusumā, 
Bet man tikai izliekas. 
Palieku viena... 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



MĪĻŠ VĀRDS 
 
Mīļš vārds tev - 
Tu nedzirdi.  
Mīļš apskāviens - 
Tu nejūti. 
 
Ko lai dara, lai tu  
Dzirdētu, justu, 
Man nav izdomas, 
Bet es to izdarīšu - 
Teikšu vairāk,  
Apskaušu vairāk.... 
  
 
  
 

KLUSS VĀRDS 
 
Kluss vārds izskan 
No manis... 
Visi apklust.. 
Es saku, un tā tas ir..... 
 
Kluss vārds izskan, 
Daudzi to saprot, 
Daudzi nē... 
Tā citi sāk čukstēt. 
 
Kluss vārds izskan… 
Manī ieklausās daudzi, 
Šis brīnumainais vārds ir  
LATVIJA... 


