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Divpadsmit

1.

Melnmelns vakars.

Baltbalts sneegs.

Vēji, vēji!
Tikko spēj turetees stundineeks.

Vēji, vēji!

pāri visai zemei.

Svaidās, svaidai vējā
sneegpārslu šķets,

apakš sneega leds.

Slidens, mokas —

eet gājējs rets,

klūpot eepleš rokas.

No ēkas uz ēku

kā milzīgs plakāts
izpletees lakats :
«Visu varuSatversmes Sapulcei!»
Gaužas vecite, nevar saprast,

nevar ar tādu kārtibu aprast:
Kam

gan tāds plakāts,
tik milzigs lakats ?

Izšūtu biksites, trīs duči tiks,
ik puika eet kails un pliks.



Kā vista vecene

pa kupenām kuļotees sten:

— Ak, palīdzi, svētā Lestene!

— Ak, leelineeki mūs kapā dzen!

Tavu salu!

Vēji gar izkārtnēm šņāc.
Bailigi gar eelas malu

Salstot velkas buržujs kāds.

Bet kas tur? — Mati plivina,
un pusbalsī čivina:
— Pārdoti!

— Kreevijai finis!

Laikam gan vārdotājs —

rakstneeks viszinis.

Lūk deeva kalpam līdzigs
gar stūri aizleen — stop !

kam šodeen tu tik īdzigs,
teic, beedri, pop?

Atmini, kā bija
vēders lepni celts,
tautai atzibsnija
no ta krusta zelts?

Lūk, kundze, ādās tīdamās,
pee draudzenes speežas:
— Kā mēs raudajām, bīdamās...



Slīdot greežas
un—bac—sneegā sveežas.

Ai, ai!

Hopa! Palīdz tai!

Gan vēji līgsmi,
gan nikni teek,
ar traku tīksmi

greež visu greizi,
sveež nost ar reizi,

guļ zemē plakāts:
«Visu varuSatversmes Sapulcei!»
Un tumsā sak' kāds:

...
ari mēs, meitas, sanācām

.. .

.. . veenibu panācām ...

..
. Stāvokli eenēmām —

peeņēmām:
Uz laiku —desmit, uz naktikam prāts
ne mazāk par kvartu, lai kāds ...
... Gulēt nāc!..

Tumsa plandās.
Uz eelām retu redz.

Kāds klaidons skrandās

sev krūtis sedz,
un putens vandās.

Ei tu, nabags!
Panāc šurp,
sabučosimees!

—Maizi!



Ko preekšā sleeci?

Taisees, ka teeci!

Melna un melnāka debess.

Pilnas sāpiga naidaļ
Smadzenes kūs .. .

Melnākā naida, svētākā naida...

Uzmanāt! Breesmas jūs
gaida!

2.

Dzen vēji sneegu un sejā sit.

Pa eelām soļo divpadsmit.
Aiz katra šautnes melnai* pirksts.
Visapkārt—uguns,uguns]dzirkst...

Sūc papirosus, starp pleceem ķer,
kur kāravdūzi teem uzšūt der.

Ei, brīve, brīve,
bez krusta mums ta!

Tra-ta-ta!

Beedri, mēs salstam un salstam.

—Bet Janks ar Kati kabakā .. .

—Tur dzer un ēd no labākā!

—Bij Janka pašpuika kā preeks
—Žēl, kļuvis tagad bagatneeks.



— Ei, Janka,buržuj, peesargees
ar manu mīļo skūpstitees!

Ei, brīve, brīve

bez krusta mums ta!

Kate skuķe dedziga,
pārak dedziga!
Tra-ta-ta!

Visapkārt uguns, uguns dzirkst,
aiz katra šautnes melnais pirksts.

Revolucionāri, uz preekšu, marš!

Eenaidneeks nesnauž, galā nav karšl

Ei, beedri, vintenes ceešaki tvert

un lodi svētajā Kreevijā spert —

eepūdetā,
peebūdotā,
vēderainajā!
Bez krusta tra-ta-ta!

3.

Mūsu puikas eestājušees
kalpot sarkangvardijā,
kalpot sarkangvardijā,
galvas nolikt ceļmalā.

Sūri, sūri likteni,
salda dzīves misa —

saplositi mēteļi,
austreešu bisei



Buržujcem mēs dosim breesmas,

visās zemēs leesmas, leesmas,
asinis un uguns skrees —

Pasargā un svēti, deevs!

