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DEGOŠAS OGLES

Toreiz kā gājām!
Toreiz kā skrējām!
Līdzīgi liesmām,
Nestām pa vējam!

Visa dvēsele

Pilna ar dziņām,
Pilna ar jaunām
Ziedoņa ziņāml

Toreiz kā skrējām,
Toreiz kā gājām:
lelu bruģis
Mums dedza zem kājām.

Naktī zem pagalvja
Ogles mums dedza,
Sarkanās kvēles

Sapņus pat sedza. —

.Degošas ogles
Krita mums pirkstos;
Visu, ko skārām,
Pārvērtās dzirkstos.

Krūtīs kā ogle
Sirds iesvēlās zvīlā:

Visus, visus apkampt
Lielajā mīlā!

Visu mēs drīkstējām,
Visu mēs spējām:
Ļaudīm uz galvām
Ogles mēs sējām!
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Skatījās ļaudis
Brīnumos, bailēs,

ledegās līdzi

Sarkanās gailēs.

ledegās līdzi

Griba un spēkā,
ledegās sajūsmas
Lielugunsgrēkā. —

Visi mēs gājām,
Visi mēs skrējām

Līdzīgi liesmām!

Līdzīgi vējam!

DZELZCEĻA VILCIENS NAKTĪ

Klausies, liec pie zemes ausi!

Vai tu troksni nenojausi:
Šņācam, elšam, smagi stenam,
Tuvāk nākam dobju dūņu,
It kā pulkus pekles suņu

Savu medījumu dzenam?

Spēks tur brāžas nesavaldāms,
Visus šķēršļus kopā maldams,

Ceļā visu zemē mīdams!

Dzelzis griež pret dzelzīm zobus,
Tērauds tēraudam rauj robus,

Gaisu karstos tvaikos tīdams.

Sarkankvēlas ugunsdedzes,
Divas acis redz bez redzes,
Draudot draud tās naktij pretī!
Niknās zvērās viņas zvēro,

Visu tumsas spēku mēro

It kā nāves starumeti.



11

Pakaļ viņam ugunsstrāvā,
Karstā izplūstošā lavā

Gāžas dzirkste|ainas virpas;
Tumsu pāršķeļ pēkšņa gaisma,
Telpā mieru pārņem baisma,
Visai naktij pārskrej tirpas ...

Klausies, klausies! dzelžu dārdi —

Tie ir nākamības vārdi!

Nemitošā, dobjā duna,
Vienmuļīgais trokšņa situms

Tavā sirdī skan kā ritums,
Tā ir tava dvēsles runa.

Klau! skan svilpiens, griezīgs spiedziens,
Gaviles un uzvarkliedziens,
Modinādams tavās ausīs:

Tā tu arī, tā tu arī

Savas važas salauzt vari,
Tā ir tev reiz diena ausīs!

SIGNĀLA UGUŅI

Mums acīs mirdz signāla uguņi

Kā spīdums raganu kalnā nakti,
Nu liekat vien priekšā mums stipru vaktil

Nu nākat ar grožiem, mūs grožojat!
Vai pērkoni dzelžus likt mutē sev ļausies?
Vai negaiss kamanām priekšā kļausies?

Nu sitat vien plūdus ar pātagām,
Kas kūso šņācoša speķa pilni,
Nu ķerat ar saujām devīto vilnil
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VĒTRAS LAIKMETĀ

Mēs dzīvojām vētras laikmetā,

Mēs aizšalcām sajūsmas plūdumā
Pār tagadni tāli pāri.
Kā ziedonis slacina uzplūdā
Priekš visa gada āri.

Mums dvēsele karstās sajūtās
It kā uz oglēm zvērojās
Priekš visa ārkārtēja,
Kā liesma degot ilgojās
Pēc uzpūtoša vēja.

Kā draudošs negaisa mākonis

Guļ, jumtam virsū uzgulis,
Bij mūsu dusēšana —

Laiks gultu mums bij taisījis
Zem paša vētras zvana!

Lai arī kā vētra mēs aizšalcām,
Lai arī kā plūdi mēs pārskrējām,
Mēs nesām veselas dzimtas,
Ne vienu vien dzīvi mēs dzīvojām,
Mēs dzīvojām reizē simtas!

CIK TĀLU TIKI?

Nu saki — kur jaunam
Pamatu liki?

Līdz kurai zvaigznei,
Cik tālu tiki?

Teic, kurā jūrā
Enkuri meti!

Vai gāji, kā pērkons
Vējam iet pretī?
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Vai slēpi to dzelmi,
Kas neaizsala,
Kad ledainās važās

Sals visu kala?

Vai krūtis tev spēka
Briedumā rūga
Kā lepnam zirgam,
Kas necieš jūga?

Kas, nometis nastu,

Projām skrēja,
Ka putekļi pakaļ
Vien noputēja, —

Jeb vai, kopš pasaules
Klonu mīdi,
Kā migla tik vienmēr

Gar kalnu līdi?

Un, vienmēr kāvies

Ar baigiem un biediem,

Bij bail pat no puķu
Sarkaniem ziediem?

Gan tiesa — visspilgtākie
Ziedi tiek lauzti,
Bet zini — tie arī

Tiek vainagā spraustil

Nu saki — kur jaunam
Pamatu liki?

Līdz kurai zvaigznei,
Cik tālu tiki?
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VECĀ PASAULE

Mums vecā pasaule bij Jānoārda,
Mums jāizskauž bij mošķi, rāpļi, glūņas,

Bij jāmēž pūžņi, jāplēš nostu sūnas,
Ar spridzekļiem bij klintis jāsaspārda.

Nu lielais līķis deg uz uguns zārda,
Un vējš jau pelnus gaisos nes kā dūnas.

Jauns darbs nu sākas: pētīt burvju rūnas

Un atkal burt pēc jauna dzīves vārda.

Nu nākamība dota jūsu rokās,
Jums vairīt, lai vairs neiet ačagārni
Un lai viss negulst atkal vecās krokās.

Jums spožo sauli netumšo vairs sārni,

Zem jūsu kājām pūķis samīts lokās,
Un jums pa nakti izauguši spārni.

NĀKOŠĀM AUDZĒM

Mēs pārcietuši visas pusnakts šausmas,
Nu sākas jūsu maigā rīta vakts,
Un bailēs pavadīta vētras nakts

Tiek vainagota sārtas rīta ausmas.

Cik dārgu asņu kārās zemes lakts,
Par to vairs saules bērniem nebūs jausmas,
Iz tālēm atlidos tik sēras pausmas

Pa dziesmām vien zem viegla ritma takts.

Laiks pēdas dzēš — bet pirmveids palicis,
Un dzīves koks gan atkal uzplaucis,
Bet jaunās lapas saista pērnais stibens.

Pat jūru nes uz pleciem drūmais dibens,
Kam pāri viļņo smaidošs līmenis,
Un laipnās gaismas bargais tēvs bij — zibens



BALTĀ TAUTA
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TIKVIEN!

Tik vien nu bij tās viendienas:

Saules un ziedu, un laimībasl

Balts bij vakars — nebalts rīts!

Zilais debesu logs
Mākoņu segām aizdarīts —

Atkal vecais slogs!

Atkal viss pārņemts kvēpul
Trako no jauna viesuļa tracis!

Ziema ar ledus šķēpu
Izdūra ziedonim zilās acisl

NĀKOTNES PRINCIS

Mans nabaga nākotnes princi,
Par agri tu ieradies!

Šur tur uz kailiem zariem

Tu vari tik uzmesties.

Kur ziema tik absolūta,
Tik biezs tai ledus balsts,
Tur uzcelšana grūta
Tās zajās nākotnes valsts.

Gan redzams dažs nosalis pūpols,
Bet tas jau neskaitās līdz,
Kails zariņš — putniņa šūpols
Ai visu putniņu trīc.
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Un vizbulītes tik vājas,
Aiz akmeņiem slēpties vien drīkst,
Lai sala nenomin kājas;
Tā necieš neko, kas dīgst.

Mans nabaga nākotnes princi,
Par agru tu ieradies!

Tu esi nelga vai varons -~

Tie vienmēr bojā ies.

GAVēŅZIEDS

Tu vārgais zieds,
Par agru tu pumpurot traucis!

Tu spēj tikai tievos stiebros stiegties,
Vēl sulas nejaud līdz galotnei sniegties,
Kam pārplēsi aizsarga čauli!

Miedz acis, miedz!

Vēl ziemelis kauc, kā kaucis,
Vēl miegā snauž ziedi visi citi,
Un neredz ar vēl nevienu biti,
Kas atvērtu savu auli.

Ak, gavēņzieds,
Tu ciešanu laikā plaucis!
Tev liktens — kāds gaida ikvienu pirmo:
Nekad tas līdz vecumam nenosirmo,
Tas nepieredz Lieldienas sauli!
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ROŽAINAIS MĀKONIS

Viens kociņš uz paša pakalna —

Bez aizvēja, bez pajumta,
Bez egles zaļo kamzoļu,
Bez pūpolu pelēko pirkstaiņu!

Kails ziedonim priekšā tas aizskrējis
Un visus ziedus jau izkāris:

Kā rožains sajūsmas mākonis.

Nav pat vēl ne krielni izaudzis

Sis steidzīgais puskoka pārgalvisl

Pats savām lapām aizsteidzies priekšā,
Vēl visas neplaukušas dus iekšā.

Vēl debesis draud ar vētru un krusu —

Lai draud — viņš tomēr ir pārrāvis dusul

Viņš tomēr ir ziedoni vēstījis,
Šis rožainais sajūsmas mākonisl

BALTĀ TAUTA

Dreb sirsniņa
Man skumju skauta

Kā balta bārkstiņa
Pie zīda auta. —

Tauta, mana baltā tauta,
Nav viena vien bārkstiņa,
Kas nostu rauta

No tava auta! —

Ak, kā viņas vijās!
Kā maigi mijās

Dzijiņas dzijās:
Vienā zīda glaudumā,
Sviedru un asaru žaudumā

Tiem, kas rauda,
Kas vienmēr cieš un rauda, —
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Kā vienojās šķiedra ar šķiedru —

Kā biedrs ar biedru:

Viena mērķa spraudurrn,
Priecas paudumā
Lielajā nākotnes kopu audumā!

Tauta, mana baltā tauta!

Kas ņēma tev zīdautu?

Kas ārdīja audumu?

Kas pārrautās dzijas staipa?
Zīdauts saplosīts!
Smiltīs samīdīts,
Pilns brūnu asiņu,

Traips pie traipa

Dreb sirsniņa
Man skumju skauta

Kā balta bārkstiņa,
Kas nostu rauta

No tava auta,

Tauta, mana baltā tauta!

SVECĪTE VĒJĀ

Vai te vēl šaubas, kam uzvara?

Kurš kuru veiks ar lielāku spēju? —

Maza svecītes liesmiņa cīnās ar vēju,
Kas to loka un rausta, un plivina. —

Tu vājā, vārīgā liesmiņa,
Tev bija iepriekš jāzina:
Ikviens tavs staru loceklīts

Tiks vēja vilku zemē rīts,
Tiks tumsas tīģeru saplosīts —

Ko nāci iz istabas laukā?

Iz siltas istabas naktī un aukā,
Tu varēji mierīgi degt savā taukā:

Zelta galviņu klanīdama,
Miera dzīvīti dzīvodama.
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«Es nācu kaut brīdi izstarot gaismā
Šai bezgala naktī, šai bezgala baismā,
Lai cejnieks bez spēka nepakristu,
Lai pēdējā ticība neizdzistu.»

Spējš grūdiens — un aizbēdza dvēsele,,

Nē! briesmīgā vara, vēl nē! vēl nē!

Jau noēsts un sakusis ķermeņa svars,

Vēl cīnās un šaudās pats gaismas gars!

Tad pēdējā agonija
Un galviņa līkst — un uzveikts bija ~,

Nē!

Vēl par agru gavilē,
Tu melnā, briesmīgā nakts,
Vēl baltās gaismas līķa vakts,

Deg sarkanā dakts. —

VAKARA SARKANĀ LAIVĀ

Vakara sarkanā laivā es iesēdos:

Es devos uz jūras plašumu
Pār bijušās dienas robežu:

Es izbraucu meklēt rītausmu.

Es cejā ar zvaigzni satikos:

Ko mūžam liec cerēt un neiespēt?
Nāc sudraba spārnus vajā plēt,
Nāc palīdzi gūt un uzvarēt!

Bet zvaigzne novērsās sāpīgi —

Un, sēri mirdzot, tā palika
Kā liela sudraba asara

Pie debesīm nenožūstoša,

Un tālāk es sastapu mēnesi:

Tu baltais sapni augstumā,
Kam spīdi tukšā mūžībā:

Nāc manā sarkanā laiviņā!
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Bet baltais mēnesis aizgriezās —

Tad pelēkā vētra nolaidās.

Manā sarkanā laivā tā iesēdās

Un pāri pār burām izplētās.

Es viena tik zinu rītausu!

Bez zvaigznēm, bez mēness tumsībā —

Vērp līdzi viesuļa vērpumā,
Dzied līdzi nāves meldiņā.

Bez zvaigznēm, bez mēness tumsībā.

Caur tūkstots nāvēm brauc dzīvībā!

Aiz tūkstots tālēm vēl laimīgais krasts,
Bet ceļš — bet ceļš ir turpu rasts!

TU GĀJI TURP

Tu gāji turp, kur vairs ne raud, ne sēro,

Ne kūtrā diena gausi soļus mēro,
Bet asas liesmas dzeļot pretī zvēro, —

Tu gāji turp!

Tev ceļu nepašķīra laipni vēji,
Ne šķiroties pie krūts kam galvu slēji,
Tu pats par saviem seniem sapņiem smēji,
Tu rūgti smēji. —

Ne draugs, ne rads, ne citi bij tev tuvi,

Ne mīlēji, ne pretmīlas tu guvi,
Bet niknā spožumā tu ietērpts kļuvi:

Tev liesma dedza katra spārna galā;
Nekad tu nepiestāji laimes salā —

Nekad no jūras neizkāpi malā. —

Un visas asaras tu izraudāti,
Bet tad pamazām tu i raudāt stāji,
Ne lāsi karstās acīs neaizkrāji.
Tu raudāt stāji. —
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Bet as?ras ir maiga debess rasa,

Ikkatra puķe slāpstot viņas prasa,

Ak, asaras ir maiga debess rasa,

Ik sirds tās prasa!

Tu gāji turp, kur nav vairs atgriešanās,
Ne sapņu, maldu vairs, ne pievilšanās,
Kur nāves saltums visos kaulos manās.

Tu gāji turp!

Kur saulei nokrīt vainags, nolūst stari,
Kur atveras nakts melnie priekšakari,
Kur iepriekš gāja izredzētie gari,
Tu gāji ari!

TRAĢISKĀ DVĒSELE

Uz brīdi elementu cīņa rims

Un visas vētras klusu paliks gaidā,
Un debess sārtosies kā laimes smaidā,
Tai brīdī traģiskā dvēsele dzims.

Ar spožu zvaigzni uz pieres tā dzims;
Melns likteņa mākons to pavadīs,
Un mūžība ceļu tai nosacīs:

No bezgalības uz bezgalību
It kā pa tiltu

Tā soļos pāri pār ikdienību

Un zemes māņiem un viltu.

Būs svari tai rokā, un viņa svērs

Un vecas vērtības pārvērtēs,
Un būtības veidiem ņems jaunu vielu,
Tā lielumu neatzīs vairs par lielu,
Un smalkums tai nebūs vairs diezgan smalks,
Pēc lielākas pilnības viņa alks,
Tā traģiskā dvēsele,
Ar skaistuma zvaigzni kas dzimuse.
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Bet tad visi negaisi sacelsies

Un auka tās vārdus zemē ris,

Tumsa segas uz galvu tai uzmetis

Un kopā saslēgsies briesmu loks

Ap viņu kā dzelžains dzeloņu žogs,
Un naidnieki brāļos sadosies,
Un visi pret vienu tie sasliesies.

Tad traģiskā dvēsele bojā ies -—

Ceļš vien tik pakaļ tai paliksies,
Spožs ceļš —

Kas spīdēs cauri laika putekļiem,
Pa to tad vidējība gausi tālāk ies

Pēc gadu simteņiem.

GARU SALA

Tur saule aust, tur saule riet —

Un turpu visas ilgas iet!

No nezināmas rokas celta,
Mirdz sala jūrā tīra zelta.

Būs vai pats mēness tur nokritis

Kā starots koraļļu čumuris!

Iz putām radzes paceļas:
Tur balti ērgļi atdusas.

Dus — spārni plaši izplesti,
Tie būs gan tālu skrējuši. —

Lai vētra nikni bangas kuļ,
Tie guļ,
Lai vēsma dveš, kā kokle klus,
Tie dus,
Lai tīti zilos zibeņos
Vai baltos sniega puteņos,
Vai rudi palsos negaisos,
Tie klus —

Tie visi: bez slavas varoņi,
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Kas cīņā mērķi nesniedza,
Kam airi iz rokām izkrita,
Kas ceļā saļima,
Par baltiem ērgļiem nu pārvērsti.

Un, kas visvairāk cietuši,
Dusēs visilgāki!

Zelta redzes baltā rītā mirdz ■—

Vai tu ko vēlies, mana sirds?

Zelta redzes sārtā vakarā kvēl —

Vai tu kā raud? vai tev kā žēl?

Pēc karstas cīņas tur atdusā,

Mūžīgā jūras šalkoņā!

Turp visas straumes tek un plūst,
Tur sirdij viegli, viegli kļūsti

TIK SKUMJAS, SKUMJAS

Tik skumjas, skumjas birzītes:

Dēd skujas vien un eglītes
Kā zobi vien bez maizītes!

Nav dieva dāvanu,
Nav mīksto lapiņul

Tik klusas, klusas taciņas:
Ne sauc, ne arī atsaucas,
Ne pēdas zemē iemītas!

Tur iet tik atmiņas!
Tur raud tik žēlabas!
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SAULES MEITAS

Baltos kumeļos skrejot pa debesu āri

Visiem trejdeviņiem gaismas laukiem pāri,
Saules meitas uz zemi lejup jāj.

Varoņu dvēseles viņām ir jāuzmeklē —

Aizmirstas, izkliestas, zudušas dzelmē un seklē —

Varoņu, kas bez vēsts ir krituši.

Sāpēs iedegas sarkanas mākoņu gailēs:
Ak, bez vārda varoņu kapiem nav dailes,
Pat ne puķīte virsū tiem neuzdīgst!

Melnas sastrēdzas kopā negaisa dziņas:
Nav par bezvārda varoņu kapiem ziņas,
Visas pēdas tiem mīdot pāri iet.

Visa debess ietērpjas asins krokās:

Saules meitas ņem samītās dvēseles rokās

Atpakaļ tās uz debesu pagalmiem nest.

Salasa kopā katru puteklīti,
Lai tie vai gaisā sviesti vai zemē mīti,

Spodrina, mirdzina, ētera plīvuros tin.

Atstāj atkal dusošo zemes āri,

Asiņu upēm, kaulu tiltiem pāri
lejāj dzidrajos gaismas mājokļos.

Dvēseles nes uz Pērkona vara pili,
Tur, kur mēness avoti mūžam zili,
Sēdina saules zelta lievenī.

Bezveidību lai atkal veidos vērstu,
Lai tie atkal ietu uz zemi sērstu:

Jaunu varoņu laiku atnesot.
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VIENU PAŠU

Vienu pašu baltu zvaigzni —

Visai naktij būtu gan!
Vienu pašu dzīvu vārdu,
Kas kā tāla atbalss skan!

Lai viss zudis, lai viss grimis,
Lai vēl atņemts tiek viss cits! —

Ak, tik vienu karstu sirdi,
Kura nākotnei vēl tic!

NOSALUŠIE PUTNI

Ak, kā gribētos tik reizi

Neiespējamo vēl spēt:
Izklīdušos sapņu barus

Vienā pulkā sapulcēt.

Ak, kā glābtu tos, kā segtu,
Lai tie manā klēpī dus,
Kā sedz silta paspārnīte
Nosalušus putniņus.

TEV JĀIZŠĶIR!

Kad tevī viss irst un sabrukt taisās

Un dvēselē atveras šaubu plaisas,
Tad nenolaid tirpstošas rokas uz klēpi,
Bet meklē, ko dziļu vēl sevī slēpi,
Un ilgi pie sevis tev jāizšķir:
Vai ziedons, vai vēl ziedons,
Jeb vai jau rudens ir?



28

Vai tavu domu saplēstos audos

Nekas vairs nav palicis veselos graudos,
Kas, augšup stiedzot caur tumsu un dzelmi,

Spētu vēl uzdīgt par zaļu zelmi?

Un pētot un vētot tev jāizšķir:
Vai rudens, vai jau rudens,
Jeb vai vēl ziedons ir?

Bet, atkal no jauna kad vētra ceļas
Un pāri pār za]o lauku veļas,
Un sadzen virsū smilšu slāņus,
Un tevi pašu no ceļa met sāņus, —

Tev izmisumā vēl jāizšķir:
Vai rudens tas, vai rudens?

Vai tikai rudens ir?

Kad sāpju asums pamazām sāk trulēt

Un atkal tik iemigt un mūžam gulēt —

Tad siltās asarās dvēsele raisās

Un klusu, klusītēm vēl uzplaukt taisās,
Tad vēlreiz un vēlreiz tev jāizšķir:
Vai rudens vien, vai rudens,
Vai atkal ziedons ir?

NENOPLŪKTS ĶEKARS

Dzīves aizvārtē gars —

Viesis neielūgts —

Sulotais vīnķekars
Gaida nenoplūkts.

Tik daudzreiz maldināts,
Sāpināts, vilts,
Neauglīgs kļuvis mans prāts
Kā tuksneša smilts

...

Tomēr no jauna riet

Asins rožains un silts,
Atkal uz dzīvi iet

Septiņkrāsains tilts.
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MIEGS

Cik maigs un liegs
Tu nācis esi, miegs,
Lai kuplu magoņvainagu
Man uzliktu!

Uz ilguzemi, dzīvē neatrastu,
Tu nācis mani maigi projām nest,
Varbūt uz Letes balto smilšu krastu

Ar ve{u laivu lēni projām vest?

Es zinu, tu jau radniecībā stāvi

Ar pašu nāvi.

Tu proti visus aizmirstības vārdus,
Ko sirdī iežūžināt,
Tev ir ko izdziedināt,
Tev brūcēm vēju puķu vēsums,
Tu uzliec to, kur dziļi ierauts plēsums,
Bet, ak, es manu,
Tu reizē gribi apklusināt
Man krūtīs nerimstošo vētras zvanu,
No manis mani pašu atsvešināt.

Tu izbīsties

No zibens, kas iz manām acīm zib?

Tavs vainags krīt — tu projām aizsteidzies!

Ne tava miera mana dvēsle grib!
Lai ar man kājas Letes smiltīs grimtu,
Mans nomods manī mūžam nenorimtul

RADOŠAIS GARS

Baltā zvaigzne, vēl tvaiku lokā tīta,
Tumsas jūras cauri bridusi,
Atspīdi!

Sarkana roze, ap ciešanu krustu vīta:

Sarkana asins, par dzīvību tapusi,
Uzziedi!
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Spēks un dai]ums, un mūžam radošais gars,

Nāc kā darbs, kā dziesma, kā pavasarsī
Esi darbs un slogu noveli!

Esi dziesma un dvēseli paceli!
Spēks un daiļums, un mūžam radošais gars,

Esi pavasars!

Radošais gars, nāc stājies pie tautas kapa,
Veido atkal un elementus tver!

Celi augšā, kas mākts un nojaukts tapa,
Izklaidu veidus dzīvības vijumā ver!

Negatavo pirms sajūsmas ugunī meti!

Tauta dod sāpes, dodi tai zvaigznes pretī!

Spēks un daiļums, un mūžam radošais gars,
Esi kā zvaigzne, iz tvaiku loka tīta!

Esi kā roze, ap ciešanu krustu vīta!

Esi asins — par dzīvību vērtušies!

Darbojies!

MUMS ATKAL SPĀRNOS JĀCEĻAS

Mums atkal spārnos jāceļas,
Kaut jūtas sāpju saēstas,
Kaut dvēsles krāsas izdzēstas,
Kaut nav vairs palicis nekas —

Mums jāceļas!
Mums jāceļas!
Bez spārniem mums ir jālaižas!



ATMODA
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ZIEDOŅA ATMODA

Iz ledus naktīm atdzimis,
Iz tumsas dziļumiem izkāpis,
Nāk ziedons ar jaunām zvaigznēm rokā

Un svaigas, zaļas rītausas

Un sarkanotas saulrietas

Ap zemes lodi vij atkal lokā.

Plūst siltas strāvas iz Nekurienes,
Kas jaunu dzīvību pasaulē ienes;
Un straujā upe savu tiesu

Ar visu plūdu niknumu

Ir pārrāvusi haosu,
Šo laisko, pūstošo zemes miesu.

Un, svinot plūdu uzvaru,

Sit viņa pērļu mūziku

Kā austrumniece savu tamburīnu,
Un urdziņas un tērcītes vijas
Kā lielās himnas variācijas,
Kas sumina augšāmcelšanās brīnu.

Uz svētkiem ziedoņa steidzīgās rokas

Auž zaļa auduma lokanas krokas

Un apauž drupas ar stīgu vīnu.

Tām palīgs — audējs zirneklis,

Kas, gaisā metus izstiepis,
Auž plīvursmalku muselīnu.
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Neviens no dabas nava šķirts,
Pukst vienā taktī katra sirds

Ar visu viņas lielo saimi.

Un vējš, kas ziedus nes un skauj,
Tas arī tevi projām rauj
Uz tālu nezināmu laimi.

Pilns rituma, pilns kustības,

Kā vilnis vilnī iegāžas,
Tu ierauts tiec Visumā iekšā:

Kas nāve vairs! kas dzīvība!

Aiz tevis šalc straume varena,

Bet varenāka vēl priekšā!

VASKA VANADZIŅŠ

Ar dzelteniem saules spārniem
Kā vaska vanadziņš
Ir nolaidies uz zemi

Mazs ziedoņu debestiņš.

Ak! drusku saules un zelta,
Un debesu ziluma!

Un visa tumsa, un sala,
Un ziema ir aizmirsta!

Pats pērnais ērkšķu krūmiņš —

Kails, noplīsis übadziņš! —

Nu elkoņiem spriežas žogā
Kā zeltains mandariņš!

Pēc asaru grēku plūdiem
Spīd smaidu varvīksna,
Un zelta mezglā mīla

Ar naidu sasieta. —

Un vēji, asaru zagļi,
Visapkārt lūkojas
Un zog iz acīm ārā,

Kur redz vēl asaras.
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Kā jaunas lapas mīksti

Nu roka roku skar,

Ak, cik daudz saule piedot,
Cik saule mīlēt vari

Tek visas straumes kopā
Un blaku blakām iet.

Viens putniņš pērklī klausās

Kur otrais zaros dzied.

Ja arī plūdums kritīs,
Ja spožums dils un vils

~.

Pats drūmais pērkonmākons
Stāv tagad gaiši zils!

Ja zelta solījuma
Vairs saule netura,

Ja, pūķu asti šļūcot,
Nāk vecā gadskārta —

Laiks tomēr veidu mijis:
Tas pats nav vairs tas pats,
Ar vienu saules dienu

Ir samaksāts viss gads!

RĪTS

Uz balta zirga

Atjāj rīts,

Aiz cepures

Pusmēnesīts.

Viņš zelta zizli

Rokā tur,
Iz zem' un debess

Krāsas bur.

Pie pasaules malas

Piejājis,

Stāv, balto mēteli

Izpletis!
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Iz krokām pērles
Ārā ber,
Pūš dienvidvējš,
Kad vīles ver.

Viss lauks ar pērlēm
Piebiris!

Ik lapai pērļu
Kronītis l

VĒL

Klusi paiet garām auka,
Paiet negaiss, pilns ar spītēm,
Krusas brāzmām, lietus plītēm;
Piesarkuši mākonīši

Dzer no zila debess trauka.

Brauc lēnītēm,
Pamazītēm

Vējš
Ar zīda zēģelītēm.

DĀRZA SAULE

Dus varvīksna mākoņu plīvurā
Un negrib vēl ārā vīties,
Un pērkona melnajā kažokā

Draud atkal iekšā tīties;

Tā vēl tik jauna un bailīga
Un pirmās krāsas tik mēģina.

Un lietus arī vēl neprot līt

Un tikai izmēģina,
Kā pilītes apaļas iztaisīt,
Un lapas apčabina:
Cik daudz no pērļota sudraba

Būs jāliek uz samta zaļuma?
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Zil-vijolīšu mākoņu
Zaļ-zāles debesis pilnas;
Cik daudz tur sīk-sabērtu puķīšu!
Cik pieneņu pūkotas vilnas!

Starp kumelītēm āboliņš
Kā zvaigžņu starpā mēnestiņš!

Bet vēl kur pie krūma stāv ziedonis

Un prāto: ko lai dara?

Un, iz azotes vīstoli izvilcis,

Ņem piekar pie ērkšķu zara:

Un drūmajās dzeloņu ataugas

Kā sarkans atspīds blāzmojas.

Visas mazās puķes nobīstas

Un zilās acis ver platas —

Un uz saknīšu galiņiem paceļas
Un lielo brīnumu skatās:

«Lūk, roze! roze sarkana!

Kā saule starp puķēm tā uzlēca!»

NEPRĀTA PUTĀS

Lai paliek galvas groze

Par to, kas zaudēts, kas gūts,
Lūk, roze, sarkana roze

Dus pelēkam ērkšķim pie krūts!

Kā viļņos smilšu mala

Starp jūtām rēgojas prāts,
Bet plūduma mūžīgā čala,
Tu, cerība, atplūst sāc.

Kas sāpēm cauri jutās,
Vai tas vairs atzaļo!
Bet putās, neprāta putās
Sirds saldi pārkūso:

Tā aizmirst laika plaisu
Un kā pa vecam grib smiet,
Un atkal vēju un gaisu
Kā spārnus pie pleciem siet!
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NELGU LAIME

Viens siltuma vilnis atplūdis
No lielās mūžības selgas,
Un cietajam ledum tūdaļ kūst sirds!

Viss prieka asarās staro un mirdz;
Un lielajā auglības mitrumā

Pat pērnās lapas top velgas
Un pamazītēm grib atzaļot,
It kā vēl ziedons tām spētu ko dot!

Un sapņu pilis bez pamata
Sāk uzcelt visi nelgas:
Ikreiz tos ziedons ir pievīlis,
Bet gudrāks neviens nav palicis.

AK, PROJĀM!

Ak, projām! — kad tik salauzts nojums
Kas šaurā gūstā mani tur:

Cik zaļai zemei plašas telpas!
Cik zilais ziedons ainu bur!

Ak, projām! — kad tik uzelpojums:
Cik saldi smaržas apviļņo!
Pa pļavām sidrablietiņš pērļo,
Un mežus saule purpuro!

Ak, projām! — kad tik aizlidojums,
Kurp mākons steidz, kurp vēji trauc,
«Uz priekšu!» vaļā plešas lejas,
«Uz augšu!» kalni pretī sauc.
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Ak, projām! — kad tik vien pats projums,
Lai nezin kur, lai nezin kā —

Lai ceļu nav, lai maldi priekšā,
Tik iekšā pašā neziņā!

Uz kurieni? — kam velti jautāt!
Vai ilgas vienmēr mērķi min?

Vai jūras banga, putās kulta,

Kurp vētra viņu nesīs — zin!

MĀKOŅU SKRĒJĒJS

Bez kurpēm, bez zeķēm, bez apaviem
Projām pa debesu klajumiem!
Projām,
Tik projām!

riez dusas, bez gultas, bez spilveniem
Uz mākoņu skrejošiem palagiem,
Bez mājas,
Bez stājas.

Bez pērkona mīkstās lāčādas,

Ap gurniem tik strīpiņa varvīksnas,
Nav bailes

No kailes.

Bez atpūšanās, bez atgriešanās,
Bez šķiršanās un bez satikšanās,
Bez bēdām —

Bez pēdām —

Pār galotnēm pāri tik nošalcās

Kā dvesma no citas mūžības —

Projām,
Tik projām!
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IEKŠĒJS UGUNSGRĒKS

Sai karstā dvēselē

Tā domas kūso,
Kā vasras naktī debess nomalē

Tāls zibens plati rūso.

Ar to sirds aizmiga,
Ar to tā mostas,
Kā zemes lode, karsti ietīta,
No ekvatora jostas.

Sirds pati izbīstas

No savas kaismas,
Kad jūtu uguns augsti uzšaujas
Iz dziļās dvēsles plaismas. —

Kurp uguns trausma skrien?

Kurp bari domu?

Vai tās tik nededz skaļais neprāts vien,
Kā Nerons dedza Romu?

Nē! guns, kas manī izpleties
Par ugunsgrēku,
Ir rada liesmai, kura pacelsies
Pār vecās pasaules ēku.

ZIEDOŅA AUKLĒJUMS

Meitenīts kā pūpolīts,

Guļot zaru vītēs,

No neviena nemanīts,

Karājas kā zirneklīts

Zīda šūpolītēs.

Blakām mazas lāpiņas,

Sargot dusas vietu:

Sīkas, spožas punktiņas,
Kukainīšu actiņas,
Mirdz pret saules rietu.
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Vēl tur — divi spārniņi
Sacelti kā buras:

Skraida divi tauriņi,
Divi zelta draudziņi, —

Blakām vien tie turas.

Lēni vējā vēdinās

Puķu pakariņi...
Acis augšup pavēršas:
Rau, virs galvas virknējas
Balti debestiņi.

Bet tie ciešāk sabiezē,
Vīstās vīstolīši,

Vērpj un auž, un šķeterē,
Zibot griežas saulītē

Sidrabs kriemelīši!

Drīzi debess klāta kjūs
Tumšām tvaiku tinām,
Melnais auds drīz gatavs būs,
Naktī viņu kopā šūs

Zibensadatiņām.

Dvēsele man aizskrēja
Kā par jūru kaiva —

Domu stūre atmesta,
Lēni mani vizina

Sapņu zelta laiva. —

PA TUMSU

Mieg acis un nevar aizmigt —

Un ne par šo, ne to,
Ne sapņo, ne nesapņo.

Deg sarkans aizdedzies līdums,
Jeb vai manas dvēseles spīdums
Tik mani izbiedē?
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Kaut kur kāds klusi smejas:
Vai avotiņš tumsā lejas,
Jeb vai tā mana sirds?

Nav redzama puķu seja,
Bet smarža — viņu dzeja —

Iz zāles augšup kāpj.

Aiz purva skan žēlas vaidas}

Vai tās ir dzērāju gaidas?
Vai sirds man ilgojas?

let nakts, un atnāk diena:

Bez miega stāvu es viena

Kā rietošais mēnesis.

PLĪVURU AUDUMS

Sarkanotus dzīpariņus
Rieta debess malā loka,
Sidrabotus irbuliņus
Vēja māte tura rokā:

Viļņu grumbās sīki raksti,
Audums plūst un čokarojas,
Vēja meti, putu šļaksti,
Visi krasti plīvurojas.

Vakarsaule zelta vērpā
Lēni tītaviņas groza:
Jaunais mēness tvaiku tērpā
Bāli zaļš un rudi rozā.
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ŪDENS LILIJA

Nevajag tai zemes balsta,
Saknei būtu tas par smagu;

Viegli peld pa ūdens virsu

Baltā lilja, platās lapas
It kā spārnus izpletuši.

Bailīgs tuvojas tai mēness,
Kāpdams vilnīti pa vilnim, —

Lilja, acis atpletusi,
Runā tik ar lielām zvaigznēm.

Peld tā pašas dzelmes vidū,

Kur neviens to nevar aizsniegt,
Nevar skart ar rupjiem pirkstiem,
Paliek mūžam spoža, balta

~,

Ak, kaut būtu es tā lilja! —

ĪSS PAVASARIS

Mums zīle vēstī īsu pavasaril
Mums nava, lēni piepildoties un bez steigām,
Ļauts dzīves saldmei izrūgt līdz pat beigām,
No šūnām šūnās lēni pārlejoties.

Mūs nesasniegs vairs siltie saules stari,
Kas rudenim ļauj maigi sarkanoties

Un auglim gurdā zarā apaļoties,
Mums zīle vēstī īsu pavasari —

Mums ātrām alpām dzīvi skaut ar steigām,
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EZERS

Pār drūmo, melno ezeru

Ar vienu vēja pūtienu

Pārskrēja sidraba trīsa — -
Un ilgi ezers viļņoja,
Tad klusi sevī nogrima:

«Ak, laime, cik tu biji īsa!»

MĪLAS LAIVIŅĀ

Tālu no dzīves nostu

Lai mūs aizvizina,
Skaistāku zemes jostu
Vaļā lai atrotina.

Rīta baltā kalniņā,
Vakara rožu salā

Piebrauksim mīlas laiviņā,
Smiedamies izkāpsim malā.

ĪSTĀ KRĀSA

Kur neviena, it neviena

Apputējusi ikdiena

Nav vairs otrai dienai māsa,
Tā ir dzīves īstā krāsa.

Mūžam zajās pumpurplaisās
Vienmēr jauni ziedi taisās,

Spilgtāk ziedot krāsu zvērā

Sajūsmības atmosfērā,



PĀNA DZĪRES
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JAUNAIS VĪNS

Jaunais vīns! jaunais vīnsl

Nolikts pelēt pagrabā,
Lēnā, rāmā vēsumā,
Nu tu guli mucā stīpots,
Dzelžu dzelžiem pušķots, strīpots,
Saldu dusu, jaunais vīnsl

Rāmi rūgstot, būs tev ērti,
Veci vīni top jo vērti,

Un, pēc gadiem ārā smelts,
Būsi dzidri tīrais zelts,
Vecu vecais, dārgais vīns!

Arā tagad saule svilst,
Ogas briest un sulas pilst,
Cita citai blakām spiežas,
Ķekaros un vītnēs griežas,
Sarkannoklāts viss jau žogs,,,

Brākš! te dzelžu stīpas trūkst,

Nošķīst durvis, logi, siena,

Dārgais saldums plūst uz pliena,
Izgaist, aiziet neziņā.
Evoe! dzīvība!

Jaunais vīns! jaunais vīnsl
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KALNU UPE

Akmeņus tu pārskaldīji,
Kad no kalniem zemē liji!
Putojot no pārgalvības,

Nepazini padevības,
Avotiņa pazemības,
Klusas akas bezcerības. —

Negaiss gāja tevim talkā,
Vētra visā savā šalkā,
Nāca ūdensdieve pati,
Pāri brauca gliemežrati,
Bangu zirgi, putu krēpes,
Nozibēja dzintarrēpes,
Ceļoties un krītot rumbām

Līdzi tavu plūdu grumbām.
Tavas straumes režģots ritums:

Krīt pār kraujām krāču kritumsl

Aumaļaina, virpuļaina,
Katris vilnis — cita aina:

Zilinzaļā saules zaigā
Bāli mēness mirdz tev vaigā,

Nakts vai diena, kas tev daļas,
Tikai steigt un steigt bez vaļas,
Stundu, acumirkļu dejā
Vienmēr lejā, vienmēr lejā!
Vienmēr ašāk! vienmēr ašāk!

Krastu līdzi raujot plašāk —

Lielā jūra gaida priekšā:
Gāzies iekšā!



49

AKMENS TRAUKS

Tu meklē visu mērot un tvert,
Ar prāta akmens trauku nāc dzert

Iz mīlas zelta akas.

Bet šaurs ir tavs prāta akmens tvēriens,
Un mīlas kūsojošs zelta dzēriens

Par malām pāri slakās.

Pār pirkstiem, pār rokām, pār drēbēm tas līst,
Un putas mirdzošos gabalos šķīst,
Viss drīzi būs pa lauku.

Tvīkst pērļotu skūpstu degošas lūpas,
Lai dzeram, lai alkstam mēs, dievišķie žūpas,
Sit kopā akmens trauku!

MĪLAS ZVĒRESTS

Cikreiz lai zvēru? cik lai zvēru ļaužu?
Un laužot cik lai atkal apzvēru?
Cikreiz kā vējš lai rožu dobi glaužu?
Un glaužot rozes atkal sajaucu?
Kur mīlas dziļveidība jāizsaka,
Kā lai ar vienu mēru mēroju?
Pat dieviņš Daugavu viens neizrakā,
Tam talkā nāca pulkiem putniņu,
Bet mīlas Daugavai — kad viņai beigas?
Es zvērēju pie viņas straumes steigasl

Cik vien šai straumei aiztekot ir čalu,
Cik katrā vilnī sīku lāsīšu,
Tik zelta vārdu līst pār lūpu malu,
Ko dzejas traukā satvert nevarul

Cik pati melnirudā, dziļā jūra

Slēpj zaļa zelta, sārtu koraļļu
Un cik iekš plaši zilā debess pūra
Ir sabirušu sīku zvaigznīšu,
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Kas aizviz līdz, kur Putnu Ceļam beigas,
Es gribu zvērēt pie šīs lielās steigas.

Pie dzīves zvēru es, kas nenomitas:

Pie zaļas ziedoņaugšāmcelšanās,
Pie rudeņa un viņa lapukritas,
Pie visas gada zeimes pastarās,
Pie ziedu puteklīšu plīvurības,
Kad krītot gaisā izput pienenes,
Pie kuplo magoņgalvu vieglprātības,
Ko visi vēji ņem un projām nes

...
—

Viss mīt un krīt, un atkal dzimst bez beigu,
Es dodos līdz ar dzīves ritma steigu.

Kā putni vienmēr laižas citos kokos

Un vienmēr citu, jaunu dziesmu dzied,
Ka vēji klejo visos debess lokos

Un visai zemei šalcot pāri iet,
Ar es tā mīlu, mērot ņemšu mēru

To visutālāko, ko dvēsle prot:
Pie pašas nepastāvības es zvēru,

Kas var tik to, ko ārda, atjaunot —

Un, ja vēl tad es nenobeidzu steigu,
Tad arī pašai mīlai nava beigul

SV. ANTONIJS MĀKOŅOS

Lai griežas mēnesis šā vai tā:

Tam zvaigznes priekšā un pakaļā,
Tās apvij viņu ar mirdzošu viju
Kā kairu tēli Antoniju,
Kas gavēja alā un svētumā,

Sās spožās debesu bajadēras,
Ar kurām pārpilnas visas sfēras,
Tās mēnesi tirda ar tādu prieku
Kā odi vasarā ceļinieku ...

—

«Ak, miera nav arī augstībā!»
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Griež mēnesis vaigu uz otru pusi,
Te Rietekle priekšā tam uzlēkusi:

«Ak tavu zelta spīdulīti,
Tu laisties manim tīri par spīti,
Tik skaista tu savā grēcībā!»

Viņš bēgdams griežas uz otriem sāniem,

Te atkal viss pilns ar spožiem māniem!

Un Ziemeļzvaigzne no sava pola
To kairina un laimi sola,
Ka karsti top mēnesim saltumā.

Lai grieztos šā, lai grieztos tā,
Nav mēnesim miera it nekā:

No priekšas, no sāniem, no pakaļas
Tās vizuļo zilzaļisarkanas;
Tad mēnesis iedegas bargumā.

«Ko smaidāt, saldvēlīgās smaidones!

Jūs debesu izstumtās Tdaidones,
Ak, būtu reiz mieru metušas!

Jūs taču par zvaigznēm kļuvušas,
Ko grimstat atpakaļ grēclbā?

Kā uguns un ēters jūs vizat un spīdat,
Kādēļ to pašu man nenovīdat? —

Kad redzu jūs drīz rietam, drīz lecam,
Man jātop krokotam un vecam,

Ak, ļaujiet man ieiet mūžībā!»

Tā allaž redz mēnesi nogudrojam,
Kā lai viņš tiktu no zvaigznēm projām:
Viņš paliek pie debesīm spīdot dienu,
Lai redzētu sauli, mazākais, vienu

...

—

Bet vai viņš tai uzticīgs paliks joprojām?
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ES UN TU

Krīt upe no kalnu augšienes,
Un bezdibens gaida: «Te esmu es!»

Augstums ar dziļumu:
Es un tu.

Melns, graujošs pērkons pārgāja,
Un pakaļ nāk spoža varvīksna,

Spēks skaistumu līdzi nes:

Tu un es.

Ap marmorstabu vijas vīns

Kā patiesībai apkārt brīns,
Laiks apkampj mūžību:

Es un tu.

Salts, noliedzošs un nelokāms «nē»

Un ticības pilna dvēsele,
Divas šķirtas pasaules:
Tu un es.

Bet tuksnesis mūžam pēc jūras slāps,
Un jūra mūžam pret krastu kāps,
Ilgas bez izredzes:

Tu un es.

Kad tumša nakts kļūs saules lēkts,
Būs būtības gredzens kopā slēgts,
Gūs pretības vienību:

Es un tu.

Kad sarkanais vakars ir piepildīts,
Pār mūžības kalniem aust bāli zajš rīts

Gals tiekas ar sākumu:

Es un tu.
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NEGAISA LAULĪBA

Viens mākons zeltains,
No rītiem nākdams,
Un otrais pilns negaisa,
Pretī krākdams,
Tikt garām viens otram
Tie neiespēja,
Un, saausti kopā
No lietus un vēja,
Tie abi viens otrā

Sakusa —

Un iznira skaistākā

Varvīksna.

AIZ UGUNS ŽOGA

Kas tuvosies tai — būs radniecisks spēks,
To neatbaidīs ne briesmas, ne dēks.

Kas mīlēs to — būs līdzīgas zints,
Tas uzkāps uz viņas lepnuma klints.

Kas valkīru grib bildināt,
Tam vajga spēt caur uguni jāt!
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VISUVALDNIEKS

Vienmuļības dūkstā mirkstam;
Lēni ieplūst diena dienā.

Te uzreiz mums spoži dzirkstam

Uzzib ainas palsā plienā,
It kā asiņainam pirkstam
Paliek spiediens baltā sienā.

Atnāk piepešs, nesajēgams,
Nāk kā negaiss neizbēgams,
Pārāk liels un pārāk spēcīgs,
Pārāk skaists un pārāk grēcīgs,
Visuvēlošs, sarkankvēloX

Visuvaldnieks — acumirklis.

TULĪT!

Kamēr vēlējumi neizkūp,
Lai tos sasniegt rūp!

Tūlīt, tūlīt!

Ne rīt.

Kamēr sirds vēl karsta ir, kamēr karst' ir,
Jāizšķir!
Laiks tagad, tik tagad vien ir —

Tagad vien ir!

Kamēr krūtīs sajūsma vēl kaist,

Neļaut gaist —

Mirkli tvert un projām neaizlaist,
Neaizlaist!

Kamēr cieš un mīlē, cer un zaudē vēl,
Vaigs lai kvēl!

Būs tev neizjustā vēlāk žēl —

2ēl, tik žēl. —



55

Ak, cik ātri bāls, ak, cik bāls

Izbāl ideāls!

Ak, cik mērķis projām aiziet tāls —

Ak, cik tāls!

Kamēr gribas spožums nesarūs,
Kamēr nesarūs,
Sirds lai pāri kūs!

Lai pāri kūs!

AK, KAUT!

Ak, kaut! ak, kaut!

Kā sapņu pausmās —

Ak! — dzīvi skaut

Reiz tveramās jausmās!

Vai mūžam gaidīt un stāvēt dīkā,
Līdz mugura metas no nastas līka?

Līdz soļu gaita top nedroša, sīka?

Ak, dzīvi skaut —

Heijā! vienalga!
Ak, kaut, ak, kaut

Tik vaļā no valga!

Heijā! kaut nomest uz reizi slogu!
Lai nerātnība sit ārā logu!
Lai nešpetnība lec pāri pār žogu!

Heijā! un projām kūsošās šalkās,

Projām pie dzīves lielās talkas

Izdzert slāpumā visas malkas!

Hei, dzīvi skaut!

Hei, laimes šausmasl

Ak, kaut, ak, kaut

Pēc dzīru trausmas

Vairs neredzēt ausmas!
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FAUSTISKAIS ACUMIRKLIS

To acumirkli vienvienīgo,
To mirkli, to acumirkli!

Kaut piedzīvot, kaut satvert to —

Tik skaistu, tik bezgala skaistu!

Es viņa malku pasniegto
Iz rokām vairs neizlaistu

Un dzertu un dzertu ar kāri —

Lai miesa un dvēsele kopā kvēl,
Lai no šī acumirkļa vēl

Tik pelni vien atliek pāri!

To acumirkli, zeltlaimīgo!
To mirkli, to acumirkli!

Es grābtu tā pēkšņo balvu

Kā Persejs Gorgonas galvu,
Viss šaidienai — nekas vairs rīt,
Lai visa dzīve kopā krīt

Kā degošs Jumts pār galvu!

ŠĪSTUNDA IR MANA!

Sī stunda ir mana! Šī stunda ir mana!

Ar plīvošām burām laiks garām skrien

Pa zilo jūru ar zelta irkli,,.
Šī stunda vien,
Šī stunda ir mana!

Sī stunda ir mana, es turu to —

Jau nākošais glūn uz esošo —

Jau liktens dieve cej dzirkli —

Jau aizmirstības vainagā vij
Visu, kas ir, kas būs, kas bij, —

Un viss, ko daru, ko gribu,
Zem rokām jau top par pagājību —

Un stunda stundu grābj un rij,
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Un mirklis rauj līdzi mirkli,
Kā zirgs rauj nomestu jātnieku,
Gar ceļu akmeņiem sasistu,
Un asins jaucas ar putekļiem ..,

Viss pazūd aiz pelēkiem mākoņiem,..
Un kapa zvani jau zvana —

Bet stunda, šī stunda ir manai

MIRT UN TO ZINĀT

Mirt un to zināt:

Ar laimi tad pārpludināt...

Mirt un to zināt:

Ar prieku tad pazudināt...

Mirt un to zināt:

Ar skaistumu sadedzināt

Dzīvi kā sarkano tuksneša zāli.

PĀNA DZĪRES

Kūp rozes, sarkanas kā ugunsgrēks,
Un liesmu lāpas mēļu mēlēs šķeļas,
Un blakām liIjas bālā ekstāzē,
Tām saknes, šķiet, nemaz nav šaizemē,
Iz kausa dvēsele kā smarža ceļas.

Bālst smaržā bālais ievu balējums,
Reibst magoņziedu sarkansamelnējums,
Un lapas cita pakaļ citai rīst,
Kā asinslāses neturami līst,
Kad dziļai brūcei vaļā atrauts sējums.
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Pa zelta zāli kūso kreimenes,
Kā Pāna kausam putas pārplūst pāri,
Un vīna vītnes griežas ķekaros,
Un, cita citu slēdzot skāvienos,

Tās, saldi reibstot, veldrē krīt pa āri,

Un smagi noreibušais apiņzieds,
No balsta nokritis, guļ augšupēdu,
Viņš priecīgs prātā vāļājas pa dobi,
Kaut tuvumā draud melnie vilka zobi.

Lai draud! — nav viņam bail, ne ari bēdu,

Tik biklais efejs rauga pieslieties,
Kur redz vien kādu apdrupušu mūri;
Zem platām lēpju lapām ūdens plūst,
Lai steidzas cits, kam tālums jāiegūst,
Viņš negrib tecēt vairs uz lielo jūru.

Deg dienas it kā ogles sabērtas

Uz Pāna ziedokļa un gail no varsmes;

Nav mākoņiem vairs asarotais zilums

Kā ziedonī — svilst tikai sarkans svilums,
Viss debess pilns no drudža un no karsmes,

Pat pērkons rūko, laiski izlaidies,
Un slaistās mīkstās mākoņlāču ādās,
Pusacīm pazibsnī, bet nenolīst,
Lai zeme saplaisā, lai zaļums vīst —

Gan atnāks nakts un rītu nāve strādās.

NEGAISS

Baiss! baiss!

Kāds tvanīgs, sastrēdzies gaiss!
No debess zelta pliena
Pamazām nozudis viss zilais gludums,
Un visu apņem nespilgts rudums.

Dilst dilstot diena,
Un baltie mākoņvaigi krokojas tik veci,
Kā papīrs čokurojas, degts pret sveci.
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Riet saule sarkanota —

Kā notiesāta karaliena,

Kas kāpj uz ešafota.

Un biezāk tvaiki kopā krājas
Un ciešāk lokā ritinājās
Kā augsti uzvaļņota kapu siena.

Putni klīst apkārt un mulst,

Un pašā dienā gulst,
Izbijies zirneklis

Steidz aši tītavas kopā tīt!

Pārskrien putekļu šalts:

Augšup kāpj balts —

Kur pašķiras mākoņslejas,
Jau redzas zibeņu zobeņdejas
Un norīb pērkona baigais bass.

Baiss! baiss!

Atveras plata debesu iela:

Nāk pats varenais,

Cetrspārnotais,
Melnais ķerubs, negaisu tēvs —

Un nobīstas zeme un jūra, un gaiss.

Nāk viņš, sēru un tosu dvesdams,
Ar postu apsedzies,
Ar nāvi apjozies,
Zem platā mēteļa vaimanas nesdams.

Pilns spēka,
Plēš pušu viņš debešus,
Satin mākoņus
Un pārsviež no vienas uz otru debess malu!

Un staigā ar vara zābakiem,
Rībot pa debesu pamatiem,
Ka līgojas visa pasaules ēka.
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Viņš atver sfēras atvarus

Un izlaiž trejdeviņus virpuļus:
Dzen vētra vētru!

Grūž virpa virpu!

Izšaujas stabi,

Izaug par stirpu ...

Neganta rotaļa! — nāvīgas čīkstēsi

Mutuļo rūcošā brāzmā,
Skan svilpieni, ņaudas, pīkstēs.,.
Krāc pērkons, krusa atšņācas
Un cērtošā gāzmā
Uz zemi izgāžas.

Liec līdz zemei bērza zaļo galvu,
Grābj aiz krūtīm miermīli ozolu,

Rausta tam zelta jostu,
Plēš sengadu sūnas no saknēm nostu

Un drāžas tālāk pa āri,
Pa lūstošiem zariem un stenošiem kokiem pāri

Ūdeni kuļot,

Ņem lielo jūru samutuļot;
Ka baltās putās viss vārās,

Ka nobīstas nāras

Un lauza baltās rokas,

Slēpdamās viļņu krokās.

Bet virpuļi norauj līmeņa apsegu:
Atsedz platumus,
Izmēro dziļumus,
Atdara visas bezdibens dangas!

Sakampj pašu jūras gultu
Un vienā sviedienā it kā bultu

Pārsviež krastiem pa galvu pāri.
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Bet vēl nav gana:
Pilni dusmu tvana,
Virpuļi metas uz neauglīgāko zemes cilti,
Uz laisko smilti,
Šo spiedošo alvu,
Kas ne zālītei dīgt nav atļāvusi, —

Un pati, mūžam pieplakusi,
Ne trūdējsi nav, ne zaļojusi, —

Tie izrauj ar bedri tās grīdu,
Saceļ to gaisā kā piramīdu
Un pieber ar smiltīm zvaigznēm acisl — —

Sasniedzis debesu kāpnes,
Viesuļu tracis

Pašus debešus grauj:
lelauž mūžības stenderes —

Pašas saules zelta durvis vaļā raujl
Un sagrābj visu vecās pasaules jumu
Un aiznes sfērās prom kā laupījumu.

Tad pamazītēm noplok niknā plosma
Un lēn un lēnāk lietus lejup lejas —

Tā bija tikai viena pati posma

Un viena strofa tik no vētras lielās dzejas,
Šās mūža nemierības Odisejasl

Ņem daba smaidot plīvuru no sejas;
Rit lokā tālāk garā laika josma,
Jo mūžībai ir rotājāties — vaļas:
Kas bojā iet, gar to nav viņai daļas!
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PĒC PĒRKONA

Smalks sudraba sietiņš
No gaisa sijā,

Sīcītiņš lietiņš
Ar sauli mijā,
Zib zālē ik dzietiņš
Kā pērļu vijā!

Cik debeši zili!,
f ,

Kūp saulē smilts

Un garo sili;
Ved varvīksnas tilts

Uz dievu pili!

VASARAS VAKARS

Tad tuvs top tāls

un tālums tuvu redzas,
kad ideāls

ar dzīvi sedzas —

kā vasras vakars vēls,
kad deg vēl saules kvēls,
bet bālais mēness jau pie debess redzas.

ZEMES MĪLESTĪBA

Kur viņus sien tā neredzamā vija?
Kur divas pretstraumes slēdz harmonija?
Kā ļaujas tulkot saldā mistērija?

Kas ir tas brīns, ko nevar atsegt segot?
Tā burvība, ko iepriekš nepārejot?
Tas ērkšķu krūms, kas nevar sadegt degot?
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Viens otru lepnumā un spēkā mērot —

Pusnaidīgi, pusziņkārīgi vērot —

Un tomēr slēpu vienam otra sērot. —

Viens otra meklējums, viens otra bēgums —

Pār siržu malām kūso ilgu strēgums,
Bet netiek skūpsts, un netiek rokāsslēgums*

Un tomēr visā laimes paslēptavā
Par tādu brīdi skaistāka vairs nava:

Kad drūmais pērkons iegrimst saules skavā.

Tad pati zeme, laimes pārsauļota,
Mirdz visās zelmes šķiedrās caurstarota,
Ar varavīksnas kroni vaiņagotai

Zem plāni plīvurotās debess zilgas
Tad zelta asarās mirdz visas smilgas,
Bet — ilgas atkal rodas, jaunas ilgas ...

DEBESS MĪLESTĪBA

Tas nav tik vien kā mīļu vārdu paudums,
Nav skūpstu saldums vien, ne glāstu glaudums,
Bet visai dzīvei pārvērpts smalciņš audums.

Kā stari stiepjas dzidro šķiedru rizma

Un krāsās lūst kā varavīksnes prizma,
Un plati plandās žilbinoša vizma.

Cik tur nav caurjusts, pārciests, gāzts un celts!

Cik dārgu asru dzintartraukā smelts!

Cik visusmalkākais vēl pušu šķelts!

Tik viegli uzpūstas tās baltās buras,
Viss it kā vienā diedziņā tik turas,
Ka bail, ka puteklīts pat nepieduras ~,
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Tad it kā akmens zirnekļaudā kristu,
Uz reizi visi smalkie audi ristu

Un vienā pūsmā visas liesmas dzistu
~.

Bet, ja patiesi ir apskaidroti gari
Un ja še dzīvē krīt jau miesas svari,
Tad caurspīdīgi staigājam mēs ari!

ŠEHEREZĀDES PASAKAS

Es mīlu dodu tev pasakās
Arvienu skaistāk un skaistākās,
Arvienu saldāk un saldākās.

Es visa varavīksnā apkārt tev tīšos,
Es saulē simts krāsās sadalīšos,
Es vakara vēdeklī vajā vīšos

Un uguns mākoņos izpletīšos,
Kad debesu dārzi zeltaini ziedi

No zvaigznes uz zvaigzni lai ceļš mums iet,
No vētras uz vētru iesim skriet!

No mūžības uz mūžību

Es smejot tiltu metīšu!

Lai ārpus mums nebūtu vairs nekas:

Ne mūža, ne laika, ne pārejas —

Ne maldu, ne sāpju, ne dzīvības —

Tik ap mums un virs mums lielais nekas ..,

Mazs pūtiens — un liesmas izdzisa;

Rīst diedziņš — un dvēsele pārtrūka,
Ak, ikdiena! ikdiena! ikdiena!
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SAULES DĒLS UN MĒNESS MEITA

Saules dēls un mēness meita,
Eita sapni sapņot, cita!

Sapni, kāda vēl nava,

Sapni, ko zvaigznes tik zin

Un teikas tumši min,
Bet kas tiks skaists un cēls,

Ak, mēness meita, ak, saules dēls!

Saules dēls un mēness meita,
Eita zemi meklēt, cita!

Zemi, kuras vēl nava,

Zemi, kur ausis nav rīts,

Kuras veids vēl tumsā tīts;

To redz tikai jūsu acu kvēls,

Ak, mēness meita, ak, saules dēls!

Saules dēls un mēness meita,
Eita ceļu staigāt, cita!

Ceju, kura vēl nava, —

Ak, ilgi jums jāstaigā!
Vai kritāt jau ceļmalā?
Cik lūstošais skats jums žēls,

Ak, mēness meita, ak, saules dēls!

MIRSTĪGAIS

Mirstīgais,

Sēsties, ja tev ir Jauts,
Pie dievu galda,

legaršo nektāra veldzi

Lēni, lēni —

Kā pilītes rasas!

Sūc to ar salmiņa stiebru,
Sūc to, tikko sniedzot,
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Sūc labāk, nesniedzot viņu, —

Tiks tev ambrozijas saldēs,
Tiks tev elpot tik smaržu,
Tiks tev mūžam ko minēt

Bet vai!

Vai!

Vai! ja tu dzertu nektāru malkiem,
Estu ambroziju ēzdams —

Beigta tev veldze mūžu mūžam,
Nav vairs ko gūt,
Nav vairs ko zaudēt,
Tikai vai!

KARSTĀS DIENĀS

Kur palicis putošais pārgalvis?
Kas noticis ir ar strautu?

Kas to bargi norājis
Par steigšanos neatļautu?

Nu ietekās viņš mierīgi glukst
Un zin, ka straujumu valda,
Tik meldrājā vēl žēli čukst:

«Ak, maldos bij dzīve tik salda!»

Un izsīkušā upītē
Līdz dzelmei dibens rādās,
Neviens tur pērles vairs nemeklē,
Sen zināms: nava tur tādas!

Vēl rozes zied saulessarkanas

Kā laimes pilnas dienas,
Tik ēnā gudras efejas
Ap aukstajiem akmeņiem slienas.

Un rozes atkal! nu rozes vēl,
Pār žogiem pāri tās sniecas!

Un rozes pie pašām kājām kvēl,
Bet — kas pēc viņām lai liecas!
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Laiks aizplūst kā smaržu mutulis,
Zied dzīve kā puķota pļava.
Pats pēdējais pumpurs uzplaucis,
Tik — vijolīšu vairs nava.

Un vēl kā nava, un vēl kā žēl:

Mēs jūtam kā iztrūkumu —

Ak, nava lielajā pilnībā
Vairs svaigu pieplūdumu.

Un klusi no nīcības zīmoga
Kaut kas jau apzīmēts tapa —

Un kaut kur spilgtajā zaļumā
Krīt pirmā dzeltenā lapa. —

NOGURUSI ROZE

Vēl lakstīgala nebūt nav galā,
Un paipala pļavā triec, ka triec,
Vēl saules meita zelta galvu
Pie zemdēla zaļajām krūtīm liec, —

Ko viena pati tu saulgozes malā

Salsti kā salā?

Vēl zīlei tik daudz ziņu, ko vēstīt,
Un mežā vēl zilie zvaniņi zvana,

Pat saldākās dziesmas vēl dziedātas nava,

Vai tev tikai vienai klausīties gana?

Pret žogu muguru atspiedusi,
Tu mirsti klusi.

SAULES VERDZENE

Kā melna verdzene vijīga
Pret sauli ēna klanās,
Un pakaļ no bijīgā tāluma

Tā viņu vienmēr pavada
Un visādi izpatikt manās.



Bet drīz tā, augdama augumā,
Sāk melna un melnāka plesties,

Un, nometot sauli no sēdekļa,
Tā nikna un Jauni pārdroša
Grib pati par valdnieci mesties.

Bez dienas baltā sudraba,
Bez saules gaišā zelta

Tai visā tumsas lielumā

Un visā haosa aukstumā

Būs veļu valstība celta.



RAUD RUDENS
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ATSTAROJUMS

Tik dzestri un tik rēni:

Ne cerējums, ne solījums,
Tik bāli dzeltens zaigojums.
Vēls rudens saules starojums
Vēl redzas debess malā —

Kā tālu dienu atspīdums,
Kad viss jau galā.

Tik klusi un tik lēni:

Sāk sarkanlāsots lietus līt,
Krīt lapas zemē, krīt un krīt,
Ko raitais rudens ņemas šķīt
No paša dzīves koka!

Kas šodien ir, vairs nebūs rīt,
Tik aša nāves roka!

KAD LAPAS VAIRS NEPLAUKST ZAĻĀK

Kad lapas vairs neplaukst zaļāk,
Bet top jau sarkanīgas,
Tad putnu dziesmas jo skajāk
Skan it kā trūkstošas stīgas:

Skrej projām bezdelīgas
Pār jumtu atvadoties.

Tik saules puķes vēl skatās

Uz skrejošiem mākoņiem —

Skumst brūnās acis tām platas
Zēni zelta plakstieniem:
No skrejošiem bēguļiem
Tās nespēj vairs turēt neviena.
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MIRSTOŠAIS GADS

Un klusi maigais rudenis

Kā savam mīlam radam

Sāk raibas rotas projām post
Un vienu ņem pēc otras nost

Tās nogurušam gadam:

Viņš raisa pjavās izstieptās
Zajzīda zāles dzijas
Un satin visas kamolā

Un ogu krūmiem noraisa

No zariem pērļu vijas.

Viņš visus kokus atlapo
Un ziedus atvainago,

Ņem zelta kroni saulgriezēm
Un sarkanzīdu magonēm
No pleciem raisa smago.

Un satin sārtos plīvurus
No rožu debestiņām
Un loka Austras dzīparus,
Gar debesmalu izstieptus,
Uz zelta tītaviņām.

Tad lielās viņš kā mantinieks

Ar savām gūtām pļaujām
Un zeltu grābj un purpuru

Ar bakhantisku reibumu

Un kaisa pilnām saujām.

Jau kuso dzīru ekstāze

Pār vīnlapotiem žogiem,
Kas gaida vētras mūziku,
Jau vēju sveces sadegtas
Pa visiem debess logiem.
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VĒL SAULĪTE

Vēl saulīte skatās ap stūri

Tā zagšus un pareti,
Bet ciešāk jau sedzas mūri

Ar efeju mēteli

Pret salu un ziemeli.

Vēl vasara ziedu gaida
Un nevar iztikt bez tiem,
Bet rudens jau skatās, pilns naida,
Ar nespodriem skatieniem

Zem mākoņu plakstieniem.

Un ziema zemi jau krāso

Bez ziedu, bez izredzes,
Tik baltā sniegā vēl lāso

Sārtasiņu pilītes
No mirstošās pīlādzes.

RUDENS KRĀSAS

Pūš asais ziemelis

Ikdien no vietas,
Ar tālo sauli mēnesis

Vairs nesaietas.

Nav ziediem krūtīs vairs

Ne sulas lāsas!

Pa zemi staigā nāves dairs

Un izdzēš krāsas:

Bāl spēka za|ojums,
Zūd ilgu zilums! ■
Spiež smagi lejup gaisa jums,
Dziest uguns šķilums.
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Kalns slēpjas, miglas skauts,
Biezs tvaiks tin lejas
Kā uzvērpts pelēks zirnekļauds
Uz miroņsejas!

Un pirmais sniega klieds

Uz zemi slapa
Kā nomests baltais ceriņzieds
Uz mīlas kapa.

VAI, ZEME!

Tu projām dod putošos strautiņus
Un kreimenītes, un vizbulītes

Un noraisi zilzaļās sapņu vītes,
Ak, zeme, mīļā zemīte, vai!

Tu saki: «Lai!

Lai sapņi iet līdzi jaunībai,
Ne sapņot, bet baudīt būs dzīvībai!»

Nāk vasara rūcošiem pērkoniem,
Nāk ziedēdama ar sarkanām rozēm,
Nāk tvīcēdama ar saules gozēm,
Ak, zeme, mīļā zemīt, lai —

Vai nepalikt tai?

Tu ļauj arī aiziet vasarai:

«Ne baudīt, bet strādāt būs dzīvībai!»

Nu atnācis zeltrocis rudenis,
Un rožu vietā astras stājas,
Zem pļāvēja sirpja kūļi klājas,
Viss ziedots jau veļu dievībai,

Vai, zemīt, vai!

Kas atliek tev dot vēl dzīvībai? —

«Ak, vairāk kā strādāt der atzīt tai!»
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Nāk ziema ar ledu un atziņu!
Viss baltos kristālos pārvērsts ārs:

Ar veļu puķēm pilns miroņdārzs!
Vai atzīt nav dzīvot vairs dzīvībai?

Vai, zeme, mīļā zemīt, vai!

Tu nolīkt ļauj baltai galviņai:
«Ne dzīvot, ne atzīt, tik sapņot — tai!»

ATLAUZTS ZARS

Kāds atlauzts zars vēl karājas
Bez spēka un bez cerības:

«Ak, zaļot vēl tik mirkli!»

Bet tālu viņa pavasars,

Un ieslīps rudens saules stars

Jau cilā spožo dzirkli.

VAIRS NEPELD

Vairs nepeld debesu dzīlē

Pa dzidri ne mākonīts
...

Neviens vairs ne cieš, ne mīlē —

Tik vīstās vēl vasaras vīlē

Rets nosalis circenīts.
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APIŅU PUTNIŅŠ

Viens bēdīgs putniņš apiņos dzied:

Nav gana! nav gana!
Vasara nāca un aizgāja —

Ne mana! ne mana!

Es kronīti sevim nopinu
Vai reižu ciku,
Uz lielā dzīru mielasta

Es neaiztiku!

Tur putni dziesmu dziedāja —

Tik citu! tik citu!

Es klusi savā pazarē
Ar spārniem situ. —

RAUD RUDENS

Šis ziedonis aizgājis,
Šis ar, šis arī!

Vējš bēru meldiņu
Velk gari, gari. —

Vējš savu dziesmu dzied

Tik žēli, žēli:

Ko meklē ziedoni

Vēl vēli, vēli?

Vai tu vēl paslēptus
Kur ziedus šķiti?
Vai neredz pārnākam
Bez ziedu biti?
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Vai kādas cerības

Vēl sirdī slēpi?
Vējš lapas projām nes

Ar pilnu klēpi. —

Un kurmis dziļāki
Jau zemē rokas,

Slēp klusāk dvēselē,

Slēp savas mokas. —

Ko lūkojies, ko sēd

Uz pakalniņa?
Pār tevi — skumdama

Tumst debestiņa.

Ne tikvien nobālis

Kā debess zilums,
Caur visu dabu iet

Kā mēnessdilums.

Grūts smagums uzvēlies

Spiež dzīves dziņu;

Ķer rokā ledutiņš
Jau ūdentiņu.

Pa biezo miglāju,
Pa slapjo ceļu
Lēnītēm aizjājam
Redz rindu veļu. —

Viss klusi aizgājis,
Viss veikts, viss vītis!

Pie sētas atspiedies,
Raud rudenītis.
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PATVĒRUMS

Vēl atraudziņa piekļaujas
Pie nokaltuša zara,

Kas stāv un it kā gaida vēl

Uz to, kas bij, uz to, kā žēl:

Uz zaļa pavasara.

Tik tukša pagājība šķiet
Un nākotne tik drūma,
Un taču slēpjas dvēsele

Aiz tā kā rudens magone

Aiz kaila dadžu krūma.

LAZDA UN OZOLS

Pa gavēni agris priekš ziedoņa —

Zied pilna ar pakariem lazdiņa
Kā izšūta sarkanās vīlēs.

Un, kad tā ziedēt beigusi,
Tad vēlu jau pret rudeni

Stāv ozols zelta zīlēs.

Laiks, saule un vējš tos izšķīra,
Kā tie arī zināt varēja,
Ka tie viens otru mīlēsi
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ĒRKŠĶU ZARS UN LIEPU LAPA

Tas pats vien ziedonis tas bij,
Kas tos bij audzējs,
Kas visur zarus kopā vij,
Bij arī viņus draudzējs.

Viņš bij aiz sētas ērkšķu zars

Un viņa — liepu lapa.
Kad nāca siltāks saules stars,
Tie abi tuvi tapa. —

Cik viņa maiga, tik viņš ass

Uz savas nepiekāpes;
To mīla nebij cits nekas

Kā sāpes, tikai sāpes.

NEAIZMIRSTELĪTE

No lielajām puķēm atmesta

Tu, neaizmirstelīte;
Tev tā vismazākā galviņa,
Bet tā vislielākā atmiņa,
Tu strauta raudulītel

Tu atmini gan, kā notikās:

Bij sapnis — sen tas jau bija:
Tur divi kopā atsēdās,
Kā zelta zāle krustojas,
Tās matus ap pirkstiem viņš vija.
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Tur tauriņš garām paskrēja
Un skudriņa aiztecēja,
Bet skudriņai maza atmiņa,
Un tauriņu vēji aizpūta —

Ir mīla bij aiznesta vēja.

Vējš līdzi aizpūta atmiņas —

Gan nāca ziedons, gan rudens:

Sen zelta zāle atliecās

Un mati iz pirkstiem izvijās,
Un viss tapa tukšs un gludensl

Tu vien tik vēl esi, kas palika,
Un tu turpat vēl mīti,
Vēl tev tā vismazākā galviņa
Un tā vislielākā atmiņa,
Tu neaizmirstelīte!

Iz zilajām actiņām asaras plūst,
Plūst asaras tavas — un manas!

Tās tikmēr plūst un nenožūst,
Līdz tās par zelta redzītēm kļūst
No garas raudāšanas.

LAUKU LORELEJA

Reiz bija saimniekmeitiņa
Un kaimiņos saimniekzēns,

Viņa balta kā rītausiņa,

Viņš melns kā čigānēnsj
Un vienmēr viņa smēja,
Tā lauku Loreleja,
Vienmēr un nezin par kol

Tai mati zeltaini bija
Ar sarkanu atblāzmu,
Tos viņa ap pirkstiem vija
Kā kausētu dzintaru:

Ko tā tur iekšā sēja,
Par ko tā saldi smēja,
Tā saldi smēja par to.
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Zaļš guntiņš acīs tai dedza,

Salddegošs acukvēls,
Kaut plakstieni guntiņu sedza,
To manīja saimniekdēls:

Un sirds tam kustin kusa,
To bēdza miegs un dusa,
Viņš zvērējās bojā iet.

Bet viņa nepavēra
Ne acu kaktiņu
Uz viņu, tik bāla un sēra,
Nedz pagrieza austiņu.

Viņš bālēt izbālēja,
Bet viņa tik smēja
Un nepārstāja smiet.

Tad viņš — kaut sirdī dragāts —

Reiz beidza asaras liet:

Viņš bija bagāts, tik bagāts,
Un tāds nevar bojā iet;

Viņš sievu noprecēja,
Tā nebij — Loreleja,
Nu viņa reize bij smiet.

ZIŅKĀRĪBAS ŠALKAS

Tu esi brīvais gaisu vējš,
Es — zemē iemīta lapa, —

Vai mani uzcelt būsi spējš
No mana kapa?

Ak, nomirušo augšā cej
Gan tikai brīns!

Uz izdeguša kalna zeļ
Vissaldāk vīns!
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Vai laimei tik daudz spēju rokās,
Kas viņai klausa?

Vai prieka vējā katra lapa lokās,
Pat tā, kas sausa?

Vēl tikai ziņkārības šalkas

Spēj mani saviļņot:
Vai laime arī rūgta kausa malkas

Spēj pārsaldot?

NEŠĶIRAMI

Tik nešķirami
Mēs viens pie otra deram klātu,

Kā puķes galva kopā der ar kātu.

Mēs divas liesmas,
Kas kopā deg uz viena ziedokļa,
Dziest viena — otrai nav vairs spožuma.

Mēs atkal tiktos,

Kaut katris reiz uz savu pusi ietu —

Kā baltais rīts ar sarkanotu rietu.

Un, veidos šķirtiem,
Mums bezveidībā kopā plūstu ceļi,
Kā rudens miglā kopā saplūst veļi.
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EJ PROM!

Ej prom! Es pati gribu tevi biedēt:

No sapņu mulsuma tev jāatjēdzas,
Kā vējš es gribu padebešus kliedēt,
Pirms tie kā negaiss kopā nesastrēdzas

Ej prom! Jau visas jūtas cauri justas,
Nav vairs ne sīkas lapiņas, kas zeltu,
Ne dzīves dīglītis vairs nepakustas,
Ja ziedus meklētu, tik ērkšķi dzeltu.

Vairs nespēj gurdā saule debess zeltīt,
Ne nobālušā Austra rītus sārto,
Tik tumšas ēnas pagātne spēj veltīt,
Bet dzīve bijušo vairs neatkārto.

Nē, paliec!
Lai visus dzeloņus tev sirdī duru

Un visu slogu tevim uzveļu,
Lai visas sāpes, cik vien valdā turu,
Kā smagu klēpi tevim nosviežu.

Ja tu caur asarām tad redzēt vari,
Kas vienu mūs pie otra tomēr saista,
Tad zini, ka tā mīla ira arī,

Un zini — cik tā liela ir un skaistai

MĪLĪGĀ MAĢIJA

Viss ir tāpat kā senāk vēl,

Tāpat vēl atmiņu spožums kvēl,
Lai cik tas asarās slapa.

...Bij zaļgana maija pusgaisma,
Mūs ievērpa mīlīga maģija —

Ne jautāts, ne atbildēts tapa:
Skats skatu sastapt vairījās,
Pusviru bij dvēseles durvtiņas.
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Sad tad kāds nobijies pusvārdiņš
Kā dzelmē iemests akmentiņš
Pār lūpām pārlaists tapa ...

Es jutu sevi tik maziņu,
Es visa pie pirksta tev pielipu

Kā slapja rožu lapa.
Nekas, nekas vēl aizmirsts nav,
Un mēs tik tuvu, tik tuvu jau
Pie kapa.

VIENA ODZIŅA

Viena pati, visupēdējā,
Sarkana, sarkana odziņa
Dārzā pie kaila krūmiņa
Pāri vēl palikusi.

No vasaras vērīgiem putniņiem,
No rudens vējiem un negaisiem,
No salas un no puteņiem
Tā tversmi atradusi

Un dziji ielīdusi

Starp sīkiem, smalkiem zariņiem,
Aiz ērkšķu asajiem dzeloņiem.

Nāc nu, tu mans sirdsdraudziņ, nāc!

Nāc, ēdīsim katrs pusi!
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PRIEKŠ TŪKSTOTS GADIEM!

Aiz tālu tālēm,
Aiz mūžu mūžiem,
Aiz miņu miņām
Skan tavi vārdi:

«Es tevi mīlu. —»

Bij vasaras nakts;

Smagsmaržainā dārzā

Pilnmēneša gaismā
Man šalca ausīs

Kā pērļota aka:

«Es tevi mīlu. —»

Mēs gājām blakām,
Es nemanīju ...

Pār tevi pāri
Es raudzījos tālē —

Pār tevi pāri
Es skatījos dziji
Likteņa acīs:

Pār tevi pāri
Es dzirdēju steidzam

Skrejošo laiku,

Bēgošo laimi

Aiz tālu tālēm,
Aiz mūžu mūžiem,
Aiz miņu miņām
Skan atkal tie vārdi:

«Es tevi mīlu. —»
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PIETĀ

Atmiņu tēlam

Tik cēlam —

Uz aukstajām krūtīm es uzlieku

Savu skumju melnrožu vainagu.

Atmiņu tēlam

Tik žēlam —

Es iedegu gaišu svecīti,
Tam priekšā savu dvēseli.

Atmiņu tēlam

Tik vēlam —

Kad negrib beigties vairs baigā nakts,
Būs mana mīla līķa vakts.

TIK SAPNĪ

Tik sapnī, tik sapnī —

Sirds vajā veras ar vēlumu,
Jo dienu saltās runās

Tā ietērpta it kā bruņās
Un atbild kā bite ar — dzēlumu.

Tik sapnī, tik sapnī —

Tā rāda brūču kvēlumu,
Par kuru tā dienu vīla,
Un ugunis pretī šķīla
Kā akmens pret cirvja šķēlumu.

Tik sapnī, tik sapnī —

Tā nomet lepno cēlumu;
Un vai tu tad mani un jūti,
Cik karsti uz tavu krūti

Tā izraud visu žēlumu?
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PUĶES SNIEGĀ

Divas puķītes vien vēl mežā zied,
Kur viss jau vītis un salis ciet.

Kā apaļi kausiņi iemītas,
let sniegā divējas pēdiņas.

Gan nespēj tās viena otru tiekt,

Vējš nespēj tām galviņas kopā liekt.

Bet nezin kā ir gadījies tas,
Pavisam tuvu tās satiekas.

MANS DRAUGS

Saule laidās, un tosaini tvaiki plūda —

Tumsas nezvērs žāvājās, saplēsis dienu;
Dvēsele mana, juzdamās plosīta līdzi,

Glābēju sauca.

Bargajā naktī iedegās mīlīgas zvaigznes,
Cita pie citas tās atvēra mirdzošās acis;
Nakts tikai manī — nebij man savas zvaigznes,

Nebij man drauga.

Karstā pusdienas kvēlē es tvīkdama gāju,
Nebija lapota koka, kas, paēnu dodams,
Zarus tāli izpletis, aicinātu:

«Sēdies zem manis!»

Atnāca draugs man — nāca ar mīlas vārdiem,
Ir nu man zvaigzne — ir nu man lapotais koks

Nespēj viņš tomēr vairs saraut tīklu ap mani,
Austu no šausmām.

Ak, man uzbērs uz krūtīm smago zemi!

Puķes ar sīkajām saknītēm man virs kapa
Spiedīs tik dziļāk un dziļāk vien mani zemē,

Neglābs vairs draugs!
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SAULE UN MĒNESS

Sen, senī

Kad saulītes spožums norietējis,
Sāk staigāt bālais mēnesis

To ceļu, ko agrāk negājis,
Sāk meklēt sauli ar bēdām.

Sen, sen!

Kad debesu zilums izbalējis,
Mirdz mazs, balts staru laukumiņš:
Vēl saules meitas lakatiņš
Guļ nomests starp mākoņu grēdām.

Sen, sen!

Kad vakara zelts jau sarūsējis,
Kvēl sarkans pēdējais dzisums

Kā koraļļu kreļļu risums,
Kas izbiris saulei pa pēdām.

Sen, sen!

Kad mākoņu sudrabs sapelējis,
Nu mēness tumsā atnācis,
Nu staigā bālais vienpatis
Viens pats ar savām bēdām.
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NAKTĪ, DZIĻĀ NAKTĪ
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NAKTĪ, DZIĻĀ NAKTĪ

Naktī, dziļā naktī

Neviens tevi nedzird,
Izskan un aizskan

Tavs dvēseles kliedziens

Naktī, dziļā naktī.

Naktī, dziļā naktī

Neviens tevi netur:

Eji un aizeji!
Zūdi un pazudi

Naktī, dziļā naktī!

TU BALTĀ JŪRA, VAI DZIRDI?

Tu baltā jūra, vai dzirdi?

Pilna trausmu un steidzības,
Tu viļņos tālāk velsies

Un kritīsi, un celsies
...

Liels, sāpīgs miers man sirdī,
Man vien nav jāsteidzas.

Tu zajais mežs, ak, klausies!

Tev kuplā vainagā
Vīts sulas pilnais zaļums,
Tev putnu dziesmu skaļums,
Viens koks tik tavā dārzā

Kails pašā vasarā.
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Tu zilā debess, skaties,
Kas saņem un aizvadi

Pār savu zelta plienu
Ik austošo, rietošo dienu:

Kāds āvējs man kurpes raisa,
Mana gaita ir izbeigta.

VIENS

Tu biji viens, tu esi viens,
Nu pārrauts katris pavediens. —

Kādē] tev krūtīs vēl ir sirds?

Ej skaties vien, kur zvaigznes mirdzi

Kad tu neviena nepazīts,
Tavs draugs būs sudrabmākonīts.

Un mēness, zvaigžņu valdinieks,
Būs brālis tev un padomnieks.

Tev bezgalība durvis vērs,

Tur sāpēm, priekiem citāds mērs.

Tu būsi viens, tu būsi viens,
Nu pārrauts pēdējs pavediens.

IZDZIEDĀTA BALĀDE

Izdziedāta, izskanējsi
Grūtsirdīgā, saldskanīgā
Balāde par tālām ilgām,
Balāde par raibām dēkām,
Dziedāta pie ugunskura
Ziemas tumšās, vēlās naktīs,
Izdziedāta. —
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Tvīkstošs gurdums, sūcošs saldums —

Galvu sliet pie mīļām krūtīm —

Ārā sals un nakts, un vētra,
lekšā, ak, cik maigi, silti!

Paradīzes laimes dvesma

Pilda visu kluso telpu —

Galvu sliet pie mīļām krūtīm,..

Apdzisušas maigās gunis,

Apgāzti ir dievu galdi,

Izlijuši nektārkausi,
Bālais mēness skatās logā,
Skatās aukstā, tukšā telpā ...

Izdziedāta, izskanējsi
Grūtsirdīgā, saldskanīgā
Balāde par seno mīlu,
Izdziedāta. —

GABAL' PA GABALAM

Ja arī kāds prieciņš reiz nāca,
Tas sēdās tik durvju priekšā,
Pie manis tas nenāca iekšā.

Ja liktens man arī ko lēma,
Tas visu atpakaļ ņēma:
Gabal' pa gabaliņam.

Kā neredzama roka

Plūc lēni lapu pa lapai nost

No mana dzīvības koka.

Drīz visi sapņi būs gaisuši
Pa lauku un pa vēju

Kā aizpūsti pieneņu putekli.

Un pati dzīves balva

Būs beidzot tik kaila noplūkta
Kā sētmalā magones galva.
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PENELOPES AUDS

Garās un klusās naktīs kad raudu,
Es lēni attinu savu dzīvības audu,
Pilnu mezglu un režģu, un sāpju, un malda, un

ziega,

Garās un klusās naktīs bez miega,
Pamazām velkot ārā diegu pēc diega,
Es izārdu savu Penelopes audu!

Garās un klusās naktīs es atzīt jaudu:
Viss darbs un viss mūžs ir bijis viens vienīgs

par velti —

Man nestiept vairs otrreiz savu teltil

NAMDARI

Balss uzsauc man cieta un skarba:

«Nu diezgan tava veltīgā darba!

Ko nespēj tu ar savu spēku —

Tev citi cels nu drošāku ēku. —»

Jumj tumsa man jumtu,
Lai mūžam es skumtu,

Cel sēras ap mani sētu,
Lai vairs es neredzētu

Ne raibās puķes, ne zaļo zāli,
Ne tālo tāli —

Un rokam dziļu, nepārkāpjamu grāvi
Es redzu nāvi.
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VAI VĒL TĀPAT

Vai vēl tāpat kā senlaikā
Tu tici, mīli un cerē?

Vai sapņu putniņš tev pagalmā
Vēl purpura pērklītī perē?

Vai ziedonī vēl tev atvērts logs
Priekš ilgu bezdelīgām?
Un rudenī vēl apvīts žogs
Ar sarkanzeltainām stīgām?

Vai, augsti viļņus veļot, iet

Vēl tava jūtu selga?
Vai tu nemaz vēl nenoģied,
Ka nelga esi? nelga!

Vai kaut jel kas tev palika,
Ko glābt un glabāt spēji?
Vai doma kā sēkla uzplauka?
Ko tu uz akmeņiem sēji?

Ko vēl no tukšā trauka dzer,

Ar dzīvi dzīrojoties!
Pirms nāk un cits tev durvis ver,
Pats labāk projām proties!

VIENS PILIENS

Viens piliens asins manī palicis
No dzimuma, kas lepnis, vispavēlošs,
Pa dzimtu dzimtām vēlāk izvirtis,

Kā upes straujums seklē izsīcis,
Viens asins piliens — īsts un sarkankvēlošs

Gan dzīve, devīga ar ikdienību,
Ir mani vēlāk neatstāja bešu,
Tā jauca manu krāsuspilgto gribu
Ar savu trulību un pelēcību
Un mani darīja man pašai svešu,
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Un tomēr, ja no manas īstās rasas

Man asins pilīte, kaut ar tik viena,
Lai visa dzīve tad man pelnu diena,
Lai mirkst mans mūžs kā upē slīkons bāls,
Reiz iedegšu es visas savas krāsas, —•
Tik mana nāve būs mans karnevāls.

DEBESU PAĢIRNIEKS

Mūzas dēla kambarītis

Nava celts no namudariem,

Nē, tas pērklīts, vīts no zariem,
Tur viņš sēd kā paceplītis.

Telpas tiešām nava plašas —

Mājas stūros ērkšķu balsti,
Tomēr pietiek i tās pašas
Uzcelt nākamības valsti.

Nokvēpusi lampas skārda,

Galdiņš, virsū poda suķe:
Tanī kā uz burvju vārda

Uzzied teiku brīnumpuķe.

Viņa patvērums un glābiņš,
Viņa sēja, viņa pļauja:
Labam vīram — viena sauja,
Krietnai vētrai — viens pats grābiņš.

Lieli vēji bargās sejās

Mājai apkārt pūš ar tauri,
Mazie vēji staigā cauri,

Apmet kūleņus un smejas.

Krāsnes nav, ko aizkurināt,

Vēji šķirbās pirkstus baksta,
Rūtīs ledus burtus raksta:

«Tāds grib zemi aizdedzināt!



97

Tāds kā ronis ledus laukos,
Saldams zili blāvs no sejas,

Lielās, ka tam nektārs lejas
Pantu perlamutra traukos.

Staigā vienumēr ar velgām,
It kā apmedotām lūpām,
Tāds nu vai pie smagiem žūpām

Skaitāms, vai pie viegliem nelgām.

Lāga jaudīm tāds par joku.
Gudrie atmet tik ar roku:

Dzīvē nav nekā tik lieka

Kā šī debess paģirnieka.»

DZEJNIEKA ACIS

Ko dzejnieka acis uzskata,
To apņem dīvaina burvība,
Tam jāraud — un nezin par ko.

Un, kas no dzejnieka rokām glausts,
Tas staigā it kā sapņos austs

Un sapņo — nezin par ko.

Kas dusējis dzejniekam reiz pie sirds

Tas jūtas kā no dzīves šķirts,
Tam jāmirst — un nezin par ko.

DZEJNIEKA SAPŅI

Cik tur sadegušu sapņul
Cik tur izplēnējšu domul

Ak, cik izkurtušas gribas,
Asrās noslāpušas mīlas,

Apsvilušas fantāzijas!



98

Kakts tam piebērts pilns ar zvaigznēm.
Kas vēl nava spīdējušas,
Otrā kaktā mēnestiņi,
Trešā saules juku jukām —■
Nelēkušas, norietušas. —

Ceturtā viņš pats tas valdnieks,
Drudzis acīs, kāšus krūtīs,
Grauž un grauž pie spalvas kāta,
Valdnieku drīz valdīs tārpi,
Vīdamies caur acu dobēm.

TE SĀKTA, TE ARĪ NOBEIGTA!

Te sākta, te arī nobeigta —

Kā vidū pašu pārrauta,
Te mana dzīve ir visa!

Tik sīka un tik niecīga,
Kā putniem, skrejot virs ezera,

Iz spārna spalviņa risa!

Tas vārds, kas bij vēl jāsaka,
Uz lūpām saistīts palika,
Kā sirds lai neizmisa!

Tik mirdz vēl mana atmiņa
Kā maza mēnessmaliņa,
Pirms viņa gluži dzisa.

BALTĀ SPALVA

Sen sapņi projām uz saules pusi;
Dzīve līdz aizgājusi —

Dziesma vien palikusi!
Kā spoža, balta spalviņa,
Kas gāju putnam iz spārniņa
Skrejot ir izkritusi.
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DZIEDONIS

Nu ari dziesma galā!
Un pats tu grimsti viņai līdz,
Kā zemē rietot auseklīts

Grimst lēni debess malā.

PIRMAIS SNIEDZIŅŠ

No pirmās vieglās pārsliņas
Jau galotnes sāpīgi saraujas,
Un dusmīgs mazais kadiķis

Stāv, adatu apkakli sacēlis,
Ik zariņš purinājās.
Bet sniedziņš klusi krīt un krīt,
Sāk visu savā segā tīt,
Jau mežmala balta klājas. —

Ko rudens vēji vēl atstāja,
Nu nokrīt pēdējā lapiņa,
Un skuju plakstienos asaras

Mirdz pus' jau ledū pārvērstas,
Ne putniņa kailajos kokos!

Ikkatras dzīvības zīmes trūkst,
Tik viena balta čūska tūkst

Un vijas savos lokos!

Jau aizsegti visi taciņi,
Jau balti top visi celiņi,
Kas veda pa puķaino zāli

Uz saulaino, laimīgo tāli. —

Bet sniedziņš krīt un krājas.
Un, cik tavs sapņu plašums dilst,
Tik mīkstais mūris milst un pilst,
Un acīm priekšā klājas.
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Jau visas pēdas izdzēstas,
Vairs nepaliek ne atmiņas —

Bet sniedziņš krīt biežāk un biežāki,
Sedz visu dziļāk un dziļāki
Ar maigu nežēlību —

Bez vētru, bez sīvu cīniņu,
Bez pretošanās, bez asaru

Redz visur padevību.

Loks šaurāks un šaurāks savilcies,

Tu soli pa solim atkāpies,
Tev paliek tik tavas mājas;
Bet sniedziņš vēl nenostājas;
Lai tevi atpakaļ stumtu,

Viņš kāpj pār tavu žodziņu,

Viņš aizklāj tavu lodziņu,
Viņš gulst uz tavu jumtu.

Tu sēdi nu savā istabiņā,
Bet drošs tu neesi arī vairs viņā:
Skat' spogulī savu galviņu,
Rau, to ar savu baltumu

Jau sedzis pirmais sniedziņš,
Bet nu nav tālāk izejas —

Pēc tā vairs nenāk it nekas,

Kā vien — tas dziļais miedziņš.

HARMONIJA

Tu brīnišķīgi saldā harmonija,
Kas vakaros slēdz puķu kausiņus,
Kas krustus sedz kā zaļu lapu vija,

Ņem arī man iz krūtīm dzeloņus,
Tu brīnišķīgi saldā harmonijai

Nes šurp man vienu zaļu lapiņu,
Kā Noasam reiz nesa balodītis,

Lai, viņu redzot, es vēl ticētu,
Ka nav mans dzīves koks līdz saknēm vītis,
Nes šurp man vienu zaļu lapiņu!
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Ak, stiepjaties, jūs, neredzamās rokas,
Kas katram vētras negaisam liek rimt,
Kas jūras pierei izgludina krokas,
Ak, glābjat arī to, kas taisās ļimt, —

Ak, stiepjaties, jūs, neredzamās rokas!

Aud, harmonija, manu dzīves loku,
Aud atkal kopā to ar mūžību,

Ņem nogurušā spēlētāja roku,
Lai izviļ stīgām beigu akordu,
Aud mani, kopā aud ar mūžību!

DVĒSELES DIENDUSA

Aijajā mūžībā!

Dvēseles diendusa

Rožainā spilvenā!

Uz pirkstu galiem laiks garām iet..,

Ej celies! tver aši laiku ciet!

«Tik reti, tik īsi tas smaida!»

«Lai smaida.»

let posts ar troksni brāzdamies

Kā kritums pār klintīm gāzdamies,
Bēdz! briesmas un negaisi baida!

«Lai baida.»

Klau! nāve zagšus durvis ver,

Jau kaulu kāju pār slieksni sper —

Un nostājusies gaida. —

«Lai gaida.»

Aijajā mūžībā!

Dvēseles diendusa

Rožainā spilvenā.
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IDEĀLAM PIE KRŪTĪM

Kad būs man rokā sākts,
Ko saslēgt dzīves jostu?

Cikreiz jau atstumta nostu,
Cik reižu atkal tuvu

Pie ideāla eš k|uvul
Ko zaudēju?
Ko guvu?
Ik naksniņā
Mana dvēsele apstaigā
Kā rudens mēnesis druvu.

Ak, dvēsle, tu gurusi
No ilgām ceļa jūtīm,
Teic — kad tu dusēsi

Reiz ideālam pie krūtīm?

PRET RĪTU

Pār mani vien, dusa,
Tu pārlaidies pāri
Un manus plakstienus
Neaizskāri.

Kad nedevi dusēt,
Ko vietā devi?

Ko vairs man vajga!
Es atradu sevi.

Un maigi, maigi
Es izvilku šķēpu,
Ko ilgus gadus
Sev sirdī slēpu. —
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Un klusi, klusi

Ap mani tapa
Kā klusums no laimes,
Kā klusums no kapa. —

Spīd zvaigznes spožāk
Uz rīta pusi,

Spīd dvēsele, nakti

Pārcietusi.

Kā lapa no puķes
Rīst dzīve no malda,
Es zinu to stundu,
Kad nāve salda.

ZEM SAULES RIETA

Mani, kas drebēja dzīves salā,

Mani, kas tik daudz cieta, —

Iznesiet mani mūža galā
Zem saules rieta!

Tā saule, kas nedzīvos logos kvēl,
Kam šķiroties visu galotņu žēl,
Tā arī paliks pie manis vēl!

Kad viņa pār manu ķermeni ies,
Es jutīšu — viņa kavēsies:

Tā manus stingušos pirkstus tvers

Un katrā zelta gredzenu vērs;
Un maigākus, arvien maigākus,
Par tauriņspārniem vieglākus
Tā sarkanus zīda plīvurus
Uz pleciem man klās.
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Tā vaigā man katru grumbiņu
Un katru asaru celiņu
Ar zelta ūdeni izmazgās,
Ar ētera audiem susinās

Un manus ēnainos plakstienus
Kā puķu bārkstainos kronīšus

Ar purpura putekļiem piebirdinās;
Un beidzot vēl sies

Ik matu galiņā zvaigznīti;
Es spīdēšu spožāk un spožāki!
Tad viņa ies. —

„

Un es jutīšu — — vēl palicies
Viens maziņš sarkans laukumiņš mirdz

Uz dzisušās sirds. —

BRAUCIENS

Ak, cik karsts bij dienas tvaiks,

Ak, cik vēsa pusnaksniņa!
Pašā smilgas galiņā
Pamirdz spoža asariņa.

Vaļā risis kamoliņš;
Steigta — beigta dzīves dziņa ~.

Rokā vēl mazs gabaliņš
Sarkanota dzīpariņa.

Gurdie pirksti Jauj tam krist,

Negrib steigties vairs pēc viņa,
Atbrauc savos ratiņos,
'Aizved mani, pasaciņa!

Melnais krauklis priekšā jūgts,
Nav jau daudz tā vezumiņa!
Vienā zelta kalumā

Katrā kājā pakaviņa.
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Tālos gaisa klajumos
Aizslīd mēness pusripiņa...
letin savos mākoņos,
letin mani, debestiņal

Ak, cik karsts bij dienas tvaiks,

Ak, cik vēsa pusnaksniņa!

Smilgas galā rasa mirdz,
Būs tik vien par mani miņa.

AIZMIRSTĪBA

Nāk aizmirstība, izstiepusi rokas,

Ap viņām vijas rudens staipekņi,
Plūst miglas platumā tai drēbju krokas,
No vīlēm vēdinājās putekļi,
Nāk aizmirstība, izstiepusi rokas.

Tu gaidījis gan nebiji šo viesi,
Kas atnākusi tevi skavās slēgt!
Kur nu no viņas vairs tu projām iesi?

Kur tu no viņas acīm spētu bēgt?
Tu gaidījis gan nebiji šo viesi,

Tā noliecas pār tavu sirdi lēnām

Un klāj uz krūts tev savu plīvuru,
Kas audināts iz netveramām ēnām

Un plandās tauriņspārnu vieglumu.
Tā noliecas pār tavu sirdi lēnām.

Tā tevi izrotā viscaur un cauri,
Ap kājām, rokām līku loču pīns
Tev stiepjas, tavu domu zaļie lauri

Un tavu sapņu sarkanlapots vīns,
Tā tevi izrotā viscaur un cauri.

Balts mākonītis — kronīts tev uz galvas,
Tas ņemts no noziedējšas pienenes,
Pat putēdamas vieglāk nekā spalvas
Visapkārt spožas, baltas plāksnītes,
Balts mākonītis — kronīts tev uz galvas.



Un veļu pelni vēsā zelta traukā

Tai ir priekš taviem karstiem sirdspukstiem
Ar pilnām saujām viņa grābj tos laukā,
Tu bieži apbirdināts tiec ar tiemj
Rimst sirds no veļu pelniem vēsā traukā.

Nu dusi saldi aizmirstības snaudos,
Nu kuplos, zaļos vīnos aizmiedzi,
Nu sapņo ilgi sarkanzelta audos,
Kas esi, biji — mūžam nemini,
Nu dusi saldi aizmirstības snaudoši
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DZIMTENĒ

Bezdelīga, lidotāja,
Aizskrējusi pasaulē,
Atkal atgriežas, kur mājas
Veco drupu paspārnē, —

Dzimtenē.

Bite dienu nestāv stropā,
Bitei ziedi jāmeklē,
Vakarā ar visām kopā
Pārnāk atkal savmalē —

Dzimtenē.

Bite pati piekususi,
lemieg medus kārītē,
Bet pa miegiem klusi, klusi

San vēl sīkā balsīte —

Dzimtenē.

Upē viļņi vējā ceļas.

Pārplūst pāri krastmalē,

Viļņi, lai cik tālu veļas,

Aizplūst atkal upītē —

Dzimtenē.

Kokam zari plati plešas,
Cits pret citu sadursmē,

Saknes saknēm netop svešas,
Visas vienā zemītē —

Dzimtenē.
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Kokam zarus vētra sita,
Vētra — zaru pamāte;
Citi lūza, citi krita

Kad tik paliek galotne:
Dzimtene.

Kad tik paliek galotnīte,
Kur var atskriet dvēselīte,
Piekususi bārenīte,
Žāvēt spārnus saulītē —

Dzimtenē.

DZĪVĪBAS SARDZE

Tā nava nāve, bet atdusa:

Gultā no ledus kristāla

Zem balta sniega apsega

GuJ ziema uz pārsliņu spilvena:
Zem galvas rudizajš pagalvis,
Palikts nākošais ziedonis,
Bet tumšā sēra lakatā

Sēd kājgalā bijušā vasara.

Tā nava nāve, bet cerība:

Kaut zemei puķes atņemtas,
Pie debesīm zvaigznes paliekas,
Tās ne nozied, ne piekūst, ne gul!
Tur spožiem spriguļiem Kūlēji kuļ,
Tur debesu Lauva krata krēpes,
Pie Greizajiem Ratiem vizuļo rēpes,
Kas aizripo tālu mūžībā.

Tā nava nāve, bet dzīvība:

Kādi spēki briest dziļumā —

Kāda laime mīt tālumā —

Ko nākotne auž,
Viņa neizpauž —

Lielās zvaigžņu acis atpletusi,
Ledus pirkstu pie lūpām pielikusi,
Ziema cieš klusi
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APRAKTA MANTA

Tur lauka pele pāri skrien,
Tik aklais kurmis saredz vien,
Kur zemes bites kambarīts,
Aiz dzeloņu bultām aizdarīts,
Guļ paslēpts zemes ejās.

lekš balta vaska pagraba
Tur zudušā pērnā vasara

Guļ, saldā medū pārvērsta,
Un sūnu kanniņās lejas!

Ja meklē — dzīve kur palika?
Tu rodi: tā darbā pārvērsta!

VISS PLŪST

Viss rit un netverami garām plūst,
Un nav nekā, kas būtu paliekošs,
Un, lai cik stipris liekas un cik drošs,
Ar laiku katris lepnums pīšļos grūst.

Un katris dzīves spilgtums pelēks kļūst,
Kas šķietas paliekošs, tas nav vairs košs,
Pat dzidrais ūdens, ja nav aizplūstošs,
Zem platām rožu lapām staignī pūst.

Mums atliek tikai ritmam pievienoties
Un līdz ar lielo straumi projām doties,
Jo dzīve paliek mūžam negatava.

Un rūgtā atzīšanā nežēloties —

Ja arī pastāvības pašas nava.

Un katrai dienai pastāvība sava,
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ZEM CITA DEBESS LOKA

Lai izsamistu, lai gaustos vai bārtos,
Laiks mūžam bijušo neatkārtos,
Mēs ieejam vienmēr jaunos vārtos.

Lai rudens lapas trūdina,
Lai lietus zemi rūdina,
Lai ziema aizmirstībā gremdē,
Lai ziedons nīkstošus veidus dzemdē.

Tik nespēj laika visspēcīgā roka

Raut zemē lapas no atmiņas koka,
Tas zaļo zem cita debess loka.

AK, NAKTS NAV DUSA!

Kad tumsas tinums attinas,
Pa Visumu bez apstājas
Rit darbošanās klusa,
Ak, nakts nav dusa:

Vēl miegā viļņi krastu grauž.

