
Cepešmuiža 

(dīvāns. trokšņsveces i rolling stones. romance) 

 

Austrumiem  

Jumtam 

Mierīgai lasītājai 

Sniegpārsliņām (pirmai i otrai) 

 

1. 

renstele ir þrúðvangar i sǫkkvabekkr i valaskjálf  

renstele  

smuka skuķe tā ar dvieli i jaunu avīzi stāv istabā no rīta agrumā  

skāvēt kokzāģētavas krēslā dzelzceļa stacijas krēslā johana gervina pabeigto figuru 

lasīt nemanāmus burtus iespiestus bārdas naža blāzmā 

 

ar dvieli 

    i jaunu avīzi ar pienu ar mūziku kurai varbūt esmu vajadzīgs vai 

kurai vienkārši nav ko citu darīt viņa stāv i arīdzan īsti nesaprot ko tālāk darīt jā  

runa bija 

par viņu par mūziku arīdzan viņas mūziku kurai vairs  

itkā nekas nepieder jo viņa nezin ko darīt ko teikt vai tad palika tikai rūpēties par abiem 

i nav viņai cita tāda tu doma 

 

par kuru vienīgai draudzenei var citā naktī teikt man viņu žēl 

aj neprasi vairs viņš tika atrasts tajā vietā kurā  

kad zaļa krāsa kaut ko nozīmē cilvēki svītro  

čaka ielu 

krustcelī  

nerunājot nesarunājoties ja vienam es zinu es trāpiju sanāks  

atpazīst citā paziņu viņiem abiem vajadzēs parādīt cik labi 

viņi prot smaidīt  

 

tā viņa galvaskausā rakstīts rakstīrs uz visiem soļiem plātnēm dzegām sniķis altāra daļa i sniķis 

aprakstīts protams  

viņš visu jūt viņš negtib just  

turu viņu savā ķermeņu piebūvē tur ir auksti zinu i dzedri viņš ļoti grib runāt man nav sarunām 

laika i līdzjutības kaut zinu  

jauns mēģinājums būs par kaut ko citu bērziņa koncerti vecajā augstskolā  

 

tram-pam tram-pam 

trali-lali pam-pam    

 

apsēsties apsēsties vai apsēsties tik ļoti grib kaut ko jauno pateikt par malku par kapiem par sniegu 

nav laika mani blakus nekad nav  

dažreiz viņš bargi vaicā 

 

kur man iļju meklēt kur tevi tevī  

parīzē  

torņakalnā ak dievs pie sarkana torņa  

nesaki 



tak ko tu 

nedzirdi 

 

nesaki atkal ko tu tiešām nedzirdi to saprānu 

tas taču tik tuvi tas taču viņa neatbild viņa atbild es turpinu dot atbildes nav ķieģeļi tikai 

atblāzma tajā  

ēriks dālbergs dzēr tavas domas ak  

zdaņevičš tulko gulgo ēno spārņo sapņo-i-sāpņo 

 

par kapiem par sniegu 

волга – синь-океан. 

  заорал атаман: 

  «сарынь на кичку!» 

 

vai 

 

уехала! 

как молоток 

влетело в голову  

отточенное слово  

 

vaica vai zdaņevič tulko 

zdaņevič tulko  

i ar zīmuli raksta iz galvas uz papīra  

 

tara-ram tara-ram tara-rara-rara-ram 

tara-ram tara-ram tara-rara-rara-ram 

tara-ram tara-ram tara-rara-rara-ram 

tara-ram  tara-ram tara-rara-rara-ram 

tara-ram tara-ram tara-rara-rara-ram 

tara-ram tara-ram tara-rara-rara-ram 

tara-ram tara-ram tara-rara-rara-ram 

 

dod viņam to 

pārrakstīt sevī 

 

dzirdi nesaki atkal dzirdi nesaki atkal zem olam tas nozīme akmeņiem pie šalcoša 

krasta erickiņi dīgst no tiem kā grieķu raksti  

šalc krūmi 

sirmā krūmā dzied putnu būri  

īstas tautasdziesmas  

aristofāna 

 hēsioda raksti 

 figūras ķermeņu plāns tavā  

 

ar otu  

caur pazaudēto cirvi logu lupatu atblāzmu  

māju i mājas i sētas zvīņam iļja raksta netraucējiet  

gaidi i skaties padomju spogulī  lapsas  

dzīvoklī zuz 



 

rudolfs šulcs nesmējies ancis līventāls heinrihs treijs  

ulrihs heinrihs gustavs fon šlimpenbahs  

vor geschwistersünde  

so sonderbar   

 

skairs neskairs neskaidrs 

gaidi skairs akairs skairs neskairs 

gaidi negaidi gaidi galgaiļgargaldgaidi 

mani varbūt mani skuķes einšteiniānu  

minotauromahiju ar karsto romansi 

si minorā mani gaidi manī varbūt  

neilgi gaidi i negaidi ar dziesmiņu ielu 

nesaki ka tiešām  

 

tik ļoti tu vēlies tukās iet  

 

