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Noķer Savu foreli!

Noķer savu foreli!
Tad tu būsi laimīgs
Vismaz īsu brīdi.

Noķer savu foreli!
Katram esot sava,
Turi cieši skavās!

Noķer savu foreli!
Varbūt pati rokās lēks,
Bet, vai noturēt tev spēks?

Foreli tu noķēri,
Bet tavās rokās nosmaks viņa-
Ne viņa, ne tu nevienam nepiederi,
Tikai paši sev-tā visa ziņa.
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SpuraiNaiS ķīSiS

Ķīsis-maziņš, bet spurains,
Pat līdaka izvairās aiztikt,
Zivtele sīka un pelēcīga,
Bet liela tās kaitniecība.
 
Katram jāprot par sevi pastāvēt,
Arī ķīsim gribas dzīvot un ēst.
Par citām zivīm sliktāks viņš nav,
Laid atpakaļ ūdenī-katram savs.
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atlaNtīDaS arHitekti

Zem ūdens ceļ pilis
Vecākas par piramīdām,
Kurām pāri ūdeņi klājas zili
Un zivju barus redz slīdam.

Tūkstošgadīgajās pilīs
Miljoniem iemītnieku,
Alu grauž sev krabis spītīgs,
Un jūras tārps atgādina slieku.

Kilometriem garas
Celtnes grandiozās,
Kur gaiss pie torņu galiem skaras,
Atoli izveidojas.

Daudzas Karību un Okeānijas valstis
Uz viņu pleciem turas,
Mirušo celtnieku kauli ir to balsti-
Tāda patiesība sūra.

Varbūt arī Atlantīda
Uz viņiem celta bija?
Gan sārti, gan balti kā piens,
Bet nepateiks to neviens.

Šos celtniekus brīnumainos
Par koraļļiem sauc,
Bet es vēstījumu neizmainu-
Cilvēks-to lielākais drauds.
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brekši jeb plauži

Brekši jeb plauži
Rijīgi gauži-
Āķus norauj bieži,
Sparīgi kā brieži.

Brālis lād šīs zivis-
Atkal vaļā kāds sprucis,
Bet kurš par velti atdos dzīvi?
Neviens nav tāds muļķis!

Ja pats būtu breksis,
Vai tad nebūtu bēdzis?
Nav, ko lieki gremzties-
Labāk jaunu ēsmu liec.
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ZvaiGZNeS, ko paņemt Saujā

Ir zvaigznes, ko var paņemt saujā,
Un tās bez pretošanās ļaujas,
Tikai stipri tās nesaspied,
Citādi bojā ies.

Šīs zvaigznes jūras dzelmē mīt,
Bet pēc piecām stundām sausumā vīst,
Ar dažām sugām gan esot kā ar sēnēm-
Ja nezini, kura indīga, nevienu tad neņem!

Vislabāk tomēr nevienu neaiztikt-
Jāciena arī radījums cits,
Ar acīm tikai skaistumu baudi-
Necietīs ne zvaigznes, ne tavi audi!
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vai karpā SpoGuļotieS var?

Vai sazānā spoguļoties var,
Ka to par spoguļkarpu sauc?
Vai bārdu nodzīs ūdensvīrs,
Vai nāras daiļās matus pīs?

Zivs nosaukums šķiet dīvains man,
Bet asociācijas rada sazāns-
Vārds gandrīz kā franču gleznotājam,
Varbūt citu zivij izdomājam?

Kā radies katrs nosaukums,
No kura prāts mums brīnās, mulst?
Vai savu vārdu zina karpa?
Tai nav laika domāt-dzīve skarba...
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SīkaS, maZaS mailīteS

Sīkas, mazas mailītes
Saujā smeļot ķeru es,
Tās caur pirkstiem žigli slīd-
Maziņš kurš, tas izveicīgs.

Sīkas, mazas mailītes
Žigli prom no tevis bēgs,
Kā dzejas impulss īslaicīgs,
Nepierakstīts-izgaisīs.

Sīkas, mazas mailītes
Mūžīgā kustībā kā viss uz pasaules.
Kosmosā paši mēs kā zivtiņas
Ozona akvārijā maziņas...
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ZiviS beZ acīm

Zivis bez acīm
Pazemes ūdeņos mīt,
Tumsā paiet to mūžs,
Mierīgs un kluss.

Zivīm bez acīm
Labi tumsībā slīgt-
Ko neredz, tas netraucē,
Nesatrauc prātu, kas slēgts.

Cilvēks kā akla zivs
Paša tumsībā brīvs-
Ko nezini, tas netraucē,
Dzīvo klusi savā pasaulē...
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DZīve ātra kā ZobeNZivS

Dzīve kā zobenzivs-
Paskrien garām ātri,
Nemanīsi, kad beigsies viss,
Un palikušo apēdīs tārpi.