Un sirmai laika māmiņai,
Viscauru dienu audušai,
Vēl roka neapkusa. —

Ak, nakts nav dusa:

Tā savus audus tālāk auž.

Viss, kas vien pārciests, pārdzīvots,

Top sirdi atkal saskaņots,
Kad dienas troksnis klusa,

Ak, nakts nav dusa:

Tā melodijas vienmēr gauž.

Un, kas jau atmests, neticams,
Tev rādās atkal iespējams,
Kad sāpes asrās kusa, —

Ak, nakts nav dusa:

No jauna spēks sev ceļu lauzi
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EGLE

Sen jau vēji apklusuši,
Tikai egle vien vēl šņāc...

Dzīve, sen tu aizgājusi,
Ko tu vēlreiz nāc?

Egle, smaga, pielijuši,
Vēju lauzta, piekususi,
Klus —

Apdeguši, brūni gali, •
Zari — izkaltuši skali,

Aizgriezusies, noslēgusies,
Savā tumsā satinusies,
Dus..,

Sirds, cik gausi tavi pukstil
Ko bez atlaidās vēl čuksti?

Vai vēl jauna, zaļa kļūsi?
Vai vēl pavasaru gūsi?
«Sāc!»

IKDIENAS SPĀRNI

Ikdienā arī ir zelts,
Tik atrocil

Ikdienas vaigam priekšā
Pelēki plīvuri.

Ikdiena gaida:

«Ej spožumu atsedzi!»

Ikdienai arī ir mīklas,
Kam nemini?

Ikdiena liekas tev sīka

Un ārdiena liela.
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Sīkā ikdiena pati
Ir lieluma viela.

Ikdienu uzskatot, redzi:

Tik lūžņi un sārņi!

Meklē vien dziļāk, un izaugs
Tev meklējot spārni.

ZIEDOŅVĒTRA

Sirds, vai tu jau izdzisusi

It kā vakarblāzma sniegā?

Sirds, vai tu jau apklususi
It kā liesma pelnu miegā?

Vecie zvēri, vecie sapņi
Izkūst līdz ar ziemas sniegu,
Atkal ilgas, jaunas, saldas,

Zog no pagalvja tev miegu.

Pārdzīvotām čaulām cauri

Jauni, zaji asni spraucas...
Viena dvēsele ar otru

Sen jau, sen vairs nesasaucas —

Arā ziedoņvētra ceļas,
Nama durvīs iekšā spriežas,
Skanot izber smieklu krusu,

Dejodama riņķī griežas.

Nomeklē man visu sirdi,

Kur tā justu vēl pa vecam,

Lai to dzīvei atkal dotu

It kā jaunu zvaigzni lecam.

Arā! projām! nebeidzami

Kalnā, lejā ceļi lokās.

Arā, projām, līdz ar vētru

Visa pasaule man rokās!
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DZĪVES ATSLĒGA

Spēks grib būt, un spēks grib nebūt

Asins plok un augšā traucas —

Atkusnī un atkal salā

Smalkas trīsas gaisā viļņo,
Bālās miglas klīst un saistās,
Saulrietā pie debess mirgo
Tūkstots rožu kristāliņu;
Rītos spēks no debess prasa
Dzīves zelta atslēdziņu.

Debess teic: «Ej meklē viņu!
Meklē augšā, meklē dzelmē;
Meklē to aiz koku mizām,
Meklē brūnos pūpoliņos,
Meklē dvēsles pagrabiņos,
Zilu acu ūdentiņos,
Karstu vaigu uguntiņos.

Meklē, meklē meklēdama

Dzīves zelta atslēdziņu!»

Saule auda, mēness pauda,
Lietiņš liegi pāri lija,
Zvaigznes klusi pasacīja,
Kur tā bija.

NĀKOTNES SAPNIS

Sarkani kvēlā godībā
Saule grimst vakarā:

Bijušais piepildīts!
Kas nāks — vēl nesacīts;
Tik it kā sapnis, zīmēta

No nākotnes pirksta galiņa,
Pie rožainā vakardebeša

Zaļgani bālā spožumā
Jaun-mēneša maliņa:

Sapnis, brīnišķīgi maigs,
Nākošais laiks!
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TAS VĀRDS

Tas vārds, tas pats par sevi skan!
Ne kokļu valdzinošās spēles,
Ne lakstīgalu viju mēles,
Neviena skaņa neskan tā

Kā brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi zied!

Lai būtu dārzs, lai būtu pļava,
Nevienā tādas puķes nava,

Kas ziedētu tik brīnišķa
Kā brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi deg!
Ne ogles, slēptas pelnu kvēlēs,
Ne liesmas, izpletušās mēlēs,
Vēl nedeg tādā karstumā -

Kā brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi spīdi
Par visu saules zeltojumu,
Par mēness bālo burvīgumu,
Par visām zvaigznēm spožāka
Spīd brīvība!

DEBESS KALĒJS

Lūst brīc un brāc!

Un šņāc un krāc!

Kas trokšņus no debešiem raida?

Vai pērkons saules kroni kaļ?
Vai dos viņš tautai to atpakaļ,
Kas gadu simteņiem gaida?
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Un vētra sten,
Un plēšas dzen,

Tiek uguns augstāk kurta!

Kad sakaisis viss debess jums,
Kūst nostu važu iekalums,
Tiek tauta vaļā burta.

Vai riets, vai rfts?

Visiem uguns vīts

Deg, oglēm Daugavā birstam:

Kā jaunas zvaigznes izkaltas

Mirdz spožas atmiņnagliņas
Tam pagātnes sāpju šķirstam.

Līst degošs sērs,

Šķīst zibens zvērs,
Viss apvārsnis virmo pilns kvēpu.
Kaļ spožu Lāčplēsim atslēgu,
Kaļ jaunu Spīdolai dimantu,
Kaļ Imantam saliekto šķēpu.

Gaiss pašķiras
Un izplešas

Kā zila puķe iz svelmes!

Viss debess atspīd safīrzils:

Kāpj augšup senā teiku pils
Iz gadu simteņu dzelmes.

Bet jods vēl cer

Un tumsu ber

Ar melnu līķa cimdu,

Viņš tautas kroni grib izārdīt

Un viņas bērnus atpakaļ dzīt

Uz mūžīgu tumsas trimdu.

Bet saules rīts,
Reiz izcīnīts,

Spēs tumsas pūķi nāvēt:

Jums, pērkoņbruņās ietērptiem,
Kā modriem gaismas pilssargiem
Būs augstā tornī stāvēt.
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TĀLREĢE

Kaut ar man circenīša acu nava,

Ko izšķirt visas tumsas līnijas,
Kad vaļā veras debess paslēptava
Un zvaigznes nāk un iet, un satiekas,
Es redzu, dabai burtu rinda sava,

Kas gaisos un kas viļņos krustojas:
Vējš iznēsā tās burvju grāmatiņu
Kā bite kājās vaska gabaliņu.

Lai arī mani dēvē, ka es nelga,
Es tomēr saredzu, ko citi nel

Kur citiem cietzeme, man jūras selga,
Es vienmēr dzīvoju kā ekstāzē:

Drīz smieklos saulaina, drīz asrās velga,
Iz asām degvielām man dvēsele,

Tā, savas nevaldāmas dziņas stumta,

Kā liesmas izplešas virs plāna jumta.

Es jūtu: notikumi kopā krājas,
Laiks ir tik smags, ka grib vai pušu lūst,
Un sēra dzeltenums uz debess klājas
Un, zilās mākoņpuķes mākdams, dūst;

Smags negaiss zemu lejup nokarājas,
Kaut vēl nevienas piles neizplūst, —

Plats zibens tik pie apvāršņa sāk rūsot

Kā pilna dvēsle, kas grib pāri kūsot.

Un pašā naktī man ir jāuzmostas,
Pirms vaļā veras gaismas plakstieņi,
Kā zemei, ietītai no karstas jostas,
Ap mani kvēlo lieli apvāršņi;
Uz augstiem svētkiem manas ēkas postas,
Un visi vārti vaļā atvērti:

Es redzu nākam tautu pavasari!
Un man ir rokā pirmie palmu zari!
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JAUNIE ARGONAUTI

Teikas tēlo argonautu

Senpasaules varoņtautu,
Visās briesmās iekšā rautu:

Tautas likteņglabātāja,
Zelta āda viņiem māja!
To tie briesmās meklēt gāja:

Pāri jūrām, pāri tālēm,
Pāri sniegiem, ledus gālēm,
Nakšu tumsām, dienas bālēm.

Teiku tēli izbāl bāli;
Atkal jauni ideāli

Velk uz citu jaunu tāli.

Kuģus rīkojam jau redzam,
Jaunus karogus mēs sedzam,
Atkal jaunas zvaigznes dedzam:

Arī mēs pēc zelta ādas

Braucam — kas mums sapņos rādās

Katram laikam vajag tādas!

Braucam pāri jūrām, tālēm,
Pāri sniegiem, ledus gālēm,
Nakšu tumsām, dienas bālēm.

Vētru bīties kā lai ejam?
Briesmas? mēs par briesmām smejam,
Paši mēs tās uzmeklējam.

Vecā, niknā Haribdija

Sarga visu to, kas bija,
Un, kas būs, — tā visu rija.

Viņas šausmu meža Skila

Rīkli ver un žaunas cilā,
Vēl tai zobi nenodila. —



Briesmās ejam, briesmu smejam,
Paši mēs jau vētru nesam,
Paši mēs jau vētra esaml

Pāri jūrām, pāri tālēm,
Pāri sniegiem, ledus gālēm,
Nakšu tumsām, dienas bālēm.

Un, lai ar pie pusnakts pola,
Arī mūs ved Kolumb-ola, —

Cīņa uzvaru mums sola.

Lai tā ar mūs bojā rautu,
Prieks ir būt par argonautu
Mūžam nemirstīgo tautu.
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VĒLREIZ

Ziedu saldums vēl uz lūpām,
Locekļos vēl dzīves ritums,
Dod man vēlreiz pumpurprieku,
Pirms nāk rudens lapukritums.

Visas krāsas izbāl dzīvē,
Ziema nāk ar bezcerību,
Dod man marta lietus šalkas,
Aprīli ar nebēdību.

Dod man zaļos maija rītus,
Zilas miglas plīvurību,
Jūlijnakšu purpurtumsu,

Septembera krāsainību.

Putojošā pārgalvībā
Laid man vēlreiz pāri šalkot,
Visu laimes apreibumu
Vienā pašā kausā malkot!

Dod man māņus, murgus, sapņus,
Raibinraibas fantāzijas,
Rītos trallas, naktīs elsas,
Pievakarā melodijas.

Atroc visus laika slāņus,
Dzīves durvis vajā darot!

Pirms kā dvēsle rudeņotu,
Dod tai vēlreiz pavasarotl
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MELNĀ, RADĪTĀJA NAKTS

Radītāja, veidotāja,
Atver savu dziļo klēpi,
Auglības un dīgļu pilnu,
lededz krāsas, izlej straumes,
Gaismu, ko tu dienai ņēmi,
Atdod, zvaigznēs pārveidotu!

Nakts, tu mīlas zinātāja,
Visu skūpstu glabātāja,
Visu zvēru klausītāja,
Visu glāstu satinēja

Garos, melnos zīda diegos,
Neraisāmos atmiņmezglos,
Visam mūžam būs ko raisīt!

RAGANU RĀSA

Manas bālās kaļķa sienas

Lūdzas: «Dod mums saules dienas,
Bur mums virsū spilgtas krāsas,
Ja tu esi raganrāsas,
lededz mūs ar acu kvēli,
Ja tu liesmām vaļu vēli!»

Aizsalušās, aklās rūtis

Gauž: «Tev ziedoņpilnas krūtis,

Kausē mūs ar tavu sauli,
Atver mūs uz citpasauli!»
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Krāsnīte ver muti plati:
«Skati, cik es tukša, skati,
Dod man kuram — siržu liesmu,
Dod man deglim — tavu dziesmu!»

Skurstens ārā, vētrā saldams,

Burvju kumeļš nesavaldāms,
Dūmu krēpes kratot, zviedz:

«Sēsties virsū, bur un zavē,

Zvaigžņu stundu nenokavē,

Steidz, ka pekles dzīrēs tiec!»

PIE PILNIEM GALDIEM

Briestošo sulu šampaniets,
Šūniņu trauku trauciņos liets,
Kūso augšup pa stiebru stiebriem.

Saules purpura segām klāts,
Mēneša sudraba izrotāts,
Galds ar zelta bļodām jau gaida.

Šonakt saukta tu mielastā,
Šonakt šaurajā gultiņā
Lielo sapni tu sapņot drīksti. —

Šonakt būs tev ap pleciem vīts

Rožu brokāts un lilju zīds,

Viegla kā smarša pār mūriem tu kāpsi,
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Vieglāk tu vēl par ēteri

Celsies, kas zemes smagumu

Samin zem kājām ar kristāla kurpēm

Šonakt maijs savas kāzas dzer,
Plašos kosmosa vārtus viņš ver

Svinēt lielos tapšanas svētkus.

ZEMES VĪNS

Nes pa nezināmiem ceļiem
Lielo valgmes noslēpumu
Ziedons šurp kā dziedējumu;
Smeļ no pašām dzivībs akām,
Kuras nāves dzelmēm blakām,
Nes uz augšu cauri veļiem. —

Rīts nāk līdzi — rožuvīti

Sev ap salto pieri pinis,
Liesmās iededz katru logu,
Salauž ziemas dzeloņžogu,
Kuru sals ap zemi tinis,
Sarauj ledus drāšu pīti.

Lapas, kas jau bija sausas,

Atzaļo no lielā brīna,
Paša zemes ugunsvīna!
Notirpušie zari ceļas,
Rievas pildās, ziedi šķeļas,
Visus pārņem saldas jausas.

Ziedoņlietiņš silti skalo

Sastingušās pazarītes,
Raisa tās no sniega svariem;

Strazdiņš svilpo jau pa zariem,

Ausis spicē vāverītes,

Bezdelīgas apkārt čalo.
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Lienat ārā nu no alām, ;j

Visi sāpju eremīti!

Ziedons rīko lielu talku,
Katram sniegs viņš svaigu malku

Metat savu rūgto spīti,
Braucat šurp no nāvessalām! —

Sirds, ir tu cik ilgi slimsi!

Ziedons sniedz ir tevim malku,
Pilnu laimes, pilnu šalku,

Sapņu meža bērza sulu —

Tā tev kliedēs sāpju bulu,
Dzer! — un tu no jauna dzimsi!

VAIŅAGOTIE

Debess vaiņago tevi,
Jaunība:

Ar dierm sarkano zeltu,
Ar nakšu tumšo topāzu,
Saule uz pieres tev lec,

Zvaigznes no acīm spīd.
Tu, augstākā dievība,
Pār tevi nav nekā!

Zeme vaiņago tevi,
Jaunība:

Apkaisa tevi ar ziediem,

Apvij ar vīna vītēm

Kā jaunu, dusošu Bakhu

Pie apgāztiem vīna kausiem.

Tu, skaistākā dievība,
Blakām tev nav nekā!
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Aši tu steidzies par dzīvi,
Jaunība:

Dienas kā medniece gūsti,
Laiku kā pļāvēja pjauji,
Līdz ar atkusni atnāc,
Līdz ar saulgriežiem eji.
Tu, dievības pastara,
Pēc tevis nav vairs nekāl

KARAĻMĒTELIS

Jaunība tev un mīla,
Katra kā agrafas zvīla

Plecos karaļmēteli tura.

Viņu degošā dailē

Platās acis tev gailē
Kuplajā zeltmatu ugunskurā.

Mutē baltzobu vaiņadziņš
Mirdz kā mēneša puslociņš,
Plešas tev krūts kā piepūsta bura,

MELNĀ, RAGANISKĀ NAKTS

Melnā, raganiskā nakts

Nāk un sasit dienas kausus,

Izlej visu vakarvīnu,
Zelta putām pāri plūstot:
Jūrā salej purpurstraumes,

Lejas pielej pilnas tumsas,
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Strautus pieber zvaigžņu klēpjiem,'
Miglai savēlušos matos

lesprauž bālus mēnešziedus, •_

Paņem visu zemes lodi,
Auklē savās melnās rokās.

Vējus valda rožu grožiem,
Vēsmas sien pie smilgu kātiem,
Miegu gulda magoņcisās,
Sapņiem atslēdz sudrabvārtus,
Vēlējumiem uzceļ pilis
Safīrziliem mēnesstorņiem,
Noņem savu zvaigžņu sagšu,
Stiepj kā debess telti pāri.

Pati, vīna apskurbusi,
Atpin savus melnos matus:

Izpleš tos pār visiem kalniem,
Pārstiepj pāri visām dzelmēm!

Liek sev galvā mēnesskroni..,

Kaut tas nokrīt, pušu lūzdams,
Liels un sarkans debess malā,
Bālai dienai tuvojoties.

RĪT UN ŠODIEN

Rīt es raudāšu — to es zinu,
Bet šonakt es purpura dzīrās svinu,
Šonakt es dejoju raganu dejul

Rīt atkal zemu pie zemes es plakšu
Un smagi nēsāšu asaru sagšu,
Bet šonakt es sarkanos plīvuros eju!

Dzied visi nervi man fantāzijas,
Pa dzīslām šalcošas urdziņas vijas,
Bet rītu kā upe es dumbrā sikšu. —



Sai naktij — kā bite rozes traukā —

Es visu saldumu izsūkšu laukā,
Bet rītu zaļglumā purvā es stigšu. —

Sī nakts lai atdod man visas balvas,
Mans rīts būs puķu kāts bez galvas, —

Šonakt es ap mēnesi vaiņagu vīšul

šonakt vien es dzīvoju — to es zinu,
Šonakt ar velniem es kāzas svinu,
Bet rītu es rīta vairs negaidīšu!



PĀR ZAĻIEM MEŽIEM

Uz vēja zirdziņa
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VĒJA ZIRDZIŅŠ

Vēja zirdziņš,
Stiebru ausis,

Rasas acis,

Puķes plaukst no pakaviņām.

Jāj pār jūru:
Jūra balta

Saputojas.
Jāj pār druvu:

Druva zeltā

Novijņojas.
Jāj caur zemēm trejdeviņām.

Jāj pa zilo

Sapņu mežu,

Jāj pa zvaigžņu
Sudrabcelu,

Nojāj līdz pat debestiņām!
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BALTA AINA

Viss balts

Un salts,
Un palss!
Un sals

Vēl visu sien

Un tura ciet!

Bāls mēness pa tumsas ezeriem brien,

Zilas ir cilvēku acis tik vien,
Un zila dūmu puķe uz jumtiem zied,

Pats ziedonis, agrenis,

Nosalis, samircis,
Par pēkšņu atnācis,

Pie ziemas durvīm vēl piespiedies, trīs.

MOLA AKORDI

Bet ziedons ar dievišķu elpu
Veļ siltus ētera viļņus pa telpu;

Un noskan kaut kur iespindzējums,
Kā sīkiem kristāliņiem pušu lūstot;

Un, cietam ledus ornamentam kūstot

Plūst liega skaņa
Kā odu spārnu zaņa;

Pa gaisu viļņo viegls ietrīsējums:
Jau sākas lielā debess zvana lējums,
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ZIEDOŅA MILŽI

Ziedoņmilži kausētāji
Jau no kalniem nokāpuši:
Apsnigušos pakalniņus
Tie kā baltus kukulīšus

Padusē paņēmuši.

Saules meitas sildītājas
Līdzi lejā nonākušas:

Apledotus ezeriņus,

Noraudājšos avotiņus
Priekšautā satinušas.

Debess versmē vara kalvē

Pērkons karstas dienas kaļ:
Zili zaļas nokrāsotas

Nomet zemē atpakaļ,

ZIEDOŠA DEBESS

Sarkaniezilgans,

Zilganiesarkans
Debess viss viens vienīgs ziedu zvans,

Coku čokarots,
Krūžu krūzuļots

Viļņo apkārt mākoņ-sidrab-tvans.

Zied vēl debeši,
Mirdz vēl mākoņi,

Eņģeļi tur pārskrējuši nakti:

Sidrabkamoli,

Tvaiki savelti,
Vēl no viņu spārnuvēja brīzes.

Zemē eņģeļi
Sapņus nesuši

Mums no pazudušās paradīzes.
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ZIEDOŅA FEJA

Sniega uzsedziņš,

Lapu lindraciņš, -;
Vizbulīts -i-

Kamzalīts — . >■ .

Ziedoņa feja pa kailajiem laukiem staigā,

Vēja žūžoņa
Svārciņus plivina,

Mati kā bišu spārni saulītē zaigā.

Saknītes irdina,

Asniņus kustina, —

Aiz aruma paslēpies zirnītis,
Uz acīm cepuri viltīgi uzmaucis,
Noskatās: kāda šī, kas tur tā spīd?

Sīciņas rociņas —

Narcišu lapiņas,
Maza sirsniņa —

Rasas tulzniņa:
Gribētu visu pasauli apzeltīti

NĀRU PIRKSTI

Kas avotu mēdz saldināt,
Kur visai jūrai sāls ir klāt?

Tur ziedonī sanāk nāriņas
Un sēstas uz avota maliņas,

Un, krokājot burbu]u čokarus,
Mērc iekšā savus pirkstiņus.

Lai avots ar klusu laipnību
Bez trokšņa veldzē ceļinieku,
Kam, tvīkstot pusdienas karstumā,
Pa tuksneša smiltīm būs jāstaigā.
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ZIEDONIS MOSTAS

Ziedonis mostas!

Stiepjas un plešas melnās velēnu jostas.
Sakustas žemzemes dziļākās dobes,

lespīdas tumsa un tvani,
Sarkani iekaist pelni,
Kur ziedons dedzis

Uz rudens sārta.

Ziedonis ceļas!
Nokrīt no pleciem pērnlapu rudens sārņi,
Ledus pērles raisās no zaļmatu galvas,
Izplešas spārni
Plaši pār zemi kā ekvatorjosta,
Tirpušos locekļus staipa viņš līdz pat zvaigznēm,
Kaklu pie mēness lociņa slej.

Ziedonis pošas:

Purpurmākoņa vaiņagu liek sev galvā,
Sīrija dimantus kar,

Apliek Oriona sprādzes,
Rožainu apvāršņa togu kroko ap pleciem,
Upes un straumes plīvo kā vizošas lentes,
Pašu sauli kā topāzu sprauž pie krūtīm.

Ziedonis smaida:

Un mīlīgs zaļums klājas,
Asaras pamirdz — un silti avoti veras,

Smiedamies urdziņas trokšņo un čalo.

Dveš viņš ar dvašu,

Un iedegas zaļas liesmas:

Koki un krūmi deg zaļā ugunsgrēkā,
Zaļi lapotas liesmu mēles lokās,

Dzirksteles birst visapkārt un top par puķēm,
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Ziedonis dusmo:

Un paceļas kalni — spītīgi, lepni,
Klintis nicīgi atsakās zaļot,
Rūgtums ap lūpām — un šķeļas spraugas un plaisas,
Sīki pauguri bailīgi spiežas kopā
Kalniem pie kājām.

Ziedons iet cīņā!
Noņem no galvas rožaino mākoņu vītni,

Negaisa cepuri liek —

Zibens zobenu jož —

Gaismas bruņas zem miglas mēteļa slēpj,
Ziedons iet cīņā:
Mūžīgs viņš cīkstons pret tumsu un nāvi, un jodieml

PĒRKONA DUSMAS

Pērkona vecis

Neganti rājas,
Dvesdams un mezdams no vara plaušām

Tosu un sēru:

«Koki, puķes, strautiņi,
Ko jūs bez prāta

Šalcat un traucat, un ziedat, un vizat,

Kas tās par steigām!
Pate tu, saule,

Aplama esi,

Audzējot, plaucējot, sildot un spīdot
Mūžību traucē!»

Pārklājas tumsa —

Pārlaižas baigums —

Saule sev vaigam sedz plīvuru priekšā —

Dziest krāsas un sposme. —
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Tikai aiz melnām

Mākoņu durvīm —

Septiņas jauniņas varvīksnas meitiņas
Nerātni smejas:
«Rūc savu rūkumu,
Kas tevi klausa!

Zil-zaļi rožainas stiepjamies pāri
Tevim pār galvu!»

SAULE NĀK

Visa debess izklāj zelta segas,
Baltos mākoņgalos atspīd degas
Vienmēr dzidrāk, vienmēr rožaināki

Saule nāk!

Kalni noņem miglas cepures no galvas,
Lielās saules priekšā ce{os klūpot,
Lejas sniedz tai pretī ziedu balvas,
Zelta rasai upurdūmos kūpot.
Mēness nodod godu: zobens rokās,
Visi jumtu dūmi pretī lokās:

Saule nāk!

Vecie, šķībie torņi slejas cēli,

Sposme atspīd zvanu zajā rūsā,

Zelta gaisma visiem pāri kūsā,

Torņu gaiļi dzied ar metālmēli:

Saule nāk!
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lelas, kur vēl nakšu veļi skraida,

Atstiepj līkās muguras un gaida
Aizaugušie taki balti smaida,

Aizputējšie ceļi spīdēt sāk:

Saule nāk!

Bet pār torņiem augstāk sirdis slejas,
Rokas izplešas kā ziedu lejas,
Visas acu bites mēdu vāk:

Saule nāk!

JAU! JAU!

Jau diena sarkst,
Jau debess zilst;
Jau saule kāpj
Un karstāk svilst.

Jau visas krāsas spilgtojas.
Sirds krūtīs briest

Un ilgām pilst,
Un vēlējumi iedegas. —

Jau mākons milst,
Un tālumā negaiss jau veidojas —»

Tur jodi jāj raganu precībās. —
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JAUNS VANAGS

Vēl tikko agrais ziedonis

Sev saules jostu joza,
Jauns vanags vaska zābakos

Jau zaļās acis groza.

Viņš notirpušos spārnus pleš:
Vai sasniegs debess jumu?
Un žirgti skatus apkārt laiž

Ar jautru plēsīgumu.

Kur vien viņš klajā parādās,
Viņš visus putnus baida,
Tik viena bezdalīga vien

Tam švīkstot apkārt skraida.

Tā viena pate bezbēde:

Kur viņš — tur viņa ar!

Tā taisni savu ligzdiņu
Zem viņa ligzdas kar.

DIENVIDUS VĒJIŅŠ

Dienvidus vējiņš sēd ceļmalā
Uz akmeņa:

Smildziņas pašķirsta,
Lapiņas drebina,
Mīlīgu meldiņu sidraba stabulē pūš.

Dienvidus vējiņ, tu mazpuisTt,
īsi tev spārniņi,

Kurp tu gan aizskriesi?

Man līdzi netiksi,
Saulmeitas krustdēliņ, vējmātes paštarīt!
Paliec, kur sēdēji!
Man jāiet vētrai pēdas dzīt.



HEI, BALTDIENAS! ZILDIENAS! ZAĻDIENAS!

Pēc smagi gulstošas nedienas

Nāk spārnotas baltdienas,
Pēc staignāja melndienas —

Plūstošas zildienas,
Pēc pelēkās, tvanīgās ikdienas

Smaršotas lieldienas —

Hei, baltdienas! zildienas! zaļdienas!

Hei, lieldienas!

Pēc pelndienas!
Nu nebūsim turpmāk sērdieņi, ilgdieņi, vārgdieņi!
Saule visiem mums sukās matus ar zelta susekļiem,
Un staigāsim visi kā dievdēli

Uz pleciem ar sarkaniem saules mēteļiem.



PAR ZILIEM MEŽIEM

Uz balta gulbja

Moto;

Ērgļi preti klintim steidzas,

Ilgu putnam, baltam gulbim,
Saldās dziesmās jānobeidzas.
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LAIMĪGAIS LAIKS

Laimīgais laiks,
Sirdsmodas laiks:

Vai dusēt vēl, vai mosties? — asins virpas
Pār visu miesu pārlej saldas tirpas
Un dvēseli līdz gultnei sadrebina.

Laimīgais laiks,

Neziņas laiks:

Kad mocošs ilgu tvans un salda tosa

Sirdssaknītes no ziedoņvētras plosa
Un dzīsliņas kā zarus izstīdzina.

Laimīgais laiks,
Asaru laiks:

Kad sakarsusē piere, tvīkstot skumjās,
Uz bālām rokām bezspēcīgi jumjās:
Viss liekas zudis, un vēl viss ir priekšā, —

Laimīgais laiks,

Priekšjūtu laiks:

Kad raudot smaidi un kad smaidot raudi,
Šās asras nākotnei ir sēklas graudi,
Bet sasniegtā jau nāves dīglis iekšā.
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SMALKAS STĪDZIŅAS

Tad dzīvi garām šalcam nemanīju,
Kā sīciņš puteklītis, smiltīs snaudošs,
Vēl krūtīs nebrieda man negaiss draudošs,
Tik smaidu zibentiņš vien pazibsnīja.

Ik stundu un ik brīdi veidu miju:
Kā zelta mākonītis miglu audošs,

Kā rudens prieka pilns, kā ziedons raudošs

Es smalkas stīdziņas ap dzīvi viju.

Sirds pate tad ar savu vaska mīksnu,
Ar jaunām jūtām līdzi straumes teklei

Pār dzelmi spēja pārkjūt, izbēgt seklei.

Tad savu fantāzijas krāsu tvīksnu

Un savu sapņu raibo varavīkšņu

Tā spēja pāri pārstiept pašai peklei.

METAMORFOZAS

Kad bēdājos:
Liela, liela izaugu par milzu sienu,
Zelta sauli neredzu ne zilo dienu,
Savus melnos kraukļa matus

Garus, platus
Visai zemes lodei apkārt sienu!

Kad bēdājos,

Jā, tad!

Kad priecājos:

Sīciņ-sīciņa pavisam kopā raujos,
Baltā celiņā pie smiltīm klātu kļaujos,
It kā saulmīlītis,

Spīdošs zelta puteklītis,
Katram vējam sevi projām aiznest ļaujos.

Kad priecājos,
Bet kad?
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AIZLŪZĪTE

Straujš miesas ritums

Kā krāces kritums,
Vēl solis viegli steidzas nepalēnots,

Mirdz iebāls vaigs
Kā mēness zaigs,

No skumju vaiņaga vēl neapēnots.

Vēl ilgulīte
Kā princesīte

Aiz kalniem deviņiem guļ neatrasta.

Bet dvēselīte

Kā aizlūzīte

Jau nolaiž galviņu uz veļu krasta.

KĀJAS VĒL NAV STAIGĀJUŠAS

Kājas vēl nav staigājušas,
Bet jau gurdas paliek mājās —

Rokas vēl nav apskāvušas,
Bet jau šjaugas nokarājas —

Acis vēl nav skatījušas,
Bet jau asras iekšā krājas —

Lūpas vēl nav skūpstījušas,
Bet jau rūgtums apkārt klājas —

Sirds nav karsti pukstējuse,
Bet jau mierā remdinājas. —

Jaunā sejā vaidziņš saltais

Bālāks nekā ceriņš baltais

Nobālis pa mēnešnaktīm.
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ŠODIEN PAŠAI MAN NAV JĀRAUD

šodien pašai man nav jāraud,
Arā lietus raud par mani,
Pielej asrām visas lejas.

šodien pašai man nav jāskumst,
Arā migla skumst par mani.
Aprok tumsā visus kalnus.

šodien pašai man nav jātrauc,
Arā negaiss trauc par mani,
NaceJ debess zilo jumtu.

šodien pašai man nav jāsteidz,
Arā vētra steidz par mani,

Kurp es mūžam neaiztikšu.

Kurp es mūžam neaiztikšu —

Rokas klēpī vīst man klusi,
Dvēsle spārnus ievilkusi.

MARTA ACIS

Ak, šīs lielās marta acis,

Visur tās man pretī skatās:

Ledus plaisās, sniega čaugās,,
Asarotu zaru spraugās, —

Lielas, dīvainas un platasl

Ziedoņlaiks, tavs aicinājums

Neizturams, neatburams!

Ilgu audums pušu plēšams —

lekurts uguns ledū dzēšams —■
Un no jauna atkal kurams.
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Zicdon, aizmūžības sūtni,
Laiku laikos izstarojies
Milijonu sauļu kaismā,

Lapu plauksmē, ziedu raismā,
Kam no jauna vaiņagojies!

tēsīsi' ņ&u? tCSv**»

Nebūtībā bij tik saldi,

Nogrimst, aizmirst, neatmosties

Ak, ka ,atkal dotos turp es,
Kam man noaut nāves kurpes,
Kam uz dzīvi atkal posties?

Ak, jūs lielās marta acis,
Jūs jau visu, visu zināt!

Noslēpumu kamoliņu,
Lai cik dziļi slēptu viņu,
Jūs iz sirds man izritināt. —

PUTEKĻU LIETUTIŅŠ

Lietutiņš putina
Smalkas smalknītes,
Nesniedz vēl saknītes —

Ādu tik kutina;
Sirds

Vēl ne kaist, ne deg,
Ne salst, ne lūst:

Sirds

Kā balta sniega pārsla
Uz za]as lapas

Lēni, lēnītēm kūst. —
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VIEGLS SĀRTUMS

Vieglas un smalkas

Pārskrien pār ezeru

Ar vēja uzpūtu
Sudraba šalkas.

Rietā no vakara sebes

Brīdi tik kaistošs

Un tūdaliņ gaistošs
Rožaini uzliesmo debess.

ZELTA RASA

Nu ir, nu ir atnākusi

Lielā stunda!

Lielā diena!

Nu ir mīlas

Zelta rasa

Dvēsles zilā puķē
lebirusi!

DZELTENS ZARS

Kam saule karstāk iedegs svelmi

Un viņas stari tālāk sniegsies
Un plaucēs ziedā katru zelmi,
Tad arī tu pēc manis tieksies:

Tad tu pār manu dvēsles dzelmi

Kā dzeltens zars pār upi lieksies.
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AK, ACIS!

Ak, acis, jūs dejotājas,
Ko dējat, ko smejat tūlīt,
Kā jūra veļ viļņus uz selgasl

Ak, acis, jūs klejotājas,
Kam sapņiem pēdas dzīt!

Ak, acis, jūs topat velgas. —•

Ak, acis, jūs dzejotājas,
Jūs redzat, kas dzejā tik mīt,
Ak, acis, jūs lielās nelgasl

MANS PAGALVĪTS

Mans pagalvīts,
Mans liecinieks,
Mans dalībnieks,

Bij balts kā nomesta gulbja spalva;
Mans nakšu prieks,

Ar sapņiem pilns kā magones galva.

Kas sarkanas ogles

Pagalvī palicis?
Kas dzirkstošām sprikstīm
Gultiņu piebēris?
Nu sirsniņa sirgst —

Es sava miera vairs nevaru atrast miegā
Un pieres uguni roku pagalvja sniegā. —

Mans pagalvīts,
Sāpju izcilāts,

Ilgu pieraudāts,
Kā balta ūdens roze asarās mirkst.
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CERĪBU LODZIŅŠ

Mazs cerību lodziņš
Man palicis vēl vienviet,

To agri un sebu

Es vaļā veru

Un ceru un drebu,
Un drebu un ceru,

Un nevaru celties, ne dusēt iet,

Mazs cerību lodziņš
Vai visa dvēsle man šķieti

Nāk vētra

Un aizcērt man cerību lodziņu ciet.

ACU DZEJAS

'Asaras ir acu dzejas,
Acīm vien tik īpatnējas:
Sīki, spoži kristāliņi
It kā laimes āboltiņi

Maigi ierit pantu slejās.

Lūpas, kuras saldi smejas,

Lūpas, uguns iekūrējas,
Blakām asru ūdentiņiem

Deg ar smaidu uguntiņiem,
Lūpas, dzejas izteicējas.

Asaras, kas smaidot lejas,
Visas dzejas noslēdzējas;
Asaras ir smaidiem rada,
Sirds kā ritums abas vada,

Abas plūst no mīlas sejas.



155

SUDRABA TIKLIS

Kaila un dreboša

Jūras meitiņa
Mīlas sudraba tīkļa

Malā es izvilktai

Visi apvāršņi rožainu liesmu pilni!
Kas uzsegs man pelēko, pērjoto vilni?

Man bail no taviem skatiem,
Ka līdzi neaizdegos
Un glābdamās visa es segos

Saviem garajiem, zaļajiem meldru matiem.

MIRTES LAPIŅA

Vai lietiņš gar logu lija?
Vai vējiņš lēnītēm

Ar samta kurpītēm
Pa ziedoņa naktīm staigā?

Kas man ar sīciņu
Mirtes lapiņu
lesita vaigā?

Jeb vai tavs skūpsts tas bija?
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ROŽU SĒTMALĪTE

Nāc un manā dārzā mīti,
Nāc uz rožu sētmalīti!

Divas acu atraiknītes

Sejas dobē iedēstītas,
Divas samta uzacītes

Vainadziņā kopā vītas:

Balto zobiņu rindiņas
Dārzam apkārt kā vabiņas.

Visa mana dvēselīte

Zied kā rožu sētmalīte!

Nāc un manā dārzā mīti!

MANA MUTE IR PUĶE

Mana mute ir puķe —

Viņas kausiņš aizdarīts, ciets,
Ne saule, ne vējš to vaļā neatvīla.

Mana mute ir puķe —

Viņas vienreizējs uzplaucis zieds

Ir vārdiņš — mīla.

LŪPU ROTAĻA

Sīki mīlas vārdiņi — smaidošu lūpu
Rotaļa:

Sārtu mākonīšu vakara debess

Pildīta,
Sudraba gliemežiem purpura jūra

Apsēta!

Vārdiņi — burbulīši uz asaru

Ezera,

Nopūtas — bārbaliņas pie ilgu
Sērbērza.

Lielā jūra uzplūst visa no

Lāsītēm,
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Karstā uguns iedegas visa no

Sprikstītēm.
Apklāju, apberu tevi ar rožainām

Pārsliņām,

Apspīdu, apmirdzu tevi ar zajām

Guntiņām.
Mīlas siltas asaru lāsītes līst tev uz

Krūtīm

It kā ziedoņa lietiņš uz pelēkām loga
Rūtīmi

DIVAS DRAUDZENES

Divas acu samterrites

Ļoti tuvas draudzenītesj

Viena zin, ko otra dara,
Abām kopā liela vara:

Kam tās uzmet savas gailēs,

Viņas uzliek lielas spailes —

Ko tās ietīklotu tura,

Deg uz mīlas ugunskura.

ŠĀS NAKTS VAIŅAGĀ

Mēs

Divi ceriņziedi

Vienā lapiņā —

Mēs esam

Skaistākais zieds

Šās nakts vaiņagā.
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GAR PARADĪZES MALIŅU

No «tu» uz «es» —

No «es» uz «tu» —

Mūs mīla ved pa taciņu
Gar paradīzes maliņu,

Starp tu uri es —

Starp es un tu —

Es ilgu jūru pārbraucu
Ar ciruļspārna laiviņu.

Kad tu bez es —

Un es bez tu —

Ar melnām burām žēlas brauc,
Viens otru sauc — vairs nesasauc.

Ne tu, ne es,
Tik dvēseles:

Mēs tiksimies iekš nebūtnes

Kā tūkstošgadu zvaigznītes,

NIMFA JASMĪNĀ

Es, kopš mani mīli tu,
Visa tavā lokā,
It kā nimfa dzīvoju,
Slēgta jasmīnkokā.

Smaršo viss mans mājoklis,
Zied man visas sienas,

Laiks te dusēt aizgājis,
lemigušas dienas.

Uzlec jaunais mēnesis,

Spožs kā sudrabasmins.

Ak, ko tas man darījis:

Nopļauts guļ mans jasmīns,
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TAVĀS ROKĀS

Melna odze debesīs gail —

Ak, kā man bail!

Vētra pār jumtu iet —

Turi mani ciet,
Mūžīgi ciet!

Slēdz mani savā skāvienā

Kā pilienu kristālā,
Kā kodolu riekstiņā,
Slēdz mani kā velvēta kapu siena!

Kad noraisīs nakts sev zilo jostu,
Nāks pelēkām piedurknēm diena —

Man bail, kad es no rīta mostu,
Ka neatrastos es viena. —

AIZBAIDĪTA LAKSTĪGALA

Ak, lakstīgalu aši

Var projām aizbaidīt;
Pa bērzu pudurit'
Tā zaros slēpta mīt

Tik īsu, īsu brīd'. —

Ak, mirklīt, zeltspārnīt,
Kā tevi sagūstīt?
Vairs nebūs tevis rīt!

Par lakstīgalu ašāk,

Ak, ašāk

Var laimi aizbaidīt.
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ILŪZIJA

Tik klusi, klusi tu nāci:

Kā mēness, pārkāpis pār mūra žogu,
Ar staru soļiem ieslīd man pa logu.

Tik klusi tu ausīs man dvesi —

Vai rožu smarša nāca līdz ar vēju,
Jeb vai es tavu balsi sadzirdēju?

Bet klusāk, vēl klusāk tu gāji —

Es sajutu, kad atkal steidzi projām.
Kā bites ēnu viegli aizlidojam.

Es pat vairs nenoģidu:
Vai tas, kas bijis, ar patiesi bija?
Vai viss tik nebija vien ilūzija?

Tik īsa, zila ilūzija!

IRSTOŠS VAIŅADZIŅŠ

Ikkatra jauna mīla pasaciņu vij —

Ikkatra pasaciņa iesākas: «Reiz bij. —»

Bet laiks, kas steidzas, aši veidus mij
Un tas, kas bij,
Tas jau —

Vairs nav.
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BALTS BALODĪTS

Kur vissarkanāk kvēlo rīts,
Laižas augšup balts balodīts,
Maziņš debesu censonīts,
Un izgaist liesmainā zvīlā.

Vai acis tik mani nepievīla?
Es neredzēju vis balodīti,
Es redzēju baltu dvēselīti,
Kas sadega sarkanā mīlā.

PĀRLAUZTS GREDZENTIŅŠ

Tur rietumos,
Kur lēni izplēn saules sarkans kvēlums

Un zemi apņem klusais vakaržēlums, —

Vēl mākoņos
Kā aizmirsts karājas
No mēneša viens gabaliņš —

Kā vidū pārlauzts gredzentiņš:
Tas viss no laimes mums atlikās!

UNTUMAINA MĪLA

Tu, nevainīgā!
Tu, vainīgā!

Tu, aicinošā!

Tu, gainīgā!
Te laipni klātu sauc, te lepni projām raidi,
Kad viss ir aizmirsts jau, tu atkal miji smaidi

Kā Psihei — uz lūpām
Tev taurenīts:

Ko sola tavs vakars,
Vairs neatmin rīts. —

Kā salda pasaciņa šurp tu attecēji.
Kā rūgta patiesība nu tu projām eji.



ROŽAINI MELI

Rožaini meli,
Mirdzoši māņi
Kūso un šalko,

Spīgo priekš acīm. —

Dzīvība — rotaļa
Bezdibens malā:

Rožaini meli,
Mirdzoši māņi!

Austa iz ētera,
Asins un uguns,

Jaunības mīla —

Rožaini melil



PĀR SARKANIEM MEŽIEM

Uz uguns pūķa
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RĪTA RASA

Kur rīta rasa

Uz ziliem ziediem,
let degošām kurpēm
Pusdiena pāri —

Līst dzirksteļu straumes

No sarkaniem matiem

Uz rīta rasu,

Uz ziliem ziediem. —

Ak, zilie ziedi!

Ak, tālie rīti!

Ar slāpstošām lūpām
Pusdiena prasa:

«Kur rīta rasa?»

VIENA STUNDA

Viena stunda dienā ira,
Tikai viena,

Ar kuru vaiņagu sev uzliek diena;

Viena mirdzoša stundai

Tad pelēkā pilsēta atdzīvojas,
Visas netīrās peļķes varvīksnojas,
Pār jumtiem klājas zeltainas segas,

Mirdz logi pilni no ugunsdegas,
Visi šķībie torņi taisni slejas
Un viegli kā strūklu fontāni lejas.



Viena rožaina stunda!

Kad iet pret vakaru dienas groze
Un saule jau līkst kā vīstoša roze,
Visa jūra tad viļņojas iesārta,
Kā rožu lapām piebērta
Un vakara purpura drapērijās
Visa zemes lode iekšā vijās,
Pat kapos zem silstošās zemes kārtas

Uz brīdi miroņu lūpas top sārtas.

Viena stunda!

Tad saule kā Spīdolas dimants mirdz;
Un sirdij pretī tad uzliesmo sirds —

Kas tanī stundā satiekas,
Tiem jāmīlas

MĪLAS BULTAS

Es maigi grimstu jūtu plūdumā,
It kā bez spēka dzelmei ļaujas slīkons,
Un mani pārņem ambroziskis tīkons:

Pats mīlas dievs man liekas tuvumā,
Salc viņa neredzamo spārnu švīkons.

Bet, lūk, no cipreses, no kapu spoka,
Griež melnas bultas viņa balta roka, —

Viņš bultu galus saldā medū mērcē,

Bet reizē slapē arī nāves tērcē

Un tad tās liek uz sava zelta loka,
Lai saldā mīla sirdis dzeļ un moka.—
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EROSS, AK, EROSS

Plēsīga putna spārniem

Uguns sarkanas krāsas

Nezin kā dzīvē šurpu tu atlaidies esi,
Eross, ak, Erossl

Cēlies no pirmbūtes olas,

Izperēts pašas Nakts,
Orfisks noslēpums apdvesmo tavu būti,

Eross, ak, Eross!

Panteru mātes zīdīts

Asins un uguns, un piena,

Plēsīgs un glaudīgs, un mīlīgs, un viltīgs tu reizā,

Eross, ak, Eross!

Krokuss un vijolītes
Kaisās pa tavām pēdām,

Saldas nopūtas izgaro zelta tvaikā,

Eross, ak, Eross!

Bultas no cipreses griezdams

Melnas, no nāves koka,

Kausētā alvā vēl viņas iekšā tu mērci,

Eross, ak, Eross!

Akls tu esi, ak, Eross,
Akli tu bultas izšauj:,

Dieviem un cilvēkiem reizā tu bīstams es;,.

Eross-, ak, Eross!

Upuri, ķerti no tevīm,
Izdvesmo laimīgā smaidā —

Nāve tiem sirdī, bet medus garša uz lūpām,
Eross, ak, Eross!
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RAGANZIEDI

Ceju staigāt var pa lietu,

Mērķi sasniegt var pret vētru,
Priecāties var gaišā saulē. —

Mīlai vajag pusnakts tumsas,
Vajag brīnumu un baigu,
Visas sapņu valsts tai vajga. —

Skūpstiem vajga bāla mēness,
Karstiem vaigiem saltu ziedu,
Raganziedu, mēnessrožu,
Kuras nozied, rītam austot. —

STARP LAKSTĪGALU UN BEZDELĪGU

Labāk lai mēs nakti gaidām,
Kad tā visus sedz ar dusu,
Tiksimies tad klusu, klusu,

Ka mēs puķes nenobaidām.

Vējiņš kad vairs nepukosies
Un būs lapās dusēt licies,
Mēness sarkans nedusmosies

Un jau būs ar zvaigzni ticies.

Kad tas piegriež spožo malu,
Nāc tad šurp pa sudrabstigu,
Nāc starp pusnakts lakstīgalu
Un starp rīta bezdelīgul



169

TEVI GAIDOT

Savu sirdi

Es vīnā mazgāju —

Visus matu galiņus

Ziedoņputekļos iemērcu —

Mani mati uz pagalvja
Kā puķudobe, piesēta
Ar anemonēm, zeltaina zied!

Mana miesa stiepjas
Pār baltajiem spilveniem
Kā jauna varvīksna

Pār ziedoņmākoņiem —

Visai dvēselei

Kā kuplai magonei,
Uz tevi gaidot, sēklas jau birst —

Bez tavas saules viss vīst un mirst.

KAD TU NENĀCI

Logiem acu gaisma izdzisa —

Melna tumsa visos kaktos brieda,
Kad tu nenāci, —

Sienas šauri mani ieslēdza,

Griesti, zemu līkstot, galvu spieda,
Durvis svārstēs smagi lejup svērās;

Trepju kāpes kāpjot deldza sērās:

«Kur tu palieci?»

Stundens kaktā dobji stenēja,
Reižu reizām svina balsī kliedzot:

«Kur tu palieci?»
Laika gurdie soļi apsika;
Un, ar neskanīgu balsi spiedzot,
It kā sēru svecītes ap kapu
Šļūca sekundes pa ciparlapu;
«Tu vairs nenāksi!»
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Sarkanmate ugunsjaunava
Krāsnī lauza savas liesmu rokas,

Kad tu nenāci. —

Tad tā skumjās lejā noplaka,
Sev uz galvu sedzot pelnu krokas;
Līdzi viņai manim krūšu tversmē

Dvēsle sakvēloja sāpju versmē:

Tu vairs nenāci. —

POLĀRA AINAVA

Kopš projām tu, man izbāl acu zilums,
Ap lūpām metas sāpju mēnessdilums,
Manas sirdssaknītes neaplietas
Nokalst no vietas;
Manu ēnaino matu vāle

Gulst smagi uz pieres kā kapa zāle.

Sejas ainava,

Bāla, ledaina,
Kā pie polāra

Acu mēnešiem apspīdēta,
Kopš viņās saule izdzisa,

Kopš tava mīla man pazaudēta,

SIMTSTŪKŠTOŠU GADU

Simts gadu tūkstoši 1
Garām ir gjņfili* ' s*nsoj ** ' '
Kopš es tevis vairs neredzējuī

Kā zeme es izdegt un atdzist spēju!
Kā zeme, kas reiz bij visa

Ar tropu ziediem un mežiem posta.

No gurniem man risa

Ekvatorjosta;
Kā dārzs uz vulkāna

Sirds sadega. —
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Uz saules uzlēca un tumsā nira,
Un zvaigznes it kā rudens lapas bira —•

Un vara sarkanutnā laika seja
Kā metāls karsts bez ūdens saplaiksnēja —

Kopš manas acis tevi neredzējal

VAKARDIEVES DĀRZOS

Saki — kur tu laiku pavadīji?
Vai tu vakardieves dārzos biji?
Vai sev granātziedus matos viji?

Ak, cik karsti deg tev vaigi!
Saki — kur tik ilgi biji?

Vai tu vizinājies mēness laivā?

Vai tu pārvērsts biji zvaigžņu kaivā

Un pa debesjūru izskraidīji?
Ak, cik bāla tava piere!
Saki — kur tik tāli biji?

Vai pa melnā Aherona krastu

Staigāji, lai vēju liljas rastu?

Vai pat Persefoni noskūpstīji?
Ak, cik saltas tavas rokas!

Nāves gredzenus vai miji?

Kas no vakardārziem tevī sauca?

Kas no debesjūras kaivu trauca?

Kas no Persefones projām vīla?

Ak, kā liesmo tavas acis!

Vai tā tomēr mana mīla?
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TU NĀC KĀ ZIEDONS

Tu nāc kā ziedons pilns strauta čalu,

Kā atkusnis, vējš, tu nāc pilns palu
Un visu no jauna atmodini.

Tu, kurdams augstu saules sārtu,
Man nokausē biezo ledus kārtu,
Tu atkal krūtīs atdzīvini

Man nosalušo lakstīgalu.

Plūst mīlas vārdi no dvēsles akas

Un pāri pār lūpu krastiem tev slakas,
Tu mani ar sudrabu apbirdini!

Es līdzi sudrabā pārvēršos!
Es visa un manas ilgas,
Es tev pie krūtīm karājos
Kā rasas piliens pie smilgas. —

SASALUSĒ ZEME

Es sasaluse biju kā zeme,

Kā zeme zem polāra jostas,
Nu pamazām viņa atkūst un mostas:

No tavām acīm ņem pelēka debess sev zilgmi,
No taviem matiem dveš maija vējš.
No jauna pasaule krāsās spīd,
Un katra krāsa kā medū mērkta,

Un zilā mīlas nakts

Tik liriski maigi
Kā zilā mētelī

letin mūs abus.
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SARKANS SNIEGS

Melna nakts, kas dienu bēg,
Slēpjas tavos tumšos matos,

Zvaigznes, kas pie debess dziest

Atkal uzlec tavos skatos.

Tavi bālie, saltie vaigi

Mēnešgaismā sniega zaigi.
Tik uz tavām karstām lūpām
Sarkanas top sniega pārslas.

KARSTS DIENVIDVĒJŠ

Dveš pāri pār mani

Karsts dienvidvējš,
Es kaistu kā smilts

Pie tavām kājām. —

Plaukst tavā karsmē

Mana bālā seja
Kā balta roze

Tumšo matu lapās.
Zied zilas vizbulītes

Man acu dobēs,
Visu nagu galiņi
Pumpuros plaukst.
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DĀRZS PĒC LIETUS

Tik sastindzis,
Tik kails bij viss,
Tik kails un bārsi

Ne asniņš vairs nelaida dzietus,

Nu saplaucis,
Nu sazēlis

Kā rožudārzs!

Kā dārzs pēc ziedoņlietus!

Nu tavas mīlas saules gozē
Es ieguldīta kā sarkanā rozē,

Un tavu skatu vijolītes
Tu visas man virsū uzbirdini,
Un tavu glāstu efejvītes
Tu man ap kakla marmoru tini.

Man augšā vairs netīk celties lāgā,
Es dusu jau, bedīta sarkofāgā.

TAVU LŪPU BITES

Un tavu lūpu bites

No tāliem dārziem

Pie manis atlaižas šurp
Un sūc

Manu skūpstu medu M

Tu visu mani

Paņem un aiznes

Kā bite pie kājas
Ziedputeklīti. —
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VISU REIBUMU UN STEIGSMI

Visu ziedoņbakhanālu,
Visu raibo puķu skālu,

Lūgsim, lai pie mums nāk ciemā:

Hiacintes, kas jau ziemā

Pilnas zied ar saldu sulu,

Narcises, kas veļu bulu

Baltā kronī apkārt apvērpušas.

Maijzvanīšu pērļu rota,

Feju asru kristālota,
Kas pa ziedoņnakti raudājušas.

Bālo lilju ziedošs ledus,
Baltā āboliņa medus,

Krokuss lai kā dzeltens uguns kurasl

Naktsvijoles, reibonītes,

Sarkanrozes, sirdsdedzītes,
Kurām ērkšķi apkārt asi duras!

īriss raibi kupla uzpūtušās,
Baltais ceriņziedu čokurojums
It kā jūras putu saviļņojums,

Kurās mīlas dieve mazgājusēs.

Surjj, viss reibums! visa sieigsrnef
Aša sāksme! aša beigsmei

Kam nav vajāsi dzīves dajas!

Kas kā mēs tik pārejošas!
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MIRKLIS

Tik mirklis vien,
Kā zvaigzne lec,
Tas nenoriet,
Tas netop vecs.

Laiks nekustas,
Priekš mums tas kluss,
Kā akmens sfinkss

Tas smiltīs dus.

Tik mirklis vien

Bez mūžības

Uz lūpu malas

Līgojas,

DVĒSELES DZIMTENĒ

Mana piere tev uz plaukstu kausa:

Seja top no asarām man sausa,

Visi vēji tavai balsij klausa.

Kā vilnis saules līcīšos

Es gulstu tavos skāvienos.

Tev no lūpām vārdu ziedubira,
Saldo puteklīšu magoņdzira
Manam nemieram tā opijs ira.

Nekā vairs prāti nesajēdz,
Maigs miers man acuvākus slēdz

Jūtot tavas dvašas dienviddvēsmu

Kā no balzamzemes tālu vēsmu,
It kā dzimtenē es aprakts esmu. —

Nu nebūšu vairs sērs un bārs,
Tu apkārt man kā mēnessdārzs.
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ZILĀMAĢIJA

Maģija no tavām acīm

Man ar savām ugunsdegām
Cauri spīd caur visām segām-

Tavas rokas pieskaroties
Magnētiskas strāvas vada,
Vai tās posta, vai tās rada

Tava balss ar opijsaldmi
lemidzina manu gribu,
Iznīcina pretestību —

Iznīcina, sadrupina,

Izpūš visu mani vējā,
Es tik atoms ēterdejā.

NEGAISA VIDŪ

Apkārt mums melni mākoņi
Cieši un ciešāk vijās,
Līdzi mēs tiekam ieausti

Negaisa melnās dzijās.

Tuvāk tie virzās krākdami,

Pārskrej viesuļi virpās,

Paķer nabaga mēnesi,
lesviež mākoņu stirpās.

Lai mūs līdzi neaizrauj,
Mēs viens otra tvērums:

Vienas rokas otras skauj
It kā kokļu vērums.

Šņākdams un krākdams līgojas sils,
Koki krīt lūzdami aukā,
Ak, no šīs apburtās raganu pils
Kā mēs vairs iztiksim laukā!
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Zibens virs galvas mums izšaujas,
Tūdaļ nāk spēriens aiz tās;
Nāve tik tuvu pie dzīvības:

Abas mums vienādi skaistas!

AK, PAR TEVI

Ak, par tevi

Saule nevar karstāk skūpstīt,
Visās svelmēs iedegdamās!

Ak, par tevi

Mēness nevar maigāk glāstīt,
Visus zīda starus stiepdams!

Ak, par tevi

Vētra nevar ciešāk apkampt,
Kokus līdz pat zemei liecot!

UZ JASMĪNU SPILVENIEM

Mēs apsedzamies ar mēnessegu,
Mēs liekam sev zvaigznes pagalvī;
Uz baltiem jasmīnu spilveniem
Mēs kaisām sarkanas skūpstu rozes.

Mans vaigs pie tava klātu —

Es tavu dvēseli ieelpoju
Kā saldi plūstošu aromātu. —

Tu sūc manu nopūtu medus garšu,
Tu uzsūc mani,

Kā zilais vasaras novakars

No dārza sūc ārā rožu smaržu,
Tu mani ar rozēm apbēri,
Rozēs aproci — —

Mīlēt un mirt — kas to var šķirt?
Vai ir vēl dzelme, kur dziļāk nirti
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VISU CAURU GARU NAKTI

Zvaigznes nopin vainadziņu,

Mēness notin zelta spoli,
Visu nakti locīdami.

Zvaigznes zīdu, mēness zeltu,
Visu nakti locīdami,
Mūsu mīlā lūkodamies.

Mūsu runās klausīdamies,
Mūsu mīlā lūkodamies

Visu cauru garu nakti.

Pati Laima, garām ejot,
Visu cauru garu nakti

Paliek stāvot brīnīdamies.

DIEVU AZAIDS

Ak, tu dievu

Azaidiņš!

Ak, tu laimes

Launadzinš!

Tavu skavu; :

Skūpstu tavu,
Paradīzes ncktārpjavu
Saldais,medutiņši
Lūpu bišu darināts!

Džmtār'dzijhs ■ ' :

Līp. un vijās!.
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Piesūkusēs tavu glāstu,
Noreibuse tavu stāstu

Visa dvēsele —

Melnu bišu aplipuse
Medus kārītel

Ņemšu līdz, kad zemē iemu,
Glabāšu to visu ziemu,
Pieminēšu dievu ciemu.

MĒNESS UN ZVAIGZNE

Tuvu, itin tuvu, lēni, klusi

Zvaigznīte pie mēness pielīduši. —

Zaļa zvaigzne vakarsārtumā

Mēnesim grib līdzēt — žēl tai tā. —

Rīti zeltā aust, un debess zilst,
Bālais mēness bālāks top un dilst. —

Zvaigzne līdzi viņam var tik izplēnēt —

Zvaigzne mēnestiņam nespēj palīdzēt!

SARKANĀ FATA MORGANA

Kad smilšu sausais klājums
Gulst plaši dzīves plānā,
Vēl atspīd mīlas mājums
Kā sarkana fata morgana.

Bet laimes sīkais spīdums,
Slēgts sāpju melnā lokā,
Ir it kā sniega svīdums,
Kas izkūst, paņemts rokā.



PĀR DZELTENIEM MEŽIEM

Uz feniksa

Moioi

Es skrēju pār dzelmēm

Un kļuvu par vētru. —

Es skrēju pār liesmām

Un kļuvu par zvaigzni. —

Es skrēju pār dzivi

Un kļuvu par dzeju. —
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RAGANU BRAUCIENS

Izdeg mana tauku svece,

Baltas, spožas asras lejot,
Sapņu dieve ietin galvu,
Zilā autā projām ejot. —

Izdeg, izdziest sarkans uguns,

Pāri paliek melnas daktis:

Ak, cik sastingušas dienas,

Ak, cik aumaļainas naktis!

lekliedzas kā sāpju dzelta

Man zem pirkstiem spalva kātā —

Pasaka par raganzirgiem
lenāk manā skumjā prātā:

— lekšā sēžos, līdzi laižos,
Kur tie tālēs projām joņo,
Ārā tumsa, ārā vētra,
Nakts uz melna krēsla troņo. —

Pārtrūkst raibie sapņu audi —

Zemē krīt mans raganbrauciens —

Un kā nolādēto vaidas

Skan aiz slēģiem vētras kauciens.

Tumša paliek mana māja,
Paliek dvēsle apledota,
Netiek dzīves pelēcība
Rīta rozēm vaiņagota.
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KAS NEKAD VĒL NAVA LAIDIES

Kas nekad vēl nava laidies

Un nekad vēl nava kritis,

Kas nav pūķu ratos braucis,
Kas nav burvju dārzos mitis.

Kas nav, tumsas nebēdādams,

Hesperīdu ziedus plūcis
Un no nāves dieves rokas

Granātaugļu sulu sūcis.

Kas nav zilās mēnešnaktīs

Sudrabotas asras lējis,
Kas nav saules meitu klēpī
Sadedzis un izplēnējis —

Tu, kas vienāds, kas nav ticis

Pārveidots caur burvi Kirki,

Tu, kas savu dzīves maldu

Ar sirds asnīm neizpirki,

Kas līdz galam neticēji
Un līdz galam neizmisi,

Man gar tevi dajas nava,

Ej! tu esi tāds kā visi!
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SAPŅOTĀJI

Dzimuši, auguši
Neredzētā

Mēneša pagalmā,
Aizsaules sētā.

Dusējāt ilgi
Sapnim pie krūtīm,
Nākuši lejā
Pie ceļa jūtīm.

Negaisa laukos

Aizgājāt klaidā,

Ilgu māte

Mājās jūs gaida:

Balta māj pils
Ar pērļotu jumtu,
Lai jūs staigni
Vairs neapglumtu.

Ak, cik jūs sadzeltil

Ak, cik jūs kaili!

Ilgu māte

Jūs apsegs ar daili.

Svētupes ūdeņos
Mazgās jums kājas,
Rožainus mākoņus

Paklās, kā klājas.

Nektāra kausi

Jums jāizgaršo,
Zelta trijkājos
Ambra smaržo,

Nogriezti — ceļi!
Aizbērtas — ejas ~,

Ak, cik karsti

Jums asaras lejasl
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ATSTĀTA SVĒTNĪCA

Senāk kur Kipridas svinībās

Trokšņojis bakhantu tracis,
Tagad caur jumtu tik noraugās
Klusiņām zvaigžņu acis.

Apkārt baltām kolonnām

Zaļais efejs vēl lokās,

Putekļi tomēr palēnām
Krājušies marmora krokās.

Nosviests uz grīdas, kauss vēl guļ,
Zelta čūskām stīpots,
Vēl ap malām tas visnotuļ
Sarkana vīna līpots.

kūpas tur sūkušas saldumu,
Sev par laimi un postu,
Blakām turpat redz nomestu

Mīlā raisītu jostu.

Dieve no smaragda acīm vēl

Dimanta asaras raida,
Bet ne ziedoklī uguns tai kvēl,
Ne tā vairs kūrēju gaida.

Pagalms gan zied vēl ap svētnīcu,
īriss zied, krokuss un lotoss!

Nava tik pašu lūdzēju,.
Mīlas svētkos kas dotos.

Tiem caur nopūtu, birz.tiņu
Bij, nu caur narcišu! āri

Jābrauc pa asaru ezeru

Smieklu laiviņā pāri,. , .
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Nopūtu birze vēl tagad tos sauc,

Sauc tik saldi, tik kairi —

Nav tik vairs smieklu laivas, kas brauc,
Laiva guļ — salauzti airi,,,

Kas šai atstātai svētnīcai

Bijis gan nama daris?

Bēklina «Nāves sala» tā vai

Purvīša «Pavasaris»?

SAPFOA

Lesbosas augstajās klintīs

Viļņu šalkoņa skan,
Dzelmē kā miegainas bites

Sapfoas dziesmas zan.

Dzelmē guļ dziedone Sapfoa,
Visas Grieķijas rota,
Krokus' un vijolīšu
Atēnās vaiņagota.

Rožainā vakara rietā

Baltās miesas vēl redz,
Modrās Poseidona meitas

Zaļajiem matiem tās sedz.

Melnās mutuļu virpas
Norija miesu tik vien,
Dziesmas kā Himeta bites

Spietojot tālumā skrien.
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Saceļas Trāķijas vētra,
Sakuļas līmens balts,
Tālie Kolonas meži

Dziesmām atbalšu šalc,

Dziesmas tik sēri skaistas,
Menadēm asaras birst,

Sausispīdošais efejs
Sarkanos matos irst. —

Apraujas bakhantu deja,
Skrejošais tracis top gauss,
Izkrīt no paceltās rokas

Trāķiešu vīna kauss.

Dziesmas skan Hadesa krastos,
Nāves tās nepazīst,
Pāri pār dzīvi un nāvi

Sapfoas dziesmas klīst,

AK, RUDENI, ZIEDOŅA BRĀLI

Ak, rudeni, ziedoņa brāli,
Cik vaigi tev bāli, cik bālif

Un pašos galos tiem drudža sārtums liets

Kā diloņzieds.

Līkst gurdi zari kā sirgstot,
Mirdz lapas kā asarās mirkstot,

Zin zari, zin arī visas lapiņas,
Ka jāšķiras. —

Jau rozes pa zemi vārtās

Un bija reiz sārtas, tik sārtas,

Kad pirmos ziedos viņas man noplūci,
Vai atmini?
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Ak, skaistie brīži, ak, gadi!
Nu, rudens, tu projām tos vadi

Aiz tumšiem mežiem, kur citi dus miruši

Uz nebūtni. —

Vēlreiz tu mākoņus krāso

Un zeltā un purpurā lāso,
Vēlreizi tu sauli, pirms tumsā to ietini,

Tu noskūpsti.

Ak, rudeni, tu mans brāli,
Tad aizej i pats tu tāli,

Tik tāli tu aizej un atpakaļ nenāksi,
Vai mani līdz neņemsi?

RUDENS RAGANAS

Nesauktas, nelūgtas —

Kur tādas nākušas?

Rudens raganas!
Pa purvu bridušas,
Pa gaisu skrējušas

No miglas kalniem, no velnu ciemiem!

Pakaļ nāk nācēji —

Pinkaini, spuraini
Izplūkti mākoņi:
Ēdāji, dzērāji,
Apaļi vēderi

Bāztin piebāzti.
Apēda sauli! Izdzēra gaismuT

Pakaļ brauc braucēji,
Rūkoņi, rīboņi,
Krusas krāvēji,
Vētras vedēji:
Tumsas vezumi

Pilni piekrauti.
Nozaga gadu! Aizveda dienas!
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RUDENS BAKHANĀLS

Visi jautri ir, kas šķiras,
Lapukritas, ziedubiras:

Kļava sasit platās plaukstas,

Kastaņi šķind skaņām šķindām
Liepa loka, lazda raksta,
Stīdzenītis izvidzina,
Resnais ozols kājām mīda,

Zīļu zolēm piesizdams.

Atskan smiekli, lapu čaukstas,
Baltie bērzi sanāk rindām,
Gobas plešas plīvurdejā,
Vītoli ņirb pelēkzīdā,
Violetā — virši lejā.
Punduri peku platmalēs,
Sīkas sūrenes, glomenes
Lielajiem pa kājām maisās, .
Visi līdz uz deju taisās.

Visi, kas vairs neierodas,
Vēlreiz nāk uh rokās dodas,
Visi jautri ir, kas. steidzas,
Visi gavilē, kas beidzas.

VĒL VIENA LAKSTĪGALA

Vēl viena lakstīgala j ' .
Dzied meža biezokni, —

Vēl viena' meldiņa ,
Kaut kur, kaut kur

_

,'

Sīciņ sīciņa,' ;
'

*

Vēja šūpota,
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Gaisos pakārta
Vienā diedziņā,

Visu vasaru laimi vēl tur —

Bet gurdo balsi māc jau vējš ar salu,
Tā spēj tik pakustināt spārna galu.—

Vēl viena lakstīgala
Raud meža biezokni.

MĒNESS

Mēness, mēness nobēdājies.
Zvaigznēm līdz dreb sudrabplaksti,
Dobji līdz vaid upju šļaksti. —

Mēness, mēness, bālais mēness

Mākoņzirgā jāj caur mežu:

Galvu likt uz nāves ežu. —

Mēness, kārais nosodītais:

Jākāpj viņam degt uz sārta,
Vakardebess liesmu sārta. —

Mēness, mēness, miris mēnessī

Apkārt klīst kā mūža maldnieks,
Nu tas veļu valstī valdnieks.

Mēness, mēness, melnais mēness!

Apkārt tikai spožas malas:

Klinšu krasts uz Nāvessalas.

Mēness, mēness, mirdzošs mēness:

Pušu lauzis tumsas čauli,
Atdzimis par veļu sauli.
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SAULES UN MĒNESS PADOMS

Saule svaida klēpjiem krāsu,
Saule laista straumēm zeltu:

Krāsas... karsme
...

ziedi.,, smaržas.,.

Puķes pārklāj vecās bēdas,
Aizaug pagājības pēdas —

Prāti skurbas apņemti..,
Saule saka:

«Aizmirsti!»

A\ēnesim nav saules spēka,
Tam tik kūlīts bālu staru,
Viena riekša sudrabiņu.

Zilā miglā veras ceļi,
Atnāk senie mīļie veļi —

Vārdi sen jau aizmirsti —

Mēness saka:

«Atmini!»

ASARU SĒKLA

Hcbes dārzā no nektāra koka

Birusi tā,
Neviena sēkliņa
Nav tik dīgstoša.

Kleopatras dārgā brīnumpērle
Vīnā kausēta,
Lai cik mirdzoša,

Nebij skaistāka!
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Grieķijas e]ļa olimpcīņās,
Cīkstoņus vingrinot,
Nespēja iesvaidot

Vairāk iejūsmot.

Kautri slēpdamās plakstienu zīdā,
Pusē rasina —

Pusē liesmiņa —

Ak, cik tā spēcīga!

Ar zvaigznēm debesis apsētas!
Zemes dzīvības sēkla ir asaras.

VĪNOGU SPAIDI

Kad visas mūsu vīnogas
Līdz pēdējai pilei būs izspiestas,
Tad vīnu, ko iegūsim,
Mēs atmiņu amforā saliesim

Un liksim laika pagrabā rūgt.

Kad saldums būs pārrūdzis sāpēs
Un sāpes saldumā,
Nāks citi, tvīkdami slāpēs,
Un dzers sev veldzi no tā. —

Un, kad reiz izdzertā amfora

Jau gulēs zemē sasista,

Vēl drupas no mūsu salduma lips, —

Nāks bišu bari, virsū gibs
Sev ziemai medu sūkt.
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VĒTRAS MĀJVIETA

Bez veida, bez gala, bez sākuma —

Neviens viņas dzimšanas brīža nezina!

Kaut dzejnieki viņu sumina —

Kaut meklētāji izpēta —

Kaut ilgotāji aicina —

Nevienam tā sava vārda nesaka,
Neviena ne saista, ne aiztura.

Vai tā kā valdiniece ieņem troni

lekš zibensapsviluša klinšu galma,
Ko vakarmākons sedz kā zelta palma.
Ak nē, tad sen

Tā būtu nometuse savu kroni;
Tā pate sevi ceļ un atkal dzen.

Tā pate sevi sauc un vada,
Tā klejotājām dvēslēm rada:

Sākot no sīciņa dienvidvēja
Līdz cikloniem, taifūniem, orkāniem,
Pāri pār pasaules klajumiem

Maldās tās lielā Odiseja.

Dvešot un plēšot
Tosainus mākoņus,
Raisot un kaisot

Zeltainus zibeņus,
Vandot un graudot
Tumšzilus pērkonus,

Saucot un kaucot

Balsus un atbalsus.

Tā viena vienīga haosa gaviļu slava!

Nekad un nekur viņai vietas, ne apstātnes nava!

Nekur un nekad!

Nekad un nekur!

Un, ja tu bieži plosāmies to dzirdi,
Pat tad

Tu nezini, vai viņa trako arā tur

Vai iekšā tev pa sirdi.
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TU, LIELĀ JŪRA!

Tu, lielā jūra, zemes nedzemdētā,
Ar tevi viss lielāks kļūst!
Viss zemums, viss vājums
Ar tevi projām plūst.

Gadu tūkstošiem savu lielo dziesmu tu dziedi:

Bangu himnas ietvertas straumju strofās;
Tu esi tā pati jūra,

Ar kuru reiz Dēmonstens runāja.

Pie tevis visu ilgotāju
Svētceļojums —

Pie tevis visu meklētāju
Atradums —

Ir es pie tevis nāku,
Tu, lielā jūra!

Tu savā klēpī uzņem visus avotus,
Tu krastu azotē slēdz visus līcīšus,

Vai arī man tu savu vārdu teiksi?

Vai arī mani kā sev rada sveiksi,

Tu, lielā jūra?

JŪRAS RAGANAS

Zaļo kroni nometuse,

Vētras svārkus apvilkuse,
Jūra negaisu sauc:

Bangas veras un slēdzas

Kā atplestas rokas,
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Un niknuma krokas

Līmeņa pierē strēdzas.
Jūra neganta kauc:

Saskrien bariem kupraini, kraupaini
Bangu lauvas, vilki un tīģeri,
Atžagarni uz platmuguras
Jūras raganas krēpēs turas.

Raganas vecas, pirms dzimušas,

Sirmas, pirms augušas,
Mati savelti spuru spurās!
Pelēkiem plūdu uzvalkiem,

Vējā vandītiem,

Vijņu krokotiem,
Palsas no sejas un stiklains skats,
Pa visām kopā tik viena acs.

No pieres to izņem tās

Un cit' citai aizdodas;
Pa visām kopā tik viens pats zobs,
Bet klintīs izkosts te gabals, te robs;

Pa visām kopā tik viena roka,
Bet visu jūru tās locīt loka:

Dzelmes dzintara pili sadragā,
Zilos safīra logus izdauza,

Zajo smaragda jumtu saplosa
Un pērļu pamatus ārā jauc!

Tad jaucot un kaucot aizdrāžas negantais tracis,

Kad debess nobīstas, izpletis zilās acis,

Un vēji nopakaļ vaimanas sauc. —
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TAIFŪNĀ

Ne mērķa siets, ne gribas dzīts,
No dzīves smagnes atvaļā,
Ar elementiem patvaļā.

Nekas vairs zaudēts, ne vairs gūts,
Cik viegli beidzot elpo krūts,
Un nejūt vairs nekā, nekā

Ar ēterviļņiem plūdumā.

Ne atminot, ne pieminot,
Tik izskanot un aizskanot,
Kā gaviļ' dziesma haosā

Es šalcu garām taifūnā.

TŪKSTOTS NĀVES

Ar katrām ilgām mirt —

Kā miglas zilā dvēsle, gaisā gaistot
Un zelta mākonī no jauna kaistot.

Ar katru mīlu mirt —

Kā stīgai pārtrūkt, visai atdodoties,
Kā zaļai efejstīgai pārstiepjoties. —

Ar katru maiņu mirt —

Kļūt visu pārveidības sāpju dzeldēts

Un visu jaunradības guņu kveldēts.

Ar tūkstots nāvēm mirt —

Bet nāves slāņiem cauri dīgļa dvēslei šķelties,
Ar tūkstots nāvēm mirt un augšām celties.



DĒMONISKAIS SPĒKS

Neviena doma

To nevar atpestīt
Radošā dailē —

Neviena mīla

To nespēj izpildīt
Degošā gailē —

Nevienas sāpes
To nespēj saplosīt
Ārdošā kailē —

Tas spēks pašas dvēsles saknēs mīt!

Un, ja tu gribi šo spēku zināt,
Tev vajga pašam sevi iznīcināt.



TREJKRĀSAINA

SAULE

Ziedonim un jaunībai

Moto:

Un pār visu spīd saule irejkrāsaina:
Drīz zila,
Drīz zaļa,
Drīz sarkana.





ZILĀ SAULE
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ZIEMAS VALDĪBA

Kristālkrēslis ledū kalts,
Ziema valda jau veca,

Sniega hermelins tai balts,
Krauklis melns uz pleca.

Krauklis ķērc:
«Nav vairs ērts!»

Zelts un sudrabs apkārt mirdz

Spulgu-zibu-zaigā,
Ziemai krūtīs sudrabsirds,
Sudrabsmaidi vaigā.

Krauklis vaid:

«Ko šī smaid!»

Apkārt sargiem nolikti

Koki vienā rindā,
Visiem ledus vairogi
Saskan lauska šķindā.

Krauklis gauž:
«Ko šie snauž!»

Tuvojas jau izlūki

Klusi un bez čalas;
Marta pirmie Strazdiņi
Nāk no saules malas.

Krauklis kliedz:

«Vēl šie miedz!»

Nu tie pēkšņi uzraujas
Kā kurš klupdams krizdams,
Krauklis projām aizlaižas

Brēkdams, spārnus sizdams:

«Beidz, nu beidzi

Ziedons veic!»
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DIVAS STRAUMES

Sniega milzis dzirnas mal
Vēl tāpat, kā malis,
Kokiem sudrabrotas kal
Ziemels, sudrabkalis.

Baltas pārslas krīt un krīt

Vienādas kā māsas,
Debess nespēj vaļā vīt

Savas septiņkrāsas.

Visas zvaigžņu puķes sedz

Miglas apgaroze,

Viena vien tik ziedus dedz

Baltā mēnessrozel

Bet, kur ielās pusnakts klus,
Salas dieve staigā,
Skūpsta vēlos gājējus
Zilām lūpām vaigā.

Daugavu vēl ledus spiež,
Vezumus tur vadā,

Lepnai upei jāpacieš,
Ka to kājas bradā.

Divas vien tik neizbeidz

Straumes plūst aizgūtīm,

Viena, kas zem ledus steidz,
Otra man pa krūtīm,
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SAULES ATSLĒDZIŅA

Balāde

Laika mātei nozudusi

Bij no saules kambarīša

Maza zelta atslēdziņa;
Nezin kur tā palikusi!

Laiki mijās, skaitļi jaucās,
Naktis pletās, dienas raucās.

Laika māte meklēt viņu
Sūta laukā balto zaķi:
Zaķis redz uz ceja priekšā
Lauku pilnu kāpostiņu;

Katram simtām cepurītes,
Sazin nu, kam tā aiz vītes!

Laika māte savu radu

Sūta — veco, melno kraukli,
Gudrāks tas par visiem citiem,

Piedzīvojis trīssimts gadu.
Krauklis ķērc: «Man tumsā labi!

Kam tev saules? Guļam abi!»

Laika māte trešo kārtu

Meklēt sūta raibo runci,
Daudz tas dzīvē apgrozījies,
Daudz jau izlodājis vārtu!

Uzlec mēness, runcim ejot,
Runcis aizmirstas... sāk dzejot.

Kur nu beidzot palikusi
Saules zelta atslēdziņa?

Bij to balta sniega māte

Savā segā paslēpusi.

Lūk, tai izkritusi viņa —

Spīd uz maza pakalniņa!
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FEBRUĀRS

Februārim bālajos vaigos
Mazs sārtumiņš:

Nez vai nāves vai dzīvības uguntiņš?

Ziemelis vēja zirgiem
Pakavas ka}:

Vai būs jāskrien uz priekšu vai atpakaļ?

Gaismas balto putniņu tumsa

Tura vēl ciet,

Sažņaugtu saujā, un neļauj tam ārā skriet

Zvaigznes pie mākoņu plakstiem

Karājas
Piesalušas kā sudraba asaras.

Saule aprautiem stariem,
Mēnesis sirgstošs,

Kā ledus puķe debesu rūtīs dzirkstošs.

Dienu vēl ledus gultā
Puspamostas,

Bet atkal bāž galvu zem sniega apsegas.

Strautiņi ieslēgti čalo

Zemei pa iekšu,
Lai ziedons reiz nāktu, jāsteidz sirdīm papriekšu

VASKA PILS

Saulei tika,
Saule lika

Bitēm vaska pili celt:

Aiļu ailā, torni torni,
Sūnu šūnai virsū velt,
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Ziema pikta,
Sala dikta,
Sniedziņš balti putina —

Saules bitēm zelta spārni,
Medus mēles galiņā.

Būve naska,
Pils no vaska,
Darbs līdz saulei padarīts:
Grīda — medus mozaīka,
Slieksnis — ziedu puteklīts.

Dzīru galdi
Smaržo saldi,

Kūp un viļņo aromāts,
Rindās balti biķerīši,
Katrs dzīrēs aicināts.

Bet ar spēju
Ārkārtēju,
Pirms kas grib pie galda sēst,
Tam būs pārjāt tumsas kalnu,
Miglas valni zemē plēst.

DEBESU DĀRZI

Debess vīnkalnā

Gaida plūcēja
Mēnessaprikoze.

Zied vēl zeltota

Mākoņlapota
Vakardebesroze.

Blakām ērkšķuzars,
Sarkanstarots Marss

Dzeļ kā dzeloņvītes.
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Vienā pulciņā
Plaukst no Sietiņa

Maija pulkstenītes.

Zilā encjane,

Ilgu-Ausekle,
Ziedot debeslaukā,

Glabā sēkliņas.
Zemei nolemtas

Zilā azurtraukā.

DZIRKSTEĻU SĒKLA

Ziemeļu zirgi
Ledus pakāvām

Sauli mina, bet samīt to nepaguva.

Elpoja vētru,

Sprausloja krusu,

Sniegs ar ledu visapkārt šķīda un gruva.

Ilgu uguni
Izdzēst nespēja,

Sirdis zem ledus un salas tik stiprākas kļuva
Krūšu trauciņos
Dzirkstiņas paglāba:

Ziedēs nu ugunssēklas apsēta druva.
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PUĶES UN ZVAIGZNES

Kad puķes beidzas,

Zvaigznes iesākas:

Kad zemes ielejās
Pats pēdējs zaļums gaist,
Tad orbītu dobēs tās

Ar degošiem pumpuriem kaist.

Kad sapņi beidzas,

Zvaigznēs jāskatās:
Kas palicis neiegūts,
Kas gājis zudumā,
Tas mirdz pie debess krūts

Oriona agrafā.

Kad saule beidzas,
Sirdis iedegas:

Tās saules vietā kvēl

Un jaunu ziedoni auž,
Kur nepiedzimušās vēl

Jau kodolā saules snauž.

SPĀRNI AUG

Viens putniņš pa miegiem iečirkstas:

«Raug! raug!»
Te otrs pa miegiem atsaucas:

«Aug! aug!»

Vai zini visbargāko, niknāko ziemas valsti,
Tai cieti uz mūžu polāra ledus balsti

Un pamats vai nāves jūrā stiedz.

Tur visam, kas zajojis, ziedējis, gals
Un visu klāj tumsa un nāve, un sals,
Kas dziļi līdz zemes sirdij sniedz.
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Lūk, zibentiņš iešaujas —

Dzirkstiņa iešķiias:
Balsti sāk gubt,
Sniegi sāk drupt:
Caug! čaug!

Zemei klusi, klusītēm spārni aug.

MĒNESTIŅŠ MELOJA

Visu manu istabu

Mēnestiņš piebēra
Pilnu ar sudrabu,
Pilnu ar zeltu:

Vizuļi, mirdzuļi
Vēlās pa grīdu,
Kaktiņi spīdēja,
Šķirbiņas mirdzēja.

Pats bija mēnestiņš
Sudraba svārciņā,
Tuvu pie vaiga
Galvu man pieglauda. —

Aizgāja mēnestiņš,
Atnāca rītausa

Vienā krekliņā,
Acis man atvēra:

Ak, cik nu tukša

Bij mana istabai

Ausa bij patiesa,

Mēnestiņš meloja. —
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DZĪVĪBAS KODOLIŅŠ

Ziedonis,
Tumsas kliedonisl

Krāsu šķiedonisl
Nakts melno jumtu ņem nocej nost.

Zemi nāk post
Tīru no rūpju skudru pūžņiem,
Tiru no bēdu ledus lūžņiem,

Asaras pārzvaigžņo,
Dvēseli apspārno,

Pelēko prātu tērpj varvīksnas zaigā
Aizmirstus smaidus bur atkal vaigā.

Ziedonis,
Dzīvības dziedonisl

Mūžības ģiedonis!
Viņš kapa biezo čaulu māk lauzt,

Saulei nāk paust
Un izloba ārā dzīvībiņu
No nāves kā baltu kodoliņu

Un atkal liek ticēt un spēt,
Un iegūt, un pazaudēt,

Lai turpmāk rit mūžības variācija
No tā, kas ir un kas būs, un kas bija

AGRAS KRĀSAS

Uz ziedoņa krāsu paletes
Vēl tikai toņi rudi un balsni,
Vēl neplaukst pret sauli galotnes,
Vēl stiebriņi bāli un zariņi kalsni.

Zajpelēki, smalki diedziņi
Vēl miglas muselīnā saistās,
Un rindām ledainu pilienu
Pie zariem kā mēneša asaras laistās.
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Vēl ziemelis svilpo, ka skanēt skan,
Un kristāla kurpēm pa klajumiem klejo,
Cits svilpotājs, Strazdiņš, atnācis gan,

Bet saldams no kājas uz kāju dejo.

Balts mākonīts vienā krekliņā
Pa debesu logu ārā karas;
Bet laipnā pretimsveicienā
Tam zemes durvis vēl neatdarās.

Sirds vien vispirmā no jauna grib augt
Un caur pērniem, pelēkiem sēru biediem

Ar zaļām cerību lapām plaukt
Un ziedēt ar ziliem brīnumziediem.

DŪMI ILGOJAS, VĒJŠ CERĒ

Dūmi uz jumtiem

Ilgojas,
Vējš atkal uz lieliem tālumiem cerē,
Un migla uz saules olām perē.

Mākonīts pāri

Pārlaižas,
Mazs lietutiņš mirdzina siltas lāsas,

Viņš teicas lielo pērkoņu rāsas.

Jūra kā vārti

Atdarās:

Kāpj ūdens meitas uz tvaiku pili
Un skatās, vai debeši metas jau zili.

Lauks augšā no miega
Atmostas,

Un, plaši atvēris vagu acis,

Viņš brīnās, cik ilgi zem sniega smacis.

Prāts līdzi no važām

Izraujas
Un aizskrien kā dieva kumeliņš tālē,

Kurš trenkāts no sapņu bitēm zālē.
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SPĒKA MUCAS

Trejdeviņi viesuļu virpuļi
Pa debesu vārtiem izlaisti:

Tur negaiss un krusa, un sniegs juku-juku
Ar mākoņu blāķiem plūst kopā vienmuku

Un veļas, un vandās, un aumaļos griežas,
Un augšup un lejup kūleņos sviežas.

Šķiet, jodi svin pekles priekškāzas
Un spēka mucas tiem apgāztas:

Lai iztrako!

Lai virpuļo!
Lai lūst un grūst,

Kad tikai kļūst!
Lai kā viņš gražojas, griežas un šķiebjas,
Un, seju grumbās savilcis, viebjas,
Aiz negaisa maskas tas trakulis

Ir ziedonis!

MARTS

Tam ziedoņa plāns tik un ideja:
Ne saule,

Bet saules solījums —

Ne saule,
Bet saules sapņojums —

Ne saule,
Bet saules ticība —

Ne saule,
Bet saules cerība:

Nāks saule

Un saules uzvara,
Nāksi
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PUTNS AR UGUNS SPĀRNIEM

No paša nakts pērkļa viņš paceļas —•

Mans rīta putns, mans fenikss;

Spārnu apakšas
Oranži blāvojas,

Pašos spārngalos auseklīts spīd,
Bet gaisīs tūlīt. —

Viņš sasit spārnus un izplešas —

Mans rīta putns, mans fenikss;
Dzirksteles krīt,
Bet nedeg, tik spīd.

Viss apvārsnis liesmās tīts,
Un tas ir rīts!

Klusi pie malas noripo mēnestiņš —

Izbijies, nabadziņš.

SAULES MEITAS BRAUCIENS

Peiimutra pajūgā,
Zeltaini izsistā

Mākoņu samta,

Divpadsmit blāzmoti

Zvaigžņu zirdziņi
Priekšā tam jūgti.

Stari tiem groži;
Sēdeklim nolikts

Pusmēnesslociņš.

Pasaulē izbrauc

Saulītes meita,

Auseklīts važons.
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Ratiņi rit,

Putek)i put
Zeltainos vālos.

Kad tā piestās
Pasaules malā,
Zeme taps zaļa.

Kur tā uzliks

Zeltaino kurpi,
Uzziedēs puķes.

SENTENCES

Nāk atkal ziedonis pa pērnām pēdām:
Ar jaunām puķēm un ar vecām bēdām

Lem, laimīt, lai rudenis

Nenāk kā pretnesis:
Ar vecām puķēm un ar jaunām bēdām,

*

Mūžīgi ķēžu locekļi
Saista tevi ar pagātni.
Vai ik uz soļa ko spēri un spersi:
Ko citi nespēja — to tu spēsi,
Ko citi uzara — to tu sēsi,

Kur citi slāpa — tu malkiem dzersi.

*

Nekas nav pārgājis, kas bijis,
Nekas nav zudis, kas garām laists.

Laid laiku, lai nāk un iet,
Līdz savu veidu tas mijis:
Kas gaisis — tas stāvēs ciet.

Kas zudis — būs mūžam skaists,

Un, kas tev sāpējis, — viss būs dzijis.
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LIELDIENAS

Aukstām zvaigznēm seko silta saule,
Rīst kā līķa auts ap zemi tītā

Nāves, nakts un sastinguma čaule.

Siltie stari lejup nokarājas
Un kā Magdalēnas zelta mati

Visai zemei glaužot pāri klājas.

Dien* no dienas debess klons top tīrāks,
Krāsas iedegas, un smaržas raisās,

Ziedoņlietū nardes līst un vīrāks.

Sāpju šlūdoņi no krūtīm veļas,
Siltas urdziņas riet acu gultnēs,
Aizmirsts smaids kā zieds ap lūpām šķeļas

Viss, kas zaudēts, atmests, nesagaidīts,
Atkal jauns no kapa ceļas augšā,
Top uz dzīvi mīlas eljes svaidīts.

ZIEDOŅA STEIGAS

Ik zars šķeļ mizu —

Un grib par sevi plaukt.

Ik tērce rok ceju —

Un tālē meklē traukt.

Ik laiva guļ krastā —

Un gaida uz jūru braukt.

Ik mākonis plešas —1
Un taisās par vētru augt.
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SAMIRKUSI BITE

Ziedons lielo mākslu prot —

Zeltot no jauna un sudrabot

Tumsas rūsā melnu tikušu dienu.

Maisīdams krāsas brīnumainas,
Uzbur zeltā un purpurā ainas

Pāri pār visu pelēko debesu plienu.

Kailo kalnu glauž zaļām rokām,
Atpestī leju zem sniega plokam.

Jūru pieber ar ābeļu ziediem pilnu.

Zemi, plūksnainu, piemēslotu,
Nomēž tīru ar saules slotu,

Aptērpj to visu ar zeltainu pieneņu vilnu.

Raibi zied krokuss kā lieldienas ola,
Bet vēl vairāk ziedonis sola

Krāsu un smaržu veltīt katram, kas prasa

Ziedon, ak, ziedon, kas tev to sacīs,
Asaru avotiņš verd manās acīs,

Matu galiņos treju rītu man rasai

Saules riekšavas svied tu ik paltē —

Ņem arī manas asaras kaltē,
Zelta guntiņu manā pavardā kuri!

Ņem manu dvēselīti un susi,
Tā kā bitīte samirkusi,

Liec to uz plaukstas un pašā saulītē turi.
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RADOŠS ASINS

Jaunības asins ir radošs,

Saules uguns tas pilns.
Visu būtību vadošs

Viens vienīgs elektrisks vilnsl

Acis kā maijpuķes zied,
Dzīslas tev caurspīdīgas;
It kā vijoles stīgas
Dvēseles dziesmu dzied.

Smejošā vieglprātībā
Dodies vētrā uz jūru —

Gaviļu pārgalvībā
Izbrauc bez airu, bez būru.

Dzīvi uz plaukstas nes:

«Likten, nāc leml

Nāve, nāc, ņeml
Se esmu es!»

ZELTA LAIKMETĀ

Pēc ziemas ledus arhitektūras

Ar sniega vaļņu cēlumu

Nāk ziedons ar jaunu kultūru

Un pārveido gaisu, zemes un jūras.
No salas kristāla laikmeta

Viņš ieved mūs saules valstībā.

Viņš nojauc sarmas cekuliņus,
Ko sudrabkalējs ziemelis

Tik brīnumsmalki izkalis,
Un pārmij pret zajiem zariem viņus,
Ar dzīviem pelēkiem pūpoliem
Un sulīgiem, brūniem pumpuriem.
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Gaiss nav vairs pelēks no negaisa joņiem,
Zeļ zeme zaļā smaragdā
Un pieneņu dzeltenā dzintarā,
Mirdz debess rožu un oranžu toņiem,
Un saule kāpj augstāk un augstāki
Un sanāk kopā ar mēnesi.

Un tūkstots tūkstoši veidi mainas,
Viss rit un plūst, un tek, un steidz,
Ar mūziku sāk, ar dzeju beidz,
Un dien' no dienas zied spilgtākas ainas,
Bet pāri pār visu viszaļākais zars —

Pie dzīvības koka plaukst cilvēces gars.

AUGŠĀMCELŠANĀS

Nu nokratīts miegs, kas spiedis tik alvains

Kā smaguma pūķis devīņgalvains.

Un vieglas mākonīšu sejas
Par visu zemes smagumu smejas.

Jauns ziedons ar radošu dzīvības elpu
Veļ siltus ētera viļņus pa telpu.

Un zeme elpo ar visām krūtīm

No zaļās dzīvības dvesmas uizgūtīm.

Un, ierauta vētras un dziņu laikā,
Sirds līdzi ceļas sajūsmas tvaikā:

Kad rīti zied un vakari kvēlo,
Tā jaunus mērķus sev priekšā tēlo.

Ar vējiem un viļņiem tā jūtas rada,
Un jaunas zvaigznes tos atkal vada.

Tā apņemt grib visu pasauls āri

Un mīlas varvīksnā stiepties tai pāri.
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ZELTA SAULE UN SUDRABA VĒJŠ

Apāvis spārnotas sudraba sandales,

Vējš, saules priekštecis,
Pasauli apskrējis,

Visur steidzīgu ziedoņa vēsti nes.

Sudraba vējš ar zelta sauli mijā
Maigo lietiņu
Sijā caur sietiņu,

Pakar to augsti pie debesīm varvīksnas dzijā,

Sudraba pasaulē zelta cilvēki

Zelta smieklus smej,
Sudraba asaras lej,

Skats grimst skatā kā mēnesis ūdenī.

Medainas acis visiem un aprīļains prāts,
Samta mierā kas snauž,

Ilgas no jauna auž,
Lai arī cikreiz cietis un maldināts.

Ziedons, kas pašu sauli un vēju loka,

Neprasa atjauju,
Paņem tev sirsniņu,

Svaida viņu kā zelta ābolu rokāl

ZIEDONS UN ES

Tā saldi skumja dziesmiņa skan:

Ar ziedoni kopā jāaiziet man,
Mums slepens sakars ira.

Bij leduskaralim meitiņa,
Tā ziedoni gaidīt gaidīja,
Bet, viņu ieraugot, — mira
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Kas pāri ziedonim dzīvo, tam

Ir jāmirst nāves trdjkārtām,
Pirms nāk pie rudens kapa:

Kā ziedam, kad visskaistāk zied,
Tam tomēr auglī jāpāriet,
Un tad tas krīt kā lapa. —

Kad debess deg, kad saule kaist,
Vai ziedam just, kā jāizgaist
Un smaržā sevi kūpam?

Vai auglim gaidīt, lai tiek plūkts
Un rīta medus lai top rūgts
Uz pēcpusdienas lūpām?

Kam tālāk dzīves putekļus brist!

Kā vīstoša roze es gribētu rist

Un nobirt pie ziedoņa kājām. —

MEDUS UN ASARAS

Divējas dāvanas:

Medu un asaras

Nones mums ziedoņa gari.

Ak, cik sāpīgi salds

Debesu dzīru galds,

Ak, cik pārpilni svaril

Alkstošā zemes sirds,
Kas tev viskairāk mirdz?

Vēlēt starp abiem tu vari!

Gribi tu medu gūt,
Vēlāk būs jāraud varbūt,

Jāraud būs rūgti un gari.



Drošāks gan veltījums —

Asaru ieguvums,
Bet drusku ņem medu arīl

Saldmi ar rūgtumu jauc,
Ceri, bet raudi daudz,

Bez lietus jau nezaļo zari!

Asarās uzsmaidi,
Smaidi kā aprīlī

Saule uz pavasaril



ZAĻ ĀSAULE
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APRĪLIS

Aprīlis,
Gada ģeniālais mēnesis!

Saule padusē, sniegs azotē,
Vētrā ej, cepuri atmetis.

Neesi mierīgs, ne lēns,
īstais bohēmiēns!

Aprīlis, revolucionārs!

Tava pieres zvaigzne ir Marss;
Apgāzi vecās ziemas troni,
Ārdīji varas kristāla kroni,
Visu tumsas valstību nogrāvi,
Ārdītājs, Aprīli!

Aprīlis, priekštecis!
Drīz vien tu būsi aizgājis.
Trokšņains tu biji un skaļš,

Ceļš tev nopakaļ klāsies zaļš.

Maija miera valstības priekšteci,
Esi mums ceļvedis, Aprīli!

AK, VĀRTIŅI, ZAĻIE VĀRTIŅI

Ak, vārtiņi, zaļie vārtiņi,
Kā es jūs mīlu!

Jūs rokas vaļā pletīsat,
Jūs mani ārā laidīsat

Kā putniņu no būral
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Ak, celiņu, balto celiņu,
Kā es tevi iešu!

Kā kamoliņš tu tecēsi,
Tu tālu projām ritēsi

No šaurā māju stūra!

Ak, tāle, tu zilā tāle,
Kad es tevi sniegšu!
Kā kļūt uz ilgu valstību,
Kad vēl ap sapņu aizkalnu

Plūst nepacietības jūra!

ZIEDOŅA MAĢIJA

Bez prieka tāpat nu var priecāties:
Kad Venera tuvu pie mēneša mirdz,
Tad prāts top aprīļains, vētraina sirds

Ar straumēm gribētos līdzi trakot,
Ar plūdiem pāri pār krastiem šļakot;
Kā vilnim celt krūzotu galviņu
Ar mirdzošu putu vaiņagu.

Bez vīna nu saldi var piedzerties:
Nu saules nektārs no debesīm līst,
Kā reibuši bakhanti mākoņi klīst,
Un zvaigznes kā sudraba šūniņas
Ar debesu medu pildītas;
Nu dienas smiedamās nāk tev pretī,
Nu stundas met zibšņus kā staru meti.

Bez spārniem nu augsti var uzlaisties:

Nu jumti no pavāliem nostu ceļas
Un sienas istabās pušu šķeļas,
Nu kājas pie zemes vairs nepieduras
Un rokas svaidās kā saceltas buras.

-No pierēm nu krokas prom plivinājās
Un miesas iz drēbēm lidinājās,
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Bez dailes viss daiļš var pārvērsties:
Nu sauli atviz ik akla rūts

Kā zelta sirds iekš stikla krūts;
Nu zilas zied puķes pa acu dobi

Un lūpu dārziņā narcišu zobi;
No jauna top vecās zemes seja,
Jo visa dzīve ir tapusi dzeja.

LAIPNAIS MAIGUMS

Gaiss ir tik maigs un glaudīgs,
Ka pats tev apkārt skaujas,
Ja gribi, pilnas saujas
Tu vari viņa ņemt.

Vējš ir tik lēns un laipnīgs,
Viņš gaida vien, lai viņam
Kā sirmam kumeliņam
Tu sēstos mugurā.

Un mākonīts tik zemīgs,
Pats tev pie kājām klājas,
Tev virsū jāuzstājas,
Un kļūsi debesīs.

Pat pērkons, lai cik draudīgs,
Ar zeltu pilns tam klēpis,
Ko nes, aiz zibšņiem slēpis,
Lai zemi piebērtu.

DIEVA DĒLI

Kāpj dieva dēli pa rožu pazarēm
No debesīm lejā it kā pa kapenēm
Uz zemes dārziem pa zilo ziedoņnakti.

Tie izloka zarus, kuplina galotnes
Un plašāk un dziļāk stiepj zemē saknītes,
Un lapu stīdziņas pilda ar zaļo miesu.
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Tie mizu rievo, liek jaunu tai aplieku:
Gan brūnu zeltu, gan zaļu sudrabu,
Tin tīkliņus, spurdzītes šķeļ un šķeterē drīksnas.

Sēj brūnas sēkliņas, smalcina graudiņus,
Caur saules sietiņiem gaisā sijātus,
Un pieber ar zelta putekļiem purpura kausus.

Tin lapu tīstokjos vārīgus pumpurus,

Drāž irbuļus, asina ērkšķu galiņus
Un stiebriem ziedu zvaniņus piekarina.

Tad kupli tie ietērpj dārza skaistules:

Gan zīdā, gan brokātā rozes un magones

Un bālajām lilijām zelta kroni liek galvā.

Kad galā nu darbs un krāsās un ziedos viss vīts,

Lūk, aizmirsts viens pats tik kāds puķu pabērnīts,
Tas raud ar gaužām asarām strauta malā. —

Nu dievdēli ņem un ieliek tam actiņas,
No paša debesu ziluma izgrieztas,
Un sauc to vārdā par «neaizmirstelīti».

Un atkal augšā pa rožu pazarēm

Kāpj dieva dēli it kā pa kāpenēm
Uz debesu dārziem pa zilo ziedoņnakti.

PABĒRTAS SĒKLIŅAS

Sentences

DZĪVES SKAISTUMS

Visskaistāk diena ir no paša rīta,
Visskaistāk dzīve, kad tā nepazīta,
Vēl cerībās kā zilā miglā tīta,
Ne līksmē vēl, ne sāpēs izbaudīta.
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TĪRS DAIĻUMS

Tīrs daiļums, kam nedaiļš nav klātu,
Ir puķu galviņas

Vaiņagā sasietas,

Kurām nav redzamu kātu.

MEDUS RASA

Kad tikai ilgu sajūta,
Kas tūdaļ mērķa prasa!
Ja arī paša medus nav,

Ir tomēr medus rasa. —

OGLE UN DIMANTS

Nav jāskumst — tik nabaga oglei būt,

Kad ogle izkūst — tā dimants var kļūt.

SUDRABA LIELDIENAS

Tik tā vien visa sirds

Uz priekšu raujas,
Un bāli zibeņi
Iz acīm šaujas!

Ik dienai noprasu,
Ko tā man nesīs.

Ik vētrā sagaidu,
Kas jauns man dvesīs.

Pēc lieliem mērķiem kaist

Man krūtīs slāpes —

Vēl neuzkāptas stāv

Tās Jēkab-kāpes. —
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Vēl visos uguņos

Man jāizkvēlo,
Un sapņi dzīvē vēl

Man jāpārtēlo. —

Es dzīvē neesmu

Vēl tā nekas,
Pirms jāiet ar velniem

Man jācīkstas!

Man jāiet caur sarkanām

Pastarām,
Lai celtos uz sudraba

Lieldienām!

SAKNE UN GALOTNE

Sakne — laiska, laiska,

Galotne — tā draiska:

Viena tver sauli ciet,
Otra uz mūžību iet. —

Kūtri, kūtri zari,
Steidz tik lapu bari:

Zari grib pārziemot,

Lapas tik vasarot.

Rozes — karstas, karstas,
Ziedi tveicē bārstās,
Rozes samītas trūd,
Smaržā izgaistot, zūd.

Ziedi — bāli, bāli,

Ak, cik tāli, tāli

Sakne no galotnes,
Mūžs no jaunatnes.

Riti, riti, rasai

Kas to kopā lasa,

Zinās, ka lāsiņas —

Dzejnieka asaras!
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PĒRKONA PAJŪGS

Kur Pērkons vara ratos

Pār zemi brauc,
No ratu rīboņa vētras

Svilpo un kauc;

Visai zemes lodei nava

Vairs pieturas.
Kā odiņš tīklā tā gaisos

Karājas.