2. 

viņš skatās 

manī redz to ko viņš grib 

 

viņš vaicā 

 atkal i atkal nemācēšu atbildēt  

 

kā saprast kurā brīdī jāieradās uz to kluso ballīti 

tā saukto pasaules radīšanas ceremoniju patrimoniālā apgabalā tējas dzeršanas  

processi vientulīgs arts-orests ar divam pirtsslotām katrā rokā sekoja  

ratiem tādiem kā gludas pletenberga daļas  

 

no sudraba mēliem 

izpeldu paātri vai 

no mūzikas tērpiem  

 

tik grūti saprast kurā brīdī vajadzēja 

man atnākt i atbildi kaut uz pēdējo jautājumu 

ja es būtu bijis ap deviņiem blakustelpā  

что бы вы мне сказали 

par mastrojanni  

es šaubos par statūtiem par kormaku mak artu par to cik skaista bija diena 

cik garšīga šeit tēja 

сказали бы что-то из серии čau 

vai būtu man jādzird i tagad strpct atbildi uz blakussēdoša jautājumu   ak kas  

man ar valodu  

atbildēsi 

viņu ne pirmo reizi redzu viņš ir nabags ļauna daris 

 

viņam ķešā tu doma šmele konfektes zeme ne velna 

kultūrslāņi zem kultūrslāņiem mandelštama čaula tā  

gaismas pilieni acīs kurus neviens arsts vairs nespēj  

redzēt jo tik grūti kaut ko vēl tur izdarīt ar tām čūskām i tur tātad čūskās i acīs ne skeleti 



problēmas raud ja ģīga ir sinonīms raudāšanai tad ģīgo  

virs grūtībam stiprumam žogiem krustiem cietumnieku vaņģinieku čaulam i kamoliem  

problēmas neviens nezin ko meklējot nezīnāmus dievus pulcējot aculieciniekus medījot pukst 

čukst vem vem vagā akā no jumta gala no torņa no kuģiem visiem kurus tilbergs paspēja uzgleznot 

 

dažreiz jūtu  

ozols grib man teikt cienījamais kungs velas ar jums doties uz dienvidiem pēc diviem nakī līdz skolai ar 

lielo zāli 

dejošanai ar maldmalku pilnu kungs nevelas doties viens ar mums mūsu redzē bet nu ja esiet aizņemti 

mājās gaida radinieki kuriem tik ļoti vajag palīdzēt  

viņš dosies ar mums jā i es i pārējie piekrītam  

jā mēs saprotam mēs priecāmies priecāsimies  

 

var dzirdēt  

ka nakts ņur kā nakts ņurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kronī vari izslēgt gaismu ar savu pieri 

nav taču bailes no putniem  

 

atbildēt  

 

rīt kad būs sausi i auksti kad nebūs neviena izņemot putnus un seņča-ārpus-žoga bailēs  

rīt būs kur arīdzan man doties kājām pa vanšiem miglaino tiltu līdz trepēm cik manī būs голосов  

doties ar jaunu avīzi kuru  

 

nevaru nopirkt jau otro nedēļu jo nepietiek ķešā ģerboņus tikai ozolu notes smilts no sakņiem no  

vārdiem neļķes papīrīši   

 

nav ģimenes ģerboņa ne pirma ne otra ne treša i spēka i saule joprojām krīt savā ķermenī saule joprojām 

mandelšrams ar jauno gaitu ar kunnossu vācu pulkiem  ar ziedoni ar zviedru i piļu momētam tīrs i 

vainagiem  

saglābāti tie vainagi pirtī šņabī dūmos ar vainagiem zem peļķes slāņiem  

zem maximas raibiem caurspīdīgiem mikroorgānismiem i man nav cita vieta kut iet  

izņēmot to ēku mistisko ēnu tavu roku otro i trešo stāvu kuros sarkanie āboli arābu mūzika sudrabs i 

 

draugs 

izņēmot valodu tu to uzbūvēji kuru neprotu kā pili krastā skujās uzcelt ar visu grāvju sistēmu  

jau vairāk nekā piecus gadus nē 

 

3. 

