VALTERS LAPSA
٭٭
zini
lieta pie lietas nestāv
bet
lietus man prieku nes
kaut būtu liepa,
kurā uzkāpt
es spētu...
...krist lejā ir sāpīgi
kā šķirties...
esmu rudens liekulības pilns
un nezinu kāpēc
tevi saminot
man liesmas pie kājām
kā lai apdzēš
paturēt
to kas vēl palicis
un satvert
to kas jau bēg
lieta lietus liepa...
un tu...

٭٭
kas notiek ar tevi
meitene krāsainā
vai tu esi diena
labi
lai notiek kā tu saki
parunāsim par tevi un mani
mīlēsim katrs sevi
lai tā būtu
kā es saku
mana sirds
bet vārdi tavi

٭٭
vai tu atceries
vārdus tos?
tos sakot
es tuvojos tev
līdz blakus biju
tādi stipri vārdi
kā magnēts
bija starp mums
tāpēc es saku tev
tie bija vārdi
kas mūs tuvāk
pie sevis nesa
netici?
arī ja netici
tad nesaki
nē

٭٭
pasmaržot ziedu
pie kura tu kādreiz sēdēji
noplūkt to
un pakarināties
debessjumā
palikt pasargātam
pie baltas
mākoņmaliņas
doties projām
pat nezinot
kur
ja salis
ir jāiet
pretim bailēm
Tur...!

٭٭
pie krastiem jūra norimst
es tevi cildinu
manas rokas ir bālas
akmens skan
jūra šalc
un miers ir visapkārt
es uzdzīvoju
pār visām skaistajām sejām
tev...
skatos uz tevi
un nevaru saprast
kas tevī slēpjas
esmu starp tiem
kuri meklē neprātīgi
ja man tiks dota laime
tev dāvināt ziedu
tad zini - es to darīšu
ja man tiks dota laime
pieskarties maigi tev
tad zini - es to darīšu
ja man tiks dota laime
tevi noskūpstīt
tad zini - es to darīšu
ja tā roze ir tik asa
kā lai samīļo to...
es jūtos tik vientuļš
tik vientuļš
nedaudz vientuļš
ka bieži sāp
man tika dota laime
dāvināt tev šo dziesmu
es piepildu savus sapņus
brūkošos

٭٭
tie vārdi ko teici man
dziļā pustumsā
viens vārds stājas
pretim tūkstoš domām
pacelties spārnos un aizlidot
tu vēli man neteikt neko
bet tās ir rētas
esot tev blakus
esam ceļa otrajā pusē
zinu
vēlamies nokļūt viens pie otra
drosmes nav paļauties
pasaulē tik daudz mīlestības
bet mēs jūtam tik maz
iespējams
vārdi no tā attur
varbūt rakstīt ir vieglāk
nekā runāt
pateikties kādam par padarīto
ieskatīties lietās
un grūtībās sāpošās
nevajag bēdāties
laime neaizbēgs
domas maigas
tās dāvināt cilvēkam skumstošam
un parakstīties vēstulē
ir tas pats
kas sarakstīties
sniedzot to tev
raugos ar bailēm
ja nu man lidot
vairs nebūs vērts