Ja nesaturētu kokus

Saknes vēl ciet!

Tie celtos un gribētu līdzi

Pa vētru skriet.

Ar zibšņu slotām Pērkons

Nāk zemi post!

Viņš ūdeni aizdedz un mājām
Ceļ jumtus nost!

Nu tikai sirds vēl krūtīs

Ir jāpatura,
Lai līdzi tā nesadegtu

Kā ogle kurā.

DVĒSELES LĪMENS

Kas viņā tverams un kas aizplūstošs?
Kas darāms, veicams? domas neatjēdzas.
Dzen virpa virpu, loki veras — slēdzas

Viss līmens zib un virmo aizplūstošs.

Un harmoniju gredzens aptverošs
Ap plūdu tūkumu vairs neslēdzas,
No jauna enerģiju straumes strēdzas,

Šķīst guns un ledus pāri kūsājošs.
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Kad plūsmā pārkausējas dzīves rūda,

Kas tad vēl pāri palika, kas zuda? —

Ak, to tik vien es vēlētos, lai gūtu:

Ka mana sirds kā karsta straume būtu,

Kur katra ola noslīpējas gluda,
Un, kas caur mani iet, — lai jauns viss kļūtu

DEVĒJA SIRDS

Savu sirdi, kurā saulei vieta,
Kurā rīta zelts un purpurrieta,
Visu savu mīlas pasaulsvaru

Kur lai liekul

Manī tūkstots puķu saldme garo,

Manī krāsu krāsas deg un staro,
Savas dailes es jums nobērt varu —

Zvaigžņu sieku!

Manī lidojošais mākoņsteigums,
Manī vētras sākums, vētras beigums,
Plūdus spēju celt un straumes vadīt,

Kurp lai tieku!

Manī spēks un dziņu karstā elpa,
Haoss — kosmoss, visam manī telpa!
Dzīvi spēju vērst un veidot, radīt —

Kam par prieku?

NEJĒDZĪGAS ASARAS

Kas bieži raud bez iemesla

Par iedomātiem varoņiem,
Sen cietušiem, sen mirušiem,
Varbūt nemaz pat bijušiem,

Tas raud par ciešanu veidu pašu.
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Kas nemeklē pēc priekšmeta,
Kas mīl tik pašu mīlu vien,

Kas nedzīvo tik vienu dien',
Bet savu būti pie zvaigznēm sien,

Ko ļaudis dēvē par nesaprašu, —

Kas deg pats savā degvielā
Un, dzīts pats savas dvēseles,
Kā ogli saujā sirdi nes,

Tam nepietiek ar savu es,
Tas aptver visu pasauli plašu!

NEPAKLAUSĪGA VĒTRA

Debesu trakule,
Mākoņu mīlule,

Vētraī

Ne to var turēt, ne sagūstīt,
Ne dzelžu, ne zīda pineklā pīt,
Ne rāt, ne atprasīt:
«Ko rāvi? ko grāvi? ko šķēli?
Ko cēli? ko zemē zvēli?»

Tā neteic nekā,
Tik sagrābj aiz krūtīm tevi un purina:

Heijā!

Pasaules nebēdne,
Stūrgalve, spītniece,

Vētra!

Uz paša jumta tā uzsēžas,

Rauj logu vaļā un iegulstas,
Tā durvīs iespiežas:
«Jūs sapņotāji, jūs tūļas!

Nav laiks vairs priekš mierīgas guļas!
Nav izejas:

Vai gribat vai negribat, nu jums ir jāceļas
Augšā!»



234

BĀLO, ŠĶIDRO ASINTIŅU

Bālo, šķidro asintiņu

Sajūsma kad iededzina?

Gars grib laisties, sirds grib plesties,
Viss šķiet ticams, viss šķiet spējams.

Pēkšņas liesmas laistās acīs,

Spīd kā logi tumšā mājā,

Bālo, šķidro asintiņu
Sajūsma kad iededzina. —

Izgaist guņi, klājas pelni,
Gars kā putnis ievelk spārnus,
Sirds kā straume siek un nogulst,
Atkal gurdi dzīslās ve|ot

Bālo, šķidro asintiņu. —

KAS ESI?

Vai zila lapiņa
Puķes kronīti

Zieda apjomā
levīts esi?

Vai filigrānšķiedriņa
Leduskristālā,
Saulē mirdzošā

Starus nesi?

Vai zelta oranža

Melnlapu kuplumā,
Saldumu sološā

Sķinējam esi?
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Vai sīka dzirkstiņa,
Uguns actiņa,
Veselā lūžņājā
Pavērta esi?

Sīkāks no sīkākiem,

Vājāks no vājākiem,
Klusāks no klusākiem,
Kas pats sev esi?

Ko Visumam nesi?

LIELUMS MAZUMĀ

Katra rociņa,
Lai cik sīciņa,
Mirtu lapiņa,
Sirdīm uzlikta,

Sniedzas visās cietēju glaudās. —

Katra asara,

Līdzjūtās raudāta,
Nežūst kā rītrasa

Smildziņas bārkstiņa,
lelīst kā jūrā tā lielajās raudās. —

Katra kustība

leiet kopdarbā,
Katra dzirkstiņa,
Dvēselēs iemesta,

Sajūsmas liesmās pa pasauli šaudās.
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JĀDZĪVO

Ne ikreiz mūs dzīve vaiņago,
Bieži vien pat savu loloto

Viņa apērkšķo —

Jādzīvo!

Rūgtais kauss ja vēlreiz jātukšo,
Ņem un viņa rūgtmi pārsaldo,

Ciet reiz izciesto,
Uzveic to!

Mēness dilst, un saule nosirmo,
Lielais likums kā lai neveido

Tevi vienīgo?
Nesēro!

Jūtas kaist un gaist, un pārkvēlo,
Dzenies satvert sevī mūžīgo,

Dvēslē dusošo,
Raisi to!

Dzīve visus veidus atjauno,
Nāve vien tik, zini laikā to,

Nedod vairs neko,
Jādzīvo!

JŪRAS DZIESMAS

I

SMILŠU GRAUDIŅI

Es krastā triecu ar smilšu graudiņiem
Kā ar brālīšiem:

«Cik sen jau, kopš jūs še noguļat?

Ap zilo jūru slēdzas dzeltens krasts;
Vējš atsteidzas, aizsteidzas —

Tik līdzi ar jums es sēdu šepat.»
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«Kā ūdensdievam uz pleciem baltspārnota kaiva

Uz viļņiem peld gaidot laiva,
Vai tā lai bez braucēja tālēs skrien?

Ak, mūžam es nekāpšu savu ilgu mastosl

Es palikšu līdzi jums krastos —

Par maniem sapņiem vējš stāstīs vien.»

II

SAULES UN VĒJA MEITIŅAS

Saules un vēja meitiņas
Šūpo cirtainās putu galviņas.

Viļņi krūzojas,
Vējš rotājas.

Jūras vidū uz klints tās nosēža3

Un vienotrai apprasās:

«Teic, Velbanga, Dziļdzelme, Straujtecīt, —

Ko darījām šodien, ko darīsim rīt?»

— «Es saulītei zelta kroni pinu.»
— «Es mēness sudrabu kamolā tinu.»

— «Es zvaigznītes viļņos spodrināju.»
— «Es varvīksnas dzīparu šķetināju.»
— «Man jāauž bij vējiņš, man jāvērpj bij

lietiņš.»
— «Man miglu sijāt bij sudraba sietiņš.»
— «Man jākāpj bij krāsot debeši zili.»

— «Es sargāju dzelmē grimušo pili.
Un glabāju dzelmes atslēdziņu,
Kas grimis — tam vajā slēdzu viņu.»

Un saules un vēja meitiņas

Šūpo cirtainās putu galviņas.
Viļņi krūzojas,

Vējš rotājas.
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111

NĀVES SALA

Bij jūras vidū

Reiz Nāves sala,
To paši jodi
No sākta gala
Ar vara važām

Pie bezdibens kala —

Un melna čūska

Tur miltus mala. —

Nu saule tur zelta

Dāvanas dala,
Un čūskas milti jau sen ir malti,

Nu bāru bērniem vairs nebūs salti!

JŪRAS KARALIENE

Jūras vidū

Virs pašas dziļākās dzelmes

Sēd zelta krēslā

Vakara rietā

Jūras karaliene.

Sīciņas, maziņas
Vilnīšu meitiņas

Kalpīgas, pļāpīgas
Glaužas pie kājām viņai.

Vējš planda svārkus

Purpura plūsmā
Pāri pār visu jūru,
Vēsmiņas vēdina

Sudraba vēdekļus;

Rieta pin matos

Putu pūslīšus varvīksnas krāsās;
Diadēms galvā:
Zelts, ažūrs, opāls
Tāli met starus.
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Sveicināt valdnieci

Sanāk no tāles un tuves

Visi ūdeņi kopā:
Straujas un vijīgas upes

Viņas priekšā kā verdzenes klanās,
Plati purvi uz vēdera lien,
Avotiņš attek basām kājām.

Sīkas urdziņas,
Tikko cēlušās

No sniega gultiņas ledainos kalnos,
Plīvuru krekliņā
Aši skrien lejā.
Krāces un gāzes

Dobji rūc korī

Svinīgas himnas.

Sanāk i lielās un vētrainās bangas,
Jūras amacones,

Noklāj zemu visapkārt
Platus vairogus alvainā sposmē.

Klintis iztālēm gar krastiem

Melnā mūķeņu tērpā
Nometas ceļos, lūgšanas skaitot.

Atbrauc visbeidzot

Lielākā viese —

Dimanta ratos rietošā saule,
Liesmas tai zirgi ar zibsnošiem grožiem,

Riteņi ripojot

Ugunis sijā.
Plaši atveras

Dziļumu vārti

Porfīra stabos,
Gliemežu bruģis nokaisīts pērlēm,

Apdēstīts apkārt
Bālrozā koraļļu rozēm,
Novada viesi

Zemzemes valstī,
Brīnumu pilī,

Kur to jau jūras valdniece gaida.
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Saule un jūra,
Vairāk par viņām
Lielākas nava.

Saule un jūra,
Vairāk par viņām
Skaistākas nava!

Tomēr vēl vārti

Cieti nav vērti,
Trešo vēl gaida —

Līdzīgu viņām
Dvēseli nākam.

NAKTS VĀRTU SARDZE

Kad vakars tumst,

Tad lakstīgala ir pirmā, kas skumst;
Nakts vārtu priekšā tā tura vakti,
Un skaņu ritmā ar treļļu takti

Tā grib no tumsas atpestīt nakti:

Vij dziesmu vītnes,
Pin pantu pītnes,
Sviež meldiņas

Kā riekšavas,
Tās dziesma rit gan žigla, žigla,
Gan lēni plūst kā vēju migla. —

Tā žēlāk žēlo,
Tā kvēlāk kvēlo

Un nakti vēlo

Ar skaņām un gleznām gaišu tēlo:

I bite pa miegiem ieklausās,

I taurenīts nopūšas,

Pumpuri satrūkstas

Un izlec no segām un ziedā plaukst.
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Visas sīkas lapiņas
Kā peļu austiņas
Klausās un čaukst.

Kāpj skaņas pret debesi

Un apvij dārzu apkārt ap mēnesi,
Un nokāpj modināt pazemi.
No zemes augšup asniņi lien,
Un zvaigznes ārā no mākoņiem brien.

No brīnumiem ūdens top zils,

Un augšup no dzelmes ezerā

Uzkāpj sen ilgotā,
Sen gaidītā
Gaismas pils.

DIEVA FANTĀZIJA

Ik kokam mežā sava melodija,
Ik melodijai ir savs dažāds citums,
Ik lapai ietrīsoties ir savs ritums,
Ik zaram lokoties ir strofu vija.

San ziedoņlirika kā spārnu situms,
Šņāc vasrā zaros vētras traģēdija,
Gauž smagās žēlās rudens elēģija,
Kad raibs kā eposs klājas lapu kritums.

Kā radusies šī zaļā simfonija?
Kā viņas skaņu meistars — ģēnijs dziedons?

Kas visu raibo fantāziju vijis?

Kas ir tas bagātais bez mēra šķiedons,
Kas reizē rudens, vasara un ziedons?

Vai dievs tik nav kā vien liels dzejnieks bijis?
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VASARAS VAKARS

Nāc, vakars, nāc!

Kad saule noņem staru vaiņagu,
Nāc tu ar savu plīvurvēsumu,
Nāc dienas pelēcību atkal zeltī,

Stiep zemei pāri savu rožu telti,
Nāc, dailes vakars, nāc!

Nāc, vakars, nāc!

Nāc apsēj atkal sapņu magoņlauku,
Nāc lej uz zemi mēness eljes trauku,

Klāj pār mums vijolīšu mētelīti,
Mums visi smalkie audi saraustīti,

Nāc, sapņu vakars, nāc!

Nāc, vakars, nāc!

Mēs dzīves rupjo kāju zemē mīti,
Cel augšup mūs uz zvaigžņu nomalīti,
Kur visas asaras, še zemē lietas,
Mirdz spožā vaiņagā kā pērles sietas,

Nāc, miera vakars, nāc!

GAISTOŠA MĪLA

Liepa mīl vēju,

Klaidoni vēju,

Vējš svilpodams aizšalc,

Liepa ber ziedus

Kā asaras zemē. —

Pļava mīl mākoni,

Auglīgo mākoni,
Mākonis raisās

Pelēkā, vienmuļā

Rudeņa lietū. —

Krasts, tas mīl straumi,

Skrejošo straumi,
Straume plūst citam

Ziedonim pretim,

Atstāj tik ledu. —
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RADNIECĪBA

Tie, kas pie tumšas lampiņas sēd,
Kas vēlu vēl ap pusnakti dēd,
Ar garu valsti kas draudzējas,
Kam dzīvas būtnes ir grāmatas,
Tie tuvi man, būdami tāli.

No veļu krastiem tie laivas sien,

Pār mēnešu upēm pāri brien.

No mākoņkalniem tie nolaižas,
Ar zvaigžņu acīm noskatās,
Kaut miesā ēterbāli.

Tu, kas tik grāmatu uzskati vien,

Ar tevi mani saites sien,
Es sveicinu tevi, brāli!

JAUNĀ AUDZE

Enkura metēji
Esat neziņas jūrā,

Sēklas krājēji
Lielajā nākotnes pūrā!

Saules priesteri,
Ziedoņa uguni kurat!

Dzisušos pelnos
No jauna liesmas burat!

Rožaini krāsojat
Vītušo vaigu bāli,

Kristālos kaltējat
Zuvušo asaru sāli.

īrušo sapņu

Audus no jauna aužat,
Cerību karogu

Saplēsto atkal spraužat.



Līdz ar sauli,
Kas atmostas jaunā sposmē,

Ceļi lai šķiras
Jums Lauvas zvaigznāju drosme!

Zeme, melnā zeme,

Lai ne vairs asarās slāptu,
Zeme, baltā zeme,

Lai zvaigzne starp zvaigznēm taptu!



SARKANĀ SAULE
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SĒKLU TRAUKS

Ak, cik sēklu dvēsles traukā,
Tu vēl visas neizsētu

Pašā plašā pasauls laukā!

Ak, cik dvēselē ir spēku,
Kas guļ dziļi, neraisīti,
Cik tur brīnumu! cik dēku!

Vējš var aiznest visu klaidā,
Ja tu trauku neņem rokā,
Dzīve var to saspiest spaidā.

Vairies klaida, neciet spaida,
Saslēdz abus cieši lokā,
Pasauls pļauja tevis gaida!

SAUCĒJS

Ik nakti es jūtu neredzamo biedru,

Kas mani sauc uz karaļmielastiem,
Sirds dreb no savas pašas pukstieniem,
Ik plūsma uztrauc to kā vēsma niedru.

Bet guns, kas dedz man katru dzīslas šķiedru,
Vai tā jau nāk no lieliem upuriem?
Vēl nav kā izredzētiem cīkstoņiem
Uz pieres manim olimpisko sviedru.
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Kurp, aicinātāj, mani ved tavs sauciens?

Spēks meklē vēl, ar ko tam jācīkstas,
Un nezin vēl, kurp ved to dziņu trauciens

Jo, kas uz debess lepni paceļas,
Tam pirms ar velniem jādzer derības

Un jāiztura pirms savs ellē brauciens.

VIENS VIENĪGS VĀRDS

Viens vienīgs vārds

Var nolīt kā auglīgs padebess
Uz vīstošās dvēseles,

Viens līdzjūtīgs vārds.

Viens vienīgs vārds

Kā varvīksna ceļam var pārstiepties,
Var putekļos zaigoties,

Viens vienīgs priecinošs vārds.

Viens vienīgs vārds

No augstākās kalna galotnes
Var nokāpt pie dvēseles,
Viens atpestošs vārds.

Viens vienīgs vārds

Ir trepes ar zelta turekļiem
Priekš nedrošiem kāpējiem,
Viens iedvesošs vārds.

Viens vienīgs vārds

Kā svētvakars dienu var iezvanīt,
Var atkal pacelt, kas krīt,
Viens cilvēcīgs vārds.
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GATAVS ĀBOLS

Kur dvēseles sadeg un izdodas

No sevis laukā

Piemēros, mācībās,

Uzņem tās,
Kā zieds krāj putekļus savā sēklu traukā.

Lai aug un briest, un veidojas
Gan domu medus krāts,
Gan sapņu aromāts,

Lai sirdī glabājas
Kā gatavā ābolā melnas sēkliņas.

Un zini, viss, kas uzņemts, tas

Tavs mūžs, cik viņā dzīvības

Būs iekšā, tevis sakrātas,
Ir reizē arī sēkliņas
No lielās cilvēces tapšanas.

DIVAS MĀCĪBAS

Vienmēr labi uzmani!

Visus prātus asini!

Neder pēkšņis uzliesmojums,
Kļaus', ko saka piedzīvojums,

Kas jau liesmu sveldēts kļuvis,
Kam jau acu mitrums žuvis.

Uzmani! salasi

Visus starus savas gribas prizmā,

Neļauj apstulboties māņu vizmā,
Tad tu visu iegūsi,
Bet — varbūt ar zaudēsi. —

Ļauj, lai iet!

Vajag skriet!

Visu šķied!

Projām svied!
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Mūžam tici, mūžam vilts,
Tik lai sirdī guns tev silts. —

Simtreiz dedzis, liesmās skrej,
Tik uz priekšu vienmēr ej,

Tad tu visu zaudēsi,
Bet — varbūt ar iegūsi. —

DZĪVES BALVAS

Dzīve tev kā apsēts lauks, .
Simtiem dīgļu viņā plauks.

Kādu pļauju pretim dosi?

Kā pats sevi izveidosi?

Pagātne dod atziņu —

Nākotne dod iespēju —

Piedzīvojums nav tev varā,
Bet tu spēj to pārvērst garā.

Mīla pilna saldu dēku,
Naids dod pretsvaru un spēku,
Ja tu abus savienosi,

Pērkoņgaisu varvīksnosi.

Debess dots tev simbols gaismai,
Pekle — pretstatam un baismai,

Nesnaud bezjūtības seklē,

Abas pats tu sevī meklē.

Nāvei vien tik tukšas saujas,
Gatavas priekš veļu pļaujas, —

Kā tu pašu nāvi veiksi?

Ko tu nemirstībai teiksi?
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DIENAS DARBS

Ik rīts tev avots,
Ar saules mirdzi

Uz jaunu spirdzi
Tu visiem dvēsles spēkiem sagatavots

Ik diena bruņo
Un tevi cīņām

Kaļ sudrabzvīņām
Un nakts ar spilgtiem sapņiem apuguņo.

Un neieskati

Ne brīdi sīku

To palaist dīku,
Ik mirkli tālāk joņo laika rati.

Ja dzīve mainās,
Ņem bēdas, laimi

Kā vienu saimi.

Tās abas ienes krāsas dzīves ainās

Kad dienas tveici

Dzēš vakarrasa,
Nāk nakts un prasa:

«Nu, kā tu savu dienas darbu veici'3 »

Nekas nav velti!

Un, ja tu šķieti,

Ka tikai cieti,
Skaists saules vakars lietus dienu zelti.

ATSKATS UZ RAIŅA 60 GADIEM

Garš mūža gājums noslēgts guļ aiz tevis —

Vai nodzīvotā dzīve nav vairs dzīva?

Vai stinga, mēma dus tā mūža kapos,
Kur aizmirstība viņu pelniem klāj?
Vai svešs tu atskaties uz savām sāpēm
Un tavas ilgas tevi nepazīst?
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NēT — dzīvs tavs mūžs, nekad tas miris nebij
Par tevi aizmirstībai varas nav!

Tu stāvi ciet, un laiks tev garām šalc.

Tu daudzas dzīves dzīvoji, ne vienu,
Un visi tavi sapņi, tavas ilgas
Neviens tev svešs nav, visi tevi pazīst,
Ja klusē tu, tad viņi runāt sāk:

Pat mēmā daba pacel savu balsi,
Tu viņu raisīji, tai devi veidu,
Tai liki sajust, cik tā pati skaista!

Skrej Daugava tev garām putodama,
Gan melni sarkanā, gan zelta sposmē,
Klaudz airi, veļu laivai braucot garām,
Un varoņbrāli sveicina iztālēm,
Tai seko bārenīte Baibaliņa
Un tautas sēras nes uz lielo jūru. —

šņāc drūmais sils, kur kāvās Induļ-pulki,
Visapkārt meži, klajas, upes, gravas

Sāk mosties, skanēt, vizēt, šalkt un dūkt,
Kā steidzīgs pavasars pa nakti nācis!

Ik sīka zālīte, ik lauka stādiņš,
Tie melno kapa grīdu cauri lauž,
Uz augšu traukdamies, uz sauli saukti,

Kas zil-zaļ-sarkana — trejkrāsās spīd.

Pat lauka akmens ceja malā sauc:

«Sveiks, senais garo gadu trimdenieks!

I tev tāpat bij vieta ceļa malā,
Nu esam stūra pamats tautas ēkai!»

Bet visiem pāri runā viena zvaigzne,
Tā latvju zvaigzne, kad vēl Latves nebij, —

Kas biezos mūros, dzelžiem aizkrustotos,
Ar vāju stariņu tev iespīdēja,
Kas, trimdās dzītam, tālās, svešās malās

Tev visur gāja priekšā, spoži mirdzot,
Un lika ticēt tautas nākotnei.
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Tu pirmais gaismu dvesi dziļā tumsā,
Kad dzelžu vara tautu zemē mina

Un katru brīvu vārdu žņaudza nost,
Un bailes dvesa tik un padevību, —

Tu drosmi vājās sirdīs modināji
Un tautā izaudzēji varoņgaru.

Tavs mazais Antiņš, vājākais no visiem,

Bij spēcīgs uzjāt augšā, stikla kalnā,
Un atraut mūža miegam Saulcerīti.

Tavs Tots uz pašu pekli zemē kāpa
Un dziesmu skaņām velnus valdzināja.
Tavs Induls slējās pretim varmākam:

«Mēs, zemā zālīte, mēs, mazā cilts,
Tik lieli būsim mēs, cik mūsu griba,
Tai zemā zālē deviņvīru spēks.
Gan vanags mazs, bet augsti laižas gaisos,
Kur lācis purvā stieg no sava svara.»

Tu pašu tautas garu, Lāčplēsi,
Pret melno bruņenieku sauci cīņā
Un viņam līdzi lepno Spīdolu.

Nu tumsa uzveikta — tavs darbs ir galāl
Tas skaistais zvaigžņu sapnis piepildījies,
Ko Jāzeps nosapņoja ērkšķu kreklā:

Nu kāpj no dzelmes augšā gaismas pils
Un visiem torņiem zvana saullēktu:

Nu dusi, cēlājs, pats kaut īsu brīdi,
Lai baltās meitas vēdina tev mieru,
Lai nav tev piekususi sirds un roka,
Lai atkal celtos spirgts uz jauniem darbiem;

Vest savu tautu lielo tautu saimē.

Lai atkal tava nākamības zvaigzne
Tev, spoži mirdzēdama, iet pa priekšul
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K. DĒĶENAM

Lielajam tautas darbonim 60 gadu jubilejā

Viss tava mūža ieguvums
Bij darbs un cīņa —

Ņem to kā laimi!

Vēl lielāks tev priekšā uzdevums:

Vest tautu uz lielo

Cilvēces saimi. —

A. PRIEDKALNAM

Nāvei nav varas to paņemt,
Kas mūžam ir nemirstīgs tevī:

Darbos mūs vadīs tavs gars,
Sirdis mums sildīs tavs vārds,

A. MIERLAUKAM

uz 40 gadu darba jubileju

Vēl Latvija tik veidojās,
Kad dailes pils jau pirmā pacēlās,
Tu pirmos cēlājos tur biji klāt

Un steidzies citus līdzi aicināt.

Un, ko tu Jaunus spēkus mācījs, vadījs,
Un, ko tu pats iio sava gara radījs
Kā meistars savos nemirstīgos tēlos,
Kā svēta uguns dailes pilī kvēlos:

Tavs Kangars, latvju velns, no tevis radīts,

Nāks melnas Sirdis vienmēr šausmināt,
Tavs baltais tētiņš — kas no viņa vadits,
Tas atkal spēs uz saules kalnu jāt. —
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Tavs darbs nu veikts, nu pašā torņa galā
Tavs vārds kā zelta zvaigzne tāli mirdz!

Bet pats, kaut guris, nestāvi vēl malā

Un vienmēr iesi tālāk jauns un tvirts.

Tu mums ne vien kā savu mākslu nesi,
Tu tautas vēsturē līdz rakstīts esi.

RĪDZENIEKAM

Cf-lajam cilvēkam un maksleniekam viņa goda dienā

Tavs mūžs bij sākot — ērkšķu zars,

Tu tvert to nebaidījies;
Nu vērties tas kā puķu bars,
Kur šodien iekšā vijies,
Lai turpmāk top tas zvaigžņu stars —

Tu, siltā sirds, tu, radošs gars,

To esi izpelnījies!

AUGUSTAM DOMBROVSKIM

Gaviļu dienā

Ja rozi plūc no zara,

Tev nebūs ērkšķi projām sviest,
Jo ērkšķis vienmēr rozes

pavadonis.

Liels ir, kas lielu darbu dara,
Vēl lielāks, kas par to spēj ciest,
Tam pieder nākamības

godakronis.



256

DVĒSELE

Likteni, lemi mums atkal lielāku laiku,

Laiku, kas atkal zvaigznēm un vētrām rada,
Lai mums dzīves putekļos nenoslāpst elpa,
Lai mēs kaislēs un dēkās nenogrimtu. —

Vadi caur sirdi mums zilas ziedoņa straumes,
Ziedoņa negaiss lai atkal mums vaiņago galvu,

Jūtas lai pārplūst
Auglības pilnas kā lietus, kas zelmeni raisa,

Dvēsle lai devīga top
Kā saule,

Un prāts lai top dzidrs kā mēness.

Acis lai klusas un laipnas
Raugās uz zemi kā zvaigznes!

Zemē tik daudz vēl ir dziļas tumsas un baismu,
Tik daudz degošu sāpju un salstoša naida!

Dvēsle, ej izstaro gaismu!

Zemē tik daudz ir nedaiļa, dubļu un trumu,

Puķes to nespēj klaidēt ar saldāko smaržu,

Dvēsele, palīdzi puķēm!
Izelpo daili no sevis kā rožu smaržu!

les laiks, un nākotne prasīs:
«Kas bija, kas veldzēja sāpes? sildīja naidu?

Tumsā kas ienesa gaismu? tvanā kas elpoja saldi?

Vai tā brīnumpuķe bija vai zvaigzne?
Vai tik pats vecais dieviņš kā senos laikos

Neredzams atkal nav izgājis pasaulei cauri?»

Nava, ak, nava!

Nebij ne puķe, ne zvaigzne, ne dieviņš!
Dvēsele viena tā bija,

Liela un silta cilvēka dvēsle!
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VAKARDIEŅI

Jūs, mūžam gatavie un netopošie,

Jūs, citu kļūdas vienmēr nosodošie,
Ne mīlas vadīti, bet naida dzīti!

Laiks visu pārveido un jaunu dara,
Pie jums tik vieniem beidzas viņu vara,

No sākta gala jūs jau piepildīti.

Par jums, kā liekas, valda vecais likums:

Kas citiem nosodāms, tas jums ir tikums,
Kā šķirsts jūs ieslēdz tēvu paradumi!
Lai jaunas sulas krājas ziedoņšūnās,
Jūs tikai dziļāk grimstat pērnās sūnās

Kā senu mūru drupu atbirzumi.

Jūs, mūžam gatavie un netopošie,
No laika skatuves jūs noejošie,
Jūs iznīcības zīmogu jau nesat!

Ar vakardienu iztek jūsu taka,
Jūs nedzirdat, ko jaunais rīts jums saka,

Jūs, vakardieņi, paliekat, kas esat!

SARKANĀ GUNTIŅA UN BALTAIS BĒRZIŅŠ

Balāde

Guntiņa, krāsnī guntiņa,
Sarkani dzeltenā svārciņā,

Vakarā, gurda pavisam,

Sprikstu sprādzītes atsprauda,
Liesmu lentītes raisīja,
Likās uz pelnu cisām.
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Sapni guntiņa redzēja:
Bērziņš auga vasarā,

Apkārt meža zaļums.

Bij viņš koku starpā stalts,

Zaļā svārkā, krekls balts,
Zaros dziesmu skaļums.

Guntiņai, kad modusies,

Sapnis nebij aizmirsies,

Viņa sērot sāca:

«Bērza zaļais lapu vaigs,
Cik tas glāstīt būtu maigsī,,,»
Te jau rudens nāca.

Kas tik jautri soļoja —

Bērziņu nocirta, pārveda
Mājās aukstu un stīvu. —

Nu tas guntiņai bij lemts:

Lai nu tiek no viņas ņemts,
Kas to gaidīja dzīvu. —

Guntiņa to ar vaimanām,
Birstot dzirkstiņu asarām,

Klēpi guldināja:
Sarkanas oglītes galvgalī,
Melnas lika kājgalī,
Pelnu palagu klāja.

Un tos abu kopībā,
Kas bij šķirti dzīvībā,

Nešķīra nāves plaisma,
Abi tālāk dzīvoja:
Viņš bij vērties — siltumā,

Viņa kļuvusi — gaisma.
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UPE

Pret krastu upe rit

Un plešas plati,
Ak, platā upe, vai tu vēl

Tā pati?

Pie zemes mātes kambarī

Tu dusēji ūdens šūpolī,
Zem galvas sūnu spilventiņš,
Tavs brālīts bij mazais avotiņš,

Pie katras oliņas tu pieturējies
Un, viļņu plaukstas sitot, skaļi smējies.

Tad, ārā rāvusies

No šaura stūra,
«Kur jūra?» prasīji,
«Kur lielā jūra?»

Un, atstājusi šauro gultu,
Tu plūdos cēlies piekopt ziedoņkultu
Un visiem šķēršļiem, dambjiem pāri skrēji,
Un lielai saules dievei upurēji,
Tev dienu ziedi bira, zvaigznes nakti,
Uz krūtīm spraudi mēnesi kā sākti.

Pret krastu upe rit

Un plešas plati,
Ak, platā upe, vai tu vēl

Tā pati?

Cik auksts tev viļņu šļaksts.
Tu vaidi drūmi,
Uz tevi rudens migla guļ

Kā dūmi.

Kā putns izrāvies

No šaurā būra,
Ik straumei jāplēšas,

Jo tuvāk jūra. —
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PĻĀVĒJU DZIESMA

Sņir! šņir! šņir!
Šņākdams asmens kuplumā griež,
Kūli pēc kūja gar zemi sviež —

Ziedons pie kājām rudenim krīt:

«Vēl tikai brīd',

Lauj man ziedēt vēl tikai brīd'!»

Vāc! vāc! vāc!

Rudens rīko kā pavēlnieks,
Mājās un laukos viņš bagātnieks:
Šķūņi pildās, un apcirkņi tūkst,

Kam vēl kā trūkst?

«Sirds, ak, sirds, vai tev vien kā trūkst?»

Tver! tver! tver!

Steigties būs tev un pļaut un sēt,
Salu un ziemu ko pārvarēt,
Savu sirdsvasaru ziemā ņem sver:

Mīli un cer!

Pēdējo sauli un laimi vēl tver!

ZILĀ JŪNIJA NAKTS

Nakts kā rudzu puķe zila,
Zilā puķe — jūnijnakts!

Jasmīns reibinošu elpu

Lej pa visu dārza telpu,
Ziedi līst kā katarakts!

Nav ne tumsa, nav ne diena,
Zilā teika — jūnijnakts!

Baltā gaisma vēl nav galā,
Sarkans mēness debess malā

Kvēl kā svētlampiņas dakts.
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Saldās jausmās, pusnakts pausmās,
Zilās ilgas — jūnijnaktsl

Kopā satek šķirti ceļi,
Atkal senās mīlas veļi

Nāk zem lakstīgalas takts, —

Skaņas žēlas, skaņas kvēlas,
Zilais sapnis — jūnijnakts!

Ak, cik salda, pilna malda,

Nakts, kur sapņotāji valda,
Salds ir skūpsts, no lūpām zagts, —

Viss tur nebijis, kas bijis,
Zilā dzeja — jūnijnakts!

Saltais rīts kad pūtīs sejā,
Izbeigts būs — un priekškars lejā —

Zilās drāmas pēdējs akts.

PĒC MANIS

Kad iešu — negribu aiziet tā,
Aiziet neziņā,
Es gribu palikt jums atmiņā.

Es nācu pie jums ar jaunu veidu,
Ar jaunu mīlu,
Ar jaunu naidu;
Jaunu jūtu vētru es sacēlu,
Jaunas daiļuma zvaigznes iededzu,
Es sildīju jūsu auksto telpu
Ar savas karstās dvēseles elpu
Un pārrāvu jūsu stingumu
Ar sajūsmas šalcošo plūdumu.

Kad iešu, negribu aiziet tā,
Aiziet neziņā,
Es gribu palikt jums atmiņā,



Ak, palikt jūsu mīlā vēl,
Kā saule purpura krāsās kvēl,
Kad tā jau sen ir nogājusi,
Lai dzīve man pakaļ noviļņo vēl

Kā jūra, kad vētra pārgājusi.

Kad iešu — tā negribu projām iet:

Savu saturu gribu vēl citos liet,
Mana drausma lai vājākās dvēselēs riet

Savu laiku es gribu pie zvaigznēm siet,
Savu sauli pār visiem kā vēdekli plest
Un aizejot varvīksnu pakaļ mest,

Kad miesa dziji zem velēnām guls,
Lai zemei cauri vēl pukst mans pulss.



ASTERU

LAIKĀ

Rudens dzejoļi
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IESKAŅA

HAMLETA MONOLOGS

Kad zemi pārklāj gluzdošs rudens tvaiks

Un rīst vispēdējā no kokiem lapa,
Pie debess palsi atspīd mēnesis

Kā miroņģindenis,
Tad sākas atkal grūtsirdības laiks,
Kur Hamlets piece|as ikreiz no kapa
Un, aptērpies ar melnu togu,
Tur monologu:

«Vai dzīve labāka pēc manis tapa?
Vai mazāk traģikas? vai mazāk ziegu?
Šķiet, labāk dusēt elementu miegu!
Vai karāties kā miglas plankumam
Virs zemes dzimtām nesaredzamām,
Ar jaunu zvaigžņu sēklu pildītām, —

Vai būt kā marmoram, kas gluds un balts

Dus kalnu gultā neaizskarts, bez krokām,
Ne nākt zem tēlnieka un viņu roku kalts,

Kur, dzirkstēm šķiestot, šķeļ to asais kalts?

Kam karstas dzīvības slāpt?
Kam daiļumu tornī kāpt
Un pilnības kalnā jau būt,
Kad zemē ar joni grūt?

Gan grūti ir nebijušam būt,
Bet grūtāk par grūt'
Ir jau reiz bijušam ne vairs būt! »





PLAUKSTOŠAS ASTERES
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ADONISS IR MIRIS

Nimfas liec skumji galvu uz pleca,
Kā dūjiņas salstot,
Gari uz leju tām nokaras zaļie mati,
Avoti elso,
Un lapas čab raudot pie kokiem:

Negrib tās zaļot vairs

Un brūnas kaisās uz viļņiem,
Vīstošos meldros nāras lauž baltās rokas:

«Adoniss ir miris!»

Adoniss ir miris! jauneklis dievišķais, daiļais!
Adoniss, kas ziedoni nesa un prieku, un puķes.
Bāls tas un izdzisis guļ,
Un līdzi bāl saule un mēness —

Līdzi ar viņu aizgāja dievi, i citi visi. —

Neskan mums mežos vairs Pāna sudraba fleitas,
Netrako dejās vairs bakhantu kliedzošie bari,

Bēdīgs guļ Bakhus pie apgāztiem vīna kausiem,

Sulīgas saldmes vietā tek asaru sāļums,
Nebrauks viņš viesuļos vairs savā panteru jūgā,
Pārrautie efeju groži velkas šjaugi gar zemi:

«Adoniss ir miris.»

Auksta kāpj augšup no zemes

Plūtona dvaša:

Stindzina visu, kas saulē un ziedos plaucis.
Melnas cipreses it kā ziedokļa dūmi

Smailā stabā stiepjas pret debesu zilgmi,
Sēru korī stāv koki ap dievišķo kapu:

«Adoniss ir miris!»
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Pazemē nolikts guļ
Uz melniem galdiem Adoniss —

Baltā miesa mirdz,
Sagriezta zelta bļodās,
Kūpošā asins lejas kristāla traukos,
Granāta augļi sakrauti kaudzē guļ blakām,
Aicinot veļu viesus uz pazemes dzīrēm:

«Adoniss ir miris.»

Rijīgs ir zemzemes valdnieks,
Ēdot ziedoņa miesu, —

Ledainās lūpas nesilst, siltas asinis dzerot, —

Izmisis sauciens skan visai pasaulei cauri:

«Adoniss ir mirisl»

BĀLAIS MĒNESS, DEBESS LOTOSS

Bālais mēness, debess lotoss,
Stādīts pašas Iziss rokas,
Oziriss kad iemīlēja
Viņu zilās ziedoņnaktīs,
īsās, zilās ziedoņnaktīs.

Zemē stiepjot staru saknes,
Plaucē ilgas, plaucē mīlu

Bālais mēness, debess lotoss,
Stādīts pašas Iziss rokas.

Aizbrauc prom ar zelta laivu

Oziriss pa tumšām naktīm,

Garām, tumšām rudens naktīm. —

Novīst ilgas, novīst mīla,
Novīst pati Iziss puķe,
Bālais mēness, debess lotoss.
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PĀNA GULTA

Starp pēdējām rozēm un pirmajām mētrām,
Starp jūlija tvlksmi un novembra vētrām

Laiks gavilēs sadedzis Pāna kultā.

Nu vidū starp zeltainām saules dienām

Un melni draudošām negaisa sienām

Guļ Pāns savā zelta un purpura gultā.

Gan Plūtons tam sūta Persefoni

Ar veļu puķēm, narcisēm, rokā,
Bet Bakhus sniedz kausu ar vīnlapu kroni,
Un kūļi un augļi visapkārt stāv lokā;
Vēl kausi puto no dievišķās malkas,
Vēl pilnības plūsma sedz nīcības šalkas.

Vai rudens zaudējums ir vai guvums?
Vai dzīvības sēkla? Vai nīcības tuvums?

Vai atkal mums atsalt stinguma alvā?

Nē! — Rudens nav vien tikai sāpinājums,
Viņš reizē ir vasaras kāpinājums,
Un nāvei maija vaiņags ir galvā.

REMBRANTA GAISMĀ

Rieta stiepj ap zemi zelta loku;
Maz pa mazam izdziest dienas gleznas,

Zaļganmirdzošas un purpurgreznas:

Nakts tām pāri velk ar samta roku.

Violetos tvaikos iegrimst Visums,
Piens un opāls velk virs ūdens švītras,
Gaisā sārtu mākonīšu vītras

Klīst kā rožu lapu birstošs risums.

Tumsa asumu ņem visām krāsām,
Skarbais kalns nāk klāt pie maigās lejas,
Rūgtā dzīve dzer no saldās dzejas,
Sirdis atkal zvaigznēm top par māsām,
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PURPURA ĀVĒ

Smagi dus jūras līmens kā kausēts no alva...

Te pēkšņi parādās saules kronētā galva:
Liesmainā godībā saule nokāpj pa rietu

Viļņu vēsumā meklēt sev kapa vietu.

Maz pa mazam tā pazūd, kāpjot pa sarkanām kāpēm
Atstāj zemi aiz sevis tumsai un sāpēm. —

Te tā jau pazūd bet viļņi top dzīvi aiz tās

Un zaigo, un mirgo, un spulgo, un zvīļo, un laistās!

Pelēkas krastmalas vienmuļos klinšu toņos

ledegas zarotas liesmas kā valdnieku kroņos,
Un skaņas, no tāles pa viļņiem šurpu plūstot,
Saldas meldiņas atnes, žēlumā lūstot:

«Bij saule zelta,
Nu nāves dzelta, —

Bij gaismas ceļi,
Nu nakts un veļi, —

Bij staru tekas,
Nu tumsas sekas, —

Zūd gaisma, gaisma!

Kāpj tvaiks un baisma »

Dun zvani ar smagi dimdošām mēlēm,
Raud vēji uz drebošām kokļu spēlēm.
Visas sīkas zivtiņas šaudās

Līdzi raudās.

Jūras jaunavām pērļotas matpīnes raisās:

Safīrs un smaragds kaisās.

Mēnesim izkrīt no rokām spogulis
Un plūdo uz viļņiem, gabalos saplīsis,

Zvaigznēm asaras birst;

«Vai saule mirst?»

Bet skaļāk un skaļāk skan purpura āvē:

Nav nāve,
Nav nāvei
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SUDRABA KAPS

Es brienu pa viļņu sudraba grīdu,
Zem kājām man pērles un dzintars rit,
Es sudrabu pašu kājām mīdu.

Es brienu tālāk pa sudraba paliem:
Cik sudrabvēsi, cik maigi man tiek!

Jau sudrabs man sniedzas līdz ceļu galiem!

Un augstāk jau apvij stīdzenītes

No sudrabotām efejām
Ap baltām gūžu kolonnām vītes.

Līdz krūšu sarkanām ugunsdegām
No gūžu baltām kolonnām

Sedz viļņi visu ar sudrabsegām.

Jau sarkans asins par sudrabu salis,
Kā tekošs sudrabs man miesās rit,
Sirdsāmurīts sit kā sudrabkalis.

Kāpj sudrabs augstāk un mētā šļakstus
Un acuvākus man cieti slēdz,
Un pieber ar sudrabu acu plakstus.

Un mani iešūpo sudraba aijās —

Uz ūdens virsu tik paceļas
Vēl manu plaukstu divas kaijas. —

...
Sen arī tās jau norītas tapa —

Un baltā ūdensroze vien

Aug virsū uz mana sudraba kapa.
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JŪRAS VĒJŠ

Baltiem, platiem zīda spārniem,
Vakarblāzmas apzeltītiem,
Pārklāj visus nogurušos. —

Baltiem, platiem zīda spārniem,
Maigākiem par zirnekļaudiem,
Apsedz visus ievainotos. -

Pārklāj, apsedz, ietin visus,
Kam vairs dzīvē ceļa nava,

Ņem uz baltiem, platiem spārniem,
Aiznes projām nebūtībā — —

ZVEJNIECE

Mans tīkliņš saplosīts,
Es atkal aužu,

Pie savas zvaigznītes,
Lai manim laimi nes,

Es galvu klātu glaužu.

Vējš teic, lai nebēdā, —

Es pretī smeju:
Kad mēness augumā
Un viļņi uzplūdā,

Es atkal jūrā eju.

Cik melna jūra šņāc,
Cik asru pilna!
Man krūtīs sirsniņa

Tik mīksta maigumā
Kā balta vilna.

Būs tīkliņš saplēsts viss,
Ko tad vēl vīšu?

Pret jūras sāļumu
Es saldo sirsniņu

Kā tīklu izmetīšu.
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SADAUZĪTA LAIVA

Vētra stājas,
Saule klājas,

Jūra izmet beigtu laivu —

Krastā, kur tā balinājās,
Saskrien klātu bariem kaivu.

Spārniem staltiem,
Spoži baltiem

Kaivas apkārt mīlinājās,
Vaigiem, sastingušiem saltiem,
Mīksti, silti pāri klājas:

«Vēji, vēji,
lepretēji,

Kam jūs buras sānis liecat?

Vēji, vēji, niknie vēji,
Kam pret klintīm laivu triecat?

Vēji, vēji,

Smagie vēji,
Viesuls vēla jūras laukus, —

Kliedziens, kur tu atskanēji?
Tumsa lēja melnus traukus. —

Vēji, vēji,
Žēlie vēji,

Lietus līdzi noraudājās,
Vēji, vēji, skumjie vēji,
Buras šļaugi nokarājās.

Vēji, vēji,
Zilie vēji,

Kam jums bija jāapstājas!
Vēji, vēji, saldie vēji,
Nenēsāt vairs laivu mājās »
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SALA

Jūrai pārskrējis nu vētru tracis;

Viļņi mēmi peld kā zivu acis,
Jūra klus —

Tūkstoš kuģu viņa norijusi,
Klinšu krastu robos izkodusi,
Trekna leoparda miegu dus.

Zilizaļās, sarkandzirkstejainās
Vērsdamās tā vienmēr jaunās ainās,

Grima — kāpa.
Visu varavīkšņu izdzērusi,
Visu mēnessdārzu noplūkusi,
Vienmēr vēl tā jauna veida slāpa —

Vēlreiz visas dzelmes trenc tā sēklē,
Vēlreiz visas vētras dzen, lai meklē

Jaunu malu.

Sapeld kopā raibi gliemezīši,
Jūras zāles, zaļi meldru vīši,
Jūra laimē smaidot dzemdē — salu.

DZIESTOŠAS KRĀSAS

Lēni debess aizver plakstienus,
Nededz vairs ar liesmām apvāršņus,
Ne vairs laipnā sposmē gaisu silda.

Norisusi raibā varvīksna,
Pērkons nokusis, vairs nerunā,
Gaisu vien tik rūgtām gāzēm pilda.

Bāls, bez liesmu noslīd zibenis,

Negaiss vētrā elš kā aizsmacis,
Saulei nodrupis no galvas kronis.

Gaismai aiztūkušas acis ciet,
Palsā svina krēslā dienas riet,
Mēness bāls kā saules epigonis.
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Zilie vakari un sārtie rīti

Miglā tuvu kopā sabīdīti,
Sērās sniedzas rokas abupus.

Laiks vairs nestiepj garu pavedienu,
īsā mezglā samezglojis dienu,
Pats kā čūska savīstījies dus.

MELNAIS RĀMIS

Vakars velk ap dienu melnu rāmi,
Izdeg gaišie brītiņi
It kā sveču galiņi,
Maz pa mazam lēni plīvodami.

Zemei apkārt bij kā raibas sienas:

Sākot — rožu rītausas,

Beidzot — zelta norietas

Un pa vidu — gaišās, zilās dienas.

Tumsa melnām kājām kāpj pār žogu,
Gaismas baltais balodīts,
Viņas'trenkts un dzīts,

leskrien, atkal ārā skrien pa logu.

Nē! Tā dzīve nav, tā dzīves puse!
Apvārsnim no gredzena
Pati visuskaistākā,

Lielā saulespērle izkritusi. —

DIENU VAMPĪRS

Dzīve tik steidzīga, dzīve tik rijīga
Saplosa sekundes,
Samīda minūtes.

Stundām no krūtīm dzer asinis laukā.
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Saraujas dienas, izkurtē naktis

Mēnesim lecam.

Top jau par vecām,
Nezin kur paliek, rokās tev turot?

Dzīvības upuris — izģind pat mēnesis!

Divpadsmit bija,
Visus tā rija!

Satvert un turēt tu cerē vēl gadu,

Gads skrej par ašu — tver tevi pašu!
Dzeltē tavs mauriņš;
Dvēseles tauriņš

Samīts guļ rūpju dzelžainām kājām.

Pin tevi audos — midzina snaudos,
Acīm ņem sposmi,

Soļiem ņem drosmi,
Nu tu uz tālēm vairs nestaigāsi!

MĒNESSIRPIS

Mēnestiņ,
Zida mēnestiņ,
Debesu daiļumiņ!

Kad tu man ienāci istabā

Caur baltiem ķiršu ziediem,
Kā vēros es tavā spožumā!

Es stiepu tev pretim saltās rokas

No karstā pagalvja —

Kā balta lilija vējā lokās.

Ar ilgu dziņu nesaprastu
Es tevi meklēju
Ar upi līdzi, kas kāpa pār krastu.

Es slāpu tavas dzīvības rasas

Ar mākonīšiem pulciņā,
Kas gaismas no tevis padzerties prasās.
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Tu, dvēseles burvja vārda teicējs,
Man nāci palīgā,
Tu, manas gaitas sācējs un veicējs!

Mēnestiņ,
Veļu mēnestiņ,
Debesu tumšumiņ!

Man šķita, tu biji zvaigžņu sirds,
Nu zinu —

Tu nāves sirpis, kas pacelts mirdz — —

Ne vien tu mākoņu rozes pļauj,
Tavs asmens manu sirdi skauj. —

NELGA

Vakars, bālais, klusais nelga,
Stāv pie dienas slēgtiem vārtiem,

Gaida, lai tos va|ā vērtu. —

Vakars lūdz ar zvaigžņu acīm,

Spožās asras birdinādams:

«Ver man vārtus, baltā diena!»

Vakars savu mēness sirdi

Rāda: tukšu, izdegušu —

Arī tā reiz bija saule. —

Diena mūžam never vārtus,
Vakars mūžam stāv aiz vārtiem

Gaidot — bālais, klusais nelga!
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AK, ZIEDONIS!

Ak, ziedonis, mīļais ziedonis,
Kur aizgājis viņš, kur palicis,
Kur nogrimis debesu lokā!

Viņš sēdēja rožainos mākoņos
Kā karalis staru žuburos,
Un puķes zem kājām tam plauka.

Viņš bija tik maigs, viņš bija tik jauns,
Nu tas kā noliesējis klauns

Met kūleņus rudens aukā.

Viņš mīlēja sarkano saulīti

Un draugs bij ar balto mēnesi,
Nu migla tam mitriem matiem!

Un ēnas ar sudraba sandalēm

Zem platām priežu pazarēm
Tam vijas dejās priekš skatiem.

Un klusi, balti mākoņi
Vēl lido apkārt kā baloži,
It kā tos ķērājs dzītu.

Rets auglis lapu azotē

Vēl paslēpies, kam jādzeltē
Un kas jau kritīs rītu.

Ak, ziedonis, viņš mūs atstājis,
Pie zemes vārtiem stāv rudenis

Ar zobenlilijām rokā.
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LEDUS KARAĻA LĪGAVA

Atspīds bez spožuma,
Atbalss bez saucēja,
Atzieds bez ziedoņa —

Kur gan viss palika?

Viļņo vēl rietumā

Iznīkstošs zaigums,
Sērdzīga grācija,
Dilonīgs maigums.

Siltajam vējam
Izkritis vēdeklis,
Ziedonim salūzis

Saules sēdeklis. —

Ledus karalis

Sev par līgavu

Laupījis, aizvedis

Saulmeitu — vasaru.

Aizvedis prom

Uz pusnakts pili;
Mūžīgie ledi

Tur zaļi un zili.

Pilni meži

Kristāla palmu,
Kovārņi zaros

Dzied nīcības psalmu.

Bet caur kovārņu

Ķērcošo kliesmu

Saules meita

Dzied ziedoņa dziesmu.

Sniega villainē

Paslēpts tai kociņš:
Zajojošs bērziņš,

Vijoles lociņš.
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SAULES VALSTS SABRUKUMS

Nezin no kādas pasaules nākuši,
lebruka barbari kā reiz tatāri, huņi,
Rūkdami, kaukdami tīri kā lāči un suņi,

Skaisto saules valsti tie postīja,
Kas no lielā meistara, ziedoņa, celta,

Mirdzēja visa no rubīna, safīra, zelta!

Aiļu ailām to kolonnas rotāja,
letverot vaļējos jumtos debesu zvīlu;
Smagie ozoli izpauda doriešu stilu.

Bērzu joniešu veids bij viegls un smalks;
Liepas kuplas kā korintu karjatīdas;
Puķu mozaīkā bij izliktas grīdas.

Priekškari — rīta rožainie mākoņi —

Blāzmotām segām tempļa ieeju sedza,

Upura altāros krāsotas liesmas dedza.

Augšup tur kūpēja ziedu aromāts;
Saules priesteri nāca un upurēja,
Mēness no sudraba trauka elji lēja.

Kas nu no ziedoņa valstības palicis!
Kas bij skaista kā Hellāda, lepna kā Roma,
Kurai visu pasauli aptvert bij doma?

Laiks ar smagiem soļiem tai pārgājis,

Sekoja ziemas ledus un reakcija,
Dziesmas vien "tikai pauž, cik skaista tā bija!
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STAIPEKŅI

Stīdz, klusi žņaudzot, ap koku

Visapkārt staipekņi,
Tu nespēj tos noraut ar roku,
Tie ir tik vijīgi,
Tu pūlies, bet veltīgi!

Tiem netiek ne vēji klātu,
Ne saule, ne negaisi,
Tu jūties ieaijātu
Sevi nāves šūpolī —

Tu biji un — izbiji.

MEŽS RUDENĪ

Mežs beidzis dzejot zaļo lapu dzeju
Un atplīvurots rāda citu seju.
Svešs tapis mežs.

Cik sausa un liesa

Nu lapu lokanā, kustīgā miesa!

Zieds apēdis lapas, un auglis apēdis ziedu,
Un rudens vētra dzen visus pa kliedu.

Starp kailiem zariem vēl mētājas lūžņi
No tukšiem putniņu pērklīšiem,
Prom dziesmas ar visiem dziedoņiem,

Gul izvandīti nasko skudriņu pūžņi,
Tik izsalkuši vanagi vien

Un melni kraukļi zem sarkanām debesīm skrien

Sen dūknas projām aizbēgušas;
Tās skrejot nometušas

No lapu lindraciņiem raibas vītes

Un apeņcepurītes.

Nu laiks ir izšalkoties ragantracim,
Kas bariem naktī skrej uz pekles birgu,
Ikviena uzsēdusi kā uz zirgu
Uz resnu koka stumbeni,
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Kas zemē guļ, no saknēm izgāzti,
Un izdoboti glūn ar simtām acīm.

Nu beidzot arī redzam —

Nāk meža pabērni,
Tie vārgie, tārpoti kociņi,
Kas saules nekad vēl neredzēja
Un audzēti tika no lietus un vēja.

Un zemāk vēl pelēkļi, glumekļi, recekļi
Gan zilganbālas, gan okera krāsas

Un piepju un mušmiru ripuļi,
Kas visi vienas nāvekļu rāsas

Un pašas nāves priekšteči.

Un tad vairs nava it nekā —

Tad pati veļu valdība

Nāk visā tumsas lielumā,
Uz kailiem zariem tai tronis celts:

Ne dienas spilgtums, ne saules zelts!

MĀMIŅAS GALDAUTS

Cik zeme šodien balta!

It kā ar galdautu apklāta,
No māmiņas rūpīgi adīta;

Tā pati gul zemē tik salta.

Tik sapņos tā allaž nāk ciemā:

Bet actiņas tai tik stiklainas,
Tās ledus lāsītēm līdzīgas
Pie koku zariem ziemā.

Vairs nespēj tā glaudīt, ne skaisties:

GuJ rokas uz krūtīm saliktas

Kā divas gūstītas dūjiņas,

Kas nespēj vairs projām laisties.

Un manim cieši blakām

Tā noliek galvu uz ķisentiņa,

Bij sirma tā, nu staro viņa —

«Nāc līdz!» es dzirdu to sakām.
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DORĒ FANTĀZIJA

Nav ziedons tas ar raibiem krāsu toņiem,
Bet gleznu tēlo sniegs ar ledu mijā,
Tik lielisku kā Dorē fantāzijā
Ar pārsteidzošiem vētras švītru joņiem.

Ceļ mākoņpili mums ar sniega valni,
No visām debess malām kopā stumtu,
Ar staru torņiem izrobotu jumtu;
Tai durvju sliekšņi — zemes augstie kalni.

Un Putnu Ceļš kā karogs torņa galā;
Bet apkārt pilij lielās zvaigžņu ainas

Zied it kā tropu puķes brīnumainas

Pa debess siltumnīcu pašā salā.

Sedz visu zemi baltas atlaskrokas,
Un visas lejas ķiršu ziedu pilnas,
Dus jumti saldi, segti baltas vilnas,
Un torņi mākoņiem sniedz pretim rokas.

Tik namos beidzas dzeja, iet viss prozā,
Tur baudas, prieks līdz nesamaņai valda,
Pāns aizbēdzis, un Bakhus sēd pie galda
Ar mīlas dievi kailākajā pozā.

VIRPUĻU BAKHANTE

Vijies kā vīdamies,
Griezies kā griezdamies

Puteņa dejā.

Sarma tev uzaces,

Stiklainas dzīlītes,
Nāve ņirdz sejā. —

Plēt plati uzvalku

Vai visu mākoņu
Saplēsta zīda.
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Pilna jau nomītu

Spožāko zvaigznīšu
Debesu grīda!

Bālā mēneša

Nolauztā lilija
Vīst tavā rokā —

Vienīgi pārsliņas,
Saltas, bez dzīvības,

Līdzi put lokā.

Kaut tu ar pārspētu
Vai visu grāciju

Skaistāko pozi,

Tomēr es nemainu to

Pret vienu vienīgo
Sarkano rozi.

POLĀRA AINAVA

Salas dimantos mirdzoša, brīnumaina

Manā logā zied ainava,
Visos musturos izvērpta;

Šķiet man tā tāla ledus laikmeta aina.

Svešāda flora tur aug no posmām pirmsimtām:
Milzu palmas un papardes!
Kādi tur vēdekli, galotnes!

Jūtos, ka būtu starp pirmām cilvēces dzimtām.

Radniecīgs žēlums mani pārņem un jausmas:
Ak, es šīs saules pastarīts,
Vai es tur iekšā nesalu līdz?

Un kad atpakaļ tešu
...

ak šausmas!

Plaismiņa veras, uzpūsta siltas dvašas:

Vakara zvaigzne iekšā spīd.
Nu tik es sāku nomanīt:

Kāda laime vēl mist uz zemes šīs pašas!
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GADA PARĀDS

Mākoņi nesteidzas vairs

Un debesu krēslos sēd,
Rožainā dieniņa
Veca nu — aizkrāsnē dēd,

Rīts vairs neatspīd zils,
Rieta vairs nesadeg sārta,

Mākoņi virsū gulst —

Pelēka pelnu kārtai

Migla gar sētmalu

Tūbas tupelēs šļūc;
Dienvidus nopūšas
It kā sāpoša krūts. —

Apkārt aptīta
Gara un melna dzija
Zemes globusam —

Ziemas melanholija. —

Mēnesis nevaļīgs,

Zvaigznes vāji vien mirdz,
Nāc nu, pēdējā,
Steidzies tu palīgā, sirds!

Atdod nu parādu,
Visu, ko gads tevim devis,
Saules dzērāja,

Spīdi nu ārā no sevis!

SAUJIŅA SAULES, RIEKŠIŅA ZVAIGŽŅU

Zūd gaišie brītiņi
Un izdeg dziestot kā sveču galiņi!
Visi laimes mirklīši

Aizslapstās prom kā zaglēni
Un līdzi ņem visu, kas cerēts un gūts.
Stundas tiem līdzi zogas,



Kā nobirst no krūma slimas ogas,

Un tukša top krūts.

Diena, mākoņu lakatā galvu ietinusi,
Raud klusi —

Migla ar pelēkām krūtīm

Gulstas uz visām ceja jūtīm.
Tumsa kā sabiezis asins plūst —

Baigi un baigāki kļūst
Visas kontūras izplešas.
Visas likstas aptupjas
Ap tevi lokā —

Sērām lieli un melni spārni aug,
Kas tikai ziedonī atkal saraujas.

— Nu, sapņotāj, kas tev palicis?
Ko sējis, ko ievācis?

Cik ziedu, cik laimes dienu,
Ko uzcelt tumsai pretī kā sienu? —

«Saujiņa saules,

Riekšiņa zvaigžņu,
Tas viss!»



VĪSTOŠAS ASTERES
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NERVU MŪZIKA

Kur tā palika?
Kā tā izgaisa?

Skaņa skaņā sudrabritošā

Dzīves meldiņa?

Saldi dzēlošā,
Kaisli kvēlošā,

Visus asins viļņus traucošā

Nervu mūzika. —

Vai būs velgāk vēl?

Vai būs žēlāk žēl?

Skaņas augsti torņos sasliesies?

Basā gremdēsies?

Vai tā skan vairs tā,
Kā tā skanēja

Senu sapņu samta aizvējā,
Mīlas daildienā?

Tālāk, tālāk vien

Skaņu putni skrien —

Pāri mežiem spārni plivinās,
Sirds vēl ieraudas. —

Dzīve nestāsies,

Dzīve tālāk ies,
Visas skaņas viņā smelgs un dūks,

Tevis vien tik trūks
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MĀTE SFINKSA

Cik veidos jau laiks savu seju mija,
Tu vienmēr vēl stāvi,
Pelēkais akmeņa tēls,
Ap kuru deg tuksneša violetdzeltenais kvēls

Kā vaiņagota vientulība.

Tu esi pati nemirstība,
Kas nepazīst nāvi,

Tev akmens lūpās, pret visu tik ironija.

Visapkārt smilts

Tev izbr-adāta no tūkstošām pēdām,
Kur cilts pēc cilts

Pie tevis nākušas ar savām bēdām.

Nevienam tu atbildes nedevi vēl, nevienam,
Tie atsitās visi pret tavām sienām!

Māte Sfinksa,

Ap tavu kaklu skaujos ir es:

No manam karstām asarām

Tavs mūža ledus vai nesadils?

No manām ciešām apskāvām
Tavs akmens vai neiesils?

No lūpām, cieti sakniebtām,
Vai negaidīt atbildes?

Teic — kas manī uguni kur un dzēš?

Kas mani vidū pušu plēš?
Ko veras tev akmens acis tik plati?

Ko teic tavi skati?

Vai minama mīkla,
Tik smaga, tik grūta es esot sev pati?
Es gūstama pati sava tīkla?

Ar tevi, māte, mēs vienādas dabas,
Kaut pretstatos abas:

Kā sastingi tu par akmens tēlu,
Kas ugunī atdzimst un kaist,
Tā sadegt man pašai ar savu kvēlu,

Kas dūmos atdziest un gaist.
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ZEMES MĀTES MEITA

Zemes mātes es esmu meita,
Dusējusi viņai pie krūtīm, -
Zīdīta viņas uguns piena,
Klausījusies agri un vēlu

Gan vēja elsās,
Gan lietus raudās,
Gan pērkoņgraujās

Viņas aizmūžīgo
Šūpoja dziesmu.

Saule, mana aukle,
Zeltroce saule!

Plecos man klāja
Zili samtaino

Mākoņu mēteli,
Sarkanas zibeņu lentas man vija

Naktsmelnos matos.

Vakara purpurs

Kvēlo man vaigos.
Un rīta rozes

Man vaiņago galvu.

Un, kad šķirties atkal man būs

No zemes veida,
Kam lai es atpakaļ dodu

Dvēseli savu,

Piesūkušos

Ar zemes sapņiem,
Ar debesu ilgām
Kā sila biti ar saldu medu?

Zeme, mana māte,
Saule, mana aukle,

Nedodat savu saulaino bērnu,

Neliekat savu spārnoto meitu

Nekustībai uz stingām rokām!

Ļaujat dvēseles puteklītim
Sfēru pagalmos,
Mākoņu dārzos

Saules putekļu pulciņos dejot.
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SLIMAIS ZIEDONIS

Cik vēlu ziedons atmostas,
Cik gausi spārni atraisās,

Kā viņam žēl?

Ko gaida vēl?

Kam viņam ticēt negribas?

Kā bēru koris aizvijas
Pa gaisu rindā raudavas;

Ko viņas vaid?

Ko vēl tās gaid?
Vai žēl tām pērnās vasaras?

Vai tas, kas bijis, vien ir skaists?

Vai tādēļ, ka tas zudis, skaists?

Kaut sapnis gaist —

Vēl dzīve kaist,
Vēl atdzimt var, kas garām laists

Gan zeme atkal jauna taps,
Tā saulē sils un lietū slāps,

Un ziedons slīks,
Bet sirds vai dīgs?

Vai kaps zem rozēm nebūs kaps?

TOREIZ

Toreiz, kad vājš un ieslīps stars

Man jumta lodziņā krita,
Tā vien, ikdien man pavasars,

Un nakts,
Ik nakts

Man mēnessnakts vien šķita.
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Toreiz, kad skūpsts tik vienīgs vien

Man lūpām pārslīdēja,
Kā vēsma rozei pāri skrien,
Ne gūts,
Ne būts —

Kā zīda diedziņš sēja.

Toreiz, toreiz, ak, kur tas laiks,
Pilns sapņu, pilns no malda,
Gan kaist un gaist mums dzīves tvaiks,
Bet jaunībā
Pusneziņā
Tik dzīve vien ir saldai

ZELTA MĀKONĪTS

Vel sīka, maza atmiņa,
Pat vārdos neizteicama,

let tuksnešceļotājam līdz

Kā maziņš zelta mākonīts. —

Es neatceros vairs, kas teikts,
Es nezinu, kad sākts, kad beigts, —

Pat tēls un veids sen svešs ir man,

Tik ausīs kaut kas skan un skan:

Kaut kas, kas mūžam nevar zust,
Kas laikam cauri nevar klust.

Viss aizmirsts, zudis, apbedīts,
Tik acis tumst un roka trīc. —

Ko tu vienmēr man seko līdz —

Viens pats vēl — zelta mākonīts? —
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ZIEMĀ, KAD VAIRS PUĶU NAVA

Ziemā, kad vairs puķu nava,

Kad pār kailo, tukšo druvu

Gaudo vētru bass oktāva,

Ziemā, kad vairs puķu nava,

Nāc, un esi tu man tuvu!

Kad vairs nepūš siltie vēji,
Izskan dziesmas, beidzas stāsti,
Kad vairs nepūš siltie vēji,
Pavasara atnesēji,
Nāc, lai silda tavi glāstil

Purpurrozes aug no sniega,
Platas palmas vēdinājās,
Kokļu skaņa lido liega,
Purpurrozes aug no sniega,
Lūpas pāri lūpām klājas.

Kas vairs ziema! kas vairs sala!

Karsta elpa kausē ledu —

Krūtīs ziedoņstrautu čala,

Skūpstu bites ievāc medu,
Kas vairs ziema! kas vairs sala!

PUĶU MŪMIJA

Sen aizmirsta,
Pavisam sakaltusi brūna,

Dus roze man grāmatā

Starp Ģētes tvīksmainiem

«Persiešu dīvāna» pantiem.
Ne šejienes puķu viņas ģints,

Bet tālā Persijā
Tā, puķu dižciltniece,
Sirasas dārzos zied,
Ar ērkšķu scepteri rokā

Pār citām valdot,
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Tā zin visas puķu tradīcijas,
Visus ciltskokus,

Visus rožu rakstus no galu gala
Un pergamentus, kas lapās,

Pat lepno lotospuķi tā pazīst,
Kas, dēstīta Izīdas pašas,
Līgojas balta

Uz melniem miroņu ūdeņiem,
Bet asinssarkana viņa

Pa septiņiem gadiem tik vienreiz zied

Un pielej dārzus kā kausus pilnus
Ar nāvīgi saldu aromātu —

Kas viņos ieiet, tam izejas nava...

Bet, kad vissaldāk tā smaržoja
Pēc septiņ' un atkal septiņiem gadiem,

Bij pirmā reize,
Kad Hafis Suleiku skūpstīja.

MĪLAS DĀVANA

Ņem mana gara balto, spožo liesmu,
Ja tīk tev tā,

Man cita vairāk nav nekā!

Ņem visu manas karstās dvēsles liesmu,
Kas mani dedzina!

Man tikai degt un sadegt — dzīvībai

Kurp mana lielā dvēsle tevi sauc,

Ja mani meklē,
Es reizē debesīs — es reizē peklē.

No maniem uguņiem kā kalns tu plaismots,
Kā kalna gals ar manu gaismu gaismots,
No manas sirds ar sāpēm vaiņagots.
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ATDOD SEVI

Cik laba vēsa rociņa,
Kas noguruma stundā

Uz karstām acīm uzlikta.

Ir sirdij vajag pajumtes,
Kad negaiss nāk pār viņu,
Ik acij plakstu paspārnes,

Lai atspīd atkal cerība

Kā lampiņa tev sejā,
Ar jaunu elji pildīta.

Ņem sirdi it kā putniņu,
Kas kritis no ligzdas ārā,

Ņem viņu rokā drebošu

Un uzpūt viņam siltu dvesmu,
Un mierini, lai nebīstas:

«Kaut sveša — tev māsa es esmu.»

PĀRGĀJIS NEGAISS

Vēl pērkons raugās melnā vaigā draudošs,
Un zibensdzīslas debespierē tūkst,
Un mākons plešas negaisā un rūgst,
Un dobjš un dobjāks uzkāpj smagais dairs,

Kā sirds, kas sāpēs pēkšņi pušu trūkst,
Grib kliegt: es ilgāk nepanesu vairsl —

Tad nopil piliens, klusās elsās raudošs

Kā pazudušas dzīves stāstu paudošs, —

Bet, kad visapkārt zemes klons ir slacīts

Un skaidrums paceļas gar debess loku,
Tu klusu ciezdams atmet vien ar roku:

«Lai paliek vien, lai paliek neizsacīts!»
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NORIMIS VĒJŠ

Nu ir miers pēc lielās trauksmes,
Nu ir miers pēc dziņu vētrām,
Miers pēc ilgām, steigām, cerām,

Kas pār miesu trīsot skrēja,
Dūra, dzēla, dedzināja
Sīkām, smalkām adatiņām,
Nu ir miersl

Aizdzītas nu projām visas

Fūrijas, kas mani trenca,
Mani augšup, lejup svieda,
Tālēs dzina, tūves sēja,
Visu sirdi dedzināja
Asins šalkās, nervu trīsās,
Nevaldāmos vēlējumos,

Sapņu vilinošos tēlos,
Nu ir miers!

Nu ir miers — bet, ak, nu vairs es

Nesaredzu zilo tāli,
Brīnums neskatās uz mani

Savām platām, zilām acīm.

Spoži sapņi netrauc naktis,
Atdod vietu melnam miegam,

Pasaciņa nogurusi,
Galva lēni slīgst uz ceļiem —

Nu ir miers. —

PAMAZĀM

Pamazām norimst prieks —

Kad puķes saknei zeme atbērta,
Pamazām atslābst katra lapiņa —

Pats nezin, kā

Tik nav vairs tā?.
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Pamazām izzūd miers —

Bij dienas pelēkas, bet spoža nakts,
Nu tiek i miegs no pagalvja tev zagts:

Tev, nelgām, cerība,
Kaut zini — veltīga.

Pamazām jūtas trulst —

Pēc karstas saūles rudens lietus līst,
Kas pārāk mīlējis, tas ātrāk vīst:

• Kad mīla samīta,
Sirds nepukst tā.

Pamazām rimst: i naids —

Kā bite, izlaidusi dzeloņu,

Top tikai vēl par ūdens nesēju,
Vēl iedzej liesmiņa,
Tik nesāp tā.

Pamazām asras žūst:

Kad negaiss pārgājis un mākons klīst,
Tik sīkas pilītes vēl zemē līst,

Tev acu kaktiņā
Vēl pamirdz lāsiņa. —

Pamazām nomirst viss —

I mīla, naids, i miers, i sāpes, prieks,
Kas gaidīts, sapņots, ilgots, viss top lieks

Ak, nav vairs tā,

Nav vairs nekā. —

SĀPJU MASKERĀDE

Ak, smieties — saldā meldiņa!
l īdz pašai sirdij smieties!

Tā skan kā maldu mūzika;
Ja nav ko smieties ar nekā,

Kā kausam pāri lieties,
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Sie smiekli ziedoņa saules lēkts,
Skan viņos cīruļa dziesma;
Tie sārts, uz kura liesmām degts
Tiek viss, kas samēslots, kas segts
Tur visu tīrī liesma.

Pus' smieklu, asaru maisījums,
Liets vienā dvēseles traukā,
Ir paradīzes mantojums,
Kas pāri palicis vēl mums,
Kad paši dzīti laukā.

Bet smiekli sausā lepnumā,
Kas tikai skumjām spītē,
Ir krusas graudi vasarā,
Kas kokiem pašā kuplumā
No zariem ziedus plītē.

Un, jo tu ķerts visdziļāki,
Jo jautrāk seju rādi,

Ņem smieklu masku uzlieci,
Lai skali skan tās zvārguļi
Pa sāpju maskerādi.

BEZ IZEJAS

Pamazām tevi lauž,
Tā vien tu jūti,
Kā plēsīgs ērglis grauž
Tev Prometeja krūti.

Ko spārni tevim der

Bez gaisa telpas!
Tie tik jo smagāk sver,

Ka nesot pietrūkst elpas.

Jo ašāk bojā iet,
Tāds ērgļa likums,
Pa smiltīm bradāt, šķiet,
Nav viņa tikums,
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Kas tevī saceļas,
Tu apspied, slēpi,
Žūst vaigos asaras,

Vīst gurdi rokas klēpī.

Tu nomīts, zaļais maurs,

Kur aug tik smilgas,
Tavs mūžs kā liktens šaurs,
Un tālās vien tik ilgas.

LEPNUMA LEDUS

Ja vējam ko teiksi,
Tas neizpaudīs,
Tas tavu vaigu
Tik glaudīs un glaudīs. —

Ja asaras raudi,
Lai redz tās tik rasa,
Bet atbildi smaidiem,
Ja kāds tev prasa.

Un savus vārdus

Tik neatdodmēlēm,
Tās tavas sāpes
Griezīs pa šķēlēm.

Un savus vaidus

Nevaidi ausis,
Gan tevi degošās

Sprikstis rausis.

Lai līst tev no lūpām
Laipnības medus,
Bet dziļi tev sirdī

Lai lepnuma ledus.
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VEĻU ĀBOĻI

Viens, kas tev pāri palicis,
Kad tev līdz galam apnicis
Sā tukšā dzīves joka:

Māj pretī veļu āboļi
Tev dzelteni, caurspīdīgi
Pie aizmirstības koka.

Tāds ābols mirdz kā tīrais zelts,
Bet pelnu pilns tas, pušu šķelts,
Ņem to! — lai nedreb roka!

Kas būs no viņa baudījis,
Tas pats caurspīdīgs palicis,
Tas māj, no zemes izbēdzis,
No cita sfēru loka.

SĀPJU ROTAĻA

Sī raibā vārdu ritmu vija
Ir tikai sāpes rotaļā,
Vai tādēļ sistās brūces dzija,
Ja skaņas veru šā vai tā?

Es nedrīkstu vienīgi palikt mēma

Aiz bailēm no ārprāta šausmīgā ķēma,
Man dziesmas tik izbailes kliedē,
Bet meldiņa visjaukākā
Vairs sirdi neizdziedēs

Es zinu, nu vairs nav nekā,
Ko sirds, kas lūza, lai cerē un meklē!

Un it kā vispēdējā aplokā
Es ieeju Dantes moku peklē,
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Te sitas pretī citāds vējš,
Tas vējš, kas buras pušu plēš,
Drīz lauzīs man pēdējo mastu —

Tad nogrimšu mutuļu atvarā

Un neredzēšu vairs krastu.

PLAISA

Par daudz jau liela plaisa
Starp mani un starp pūli,
Nav vairs, kas tiltu taisa

Uz manu dvēseles Tūli,
Trūkst mīlas, lai vēl spētu atjaunoties
Un atkal jaunā, tālā ceļā doties.

Nav arī vairs ne naida,
Kas rūgto sadedzina

Un uzkrāto zem spaida
Kā klonu nolīdzina,

Un pušu rauto dzīves harmoniju
No jauna kopā sien ar seno viju.

Par daudz sirds izsāpēja,
Kas pušu rauts, tas rauts,
Tai zuda jūtu spēja,
Kad pārdarīts par daudz.

Ja roka izstieptā pēc ziediem tvertu,
Tā tikai tūkstoš lapas nostu bērtu.

Jo tālāki plaiso projums,
Jo retāk par to ziņo,
Jo dziļāks ievainojums,
Jo klusāk noasiņo,

Mirst vētra, paslēpusies jūras bangās,

Bēg mākons zibensskaldīts debess dangās.
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NIRVĀNA

Ne meklēt, ne dzīties,
Ne cerēt, ne bīties,
Nekā vairs, nekā,
Kā vilnis smiltīs

Mirst krastmalā.

Tev krūtīs miers,
Uz lūpām sals,
Tu balts un salts

Kā kalna gals,
Sirds izdedzis vulkāns

Ar aukstiem pelniem,
Krūts tukša pekle
Ar padzītiem velniem.

Kad lietus mutulis norimis,
Sedz visu ledus mētelis.

Kad citi cerēs un meklēs, un dzīsies,
Tu klusi nomaļā noskatīsies,
Varbūt arī pasmaidīsi,
Bet asi un īsi.

Varbūt arī cīņā vēlreiz stāsies,
liet vairs par uzvaru nepriecāsies.
Prieki un mokas

Pamazām nogulst kā ūdens krokas.

Pēc tūkstoš neskaņām

Saskaņa —

Ne cerēt, ne bīties,
Ne meklēt, ne dzīties

Ir Nirvāna.



306

MANS CEĻŠ

Neprasil
Mans ceļš iet tāli uz balto mēnesi.

Graudami

Nogrimst zem manis bargie pērkoni,
Kamolos satīti, aizveļas mākoņi.

Liesmaini,

Spārnu skartas, aizdegas klinšu sienas,
Sarkanās kvēlēs sagruzd kaislību dienas

Pelēki

Miglā izirst spožie mākoņi,
Darbi zūd un izgaist nebeigti. —

Tālāki

Paliek zem manis kalnu galotnes,
Mani spārni mani augstāk nes.

Neturi! neturi!

Mans ceļš iet pāri pār balto mēnesi.

DZEJNIEKA DVĒSELE

Kur viņa tāda ganmīt,

Kas karsti kā liesmiņa deg
Un gaiši kā zvaigznīte spīd?
Vai dzer tā arī no trauka,

Un vai no maizes tā ēd?

Vai liesa viņa vai tauka?

Vai nav tikai vēja pūsma?
Vai salda skaņa vien?

Vai viļņu rotaļu plūsma?
Vai ātra viņa vai lēna?

Vai, rozēm pārskrejot,
No tauriņa spārna tik ēna?

Vai nav tik asaru lāsa,

Ko lakstīgala raud?
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Vai doma, skaņa, krāsa?

Tai piemīt visas kāpes:
Te gaisma, te polāra nakts,
Skaļš prieks un klusas sāpes.
Tā mērkta gan žultī, gan ledū,
Un savā laikmetā

Tā ir kā uguns ledū.

Tik tad, kad saplosīt
Jūs ņemat spārnus tai

Un kad tā zemē krīt, —

Tad redzēsat — patiesi
Tā nav tik dvēsle vien,
Ir dzejnieks arī miesa.

EFEJAS AP DRUPĀM

Sentences

ERITIS SICUT DEUM

Tu šķities dievišķas ģints —

Nu tava lepnība salauzta,
Kā ērgļu ligzda tā nogāzta
Zemē no augstākās klints. —

ĒRGĻA NĀVE

Ko dara ērglis, ķerts no bultas?

Tas nemeklē lejā sev kapa gultas,
Bet laižas augstāki
Pret debesi.

IEGUVUMS UN ZAUDĒJUMS

Pie katra salda ieguvuma
Tu baidies, ka tas gaisīs drīzi,
Pie katra rūgta zaudējuma
Tu atmini zudušo paradīzi. —
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FANTĀZIJA

Ak, fantāzija!
Lai ko man tava pasaciņa melš,
Es zinu, kāds tavs ceļš:
Pa sapņu straumi mirdzot sudrabzili,
Tas mani tikai ved uz maldu pili,
Kam vārds: «Reiz bija.»

IKDIENAS RUDA

Cik daudz vēl dzīvē īsta zelta,
Cik neuzieta tur jau zuda!

Tik, sajūsmības liesmu svelta,
Kūst ikdienības cietā ruda.

DZEJNIEKS

Tam noslēgts krūšu kambarīts

Un vienaldzīga seja.
Tam sirds kā spožais gliemezīts
Un pērle iekšā — dzeja.

IKDIENA UN DZEJA

Bij mātei divas meitiņas.
Ar aklām acīm tā viena.

Tai otrai žirgtas actiņas

Bij gaišas it kā diena.

Bet nezin kā tas nācās?

Kad nakts ar zvaigznēm sācās,

Tad aklā visas 'zvaigznes saredzēja,
Tā aklā bija — dzeja.



309

POLITIKA UN MĀKSLA

Reiz romiete Porcija
Degošas ogles norija
Kā varone smīnā,

Turpretim Kleopatra

Visdārgāko pērli kausēja
Un izdzēra vīnā.

OTRA DZĪVE

Dzīve, ja lielumā dzīvot man neatļāvi,
Ja man kā sudrabam zemē bij jāsarūs,
Dod, dzīve, vismaz man lielumā nāvi,
Tad nāve man otra dzīvība kļūs.

ĪSTAIS ZELTS

Vai viss mans darbs būs bijis velts,
Kad sadrups mani kauli?

Vai krāsnī iemests īstais zelts,
Vēl kūstot, — netop par sauli?

VAĻAS DIEZGAN

Ar vienmuļība ritmos ietverta:

Pēc strofām vijņo laika ritmika

Bez steigām
Līdz beigām,

Kad sāpēm aprakstīta katra lapa,
Tad gauss kā eposs vecums ved pie kapa



DZĪVĪBAS CEĻI

Uz dzīvību ved tūkstots ceļi,
Tie noraiboti, pilni pēdu:
Gan jautriem teciņiem,
Gan viegliem solīšiem,
Gan smagiem soļiem, pilniem bēdu,

Bet vienā miglā saplūst beidzot veļi.

310
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PIRMATNĪBA

Pirmatnībā

Sirds kopā bij austa

Ar mūžīgo dabu,
Tā nebij vēl lauzta

Starp ļaunu un labu.

Tad, saraustīta dziņu dzinekļos,
Gan mīlas, naida, šaubu pretstatos,
Tā rāda jūtu prizmu daudzkrāsaino,
Kā spoguls, sasists tūkstoš gabalos,
Ik gabals attēlo par sevi ainu.

Bet mūsu visu neizprastās sāpes
Ir tikai pirmās harmonijas slāpes.

VIENTULĪBAS KRĀSA

Vientuļa dvēsele vienmēr ir sēra,

Kaut ar bez ārējas traģikas.
Skumjas ap dvēseli aptinas
It kā ap zemi "atmosfēra,
Pilna bula un negaisa sēra. —

Sēras ir laicībā mūžības krāsa:

Dvēsele, viņas zīmēta,
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Paceļas no zemuma

Citu vidū kā augstāka rāsa,
Vairāk zvaigznēm kā zemei māsa.

Spiesta kā tvaiki šaurā traukā,

Meklējot vienmēr pēc izejas,
Dvēsele mūžam ilgojas
Tikt no būtības spaida laukā.

Atpakaļ senā dzimtenē jaukā.

DIENU AUMAĻI

Lielas dienas, retās epizodes,
Stundas, kurās dzīves uguns kaist,

Lūko, ka tā dūmos neizgaist,
Daudz mums liesmu nav virs zemes lodes,

Tās tev ir jānotur.

Stundas, ilūziju apaugļotas,
Kurās apgarots kā dievs tu ej,
Sapņos noreibušām acis smej,
Sensāciju spozmes apgaismotas;

Zini, tās ilgstošas nav. —

Dienas, kuras ceļ pār cilvēkmēru,
Lielā spozmē, dziļā tumsībā,
Laika celšanā un krišanā,

Dienas, pilnas nebeidzamu sēru,

Sērām pretsparu rod.

Dienas, kurās, visu vētru dzītu,

Viļņi tevi krastā izskalo,
Sals un krusa pus' jau apledo,

Lepno kuģi redzi sadauzītu,
Pāries dienas ir tāsi

Tikai, kad vispēdējs spožums bālis

Un kad pati dzīves uguns dziest,

Lai, kas nesadegdams, neizdziest,

Bet lai nogulst ķīmiski kā šālis,
Kas tevī mūžīgs ir,
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VIENĪGAIS CEĻŠ

Tu visur meklējies, lai sevi rastu,
Kas ārpus sevis gribi būt,
Ko sirds grib plašāk, dziļāk gūt, —

Tavs vilnis atšļūk, nesasniedzis krastu.

Tu meklē sevi lielā dabas drāmā:

Gan ziedoņsmaržu saldi skauts,
Gan rudensvētru līdzi rauts,

Tik skati slīd tev garām panorāmā.

Tu staigā meklēdams pa dailes telpu:
Gan krāsās tev kas iemirdzas,
Gan skaņās žēli ieskanas —

Par īsu mirkli — nedod atgūt elpas.

Un gara sfēras aina māj tā pati:
Tu zemei nostu atrāvies,
Pie gaisiem nespēj piesieties.

Virs galvas sfērās aizslīd zvaigžņu rati.

Ja mīlas klēpī šķieties radis ostu,
Vai mūža nemiers tevī rims?

Nāks brīdis — pēkšņis negaiss dzims —

Tev vētra laivu raus no kuģa nostu. —

Nekur tu sevi nerod ārpus sevis,
Tavs atdots «es» vairs neuzplauks,
Ja bijis saturs vien, ne trauks,

Ej meklē, kas vēl palicis no tevisl

Tu dzīves atrietu no jauna smelsies,
Ja nāc pie sevis atpakaļ,
Te kalve, kur vēl spārnus kaļ:

Kas ārā zaudēts — tevī augšām celsies.



316

SPĒKS

Kā spēku gūt?
To vienīgi dot var atziņa:
Sevī pašu līdz galam izārdīt,
No saknēm pagātni uzvandīt

Un sajust sava trūkuma,
Lai arī cik tas nāktos grūt. —

Kad spēku jūt,
No jauna sevi pārveidot
No dzīves saplēstiem gabaliem,
Kā zemei, zem arkla griezumiem
Pa ziedoni to uzarot,
Par jaunu, zaļu lauku kļūt.

Kurp spēks var kļūt?
Tas saņemt var visu laicību,
Un tā, pats sevī atdzimis

Un kopā ar Visumu sakusis,
Tas atguvis sev mūžību

Un, bijis reiz, — var atkal būt.

PERSONĪBA

Tu pats sevī un pretspēkā skaldies:

Pats sevi pār mēru apbrīno,
Zem mēra pats sevi pazemo.

Drīz saldi cerē, drīz rūgti maldies,
Pirms pats sevī samēru rod un valdies.

Bet zini — ne mūžam ziedonis zaļo:
Kur pārāk skrējis, nu vajag stāt.

Kur karstāk dedzis — ar pelniem klāt,
Kur bijis par skaļu, vairs nepārskaļo,
Kas stūrains tevī — ņem noapaļo.
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Cik bālas būs bēdas, cik palsi prieki,
Kad beigsi ar sevi diletēt

Un sāksi, kas audzis, izaudzēt.

Tie visi būs tev tik ārpusnieki
Un kļūs tev vergi, ne pavēlnieki.

Tu pilnīgs — pats sevī uguni kūri,
Ko rudens vētras vairs neizjauks,
Kas citus salstošos sildīties sauks

Tu stipris — ievaļņots atziņu mūrī,

Tev brīnumputniņš dzied dvēseles būrī.

TANHEIZERA BRĪNUMS

Ja tu gribi tapt no jauna,

Cejas augšā pagājība,

Ilgus gadus dusējusi

Putekļos un zirnekļaudos,
Ārā lien no tumšiem kaktiem,
ledegas tai spoku acis

It kā divas gunis naktī,
Baidot stājas tā tev ceļā.

Ja tu atkal atdzimt gribi,
Sāp no jauna vecās sāpes,

Izpleš plati melnās rokas,

Izstiepj gari ēnu pirkstus,
Izdzēst grib tev jauno gaismu,
Noraut nākamības zvaigzni,

Aizklāj izredzi uz tāli;

Visur atmiņas nāk pretim.

Ja tu gribi celties augšā,
Ārā nirst no ziliem viļņiem
Jaunu dienu laimes sala,
Varavīksnas vaiņagota.

Atmiņas dzied sirēndziesmas:

Dzied, ka skaists ir tik, kas bijis,
Kas varbūt nemaz nav bijis,
Kas nemūžam neatgriežas.
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Ja tu gribi tālāk laisties,
Laižas līdzi senie sapņi,
Cilā notirpušos spārnus,
Mostas līdzi smaržas, krāsas,
Atskan žēlas, mīļas balsis —

Un tev pašam piesaluši

Spārni it kā taurenītim

Rudenī pie vēlas puķes.

Tomēr jārauj tie tev nostu,

Jāceļas no jauna augšā,
Jālaižas bez spārnu tālāk;
Dzimušam no jauna jādzimst,
Senais Tanheizera brīnums

Lai ir tevī piepildītos:
Tavam sakaltušam spieķim
Jāplaukst jauniem, zaļiem zariem,

DĒMONA SPOSME

Jo vasara tālāk,
Jo augļi briest,
Jo stiprāka sirds,

Kad cerība dziest. —

Jo lepnāka drosme,
Kad sapņus meti,

Kad viens ar sevi

Ej vētrām pretī.

Ap lūpām ar smīnu

Un sirdī ar nievu,
No cilvēkiem tāli

Un naidā ar dievu. -

Ne raudi, ne žēlo,

Ap pieri tik kvēlo

Tev dēmona sposme.
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GALERIJA

I

STIPRIE

To soļiem vienmēr ir mērķis:
Droša un raita

Vai lēnā laidā,
Vai šaltīm skraidā

let viņu gaita.

Tiem vienmēr gatavs ir vārds:

Būt dzīvei par sūtni,

Karogu turot,
Teikt lietu būtni,
Ne aizplīvurot.

Tiem vienmēr priekš acīm ir darbs

Ne ilgu domul

Ne rūpju krokuī

Tik, aši tverot,
Tie izpilda lomu,
Kā debešus verot

Tver Apollons lokul

Kā zila upe tek dzīve garām. —
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II

TIE LEPNIE, TIE BRĪVIE

Tie lepnie, tie brīvie,
Tie vientuļie mūžam!

Nekad tiem nenākt

Vienotram tuvu!

Nekad tiem nebūt i

Vienotram vairāk

Kā galotnēm mežā,
Kas vētrā lokās

Viena pret otru.

Ar asu kaltu

Tiem ierakta sejā
Ciešanu zīme,

Deg acīs spozme

No atziņu uguns,

Kas samaksāta

Ar dzīves laimi —

Tiem lepniem, tiem brīviem. —

Tie neprasa mīlas,
Tie neprasa žēlas,

Tie aiziet no dzīves,
Tiem pakaļ neraud,
To vārdus nemin,

Tie lepnie, tie brīvie.

Kā dziļa upe tek dzīve garām. —
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111

AICINĀTIE

Tie laiku ne naktī un dienā dala,
Ne zina, kas agrums un sebums,
Tik nemiers viņos kā lapu drebums

Tos trauc un bīda.

Tie karstākā vasarā sala

Un aukstākā ziemā svīda

Un nezin, kad zaļas lapas plaukst,
Ne — baltie sniegi kad čaukst.

Tālumā, augstumā
Pa visiem cejiem aizstaigā domas,
Tie kāpuši pat jau Heopsa piramīdā,
Bet paliek pie bēdīgās lomas:

Ar kājām urbties šaurās istabas grīdā.

Gars zvaigznes mēro un zina,
Bet saistās pie ķermeņa svina:

Tas sensenais cilvēces stāsts,
Bet senāks vēl dievu lāsts,

Kas jānes vislielākiem gariem,—
Būt dzimušiem reizē ar spārniem un svariem.

Kā zila upe tek dzīve garām. —
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IV

IZREDZĒTIE

Trīsreiz tie liesmās deguši,
Nav sadeguši,
Trīs reizes ledū saldēti,
Nav atsaluši, —

Tiem atliek vienmēr sevi projām dot,

Kā rādijs nebeidz gaismu izstarot. —

Sirds pilna tiem no laipna maiguma
Kā rudens vīna oga,

Caurspoža, saldas sulas pārpilna.
Var noraut to

Un spiest zem sloga,
Tā spiedēju vēl saldi pamielo.

Tiem dvēsele

Ir ārpus katra spaida
Un viņpus naida,

Uz dzīvi klusi lejā noraugās.
Un viņu iezīme:

Nekad tie nesmejas —

Tie tikai smaida.

Kā zila upe tek dzīve projām
Un atstāj visus aiz sevis
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BĀRU BĒRNI

To dziesmu es atkal uzņemu,
Kas dziedāta reiz jau bez saules;
To dziesmu, to smeldzošo meldiņu,
Ar visu sāpju smagumu,
To dziesmu no senpasaules.

Tai dziesmai, bez saules dziedātai,
Vēl palika pantiņi pāri —

Tie spiež kā nelijis mākonis,
Tie šalc kā priekšvētras šņākonis
Tai dziesmā, ko dziedāja bāri.

Tai dziesmai vēl palika pantiņi,
Un vēl nebūt tai nava gala.
Kā jūrā uz akmens sen atpakaļ,
Sen melnā čūska miltus maļ
Un vēl tos nesamala. —

Tai dziesmai bez saules gala nav,

Un tad tik viņa būs slēgta,
Kad kopā no pagātnes, tagadnes
Nāks dzīvas un mirušas dvēseles

Zem nākotnes saules lēkta.

BRĀĻU KAPI

Vientuļi guļat jūs še

Ar caururbtu sirdi —

Bezveidā samesti it kā apēsta augļa mizas,
Cieši sakostos zobos vēl sažuvis asins.

Miesa jau atlobās nostu no kauliem,
Zemes pelēkā maskā

Jūs nepazīs tēvs vairs, ne māte.
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Zirneklis, nāves audējs, jums pārvilcis tīklu,
Kraukļi no jūsu kapiem

Ceļas uz augšu ar smagiem spārniem,
Un pa purvainām vietām

Zilas guntiņas spīgaiņos lido.

Citur zeme virs jums
Zirgu kājām jau nomīta ciešā plienā}
Arklis dzen vagas virs jums,
Un dvēseles izgaro saulē —

Elementi ikviens:

I gaiss, i ūdens, i zeme

Ņem no jums savu daļu.
Un virs jums labība zeļ un aug

Ar sarkanu rasu. —

Bet varbūt jūs guļat bez dusas,
letverti bezdibeņspraugās?
Acu vāki tik nespēj kustēties vairs

Un acu āboli vērties

Uz tuvām un sīkām lietām?

Bet uz lielākiem mērķiem
Mūžības dzelmē tie raugās?

Skati spiežas caur dziļāko kapa tumsu,
Spiežas caur biezāko akmeni cauri

Pasaules smadzenēs iekšā,
Pašā mūžības sirdī.

Ausis sadzird, kā jaunas zvaigznes aug
Un kā planētas apaļojas.

Jūtat, ka dvēsles augšup lido

Uguns pilnas, kas nedziestošs zemes iekšā.

Zināt, kā vētras dzimst,

Zināt, kā veidojas darbi no jauna,
Jaunajam laikam kā atkal aug spārni,
Kad tas šalcot lidos pār zemi.

Sirdis, kas pagurušas un sīkas,

Tad atkal taps lielas.
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PĒC TŪKSTOTS GADIEM

Ap drupām vīsies efeja,
Un zaļa čūska uzkalnā

Pa sapņiem redzēs,
Kas dus zem viņas apakšā. —

Te teika klus, te dziesmu liedz,
Tik bite spārniem pāri sniedz

Pār zaļo mītni,
Kur sarkans asins tika liets.

Ne viens vairs zin, ne viens vairs min,
Tik puķe uzzied allažiņ:
Tik zilā puķe
Bij karstā sirds, ko kronī pin.

Viss aizmirsts, izciests, izcīnīts,
Tik gaisā lido, vēja dzīts,
Mazs mākonītis,

Balts, kluss un dzidris mākonīts.

JAUNIE ARGONAUTI

Dvēseles plašajos laukos mēs atrodam ainavas jaunas
kalnus, ko augstumā nesniedz vēl Himalajs pat,

straumes, kas plašāki plūst par Indijas svētupju
šalkām,

tropiskas krāsas tur deg un spožums neredzēts spīd,

Brīnuma puķes tur smaršo un augļos līst nektārs un

medus,

hesperīd-ābolu zelts tur tiek sargāts tumsas un nakts
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Sirdssāpju ziedi zied asi kā tuksneša dzelkņainie
ērkšķi,

apkārt staignājs un purvi, ceļi un takas tur gaist.

Smilšains tuksnesis plešas, un maldina fata morgana,

nekopts un aizaudzis viss tur pagātnes celmāju lauks.

Tomēr, neraugot tumsu un baismas, pret pūķiem mēs

ejam
liesmainas vagas dzīt, zibens lemešiem griezt.

Dzelžainiem zirgiem mēs aram un rītblāzmas velēnas

ceļam,
asiņu lietus līst, sviedri no pieres mums kūp.

Samītā nezvēra zobus kā sēklu mēs izsējam laukos,
nākošām paaudzēm tā pļauju un ražību dos.

MEKLĒTĀJI

Mēs atstājam aiz sevis vecos krastus,

Lai zvaigžņu jūdzēm skrietu atlantiskā tālē,

Kur teiku migla kalnu galos bālē,

Mēs zemes meklējām vēl neatrastas.

Tās zemes, zila sapņa apskalotas,
Tās baltās klintis, saules purpurotas,
Kur pat ne putniņš vēl nav kāju spēris,
Ne stirnas bērns no meža strauta dzēris,

Kur tik zem vieglas dienvidvēju spēles
Pauž saules slavu zaļas lapu mēles.

Mēs atstājām aiz sevis vecos krastus,
Jauns skaistums māj mums, jauni dēki, briesmas,

Mēs gribam dziedāt nedziedātas dziesmas,

Mēs vārdus paudīsim vēl neparastus.

Mēs nezinām, vai jaunos krastos tiksim,

Bet visi tilti aiz mums zemē grauti,
Un visi pavedieni pušu rauti,

Mēs zinām tik: pie veca nepaliksim.
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SĀPJU ROMANTIKA

Sensenas, caurjustas ilgas pa laikmetiem izpaužas
atkal.

Ārpuses sejs gan ir cits, saturs ir mūžam tas pats.

Romantisks dvēseles cēlums, kas sevi liek ziedot

priekš citiem,
fanātisks straujums, kas dzen uguņos strādāt

un degt.

Sokrāta nāvekļa kauss vēl iztukšots nava līdz

galam,
rūsa gan ārpusi sedz, iekšā ir noskalots zelts.

Runas, ko Dēmostens citkārt ar jūru runājis tika,
vienmēr no jauna vēl tās vētrā un negaisā skan.

Ena no ērgļa spārniem, kas saknāba Prometejkrūti,
nakti gan izplatīt var, uguni nespēj tā dzēst.

Uguns reiz atrauta dieviem un nonesta tumšajā
zemē.

Mūžam tā spīdēs un degs laiku un laikmetus cauri,

Ceļvede zvaigzne — tā vedīs tos nākotnes cīkstoņu
pulkus;

cīņā no jauna tie ies tumsu un nezvērus veikt.

Atkal tos sajūsma nesīs, un ceļš tiem būs zibsnis

zem kājām,
teika tiem pakaļ ies, zvaigznes no priekšauta sēs,
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CIK DZĪVE SKAISTA

Caur dzīvi ies cēlie varoņi
Uzvaras vaiņagā,
Prometejiskā spožumā,
Tie tumsas veicēji,
Saules sveicēji,
Kas ideju augstākos torņos kāpuši,
Tiem līdzi iet nākotnes pētnieki,
Pagātnes vētnieki,
Un gaita, ko tie visi ies,
Kā sarkana straume izliesies.

Tiem ceļš sev mērķis — nav cita aiz tā,

Tie pateiks, cik dzīve skaista.

Kad izdedzis būs viss lielais kvēls,

Visupēdējā
Gaismā, bālganzilganā
Iznāks dzejnieks, vējmātes dēls.

Viņš — vaidu vaidētājs,
Viņš — žēlu žēlotājs,
Veidu veidnieks un tēlu tēlnieks.

Viņš nedara cita nekā,

Viņš tikai pasaules dvēseli apsargā,
Kā debesis apsargā zvaigžņu strēlnieks.

Tam dzīve tik ēna, garām laista,

Viņš pateiks, cik nāve skaista.

ATKAL UN ATKAL

Atkal un atkal mums vajga,
Kas atjauno gurstošo dzīvi,
Laikmeta šļauganās burās

Kas vētru un sajūsmu iedveš,

Ļoganās atsperes dvēslei

No jauna kas ciešāki savelk,

Nogāztās cerību trepes
Kas atkal pret debesīm uzceļ.
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Lielas un radošas atkal

Mums atmosfērapjomas vajga,
Apvāršņa plašuma raiba,
Pildīta tieksmēm uz darba.

Tīrījošs pērkons lai grauj,
Klaidēdams smacīgo tvaiku,

Negaisa strūkles lai šļāc
Un atmiekšķē stinguma čaulu.

Atkal un atkal mēs alkstam

Pēc ziedoņa atdzimtnes, dailes,
Pelēkai ikdienai pāri,
Kas pārstieptu varvīksnas loku;

Tikai, kas atjauno dzīvi,
Tas atjauno līdzi pats sevi,
Jaunotā dzīvē viņš pirmais
Uzdīgs kā agrīnais dziets.

CARPE DIEM!

Esi varonsī — steidzies satvert dienu,
Kad tā zelta kurpēs iet pār pasauls plienu,
Satver to aiz staru matiem,

Nospied lepno sev pie kājām.

Esi darbonsī — tver kaut viņas vīli,
Nelaid to, pirms viņai neizvīli:

Vienu domu, darbu, skaņu,
Kaut i vienu miju vārdu!

Nejauj, nejauj gaist tai tvaiku lokā!

Mitra migla līpot paliks rokā:

Tavu asru nosēdumi —

Tavu ilgu padibeni. —
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MŪŽĪBAS SIMBOLI

Mūžu aizmūžā,
Laiku plūdumā,
Gadu gadskārtā
Tā kā šodienā,
Nāvē un tumsībā

Staru metēji,
Mūžības simboli,

Vienmēr tie paši mirdz:

Gaišā saule

Un siltā sirds.

Bieži gaišais rīts,
Tumsas pūķa rīts,
Salas zemes mīts,
Nāves klēpī grimst,
Tomēr atkal dzimst.

Un visniknākos

Ziemas negaisos
Jaunā spozmē mirdz:

Saule — debesu sirds.

Drupās sagāzti
Dievi, altāri,
Pelnu pārklāti
Svētie upuri —

Viss, kas bijis svēts,
Ticis pārvērtēts.
Viens — ne svērts, ne šķirts
Mūžam krūtīs mirdz:

Cilvēces saule — sirds.
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HOMO SUM

Riet un rit pa stiebru stiebriem,
Koka dvēsele ir sula,

Lapas, ziedus raisīdama, —

Vai tev asins straujāk riņķo?

Jūra, elementu māte,
Visu straumju zīdītāja,
Sūta auglību un velgmi, —

Vai tev jūtas straujāk plūdo?

Akmens dvēsele ir uguns,
Dzirkstē šaujas pretī dziņa,
Dzeļ un deg, un spīd, un staro, —

Vai tu vairāk dedz un staro?

Zieda dvēsele ir smarša,

Kāpj iz kausa viļņodama,
Prātus apņem saldā mulsā, —

Vai tev dvēslē vairāk saldmes?

Saule, visu radītāja,
Zvaigznes dzemdē, zemes auklē,

Zelta tīklā šūpodama, —

«Cik tu liels un plašs, un radošs?