4.

Vērpjas sneegs un važons sauc,

Janka blakus Katei brauc —

elektriskais laternits

iļksēs spigujo . . .
Žiglāk, žiglāk, ai!

Plecos kara mētelitis,

pats no sejas veenteesitis, '

ūsu galus greež un greež,
runā smaididams,
rokas svaidīdams.

Ekur Janka — plecos plats,
ekur Janka —

uguns skats,

Kati — muļķi apskauj glain»,
solot viņai laimi.

Pavērš seju — skūpstu grib,
zobi — pērles pretim zib.

Aida, Kate, mana Kate,
mana mikstpurniie . . -

5.

Vēl zem tava kakla, Kate,
Svaigu naža rētu. redz.

Vēl zem kreisās krūts tev, Kate,
melna asins skrambu sedz.



Ei, ci, padejo!
Parād kāju brīnišķo!

Zīda vējā tu staigāji —

pastaigā veen, pastaigā!
Oficeereem grēkot gāji —

pagrēko veen pagrēko!

Ei, ci, pagrēko!
Sirds aiz dusmām asiņo!

Oficeera neatcerees,

kas no mana naža trūd?

Nekauņa, ko acīs verees 1

Vaj tev atmiņa jau zūd?

Ei, ci, atjauno
gultā līdz ar mīļāko!

Smalkas zīda jostas sēji,
dzēri krēmu dc Vanil.

Junkuri tev pakaļ skrēja,
tagad zaldātus tu vil!

Ei, ci, sagrēko!
Smago sirdi atveeglo!

6.

... Teempretim braucēji aulekšos drāž,
kleedz važons, vēji apkārt brāž . . .

Uz veetas! Andri, turi tol

Ei, Pēci, lodi nežēlo!



Trach-tararach-tach-tach-tach-tach!

Balts paput sneega mākons — achļ

Sirgs krākdams melnā tumsā sleec...

Uz grauda leec! Teem pakaļ treec!

Trach - tararach! Lai veenreiz jauž,
Kā eet, kad cita skuķes lauž.

Prom nelga ir! Nu pagaid veen,

gan tiksimees vēl kādu deen'!

Kur Kate? Sneegā —beigta —
ai!

Melns lodes caurums peerē tai.

Nu, Kate, patīk? — Neaizskar!

Ta maita sneegā palikt var!

Revolucionāri, uz preekšu, marš!

Eenaidneeks nesnauž, galā nav karš!

7

Atkal aizsoļo pa purgu
šautnēm plecos divpadsmit.
Tikai nespēj asins murgu

slepkava sev nokratit.

Aizveen straujāk soļu takti

viņš pa melno tumsu treec,

pats no sevis bēg pa nakti,
smaga doma galvu leec . , .



— Kam tu soļus neeeturi?

— Kam tu, beedri, bēdigs tāds?

— Kam tu galvu zemē duri?

— Jeb vaj Kates žēlot sāc?

— Ai jūs, beedri, bēdas manas!

Man šī skuķe mīļa bij . . .
Reibu naktis tumšsarkanas
ar šo skuķi pavadij'.

Par to nebēdigo dzinu

viņas acu irdzumā,

par to sārto plankumiņu
baltā pleca mirdzumā

nāvē eegrūdu es viņu,
sevi grūdu neziņā — ach!

— Nesāc greest tik leierkasti!

Vaj tu, Peter, vīrs vaj ne?

Katra seeva labāk prastu
bēdas glabāt azotē.

Vaj tu aizmirsis jau, kas tu?

Stingrāk sevi kontrolē!

Tagad nav vis laiki tādi,
kad var velti kungstus šķeest,
pagaid, draugs, gan mūsu ādai

kreetni vairāk nāksees ceest.

Pēcis padomā un klausa,
lēnāk straujos soļus leek,

cepuri uz veenu ausi,

nebēdigs no jauna teek.



Ei, ci!

Patik joki pasaulei!

Slēdzat, slēdzat slēģus ceet,
šonakt laupidami eet!

Laukā velkot noslēpto —

Nemantigee uzdzīvo!

8.

Ak tu, sūro likteni!

Garlaicigi!
Nāvigi!