Orestam Kiprenskim  

 

re liesma dzen ābolus caur rīgu re rīga переставшая быть провинцией arīdzan te katrajā retajā rijā no 

rīta rio rita kāda ģīga nezālē anotācijas naktsvijoles restaurācijas valodas restaurācijas darbi te kā redzi 

arīdzan vaņģinieki te vijole gramatiski precīza bez mizas antreprīzi re vairs nedeg svece logā ne mums 

ne tev tev-kaimiņiem  ne mūsu ne jūsu logā tēvs savu ēnu ēd kā vareja teikt zaratustra man miegs pierē 

aug līdz krūtim stiepjas 

esmu miegs savā čūkstošā bārdā  

 

и i ij un und und un i i un un und und ззунд зунд-zunds pie zunda grumbuļiem mājas pīšļi und ундина 

– undīne te kur  tavi zabaki  

stāv kur tu esi aizrāmēts aizrāmētā rāmā smiltī  



aizrāmētā smiltī senajā kalnā pirmas meitenes pirmais dzejolis  

 

skanstī zēni mēmi 

skanstī lēni brien 

 

skrien ārā  

 ūdenī ij 

miglā kuģi ūdenī  

 

mierīgi starp kuģiem 

mīkstiem daugavas bruģiem  

starp zālēs dubļiem i līķiem  

mierīgi stāv mastā  

 

skunstnieks kāds kas sauc  

ātrāk ātrāk lietus rāpo 

 

rīgā vēl ir vietas kur 

paslēpties ātrāk iz pļavam  

ledus visu var izturēt  

 

jādodās tur kungi nav te 

neviena dzīva organisma otrā 

krastā mums vajag makšķērēt 

 

ātri miglā smiltī rīga jā balta 

aug rīgas ostas pēdēja liesma 

pustorņa entelehija  

 

tev plūmes irdenā pereklī 

no pekles profundālēm  

kā rusenis kā dzeldz garšo plūmes   

 

talāk skan vanšutiltsdienatājaunaislifts laipni lūdzam mūsu liftā diviem būs vieta 

tikai turi īkšķi uz poga līdz pēdējam brīdim mums īstenībā tik ilgi jāiet tik labi kopā-bet-atseviški  

nedoma ka par mums neviens nedomanerūpējas kur beidzas zunds ir tava māja ne  

 

ne centa man nav ne uz tabaku ne uz zārku ne uz līķratiem došos uz koncertu kājām mārtiņa kapi  

sniegā čivina jo ir mana dzimšanas diena tāpēc man krūtī rāmums rokā sev flokši neļķes iespiesti 

arīdzan turu lapstu rokā i magnetofonu jo ir atkal svētki kabatā antikorozijas sula jo aknu dārzs  

vairs neprasa šmakovku piecos jābūt ļoti inteliģentam tram-pam tram-pamm  

i aiz študijam ne velna nevar atpazīst viss ir aizgājis talāk nekā pie kapliča ņirbošos  māksliniekpašdēla 

fragmentos savā starpā neizmantosim latīņu valodu iztiksim ar 

citam aizliegtam krāsam jo bļodiņā ribu atliekas  

āmurs cirvis odze  

smaids lancka pīpe ķemme naids 

ķuģis platons spainis 

karogs karogs ganglijs dod izturēt līdz autobusam  

pilnam ir auksti starp sirdsktūmiem plaušu krūmiem  

Ⅺ-15-2017, Ⅲ (07(?) – 12, 16-17)2018 



Dzejolis ar centonu  

(Valters Dakša iedvesmoja) 

 

manai šīszemes dzīvībai. 

         L. Briedis 

 

Pa centru eju kājām. 

  M. Kroma 

 

Veltījums  

 

 

 

 

pavisam nopietni 

 

zināms ka 

salā – kurai 

āda iraid  

gan mieži (58%) 

gan kvieši (42%) – 

 

aug dolomītu ziedi: 

rozes 

flokši ( 

tā sauktās 

dzejnieku zvīņas 

drūzas) 

 

<2> 

ar dakšas (dakša = вилы) 

komatu astēm 

šķidrus zirgābolus mētāju 

kailo trūkumzālīti  

kad saule žāvē 

ādu galvā  

uzkalniņā 

 

lai labi aug virs ziediem  

kvieši 

mieži 

 

zemzemes avoti skalo 

sakņsudrabu 

 

un tā dzeja pāriet maizē  

 

<3> 

i gaismas tumsā skan blakus gan 

 

«nekā tāda, ko ilgojos
1
 

 

sadeg nakts ak acis sūrst no dūmiem
2
 

 

tu paparde uz takas
3
 

 

  Sapnī uz galda cietā staru kūlī metas varavīksne
4
» 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 M. K. 

2
 J. K.  

3
 U. B. 

4
 L. L. N.  
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