CĪŅAS ARĒNA

Mūžīgi ārdoša cīņa
Met bangas pret pasaules krastiem,

Cīņa starp iegūto veco

Un vienmēr topošo jauno,
Ak, vai jel tas, kas ar sāpēm

Un upuriem reiz ir iegūts,
Kas par patiesu atzīts

Un nogūlis laikmeta slāņos»



leslēgdams skavās dzīvi

Kā klinšainā krastmala jūru,
Plūstošo, mainīgo dzīvi, —

Vai tas spēs atstāvēt laikam,
Kas tam vienmēr uzbrūk

Ar uzvaras gaviļu vētrām,
Sajūsmā plūstot pāri

Pār krastmalas klinšainiem pleciem,
Jaunsvaigas idejas nesdams,

Kas noslēgto loku ņem salauž? —

Divas še tiesības cīnās,
Un katrai ir taisnība sava.

Divas še mūžības stājas,
Kas saduras pieri pret pieri, —

Kura gan uzvŠiksmi gūs?
Ak, par velti to gaidīti

Atziņa allaž tik pazib
Kā starumets zemjūras dzelmē:

Dzīve, kas uzceļ un ārda,
Tā abas šīs taisnības vieno.

Ak, cik ir neganta dzīve!

Ak, cik tā neganti skaista!

Trīs reizes mirt nav par daudz, lai

Vienvienīgu reizi tik dzimtu!



DVĒSELES

CEĻOJUMS
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IESKAŅA

DZEJNIEKA BŪTĪBA

Bez gala mīlēt un bez gala nīdēt —

Ir abas viņā sietas pretības,
Uz kā viņš acis met, tas iesāk spīdēt,
Un, ko viņš skar, tas tūdaļ aizdegas,
Tā dusmu draudiens — asa sudrabbulta,
Tā laipnais glaudiens — maigā mūzas gulta,

Tad visas dziļās dzelmes radniecīgas,
Tam katra puķīte ir acuraugs,

Un viņā aiztrīs visas sāpju stīgas,
Ikvienam cietējam viņš tuvs un draugs,
Pats savas sāpes viņš kā laimi 1010,
Tai lielā masu korī dzied viņš solo.

Kā drūmā lira raud, kā trako fleita,

Tā, smagi elsojis, viņš gaiši smies,
Tā dzeja — apskaidrotā debess meita,

Kas pekles karstiem skūpstiem ļāvusies.
No visām zvaigznēm viņa liktens zīlēts:

«No dieva apžēlots, no velna mīlēts.»





ZIEDONIS
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SAULES REPUBLIKA

Jau saule nomodāi

Tā debess mākoņjumtu salauzusi

Un tumsas melno troni nogāzusi.
Vēl nāve patvarā.

Gan ledus zobus pretim ņirdz,
Bet strauti zem ledus irdz:

Modina ziedoni,
Kas smaidiem vaigā
Pār laukiem staigā

Un rudeni

Nes, padusē pasitis.
Gan koki vēl apsarmoti
Un krūmi dus sudraboti,

Un puķes nav nomodā,
Un daudziem vēl jāgaida.

Bet ziedons uz baltām ziemas sienām

Ar zelta burtiem raksta uzsaukumu

Uz gaidāmām zajām maija dienām,

Lai visiem tiek,
Pat tam, kam nav nekā —

Kā kailam akmenim ceļmalā,
Viņš pērļotu vaiņagu galvā liek.

Un cauri caur tumsu un miegiem
Veneras zvaigzne mirdz,

Un cauri caur sniegiem,
Kas izkurtuši čaukst,
Viena sarkana roze plaukst:

Sirds,
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JANVĀRIS

Nesagraujami, neuzvarami

Likās tumsības mūri,
Mūžu mūžīgi, ledus apkalti
Pasaules stūri.

Sniegi uz sniegiem cēlās kā kalni,
Vētras aiz vētrām sadzina valni,
Un pār visu polāra nakts

Mirušo mēnesi

Kā nāves simboli

Lika pie debess uz vakts.

Saule apstājās:
Vai tumsai un nāvei uzvaru jaut?
Vai zemes lodi līdzi raut?

Laiks klusi stāv, domās nogrimis, —

Viens mirklis!

Viens zibsnis!

let sprādziens caur mūžības ledus jūru.
Saule atgriežas:

Kā uzvaras kliedzieni caur dabu iet,
Un mākoņi gaišāk iedegas,
Un vētras gaidot saceļas.
Viens mirklis!

Viens zibsnis!

Un saule nāk atpakaļu
Uz zelta dienu, uz zemi zaļu.

FEBRUĀRIS

Februārim bālajos vaigos
Mazs sārtumiņš,

Nez vai nāves vai dzīvības uguntiņš?
Ziemelis vēja zirgiem
Sudrabpakavas kaļ,

Vai tiem būs jāskrien uz priekšu vai atpakaļ?
Gaismas balto putniņu tumsa

Tura vēl ciet

Sažņaugtu saujā un neļauj tam tālu skriet,
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Zvaigznes pie mākoņu plakstiem
Karājas

Piesalušas kā sudraba asaras.

Saule aprautiem stariem,
Mēnesis sirgstošs,

Kā ledus puķe, debesu rūtīs dzirkstošs,

Diena vēl ledus gultā
Puspamostas,

Bet atkal bāž galvu zem sniega apsegas.
Strautiņi ieslēgti čalo

Zemei pa iekšu,
Lai ziedons reiz nāktu, tad jāsteidz sirdīm

pa priekšu.

MARTS

Vēl tumsa sauli tur slogā
Un mēteli neatpogā,

Tik paspīd cauri sīki stariņi
Kā diedziņi,
Sedz vakars zemi kā lakats,
Draud ziemeļos ledus plakāts:

«Ak, netici laimei un ziedonim netici,
Tu raudāsi!»

Un, ietīti miglas dūnās,
Mirdz sīki sidrabi šūnās:

Tās bālas, izvārgušas zvaigznītes —

Kā pilītes.
Un mēness, sargs pa nakti,
Kas nolikts turēt vakti.

No viņa redzams pie debess tikko dzīvs

Melns negatīvs.
Un mākons ar sarkanu kroni

Tik vēsta vētras joni,
Tās dobjais gongs pa jumtu caurulēm krāc,

Ka šausmas māc!

Nāc, ziedons, ar savu tauri,
Nāc visām tumsām cauril
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Nāc negaisos, dubļos un šļakās, lai esi kāds,
Tik nāc vien, nāci

Uz saules zirga jāj kalnā

Pie Saulcerītes salnā,
Grūd stikla zārka vāku nost, lai plīst

Un drupās šķīsti

APRĪLIS

Kas gan no aprīļa ko citu gaidai
Viņš solīt sola visiem atnest medul
Bet noliek durvju priekšā tikai ledu!

Ar vienu aci raud, ar otru smaida.

Gan saule tin ap zemi zelta jostas,
Bet melni vērši debess pļavās ganās.
Pret siltiem solījumiem jāuzmanās,
Vēl nosalst cīruļi, kas agri mostas.

Vai ziedons nezin vairs, ka rudens bija?
Un rīts vai neatmin vairs vakardienu,

Kad nakts un stingums klāja zemes plienu?
Kad mezglā metās pati dzīves dzija. —

Kā jaunais ūdens pilda smilšu jomu,
Tu šķieties pārvarējis visu vecu,
Bet pagājušais raugās tev pār plecu,
Pilns saldu atmiņu un rūgtu domu. —

'

Kaut prāta slēdziens raida asas bultas,
Tas nespēj saplosīt vēl sāpju tīklu —

Ik rītu sfinksa nāk ar jaunu mīklu

Un akmens acīm stāv pie tavas gultas,
Bet jāpaļaujas tev uz lielo spēku,

Kas glābj ik saknīti no nāves, salas,

Kas izved ķurmīti no zemes alas,
Tas arī uzcels tavu dzīves ēku.

Lai cik vēl rūgtumu tev kausā maisa,

Tu vieglāk pārvarēsi savas sēras,
Ja sildīt mācīsies no atmosfēras,

No melnas nakts, kas spožas zvaigznes kaisa.
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VĒTRU TRUBADŪRS

Aprīli, vētru trubadūr,
Cik skarbi skan tavs skaņu «dūr»l

Kā trakas čigānu melodijas
Tev negaisa akordos kopā vijasl

Cik lielas gan tur patikas,
Kad tavās skaņās jāklausās:
Tik maz tur saules, tik maz tur prieka!
Ķer visu sirdi kā ledus trieka.

Tu būtu ārā izmetams

Un gadu grāmatā strīpojams,
Ja nebūtu tevim sava vieta,
Kur zeme kā zvans no jauna top lieta.

Lai cik tev žēlas žēlabas,
Tur skan kaut kas no cerības:

Tu, aizsmakušais vētru dziedons,
Tev stāv aiz muguras smaidošs ziedons

Tev jāizlieto skaņu vilts

Un jāmet no ziemas uz vasaru tilts,
Un gan ar spaidu, gan ar smaidu

Tev jāsakausē mīla ar naidu.

Tu drūmi dedz, tu saldi smeldz

Un saulei sirdi ārā velc:

Līdz, tavu skaudro skaņu skarti,
Ar sparu sakrīt ziemas vārti.

Lai nāk tad maija maigais «mol»

Un saldu ieskaņu «salve sol»

Liek spēlēt uz kokles ar zelta stīgām
No lakstīgalām un bezdelīgām.
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TAPŠANAS SPĒKS

Visa zeme atmodušās dzīva,
Ziemas zārkā gulējusi stīva.

Nerimsti nu, sēkla, nenorimsti!

Audzi, dzel vai glaud, tik veidā dzimsti

Vai kā roze, vai kā dadža lapa,
Kad tik noticis tas lielais «tapa».

Stiepjaties jūs, ziedi, pār par sētu,
Lai i bāra bērns jūs aizsniegt spētu.

Visi trakie sapņi, piepildāties,
Reiz, tik reiž tu dzīvei acīs skaties!

Vētra rauj tev vaļā visas durvis.

Saule pašu tevi vērš kā burvis:

Dod tev jaunas jūtas — neizjustasl
Visa zemes lode dejā kustas.

Vairāk nekā spēks un cieta griba
Sniedzas putojošā pārgalvībā.

Meties viļņos, uznirsti vai grimsti,
Kad tik reiz, vēl reiz no jauna dzimstil

ATJAUNOTIE

Nekad ar dabu dvēsle nav tik viena

Kā tad, kad abas saista ziedoņdiena!
Pat mīļā saule smaidu pilnā sejā
Pie zemes bērniem nāk kā māsa lejā.

Līst silti lietutiņš pie loga rūtīm,
Un zāle glaužas pakalnēm pie krūtīm.

Ver ezers rudās acis va|ā lēnām

Zem zaļiem vītoliem kā plakstu ēnām.
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Ik ziedonis ir dvēsles atdzimšana,
Kad ziedu zvaniņi visapkārt zvana.

Pa zilo gaisu zibsnī bezdelīgas
Un čirpst kā augstais C uz vijoļstīgas.

Ik jūdžu stabiņš ceja malā saka:

«Skrej nu, zem kājām līdzi skrej tev taka!»

Viss lielā ornamentā kopā aužas,
Pat putekļi, kas tev pie kājām glaužas:

«Mēs visi kopā esam ceļu bērni,
Tie paši šodienēji mēs kā pērni,

Ir tu, ir tu par putekļiem reiz tapsi,
Tu vējā kaltīsi un lietū slāpsi!»

SMALKĀS ANTENAS

Man pirkstu galos smalkas antenas,

Kas visu aptver kā ar sapņu mulsu

Un sajūt pukstam pašu dabas pulsu.

Kā dzīvība ar nāvi vienojas:
Ar katru uzplaukstošu zāļu lapu
Sauc dvēselīte, atstājusi kapu.

No vagas, kuru arklis vajā plēš,
Sūdz zemesmāte savas dzijās bēdas,
Cik smagi iemītas tur sāpju pēdas.

Bet siltie vēji viegli asras dzēš

Un aizpūš bēdas līdz ar vēju biediem,

Lūk, putekji ir kļuvuši par ziediem.

Zem bērziem ceļa malā ieraugu:
Sēd ilgu māte, kas man rādās vaigā.
Tā teic: «Tev tāli ceļi jānostaigā!»

Es ceļos, un kā naktī lampiņu
Es nesu plaukstā savu kvēlo sirdi,

Es nāku, mīļais, vai tu mani dzirdi?
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ELĒĢIJA

Kam, ziedon, klāj man savu zaļo zīdu?,

Kam gribi mani zelta tīklos aust?

Es saltā rudens miglā projām slīdu,

Ļauj manim tāļāk ziemas miegu snaust,

Tu rožu pirkstiem savus rītus krāso,
Un tālos pērkoņos tev tīta nakts,
Tavs ziedu lietiņš lēni lejā lāso,
Un straujāk atbild zemes pulsa takts.

Tu rindas atskrējušu bezdelīgu
Kā melnas pērju virknes gaisā svied,
Tu vēju harfām uzvelc jaunas stīgas,
Un saldāk jaunas lakstīgalas dzied.

Ai, tālās naktisl ai, jūs tālie rīti,

Ai, sapņu pilnā jaunā dvēsele!

Kam savā ziedā tu tik agri vīti,

Tu, opijgraudu pilnā magone!

Tu, ziedon, velti mēnesslaivu raisi

Uz seno tāli mani projām vest,
Pār dzelmēm velti staru tiltu taisi,
Tavs vieglums nespēj manu smagni nest,

Tu mēnesstarus velti manim vijis,
Un velti manim līst tavs saules trauks,
Man gaišāk sirdī staro tas, kas bijis
Un ko nekas vairs šurpu neatsauks.

SKAISTĀ DZĪVE

Skaista ir debess, kaut pilna zibšņu tā rūso,

Negaiss ar sauli maiņā viens otru tik ceļ,
Skaista ir dzīve, kas šalko un puto, un kūso,
Tukšoto trauku arvien no jauna kas smeļ.
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Skaisti ir sapņi, kaut arī tie nepiepildās,
Burvīgā mirdzumā ainas uznirst un gaist,

Uguns vajag, pie kuras lai dvēsele sildās,

Krūtis lai ātrāk ceļas un vaigi lai kaist.

Skaists ir neprāts un maldi, un ilgas, un steigas,
Kaisli satvert un atmest ar roku, un smiet,
Vadošais motīvs jau paliek: reiz visam būs beigas,
Tomēr pat saule liesmainā skaistumā riet.

Kvēlot līdz galam, ne atsalt trulības ledu,

Neļaut dabas procesam lēni no sevis irt,
Bet kā ziedoņa bitei pašdarītā medū

Salduma pārpilnai iekšā iekrist un mirt.

TIK VIEN

Spīd debess zelts.

Zied krāsu degs,
Mirdz tumšā naktī

Zvaigžņu segs.

Pār zemi valgans
Lietiņš iet.

Un zelme plaukst,
Un rozes zied.

Bet dzīve — ko

Tā veltī mums?

īss mūža pals.
Smags kapa jums!

Sirds īsu brīdi

Uzliesmo,
Tad gadiem ilgi

Asiņo —

Caur tumsas viļņiem
Jāizbrien

Par mirkli gaismas
Vien, tik vien!
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LAKATIŅŠ

Siltās vēsmās brūces dzīs,
Vējš tev pieri noslaucīs

Zilā zīda lakatiņā.
Laipni lejā liekusies,
Saule tevim padzerties

Sniegs no zelta biķerīša.
Smaids tev seju apstaros:
Mījais ziedonis tev dos

Katrā rokā vienu rozi.

ZIEDOŅA BALVAS

Nāk ziedons zemē ar joni,
Līdz paņēmis balvu vai ciekl

Viņš nopinis ziedu kroni

Un zemei to galvā liek.

Viņš noslēdza sāpju vārtus,
Lai bēdas turētu ciet,
Un nobēris pumpurus sārtus

Uz ceļa, kur rūpes iet.

Es dzirdu velēnu skanam,
Kur arājs tīrumā ar,

Vai cauri nāves tvanam

Pat zeme smieties var?

Vai mani nervi tik rūso

Un sejā sēras īgst,
Kur baltps ziedos viss kūso

Un zeļ, un plaukst, un dīgst?
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Cik augsti ar neceļu valni

No rūpēm, kas akmeņus veļ,
Vēl augstāk saules kalni

Tiem galvas pāri ceļ.

Un saule augu dienu

Mani zelta tīklā tur,
Un naktī zvaigznes arvienu

Man sudraba uguni kur.

ZEMES MĀTE

Ko, ziedon, ar tevi lai iesāku,
Kad mīļais mans zemē dus?

Kam puķes? Ko lai pušķoju,
Kad kaps tik kluss, tik klussl

Teic vienu vienīgu vārdiņu,
Teic man to, zemes māt,
Laid mani pie dzīvības avotiem

Vai nāves vārtiem klāt!

Man saules zelta mēteli

Tik smagi uz pleciem nest —

Vai tik ar savu dzīvību

To spēšu projām mest?

Vai dzīvei tik daudz iespēju
Aust kopā to, kas irst?

Vai visi ērkšķi dusmojas,
Kad viena roze mirsti
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MAIJA ZIEDONĪ

Nāk pretim zajām acīm maija diena

Ar svaigiem bērza pumpuriem pie krūtsj
Tā saules segas klāj uz zemes pliena,
Un zelta iedegas ik akla rūts.

Lai dzirdinātu sauso smilšu alku,

Vējš smagu mākoni uz pleciem nes;
Ar lietus slaucenīti smalciņ smalku

Tas aplej izslāpušas saknītes.

Pa laukiem notirpušas vagas staipās,
Ik asniņš pirkstu galos paceļas,
No augšas varvīksnas met lejā laipas,
Lai zem' un debess kopā vienojas.

Un saule liesmas sēj kā karstas plēnes
Uz visiem skumjiem, mūžam salstošiem,
Un sudrabsmiekliem smejas bālais mēness

Starp mīlas pilniem vakarmākoņiem.

Pat veļu māte atver trūdu pūru,
Un velēni zem dzīviem asniem drūp,
Pār zemi klājas zaļa zāles jūra,
Kam baltas ziedu putas pāri kūp.

Ik gaisa vilnis, ko tu elpā smelies,
Ik pumpurs, kas tev acis pretim ver,

Liek tevim mosties, lai tu augšām celies,
Tev pati Psihe dzīves vārtus ver,

*

Atveru logu:
Zibsnoši balta, piepeša gaisma
Aumuļu plūsmā gāzās man pretim.
Satumst man acis.

Atroku dobes:

Dēstīt no jauna ziedoņa puķes,
Pērnās lapas ar paslēptiem ērkšķiem

Sadzeļ man pirkstus.



351

Paceļu kausu:

Uzdzert ziedonim, dzīvei un laimei,
Zeltainai malai pelēks zirneklis

Pārstiepis audu. —

Eju uz mežu:

Plaukstošām lapām lai atdzimtu līdzi,
Bieza čaula sedz manus asnus —

Oktobris sirdī. —

NĀVE ZIEDONĪ

Mans daimons

Vēl daimons manim rozes vij ap galvu,
Liek gavilēt, lai pēkšņi izsamistu,
Liek augsti kāpt, lai dziji zemē kristu,
Pat lielas sāpes dod kā dārgu balvu:

Lai viegli dziesmas man no spārniem ristu,
Lai straujā asins nekjūtu par alvu,
Lai dzirkstis sprikstētu pa smadzeņkalvu,
Lai karstā uguns manī neapdzistu.

Man neciest lēnā novītuma briesmas,
Ne ķirmis manu miesu lēni grauzīs,
Ne tēlnieks tēlu sīkās drumslās dauzīs.

Man degt un sadegt no tās lielās liesmas,
Kā gulbim mirt, vēl dziedot saldas dziesmas,
Pats dārznieks, rozi dēstījs, pats to lauzīs.

MIRT ZIEDONĪ

Es mirtu, ziedoni kad gaisos mana,

Kad čaugnas velēniņas irstot raisās,

Kad viegli smiltiņa man virsū kaisās

Un visa zeme pilna silta tvana.



352

Kad saule ārā brien no mākoņplaisas
Un pirmā dzeguzīte zaros zvana,
Tā ir pusnāve un pusatdzimšana,
Kad visos kokos lapas uzplaukt taisās,

Tad puķes neraudās uz mana kapa,
Ne lakstīgala sēri vaidēs zaros,
Bet varvīksne ik rasas pilē staros,

Es līdzi plaukšu tad kā zaļa lapa,
Un dvēsele, kas salda smarša tapa,
Ar puķu elpu līdzi saulē garos.

PĀRVEIDĪBA

Vai nāvei tiešām ir pār dzīvi vara,

Kad tu kā melna matērija dusi

Un zeme liekas visu paņēmusi,
Kas tevī bij no dvašas un no gara?

Kad pērnais auglis nokritis no zara

Un viņa miesa sen jau sairuši,
Vai neslēpj kodolu viņš sevī klusi,
Kas sulas pilns jau dīgst priekš pavasara?

Nav dzīve savā ritmā ačgārna,
Neviena straume netek atpakaļu,
Tik pārveidība ņem sev īsu daļu, —

Ja atomu no tava trūda sārņa

Ņem sīka skudriņa uz sava spārna
Uz sauli nest, tā top par dzīvi zaļu.



VASARĀ
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MEDUS DIENAS, VĪNA NAKTIS

Medus dienas,
Vīna naktis:

Saules medus,
Mēness vīna.

Saule kvēloja
Acu skatos,
Mēness lēja
Vīnu mums matosi

Dienas bij Pāna,
Sarkanas dienasl

Bakhus valdīja
Zilajās naktīs!

Visu augu dienu

Skanēja auri:

Satīri pūta
Sudraba tauri.

Noreiba meži,
Locījās zari,
Visas zaļas lapas
Sadzērās vīna.

Dārzos rozes

Zaudēja prātu:
Klēpjiem svieda

Smaržas pār žogul
Saule apgāza

Tukšotos traukus,
Mēness nometa

Izdzertos ragus. —

Dzira, kas palika,
Ak, tā nav salda:

Skumju vīni

Pie atmiņu galda — —
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NERĀTNAIS NEGAISS

Vasaras glezna

Negaiss, nerātnis,

Apgāzis debesu traukus,
Lietu aumaļām lej
Un plūdina laukus.

Pats nu izbijies,
Nezin kur palikties,
Prom no debesīm skrej

Varavīksne pakaļ tūlīt —

Metas to sagūstīt,

Mākoņu matos to tver,
Saules rīkstēm neganti per.

ZELTA VĀVERĪTE

Mazs spīdumiņš parādās
Pie debešu loka.

Cerība iedegas:
Atzels vēl pavasaral

Zelta vāverīte,

Saulspīdīte,
Uzlec uz pasaules koka

Un lēkā no zara uz zara.

SAULE AR LIETU

Saule ar lietu

Smalcinās lāsiņas,
Mirdzošas, vizošas,
Sijā caur sietu

Un zemē ber.

Savērtas virknē,
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Sudraba virknē

Katrai lapiņai apkārt ver.

Ja-nu kāds prasa:
«Vai tā rasa?»

«Nē, tās dzejnieka asaras,
Saulei raudātas.»

PAVERAS DEBEŠI

Noraudājies vītoliņš
Ceļmalā saules gaid,
Vālodze augudien
Lietū vēl lietus vaid,

Paveras debeši:

Viegli ar elkoni

Balstoties zilā spilventiņā,
Dieviņš mākoņos rādās

Baltā apsedziņā.

VASARAS VAKARS

Vējš pabeidzis klejot — svin

Un, sēžot pagalmā
Pie durvīm uz akmeņa,

No zvaigznēm vaiņagu pin.

Viņš zīda diegiem to auž

Un noplūc mēnesi

Kā sarkanu magoni
Un zvaigžņu vidū sprauž.

Viņš lēmis dot to balvā,
Ja ies pie miera tāds,
Kas dienas skumdināts,
Tam sapnī liks to galvā.
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ĪSA NOPŪTA

Nogrimt, izgaist nesamaņā,
Zilā ziedā izziedēt!

Klusā, liegā vēsmas skaņā
Vakarvējā izskanēt!

Viena pate izskan stīga:
Dzenis kokā kaļ un kaļl
Daba, jūra bezgalīga,
Dot tai sevi atpakaļ!

Lai tā jaunus veidus vērptu,
Vieglus tā kā zvaigznes mirdz,
Lai tā liesmās mani tērptu
Tā kā zvaigzni — un bez sirds.

ZELTA SAULE

Sauj saule zelta bultas

Caur bieziem aizsegiem, caur loga rūtīm

Un tevi agri ceļ no gultas,
Un zelta segas sedz uz tavām krūtīm.

Tu jūties apskaidrots
Un atbrīvots no organisma slogiem,

Kā sudrabnerviem caurstīgots,
Sirds lūkojas caur acu logiem.

Tu dvēsli vaļā ver

Kā sēklu pilnu uguns magoni,
Kas savas opijsēklas ber,

Kad tikko skar tās pilno kapseli.
Un jūras ūdenis,

Ko pati saule sauc par savu brāli,
Kā slīpēts kristālspogulis

Dod attēlu no tevis tuv' un tāli,
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Sāk rozes tevi nīst:

Vai skaistāka par mums lai būtu miesa?.
Un lilijas nopūšas — un vīst:

Mums jāatzīst, kas tiesa ir, tas tiesai

Sedz vakars priekškaru —

Bet, ja tu viņa vīli vaļā vīsi,
Caur sārto zelta skaistumu

Tu melno vētru nākam ieraudzīsi,

PĀNA MŪŽS

Pietiek tās dzīvības!

Pietiek tās laimības!

Tik ilgi dzīvo Pāns,
Cik smarša kaisās,
Cik zelta mākoņtvans
Pa miglu raisās.

Tik ilgi viņš še mīt

Uz saules stara,
Cik auglis zemē krīt

No koka zara.

Pietiek tās viendienas!

Pietiek tās mūžības!

PELĒKAIS PĒRKONS

Kūpošos tvaikos un pērkonos

Negaiss tur ietinis zemes lodi,

Kur nikni ved cīņu dievi un jodi.

Pātagām, dzelžu šķiedrām vītām,
Tie apstiepj zemi kā staipekņiem
Ar gariem un spožiem zibeņiem.
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Nomesti guļ nu klinšu alā

Kā uguns sarkani pērkona rati,
No viņiem atveras baigi skati;

Izmiruši kā nāves salā

No zemes izrauti gabali,
Guļ meži kā nomēzti līdumi.

Tomēr vēl cīņa nav galā:
Nav pērkons vēl tumsas jodu veicis,

Nav gaismas dievs pēdējo vārdu vēl teicis.

SAPNIS KARSTĀ PUSDIENĀ

Dusot zem koka paēnā
Karstā jūlija tvīksmē,

Sapnis man uznāk pusnomodā,
letin dvēseli līksmē:

Manas dzimtenes egļu mežs

Nogrimis sniega svaros,

Mēness staru audumiem

Pievērts visos zaros.

Balta pusnakts, piesēts viss

Viņas sudrabiņiem,
Teiku putniņi zaros sēd

Dimanta cekuliņiem.

Zvaniņš ... kamaniņas — klauT —

Slīd gar meža malu:

Meitenīts, silts asintiņš,
Brauc pa pusnakts salu.
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Gaiši, gaiši mēness mirdz,
Mirdz tai acu gailēs,
Pate tā kā gabaliņš
Dzidrās pusnakts dailes.

Salti sniegi virsū birst

Man no egļu skarām:

Tā bij mana jaunība,
Kas man brauca garām,

SARKANĀ ROZE

Nav laime tverama,
Tik projām iedama,
Tā nomet sarkanu rozi,
Tu jūties apmānīts:
Kas zudis, ko vairs līdzi

Un sāpīgi galvu grozi,

Par laimi saldāka

Ir laimes atmiņa,
Šī roze burvīgi skaistai

Kad ziedons projām steidz,
Tā ziedēt nenobeidz

Tam, kas to asarām laista,

LAIMES SUROGĀTS

Vai tās tās lielās ilgas ira?

Tās lielo ilgu atliekas!

Uz lūpām miega magoņdzira,
Uz valgiem sausas asaras.

Vai acis, izdegušas nakti,

Spēj rīta zvaigzni saskatīt?

Par sapņiem, kas jau kapā
Tās tikko zin vēl pastāstīt,
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Vēl mutē palikuse garša,
Vēl lūpas līp, kaut izdzerts kauss,

Vēl lido apkārt rožu smarša

No rožu vaiņaga, kas sauss. —

Vēl atmiņa no senā spēka
Tev ticēt liek: tu spēj vēl ko,

Kā plēnes liela ugunsgrēka
No tāles šurpu atlido,

Bij laiki — jūtas augsti slējās,
Sirds jauna — pāri kūsojal
Pilns mēness bālā gaismā lējās,
Un jasmīns saldi smaršoja —■

Tad kuplo matu zelta pali

Pār plecu krastiem pārvēlās,
Tu reizē degi, reizē sali,
Viss augšup, lejup līgojās.

Ai, naktis, bezprātīgas, kvēlas,
Kad smieklu kokle skanēja
Un lakstīgalas saldas žēlas

Kā zelta kamols ritēja.
Kad līksme, sēras, reibums, mīla ~

Viss griezās kā pa virpuli,
Un skūpstu, zvēru dota ķīla,
To rītu sen jau aizmirsi.

Viss, kas vien bijis, kas vēl būtu,
Viss sacīts, izjusts, izbaudīts,
Pēc tādas nakts, tik pilnas jūtu,
Pēc tādas nakts lai nenāk rīts — —•

Rīts tomēr nāca, daudz vēl rītu,
Viss pāriet, nobāl — valda prāts.
Ak, dzīve, ko tu nesolītu,
Viss vēlāks — laimes surogāts!



RUDENS
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RUDENS KARNEVĀLS

Ar skaistāko purpura vaiņagu galvā
Dej rudens, un vēja vijoles gaud,

Kaut rožu mākons kūst pelēkā alvā

Un zari zem mirstošām lapām raud.

Ar visām vētrām reizē tas trako

Un vīstošo zāli zem kājām min,

Ar lietus gāzēm tas zemē šļako,
Jo rītu tam jāmirst — to rudenis zin.

Krīt skrejošas lapas melnajā dzelmē

Un peld pa virsu kā šarlaks un zelts,
Un čokurā raujas kā uguns svelmē —

Un cerē, ka dzīvības sapnis nav velts.

Ak, aušas, ak, jūs mirstošās aušas,
Jums dzīvot, kur zari jau lūzdami līksti

Kur ziedoņa diloņsērdzīgās plaušas,
Ar nāvi cīnoties, vētrā čīkst.

Es vēlīnai puķei acīs skatos,
Bet tā vairs galviņu nepaceļ —

Es glauzdama ērkšķim tveru matos,
Bet tas ar niknumu pretim dzeļ.

Ļauj, ruden, lai purpura gultā gulstu,
Laid, visas vētras man pāri lai gaud,
Lai pēdējā sapņu reibumā mulstu,
Lai nedzirdētu, ka sirds man raud.
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VĒJU MENUETS

Vējš ar vēju dejo pretī,
Vējš ar vēju dodas rokās,
Raibās dejas pozās lokās,
Dejo rudens menueti.

Koki vējā līdzi griežas,
Lapas ber kā asnis lejot, —

Vēji tver tās, garām skrejot,
Uzsvilpo un gaisā sviežas...

Ska]āk, skajāk, jautrāk vītiesl

Kad tās ziedu saites pušu,
Neturēt vairs pazudušu,
Ātrāk, ātrāk atvadīties!

BALLES ZĀLĒ

Līdz šim no saules esam dzīvojuši,
Nu spīd mums elektriskie mēneši

Un lampas griežas it kā karuselī.

No pagrabiem kāpj augšā vīna dievs,
Ap pliko pieri kupls vaiņags vīts,
Un glāzēs dejo za|ās velna meitas.

Ņirb sienas sarkanas, it kā tām asins plūstu,
Cērt džesa skaņas kā ar pātagām,
Sāk asins aumujot un nervi drebēt.

Un zīda drēbes dejas mulsā čab

Kā novembra vētra sausās lapās,
Dreb briljanti kā ļaunas liktens zvaigznes,

Bez spārnu dvēseles tālāk nelaižas,
Pie zīda zeķēm paliek pielipušas,
Kā stikls acīs, nervi čokarā.
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Pēc pusnakts izmīlētas mīlas žāvas,
Zem acīm izsapņotu sapņu strāvas,

Kā vulkāns izrievots pēc karstas lavas

Proml proml lai atkal elpot spētul
Lai atkal debess zvaigznes saredzētu,
Lai sirds kā puķe atkal uzziedētul

ASARU SMIEKLI

Ir asaras,

Ko acis lej,
Bet sirds aiz viņām

Klusi smej.

Bet smiekli ir,
Kur dvēsle raud.

Tik gan neviens

To nenojaud.

Kaut smagums

Sirdi aptumšo,

Ap lūpājn smaidi

Varvīksno,

Mēs visi melos

letīti

Kā zīda diegos
Zirnekli.

Un ne par šo

Un ne par to

Kā ripot meli

Noripo!

Ej tad tu viens

Rokā ķer,
Kur patiesības
Zibens sperl
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MELNAIS ZIRNEKLIS

Melnais tumsas zirneklis

Rietumos uz augšu vijas,
Zemes lodi iepinis
Drīz būs savās tumsas dzijās,

Rudā rindā raudavas,
Melnas notis baltā lapā,
Sēru korāls ieskanas:

Vasaru ved guldīt kapā.

Viena saules dieniņa
Aiztur tik vēl bezdelīgas;
Sena salda atmiņa
ledrebas vēl dvēsles stīgās.

lekaisušos plakstiņos
Karstas asaras vēl zogas

Tā, kā kailos ķekaros

Redz vēl retas vīna ogas.

Rožu vaiņags iziris,

Ko mēs mūžā kopā vijām,
Laiks mums pāri pārgājis, —

Vai mēs esam vairs, kas bijāml
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DIENAS SKUMJAS

Jau diena skumst —

Kas viņai gaismu ņēma?
Jau vakars tumst

Zem zvaigžņu diadēma,

Kur ļaundaris,
Kas nepamanīts zagšu
Ir apgriezis
Tās balto gaismas sagšu?

Sīks zaudējums:
Tik vienu spožu mirklil

Viss debesjums
Jūt tumsas melno dzirkli.

ZILAIS AVOTS

Melns lietus nolijis —

Vai debesu zilajā avotā

Kāds piķi iemetis?

Un palsā sejā
No debess spožiem augstumiem

Kāpj dienas lejā.

Lien lēni mēnesis

No miglas audiem ārā — melns

Kā zirneklis.

Un it kā raudātu

let saule grūtsirdīgā gaitā
Pret zenītu.

Smaids lūpās rīst,

Un acu spožās kumelītes

Tam līdzi vīst,
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NOSALUSE LĀSĪTE

Nomaldījies saules stars

Vēl pa kailiem laukiem staigā,
Vējiņš silts kā pavasars
Glaužas oktobera vaigā,

Katra puķe vītusi,

Izrietējis saldais medus.

Ja tu saulei prasīsi,
Atbildi dos pretim — ledus.

Nosalusi lāsīte

Glaužas vēl pie loga rūtīm —

Mīlu, kad tā zuduse,
Nemeklē pie aukstām krūtīm.

AP PUSNAKTI

Ap pusnakti,
Kad nevaru atrast miegu,
Ar fantāzijas mēnesi

Es apspīdu papīra balto sniegu.
Ar tintes melnumu

Es dzejas uguni iekuru.

Manas ilgas pār mani kā apgāzts zvans

Un karsmē spiežas kopā kā tvans,
Vēl domas bēg no sakarsušās galvas
Kā dūju bars no ugunsgrēka.
Bet, pievilktai no liela centrālspēka,
Kā neviļus man pirksti tver pēc spalvas.
Gars spēji pacejas
Ar spārniem izplestiem
Un pāri šūpojas
Pār nebūtības ūdeņiem.
Te vārds, te burts,
Un uguns kurts,

Kas pāri pār laiku un telpu mirdz.

Tādā ceļā es dodos arvien

Tās pasaules skatīt, kādas vēl nava,
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Laiks rīt un rit,
Sirds nevienādā taktī siti

Nākotne! nākotne, —

Kaut nevar to ieraudzīt,

Bet otrā taktī,
Tumšā naktī,
Kas dobji lejā krīt:

Pagātne! pagātne!
Starp abām telpa mīt,
Tik maz tur platību,
Ka nav pat iespējas
Tur tagadni ieguldīt,

NOMALDĪJIES ZIEDONIS

Nevienas zvaigznes nav, kam uzticēties,
Viss debess plašums it kā mauzolejs —

Tik palss, tik izbālējsl

Jau puķu zilās acis izraudātas,
Tik sausā zālē kaut kas iečabas

Kā nāves nopūtas,

Vēl stiepjas augšup asi ērkšķu pirksti,
Kur būtu vēl kāds saules pavediens,
Bet nemirdz vairs neviens.

Te pēkšņi manim uzpūš salda dvēsma:

Nez kur kāds nomaldījies dienvidēns,
Kā sapnis tāļš un sens:

Tur mākoņi vij sārtus ziedu kroņus
Un zelta migla sudrablietu kūst,
Un krāsu prizma lūst.

Ar dimantsmiltiņām tur taciņš kaisīts,
Tur būtu miers — ja turpu nokļūtu,
Tik ceļa nezinu. —
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VEĻU MĒNESĪ

Šķiet, visa pasaule it kā skumtu

Un, apsegusies ar pelēku jumtu,
Guļ miglas dūnās un mākoņu spalvās.

Gan reti rīti ar rožainu ausmu

Grib pārklāt pelēko dzīves drausmu,
Bet diena no lietus jau piekususi.

Nakts zirneklis savās melnās dzijās
Arvienu garāk un garāk vijas
Un glūn, kādu zvaigzni vai neredzētu.

Gaud veļu vēji tik žēli, žēli

Ar savu salauzto kokļu spēli,
Lai pēdējā akordā izskanētu.

Pa zilu sauli, pa miglainiem ceļiem
Es staigāju kopā ar saviem veļiem,
Tie savu vaigu slien manim klātu.

Es jūtu, tiem seja tik auksta, mikla

Un acīs asaras mirdz no stikla,
Grib sacīt, ko dzīvē nepaspēja,
Grib dziedāt dzīvē pārrauto dziesmu.

Grib uzkurt mīlas dzisušo liesmu

Līdz galam, līdz galam, līdz pēdējam galam,

ASTRĀLA SIRDS

Zem zaļas saules pa miglas ceļiem
Mēs staigājam blakus ar veļiem,
Tie mitro vaigu mums klātu glauž
Un kaut ko neizteiktu mums pauž:
Uz stingušām lūpām aprautu vārdu

Kā pilnā kaismā aplietu zārdu,
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Kas gribēja degt ar gaišu liesmu.

Varbūt to sapņi kā spīgaiņi kvēl,

Kas ētera viļņos viļņo vēl,
Varbūt kādu neizdziedātu dziesmu,

Kas, karstā pierē reiz gruzdējusi,
Nu stikla smadzenēs atsalusi.

Tie pauž savu neizteikto mīlu,
Kas mirdz kā zvaigzne caur miglas zvīlu,
Un gribētu just līdz galu galam,
Līdz pašam pēdējam mūžības salam.

Tie sniedz tev savu astrālo sirdi,
Tik tu to ne redzi, ne viņus dzirdi.

GADU GĀJUMS

Zūd gads pēc gada, rīti no kapa,
Kā nobirst no koka pēc lapas lapa.

Zūd tur, kur beidzas īstenība,

Kur sākas lielā nebūtība.

Ne skaitļa, ne mēra tur nav, nekā!

Ne saules, ne mēness spožuma, —

Ar ko tu, cilvēks, lai sevi mēro,
Kad visu savu apkārtni vēro?

Bij dienas kā saules milzeņi,
Nu sarāvušās kā punduri.
Vīst koki un atkal no jauna zeļ.
Ik zālīte ziedonī galviņu ceļ;
Ik nedzīva māja, no tevis celta,
No jauna spīdēs saules zeltā.

Bet smagā zeme ar sešām pēdām
Guls virsū uz taviem priekiem un bēdām

Tāds mērogs, ja tu tikai ķermenis,
Bet tas nav gals, un tas viss.

Tu miesa vien neesi, koks vai nams,

Vēl tevī mīt kas netverams;
Jau tava sirds, kas miegā pukst,
No jauna tev brīnumus ausīs čuksti

Ir nemirstība tur, kur mīla,
Kas cilvēcei dota kā mūžības ķīla;
Un vēl, kam neder ne mērs, ne svars,

Tas ir tavs mūžam radošais gars.
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OTRĀ SAULE

Cik laika kausu pielēji
Tu pilnu ar savu saturu?

Nu dzīvei mūžību neprasi,

Vai netiek ar vienu tev vasaru?

Vai gribi, lai laiks to simtotu?

Pie laipnās vasaras biji ciemā,
Pie saules galdiem tu sēdēji,
Ar rozēm vijies — un pietiks ziemā

Dzert atmiņu viņu pagātnes traukā,
Lai sniegs un viesuli plosās laukā.

Bet tu savas ilgas pie gājputniem sien,

Kas laižas pār sarkaniem mežgaliem,
Jau vēju meitas diegus sien.

Un mēness kā mirons izbālis

Uz miglas kalniem uzkāpis.

«Bet cita vēl saule, kur neapžilbst,
Un lielākai dzīvei nav robežu,
Tā vienā laikā vien neietilpst.

Ne tā pie ziemas, ne vasaras sienas,
Jā pārkāpj melnās nāves sienas.»

NAKTS UN RĪTS

Es pagalvītī karsto galvu roku,
No dienas skaļā trokšņa gribu bēgt,
Pie miega mātes melnām krūtīm ploku
Kaut vai uz visu mūžu acis slēgt!
Nakts, labā nakts, tā atjem dienas sāpes,
Kā švammis viņa uzsūc mitrumu.

Tā sapnī sūta atvērt zvaigžņu kāpes,
Lai dailes tornī mani uzvestu.
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Ko diena projām sviež un neatprasa,
Ko aizmirstība sen zem kājām min,
Nakts novītušus priekus kopā lasa

Un atmiņas kā zvaigznes kronī pin.
Tad tukša rādās vilktā melnā loze,
Grimst lejā mūža dangās nāves bieds,
Pie debess uzplaukst saules liesmuroze

Un veras rīts, tas rasas pilnais zieds,

SIRDS MAIZĪTE

Sirds deg no tās

Kā gundegās
Un vienmēr no jauna iedegas
No sapņu ainas, kura nepiepildās,
Tik dvēsele pie viņas salstot sildās

Un tvīkst pēc dēku maldu maģijas.
Sirds zied no tiem,
No pumpuriem,

Kas dzīves kokā vienmēr jauni briest

Un uzplaukst platām lapu liesmām

No saules vasaras un putnu dziesmām,
Un vēlā rudens salnā neapdziest.

Sirds zvaigznīte
Sāk spīdēt te,

Kad augšā debess zvaigzne izdzisusi

Un sen jau izbeiguši spožo ēru,

Un viņas stari tik uz mūsu sfēru

Pēc gadu miljoniem spēj nonākt še.

Sirds maizīte

Ir krātuve,
Kas neizsiek, kaut mūžam izjemta,
Gan daudz to ēd, bet tomēr nepaēdas,
Bet viņa remdē salkumu un bēdas,
Sirds maizīte — tā saucas cerība,
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NĀK NAKTS

Es zinu gan, kā izkūp karstie zārdi,
Kā sagruzd visi karstie zvērasti,
Kā maz pa mazām izskan mīļie vārdi,
Kad saldo balsi tu vairs nedzirdi.

Un tad nāk nakts. —

Vīst veļu vējā zaļās lapas brūnas,
Un sirmā saulē izbalo viss bāls,
Pār rozām pāraug aizmirstības sūnas,

Viss top tik vienaldzīgs, tik salts un tāls
Un tad nāk nakts. —

Pa dienu aizmirsta, pa nakti viena,
Tie senie draugi — kur tie tagad ir?

Tik vienmēr augstāk ceļas melnā siena,

Kas mani nost no skaļās dzīves šķir.
Un tad nāk nakts. —

Tu taču zini, sen jau visu zini,
Neviens tev jaunu vārdu nesacīs,
Vai vēl tu velti sfinksa mīklu mini?

Neviens tās režģu mezglu neraisīs!

Un tad nāk — nē, tad ir jau naktsl

GAZELES

NETICĪGAIS

Kam savu dzīvi garām laidi tā?

Kam pilnām fokām apkārt svaidi tā?

Kam augļus neēd, kam tos šķaidi tā?

Nu neticīgi tagad smaidi tā,
Ko tad vēl sēdi un ko gaidi tā?
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SĀPES

No grauda asnis ārā risinājās,
Kur zieds ir vītis, auglis nokarājas.

Tik neauglīga sāpju sēkla vien

Ne zeļ, ne zied, kaut sirdī tūkst un krājas,
Pa ceju sāpes iet un neapstājas.
Kur galvu pagriez, melna ēna klājas.

Un, kaut tās vienmēr iet un iet,
Nekur tām mērķa nav, nekur tām mājas,

AUGSTĀKS VIĻŅOJUMS

Kas mums vismīļākais,
Mums dara visvairāk sāpes. *—

Kad baudīts vissaldākais,
Tam seko visrūgtākās slāpes. —

Kad sniegts visaugstākais,
Zem kājām mums norauj kāpes. —

Tas augstāks viļņojums,
Lai tuvāk lielumam nestu.

Kas izredzēts starp mums,
Lai dziļāk dzelmē to mestu.

Un ceļot, kur sfēru jums
To zvaigžņu vidū vestu,

ES REDZU

Man nava tā saldā malda vairs, ar kuru

Sirds dzīves tumšās puses aizplīvuro,
Nav vairs tās fantāziju ilūzijas,
Tās efejas, kas drupām virsū vijas.

Es visu redzu pelēku, ne sārtu,
Es nesedzu to vairs ar zelta kārtu,

Kur visu mēroju pēc liela mēra,
Kā auksto zemi silda atmosfēra.
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Es redzu tik, ko apņemu ar roku,

Kā apvārksnis, kas noslēdz zemes loku,
Es nepļauju, ko visā dzīvē sēju, —

Es, Danaīda, caurā sietā lēju.

Es dzīves izdzēsta, nav vārda miņas,
Es lepni aiziešu pēc savas ziņas —

Jo, kad visredzīgākā dzīvē tapu,
Es priekšā ieraugu tik savu kapu.

CEĻA GALĀ

Ceļš
Tik ilgs bij, tik grūts:
Tuksneša tāles —

Bez ēnas, bez zāles!

Un beigās — kas gūts?

Tu šķiedi un šķiedi
Savu darbu, savu spēju,
Kā kokam birst ziedi,
Kas aizskrien pa vēju.

Tu salauzi noslēgto loku

Un cēlies uz augšu kā tvans,
Ko nespēj vairs tvert ar roku.

Tavu balsi vairs nedzirdēja,
No tālēm tā atskanēja
Kā miglā aizsmacis zvans.

Meklēt un prasīt, un zaudēt, un gūt,
Un beidzot būt

Tik vientulim vienam

Kā audumā izrautam pavedienaml
Ko ņēmi vērā,

To nevar likt lietā?
Nu zvaigzne rietā

Slīd citā sfērā,
Un pakal skan nīcības zaimi:

Ju prasīji vairāk kā laimi!
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VALGAIS VAKARS

Kad vēlais, valgais vakars nāks

Tīt mani savos vēsos autos,

Kad mani mudināt viņš sāks,
Lai veļu laivā aizvest ļautos?

Ak, sen jau tumši jutu es,

Kad dzīros satvert prieka malku,
No nezināmas tālienes

Sev uzpūstu kā vēsu šalku. —

Mans dzīves vaiņags pusē vīts

Kā rožu risums klīst no vēja,
Uz lūpām vārds vairs nesacīts

Kā putnis laisties nepaspēja.

Es zilos sapņus aizdzinu,
Zem kājām minu daiļās domas,
Man bij, it kā kāds čukstētu:

«Tiem turpmāk dzīvē nebūs lomas.»

Un visas zaļās cerības

Es projām metu baltos sniegos,
Lai vairs pie dzīves krastmalas

Es nesietos ne zelta diegos.

Nekas vairs mani nebaida,
Kad ieraudzīšu melnās buras,
Uz sliekšņa kāja pacelta
Arvienu gatavībā turas.

ZVAIGZNE! ZVAIGZNE!

Zvaigzne, zvaigzne,
Tu no tālās debess augšienes,
Ko tu spīdi, kur še tumsā es?

Kur ap mani ir tik tumšs, tik tumšs,
Kur mans nabags prāts tik skumjš, tik skumjš.



Vētra, vētra,
Ko tu sagrābusi projām nes?

Vai tu lapas plēs no galotnes?
Ko tu visu koku lauz un krati?

Vai tas koks tik neesmu es pati?

Lietus, lietus,
Ko tik smagi man uz galvas līsti?

Vai tu manas asras nepazīsti?
Vai tik pirmoreiz tu līsti tā?

«Vai tu pirmoreiz tik prasi tā?»



DVĒSELES CEĻOJUMS
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DVĒSEĻU CEĻOJUMS

Telpa vēl radīta nebij —

Laiskā gubā Eoni dusēja,
Laiks bij saliecies mezglā,
Tumsa un gaisma vēl atšķelta nebij
Uz pusēm.
Dievs sapņoja sapni,
Radības sapni, dvēseļu sapni:
Tu biji sapnis smags un mocošs

Ap pusnakti,
Es — rīta sapnis pusnomodā dievam.

PIRMĀ ASARA

Mūs abus zeme pievilka
Un pārvērta jo drīzi:

Es biju pirmā asara,

Ko pirmmāte leva raudāja
Par zudušo paradīzi;
Es ķiju sāpju asara,

Tu — acs, kas mani ietvēra,
Es jutu, ka mani mīli:

Tu manī dedzi,
Tu mani sedzi

Kā plakstiņš acu dzīli,



DEBESS LAULĪBAS

Mūža aizmūžos,
Senu senumos,

Laika skrējumos
Es biju tik zila migliņa vien,
Tu — negaiss, kas tvaikus kopā sien

Es biju zila migliņa,
Pār kalniem plīvodama;
Tu — pērkoņdārds,
Kā pirmais vārds

Tai mūžības skaņu gammā.

Tu biji vērties pērkonā,
Es — zelta mākonītī, —

Mūs abus debess laulāja
Ar vienu varvīksnes vīti.

RUDENS VĒJĀ

Bij rudens, vēju vilki kauc,
Tu nokriti — smags krusas grauds,
Es — aukstā lietus lāse.

Es dusēju pie tavas krūts,
Kā lietus dus pie loga rūts.

Tad ziemā kā viegla pārsliņa
Es dejoju baltā rēvijā.
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RASA UN VĒJŠ

Tā asara, kas nokrita,
Tā kļuva pusnakts rasa.

Tu atlaidies kā zemes vējš,
Kas rasu kopā lasa;
Tu smilgas stiebrā iesēdies,

Es, rasa, klāt tev slējos
Un, rīta saulē smiedamies,
Tev klēpī izauklējos.

APRĪĻA SAULĪTE

Kad pārgājis ziemas sniedziņš,
Tu kļuvi aprīļa saulīte,
Es biju martā vēl sniedziņš,
Es jutu, ka tevī kaistu

Un atomos gaistu,
Un uzkāpu tvaiku augšienē.

MAIJA LIETIŅŠ

Kad maija lietiņš nolija
Un zeme kļuva auglīga,
Es karsti krāsā iedegos,
Tu plūdi smaržas putekļos —

Mums abiem viena mājiņa

Bij zilas tulpes kausiņā.
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ROZE UN ĒRKŠĶIS

Tu izvērties par ērkšķa smaili,
Es iedegos par rozes daili,
Kas, pilna salda dūma,
Visapkārt kūpēja takām.

Mēs abi augām blakām

Pie viena paša krūma.

RADĪBU LOKĀ

Tu — mēness,

Es — vilnis, —

Mums mīlas gulta bij ezerā,

Mēs līgojām vienā sudrabā,

Bij meldri — vergi, kas priekšā lokās,
Un vītols svētījot izstiepa rokas.

Tad maigo mēnesi mākoņi māca —

Un vilnis raudot pār krastu šļāca.

Un, tālāk dzīti radības lokā,
Mēs apkampāmies kā zari kokā,
Un visur mēs sākušām vienībā

Kā divi pilieni kristālā.

GUNS UN GAISMA

Tad šķīra mūs tveice, šķīra mūs salsj

Tu — kalna gals,
No zibens šautrām krustu krustiem plaismots,
Ar nakti apliets un ar dienu gaismots.
Es — dziļi lejā ielejā,
Ar zelta puķēm plaukstoša.
Kad pāri gāzās ziedoņa pali,
Tad lejā slīdēja kalnu gali.
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Un elementu darbība

Mūs citos veidos pārvērta:
Es kļuvu stars,
Tu — dzirkstiņa,
Zem pelniem dziji paslēpta,
Es — dienas un saules augstumā.
Un guns un gaisma tapa viens

Kā zem' un debess pavediens.

DABAS RITUMS

Un dabas ritums netop gauss,

Un mūžam jauns ir viņas brīns:

Es pārvērtos kā zelta kauss,
Tu lējies manī — sarkans vīns.

Tur dzirkstoši mirkļi pērļoja
Un zilas stundas putoja.

Bet vīns un asins ir viena liesma,
Kas šalc kā zemapziņas dziesma

Tai senā, orfiskā mūzikā,
Kas radību ieskaņo būtībā.

Tā pati dziesma, pēc kuras takts

Te gaisma ausa, te kļuva nakts,
Kas pretstatos augšup un lejup līgo
Un mūsu nervus kā stīgas stīgo.

ATMIŅU MELDIŅA

Kas lika rasties tev un man?

Ko atmiņu meldiņa ārā skan

No smadzeņu šūniņu atvariem,

No pirmatnes sudraba apcirkņiem?
Kāda bij ieskaņa?
Kas viņu dziedāja?
Kā molla akords ieskanas

No dziesmas, sen jau aizmirstas.
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Vai dziedone Sapfoa dziedāja
Uz Lesbas augstā klintāja,
Kad viļņi pret krastu šļakoja
Un vakarvēji žūžoja?
Pie debess kvēls bij saules riets,
Vēl kvēlāks krūtīs asins zieds.

Kā viņa mīlēja un cieta,

Varbūt tā asins, mūsu dzīslās lieta.

DAUDZVEIDĪBĀ

Vai daudzos veidos mēs jau sastopamies?
Vai daudzas būtnes mūsu iemiesojums?
Kas jauns iekš mums, kas tikai atkārtojums?
Kad vienojāmies? Kad mēs šķīrāmies?
Vai mēs tik tiekamies, lai atvadītos

Un it kā viļņi mūža jūrā vītos?

Vai viss, kas rit starp sākumu un beigām,
No dzīves trauksmes, iekaisuma, steigām,
No mīlas zibšņiem, mīlas starumetiem,
Ir tikai meteorisks uzliesmojums?
Un mīlai tik vien elpas,
Cik zibšņiem telpas,
Kas melno nakti zilās puķēs tin!

Kad cauri būsim visām veidu vijām
Un sagruvis būs vārgās miesas nojums,
Varbūt tik būsim puķu izelpojums
Vai tikai tālas gaismas izstarojums.
Ko nozīmē tad nāve, nakts un projums,
Kad sen uz citas zvaigznes mēs jau kopā bijām
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ORGANISMU VEIDĀ

Un, kad šīs dzīves lokā stājām
Kā organismi veidoti,
Vai domu cejā neaizgājām —

Kaut arī bijām pretstati —

Par visiem ceļiem tālāki?

Un tomēr tikāmies pie vienām mājami
Kad mūsu sirdis kopā mita,
Kaut arī lūpas klusēja,
Šo brīžu izbauda man šķita
Par skaliem priekiem lielāka.

Tad sajūsma mūs laulāja
Un it kā degošs jumts mums pāri krita.

Priekš mīlas nebij nekas —

Ne laiks, ne darbs, ne likums.
Pēc milas nebij nekas,
Tikai atmiņa vien.

Ada Negri

LOTOSPUĶE

Mīla ir kā lotospuķe:
Viņas zelta staru kausā

Slēpjas reibinošā smaržā.

Noliecoties vien pār viņu,

leelpojot viņas smaržu,
Ugām, gari vilktām alpām,
Aizmirsti visu, kas ir bijis,
Aizmirsti visu, kas vēl būtu,

Aizmirsti, ka pavisam dzīvo, —

Mīla ir kā lotospuķe.
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CITĀDA MĪLA

Tu esi mīlams citādi,
Ne skūpstiem vien;
Ne tik, cik miesas sien, —

Tu esi mīlams augstāki:
Kur prieka un saules robežas beidzas,

Kurp gars tik vada,
Kur dvēsele rada

Un miesas tik nopakaļ steidzas,

KUR ESAM LĪDZĪGI

Mēs ne viens otram līdzīgi —

Mēs pretstati:
Es — tev,
Tu — man,

Varbūt pat naidīgi.
Bet vienā gan:

It kā pa uzkāptām kāpēm,
Es līdzīga tavām sāpēm.

TAPŠANAS SĀPES

Starp cerībām un sāpēm
Mēs abi Stāvam un gaidām,
Starp Skubu un starp slāpēm
Mēs skatu skatā raidām.

Stāfļp kritumu un kāpēm
Viefls dtra dvēseli svaidām.
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DIVI SVARI

Mīlai rokā ir divi svarij

Zemes un debesu.

Tie katru dienu viens otru mēro.

Gan mīlā, gan naidā zvēro,

Viens otru saldinot, sāpinot,
Viens otru kāpinot
Pāri pār cilvēka iespēju.

PRETĒJI POLI

Mēs stāvam katrs pie sava pola,
Viens vienā, viens otrā pasaules malā,
Un salstam vientuļā polāra salā.

Kurp ceļu mums rādītu Kolumb-ola?

Kur būtu zenīts, lai tiekamies?

Kur nosalušie, lai sildāmies?

Lai apņemtu mūs aureola,
Mums ārā no savdabas jāiziet,
Mums, diviem ērgļiem, pret sauli skriet

MAN PĀRI

Es esmu ceļš uz Tevi:

Kas gribētu Tevi bez manis gūt?
Kas pāri pār manu tiltu ies,

Pār manu dzelmi kas laidīsies,
Tam vajag vairāk par mani būt
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PAR VĒLU

Tikai, kad tu projām biji,
Uzliesmoja mana mīla —•

Tā kā mākons sarkans iekaist,
Kad jau saule sen aiz kalna,

Tā kā mākons pilns ar valgmi
Sirds man pilna bij ar mīlu.

Nu es pilna pusnakts tumsas

Un kā mākons pilns ar zibšņiem —

Mirklis visu acumirkļu! —

Kam es tevi pazaudēju!

Es tevi izmeklējos visā dabā,
Pie auksta akmens karsto galvu slēju,
Ar siltām asarām to atkausēju,
Es dzīvi dzīvoju tik tevis labā.

Pie tavas dvēseles es savu sēju,
Kā urna miesas puteklīšus glabā,
Kā sveķots zariņš sausā priedes stabā

Vēl turas, nolauztā pa rudens vēju.

Tu manī atkal dzīvo tūkstoškārt,
Ik sīki nieciņi no tevis skārti,
Viss tas, ko projām meti nolietotu.

Es visu glabāju kā dārgu rotu,
Kad reiz ir manim vērsies melnie vārti,
Lai manā nāvē tevi atjaunotu.
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Kā divas straumes kopā satecēja,
No kurām izvērtusies liela jūra,
Mēs divi vientuļi bez dzīves pūra,
No zvaigznēm dzīvojam, no gaisa, vēja.

Un lielā saule uguni mums kūra,
Ap kuru teiku putni sasilt skrēja,
Tā ziemas sniegā rozes izaudzēja,
Tās liesma cēlās vēl aiz nāves mūra.

Lai dzīvē, nāvē mūžam nedalītos,
Kā divi grieķu dievi senos mītos

Caur audžu audzēm iet kā teiku tēma.

Tā liktens pats mums kopā palikt lēma,
Tā dzīve maz mums deva, visu jēma,
Lai lielā sapnī tikai piepildītos,

PĒDĒJĀ MĪLA

Kādai gan vajag tai mīlai būt,
Kuru kā pēdējo dvēsele jūt?

Kad vakars ap tevi jau izplešas,
Kad nāve velk melnas robežas,

Lai tava dvēsele nebaidās,
Lai viņa kā mājā iegriežas.

Tas nebūs kaps, kur bedīts tiek,
Tas mātes klēpis, kur dusēt liek.

Un netrūks starp mums pavediens:
Jo zini, kad iesi tu neiesi viens
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KUR ESAM KOPĀ

Vai ciešākā tā kopuvija,
Kad vienā laikā dzīvojam?

Man šķiet, priekš gadu simtiem bija,
Kad mēs viens otrā ieplūdām

Pa smalkām ēterlīnijām
Kā sapni3, ideja, fantāzija.

Un, kad šīs dzīves lokā stājām
Kā organismi veidoti,

Vai domu ceļā neaizgājām —

Kaut arī bijām pretstati —

Par visiem ceļiem tālāki?

Un tomēr tikāmies pie vienām mājām!

UZ CITAS ZVAIGZNES

Kad cauri būsim visām veidu vijām
Un sagruvis būs vārgās miesas nojums,
Varbūt tik būsim puķu izelpojums
Vai tikai tālas gaismas izstarojums.
Ko nozīmē tad nāve, nakts un projums,
Kad sen uz citas zvaigznes mēs jau kopā bijām.
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KOSMOSĀ

Kad beigsies straujie dzīves joņi,
Var nāvē tikai miesa irt,
Mēs kosmosā kā embrioni

No jauna varam augšup nirt,
Un zvaigznes pīs mūs savā skaistā kronī.

DIVBŪTĪBA

Pus zvaigzne un pus cilvēks tu

Caur manu dzīvi cauri gāji,
Arvienu tālāk manim māji:
Gan it kā žilbinoša gaisma,
Gan melna, biedinoša baisma,
Bet nepaudi, ko sevī slēpi.

Starp rudeni un ziedoni

Ar visu staru gaismas prizmu,
Ar visu ziedu krāsu vizmu

Drīz asarām man acis vēri,
Drīz dārgakmeņiem pilnu bēri —

Ka skanēt skanēja — man klēpi.

Starp esošo un bijušo,
Ko visi citi sauc par nāvi,
Tu dzīvs man tomēr priekšā stāvi.

Es nezinu, vai mani dzirdi,

Tik, miesai esot, iet caur sirdi

Kā dievmātei man septiņšķēpi.
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AIZ NĀVES PAGALMIEM

Ķad aiz nāves pagalmiem
Ēs vairs tevi nesasaukšu,
Palsos veļu zirdziņos
Es pie tevis ciemā braukšu,

UZ VEĻU KRASTIEM

Lai uz pašiem nāves upes krastiem

Segts it viss jau veļu vijolīšu,
Tomēr tevi atradīšu

Starp tiem daudziem neatrastiem.

Es no kapa tevi ārā buršu,

Leģendas tev apkārt vīšu,

Zvaigznēm tevi apkaisīšu,
Laika pelnos guni kuršu.

Kā liesma caur dūmiem tu uzliesmosi

Un laika apvārsni apstarosi,

MANS DRAUGS

Mans draugs! mans draugs!
Kad rudens vēji vaidot kauks

Un dzeltēs katra lapa,
Neviens vairs Tevi neizsauks

No Tava dziļā kapa.
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Mans draugs! mans draugs!
Un atkal zels un ziedēs lauks

Un tūkstoš zelta puķu plauks
Un smaržām gaisu pildīs,
Bet, uzliets Tev, pats saules trauks
Vairs Tevi nesasildīs.

Mans draugs! mans draugs! mans draugsl
Tik viena puķe būs, kas augs
Kā visu laiku spītē,
Uz krūts Tev zila puķe plauks,
Tā — mana dvēselīte.

LAIKA GRĀMATA

Ko tu ne dzirdi vairs, ne skati,
Ik vārdu, tevis sacītu,
It kā ar gramofonu plati
Es lūpu skaņas uztveru.

Ikvienu tavu sapni, jūtu,
Kas domāts, sapņots pagātnē,
It kā tie sala putni būtu,
Es sildu savā azotē.

Es laika grāmata tev esmu,

Kur katru lapu rakstītu

Redz zeltā vai ar melnumu,
Ik burts dveš pretī ziedoņdvesmu.

Caur mani tava asins liesies

Kā svēta straume Indijā,
Tu, ziedu ailēs iedams, smiesies

Kā ķiršu svētkos Japānā.
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DIVAS ROKAS

Viss dzīvības ritums vijas
Pēc lielā meistara takts,
Un viļņo pēc harmonijas
Gan diena, gan atkal nakts.

Ar ziedoni mainās rudens,
Un zudušo atkal var gūt,
Viss asums ar laiku top gludens
Un nebijušais var būt.

Kā līstošs ūdens laiks lejas
Un puto, un pērļo, un glumst,
Ar cīruļa smiekliem tas smejas,
Ar lakstīgalām tas skumst.

Tik rokas, kas mani skāva

Kā atskaņas pantiņā,
To divu roku vairs nava,

Bez viņām man nav vairs nekā,

MOTĪVS

Cik labi tam, kas pats ar cietu gribu
Spēj pārvarēt un aizmirst pagājību
Un līdz ar dabu mostas atjaunots.

No pleciem nomet smago domu svaru —

No pieres noņem aso ērkšķu zaru,

Lai zilām puķēm tiktu vaiņagots.

Bet vai! kam tādas ziedoņjūtas svešasl

Kā sniega mākonis tas aug un plešas,
Un melnā klēpī tikai vētru vij. —

Tas novēršas no gaismas, gaismu nīstot,
Ik lietus lāse, aukstā miglā līstot,

Tam sēri, vienmuļīgi pauž: «Reiz bij!»
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Ne rīts, ne vakars nedod viņam spirdzi,
Tik acis sudrabo ar asru mirdzi,
Pat sapņi viņu neiepriecē tad.

Viņš dzīvi dzer ar nāvi vienā traukā

Un sadeg atmiņā kā svece taukā —

Viens motīvs vien tam skan: «Nekādi nekad!»

SENA PASACIŅA

Vai sāpes bij vai laime,
Kas to vairs izpētīs!
Tik sena pasaciņa
To tagad pastāstīs:

«Tur divas sirdis vija
Zils zīda pavediens,
Tur divi kopā bija,
Un beidzot — tikai viens. —»

Tur sēra dziesma vēsta

Un smeldz, un deldz, un gauž,
Tā paņem divas rozes

tin vienu — pušu lauž — —

NEVIENS TO NEZINĀS

Cik stipram vajag būt,
Kad vienu sevi jūt!
Kā ezervidū stāv klints,

Kam nava ne drauga, ne ģints.
Visi mākoņi pāri tai iet,

Pret vētrām stāv tā ciet.



Cik stipram vajag būt,

Kāds lepnums jāizjūtl
Varbūt tai uzlaižas kaija
Kā siltas rokas paija —

Bet vientulības lāsts

Ir neizstāstāms stāsts. —

Varbūt reiz atnāks diena,
Klints sadrups klusi viena.

Neviens to nezinās,
Ne žēlos, ne apraudās.



KOSMISKAS AINAS
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SAULE, MĒNESS, ZVAIGZNES

Saule,

Krājēja, veidotāja!
Tu saslauki sfēru virpuļus
Un glabā kosmiskos putekļus,
Neko tu bojā nelaidi!

Par ko man spēkus tu pārvērti?

Mēnes,
Tu sapņu audējs!
Tu baltas rozes ap galvu man pini
Un sudraba miglas palagos tini,
Bet rītos tu projām aizgāji —

Kur manus sapņus tu aiznesi?

Zvaigznes,
Jūs lēmējas, ņēmējas,
Jūs pašas divējādas dabas,
Te ļaunas esat, te atkal labas,
Nakts acis jūs, kas likteņus vada,
Jums jāsaka man — kam esmu rada?

Ak, saule, ko devi, tu atkal ņemi,
Tu ziemai un salai atstāji zemi. —

Ak, mēnes, tu pats jau gabalos irsti,

Tu, debesu gulbis, sapņodams mirsti. —

Jums, zvaigznēm, kā lampiņām izdziest dakts,
Lai valda pār visu tumsa un nakts!

Bet es, kas esmu no cilvēces,
Viens asins ķermenīts mans «es»

Jau veselas sauju sistēmas nes.
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KOSMISKAIS KORIS

Es nedziedu viena šīs dziesmas:

Tik rūgti saldas,
Tik līksmi sēras, —

Par mani daudz žēlāk tās vēji dzied.

Es nekuru viena šīs liesmas:

Tik karsti sveļot,
Tik asi dzeļot,
Daudz asāk un karstāk tās saule kur.

Es nepaužu viena šīs briesmas:

Brāž negaisu joņi,
Zied mākoņu kroņi, —

Viss debess apjoms to kopā auž.

Es nešķiežu viena šīs šķiesmas:
No ziedu līksmes,
No smaržu tvīksmes

Pāns noreibis pats tās klēpjiem sviež,

Šai korī, kas skan un dzied, un mirdz,
Trūkst skaņas tik vienas,
Kas citādi sienas:

Manas sirds!

ZEMES SIRDS

No zemes sirds,
No dziļākas bezdibens iekšas

Plūst nezināms spēks uz augšu
Kā mūža avota virtne:

Tās akmeni kristālos dzen

Un augu šūniņas veido,
Un visam liek dzīvot.

Un pirmatnes dzīvības spēkam
Mēroga nav

Ne gadu simtos, ne tūkstošos,
Pat ne laikā,
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Ne telpā pat,
Tam robežu nav nekur,
Kas ieslēgtu viņu.
Ne cilvēks to aptvert var,

Tik just un nojaust.
Un viņa dzīvības pulsa situms

Ir reizē mūžības ritums

Un daļa tā spēka,
No kura dreb visa pasaules ēka,

Un pašas zvaigznes nobāl viņa priekšā,

DOMAS DEGOŠĀS

Domas degošas,

Neapdzēšamas,
Tumsa gaismu pļauj, —

Kas jums degt vēl ļauj?
Jūs vienmēr kvēlas zem katras laika grozes,

Zem pirmās zvaigznes, zem pēdējās rozes,

Vai pļava pilna pieneņu putekļu,
Vai mākoņi klēpjus sēj sniega pārsliņu.

Domas radošas,

Neapturamas,
Saule zemē riet, —

Kurp jums tālāk skriet?

Vēl sapņos pa smadzeņu dzirnavām maļ kāds malējs
Tikšķ pulsa pulkstentiņš it kā sudraba kalējs,
Melns smēlējs ik nakts no dzīvības akas smeļ,
Balts, spārnots cēlējs ik rītu jūs augšup ceļ.

Domas zaļas nirst,
Kaut ar lapas birst,

Ērkšķi galvu ceļ,
Domu asni zeļ.

Kad ziedoņsārtums nogrimst palsā plūsmā,
Jūs jaunas atmirdzat septiņkrāsu jūsmā.

Kas var domāt, just,
Mūžam nevar zust,
Saltā rudenī

Būs kā aprīlī,
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NERVUKOKS

Mans nervukoks

Ar ziliem zariem,
Mans smadzeņdārzs
Ar domu stariem.

Kas nometis tevi

No debesu kalna,
Lai nīktu un saltu

Pasaules salnā?

Tev jāizcieš visas

Pretējības
Pēc neizprotamas
Kādas gribas:

Tev krāsās jāzied,
Lai bāli vīstu,
Tev karsti jāmīl,
Lai karsti nīstu.

Tev jāizjūt visa

Jūtu kaisma

Un jāsadeg beidzot,
Lai taptu gaisma.

JŪRA

Tu, sudraba valgmē tītā,
Pirmatnes svaigumā,

Kā radības rītāī

Pēc haosal

Pate lielā gaisma tev māte bija,
Tā baltos autos tevi vija
Un krastu šūpolī ielika,
On klinšainā vecmāte

Tevi auklēja savās dzīslotās rokās;
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Tai visi stāsti, kas senatnē

Vēl slēpjas pelēkās pieres krokās:

«Kā tālie senči, titāni,

Reiz negantās kaujās kāvās,

Kā debess pret debesi,

Kā vairogi dārdot grāvāsl
Un uguns ar ūdeni šķīda,

Gaismai izgaisa elpa,
Dziļumam nogrima grīda,
Plašumam pārlūza telpa!»

Tā viņa tev pauda lielo mītu

Ar dziesmu, no viļņiem un vējiem vītu.

Tad sanāca mākoņi tev kā kūmi:

Gan spoži, gan drūmi;
No austrumiem dzeltēni mandarīni,
No tuksneša brūni beduīni,
No rožu ielejas Kašemiras

Tie zelta gondolēs šurpu īrās

Un nesa tev rožu un balzama balvas,
Un teiku putna flaminga spalvas,
Un visas pērles no varavīksnas kalvas

Un piebēra pilnu tavu klēpi,
Lai tu tās savā dzelmenī slēpi.
Un pate saule iedegās jūsmās
Un lika tev ūdenī uguns sirdi,
Lai Golfa straumes siltās plūsmās
Tu visus zemes krastus dzirdi.

Lai, raisīdama no ledus lāsta,
Tos auglība valgām rokām glāsta.

. *

Un plūsmā un atplūsmā,
Kāpšanā, krišanā

Visi zemes spēki no tevis veidojas,
Visas straumes nāk un padzeras.

*

Bet krasta smiltīs mazs gliemezīts
Saulītē mirdz.

Tas tavu lielumu līdzi sīc:

Mana sirds
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POLĀRA BRAUCĒJS

No zemes zaļā klēpja tu raisies ārā,

Saules sildošās rokas tu atvairi nostu, —

Kas tevi dzen uz drausmaino, neizpētīto tāli?

Še tevim apkārt rožu smarža vēl viļņo,
Saldas dziesmas smeldzošas meldiņas vijas,
Tur ir klusums un mūžīgs ledus, un nakts —

Vai! ak vail

Gaisā tu pacelies, zūdi no cilvēku acīm.

Kas tev pakaļ vēl māj? Kam asaras acīs?

Kas tev grib roku vēl spiest vai pēdējo reiz?

Visu tu atstāj aiz sevis, i žēlas, i mīlu, i draugus,
lekšā lai dotos lielajā «nezināmā»,
Nez no kura vai būs tev vēl atgriezties lemts.

Augstāk un augstāk tu celies pār mākoņiem pāri,
Spožās spirālēs gaisi tev noviļņo pakaļ.
Kosmiskas sfēras kā kulises veras un slēdzas.

Zeme zem tevis jau raucas redzamos lokos:

Viņas milzeņu kalni kā drumsliņas sīkas

Nobirušas dievu dzīrēs no galda.
Platie ezeri šķiet kā vēja nopūstas lapas,
dūra salieta zilā safīra bļodā,
Sniedzies un pacel to vienā rokā.

Nolaidies zemāk — un pretim māj ziemeļu kalni:

Krūzotām galvām baltas krizantēmas,
Kuras godam kaisītas tev zem kājām.
Imatras kritums stīgots sudraba stīgām,
Teiksmainā ziemeļu raganas kokle

Dobjos akordos apsveic tevi ar himnu.

Jau tu pār gaismas baltām robežām pāri,
Saules zeltainie vārti veras aiz tevis —

Trakais brauciens nes tevi tāļāk un tāļāk.
Kūpot griežas zem tevis zemes ass.

Mākoņi skrej kā izbiedēts putnu bars garām,

Šļūdoņi raisās, un bangas kāpj gaisā

Augstāk kā kalni un krācot un stenot brūk lejā,
Tā ka sadrebas smagie pasaules grodi,
Pate polāra zvaigzne, liekas, vairs nestāv cieti,
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Polāra valstī tu ieej pusnakts saules:

Staru kūļi skrēj pretim, uguns globusi veļas,
Kāvi zibsnošus šķēpus rotaļā mētā,
Varavīksnas krustojas mainīgās švītrās,
Putnu Ceļš lokās kā balta čūska visgarām,
Un pār visu cikloni, rūcošas vētras

Dobjos auros skandina lieliskas Edas dziesmasl

Pēdējā sega krīt — —

Atveras mūžības priekškars:
Paceļas ziemeļu pils ar ledus torņiem,
Dzintara tronī sēd ziemeļu karaļa meita,
Ledus pūķi to sargā atņirgtiem zobiem,
Rokā tai raudu kokle, un sērās skaņās
Zemes dēlus tā apdzied, kas visi še krita,

Kuri velti to centās gūt. —

Tu arī aizgājis, pēdējais lepnais varon,
Sniedzis vai nesniedzis mērķi, tu devies ceļā.
Slava tev, varoni! jaunu zvaigzni tu iededzil

Grimstošas cilvēces līmeni atkal no jauna tu paceli

VIENS UN TAUTA

Tu neesi par sevi vien —

Tevi simtas saites ar tautu sien,
Kas bij priekš tevis un būs pēc tevis.

Tu reizē auglis un reizē zieds,
Tavas saknes dziļi pagātnē stiedz, —

Vai izrautām saknēm tu dzīvot spētu?

Tik tad tu sevī noslēgts loks,
Kad pāraudz citus kā sulīgs koks,

Kas augdams izaug pāri pār sētu.

Ņem sīkā dzīvē lielu valodu,
Rauj citus līdz ar savu sajūsmu:
Tur vienpatim, tev, ir sava loma.
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Bet zini, mirkļa iedvesma,

Kas uzšaujas kā raketa,
Lai top par dziļu, skaidru domu.

Lai viss, kas plūsmā pārdzīvots,
Kā likums iznirst noskaidrots
Un kļūst par nākamības sēklu.

ZVAIGŽŅU MĪLA

Kur nebūtības mēmums plešas,
Vēl debesis bij no zvaigznēm bēšas,
Tik gaudoja veļu vēji vien.

No mūžības vaiga asaras bira,
Kā spožas zvaigznes tās augšup nira,
Un pirmās pasaules uzplauka.

Un viena zvaigzne otru sveica

Un viena otrai to vārdu teica,

Kas divas mūžības saistīja, —

Bet gadu miljoni garām skrēja,
Kopš otrā zvaigzne to sadzirdēja,
Kopš atbilde pirmā nonāca.

Un iedegās debess ar sārtāku zvīļu,
Kad zvaigzne zvaigznei teica: «Es mīlu!»

Un mīla ar mīlu sakusa.

Un pagāja gadu miljoni,
Kad zvaigznes uzlika radības kroni

Un mīla cilvēku radīja.

Tad ledus laukos puķes dīga
Un atskrēja pirmā bezdelīga,
Un mīlā iedegās pirmā sirds.
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RADĪBAS ASTOTĀ DIENA

Kad sešas dienas bij radītas
Un septītā diena bij dusa,
Vēl pāri palika
No debesu uguņa,
Kas vielā neizkusa,
Vēl palika viena

Astotā diena:

Vēl pāri palika
Daļa no mūžīga uguņa,
No eņģeļspārnu viegluma,
No zemes krusta smaguma,
No laimes augstuma,
No sāpju dziļuma
Kā liesmu izgarojums.

Un spožais izstarojums
No lielas saules stariem

Priekš izredzētiem gariem:
Tiem mūža uguns krūtīs kvēl,
Nekad tie netiek gatavi vēl,
Tie paši rada. •

ĢĒNIJA LIESMA

Es dziedu savas dvēseles dziesmu

Ikkatrā jaunā rīta ausmā,
Es dedzu savu dzīves liesmu

Ik pērkonī un vētras grausmā,
Ar zibeņiem es vaiņagota,
Un rīta zvaigzne mana rota.

Vai vakars sārtos mākoņos

Ceļ zelta tvaiku piramīdu,
Vai liepu ziedu zaļumos
Klāj krusa baltu graudu grīdu,
Tu visur mani iekšā rasi,

Kas pate rit ap sayu asi.
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Man mūžu mūžos uguns degta,
Es reizē radītājs un viela,
No miesas segas tikai segta,
Te dzirkste vien, te liesma liela.

Sev pate liktens, pate lēmums.

Aiz manis nebūtības mēmums.

GARACĪŅA

Kad karsti sviedri tev no pieres lija
Un, sevi sagrauzdams, tu miesās dili,
Tik gara sajūsmā kā svelmē svili,
Vai darbs jau tavas ilgas piepildīja?

Vai uzcēli jau stalto azūrpili,
Kas sen pa sapņiem tev jau celta bija,
Kam zvaigznes tornī staru kroni vija,
Kas debess zeltā atmirdzēja zili?

Tu visu sevi esi projām devis,
Kā vīstošs koks tu plaisoji no sevis,
Ka pašas būtnes sakne žuva lieka. —

Bet gana nav, kas tiesa ir, tas tiesa,
Tu rūgti juti to, tu esi nevis

Tik viegls gars — tu reizē smaga miesa.

KAS TUVĀK MŪŽĪBAI

Kas tuvāk mūžībai — vai vārdi,
Tas dvēsles balzams, kas no lūpām pil?
Ko pētnieks pauž, ko izdzied bardi?

Kur beidzas vārds, tur tikai sākas

Tā siltā dvēsma, kas bez elpas dveš, —

Par vārdiem jūtas bagātākas.
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Pat jūtas ne, tik ieviļņojums,
Tā vizma, kas uz nervu stīgām trīs

Kā lielās saules izstarojums.

Bet saule vēl aiz saulēm balo,
Tik augšup, lejup viļņo kustība,
Un viļņi būtes krastus skalo.

Nekas nav tuvāk siets, ne šķirts,
Viss vienas liesmu jūras izverdums:

Vai miesa, kristāls, puķe, sirds.

PIE DZĪVĪBAS UPES

Sarkana purpura straume, dzīvības upe,
Cieši ietverta ķermeņa krastos,
Plūst mums pa iekšu.

Līdzīga dvēseļu upei, svētai Gangai,
Kuru saka uz pašu mūžību vedam.

Bezgalīgs daudzums sīciņu sfērisku smelkņu,
Maziņi, liesmaini globi,
Staru tīkliņu tiņas
Zibsnījot augšup šaudās un lejup,
Šalc un virmo raujošā straume,
Loku lokos pa dzīslu kanāliem plūstot.

Bet ap sarkano purpura straumi

Pelēkas, nedzīvas būtes gaida,

Līdzīgas ēnām pie Letes krastiem,
Padzerties malkas no dzīvības upes.

Mūsu nervi —

Tikko tie padzer — sāk sanēt un skanēt

Visi dzīvības pulkstenīši,
Miesa uzplaukst kā sarkana roze,

Kustības lidenās līnijās lokās,
Domas raisās un vārdi vijas,
Visi smadzeņu dārzi veras,

Visa būtība pārveidojas.
Dzīvības upe, kur tavs sākums?

Kur tu mūžībā iztec un ietec?

Cilvēks, ak, cik mazs un niecīgs
Tu pret lielo mūžību esi!
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Cilvēks, ak, cik liels tu esil

Tava elpa tā pati vētra,
Kas dzen zemes ap asīm griezties,
Tavas asins vissīkākā svelkne

Veselu pasauli sevī ietver,
Pats tu sevī mūžību nesi,
Mūžība esi!

VĀRDS

Doma ir sakne, kas zemē stiedz,

Viņas uzplaucis brīnišķais zieds:

Izsacīts vārds.

Caurvēsmots, uguņots, izdailēts,
Laikmeta saules apspīdēts:
Zinošais vārds.

Dziļākās dzelmes augšup nests,

Vilnis, pār lūpu krastiem mests;

Izjustais vārds.

Zibens naktī izšaujas baltsl

Dzirksteļu strūkla gaisā šalc:

Sajūsmas vārds.

Stāsta un glāsta, pauž un glauž,
Simtām burvīgu ainu auž:

Mīlošais vārds.

Negaiss melnus mākoņus klāj,
Bāka uz jūras maldošiem māj:
Vadošais vārds.

Dzīvē no haosa izcelts tiek,
Radības kroni tai galvā liek:

Radošais vārds.
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TINTES PILIENS

Man priekšā guļ uz galda papīrs, lapa,
Kā balti sniegi vizot mēness sposmē,
Bet nekustīgā elementu miegā,
Kā viela vien pirms radīšanas dvēsmas.

Un piliens tintes nosveras pie spalvas,
Melns, apaļš globs,
Jau pilnum izveidojies savā veidā

Pēc visa liela dabas likuma,
Kas zvaigznes apaļo.
Bet tomēr viss vēl nedzīvs, mēms un stings.
Un haoss savā būtībā.

Viens spalvas vilciens mēmā papīrā —

Un brīnums notiek — nedzīvs top par dzīvu

Un haoss izveidojas kosmosā:

Sāk skanēt, mirdzēt, sapņot, burt un tēlot,
Un ritmi viļņo, strofas plūst kā straumes.

Un melnā sula top par baltu gaismu
Un deg kā liesma, ko vairs nevar dzēst.

Nav lapa arī lapa vairs,
Bet vesels zvaigžņu firmaments

Ar visiem zvaigznājiem un zvaigžņu ceļiem,
Un vēl aiz viņiem spožiem miglājiem,
Kas domu bezgalībā veidojas.

Bet visu sien un šķir, un vada gars,
Kas tagad, kur vairs netic brīnumiem

Un visu pēta, zin pēc cēlonības,
Pats paliek brīnums un — vislielākais.
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LIRAS ZVAIGZNĀJS

Leģenda

Vizēt viz, mirdzēt mirdz

Kokle zvaigžņu pulciņā,
Kas tie tādi spēlmanīši,
Kas to kāra debešos?

Apkārt bira spožas zvaigznes
Tā kā gaužas asariņas,
Kas tā tāda daiļa dziesma,
Kas par zvaigzni palikusi?

Silti vēji, tāli vēji
Smagu rožu smaržu nes,

Lesbas salas rožu dārzos

Spārnu gali piemirkuši.

Bariem baltu mākonīšu

Vējiem līdzi atskrējuši,
Vai tie pašas mīlas dieves

Svētie, baltie balodīši?

Kiprida bij mīlas dieve,
Mīlas neizmīlamās, —

Sapfoa bij dziesminiece

Dziesmas neizdziedamās —

Skaņas lēja, skaņas sēja,
Zelta lāses birdināja
Baltie pirksti, iesvaidīti

Korintiešu balzamā.

Balzams pirkstus veldzināja,
Kas tai sirdij veldzi dos?

Mīlas dieves karstās liesmās

Dedza pati dziesminiece.
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Lesbas augstos klinšu krastos

Uguns dega ziedoklī.

Lielai Kjpridai par godu
Visi gāja, ziedus nesa.

Sapfoa tai dziesmu nesa,

Lai tā sirdi klusinātu.

Dziesmu nesa, kokli tvēra,
Roka viegli notrīsēja.

Otro reizi kokli tvēra,
Stīga trūka vaidēdama,

Bet, kad tvēra trešo reizi, —

Pušu trūka pati sirds.

Sejā vēsi viļņi šalca,
Karstu siržu dzesētāji,
Dzelmē gāžas dziesminiece,

Kokli tālu projām sviež.

Kokle līdzi nenogrima,
Kokle kāpa debešos,
Sirds uz mūžu apklususi,
Dziesma mūžam neapklus.

Mūžam gauž, mūžam pauž
Kokle kārta debešos;
Dziesmu neizdziedamo,
Mīlu neizmllamo.

SFINKSAS MĪKLA

Sen sfinksas miklas

Jau atsegtas ir,
Tik viena — kas mīla? —

Vēl jāizšķir:
No kādas dieves

Tā radīta?

Vai tā bij Gea

Vai Izīda?
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Vai pirmās zvaigznes
Tā šūniņa?
Vai fluīds? Vai staru

Kopiņa?
Vai maza, vai liela?

Kāds mērs? Kāds svars?

Vai radības viela?

Vai radošs gars?
Kas mīl, tas mīlas

Nezina,
Bet, kas to uzmin,
Tam pazūd tā.

Varbūt tā tik ilgas,
Tik sapņu dēks,
Bet zemes tā lielākais

Ugunsgrēks.
Tās uguns, kas mūžam

Neapdziest:

Bezgala mīlēt —

Ir bezgala ciest.

ZEMES MĀTES MEITA

Zemes mātes es esmu meita,

Dusējusi viņai pie krūtīm,
Zīdīta viņas uguns piena,

Klausījusies agri un vēlu

Gan lietus raudās,
Gan vēja elsās,
Gan pērkoņgraujā

Viņas aizmūžīgo šūpoja dziesmu.

Saule — mana aukle, zeltroce saule,
Plecos man klāja

Zili samtaino mākoņu mēteli,

Zibeņsarkanas lentes man vija
Naktsmelnos matos.
Vakara purpurs
Kvēlo man vaigos.
Rīta rožu

Vaiņags man galvā.
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Šķirties kad atkal man būs un atstāt

Zemes veidu,
Kam lai atpakaļ dodu

Dvēseli savu, piesūkušos
Zemes sapņu un debesu ilgu
Salda medus kā zemes biti?

Nedodat savu saulaino bērnu,
Neliekat zemes spārnoto meitu

Nekustlbai uz stingām rokām!

Ļaujat man kaut vien kā puteklītim
Sfēru pagalmos,
Mākoņu dārzos

Saules putekļu pulciņā dejot!

IZĪDA

Tu biji,
Kad laiks vēl nestiepās, neplētās telpa,
Tu spīdēji, pirms vēl iedegās zvaigznes.

Tu — radība neradītā,
Tu — mirstība nemirstošā,
No sevis pašas tu izej
Un atkal atgriezies sevī. —

Viens apvārsnis tevi netver,
Virs galvas tev firmaments salūst,

Tu mūžību satin un iztin kā zvaigžņāju ceļu,
Un saules tev uzlec un noriet no skatiem,

Tu dzīvību vadi

Un ielaid un izlaid

Pa sfēru durvīm.

Tu esi.

Tu dzīva elpa no visa, kas elpo,
Un veidos, kas mainās un kustībā kustas.
Tev straumju atslēga rokā,
Un vēju mezglus tu sasien un raisi.

Tu negaisos runā un mākoņos smaidi,
Un gadskārtu krāsas

Tev uguns un ledus, un sniegs, un ziedi.
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Tev mēri un svari ir rokā:

Nekas tev par lielu nav, ne par mazu,
Tu skudras oliņā mīti,
Un mātes klēpī
Tu bērna smaidos smaidi

Un gudro asarās raudi.

Tu asins virpas dzen dzīslās

Un domas smadzeņu audos,

Kas augšup un lejup šaudās

Kā spoži globusi verdošā virmā

Un, garu būtībā metot,
Pasaules atveidus tēlo.

Tu būsi,
Kā būtība pastāv, kad būtnes pāriet
Un miesas melnos nāves putekļos sabirst.

Jo, kas dzimis, tas mirst,
Kas dzīvo, tas cieš.

Un cilvēce pate tavs saplosīts Oziriss ir,

Kas gabalos sacirsts un izsvaidīts Nīlā, —

Bet tu izej un meklē,
Un savāc gabalus kopā,
Un saved tos veidos —

Un jauna būtība iznirst no tumsas,

Kā rožainais lotoss uz Nīlas viļņiem

Uzplaukst pa nakti.

Tavs plīvurs visu sedz —

Nav lemts nevienai mirstīgai acij skatīt aiz viņa —

Jo meklēt ir — ciest

Un atzīt ir — sāpes.
Kas pasaulē atziņu ienes,

Tas pavairo cilvēces sāpes,
Bet, visu kas atzīt grib,
Tam ārpusē jāaiziet
Projām no dzīves. —



IZSKAŅA

SADEGT UN SPĪDĒT

Man mūžos nolemts kādu ceļu iet.

No pirmuguns, kas manā sirdī degta,
Es eju dzīvē kā ar liesmām segta,
Lai mana zvaigzne rietētu vai austu.

Es visur rada esmu lielumam,
Ar sīkumu, ko apņemt var ar roku,
Ar zemumu es gurdi zemē ploku,
Ja mani važās liktu, mani lauztu —

Man elpu atgūt vajag brīvībasl

Man vairāk vajag nekā dzīves laimes,
Man kopā vajag visas tautas saimes,

Kas kalnā kāpis, neies lejā slīdēt. —

Pat mīla, lielākais virszemes spēks,
Kas manu dzīvi vidū pušu plēsa,
Tā pēdējo vēl manī neizdzēsa;
Es sadegu — nu manim vajag spīdēt.





KAISĪTĀS

ROZES
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APTVEROŠS GARS

Sevi pašu nekad nevar zaudēt tas,

Kas lielā darbā paceļas,
Kam dvēsele pilna radošas dzīvības.

Savus sapņus nekad nevar zaudēt tas,
Kas tūkstošos citos iejūtas,
Pār savu laiku pāri tas izplešas.

Aiz vienbūtnes šaurās robežas

Jaunas liktens zvaigznes tam iedegas,
Kā Saturnam mēneši apkārt tam rindojas.

Kas daudzos iespēj aptvert, tas

Ir kļuvis pats kā zemes ass,

Ap kuru citu pasaulei jāgriežas,

Kas viens ir daudzi — daudzi viens,
Tas laikus sien kā pavediens,
Pāri pār nāvi iet viņa lidojiens,
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SENČU SAPŅI

Mēs esam skrējuši pār gadu simteņiem,
Mēs esam gājuši pār laika gājumiem,
Mēs esam izsapņojši senču sapņus:

Pie skala uguns tētiņš sēdēja ar saimi.

Balts ārā sniegs un pilnā mēness mirdzums,
Iztālēm vilki kauca mūža mežos,
No sala sumbris, ragus trinot, drebināja,
Un lācis, silti alā ierausies,
Pa miegiem sapņoja par lieliem medus podiem
Un zemeņogām, kas tam mutē bira.

Vectētiņš sūca savu kaļķīti un rūca:

«E, ko nu, bērni, kalbat tādus niekusl

Vai tādi rati būs, kas skries bez zirga?
Vai putni laidīsies ar dzelžu spārniem!»

Un otrais vecis — dūms,
Pa jumta lūku kuplo bārdu izbāzis,
Gadsimtu ilgu, garu sapni nosapņoja:

Laiks atmodies —

Zied lielas zemeņogas,

Un medus podi lejas mums, i lācim,
Bez zirga rati skrej, bez spārniem putns.
Zied liela brīnumpuķe dārza vidū,
Kas viņas lapas skar,
Tas sapņo lielāku vēl nākamības sapni,
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KAS DZIMTENE

Kas dzimtene?

Tā daļa ir no mūsu pašu miesas:

Vēl šodien asins tek,
Bet rīt būs zāles sula.

Vēl šodien mēle kust,
Bet rīt jau čaukstēs lapas.
Vēl šodien roku stiep,
Rīt locīs tevi vējš kā zaru.

Tev zeme visu devusi

Kā māte bērnam:

Dod saule siltumu,
Dod koks tev ēnu,

Un puķes vēdina tev saldu smaržu.

Tā visa piepildīts, pats viss tu esi:

Pats vētra, saule, lietus, pats viss universs.

Pats liktens lēmējs, pats sev nelaime un laime.

Pats zemē ieaudzis, pats dzimtā zeme esi,

TRIMDĀ

No melnām cipresēm es kroni viju
Un kokā pakāru kā raudu spēli,
Ikkatru drūmo lapu saskaitīju,
Cik ilgi gaidīt vēl, lai dzirdu latvju mēli.

Ap mani cēlās stalti, augsti kalni;
Un lejas izpletās kā ziedu sega.

Bet es to sajutu kā žņaugu valni,

Un karstas asaras man acīs dega,

Es va|ā šķīru katru sīko krūmu,
Lai vērstos, dzimtene, uz tavu pusi.
Kā Odisejs es alku māju dūmu,

Ak, kā man visa sirds bij piekususi.



Kad debess atblāzmojās dzidri zili

Un zelta mākoņi kā torņi cēlās,
Man bij, ka redzu balto Rīgas pili
Un Daugavu, kas melnos vijņos veļas.

Kad pārnācu, cik žēli, žēli

Sirds sažņaudzās, ak, dzimtene bij cita.

Kur palikuši viņas staltie dēli?

Kā brieži, vilku apstāti, tie krita.

No viņu kapiem putekļus es raustu,

Ko siržu urnā mūžam paglabātu.
No rožu koka visus zarus lauztu,

Uz viņu ziedokļa tos dedzinātu.



VĪSTOŠIEM UN PLAUKSTOŠIEM
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VĒTRAINAS DIENAS

Nedodi, nedodi

Jaunības dienas

Ziedošas, mirdzošas

Itin nevienas.

Visa dzīve

Pušu ir šķelta:
Puse ir pelēka,
Puse ir zelta.

Sapnis ir zelts,
Bet piepildīts — talmī.

īstenība

Nav zieds, bet salmi.

Nesieni, nesieni

Laivu pie krasta,

Laimīgā sala

Pirms vēl nav rastai

Nepaliec mierā

Saulgozī ostā!

Atpakaļ! Atpakaļ
Vētrā un postā!

Bangas lai puto!
Vai celies, vai grimsti —

Tādā nāvē

No jauna tu dzimsti.
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PLAUKSTOŠS ZARS

Tu pieliets pilns ar vecu gudrību,
Bet dīgstošs jaunās šaubās

Kā asns zaļš no pērnā grauda šķelies;
Vēl nezināms tev dzīves kairinājums,
Tev viņa liekas vēl kā noslēgts loks,
Kā līdzenums, kas acīm pārredzams.

Bet priekšā asas klintis, šķautnes, plaismas,
Vai būs tev viņu redzēt diezgan gaismas?
Vai nesadegsi pats no savas kaismas?

Vai spēsi spīdēt?
Un dzīvi cauri ciest un mīlēt to, ne nīdēt?

Tev vijas apkārt dēku maģija,
Un rokā plaukstošs zars tev — cerība.

ZIEDOŅA ŪDEŅI

Jaunie ūdeņi, jaunie ūdeņi —

Steidzīgi, grūstoši mesties un plesties.
Vilnis veļ vilni sajūsmas pilni,
Pals plūst pēc pala bez gala, bez gala,

Pušu pārrautas piekrastu jostas —

Nava vēl mērķa, nava vēl ostas.

Nākotnes kuģi mirdzošiem mastiem

Izbraukuši no mierīgiem krastiem —

Visiem veciem pāri pār pleciem
Jaunās vētrās un jaunās briesmās!

Jaunu saturu vecās dziesmās —

Kolumba ola pie jauna ved pola!

Visu, kas panākts, visu, ko sola.

Nākotnes braucēji,
Uzvaras saucējil

«Hei, kas mums ceļā līdzi grib doties,
Vecam no jauna būs atdzīvoties.»
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GAISS UN ROBEŽAS

Jums, veciem, viss cieti nosacīts,

Nosprausts un nodalīts:

Ar gribas žogiem,
Ar izredzes logiem,
Ar mērķa jumtiem —

Visapkārt kā glezna ietilpta rāmī.

Mēs ceļam sev māju
No vēja un smiltīm:
Ar virpuļu stabiem,
Ar putekļu jumtiem
Plaukst mūsu slieksnis!

Zied mūsu sienas!

Vienreiz tik pasaule gūstama
Tik plaša kā karaļvalstība —

Tik jaunībā.

STRĀDNIEKI

Ir daudzi, pārāk daudzi.

Var sastādīt veselu kaudzi,
Kas darbu dara:

Ar svaru, ar mēru,
Ar adatu, metru,
Ar kaltu, ar ēveli.

Tie nastu nesēji

Stenoši, klūpoši,
Garām gājēji
Tumsā zūdoši. —

Kur paliek tie?
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Neviens nav pazudis,
Kas sīku gaismiņu ienesis

Kā spīguli Jāņu naktī.

Ar metru tie laiku mēro,
Dzelzs kaļot ugunī zvēro,
Un adata zibsnī kā padebess.
Un spole ne tikai audeklu slej,
Tā nākotnei pretim skrej.

SIEVIETE

Tu visos veidos zemi pārstaigāji:
Par Helēnu, Pandoru, Liliti,
Kā amazone kara zirgā jāji,
Kā Zalome Hērodam dejoji.

Antigone, par brāli ciešot nāvi,
Ar mīlu iesildīji pasauli,
Šarlote, briesmu Maratu tu kāvi,
Tu kļuvi vēsturē par varoni.

Mēdeja, atriebības kvēlē

Tu pati savus bērnus plosīji,
Tu Fulvija, kas Cicerona mēli,
Kurš beigts, ar adatām vēl sadūri.

Cik apdziedāta, kalta, bronzā lieta,
Tu svētā svētums, grēcinieka grēks.
Kā ragana cikreiz uz sārta sieta,

Kā dieve pielūgta — kur ir tavs spēks?

Kur ir tavs spēks? Kur tavas pašas griba?
Tu tukšais kauss, kam iekšā jālej vīns,
Tu esi iemiesota bezmērķība,
Ap sārtām lūpām rotaļīgais smīns,
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Fausts domās, Hamlets šaubās lauza galvu,
Kā lielos mūža mērķus izpildīt, —

Tev rozes sarkanas tik bij par balvu,
Ap daiļo, bezdomīgo pieri vīt.

Vīrs visur nākamībai iet par sūtni:

Uz pleca ērglis tam par simbolu, —

Bet sievieti kā atdevīgu būtni

Pulks ielenc mīlas dieves zvirbuļu.

RAGANU REVIJA

Maija balāde

Maija nakts,

Ragannakts,
Laika kaps
Vaļā rakts:

Smagi atveras

Pagātnes vārti —

Sarkanās gailēs

ledegas sārti. —

Melnās spirālēs
Paceļas dūmi,
Zvani gauž gaudīgi,
Zvani dun drūmi. —

Sajāj raganas

Tālas un tuvas:

Balts nāves krekliņš,
Melnas tam šuvas,

Citai priekš dejas
Skaistāka rota:

Sarkanas rozes

No ešafota. —
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Maija nakts:

Dejas takts

Švīkst un šalc

Kā katarakts!

Cits nu maijs,
Citāds akts,
Jāslēdz jauna
Laika pakts:

Senlaiku raganām
Velns bij un pekle,
Jaunlaiku raganas

Debesis meklē.

Jaunlaiku raganas

Mākoņu skrējējas,
Pāri pār jūrām
Okeānlidoņas.

Vajā tām visas

Debesu stigas,
Raganas mūžam būs

Nemirstīgas.

VIRS ZEMES MIERS

Skan prieka zvani dziju nakšu sērās,
Kā parādība pamirdz gaismas tēls;
Kad tumsas svars visdziļāk lejup sveras,

Sāk pēkšņi liesmas iedegt gaismas kvēls,

Un gaisi saviļņojas visās sfērās:

Uz zemi nonāk pašas saules dēls.

Ar savu skatu žilbinoši dzidru

Viņš nomāc tumsas daudzgalvaino hidru.

Dzimst vienmēr mesijs, apsveikts zvaigžņu koru,

Kas tumšā zemē sauli nonesīs,
Lai saukts par Indru, Hēliju vai Horu,
Ikviens tie savu laiku atpestīs.

Un, cikreiz sala nomāc zemes floru,
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Tik siltais ziedons salu trimdā dzīs;
Kā pati rīta zvaigzne spoži laistās

Un viena mūžība ar otru saistās.

Bet nezvērs atdzimst, simtkārt stiprots varā,
Un svina negaisos no gaisa grūst;
Šķīst guns visapkārt niknā briesmu starā,
No nāves tvaikiem saule melni dūst.

let pulks pret pulku niknā pasauls karā,
Pa zaļām lejām asinsupes plūst.

Top cilvēks zvērs — un brālis plosa brāli,

Kas gaismā gūts — viss atmests laikiem tāli.

Lai nāktu reiz tā visu dienu diena,

Kad tumsas spēks vairs gaismu nenožņaugs,
Kad kritīs biezā patmīlības siena

Un cilvēks cilvēkam būs atkal draugs.
Un, kad uz neauglīgā naida pliena
Zaļš mīlas koks ar zelta augļiem augs,
Tad visos torņos zvani sludinātu:

«Virs zemes mieru, ļaudīs labu prātu.»

JAUNAIS GADS

Jaunais gads,
Saules gads!

Visuspējējs, gaismas sējējs,
Zelta prieka zvana lējējs,
Ak, cik tumšs vēl zemes kakts,
Skat, cik dzija vēl ir nakts!

Debess acs,

Jaunais gads!

Jaunais gads,
Vētru rads,

Mākoņpjāvējs, pērkongrāvējs,
Cikreiz tvaiku pūķi nāvējs,
Kas no jauna galvas ceļ,
Tev tās atkal jānozvej.
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Vētru rads,
Vētra pats!

Jaunais gads,
Laika rats,

Riti reizi apzinībā,
Ne vairs trulā vienmuļībā,
Pacel savā ritumā,
Vieno visus — kopībā!