Patīk man deeninas

drupināt, drupināt.

Patīk man sēkliņas

lupināt, lupināt.

Patika mīļāko

lutināt, lutināt.

Patiks ar naziti

buržuju kutināt.

Lai viņš virpuļo kā zvirbulis!

Tas par skuķi tev!

Tas par mīļo tev!

Tas par melnaci!

Kungs, peešķir meeru viņas dvēselei.

Garlaicigi!



Pa vidu eet, lai nepakristu.
Nakts klusu tumsu torņos kar.

Uz eelām nav vairs policistu —

nu uzdzīvot bez vīna var.

Stāv buržujs tumšā eelu krustā

un mētelī līdz ausīm steedz,
aiz viņa kārna kuņa kustas

un drebēdama asti meedz.

Kā suns stāv noklīdis bez ziņas,
kā jautājums stāv līks un mēms,

stāv vecā pasaule aiz viņa
ar asti eemeegtu kā ķēms.

10.

Kaukdams putens greežas spēji.
Ak tu, putens, putens!
Acis, ausis aizsit vēji,
neredz, nedzird itnekā!

Sneegā stabi gaisā drāžas,

sneegā debess zemē gāžas.
Tavu purgu, pasarg deevs!

—
Ko tu izrunajees, Pēci!

Vaj no zelta bildes deevs

tevi kādreiz sargāt ees?

Apziņas leec vairāk klātu,
visu pārdomā ar prātu —

Vaj par velti sirdī vairs

nav no Kates asins dairs!



— Tālāk soļo revolucionāri!

Uzglūn, uzglūn naidneeks kāri!

Ta ir pēdējā kauja,
kas ar uzvaru nāks!

11.

Rēķinus ar deevu noslēguši,
viņi tālāk klīst,
žēlas atmetuši,

baiļu nepazīst.
Sneegkupenes pāreedami,
zābakus ar pūlēm ceļ,
eenaidneeku vērodama,
tēraudene tumsu šķeļ,

Uguns, uguns zvērodama,

purga, purga seju sveļ . . .

Preekšā karogs,
sarkans zib.

Soļi, soļi
tālāk dip.

Tumsā naidneeks

uzbrukt grib.

Un vētra sit līdzi takti

deen' un nakti,
ko māk. . .

Pēdējā kauja
ar uzvaru nāk!



Sojo valdigi un braši . .
.

— Ei, kas preekšā? — Putens balts.

Vējā plivinotees plaši
tikai sarkans karogs šalc.

Sēta kaudzēm peesnigusi.
— Kas aiz sētas — laukā leen!

Tikai kuņa izsalkusi

rtemitigi pakaļ breen.

—
Nevar vaļā tikt no suņa!

Stiķu sānos —
ko šis te!

Vecā pasaule, kā kuņa
izputi pret štiku — se!

. . . Vilka zobus atņirgusi,
asti meedz un pakaļ leen . . .
— Ei, kas tur gar otru pusi
neredzams pa sneegu breen?

— Kas to karogu tur planda?
Tumsa, neredz itnekā!

Kas to sneegu skreenot vanda?

Kas tur slēpjas sētmalā?

— Viss veenalga, tevi tveršu,
labāk padodees man dzīvs!

Ļauni klāsees tev, kad ķeršu,
stāvi, sāksees uguns sīvs!



Trach - tach - tach! Un tikai atbalss
tumšos namos pretim sauc;
tikai vētra garus smeeklus

smej un kauc un sneegu jauc.

Trach-tach - tach!
Trach -tach -tach!

Soļo valdigi un braši,

suns aiz viņeem velkas sists;
sarkans karogs plandās plaši —

viņu nes, no lodēm drošs,

galvā rožu vaiņags spožs,
vējeem cauri, gaitā maigā,
baltā sneegā pērļu zaigā,
neredzams un nenoģists —

pašā preekšā — Jēzus Krists.



Skīti

Melns miljons —jūs, mūs — daudz,bezgala daudz,
reiz kausimees par visām reizām.

Par skīteem mūs, par aziateem sauc,

ar acīm alkstošām un greizām.

Jums gadusimts, mums — tikai stunda ir.

Kā vergi stāvējām zem spaida
par vairogu, kas eiropeešus šķir
no aziatu naida.

