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Madara Gruntmane 
 
 
+++ 
Viņa tik uzmācīgi mīl  
Gribēdama pierādīt 
Viņa nav kļūda pasaules kartē 
Salipinot savus stāstus saplaisājušu namu sienu šķirbās 
Viņa tik izmisīgi rāda 
Ka ir laba  
Uzvelk jumja zīmes uz sarētotajiem ģīmjiem    
Zvērot mūžīgo izdošanos un nemirstību      
Viņa ļauj uzkāpt un nokāpt 
Ieslaucīt un nesaslaucīt 
Viņa uzzīmē sev apelsīnu uz krūtīm un pasniedzot šautriņas saka 
Iedomājies tā ir saule 
Tur tu nedrīksti trāpīt  
Nebūs ko ēst 
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+++ 
Viņi laizīja viens otram brūces 
Pārvēršoties vilkačos 
Viņa gaudoja 
Pusnakti un naktīs 
Uzmaucot sev virsū rītus 
Kā celofāna maisiņus 
Smakdama no aizspiestās rīkles 
Cigarešu dūmos 
Kuros slēpās viņš 
Grabēdams un klabēdams 
No noliegtā un aizliegtā 
Apsmērējot viņu ar sevi no visām pusēm 
Pirmdienas rītā viņa aizrāpoja  
Pavisam  
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Narkozes 
1992 
 
Viņa tup pie Magonītes kafejnīcas 
Caur stiklu rēgojas uz mieta uzdurtas vistas kuras meditējoši griežas  
Mamm es tiešām vairs nevaru paiet 
Pēc stundas smaidīgs ķirurgs čamda vēderu 
Viņa acis zili ezeri  
Te būs mazliet smieklu gāzes tad vairs nebūs tik ļoti bail 
Es nenomiršu 
Milzīgs melns atvars ierauj iekšā 
Pēc 4 stundām viņa atceras savu vārdu 
Viņai ir 11 gadi 
Zvērīgi sāpīga nakts 
Šķidrums no katetra tek ārā bez skaņas 
Veci babuļi visapkārt vaid 
Viņa ir pieaugušo nodaļā 
Viņa ir pieaugušo nodaļā jau sen 
Slimnīca kļūst īstāka par mājām 
Slimnīcā neviens neklausās aiz durvīm kamēr čurā 
Slimnīcā pēcpusi aiztiek tikai sievietes 
Kad atgriežas mājās viņa raud 



GRUNTMANE_original    IWP 2019 

 

4 

1997  
 
Pārbaudīt acu zīlītes vai nav sanarkojusies 
Utis pārbaudīt 
Paskaties kāda nomālēta seja laikam nenormāla 
Es biju karnevālā Mākslas skolā 
Draudzene uz manas sejas sazīmēja rūtis 
Un tad tu piedzērusies kriti 
Nē es nebiju piedzērusies    
Mani nogrūda 
Kas tevi nogrūda 
Es nezinu 
Skrēju pa trepēm  
Tiešām nav normāla 
Es jums saku mani nogrūda viens no pieciem vīriešiem no kuriem izrāvos 
 
Labrīt  
Te leitnants Leja 
Sakiet jūs taču izvaroja 
Es izrāvos 
Dakter manuprāt vajadzētu cietušajai nozīmēt ekspertīzi   
Nevajag mani nozīmēt  
Lūdzu labāk pasakiet kāpēc nevaru pakustināt kreiso roku 
Visu pēc kārtas 
Kāpēc jūs atradāties viena naktī tumšā pagalmā 
Es nebiju viena es biju ar Jāni pirms viņš aizgāja 
Tad mani aiz padusēm pacēla divi vīrieši un trīs mums sekoja  
Pagalmā es nonācu jo mani aiznesa 
Kas notika tālāk 
Tālāk viņi mani aplenca un es biju pa vidu 
Tālāk 
Tālāk es izrāvos 
Tas nav iespējams  
Es ar dūrēm diviem uzbruku un izskrēju cauri 
Tad viņi man skrēja pakaļ pa trepēm  
Tālāk es neatceros 
Pamodos ietriekusies sienā 
Dakter es vēl varēšu spēlēt klavieres  
Kreisā roka un plecs nekustas 
Kāpēc jūs tik ilgi neko nedarāt 
 
Policija jums netic 
Vai tiešām viss bija tā  
Viss bija tā 
Paprasiet tam vīrietim kas mani atrada 
Viņš ir manas mammas vīrs  
Kā viņš tur gadījās 
Tāpēc ka strādā Mākslas skolā  
 
Mana mamma zina kas ir ar mani? 
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Mamm nu neraudi 
Man nekas traks nav 
Viss būs labi 
Operācijā saliks mani atpakaļ 
Tu redzēsi viss būs labi 
Un galva sadzīs 
Mamm 
 
Dakter galīgi bail  
Baigi gribas dzīvot šoreiz 
 
Mosties mosties 
Operācija beigusies 
Esi mierīga 
Sāp značit dzīva 
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2005 
 
Ejiet sākumā pie kases lodziņa samaksāt 
45 lati 
Pa tām durvīm uz priekšu  
6. palāta 
Jūs būsiet otrā 
Ēdusi esat 
 
Kāpēc jūs tā izdomājāt 
Man jau 3 bērni  
Ceturtajam nav naudas 
Nu jā 
Man vīrs neļauj 
Grib brīvību 
Bet jums jau liels vēders 
Jā  
5. mēnesis  
Ātrāk nesanāca 
 
Viņa kura būs otrā nerunā un spilvenā raud 
Viņa kura ir otrā guļ uz galda un histērijā elš 
 