To, kas pats
Pretimstats!

Jaunais gads,
Plašais skats:

Rīta krāsās zaļganbāli
Atver nākamības tāli,
Kuru sasniegs jaunā cilts,
Bet tu ved mūs turp kā tilts.

Spožs un plats
Jaunais gadsl

TRIJLAPIŅA

Senā mācība,

Atmesta, aizmirsta, —

Vienmēr no jauna var derēt

Lapiņu trijotne,
Zaļā vijotne, —

Ticēt, mīlēt un cerēt.

Ticēt — kur cienīgi,
Bezmaldu vienīgi —

Tici tikai pats sevim.

Mīli — ne sevi,
Mīlu kur devi —

Citi dos atkal tevim.
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Ceri uz nākotni,
Neatmet pagātni —

Turi tās abas rokā.

Dzīvības tikums,
Mūžības likums, —

Noslēdzas vienā lokā.

VAROŅU PIEMIŅAI

Kā jūsu slavu paust? ar kādu zvanu —

Jūs, kurus nāve nespēj segt,
To darbu, kas caur gadusimtu tvanu

Kā liesma nebeigs degt un degt?
Kas aizmirstības saltā, dziļā ziemā

Zem paša ledus nenonīkst,
To sēklu, izsētu zem nāves sniega,

Kas zaļos asnos zeļ un dīgst.
Jums nolemts bija visu sāpju mēru

Līdz galam ciest un izbaudīt,
Ikviens jūs cīniņā un nāvē kritāt,

Kā varons lepni stāv un krīt.

Kā ērgļiem, sašautiem un asiņainiem,
Jums spārni lēni nolaidās,

Bet, zemē krītot, tie pār visu tautu,
Mums visiem pāri izpletās. —

Jūs uzveicāt, un jūsu sākto darbu

Jūs izvest atstājāt priekš mums:

Ne vien kā jūsu slava, jūsu miņa,
Bet jūsu darbs mums mantojums.

Jums vairāk gandarīts, ja jūsu uzdevumu

Mēs čakli steidzam izpildīt,
Ne vien, ka jums ap sastingušo pieri

Ik laikā tikai laurus vīt.

Tad drūmā traģēdija jums no kapa
Arvienu vairāk atkāpsies

Un gaiša nākotne pār melniem krustiem

Kā rīta blāzma pārlieksies.
Tā smago, nospiedošo akmens svaru

No jūsu kapiem nostu vels

Un visu jūsu pēcaudzēju tautu

Ar jums uz augšu cels,
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NĀKOTNES LAPAS PUSE

Ko lielu tu no darba dienas prasi,
Kas griežas nemanot ap savu asi?

Kad arī nav neviena tev pa draugam,
Kad tikai zini savu darbu augam:
Kas pats ir sevī dziļi nogremdējies,
Tas it kā zvans ar visiem kopā lējies.

Ak, klusā ikdiena, teic — ko tu slēpi?
Varbūt ar pasākumiem pilnu klēpi,
Un brīnumi tev slēpjas zilin zili,
Ar kuriem celsi nākamības pili,
Varbūt tu raksti nemanot un klusi

Jau pirmo nākamības lapas pusi?



ZEM PLATONA ZVAIGZNES
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ZEM PLATONA ZVAIGZNES

Tās nav nebūt tās skaļās stundas,

Kur liktens svari nosveras,
Kur pēkšņi zibens izšaujas.
Kas tevim šķiet kā atrasts avots,
Tas sen, jau sen ir sagatavots,
Un tavās asinīs tas verd. —

Tie nav nebūt tie skaistie mirkļi,
Kad laimes kausi pielejas
Vai skūpstu rozes atveras.

Cik ātri viņas nolaižas!

Tad zilais putns garām skrien,
Tik spārni noplivinās vien,
Tu viņu turēt nepaspēji.

Tie arī nav tie pēkšņie brīži,

Kad spēks uzreizi izlaužas, —

Pēc vētras jūra gludinās,
Tik šņāc un dūc no apakšas.
Vai jūra savu klēpi zina!

Mums atliek jūtu nojauta,
To netver gara algebra,
Mēs zinām tikai to, kas bija:
Viss lielāks ceļas atmiņās,
Viss mazgājas, viss notīrās

Tik siltās, siltās asarās. —

Un jauna elpa uzpūš krūšu buras.



444

DZIĻĀKĀS SĀPES

Vairāk vēl par visu laimi,
Karstāk par saldāko mīlas glaimi,
Kas naktīs tur tevi nomodā, —

Tās miesas nav, ne siržu sāpes,
Tās gara nedzēšamās slāpes.

Lēnāk mērdē nekā bads,

Kad spiests zem ikdienas sloga,

Novīsti, sakalsti

Kā negatava oga —

Kad nevari tapt sev pats.

APSĒSTIE

Tie nava tie, kas bojā iet

Aiz reibuma vai mīlas.

Bet tie, kas apsēsti no sava gara.

Te tālas sarunas pa tālēm kopu ved

Ar saviem zvaigžņu brājiem,
Te simtiem metru apakš zemes rokas

Tie domu jūras nirēji,
Tie pērļu meklētāji.
Bezgala visumā tiem domas klīst:

Tie ne ar dievu satiek, ne ar velniem

Tiem sadeg sirds par pelniem.
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DIONĪZISKA SAJŪTA

Zināt:

Ir piedzimušam būt ar traģēdijas dīgli
Un piepildīties asins riņķojumā.

Zināt:

Ir vecam tapt un atkal dzimt no jauna,
Tikt apraktam un atkal augšām celties,

Zināt:

Tam sevi iznīcināt, lai no jauna celtos?
Tam ēka jāuzceļ, lai zemē jauktu,

Zināt:

Par maz ir vienas dzīves zinošam,
Tam jāizdzīvo tūkstots dzīvības.

DOMAS

Tās, iekarsētas liela centrālspēka,
Bēg it kā dūju bars no ugunsgrēka
Un slapstās pa līkloču ceļiem,
Pa zemapziņas pusgaismu,
Pa nojautas tumšo reibumu. —

Nav lapsas slazda, ko domas tvert,
Nav zvejas tīkla, ko viņas ķert:
Tās viļņos rakstītas,
Gaisos zīmētas,
Zemē ieraktas.

Pirms jāatrod Visums, lai sevi atrastu,

Jad jāatrod sevi, lai Visumu atrastu.
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PRETSTATI UN APVIENOJUMS

Nemieram jābūt — lai sirdi kurinātu.

Pretekļiem jābūt — lai spēkus vingrinātu.

Naktij jābūt — lai zvaigznes redzētu.

Ļaunam jābūt — lai labu izjustu.

Bet naktij jābūt — pilnai šaubu,
Tavam rītam — ar rūgtumu. —

Tev jāar ar arklu pret akmeņiem,
Tev jātriec piere pret grūtumu sienu.

Vienam jābūt, kas visu smagumu nes,

Vienam, kam sāpju akmeņus plecos veļ,
Vienam jākrīt — lai daudzus augšā ceļ.

ĪSA MĀCĪBA — GARA ATZIŅA

Vajag zināt —

lepriekš nekā varēt.

Vajag varēt —

lepriekš nekā radīt.

Vajag radīt —

Jaunus ceļus rast.

īsa ir mācība,
Gara ir atziņa:

Caur daudziem dūmiem jāiziet cauri,
Lai uguni redzētu.
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LIELIE MEISTARI

Tie, kas vairs nepadodas tumšām dziņām,
Tie, kas vairs aklai gribai nepaklausa,
Tie dara to,
Vispedejo,

Ko pati lielā atziņa lēma.

Tie augstāko no sevis pašiem prasa
Un savā priekšā zemi jūtas,
Tie sevi ārda, pārkausē,
Kas piedzīvots,
Kas ņemts, kas dots, —

Pa gabalam tie dzīvi kopā lasa.

Tie kalpo tai,

Vispēdējai,
No laika izceltai mūžībai:

Kam vairs ne laba nav, ne jauna,
Kas tikai vienmēr dzimst no jauna.

DZĪVES MĒROGS

Pie kā tev sevi mērot?

Vai dzīve tev kā nomīts klons

Un tu tik pagātnes epigons,
Kam gatavi izkultie graudi?

Vai ugunīs līdzi zvērot,
Ko nes pa malām vētras jons,
Un tu kā laika līdzdarbons,
Kā ritens dzirksteles šaudi?

Vai nākotnes zvaigznes vērot,
Ko slēpj vēl tumšais pusnakts fons,
Un tu kā burvis pareģons
Jau nākotnes ainas paudi?
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MIERA APUSTULIM

Mieru! Mieru!

Saki to jūrai,
Krācošām bangām,
Smiltis kas aprij,
Klintis kas salauž,
Veldamies pāri
Tāli pār krastiem.

Mieru! Mieru!

Saki to vētrai,
Jumtus tā aiznes,
Kokus tā izrauj,
Gadsimtus augušus,
Dziji no saknēm.

Mieru teic krāteriem,

Uguns spjāvējiem
Sarkanām liesmām,
Strūklēm plūstošām
Augšup no pazemes

Caurdurtās sirds.

Teic pašai zemei,
Debesu dēkonei,

Mūžīgi dējošai
Sfairiskos virpuļos,

Kaistošai, gaistošai
Kosmiskos putekjos.

Visam, kas sakrīt

Un atkal kas cejas,

Saulei, kas izstaro

Vizmās un prizmās,
Kustībai pašai
Sludini mieru.

Tikai ne manim!
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MŪŽĪBAS ROTAĻA

Mirt un augšāmcelties
Ir tik mūžu spēle.
Sajust sevi, ka es esmu, —

Salā iedvest siltu dvesmu.

Lielais likums lika

Nojaukt zvaigžņu māju,
Kad pār pasauls slieksni

Cēlām savu kāju,
Lai sev citu māju celtu,
Apjumtu ar jaunu zeltu.

Līdzi esam daļa
Radīšanas elpas,
Kas ar savu spēku
Pilda pasauls telpas.
Lielās saules siltie stari,
Mēs tie paši esam arī.

Radīti kas esam,

Mēs no jauna radām,
Šalcot laika straumi

Mēs caur dzīvi vadām,
Sadevušies roku rokā,
Laiks ar telpu, ejam lokā,

SĀPJU TIESĪBAS

Sāpēm tik tad ir tiesības,
Ja tās spēj tevi pārveidot
Un radošos spēkus atjaunot,
Un pacelt gurušo enerģiju
Kā nošjukušu rožu viju,

Tik tad ir laba atziņa,
Ja tā ir reizē uzvara.

Kā grauds, no asna pušu šķelts,
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Ceļ galvu, kļuvis vārpu zelts,
Un spožāk tornis augšup ceļas,
Kad migla tam zem kājām veļas.

Tā, pārveidots un caurstarots,
No sāpju smagnes atbrīvots,
Tu kļuvis simbols, vairs ne es,

Tik sēklu nes priekš cilvēces.

Ap lūpām vijas sēri smaidi,

Tu tik kā rādijs starus raidi.

VIENĪGĀ SPOSME

Nekā man nava bez šīs vienas sposmes,

Kas visu manu jaunību jau sedza,
Kas manā sirdī kvēloja un dedza,
Kā vakarzvaigzne deg pie debess josmes.

Nekā man nava kā šī viena mīla,
Ne drauga, rada nav, kas skumjas dala;
Man apkārt dziļa vientulības sala,

Kur līdzjūta ne dzirkstēs neiešķīla.

Tik viena vienīga man atlikusi liesma,

Tā reizē ir mans svētums un mans grēks;
Tur iekšā sakopots ir viss mans spēks —

Tā pārveidībā izteicas kā dziesma.

Tā ir mans triumfs, mana karaļrota.
Kad reizi mani dziļi kapā bedīs,
Tā nāves durvīm cauri mani vedīs,
Ar to es augšā celšos vaiņagota.
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DZEJNIEKS

Kas dzejnieks? — Pretpols ikdienai.

Un, viņam piedzimstot, dievs deva balvuj

Platona bite dūca tam ap galvu.

Viņš īsti dzimis nav, tik pārvērties
Un šūpojas uz dzīves ūdeņiem
Kā gulbis neaizskarams, balti spārnots.

Ar savu fantāzijas mēnesi

Viņš apspīd sniega balto papīri,
Ar tintes melnumu viņš iekur guni.

Tam sīki vārdiņi kā cīruļspārni;
Un tomēr viņš pār visiem vējiem valda,
Un pērkoņatslēga tam dota rokā.

Viņš elpo pantus, katrā viņa sirds;

Kā sīka asins pilīte tā mirdz,
Kas mirstot nopil putniņam no krūtīm.

JAUNA ZEMES KARTE

To zemi zīmētu nekur tu neatrasi,
Nevienā jūrā nesniedz vēl tās grodi.
Nevienā gaisā neredz vēl tās lodi,

Kur ritmā grieztos tā ap savu asi.

Vai tu tur kalnus, lejas, ainas rodi?

Vai maigs tur klimats dveš vai vēji asi?

Kur tu šās zemes aprakstus lai lasi?

Kas viņu apdzīvo? vai dievi? jodi?

Bet sapņos sen tu to jau saredzēji,
Tā zvanus tu iz tāles sadzirdēji, —

Ik nakts tev lejas saldie avotvirdi.

Ik nakts tu sevi turpu saucam dzirdi,
Tev silti pūš tur sajūsmības vēji,
Tās ekvators tev iet caur pašu sirdil
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NOGĀZTAIS EŅĢELIS

Visskaistākos sapņus es sapņoju,
Bet, ko es beidzot ieguvu, —

Bij salauzta īstenība.

Vistālākos mērķus gribēju sniegt,
Bet atziņa aizvēra vārtus ciet:

Tu atrāsi tikai ceļus.

Sirds neizdzēšamā kvēlā kvēl,
Kā nogāztais eņģelis atskatos vēl

Uz tālo debesu māju.

KĀ TAS VAR SEVI PAZAUDĒT

Kā tas var sevi pazaudēt,
Kas var ko spēt?
Sirdsstrautiņam tikai neizsīkt,
Tad mūžam dzīvi var neapnikt,
Kas vienmēr jauna.

Kā tas var vientulis būt,
Kas kopā jūt
Ar tūkstošām dzīvībām Visumā;
Tam pat vistumšākā tumsībā

Stāv zvaigznes blakām.

Kā tas var übags būt,
Kam laiks bij gūt
No pārciestām sāpēm atziņu,
No atmiņām sakrāt saldumu

Kā bitei medu.

Svars, kas to zemē zve],
To tikai ceļ.
Ko nevar sagraut, laiks atjauno;
Lauks vēl jo kuplāk atzaļo
Pēc negaisa brāzes.



MĪLAS ATBLĀZMA
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TRAUSLAIS VĀRDS

Tas tūdaļ zustu, ja to izrunātu,
Kā mimoza, kad viņai rupji skaras klātu.

Kā svēta guntiņa tas vējā dzistu,
Zils puķu vainadziņš zem rokām ristu,

To nedrīkst izpaust pat ne dziļā miegā,
Kā rožu lapa novīst pirmā sniegā.

Tik roka viegli pieskaras pie rokas,
Kā divi jasmīnziedi vējā lokās. —

Kad divi kopā raud un kopā smejas,
Vai prieks, vai bēdas tās? vai tikai dzejas?

Kad vaigs pie vaiga maigi klātu glaužas,
Caur melniem padebešiem spožums laužas;

Kad pretim māj man tavu acu smaidi,
Tu kā ar svēto eļļu mani svaidi;

Kā mūri drūpot apvij zaļa stīga,
Tā mirstot tavā mīlā topu nemirstīga.

MĪLAS SLĒPTUVE

Sirds dziļumos man uzglabāta mīla,
Tā asru vīnā tīra mazgāta
Un apstarota patiesības mirdzē

Kā varvīksna starp melniem mākoņiem.
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Kam viņu dot?

Vai vienam? visiem?

Vai likšu to uz puķu galviņām kā rasu?

Vai paslēpšu zem lapām to kā ziedu?

Ja neņems to neviens,
Es kapā ņemšu līdz

Un paslēpšu zem velēnpagalvja:
Varbūt kāds garām ies

Un neapzinot kādu asru lies,
Un noplūks it kā apburts rozi,
Un nezinās, ka tā bij mana sirds. —

TĀ MĪLA BIJ

Es biju vētra tavā karogā,
Kas nu par uzvarkarogu ir tapis;
Mums katra diena pinās vaiņagā.

Mans ērgli, kā tu biji lietū slapis,
Ar gurdiem spārniem, galvu ievilcis —

Tāds biji tu — vēl mani nesastapis.

Kas tevi tā kā ogli uzpūtis?
Es mīlā un ar dusmām tevi dzirdināju,
Tev kūru liesmu — nu tu izdzisis.

Tu aizgājis uz auksto zemes māju,
Sev līdzi paņēmis vēl manu garu;

Kad visi tagad prom, es tevi neatstāju

Viss rūgtums novēlies ar savu svaru,

Tik mīla asru varvīksnā vēl mirdz.

Tā pušķo tevi vēl ar zaļu zaru,

Tev mūžam pieder vēl šī vārgā sirds.
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VENERA

Ak, Venera, mīļā Venera,
Tu sudraba piliens nakts melnumā.

Tu, Venera, naktī debesu sirds,
Tavs spoguls ik rasas pilienā mirdz,

Ar visiem pusnakts vējiem tu triec,
Uz kapiem tu zvaigžņu vaiņagu liec.

Ak, Venera, mīļā Venera,
Mana sirds kā puķe guļ ceļmalā.

Kā puķe norauta, samīta:

Ne otrreiz plauks, ne ziedēs vairs tā.

VELTĪJUMS

Tā sapni mīl — kas tevi mīlējis,
Tā sapnim tic — kas tevim ticējis.
Tavs spožais tēls ikvienam priekšā les,

Kas pāri dzīvei augstāk pacelsies.

TEV

Tev, tu zvaigžņu apmirdzētais,
Tev, tu ģēnija izredzētais!

Pati lielā daile sūta

Mani tev kā ziņunesi

Pateikt tev, cik daiļš tu esi.

Mēness meita zvaigznes sūta

Pateikt naktij, cik tā skaista.
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Un, kā maigā vakarzvaigzne
Sūta lejā siltu vēju,
Ziedu smaržu iznesēju,
Tā no viņa spārnu pūtas
Nestas visas manas jūtas
Pateikt tev, cik labs tu esi.

MĪLA

Kaut būtu mirusi no tava skūpsta,
Kā roze klusi mirst, kad viņu lauž!

Tik viņas asins tev pie pirkstiem līp,
Un viņas ardievas ir salda smarža. —

Kam neiemigu es zem tava skata

Kā karstā pusdienā zem valgas ēnas,
Kad manim liecās pāri tavas skropstas
Kā sēru vītoli pār zilo dzelmil

Kaut būtu sadegusi tavās skavās,
Kā Semele uz Ceisa karstām rokām,
Kas pērkoņnaktī to ar zibšņiem skāva

Un pelnus izkaisīja visos gaisos!

Bet tu man lielu laimi devi,
Devi lielas sāpes,
No pekles uzkāpt devi debess kāpes,
Par daudz priekš viena mūža, ak, par daudzi

KAD TU IENĀKTU

Kad tu ienāktu —

Mana tukšā, aukstā istabiņa
Visa maija smaržas pieplūstu.
Visas puķes ziemā uzplauktu,
Baltie ziedi man ap rokām vītos,
Visas ziedoņstraumes atdarītos,

Kad tu klusām durvis atvērtu.
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Kad tu ienāktu —

Vai es lielo laimi panest spētu?
Sāpju izkurtusi sirds vai izturētu?

Nē, man dvēsle pušu pārtrūktu,
Vājie dzīves guņi izdzistu.

Galvu tavā klēpī nolikusi,
Mirtu klusi.

Kad tu ienāktu —

Un es nāves cisās gultā gulētu,
Zirnekļi man apkārt vērptu tīklu,

Putekļi pāraustu smalku mīklu,

Pēkšņi es no miega uzlēktu,
Tavu dzīvi tālāk dzīvotu,

Kad tu ienāktu, —

Bet tu nenāc vairs

PĒDĒJS PRIEKS

Kad saule augsti kalnājā,
Kad dzīve pašā pusdienā
Un lēni laižas lejā —

Cik daža laba lietiņa,
Kas aizmirsta un nomesta,

Top pēkšņi jauna un mīļa.
Sīks galvas spiediens spilvenā,
Sīks ziediņš, ielikts grāmatā, —

Tie runā atmiņu valodā.

Bez skaņas viņu čuksti,
Bez asins siržu puksti. —

Tu rokā tos paņem un spodrini,
Ar savām asarām mirdzini,
Kas līst kā rīta rasa.

Šis atradums, šis sīkais nieks

Varbūt vēl kļūst tavs pēdējs prieks.
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MANS PIEDERUMS

Es dziļi to sirdī paslēpju,
Kā kalns slēpj dārgu dimantu,
Lai zeltu no smiltīm sijā.
Nekāda vara man nevar ņemt,
Nekāds vairs liktens citu lemt —

Kaut brūces nesadzija.
Ar visām sāpju šausmām,
Ar visām laimes jausmām
Man mūžam pieder — kas bija.

SĀPES UN PRIEKS

Ik sāpes
Vēlreiz un vēlreiz

Tu vari piedzīvot,

Kā melnu pērļu virkni

Tās kopā saverot.

Bet prieku,
To plūstošo prieku,
Kas asins šaltēs skrien,
Kā upe kas pāri plūst, —

Tas nāk tik vienreiz vien,
Līdz sirds tev lūst. —

STRATOSFĒRĀ

Es nezinu, vai bēdas tās vai laime:

No melnas tintes šaujas ārā liesmas,
Kā sprikstas sprēgā pretī manas dziesmas

Un mani aplido kā zvaigžņu saime.
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Es nezinu, vai dzīve tā vai dzejas,
Kad divi jasmiņziedi vējā lokās

Un viena roka sniedz pēc otras rokas,
Un vaigs pie vaiga divās asrās lejas,

Mēs kopā nedzīvosim šinī ērā,
Kaut arī mēs viens otru skautu,
Caur visiem debešiem un ellēm rautu,
Mēs sadegsim tur augšā stratosfērā.

NEMIRSTĪBA

Mīlu no nemirstības

Nevar atdalīt:

Mūsu nemirstība

Tur, kur mīla mīt.

Mīla tērpta miesā,
Kaut gan kapā krīt:

Mīlu, kas patiesa,
Nevar apbedīt.

Prāts var palikt klusu,

Nepukstēt vairs sirds:

Pāri kapa tvaniem

Viņas aura mirdz.

Beigu lapas pusi
Dzīvei izpildīt:
Mūsu nemirstība

Tur, kur mīla mīt.

ILŪZIJA

Kad savas dzīves drupas kopā lasu,
Visīstāko lai beidzot ieraudzītu,
Lai vienmēr nesadzeltos pret ko asu,

Lai baigo daimonstundu projām dzītu.



Vai patiesība tā, ko dzīve dotu?

Vai vairāk nav par viņu ilūziju?
Vai melnam krustam mani pienaglotu,
Vai apvītu ar zilu puķu viju?

Lai dzīves svari svērtos ar uz kuru pusi,
Nav aizverama pretējību plaisma:
Kad zvaigzne pati sen jau izdzisusi,
Tik tad uz zemi nonāk viņas gaisma.

Kad draugs pie manis nāk ar saldu viltu,
Lai tikai acumirkli mīlā sietu?

No mirkļa mūžībā es mestu tiltu,

Kā saule rietot jūru dara siltu.

Cik bitei tiek no zila ziedu zvana,

Kas atlido, lai viņa kausā sērstu?

No sīka puteklīša viņai gana,

Lai to par smagu zelta medu vērstu,

Ak, meli vien vēl ir, ko es no dzīves prasu,
Jo zinu, ka viss drupās jūk un irst:

Es mīlu, kaisli mīlu pusnakts rasu,

Kaut arī zinu, ka tā, saulei mirdzot, mirst,



SAULĒ UN VĒJĀ
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ZELTA ZĪMOGS

Ik zelta diedziņš no saules austuves,
Ik melna nakts no tumšas lauztuves,
Kas šķeļas nost un dzelmē krīt,
No jauna zemi grib atdzīvināt.

Plūst tapšanas dvesma aitera elpā,
Un molekuli jau lasās telpā
Un liegās skaņās cits pie cita

Grib atmosfēru iekustināt.

Bet ledus vēl, zobus atņirdzis, smejas,
Un ziema vēl raksta sudraba dzejas,
Vēl ziemels ar vētrām un puteņiem
Var jauno tapšanu sastindzināt. —

Vēl nevar ticēt, vēl nevar zināt —

Pirms jaunā ziedoņa uzvaru svinat,
Ir saulei ar zelta zīmogu
Pirms jānāk solīto apstiprināt.

ZIEDOŅA PALI

Noskan spalgi kā stiepta spraiguma stīga»
Ledus plīst pušu,
Un šķīstot un putojot ūdeņi izgāžas palos,
Sķeldamies tūkstoš straumēs un apakšstraumēs
Bez mērķa — tie vēl nav liekami lietā:

Ne dzirnu spārnus griezt,
Ne kuģus nest

Prom uz jūras pelēkās muguras.
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Pat laiskie dīķi mirkšķina acis

Zem miegainiem meldru plakstiem.
Un sīkas urdziņas smiedamās skrej un čalo

Kā nebēdņi skuķi, izbēguši
Bargajai pamātei — ziemai.

Un pāri pār visu zilā debess

Kā apgāzta safīra bļoda,

Ko izlej radības gars.

Tu, lielais gars!
Dod jūtu straumēm ietecēt domu jūrā,
Dod just un radīt, ritumā līdzi viļņot:

«Ak, skaistā dzīve!»

ZIEDON, TU MĪLAS TĒVS

Ziedon, tu mīlas tēvs,
Tu vienotājs starp putekļiem un dievu,

KādēJ tik aši ziedus ārā sauc?

Kam piepildīties trauc?

Kam atjauj vētrām spārnus plest?
Tās steidzas ziedus projām nest,
Kas neskaitāmi birst,
Pirms iespēj augļus nest?

Ziedon, tu mīlas tēvs,

Tu karstāk asinīs man riti.

Es putniņš slims,

Kas augstāk uzlaidies kā daži citi.

Kad mana gaita rims?

Cik viegli man no zemes raisīties

Un jūras viļņiem līdzi līgoties,
Kas kāpj un ļimst.
Ziedon, tu mīlas tēvs,
Es putniņš slims,
Kad man būs laisties jānorimst?
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ARĀJS

Ar tulznotām rokām

Viņš arklu tver

Un zemes vārtus vaļā ver.

Zirgs nopūšas:
Viņš sadzird zemes elsas,
Ko pušu šķeļ,
Lai izceltu dzīvības būti, —

Jo visa tapšana,
Kas vien ir radīta,
It visa dzimstība ir savienota sāpēm.

LABAIS UN DAIĻAIS

Tavs intelekts ir stiprs koks,
Tas visu šķiro un vēro;
Bet tavas jūtas ir stīgnāju loks,
Kas apkārt tev glaužoties sēro.

Jūtas ir zaļa zālīte,
Ko tu zem kājām mini;
Jūtas ir puķes labībā,

Ko ārā kā nezāles šķini.
Tās raujot ārā, nāks labība līdz

Un lauki rēgosies kaili;
Jo zini — dabas likums tāds,
Ka labais vienots ar daili.

VASARA

Savandīti,
Izsvaidīti

Mākoņi —■
It kā spilveni,
Kuros mīlas dieve dusējusi.
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Saule visa deg un laistās

Sarkana —

It kā apgāzusies vīna glāze,
Pusē izdzerta.
Izsvaidīti apkārt debeši —

It kā mirdzot putu gabali.

Diena deg un sadeg pamazām.
Pāna vaiņagam

Septiņkrāsu pērle izkritusi.

Vakars nāk un paņem viņu
Rokā klusi.

AICINĀJUMS

Man rozes aicinājums,
Man lilijas solījums.
Tik klusi, klusi —

Zieds tik uz laiku zied,
Bet paliek zari.

Sirds, dusi, dusi!

Tu atplauksi uz jaunu pavasari.

IZKAPŠU ZVANS

Vasara blondiem kviešu matiem,
Vasara zilām rudzpuķu acīm,

Magoņu plaukstām, kokāju pirkstiem,
Zilā debesu uzsedziņā,

Margrietiņu vainadziņā

Puķu pulkstenīšiem zvana:

«Visiem būs maizes, visiem būs gana.»
Arī mani tā aicina ciemā:

«Sildies pie krūts man, kas nosali ziemā

Zelta segā tev noklāju lauku,

Izkaptis zvanīs bagātu pļauju,
Graudu grēdas piepildīs klonu!»

Vasara mīļā,
Ko atdot lai ronu?

Nesīšu savu dvēseles sauju,
Došu tev savu asaru trauku.
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BIEDINĀJUMS

Pašos augļos un ziedos,
Kad saule karsti kvēl,
Jau dārznieks augļus kopā vāks.

Ko gaidi vēl?

Tu zini, ka pēdējā vētra nāks.

Bet tas nav viss, kas palicies,
Tev atliek tai pretoties.

GALOTNE UN SAKNE

Galotne saka:

«Es saules mūžu tevim lemšu

Un staru vaiņagu tev likšu galvā,
Un putni nāks un dziedās tavos zaros,

Jo manu lapu zelts

Arvien bij saules telts.

Es visu zemes smaržu uzsūkusi

Un vienmēr ziedējusi laiku laikos.

Pat vēlos rudeņos
Es zelta lapas tev pie kājām bēršu.»

Bet sakne sauc ar vaidu:

«Es gaidu! Es gaidu:
Caur tumsu tevi nest

Un zemē tevi best.

Lai pārveidotu
Tevi mūžībai tālāk dotu.»

VASARA

Vasara, vasara,

Pirmā lapa nokrita —

Ļauj man pļauju šķūņos vākt,
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Putni, jūs putniņi,
Gājēji, lidoņi,
Aizskrējāt, aizgājāt lielās tālēs,

Nedzirdat, neklausāt

Saucienu manu.

Aizskrējāt, atstājāt
Mani vienu

Ar visām sāpēm,
Ar auksto ziemu.

RUDENS

Nu izspēlēta vasaras loma,
Nav galvā tai neviena radīšanas doma.

Pār laukiem gājuši ir spožie izkapts spārni,
Un palikuši rugāji kā sārni.

Šur tur vēl retas krūmu ataugas,
Kur nokarājas melnas odziņas.
Un dabā viss ir piepildīts, ko rudens guvis:
Slīd vezumi ka ērkuls ietīts dūņos,

Kā mātes klēpī viņi ieslīd šķūņos.

Nakts straume aug un klājas durvju priekšā,
Tā kāpj pa visiem logiem iekšā.

No pašas pekles pazemes

Tā aizņēmusies melnas kāpenes
Un uzkāpusi noraut saulei vaiņagu

Un saplēst sarkanzelta uzvalku.

Jau kūpē skursteņi, un dūmi lokās

Kā glābiņu vēl meklējošas rokas.

Un astras zelta acīm asras raud,
Par aizgājušo vasaru tās gaud.
Un retas rezēdas kā vecmāmiņas
Vēl stāsta bērniem ziedoņpasaciņas.
Tik lepnā jūra nejauj sevi ledū kalt.



BIRSTOŠAS LAPAS
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Lai dzīve drūma vai skaista,

Tas, kas bieži mūs šķir,
Nedrīkst būt lielāks, kā ir

Tas, kas mūs saista.

Ko zeme tiem lai dotu,
Kas ir jau debess mītnieki!

Tie cilvēcei par rotu,
Tiem spārni stāv jau pacelti,
Lai augšup uzlidotu.

Vairāk kā tēvs savu dēlu

Mīl darbons sava darba kvēlu.

Ja darbam ticam, ticam ar daronimi

Ne velti vaiņagu vijam varonim.

Var dzīve iet,
Var laiki skriet;
Man nava viņu žēl!

Kas laiki, dienas, mēneši,
Kas gadi, gadu desmiti,
Kad ir ko gaidīt vēl!
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Tik tā labuma,
Ko cilvēks no cilvēka

Kopdzīvē smejas:
Vai tas no viņa tuvuma

Tiek zemāk novilkts vai ceļas.

Neviens guvums nav bez zaudējuma,
Neviena vara bez pretvaras,
Neviens piepildījums nav bez upura.
Ja tu nespēj to ceļu iet,
Atvērtie vārti

Aizkrīt tev priekšā ciet

Tu tumšā nakts,
Laid visas savas briesmas,
Ko manu vārgo būti izdeldēt.

Mans vairogs, mana vakts

Ir manas dvēsles liesmas,
Kā zvaigznes tavu tumsu pārspīdēt.

Neviens tā nesasils

Pie debess guns,

Kas pats nav izcietis

Kā salā suns.
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MANS ZIEDONIS

Mans ziedonis nav tas, kas nāks,
Ne arī tas, kas bija.
Mans ziedonis, kad velsies ledus vāks,
Ir mana enerģija.

MANA ĢEOGRĀFIJA

Mana tropiskā zemes josla ir jūtas.
Mans morāliskais klimats — prāts.
Mans ekvators iet caur sirdi.

STRAUME

Ja straume nevar tālāk plūst,
Tad stāvot tā par purvu kļūst;

Un, segta baltām ūdens rozēm,
Tā pat zem siltām saules gozēm
Palēnām žūst

Un pūst.

KALNU AVOTS

Ja arī kalnu avotu

Jūs vienā vietā aizbērtu,
Vai cerat to jau pazudušu? —

Viņš otrā vietā lauž klintis pušu.

*

Par dzejnieku netiks neviens cits

Kā tikai tāds, kas brīnumiem tic.
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MĪLAS OTRĀ PUSE

Kas mīlas, ja naidā izšķiras,
Un mīla šķiet pazuduse,
Tas ir tik Eross no muguras,

Naids — mīlas otrā puse.
Cik ātri var notikties,
Ka Eross var apgriezties.

DVĒSELES AROMĀTS

Sāpes ir dvēseles aromāts:

Dzirdē asināts,
Redzē smalcināts,
Jūtās kāpināts, —

Orgāniem pienācis sestais prāts

LIELIE LAIKI

Tie lielie laiki izbeigti,
Un dzisuši lielie guni,
Dus mierā senie centieni

Kā baroti klēpja suņi.

REĀLISTI UN IDEĀLISTI

Ko saka reālisti,
Ir taisnība, jā!

Bet, ko saka ideālisti,
Ir augstākā taisnība.
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VECIE

Ne darbi, tagad guloši,
Ikreiz var novecoties.

Kā graudi, zemē iesēti,
Tie arī var — gatavoties.

JAUNAIS

Ar pelikāntinti tu rakstus vij
Un teicies devis visu būti:

Kā Pelikāns, pāršķeldams krūti,
Tu tos ar sirdsasinīm uzrakstīji,
Tik analīzei te jāizšķir,
Kādas tavas sirdsasinis ir.

STIPRĀKIE

Vai dzelzs vai rūsa, kurš stiprāks? teici

Un tomēr vājais stipro veic:

Vai ūdens nav gluži bez zobu?

Un tomēr tas izkož akmenim robu.

Un uguns, kas visstiprākā,
Top ari no ūdens izdzēsta.

Lai grūts tavs darbs vai ērts,
Ja tu tam mūžu ziedosi,
Ja visu dvēsli ieliksi,

Kļūs pats par sevi vērts.
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No strauju jūtu plūstošas vielas

Sacietē likums.

Un, Ja tās vien spēj pacelties lielas,
Tās top tad — tikums,

SPOŽĀKAIS METĀLS

No dzelzs ir cieša draudzība

Un uzticība no tērauda,
Tik mīla ir maigāka metāla:

Tā ir no zelta.

Un vēl jo spožāk atspīd tā,

Kad velta. —

SPĀRNOTI SAPŅI

Sapni ir spārnoti,
Ak jā!
Tie aši aizskrien tālumā!

Bet darbi iet smagos zābakos,
let sojos gausos un mērenos.

Sen sapņi tiem priekšā aizskrējuši,
Un, darbi pie mērķa kad nonākuši,
Ak jā!
Tad nav vairs tā. —
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LAIKA MAIŅA

Bij jūtas kā pilna jūra,
Nu sausas kāpas!
Bij vārdi kā graudi no pūra,
Nu tukšas pļāpāsi

ŠTATA SAMAZINĀŠANA

Kā senāk mēdza,
Tad laulības debesīs slēdza,

Tagad tās noslēdz dzimtsaraksti;
Ko darīs nu eņģeļi,
Debesu ierēdņi?

CIEŠĀKĀ SAITE

Ir saite ciešāka

Kā pati laulība.

Tā saite, kas nevar rist:

Ir kopu darbība

Un viņā stāvēt un krist.

IDEĀLISTS

Viņš teic, ka naudu nicina

Un mīlē tikai slavu;

Viņš īsti sacīt gribēja,
Ka cita naudu — ne savu.
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ZĪĻU VAINADZIŅŠ

ORFEJA SIEVA

Mums ainās tēlojas no skatuves,

Ka Orfejs bijies nav no pazemes

Un nokāpis, lai sievu atkal gūtu.
Bet mūsu atraitnis uz jaunām kairs,
Tas veco sievu nemeklētu vairs,

Kaut ar tā pašā paradīzē būtu.

DIVAS ELLES

Ak, dieviņ, sievieti no elles saudzit

Jo vienreiz elli tā jau izbaudīja,
Kad tā šai dzīvē salaulāta bija.
Un divas elles būtu tai par daudzil

VECA DZIESMA

Cik daudzos variantos tā vecā dziesma

Arvienu jaunās skaņās jāuzbur,
Lai piekrišana atskanētu zālē.

Un mīla ir kā plīvojoša liesma,
Kas vienmēr jauna jāuzkur,
Lai, pelnos plokot, neizdzistu bāla.
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SIEVIETES SIRDS

Ko visdziļāk no sievietes prasa?
Lai būtu tā pusnakts rasa,
Uz puķu lapām kas dusējusi,
Un rīta saule kad uzlēkusi,
Un mīlā iedegas sievietes sirds,
Lai visās varvīksnas krāsās tā mirdz.

Vai tev ar ilgām nepietiek,
Kas tūdaļ mērķa prasa!?
Ja arī paša medus nav,

Bij tomēr medus rasa.

Tev nepietiek, ka mīlu sien

Ar viltu vai ar dēku. —

Jā, magnēts dzelzi nepievelk vien,
Bet dod tai arī spēku.

DZĪVES MĀCĪBA

Ko sieviete no dzīves mācījāsj
Ar skaistumu vien nepietiek,
Tāpat — ja zupai sāli nepieliek.
Un pat visskaistākā var tikt pie brāķa,
Jo skaistums vien bez grācijas
Ir it kā makšķere bez āķa.
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SIEVIETES VECUMS

Cik sāpīgas tās sajūtas,
Kad vecu sievu kalsnās rociņas

Ap vīru vijas kā ap nejūtīgu sienu. —

Te būtu jāvēlas tik vienu:

Lai uzklausītu Zālamana gudrās domas,
Ka abi dzimumi lai maina lomas

Un visas vecās sievas taptu vīri.

SĀPJU MĪLA

Salc vienā gliemezī
Vēl visa jūra;
Jūt putniņš ziedoni,
Kaut slēgts iekš būra;
Sirds mīl vēl cilvēci

Aiz sāpju mūra.

SIRDS

Par sirdi runā tik dzejnieki.
Ko sirds!

Kad tikai briljanti pirkstos mirdz!

Nekas nav ņemams traģiski,
Ko ar nedar'!

Lai rītu zobus vadzī kar,
Bet šodien mūzika un bar!
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KRĪTOŠAS LAPAS

LAPAS

Jo zemāk slīd iespēja,
Jo augstāk kāpj cerība:

Tā lapas krītot nolido,
Un drīz kļūst trūdi un sārni,
Bet sapņo sapni visjaukāko,
Kā lidojot augtu tām spārni.

NOVEMBRA VĒTRA

Kas vājš, to vētra sagrābjot
Met iekšā bezdibens plaisā,
Bet, kas ar viņu laisties prot,
Tā ceļ vēl augstāk gaisā,

VASARAS DARBS

Kas pastrādāts, tas šķiet tev beigts,
Un izspēlēta loma.

Tavs vasaras darbs tik tad būs veikts,

Kad kļūs viņš tev ziemas doma.
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VAIŅAGS

ĢĒNIJS UN TALANTS

Ģēnijs drīkst sacīt:

«Lai iet, kā iet!»

Talants: «Braukt lēnām

Pa tiltu, ne skriet.»

RAKSTURS UN FANTĀZIJA

Paliec uz vietas

Negrozāms, cietsl

Palma var locīties,
Stāvēt var miets.

GUDRS PADOMS

Gudrai būs jaunībai būt,
Tā vecie māca un saka:

«Nepietiek ērkšķos vien grābt,
Vajag ir rozi gūt.»

Bet jaunība traka,
To nevar glābt.

Tai pietiek jau ērkšķos vien grābt

DIVAS DZIMŠANAS

Tam, kas līdz galam piepildās
Un dzīvē stāvot nepaliek,
Mīt iekšā divas dzimšanas,

Kas to caur dzīvi vada.

Tā viena: kad tas radīts tiek,
Tā otra: kad tas rada.
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Mēs pūlamies ap nākotni:

Mēs gaidām, mēs ceram, minam,
Bet izšķirošie likteņi,
Kas nāk un sper kā zibeņi,
To mirkli mēs neapzinām.

GALA SLĒGUMS

Nepietiek piedzīvot,
Vajaga pārdzīvot.

Nepietiek pārdzīvot,
Vajaga izveidot.

Nepietiek izveidot,

Vajaga prast
Slēgumu rast,

Dzīvei jaunas iespējas dot.

OTRAIS ZIEDONIS

Ja ziedonis ārā vairs neuzplaukst
Un lapas tev zem kājām čaukst,
Vērt ziedonī savu istabiņu,
Dedz viņā sapņu zvaigžņāju
Un sirdi vidū kā mēnestiņu.

Dažs velti tukšus salmus kuj
Pa neauglīgo āri,
Bet darbam, kas uz sliekšņa gul,
Viņš pārkāpj šķērsām pāri.

Puķes it visur var salasīt,
Bet ne jau ikviens prot vaiņagu vīt
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LIKTENS ZVAIGZNES

Ja kas ne visai izdodas,
Tad tūdaļ mēs, zvaigznes, vainīgas.

DZĪVES SMAGUMS

Dzīves smagums ir panesams
Kā gliemezim uz muguras nams!

Tu spēsi panest smago dzīves jumu,
Ja dzīvi neņem vis kā baudījumu,
Ja dzīvi uzskati kā uzdevumu.

APDOMA GALU!

Tik nepārtraucies vien, steidzot ar varil

Bet, lai ko darīdams dari, —

Apdomā galu vai ciek,
Tā vecvecais padoms liek.

Bet tas vien vēl nepietiek:
Apdomā vidu arī!

Un, ņemdamies vaļu,
Apdomā desmito, simto daļu.

Bet, lai visprātīgāk iznāktu,
Tad apdomā pašu apdomu!

GUDRAIS

Viņš, pārāk dziļi gudrojot,
Rūc bārdā kaut ko drūmi.

No krāsns, kam bija siltumu dot,
Nāk ārā tikai dūmi.
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DIVAS PUSES

Ikvienam likteņa mūžs ir dots

Ar ēnas un saules pusi.
Pats vainīgs, ja kā pienaglots
Tu pēdējai virsū dusi,

DIVI VĀRTI

Dzīvei ir divi vārti:

Pa vieniem tu ienāc, kad visu esi ieguvis.
Pa otriem tu izej, kad visu esi zaudējis.
Abiem virsū ir atpestīšanas zvaigzne.

KĀ MUMS VAJAG

Mums divēju vadoņu vajga,
Kas sevi par piemēru stāda:

To — kas mums ceļu rāda

Un kas paši pa viņu staigā.

JAUNUMS UN VECUMS

Vecums rūpīgi vēro

Un pētot šķir.
Jaunums ne skatās, ne mēro,

Tik saka: «Tā ir!»
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Ikvienas jūtas, kas jaunas un lielas,
Nāk pašas ar savu dzīvības spēju
Kā pērkons ar savu vēju.
Un, kliedējot smacīgos tvaikus,
Tās atkal atjauno laikus

Un raisa radošās vielas.

CITĀDS LIKUMS

Citāds ir jaunībai likums:

Tai kalpo netikums, tiklab kā tikums,
Pat grēki no soda tiek vaļā laisti,
Ja grēko tik skaisti.

PAKALPĪGAIS

Viņš apņemas vienmēr un solās,
Un visu izpildīt cerē;

Viņš tup un silda olas

Un neko neizperē.

CĒLAIS

Viņš cilvēks, kam cēla daba:
Nekur viņš neiet ekstrēmā,
Nekā viņš ļauna nedara,
Bet nedara arī laba.

Ko tu no citiem prasi?
— It nekol

Ko sev par labu rasi?

— Neiespējamo.
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PIERĀDĪJUMS

Ja tu apgalvo:
Es spēju to un tol

Ja tiešām tu to vari,
Tad daril

LAIME

Laime var būt, ir ne,
Laime nav ceļvede.

Mierā atsēdies,
Pilnībā atēdies,
Tu laimīgais.

Guli piebāzts kā nekustošs maissl

Bet dzīves darbam jābūt gan,
Tur jauni zvani tornī skan,

GRIBA UN SPĒJA

Gribai jāsaskan ar spēju,
\ Bet diemžēl tās asi šķeļas.

Plata jūra vidū veļas,
Negaiss nāk ar stipru vēju:

Šķīst pret klintīm izturība,

Nogrimst dzelmē pati griba.

NĀVES POĒZIJA

Pat nāve nav bez poēzijas:
Kaut kapa akmens netop silts,

Tīk acīm tomēr saldais vilts,

Kā efejs tam glaužot apkārt vijas.
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SAPŅU BRĪVDIENAS

Pat sapņiem savas brīvdienas,
Tie nekalpo gadus bez skaita.

Kad nobeigta viņu gaita,
Tad nevar liegt tiem atvajas.
Tik diemžēl — bez pensijas,

ZELTA ORANŽA

Esi kā zelta oranža,
Kas muti saldina,
To pašu muti, kas viņu kož,

Tik vētra un rūgtums dod skaidru vīnu,

Un katra patiesība iesākas ar brīnu.



PĀRDZĪVOTS
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SAULES VIETIŅA

Atdodi, dzīve,
Man manus smieklusl

Šalcošos, strūklainos

Bezbēdu smieklus!

Izstumtais eņģels mans

letinies spārnos,
Garos un melnos

Enu spārnos.

Nakts man visapkārt. -

Atdodi, dzīve,

Vietiņu manim

Sēdēt zem saules!

SMAIDS

Smaids, kur tu esi?

Smaids, kur tu paliki?
Uzmests uz lūpām
Kā taurenīts sniegā.

Skumjām vai vēl

Ir dzijākas kāpes?
Ilgām vai vēl

Karstākas slāpes?
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Ņem mani, gaisma,

Baltajā klēpī!
Tin mani, saulīte,
Zeltainos audos!

Liec man kā zālītei
Pacelties palos,
Dedz divas svecītes

Vaigu galosl

RŪDA UN ZELTS

Kad debess vajā raisa tumsas stūrus

Un naktis iesāk šalkt un dienas spīd,
Ļauj sagraut arī savas dvēsles mūrus,
Lai trulā sirds sāk mīlēt, pat vai nīd.

Tik neļaujies, lai sastingtu par ledu,
Lai rokas atkal stipras ērkšķos grābti
Kā bite vāc no katra zieda medu,
Lai gurdās kājas stipras kalnos kāpt.

l iec uguni pie savas pagājības,
Lai gaiši liesmo katrs sausais zars!

Kā jauna zālīte tev atzels griba,
Un zibsnīs atkal gurdo acu stars,

Lai pērnās lapas griežas nāves dejās,
No zariem brīvām jauj tām gaisā skriet,

Ļauj pilnām lūpām, lai tās atkal smejas,
Ko grīnā smaidā saknieb viņas cieti

Kā ziedons atjaunojis pasauls ēku,
Ko ziema centusies bij zemē jaukt,
Tā līdzīgi ar viņa lielo spēku
Tu dzejas līljām liec uz akmens plaukt.

Lai daudz ar miesu kas tev kapā zuda,
Vai tādēļ nedzīvais no dzīves šķelts?
Kas miesā dzīvojis — tā bij tik rūda,
Caur nāvi izšķīstās tik dvēsles zelts.
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AICINĀJUMS

Es noklausos: vai vējš ir mani saucis?

Vai mazās zālītes ko čukstējušas:
«Cik viegli tu mums senāk gāji pāri
Ar stirnas soļiem, putna lidojumu.
Mēs liecam tevim savas galviņas.
Bet nu tik smagi kļuvuši tev soļi —

Vai bēdas darījušas tos tik smagus?»
Un puķu acis izbrīnā uz mani skatās:

«Tev acis spožas, lielas bij kā mums,

Bet nu kā svars tev plakstus velk uz leju —

Vai vairāk asaru tev kā mums rasas,

Ko izraudām pa vakariem un rītiem?

Un lietus, ritēdams no mākoņplakstiem,
Vai nedeva tev karstām acīm veldzes?»

Pat efejs, drupu mūri apkampdams
Ar zaļām stīgu rokām, sola mieru:

«Gan, gan es apkampšu ir tavu kapu.»
Un nopļauts siens, tik saldi smaržodams,
Sauc: «Maigi glaudīsimies tev pie vaiga,
Mēs pasacīsim: «Nāve nav nemaz tik baiga.»»

MELNĀ ZEME

Melnā zeme, melnā zeme!

Tu tik smaga, tu tik slapal
Mana sirds kā ugunspuķe
Uzziedēs uz mana kapa!

Aukstās smiltis, aukstās smiltis

Lai man smagi virsū veltos,
Man tā guns, kas debess dota,
Jūsu ledum cauri sveltos.

Dziļā bedre, dziļā bedre,
Nav tik dziļa tava dzelme,
Lai tā sirdi noslāpētu.

Augšup šausies viņas kvelme.
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Debess visus vējus sūtīs —

Lietus man uz kapa raudās,
Birs man virsū laipnas lapas
Tā kā tavu roku glaudas.

Nāve lai cik mani segtu,
Tavu lūpu karstie skūpsti
Tā kā rozes ziemas sniegā
Man uz stingām lūpām degtu.

AK, CIK MĒS VIENTUĻI!

Ak, cik mēs vientuļi!
Cik no sevis un dabas mēs tā|i;
Kas līdzi mums dzīvo un jūti

Vai runāt varam ar akmeni,
Kas tūkstošiem gadu vecāks par mums,

Kam vēsture dižākas cilts?

Ko lepojamies ar sevi?

Vai saprotamies ar zāli, ar stādiem, ar kokiem?

Tik vien, cik rokas sniedz,
Ar kuru cērtam, laužam un pļaujam —

Tu puķi nostu rauj
Un neatļauj
Tai pašai ziedēt un vīst,
Pār pirkstiem tev viņas asins līst.

Pat kustons, kas glauzdamies ap tevi lokās

Un tev tik uzticīgs, neapzin,
Ka tu jau dunci trin

Un gatavo viņam šausmīgas nāves mokas.

Ak, cik mēs vientuļi!
Mēs paši sevi pat nepazīstam
Un nīstam, tauta tautu nīstam:

Un tomēr saucam — brāļi, tāļi!
Un paši sev esam brāļi! tik tāļil
Ak, cik mēs vientuļi!
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PĀRDZĪVOTS

Pasaule

Nu dziji nogrimst man sirds dibenā

Kā mēness ezerā,
Un es un pasaule, un mēness topam viens.

Un atziņā
Viss pārdzīvots,
Viss apskaidrots.
Kā zvaigzne vakarā

Uz aukstiem sviedriem klātas pieres
Mirdz uzvara.

Es tuvāk esmu pašai būtībai:

Man mēmais akmens dzied,
Es redzu zvaigznes augam,
Aiz manis viss mans mūžs kā sapnis-nogrimst.

UZ CITAS ZVAIGZNES

Kā mirons atmostos uz jaunu dzīvi,
Uz dzīvi, kura man tik sveša,
Kur īsti nezinu, kur patverties.
Es neesmu vairs it nekas.

Ko sāpes vēl no manis grib?
Ko prieks? Ar savām nervu šalkām?

Ar savām smieklu izdegušām raķetēm?
Pie manis viņam vietas nav.

Ar tukšām acīm skatos pasaulē,
Ar nāves zīmogu jau apzīmēta.
Tik lēni, gausi domas atmostas,
Rit asaras kā zaļās lietus piles. —

Vai tā jau kosmiska ir pārveidība?
Vai esmu aiznesta uz citas zvaigznes?
Vai atkal jāieiet man jaunā dzīvē

Ar tūkstots burvībām un tūkstots sāpēm?
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ILGAS

Kā kalnā iekšā virmo karsta lava,

Kā tevī kūso mūžam apakšstrāva:
Kas dzen un verd, un trauc,
Te ceļ, te zemē jauc

Un neietilpst nekādā dzīves veidā.

Ja šķieties kaut ko lielu esam veicis

Un savu gala slēgumu tam teicis,
Te vētra brāž

Un zemē gāž,
Un nes kā kalna būdiņu to projām.

Vai nezini, ka kalns priekš kāpšanas
Un ne priekš siltas māju atdusas?

Kad gribi atpūtas
Uz zilas krastmalas,

Nāk ilgas, lēni laivu vaļā raisa.

Kad gribi dzīvi mest un viss jau galā,
Te roka tevi satver dzīves malā:

«Lai kā, tev jāpaliek uz pasaules,
Jo ilgas tevi nes.»

SĀP SIRDS

Sāp sirds. —

Nu zinu, jauna laime nāks:

Sirds zila uguns satrieks noguruma dūmus

Gars uzlidos, un domas celsies,
Kā vārpas paceļas pēc pērkona.

Sāp sirds. —

Sirds ir tik atslēga,
Kas atslēdz durvis jaunām atziņām,
Bet atziņas met jaunu tiltu

Starp zem' un debesi.
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Sāp sirds. —

Sirds ir kā ziedoņvējš,
Kas organismu tīru noslauka:

bēdas jaucas juku jukām —

Kā pērkons, lietus šaltis izgāzis,
Un visus dvēsles mūrus sadrebina,
Viss grūtums rozēs uzziedējis,
Un zāle tērpjas rasas varvīksnā.

Ak, sāpi, sāpi, sirds!

Tad zinu, ka vēl esi dzīva.

Un sāpi vairāk vēl un kvēlo liesmās,
Un straumēs izlējies un pērļo dziesmās,
Lai tavu dārzu pilda jaunas, neredzētas puķes.
Tik sāpi visās sāpēs
Un laiski nesastingsti!

ES NEGRIBU

Es negribu laisko mieru,

Ko vienā saujā var tverti

Es gribu abās rokās

Kā putnu dzīvi tvert.

Es gribu sev taisīt gultu
Visaugstākā kuģa mastāl

Es braukšu pretim vētrām

Un nepiestāšu krastāl

Kaut mani aplenktu, triektu

Viss zemo naidnieku bars,
Nemūžam nesaliektu

Man lepnos plecus to spars!



Kaut visu manu dvēsli

Tie ragandzirnavās maltu,
Kā Ikars, dzelmē gāzies,
Es vēlreiz spārnus sev kaltu.

Pat pēdējā kausā sev gribu
Pie rūgtuma saldmi maisīt:

Un, indi iekšā ieberot,
Ar rožu lapām to kaisīt.



ZEMVAKARA

ZVAIGZNES





UZ DAIĻUMA ALTĀRA

Moto:

Skaisti ir sapņi,
kaut ari tie nepiepildās.
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NĀVE DAIĻUMĀ

Būs man nokāpt dzīvības kāpes,
Kāju pār pēdējo slieksni spert,
Dod man, daijumā remdējot slāpes,
Pēdējo dzīves malku dzert.

Būs man, nāvei atdodot vietu,
Dzīvības uzvalku nostu ģērbt,
Ļauj man ap melnā negaisa lietu

Zaigošu varvīksnu apkārt vērpt.

Naktij nākot maiņā ar dienu,
Dod man mirdzumā izstarot,
Pāri ejot pār debesu plienu,
Gribi man zelta kurpes dot.

Lai es, nesot mākoņus sārtus,
Varu pret zvaigžņu ailēm iet,
Rītos atverot debesu vārtus,
Vakaros atkal vērt tos ciet.

Naktī kā mirdzošam meteorītam

Ļauj no debesu krūtīm rist,
Gaiši žilbošās liesmās tītam,

Zvaigžņu lietū uz zemi krist.

Ja uz zemes es atkal dzimstu

Un man atkal būs saknes laist,
Lai es kā roze birstot rimstu,

Kas pa rudeņa vējiem gaist.

Lai kā liegu lapiņu kliedu,
Atrisušu no galotnes,
Mani kā smaržīgu jasmīna ziedu

Ziedoņa vēsmiņas gaisos nes.
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Vētrā dod man uznirt kā kaivai

Un, kad negaiss ēnu sāk mest,
Dod man dzīvības grimstošai laivai

Dvēseles spārnus pāri plest.

Visur, kur pēdējās atliekas vācu,
Kad jau vakara saule man riet,
Raudot es dzīvē iekšā nācu,
Smaidot es gribētu projām iet. —

Ak, tikai dabai ar devīgām rokām

Dievi dod dzīvības uguni kurt,
Cilvēkam jāiet caur dzimstības lokam,
Jāiet caur visām sāpēm un mokām,
Beidzot tam vīstošā vecumā gurt. —

SALDA SMARŽA

Vēl sapņu dieve nebij noņēmusi
Man sejai zili sudrabotu autu,
Vēl pusnakts zvaigzne nebij nodzisusi,
Salds mulsums turēja vēl mani skautu:

Pār vaigu asaras man lēni lija —

Es nezinu, par ko tās īsti bija?

Kam ziedu lapai, kas no rozes risa,
Kaut kas vēl jāatminas, kaut kā žēl?

Kam svecei, kad tā pati sen jau dzisa,
Dakts iedzirkstas un kvēlo ilgi vēl?

Ko pusnakts grib? Kas rītam jāatceras?

Ko smagie plakstieni uz leju sveras «

Nekā man rītam vairs ko jautāt nava!

Lai tik man ilgāk saldi dusēt ļauj. —

Ko gaida spožā izkapts, asi trīta,
Vai zaļā pļava man vēl jānopļauj?
Pat sapnis sāk jau tapt par dzīves mīklu,
Kāds jautājums man uzmet zīda tīklu.

Es varu jautāt nakti vai pa dienām,
Vai prāts ir nomodā vai sapnī mulst,
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To mīklu atminēt nav dots nevienam,
Lai agri uzceļas vai vēlu gulst:
Uz melniem kambariem ved zelta durvis,
Tās neatslēgs vairs pētnieks, neslēgs burvisl

Bet rozei atrāvusies ziedu lapa
Kā dvesma savu daili tālāk dos,
Un visa roze atkal plauks uz kapa
Un savu dvēsli smaržā izsmaržos — -
Gan zaļā pļava paliek nenopļauta,
Daudz jaunu pļāvēju tai audzēs tauta

Kāds darbonis tik stāsies darba jūtīs
Un iejautāsies: kas tas bija? kas?

Tam salda rožu smarža pāri pūtīs,
Tik skumji tam, tik skumji sametas —

Pār vaigu asaras tam lēni ritēs

Un ilgi līs un līs, un nenomitēs

PĀRCIESTS SKAISTUMS

Lefkojas izsmaržo

Visu izjusto. —

Ceriņi izvij to,
Visu sapņoto. —

Rozes izdedz to,
Visu kvēlošo. —

Lilijas izpauž to,
Visu noslēpto. —

Lapas izlapo
Visu neglausto. ■

Rasa izraud to,
Visu raudāto. —

Zari noglauž to,
Garām ejošo. —
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Ēnas vada to,
Visu gaistošo. —

Saulgriezes galvu griež
Prom no pagātnes,

Silti vēji pūš
Surp no nākotnes. —

SKAISTI IR DZĪVOT

Skaisti ir dzīvot — cīņas lielajā brīdī

Visus dvēseles spēkus sakāpināt,
Viena momenta spraiguma sprīdī
Vēlreiz dzīvei cauri just un zināt.

Kūstoši virpu|i, šķīstoši uguņi priekšā,
Kad vairs izejas dzīvē atpakaļ, nava —

Pašā verdošā vērsmē tik mesties iekšā
. �,

Hej! nāvei un uzvarai mūžīga slava.

Skaisti ir pētniekam pāri pār ikdienas krastu,

Augsti pār zemi un dziļi pazemes jūrā
Laisties, lai garam lielas atziņas rastu,
Jaunas zvaigznes lai iedegtu cilvēces pūrā.

Skaisti ir zemes auglību iznest uz āri:

Arot un sējot ar spēku, domāt ar galvu.
Dūmainā telpā vai zilo debesu pāri,
Arklam arot vai āmuram klaudzot pa kalvu.

Skaisti, visskaistāk ir ģēnija vadošā lomā

Nākotnei lemt un klīdināt pagātnes tvanu,
Tautu likteņus veidot radošā domā,
lezvanīt jauna gadsimteņa pirmo zvanu.

Skaista jau dzīve par sevi, reiz pasaulē laista,
Mūžības pulss lai ritumā nenorimtu.

Ak, šī negantā dzīve, cik tomēr tā skaista,
Trīsreiz mirt nav par daudz, lai vienreiz dzimtu,



KLUSAS HARMONIJAS

Moto:

No skumjām raisās prāts,

Kas karsti cinijās,
Un izvaid klusināts

Tas maigās meldijās,
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MŪŽĪBAS KRĀSA

Vientuļa dvēsele vienmēr ir sēra,

Kaut arī bez ārējas traģikas.

Skumjas ap dvēseli aptinas
It kā ap zemi atmosfēra,
Pilna bula un negaisa sēra. —

Sēras ir laicībā mūžības krāsa:

Dvēsele — viņas zīmēta,

Paceļas no zemuma

Citu vidū kā augstāka rāsa,
Vairāk zvaigznēm kā zemei māsa

Spiesta kā tvaiki šaurā traukā,

Meklējot vienmēr pēc izejas,
Dvēsele mūžam ilgojas
Tikt no būtības spaida laukā,
Atpakaļ senā dzimtenē jaukā.

MIRUŠĀS ZVAIGZNES UN DZĪVIE CILVĒKI

Jūs, mirušās zvaigznes,
Ko skatāties lejā
Uz cilvēkiem?

Ko, mēnes, tu spožais mēnes,
Lūdz gaismu
No melnajiem zemes putekļiem?
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Vai tev bij jādziest,
Lai sposmi no jauna gūtu?
Par dzīvi lai atkal kļūtu?

Ko, cilvēks, tu skaties

Uz tukšiem debešiem?

Ko traucies nokļūt
Uz mēness mājokļiem?

Bij zvaigznēm jādziest,
Lai kļūtu par cilvēkiem, —

Bij cilvēkiem jāmirst,
Lai kļūtu par zvaigznājiem. —

VAKARA ZVAIGZNE

Vakarzvaigzne manam logam
Gluži tuvu pienākusi —

Zvaigznīt, tu nekad tik skaisti

Neesi vēl spīdējusi. —

Minu, minu, ceros, ceros,

Vēl kā sapnī piemiguši:
Saki manim — kādu mīklu

Tu man minēt uzdevusi?

Vakarzvaigzne man pār gultu
Staru tīklus pārstiepusi —

Neatceros, kad tik gaiši
Vēl tu būtu spīdējusi.

Vakarzvaigzne žēli, žēli,
Ko tu skumja palikusi?
Ko tu kavējies tik vēli,

Tu vēl gaidot palikusi?

Vakarzvaigzne, neaizej,

Negriezies uz citu pusi,
Neaizeji, pirms ne mani

Tu sev līdzi paņēmusi,
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PIE DZĪVES VĀRTIEM

Vēl nenāc pie vārtiem, ej atpakaļ,
Tu neesi vēl kalis:

Tās lielās dzīves vērtības

Tu neesi sudrabā kalis.

Tos melnos miltus, ko čūska maļ
Uz akmeņa vidus jūrā,
Tie tev līdz galam jāsamaļ,
Lai liktu tos dzīves pūrā.

Tev, sēdot dzīves pavēnī,
Vēl pēdējais mats nav balis

Un tu kā dzīves pamestais
Vēl neesi vētrās salis.

Tās lielās dzīves dotības —

Tās briest tikai saulē vai vējā,
Un, abas kopā vienotas,
Tās nobriest zvaigžņu sējā.

Ir divas zvaigznes, kas iedegtas,
Virs dzīves vārtiem tās spīd:
Tās abas tevi līdzīgu
No dzīves var atpestīt. —

Tā viena — kad, visu iegūstot,
Tu otru zaudējis būsi,
Tā otra — kad, visu zaudējot,
To vienu tu ieguvis būsi,

JAUNATNES DVĒSELE

(Velt. Ērikai E.)

Jaunības skaistā cilvēka dvēsele,

Treju sauļu gaišā spīdekle.
Trīs saules virs galvas un saules visapkārt tai spīd,
Un nākotnes saules stari tai spīdēs rīt,
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Tik daudz tai varbūtību, tik daudz tai spēju
Kā ziedam sēklu, atnestam līdzi ar vēju.
Jauna un skaista dvēsele

Pati par sevi ir vesela pasaule.

Jaunai un vērīgai jābūt dvēselei;

Nepietiek vien, ka puķes tā vainagam plūc,
Ka tā pušķīti sien un piesprauž pie krūts,

Vajaga reizē padomāt,
Ka pie ziediem arī sēklas ir klāt.

Jaunajai, vērīgai cilvēka dvēselei

Jābūt ziedu skaistulei,
Sēklu krātuvei,
Nākotnei.

Jaunai un jūtīgai jābūt dvēselei;

Nepietiek vien ar šauro platības loku,
Kurā tā sevi un savējos apņem ar loku,
Izplata tālāk pār visu apkārtni
Savas laipnības sidraba plīvuri.
Visiem salstošiem un veciem

Sedz savas sirsnības silto segu uz pleciem,
Sildi ar dvēseli

Tautu un cilvēci.

Straujā un topošā jaunības dvēsele,
Plūsti līdzi ar straumes tekotni;
Ūdens sevi izdodas, garojot tvaikā;

Augošā dvēsele, iejūties savā laikā.

Tālāk un tālāk tev darbības irkļus irt,
Dziļāk uz dzelmi un augstāk uz augsti nirt.

Straujā un plūstošā dvēsele:

Straumes tekotne.

Jaunā un radošā jaunatnes dvēsele:

Laika tekotne.

Ar katru jaunu, izteiktu vārdu tūlīt

Uz katru jaundomātu domu tai spožums krīt -

Ar katru melnu, nedzīvu raksta burtu

Uz lielā ziedokļa līdzi tu uguni kurtu,
Līdzi liesmotu —

Dvēsele, dvēsele.
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TRĪS ĀBELES

Jaunības dārzā trīs ābeles zied:

Kautrība, daiļums un svētums.

Ja vienai tuvosies,
Ap tevi satumsīs,
Gaisma izdzisīs,
Metīsies dairs. —

Ja otrā skatīsies,
Zieds nebūs kairs,
Tā neziedēs vairs,
Sāks lapas birt.

Zem trešās ja sēdīsies,
Pati sāks mirt

Tu pašā ziedonī

Būsi kā rudenī.

Tavs jaunības plīvurains maigums,
Tavs dvēseles starojošs zaigums

Dzisīs un risīs. —

Tās ābeles dēstītas mūžīgās dailes,
Tās sarga nāve un nakts, un bailes.

SKUMJAIS BRĀLIS VAKARS

Tu — māsa diena, es — tavs brālis vakars,
Tu — gaiši maiga, un es — drūms un skarbs,
Mums tomēr vienam ir ar otru sakars,
Mūs abus dzīvē saista kopējs darbs:

Man visi nogurušie jācaurstaro,
Lai viņus atjaunotus saņem rīts,
No pierēm karstie sviedri jāizgaro
Ikvienam, kas no darba nomocīts. —



Ar salda miera melno samta segu

Viss zemes nemiers man ir jāapsedz,
Pie pagalvja ar zilu lampas degu
Man pati vakarzvaigzne jāaizdedz. —

Es izmisušiem dodu jaunu sparu,
Lai sabrukušo ēku uzceltu;
Uz gurdām krūtīm lieku zaļu zaru,
Priekš rīta dienas — jaunu cerību.

JAUTRĀ MĀSA DIENA

Es esmu tā, kas liek uz lūpām smaidus

Un skumjām smago vāku noceļ nost,
Es zemei stiepju pāri staru raidus

Un dodu viņai saules jostu jozt.

Es sašūpoju visu jūras gultu
No dziļas dzelmes to uz augšu sviest,
Pa negaisiem es trinu zibens bultu

Ar viņu klinšu krūtis pušu griezt.

Es maigi ielīgojos ziedu zarā,

Lai zemē nenokrīt ne puteklīts,
Es sīciņš zvaniņš esmu svētvakarā,
Es šūpojos kā bērna šūpolīts.



DZIMTENE

Kam, saulīte, vēlu lēci

Moto:

Sarkanota saule lēca —

Neraud', neraud', mana tauta,
Sudrabota gaisma aust.





519

SARKANOTA SAULE LĒCA

Sarkanota saule lēca,

Bāla tapa tecēdama,
Bāla tapa tecēdama,

Miglā grima noiedama

Bāla tapa tecēdama,

Miglā grima noiedama:

Neraud', neraud', mana tauta:

Sudrabota gaisma aust. —

DZIMTENE

Tu Skaidrotā — no visām Skaidrībām,
Tu Dzidrotā — no visām Dzidrībām,
Tu Zeltītā — no visām Zeltenēm,

Tu — dzimtene.

Starp visām zvaigznēm, lielām, mazākām,
Tu spīdeklīte.

Starp agru rītu, vēlu vakaru

Tu auseklīte.

Starp visu mežu zaļām pazarēm
Tu galotnīte.

Starp strautu puķēm baltām, dzeltenām

Tu zilacīte.

Starp dienvidvēju karstiem pūtieniem
Tu meža salka.

Starp visu dzīru dārgiem dzērieniem

Tu bērza malka.

No visiem raibiem, grezniem audumiem

Tu pelēcīte,
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No visiem zīda, samta šuvumiem

Tu villainīte.

No visām saitēm stiprāk saistoša,
No visām mīļām, maigām, kaistošām,
No visām viena — tā ir viņa,

Tu dzimtene — man māmuliņa.

ZEMGALES LAUKOS

Prologs atjaunotai «Vaidelotes» izrādei 1929.

Es atkal redzu savas jaunās dienas,
Kas zelta ainas man priekš acīm vij!
Vai sakritušas paša laika sienas

Un saplūst esošais ar to, kas bij? —

Es redzu atkal — senā pasaciņa
Man garām jāj uz sirma kumeliņa.

Vai lietutiņš tāpat vēl maijā lāso?

Un tēva kvieši laukā zeltā mirdz?

Vai debestraukā dieviņš puķes krāso?

Spīd vītoliņš, un apse dreb kā sirds. —

Vai bērza zari vēl tāpat ir mīksti

Kā māmiņai, kad reiz man grieza rīksti?

Bet Promets man bij šūplī metis dzirksti

No lielās guns, ko dievi slēptu tur;

Ak, kā man nodrebēja sīkie pirksti,
Kad pirmoreiz bij spalva jānotur, —

Kā jaunai žubītei uz zara smailes,

Kas sfiepa kakliņu pēc zieda dailes.

Ak, sen jau pasaciņa aizjājusi,
Es pat vairs nezinu, vai es vairs es,

Kā vētra, kokiem ziedu norāvusi,
To tālu bezdibeņiem pāri nes.

Tā, dziļi nogrimusi dzīves taigā,
Es pašu nāvi skatījusi vaigā. —
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Bet kas ir vienpatnis, kas viņa sāpes.
Kad tās uz dzīves lieliem svariem sverl

Kad tauta savas gadu simtu slāpes
No savas pašas sirds kā asins dzer.

Kā jauna stirniņa, no vilkiem skauta

Un izbēgusi, dzer pie meža strauta. —

SAMĪTA ROZE

Starp putekļiem, zem kājām samīdītu,
Es rozi pacēlu. — Vai tā bij roze?

Vai man tik tāda šķita?

Tik netīra, ar dubļiem aplipuši,
Tik mēsls vien tā bija. —

Es vēros klusi:

No acīm asaras man karsti lija.

Es vairi uzpūtu siltu dvašu

Un maigi, maigi skāru to pašu,
Kā tauriņš ar spārnu skar puķi uz kapa,
Un — rau! — tā gaiša un gaišāka tapa
Un iesāka plaukt un plaukt —

Un katra lapiņa pirkstos glaudās
Un atzēla savās siltās raudās. —

Vai tā bij roze?

Vai ne dzīvbūtne?

Manas pašas tautas traģiskā dvēsele?
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SAULĪT, SAULĪT

Saulīt, saulīt, ko tik vēli lēci?

Saullt, ko tik ilgi kavējies?
Vai tik tāli bija viņi kalni?

Saulīt, saulīt,
Ko vēl kavējies, ko vēlu lēci?

Saulīt, vai tik dziļa bij tā salna?

Vai tiem bāra bērniem bij tik salti?

Vai tiem bāra bērniem bij tik salti?

Saulīt, saulīt,
Vai tik dziļa bij aiz kalniem salna?

Krauklīt, krauklīt, ko tik žēli brēci?

Kur tev palikusi zelta spēle?
Ko tev tāda aizsmakusi mēle?

Krauklīt, krauklīt,
Kur tev palikusi zelta spēle?

Dziedon, dziedon, kur tev paliek dziesma?

Kur tā tava daiļā kokļu spēle?
Ko — tev aptrūkusi visa dziesma?

Dziedon, dziedon,

Kur tā tava daiļā kokļu spēle?

Mana kokļu spēle apklususi,
Mana dziesma bērzā sakāpusi,
lesāk locīties tie zaļie zari,
Zēlā mana dziesma

Bērza galotnē sāk vaimanāt. —

Saulīt mīļā, nāc mūs sildi.

Ak, mums, bāra bērniem, ir tik salti;

Stīgo atkal krauklim zelta spēli,
Saulīt, saulīt,
Dziedonim dod atkal viņa dziesmu.
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SKUMJĀ BRĪDĪ

(Ļermontova)

Kad krūtīs sirds man sažņaudzas
Par dzīves nedienu,
Tad rokas pašas saliekas

Uz senu lūgšanu:

Ir spēja neizprotama,
Kā vārdus var ritmā vīt,
Un kāda svēta burvība

Tur daiļās skaņās mīt.

Kā slogs no krūtīm noveļas,
Un šaubas elpu gūst —

Un ticībā un asarās

Sirds viegla viegla kļūst. —

MĀTE NAKTS

Ak, māte nakts, kam atstāj mani vienu,
Tu esi dzemdējusi balto dienu,
Tu zvaigznes sien ar sudrabpavedienu.

Par augstu debesis priekš putna spārniem,
Vēl augstākas priekš manām lūgšanām.
Es zemē krītu rokām izplestām.

Tik daudz tev mākoņu, tik daudz tev vēju,
Un saviem pērkoniem tu runāt liec,
Kam tu ne staru manim nepasniedz?

Un eņģeji* ar zvaigžņu spārniem
Kā meteori manim garām šaujas,

Neviens, neviens, kas sevi satvert ļaujas.
Ak, māte nakts!



524

DZĪVES SMAGUMS

Dzīves rupjums
Akmeņus virsū sviež. —

Dzīves bargums
Dzīvi nažiem griež. —

Dzīves pazemojums
Galvu pie zemes spiež. —

Dzīves rūgtums
Visus sapņus kliež. —

Pelēkā pacietība
Visu nes. —

Nav vairs pašam
Ne savas dzīvās dvēseles.

TĀLIE BRĀĻI

Nemaz es viņu lāgā nepazinu,
Ne kādreiz agrāk viņš man bijis tuvu,
Ne mājā kopā ēdu, laukā vagu dzinu,
Lai kopā apkoptu ar viņu druvu,
Ne ari vienas mājas slieksni minu.

Un nu es pēkšņi to par draugu guvu,

Un to, kas mūžam man ir bijis tāli,
Es tagad dēvēju par draugu, brāli. —

Nu tagad tev ir daudzi tādi brāļi, dēli,
Kam pretim pasteigtos ar visu sirdi.

Tiem senāk tu pat krēsla nepacēli,
Nu tevi moka pārmetuma tirdi,
Ka ūdentiņa tiem pat nepasmēli.
Tos tagad tu ne redzi vairs, ne dzirdi.

Nekad ar neredzēsi tos vairs vaigā —

Tik veļu dvēsles tev gar logu staigā.

Tu tagad kļuvis tiem par parādnieku,
Bet nenāk tie, lai tevim tiesu spriestu,
Tie tevi sveic kā savu radinieku.

Un labprāt tevim tagad roku spiestu,
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Ar tevi priecātos par tavu prieku
Un līdz ar tevi tavas bēdas ciestu.

Tu arī tagad viņus mīļi skautu,
Nu viņu vietā apskauj visu tautu.

Ja būtu tēlnieks, piemiņu tiem kaltu,
No marmorbloka ārā plaidzot plaigzni,
Lai izveidotu viņa tēlu staltu,
Vai bronzā, vaskā izmaidzītu maigzni,
Vai karstās jūtās matēriju saltu

Kā dzejnieks dzejā paceltu par zvaigzni.
Bet nevajg marmora, ne bronzas, vaska,
Lai krūtīs sirds tik, darbā roka naska.

Ne katram prasa, lai tas asins lietu,
Tik mīlu prasa, kur tev senāk bij tik nīdēt,
Ne visur dzīvam ieņemt beigtā vietu,
Ko tu tam prati agrāk nenovīdēt.

Mums, saulīt, nevajg, lai tu ej pret rietu,
Mums vajag, lai tu spētu sildīt, spīdēt,
Lai beidzas naids, lai beidzas katra ķilda,
Lai aukstie kapi dzīvās sirdis silda.

Cik daudz vēl viņu darbu nenobeigtu,
Kas tagad prasa, lai mēs viņus beigtu.
Cik daudz vēl uzdevumu neuzveiktu,
Kas steidzami, lai viņus ātri veiktu.

Cik daudz vēl skumju brāļu neapsveiktu,
Kas gaida, lai tiem labu vārdu teiktu.

Ak, visa tautas sirds pēc mīlas prasa,

Kā rīta sauli gaida pusnakts rasa.

TAUTAI

Tev jaunas dzīves cerību

Kā uguni kalnā dedzu

Un jaukas dzīves cerību

Kā baltu villaini sedzul



Un raibo pagātnes audumu,
Un melno režģu piņu —

Es tautas asaras noslauku

Ar rakstītu mutautiņu.

Ap malām viņam apvītam
Ar vītnēm tikutiku

Es pašā vidutiņā tam

Savu mī|u sirdi liku.

Tev visu rožu daiļumu
Un dzīves saldumu balvā!

Tev kuplu ozola vainagu
Kā nākotnes pilsonei galvā!



SAULĪT TECĒJ TECĒDAMA

Dienu un darba ritmā

Moto:

Wenn dv nicht das Eine hast:

Dieses «Stirb und werde!»,
Bist dv nur ein trūber Gast

Auf der dunkeln Erde.

Goethe

Tulkojums:

Ja vēl dziņa neiekvēl

«Mirt un dzimt» tev omā.
Tu tik tumšā zemē vēl

Lieka viesa lomā.

Gēte
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SPĒKS, DARBS, DAIĻUMS

Baltā zvaigzne, vēl tvaiku lokā tīta,
Tumšas jūras cauri bridusi,

Atspīdi.

Sarkanā roze, kas tautā vēl nenovīta:

Izlietā asins, par dzīvību tapusi, —

Spilgta jaunā daiļumā uzplauksti,
Sajūsmā uzziedi.

Spēks un tautas mūžam radošais gars:
Sācies kā darbs, kā dziesma, kā pavasars.
Esi darbs un smagni pārvari.
Esi dziesma un dvēseli paceli.
Spēks un daiļums, un tautas radošais gars,
Esi pavasars.

Radošais gars, nāc stājies pie tautas kapa,
Radi atkal un dzīvībai vārtus ver:

Dzīvam nedzīvais lai mācībai der.

Sajūsmas uguns visu tumsu var lauzt,
Dzisušo zvaigžņu vietā jaunas var aust.

Spēks un daiļums, un mūžam nerimstošs gars,
Nāc kā darbs, kā dziesma, kā pavasars.
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RĪTS IR ČAKLUMA DĒLS

Rīts nāk ar zelta atslēgu rokā,
Jau zaļa gaisma caur slēģiem stīdz,
Rīts visus vārtus ver vaļā lokā,

Bēg tumsa un ņem savu mēteli līdz.

Tā nespēj ar savu melno segu

Vairs apsegt rīta saules degu.

Un vecais stundens arī pie sienas

Sit skaļā balsī ar sudraba šķindu.
Viņš noskaita tevim veselu rindu

Visai dienai darāmo darbu

Un steidzas pār ciparu melnu burtu,
It kā zem pēdām tam uguni kurtu.

Tu neatstāj darbu tik nedarītu

Un neliecies drusku vēl padusēt,
Neko vairs neatlieci uz rītu

Un dari, ko vari, ko šķieties vēl spēt.
Nāks vakars, tas būs tik gurdens un gļēvs,
Jo vakars ir īstais laiskuma tēvs.

Un ne pēc darba izvēles taujā
Un neņemies prātot un gudri spriest,
Vai esi sējējs vai pļāvējs pļaujā.
Jau augļi tīrumā briedumā briest,
Tie izkaltuši pēc veldzes prasa,

Tavi sviedri uz pieres tiem zelta rasa.

Uz priekšu steidzies viengaitā straujā,
Lai pēkšņs negaiss tev neuzkristu,
Nes sirdi kā degošu ogli saujā,
Lai vētrās tavs uguns neapdzistu
Un negaistu brīdis kā ēnu tēls.

Tad pats tu būsi tas čakluma dēls.
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MAŠĪNA

Tu nedzīvs tērauds, dzelzs un alumīns,
Ar dzeloņskritujiem un drāšu drātīm,
Es dodu tevim dvašu, smadzenes un prātu.

Es visu, ko vien jēdzu, zinu,
Kā stieptas drātis domas kopā pinu
Bez atdusas,
Bez izklaidas.

Tās nebij saldas meldijas uz vijoļstīgām,
Ne krāsas gleznotāja daiļas domas gleznai,
Ne zīda dzijas kāju klājai greznai.

Pret auksto dzelzi karstas asinis,
Pret trulo tēraudu tev dzīvībs gunis.
Tas viss šai mehānismā līdz

Kā zemes asij apkārt stīdz.

NEMIERS

Nav manā prātā vēl tās miera dziesmas,
Kad nemierā viss zemes atvars vīts;
Nav manī izdegušas vulkānliesmas,
Kad vulkāns pats vēl karstā lavā tīts. —

Es straumes trauksmē plūstu, viļņu dzīts.

Mīt manī dziņa — vienmēr augšā celties,
Kad viss jau norimis, viss apkārt kluss;
Es varu saules staru staros šķelties
Un līdz ar sauli klaidēt mākoņus.
Es rītos mostos, kad vēl citi dus.

Gan saulē, negaisos — es visur iekšā,
Kā zelta mākons tvaiku virmā sīc;
Skrien vētra, es jau vētrai skrienu priekšā.
Kā attāls negaiss dobjā dūņā dīc.

Kad lietus raud, es lietum raudu līdz. —
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Es dabā iekšā — tomēr dabai pāri:
Es sapņos redzu, kas vēl neradīts;
Kad ziedons pušķo manu dzimto āri,
Es ceļu to, kas ziemu zemē mīts.

let lielais Radītājs — es radu līdz.

LATVJU MEITĒNS

Es latvju meitēns esmu,

Man lepnums acīs mirdz —

Ar katru elpas dvesmu

Man krūtīs goda sirds!

Un vingra mana gaita,
Man soļi nav režģos pīti
Un vienmēr tā raita

Uz priekšu iet — vētrām par spīti!

Pats debesu kalējs man pūru
Ar sidraba nagliņām kaļ:
Manu darba dienu sūru

Dos zeltā man atpakaļ!

Tur viss mans darbu jaukums
Būs iekšā iepildīts:
Tur baltu ieviņu plaukums
Ar magonītēm vīts.

Tur būs man zaļi zari,
Ko varoņus appušķot,
Un viena roze arī,
To gribu bāliņam dot.

Es latvju meitēns esmu

Un būšu turpmāk vēl —

Ar pēdējo elpas dvesmu,
Kas karsti krūtīs kvēl!



SAULES MEITA KROŅUS PINA

Moto:

Saules meita kroņus pina
Sarkanrožu dārziņā,
Dieva dēli lūkojās
Caur magoņu lapiņām.

Tautas dziesma
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ZEMES POĒZIJA

Kas pusnaktī raud un no rīta smejas?
Kas ir tik pilnas burvīgas dzejas?
Kas katram vējam pretim lokās

Kā lūgšanā augšup paceltas rokas?

— Puķes!

Kas nopūšas — viegli lapiņām čabot?

Vai visas zemes skumjas grib labot?

Kaut viņas pelēkā zemē dēsti,
Kas tomēr nes visa daiļuma vēsti?

— Puķes!

Kas necieš nekādu mūru slogu
Un smaržā kāpj augsti pāri pār žogu?
Kas smaržo, lai tās zem kājām mītu

Vai arī uzvaras vainagā pītu?
— Puķes!

Kas lauztas nevaid par sāpēm un mokām,
Tik zaļā asins tek klusi pār rokām?

— Puķes l

Ak, puķes ir un būs, kā bija:
Visskaistākā zemes poēzija!
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MILDAS DĀRZOS

Kad lapas vēl nav uzplaukušas visas,
Bet vīksnas krāsojas jau sarkanbrūnas
Un zaļā pluta pārklāj pērnās sūnas,
Tad mīlas dieve atstāj zelta cisas.

Pie katra krūma viņa lūkot stājas,
Vai putniņš pērklīti jau izklāj dūnām,
Un pirkstu pieliek klāt pie pērnām šūnām,
Lai medu saldinātu, kas tur krājas.

Bet zemes bērnus vairāk nekā visu

Grib apveltīt šī debess viese Milda

Un sirdis tiem kā ozolkausus pilda
Ar putojošu saldo mīlas misu.

Bet vai! Kas pārāk iedzer no šīs dziras,
To pārņemt sāk salds, neizprotams žēlums

let rīta agrums, atnāk vakarvēlums,
Ne nakts, ne diena tam vairs neizšķiras.

Priekš viņa velti ziedi vaļā raisās —

Jo zaļot zaļo lauks, viņš bālēt bālē,
Nāk gāju putni šurp, viņš tiecas tālē

Un it kā lielā, garā ceļā taisās.

Lai dotos turp, kur vairs neviens nav bārs,

Uz tālo nekurieni, uz to vietu,
Kur vakarmākoņos ap saules rietu

Zied sarkankvēlošs Mildas rožu dārzs.
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VAKARA MIERS

Gludens ezera līmens,

Viļņi to nesaplaisā,
Saules mākons pāri
Dzeltenas rozes kaisa.

Mēness savam dārzam

Sudrabsētu pin,
Mēnessmeitenīte

Dārzā puķes šķin.

Visa dzidrā debess

Viens pats zelta jums,
Pilns no salda miera

Vakarvēstījums.

Ak, pēc dienu karsmes

Kā nu elpot var!

Ak, pēc saules tveices

Vēsums labi der.

Piepeši pārskrēja viesuļa rats:

Tumsa pildīja telpu —

Izzuda dzidrais skats —

Tvaiki aizrāva elpu. —

Ak, vai lielajam daiļumam
Tādas no cilvēka bailes?

Ak, vai mazajam cilvēkam

Bail no lielās dailes!
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UZPLAUKUSI PUĶE

Sirds — uzplaukusi puķe,
Tās zieds tik brīnūrmcajrs,
No rīta līdz vakara dusai
Tā negrib slēgties vairs.

Tā galvu nolieca klusi,
Lai lietus tai pāri iet —

Un, vētras pārcietusi,
Vēl augsti galvu var sliet.

Caur baltām puķes lapām
Sārts saules mākonis stīdz,
Vai mākonis cauri puķei
Vai puķe ar mākoni stīdz?

Tie, sakusuši par vienu,
Līdz vēlam novakaram

Grib ziedēt augu dienu

Un spīdēt līdz pēdējam staram.

JŪLIJA NAKTS

Karsta karsta jūlijnakts,
Attāls pērkons draud,
Kaut kur viena vijole
Tāli tumsā raud. —

Negaiss biezāk sabiezē,
Dobju dūņu raid,
Meža malā vālodze,
Lietu slāpstot, vaid. —

Liesmo visā apkārtnē.
Zibens šautras sviež,
Sirds, tu tikai noklusē

To, kas tevi spiež, — —
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STAIGULIS

Es nabaga staigulis esmu,

Es nelga esmu nudien!

Es klīstu vējam līdzi,
Kas apkārt pa pasauli skrien.

Man nava ne drauga, ne rada,
Kas mani saistīt var,

Un visa mana manta,
Ko kabatās sabāzt var.

Man tavi zelta mati

Ir briestošais kviešu lauks,
Un smaidošā mutīte tava

Man mājošais medus trauks. —

Tavu zelta matu kviešos

Es gribu magoni sviest

Un savas lūpas uz tavām

Ar karstu skūpstu spiest. —

Es nabaga nelga esmu,

Tu pavēries zieds man kairs —

Es šodien tevi skūpstu,
Bet rītu to nedrīkstu vairs. —

Tev vaigā iešaujas kvēle

Un acīs asaras mirdz —

Man ir tik saldi, tik žēli —

Ak, kā man noreiba sirds!

Es šodien tevi skūpstu,
Un tu mani skūpsti arī —

Tā vienreiz tik var skūpstīt,
Tik vienreiz — pa pavasari.



ROŽU GAISMĀ

Tās dienas, kuras rožu gaismā kvēl,
Tās senās dienas, es tās redzu vēl —

Un izbijušo sapņu žēl, tik žēl —

Tie — nenāks vairs.

Līst asaras, es tomēr smaidu vēl.

Irst zelta mākons — vai tas garām ies?

Vai tas pie sapņu krasta piestāsies?
Vai zelta galvu tumsai klātu slies?

Ak, es jau redzu, tas

Ar miglu pelēks lietū raisīsies.

Laiks vienmēr ātrāk, ātrāk garām skrien,

Rit vilnis vilnī, kas lai straumi sien.

Tik gurdais prāts pie krasta laivu sien.

Sirds sāpēs sažņaudzas,
Viss beidzas, viss — es gaidu vēl arvien.



ZELTA LAIVA

Motoi

Saulīt vēlu vakarā

Sēžas zelta laiviņā.
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SĀPJU MĀTES KLĒPĪ

Teic, sāpju māte, kas man galvu klēpi tur, —

Kur paliek mani nedarītie darbi?

Kur tie paliek, kur?

Kur paliek mani izsapņotie sapņi?
Kas tos tālāk bur?

Vai mēness iepinis tos savos bālos staros?

Un kaisa šur un tur?

Vai zvaigznes savāca tos zilā traukā

Un izsēs atkal pasauls laukā?

Kur paliek visu veltu cerējumu

Zaļās fantāzijas,
Kas dzīves pelēkuma kailiem stabiem

Lokos apkārt vijās?
Kur drūzmojošais domu spiedošs smagums,

Kas man galvā mita?

Vai tas kā nedzīvs akmens dzīves straujos
Plūdu viļņos krita?

Teic, sāpju māte, kas man galvu klēpī tur, —

Kur dzīves lielais atsvars tagad ir,
Kas būt un nebūt šķir?

Kas zvaigžņu samērs ir starp telpu
Un starp bezgalību?

Vai tas nemaz virs zemes neatrodas,
Vai maz pastāv tāds?

Vai tur priekš Grāla zaļās smaragdbļodas
Tos svētam mērķim vāc?

Teic, sāpju māte, — ko tas tevim der,

Ka sirds vēl mīl un cer?

Tu debess vārtus tik pa pusei ver,

Bet mūžam tos līdz galam neatver.
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DIEVU GAISMA

Dievu gaisma tam tik mirdz,
Kam no dzīves šķirta sirds,
Mūža ugunī būs kvēlot,
Visu laižot, nenožēlot.

Dzīvi nedzīvot, bet — tēlot,
Jo tev klusāk paliek sirds,
Jo tev spožāk zvaigznes mirdz.

VĒLIE UGUŅI

Kā spilgtu gleznu izceļ tumšā fonā:

Kas īpatnībā savu dzīvi dzīvo,
No pārējības plūsmas dienu brīvo,
Kā graudus ārā šķir no ašķiem klonā

Tu, vēlā liesma, kas no viņas plīvo,
Ko zaudēju un ko no jauna ronu,

Vai nebij mirkļu tādu milijonu,
Kas rūgti bij, kas saldmē jāpārdzīvo?

Kādēļ viss top tik gausi un tik lēnām,
Ka visu daiļu redz jau kopā irstam,
Kad dienas zelts top klāts no vakarēnām.

Vai kokam vērtība tik malkā cirstam,
Kad tas zem cirvja asmens liecas lēnām,
Un dzīve vērta top, tik kad mēs mirstam.



545

PRETSTATI UN VIENĪBA

Melnu nakti ar rožu rītu

Vienā vainagā ja vītu,
Tu vairs abas nepazītu.

Gaišo prieku, tumšās skumjas:
Šodien raudi, smejies rītu,
Abas vienā jumtā jumjas.

Panākumi, zaudējumi
Viens no otra nava tāli,
Abi tavu dienu brāļi.

Visi pretstati, cik asi,
Griežas ap to pašu asi,

Nešķiras nekādā plaismā:
Beidzot visi saplūst kopā
Vienā lielā mūža gaismā.

SĒKLU TRAUKS

Kur puķes vissaldāk smaržo,
Tur iekšā biju es. —

Kur liesmas viskarstāk kvēlo,
Tur iekšā biju es. —

No bijušo laiku pelniem
Es gunskurā sarausta,
No birušo puķu sēklām

Es traukā sabērta —

Ja acis kam asarām slāpstu,
Tās silti uzpilētu
Uz sēklām, tās velgas taptu
Un augšām celties spētu,
Un spilgti uzziedētu

Uz jaunu laikmetu,
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PIRAMĪDA

Vai saule var tikai rītsaule būt?

Vai pusdienas karsme to nesajūt,
Visvarenā diena kad kaist?

Vai vakara piepildījums
Nav vairāk kā rīta solījums?
Vai vienīgi jaunībā dzīvi redz?

Ne mūža piedzīvojums,
Kas lielas bagātības sedz?

Vai visa dzīvotā dzīve,

Kas celta labā un dailē,
Nav augoša piramīda,
Kas nobeidzas augstākā smailē?

RITUMA LOKĀ

Nav īstenības,
Kas reiz bijusi nav pasaciņa,

Nav pasaciņas,
Kas reiz bijusi nav īstenība. —

Nav dzīves,
Kas jau reiz nav caurdzīvotne,

Nav caurdzīvotnes,
Kas reiz netaps atjaunotne. —

Nav ziedoņa,
Kas dabā atkal ne par ziemu slāptu,

Nav ziemas,
Kas kā ziedons ne no jauna taptu. —

Nav straumju,
Kas reiz neizbeigtos smilšu sēklī,

Nav sēklu,
Kas no jauna neizlauztos teklē. —



Nav dzīves,
Kas reiz beidzot nāvē nenorimtu,

Nav nāves,
Kas no jauna atkal neatdzimtu. —

Tā ritums

Ritētu arvien tai pašā lokā

Un bēgums sākumu tā ķertu rokā. —

Bet vairākkārti,
Sai tekmei sadrāžoties, plaismo vārti —

Un vārti

Dod izeju un ceļu savukārti. —

Un, lai nu plūsma
Vairs nenovirmo tik pa pašu iekšu,

Dzen sfairu dūsma augstāk tos uz priekšu. —

Un pagātne
Ir sēklas grauds un jauna nākotne,

Mums katra diena jauna sākotne, —



548

DZEJOĻI ĀRPUS

KRĀJUMIEM

ATBILDE

Kā sistais lai atbild sitējam?
Kā gan citādi:

Kā akmens atbild tēraudam —

Ar uguni.

IFIGĒNIJA

Man tava aina apskaidrotā, smalkā

Priekš acīm vienmēr baltā vizmā bālē,
Kā balta klints, kas sasalusi gālē,
Tā tērpta savā klasiskajā valkā.

Tev lemts bij pazust tautu asins talkā,
Bet dieve tevi projām nesa tālē,

Kur jūra viļņus valsta smagā vālē

Un tevi ievērpj savā mūža šalkā ...

Man dieve žēlīga nav tādā mērā,

Tā mani iemetusi citā ērā

Kā gaisakuģi, polārvētru dzītu.

Tumst traģēdijas manā atmosfērā,
Mans vakars nepazīst vairs savu rītu,
Un sīkā dzīve salauž lielo mītu.
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IELU BRUĢIS

No paša akmens laikmeta tev cilts

Sniedz tāli iekšā vecos teiku mītos,

Kopš Prometeja guns no akmens šķilts.
Cik dažkārt laikos vēsturaizvadītos

Tu skaldīts, ritmots, rindots iekšā lējies
Kā veca dziesma akmeņstrofu vītos.

Gan nikni tu kā cietumsiena slējies,
Gan tu kā meža lauva noveikts, dīdīts,
Zem kājām gulstot, smagi nostenējies.
Kā ielu bruģis izgrauzts, apspļauts, mīdīts

Tu neradi vairs pretestus, ne gainus
Kā vergs, kas ilgi pacieš šausts un bīdīts.

Lai tumsas māte attin melnos saiņus
Un gāzes liljas tēraudstiebros zied

Vai gaisma izlej dzidrus ēterspaiņus,
Tu nebeidz ļaužu jūras viļņus liet,
Kas pāri līst tev, soļu plūzmā dūcot,

Un vienmēr iet un iet un nebeidz iet.

Pār tevi ripo ratu troksnis rūcot

Un aizput kalešas kā vējā spalvas,
Tik gurdi darba soļi velkas šļūcot.
Skrien skuķes, vieglas kājas, smagas galvas,
Ar sapņiem pārpilnas par pavasari
Kā zieduputeklīšu pilnas malvas.

Tev pāri gāja neskaitāmi bari,
No kuru kājspiediem tu švītrās strīpots,
Kad aizšausmoja nāve, posts un kari.

Kad tiki spridzināts un stieņos stīpots
Un, nedzīvs akmens, dzīvos ziedos plauki
No sarkanlietus asinspaltēm lipots

Kā nule uzziedējuši magoņlaukil

Bij miesas mestas gubās šķībi, greizi
Un mūriem apkārt šķīda smadzeņtrauki. —

Bet laiki nāks, tie laiki atnāks reizi,
Tie laiki, izcīnīti skarbās sāpēs,
Kad pretī sasliesies tu savu reizi.
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Ne cietumsienās vairs, ne tempļu kāpēs
Tu, zemu liekdamies, vairs nesagibsi,
Ne dzirdēsi vairs nāves dievu slāpēs.
Tu dzīvām asinīm vairs neaplipsi!
Tie laiki nāks — tu, nākotne, tos rādi:

Es redzu brīvības apokalipsi:

Stāv ielu bruģis, celts par barikādi.

ATJAUNOTĀJS

Atkal vētī,
Atkal pētī

Vecu vecās burvju rūnās!

Atkal jaunu ziedoņmedu
Pildi pagājības šūnās!

Tevim vienot,
Kopā sienot

Mezglā atrisušu gribu,
Ciešāk enerģijas jostu

Sasprangot uz izturību.

Jauna saldme,
Nesavaldme

Lai skan dvēsles kokļu spēlē,
Nogurušus vārdus mutē

Raisi vasarsvētku mēlē.

Aizraujošās,
Plivinošās,

Ilgās tālēs — projām auļo

Aptverošās jūtu dziņas,
Tuvums tev ir jāapsauļo.

Ikdienību,
Nedienību,

Visu dzīvi sīkpelēku
It kā nakti firmamentu

Pārliesmo ar spožu dēkul
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Pats lai gaisma

Tiec, ko baisma

Vairs ar tumsu nesamelno,
Tad tev pašam savās liesmās

Jāpārdeg un jāsapelnol

AUDZINĀTĀJS

Gars un dvēslel

Nākat apdvēseļot dabu!

Guns un spēks — mums vajag abu.

Gars un dvēsle!

Darāt plūstam nekaitību,
Atdzīvināt bezcerību,
Sadedzināt vienaldzību!

Ceļi, kas bez mērķa beidzas,

Taki, kuri ēnā mijas,

Soji, kuri tumsā zuda,

Pēdas, kuras smiltīs dzisa, —

Gars un dvēsle!

Katrs taks lai top par ceļu,

Katrs ceļš lai ved pie mērķa,

Katrs mērķis — gars un dvēsle —

Lai tas vieno, lai tas rada

Mūs uz lielo pasaulsmērķi!

JAUNI DIEVI

Mums jauni dievi, jauni altāri

Uz izdegušiem pelniem uzcelti;
Mēs kāpjam augstāk jūsu kāpes,
Mēs jūtam dziļāk jūsu sāpes,
Mēs slāpstam karstāk jūsu slāpes. —

lekš mums laiks sevi atkal atjauno,
Mēs tie, kas vakardienu vaiņago.
Mēs jaunas lapas esam dzīveskokam,

Mēs, ziedoņpali, saulē nenoplokam,
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Mēs tālāk laika straumei gultni rokam.

Mēs — zvanu melodiskais pārlējums,
Mēs — kapu velvēs lieldienvēstījums;
Mēs ceļam pagātni iz kapa snaudiem,
Mēs vijam leģendas iz viņas paudiem
Un mītu plīvurus iz līķu audiem.

Mēs esam ilgu mātes audzēkņi,
Mēs ejam atkal — viņas sūtīti,
Mums priekšā gari ceļi jānostaigā,
No jauna dzirkstēs jāmet pūķiem vaigā,
No jauna jābrien dziļā tumsas taigā.

No mūžības mums lielais uzdevums:

Iz nāves čaulām dzīve jāizloba,
Mums zeme jāceļ citā zvaigžņu globā.

ELĒĢIJA AUGUSTA DEGLAVA PIEMIŅAI

Pa šauriem dzīves vārtiem ienācis,
Liels gars reiz miesas tilpā dzima, auga,

Kā sīciņš atraiknīts dīgst mūru spraugā,
Tā aploks zema lauku būda bija;
Sauss darbs un sūra dūmu rija,
Tur klusi jaundienas viņš aizvadīja,
Neviena nemeklēts un nepazīts.

Tik mūzas, latvju mūzas ieraudzīts,
Kas retās, izkaisītās dvēsles kopā meklē,
Tam neļauj pazust sīkdienības seklē, —

Tā mūza klusi viņu noskūpstīja.
Un viņa likteni tā tālāk lēma,
Kas iepriekš bij jau zvaigznēs ierakstīts:

Viņš cēlās, pirms vēl ausa laiku rīts,

Viņš gāja, nerimstošas dziņas dzīts,
Jo pate mūza to pie rokas ņēma,
Tam lika tēvu, māju, mantu mest

Un ņēmās to uz kalna galu vest,
Lai ļaužu plūdus tur viņš pārredzētu
Un visu lielās sāpes nojaust spētu,
Lai sirds tam plaša taptu citus žēlot,
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Tam lika acīm mirdzēt, pierei kvēlot

Un rokai veidus tvert un mākslā tēlot.

Tā lielpilsētā to aiz vārtiem veda,
Kur zila debess skursteņdūmos rūso,
Kur ļaužu bars kā viļņi vētrā kūso,
Lai tur līdz galam izjustu viņš pats,
Kas sāpes, trūkums, izmisums un bads, —

Tā lika barā viņam līdzi iet

Un grūtā darbā karstus sviedrus liet,

Kur smagās nastas spieda plecus jēlus.
Tad — izjutis, cik vien ir sāpju, moku,
Ar drebošu un notirpušu roku

Viņš radīja mums nemirstīgus tēlus.

Tavs darbs nu galā, lielo darboni!