Jums vecā ēzē dega mū?u kvēls

un apslāpēja kalnu dārdus,
jums bojā aizejošo kauceens žēls

vairs izsauca tik vārdus, vārdus.

Uz rīteem glūnot kāri metāt jūs
pfic mūsu pērlēm savus tīklus

un gaidijāt, kad īstais brīdis būs

vērst pret mums leelgabalu rīkles.

Sis brīdis klāt, ar breesmu jostu josts,
ik deenu apvelk asins velkeem,

un varbūt drīzi nenovēršams posts
grūs pāri jums un jūsu elkeem.

Ak, vecā pasaule, pirms zūd tev prāts,
pirms pate sevi iznīcini,
kā gudrais Edips Sfinksas preekšā nāc

un viņas seno mīklu mini.



Ši skumjikaislā Sfinksa — Kreevija,
lej savas asinis par ķīlu

un tevi raugās, raugās, raugās ta

ar dziļu eenaidu un mīlu.

Kā mūsu asins mīl, tā mīlēt vēls
ir jūsu peeduļķotā ostā,

jums nesaprotams mūsu mīlas kvēls,
kas reizē dedzina un eeved postā.

Mums mīļš ir viss —
saltkvēlo skaitļu taks

un deevišķigo sapņu daile,
mums saprotams ir vācu ģēnijs smags

un gailu prāta veeglā smaile.

Mums zināms viss — Monmartras elles krāts

un Venēcijas vēsee jomi,
un tālo citronbiržu aromāts,

un Strasburgas, un Ķelnes domi.

Mums meesas tīk, kas asins smaržā kūst,
� un kārsto meesu garša špetnā, —

vaj vainot mūs, ja jūsu skelets lūst

zem mūsu smagām, maigām ķetnām.

Mums parasts sen zem laužņeem zirgus grābt,
kas trakumā vairs nejūt pletni,
teem, snMtgos krustus laužot, pāri kāpt
un daiļām verdzenēm laust pretni.

Mēs saucam jūs! Lai meers reiz viseem teek,
kas izmociti asins kaujās
pirms vēlu nav, lai šķēpu makstis leek.

Ak, beedri, nākat beedru skaujās!



Ja negribeet, 'daudz nezaudēsim mēs,

jūs ari nodosim bez saudzēs;
uz gadu gadeem lādot nolādēs

jūs pēcnācēju slimās audzes.

Tad plaši izklīst tikai atleek mums

pa mūsu bezgaligo taigu
un dumbrajeem, lai atgreestos pret jums
ar savu aziatu vaigu

Līdz Uraleem jums veetu varam dot,

tad nākat, rādāt savu varu,

pret jūsu mašinām kur mongols prot
sveest pretim mežonigo baru.

Bet vairogs jums, ko gadu simteem sit,

vairs nebūsim par visām reizām,

tik vērosim, kā nāves cīņa rit,

ar acīm alkstošām un greizām.

Mēs vērosim, kā jūsu asins līs,
starp laukeem huņņi dalīs daļu,

graus pilsētas un tempļos lopus dzīs,

ceps eesmā balto brāļu gaļu.

Vēl jums ir laiks, pirms viss nav drapās grauts,
lai aizmirsts naids, kas tautas šķīra!

Uz brālības un darba svētkeem sauc

jūs visus aziata līra.



Leona Paegles grāmatas:

Stāsti: 1) Darba bērni 40 rbļ.

2) Pār sāpju sleegsni 75 »

Lugas: 1) Deevi un cilvēki 50 »

2) Gadsimtu sejas 45 »

3) Eela 30 »

4) .Āzis un maskas 15 >»

5) Par un pret — dramatiska spēle

4 cēleenos, lauku skatuvēm .
.

45 »

Dzejas: 1) Jauno vanagu sasaukšanās.
. . 20 »

2) Spārni 40 »

3) Karogi 40 »

4) Leons Paegle dzejo intimi. i . 20 »

Kino-scenarijs: l) Panama 30 »

Romāns: l) Kurš mani mīl? 80 »

Atrodās drukā un drīzumā iznāks:

1) CEETUMI NELĪDZ
- dzejas - 50 »

2) NĀVES KALĒJS— traģisks veen-

cēleens 20 »

3) KĀDAS MAZAS MEITIŅAS
PEEDZĪVOJUMI—bērnu teatrs
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