Sudrabā laistās zivs ātrākā,
Paspēt nevar daudz nekā,
Tu nezini, kas būs aiz stūra,
Laiks-duncis, kurš visus dūra.

Tev nav laika, cilvēk, skrien!
Kamēr paspēt vari vien,
Jo tu nezini, ko nesīs rīts-
Varbūt pļaus laika duncis asi trīts...
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SamS aprija Zelta atSlēDZiņu

Sams aprija zelta atslēdziņu,
Kur tagad atradīšu viņu?
Ļaunā zivs no dzelmes tumšās,
Kam smīnā vēsā ūsas  kustas.

Sargājiet to, kas jums dārgs!
Ne visam dārgam liels ir svars,
Citiem nelielieties ar laimi savu,
Pasaules ūdeņos pietiek samu...
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kāDēļ ZutiS precēS buti?

Kādēļ zutis precēs buti?
Baksta viņu: “Kuti, kuti!”
Kam šī neglītene šķībā
Lokanam un izveicīgam?

Butei jūras dzelmē ala,
Dārgumi kur nogrimuši,
Laulātie uz pusēm mantu dala,
Lūk-par ko domā zutis klusi.
 
Neglītene var dabūt puisi glītu,
Bet nopirkt diemžēl nevar mīlu,
Zutis meklē greznu dzīvi,
Līgavā redz viņš treknu zivi.
 
Kas ļaunāk ir, vai vienam būt,
Ja nevar gūt, ko vēlas sirds?
Vai, lai vientulībā nav jāsapūst,
Par naudu dzīvesbiedru pirkt?
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ko Zelta Zivtiņai lūGt?

Ko zelta zivtiņai lūgt?
Jālūdz to, kas varētu trūkt,
Ko atņemt nevarētu neviens,
Kaut ikdienā noniecinām vai ikviens.

Zivtiņ, dod man tieši tik garu dzīvi,
Lai varu piepildīt šo laika sprīdi
Atdodot labāko, kas manī iemājo,
Pagūt aiziet pirms iztukšošanos nožēlo.

Zivtiņ, dod man tieši tik lielu brīvi,
Lai neviens cits nenoteiktu manu dzīvi,
Lai vienmēr un visur palieku tāds-es pats,
Labāk lūztu un mirstu, ne lokos kā mats.

Zivtiņ, dod man tādu nāvi,
Tik skaistu kā debesīs kāvi,
Kā vēju tik ātru un vieglu
Un lai mirstot nožēlā neiestiegu.

Zivtiņ, dod man kā zvaigznei mirdzēt,
Bet atšķirībā no tās, Zemes vaidus dzirdēt,
Lai tad, kad pienāks mana stunda reiz dzist,
Mans mūžs vienaldzīgs nevienam nevarētu šķist.
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krabja Gaita 
(veltījums Ginteram Grasam)

Krabja gaitā
No problēmām bēgam,
Negatīvais mūs baida,
Tas vajadzīgs-kam?

Krabja gaitā
No problēmām neaizbēgt,
Vai šā, vai tā,
Pārblīvētais tiks plēsts.

No ārpuses neredzam,
Kas muciņā rūgst,
Par vēlu ir  tad,
Kad spundi izsit: „Būkš!”...
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plaNktoNS

Visu Zemeslodi apvij
Kā bezvadu internets,
Neredzēt to neapbruņotai acij,
Kas no ekvatora līdz poliem sēts.

Tikai tad, ja ļoti biezs,
Mēnesnīcā spīdīgs kā sviests,
Toni zaļu, vai sarkanu
Jūrai uzsedz kā segai konvertu.

Augi un dzīvnieciņi
Mikroskopiski, maziņi,
Bet baro zvērus vislielākos-
Vaļus zilos un pelēkos.

Planktonam liela loma-
Tas uztur dzīvību visā okeānā,
Labi, ja cilvēks par to domā,
No iznīcības šķir mūs kārtiņa plāna...
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Dūņu lēcējZivS

Dīvainīte lēcējzivs-
Mangrovju purvu iemītniece,
Gan gaisā, gan ūdenī tā elpu vilks,
Bet visur paliks svešiniece.
 
Zivtiņa šī kā Mirabo-
Uz abām pusēm lēkājot
Grib tā labu abiem vien,
Bet nesaprot to it neviens.

Zivtiņa stikla sienu neredz
Starp abām sabiedrībām,
Tā pieri atsita vēl nesen
Nu, punus taustot, sēž un brīnās...
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mūSu ceļš kā lašiem

Mūsu ceļš kā lašiem-
Visu sasniegt pašiem,
Pret straumi peldēt,
Kamēr neizsīkst spēks.

Ūdenskritumam pārlēkt
Ne katrs var,
Bet tieši grūtībās rodas spēks
Un norūdās gars.

Ne katrs tevi vairs pazīs,
Ja rīkosies kā lasis,
Bet labāk pēc lēciena stīvs
Nekā visu mūžu sīka zivs.