Un līdz ar rupjo darba dienu svārku

Tu miesas svārku līdzi novilki

Un zvaigžņu drēbēs tagad ietērpts cienīgs,
Tu mūsu priekšā stāvi liels un vienīgs,

Kas tu jau sīko garu vidū biji.
Tu mūs ar dailes darbu apveltīji,
Tu vēsturē mums devi spilgtu lapu,
Ar sirdsasinīm zīmēdams ik burtu,
Lai vājiem pēcnācējiem, kad tie gurtu,
No jauna sirdīs dzēstās liesmas kurtu.

Tu tautas pūram lējis zelta vāku,
Tu zemei pāri gājis it kā auglīgs gads.
Tavs darbs mums paliek, kaut tu gājis pats,
Tu latvju tautu atstāj bagātāku.

BAILĪGAS BŪDIŅAS

Zemas, bailīgas jūs pūlī satupušas,
Salmu jumtiem galvas izspūrušas.

lekšā tumsas pilni visi kakti,
Sīka svece deg ar kvēpu dakti.

Sīka krāsnī pagalītes liesma,

Arā — sals un vēja raudu dziesma,
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Galds bez maizes, ķēķī nedeg gunīts,
Bailīgs slapstās kaķīts, noliesējis sunīts.

Jūsu sirdis gaidot piekusušas,
Saules solījuma esat aizmirsušas.

Klusas tapušas pat jūsu vaidas,
Asrās aizsūkušās acis gaismas baidās.

Ak, kā sagaidīt jums lielo dienu,

Kad tā nāks un pārkāps zemo sienu,
Kad tā nāks un nocels zemo jumtu,
Lai ar varu jūs pie gaismas ārā stumtu,

Ak, kā sagaidīt jums lielo dienu!

NO MŪŽĪBAS UZ MŪŽĪBU

No mūžības uz mūžību

Caur maldiem un caur tumsību

Ikviens lai būtu ceļa spraudējs:

Ikviens spēj dzīvei gaismu dot,

Spēj tulkot to un atjaunot,
Tai savu veidu ieliekot.

No mūžības uz mūžību

Pa haosu un izklaidu

Ikviens lai būtu kopā audējs,

Kas dzīves diegus sarautos

Lai tītu teiku kamolos,

Lai austu mītu audumos.

No mūžības uz mūžību

Par pašu nāves pāreju
Lai būtu nemirstības paudējs.

Kas kokļu stīgas pārstieptu,
Kas lielo dziesmu dziedātu

No mūžības uz mūžību.



555

PASAULES MAIJS

Tas lielais uguns sārts,

Kas deg jau gadu simtu,

Grib, lai to vienmēr kurtu

Un nepagurtu,
Lai celtos paaudzes vai atkal grimtu.

Vēl cīņa galā nav,
Jo cīņa darbs ir reizā:

Stāv druvas atkal bēšas,
Un ceji plešas,

Drīz taisni iztekot, drīz leņķī greizā.

Un darbs vēl galā nav,

Jo darbs ir reizā cīņa:
Ar jauniem pūķiem migas
Šņāc daudzgalvīgas —

Kā atklāts naids, kā klusa ņirgas smīns.

Mums simbols ziedons pats,
Kas, zemes vārtus vērdams,
Ik gadus plūdu šalkā

Mums steidzas talkā,
Gan ziedus kaisīdams, gan krusu bērdams.

Mums tālāk vest un veikt

To darbu nepabeigtu:
Degt tumšās malas

No ziemas salas,
Lai beidzot lielo pasauls maiju sveiktu.

DZĪVE UN DZEJA

Kādēļ vispāri dzīvē vajag dzejas,
Kad dienu runās visu izteikt sokas?

Kam raibas vārdu vijas ritma krokās?

Kam teikas, pasaciņas sensenejas?
Pie skaņas skaņa vieglā vijā slejas,
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Kā koku zari vējā zilbes lokās:

Drīz vaļā atlaižas, drīz dodas rokās,
Bet dzīvē viss tiek spiests no neizejas.
Bet, kaut tev īstenības vidū stari

Un mūžam tu ar viņiem nesaprastos,
Kam cieti reiz pie kājām spārnu āvi,
Kad tava laiva piebrauks vēlu krastos,
Kā tev — kad tu pie ēnu vārtiem stāvi —

Bez saldas dzejas pārciest rūgto nāvi?

HOMO SAPIENS

Katram, kas dzīvē ienāk pa dzimšanas durvīm,
Apsveikts par sava gadu simteņa dēlu,
Vajga ar savas dvēseles degošu kvēlu

Lielo centra uguni pavairot,
Sevi kā ogli kureklī iemetot,
Lielā liesma lai gaišāk un augstāk degtu,
Lai ar gaismu un siltumu cilvēci segtu.

Katram, kas dzīvē pārkāpj pār tapšanas slieksni,

Vajga pirms sevi pašu pārradīt,
Visus dīgļus raisīt, kas dvēselē mīt:

Zieds dod augli, lai nākošais zieds zied kairāk;
Dzimt ir daudz, bet atdzimt un pārdzimt ir vairāk:

Savu būti kas spēj kā vēdekli plest,
Savam laikam var varvīksnu pāri mest.

Katram, kas ārā iziet pa dzīvības vārtiem,
Mūžu būtības trešā pakāpē:
Kas ne sevis, ne citus vairs nemeklē,
Enkura metējs tālākā dzīves jūrā,
Sēklas vējš lielajā cilvēces pūrā,
Tam no sava smadzeņu zvaigžņu globa
Jauno planētu sēkla jāizloba.
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SAPŅU BRĀĻI

Viss gadusimts no mūsu sapņa pildīts;
lai vaigā ar cits citu nepazītu,
mēs visi kopā aužam lielo mītu,
viss tuvums, tālums mūsu gara sildīts.

Mēs vienu asaru un sāpju brāļi,
mēs savām sāpēm citus vaiņagojam;
mēs pasauls laukā viņu sēkla esam,

mēs nemiernieki citiem mieru nesam,
mēs negaiss — zelta valgmē izgarojam.

Mēs vienu cerību un darba brāļi:
mēs tuvi, kas tik tāļi mēs un sveši;
mums visiem pārstiepj sarkanzīda telti
tas lepnais prieks: nav mūsu darbs par velti,
mēs valstis dalām, paši mantas beši.

Mēs brāļi — kaut ne vienas mātes klēpja,
mūs auklējusi sāpju māte iela;
mēs mūžam dzītie dzīves trimdenieki,
mēs tomēr esam zvaigžņu mantinieki,

un jaunas pasauls uzbūvei mēs viela.

VIENĪGAIS SPOŽUMS

Veltīts Balrona piemiņai

Nekā man nava bez šīs vienas laimes,

Kas visu manu jaunību jau sedza,
Kas manā sirdī kvēloja un dedza,

Kā vakarzvaigzne deg bez zvaigžņu saimes.

Nekā man nav kā tik šī viena mīla,

Nav drauga, rada man, kas dvēsli dala,
Man apkārt dziļa vientulības sala,

Kas līdzjūtā ne dzirkstēs neiešķīla.

Viens pats tik spožums manim ass un skarbs,

Tas reizēm ir mans tikums, svētums, grēks,

Kur viss mans atsvars sakopots un spēks

Un visi stari kopā kļūst — mans darbs.
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Mans darbs mans triumfs ir un ešafots,
Tas arī būs, kad mani kapā bedīs,
Tas cauri nāves durvīm mani vedīs,
Ar to es augšām celšos vaiņagots.

ZAĻAIS MAIJS

Tavs brālis bij aprīlis, ceļa lauzējs,
Bij kalnu stūmējs un ledus grauzējs,
Kas nāca kā Hēraklis zemi post.

Tu, maijs, nāc pats ar maigākām krāsām,
Tu nāc pie visām tautām un rāsām,
Savu zaļo jostu tām apkārt jozt.

Kā asnu pie asna bezgala zāli

Tu šodien vieno brāli ar brāli,
Kas visu pasaules klonu klāj.

Kas tumsas vajāts un varas spaidīts,
Kas pats savu šaubu un nespēka svaidīts,
No jauna ciešākās rindās stāj.

Ar radošu sauli, ar šalcošām vētrām

Tu, maijs, liec atzelt pat kapa mētrām,
Kas segu pār varoņu kapiem auž.

Šie kritušie varoņi kaps pie kapa
Ikviens ir skaļa vēstures lapa,
Kas lielās cīņas uzvaru pauž.

Še mūsu pagātnes augstā dziesma

Lai plešas gadu pēc gada kā liesma,
Lai iedegas vienmēr no jauna spars.

Lai plīvo šodien karogu strēles

Pār mums kā vasaras svētku mēles,
Lai izlejas pār mums sajūsmas gars,
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Mums sirdī deg jauni ideāli,
Priekš kuriem visi priekšējie bāli

Un vecai pasaulei jānogrimst.

Mēs ejam pāri pār savām sāpēm
No maija uz maiju pa zaļām kāpēm
Uz solīto zemi, kur saule dzimst.

VIENS MĀKONS

Viss debesis vienā zeltā un purpurā kūso,
Kā liesmu vēdeklis zibens krusti tāli rūso,

Viens mākons ceļas, no pašiem dziļumiem nākdams.

Gaiss mākoņu puķēm pildīta kristāla vāze,

Riet saule kā apgāzta sarkana vīna glāze,
Viens mākonī kāpj augšup, dobji šņākdams un

krākdams.

Pilns viesuļa prieka, dvesdams negaisa elpu,
Ar platiem zibeņu nažiem sagraiza telpu
Viens mākons, ar melnu metāla gaismu mākdams,

Viens vienīgs mākons, visu debesi vākdams,
Sniedz augšup ar joni
Un norauj saulei no galvas zelta kroni.

ZIEDONS UN ES

Man nevajag karstā dienvida

Un sarkano rožu purpura
Ar kaisles tvīksmi.

Ziedons un es —

Mēs esam bērni no agrienes.

Mēs negaidīsim rudeni

Ar dzeltēno dāliju uguni
Un vīna līksmi.
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Ziedons un es —

Mēs abi iesim no šejienes —

Mums apkārt bērza meitiņas
Tik zaļos matus vēdinās

Ar vēsu tvīksmi,
Kur ziedons un es —

Mēs dusam zem vienas velēnas,

ZEMENĪTE, VECENĪTE

Zemenīte,

Vecenīte,

Starp aizlauztām smildziņām viena uz

grāvmales dēd.

Uz mirušās vasaras kapa sērojot sēd.

Zemenīte,
Cabulīte:

Cik skaista vasara bija, kas to vairs zini

Kas vītušas puķes vēlreiz lai vaiņagā pin!
Vecenīte,

Beigulīte,
Vējš neklausās tevī un svilpojot garām skrien,
Nu stāsti skaisto stāstu sev pašai vien!

ZIEMA MAIJA VAIŅAGĀ

Ja tu jau šķieti dzīvību plokam,
tu vēl ne īsto avotu radi,
dzīvības likumu nenoteic gadi,
mūžam cauri iet rietoši vadi,
dzīve atgriežas vienmēr pa lokam.

Jaunības miglainā bezveidība,

jūtas, kas izdedza sprakstošos kvēlos,
celsies no jauna, kaut arī vēlos

gaiši redzamos reljefos tēlos,

sajūsmas trausmu pārvaldīs griba.
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Asins nav dots tev tik izšalkoties,
otrreiz vairs jaunību nesastopot,
lai tad lāsi pa lāsei skopot,
nē — kā mēnesim zūdot un topot
vienmēr tev atdzimt un pārveidoties.

Pārveidoties un veidot pašam,
dzīve ir pilnība, dzīve nav vājums,
rudens ir vasaras kāpinājums,
viss, ko piedzīvojis tev krājums,

jātop tev bagātam, jātop tev plašaml

Liec sevi darbā, liec kaltā vai spalvā,
lietām dod savas dvēseles krāsas,
tad tavas ēnas taps saules māsas,
varvīksnā vērtīsies asaru lāsas,
ziemai maija vaiņags būs galvā.

AIZVĒJA DZĪVĒ

Aizvēja dzīvē, aizvēja gados,

Negaiss kad garām ar pērkona brāzēm,
Rietošie avoti izsus un slēdzas,

Dziņas vairs nedzen, bet sanīkst un strēdzas

Līdzīgi nāvīgām slāpekļa gāzēm,
Tumsā kas attīstās kalnu vados.

Bezdarba gados, bezmērķa dzīvē,

Senāk, kad jutāmies līdzīgi dieviem,

Pilni no jaunības rūgstošā rauga,

Nejūtām brīvi, kad nav nu vairs žņauga,
Uzskatām visu ar smīnu un nieviem,
Dzirkstis vairs nelec, kad akmeni rīvē.

Vētra, nāc atkal, kas esi mums rados!

Aizrauj mūs! Pacel mūs! Virpuļo gaisā!
Māci mūs mīlēt, māci mūs nīdēt!

Nerviem liec trīcēt, dvēselei spīdēt,
Asins lai aumuļo sajūsmas kaisā

Vētrainā dzīvē! Vētrainos gadosl
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UZ BRĪVĪBAS ZIEDOKĻA

Aleksandra Masaka piemiņai

Nokāva! Nokāva! Puisīti nokāva!

Jaunzaļa dzīvība upurim krita!

Pats vēl ne dzīvojis, saules ne redzējis,
Tumsībā audzis, asaru dēliņš,
Mīlēja citus vairāk par sevi,
Nesa tiem pukstošo jaunekja sirdi.
Pelēka iela — brīvības ziedoklis,
Dārgāks par vārdiem — izlietais asins!

Asins sāk kūpēt, iela sāk runāt;
Ļaudis sauc kopā, liesmas met sirdīs;
Tūkstošu tūkstošus, pulkus aiz pulkiem
Apvieno saite — izlietā asins.

Tūkstošu acīs asaras vienas,
Tūkstošu sirdis sadzeltās sāpēs:
Nokāva! Nokāva! Jaunekli nokāva!

Nokaut ir gribēja brīvību pašu!
Vienota, stiprota ceļas tā augšā!
Zvanis pie kapa top brīvības zvanis:

Jaunekli, varoni, nekriti velti,

Spožāka uzlec brīvības saule,
Izlieta asins rādīs mums ce}u,
Tuvāk mūs vedīs cilvēces mērķim.

AICINĀTĀJS — CĪNĪTĀJS — VEIDOTĀJS

Pa laikiem no saules tāluma

Tie nāk un pasauli pārstaigā:
Nāk aicināt sācējs, nāk cīnītājs mācējs,
Nāk veidotājs, abu pakaļnācējs,

Un stingumā ienes plūstošu garu.

Pie saules lāpu iededzis,
Nes aicinātājs pravietis,

Tam regoņa acis un degoša mēle,
Tam dzejnieka raudošā kokļu spēle,

Viņš rūsušos zvanus aizkustina.
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Nāk cīnītājs, viņš ir jau šel

Tam pērkons slēpjas azotē,

Viņš nokāpj tumsas visdziļākā lejā
Un saules lodes sviež naktij sejā,

Un notriec ar zibšņiem mūža mūrus.

Nāk veidotājs pēcnieks ar samēru

Un plūdumam nosprauž robežu:

Viņš kliedzienus vērš par harmoniju,
Ņem grēkplūdiem pārstiepj varvīksnas viju

Un gaismas pili ceļ tūkstots torņiem.

CELIES

Vai tu smejies nu, ka reiz tu laidies?

Spārnus vēlreiz cilāt — vai nu baidies?

Straujā mulsā prāts vairs nepārkūso,
Spožās cīņas bruņas kaktā rūso.

Atšļukusi enerģijas josta,
Reiz tu jūra biji, nu tu — osta.

Reiz tu biji ceļš, vēl neiemīts,

Reiz tu gāji pats, nu citu dzīts.

Tavās liesmās visi tvaiki šķēlās,
Tavos dzeloņos viss ienaids dzēlās.

Celies!

Sevi pārveidības viļņos meti!

Ej un stājies atkal vētrām pretī!

Laidi laisko sātu, kūtro gausu,

Celies! celies! apgāz dzīru kausu!

Atstāj ostu, kur tu mieru zini,

Ej un atkal jaunu ceļu mini!
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MELNĀ MEITENE

Mēness naktij liek ap pleciem
Savu sudrabmētelīti:

«Teic — no kādas tāles nāci,
Manu melno meitenīti?»

Nosalušai tevim tīšu

Apkārt mīkstu miglas vilnu,
Piebēršu tev priekšautiņu
Spožiem vizulīšiem pilnu.
Saldu veldzējumu liešu

Tev no saviem ziliem traukiem,
Vadāšu pa debess dārziem

Un pa baltiem zvaigžņu laukiem,
Kur uz dzidriem staru stabiem

Baltās debess nomalītē

Dus tur pūku mākonītī

Zaļactiņa, Auseklīte.

Visiem debess kambarīšiem

Tevi cauri izvedīšu,
Tik pie rīta zelta sliekšņa
Mājā tevi atlaidīšu.

DUSI

Tagadne glāstot liek

Gurstošās pagātnes galvu uz klēpi:
Nu griezies uz saules pusi,
Lai siltāk tev tiek,

Un atveri brūces, ko slēpi,
Tik ilgi tu raudājuse,
Un asaras susi!

Un dusi. —
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PĀRMĒRĪGAIS

Dievi tev sūta laimi,
Bet tu?

— Raidi to projām netvertul

Dievi tev pielej kausu,
Bet tu?

— Atstum to nostu nedzertu!

Dievi liek sēdēt pie galda,
Bet tu?

— Aizgriezies klusu nomāju.
Aizgriezies klusu un raudi,

Kam tu

Nevienam, ko jūti, neizpaudi?
Priekš līdzjūtības par lepnu un cēlu,
Tik tu

Pusvārdiem izdves: «Viss nāk par vēlu!»

SĀPES

Grauds lūst, bet asnis ārā risinājās,
Zieds vīst, bet auglis vietā nokarājas,
Tik neauglīga sāpju viela vien

Ne zeļ, ne zied, tik sirdī rūgst un krājas.

Pa ceju sāpes iet un neapstājas,
Kur galvu pagriez, melna ēna klājas,
Un, kaut tās vienmēr iet, bez mites iet,
Nekur tām mērķa nav, nekur tām mājas.

SĀPJU MĀSAS

Mēs skumji skatāmies,
Kad jāsatiekas,
Aizmūžu paziņas
Vien' otrai liekas.
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Mēs visas dzirkstiņas
No lielā sārda

Vien' otru saprotam
Tāpat bez vārda.

Mēs skatāmies

Vien' otrai acis —

To vārdu «atpestīt»,
Kas mums to sacīs!

No lielā sārda mēs

Tik vieglas plēnes,
Kā zemei pāri slīd

Sen miris mēness.

Kā dzīvē ienācām

Un kā mēs tapām,

Kā rodas lāsītes

Uz puķu lapām.

Priekš dzīves rotājas
Mēs šurpu laistas,
Kā nāves līgavas
Mēs visas skaistas.

Bet visu skaistākas

Mēs esam mirstot,
Kā lapas sarkanas

Top, zemē birstot.

Bet vakars virsū nāk

Un izdzēš krāsas,
Tad tumsā paliekam
Mēs, sāpju māsas.

TRĪS DZĪVES

Nav dzīve tikai dzīvot vien —

Tā vienu dien', kā otru dien',
Laiks dzīvi trejās posmās sien:

Ne mirklis nav tik tāls un bāls,
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Ko nespēj otrreiz pārdzīvot
Kā jaunību
Caur atmiņu.
Nav it nekas tik velts un pelts,
Ko nespēj vēlreiz pārveidot
Caur atmiņu
Kā atziņu.
Un nav nekas tik skumjš un tumšs,
Ko nespēj vēlreiz pārveidot
Caur atziņu
Par daiļumu.
Tā esi tu, kas vārdu teic,
Ne tevi laiks, tu laiku veic

Un mirdams atdzimtību sveic.

DIEVA RADĪJUMI

Ne visi vienādi radīti,
Citiem dievs iedvesis dvēseli,
Citi ir dieva spļaudekļi.

Mazi grēciņi, mazas nelaimītes

Un vēl mazākas dvēselītes.

Kā odiņš trejdevītā paaudzē —

Tāda ir tagadne.

SAULES KRONIS

Viens austošs stars,
Kas naktī pašā visdziļākā
Ir dzimis kā maza gaismiņa,
Jo dienas gaišāk uzliesmodams,

Aug, vīstošai dzīvei atsparu dodams,
Un gaismas ticību atjauno.
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Viens plaukstošs zars,
Kas jauns pie dzīvības koka zeļ,
Jo kuplāk savu kuplumu ceļ;
Tam nekait sals, ne aukstie vēji,
Koks pašā ziemā aug spēji,
Ka visa zeme atzaļo.

Tas pestošs gars,

Kā spoža zvaigzne priekšā iet,
Kad dzīve atslābumā riet,

Viņš, zemes tumšam vārgam auzdams

let, pestīšanas mērķi sprauzdams,
Un vienmēr tuvāk nosprauž to.

Viens augošs bars,
Kas liels un lielāks top ikdien,
Drīz visu pasauli kopā sien!

Tie zemie, tumšie milijoni
Vīs visi kopā saules kroni,

Kas pašu cilvēci vaiņago.

ZVAIGZNES, SAULE, MĒNESS

Man nelīdz neviena zvaigznīte,
Tik augsta ir debess nomale,
Tik salti tās mirdz!

Bet pilna karstas asins man sirds.

Man nelīdz saule, kas ziedus ver,
No manas karstas pieres tā dzer

Tik sviedru rasu!

Ko es no viņas lai pretī prasu!

Man nepalīdz spožais mēnesis,
Arvien tas sapņus man sūtījis,
Kas nepiepildās!
Pie viņa man dvēsele nesasildās.

Kaut lūdzot man rokas izstieptas,
Man nepalīdz it nekas, nekas!
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VĒTRAS SAPNIS

Ilgi, ak, ilgi
Bez sapņu es dūksnainā mierā gulēju,

Lēni, lēnītēm

Es savas elpas šūpotnēs līgoju:
Norimuši bij asins aumuļi —■
Apklusuši nervu negaisi —

Izdzisuši sajūtas zvaigznāji. —

Šonakt, ak, šonakt

No jauna es atkal sapņoju —

Šonakt, ak, šonakt

No jauna es sapņiem ticēju,
šonakt savus reibuma kausus es pielēju,
Ar pašu neprātu šonakt es salīgu. —

Es celšos! es celšos!

Es gūšu atkal, ko nogulēju.
Uz vētru zemi es iešu ar vēju,
Par ilgu jau zvaigznēm es noticēju,

PIRMAIS MAIJS

Gads gājis. Atkal zaļš un sulīgs zars

Pie lielā dzīves koka vaļā raisās;
Ar jaunām sulām šūnās atdzimst spars,
Kaut pērnās trūdu lapas ceļā kaisās.

Mēs zinām: nāks tas pasauls pavasars,

Kas visu cilvēci jau apņemt taisās,
Tas liek mums aizmirst visas ciestās sāpes,
Mēs kāpjam tāļāk maija zaļās kāpes.

Un, līdzi plaucis, liels un sarkans zieds

Ik zaļā zarā vaļā risinājās,
Tas mūsu karogs sarkans, augsti siets,
Pār tūkstoš galvām lepni plivinājasl
Tā ejam. Daudz no mums jau ceļu iets,
Daudz putekļu jau klāja mūsu kājas.
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Tik tālāk! Kaut pa tuksnesi un smilti,
Mēs atplaukstam par jaunu, zaļu cilti!

Mums viena mūža dzīves nepietiek,
Ik gadā, laikmetā mēs jauni dzimstam —

Pats dzīves strauts mums tecēt neapsiek,
Kaut viens vai otris ceļa malā ļimstam.
Mums katrā pārveidībā liktens liek,
Lai iet uz vienu mērķi nenorimstam.

Mēs zvaigžņu solījumu piepildīsim
Un lielā nākotnē jūs ievedīsim.

BALTIE BRĪTIŅI

Baltie brītiņi
Paliek jau retāki,

Vakars dienas sāk ciešāki kopā rindot.

Krusas jātnieki,
Ledus šķēpneši

Sajāj pie loga, dzelžu pakāvām šķindot.

Augšā kāpj mākoņi,
Saules kaprači,

Tumsas svārkā, sniega kruzuļu krāgā:
Sauli kā mūmiju,
Zeltā iešūtu,

Guldina ziemas svina sarkofāgā.
Cilvēks, ledū kalts,
Sasaltu līdzi balts,

Ja tas nebūtu cerību zaļumos vīts,
Būtu tam tumsā grimt,
Mūžam neatdzimt,

Naktij ja nenāktu purpura sapņi līdz,
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GADUSIMTEŅA BALVA

Gadusimtenis nu projām dodas,
Atvadoties pasniegdams vēl balvas.

Jums — uz kapitāla zelta bļodas
Revolūcijas asiņaino galvu.

TUALETES NOSLĒPUMS

Ja frakai nespēj izdzīt traipekli,
Tad uzkar tam virsū ordeni.

TAUTAS PROGRESS

Gan jauns, gan vecs —

Kā putnis no zara uz zaru tie lec

Gan tango, čarlstonu, jacbandu
Un sauc to par tautas progresu.

MATERIĀLISTS

Kā augstāko dzīves baudu

Viņš atzīst tik naudu

Un dzīvo ar naudu

Par naudu

Caur naudu!
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BALTAIS VĒDEKLIS

Baltais vēdeklis

Vēdina vēsmu

Kaistošai pierei,
Tvīkstošām acīm.

Senās mīlas

Burvīgi saldo

Vēdina vēsmu

Baltais vēdeklis.

Atmiņu dārziem

Atveras vārti —

Zudušā laimē

Vēdina vēsmu

Baltais vēdeklis.

SARKANS PUMPURS

Sarkans pumpurs

lekritis, iededzies

Pērnajās, sausās

Rudens lapās.
Sulas sāk rietēt,

Dzīvība mostas:

lededzies saules

Sarkanais pumpurs.

Paceļas pieres,
Uzzibsnī acis —

Sirdīs iekritis

Saules un mīlas

Sarkanais pumpurs.
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APZINĪGAIS MAIJS

Maijs ir gada apziņa:
Viss, kas roku sastrādāts,

Viss, cik sāpju sirdī krāts,
Viss, cik ciestas pārestības,
Viss, cik jauna spēka, gribas,
It kā lauks no jauna zeļ.
Ziemas slogu nostu vej.
Sarkans zieds mums vajā plaukst,
Sarkans karogs gaisā čaukst.

Maijs ir gadu atmiņa:
Tur, kur lijis asins silts,

Tie, ko apklāj baltā smilts, —

Lai cik dziji kapi grimst,

Maijā tie no jauna dzimst,
Mūsu pulkiem priekšā stāj,

Ceju tālāk staigāt māj.
Sarkans karogs — asins liets —

Varmākām ir liesmains bieds.

Maijs ir gadu cerība:

Daudzo gadu maijs ikviens

Sien kā sarkans pavediens
Visu, kas jau veikts un gūts,
Kaut vēl priekšā ceļš mums grūts.
Ved mūs droša apziņa:

Maijs būs beidzot uzvara.

Sarkans karogs torņos siets

Būs, kad mērķis sasniegts ciets.

TAS BIJA ZIEDONĪ

Visas zilas actiņas
Brīnumu gaidīja,
Visas sārtas mutītes

Pasakas stāstīja,
Narcišu zobiņi
Smietin smējās,
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Zili zvaniņi

Zvanīja blakām.

Smalkas stīdziņas
letina tevi,
Zaļas lapiņas
Sedziņas klāja.

Vai vēl atmini?

Tas bija ziedonī.

DZEJNIEKS

Dzejnieks, vējmātes mīlamais dēls,
Piedzima viņai pusnaktī vēls,

Mēneša zaiguli,
Samtaino maiguli

Lika tā rožu lapās uz dusu.

Saskrēja raganas, vētra ar krusu:

Ārdot un spārdot,
Krācot un kūpot

Ņēma to septiņos gaisos šūpot;
Viesuļu vija
Aumaļām lija,

Zibens krusti to nokristīja.
Vējmātes mīlulis,

Sapņotājs žēls —

Negaisa audzēknis,
Nemiera tēls,

Reizē bij tēva pērkona dēls.

KOREKTAIS

Tas vīrs ir, kas visu atmaksā

Un atdod pret graudu draudu,
Neko viņš nepaliek parādā
Kā vienīgi tikai — naudu.
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KARJERISTS

Kas tālu tiks,
Tas zin, ka līdzeklis:

Pēc vēja jāgroza mētelis.

Bet, ja nu pašu mēteli kad

Vējš aizpūš projām, ko tad?

Tad — paliek pliks,

DROŠAIS

Viņš drošs, kad nedraud briesmas,
Un lielās kā zivs, kas nav vēl uz iesmas,

Bet, kad tā būs izcepta,
Būs citāda meldiņa.

MUTES SPRAUSLIS

Tas vārdu kauslis,
Tas mutes sprauslis
Lec vienmēr augšā no sēdekļa,
Ka būtu tur kniepīte iesprausta.

TIE VARENIE

Jūs jūtaties tagad vareni,
Bet stunda sitīs:

Kad pārāk gatavi bumbieri,
Tie dubļos kritīs.
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SLAPJA DAKTS

Ko līdz uz krūtīm saules sākts

Un villainītes segas,
Kad krūtīs sirds kā slapja dakts,
Kas sajūsmā neiedegas.

ZVAIGŽŅU SĒJĒJS

Kosmosa tīrumos,
Debesu laukos,
Ētera atmatās

Sējēja staigā:
Zvaigznes pilnām riekšavām kaisa,

Zilzaļas dzirkstiņas apkārt skraida

Spožas spirāles
Noviļņo pakaļ
No tās debesu

Izsētās uguns

Zemē nokrīt

Pa zvaigznīšu graudam.
lekrīt mums sirdīs,
Dvēselē uzzeļ,

Sajūsmā uzplaukst
Kvēlošos ziedos,

Augļus nes darbos,
Centienos cēlos,

Nobriest nākotnei sēklas saujas,
Laiks lai gatavo jaunas pļaujas.

SIEVIETES SMAIDI

Dzidri kā ēters

Sievietes smaidi

Spārnoti paceļas
Augstajos gaisos.
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Zemenes janvārī
Sievietes lūpas,
Saule un ziedons

Lido tām apkārt:
Rozes smaržo

No tālienes krastiem,
Atskrien pār jūru
Bezdelīgas.

Smagi un dobji
Dun vīrieša smiekli:

Nav viņos prieka,
Nav viņos spārnu.

Asi tie vibrē

Nicīgā smīnā,
Trekni līp apkārt
Kārīgos glaimos. —

Sadzīs tur brūces,
Apklusīs vaidi,
Viegli kur pārlido
Sievietes smaidi.

SVEICIENS "STRĀDNIEKU AVĪZEI" UZ 10 GADU

DARBĪBAS PIEMIŅU

Laiks gājis, daudz no ceļa Jums jau iets,
Daudz putekļu jau apklāj Jūsu kājas,
Bet Jūsu darba karogs, augsti siets,
Pār tūkstoš galvām lepni plivinājās.

Ik darīts Jūsu darbs kā sulīgs zars

Pie lielā dzīves koka vaļā raisās,
Ar jaunām sulām šūnās atdzimst spars,
Kaut pērnās trūdu lapas ceļā kaisās!

Jums viena mūža dzīves nepietiek,
Ik gadā, laikmetā mēs jauni dzimstam,
Pats dzīves strauts mums tecēt neapsiek,
Kaut viens vai otrs mēs ceļa malā ļimstam.

Mēs zinām, nāks tas pasauls pavasars,

Tas līdz mums aizmirst visas ciestās sāpes,
To kūtro masu veiks reiz liesmains gars,
Jūs — ejat tāļāk, kāpjat mūsu kāpes!
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ATCERE

Veltījums Dacei Akmentlņai 70 g. jubilejā

Kad dzīves plūsma steigā garām šalc,
Kad laika ritens visam pāri iet

Un rīts vairs vakardienu nepazīst,
Un aizmirstība visu pelniem klāj,

Kas ir tik spējīgs, kas pretim stājas laikam?

Kas cauri spīd caur aizmirstības miglu?
Ko pate nāve nespēj zemē mākt?

Tie ir tie retie izredzētie gari,
Kas tautas liktens zvaigznes sevī nes,
Kas agri spīd, kad ausis vēl nav rīts,
Un nenoriet, kad visu klāj jau nakts.

Gan bieži mākons viņu spozmi māc —

Jūs savas sīkās dzīves mutulī

To lielo spīdekļu vairs neatminat,
Bet pēkšņi dzīves priekškars paveras,

Un spožums izslējās pār visiem pāri —

Jūs apžilbuši pēkšņi noģist sākat:

Ir dzīve lielāka par Jūsu dzīvi,
Pret kuru niecīgs viss, kas Jums ir dārgs,
Kas pate noslēdz sevi zvaigžņu lokā.

Mums visiem tāda izredzēta reize,

Kur parādās mums dailes priesteriene,

Kas pirmā kūra svēto ugunskuru,
No kura gaisma plūda visai tautai.

Tā nāk ar savu nodzīvoto dzīvi,
Tā viņas dzīve nav, tā tautas dzīve,
Ko tā kā zvaigžņu segu noklāj priekšā,
Kas visa zib un mirdz, un dailē laistās, —

Kas viņai pašai pieder no šīs dzīves,
Tur Ir tas smagi vītais ērkšķu vaiņags,
Kas asiem dzelkņiem līdz pat sirdij dur, —

Tas rūgtais malks, gan sniegts tai zelta kausā,
Ko līdz pat dibenam tā izdzēruse. —

Nes lielu upuri tā — sevi pašu —

Tā pirmā zvaigzne agrā taujās rītā,
Tā latvju — teika, dziesma, pasaciņa!

Uz Tevi, daiļā, visas acis vērstas,

Tu, lielā, atkal visas sirdis iededz,
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Tu visus pacel pāri dienas dzīvei,
Tu lieci dzīvot tautas nemirstībai.

Tu pate, nemirstības iemiesojums,
Gan vārgā miesas tērpā tagad rādies,
Tu — Dolorosa — sāpju jaunava,
Kam visi šķēpi iet caur dvēseli. —

Bet kas ir sāpes, miesa, dzīve, nāve:

To visu pārspēj Tava gara dzīvei

Tavs darbs uz viegliem spārniem Tevi nes.

Tie dailes tēli, kam Tu dzīvi devi,
Nāk Tevi sveicināt no laika tālēm:

Nāk Ofēlija, pin Tev ziedus matos,

Nāk Dezdemona, dzied Tev skumju dziesmu,
Un lepnā karaliene Marija
No ešafota sveicienus Tev sūta,
Bet latvju meitas, baltās vaidelotes,
Kā māsas apstāj Tevi pulciņā,
Un ņiprais Sprīdītis sēd Tev pie kājām.
Un Mirdza stīgo tevi mēnesstaros

Un gaida aiznest burvju laiviņā. —

Nāk visi, visi Tava gara bērni,
Un katrs Tavā priekšā galvu liec.

Lai Tava zvaigzne tālāk spīd pār mums,

Tad daile atkal ziedēs Latvijā
Un ideāli atplauks jaunā spozmē,
Un tautas dzīve vienmēr atjaunosies,
Tu dzīvosi ar mums un — mēs ar Tevi.

BALTIE CERIŅI

Ķristapiņa piemiņai

Raits ceriņkoks — viscauri ziedos tīts,
Bet zieds pats skaistākais zied galotnē.
Kāpj puisēns pašā augšā — ziedu lauž:

Stāv lejā meitenīts.

Viņš sniedz tp viņai, dziļi sarkdams pats,
Un viņa ziedu acīm priekšā liek. —
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Viss teikts un izteikts saldā nopūtā,
Un vairāk — it nekas.

Daudz dzīvē vārdu teic — daudz ziedu zied,
Bet toreiz lauztais baltais ceriņzieds,
Tas bij no brīnumdārza jaunībā,
Tas otrreiz nezied vairs.

SPĀRNI

Lai filozofs smejas:
«Kas tiek jums no dejas!»
Mums dejas prieki
Nav tukši nieki:

Kad nomesti ikdienas sārņi,
Tie ceļ mūs kā dievišķi spārni.

MAIJA SVĒTKOS

Un atkal uzaususe dienu diena:

Plaukst sarkans karogs, cēli augšup sliets

Uz zemes pelēkputekļainā pliena
Kā pašas saules sarkankvēlais zieds.

Pa visu tāļo, plašo pasauls āri

Nāk maija svētkus svinēt proletāri.

Klus mašīnas ar skaļo metālrīkli,
Nav varas vairs tām šodien kaukt un saukt,
Dreb dzelžu skriemeļi, trīc tēraudtīkli,
Mēs spētu tos ar vienu vārdu jaukt.
Rimst tūkstošrīboņu un trokšņu dūņas,
Kad atskan proletāru uguns ruņas.

Klaudz smagie soļi, grūst un grūst kā grūzma,
Un lielā straumē visus līdzi rauj
Tas jaunais spēks, tā pavasara plūsma,
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Kas visus spaidu dambjus zemē grauj,
Tas spēks nāk, putekļus zem kājām triekdams

Un visas lepnās galvas zemē liekdams.

Tas augošs spēks, kas augdams aug ar gadiem
Tas iemests raugs, kas masas dzīslās briest,

Kas iet pa visiem apakšzemes vadiem

Kā rūcošs uguns, kas vairs neizdziest,
Tas vieno pagātni ar nākamību

Par vienu liela mērķa apvienību.

Veļ pagātne no kapiem velēnveltni,
Dzīvs varoņgars, kas tikai miesā veikts,
Nāk skatīt mūsu nākamības celtni,
Lai lielais darbs tiek vienmēr ašāk steigts

Un, augdams spēji, aug ar katru dienu

Un augsti paceļas pār tumsas sienu.

Lai plecus nu pie pleciem ciešāk slienām,
Tad pasauls loks būs beidzot kopā slēgts,
Pēc sāpju naktīm un pēc cīņu dienām

Mums ausīs uzvara un saules lēkts:

Tad kritīs visi netaisnības balsti

Un dzīves bāri iegūs saules valsti.

ACU SPĒKS

Ko tas līdz!

Ko tas līdz!

Ja uz acīm neklausies,

Pašas viņas meklēt ies;

Jems uz spārnu skatieniem,

Ko tu paglabātu slēpi,
Smagu sapņu pilnu klēpi

Apakš skropstu vēdekļiem,
Gaisu gaisos skries ar tiem!

Vārdu zīds

Vītinvīts,

Vārdi mīļi, vārdi bargi,
Ja tu viņus nenosargi

Sev aiz prāta atslēgas,
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Slēgtus lūpu ugunslokā,
Uzskries tie kā putni kokā,
Dziedās jaunās meldiņas,
Vecu dziesmu ieskaņas.

Domas māj,

Nenostāj,
Tās kā uguns ārā spraucas!
Uzacis gan grumbās raucas.

Burvība uz viņām mīt:

Viņas lokās izlokotas,
Domām der kā raganslotas.

Domāts, darīts! Šodien, rīt

Liktens zvaigznei jānokrīt. —-

SPORTISTAM

Kam galvā doma! Panākts viss,

Kad tikai kājām slava!

Tik skrej un skrej kā stundenis,
Kam rādītāja nava.

LIELMUTIM

Tam domu maz, bet daudz ir vārdu

Un prot viņš varen lielīties:

Viņš vīriņš mazs ar lielu bārdu,
Pats savā bārdā sapinies.

KRITIĶIM

Viņš lamājas un tiek lamāts:

Nu atņemts suņiem amats!
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SĀTAN, ATKĀPIES!

Viegli var izsaukties:

«Sātan, atkāpies!»
Bet te nu jāizšķir,
Kurš kuru reiz tas sātans ir.

PADEVĪGAIS

Tik pazemīgs, tik iztapīgs,
Pats lamāts, neko nesacīja!
Viņš klusēja pat padevīgs,
Kad sen jau nosists bija.

ZELTA CILVĒKS

Tam zelta pensneja
Uz sarkana deguna
Un mutē zelta zobi mirdz!

Tik jāmeklē,
Vai krūšu atvilktnē

Tam arī zelta sirds?

DIVĒJAS LOMAS

Tie resnie prātnieki!
Tie gudrie domnieki!

Bet nabaga dzejnieki
Ir varavīksnes jātnieki.
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ANNAI BRIGADEREI

35 g. rakstnieces darba svētkos

Tu lielā gavilniece,
Tev priekšā šodien galva jānoliec,
Lai Laima Tevim visas balvas veltī.

Lai slavas saule tavu mūzu zeltī.

Es līdzi mīji sveicu tevi arī,

Kā sauli vakarā sveic mēnesstari.

HUMĀNI

Par seniem, izbijušiem vergu laikiem,
Kad strādāja ar visiem soda daikiem,
Cik daži labi zaļoksnēji skausti

Ar vecām pātagām tad tika šausti.

Laiks nesis humānāku parašu:
Uz vecu muguru

Cērt jaunu pātagu.

VECIE UN JAUNIE LAIKI

Laiks iet — un viss ar laiku mainās,
Un vienmēr iznirst citas ainas,
Un jauni laiki nāk ar jaunu modi,
Pat jauni grēki nāk un jauni sodi,
Tik vecais krusts tāds pats, kā bijis sen,

Bet tagad jaunas naglas viņā dzen.

PIEDOT — IEDOT

Gan labi: visu saprast un piedot.
Vēl labāk: saprast un latiņu ziedot.

Vislabāk: krietni ar nūju iedot.



585

JĀŅAM JAUNSUDRABIŅAM

Gara bagātam un mīļotam kolēgam viņa 35 gadu
darbības atcerē.

Tu trīskārt godājams un klāt vēl pieci,
Lai to kā lauru kroni galvā lieci.

Un trejkārtīgas dāvanas tev arī.

Lai tevi pušķotu kā rožu zari.

Tu mūsu tumšo, kailo dzīvi grezno,

Tu dzīvo pantos tērp un skaisti glezno,
Un trešā lieta, par ko vēl man prieks, —

Tu reizē dvēseļu un zivju makšķernieks.
Es turpmāk novēlu tev galvu pilnu domu,
Lai daudz vēl mūsu tautai spētu gleznot, dzejot
Un vaļas brīžos makšķerēt un zvejot —

Lai vilktu katrā bārdas matā Pēt'ra lomu.

PROLOGS "FAUSTA" IZRĀDEI NACIONĀLĀ

OPERĀ GĒTES 100 GADU ATCERES DIENĀ

Sai namā notrīs it kā svētas šalkas,
No mūžības kā vēsma pretim dveš —

Jūs paraduši baudīt citas malkas,

Un, ko še skatīsat, jums liksies svešs,
Jums acis vērojušas citas ainas,
Kur raibi skati ņirb un dejas rit,

Kur ikdienība sīkos tēlos mainas

Un viss jau aizmirsts tiek, kad pusnakts sit.

Tad mājās steidzat jūs uz saldu snaudu,
Lai dienas darbam rītā agri spirgt,
Cits iekustināts meklē jaunu baudu:

Pie džesa skaņām lētu mīlu pirkt.
Un te jums pēkšņi veras cita sfēra,
Te mūža pērkonis jums pretim grauj,
Te dzīve mērota pēc cita mēra,

Kas jūs no zemes pīšļiem augšup rauj.
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Nāk dvēsļu valdnieks, kas nav mirdams miris

Viņš nāk no mūžu kapiem uzcēlies —

No gadu simteņiem viņš augšup niris,
Caur gadu simteņiem viņš tālāk ies.

Viņš netēlos jums priekšā jautras spēles
No smieklu raķetes, kas sprakstot dziest,

Viņš sirdis lies jums karstas liesmu kvēles,
To gara uguni, kas neapdziest. —

Varbūt šī uguns sen jums sirdī dedza,
No pašas tālās, jaukās bērnības,
Tik dzīves pelnu kārta viņu sedza.

Kas dien' no dienas biežāk sakrājas
Te burvis nāk un liek, lai dvēsle mostas,
Un savas dzīves tumšo mīklu min,

Viņš raisa va]ā varavīksnas jostas
Un jums priekš acīm visas krāsas tin.

«Nāk dvēsle jauna, kautra kā no rīta,
Kad jūs vēl tāpat pašā augšanā,
Kad jauno jūtu strāva nevaldīta

Kā verdošs avots pāri pludoja,
Kad miglas plīvurs pasauli vēl tina.

Vēl slēgtais pumpurs brīnus solīja,
Kad rokas pļavās tūkstots puķes šķina,
Kad visas lejas pilnum pildīja.
Bij patiesības dziņa, prieks pie malda,
Nekā jums nebija un tomēr daudz;
Tās jūtas, kuras sirdi trauc bez valda,
Tā laimība, ko dziļi sāpes jauc. —

Viņš dos jums mīlas varu, naida dedzību,
Dos atpakaļ jums jūsu jaunību.»

Tad atkal — it kā bargais negaiss stājas,
Un atzaļo no viņa spirdzis lauks,

Viņš atgriezīsies savās mūža mājās
Un atkal nāks, kad laikmets viņu sauks.

Bet it kā zelta saules pavedienu,
Ar kuru kopā saistās mūžības,

Viņš atvadoties ņems sev līdzi vienu:

Ņems jūsu sirdis, jūsu asaras
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BRŪTGĀNS UN BRŪTE

Bija tāds mazpuisīts
Kā rudzos kokālīts,
Blakām tam skuķīte
Kā rudzu puķīte!
Abi tie rotājās,
Smējās un mīlējās,
Priecīgā dejā
Kā vārpiņas vējā
Viens otram klanījās.
Viens āboliņš:
Abi tie iekoda.

Viens riekstiņš:
Uz pusēm to dalīja.
Ar vienu žagaru abus pēra.

ATDZĪVINĀTA ROZE

Roze, balta roze,

Sniegs un sals

It kā visa esi,
Bet tik saldi dvesi!

Teic — ko slēptu
Savā kausā nesi?

Ārā salti vēji
Pretim dveš —>

Te nav tavas mājas,
Kur tev saknēm kājas,
Katra lapa
Skarot drebinājās,

Roze, balta roze,

Dienvidbērns!

Saiņos iesaiņotu,
It kā iezārkotu

Tevi sūta

Citiem būt par rotu.
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Roze, balta roze,

Mana sirds,
Daudzkārt tevi šķeltu
Tveicē liek, lai zeltu,

Jaunplaukušu
Lai no kapa celtu.

JĀNIM MISIŅAM, DIŽAJAM JUBILĀRAM

Sveiciens pagātnes atskatā

Liktens spoli ritināja:
Nebij debess vienmēr zils —

Bargi laiki pāri gāja,
Dzelmē grima gaismas pils. —

Asins plūda tautas laukos —

Viss bij nakts un tumsas segts
Gaismas pilī kristāltraukos

Dega uguns mūžam degts.
Kas tas bij, kas elji lēja,
Ka tai gaismai nebij dzist?

Kas tos pavedienus sēja,
Kad viss dzirās irt un rist?

Kad pēc negaisiem un vētrām

Augšām cēlās gaismas pils,
Kad uz kapu sausām mētrām

Zēla jaunu audžu sils.

Tagad visa jaunā tauta

Sajem Tavas mantības,
Itin kā no dzidra strauta

Katrs nāk un padzeras.

Pagājības rūnu vītes

Tu kā burvis atburto:

Spožas veļu dvēselītes

Lasītāju aplido.
Lai nu Tevis dotās balvas

Tevi pašu veldz un spirdz!
Lai virs Tavas sirmās galvas
Mūžam zila debess mirdz!
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AIZGULĒJIES PRAVIETIS

Slēp sevī dziļi iekšā

Graujošo domu,

Degošo vārdu,
Kā zeme savā klēpī slēpj sēklu
Un nelaiž par agru to ārā,
Lai kovārņi neizknābj to,
Ne vārnas aiznes pa gaisu,

Ja nāksi par agru
Ar graujošo domu,
Ar degošo vārdu,
Tu moceklis kļūsi
Un izsīks tev dvēseles velga,
Pirms citus veldzināt spēsi.

Ja nāksi par vēlu

Un sludināt sāksi,
Ko sen priekš tevis

Jau teikuši citi,
Tu būsi nelga
Un izsmieklis ļaudīm:

«Lūk, pravietis modies,
Kas aizgulējies!»

PAULAM SAKSIM

Veltījums viņa gaviļdienai

Dailē «Trejmeitiņu» vija
Simt un simtkārt atskanēja;
Tava dziesma to, kas bija,
Jaukās skaņās pārkausēja.

Seno sāpju saldo smeldzi,

Izjustu un pārdzīvotu,
Tu mums sniedz kā dvēsles veldzi,
Lai mūs pašus atjaunotu.

Tavus toņus brīnummaigus,
Kas kā kausēts dzintars lejas,
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Dzirdot, mitrums sedz mums valgus,
Visi līdz Tev raud un smejas!

Kam Tu sirdī iedziedājies
It k§ bite rožu kausā,,
Nav vairs Tevi mīlēt stājies,
Pacelts dailes jaunā ausā.

Un, kad nāktu reiz tā diena,

Kad šī balss vairs neskanētu,
Otra nebūs vairs neviena,
Kas tik daiļi dziedāt spētu!

KĀRLIM BRĪVNIEKAM

Kā svešniece vēl Mūza bieži staigā,

Ap cēlo galvu ērkšķu vaiņags vīts,
Un dziļas sēras dievišķīgā vaigā
Kā asins piliens liljes kausā trīc.

Un ne ikreiz iejem vietu,
Kur laiskā mierā viņai labi ietu.

Ne visur vēl tai stalti nami celti,
Kur tā lai savu daili izplata,
Tā ātri maina savu vieglo telti

Un visas tautas malas apstaigā.
Tā visur gara gaismas sēklu kaisa

Un cilvēci no tumsas saitēm raisa.

Un strādniekiem, ko savā vīna kalnā

No rīta agri viņa izsūta,
Tiem jātvīkst karstumā un jādreb salnā,
Pirms panākumi darbu saldina,
Bet dziņa augstāka tiem sirdi pilda,
Un liesma svētāka to krūtis silda.

Ir tu — tu strādnieks tāds, kam lija sviedri

Kam sirdī iedegts Mūzas gaišais kvēls,
Ir tevim dzīves rūgtums bij par biedri,
Tas bij tavs pavadonis agris, vēls.

Bet stars, kas izplūda no gaismas tēla.

Tas pagurstošu tevi vienmēr cēla.

Gan zemes mantas tevim nav par balvu,
Un dižens piemineklis tiek tev celts,
Bet tomēr droši vari pacelt galvu,
Jo tava darba pūles bij tavs zelts.
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Un sajūsmības karogs tavā rokā,
Ar to tu lauzi ceļu šaurā lokā.

Un, nostaigājis garu laika sprīdi,
Tu garā atpakaļu atskaties

Un, domās pārdzīvodams īsu brīdi,
No kalna gala lejā noraugies:
Un, redzot spožu tautas nākamību,
Tu sirdī jūti saldu gandarību,

PROLOGS "PŪT, VĒJIŅI!" IZRĀDEI

Nolasīts 12. sept. Dailes teātri

Sīks gabaliņš, no lielās dzīves izgriezts,
Se notēlojas Jūsu acu priekšā,
Ik latvju sētā tāds ir sastopams;
Tie paši prieki un tās pašas bēdas!

Tiem laika plūsma šļācot pāri iet,
Un aizmirstības smiltis aizklāj pēdas.
Bet tomēr — kas šīs smiltis atrok nost?

Kur spēks, kas laika plūsmai stājas pretī?
Kas ikdienību paceļ laikmetībā
Un viņas pelēkumam spīdēt liek?

Kas visu sāpes sakausē kā vienas

Un sīko dzīvi paceļ varonībā? —

Tā dailes roka ir, tas pārciests skaistums,
Kas visas sirdis savā varā tver,
Kā varvīksna, kas uzsūc zemes tvaikus

Un spožā lokā izstiepj debešos.

Tā dzīve nav — tā pārvarēta dzīve,
Kas vairāk dzīvo nekā simtiem mūžu.

Te skumjas skumjāk skumst, te prieks skan skaļāk,
Te Antiņš, vārgākais no visiem vārgiem,
No stiprā samīts tiek, bet tomēr veic,

Te sīkās meitenītes dvēselīte,
Te tautas bārenīte Baibaliņa
Kā zīda diedziņš vēja šūpotnēs

Kļūst varone, kas ceļ visstiprāko
Un pašus dzīves rāmjus pušu lauž,
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Kas visu paceļ lielā apskaidrībā. —

Un visu apvērpj dabas varenība:

Brāž melna auka, zibeņi met šķēpus
Un sasper kuplo egli pagalmā,
Kas lūst kā Baibaliņas dvēselīte,

Un Daugava iet, augsti putodama,
Un paņem līdzi dārgas dvēselītes

Un aiznes baltās jūras augstumā.
Tā visi pavedieni vērpjas kopā:
Gan dabas varenums, gan dzīves šaurums

Un attēlojas dailes simbolos.

Bet, kas to visu veido, kas to valda,
Kas visus pavedienus kopā auž,
To spēj tik liela mākslinieka roka.

Nu roka atkritusi, stinga dus —

Nu kamols izkritis pats tāļāk veļas,
Nu sirds, kas karsti pukstēja, ir auksta.

To pašu melnā veļu Daugava
Nes projām lielās jūras augstumos.
Bet līdzi ņem viņš pašas tautas dvēsli

Un uznes cilvēcības augstumos

LABAIS DRAUGS

Pulksteni, tu mans labais draugs,
Tu ej un ej,
Lai sirds man raud vai smej.
Kad skrēju sajūsmā,
Tu līdzi skrej,
Tavs rādītājs dejodams dej'l
Nu tu kā pieliets ar svinu

Steidz tiku taku

Man gausi, sāpīgi blaku,
Es klausos tevī, mans draugs,
Balss ierūsis —

Tavs rādītājs nolūzis. —
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PROLOGS NACIONĀLĀ TEĀTRA 4000. IZRĀDEI

Cctrtūkstoškārt jau Mūzas zelta pēdas
So savu dailes templi apciemo
Un dienu rūdā jauktus priekus, bēdas

Jums garā atveidotus kristālo.

Tā pašus jūs ceļ augstāk garu sfērā,

Kur jūsu priekšā dzīves vērtības

Laiks sver un šķiro savā lielā mērā:

Kas mirklim der, tas mūžam paliekas.
Un, tāli plēšot savus dzidros starus,
Tā dod jums cēlāko, ko vien var dot:

Tā sūta savus izredzētos garus

Jūs zemes virsū allaž apciemot.
Nāk — kas tur nāk? caur rūgtām asrām smaidošs?

Tas mīļais Blaumanis, no zemes smagnes brīvs;
Nāk — kas tur nāk? kā rudens vēji vaidošs,
Vai Rainis tas? vai miris vēl tas dzīvs?

Tie jautā: Vai mums bezveidībā nirti,
Un mūsu mūža darbs lai būtu velts?

Vai Indrāntēvam beigties tumšā pirtī,
Lai bērnu siržu akmens taptu šķelts?
Kā ielikt krūtīs jums to mīlas kvēlu,
To liesmu, kura deg un nenorimst,
Lai nebūtu vairs pazudušo dēlu,
Kas nepaglābti dzīves dubļos grimst?
Tiek Jāzeps bedrē mests no brāļu naida,
Bet ērkšķu kreklā lielo mīlu nes;

Pats, nāvē saldams, jums to sauli raida,
Kas sienu nokausē starp «cits un es».

Nāk Uldis pārvest sevim līgaviņu,
Bet zemo bārenīti ierauga,
Un latvju tautu, mazo Baibaliņu,
Nes baltās jūras pašā augstumā
Vai tālāk ritināt man sāpju dzeju?
Vēl viņas tēlu daudz jums garām klīst.

Bet Mūza rāda laipnāku jau seju,
Un spirgtais rīts caur baigo nakti svīst.

Jau agri kājas aunas brašais Sprīdīts
Un iziet laimi meklēt pasaulē,
Bet dēkām cauri, briesmu neatbaidīts,

Viņš laimi pašu rod tik dzimtenē:
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Tur mīļi smaida pameitiņa Maija,
Tā citus žēlot apakšzemē iet, —

Tur Lolita jau saldos sapņos aijā,
Kur viņas brīnumputnis mūžam dzied.

Tur priecīgs saimnieks dara pārgalvības,
Ka publika aiz smiekliem neapklus,
Bet Viesturs paceļas no pagājības,
Kur lielie varoņi mums kapos dus. —

Un laiki tālāk iet, un laiki mainas,
Jo dzīves plūsma mūžam nevar stāt,
Tā līdzi nes jums vienmēr jaunas ainas,
Un pulki jaunu garu rodas klāt.

Bet nepietiek tā gara vien, kas radošs,
Viens pats tas nespēj darbu galā vest,
Tam līdzi gars, kas tēlojošs un vadošs

Spēj stingā miesā dzīvu liesmu dvest.

Tie abi, darbojoties roku rokā,
No krūts sev visu būti ārā smeļ
Un vienmēr spilgtāk dzīves veidus loka

Un dailes drosmē tos jums priekšā ceļ.
Tiem alga tiek, kad tautai labi klājas,
Nekāds tad upuris tiem nebūs velts,
Lai katris, kas še nācis, pāriet mājās
Sev sirdī atjaunots un garā celts.

Jums Mūzas skūpsts lai šodien pieri skārtu

To karstā darbā vēsi veldzinot,
Tad jaunā darbā atkal tūkstoškārtu

Jūs spēsat visu tautu aplaimot.

RODOPES KURPĪTE

Tā vienkārša pasaka bija,
Par daudz tā vienkāršai

Par zelta kurpēm tā stāsta,

Ko princese valkāja.
Bet krauklis skrēja pa gaisu
Un piepeši nolaidās,
Tas paķēra zelta kunpi
Un projām aiznesa.
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Tas nesa to tāli tālē,

Kur princis kāds sēdēja
Kā šķīrējtiesnesis tirgū, —

Tam klēpī to iemeta.

Un princis atmeta visu,
Un, ilgu un nemieru dzīts,
Tas gāja, lai meklētu kurpi,
Kas pirmai derētu klāt.

Viņš gāja pa tāļu tālēm,

Viņš gāja nakti un dien' —

Tas otru kurpīti rada

Un valkātāju līdz.

Bij divas kurpes nu kopā
Un divas sirdis nu ar,

Tā vienkārša pasaka stāsta,
Bet vairāk — vai vajaga?

MAZS ZEMES GABALIŅŠ

Mazs zemes gabaliņš, pilns mūsu pēdām,
Kas iemītas pa purviem, gružiem, oļiem,
Kas saaudzis ar mūsu priekiem, bēdām

No bērna teciņiem līdz lieliem soļiem, —

Šis gabaliņš ir manu sirdi guvis,
Viņš pats par manu dvēseli ir kļuvis.

Še mani pazīst koki, krūmi, dabā

Ik stādiņš, vai tas ziedējis vai vītis,

Ik ceļa stabiņš manus skatus glabā,
Pie manām kājām līp ik puteklītis —

Tas vienīgais, kas mani pavadīja,
Kad citu draugu pārāk maz man bija.

Un, mani svētījot, vēl liecas liepa
Un glauda klāt man savu vēso vaigu,
Ik smildziņa man pakaļ kaklu stiepa:
«Tā aiziet izbrist tumšo briesmu taigu!»
Un mākoņi pār manu vaigu lija:
Tas nebij lietus, asaras tās bija.
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Nu māte, dzimtene, es tavā klēpī mītu

Kad cita nav, kas mani pavadītu,
Dod, debestiņ, man tavu zvaigžņu degu,
Kad neskars mani vairs neviena glāsti,

Tu, za|ā zālīte, par mani stāsti.

NORIETOŠAI ZVAIGZNEI

Veltījums Tusneldai Simsonel

I

Dīga rozes, zēla lauri,

Lakstīgala kroni pina,
Kad tā zemes klonu mina,

Dīga rozes, zēla lauri.

Plauka rozes, plauka lauri,
Zeltā vērpās dzīves dzija,
Kad tā mūsu vidū bija,
Plauka rozes, plauka lauri!

Sārtas rozes, zaļi lauri

Vijās tai ap galvu vītnē,

Ziedēja tai matu pītnē
Sārtas rozes, zaļi lauri!

Gauda veļu vēju auri,
Nodzēš gaišās dzīves liesmas,
Pārtrūkst skaņas, apklust dziesmas,

Nobirst rozes, nolūst lauri. —

Ausīs atkal ziedoņdienas,

Zaļi uzzels kapa mauri,
Atplauks rozes, atplauks lauri,
Nebūs vienas, tik tās vienas!
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II

ZVAIGZŅU MĀJA

Tapt un atkal nogrimt,
Degt kā laika kvēle,
Mirt un augšāmcelties
Ir tik mūžu spēle,
Sajust sevi, ka es esmu,
Salā iedvest siltu dvesmu.

Lielais likums lika

Nojaukt zvaigžņu māju,
Kad pār pasauls slieksni

Cēlām savu kāju,
Lai sev citu māju celtu,
Apjumtu ar jaunu zeltu.

Līdzi esam daļa
Radīšanas elpas,
Kas ar savu spēku
Pilda pasauls telpas,
Lielās saules siltie stari

Alēs tie paši esam ari!

Radīti kas esam,

Mēs no jauna radām,
Šalcot laika straumi

Mēs caur dzīvi vadām,
Sadevušies roku rokā,
Laiks ar telpu, ejam lokā.

DAIĻĀKAI LATVJU DZIEDONEI

MAIJAI BRIGADEREI

Viņas mūža gavildienā

Kur Tu ņēmi to dziesmiņu,
Kas actiņas slapināja?
Kur Tu ņēmi tos vārdiņus,
Kuri sirdi mierināja?
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Vai Tev māte lakstīgalu
Mazai lika šūpolī?
Tev bij dziesmu pieci podi
Apenīšu dārziņāl

Citiem teica meža māte

Dziesmu lazdu krūmiņā,
Tev pateica lakstīgala
Baltas ievas galotnē.

Kur Tu daiļi padziedāji,
Skanēj' visa istabiņa,
Kur Tu dziedot ārā gāji,
Visa zeme līgojās.

Dārzā Tavu daiļu dziesmu

Rozes vija ķekaros,
Dziesma kāpa ozolā,
Visi zari locījās.

Pati saule Tev ielēca

Saujiņas vidiņā,
Tava dziesma atskanēja
Caur debešu debešiem.

Nu Tu savas daiļas dziesmas

Kamolā satinusi.

Dziedat nu, strazda bērni,

Lakstīgala aizmigusi.

JANVĀRĪ

Kad nekustīgi gulu
Kā koki decembrī,
Es zinu, saule atdos jaunu sulu

Man janvārī.
Ar raibiem ledus rakstiem

Dus egles sarmotas,
Pie maniem sastingušiem acu plakstiem
Mirdz asaras.
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Gan sals ar ledus tiņu
Vēl zemi ietīklo,
Bet saule savu zelta kumeliņu
Jau apseglo.

Ja manas bēdas klīdis,
Tā mani uzzinās;
Zem viņas biezie ledus tilti šķīdīs,
Kur pāri jās.

IERAKSTS ZELTA GRĀMATĀ

Lai valda visur miers un gara brīve,
Lai tautās atplaukst atjaunota dzīve,
Lai sniedz cits citam it kā brālis roku,
Lai mīla apņem mūs ar saules loku.

LIELAJAI GAVIĻNIECEI BERTAI RŪMNIECEI

Viņas zvaigznes augstākā spožumā 50 gadu darbības atcerē

Piecdesmit gadus, pilnus liela darba,
Tik retiem dievi dod, tiem, ko tie mīlē,
Vai Tevim dzīve laipna bij vai skarba,

Kas senos laikus atpakaļ lai zīlē!
Tu tērpi viņus nemirstīgos tēlos,
Un Tavas liesmas visu sirdīs kvēlos. —

Cik augu augumu Tev garām gāja,
Ko aiznesuse straujā laika plūsma,
Tik Tava sirds vēl pukstēt nenostāja,
To vienmēr atjaunoja gara jūsma.
Tu pati dzīves radītāja esi:

Tu sastingumā siltu dvašu dvesi.

Ko augšup cēla Tava gara spēja,
Tās vērtības ja Tev kā balvu dotu,
Tās asaras, ko tūkstots mātes lēja,
Ja Tevi pārklātu ar greznu rotu,
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Tad šai dienā, kas Tava augstā diena,
Tu mirdzētu kā Tūles karaliena.

Var būt, ka atkal uznāk drūmi laiki,
Kad atkal mūsu tautu naidā skalda

Un viņas zvaigzni aizklāj melni tvaiki,
Tad mīla ir tas spēks, kas visu valda.

Tu, latvju māte, mīlu sirdīs dvesi,

Kā bērnu klēpī visu tautu nesi.

LAIKMETA PIRMNIEKI

Un tomēr, tomēr augat jūs no viņasl
Tā gaismas sēkla, reizi izsētā,
Kas krita jūsu dvēsles tīrumā,
Tā iemeta tur nepazītas dziņas.

Varbūt tie bij tik dzīves konditjēri,
Kas meklēja vēl neiespējamo,
Kas nākotni kā sapni izsapņo,
Bet dzīves plašumam tie bija mēri.

Tie bija tie, kas jaunu laiku sāka,
Kas lika augšā lēkt jums, gulošiem,
No salda miega samta spilveniem,
Kas naktīs spīdēja kā ugunsbāka.

Nu jūsu skaļie vārdi, plašie žesti,
Kas līdzi būt grib ziedoņzibeņiem,
No ziemas miglas gaisu tīrošiem,
Tik raibi uguņi tie, gaisā mesti.

Nu visus sver un tver jūs vienāds likums,
Jūs rindā sēdat viņu klātā galdā,
Ko trimdā izdzināt kā klīstam maldā,
Bet lielāks viņu malds kā jūsu tikums.
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LILIJAI ĒRIKAI

Māksliniecei 25 g. darba atcerē

Klāj dailes vēsture tev purpursegas,
Kur šodien sumināta kāju lieci,
Dedz ziedu altāros tev ugundegas,
Lai tevi apsveiktu kā valdinieci.

Ko dzejai teikt? te sacīts vārds par bālu,
Lai atvizmotu tavā krāsu vizmā,
Lai spētu aptvert visu jūtu skālu,
Kas tevī mirdz kā kristāls saules prizmāl

Tev mūzas līdz ar grācijām ir māsas,
Tās šūpolī jau tevi apveltīja,
Tu cēlusēs no lielu garu rāsas,
Kas agri tev ap galvu laurus vija.

Tev piemīt elektriskais jūtu spraigums,
Kur zibsnošs spēks un varenība vietā,
Tev sāpīgs saldums, lūstošs mīlas maigums
Kā zelta viļņi viļņo saules rietā.

Kā brīnumputns tu pārlaidies pār dzīvi,
Lai viņas smagni kaut uz brīdi veiktu,
Lai mācāmies, kā galvu pacelt brīvi,
Un tevī paši savu zvaigzni sveiktu.

NĀVE ZIEDU LAIKĀ

Veltīts Annai Brlgaderel, Baltajai rozei

Cik skaisti ziedos mirt, kad dzīves gana;
Cik čaugni velēniņas rokot raisās!

Cik viegli smiltlņa uz zārka kaisās

Kā pašas zemes mātes glāstīšana!
Pat saule ārā brien no mākoņplaisas,
Un visi sīki putni zaros zvana,

Un zeme Visa pilna silta tvana,
Tad visas puķes reizē uzplaukt taisās.
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Nāk visi izraudās pie tava kapa,
Un sēri vālodze Vaid līdzi zaros,

Bet rasa atmirdz varavīksnas staros.

Tu plauksti jau kā balta rožu lapa,
Un dvēsele, kas salda smarža tapa,
Ar puķu elpu līdzi saulē garos.

ASINS ROTĀCIJA

Kas pirmās ziedu ierauga, nav miesas acis vien,
Tās savu būtību pie fantāzijas sien,
Un tā dod nerviem savu izlasi.

Un tās nav saistītas pie āra priekšmeta,
Nāk domas klāt, te sākas viņu darbība:

Tās rada brīnišķas un nedzirdētas formas,
Kā kokā zaji brūnām sulām izaug zieds,

No zieda savukārt top medus šūnās liets,
Tā smadzeņšūnās zināšanas krājas.

Aust apziņa, ka kustība ir bezgalīga:
Ik saules stars ir zemē stiepta zelta stīga.
Viss zeltā mērkts, viss kausēts sudrabā.

Kā viļņi viļņojot plūst asins rotācija,
Tā dziesmu dzied par to, kas būs, kas bija,
Un radība pat tumsas vidū lieta.

Kā koks top atvieglots, kad auglī brīvs no zieda,
Vai cilvēks vien tik vājš, ka dreb no nāves bieda?

Gars, miesu nometis, tik kristalojas.

MIERA EŅĢELIS

Viss, kas vien senāk veikts ar rupju varu,

Kas iekarots un gūts, un steigts
Ar svina krusu un ar nāves staru,
Ar lielo tautu brāļu savstarpēju karu,
Vai nu līdz galam sasniegts ir un beigts?
Kur visa ilgi celtā dižkultūra,
Plūst tagad pāri plata asins jūra —

Vēl spilgtās krāsās atmiņā šī aina,
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Vēl šausmas kaulos guļ, vēl biedē baigs — —>

Cik ilgi sadzīs nodarītā vaina,
Cik rētās čūlos visas pasauls vaigs?
Kas nu lai tumšos spēkus peklē gaina,
Kur nāks tas izredzētais, gaišs un maigs?
Viņš saulē vērsīs melno asins lietu,
Lai naida liesmās mīlas elji lietu.

Cik ilgi kavējies tu, neatzītais draugs?
Pēc posta tu mums jaunu dzīvi nesi,
Kā citkārt priesteris, tu dievu sūtīts esi —

Jo tevī verd tas atjaunotnes avots,
Tev svētas bērnu asaras un mātes prieks,
Tavs ceļš gan sāpju plaismots, rūpju gravots,
Tek melnā audā zelta pavediens.
Tu nāc kā jaunas ēras paņēmiens,
Mo pagrimušiem laikiem pacelts tikums,
No bērnu actiņām spīd jaunas pasauls likums.

BEIDZOT

Ik diena beidzot pusnakts gultā liekas,
(k vētra, lai cik trako, norimst klusu.

Es zinu, es ar aiziešu uz dusu —

Ik melnāka top katra dzelme,
Un pelnos sakrīt katra uguns svelme.

Tā arī mana vētra ies uz dusu.

Tu klausīsies

Sirds būs tik klusu, klusu •

LIETUTIŅŠ RAUD

Ar sīkām pelu kājiņām skraida

Kaut kas pār manu jumtu,
Vai rudens lietutiņš mani tā baida,
Par ko lai tādēļ es skumtu?

Ko lietutiņš raud?
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Tik tumša, tik tumša jau metas nakts,
Vai maz vairs sagaidīt rītu.

Cik žēli vaimanā vēju takts,
Gauž miroņdejas svītu!

Un lietutiņš raud. —

Vai tās tikai peļu kājiņas,
Par ko man metas tik baigi,
Nav tumsa, ne vēju vaimanas,
Tik mitri man pašai vaigi.
Un lietutiņš raud.

Iziris sapņu puķu vaiņags,
Zila debess ietīta tumsā. —

Nestaigāti guļ tālie ceļi —

Un lietutiņš raud.

ZELTA RASA

Mēs neesam ne sākums un ne beigums
Un steidzam tikai turp, kur vētra nes,

Par ko šī trauksme? Kurp šis lielais steigums,
Kad neesam neviens savs lēmējs «es»,

Neviens savs devējs un neviens savs ņēmējs,
Viens piliens mēs tik lielā pasauls jūrā,
Viens gaismas stars tik lielā zvaigžņu pūrā.
Mēs iepīti šai lielā gaismas karā,

Kur gaisma mūžam sacīkstas ar nakti,

Un, līdzi riņķodami zvaigžņu barā,
Mēs sekojam tik mājienam ar takti

Tai lielā harmoniju sfairu korī

Un skanot izsprakstam kā meteori.

Vai esam, neesam? Kas pēc mums prasa?
Vai augšup uznirstam vai grimstam lejā,
Vai sāpes izkliedzam vai dziedam dzejā,
Neviens mūs neuzklausa, ne mūs lasa!

Uz zilām puķēm esam zelta rasa,
Ko rīta saule mirdzot kopā lasa.
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ZIEMEĻA ILGAS

Cēlas Ziemelim ir mājas:
Miglas celti augsti torņi,
Krusas klāti plati jumti,
Ledus baļķi, ērkšķu spāres,
Sienas — lieli sniega vāli,
Durvis vaļā neveramas,

It kā aizsalušās upes,

Nobultētas svina bultām,
Aiznaglotas dzelžu naglām.

Mājai apkārt trijos lokos

Vijas augsta vara sēta,
Aptinusies tā kā čūska,
Izrobota robu robiem.

Dus tur melnie veļu putni,
Zaros knābjus nokāruši,
Kam vēl asins pielipusi. —>
Mājas sargi — bari vilku —

Staigā apkārt dien' un nakti,
Lielām taurēm taurēdami.

Daudzas istabas ir mājai,

Piepelējušas un drēgnas,
Kas nav sauli redzējušas. —

Vienā mājo bads un saltums,
Otrā vaimanas un sāpes,
Trešā slimība un nāve.

Citā atkal ķildas, nemiers,
Citā neticība, gļēvums

Slēpjas, kaktā ierāvušies, —

Un, jo tālāk, — vienmēr tumšāk.

Visas neizteiktās bēdas

Mīt bez cerību, bez vārdu —

Vienam kambarim tik ira,

Segts ar zilu ledus plēvi,
Bāls kā miroņacu dzīle. —•

Logā šinī skatās ilgas,
Pirkstu galos pacēlušās,
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Ledu kausējot ar dvašu:

Lūko, lūko — nesalūko,

Skatās, skatās — neierauga!

Bargais Ziemels staigā apkārt
Dzelžu svārkos, kaula biksas,

Zābakos, ar stīgām šūtos,

Smagos papēžos tam āmurs,
Grabot sasper zemes pieri.
Coku-čokuros uz krūtīm

Garā bārda nokarājas,
Ledū sasalušas putas,
Mati — sajukuši kārkli.

Nolauzts šķēpa gals tam mēle,
Zobi ņirdz kā cirvja asmins.

Spļauj viņš lietu, šķauda krusu,
Cauri degunam kauc vēji,
Kad viņš runā — šķiļas uguns.

Vārdos žēlastības nava —

Asie nagi plēš kā ērkšķi,
Nav nevienas zaļas lapas —

Gredzeni vēl, maukti pirkstos.
Vai! tam, ko šie pirksti satver!

Visur bargums, greznums, aukstums

Visur posts un sāpes, likstas,
Tikai nava žēlastības,
It nemaz tur nava mīlas —

Nava siltās saules meitas,
Tā ap viņa ledus svārkiem

Joztu apkārt saules jostu:
Sarkanu ar zelta pušķiem.
Tā tam glaustu salto bārdu,

Sajukušos kārklu matus

Izķemmētu zelta ķemmēm.

Saules meitas nav, kas dotu

Viņam pašam saules dēlu,
Visu sāpju raisītāju,
Visu durvju atvērēju,
Visu bultu noņēmēju,
Žēlotāju, Pestītāju,
Lielo, cēlo Saules dēlu
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ZEMES MĀTES MEITAS

Balāde

Zemes mātei četras meitas:

Trīs tik vien tā skaita īstas,
Ceturtā ir bārenīte,
Trīs tik vien tā tura mīļas,
Ceturtā ir nemīlēta. —

Trīs ir skaisti izgreznotas,
Ceturtā ir nerotāta,
Aizdurvīšu sēdētāja,
Kailām kājām staigātāja,
Sūru asru raudātāja. —

Pirmā meita, Ziedonīte,

Brīnummaiga uzplaukusi —

It kā gavēņlaika lazda:

Vaigi viņai — ķiršu ziedi,
Acis — zilas vizbulītes,

Plakstiņi no platām lapām
Liegi pāri nokarājas,
Rociņas kā pūpoliņi —

Visu mīksti skar un maigo,
Matu gali sudraboti —

Vējā viegli vēdinājās
Tā kā lazdas pakariņi.

Viņa sēd zem zaļa bērza,
Vidū apkārt baltas ievas.

Melnais Strazdiņš šūpo zarus,

Dziedot savas pirmās dziesmas.

Ziemelis, to ieraudzījis,
Nokraukājas sniega bārdā,
Sirds tam iesāk kust jau mīlā:

Bildina viņš Ziedonīti. —

Tā tam smejas cīruļstnieklus!
Atbild lakstīgalas mēlē:

«Nav man vaļas tevi dzirdēt,
Man ir ziedi jārisina,

Jāšķir pušu pumpurīši,
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Bitēm ceļi jāierāda.
Nenāc savām platām kājām,
Nenomin man cekulītes!

Nenāc manā bērzu birzī,
Izbiedēsi cīrulīti!

Nerādies pie ķiršu žoga,
Bites projām aizlaidīsies,

Nepūt savu auksto dvašu,
'Aizsmaks zelta dzeguzīte!
Kukainīšiem apsals kājas,
Sīkiem putniem spārnu gali!

Dreb no tevis jaunās lapas,
Pumpurīši kopā raujas
It kā eža kažociņā.

Ej! un nerādies man tuvu,
Brauc vien projām vārnu ratos!»

Zemes mātes otrā meita —

Vasariņa — vēl jo daiļa:
Deviņi tai rožu dārzi,
Pati sēd uz rožu krūma,

Spoži kurpes spīd caur lapām.

Auž tā saulei zelta jostas:
Gariņ platas siltas dienas,
Sarkans dzīpars apkārt malām

Vakaros un rītos tinas.

Mēnesim auž zīda autus,
Sidrabotas staru naktis,
Pērkonam sien apkārt jostu:
Daudzām krāsām varavīkšņu.

Pinkulīšus, mākonīšus,

Izķemmē ar zelta ķemmēm.

Loka samta liepu birzis,
Plati izklāj zīda pļavas,
Nober visas grāvju malas

Odziņām kā dzirkstelītēm,
Naktīs vēsu ūdentiņu
Tecina caur siltiem pirkstiem.
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Palīdz viņai zirneklītis,
Tīdams diegu tītaviņās,
Circenīts min paminiņas,
Mazais odiņš, spārniem sizdams,
Aši šauda šautuvīti.

Kukainītim garā zālē

Griežas zaļa zelta ratiņš,

Spoži spīdēdams pa naktīm.

Precībās jāj atkal Ziemels,

Jāj uz braša mākoņzirga,
Pakavi kā zibens šķiļas —

Atrod cieti saules māju,

Noslēgti tai rožu vārti

Trejdeviņām atslēdziņām.

Vasara pār sētu atbild:

«Drīzāk peldēs dzelzs virs ūdens,
Nekā sniegšu tevim roku —

Akmenim lai uzplaukst lapas,
Ne man tevim mīļi vārdi!

Mietu galus sudrabošu,
Tik ne tavu sniega sētu

lešu mēzt ar zelta slotu!»

Lielas asaras lej Ziemels,
Krusā nokrīt viņas zemē:

Krīt uz liepas mīkstiem pleciem,
Saliec līkus zāles plecus,

Noveļ veldrē kviešu lauku,

Kapā nostu pilnās vārpas.

Liepa plecus nopurina,
Zāle atkal ceļas stāvu,
Kvieši atmirdz zelta saulē —

Nav no Ziemeļa ne pēdas.
Aizbrauc rūkdams, dobji rūkdams,
Smilkst un kauc kā veļu suņi,
lelien savā lāča alā.

Paliek zemē platas pēdas,
Ledusgālē sasalušas.
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Zirnīts, uzdīdzis uz lauka,

Aizslēpies aiz arumiņa,
Ziemelim vēl pakaļ smejas,
Mēdīdams ar platu mēli

Trešā meita, Rudenīte,

Bija liela dejotāja:
Apenīša vieglumiņu,
Stīgas tinas tai ap rokām

Tā kā čūskas miju viju.
Galvā viņai lapu vainags
Sarkandzeltens zvērin zvēro

Tā kā oglēs dziestošs uguns.

Ziemelis pie žoga skatās —

Sauc tā, viņu kairinājot:
«Nāc, nu iesim abi dejot,
Kamēr kurpes nodejošu,
Tad es tevim līdzi iešu!»

Teikusi tā āva kājās
Mīkstas sarkanzelta kurpes,
Abi kopā sāka dejot.
Vēja māte sita plaukstas,
Vētras vecis šņāca, krāca.

Muzikanti, spēlmanīši,
Visi vēji nāca kopā
Taurēdami, aurēdami.

Mākoņi pie debess bēga,
Lielos pulkos drūzmēdamies,
Juku jukām sniegs ar lietu

Līdzi griezās veļu dejā —

Jūrā viļņi slējās gaisā,

Krastā atbalss dobji dauzās -

Dejotāja Rudenīte

Nodejoja pirmo pāri.

Āva kurpju otro pāri —■
Spoži dzeltenu kā vasku,
Arvien diktāks kļuva troksnis:

Muzikanti, dūdotāji,
Sabrēcās kā kraukļu bari,

Apogs līdzi ūkšķināja.

Koki lūza brakšķēdami,
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Sarkanas kā ugunsdzirkstis
Kokiem lapas zemē bira —

Palikuši kailie stumbri

Apsviluši čokurojās.
Zāle, kurpju samīdīta,
Sadedza un kļuva brūna,

Kurpes pašas sakvēloja —

«Beidzas kurpes! beidzas deja!
Nu man gana! Nevajaga
Tevis, paša dejotāja!»
Atsacīja Rudenīte.

Sēdās viņa dzērvju ratos

Līdzās savām abām māsām —

Ziedonītei, Vasariņai,
Kuras viņu gaidījušas,
Rati cēlās gaisu gaisos,

Aizjoņoja, aizripoja:
Ritu! ritu! riteņi!

Ratu, ratu, ratiņi!
Nozibēja spožie spieķi —

Vēlie rudens saules stari:

Aizlaidās uz siltām zemēm —
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NO DZEJOĻU

UZMETUMIEM

ŠĶIRAS APZIŅA

Kas nabaga vienīgais balsts?

— Tā viņa šķira. —

Kas tauta? Kas valsts?

— Par to var diskutēt

Un disputēt,
Kad paēdis ira.

ZIEMEĻNIEKA PIEMIŅAI

Par grūtu bij Tev panest smago dzīvi,
Nu Tava mūza spārnus atpleš brīvi

Un Tavas dziesmas daiļskanīgas, tīras

Mums zemē skan no dzejas zvaigžņu Līras,

BIRUTAI SKUJENIECEI

Tavs mūžs bij dailē vizošs viss

Kā Laimdotas dvēseles spogulis.
Gan tumšā zeme miesas segs,
Tavs gars starp mums kā liesma degs.
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KO VAKARS KLUS

Ko vakars klus, ka elpu aizturējis,
Vai tas jau liktens soļus sadzirdējis?

Vai neredzamas sāpes apkārt staigā,
Pats liktens negrib, lai to skata vaigā,

Tev garām šļūcot, smago drēbju vīli

Tas meklē, vai vēl nav, ko mīli?

Vai viss jau pagājis? Vai vairs kas nāks?

Un tavu dzīvi nomāks zārka vāks. —

Nē, nē!

Sauc kāda balss: «Tāds nava pēciznākums!
Ik katra diena ir no jauna sākums!»

NOKLUSĒTS VĀRDS

Vārds noklusēts,
Kas sirdij svēts,

Tā sevī dziļi raka. —

Vārds izsāpēts,
Vārds izdziedēts

Kā aizrietuse brūce. —

Vārds ilgi krāts

Un izraudāts

Kā tērcē lietus sūce.

Vārds izdeldēts

Un nogremdēts
Kā mūžu dziļa aka.

Vārds izrunāts —

Ja kādam kāds

«Ardiev» uz mūžu saka.
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ZILA ZIEDOŅA STRAUME

Zila ziedoņa straume gar logu tev garām skrien.

Brien viņā, brien!

Brien palu plašajā plūdumā! šalc viļņu šalkoņā,
Līdzi skrej, līdzi straumju raujošā straujumā.
Skrien! līdzi skrien!

Zaļā zelmē no zemes asniņi stīdz

Ziedonim līdz,
Zars zarā, zieds ziedā savijies viju vijā,
Tai lielajā augšanas, plaukšanas simfonijā
Audz līdz! audz līdz!

Ap brūniem viršiem kamene apkārt skrien:

Saldumu sūc.

Vērš brūnganos viršus zeltainā medienā,
Tu savu nedienu pliekanā ērkšķienā,
Sev medu vēl sūc. —

No sarkanām rozēm vaiņagu pavasars pin,
Līdzi pini! līdzi pini!
Bet sarkanas rozes te plūktas, te ātri vīst,
Uz pusdienas putekļiem rīta vainags vīst —

To zini, to zini. —

Uz melnās jūras liesmainā saule riet,

Kā turēt to ciet!

Vēl aizejot zeltu un purpuru nopakaļ sviež,
Tad gaismas galvu pret tumšajiem mākoņiem griež
Tev iet, tev iet. —
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VECAIS TRIMDENIEKS

Viņa nogurušām kājām
Visi ceļi ir par garu,

Viņa nogurušām acīm

Katra gaisma ir par asu,

It kā noguruši putni
Domas pagurst tālāk laisties.

Skrandaina dzīve,

Līpoši dubļi,
Lupatains darbs!

*

Viegli ir būt pieticīgam,
kad visi slavē,

bet esi lepns, kad visi tevi nopeļ.
Ja visi tevi tura par nelgu un visas

durvis tiek aizslēgtas,
vaiņago sevi pats.

Klāj savu galdu viens pats un sarīko

karajmielastu,

no zelta traukiem ēd, velc zelta svārkus.

Tev jātic bij sev pašam, kad neticēja vēl

neviens, kad tava zvaigzne nebij uzlēkuse, kad spēka

bij tev gana.
Nu tici sev, kad netic vairs neviens un zvaigzne

norietuse,
Dedz jaunu zvaigzni.

KARŠ

Bez putniņiem debess,
Mākons bez zilgmes,
Kliedzot kad izbijies ērglis skrien.

Lien izbailēs čūska alā,
Lielākās milzu čūskas

Gar debesīm lien.

Nobijusies saule

Klāj melnu plīvuri,
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Noraudājies mēness

Sarkanu vaigu.
Zvaigznes kā atplestas brūces.

Un jūra, jūra —

Tā nespēj aprīt.

Nav velns vairs ellē,
Tas staigā virs zemes,

Viņa eņģeļi melniem spārniem.
Nāve virs zemes, zem zemes,
Nāve blakām — ceļoties, gulstot.

Nāve! nāvei

IKVIENAM

Ikvienam, lai cik tas izliekas un lokās,
Tam tomēr vajag kādas mijas rokas

Un viņas klusa, silta spiediena.

Ikvienam, lai tas lepni visu zaimo

Un rūgtā smīnā lūpas čokuro, —

Viens skats, kas saprot, kā tas laimo,
Kā nolijušu zaru paceļ to.

Lai dziesmas skan, lai trako dzīru tracis

Un asprātības šķilas visus dzeļ,
Bet acis, tavas valgās, skumjās acis

Viens skats kā zibsnis nakti šķeļ.

Un roka tava, lepnā roka,
Kur pirkstā izaicinošs briljants mirdz,

Bezmiega naktīs tev tā pati roka

Bij smagi uzspiesta uz slimās sirds.
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AUDZINĀTĀJS

Sāpes mani pētīja,
Ik dzīsliņu pārbaudīja,
Sāpes kā graudu rijā vētīja,
Un sāpes mani svētīja,

Ērkšķu kroni galvā lika,
Kas beidzot par uzvaras vainagu tika.

MOTĪVS

Liesma, skaistā, spožā liesma, pilna kvēles un

gaismas, un siltuma,
Skaistā liesma, caur ko tu mirsti?

— Es noslāpstu dūmos. —

Roze, skaistā, smaržīgā roze,

Sirdis tu priecini, prātus tu mulsini,
Teic — kur paliec, kad vīstot lapas lēni nolaid?

— Pīšļos un trūdos. —

Skaņa, saldi smeldzošā, sēri gaužā, dvēseli skaujošā,
aicinošā, no pasaules raisošā,

Teic — kur tu paliec, kad izskani mirstot?

— Es izraisos dvesmā. —

Vilni, tekošais, traucošais, teic — kurp aiztrauc?

— Palieku smiltīs. —

Gars, pasaules satricinošais, kalnus pārstatošais,
kalnu kāpējs, dzelmju nīrējs,

Kur paliec, kad nomirsti?

— Es nemirstu, es dzīvoju tālāk,

KAS PALIEK PĀRI

Kas tev paliek pāri, ko tu piedzīvojis?
Vai varbūt nemaz ar nedzīvojis —

Kas tev paliek?

Kas tev paliek pāri, ko tu pieredzējis?
Un varbūt nemaz ar neredzējis —

Kas tev paliek?
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Kur tie tālie ceļi, ko tu nostaigājis?
Un varbūt nemaz ar nestaigāji —

Kur tie ceļi?

Kur tie lielie darbi, ko tu padarījis?
Vai varbūt nemaz ar nedarīji —

Kur tie darbi?

Lielie darbi nedarīti,
Tālie ceļi nestaigāti,

Dzīve pati nedzīvota.

Dzīves rozes nobirušas,

Vēji šūpo rudens smilgas.
Pāri paliek tikai — ilgas.

Ilgas ir haosā iemests raugs,

Atzeļ no jauna dzīvības raugs.

ATMODA

Dzīvi panest — tas vēl nav viss,
Tā pārciesta, palaista.
Bet saprast, kā pārciestais noticis

Kā notikt varēja?

Vai nebija izejas citas,
Kaut tikai tās vienas vien,

Lai riteņa skrējiens mitas,
Kas lejup ritē ikdien?

GARA CĪŅA

(Apollons un Dafne)

Gars dzenas domai pakaļ to tvert,
Bet tā no rokām tam izraujas,
Un sākas no jauna medības.

Bet domas no tāles blāzmojas
Un māj, un viļ, un garu moka,
Un izsmej, ka nevar dabūt to rokā.
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Bet, ja izdodas garam to sagūstīt
Un ja karstā cīņā viņš to veic

Un saldā līksmē līgavu sveic,

Vislielākā laime, vislielākā mīla

Tā laulība ir, ko nespēj šķirt,
Tā mīla ir, kas nevar mirt.

Un viņu bērni un pēcnieki
Ir darbi, kas veido pasauli.

MIERS

Miers, tu mūžības sudraba rasa,

Kā slāpstošas sirdis pēc tevis prasa
Kā puķes dvēseles iztvīkušas.

Nāc, viņa mākoņu maliņa, mirdzi,
Ar zelta lietutiņu mūs spirdzi,

Melns nāves mākons mums pāri vēlies,

Nāc, kur tu esi, nāc, kur tu cēlies

No pašas mūžības bezdibeņakas.

Viss vītums, viss vilums

Lai vēršas kā zilums

Un tavā plūstošā spirgtumā slakās,
Lai aizsmakušie sāk gavilēt,
Nāc auglības spārnus pāri plēt.

Tāltāli mazs, mazs mākonīts projām slīd,
Tu nenāci šodien, tu nenāksi rit!



LIESMAS ZEM PELNIEM

Tās lielās dienas,
Kas palikušas atmiņā,
Kad kritušas bij šķiru sienas.

Bet atmiņa vienpate nekustīga
Kā plūstošs ūdens vērties staignājā,
Kā baltas ūdensrozes peld bez saknēm,
Ne krāsas tām, ne smaržas,

Bet atmiņai ir jābūt atziņai
Un atziņai — no jauna sākums.

No šķeltas sēklas jāaug jaunai audzei.

GARĪGAIS TESTAMENTS (DOMA)

Es tev atstāju kā mantojumu
visas pasaules skaistumu un

visas pasaules ciešanas.

Ņem rožu vainagu un melnu krustu,
Tie nav viens no otra šķirami:
Skaists nebūtu skaists, ja neredzētu, kas

neskaists.

Labs nebūtu labs, ja nebūtu jaunuma.
Lai ritums neapklustu,

Viss ir dibināts uz pretstatiem.

Viss trauc un steidz, un rit, un mūžam kust.

Gars liesmām cauri iet un nevar kust,
Gars nevar zust. Viņš pats tas traucējs, dzinējs.
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NO DIENASGRĀMATAS

[1897]

19. maijā

Ir tieši ceriņu ziedēšanas laiks. Cits nekas vairs neiedarbojas ux

maniem jutekļiem kā vien smarža. Pavasarī — tad vienmēr ir ļauni —

atmiņas par jaunību, par zaudēto dzīvi, zaudētajiem speķiem.

14. jūlijā

Nabaga mīļā grāmatiņ, es esmu slikta un nepateicīga — es nāku

tik reti pie tevis. Ak, dod man mierinājumu, dod mierinājumu, es

nezinu izejas. Es sēroju, visa mana dvēsele ir kā aizgriezta, un klu-

sām lāsēm tā man pil no acīm.

Tas gan ir sens uzskats, ka vienīgi sāpes rada lielas domas un

jūtas. Kādēļ gan ne arī liels prieks, liela laime? Bet tas jau atkarīgs

no indivīda veida, un es vēl piederu pie vecajiem, mans saprāts iekrēs-

lojas nākotnē, bet manas jūtas sakņojas vecajā; es esmu negatīvs

raksturs, es spēju aptvert pašreizējo. Laimi es izjūtu tikai tad, kad

tās nav klāt, bet tad arī ar karstu visspēcību. Vienīgi sāpes mani

veido iekšējo cilvēku. [. .J

16. augustā

Es novirzījos sānis un nespēju tev nekā sakarīga pastāstīt, taču

beidzot gribu izspiest tik daudz miera — pēc šīs mūžīgās steigas,

izmisuma, braukāšanas un iešanas. Ak dievs, kaut taču šie sāpju

krampji atsvabinātu manu nabaga sirdi, kaut taču es cik necik spētu

saņemties! Sirdsmīlulīt, mana dvēselei Jā, es gribu mēģināt tev at-

tēlot savu dzīvi, atdot tev savas asaras, kuras līst ik dienu un stundu.

Jūtos kā no stumbra atgriezts zars, kas pil un pil, kamēr lapiņas

viegli turas un pamazām novīst.

Kā agrāk es maldījos! Es ticēju, ka dzīve iedomājama bez tevfs;

bieži man likās, ka tu mani nomāc un laupi manu individualitāti,
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taču tagad, taču tagad! Man jāsamaksā par šo noziegumu, sods nāk

caur mani pašu. Es nogrimstu šajā visspēcīgā, par visu pārāka mīla,

kas katru dienu un stundu vēršas bezgalībā. Nekam priekš manis

nav vairs vērtības, nedz manam bijušajam spožumam, nedz maniem

lauriem, nav vairs cita nekā kā vien tu; arī manas bailes no nāves

ir zudušas, es varu mirt par tevi. Tikai viens mani piepilda, tikai

vienam es dzīvoju — šai bezdibenīgi dziļajai, lielajai mīlai un šīm

nebeidzamajām sāpēm par tevi.

17. jūlijā

Tas, ko es sarakstīju, ir tikai tukši, izplūduši vārdi pret šin liela-

jām, visu pārspējošajām sāpēm. Mans ķermenis padodas, mani deniņi

un plaukstas deg, tiklīdz vien kādu acumirkli esmu viena, tad es sa-

brūku cejos un vaidu uz dievu. Pagājušo nakti es ļoti slikti gulēju;
mani moka slikti sapņi, un, kad es atmostos, kad viss man atkal

ataust apziņā, tad sāpes dedzina divkārt! Es domāju, ka mīlulītis

netiks brīvībā pret drošības naudu, uz to tik tikko var cerēt. Ja izmek-

lēšana velkas ilgi, varbūt pat 3 gadus, vai viņš to vēl izcietīs, ieslo-

dzīts nožēlojamā, tumšā caurumā bez gaisa un gaismas? Ja viņ' tad

sirms un salauzts iznāk un pēc tam no jauna atkal cietums vai pat

spaidu darbi? Un vēl jāpārcieš izsūtīšana, bet jau transports esot

tik grūts, ka ceļā daudzi nomirstot, ak dievs, ak dievs! Posta viļņi

sakļaujas pār mani, palīdzi! palīdzi!

Šodien es aizrakstīju uz Liepāju polkovņikam, mēģināju aizkus-

tināt viņa sirdi, kā vien varēju, lai viņš vismaz dod man skaidrība

Kaut taču varētu strādāt un atrast mierinājumu, bet viss man

izliekas veltīgs, ja acu priekšā stāv nāve. Jūtos tik domu r.?baga,

mīlulītis mani modināja, bet vai gan tagad man būtu jāstāv dīkā?

Mīlulīt, Tev man jāpasaka, kā lai es sāku domāt un ko.

Sis sāpju laiks ir man pagātnes izpirkšana, vainas izpirkšana

pret tevi, manu mīlulīt. Es izdeldēju visu, gabaliņu pa gabaliņam

es tev atdodu savu dzīvi, ik dienas tev dodu savas asaras, savu

izmisumu. Mīlulīt, mīlulīt, manai dzīvei ir liels saturs — tu. Viss

nāca no tevis un aiztek atpakaļ pie tevis. Cik maza un niecīga šķiet

citu flirtēšana, iemīlēšanās, pat nopietna mīlestība. Viņi nepazīst to,

kas mūs saista, kas ir mūsu mīlestiba. Tas ir par maz sacits —

mīlestība, tā ir dzīvības sakne, augšana, attīstīšanās.

Tu mani padarīji par cilvēku, visžēlīgi un augstsirdīgi mani pa-

cēli no pagrimšanas dubļiem. Tava mīlestība vairāk nekā jebkad ir

bijusi dievišķa, tik nebeidzami augsta — kā jauns stāds es izstiepu

savu galvu citā gaisā, es redzēju savā priekšā bezgalīgus, vienmēr

jo augstākas attīstības ceļus, kā neskaitāmos Piena Ceļus, bet tagad
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dīkstāve, vīšana un rudens, kad rožsārtais ziedonis tikko iesācies.

Un tu, mans pestītāj, visaugstākais cilvēk, kāds vien atrodams, man

jāpacieš, ka tevi spīdzina, tūkstošreiz es vēlos par tevi mirt.

26. oktobri

Kopš pašas jaunības manā dvēselē ir pamatnoskaņojums, nepa-

rasta pamatnokrāsa. Es neprotu to nosaukt vārdā, aptuveni tas būtu

tā: šausmas, slepenas bailes, bet ar to nav pateikts viss, tajā ir

tik daudz nenoteicamu nianšu. Agrāk, rudens vakaros, kad lietus

sita logā un gaudoja vētra, es dzirdēju vaidošas balsis. Vētras dob-

jajam svilpienam priekš manis ir kaut kas aicinošs, draudošs, sais-

tošs, atbaidošs. Tas nepārtraukti svelpj un svelpj, it kā kāds mē-

ģinātu aisaukt savu noklīdušo suni. Parasti man šķiet, ka ārā, mana

loga priekšā, tupētu izkaltusi sieva, galvu lielā, pelēkā lakatā ieti-

nusi, un šī sieva būtu mana zaudētā dzīve, tā stāvētu ārā un gaidītu,
lai paņemu līdzi manu nabaga dvēseli.

Ak, kaut taču izgaistu šis murgs, kaut es atkal sadzirdētu cilvēku

balsis! Milulīt, mīlulīt, mīļo, mīļo dvēseles kukainīt, es baidos tik loti,

ka man šķiet, no tālienes sadzirdu tavu balsi. Ak dievs! Ak dievs!

10. novembri

Telpa taču ir bezgalīga, un tomēr zvaigznes saskaras un pa-

saules aiziet bojā. Vai nākotnes valstī (ja arī būtu tik daudz telpas,
lai pietiktu katra individualitātes attīstīšanai) nebūtu tomēr cīņu?

Vai prasības neizaugs kvadrātā attiecībā pret piedāvāto? Vai nebūs

vairs Napoleonu, Cēzaru, kuriem visa pasaule ir par mazu? Vai naids,

skaudība, sacenšanās nav tikpat spēcīgi faktori attīstībai kā mīlestība?

Arī es fiziski kļūstu arvien vājāka, un pie vismazākā iemesla man

uznāk galvas sāpes. Mana māga jau sen ir slima. Sirdsmīlulīt, tu

esi mana ikviena doma, mana vakara lūgšana, mans Viss. Manu slimo

putniņ, kas būs tagad? Vai cerības atkal pievils? Es tagad ceru

vairāk nekā jebkad.
Es meklēju kopā visu, kas vien varētu atbalstīt manu ticēšanu

dievam. Kā ir ar tēvu grēkiem, kuru dēļ jācieš bērniem? Esmu to

vienmēr uzskatījusi kā vislielāko netaisnību un nežēlību no vistaisnā

un vislaipnā dieva. Ko ir noziedzies nabaga nevainīgais bērns, ka

viņam jādeldē tēvu grēki? Bet es ņemu piemēru no dabas. Ja kokam

ir slikta sakne, vai tad to sauc par brīnumu, ja zari un lapas novīst

un nokalst? Tas ir gluži dabiski, būtu nedabiski, ja tā nebūtu. Vai

tāpat tas nevarētu būt ar ģimeni, veselu celmu?
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Mīlulīt, putniņ, dvēselīt — skan tālumā ar klusām arfas skaņām.

Man ir tāds savāds noskaņojums, kamēr rakstu, — es domāju

par savu drīzo nāvi, ka es sev atņemšu dzīvību. Kam lai atstāju savu

dienasgrāmatu? Šī doma tikai ir vēl tik netverama, es taču tagad

ceru vairāk nekā jebkad, ka mīlulītis kļūs brīvs, bet es šo domu tomēr

domāju.

Marija Baškirceva saka, ka jāpastāvot viņpasaulei, jo šīs pasaules
dzīve nestāvot nekādā sakarā ar mūsu garu un mūsu domāšanu.

Tā ir ģeniāla doma.

Es jautāju vecajam Potockim — kā tas nāk, ka dievs spēj noska-

tīties visas manas ciešanas un mokas un turklāt paliek vienaldzīgs?
Es to nevarētu, ja es būtu tēvs un kaut mans bērns ari būtu ļoti

grēkojis. Vecais atbildēja, ka tas varētu būt pārbaudījums.

1898

22. janvāri

Viņi visi attīstības idejas uztver tikai teorētiski, ne praktiski, pat

tik liels domātājs kā Ibsens. Viņi savos darbos parāda personas, kādas

tās ir, būdamas jau pilnveidojušās, nevis to, kā tās pamazām veidojas.

Spožs piemērs tam ir Rebeka «Rosmersholmā»: tiklīdz vien viņa

izmainās, tai jāaiziet bojā. Viņa kļūst vāja, tas nozīmē, ka Ros-

mersholms to ir salauzis. Tagad es lasu «Pēru Gintu», kas šajā ziņā

sniedz tālāku piemēru.

7. februāri

Esmu tik savītusi, mana jušana ir izžuvusi, man nav spēka strā-

dāt. Laime ir klāt un klauvē, un saka: «Mazais mīlulīt, mosties,

mosties,» — bet man nav spēka. Kad esmu slima un nogurusi, es

tūlīt domāju par miršanu. Esmu dažreiz redzējusi lielus, pilnīgus

ziedus, ko tura tievs, savītis kātiņš un kas skumīgi un dziļi guļ,
noliekušies zālē, tā tas ir arī ar mani. Ak, kaut taču vismaz mans

lielais mīlulītis būtu vesels! Bēdas par Kristapu mani smagi nospiež,

viņš man neiziet no prāta ne dienu, ne nakti pamostoties. Man nav

nekā briesmīgāka, kā kādu rītu atmosties un vairāk neredzēt nevienu

dienu. Tas ir šausmīgi, šausmīgi! [..]
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1899

1. un 2, janvāri

Es nezinu izejas, vakardien bija slikti, šodien vēl sliktāk, man

aiz sāpēm kļūst karsti, un darbs daudz nepalīdz. Manu nabaga, na-

baga mīlulīt, tev jau ir daudz, daudz grūtāk, tu esi slims un izmisis,

ka nevari strādāt. Manām sāpēm taču attieksmē pret tevi jābūt nie-

cigām. Bet nav taisnība, ka visu saprast jau pietiek, lai noņemtu

visas ciešanas, tā nav taisnība. Un, ja es tomēr spētu palīdzēt, es

tik labprāt visu nestu, bet es esmu nolādēta stāvēt blakus, nespēt

neko darīt un aiziet bojā. Es jau bieži vien esmu drīzāk vēl viena

nasta vairāk — manis dēļ viņam jāiziet no istabas, jo viņam nav

miera. Mans dievs, kaut taču es spētu sasniegt šo vienu — pati sevī

noslēgties, nerādīt savu uztraukumu, neraudāt.

