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Katrīna Rudzīte 

 Translated by MacGillivray 
 

 

jūs labāk par mani zināt kāda top pilsētas āda 

kad saule un velosipēdistu zvaniņi pagriežas uz 

vakaru 

bieza kā tvaiki sāpoša kā no meloņu šķēlēm mute 

un kaut kas mūsos ir pārgriezts uz pusēm 

 

pārrauts pavisam izlijis ārā uz pilsētas kupra 

pārvērties tvaikos ko ieelpot nedrīkst neviens 

nejauši garām ejošais 

 

un varbūt atkal izlīstot kapara gaismai vantīs kāds 

uzkāps 

ieplēsīs pilsētas gludenās vīles 

(cik bailīga ir tā skaņa kad plīstot notirkšķ 
audums) 

 

salvijas un kapara jūnijs 

 

pilnīgi iespējams ka tā ir Dieva roka 

kas no zeltaini vizošiem griestiem bombardē 
pilsētu 

ar baložiem un zumošiem kameņu spietiem 

(mēs paši savos vanšu tiltos kāpuši esam) 

zvaigžņu sūrstošos pleķus vēl neredz 

 

 

un varbūt tieši 

šis kāpiens 

šī gandrīz dzīvā gaisma 

reizēm mums sāp kaut kur starp krūtīm un vēderu 

 

 

Better than I do, you know 

what skin the city becomes 

towards evening bicycle bells 

and the sun turns 

vapour thick and sore 

as the corners of a mouth slit by melon slices 

and something in us is cut 

in half 

torn, seeps onto the city’s hump 

turned to steam no passer-by ought to inhale 

 

and maybe as the copper light flows out 

someone 

will climb the suspension bridge 

will tear apart the city’s seams 

(how frightening the sound of fabric ripped) 

June of sage and copper. 

Most likely it is God’s hand 

bombing the city from a glimmering, gilded 

ceiling 

with pigeons and bumblebee swarms 

(of our own volition we have climbed suspension 

bridges) 

the burning blotches of stars have not yet 

appeared 

and maybe it is precisely 

this ascent 

this almost breathing light 

that occasionally 

somewhere 

between chest 

and stomach 

hurts. 
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Translated by William Letford 
 

Kino 

 

vai tava bērnība 

mazliet neatgādina nesakarīgus kino kadrus, 

kurus uzņemot kāds talantīgs, bet tehniku slikti 

apguvis režisors 

mēģinājis radīt sirreālu mākslas darbu? 

 

cukurvates kupenas gadatirgū nomaina drebelīgs 

autobuss, 

kura pasažieri lej sviedrus un nopūšas divās 

valodās, 

asfalts uz šosejas aplīmēts gaišzilām tapetēm ar 

mākoņu rakstu, tev ir pārsista lūpa, 

bet zoodārzā mītošais ponijs pamanījies norīt 
ķemmi un nomirt. 

 

varbūt tas ir psiholoģisks trilleris? 

 

katru rītu uz virtuves galda ir saārdīts apelsīns, 

tu mēģini klusi pateikt dažus vārdus, lai 

saprastu, vai joprojām spēj runāt, 
rokas un plecus klāj metafizisku pušumu raksts. 

 

iespējams, tā ir vēsturiska drāma –   

dzeloņdrātis apvītas tavai šaurajai gultai: 

tu baidies pagriezt seju pret logu, 

cauri pagalmam visu nakti brauc tanki, 

kurlmēms ģenerālis pārzīmē līnijas noskrandušā 
kartē, 
no lielceļiem nobirst zeme, 

mati un kauli. 

 

ir arī šausmu filmas elementi – 

māju varētu būt apsēdis dēmons, 

kas naktīs zvana pie durvīm, 

zvejo sliktos sapņus no tīkliņa gultas galvgalī 
un liek tiem parādīties visgaišākajos saulesstaros, 

kamēr tu attin konfektes vai liec klucīšus, 

uz kuriem attēloti eksotiski zvēri. 
 

Movie 

 

 

 

Childhood presented in surrealist staccato frames. 

Part thriller, part horror, 

part drama, and of course, part love story. 

 

Tumbleweeds of cotton candy. 

A boneshaker of a bus ride. 

Passengers breaking out in sweats 

and worrying in two languages. 

Tarmacadam wallpapered blue and 

patterned with clouds. 

 

A demon fishing for dreams. 

A morning orange peeled and burst 

like a tangerine explosion. 

 

Barbed wire coiled around 

a narrow bed. Tanks rolling 

across a front garden. 

A general drawing terrible lines 

on a tattered map. 

 

Then the kiss of an angel. Then the kiss of an 

angel. Then the kiss of an angel. 
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tomēr neizbēgami klātesoša ir arī mīlestība, 

pirms atveras un aizveras zeme, 

sadevušies rokās, 

cilvēki pamanās apēst cukurvati un noskūpstīt 
eņģeli. 

 

 

 