Miers 
Ir par vēlu 
Pamodīsies viss būs beidzies 
 
Saņemta 1 jauna īsziņa 
Jānis: lūdzu padod ziņu kad nāc pie samaņas 
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2007 
 
Saliec muguru kvadrātā 
Es saku izveido kvadrātu mugurai 
Es nesaprotu 
Ko tu nesaproti 
Cik tev gadu ka nesaproti 
Tu gribi lai ieduru tev nepareizi 
 
Kuš kuš 
Iešpricējiet viņai nomierinošo 
Neraudi savādāk nevarēs tev iedurt 
 
Kur  mans vīrs 
Mums bija sarunāts 
 
Meitenīt šeit sarunāt var tikai ar mani  
 
Dakter Gaili  
Kas par pašdarbību  
Šī ir operāciju zāle nevis iebraucamā sēta 
 
Viss būs labi 
Tūlīt sāksim 
 
Kājas jūti 
Nejūtu 
Skalpeli 
Šķēres 
Šujam ciet 
 
Apsveicu 
Jums ir piedzimis vesels bērns 
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+++ 
Elpa ka iestrēdzis tremolo 
Parīze paver savas gādīgās plaušas 
Lai atkal tu meitene mīļā 
Citu neatzītā 
Ievilktu elpu un teiktu 
Es esmu Eifelis pa kuru brauc augšā un lejā 
Mākslas mīļu nicināts 
Plānots kā īslaicīgs projekts 
Bet skaties 
Tūkstošiem viņu dienas laikā tevi apliecina 
Fotogrāfijās ledusskapju magnētos figūrās no Ķīnas 
Un klusībā izdzīvo bildinājumus pie tavām atplestajām kājām 
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+++ 
Mans mīļais Inuīt  
Redzu tevi airējam 
Pie manis savā kajakā 
Ar akmeņlauzīšu pušķi rokās 
Paslēpis savu seju zem kapuces 
Toreiz tu kautrīgi teici 
Lai nebrīnos 
Ka atstāji ziediem saknes 
Augs esot daudzgadīgs  
Ar retu sakņu sistēmu 
Tāpēc izdzīvos arī pie manis 
Tavā iglū tik silti un 
Golfa straume silda 
Tavu jūru 
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+++ 
Manas rokas būs karstas vienmēr 
Uz kurām cept pankūkas lai tevi pabarotu 
Tavus sviedrus es smērēšu uz sviestmaizes 
Un tu smaržosi pēc veļaspulvera  
Bet tavu apsēstību ar sevi kas noklāta ar indigo mežģīnēm  
Izsolīsim lietišķās mākslas muzejiem 
Pēc trim gadiem tu nāksi uz manu rentgenuzņēmumu izstādi 
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+++ 
Viņš ielika tosterī maizes 
Tikai sev zināmā skaitā 
Akurāti tās pārgriežot uz pusēm 
Viņš sasita trīs olas 
Sakot ka čaumalas šeit esot cietākas kā mājās 
Viņš mainīja seju 5 reizes minūtē 
No veca viepļa uz pusaudzi kurš nesen noskaidrojis erekcijas turpinājumu 
Viņa sēdējā trinoties uz koka beņķa un gaidīja brokastis  
Aiz loga rāmi sniga un virtuvi aizvien vairāk apņēma omletes smarža 
Vēl priekšā divi rīti kuros viņi klusējot brokastos 
Viņa kampa iespējamo rītu imitācijas 
Blenzdama tieši viņam sejā     
Viņš samulsa tāpat kā pirms pusgada un gada un vēl pirms tam 
Reizi sešos mēnešos viņam jāsamulst  
Viņa ieķeksē krustu atmiņu kladē 
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+++ 
Dievs tēvs 
Tētis 
Kā pareizāk 
Sinonīmi taču 
Dievs tēti 
Man tu būsi tētis – labi?  
Palīdzi savākt man 
Trīcošās kājas un vīna elpu 
Palīdzi man cienīt tuvāko un nemīlēt tālāko 
Dod man prātu aizbraucot 
Atbraukt atpakaļ 
Māci mani mīlēt tevi 
Rādi man durvis pa kurām ieejot var tikt prom 
Un lūdzu izdari tā  
Lai viņš atdod atpakaļ manu seju 
Es nevaru tai pieskarties 
 
Lai notiek            
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+++ 
Ejot pa Mārtiņa ielu 
Man bija vairāk kā skaidrs 
Ka atgriežoties mājā cepšu doktordesu ar skābo krējumu 
Pulkstenis nedaudz pēc astoņiem rītā 
Un desa čurkst un ož uz pannas 
Ai māmulīt garšoja viss savādāk 90tajos 
Toreiz sajutu ka mani mīli un paprasīju otru porciju 
Vēl tagad atceros Apšu ielas koka būdas satrunējušo smārdu 
Toreiz nevarēju saprast kāpēc nenāc tik ilgi mājās 
Un izvēlies viņa grēcīgās rokas 
Iespējams nesaprotu arī tagad 
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+++ 
Re kā izrādījās 
Domāju tu tālu 
Tava ģimene man sveša 
Re kā izrādījās 
Tu dzīvo manās 
Olnīcās 
Re kā izrādījās 
Jūs visi laipotāji 
Mēslus sējat 
Sirdis no mēsliem lipināt 
Un pēc tam olnīcās manās  
Dzīvodami mirstat 
Re kā izrādījās 
Baigi skumji 
 
  



GRUNTMANE_original    IWP 2019 

 

15 

From the book “Dzērājmeitiņa”, publisher “Neputns” (2018) 
 
+++ 
man taču nepiestāv  
lielā mīlestība 
nu paskaties  
cik es skaista 
liela 
biezām lūpām 
slapju mēli 
gaidoši karsta 
vienmēr gatava dabūt  
pa sejux 
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