1903

L[ielais mīlulītis].

Starp optimismu un pesimismu viss nav jāredz gaišs un arī ne

tumšs, bet gan pareizi! Zināt, par visām lietām zināt!

Izjūtu smalkums ir tas, kas [mīlulīti] kā bērnu atšķīra no citiem

un lika viņam kļūt garīgi vientuļam, sagādājot tik daudz ciešanu

(«Spītnieks»), tādēļ arī tagad nav neviena drauga.

Smalkums izpaužas arī ārējā dzīvē: smalka, zīdmīksta āda, kādu

to redz arī reti, tikai pie gluži maziem bērniem, smalki vaibsti, šaurs,

slaids stāvs, dziļas acis.

Šīs dziļās acis arī redz daudz dziļāk un redz to, ko neredz citi.

Tām ir kristāla skatiens.

Pagājušā rudenī, kad mēs atgriezāmies mājup, mīlulītis ievēroja

sasalušos, mazos zāles stiebriņus.

Mīlulītis].
Dzīvei nav vajadzīgi tie, kas paši sasniedz mērķi, tai ir vajadzīgi

tie, kas pie mērķa jāved, caurmēra cilvēki, lielā masa. Lielie cilvēki,

dzenoties pēc mērķa, ir svaidīgi. Uzvara, progress tikai lēnām nāk

caur masām.
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Katram jāatrisina sava mīkla; ir no svara ikvienam pasacīt, kas

viņš ir, ko viņš var veikt un par ko viņš var kļūt.

Ikvienu novest līdz skanēšanai, tas ir visaugstākais, ko viens

cilvēks iespēj pie otra. Es ticu, ka visam dabā ir sava skaņa, ari

metāls skan.

Il[iņš] apzinās, ka viņš nevar sasniegt mērķi, tādēļ to nojauc un

nosprauž sev vēl lielāku mērķi. Stiprā vājums nu atklājas te, ka viņš

grib neiespējamo, vājais kristu izmisumā.

Ir divējādi noslēpumi: neskaidrais, sabiezinātais un uzmācīgais

zemes noslēpums un skaidrais, bet bezgala tālais zvaigžņu noslē-

pums, kuru mēs nespējam aptvert tādēļ, ka tas ir tik tāls.

Tādi altruistiski, skumīgi, atsacīties spējīgi, patīkami raksturi, kāds

Ir Eleonoras raksturs «Taso», nav lemti tikai viena cilvēka mīlestībai,

tādi jāmīl visiem, tāpat kā tie mīl visus.

M[azais Mīlulītis].
Dzīves otrā puse pieder man, tikai par to mani var darīt atbil-

dīgu. Griba gan atkarājas no apstākļiem, bet, ja jābūt ciešanām, ne-

varēšanai, pakļautības stāvoklim, tad tam visam jābūt apzinātam.

Gribai jābūt klāt, tā vienmēr jādzird cauri kā melodija šalcošā orķestrī.

Tas viss jau nav radies pēkšņi, liegie pirmsākumi ir attīstījušies

pamazām, un cik daudz recidīvu, cik daudz izmisuma pašam par

sevi nav nācis starpā, līdz tomēr ir salasītas lauskas un drosme līdz

ai to, ko var vēl izdzīvot. Un tomēr, cik bezgala daudz vēl trūksti

Agrāk es biju izšķērdīga un atdevu cilvēkiem visu, kas man bija:

savas jūtas, savu garu, sevi pašu. Spēks ir izlietots, dzīve nolietoju-

sies, un es stāvu te un pārskatu savu dzīvi kā nopļautu rudens zeltu,

un tomēr es gribu vēl uzlasīt atlikušās vārpas un redzēt, cik daudz

labuma no tām man vēl iegūstams.

Lepnam būt, noslēgties, vienmēr jo vairāk noslēgties!

Stipram būt un uzvarēt.

Vai tikai tad jāuzņem materiāls no ārienes (lasīšana, māksla,

dzīve), kad jau pats tiktāl guvis virsroku pār veselu rindu apstākļu,
ka ārējam materiālam var stāties pretim kā apzināta personība un
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uzņemto destilēt it kā caur sevi pašu, ietilpināt to savos rāmjos,

stingri pakļaut sava personīgā Es likumam, kurš nav savilkts tik

šauri, lai nespētu vienmēr attīstīties tālāk, bet tomēr gan savā sav-

dabīgumā? Jeb vai jāattīstās bezplānveidīgi no ārienes uz iekšieni,

lidz beidzot no uzņemtās summas atšķiras tas, kas tad koncentrēti

izveido šo personību? Pirmais paņēmiens man šķiet nozīmīgāks,

tāpat produktīvā gara savdabīgums. Produktīva tad ir ne vien veikla

uzņemtā attēlošana, bet apakšā strāvojošā savdabība, citādi māksli-

nieks būtu tikai veikls tehniķis. Bet viņam viss jāredz subjektīvi ar

savām acīm.

Skaistums un patiesība

Skaistums ir pārejošs, patiesība — nepārejoša. Skaistums ir tra-

ģisks, noiet daudzos maldu ceļus, patiesība ir taisne. Skaistums —

Helēna, patiesība — Fausts.

No 1904. gada 4. marta

K[ainis]. Ikviens, kas savu mērķi nesprauž ārpus sevis, nav it

nekas, viņam jāizdziest. Ar visu savu varēšanu, savu skaistumu un

diženumu viņš ir tikai piliens jūrā. Visums pēc tā neprasa, tas nāk

un viņu tomēr paņem; bez savas gribas viņš tomēr kalpo Visumam.

Tam jāstājas ierindā, nemaz to nezinot, viņš tiek nostādīts tur, kur

Visums vēlas to nostādīt, viņš ir tā neapzināts darba rīks. Bet, tiklīdz

viens pats savu mērķi sprauž ārpus sevis un Visumā, var ierindoties

un nostāties tajā vietā, kur pats spēj nostāvēt. Tādējādi stāv pāri

Visumam, ne zem tā. (Partija.)

Viss, kas kādam dara vēl prieku vai patīk, nozīmē vienu saiti

vairāk pie dzīves, lai tie ari būtu tik niecīgi faktori kā drēbes, puķes,

saimniekošana, pat našķošana. Jo mazāk kaut kas mums dara prieku,

jo vairāk mēs atmirstam. Kopš mēs bijām bērni, kopš mazs ziediņš

mūs noveda ekstāzē, mēs tagad esam tā notrulinājušies, ka jāpielieto
liels daudzums kairināmo līdzekļu, lai mūs iespaidotu. Pie visa pierod,

kļūst vienaldzīgs, mēs pamazām atmirstam un nekad to nemanām.

Man dzīve svārstās vairs tikai starp apātiju un ekstāzi. Pār mani

lēnām klājas ledus sega, un tikai brīžiem laužas cauri it kā karsta

strūklaka.

R. Darbs ož pēc sviedriem, radīšana ir riebīga, bet to dara. Skais-

tums ir bauda, bet tas citiem nedod nekā, tas tikai pats no citiem

ņem. Viss tagadējais literatūras virziens ir seksuāls, tikai izdzīvoties.
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Visi jūtas kā mazi pārcilvēki un šo pārcilvēku saprot seksualitātē.

Kur te ir Prometeja darbs?

Mēs ar [mīlulīti] figurējam viens pret otru tā kā raksturs un fan-

tāzija, kā doma un sapnis.

R. (Man.) Tu caur un cauri esi kultūras cilvēks, es stāvu ārpus

kultūras. Es esmu apmēram tāds kā Ruso un Tolstojs, kuri vēlē-

jās izrauties no kultūras. Starpība starp mani un viņiem ir tā, ka viņi

grib atgriezties bezkultūras stadijā, bet es vēlētos pacelties pāri kul-

tūrai. Man kultūra katrā ziņā ir nepieciešama un gan kā līdzeklis,

kā ceļš uz lielāko mērķi. Un šo lielāko mērķi var sasniegt vienigi ar

darbu.

Misticisms priekš manis nozīmē kaut ko noslēptu, bet tādā veidā,

ka tas būtu kas liels, augošs un topošs, kas neapzināmi daudz ap-

sola, it kā satinies pumpurs, no kura nezin, kas var izplaukt par

brīnumziedu. Pie šī aizsegtā un topošā man ir, it kā es pati varētu

līdzi darboties, līdzi radīt, kamēr viss, kas spilgtā gaismā pārredzams

un zināms, priekš manis ir kas noslēgts. Tur es nevaru nekā līdzi

darboties, tur man arī nav nekā, ko cerēt. Tā, īsi sakot, nav priekš

manis dzīvība, bet dzīves noslēgums.

R. Tas jau nav misticisms, kā tu viņu definē. Misticisms par visu

stāv sakarā ar reliģiju, nāk no grieķu mistērijām.

Es. Kas tad tas ir, ko es zem misticisma saprotu?

R. Tas ir romantisms. Tu esi caur un caur romantiķe.

Bija arī runa par dekadenci, un es sacīju, kā es to saprotu. Tā

priekš manis ir augstāka kultūras pakāpe: smalkums, kopots ar vār-

gumu. Gars ir aizsteidzies pa priekšu, un fiziskie spēki vairs nevar

līdzi turēt. Katrs neirastēniķis ir dekadents. Mēs tik daudz dzīves sā-

kumā diletējam, tik daudz meklējam apkārt pēc tā dzīves veida, kas

mums derētu, ka mēs uz visām pusēm izšķiežam savus spēkus. Kad

nu mēs savu dzīves veidu un mērķi esam atraduši, tad mums vairs

nav vajadzīgo spēku. Šī kultūras parādība tomēr izzudīs, kad mums

būs pareiza audzināšana un izglītoti vecāki, kuri zinās, uz kuru

pusi katra spējas un dāvanas jāvirzī.

R. Arī tas nav dekadentisms, kā to vispārīgi saprot. Dekaden-

tisms vispārīgā nozīmē ir seksuēla izvirtība un panīkšana.
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Tagad redz tik daudz bilžu ar reliģisku saturu; cik daudz nav

«Noņemšanu no krusta», cik daudz nav «Madonnu»? Kur bija visi

šie gleznotāji, kad kristīgajai reliģijai bija jāizlauž sev ce|š? Kādēļ
tie necīnījās līdz, lai palīdzētu idejai nonākt pie uzvaras? Viņi taču

tiešām būtu spējuši daudz darīt. Tikai tad, kad kristietība bija kļu-

vusi par valsts reliģiju, nāca šie lielie reliģiozie gleznotāji. Kur arī

tagad ir mākslinieki, tāpat aktieri, mūziķi, kas pasludinātu sociālo

ideju? (Dāvids, varbūt Libermans.) Māksla tātad parasti ir kon-

servatīva.

1909

/. jūlijā

Vakar ienāca pa durvīm mana jaunība, mans brālis, kurš vakaru

iepriekš miris, apķērās man ap kaklu, tas pats senais zēns, bezbēdīgs,
ar lielām, spriganām acīm, un teica: te nu es, māsiņ, atkal esmu,

tāds pat, kāds es agrāk biju. Viss, kas starpā bijis, viss, kas mūs

šķira, visi pēdējie gadi bija nokratīti — tā bija atkal mana jaunība.

Kad es telegrammu dzirdēju, es domāju, ka man viņa nemaz

riav žēl, bet tad kas briesmīgi mani sāka žņaugt un elsas ar varu

lauzās iz krūtīm. Vakar bija briesmīga diena, mana veselība stipri sa-

tricināta.

Kad es pārbraukšu, es atradīšu varbūt tikai kapus.

Vai es pārbraukšu? Es nevaru izturēt aiz žēluma, es nevaru pat
še mirt, par daudz es piederu pagātnei, mana dzīve ir vidū pušu

pārplēsta.

Kas ir saaugt kopā? Tas ir atrast visā nedaiļā, kailā paslēpto

daiļumu, visās ēnās kaut ko no gaismas, un tā ir mīlestība. Mīlestība

uz pazudušo jaunību un visu, kas ap to saistās.

Es tik dzīvi dzirdu Zāmus balsi, ka varu izšķirt katru skanu un

kā viņam acis staro, cik viņš ir līksms, ka pie manis atkal atnācis.

Vispirmais iespaids man bija viņa lielais prieks. Vispirms viņš man

izstāstīja par visām baložu sugām {Sternschmanz etc), tad jau nāca

nākotnes sapņi par tehnisko institūtu, tad drusku vēl Fausts.

Tad es atminu, ka abi ar Kristapu kāvās, kad es par tumsu

vienu un otru paplūcu, un tie domāja, ka viņi paši tie būtu.
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Tad — kā tie abi iemeta sīrupa krūzi grāvī un krita kopā.
Tad nāca virvju dancotājs — Den Schubkarren vort — un arvien

tālāk atpakaļ jaunībā tur uz laukiem.

1919

12. janvāri

Kad metu gabaliņus papīra krāsnī, apskatu katru, vai nav derīgi.

Mācījos to no Pūka: «Materiālu krāšana ir vēsture. Kas ir vēsture?

Uztvert un saprast dzīves parādības. Vēsture ir reizē cienība pret pašu
dzīvi.»

Vainas motīvs lugās. Pūks grib nākt atpakaļ pie slēdziena,

ka vainas motīvs tomēr būtu vajadzīgs, kaut gan bij atmetis. «Drāma

ir atklātības lieta pēc formas, tātad pēc satura arī vajag būt atklā-

tības lietai. — Vienas personas cīņa priekš visas atklātības. — Per-

sona piepildās atklātībā; tātad katras drāmas ideja: persona upurē

sevi, lai sasniegtu mērķi atklātībā, kurā piepildās pati sevī, tādā veidā

paplašinādama līdzi Visumu.»

Es iebildu pretī, ka katru drāmu ar to nevar ierobežot. Ir ari

vienai personai pienākumi pret sevi pašu. Pietiek nostādīt pretstatus:

Aug augot pretstatos par pasaules ēku. Un vienībā vērš maiņas

mutuli.

19. janvāri

R. Mūsu mitoloģija ir vecāka par leišu mitoloģiju, kaut gan va-

loda leišiem vecāka. Vecāka tādēļ, ka ir primitīvāka. Primitīvai mito-

loģijai nav vārdu, bet lietu pašu nosaukumi. Pērkons ir nesaucošs

vārds, bet pērkons pats, Laima arī laime pate, mums tikai ir visu

elementu mātes: saules māte, zemes māte, uguns māte etc.

Arī grieķiem primitīvākie dievi ir lietu pašu apzīmējumi, Zeuss

[Zevs] ir debess (dienas debess), Urāns — nakts debess, Gea ir

zeme pate.

Skaisti būtu pats par sevi un arī tautas lieta progresētu, kad

dzejoļus vai citus darbus apliktu ar mitoloģisku ietērpu. Šekspīram,

piem., Sommernachtstraum, kur dievi sastrīdas, un tas dara iespaidu

uz lugu.

P[ūks] grib dabūt ietērpu no pasakas par laimes uguntiņu. Dod
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padomu man aplikt ar kādu rāmja vielu manu krājumu «Raud rudens»

no veļu pasakām, veļiem un zemlikas laika.

Dzejoļu Izdošanai līdz šim vienīgais veids — krājumi ar noda-

ļām, cits veids jauns, rJmji episki apkārt.

22. janvāri

Es. Aristotels Izskaidroja traģisko sajūtu, kopotu no cFurcht und

Mitleid», ka nu varons bojā gājis, bet pasaules kārtība, kura caur

pēdējā vardarbību satricināta, atkal nākuse saskaņā.
Ja nu tā Ir, tad katra jauna darbība ir noziegums un varoņa

kļūda pret pasauls veco kārtību, kurai jānāk vienmēr tanī pašā sa-

skaņā, kāda tā iepriekš bijuse, citādi jau nebūtu traģiskas kļūdas,

ja drīkstētu viņu traucēt.

Reizē arī nebūtu progresa — bet katrs uzbrukums vecai kārtībai

ir reizē progress.

Man šķiet, ka traģiska sajūta, kura reizē mūs pilda ar žēlumu

un pacilātību, ir izskaidrojama tā: «Zēlums, ka varoņa spēki ir tik

mazi, lai cik spīdoša viņa gaita arī nebūtu samērā ar to lielo kār-

tības mūri, kas no laiku laikiem uzcelts, un ka citādi nemaz nevarēja

būt, ka viņam pret šo mūri bij jāsatriecas.
Bet pacilātība mūs pilda, nojaušot, ka šis mūris nav vairs tik ne-

kustināms palicis un ka no tā tomēr mazs mazītiņš gabaliņš atdrupls,

un mēs priecājamies nevis, ka vecā harmonija atkal valda, bet taisni,

ka viņa Ir traucēta.»

Traģiskais lūzums, vaina būtu tad tā, kur parādās varoņa vājuma

punkts, «Ahileja papēdis», «Sigfrīda ievainfojamais] laukumiņš».
Pūks teica, ka nepietiek ar to vien, bet te nāk svarā paša dziņa,

gribas moments, dziņa uz upurēšanos, kaut gan pats zin, ka bojā les.

Savāds traģisma veids ir pie «Jāzeps un viņa brāļi». Jāzeps tiek

spiests taisni ļauns būt un pašam pazemoties, lai brāļus pazemotu,
citādi tie nekad nenāktu pie nojautas un arī vecā kārtība nekad ne-

grozītos.

1920

4. janvāri

Jaungads atnāca tāpat klusi, bez spožuma un gaišuma, dziļā

vien-div-tulībā kā jau visus šos 14 trimdas gadus. Gulējām gultā bez

miega, tālumā atskanēja kādi 3—5 lielgabala šāvieni, tie nopliukšķēja

kā pātagas sitieni laika zirgiem pa sāniem, lai ašāk, tik ašāk steidzas

uz priekšu.
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14 gadu atpaka| mēs nosaluši un izbiedēti kā revolūcijas bēgļi

iebraucām Šveicē; tas bij 26. janvāri. Mēs drīkstējām tikai uzelpot,
kad vilciens iegāja Šveices robežās, kailā dzīvība bij nu glābta. No

uzturas un drēbēm mums bij tikai rokās mazas pauniņas ar vēju un

kāds uzvalks, kabatā naudas tikai divi simti rubļu — sakari ar dzim-

teni visi pārrauti.

Tad pagāja gads ar badošanos un ar sīkām summiņām, kuras

beidzot ar pūlēm dabūjām. Tad visa skumjā gadu rinda, kur ar tau-

pīšanu un strādāšanu gan materiālais stāvoklis uzlabojās, bet toties

tik daudz rūgtu, sāpīgu pārdzīvojumu un zaudējumu atņēmuši no

dzīvības un veselības.

Netīk vairs šo skumjo, melni aizplīvuroto gadu rindu atplīvurot,
lai viņi stāv turpat atmiņu kaktā, pie sienmalas nobīdīti; varbūt tik-

sies man viņus apskatīt, kad man būs kas taustāmi, reāli gaišāks,

ko viņiem pretī stādīt; tad viņi arī vairs mani nebiedēs.

šimbrīžam tomēr manī ir iekrājies pa pilītei atkal spēka, darba

prieka un cerību, ka ar to vien jau pietiek, lai nākotni uzskatītu

gaišākās krāsās. Sākšu atkal pēc sāpju ziemas miega cerēt un

strādāt.

1. janvāri vismaz iesāku savu nodomāto romānu «Tas bij tik

sen», kaut gan vairāk neiznāca kā virsrakstu uzrakstīt: naktī ne-

biju gulējuse, un acis dedza. Tomēr domas pie tā dod man drosmi:

es zinu, ka es to uzrakstīšu, lai nu kā iznāktu; romāns priekš ma-

nis ir gluži jauns darba lauks, bet darīšu, ko varēšu, — tāda ir

mana spēka mēraukla.

2. janvāris pagāja ar gada rēķiniem. Pārskats par visām lietām

un skaidrība arī dod psihisku mieru un saskaņu ar sevi. Izrādās, ka

esam atkal samērā ar saviem mazajiem apstākļiem dzīvojuši, un tur-

pmāk labākos apstākļos es arī nekādus lēcienus negribētu taisīt. Kā-

das mazas, klusas vēlēšanās gan ir, bet tās var ari palikt. Vienīgais:

kaut būtu turpmāk vairāk laika un iespējas strādāt.

3. janvāri no rīta atnāca Sējas vēstule, kurā viņš iedomājies ari

mani uzstādīt kandidātos uz satversmes sapulci. Es pie politiskas

lomas nebiju domājuse un biju iejutusēs it kā puslīdz ārpus sabied-

rības, un nu arī man būtu jārunā līdz. Vai tad es to pratīšu un

spēšu? Man kauns un tā kā skumjas, ka arī mani velk klajā. Man

vispār vairs nemaz negribas būt kopā ar cilvēkiem —* tik to vien

vēl: ka spētu strādāt to, kas nokavēts. Bet, ja patiesi mani sauks,

ko vēl neticu, — iešu arī. [..]
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/. jūlijā

Trīs mēneši man vienmēr paiet, kamēr jaunā vietā iedzīvojos.
Neturu sevi rokā, nepazīstu apstākļus, neko nevaru atminēt, sevišķi

pie cilvēkiem tas man rūgti atriebjas, kad vienmēr nezinu, ar ku-

riem sveicināties un runāt. Vainīga mana sliktā redze un dzirde.

Esmu bailīga un atturīga, un mani tura par lepnu.

Kad nepārvaldu apstākļus, nevaru arī savus spēkus iedalīt un

tik daudz panākt, kā vajadzīgs. Esmu gan arī strādājuse, bet ne-

vajadzīgo un atstājuse vajadzīgo.
Nezaudēšu savu mazo dūšas daļiņu, saņemšu atkal savus spēka

un veselības atlikumus un rāpšos atkal uz priekšu kā kukainis ar

atlauztām kājām.

Redzēju šonakt savādu sapni — Napoleonu Lielo. Es gribēju vi-

ņam izsacīt savu cienīšanu, bet viņš nebij īsti laipnis un pārmeta

man, ka man esot vācu kultūra.

2. jūlijā

Gulēju pavisam nelabi, vakar mani par daudz nogurdināja kor-

teļa uzņemšana, bij jārunā no s—lo.5—10.

Šodien komisija.
Lielais Pūks vēl mazāk gulējis. Atradu, ka viņam lielas, sāļas

asaras lija iz acīm: viņš ieskata, ka lielu kļūdu darījis, praktiskā

politikā ieiedams.

Ak tu mīļais, vai tad es tev to neteicu ar visu dvēseli, bet tu

jau gribēji pats piedzīvot. Tu teici, ka es tevi novelkot lejā un visur

kavējot, ka slikti būšot, ja tevi nelaidīšot, cik tad tev tās gribas

esot un to pašu mazumiņu laupīšot.

Ak, mīļais, mīļais, nu tu redzi pats — vai tu nu pats neesi Jā-

zeps un tavi brāļi tevi nemīl, partija tevi negrib tādēļ, ka tu esi

pārāk individuālists, ne komandējams cilvēks.

3. augustā

Man nav miera, kamēr neuzrakstu divas skaistas saulrietas, ku-

r<:s man vienmēr priekš atminas acīm tēlojas.
Viena bija jūrmalā tā ap jūlija vidu. Izgājām visi staigāt pulksL

10. Pūks, Lilija, abi viņas zēni un Misiņš.
Jūra augsti viļņoja — brūna, ar zelta mirdzumu, kā nupat kau-

sēts zelta bronzs, katrs vilnis pamirdzēja ar jaunu spilgtumu, un

viss līmenis šūpojās un viļņoja šinī kvēlošā zelta bronzā.
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Apvārsnis dedza spilgti sarkans no tumšākam līdz gaišāk sar-

kanam un pat oranžu krāsām un tik dažādās formācijās, ka izska-

tījās kā liela rinda piļu ar dažādiem torņiem, vajņiem, tiltiem, tera-

sēm un Izbūvēm.

«Tās Ir Kurbada pilis!» iesaucās Ivars, jo formācijas bij tik no-

teiktas, ka visi piekrita. Mēs nupat par Kurbadu ar Misiņu bijām

mājā runājuši, un fantāzija to tūdaļ sev piesavinājās. Tālāk cietās

kontūras tapa mīkstākas un plūstošas un no dažādiem sarkanumiem

pārgāja iekš lillā un rozā un miglaini plīvurojās it kā vēdināti plī-
vuri.

Pret nakti zelta bronzs tapa melns un sarkanās pilis sakvēloja

pelnos.

Svētdien, 5. septembri

Katras stipri izteiktas jūtas vai iedomas, vai patika ir cilvēka

īpašums, kas viņu dara stipru un bagātu, dara par personību. Ja

pie šiem dvēseles spēkiem vēl pievienojas griba, kas viņus vada un

virza uz priekšu, uz zināmu mērķi, tad tā ir ceļš priekš daudziem

panākumiem.

Bet, ja arī nav šādas virzinātājas gribas, tad tomēr cilvēks ari

pasīvā stāvoklī ar saviem apzinātiem dvēseles spēkiem ir personība.
Es visu laiku kopš pavasara cīnījos ar apstākļiem, kurus nespēju

veikt un pārvaldīt. Man ļoti grūti nākas jaunā dzīvē iedzīvoties, kā

pārstādītai puķei grūti nākas ieaugt citā zemē. Laikam tomēr esmu

labākas sugas puķe, jo pelargonijas un ranikas aši ieaug.
Es dzīvoju bez sistēmas, bez plāna, arvien nāca kas jauns, jauni

cilvēki, jauns darbs, es no rīta nezināju, kāds atnāks vakars, un

vakarā nezināju, kādu piedzīvošu rītdienu.

Tagad jau pamazām sāku no reibuma attapties un nokārtoties.

Četras dienas nedēļā man aizņemtas ar sabiedrisku darbu, bet

trīs atliks manam personīgam darbam; kā trešais darbs man gan

vēl jāskaita saimnieciskais — dzīvok]u meklēšana un villas meklēšana

un kā ceturtais — pienākumi pret citiem: vēstuļu rakstīšana, apciemo-

jumi, sēdes teātra dēļ, — un piektais — priekš Lfielā] Pūka Jāzeps,
sestais — priekš ķēķa informēties, tie visi jārauga pastarpām iekārtot.

Darbu darīt un reizē sabiedrībā dzīvot nebūs iespējams, priekš

garīga darba un vēl produktīva nepietiek tikai pāra stundiņu dienā

izraut un atlicināt, bet vajag zināmas atmosfēras, nogremdēšanās un

aizmiršanās, to nevar, kad katru brīdi tiek traucēts.

Dzīvošu sabiedrībā, kamēr izdevība, diezin cik ilgi tas būs —

dzimtenes sajūtas vēl nav, un karājas vienmēr virs galvas kā ne-

gaiss.
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1921

Jūlijā

Viss mēness aizgāja vienā neapziņas mutulī, ārējā darbā bo/.

iekšējas noskaidrošanas, bez saskaņas, kura man taču vajadzīga, lai

gūtu spēku darbam.

Var būt, ka tādēļ man izšļuka arī zem rokām «Robespjēra» te-

mats, kaut gan 3 nedēļas nodarbojos ar materiālu pētīšanu un vei-

došanu. Beidzot izmisu un redzēju, ka to nespēšu tik ātri uzrakstīt,

kā vajadzīgs, un atstāju vēlākam laikam.

Var būt, ka arī garīgi pārdzīvoju tādu dvēseles metamorfožu,
kur pavediens rīst un cits atkal sienas.

Fiziski dzīvoju noslēgta savā mazajā, pavisam mazajā istabiņā,

kuras lodziņu arvien vairāk aizklāj meža vīni, mani no ārienes slēp-

dami; viņi redz, ko es gribu. Es bēgu no ļaudīm un sabiedrības. Cik

R[ainis] ir devīgs ar savām jūtām un laipnību pret citiem, tik es

esmu atturīga; tas ir paradoksons, bet tā iri

Izskaidrojums tāds, ka es visus gadus devu savas jūtas, savu

laiku viņam un ikdienas darbam un man pašai neatlika ne spēka,

ne laika strādāt.

Nu ir jāstrādā, un man nav laika priekš citiem.

Arī mana veselība man neatļauj sabiedrību. Es nepanesu pa vē»

lām naktīm būt augšā un izbraukumus pavisam nē.

Grūts bij Jelgavas brauciens, kad pirmoreiz apmeklēju mammiņas,

tētiņa un brālīša kapus. Māmiņa nāca arī sapnī palīdzēt, varbūt man

atkal pēc pārdzīvotā no jauna sevi atrast un spēku gūt.

Augustā

Daudz laika man aizgājis visu gadu uz dzīvokļu meklēšanu, un

tas nebeidzas vēl tagad. [..]
Jūrā mazgāties biju tik vienreiz, bet pavadīju vienu ļoti skaistu

pēcpusdienu ar Iniņu kopā kāpās; tas bij kā gabaliņš no paradīzes

vecos, senos laikos.

Tagad sāku atkal pamazām sevi noskaņoties un uzņēmu visus

vecos pavedienus: iekārtoju darbus, savedu rēķinus, aužu kā audējs

savās austuvēs, kur pavedieni tie paši jāstiepj tālāk.

Kā ideālu sev nostādīju priekšā līdz pavasaram uzrakstīta

«Aspaziju» no lugām, «Jaunie argonauti» — dzejoļu krājumu.

«Robespjēru» no lugām, «Raganu nakti» — dzejoļu krājumu.
Ja arī nespēšu, vismaz pa to ceju iešu uz mērķi,
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21. š[ī] m[ēneša] vakarā izvadīju savu mī|o, dārgo Iniņu uz ār-

zemēm. Par daudz man šoreiz bij grūti šķirties, jo tik ilgi un tik

cieši mēs nekad nebijām kopā sadzīvojuši kā tagad. Tūkstots smalku

pavedienu ir kopā savērpušies taisni pie pašas dzīvības, un, ja viens

aizbrauc tālumā, tad liekas, it kā raustītu pie šiem pavedieniem. Ak,

kā es nožēloju, ka nebraucu līdz, būtu gan ārējs nogurums, bet sirds

būtu mierā. Tagad es baidos, ka viņam kāda nelaime nenotiek, un

topu vienmēr uztrauktāka, kad nevaru vēstules sagaidīt. Pirmās die-

nas pagāja ar lielu tukšuma sajūtu, tagad uztraukta gaidīšana, ak,
cik grūti! cik grūti!

31. septembri

Vai šoreiz nu briesmu jūra tiešām pāri šļāks un šoreiz paņems

mani līdzi? Vai es vairs spētu dzīvot? Man jūtas — vairs nē.

Un darbi? Vai Iniņš tik dziļi bij manā būtē saknes laidis, ka,

viņas izraujot, man jānonīkst?

Viss, kas ārpus un blakus bijis, visas pārprašanas, visas sāpes,

dusmas un maldi, viss nav nekas, tikai viņš. Ak, kāda paradīze būtu

dzīve, ja es vēl viņu atpaka] dabūtu, — tad būtu par daudz laimes —

kāda jauna dzīve tad uzzeltu pēc šīs šausmu nakts, kur katru brīdi

nāve pēc manas sirds tausta. lerastajās smagā liktens stundās starp

3—4, kad gaidu no viņa kādas ziņas. Kaut spētu vēl fiziski uz kā-

jām turēties — bet mani krata drudzis, ka zobi kopā cērtas. Ininl

Iniņl Iniņ! Dzirdi mani caur visām tālēm — Iniņ, briesmīgi ir aiz

sirdssāpēm nobeigties

Septembri

23.—31. Dienu straume ir atkal pāri gājuse un mani līdzi aizrā-

vuse. Visa mana dzīve ir tomēr peldēšana pret straumi, un mani

spēki cīnīties top arvien vājāki. Šo mēnesi tik daudz rūgta un sā-

pīga esmu piedzīvojuse.
«Sulamite» man jāatliek, jo šogad nespēju to veikt. Biju labsir-

dīga pret Jesenu un uzņēmos «Jaunības Tekām» rakstīt «Zilu debesi»,

tā man aizņēma tik daudz laika, ka izpostīja manu lugu, un materi-

āli maz tiek honorēta. Tas mani garīgi salauž.

[..] Man pašai tik grūti turoties, vēl jādod spēks un jāuztura lie-

lais Pūks, kurš tagad guļ mājā un kaujas ar sliktu dūšu un runā

tikai par prombraukšanu,
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Otrdien, 1. novembri

Šodien sāku «Robespjēru», sāku ar bailēm un drebam, tas ir

darbs, kādu pirmo reizi strādāju, — vēsturiska traģēdija. Nevaru

vairs atkāpties, jo esmu laiku zaudējuse, ap 2 mēnešiem, materiālus

lasīdama, lai nu iet kā iedams, strādāšu kā pienākumu, lai ticētu

savai gribai, savam spēkam. Līdz svētkiem gan nespēju sarakstīt,

jo ir 2 mēneši tikai un es maz tieku klāt, cik dienu nepaiet, kad ne-

tieku klāt, bet nedarīšu vairs savu rakstura k|ūdu: kad neiznāk lie-

lumā, tad nemaz! Ja ari tūlīt mērķi nevar sagrābt ar lēcienu, lidojot

ar spārniem, tad vismaz iešu pa ceļu turpu. Šodien tad ari dabūju
tādu laimīgu dienu, ka varēju 4 stundas klāt strādāt, uzrakstīju 7

lapiņas no ielu skata vēl nekoncentrētā formā. Vēlāk biju ļoti nogu-

ruse un slikti gulēju. Vaina jau arī bija, ka netiku pastaigājusēs

un vēlu ēdu vakariņas.

Trešdien [2. novembri]

Šodien biju priekš pusdienas uz «Spēlmaņa» mēģinājuma, pēc

pusdienas satvfersmes] sapulce. Pie «Robespjēra» netiku, bet 2 kar-

tes uzrakstīju, jo esmu arī par pienākumu sev nolikuse atbildēt uz

visām aizkavētām vēstulēm.

šodien bij arī Ceplīts un izstāstīja par Stukmaņiem. Tā tad arī

tos mēs nedabūsim. Tiek dzītas reklāmas, ka mums arvien tik daudz

dāvina, bet galu galā nekā nedabonam. Pūks ir ļoti sarūgtināts.

Ceturtdien [3. novembri]

šodien atkal uz mēģinājuma «Spēlmanim». Pārnācu nokususe;

šodien bij ārā liels negaiss, vētra, krusa un liels sniegs, īsteni šo-

dien sākas pirmā ziema. Vakarā Pūkām priekšlasījums teātrī, iešu

arī es klausīties. Mēģināju Pūku mierināt ar viņa paša darbiem, ka

viņš tomēr bagātāks par citiem ar saviem darbiem, ka viņš nevienu

muižu nemainītu ne pret «Spēlmani», ne pret Jāzepu. Neko no dzī-

ves neprasīt, tikai dot. Ļauj sevim pāri darīt, jo tu liels. [..]
Viss mēnesis aizgāja priekšpusdienās uz mēģinājumu «Spēlēju,

dancoju», blakām drusku lirikas, pēcpusdienas satversmes sēdes.

Sīkās skudras apēd manu darbu!

1922

2. janvāri

šodien bij Pūks no slimnīcas. Viņš izskatās spirgtāks un sācis

strādāt; tas mani apmierina,



640

5. janvāri

Neatminu lāga, ko 3. darīju, laikam dabūju drusku strādāt, va-

kar, 4., aizbraucu pie Pūka, tur visu pēcpusdienu un vakaru pava-

dīju, abi bijām nervozi, viens otru uztraucām un sāpinājām. Šodien

aiziet visa diena, gan Pūka uzdevumus izpildot, gan ar svešiem. Ko

gaidu, nenāk.

13. [janvārī]

[..] Šodien bij no Ēģiptes atbraukuse kāda skolotāja, Emma Kļa-

viņa. Viņa tikai nākuse pateikties par mūsu darbiem, cik lielu

iespaidu tie uz viņu darījuši, kā viņu audzinājuši. Tas mani ļoti

iepriecināja, viņa grib mūsu dzejas angliski tulkot.

Ak, Ēģipte! Ja noietu kādreiz vientulībā — tad varbūt turp Es

redzu tuksnesi saulrietā, lillā oranžkrāsās, viņa teica, ka tur esot

neizsakāmskaisti.

Tur ir Aleksandrija, Hipatijas pilsēta. Tur ir Jāzepa zeme.

Nu jau 3 dienas, kopš strādāju — un šodien ar visām iesnām.

Es esmu stiprāka, es jūtu ceļu zem kājām, atkal uz nākotni — lai

gan vēl tālu.

Februāri

6. [februāri]

Sakarā ar Freinberg un Brigader drāmām «Badā un salā» un

«Ausmu» pārdomāju, kad der prozas drāma.

Ja viņa lielāka stila, tad jābūt laika drāmai un ne individuālam

notikumam vien. Laiks jāņem, kad viņš pats ir dramatisks, kur noti-

kumi saduras cits pret citu kā 1905. g.

Tad jāņem tipiskākie gadījumi un personas tiem jāpiemēro. Lugas

uzbūvē jāiziet no idejas, ja grib dvēseli ielikt, citādi paliek tēlotājs

vien, lai arī zem objektivitātes slavas. Tie lauri ir sausi!

Prātā nāk Ibsens: viņš ņēma laika idejas. Sieviešu jautājumā

«Nora», «.Frau vom Meere», «Heda Gabler», «Inger auf Oestrot». Vi-

ras ir visas atraisīti pavedieni no vienas kodaļas, un interesanti Ir

salīdzināt, kā viņš tos izšķir.

Tāpat II grupa vīrieši: Borkmanis, Solness, Rubeks.

111 grupa — laulības dzīve: «Wildente», «Klein Eyolfi>.

Lielais Pūks saka, ka arī klusā un no reakcijas nospiestā laikā

'derot prozas drāmu rakstīt: rādīt, ka godīgs cilvēks vēl varot darbu

Atrast,



Aspazija
(V. Rīdzenieka foto)



Aspazija un Rainis Dīķa ielas dzīvoklī 1925. gadā

A. Prande (no kreisās), Rainis, Aspazija un A. Birkerts

1925. gadā



Aspazija 1920. gadā



Rainis un Aspazija Baznīcas ielas dzīvoklī



Rainis un Aspazija (V. Rīdzenieka foto)



Rainis un Aspazija 1929. gada septembrī Majoru vasarnīcā

Aspazijas pēdējā mājvieta Dubultos



Aspazija pie darba galda



Aspazija 1943. gada 16. maijā Dubultos



Dzejoļu krājuma "Izplesti spārni" greznumvāks.
Iespiests Rīgā 1920. gadā.



Dzejoļu krājuma "Raganu nakts" vāks.

Iespiests Rīgā 1923. gadā.



Dzejoju krājuma "Trejkrāsaina saule" vāks.

Iespiests Rīgā 1926. gadā.



Dzejoļu krājuma "Asteru laikā" vāks.
Iespiests Rīgā 1928. gadā.



Dzejoju krājuma "Dvēseles ceļojums" vāks.

Iespiests Rīgā 1933. gadā.



Dzejoļu krājuma "Kaisītās rozes" vāks.

Iespiests Rīgā 1936. gadā.



Dzejoļu krājuma "Zem vakara zvaigznes" vāks.

Iespiests Rīgā 1942. gadā.
Niklāva Strunkes ilustrācijas.



Aspazijas rokraksts.
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Interesanti tipi tagad Ir nīkstošā krievu sabiedrība, birokrāti no

cara laikiem: viss tiek pārdots un apēsts, izballēts, pie beigām ne-

domā, tīri kā mēra dzīrēs.

Viena oficieru dāma pelnās tā, ka audzē policijas suņu kucēnus

un pārdod.

Vakar negāju uz mākslas dejas vakara.

Gribu ar pagātni likvidēties, kaut gan tik grūti un sirds asiņo.

Mēnesis ir aizgājis, un es gandrīz nezinu, kā; laiks Izslīdējis Iz

rokām kā gluma čūska. Lielu dalu ari aizņem dvēseles process, jā-

lauž ar pārdzīvoto, jāmeklē jaunas dzīves iespējas, jāmeklē atkal la-

pot un zajot, citādi nekas neatliek kā bojā iet, tas ir, vecai tapt;

miesa jau arī tikai gaida, lai dvēsele taptu veca, tad viņai būtu

viegli tai apkārt tīties ar krokotiem miesas audiem un kalstošām

šūniņām. Mans jaunais pavasars, kas tu esi? Kādu atjaunošanos tu

man nesi? Ko tu man varētu vietā dot pret pērno steidzīgo pavasari?
Tu saucies darbs! Bet tava skaistuma es neredzu, es redzu tikai pū-

les un šaubas. Abi pirmie gada mēneši bij jau kā darba uvertira, bet

tagad gribu ņemt vēl nopietnās un laiku neizlaist iz rokām kā Jē-

kabcīņā, kaut ari man gurnu izrnižģētu. Es gribētu šogad divas lu-

gas uzrakstīt — «Aspaziju» un «Robespjēru» un dzejoļu krājumu

«Jaunie argonauti» — varbūt tie būs spārni uz jaunu, kas nesīs pāri

pār pagātnes sāpēm.

/. jūnijā

Vēstules. 1. Hartmann. 2. Stiebenhaus. 3. Bergmanim.

Pirmajā, starp citu, atbildēju vēstulē: «Jums liekas, ka es ap-

skaužama, bet mana dzīve taču nav noslēgta, gatava; es nesēdu zem

ienākušos augļu koka paēnā un mierā un nebaudu tikai gatavos aug-

ļus. Mana dzīve ir steidzīga, cīņa, nemiers, pārāk strauja, tā ir

ierāvuse mani savos virpuļos un vienu brīdi augšup nes un otrā var

noraut dziļi atvarā...

Jūs man atgādināt jaunību, jā, tad nebij ne ciņu, ne uzvaras, ne

zaudējumu, tikai viena vienīga salda priekšjūta, pilna gaidu, šaubu,

cerību.»

Ciemiņi.

Atnāca kāda meitene, kurai esot vaļas un kura gribot pamatigl

viesoties un ar Raini izrunāties. Ak, naivitāte, bez kauna, bez mazā-

kās cienības! Es teicu, ka man nav ne minūtes laika.

Norakstīju dzejoli Orientācijam.

Vingroju šorīt, kaut nepilnīgi, tomēr sāku.
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Laiks auksts, ārā knapi 8 grādi un ziemelis. Barga bij ziema, un

vasaras ari vēl nav. Nu jau 3. dienu auksts. Vakar bijis tik 3 gr.

no rīta.

2. un 3. jūnijā

Kārtoju visu dienu rēķinus, man visur jābūt saskaņai, lai spētu

garīgi saņemties un strādāt.

Pūks tomēr apstiprināts par teātra direktoru — es klusi, klusi

priecājos: nu man būs taču iespēja dota nākt uz skatuves, ja tik

vien pate spēšu ko radīt.

1923

8. janvāri

Šogad laimīgāk iesāku nekā jebkad: es strādāju, rakstu savu

lugu «Aspazija». No oktobra sākot, pag. gadā uzrakstīju 3 cēlienus

un tagad 300 rind[as] no 4. cēliena. 1 dienu man bij sēde Kultūras

fonda bibliotēkā, un vakar un šodien atpūšos, nelabi gulēju, tādēļ 1

diena bij lieka jāpieņem, bet ceru, ka šo mēnesi tikšu gatava. Tā-

tad caurmērā esmu strādājuse pa 5 dienām 60 rind[as] pa dienu.

Rakstu no rītiem agri, iedzeru melnu kafiju. Rakstīju pašā jaungada
rītā. [. J

Pūks vēl nav no gripas atpūties, arī garīgs nogurums pēc vasa-

ras un rudens darba; nevar vēl neko disciplinētu sākt strādāt. Jāno-

kārtojas ar ārējiem apstākļiem, ar žurnālu, ar partiju, ar Durbi. Kaut

gan jau esam puslīdz nolēmuši: Durbi neņemt, atdot skolotājiem,

prasa par daudz likt iekšā kapitāla un mūsu darba. Cik mums vairs

dzīves laika atliek strādāt, un es visus gadus neesmu strādājuse,

tieku īsti tikai tagad klāt. Arī Pūks neņemtu, ja dotu izgl[itibas]
ministra vietu, viņu tāpat atrautu no darba. Jāreaģē tomēr būtu uz

partijas bezkaunību, kura nelika viņu kā kandidātu uz Saeimas pre-

zidenta amatu. Viņam bij vairāk balsu kā Ulmanim ar Čaksti kopā.

Pūks prata izdot žurnālu, kritizēt partiju, bet nezin, kur iet

Svētdien, 13. maijā

Laiks aizkavējis ar darba steigsmi un periodisku nogurumu un

vienu lielāku slimības lēkmi ar roku (3 nedēļas un vairāk kā nedēļa

tieši uz gultas).
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Darbs. Februāris viss vēl aizgāja ar «Aspaziju», bija jālūko cauri,

jānoraksta. Neesmu apmierināta ar pēdējo cēlienu, varēja būt vairāk

temperamenta un poēzijas Perikla pēdējā runā, bet es biju jau pā-
rāk noguruse, un darbs sāka palikt pretīgs. Arī ar 4. cēlienu man bij
cits nodoms: gribēju to iedalīt divās daļās. I būtu saņemts kopā tas,
kas tagad visā IV cēlienā, un II daļa būtu notikuse cietumā un Sok-

rātam piešķirtu lielo lomu sarunā ar Aspaziju par filozofiju un navi,
tur būtu iekšā Platona filozofijas poētiskā kvintesence. Kolorīts cie-

tums, ārpusē dzied himeneju. Perikls te ar Asp[aziju] formēli salau-

lājas. Cietuma uzraugs mal P ie durvīm ģifti kausam vai ari kauss

jau pildīts, nolikts un apsegts. Jaunlaulātie melno segu apvij ar ro-

zēm. Te arī beigās pārceļama I puses aizliegšana par Grieķiju un iz-

skats uz Akropoli saules rietā. Tādā veidā I cēliens iznāktu skais-

tāks liriski, kurpretim viņš tagad stingri dramatiski savilkts. Es do-

māju vēlāk lugu tādā veidā pārstrādāt.
Nodomātais dzejoju krājums «Raganu nakts» kā liriskas biogrāfijas

turpinājums. Pa šiem diviem mēnešiem — martu un aprīli — man ir

80 dzejoļu, t. 1., puse no krājuma. Gulbis gan grib tikai 8 loksnes.

Ārpus krājuma gan arī jātaisa šad un tad dzejoļi.

Veselība.

Pūks arī šoziem slimoja ar savu gripu, tomēr mazāk kā 4—5

lepriekšējās ziemas. Te ir veselībai labāks gaiss un saule, kaut gan

ziemā satiksme neērta. Par savu veselību es jau rakstīju.

Arēji notikumi.

Politikā ir noticis 1. Maijs. Strādnieku gājiens atturēts no uzbru-

cējiem, gājiena dalībnieki ar gāzēm un šāvieniem apmētāti, ievainoti.

Policija palīdzējuse preteniekiem. Kabineta krīze, s. d. ministri at-

kāpjas, jaunā koalīcija iet uz reakciju, fašisti jau skaļi parādījās ar

1. Maiju un, kā redzams, grib tāpat militāri organizēties kā Itālijā.

Viņu vadons prof. Ozoliņš pagājušo reiz ar Viktoru Eglīti mūs ap-

meklēja un gribēja ar mums draudzēties, kaut gan mēs taču soc.

dem. Viņš man arī ar sajūsmu atstāstīja savas jaunās nodomātās

lugas. Man patika viņa sižets uz Pigmaliona teikas pamata, ciktāl

viņš to būtu spējis dramatiski izveidot un cik viņš ir poēts priekš šā

temata, tas tikai būtu darbā izrādījies. Aiz nezināmiem iemesliem

viņš pārgājis mūsu ienaidniekos. Mūsu stāvokli un pārliecību viņš
tad taču zināja.

Personiski notikumi.

Gribam savu mājiņu, savu mazo saules un veselības kaktiņu pār-

dot. Ja fašisti uznāk uz augšu, tad tie neļaus mums mierīgi dzīvot

un strādāt, tie mūs izsitīs. Būs varbūt atkal jādodas prom kaut kur

no dzimtenes, un tā gribētos mierā strādāt, man tik daudz darbu pa-

domā, visa dvēsele kā saulespuķe pilna ar sēklām.
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No Cīrihes atnāca beidzot mūsu grāmatu kastes. Nopūlējos veselu

nedēļu, skraidīdama dēļ muitas atļaujas, nu būtu materiāli rokā un

izdevība strādāt — ak, kaut tas būtu iespējams.
Man arī ļoti žēl mājiņu pārdot. Mēs būtu atkal kā putni ar Iz-

postītu ligzdu.
Sabiedrība. Teātrī ļoti reti biju. Slimība, neērta braukšana un

tukšas lugas. Publika pate un kritika par tām kliedz, un tā tad nu

ir mūsu jauno rakstnieku visa dramatiskā literatūra! Pag[ājušoj gadu
uzbruka Pūkām, ka viņš savas lugas vien izrādot, tagad uzbrūk, ka

citu lugai uzbrūk. Beidzot vēl Pūku vainos, ka viņš tiem citiem ne-

liek labāk rakstīt.

Viesi šad un tad mūs apmeklē, kaut gan tik tāli dzīvojam. Ne-

atminu vairs, kas te visi bija.
Lūdzēji šādi un tādi nāk katru dienu gandrīz, un mēs uz viņiem

izdodam ļoti daudz, neatliek nekas no algas pāri. [..]

1924

/. janvāri

Jaungadu sagaidījām mājā. Aktieri mūs gan ielūdza, bija at-

braukuši pakaj. Parnickis un Lazdiņš. Mēs nobraucām, bet nepalikām,

jaungadu sagaidījām mājā.

Man tāda skumja sirds, sāku gan strādāt — biogrāfiju «Zila de-

bess», bet man žēl, ka neesmu sākuse lugu rakstīt. Baidījos rakstīt

reālo komēdiju un palaidu garām. Biogrāfiju gan vēl īsti negribēju

rakstīt, jo man priekšā lugas, bet Jesens atbrauca lūgt, un galu galā,

ja tagad nerakstu, aizmirsīšu, atmiņu spilgtums dzisīs. Man jau tāpat,

kopš dzimtenē pārbraucu, pagātne tālāk atkāpusēs un maz pa mazam

tikai jāattopas — bet tas nav vienīgais, arī prāts citādi attīstījies

un man saka, ka tas pagājušais nemaz tik jauks nava, kā to atmi-

ņās iedomājos. [..]

So mēnesi man maz enerģijas: nav man nevienas lugas kā pa-

mata, uz kura stāvēt. Par daudz laika patērēju ar dzejoju krājumu,
kas ne naudas, ne slavas ziņā neienes to, ko luga.

Aizgāja arī laiks ar sīkumiem dēļ māju dzīves, bija kalpoņu

maiņa, paliku pat bez nevienas.

Bez tam gandrīz visu mēnesi liela sala; biju arī vienu nedēju
slima.

Martā

Marts, mans mēnesis, bet ar kādam bēdām un briesmām tas iesā-

kas: 2. martā ap laiku (ap pļulksten] 1) priekš manām
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acīm 2 briesmīgi vilku suni plosīja manu mikiņu. Es kliedzu, ka vai

samaņu zaudēju, to redzot. Viņš cīnījās veselu pusstundu, tad spēku

pietrūka, un tie dzīvu to sāka ēst. Nežēlīgais suņu īpašnieks to re-

dzēja un ļāva plēst, un lamājās, kad to beidzot atrāva. Kamēr ap-

skrēja apkārt, pat sētā viņš nelaida iekšā, pagāja pusstunda. Knapi
dzīvu to vēl dabūju rokā. Visa mana līdzjūtība un asaras, un kop-
šana nelīdzēja, samocījās 2 dienas briesmīgās mokās, tad otrdien

1/2 3. (2. martā) nomira. Pēdējais sastingušais skats vērsās uz

mani — tad smukā galviņa nolaidās. Visi pēc viņa raud, viņš bij

labsirdigs un gudrs, gaidīja mūs un nāca pretī, lai cik vēlu naktī

un lietus līst; visus saņēma un izvadīja. lelikām viņu skaistā kurvītī

un aplikām ar pirmiem pūpoliņiem.

Es ciešu visu nedēļu ar šo šausmu ainu priekš acīm, esmu slima,

un nav ne mazākā spēka kaut ko strādāt.

Tāda tad nu mana dzimumdiena!

Jāsāk tomēr strādāt, lai cik grūti, jādzīvo, kaut ari dzīve šaus-

mīga.

DZEJOĻI ŠOGAD — 3 MĒNEŠOS

1. «Cīņas arēna» — 20 «Soc[iāl] dem[okrātsl»

2. «Atkal un atkal» — 16. «Soc[iāl] dem[okrātsJ»

3. «Homo sapiens» — 24 «Limitists»

4. «Divas straumes» — 24 «Jaun[ākās] Ziņas»

5. «Polāra ainava» — 16 «Jaun[ākās] Ziņas»

6. «Jaunie argonauti» 18 \
, c . . ~, lft }«Domas»
7. «Sāpju romantika» lo

8. «Spārni aug» 14

9. «Gaismas sēkliņas» 8

, n ~. , ,o f«Jaun[ibas] Tekas»
10. «Cirvju sniegs» 1^

11. «Ziedoņa steigas» 8

12. «Vakardiena» 24 l
,
. ,a («Skaidrība»

13. «Vētras un dziņas» 16 .

14. «Ziedonī» 15 l
on («Socfiall demlokratsl»

15. «Zaļais maijs» 30 J 11

263

16. «Ziedonī» 15 1
, , _

17. «Nāves sala» 12 plenlam]
18. «Ziedoņa maģija» 28 1

,«.. , -

19. «Ziedoņa amnestija»
Ziņas»

330
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LIRIKA

20. «Rembranta krāsas» 16 1

21. «Vienīgais spožums» 16 jCielen[am]

22. «Homo sum» 20 )
23. «Pēc manis» 28 j«Domas»

24. «Viens mākons» 12

25. «Pārmērīgais» 13

105=435

«ZILA DEBESS»

Janvāri — 30 lapiņas

Februāri — 18

Martā — 32

Aprīli — 30 M

110

VĀCU VALODA TULKtOTIE]

1. «Zauberweise» — 24

2. «Mārchen» — 18

3. «Zukunļtsbote» — 32

4. «Sapļos Lied» — 32

5. «Frūhlingsmorgen» — 32

6. «Bruder d. Fruhling» — 24

102

19. aprīli

Nu jau puse no aprija, un rītu lieldienas, bet neesmu vēl saņē-

mušās lielāku darbu sākt. Esmu arī saskaldījušās ar sīkiem darbiem

priekš žurnāliem, dzejoli aizņem laiku un nogurdina.
Vismaz tagad esmu izšķīrusēs priekš «Torņa cēlēja», kaut gan ļoti

baidos, kā man izdosies. Vienīga drāmas fabula man galvā, un dra-

matisms arī liekas labs. Tikai par raksturiem man bail un par visu

to viduslaiku kolorītu.

Gandrīz neatminu, kas šinī mēnesī noticis un ko pārdzīvoju.

Mūsu mājiņu tad šovasar nepārdodam, un vasaru nu būs miers

un varēšu zaļā zālītē sēdēt un strādāt
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So visu nedēļu kopš svētdienas pēcpusdienas sāku slimot ar magu;

caureja un naktīs jāceļas augšā, sākās ar lielām graizēm.

Tagad nu ar šo mēnesi jāuzraksta steidzīgākie darbi priekš «Jau-

n[ības] Tekām» un citiem žurnāliem, un tad maijā sākšu savu lugu

«Torņa cēlējs», lai nu iet kā iedams, tā man taču vairāk izdomāta

par citām, kaut gan «Sulamites» fabula ari man galīgi gatava, var-

būt paspēšu šogad abas.

Svētdien, 22. aprīli

Dienas skrej projām, kad netura, ar pulksteni rokā jānoķer acu-

mirkli, lai nepazustu. Neatminu jau vairs, kā pāra dienas aizgāja.

Piektdien gan iekārtoju savu «Zilo debesi» nākošam numuram

un stundas 3 intensīvi strādāju. Lasu ari materiālus priekš «Sula-

mites», luga man jāpārtrauc uz nedēlu, jo jāraksta priekš «Jaunib»u

Tekām».

Šodien šā tā nodarbojos, gan lasu materiālus, gan šuju un krā-

mējos, strādāju cītīgi, kaut gan ne produktīvi.

lekārtoju jaunu dzejoļu krājumu «Kosmiskas ainas», tur nāks ga-

rāki, pusepiski dzejoļi ar panteisma filozofiju.

Ciemiņi šodien neatnāca. Olga Ezerlauk.

Uzrakstīju arī pāra vēstules, tā priekš manis liela saņemšanās.

Es neko tik nelabprāt nedaru kā vēstules rakstīt.

Maijā

Pirmais Maijs pagāja bez demonstrācijām. lekšlietu ministris

Birznieks aizliedza, bet ari soc, dem. nenotika maija gājiens — ss-

jūta nospiesta visiem.

6. maiji

Šodien strādāju: uzrakstīju 50 rindiņu dzejas liriku.

Praktiski — atteicu mājas pircējam un salīgu dārznieku apkopt

dārzu. Motīvs — neizdot māju no rokām, pirms nav citas vietā, un

gribu arī sev vasaru priekš mierīgas strādāšanas, lai varētu lugu

sākt.

Šorīt abi briesmīgi kreņķējāmies: Emīlija Prūse, kuras vājās lu-

gas dēj «Latvis» pērn uzbruka, ka tādu pavisam izrāda, un citas

avīzes tāpat nosodīja, tagad saka, ka Rainis no viņas esot norak-

stījis «Mušu Ķēniņu», un šodien <Rundschau» to pakaļ runā — ta*

ir tīrais ārprāts. Cik briesmīga ir dzīve.
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Reizē atkal nāk viena sveša un nolien 3 un pus tūkstošu rtibju,

No vienas puses, mūs Ik dienas Izsūc katrs, kā vien spēdams, no

otras puses, rej nost, lai tik mēs nedzīvotu un nebūtu. Vai nesāk jau

spārni pagurt?

9. maijā

Šodien 2 dzejoji un 10 motivi, pēcpusdienas piepalīdzēju dārzā,

esmu noguruse.

Pirmdien, 8. septembri

Biju Jelgavā beidzot māmiņas, tētiņa un brālīšu kapu apmeklēt,

iestādīju puķes, aizmaksāju par kopšanu. Tikai mani uztrauc un no-

gurdina, ka Dore līdzi. Viņa par daudz nervoza un nevar ne bridi

klusēt, un pastāvīgi runā par savām jūtām, un pie tam apgalvo, cik

viņa smalka dvēsele. Viņa tik griezīgi runā par visu, ka visiem jā-

apklust, kas viņu dzird. Svētdien pie galda visi sēdēja apklusuši.

15. septembri

3 dienas pagāja ar lielu vētru un ābolu lasīšanu; Ik stundas ce-

turksni bij jāskrej laukā lasīt, tad ari nebij lespējams neko rakstit.

Vakar, 14., biju uz «Raganas» mēģinājumu, var būt, ka luga ies,

Anna Simson spēlē labi, pārsteidzoši, ja neietu, būtu mana vaSna.

Satikos šodien ar Libertu Drāmā, viņš tagadējais «star» dekora-

tīvā mākslā, runājām par mākslu, par radīšanas procesu,

17. septembri

2 dienas uzrakstīju priekš Freinberga par «Raganu» un blakus no-

darbojos ar āboļu saimniecību.

/<s., 19. septembri

Tāpat ar āboliem, ar braukšanu, pēc tam nogurums, biju arī operā

«Samsons un Dalila».

20. septembri

Šodien apkopu puķes. Tad ņemos ar dzeju, skicēju jaunus mo-

tīvus.
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Uz «Samsona un Dalilas» izrādi redzēju advļokātu] K. Ozoliņu, sē-

dēja man rindu priekšā. Palicis resns, vecs. Sasveicinājāmies no tā-

lienes, pasmaidījām. Man likās, ka viņš bij drusku uzbudināts. Es

nejutu neko, tikai sēras pēc jaunības, pēc toreiz uztraukumu pilnās,

kūsājošās dzīves.

Vakar Pūks ilgi runāja pie vakariņām par pretkara ideju, par par-

tiju. Nozīmē gan ko, ka tik liela pasaules valsts kā Anglija uzreiz

saka, ka kara nevajag. Tas tādēļ, ka tur strādnieku valdiba. Vai tas

nav liels solis, ka tur šī valdība?

Līdzeklis piespiest nekarot — muitas un preču nedošana. Tā darija

jau Amerika ar Vāciju pēdējā karā.

Rit Pūkām jāiet uz demonstratīvu soc. dem. gājienu uz brāļu ka-

piem nolikt vaiņagu. Melnie, kā dzird, ļoti rīkojoties uz uzbrukumu.

21. septembri

Es visu nakti gandrīz nevarēju gulēt, domādama, kā Izies Pūkām,

biju par nespēcīgu viņu pavadit, un ko es arī varēju līdzēt

Tomēr nenotika nekas, Puks sveiks pārnāca mājā.

3. oktobri

Bij slimnīcā 25 gadu pastāvēšanas svētki. Man ari bij jātur runa.

Vakarā biju teātrī. Mājā braucot, man bij uzbrukums no Nacļionālā]

kluba fukšiem.

4. oktobri

Noguruse no pārdzīvojuma.

6., 6. oktobri

Divas dienas man aizgāja mocoties, kuru drainu lai rakstu. Bai-

dos, ka «Sulamite» nepatiks un ka es to nespēšu iztaisīt. Visu nakti

negulēju. Pabeigšu papriekš vēl «Zilo debesi», tad galīgi izšķiršos.

8. oktobri

Šodien dzejas priekš «Jaunlākāmļ Ziņām») stipri strādāju, esmu

izgājusfc no dzejošanas laukā.
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11. decembri

Šodien uzrakstīju vienu dzejoli un 3 stundas strādāju ap «Jauno

strāvu».

Durbi mums nedod.

Politikā sastādījusies koalīcija no labā spārna. [..]
So gadu uzskatu kā deficītu, jo neesmu uzrakstijuse nevienas

lugas, Izgāja man daudz laika uz «Zilo debesi» un dzejojiem. No

beidzu ar sagrauztu garastāvokli gadu. Ceru uz nākošā gada.

18. decembri

Sī mēneša sākumā nobeidzu «Zilo debesi», tad sāku «Ruti», bet

starpā nāca kalendāri, slimibas, vēstules. «Sulamiti», kaut gan esmu

sākusi rakstīt, atliku.

I iemesls: veču tipi līdzīgi kā «Rutē», un «Rutē» Ir šis tips val-

došais. «Sulamite» jāiesāk citādi, varbūt ar tiesas dienu un Zāla-

mana gudrības spriedumu. Tur nāk arī Sulamite starp citiem.

II iemesls: «Rute» daudz vecāka, sadomāta jau 1905. g.

111 lemesls: «Ruti» es ceru šogad pabeigt, tā ir vieglāka, un tad

man būs līdz ar 50 gadu divi darbi gatavi — «Zila debess» un «Bo-

ass un Rute», abi seni darbi... Jāmēž ārā vecs raugs.

1925

20. februāri

Šodien nu sāku uzstādīt savu padomāto lugu «Torņa cēlējs».

Vesela nedēja pagāja bēdās un garīgā pagurumā. Pūku ministrs

negrib apstiprināt par teātra direktoru un licis priekšā tam atteik-

ties. Ar to izbeigta arī mana gaita pie Nac[ionālā] teātra, un es ta-

gad varu rakstīt bez Izredzes, bez prieka un arī bez algas, uz tukšu

nākotni. Tātad atkal viena etapa no mūža noslēgta.
Man dzīvā atmiņā mostas tas izmisuma laiks, kad biju par māj-

skolotāju Ķiplokos un kad Velmē man atsūtīja atpakaļ manu pirmo

darbu «Saules meita» kā nelietojamu. Es savās bēdās gulēju pa no-

krēslu gultā un nejauši acis pacēlu un ieraudzīju vienu spožu, lielu

zvaigzni. Tā man mirdzēja tik mīļi, tik silti, kā gribēdama mani mie-

rināt.

Tad man piederēja vēl dzīve, es biju jauna, bet tagad es vairs

tādu zvaigzni nevaru ieraudzīt.
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Nodarbojos ar liriku, vēstulēm un braucieniem.

Domāju visādā ziņā uzrakstīt II cēlienu «Boasam un Rutei».

Sāk salt, dienā jau 5 gr. Nogurums. Ak, cik tāli liekas vēl zie-

dons.

Otrdien, 17. martā

Šodien mana dzimumdiena. Es pati sev novēlu 20 gadu vēl strā-

dāt.

Kaut es tam varētu ticēt! Ak, mīļais debesu tētiņ, dod man dzī-

vību, dod man veselību! Dod man spēku! vēl 20 gadu strādāti

Pirmos 20 gadus pavadīju ar audzināšanu, skolu, pirmām sāpēm.
Mana mūža traģika iesākās ar manu pirmo bērnību — kauns to uz-

ticēt papīram, žēl apvainot citus. Esmu kļuvuse vientule, bēgu no

cilvēkiem!

21. martā

Esmu sākuse atkal strādāt pie «Boasa un Rutes» II cēliena, kaut

arī ar pārtraukumiem un ne ar lielu veiksmi, galvenais, ka es pate

no šīs luģeles neko daudz neturu; pārāk klusa un vienkārša un ska-

tuvei laikam nederēs. Bet kā lai atmetu tik sen lecerētu darbu, kas

gadiem man uz dūšas gulējis un stāv citiem darbiem priekšā. Kad

būšu viņu norakstījuse, jutīšos brīva priekš citiem darbiem.

Pārtraukts mans darbs, pirms ar to sieviešu dienu. Tad sākās at-

kal Pūka vajāšana pa melnajām avīzēm dēļ tā direktora vietas.

Katra diena ir mocīšana.

19. apriti

Pēc bēdām un uzbrukumiem sāku atkal strādāt. Šodien divi dze-

joļi uzrakstīju, vakar arī divi.

Rihards Rudzīts atsūtījis antoloģiju ar mīlestības dzejoļiem, dā-

vina arī manim: «Mīļajai dzejniecei,» — un pie tam tik no manis

viens pats dzejolis. Izlase, cik ieskatījos, sentimentāla, man viņa ne-

patīk, redzēšu vēl, kad lasīšu.

Teodors esot priekšlasījumā studentiem teicis, ka senāk es Blau-

manim bijuse pāri, bet tagad Blaumanis man. Tā mani vai nu no-

peļ, vai noklusē.

Kaut vien vēl spētu strādāt un izvest tās idejas, kas manī sa-

krājušās, gan tad es viņiem pārietu pāri. Vienīgais prieks un laime,

ka vēl varu kaut cik strādāt. [..]
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23. augustā

Viss laiks man aizgāja ar ārpuses darīšanām. Iniņš Ķemeros, un

man jāzin par mājas remontu. Šodien sāku drusku strādāt. Šonedēļ
orientēšos politikā un reizē gatavoju priekšdarbus «Torņa cēlājam».

Trešdien, 17. septembri

Projekts.

Tagadējai sabiedrībai, aizejot uz praktisko pusi un zaudējot Ide-

ālismu, atrast pretsvaru.
Skolās tagad klasicisms tiek galīgi izskausts, latīņu valodu iz-

met, par grieķu nemaz vairs nav miņas. Tam pretī nodibināt klasisku

skolu un kultūras viduspunktu. Sākot tikai ar idejisku nozīmi un

vēlāk paplašināt ar valsts tiesībām un izvedumu dzīvē.

Senāk mums bij nodoms dibināt poētikas skolu, tāpat kā mēdz

būt konservatorija un akadēmija glezniecībai un tēlniecībai — tagad
varētu abus projektus savienot.

Tādā nolūkā pulcēt ap sevi tos, kas tagad piekopj klasicismu?

Ģiezēnu, Rudzīti, Strauberģi etc.

Reizē tam arī personiska nozīme — līdz šim bij galvenais vir-

ziens politika: radīt tautu, kura balstās uz masām, uz proletari-

āta. Tagad būtu otra puse: radīt kultūru, kas izauguse no ideālisma

saknes un kas ved citu ceļu nekā uz banku un akciju dibināšanu.

Pirms tomēr vēl pašiem jāgatavojas un jāpadara steidzamākie

darbi.

Ceturtdien, 1. oktobri

Šodien satikos ar Smi|ģi pilsētā: viņš izteicās atzinīgi par «Boasu

un Ruti», un tas mani ierosināja atkal uzņemt «Torņa cēlāju», kuru

biju atlikuse tādēļ, ka man jāstrādā pie Raiņa almanaha un Deg-
lava. Varbūt tomēr man izdosies kaut kā blakām tikt arī pie drāmas.

Bez tā man vēl šogad jāraksta Deglava biogrāfija vai arī tāpat kaut

kas par viņu.

Esmu izdomājusi arī V cēlienu «Raganai», tas būs, man šķiet,

efektīgs.

Šodien bij laba sajūta: gribētos dzīvot un strādāt.

Šodien arī taisījām viens otram testamentu, atstādami viens ot-

ram visu kustamu un nekustamu īpašumu.

Pirmdien, 23. novembri

Ir pagājis mēnesis, kopš ārēji notikumi pēkšņi manu darbu pār-

trauca; visbriesmīgākais — Pūkām uzbrukums no naciķiem, lai to
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aizvestu tāpat kā Mateoti Itālijā. Viss uz to bij sagatavots, arī liels

zirgs gaidīja, lai uz tā Pūku uzsietu virsū.

Policija, protams, te nekā neatrod, suni nelaiž uz pēdām un visu

nostāda kā neizdevušos zādzību.

Otras bēdas un briesmas nupat Pūka pēkšņā saslimšana, kur būtu

iznākuse sirdstrieka, ja ārsts ar kampara iespricējumu nebūtu tu-

vumā.

Visi satricinājumi gūlās līdzi arī uz mani. lekrita arī šinī paša

strāvā «Rutes» uzvedums. Viss bija sarīkots, lai lugu izgāž, bet pub-

likai tomēr ļoti patika. Melnās avīzes nokritizē.

1926

/. jūliji

Cik ilgs laiks pagājis, kamēr es savu biogrāfiju atkal uzņemu!

Tik daudz noticis! Visa mana dzīve izpostīta, katastrofa pēc ka-

tastrofas — vai to var vārdos tvert?

Es visu biju uz vienas spēļu kārtas likuse: savu darbu, mīlu uz

vecākiem, māmiņu, tētiņu, brāļiem un māsiņu, uz draudzību, visu,

visu sava vīra dēļ, un tas mani ir atmetis kā vecu lupatu!
Un kam par labu? Kādai zem, ļoti zem viduvējai sievietei garīgā

ziņā, un skaista arī ļoti viduvēja. [..]

7. septembri

Šodien man bij, it kā mans dēmons man sacītu: «Diezgan nu

bēdu! Tu neesi tikai priekš tam radīta, lai mīlētu vīru vairāk par

sevi un šai mīlai mirtu, kad tevis vairs nemīl. Tevi sauc darbs.» [~J

Man jāceļas, kaut ar asiņainiem, saplosītiem spārniem — man jā-

laižas!

Kaut es viņu vēl tik ļoti nemīlētu! Bet kaut kas starp mums ir

lūzis, kas nekad vairs nevar saaugt. Vesels organisms mēs vairs ko-

pīgi neesam. Kas es viņam tagad esmu? Draudzene, māsa, māte?

Mēģināšu būt vismaz pret viņu nūja, ārpus laulības.

1931

21. martā

Uzņemu atkal savu galīgi izirušo dzīvības pavedienu.

Aiz manis nu guļ mana pagātne — tik briesmīga, satricinoša, ka

es vairs nezinu, cik man vēl no dzīves iespējamibas palicis pāri. Cik
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tad arī vairs trūka, ka es nebūtu līdz ar viņu noslēgusēs pate. Pa-

gājušais pavasars slimnīcā bij jau mani aizskalojis līdz nāves kras-

tiem. Sirds par daudz vēl sāp. Ko lai meklēju vairs? Es jau tā dzī-

voju vairāk atmiņu dzīvi nekā īsto. Tā tas nebūtu ilgi gājis: ik va-

kara ar jaunām asarām, ik rītus ar jaunām sirdssāpēm. Pa vidām

negulētas naktis.

Fiziskā veselība drusku labāka. Kamēr dzīvoju, meklēšu vēl kādus

dzīves pavedienus uzņemt.

22.127. martā

Piecas dienas Ir pagājušas kreņķos ar Paeglienl, kas vēl nav

mierā ar tiesas spriedumu, ka atdod viņai 3/4 no R[aiņa] mantības,

gribētu visu un mani izmest uz ielas.

Bij vienā vakarā ar savu advokātu mani visādi pratināt — tīri

kā žandarmu laikos.

Nav man tik daudz žēl mantas kā še visas dzīves saistību un

kopu darba. Man tur paliktu tas, kas mans, sakrāts ar maniem solī-

šiem un daudz darba sviedru un asaru. Atņem man manu mījo, plēš
vidū pušu.

Daudz naktl3 negulēju, ņēmu priekš sirds kardiozolu, un veselība

sāk atkrist. Tomēr turos ar visiem dvēseles spēkiem.

Nozudis jeb iekrāmēts arī kāds veksels no 8000 latu, un tas ari

man lielas rūpes dara, baidos, ka nav kāds piesavinājies.

Staigājot uzmeklēju vientulīgas ielas, kur maz laužu sastopu.

Sajūta, ka af mīļo kopā eju, atminos visus sīkumus no mūsu kopstaigā-

šanas Lugānā. Izgājām arī tālākas vietas, nosēdāmies kādā krodziņā

un pa itāliešu modei ēdām desu un sieru un dzērām klāt Chianti.

Burvīgā Montagnola, tur bij līdzi cepta pīle.

Pasakainā Mamete, kur skanot tecēja neredzamas upītes un lokā

leslēdza klintis, viss skaistais gājiens gar ezermalu. Montē Brē kā

apgāzts zvans taisni ezerā. Kad pārnācām, bij skaists nogurums un

nakti salds miegs.
Tad bij skaisti. Nu nav nekā, tik dzīvas atmiņas, dzīvākas par

dzīvi!

Katru dienu un katru nakti esmu kopā ar mīļo domās un sapņos.

Apriti

Ko darīju visu mēnesi?

Uztraukums ar procesi, Paeglei vasarnīcu un bez tā vēl visu uz

pusēm.

Pārsūdzēju. Advokāts Antons. Sirds strādā vēl nepietiekoši, allaž

jāņem kardiozols,
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Strādāju: liriku, tulkoju mūsu vēstules. Skatu cauri Pūka dienas-

grāmatu. Taisu plānus lugām: 1. «Robespjērs», 2. «Antonijs [un] Kle-

opatra». Sāku atkārtot itāļu valodu. Domāju ari pie «Jaunās strāvas».

Viss uzņemts tā, it kā vēl gribu dzīvot.

Divi dzejoju krājumi padomā: viens beigumam, otrs sākumam.

Vakar pēc ilga laika atkal uz Iniņa kapa aizvedu puķes. M;i'.s

putniņš īsi un aši iečirkstēja:
«Kur tik ilgi biji? sveika! sveikai»

Tā bij, mījais, tava dvēselīte.

f. ļūntļā

Mēness aizgājis — kas darīts? Neatminu. Darbs negāja, tādēļ ka

nezināju īstu tematu, ko rakstīt; par visiem minētiem šaubījos, jo

nav tas laiks, ka tie varētu būt publikai tuvu.

Nu atradu īstu tematu, kas mani pašu sajūsmina un publikai de-

rētu, ja vien paspēšu izstrādāt — laiks ļoti īss, augusta sākumā jā-
nodod.

Tas ir «Pūcesspieģelis». Arēji — daudz bēdu un kreņķu ar Paegli

mantojuma dēļ: viņa grib mani pa tiesām vazāt un galigi aplaupu.

Salīgu ar viņu, bet nu nāks vēl īstās bēdas, kad man mīļā rakstus

viņa grib noņemt. Daudz negulētu nakšu esmu pavadijuse.

2. jūnijā

Darbs sokas. Vakar un šodien pa trim lielām lapām pa dienu, tu!-

koju reizē cietuma vēstules un rakstu vēstules.

Svētdien Nac[ionālāļ teātrī atklāja manu bisti no Zajkalna. Avf-

zes slavē manu pateicības runu.

20. ļūnlfā

Dienas ir atkal aizgājušas, un kāda ir bilance?

Sirds daudz ir cietuse, un atkal negulētas naktis. Paegle un viņas

virs ir briesmīgi blēži. Izkrāpj ar mīkstiem vārdiem man obligāciju

un nu grib atņemt mana mījā Iniņa rakstus un tāpat visu, lai mani

pataisītu par patversmes übadzi un iegrūstu mani kapā. Ilgi jau ari

neizturēšu, sirds ļoti vāji darbojas, pulss daudz izlaiž.

Ak, mans mījais draudziņi Pie visiem esi domājis, kamēr dzīvs

biji, devi uz visām pusēm, nodrošināji savus radus, onkuli un Cālīti,

un beidzot nu vēl Paegle visu dabūn! Un tur taču iekšā arī ne tik-

vien mani literāriskie darbi, bet arī visas manas ilgu gadu pūles, ne



656

tikvien fiziskās, saimniekojot, veļu mazgājot, šujot, lāpot, kopjot, vā-

rot līdz pagurumam, bet arī visus tavus darbus ierosinot, līdzstrā-

dājot, domājot. Tu ar savu dzijo depresiju nekad nebūtu strādājis.
Un kā nu ir tā izlidzne un taisnība? Viss paliek tavai ģimenei, un

mani tu aizmirsi.

Bet es tev piedodu, tu biji naivs un nedomāji, ka mirsi. Ari Pa-

eglem tu nekādā ziņā negribēji atstāt, bet tas tā iznāca.

Nu esmu veca, ar salauztiem spēkiem, tuvu kapam, un nu dzīves

vakarā esmu reiz brīva pate es un sev piederu.

Ar pēdējiem spēkiem esmu saņēmusēs un strādāju. Veicas gan, pa

nedēļām nepilnām divām trešdaļa no drāmas «Pūcesspieģelis». Drusku

atpūšos. Drusku prieciņš no ārpuses:

Mana biste Nacionālā teātrī. No jaunām dienām, skaista.

Esmu ielūgta ar goda karti uz Dziesmu svētkiem uz visām trim

dienām. Vakar saku Olgai Ezerlauk: «Nu arī es sākšu lielīties.» Šo-

dien, sestdien, 20. VI 31. Uz Esplanādes, par piemēram, 11 vakarā

«Jāzeps».

9 vakarā «Zalša līgava» Nac[ionālā] teātrī. «Vaidelote» Operā,
Mēs abi ar Pūku atklājam tautas svētkus. Viņam vēl ir «lnduls» [«In-
dulis un Ārija»] un «Pūt, vējiņi!».

Mīļo draudziņ, sāksim ieposties — Tu debesīs un es vēl virs ze-

mes. Mēs, zelta mīlulīt, spējam priecāties tikai kopā.

7. jūlijā

Pagājušo mēnesi paguvu strādāt: pirmā trešdaļa no «Pūcesspie-

ģeļa» uzrakstīta.

Sešas dienas no šā mēneša pagāja, neatminu, kā. Biju noguruse,

reakcija no sasteigta darba.

Bij Smiļģis, viņš ņems lugu. Smaga sirds, baidos, kā izdosies,

pirmoreiz joku luga, esmu iesākuse jaunu ceļu. Cik spēšu vēl strā-

dāt? Cik ilgi dzīvošu? Domāju bieži, ka jāmirst. Pagājušo nakti biju

atkal stipri slima. Šodien sāku otro posmu no «Pūcesspieģeļa».

20. jūlijā

Diezgan reti tevi apciemoju, mīļā grāmatiņ, tu esi tik nopietna,

gribi skaidru norēķinu, ko darīju, ko domāju, kā jūtos.

Mocījos starp nespēku un darbu. Strādājuse esmu, slimojuse ari,

tiklīdz nāk laika pārmaiņas un spiež atmosfēra, sirds nestrādā.

Bij uztraukumi; bankas nemaksā. Vācijas krize mus ierāvuse,
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diezin vai nezaudēšu savu atbalsta grasi? Diezin vai pat pensiju iz-

maksās? Ko tad? Bads, vecums, slimība — ko tad? Laba doze vero-

nāla! Pat to nezin kā sadabūšu.

Laikam taču nebūs tik Jauni [..].

10. augustā

Vesels mēnesis pagājis, kopš rakstīju. Esmu diezgan strādājuse

pie «Pūcesspieģeja», gan ar daudzām dienām starpā, kad nejutos
labi un jāatpūšas. Nekur atpūtā neizbraucu, upurēju šo vasaru dar-

bam, lai dabūtu atkal kontaktu ar dzīvi.

Vienu dienu izbraucu uz jūrmalu apskatīt mazo namiņu 14. līnijā
N° 2 Mellužu prospektā, kur mūsu pirmā mīla un laimīgā vasara no-

risinājās. Iniņa dzeja:

Kur tālas debess mala,

Mazs namiņš, apkārt mežs,

Visapkārt kur ziema un sala,

Silts dvašas vilnis dveš.

To viņš dzejoja Slobodskā. Namiņš ar zālēm apaudzis. Noplūcu
tikai vienu nātrīti.

Nogāju arī mežā pie otras mājas — Aleksandra prosp. JMs 16. Tas

galīgi palaists. Uz grunts saceltas citas ēkas, viss izpostīts, neglīts,

tornis aplauzts. Sinī vietā Pūks dzejoja «Uguni un nakti». Izgāju
cauri mūsu mežam un Mellužos iekāpu vilcienā.

Tik sāpīgas, tik saldas atmiņas! Nav nevienas dienas, ne nakts,
kad pie mīļā nebūtu.

9. [augustā.] Kāda satricinoša briesmu vēsts:

«Biruta miruse, nosista vilciena katastrofā.»

Sirds negrib ticēt, viss ir tik pretdabiski, tik šausmīgi. Atkal

viens dzīves gabals atlauzts, man viņa bij tik mīļa. Eju vakar un

šodien kā reibonī.

1933

/. jūlijā

Jāsāk tomēr kaut cik atzīmēt mana dzīves gaita. Tagad nu esmu

Dubultos tanī mājā, kuru senāk mēs ar savu mījo gribējām pirkt un

norunājām, kā ierīkoties,



Tagad nu sēžu viena pate — — Aizgāju uz vasarnīcu Majoros

un ilgi noskatījos uz verandu augšā, kur viņš izlaida savu pēdējo

elpu.
Tad iegāju dārzā un nolauzu vienu mazu jasmīna zariņu.

Man to vasarnīcu pēc kāda veca likuma atņēma Alma Paegle.
Tas nu ir pārsāpējis.
Darbu šogad strādāju: romāns «Rudens lakstīgala» ir jau 22 nu-

muri «Atpūtā», vēl drusku proza un daži dzejoļi. Arī no lugas «Velna

nauda» ir divi cēlieni.

Veselība nav laba: lietoju kardiozolu priekš sirds un adalīnu

priekš gulēšanas.

2. jūlijā

Mans dzīvības nervs taču ir darbs. Tas ir mans ziedonis, mana

atdzimšana.

Es šo vakaru vismaz uzrakstīšu virsrakstus saviem darbiem, tad

jau ies kaut kā.

Es ar lielu prieku ieraudzīju, ka manam galīgi nokaltušam lauru

kokam izdīgušas zaļas lapiņas, vai arī es vēl zajošu?
Mana vecā āda jānes vien tālāk, bet tā man nemaz tik slikti ne-

stāv, kad pametu acis spogulī. Sejs gandrīz bez grumbu, mati kupli,

augums taisns. Arī kāds smaidiņš pārlido pār seju kā vēls saules

stars.

Rudens ir ziedoņa brālis.
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II

VĒSTULES

1

VILIM PLŪDONIM

1920. gada 24. jūlijā

Dārgo Lielmeistar,

saņem mūsu vissirsnīgākos sveicienus savā goda dienā, kad Tu vari

ar lepnumu noskatīties uz daiļo, plašo puķu dārzu, ko esi iekopis

Latvijas sētā. Svešāds apburošs skaistums staro no Taviem krāsu

un vārdu bagātiem ziediem un reizē pazīstams un tuvs mīļums. Ne-

vīstošs paliks Tavs puķu dārzs, un tauta pie viņa nāks veldzēties

mūžam.

LIDIJAI ZARIŅAI-LĀCEI

[Bez datējuma, ap 1926. gadu]

Mana mīļā, dārgā Lidiņ!

Piedod man, ka tik ilgs laiks pagājis, kopš Tev esmu rakstījuse.

Bet, ja es klusu, tad Tu zini, ka man par kaut ko sirds sāp, ka

esmu dziļi ievainota, bet sacīt nevaru. — Bez tam mēs taču tik tāli

esam viena no otras šķirtas, tik ilgs laiks pagājis, ka man liekas, it

kā mēs abas būtu mirušas un mēs kā gari satiktos. Es Tevi bieži

kapos redzu, un tad es zinu, ka Tava vēstule atnākuse, — un tā iri

Tavu pēdējo vēstuli lasot, man dziji jāraud, ko Tu, mījā, lielā dvē-

sele, mani tā slavē? Ak, tas sāpīgais, kas iekš manis, mani ir par

nejūtīgu padarījis, un, ja Tu mani no tālienes mīļi apglaudi, tad

man ir kā akmenim, kurš pavasarā sāk rasot.

Bet nu atbildēšu uz Tavām vēstulēm; 6 guj man priekšā neatbil-

dētas, un nu saņemšos un atbildēšu uz visām, sākot no pēdējām. Tē-

tim ir taisnība, te dzimtenē nav labi, bet, ja jums kaut cik dolāru

ietaupīts, grūti strādājot, tad te ir labs naudas kurss, tos izmainot,

par to var kādu mazu īpašumu nopirkt un pilsētas tuvumā saimnie-

kot, bet darbu atrast te nevar, te vajag lielu protekciju, un te reak-

2
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cija ir pilnā spēkā. Bet sirds kāro pēc dzimtenes, tā arī es pirms

Krievijā 4 gadus un vēlāk Šveicē 15 gadus sajutu. Bet tad uzreiz

stīga pārtrūka, un es teicu Rainim: «Labāk nebrauksim mājā.» Un

man bija taisnība, mums abiem ar Raini katram savā ziņā neiet

labi. Kad mūs ar godu uzņēma un mēs sēdējām auto, apkrauti ar

puķēm, tad es ne drusku nepriecājos, bet man bij sajūta, ka tās būtu

bēres. Raini jau arī drīzi vien politiski un morāliski apraka, bet tur

arī viņa vaina klāt, bet viņš par to arī ir cietis, tikai nevietā, kur

vajadzēja, tur nē. Lai nu kā! Pagājušo ziemu viņš bij nāvei itin

tuvu, ja nebūtu bijis ārsts tuvumā un viņu atdzīvinājis, 3 reizes kam-

paru iešpricējot, tad viņš ar sirds trieku būtu nobeidzies. Viņa nervi bij
satricināti caur to, ka melnie huļigāni bij pa nakti iekāpuši pa viņa

augšējā stāva vajējo logu un gribējuši to aizvest un smilšu bedrēs

noslaktēt kā itāliešu Mateoti, zirgs jau apakšā gaidīja, tikai nejaušs

gadījums iztraucēja. Ari pie mums tādas lietas iespējamas, te slep-

kavas, kas tīri zināmi, kā, piemēram, Leimanis, kas Masaku noslep-

kavoja, tiek vaļā laisti, vēlāk tas pats bij no galvenākiem elles ma-

šīnas spridzinātājiem, bet to jau Tu visu zini, ja «Sociāldemokrātu»

lasi. Bet nu atbildēšu uz Taviem jautājumiem. Tu prasi, kādēļ es ne-

rakstu reālas lugas un arī priekš bērniem. Gluži vienkārši. Tādēļ, ka

es vairs ilgi nedzīvošu un man jānoraksta, kas pa gadiem manī sa-

krājies. Jo pa tiem 14 gadiem ārzemēs esmu bijuse tikai kalpone un

aplāpītāja savam vīram un veicinājuse viņa darbu, savu atstādama.

[..] manas reālās lugas, ja pie tām nākšu, būtu pārāk sāpīgas. Attie-

coties uz bērniem, tad es esmu rakstījuse «Jaunības Tekās» «Zila de-

bess» un šogad turpināju «Zelta mākoņi». Tā ir gan mana biogrāfija,

pirmējā arī grāmatā iznākuse, izlasi to, varbūt Tu priekš bērniem ko

atrod. Rainis tanī ziņā ir speciālists, viņš daudz raksta priekš bēr-

niem «Mazās Jaunības Tekās», es to tā neprotu, Tu jau mani pazīsti
no sendienām. Attiecībā uz praktisko dzīvi mūsu lieta tagad tāda.

Pirms dzīvojām ārpus pilsētas uz Jelgavas šosejas, mazā mājiņā ar

paprāvu dārzu, to paši par savu naudu bijām pirkuši. [..] Šogad mēs

to mājiņu pārdevām un nopirkām tādu pat mājiņu Rīgā, Baznīcas

ielā 30, ar diviem stāviem. Dabūjuši mēs it neko no valdības neesam.

Rainis gan dabūja Durbes pili ar 20 istabām, bez zemes, ar daļu veca

parka, bet ko lai viņš ar to būtu darījis, viņš atdeva to Skolotāju

savienībai, nu tur mitinājās Latvijas invalīdi. Man pērn piešķīra kādu

vasarnīcu jūrmalā, bet atņēma atpakaļ un atdeva to žīdam, kas Ze-

mes ierīcības komļiteju] bij piekukuļojis, un Tu zini, es taču tik ļoti

mīļoju jūru. Te katrs aktieris ir dabūjis lielu, skaistu villu, tikai

mēs neko. Laikraksti bij pilni, kad iebraucām, ka mums nami un pilis,
bet, kad iegājām iekšā, tad tas bij tikai kortelis, kur mums nepie-
derēja ne soliņš. Teica, ka esot samesta no tautas nauda, esot bijis

diezgan daudz, bet mēs to dabūjām tikai pēc 2 gadiem, kad kurss
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bij galīgi nokritis, 84 tūkstoši. Komiteja bij turējuse tik daudz ierēdņu
un tos algojuse uz mūsu rēķina, ka mums tik vien bij palicis. Ko nu

par to runāt, tas jau pārgājis, un par to es nebēdāju. Jānis pelna kā

deputāts 24 tūkst, rubļu, no tiem partija novelk ikreiz 6 tūkst. Es

pelnu pa druskai ar litļeratūru]. Tagad sveika! Skūpsta Tevi Elza.

Sveicini tēti.

LIDIJAI ZARIŅAI-LĀCEI

1928. gada 5, augustā

Mana mījā, zelta Lidiņa!
Tava pēdējā mījā, tik ļoti mīļā vēstule ir no 29. maija, es Tev

uz viņu atbildēju pēc 2—3 nedēļām, bet līdz šim neesmu no Tevis

saņēmuse uz šo savu vēstuli atbildes. Mana Lidiņa taču vienmēr bij
tik čakla, tā mīlēja mani un neaizmirsa, kur es viņai diezgan ilgi
esmu likuse gaidīt uz savām vēstulēm. Tādēļ bīstos ļoti, vai nav

Tavā dzīvē kas noticis. Vai neesi slima palikuse? Bet jau tētis va-

rētu man kādu rindiņu atrakstīt. Es sāpīgi sajūtu, ka mēs tik tālu

esam viena no otras šķirtas, ka paiet laiki, kur nekā nezinām viena

par otru.

Cik labi būtu, ja jūs varētu pārnākt uz Latviju, bet tomēr jūs

pašu dēj saku, ka nekādā ziņā nenākat, jo te jūs badā mirsat. Tikai

tad, ja ir iekrāts kāds mazs kapitāls, ka ar to var iesākt kādu vei-

kaliņu vai zemi nopirkt. Un šejienes dzīve, ko lai saka, tā ir nejē-

dzīga. Grūti dot pareizu ainu, jo no laikrakstiem to nekad nevar zi-

nāt, katram tur tikai savs mērķis un politika, uz ko publika bīda,

tikai patiesība tā nav. lekš kā tad pastāv mūsu modernība? Traka

uzdzīve un greznība! Lielas dāmas pastellē tikai no Parīzes drēbes

un greznumus, un tas iet simttūkstošos. Vīri — vai nu tie ir bankas

direktori, vai dažādi lieli ierēdņi — zog un krāpj bez gala, viena

panama aiz otras nāk kā ikdienišķa parādība. Nav gandrīz vai ne-

vienas iestādes, kur netiek zagts. Sazog un aizlaižas, un, ja arī

ieliek cietumā, tad neilgi, bet nauda drošībā. Namus noraksta uz sie-

vas vai cita vārda. Pašas valsts bankas direktoru Švēdi gan iebāza,

tas bij pie soc. dem. valdības, bet tagad jau esot ārā. Lieliem zag-

ļiem mazi sodiņi, bet maziem lieli. Vīriem jau arī jāzog, lai sievām

gādātu lielas tualetes, ar to jau arī viņas atvainojas. Bet pa lielākai

daļai jau bez sievas jāuztur blakus sievas. Un tad nu nāk rauts pēc

rauta, balle pēc balles. Uz katru vajag citādu tualeti un dārgu, ci-

tādi Tu neesi moderns. Modernība ar ir, ka tagad visi laulātie šķi-
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ras un visi veči prec gluži jaunas vai ari tāpat dzīvo ar jaunām.

Drusku retāk, bet notiek, ka vecas sievas meklē jaunus vīriešus, bet

tie tad ir tādi mazi ierēdnīši vai šādi tādi mazāki gariņi. Redzi, tā

pie mums ir liela modernība. Un sievietes, kuras ļoti daudz ir kā

ierēdnes, tās atkal taisās klāt lielākiem ierēdņiem un pārdodas par

tualetēm un labākām vietām. Un pucēties bez sava gala, uz to viss

iziet.

Katrs, kas neiet ballēs, kas negreznojas, kas nesēd mūžīgi kopā

visādos izrīkojumos, tas ir nemoderns. Ir jau ļoti daudz pie mums

ari privātu, daudzkārtīgu miljonāru ar daudziem namiem, tiem ne-

vajag zagt, bet tie visi ir bagāti tikuši pa tiem smagajiem reakcijas

gadiem pēc 1905. līdz karam, kad revolucionāri tika izkauti, un mel-

nie tad dibināja visādas bankas un būvēja namus. Bet mūsu Bābelei

var pienākt drīz gals, jo kara mākoņi Eiropā savelkas arvien tum-

šāki. Tagad stipri vien taisās karš Polijai ar Krieviju. Krieviem šo-

gad nav maizes, uz to poļi cerē, un Anglija viņus pabalsta, un tad

nu mēs arī esam līdzi ievilkti. Tāpat ari karš var izcelties Grieķijā,

Ungārijā, Spānijā. Ja tik vienā vietā karš izcelsies, tad iedegsies
visa Eiropa, un tad būs briesmas, kādas nevar iedomāties. Redzi,

tāda ir vispārējā aina, un tāda tā ir Latvijā, mūsu mazajā zemītē,

kas ir kā peļķe pret jūru, bet greznībā grib lielās valstis pārspēt.
Bez tam bezdarbnieku pie mums ir vairāk tūkstošu strādnieku vien,

un citi ar vietas nekur nevar dabūt. Starpība starp nabadzību un

bagātību te ļoti liela. Tev, jums abiem, tas ir jāzin, un, ja jums
kāds ko citādi tēlo, tad tas nespēj visā lielumā tā aptvert vai arī

nesaka pareizi aiz kādiem iemesliem, bet es stāvu politikai mūžīgi

tuvu.

Tagad nu par sevi. Esmu jau visu rakstījuse, tikai nezinu, vai Tu

manu vēstuli, kā jau teicu, esi dabūjuse. Tā bij jūnija mēnesī rak-

stīta un nebij apdrošināta, tādēļ šoreiz labāk apdrošināšu. Atkārtošu

galveno. Savu vecumu, tos 60 gadus, es pate, protams, nebūtu izpau-

duse; to jau nedara neviena sieviete, bet par to bij gādājuši mani

labie draugi, sievietes. Pirms tas parādījās lietuviešu avīzē un tad

nu ari pie mums. Tā lielākā nelaime jau ir, ka es neesmu pēc izskata

tik veca, kā viņas gribētu, ne arī tik nemoderna, kā viņas izpauž.
Bet manas kļūdas ir citādas: es tiešām esmu kļuvuse par daudz

vientuļa un bēgu no sabiedrības. Es no sākuma tiešām biju jautras
dabas un pat iedomīga, ka esmu visur viduspunkts sabiedrībā. Bet

tāda var būt tikai sieviete, kas nav precējusēs, bet, kas precējusēs,

tai pret Vīru jāatkāpjas un jāmācās sabiedrībā klusēt, citādi viņu var

nobīdīt ēnā un tad grūti sadzīvot. Un tad tie ilgie gadi trimdā bez

kādas sabiedrības, ar zemniekiem vien kopā, tad jau arī var kļūt par

tādu, kā esmu. Bij grūti ierast, bet nu jau pate vairs negribu. Bez

tam esmu daudz slimojuse, un liels laika kavēklis būt sabiedrībā ir,
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pie sevis mājā rīkot viesības arī neiet, tas maksā daudz, un mums

nav tie līdzekļi, tāpat nav arī tik liela dzīvokļa; kauns ir slikti uz-

ņemt, tad labāk nemaz. Gribēju vēl par ģērbšanos rakstīt, bet par to

nākošo reizi. Tas ir ļoti mīļi no Tevis, ka Tu mani pamāci, es to

nemaz ļaunā neņemšu, bet sirsnīgi Tevi par to skūpstu. Tagad mīļš

atāl Sveicini sirsnīgi ar tēti un nu raksti drīzi, drīzi.

Tava Elzīte

111

JĀNIM ZIEMEĻNIEKAM

1928. gada 2. augustā

Godājamais draugs un kolēģi!

Neesmu Jums vēl uz Jūsu divām vēstulēm atbildējuse, bet aiz-

mirsuse es un citi Jūs nebūt neesam. Pārāk dzīvi Jūs esat mūsu at-

miņā, un, ja vecām sievām taisnība, tad žagas Jūs nemaz nebeidz

raut.

Vakaros, kad sanākam kopā pie tējas: es ar Raini, Didzis, Anniņa

un bieži Mačs jkdze, — tad Jūs pastāvīgi esat mūsu sarunu priekš-
mets un sāpju bērns. Minam Jūsu smago dvēseles mīklu un neva-

ram atminēt. Vecā Anniņa saka: «Cita vaina nav, ka viņš par daudz

aplaidies ar to «Pēteri».» (Viņa svešvārdus vienmēr sagroza.) Didzis

špicē vienu ausi un otru un domā, ka vajag krietni izgulēties, bet,

lai pie tā nāktu, vajag nodoties kādam sportam, ēšanai, skriešanai

vai jebkādai vingrošanai. M. jkdze domā, ka nelaimīga mīla. To ari

es domāju, jo dzejnieks bez nelaimīgas mīlas nemaz nevar būt. Tā

ir viela ar tūkstošām krāsām un stīgām, un varbūtībām.
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KOMENTĀRI

Sajā sējumā ievietoto dzejoju krājumu, atsevišķo dzejoju un rok-

rakstu publicēšanā un komentēšanā ievēroti tie paši principi, kas

Kopotu rakstu 1. sējumā.

Jāatzīmē, ka 20. un 30. gados saasinās pretrunas Aspazijas poli-

tiskajos uzskatos. Atgriezdamās buržuāziskajā Latvijā, Aspazija cer,

ka pēc carisma satriekšanas un vācu muižniecības padzīšanas tautas

dzīvē sāksies sociāli taisnīgāks laikmets, kur strauji uzplauks arī

kultūra. Taču drīz vien daudzinātā demokrātija sagādā vilšanos. As-

pazijas 20. gadu dienasgrāmatā vairākkārt izteiktas bažas par fa-

šisma draudiem. 30. gadu sākumā uzliesmo saimnieciska krīze, da-

žādu politisku partiju ķildas un afēras pieņem grandiozus apmērus.

Tautas masas ir neapmierinātas ar saeimas reakcionāro darbību. Šo

situāciju veikli izmanto Zemnieku savienības vadonis Kārlis Ulma-

nis, 1934. gadā nodibinādams fašistisko diktatūru. Tā kā ulmanieši

slēpj savus sakarus ar hitlerisko Vāciju un izvirza «vienotas tautas»

lozungu, vairāki redzami kultūras darbinieki, arī Aspazija, pareizi
nenovērtē radušos situāciju un apsveic apvērsumu kā pozitīvu faktu.

Vairākus tam veltītus dzejoļus Aspazija ievietoja «Kaisīto rožu»

ievadnodajā «Ģēnija aicinājums». Kopotos rakstos šī nodaļa publi-
cēta daļēji. Ārpus Kopotiem rakstiem palikuši arī daži dzejoļi no ci-

tiem krājumiem, kur politiskie notikumi atspoguļojas pārāk iluzorā

skatījumā. Tomēr visos dzejoļu krājumos, arī «Kaisītās rozēs», spē-

cīgi atklājas dzejnieces nemiers ar nomācošo atmosfēru dzimtenē,

sociālās netaisnības izjūtu, ilgas pēc taisnīgas, cilvēciskas sabiedrī-

bas. Tieši «Kaisītās rozēs» šie motīvi bagātinās ar spēcīgu satīrisku

līniju.

Izņemot «Izplestos spārnus», pārējie dzejoļu krājumi Izdoti tikai

vienu reizi. Tur, kur iespieduma tekstā ieviesušās acīm redzamas

burtu kļūdas, izdarīti labojumi.

Komentāru tekstā lietotie saīsinājumi?
D — žurnāls «Domas»

Dg — žurnāls «Daugava»

DL — laikraksts «Dienas Lapa»
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DS žurnāls «Darba Sieviete»

DzV — laikraksts «Dzimtenes Vēstnesis»

IIZ — «Ilustrētais Žurnāls»

Izgl — žurnāls «Izglītība»

JDL — laikraksts «Jaunā Dienas Lapa»
JT — žurnāls «Jaunības Tekas»

JZ — laikraksts «Jaunākās Ziņas»

KB SK — Kultūras Balss Satīriskais kalendārs

LD — žurnāls «Lauku Darbs»

LX — laikraksts «Latvijas Kareivis»

LM •— žurnāls «Latvju Mēnešraksts»

MV — žurnāls «Mājas Viesis»

Orientācija SK — Dr. Orientācija Satīriskais kalendārs

Rt — žurnāls «Ritums»

SA — laikraksts «Strādnieku Avīze»

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»

Sk — žurnāls «Skaidrība»

T — žurnāls «Taurētājs»

IZPLESTI SPĀRNI

Pie krājuma sastādīšanas Aspazija strādājusi 1919. gadā Šveicē.

«Izplesti spārni» nāk klajā 1920. gada vidū, pēc dzejnieces atgrieša-
nās dzimtenē. Seit sakopota emigrācijas laika lirika. J. Raiņa Litera-

tūras un mākslas vēstures muzejā (turpmāk — RLMVM) sakopoti

dzejoju melnraksti un tīrraksti (mv. H> 31525, 30224, 32456, 42465,

tagad iesieti vienā kladē, tāpēc komentāros tie vairs netiek atsevišķi

pieminēti). Daži dzejoļi ir datēti, taču lielākai daļai dzejoļu Aspazija

tikai vēlāk norādījusi sacerēšanas gadu, kas dažkārt visai neprecīzs.

Dienasgrāmatā (RLMVM, 90557) ir saraksts par 1917. gadā sacerē-

tajiem darbiem. Krājums papildināts 1922. gada izdevumā.

Kopoto rakstu «Mana dzīve un darbi» 6. sējumā (1940) Aspazija

krājumam devusi virsrakstu «Pacelti spārni», taču šeit paturēts ve-

cais nosaukums, kas iegājis arī literatūras vēsturē. Respektēti Aspa-

zijas izdarītie papildinājumi un nodaļas «Raud rudens» (pirmuzme-

tumā «Rudens lakstīgala») dalījums divās daļās: «Raud rudens» un

«Naktī, dziļā naktī».

Aizmirstība. *IIZ, 1920, Ns 6, 16. lpp., ar virsrakstu «Vēju mē-

nesī». levietots «Izplestu spārnu» otrajā izdevumā Kopotu rakstu

5. sēj., 1922.

Aiz uguns žoga. *JZ, 1920, 3. jūn.

Ak, kauti *«Izplesti spārni», 1920.

Akmens trauks, *JZ, 1920, 3. jūn. Rokr. norāde «1911. gadā».
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Ak, nakts nav dusa! *Izgl., 1909, Ns3, 171. lpp.

Ak, projām! *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «1919. g. jū-

nijā».

Apiņu putniņš. *«Izplesti spārni», 1920.

Aprakta manta. *JT, 1914, JSTs 1, 55. lpp., ar nobeigumu:

Ja meklē dzīvi, kas izbija,
Tu rodi to apraktu dzejās,

Rokr. norāde «1914. gadā».
Atlauzts zars. *JZ, 1920, 7. jūn. Rokr. datējums «1912/2.7.17.».

Teksta pirmvariants:

Vēl karājas kāds atlauzts zars,

Vai tam vēl zaļot gribas?
Bet leslīps rudens saules stars

Griež nost bez žēlastības.

Atsiarojums. *T, 1917, N°2, 70. lpp. Rokr. norāde «1916. gadā».
Baltā spalva. *D, 1913, N°3, 265. lpp., ar virsrakstu «Gāju putni».

Rokr. norāde «1913. gadā».

Baltā tauta. *Rīts, 1907, N° 10, 289. lpp., ar nobeiguma rindām:

Dreb dvēsele iz tāluma

Kā strauta bārkstiņa.

Rokr. norāde «1907. gadā».
Brauciens. *«Izplesti spārni», 1920.

Cik tālu tiki? *Izgl., 1909, N° 1, 19.—20. lpp., ar J. Raiņa parak-
stu. Dzejolis Aspazijas rokrakstā ar norādi «1909. gadā».

Dārza saule. *D, 1913, Ns6, 648. lpp. levietojot krājumā, dzejolis

stilistiski diezgan daudz labots. Rokr. norāde «1913. gadā».
Debess kalējs. *IIZ, 1920, Nb 3/4, 14. lpp. levietots 1922. g. izd.

Debess mīlestība. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «Juni,

1918».

Debesu paģirnieks. *«Vārds», 1913, 2. sēj., 17. lpp. levietots

1922. g. izd.

Degošas ogles. *JZ, 1920, 11. maijā. Rokr. datējums «17. V 18.».

Dvēseles diendusa. *«Izplesti spārni», 1922.

Dzejnieka acis. *IIZ, 1920, N°2, 24. lpp. levietots 1922. g. Izd. ar

virsrakstu «Burvība». Dienasgrāmatā atzīme, ka sarakstīts 1917, g.

Dzejnieka sapņi. *«Izplesti spārni», 1922.

Dzelzceļa vilciens nakti. *Ausekla kalendārs 1913. gadam, R.,

1912, 43. lpp., ar apakšvirsrakstu «Dāvāts nabaga alkoholiķim». Rokr.

norāde «1909. gadā».

Dziedonis. *«Izplesti spārni», 1920.
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Dzimtenē. *SA, 1920, 3. martā. Rokrakstos saglabājušies vairāki

nedatēti uzmetumi, kas stipri atšķiras no pamatvarianta, piem.s

Miļdzimtene!

Kur atgriežas dvēsele,

Kā piekususi bezdelīga
Nolaižas galotnē.

Dzīves atslēga. *«Izplesti spārni», 1922.

Dzīvības sardze. *D, 1914, N° 1, 40. lpp.

Egle. *T, 1916, Ns6, 3. lpp. Rokr. norāde «1916. gadā».

Ej prom! *«Izplesti spārni», 1922.

Erkšku zars un liepu lapa. *«Izplesti spārni», 1920.

Es un tu. *Izgl., 1911, Ne 2, 82. lpp.
Ezers. *Liepājas Atbalss, 1909, 7. martā. Rokr. variantos virsrak-

sti «Šaudīgais vējiņš» un «Sidraba trīsa», norāde «1907. gadā».
Faustiskais acumirklis. *«lzplesti spārni», 1920. Rokr. piezīme

«1910. gadā». J. V. Gētes traģēdijas «Fausts» varonis noslēdz līgumu
ar Mefistofeli, ka tas dabūs viņa dvēseli, ja Fausta dzīvē būs acu-

mirklis, par kuru viņš teiks: «Tu esi skaists, jel kavējies.» Persejs —

sengrieķu mīta varonis, kas nocirtis galvu briesmonei Gorgonai (me-

dūzai).

GabaV pa gabalam. *T, 1916, N<t 7, 4. lpp. Rokr. norāde «1916.

gadā».

Garu sala. *«Izplesti spārni», 1920.

Gavēņzleds. *JZ, 1920, 18. maijā. Rokr. norāde «1907. gadā».

Harmonija. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «24. IV 06.».

Ideālam pie krūtīm. *«Izplesti spārni», 1922. Dienasgrāmatā at-

zīme, ka sarakstīts 1917. g.

lekšējs ugunsgrēks. ""«Izplesti spārni», 1920. Rokr, datējums
«17.X 17.».

Ikdienas spārni. *Rt, 1922, Ne 2, 81. lpp. levietots 1922. g. izd.

īss pavasaris. *«Izplesti spārni», 1920.

īstā krāsa. *JZ, 1920, 27. maijā.
Izdziedāta balāde. ""«Izplesti spārni», 1922.

ļaunais vīns. *«Izplesti spārni», 1922. Rokr. norāde «1914. gadā».

Jaunie argonauti. *JT, 1914, Ne 5, 383. lpp. Rokr. norāde «1914.

gadā». Argonauti — Tesālijas karaļdēls un viņa biedri, kas kuģī

«Argo» dodas uz Kolhidu pēc zelta aunādas. Skilla — jūras bries-

mone sengrieķu leģendās. Haribda — jūras virpulis pretī Skillal.

Kad lapas vairs neplaukst zaļāk. *«lzplesti spārni», 1920. Rokr.

datējums «1912/2.7. 17.».

Kalnu upe. *T, 1917, Ne 2, 65. lpp. Rokr. norāde «1916. gadā».

Karstās dienās. *Dzīve, 1910, 11. sept. Rokr. norāde «1909. gadā».
Lauku Loreleja, *D, 1914, Ne 4, 207, lpp, Rokr, norāde «1914.
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gadā». Loreleja — populārākā H. Heines dzejoja tēls — nāra, kas

sēž uz klints pie atvara, vilinādama braucējus briesmās.

Lazda un ozols. *JZ, 1920, 7. jūn. Rokr. norāde «1912. gadā».

Mākoņu skrējējs. *JZ, 1920, 27. maijā. Rokr. datējums «26. X 17.».

Virsraksta pirmvariants «Baskājis».
Mans draugs. *«Izplesti spārni», 1922.

Miegs. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. norāde «1915. gadā».
Mīlas laiviņā. *JZ, 1920, 27. maijā.
Mīlas zvērests. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr norāde «1913. gadā».

Mīlīgā maģija. *MV, 1909, Ne 21, 414. lpp. Rokr. norāde «1909.

gadā».

Mirstīgais. *«Izplesti spārni», 1920.

Mirstošais gads. *«Izplesti spārni», 1922.

Mirt un to zināt. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «Juni,

1918».

Mums atkal spārnos jāceļas. *«lzplesti spārni», 1920. Rokr. datē-

jums «VII 1916».

Nākošām audzēm. *JZ, 1919, 18. aug. Dienasgrāmatā norāde, ka

sarakstīts 1917. g. Melnrakstos virsraksts «Soneta nākošām audzēm».

Nākotnes princis. *JT, 1914, Ne 5, 362. lpp., ar virsrakstu «Priekš-

pavasaris». Rokr. norāde «1914. gadā».
Nākotnes sapnis. *Stari, 1908, Ne 3, 199. lpp. Rokr. norāde «1908.

gadā».

Naktī, dziļā nakti. *«Izplesti spārni» 1920. Rokr. datējums

«1909/2.7. 17.».

Namdari. *«Izplesti spārni», 1920.

Neaizmirstelīte. *D, 1912, Kali, 1147. lpp.

Negaisa laulība. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «4. X 17.».

Negaiss. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «7. dcc. 1917.».

Nelgu laime. *MV, 1909, Ne 23, 453. lpp.

Nenoplūkts ķekars. *«Izplesti spārni», 1922, dienasgrāmatā at-

zīme, ka sarakstīts 1922. g.

Neprāta putās. *«Vārds», 1912, Ne 1, 48. lpp.
Nešķirami. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «3. X 17,»,

Nogurusi roze. *JDL, 1912, 22. sept.

Nosalušie putni. *JZ, 1920, 21. maijā. Rokr. norāde «1916. gadā».
Pāna dzīres. *«lzplesti spārni», 1920. Pāns — meža dievs sen-

grieķu mitoloģijā.
Pa tumsu. *JT, 1914, Ne 6, 432. lpp. Rokr. norāde «1914. gadā».

Patvērums. *JT, 1914, Ne 1, 66. lpp. Rokr. norāde «1914.».

Pēc pērkona. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «1. X 17.»

Penelopes auds. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. norāde (1909.

gadā». Penelope — sengrieķu varoņa Odiseja sieva (sk. komentāru

1. sēj. «Saulainā stūrītī» — «Mazā Penelope»),
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Pietā. *Dzīve, 1909, 31. janv., ar datējumu «20.109.». Pietā —

līdzjūtība (itāļu vai.). Ar šo nosaukumu glezniecībā un skulptūrā

parasti saprot sērojošās dievmātes Marijas attēlojumu pie dēla līķa,
Pirmais sniedziņš. *DzV, 1910, 20. nov.

Plīvuru audums. *JT, 1920, Ka 7, 530. lpp. levietots 1922. g. Izd,

Pret rītu. *«Izplesti spārni», 1920.

Priekš tūkstots gadiem! *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. norāde

«1913. gadā».
Puķes sniegā. *JT, 1914, Ka 1, 49. lpp., ar virsrakstu «Divas pu-

ķītes». Rokr. norāde «1914. gadā».

Radošais gars. *Mūsu dzimtenes kalendārs 1909. gadam. R.
t

1908, 3. lpp. Rokr. norāde «1907. gadā».

Raud rudens. *DzV, 1908, 31. janv.

Rīts. *JT, 1920, Ka 8, 591. lpp., ievietots 1922. g. izd.

Rožainais mākonis. *JT, 1913, Ka 6, 405. lpp., ar virsrakstu «Zie-

doņa priekštecis».

Rudens krāsas. *T, 1916, Ne 9, 3.-4. lpp.

Saules dēls un mēness meita. *Izgl., 1909, Ka 3, 177. lpp. Rokr.

norāde «1909. gadā».

Saules meitas. *IIZ, 1920, Ka 3/4, 13. lpp. levietots 1922. g. Izd.

Saules verdzene. *JZ, 1920, 8. jūn. Rokr. norāde «1916. gadā»,

dienasgrāmatā atzīme — 1917. g.

Saule un mēness. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. norāde «1911.

gadā».

Signāla uguņi. *Scd, 1920, 12. maijā.

Svecīte vējā. *Vārpas, 1908, Ka 1, 1. lpp. Rokr. norāde «1908.

gadā».

Sv. Antonijs mākoņos. *D, 1914, Ka 2, 215.-216. lpp. Antonijs —

13.—14. gs. kristiešu mūks, kas aizgāja dzīvot tuksnesī, lai izbēgtu

pasaules kārdinājumiem.

Seherezādes pasakas. *«lzplesti spārni», 1920. Seherezāda — arābu

pasaku tēls. Viņa izglābj savu un citu jaunavu dzīvības, tūkstots un

vienu nakti stāstīdama sultānam Šahriānam pasakas.

St stunda ir mana! *«lzplesti spārni», 1920.

Tālreģe. *T, 1917, Ka 1, 2. lpp.

Tas vārds. *«Izplesti spārni», 1920. Dienasgrāmatā norāde, ka

sarakstīts 1917. g.

Te sākta, te ari nobeigta! *«lzplesti spārni», 1920. Rokr. norāde

«1909. gadā».
Tev jāizšķir! *T, 1916, Ka 5, 4. lpp.

Tik sapni. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. norāde «1909. gadā».

Tik skumjas, skumjas. *JZ, 1920, 18. maijā. Rokr. datējums «1913.,

2, 7.17.».
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Tik vien! *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «2.7.17.».

Traģiskā dvēsele. *MV, 1910, Ne 6, 134. lpp.

Tu baltā jūra, vai dzirdi? *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. uzmetu-

mam virsraksts «Rudens dziesma».

Tu gāji turp. *Tagadne, 1913, Ne 1, 9. lpp., ar virsrakstu «Ne-

staigājami ceļi». Rokr. norāde «1911. gadā» un atzīme, ka veltīts

Jānim Asarām.

Tūlīt! *Scd, 1920, 25. martā. Rokr. datējums «1. 1917.».

Ūdens lilja. ""«Izplesti spārni», 1920. Rokr. norāde «1915. gadā».
Vairs nepeld. *JZ, 1920, 7. jūn.
Vai vēl tāpat. *«Izplesti spārni», 1920.

Vai, zemei *D, 1914, Ne 1, 36. lpp.
Vakara sarkanā laivā. *Vārpas, 1908, JMs 3, 196. lpp. Rokr. norāde

«1907. gadā».

Vasaras vakars. *«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «1910.,
2.7. 17.».

Vaska vanadziņš. *JT, 1913, Ne 6, 405.-406. lpp. Rokr. virsraksts

«Paradīzes fragments».

Vecā pasaule. *SA, 1919, 19. aug. Datējums dienasgrāmatā

1917. gads.

Vēl. *JT, 1920, Ne 7, 519. lpp. levietots 1922. g. izd.

Vēl saulīte. *T, 1917, Ne 2, 69. lpp. Rokr. norāde «1916. gadā*.

Vētras laikmetā. *Scd, 1920, 12. maijā. Rokr. datējums «18. X 17.».

Viena odziņa. *MV, 1909, Ne 20, 394. lpp.

Viens. ""«Izplesti spārni», 1922. Rokr. datējums «Juni, 1918».

Viens piliens. «Izplesti spārni», 1922.

Vienu pašu! *T, 1917, Ne 2, 69. lpp., ar virsrakstu «Tik vienul».

Rokr. norāde «1909. gadā».

Viss plūst. *«Izplesti spārni», 1922.

Visuvaldnieks. *«lzplesti spārni», 1920.

Zem cita debess loka. ""«Izplesti spārni», 1922.

Zemes mīlestība. *Scd, 1920, 1. jūn. Rokr. datējums «Juni, 1918».

Zem saules rieta. *«Izplesti spārni», 1920.

Ziedoņa atmoda. *D, 1913, Ne 6, 647. lpp., ar virsrakstu «Atmoda».

Rokr. pirmajā variantā nobeigums:

Aiz tevis visa mūžība

Un visa mūžība priekšā.

Ziedoņa auklējums. *DzV, 1908, 30. janv., ar virsrakstu «Vasaras

auklējums». Rokr. norādes «1907. gadā», «1908. gadā».

Ziedoņvētra. ""«Izplesti spārni», 1922.

Ziņkārības šalkas. ""«Izplesti spārni», 1920. Rokr. datējums «Juni,
1918» un piezīme «Vecs motīvs no 1909».
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RAGANU NAKTS

«Raganu nakts» iznāk 1923. gada beigās A. Gulbja izdevumā,

recenzijas par to parādās tikai 1924. gadā.

Pirmie norādījumi par «Raganu nakti» atrodami Aspazijas die-

nasgrāmatā 1921. gada beigās, kad, rezumējot paveikto, viņa at-

zīmē: «Priekšdarbi — «Raganu nakts» — 1. mēnesis.» (RLMVM,

90557.) Tajā pašā laikā dzejniece strādājusi arī pie iecerētā krājuma
«Jaunie argonauti», lugām «Aspazija» un «Robespjērs».

Pēc 1922. gada darbu kopsavilkuma redzams, ka Aspazija rak-

stījusi dzejoļus trim krājumiem: «Jaunie argonauti», «Raud rudens»

un «Raganu nakts». Vēlāk liela daļa no pirmajiem diviem krājumiem

paredzētajiem dzejoļiem ietilpināti «Raganu naktī», pārējie — «Trej-

krāsainā saulē» un «Asteru laikā».

Intensīvi Aspazija pie krājuma strādā 1923. gada pirmajā pusē.
«Nodomātais dzejoļu krājums «Raganu nakts» kā liriskas biogrāfijas

turpinājums. Pa šiem diviem mēnešiem — martu un aprīli — man ir

80 dzejoļi, t. i., puse no krājuma,» viņa atzīmē 1923. gada 13. maijā.

Ari 19. jūnijā ir ieraksts: «Līdz šim ar dažādiem kavēkļiem gatavoju

savu «Raganu nakti», trūkst vēl kādi 30 dzejoļi. Šodien te sistemā-

tiski iedalīju dzejoļus.» (RLMVM, 90557.)

«Raganu nakts» manuskripti atrodas ZA Fundamentālās bibliotē-

kas J. Misiņa nodaļā (Aspazijas fonds, I) un RLMVM (135192,

75477), bet bez dzejoļu datējumiem. Dažu dzejoļu sarakstīšanas laiks

norādīts dienasgrāmatā. (RLMVM, 90557.)

«Kopotos rakstos» iespiests pēc pirmizdevuma.

Acu dzejas. *JZ, 1923, 5. jūn.
Aizbaidīta lakstīgala. *JT, 1914, N° 7, 495. Ipp.
Aizlūzīte. *Rt, 1923, N°4, 241. Ipp.

Ak, acis! *Rt, 1923, Ne 4, 241. Ipp., ar virsrakstu «Acu deja».

Ak, par tevi. *«Raganu nakts».

Ak, rudeni, ziedoņa brāli. *Rt, 1922, Ne9, 637. Ipp. Dienasgrāmatā

atzīme, ka sarakstīts 1922. g. krājumam «Raud rudens».

Asaru sēkla. *JZ, 1923, 30. jūn. Hēbe — jaunības skaistuma per-

sonifikācija grieķu mitoloģijā. Viņa pasniedz nektāru Olimpa dieviem.

Kleopatra — Ēģiptes karaliene (63.-30. g. p. m. ē.). Kādās dzīrēs

viņa izkausējusi vīnā visdārgāko pērli un to izdzērusi.

Atstāta svētnīca. *Lira, 1923, N° 3, 33.-34. Ipp. Kiprida —

grieķu skaistuma dievietes Afrodītes epitets, jo Kfpras salā viņas

kults bija stipri izplatīts. Arnolds Bēklins (1827—1901) — Šveices

gleznotājs, kas īpašu popularitāti ieguva ar savu gleznu «Nāves

sala», Liela šis gleznas reprodukcija piederēja ari Aspazijai, Vil-
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helma Purvīša (1872—1945) «Pavasaris» — viens no latviešu glezs
niecības vecmeistara izcilākajiem darbiem.

Balta aina. *JT, 1923, Ne 12, 415. lpp.
Balts balodits. *«Raganu nakts».

Cerību lodziņš. *Rt, 1923, Ns4, 241. lpp.
Dārzs pēc lietus. *«Raganu nakts».

Dēmoniskais spēks. *Latvijas Kareivja piel., 1922, 23. apr. At-

zīme dienasgrāmatā, ka sarakstīts 1922. g. 2. febr.

Dienvidus vējiņš. *JZ, 1923, 20. jūl.
Dievu azaids. *«Raganu nakts».

Divas draudzenes. *Rt, 1923, Ne 6, 398. lpp.

Dvēseles dzimtenē. *«Raganu nakts».

Dzeltens zars. *Rt, 1923, Ne 2, 82. lpp.

Eross, ak, Eross. *«Raganu nakts». Eross — mīlestības dievs sen-

grieķu mitoloģijā. levietots arī drāmā «Aspazija».
Gar paradīzes maliņu. *Rt, 1923, Ne 4, 241. lpp.

Hei, baltdienas! zildienas! zaļdlenas! *«Raganu nakts».

Ilūzija. *«Raganu nakts».

Irstošs vainadziņš. *Rt, 1923, Ne 2, 82. lpp.
Jau! jau! *JZ, 1923, 31. martā.

Jauns vanags. *JZ, 1923, 16. martā.

Jūras raganas. *JZ, 1923, 17. okt.

Kad tu nenāci. *«Raganu nakts».

Kājas vēl nav staigājušas. *Rt, 1923, Ne 4, 241. lpp.

Karaļmētelis. *Rt, 1922, Ne 6, 397. lpp. Dienasgrāmatā atzīme, ka

sarakstīts 1922. gadā krājumam «Jaunie argonauti». Agrafa (franču

agrafe) — sprādze, kas satur apģērbu.

Karsts dienvidvējš. *«Raganu nakts».

Kas nekad vēl nava laidies. *Vārda piel., 1922, Ne 2, 9. lpp. Die-

nasgrāmatā atzīme, ka sarakstīts 1922. g. janv. krājumam «Jaunie

argonauti».

Laimīgais laiks. *Rt, 1922, Ne 6, 397. lpp. Piezīme dienasgrāmatā,
ka sarakstīts 1922. g.

Lūpu rotaļa. *Rt, 1923, Ne 6, 398. lpp.
Mana mute ir puķe. *Rt, 1923, Ne 6, 398. lpp.
Mans pagalvīts. *«Raganu nakts».

Marta acis. *JZ, 1923, 23. martā. Dienasgrāmatā atzīme, ka sa-

rakstīts 1922. g. febr.

Melnā, radītāja nakts. *«Raganu nakts».

Melnā, raganlskā nakts. *JZ, 1923, 13. aug.

Mēness. *JZ, 1923, 20. martā. Dienasgrāmatā atzīme, ka sarak-

stīts 1922. g. krājumam «Raud rudens».

Mēness un zvaigzne. *JZ, 1923, 24. martā.

Metamorļozas, *JZ, 1923, 16. martā.
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Mīlas bultas. *«Raganu nakts». Ambrozisks (no grieķu ambrosiā) —

dievu ēdienam līdzīgs, kas atjauno un dod laimi.

Mirklis. *«Raganu nakts».

Mirtes lapiņa. *Rt, 1923, M>2, 82. lpp.
Mola akordi. *«Raganu nakts».

Nāru pirksti. *JZ; 1923, 31. martā.

Negaisa vidū. *«Raganu nakts».

Nimfa jasmīnā. *JZ, 1923, 14. jūl.
Pārlauzts gredzentiņš. *«Raganu nakts».

Pērkona dusmas. *JZ, 1923, 31. jūl.
Pie pilniem galdiem. *«Raganu nakts».

Polāra ainava. *«Raganu nakts».

Putekļu lietutiņš. ""«Raganu nakts».

Raganu brauciens. *JZ, 1923, 7. apr.

Raganu rāsa. ""«Raganu nakts».

Raganziedi. ""«Raganu nakts».

Rita rasa. ""«Raganu nakts».

Rit un šodien. ""«Raganu nakts».

Rožaini meli. *JZ, 1923, 14. jūl.

Rožu sētmallte. *Rt, 1923, Nfe 6, 398. lpp.
Rudens bakhanāls. *Rt, 1922, Ne 8, 558. lpp. Atzīme dienasgrā-

matā, ka sarakstīts 1922. g. krājumam «Raud rudens».

Rudens raganas. *Rt, 1922, N°,B, 559. lpp.

Sapfoa. *Rt, 1921, Ne 1, 2. lpp., ar virsrakstu «Sapfoas dziesmas».

Dienasgrāmatā atzīme, ka sarakstīts 1917. g. Sapfo — sengrieķu

dzejniece, dz. ap 600. g. p. m. ē. Lesbas salā. Hadess — sengrieķu

pazemes dievs, arī pati pazeme, Himets — kalns Vidusgrieķijā. Ko-

lona, Trāķija — novadi Grieķijā. Menadas — vīna dieva Bakha pries-

terienes. Poseidons — jūras dievs.

Sapņotāji. *LĶ svētdienas piel., 1922, 18. jūn. Dienasgrāmatā at-

zīme, ka sarakstīts 1922. g. 12. febr. krājumam «Jaunie argonauti».

Sarkanā fata morgana. *JZ, 1923, 23. apr.

Sarkans sniegs. ""«Raganu nakts».

Sasalusē zeme. ""«Raganu nakts».

Saule nāk. ""DL, 1923, 1. sept.
Saules un mēness padoms. *JZ, 1923, 13. okt.

Simttūkstošu gadu. *Rt, 1923, Ne 8, 558. lpp.
Smalkas stidziņas. *Rt, 1922, Ka 6, 397. lpp., ar virsrakstu «Tanī

laikā».

Starp lakstīgalu un bezdelīgu. ""«Raganu nakts».

Sudraba tīklls. *Rt, 1923, Ka 6, 398. lpp.

Sās nakts vaiņagā. *Rt, 1923, Ka 2, 82. lpp.

Šodien pašai man nav jāraud. *JZ, 1923, 30. jūl.

Taifūnā. ""Latvijas Kareivja piel., 1922, 14. maijā,
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Tavās rokās. *«Raganu nakts».

Tavu lūpu bites. *«Raganu nakts».

Tevi gaidot. *Rt, 1923, Ne 8, 557. lpp.

Tu, lielā jūra! *Rt, 1922, Ne 1, 2. lpp. Dienasgrāmatā atzīme, ka

sarakstīts 1921. g. jūlijā.

Tūkstots nāves. *LX svētdienas piel., 1922, 23. apr. Dienasgrā-
matā atzīme, ka sarakstīts 1922. g. 1.—4. apr.

Tu nāc kā ziedons. *«Raganu nakts».

Untumaina mīla. *JZ, 1923, 23. jūl., ar virsrakstu «Untums un

grācija».
Uz jasmīnu spilveniem. *Rt, 1923, Ne 8, 558. lpp.
Vakardieves dārzos. *«Raganu nakts». Aherons — pazemes val-

stības upe sengrieķu mitoloģijā. Persefone — sengrieķu dieviete,

zemes spēka personifikācija.

Vaiņagotie. *Rt, 1922, Ne 6, 397. lpp.

Vēja zirdziņš. *JZ, 1923, 20. jūl.

Vēlreiz. *Rt, 1922, Ne 1, 2. lpp. Dienasgrāmatā atzīme, ka sarak-

stīts 1922. g.

Vēl viena lakstīgala. *Rt, 1922, Ne 9, 637. lpp. Dienasgrāmatā pie-

zīme, ka sarakstīts 1922. g.

Vētras mājvieta. ""Gadagrāmatā Latvijas darba tautai 1922. ga-

dam. R., 1921, 30. lpp. Dienasgrāmatā atzīme, ka sarakstīts 1921. g.

augustā.

Viegls sārtums. ""«Raganu nakts».

Viena stunda. ""«Raganu nakts».

Vīnogu spaidi. ""«Raganu nakts».

Visu cauru garu nakti. ""«Raganu nakts».

Visu reibumu un steigsmi. *JZ, 1923, 9. jūn.
Zelta rasa. *Rt, 1923, Ne 2, 82. lpp.

Zemes vīns. *JZ, 1923, 7. jūn. Eremīts — vientuļnieks (no grieķu

vai.).

Ziedoņa feja. ""«Raganu nakts».

Ziedoņa milži. *JZ, 1922, 8. aug. Dienasgrāmatā atzīme, ka sa-

rakstīts 1921. g. aug.

Ziedonis mostas. *Rt, 1922, Ne 4, 241. lpp. Dienasgrāmatā at-

zīme, ka sarakstīts 1922. g. 1.—4. apr.

Ziedošā debess. ""«Raganu nakts».

Zilā maģija. *«Raganu nakts». Atzīme dienasgrāmatā, ka sarak-

stīts 1917. g.

TREJKRĀSAINA SAULE

Dzejoļu krājumu izdod A. Gulbis 1926. gada otrajā pusē. Pēteris

Ķikuts par grāmatu raksta:
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«Sasprindzinātais emocionālais viļņojums, kas kā nemierīgs strauts

šalca Aspazijas dzejā, [..] pamazām ir pārgājis, atstādams savā

vietā plašu un dzidriskanīgu dzīves apceres plūdumu, kurš sajūtams
cauri atziņu bagātajiem dzejnieces pārdzīvojumiem un pieredzējumu
ritmiem. Apzināts dzīves uzskats, ne aizrautīgs mirkju jūsmojums ta-

gad valda pār dzejnieces izjūtu un pārdomu mirdzumu, kas kļūst ar-

vien gaišāks, siltāks un neizdzēšamāks.» (Latvju Grāmata, 1926,

N° 6, 426. lpp.)
Grāmata tapusi vienlaikus ar krājumiem «Raganu nakts» un «As-

teru laikā». Daļa dzejoļu parādās periodikā jau kopš 1921. gada.

Samērā pilnīgs «Trejkrāsainas saules» manuskripts saglabājies

RLMVM (mv. Ne 135193, 32451, 32466), taču dzejoļiem trūkst datē-

jumu. Nedaudzas norādes par sarakstīšanas laiku atrodamas Aspa-

zijas dienasgrāmatā (RLMVM, 90557).

Agras krāsas. *JT, 1926, Ne 5, 380. lpp.

Ai, vārtiņi, zaļie vārtiņi. *JT, 1925, Ne 4, 285. lpp.

A. Mierlaukam. *«Trejkrāsaina saule», 1926. 1925. g. aktieris at-

skatās uz 40 gadu skatuves gaitu sākumu, 1926. g. — uz 60 mūža

gadiem.
A. Priedkalnam. *«Trejkrāsaina saule». Ārsts Andrejs Priedkalns

mirst 1923. g.

Aprīlis. *Scd, 1926, 25. apr.

Atskats uz Raiņa 60 gadiem. *JZ, 1925, 21. okt., ar virsrakstu

«Prologs Raiņa 60 gadu jubilejā».

Augšāmcelšanās. *Sk, 1924, Ne 1, 2. lpp., ar virsrakstu «Vētras un

dziņu laikmetā».

Augustam Dombrovskim. *IIZ, 1924, Ne 31, 667. lpp., bez virsraksta.

Bālo, šķidro asintiņu. *«Trejkrāsaina saule»,

Debesu dārzi. *JT, 1925, Ne 2, 109. lpp.

Devēja sirds. *DS, 1923, Ne 3, 1. lpp.
Dienas darbs. *LD, 1924, Ne 1, 12. sept.

Dieva dēli. *JT, 1925, Ne 8, 114. lpp.

Dieva fantāzija. *JZ, 1923, 25. jūn.

Divas mācības. *JZ, 1926, 27. aug.

Divas straumes. *JZ, 1924, 15. martā.

Dūmi ilgojas, vējš cerē. *JT, 1926, Ne 6, 462. lpp. Atzīme dienas-

grāmatā, ka sarakstīts 1925. g.

Dvēsele. Dzejoļa variants ar virsrakstu «Sievietes dvēsele» iespiests

DS, 1926, sept., 13. lpp. (bez numura).

Dvēseles līmens. *Grāmata Latvijas darba tautai ar kalendāriju

1922. gadam. R., 1921, 30.-31. lpp.

Dzirksteļu sēkla. *LD, 1925, 3. janv.
Dzīves balvas. *Sk, 1924, Ne 8, 121. lpp.

Dzīves skaistums. *JT, 1926, Ne 8, 140. lpp,
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Dzīvības kodoliņš. *JT, 1925, Ne 5, 363. lpp.
Februārs. *JZ, 1926, 13. febr.

Gaistoša mita. *JZ, 1926, 10. jūl.
Gatavs ābols. *JT, 1925, Ne 3, 185. lpp.
Jādzīvo. •112, 1925, Ne 10, 298. lpp.
/aunā audze. *Scd, 1925, 1. janv.
Jūras karaliene. *JZ, 1924, 2. aug.

Kas esi? *DS, 1923, Ne 1, 13. lpp. Dienasgrāmatā norāde, ka sa-

rakstīts 1922. g. 1. aprīlī.

K. Dēķenam. *«Trejkrāsaina saule». Kārlis Dēķens 20. gados Ir

plaši pazīstams skolotājs un izglītības sistēmas darbinieks, ar kuru

sadarbojas arī J. Rainis.

Laipnais maigums. *JT, 1926, Ne 8, 116. lpp. Dienasgrāmatā no-

rāde, ka sarakstīts 1925. g.

Lieldienas. *Sk, 1924, Ne 2, 17. lpp., ar virsrakstu «Ziedonī».

Lielums mazumā. *Gada grāmata Latvijas darba tautai 1923. g.

R., 1922, 31. lpp. Dienasgrāmatā norāde, ka sacerēts 1922. g. 12. febr.

Marts. *JZ, 1926, 20. febr.

Medus rasa. *JT, 1926, Ne 8, 140. lpp.
Medus un asaras. *JZ, 1926, 10. apr.

Mēnestiņš meloja. *JT, 1925, Ne 3, 215. lpp.

«Mūžīgi ķēžu locekļi...». *JZ, 1926, 20. martā.

Nakts, vārtu sardze. *JZ, 1926, 22. maijā.
«Nāk atkal ziedonis pa pērnām pēdām...». *«Trejkrāsaina saule».

Nāves sala. *Sk, 1924, Ne 2, 20. lpp. Norāde dienasgrāmatā, ka

sarakstīts 1924. g. sākumā.

Nejēdzīgas asaras. *JT, 1926, Ne 9, 161. lpp.
«Nekas nav pārgājis, kas bijis...». *JZ, 1926, 20. martā.

Nepaklausīga vētra. *JZ, 1925, 25. apr.

Ogle un dimants. *JT, 1926, Ne 8, 140. lpp.

Pēc manis. *LX svētdienas piel., 1922, 18. jūn.
Pērkona pajūgs. *1926, 12. jūl. ,
Pļāvēju dziesma. *«Trejkrāsaina saule».

Puķes un zvaigznes. *JZ, 1924, 24. dcc.

Putns ar uguns spārniem. *JT, 1925, Ne 4, 265. lpp.

Radniecība. *JT, 1925, Ne 12, 394. lpp. Dienasgrāmatā atzīme, ka

sarakstīts 1925. g. novembrī.

Radošs asins. *JT, 1925, Ne 4, 312. lpp.

Ridzeniekam. *«Trejkrāsaina saule», 1926. Fotogrāfs Vilis Rīdze-

nieks savu 40 gadu jubileju svin 1924. g. 15. decembrī.

Sakne un galotne. *JT, 1926, Ne 7, 19. lpp.
Samirkusi bite. *JT, 1924, Ne 7, 37. lpp.
Sarkanā guntiņa un baltais bērziņš. *JT, 1926, Ne 7, 50. lpp.

Saucējs. *LX svētdienas piel., 1922, Ns 2, 23. apr.
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Saules atslēdziņa. *JT, 1926, Ne 3, 196. lpp.
Saules meitas brauciens. *JT, 1926, JSTs 3, 234. lpp. Grāmatā ievie-

tots pārstrādātā veidā.

Saules un vēja meitiņas. *Sk, 1924, Ne 7, 102. lpp.
Sēklu trauks. *Scd, 1925, 7. jūn.
Smilšu graudiņi. *Sk. 1924, Ne 7, 102. lpp.

Spārni aug. *JT, 1924, Ns 4, 268. lpp.

Spēka mucas. *JT, 1924, Ns 5, 356. lpp., ar virsrakstu «Cīruļu

sniegs». Dienasgrāmatā norāde, ka sarakstīts 1924. g. sākumā.

Sudraba lieldienas. ""Gada grāmata Latvijas darba tautai 1924. ga-

dam. R., 1923, 28. lpp.
Tīrs daiļums. *JT, 1926, Ns 8, 140. lpp.

Upe. *JT, 1924, Ne 10, 310. lpp., ar virsrakstu «Platā upe». Dienas-

grāmatā norāde, ka sarakstīts 1924. g. vidū.

Vakardieņi. *Sk, 1924, Ns 1, 3. lpp. Seit starp otro un trešo pantu

ievietota vēl viena sešrinde:

Kas citus tālāk dzen un paplašina,
Tas jūs uz vietas tur un sašaurina,

Ja dīki tālāk rok, tur ir tik dubļi.
Lai zeme griežas vien ap savu asi,

Jūs tikai griežaties ap savu kasi,

Jums visi mērķi lati tik un rubļi.

Vaska pils. *JT, 1925, Ne 1, 78. lpp.
Vasaras vakars. *JT, 1925, Ne 12, 387. lpp.
Viens vienīgs vārds. *112, 1925, Ns 10, 297.-298. lpp.

Zelta laikmetā. *JZ, 1926, 30. apr.

Zelta saule un sudraba vējš. *JZ, 1926, 8. maijā.

Ziedoņa maģija. *JZ, 1924, 26. apr. Dienasgrāmatā atzīme, ka

sarakstīts 1924. g. sākumā.

Ziedoņa steigas. *JT, 1924, Ns 5, 347. lpp. Dienasgrāmatā atzīme,
ka sarakstīts 1924. g. sākumā.

Ziedons un es. *JT, 1926, Ne 9, 192. lpp.
Zilā jūnija nakts. *JZ, 1926, 7. jūn.
Ziemas valdība. *«Latvijas Jaunatne, 1926, Ne 6, 77. lpp.

ASTERU LAIKĀ

Dzejoļu krājums iznāk 1928. gada sākumā A. Gulbja apgādībā.

Tā iecere radusies jau 1922. gadā: kārtojot sarakstītos dzejoļus, As-

pazija piemin arī krājumu «Raud rudens». Nosaukums acīmredzot

aizgūts no dzejoļu krājuma «Izplesti spārni» drūmāko nodaļu motī-
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viem. Laika gaitā tas vairākkārt mainās tāpat kā pārējām iecerētajām

grāmatām, taču paliek krājums, kur vienviet sakopots smagums,

rūgtums un neapmierinātība, ko dzejniece jūt pēc atgriešanās dzim-

tenē. Jau 1922. gadā, atskatoties uz nodzīvoto laiku, dzejniece die-

nasgrāmatā piezīmē:

«Laiks izslīdējis no rokām kā gluma čūska. Lielu daju arī aizņem
dvēseles process, jālauž pārdzīvotais, jāmeklē jaunas dzīves iespējas,

jāmeklē atkal lāpot un cejot... Mans jaunais pavasaris, kas tu esi?

Ko tu man varētu vietā dot pret pērno steidzīgo pavasari? Tu sau-

cies darbs! Bet tavu skaistumu es neredzu, es redzu tikai pūles un

šaubas.» (RLMVM, 90558.)
Dzīves jēgas un satura meklējumi, atziņa, ka darbs ir vienīgā

vērtība, kas paliek pāri pēc nodzīvotās dzīves, nosaka krājuma vieno-

jošo līniju virzību un idejiskos akcentus.

RLMVM saglabājies diezgan pilnīgs «Asteru laika» manuskripts,
bet bez datējumiem (RLMVM, 30227, 30294, 32451). Pirmie dzejoļi

periodikā sāk parādīties 1922. gadā. Par dažu dzejoļu sarakstīša-

nas laiku atrodamas atzīmes dienasgrāmatā (RLMVM, 90557).
Adoniss ir miris. *JZ, 1927, 8. okt. Adoniss — sengrieķu auglības

dievs, kas ik gadus nomirst un atkal pieceļas no kapa, Bakhs —

vīna un prieka dievs.

Aicinātie. ""«Asteru laikā».

Ak, ziedonisl *JT, 1926, Ne 12, 399. lpp., ar virsrakstu «Pazudis

ziedonis».

Atdod sevi. *JZ, 1926, 20. nov.

Atkal un atkal. *DS, 1923, Ne 1, 4. lpp. Dienasgrāmatā atzīmēts,

ka dzejolis sacerēts 1922. g.

Bālais mēness, debess lotoss. *Lira, 1923, Ne 3, 36.—37. lpp.
Bāru bērni. ""Ausekļa kalendārs 1913. gadam. R., 1912., 44. lpp.,

ar Raiņa vārdu un ar virsrakstu «Bāru dziesma». 1927. g. 29. janv.
JZ dzejolis parādās ar Aspazijas vārdu un ar dažiem saturiskiem

labojumiem. I
Bez izejas. ""«Asteru laikā».

Brāļu kapi. *JZ, 1926, 17. nov.

Cik dzīve skaista. ""«Asteru laikā».

Cīņas arēna. *Scd, 1923, 25. dcc.

Dēmona sposme. *JZ, 1926, 14. okt.

Dienu aumaļi. *«Asteru laikā».

Dienu vampīrs. *D, 1924, Ne 7, 97. lpp.
Dorē fantāzija. *JZ, 1927, 7. febr. Franču mākslinieka Gustava

Dorē veidotajās grāmatu ilustrācijās, īpaši Servantesa un Rablē dar-

bos, apbrīnojami bagāta tematiskā dažādība un temperaments.

Dzejnieka dvēsele. *PB, 1927, 5. martā.

Dzejnieks. «Asteru laikā».
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Dziestošas krāsas. *D, 1924, N° 7, 97. lpp. Piezīme dienasgrā-

matā, ka sacerēts 1922. g.

Dzivibas ceļi. *«Asteru laikā».

Ērgļa nāve. *«Asteru laikā».

Eritis sicut deum. *«Asteru laikā». Eritis sicut deum — Jūs bū-

siet līdzīgi dievam (latīņu vai.).

Fantāzija. *JT, 1926, N°. 10, 246. lpp.

Gada parāds. *JZ, 1924, 31. dcc.

Hamleta monologs. *JZ, 1926, 27. nov.

Homo sum. *LX svētdienas pielik., 1922, 23. apr. Dienasgrāmatā

atzīme, ka sacerēts 1922. g. 2. febr. Homo sum — esmu cilvēks (la-

tīņu vai.).

leguvums un zaudējums. *«Asteru laikā».

Ikdiena un dzeja. *JT, 1926, J\fe 10, 258. lpp.
Ikdienas ruda. *JT, 1926, Ns 10, 258. lpp.

īstais zelts. *«Asteru laikā».

Izredzētie. *«Asteru laikā».

Jaunie argonauti. *D, 1924, N°4, 289. lpp. Hesperīdāboli — sen-

grieķu mitoloģijā stāstīts par dievu dārza āboliem tālā rietumu zemē,

kurus ēdot iegūst nemirstību.

Jūras vējš. *Rt, 1922, N° 1, 2. lpp. Dienasgrāmatā atzīme, ka sa-

cerēts 1921. g. jūlijā.

Carpe diemļ *LĶ svētdienas piel., 1922, 14. maijā. Dienasgrāmatā

atzīme, ka sacerēts 1922. g. 12. februārī. Carpe dieml — Baudi

dienu! — Horācija izteiciens (latīņu vai.).

Ledus karaļa ligava. *JT, 1927, Jtell, 347. lpp.

Lepnuma ledus. *JZ, 1924, 18. okt.

Māmiņas galdauts. *JT, 1927, Ne 2, 95. lpp.
Mans ceļš. *«Asteru laikā».

Māte Sfinksa. *JZ, 1927, 24. sept.

Meklētāji. *LX svētdienas piel., 1922, 23. apr. Dienasgrāmatā at-

zīme, ka sacerēts 1922. g. aprija sākumā.

Melnais rāmis. *D, 1925, Ne 8, 161. lpp.

Mēnessirpis. *JZ, 1927, 17. sept.
Mežs rudeni. *JZ, 1924, 11. okt.

Mīlas dāvana. *JZ, 1926, 31. jūl.

Mūžības simboli. *Scd, 1925, 25. dcc., ar virsrakstu «Saule un

sirds».

Nelga. *JZ, 1926, 31. jūl.
Nervu mūzika. *JZ, 1927, 15. okt.

Nirvāna. *«Asteru laikā».

Norimis vējš. *«Asteru laikā». Dienasgrāmatā atzīme, ka sacerēts

1922. g.

Otra dzive. *«Asteru laikā».
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Pāna gulta. *D, 1925, N2B, 161. lpp. Sengrieķu teika vēsta, ka

Persefoni nolaupījis pazemes valdnieks Plūtons. Ziemu viņa pavada

pie mirušajiem, bet pavasarī atgriežas virs zemes.

Pamazām. *JZ, 1926, 23. okt.

Pārgājis negaiss. *JZ, 1926, 9. okt.

Pēc tūkstots gadiem. *Scd, 1926, 18. nov,

Personība. *JZ, 1927, 22. okt.

Pirmatnība. *«Asteru laikā».

Plaisa. *«Asteru laikā».

Polāra ainava. *JZ, 1924, 15. martā.

Politika un māksla. *«Asteru laikā».

Puķu mūmija. *JZ, 1927, 24. sept. Izcilā 14. gs. persiešu mīlestī-

bas liriķa Hāfisa dzejas galvenā persona bija viņa iemīļotā Suleika.

Purpura āvē. *JZ, 1927, 10. sept. Ave — seno romiešu sveiciens

(latīņu vai.).

Rembranta gaismā. *Sk, 1924, Ns 3, 37. lpp. Holandiešu māksli-

nieka gleznās meistariski izmantotas gaismas un ēnu attiecības, ar

to palīdzību izceļot attēlojamo personu pārdzīvojumus un noskaņas.
Sadauzīta laiva. *JZ, 1927, 29. okt.

Sala. *JZ, 1927, 1. okt.

Sāpju maskerāde. *JZ, 1926, 13. nov.

Sāpju romantika. *D, 1924, Ns 4, 289. lpp.

Sengrieķu filozofam Sokrātam tika piespriests nāves sods, kuru iz-

pildīja, pasniedzot viņam indes kausu, bet viņa laikabiedrs Dēmostens

savā runas mākslā vingrinājās, vētrā staigādams gar jūras malu.

Sāpju rotaļa. *JZ, 1926, 20. nov.

Saujiņa saules, riekšiņa zvaigžņu. *JZ, 1927, 17. sept.
Saules valsts sabrukums. *Sk, 1924, Ns 9, 141. lpp.
Slimais ziedonis. *JZ, 1926, 8. maijā.

Spēks. *JZ, 1927, 26. febr.

Staipekņi. *JZ, 1926, 19. okt.

Stiprie. *«Asteru laikā».

Sudraba kaps. *JZ, 1927, 10. sept.
Tanheizera brīnums. *JZ, 1927, 15. janv. Tanheizers — R. Vāg-

nera operas galvenais varonis, kas grēkojis pret dieva likumiem.

Kad viņš pēc svētceļojuma atgriežas dzimtenē, kā piedošanas zīme

sāk zaļot viņa ceļinieka spieķis.
Tie lepnie, tie brīvie. *«Asteru laikā».

Toreiz. *JZ, 1926, 7. aug.

Vaļas diezgan. *JZ, 1926, 11. sept.

Veļu āboļi. *JZ, 1926, 4. dcc.

Vienīgais ceļš. *JZ, 1927, 22. okt.

Vientulības krāsa. *JZ, 1927, 15. okt.

Virpuļu bakhante. *JZ, 1927, 5. febr.
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Zelta mākonīts. *JZ, 1927, 17. maijā.
Zemes mātes meita. *«Asteru laikā». Vēlāk ievietots arī «Dvēseles

ceļojumā».

Ziemā, kad vairs puku nava. *JZ, 1926, 30. okt,

Zvejniece, *JZ, 1927,' 29. okt.

DVĒSELES CEĻOJUMS

Krājums iznāk A. Gulbja apgādībā 1933. gada beigās. Te sako-

poti dzejoļi, kas sarakstīti no 1928. gada līdz 1933. gadam. Šoreiz

dzejniece gandrīz visiem dzejoļiem grāmatā pievienojusi sarakstī-

šanas gadu. Diemžēl tas darīts pēc atmiņas, tāpēc vairākkārt iznā-

cis tā, ka dzejolis publicēts jau pirms norādītā laika. Plašais cikls

«Dvēseles ceļojums» grāmatā publicēts ar norādi «1932», taču pa-

tiesībā tas jau iespiests «Daugavā» (1930, Ns 8, 9, 10, 13) ar virs-

rakstu «Dvēseļu ceļojums», šajā izdevumā Aspazijas dotie datējumi

ar norādi «Datēj.:» izmantoti komentāros vienīgi tajos gadījumos,
kur tie nerada pretrunas.

No krājuma RLMVM saglabājušies atsevišķu dzejoļu manuskripti.

Tā, piemēram, dzejnieces rokrakstā ir krājuma centrālās daļas dze-

joļu virkne «Dvēseles ceļojums» (RLMVM, 32458).
Sākumā krājums iecerēts ar citu nosaukumu. 1928. gadā vienu no

krājuma darbiem «Kosmiskais koris» Aspazija publicē ar piezīmi, k,3

tas paredzēts grāmatai «Mīlas leģenda». Pēc Raiņa nāves krājums

izvēršas par atmiņu vainagu mīlestībai, kas vienojusi abus dzejnie-

kus.

Aiz nāves pagalmiem. *Dg, 1930, Ns 12, 1469. lpp.

Ap pusnakti. *JZ, 1932, 21. okt. Datēj.: 1928.

Apriļa saulīte. *Dg, 1930, Ns 8, 907. lpp. («Kad pārgājis ziemas

sniedziņš».)

Aprīlis. *JZ, 1932, 15. apr. Datēj.: 1928.

Asaru smiekli. *JZ, 1932, 12. janv. Datēj.: 1928.

Astrāla sirds. *JZ, 1928, 27. nov.

Atjaunotie. *JZ, 1932, 29. apr. Datēj.: 1928.

Atmiņu meldiņa. *Dg, 1930, Ns9, 1048. lpp. («Kas lika rasties

Tev un man».)
«Atveru 10gu...». *JZ, 1932, 17. jūn., ar virsrakstu «Maijā». Da-

tēj.: 1930.

Augstāks viļņojums. *JZ, 1932, 5. febr. Datēj.: 1929.

Balles zālē. *JZ, 1932, 12. nov. Datēj.: 1928.

Citāda mila. *Dg, 1930, Ns 10, 1177. lpp.
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Ceļa galā. *JZ, 1932, 5. nov. Dalēj.: 1930.

■S Dabas ritums. *Dg, 1930, Ns 9, 1047.—1048. lpp. («Un dabas

ritums netop gauss».)

Daudzveidībā. *Dg, 1930, Ns9, 1048.—1049. lpp. («Vai daudzos

veidos mēs jau sastapāmies?».) Pēdējās sešas rindas dotas ari kā at-

sevišķs dzejolis «Uz citas zvaigznes».

Debess laulības. *Dg, 1930, NsB, 906. lpp. («Mūzu aizmūžos».)
Dienas skumjas. *JZ, 1928, 23. jūl.
Divas rokas. *JZ, 1932, 22. janv.
Divbūtiba. *Dg, 1930, Ns 12, 1468. lpp.
Divi svari. *Dg, 1930, Ns 10, 1177. lpp.

Domas degošās. *JZ, 1932, 8. okt.

Dvēseļu ceļojums. *Dg, 1930, N°B, 906. lpp. («Telpa vēl radīta

nebij».)

Dzejnieka būtība. *JZ, 1928, 27. okt.

Elēģija. *JZ, 1928, 12. maijā.

Es redzu. ""«Dvēseles ce]ojums». Datēj.: 1930.

«Es tevi izmeklējos visā dabā...» *JZ, 1932, 29. okt.

Februāris. *JZ, 1926, 13. febr., pēc tam — «Trejkrāsainā saulē»,

Seit ievietots ar stila labojumiem.

Gadu gājums. *JZ, 1932, 30. dcc. Datēj.: 1929.

Garaclņa. *Dg, 1932, Ns 1, 19. lpp.

Ģēnija liesma. ""«Dvēseles ceļojums». Datēj.: 1933.

Guns un gaisma. ""«Dvēseles ceļojums».

īsa nopūta. *JZ, 1928, 25. aug. Datēj.: 1928.

lzīda. ""«Izīda», 1928, Ns 1, 1.—2. lpp.
Janvāris. *JZ, 1932, 2. janv. Datēj.: 1928.

Jūra. *JZ, 1928, 16. jūn.

«Kā divas straumes kopā satecēja...» *JZ, 1932, 29. okt.

Kas tuvāk mūžībai. *JZ, 1928, 6. okt.

Kosmiskais koris. *JZ, 1928, 25. aug., ar piezīmi «No krājuma

«Mīlas leģenda»».

Kosmosā. ""«Dvēseles ceļojums».
Kur esam kopā. *Dg, 1930, Ns 12, 1467.—1468. lpp.
Kur esam līdzīgi. *Dg, 1930, Ns 10, 1178. lpp.

Laika grāmata. *Dg, 1930, Ns 12, 1469. lpp.
Laimes surogāts. *JZ, 1930, 19. jūl. Datēj.: 1928.

Lakatiņš. *JZ, 1933, 29. apr. Datēj.: 1929.

Liras zvaigznājs. *JZ, 1928, 8. sept.

Lotospuķe. *Dg, 1930, Ne 10, 1176. lpp.

Maija lietiņš. *Dg, 1930, NsB, 907. lpp.

Maija ziedonī. *JZ, 1933, 28. apr., ar virsrakstu «Maija diena».

Datēj.: 1929.
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Man pāri. *Dg, 1930, Ns 10, 1178. lpp.
Mans draugs. *Dg, 1930, N° 12, 1468.—1469. lpp.
Marts. *«Dvēseles ceļojums». Datēj.: 1928.

Medus dienas, vīna naktis. *JZ, 1928, 7. jūl. Datēj.: 1928.

Melnais zirneklis. *JZ, 1928, 3. dcc.

Mirt ziedoni. *Dg, 1932, Ns 3, 314.-315. lpp. Datēj.: 1931.

Motīvs. *JZ, 1932, 29. apr.

Nāk nakts. *JZ, 1932, 3. dcc. Datēj.: 1929.

Nakts un rīts. *JZ, 1931, 19. dcc. Datēj.: 1929.

Nāve ziedonī. *Dg, 1932., Ns 3, 315. lpp. Datēj.: 1931.

Nerātnais negaiss. *JZ, 1928, 30. jūn. Datēj.: 1928.

Nervukoks. *JZ, 1932, 14. okt.

Neticīgais. *JZ, 1932, 8. apr.

Neviens to nezinās. ""«Dvēseles ceļojums».

Nomaldījies ziedonis. *JZ, 1932, 7. okt. Datēj.: 1929.

Nosaluse lāsīte. *JZ, 1928, 3. nov.

Organismu veidā. ""«Dvēseles cejojums».
Otrā saule. *JZ, 1930, 13. sept. Datēj.: 1929.

Pāna mūžs. *JZ, 1928, 7. jūl. Datēj.: 1928.

Pārveidība. *Dg, 1932, N°3, 315. lpp. Datēj.: 1931.

Par vēlu. *<rSirds ilgas». R., 1933, 223. lpp. Datēj.: 1932.

Paveras debeši. *JZ, 1928, 30. jūn. Datēj.: 1928.

Pēdējā mīla. *Dg, 1930, N° 10, 1179. lpp.
Pelēkais pērkons. *JZ, 1932, 13. aug. Datēj.: 1928.

Pie dzīvības upes. *JZ, 1928, 18. aug.

Pirmā asara. *Dg, 1930, Ns 8, 906. lpp. («Mūs abus zeme pie-

vilka».)
Polāra braucējs. ""«Dvēseles cejojums». Datēj.: 1933. Edas seno

islandiešu mitoloģisko dziesmu kopojums.

Pretēji poli. *Dg, 1930, Ns 10, 1178. lpp.

Radības astotā diena. *Dg, 1932, Ns 1, 18.-19. lpp.

Radību lokā. *Dg, 1930, Ns 9, 1047. lpp. («Tu mēness, es vilnis».)

Rasa un vējš. *Dg, 1930, Ns 8, 907. lpp. («Tā asara, kas nokrita».)

Roze un ērkšķis. *Dg, 1930, NsB, 907. lpp.

Rudens vējā. *Dg, 1930, Ns 8, 907. lpp. («Bij rudens, vēju vilki

kauc».)

Rudens karnevāls. *JZ, 1932, 7. okt. Datēj.: 1930.

Sadegt un spīdēt. *JZ, 1933, 7. janv.

Sāpes. *JZ, 1932, 8. apr.

Sapnis karstā pusdienā. *JT, 1928, Ns 9, 227. lpp. Datēj.! 1928.

Sarkanā roze. *«Dvēseles ceļojums». Datēj.: 1928.

Saule ar lietu. *JZ, 1928, 30. jūn. Datēj.: 1928.

Saule, mēness, zvaigznes. *JZ, 1932, 14. okt.

Saules republika. *JZ, 1932, 2. janv. Datēj.} 1928.



684

Sena pasaciņa. *JZ, 1932, 17. jūn.

Sfinksas mikla. *Zeltene, 1928, Ne 24, 3. lpp. Gea — zemes perso-

nifikācija grieķu mitoloģijā, visu dzīvo radību māte. Izīda — debesu

un auglības dieviete senēģiptiešu reliģijā, arī mirušo sargātāja.
Sirds maizīte. *JZ, 1931, 11. dcc. Datēj.: 1929.

Skaistā dzīve. *JZ, 1928, 12. maijā.
Smalkās antenas. *JZ, 1932, 28. maijā. Datēj.: 1929.

Tapšanas sāpes. *Dg, 1930, Ne 10, 1178. lpp.

Tapšanas spēks. *JZ, 1932, 28. maijā. Datēj.: 1928.

Tik vien. *JZ, 1932, 14. janv. Datēj.: 1929.

Tintes piliens. *JZ, 1928, 11. aug.

Uz citas zvaigznes. *Dg, 1930, Ne 9, 1049. lpp. («Kad būsim visām

veidu vijām».)
Uz veļu krastiem. *Dg, 1930, Ne 12, 1469. lpp.

Valgais vakars. *JZ, 1932, 3. dcc, ar piezīmi «1930. gadā slim-

nīcā».

Vārds. *JZ, 1928, 11. aug.

Vasaras vakars. *JZ, 1928, 23. jūl. Datēj.: 1928.

Vēju menuets. *JZ, 1928, 17. sept. Datēj.: 1928/

Veļu mēnesī. *JZ, 1932, 16. nov. Datēj.: 1929.

Vētru trubadūrs. *JZ, 1929, 13. apr.
Viens un tauta. *Dg, 1932, Ne 6, 605. lpp.
Zelta saule. *JZ, 1932, 12. aug. Datēj.: 1928.

Zelta vāverlte. *JZ, 1928, 30. jūn. Datēj.: 1928.

Zemes māte. *JZ, 1933, 12. maijā. Datēj.: 1930.

Zemes sirds. *Varavīksne, 1932, Ne 1,3. lpp.

Zemes mātes meita. *«Asteru laikā». Šeit vietumis pārstrādāta.

Ziedoņa balvas. *JZ, 1933, 16. maijā. Datēj.: 1929.

Zilais avots. *JZ, 1922, 17. sept.

Zvaigznei Zvaigzne! *JZ, 1930, 10. sept. Datēj.: 1930.

Zvaigžņu mīla. *JZ, 1928, 6. okt.

KAISĪTĀS ROZES

Krājums publicēts 1936. gada otrajā pusē Valtera un Rapas iz-

devumā. Titullapā norādīts, ka grāmatā ievietoti no 1933. līdz 1935.

gadam sarakstīti dzejoji, taču šī norāde ir neprecīza: daja darbu,

galvenokārt epigrammas, periodikā parādījušies jau krietni agrāk.

Manuskripts atrodas ZA Fundamentālās bibliotēkas J. Misiņa no-

daļā.

Aicinājums («Es noklausos
.. .»). *JZ, 1936, 6. jūn.

Aicinājums («Man rozes aicinājums ..,*). *JZ, 1936, 22, aug.
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Ak, cik mēs vientuļi! *JZ, 1936, 29. apr.

Apdomā galu! *JZ, 1926, 11. sept.

Apsēstie. *«Kaisītās rozes».

Aptverošs gars. *UZ, 1925, N° 2, 52. lpp. JZ, 1926, 31. dcc. levie-

tots šī dzejoļa variants ar virsrakstu «Veidojošs gars. Jaungada vē

lējums».

Kas pilns ir radošas dzīvības,

Savus sapņus nekad nevar Izsapņot,

Tas tūkstots tēlos tērpties prot:

Viens liktens kur tam nobeidzas,

Tur jaunas zvaigznes iesākas.

Kas viens ir daudzi, daudzi viens,

Sevi pašu nekad nevar pazaudēt,
Tā darbs spēs dzīvi uzvarēt,

Viņš laikus sien kā pavediens.
Pār nāvi iet viņa lidojiens.

Un nākotnei kas logu ver,

Tā priekšā zvaigznēm jāklanās
Un mēnesim ir jālokās;

Kaut zemi viņam virsū ber,

Tam jauna saule vārtus ver.

Arājs. *«Kaisītās rozes».

Biedinājums. *JZ, 1936, 22. aug.

Cēlais. *KB SK 1929. gadam, 51. lpp.
Ciešākā saite. *«Kaisītās rozes».

Citāds likums. ""«Kaisītās rozes».

«Dažs velti tukšus salmus kuļ...». *KB SK 1929. R., 1928.

52. lpp., ar virsrakstu «Vēja grābslis».

Dionlziska sajūta. *«Kaisītās rozes».

Divas dzimšanas. *JZ, 1934, 16. martā.

Divas elles. *JZ, 1932, 11. martā.

Divas puses. *«Kaisītās rozes».

Divi vārti. ""«Kaisītās rozes».

Domas. ""«Kaisītās rozes».

Dvēseles aromāts. *JZ, 1928, 14. nov.

Dzejnieks. ""«Kaisītās rozes».

Dziļākās sāpes. ""«Kaisītās rozes».

Dzīves mācība. ""«Kaisītās rozes».

Dzīves mērogs. ""«Kaisītās rozes».

Dzīves smagums. ""«Kaisītās rozes».

Es negribu. *JZ, 1935, 20. aug.

Gaiss un robežas. *JT, 1929, Ns 1, 2. lpp.

Gala slēgums. *JZ, 1928, 14. nov.

Galotne un sakne, ""«Kaisītās rozes».
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Griba un spēja. *JZ, 1929, 15. janv.

Gudrais. *KB SK 1929. gadam, 52. lpp., ar virsrakstu «Filozofs».

Gudrs padoms. *JZ, 1934, 16. martā.

Ģēnijs un talants. *JZ, 1934, 16. martā.

Ideālists. *KB SK 1928. gadam, R., 1927, 36. lpp.

«Ikvienas jūtas, kas jaunas un lielas...». *«Kaisītās rozes»,

Ilgas. *JZ, 1936, 4. nov.

Ilūzija. *JZ, 1934, 27. okt.

īsa mācība, gara atziņa. *Dg, 1936, N°7, 578. lpp,

Izkapšu zvans. *JZ, 1935, 6. jūl.
«Ja darbam ticam ...». *JZ, 1934, 16. martā.

Jaunais. *JZ, 1929, 15. janv. Pelikāntinte — 20. un 30. gados

populāra tintes šķirne.
ļaunais gads. *Scd, 1926, 1. janv.
Jauna zemes karte. *Gadagrāmata darba tautai 1924. gadam. R.,

1923, 28. lpp.
Jaunums un vecums. ""«Kaisītās rozes».

Kad tu ienāktu. *JZ, 1934, 13. okt.

Kalnu avots. *KB SK 1921. gadam. R., 1920, 43. lpp., ar virsrakstu

«Noveiktie».

Kā mums vajag. ""«Kaisītās rozes».

Kas dzimtene. *JZ, 1936, 7. maijā.

Kā tas var sevi pazaudēt. *JZ, 1935, 27. aug.

«Ko tu no citiem prasi?» *JZ, 1926, 16. sept., ar virsrakstu «Pra-

sības».

«Ko zeme tiem lai dotu...». *JZ, 1934, 16. martā.

Labais un daiļais. *JZ, 1935, 6. jūl., ciklā «Vasaras gleznas», bez

virsraksta.

«Lai dzīve drūma vai skaista...». *JZ, 1930, 2. aug., ar virsrak-

stu «Kopsaite» un atšķirībām tekstā:

Kā dzīvē mēdz reiz būt:

Drīz tumša tā, drīz skaista,

Tik nedrīkst kļūt

Tas, kas mūs šķir,

Tik dziļš, kā ir,

Kas nezinot mūs saista.

«Lai grūts tavs darbs vai ērts...» *JZ, 1930, 2. aug., ar virsrakstu

«Darbs» un dažām atšķirībām tekstā.

Laika maiņa. Orientācija SK 1932. R., 38. lpp.

Laime. KB SK 1927. gadam, R., 1926, 54. lpp.

Lapas. *JZ, 1928, 14. nov.

Lielie laiki. *JZ, 1929, 15. janv.
Lielie meistari. *Dg, 1936, tf«7, 579. lpp,
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Liktens zvaigznes. ""«Kaisītās rozes».

Mana ģeogrāfija. *«Kaisītās rozes».

Mans piederums. ""«Kaisītās rozes».

Mans ziedonis. ""«Kaisītās rozes».

Melnā zeme. *JZ, 1936, 5. maijā.
«Mēs pūlamies ap nākotni...» *JZ, 1930, 2. aug., ar virsrakstu

«Liktens».

Miera apustulim. *JZ, 1934, 1. sept.
Mīla. *JZ, 1934, 15. jūn. Semele — grieķu mitoloģijas tēls, Zeva

(Ceisa) mīļākā, kas lūdza, lai augstākais dievs viņai parādās visā

varenībā. Nespēdama panest tā spožumu, Semele mirst.

Mīlas otrā puse. *JZ, 1928, 14. nov.

Mīlas slēptuve. ""«Kaisītās rozes».

Mūžības rotaļa. ""«Kaisītās rozes».

Nākotnes lapas puse. ""«Kaisītās rozes».

Nāves poēzija. *JZ, 1928, 14. nov.

Nemirstība. ""«Kaisītās rozes».

«Neviens guvums nav bez zaudējuma...». *JZ, 1934, 16. martā.

«Neviens tā nesasils...». Orientācija SK, 1932, R., 38. lpp., ar virs-

rakstu «Neviens».

Nogāztais eņģelis. *Dg, 1936, J*7, 579. lpp.
«No strauju jūtu plūstošas vielas.. .» *«Kaisītās rozes».

Novembra vētra. *JZ, 1928, 14. nov.

Orfeja sieva. *JZ, 1932, 11. martā.

Otrais ziedonis. *JZ, 1928, 14. nov.

Pakalpīgais. *KB SK 1929. gadam, 51. lpp.
«Par dzejnieku netiks neviens cits...». *«Kaisītās rozes».

Pārdzīvots. *JZ, 1934, 15. janv.

Pēdējs prieks. ""«Kaisītās rozes».

Pierādījums. *JZ, 1926, 16. sept.
Plaukstošs zars. *D, 1932, Ne 4, 242. lpp., bez virsraksta.

Pretstati un apvienojums. ""Strādnieku gada grāmata 1933. ga-

dam, R., 1932, 19. lpp.

«Puķes it visur var salasīt.. .». ""«Kaisītās rozes».

Raganu rēvija. *JZ, 1928, 30. apr. Katarakts — ūdenskritums (no

grieķu — katarrahtēs).

Raksturs un fantāzija. *JZ, 1934, 16. martā.

Reālisti un Ideālisti. *JZ, 1929, 15. janv.

Rūda un zelts. *JZ, 1936, 6. jūn.

Rudens. *«Kaisītās rozes».

Sāpes un prieks. *JZ, 1936, 23. maijā.

Sāpju mila. ""«Kaisītās rozes».

Sāpju tiesības. *Dg, 1931, Ne 2, 199. lpp., ar virsrakstu «Simbols».

Sāp sirds, *JZ, 1936, 12. nov.
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Saules vietiņa. *«Kaisītās rozes».

Sapņu brīvdienas. ""«Kaisītās rozes».

Senču sapņi. *JZ, 1936, 25. apr.

Sieviete. *Dg, 1932, N° 11, 1190. lpp. Helēna — grieķu mitoloģi-

jas tēls, skaistākā sieviete, Spartas kārajā Menelaja sieva, kuru no-

laupa un aizved uz Troju, tāpēc izceļas Trojas karš. Pandora —

pirmā sieviete zemes virsū grieķu mitoloģijā, kas aiz ziņkārības at-

ver mucu, kurā ieslodzītas visas zemes nelaimes. Lilita — senebreju

un babiloniešu mitoloģijas tēls, dēmoniska nakts parādība. Salome —

bībeles leģendu varone, jūdu pārvaldnieka Heroda meita mūsu ēras

sākuma gados. Antigone — valdnieka Edipa meita grieķu mitolo-

ģijā. Antigoni soda ar nāvi tāpēc, ka viņa grib aprakt sava kaujas

laukā kritušā brāļa līķi, kas tur pēc sabiedrības sprieduma atstāts

apgānīšanai un negodam. Šarlote Kordē — franču muižniecības pār-

stāve, kas 1793. gadā nogalina Lielās franču revolūcijas vadoni Ma-

ratu, kad tas sāk vērsties -ar asām represijām pret žirondistiem. Mē-

deja — grieķu mitoloģijas tēls. Mēdeja nogalina pati savus bērnus

un savu sāncensi, korintiešu valdnieka meitu, tā atriebdamās vīram

Jāsonam par neuzticību. Fulvija — viena no populārākajām i

Romas sievietēm, kas sākumā sadarbojās ar ievērojamo romiešu valsts-

vīru un filozofu Ciceronu (106.—43. g. p. m. ē.), bet vēlāk kļuva

par tā pretinieci.

Sievietes sirds. ""Landsberģa Latviešu kalendārs 1910. gadam. Jel-

gavā, 1909, 64. lpp.
Sievietes vecums. ""«Kaisītās rozes».

Sirds. *KB SK 1928. gadam. R., 1927, 36. lpp., ar virsrakstu -Tik

šodien».

Smaids. ""«Kaisītās rozes».

Spārnoti sapņi. ""«Kaisītās rozes».

Spožākais metāls. ""«Kaisītās rozes».

Stiprākie. ""«Kaisītās rozes».

Strādnieki. ""Strādnieku gada grāmata 1933. gadam. R., 1932,

20. lpp., ar virsrakstu «Daudzi, pārāk daudzi».

Stratosfērā. ""«Kaisītās rozes».

Straume. ""«Kaisītās rozes».

Stata samazināšana. ""«Kaisītās rozes».

Tā mīla bij. *JZ, 1934, 27. sept.

Tev. ""Latviete, 1935, Ne 8/9, 125. lpp.
«Tev nepietiek, ka mīlu sien...». ""«Kaisītās rozes».

«Tik tā labuma...». *JZ, 1930, 2. aug., ar virsrakstu «Cilvēka

vērtība».

Trauslais vārds. ""Atpūta, 1934, N°sls, 12. lpp.

Trijlapiņa. ""Kaisītās rozes».

Trimdā. *JZ, 1934, 3. nov.



689

Uz citas zvaigznes. ""«Kaisītās rozes».

«Tu tumšā nakts...». ""«Kaisītās rozes».

*Vairāk kā tēvs savu dēlu...». *JZ, 1934, 16. martā.

«Vai tev ar Ugām nepietiek ...». ""«Kaisītās rozes».

«Var dzīve 1et...». *JZ, 1930, 2. aug., ar virsrakstu «Mūžam

jauns».

Vasara («Savandīti, izsvaidīti mākoņi...»). JZ, 1926, 30. jūn., ar

virsrakstu «Dievu dzīrās».

Vasara («Vasara, vasara...»). ""Kaisītās rozes».

Vasaras darbs. *JZ, 1928, 14. nov.

Veca dziesma. *JZ, 1932, 11. martā.

Vecie. *JZ, 1929, 15. janv.

Veltījums. ""Latviete, 1935, Ne 8/9, 125. lpp.
Venera. ""«Kaisītās rozes».

Vētrainas dienas. *D, 1932, Ne 4, 241—242. lpp., ar virsrakstu

«Jaunības dienas». Talmi — metālu sakausējums, kas atgādina zeltu.

Vienīgā sposme. ""«Kaisītās rozes».

Virs zemes miers. *JZ, 1927, 24. dcc. Indra — senindiešu vētras

un dabas varenības dievs.«Hēlijs — saules dievs grieķu mitoloģijā,
Hors — saules dievs senēģiptiešu mitoloģijā.

Zelta oranža. *JT, 1926, N° 10, 227. lpp.

Zelta zīmogs. *JZ, 1929, N°3, 1. lpp.
Zem Platona zvaigznes. ""«Kaisītās rozes». Aspazija vairākkārt

savā dzejā izmanto sengrieķu filozofa Platona mācības tēzes par to,

ka atmiņas mums dod atblāzmu no lielajiem pasaules Ideāliem, ar

kuriem cilvēka nemirstīgā dvēsele iepazinusies, pirms tā savienojusies

ar miesu.

Ziedoņa pali. *JZ, 1936, 11. apr.

Ziedoņa ūdeņi. *D, 1931, N26, 417. lpp., ar virsrakstu «Jaunie

ūdeņi».
Ziedon, tu mīlas tēvs. ""Kaisītās rozes».

ZEM VAKARA ZVAIGZNES

Pēdējais Aspazijas dzejoļu krājums «Zem vakara zvaigznes» iz-

nāk 1942. gada oktobrī. Tā lielākā daļa ir atlase no agrākajiem

krājumiem, darbi, kas spēcīgi izceļ grāmatas filozofisko līniju, to

apvaldīto mieru, ar kuru dzejniece sagaida sava mūža pēdējos brī-

žus, gaišo ticību nākotnei, kas bijusi viņas dzīves kredo.

Daļa krājuma rokrakstu glabājas RLMVM (mv. JS6 73772, 73888,

73889, 73915 v. c).

Šajā Kopotu rakstu izdevumā atlasīti tikai tie dzejoji, kuri nav

bijuši iepriekšējos krājumos. Ārpusē palikušie dzejoļi:
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nodaļā «Uz daiļuma altāra»: «Skaista ir debess» (krāj. «Dvēseles

cejojums», ar virsrakstu «Skaistā dzīve»);

nodajā «Klusās harmonijas»: «Mūžības harmonija» (krāj. «Izplesti

spārni» — «Harmonija»), «Pirmatnībā» («Asteru laikā»), «Kad meklē

dvēseli» («Saulains stūrītis»), «Rīta rasa» («Raganu nakts»);

nodaļā «Sarkanota saule lēca»: «Ilgu zeme» («Saulains stūrītis»),

«Dzelzceļa vilciens naktī», «Dzimtenē», «Tas vārds», («Izplesti

spārni»), «Mūžīgā sievietība» («Dvēseles krēsla»);

nodaļā «Saulīt tecēj tecēdama»: «Vecā pasaule», «Nākošām

audzēm» («Izplesti spārni»), «Jādzīvo», «Marts» («Trejkrāsaina

saule»), «Ikdienas spārni», «Ak, nakts nav dusa», «Kalnu upe», «Jau-

nais vīns» («Izplesti spārni»);

nodaļā «Saules meitas kroņus pina»: «Vakara daiļums», «Ilgu

nakts», «Pusnakts vējš» («Ziedu klēpis»), «Starp lakstīgalu un bez-

delīgu», «Nimfa jasmīnā», «Tavās rokās» («Raganu nakts»), «Pāna

dzīres», «Visuvaldnieks («Izplesti spārni»), «Magone», «Brītiņš»

(«Ziedu klēpis», ar virsrakstu «Viens acumirklis»), «Par vēlu», «Sena

pasaciņa» («Dvēseles ceļojums»), «Pārgājis negaiss» («Asteru laikā»),

«Ūdens lilija» («Izplesti spārni»), «Lotospuķe» («Dvēseles ceļojums»),

«Nogurusi roze» («Izplesti spārni»).

nodaļā «Zelta laiva»: «Pirms tūkstots gadiem» («Izplesti spārni» —-

«Priekš tūkstots gadiem»), «Nosaluse lāsīte» («Dvēseles ceļojums»),

«Vai, zeme», «Tu baltā jūra, vai dzirdi» («Izplesti spārni»), «Dzej-

nieks» («Dvēseles ceļojums»), «Dzejnieka acis», «Mirstīgais» («Iz-

plesti spārni»), «Tintes piliens» («Dvēseles ceļojums»), «Jaukākais

sapnis» («Dvēseles krēsla»), «Aizmirstība» («Izplesti spārni»), «Kā

kapa zvanis» («Sarkanās puķes»), «Dzīvības sardze» («Izplesti

spārni»).

Dievu gaisma. *«Zem vakara zvaigznes». Par vielu dzejolim iz-

mantots Gunas monologs no lugas «Sidraba šķidrauts».

Dzimtene. *«Zem vakara zvaigznes».

Dzīves smagums. *«Zem vakara zvaigznes».

Jaunatnes dvēsele. *«Zem vakara zvaigznes».

Jautrā māsa diena. *«Zem vakara zvaigznes».

Jūlija nakts. *«Zem vakara zvaigznes».

Latvju meitēns. *«Zem vakara zvaigznes.»

Mašīna. *«Zem vakara zvaigznes».
Māte nakts. *«Zem vakara zvaigznes».
Mildas dārzos. *«Zem vakara zvaigznes».

Mirušās zvaigznes un dzīvie cilvēki. «Zem vakara zvaigznes».

Mūžības krāsa. *«Zem vakara zvaigznes».

Nāve daiļumā. *«Zem vakara zvaigznes».

Nemiers. *«Zem vakara zvaigznes».



691

Pārciests skaistums. *LM, 1942, Ns 10, 865. Ipp,
Pie dzīves vārtiem. *«Zem vakara zvaigznes».
Piramīda. *JZ, 1939, 3.jūn.
Pretstati un vienība. *«Zem vakara zvaigznes».
Rīts ir čakluma dēls. *«Zem vakara zvaigznes».

Rituma lokā. *Atpūta, 1939, Jvfs 765, 7. Ipp.; ar virsrakstu «Būtibas

loks».

Rožu gaismā. *«Zem vakara zvaigznes».

Salda smarža. *LM, 1942, Ns 1, 4. Ipp.
Samīta roze. *Grām.: «Likteņi», R., 1942, 10. Ipp.

Sāpju mātes klēpi. *Zem vakara zvaigznes».

Sarkanota saule lēca. *Zem vakara zvaigznes».

Saulīt, saulit. *«Zem vakara zvaigznes».

Sēklu trauks. *JZ, 1938, 10. sept., ar virsrakstu «Urna».

Skaisti ir dzīvot. *LM, 1942, Ne 7, 609. Ipp.

Skumjā bridi. *«Zem vakara zvaigznes».

Skumjais brālis vakars. *Grām.: «Likteņi», R., 1942, 15. Ipp.

Spēks, darbs, daiļums. Variants no «Izplestos spārnos» ievietotā

dzejoļa «Radošais gars».

Staigulis. *«Zem vakara zvaigznes».

lālie brāļi. *«Zem vakara zvaigznes».

Tautai. *«Zem vakara zvaigznes».

Tris ābeles. *Grām.: «Likteņi», R., 1942, 11. Ipp.

Uzplaukusi puķe. *«Zem vakara zvaigznes».

Vakara miers. *«Zem vakara zvaigznes».

Vakara zvaigzne. *«Zem vakara zvaigznes».

Vēlie uguņi. *«Zem vakara zvaigznes».

Zemes poēzija. *LM, 1942, MII, 964. Ipp.

Zemgales laukos. *«Zem vakara zvaigznes».

DZEJOLI ĀRPUS KRĀJUMIEM

Daja dzejoju atrodas rokrakstos RLMVM 31523, 73905—19, 75434,

137530—33, 137633 mv. numuros.

Acu spēks. *JZ, 1931, 11. dcc.

Aicinātājs — cīnītājs — veidotājs. *Scd, 1925, 7. jūn.

Aizgulējies pravietis. *D, 1932, N° 4, 242. Ipp. Rokraksts (RLMVM,

73921) beidzas ar rindām:

Lūk, praviets, kas aizgulējies

Kā gailis pēc saules.

Aizvēja dzivē, *Lauku darbs, 1925, 3. janv,
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Annai Brigaderei 35 g. rakstnieces darba svētkos. *JZ, 1932,
19. janv.

Apzinīgais Maijs. *Scd, 1928, 1. maijā.
Asins rotācija. *JZ, 1936, 4. jūl.
Atbilde. *KB SK 1921. gadam. R., 1920, 44. lpp.
Atcere. Veltījums Dacei Akmentiņai 70 gadu jubilejā. *JZ, 1929,

9. febr. Izcilās latviešu aktrises lomas, kuras piemin Aspazija, ir

Ofēlija Šekspīra «Hamletā» un Dezdemona «Otello», Marija Stjuarte
F. Sillera «Marijā Stjuartē», Sprīdītis A. Brigaderes «Sprīdītī», Mir-

dza Aspazijas «Vaidelotē».

Atdzīvināta roze. *JZ, 1932, 8. apr.

Atjaunotājs. *Laukstrādnieku kalendārs 1922. gadam. R., 1921,

40. lpp.

Audzinātājs. ""«Laukstrādnieku kalendārs 1922. gadam. R., 1921,

39. lpp.

Bailīgas būdiņas. *DS, 1923, Ne 1, 9. lpp.
Baltais vēdeklis. *JZ, 1928, 21. janv.
Baltie brītiņi. *JT, 1927, Ne 12, 431. lpp.
Baltie ceriņi. *JT, 1929, Ns7, 1. lpp.
Beidzot. ""Zeltene, 1929, Ne 11, 1. lpp.

Brūtgāns un brūte. ""Varavīksne, 1932, Ns 4, 61. lpp.
Celies! ""Valsts darbinieks, 1926, Ne 2, 1.—2. lpp.

Dai[ākai latvju dziedonei Maijai Brigaderei. *JZ, 1932, 10. dcc.

Aktrise šajā laikā atskatās uz 75 mūža gadiem.

Dieva radījumi. *KB SK 1927. gadam. R., 1926, 33. lpp. Rokrakstā

(RLMVM, 73915) kā dzejoja otrā daļa seko:

Ne visi vienādi radīti,

Citiem dievs iedevis dvēseli,

Citi ir dieva — splaudekfi.

Divējas lomas. ""Orientācija SK 1932. R., [bez gada], 38. lpp.

Drošais. *KB SK 1929. gadam, 52. lpp.
Dusi. *JZ, 1926, 25. okt.

Dzejnieks. *JZ, 1928, 27. okt.

Dzīve un dzeja. *Sk, 1924, Ne6, 82. lpp.

Elēģija Augusta Deglava piemiņai. ""Darba Balss, 1922, 21. jūn.

Rakstnieks mirst 1922. gada 3. apr.

Gadusimteņa balva. *KB SK 1921. gadam, 44. lpp.
Homo sapiens. Lāčplēsis limitists, 1924, Ns 1, 67. lpp. Homo sa-

piens — saprātīgais cilvēks (latīņu vai.).

Humāni. ""Varavīksne, 1932, Ne 2, 20. lpp.
lelu bruģis. ""Kultūras svētki, 1921, 3., 4., 5. jūn.

leraksts Zelta grāmatā. *JZ, 1932, 22. dcc.

Ifigēnija, *Rt, 1921, Ns2, 90. lpp.
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Jānim Misiņam, dižajam jubilāram. *JZ, 1932, 23. apr. šī gada
25. aprīlī izcilais latviešu biogrāfs atskatās uz septiņdesmito dzīves

gadskārtu.

Jāņam Jaunsudrablņam. *JZ, 1932, 8. martā.

Janvāri. *JZ, 1932, 30. dcc.

Jauni dievi. *Vārda lit. pielik., 1922, Ns I, 1. lpp.

Karjerists. *KB SK 1929. gadam, R., 1928, 52. lpp.

Kārlim Brlvnlekam. *JZ, 1932, 8. jūl., ar piezīmi: «Veltījums jau
kādai agrākai jubilejai, bet kara laikā palicis nenodrukāts.» Acīm-

redzot sarakstīts 1914. gadā, kad aktieris 2. augustā atzīmē savu

sešdesmitgadi.

Korektais. *KB SK 1929. gadam, 51. lpp.

Kritiķim. *Orientācija SK 1932, 38. lpp.
Labais draugs. *JZ, 1932, 21. okt.

Laikmeta pirmnieki. *JZ, 1933, 10. janv.

Lielajai gavilniecei Bertai Rūmniecet. *Grām.: «Bertai Rūmniecei

18. IV 1932». R., 19. lpp.

Lielmutim. ""Orientācija SK 1932, 38. lpp.

Lietutiņš raud. ""Zeltene, 1939, Ns 11, 1. lpp.

Lilijai Ērikai. *JZ, 1933, 6. febr.

Maija svētkos. *Scd, 1931, 1. maijā.
Materiālists. *KB SK 1928. gadam, 1927, 36. lpp.
«Mazi grēclņl, mazas nelaimītes...» *KB SK 1927. gadam, 1926,

54. lpp. Rokraksts RLMVM, 73869, virsraksts «Sīkā paaudze».

Mazs zemes gabaliņš. ""Piesaule, 1932, Ns 11, 481. lpp. lespiests

pēc publicējuma Dg, 1935, Ns 9, 913.—914. lpp.
Melnā meitene. ""Jaunais Cīrulītis, 1926, Nss, 105. lpp.
Miera eņģelis. *JZ, 1938, 24. dcc.

Mutes sprauslls. *KB SK 1929, 52. lpp. Rokraksts RLMVM, 73916,

virsraksts «Nepateicīgais».

Nāve ziedu laikā. ""Zeltene, 1933, Ns 14, 1. lpp. Anna Brigadere
mirst 1933. g. 25. jūn.

No mūžības uz mūžību. *JZ, 1923, 24. dcc.

Norietošai zvaigznei. *JZ, 1932, 24. nov. Dziedātāja un aktrise

Tusnelda Simsone mirst 1932. g. 21. nov.

Padevīgais. Orientācija SK 1932. gadam, 38. lpp.

Pārmērīgais. *JZ, 1926, 6. nov.

Pasaules maijs. DS, 1923, Ns 2, 1. lpp.

Paulam Saksim. *JZ, 1932, 13. maijā. Dziedātājs P. Sakss īpašu

popularitāti izpelnījās ar Franča Šūberta lomu dziesmu spēlē «Trej-

meitiņas» Dailes teātrī.

Piedot — iedot. *Varavīksne, 1932, Ns 2, 20. lpp.

Pirmais Maijs, *Scd, 1927, 1. maijā.
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Prologs «Fausta» izrādei Nacionālā operā Gētes 100 gadu atceres

dienā. *JZ, 1932, 23. martā. Dzejolis rakstīts J. V. Gētes nāves sim-

tās gadadienas atcerei.

Prologs Nacionālā teātra 4000. izrādei. *JZ, 1932, 5. nov. Dzejolis
atkārto 1929./30. g. TV iespiesto «Prologu Nacionālā teātra 3000. iz-

rādei». Tekstā pieminēti lugu varoņi — R. Blaumaņa Indrāntēvs

(«Indrāni»), Krustiņš («Pazudušais dēls»), J. Raiņa Jāzeps («Jāzeps

un viņa brāļi»), Uldis un Baiba («Pūt, vējiņi!»), A. Brigaderes

Sprīdītis («Sprīdītis»), Lolita («Lolitas brīnumputns»), Maija («Maija

un Paija»), J. Akuratera Viesturs («Viesturs»).

Prologs «Pūt, vējiņi!» Izrādei. *JZ, 1932, 14. sept.

Rodopes kurpīte. *Dg, 1932, Na li, 1192. lpp.

Sāpes. *JZ, 1926, 13. nov.

Sāpju māsas. *DS, 1926, nov., 1. lpp.

Sapņu brāli. *D, 1924, Ns 1, 2. lpp.
Sarkans pumpurs. *JZ, 1928, 21. janv.

Sātan, atkāpies! *Orientācija SK 1932, 38. lpp.
Saules kronis. *Scd, 1927, 25. dcc.

Sievietes smaidi. *Zeltene, 1929, Ns 3, 1. lpp.

Slapja dakts. *JZ, 1929, 15. janv.
Spārni. *Preses balle. R., 1929, 7. lpp.

Sportistam. ""Orientācija SK 1932, 38. lpp.
Sveiciens «Strādnieku Avīzei» uz 10 gadu darbības piemiņu. *StrA,

1929, 3. febr.

Tas bij ziedoni. *JT, 1928, JNTs 9, 173. lpp.
Tautas progress. *KB SK 1928. gadam, 36. lpp.

Tie varenie. *KB SK 1929. gadam, 52. lpp.
Trīs dzīves. *JZ, 1926, 6. nov.

Tualetes noslēpums. *KB SK 1928. gadam, 36. lpp.
Uz brīvības ziedokļa. *Scd, 1925, 27. febr. Dzejolis rakstīts revo-

lucionāri noskaņotā jaunieša Aleksandra Masaka piemiņai, ko 1925. g.

uz ielas nogalināja nacionālšovinisti.

Vecie un jaunie laiki. *Varavīksne, 1932, Ne 2, 20. lpp.
Vētras sapnis. *Scd, 1927, 27. martā.

Vienīgais spožums. *Sk, 1924, Ns 3, 37. lpp.

Viens mākonis. *Sk, 1924, Ns6, 82. lpp.

Zaļais maijs. *Scd, 1924, 1. maijā.
Zelta cilvēks. ""Orientācija SK 1932, 38. lpp.
Zelta rasa. *LM, 1943, Ns 12, 705. lpp.
Zemenīte, vecenīte. *R, 1922, Ns9, 637. lpp.
Zemes mātes meitas. *Grām.: «Eglītes grāmata». R., 1932, 79.—

85. lpp. lespiests pēc publicējuma Aspazijas dzejoju izlasē «Mēness-

dārzs», 1943.

Ziedons un es. *JT, 1924, Ns 8, 142. lpp.
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Ziema maija vaiņagā. *D, 1924, Ne 10, 385. lpp.

Ziemeļu ilgas. *Grām.: «Eglītes grāmata». R., 1932, 76.-78. lpp.

lespiests pēc publicējuma grām.: «Mēnessdārzs».

Zvaigznes, saule, mēness. *JT, 1927, Ns2, 108. lpp.

Zvaigzņu sējējs. *JT, 1929, Ns 1, t. lpp.

NO DZEJOĻU UZMETUMIEM

Aspazijas fondā RLMVM glabājas vairākas mapes, kurās krāti

nepublicēti dzejoji, dzejoju varianti, uzmetumi. īpaši daudz šādu

materiālu ir 30. gadu beigās un 40. gadu sākumā. Daja no tiem

iestrādāta krājumā «Zem vakara zvaigznes», taču lielum lielais vai-

rums palicis rokrakstos. Piezīmes par iecerētajiem darbiem un mapju
nosaukumi liecina par vairāku grāmatu plānojumu. 1940. gada feb-

ruārī Aspazija savos projektos ieraksta lirikas krājumu «Zvaigžņu

svētcejotājs», 1941. gada sākumā — «Šalcoša straume. Dzejas darba

jaunatnei». Ir mapes ar nosaukumiem «Spārnots darbs», «Klusie va-

kari», «Zem vakara debess», «Jaunākās dzejas. 1943».

Diemžēl dzejoļi mapēs likti bez noteiktas sistēmas vai arī pēc

dzejnieces nāves sajaukti ar citu mapju manuskriptiem. Tematisku

vienotību pagaidām nav iespējams restaurēt, hronoloģiju noteikt gan-

drīz neiespējami.

Ar visu nenobeigtību šie dzejoļi ir būtisks apliecinājums dzejnie-

ces uzticībai humānisma ideāliem, sāpēm par Lielā Tēvijas kara tra-

ģiskajiem notikumiem.

Atmoda. RLMVM, 30544.

Audzinātājs. RLMVM, 30544.

Birutai Skujeniecei. RLMVM, 75421. Acīmredzot sarakstīts 1931.

gada augustā, kad aktrise gāja bojā nelaimes gadījumā.

Gara ciņa. RLMVM, 75438. Dafne — upes dieva meita sengrieķu

mitoloģijā. Bēgot no Apollona mīlas, viņa pārvērtās lauru kokā.

Garīgais testaments. RLMVM, 73915.

Ikvienam. RLMVM, 73882.

Karš. RLMVM, 73882.

Kas paliek pāri. RLMVM, 73992, vāciņos «šalcošā straume».

<r/Co vakars klus ...». RLMVM, 30544.

Liesmas zem pelniem. RLMVM, 30545.

Miers. RLMVM, 79595.

Motīvs. RLMVM, 73922, vāciņos «Šalcošā straume».

Noklusēts vārds. RLMVM, 73915.
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Šķiras apziņa. RLMVM, 73916. Pēc rokraksta spriežot, dzejolis

sarakstīts 20. gadu sākumā.

Vecais trimdinieks. RLMVM, 73889.

«Viegli ir būt pieticīgam...» RLMVM, 73915.

Ziemeļnieka piemiņai. RLMVM, 86651. Rakstīts Jāņa Ziemeļnieka

traģiskās nāves gadījumā 1930. g. Rokrakstā paraksts: «Mūsu miļo

draugu mūžam atminēs Aspazija, Anniņa, Virēne.» Anniņa — dzej-

nieces mājkalpotāja Anna Rijniece. Virēne Rozenberga — Aspazijas,

brājameita.

Zila ziedoņa straume. RLMVM, 73915.

LAIKMETA DOKUMENTI

I

No Aspazijas dienasgrāmatas

Aspazija dienasgrāmatu rakstījusi visai nesistemātiski. Tā sākta,

dzejniecei dzīvojot Panevēžā, nedaudz turpināta Pleskavā un Slobod-

skā, kā arī Aspazijai un Rainim atgriežoties no trimdas 1903. gadā.

Plašāk izvēFstas atzīmes atrodamas Šveices emigrācijas beigu posmā,

20. un 30. gadu sākumā. Dienasgrāmatas struktūra ir visai neno-

teikta. Pati dzejniece runā par «Biogrāfiju», par «Dienu atzīmēm»,

par «Dzīves hroniku» utt. Vietām pieraksti aprobežojas ar pārskatiem

par vienā vai otrā laikposmā veiktiem darbiem, satiktām personām un

izlasītām grāmatām.

Publicēšanai atlasīts materiāls, kas stāsta par dzejnieces radošo

darbu un ar to saistītiem pārdzīvojumiem un notikumiem. Daju no

publikācijas veido arī Aspazijas un Raiņa sarunu fiksējumi.

Jāatzīmē, ka arī dienasgrāmata RLMVM nonākusi sajauktā veidā.

Sākotnējie ieraksti izdarīti kladēs un burtnīcās, pēc tam lapas iz-

plēstas un dažādi grupētas. Līdz ar to vairākās vietās nācies no-

teikt vai precizēt uzrakstīšanas laiku, no dienasgrāmatām atdalīt

materiālus, kas neatbilst to raksturam.

Publicējamais materiāls ņemts no RLMVM fondiem ar sekojošiem

inventāra numuriem: 16206, 86669 (1897—1904) un 90558 (1909—

1933). No 1897. līdz 1904. gadam dienasgrāmata rakstīta vācu va-

lodā, izņemot tekstu, kas sākas ar rindkopu: «Misticisms priekš ma-

nis nozīmē...» — un beidzas ar teikumu: «Dekadence vispārējā no-

zīmē ir seksuēla izvirtība un panīkšana.»
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1897

19. maijā. Aspazija un Rainis dzīvo Panevēžā. 31. maijā dzej-

nieku apcietina un notur Panevēžas, pēc tam Liepājas un Rīgas cie-

tumā līdz gada beigām.

10. novembrī. Kā norādīts Aspazijas vēstuļu komentāros Kopotu
rakstu 1. sējumā, šajā laikā ar Raini tiek pārrunātas sarežģītas re-

liģijas problēmas, lasīta Marijas Baškircevas «Dienasgrāmata» v. c.

darbi. Jevgeņijs Potockis — izmeklētājs jaunstrāvnieku lietā,

1898

1. februāri. Sajā laikā Jelgavā smagi slimo Aspazijas brālis Kris-

taps.

1903

«Lielais Mīlulītis» — Rainis, «Mazais Mīlulītis» — Aspazija. «Spīt-
nieks» — Raiņa stāsts ar izteiktu autobiogrāfisku ievirzi. Iliņš —

Slobodskas laikā iecerētās Raiņa drāmas varonis. «Torkvato Taso» —

J. V. Gētes luga (1807). Helēna un Fausts — J. V. Gētes drāmas

«Fausts» (1808, 1830) varoņi.

1904

Franču gleznotāja Zaķa Luija Dāvida gleznās 18. gs. beigās iz-

skanēja pilsonības protests pret feodālisma laikmeta mākslu, bet eb-

reju gleznotājs Makss Libermans savu darbu sižetus meklēja 19. gs.

strādnieku dzīvē.

1909

/. jūlijā. 1909. gada maijā dzimtenē mirst Aspazijas brālis Za-

muēls. «Den Schubkarren vor» — ķerru priekšā (vācu vai.).

1919

12. janvāri. Pūks, arī P. — Rainis.

19. janvārī. nSommernachtstraum» (vācu vai.) m V. Šekspīra

luga «Sapnis vasaras naktī».

22. janvāri. «Furcht und Mitleid» — bailes un līdzcietība (vācu

vai.), Sigfrīds [Zigfrīds] — senģermāņu mitoloģijas varonis.
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1920

S. janvāri. Pēteris Sēja šajā laikā ir viens no sociāldemokrātiskās

partijas labējā spārna līderiem buržuāziskajā Latvijā. Pēc atgriešanās

Latvijā Aspaziju ievēlē par Satversmes sapulces deputāti.

2. jūnijā. «... partija tevi negrib...» — jau šajā laikā lezīmējas

Raiņa un arī Aspazijas nesaskaņas ar sociāldemokrātu partiju.

3. augustā. Misiņš — bibliogrāfs Jānis Misiņš. Lilija mm rakstniece

Ivande Kaija.

1921

Jūlijā. «Robespjēra temats» — Aspazija 1921. gadā vairākkārt at-

griežas pie drāmas «Robespjērs» iecerēm. Tajā paredzēts attēlot Lie-

lās franču revolūcijas norisi.

Septembri. «Sulamite» — iesākta luga, no kuras uzrakstītas tikai

dažas ainas. Grāmatizdevējs A. Jesens pasūta Aspazijai bērnības at-

miņu tēlojumus «Zila debess» un vēlāk arī turpinājumu — «Zelta

mākoņi».
2. novembrī. «Spēlmanis» — Raiņa luga «Spēlēju, dancoju», ko

sāk iestudēt Dailes teātri. Ceplītis — kāds Raiņa radinieks. Par no-

pelniem tautas kultūras attīstībā buržuāziskās Latvijas valdība vai-

rākkārt sola dzejniekiem piešķirt kādu vācu baroniem konfiscētu mui-

žas centru, taču ļoti ilgi lēmums netiek pieņemts. Dzejniekus tas

sarūgtina, jo muižas un vasarnīcas saņem daudzi buržuāziskie poli-

tikāņi un veikalnieki. Viens no muižas variantiem — Stukmaņi pie

Pļaviņām. Beidzot Rainim piešķir Durbes pili pie Tukuma, kuru dzej-
nieki nodod Skolotāju savienības rīcībā. Kopš ierašanās Rīgā dzej-
nieki dzīvo dažādos dzīvokļos, līdz beidzot apmetas Pārdaugavā,

Dīķa ielā 11.

1922

13. janvāri. Hipatija — grieķu filozofē, m. ē. 5. gs.; viņu nogalina
fanātiskie kristieši. Aspazija ilgāku laiku strādā ari pie Hipatijas tē-

mas dramaturģijā.
6. februāri. Domāta K. Freinberga drāma «Tumsā un salā» (1919)

un A. Brigaderes «Ausma» (1907). Tālāk vācu valodā pieminētas
H. Ibsena lugas un to varoņi «Nora» (1879), «Jūras sieviete» (1888),
«Heda Gablere» (1890), «Estrotas Ingere» (1854), «Jūns Gabriels

Borkmanis» (1896), «Būvmeistars Solness» (1892), «Kad mēs, mi-

rušie, mostamies» (1899, ar centrālo varoni Rubeku), «Meža pīle»
(1884), «Mazais Eijolfs» (1894).

Jēkabcīņa — bībeles leģendas varonis Jēkabs cīnās ar dievu un

to uzvar, kaut arī cīņā izmežģī gurnu.
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/. jūnijā. Stībenhauze, Hartmane, Bermanis — Aspazijas paziņas.

Orientācijs — dzejnieka Valda Grēviņa pseidonīms.

2. un 3. jūnijā. No 1922. līdz 1925. gadam Rainis ir Nacionālā

teātra direktors.

13. maijā. Dzejoju krājumu «Raganu nakts» izdod Ansis Gulbis.

1924

/. janvāri. Reinis Parņickis, Kārlis Lagzdiņš — Nacionālā teātra

aktieri.

Martā. Seit publicēts viens no plašākajiem (kaut arī neprecīziem)

Aspazijas kopsavilkumiem par 3 mēnešos uzrakstītiem daiļdarbiem, no-

rādīts rindu vai lapu skaits un publicēšanas vieta. «Cieļen» — do-

māts F. Cielēns, žurnāla «Skaidrība» redaktors. Vācu valodā tulkoti

dzejoļi — «Mēness starus stīgo», «Pasaciņa», «Nākotnes sūtnis»,

«Sapfo dziesma», «Ziedoņa rīts», «Ak, rudeni, ziedoņa brāli».

8. septembri. Dore — Aspazijas māsa.

15. septembri. Annija Simsone «Raganas» iestudējumā Nacionā-

lajā teātrī spēlē Liesmas lomu. Ludolfs Liberts 20. gados ir kļuvis

par vienu no populārākajiem scenogrāfiem, viņu dēvē par šīs nozares

zvaigzni («star» — angļu vai.).

17. septembrī. Aspazija raksta «Teātra Vēstnesim» «Kā radās

drāma «Ragana»».
20. septembri, Aspazija operas izrādē redz kādreizējo jaunības

dienu paziņu, kas pieminēts dzejnieces vēstulēs Rainim 1899. g.

1924. g. Anglijā pirmo reizi pie varas nāk leiboristu partija, ko

tobrīd maldīgi uzskata par lielu strādnieku šķiras uzvaru.

3. oktobrī. Braucot mājās no Nacionālā teātra, Aspaziju tramvajā

apvaino vairāki nacionālšovinistiski noskaņoti skolnieki un studenti.

Notikums tiek atspoguļots arī presē.

11. decembri. Aspazija jau Šveicē sāk plašāku rakstu «Jaunā

strāva», kura pēdējo variantu publicē 1932. g. «Daugavā».

1925

20. februāri. Jēkabs Velmē pagājušā gs. 80. un 90. gados ir žur-

nāla «Austrums» redaktors.

19. aprīli. Dzejnieks Rihards Rudzītis dāvina Aspazijai antoloģiju

«Svētnīcā».

23. augustā. Rainis šajā laikā veseļojas Ķemeros.

/. oktobri. Aspazija gatavojas rakstīt atmiņas par A. Deglavu un

plāno rakstu krājumu par Raini.



17. oktobri. «Ideālisms» un «materiālisms» šeit, tāpat kā Aspazi-

jas dzejā, lietoti šo vārdu otrajā nozīmē: ideālists cīnās par garīgām

vērtībām, ideāliem, materiālists — par personisko labumu.

23. novembri. Dzejnieku dzīvoklī notiek ielaušanās mēģinājums, kas

laikrakstos atspoguļots kā nacionālšovinistiski noskaņotu huligānu

iebrukums.

1926

i, jūlijā. Aspazijas pieminētā persona — Olga Kliģere.

1931

22.—27, martā. Tā kā Rainis un Aspazija nav sastādījuši oficiāli

apstiprinātus testamentus, pēc tālaika civilkodeksa likumiem uz Raiņa
mantu pretendē viņa radinieki. Dora Stučka no mantojuma atsakās,

toties prasību ierosina attāla radiniece Alma Birģele-Paegle, kurai

tiesa piešķir daļu kustamā īpašuma un vasarnīcu Majoros. Viņa pre-

tendē arī uz Raiņa darbu honorāriem.

8. augustā mirst Biruta Skujeniece.

II

Vēstules

Vilim Plūdonim

1920. gada 24. jūlijā. Rakstīta sakarā ar dzejnieka jubilejas svi-

nībām. RLMVM, 75449, uzmetums.

Lidijai Zariņai-Lācel
1926. gadā, bez datējuma, publicēta fragmentāri. RLMVM, 165820.

Par Masaka noslepkavošanu sk. dzejoli «Uz brīvības ziedokļa».
1928. gada 5. augustā. RLMVM, 185821.

Lidija Zariņa-Lāce — Aspazijas un Raiņa paziņa no Jaunās strā-

vas laikiem, 20. gados kopā ar vīru dzīvo Amerikā. Panama — blēdība.

Jānim Ziemeļniekam

1928. gada 2. augustā. RLMVM, 47971. Alma Mača — dzejniece
Alma Saltupe. Pēteris — domāts ēteris. Didzis — Aspazijas kaķis.
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