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Dziesmas un lūgšanas

Dzīvības Kokam

Es nereāls esmu un gribu tāds būt —

man smalkāk un dzijāk viss svērts.

Par jums tikai pasmiešos kādreiz, varbūt,

lai dusmotos — neesat vērts.
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Dzīvības Kokam

Tu, lielais, lielais Dzīvības Koks!

Tev saulēm pilni zied visi zari.

Tev galotnēs šūpojas zvaigžņu bari.

Un, zariem līgojot, rasa kad laistās,

pasaules jaunas rīst mirdzoši skaistas — —

Ak, bezgalīgais Dzīvības Koks,

ap kura saknēm gul mūžības loks,

bezgala tumšs un bezgala spožs,

kā čūska, kas pati savu asti kož, —

klausies —

ak paklausies jel,

ko šajā sīkajā zariņā sīc

Tavs vismazākais pumpurīts:

viņš grib tikt atraisīts —

caur Tavu spēku tikt atraisīts!

Ak, Tavām ziedošām saulēm līdz,

mūžīgas gaismas apveltīts,

ziedēt viņš grib un tikt atraisīts —

saulei un zvaigznēm un mūžībai līdz!
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Mans Dievs

Es iigi meklēju un minēju,

kur esi tu? kur esi apslēpies,

mans Dievs?

Bet nu vēl ilgāk meklēju es jau,

mans Dievs, kur tevis nav?

Kurp skats mans slīd, kurp acis paveru

es visur, visur tevi ieraugu.

Ar lietu tu uz zemi krīti,

ar zvaigznēm tumšā naktī spīdi.

Tu dīgsti zaļā velēnā,

tu smejies brūnā pumpurā.

Ar tārpu ābeles zargalā
tu šūpojies zaļajā paēnā.

Pa pļavu lido tu ar balto taurenīti.

No sūnas izlieni ar sārto bērzlapīti.

Kur vagas galā cīrulīts

sēd ligzdiņā mīkstā
—

tu sēdi tam līdz.

Pa tumšajiem rugājiem rudenī

Tu eji pelēkā mētelī

un raudi par nīkstošiem asniņiem

un velēnu gultiņas sasildi tiem.
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Tu bēdu ļaudīm pēdjo sveci dzēsi,

tu laimes bērniem ziedu klēpjus nesi.

Tev vienā rokā nakts un iznīcība,

bet otrā — visa zvaigžņu bezgalība.

Un velti meklēju es ilgi jau,

kur tevis nav, kur tevis nav? —

līdz atzinu:

nav lietas, kurā tevis nebūtu!

Tik tie vēl tevi meklēt var, mans Dievs,

kas domā vēl: tu esi paslēpies!
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Dievs un Dzīvība

Vai Dievs un Dzīvība nav baltais saules stars,

kas dvašās dažādās lūst varavīksnas krāsās?

Vai purva ķīvītes nav manas skumjās māsas?

Vai jautrais brālis mans nav ziedošs rožu zars?

Simttūkstoš niansēs deg dzīvībs varavīksna.

Žaī spektrā vēsā zeme — ultravioletā.

Tās kluso, tumšo pulsu sajūt acs tik retā,

un rets kāds to kā māsu noskūpsta.

Bet Dievs un Dzīvība snauž visās viņas šķiedrās

Tik mēs
— mēs Maijas autā ciešāk satinamies

un tā pār dzīvo plūdu akli līgojamies,

kā naktī miglainā pār dzelmi ezerniedras.
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Es

Trīs lietas mani moca no mazotnes:

kas biju, kas būšu un esmu kas es?

Daudz atbildes radās, daudz izzuda,

līdz beidzot šī viena man palika:

ne puķe, ne lapa, ne zieds es, ne zars,

ne zvaigzne, ne saule, ne liesma, ne stars, —

es esmu tik sīks zieda puteklīts,

kas mūžības vēju nests lido un trīc.

Un mūžības vējiem, kas dziedot mani nes,

ja tālāk vēl kādureiz jautāju es:

kur zieds tas. no kā esmu atšķīries?

tie dziedot man atbild: to ziedu sauc — Dievs!
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Mūžības aijās

Tu, kas aiz visuma slēpies,

Tu, kas no „še" un „tur" bēdz,

ziedošām rokām Tu mani

zināms, kaut neredzams, slēdz.

Zeme kā dala no saules,

dala no Tevis tā es.

Saule kā debesis zemi,

mūžībā mani tā nes.

Vēroju mūžības aijās,

mirdzoša rasa kā birst.

Nava tā rasa — tās saules

atedegas, pamirdz un — irst



13

Izirusi dvēsele

Ja kādreiz, svešniek, pavasarī agrajā

gar koku ziedošu tu eji maldīdamies,

kad sirmā vējiņā tas pārslas birdina

pār brūno zemi, lēni līgodamies;

kad bāli sārtas smaršīgas tās klusi snieg,

līdz vēlēnas visapkārt sārtas tiek, —

ak, laipnais svešniek, kājām nemin tās:

kas zin, tur dvēsle pārslo, ziedos iziruši,

kas ilgi, ilgi tumsā gaidījusi

ir mijās saules — saules varenās.

Redz, nu tā izirst laimē! — Apstājies

un ļaujies brītiņu

šīm pārslām ir pār tevi kaisīties:

tev atrmrjā

kā ziedoņpusnakts miglas stāvi kapsētā

viss sen reiz mirušais un apraktais

uz brītiņu var atkal atmosties.

Un brīnoties tu izsauksies: ak Dievs!

cik tāļš tas viss, bet tuvs un mīļš ...
Nu apstājies,

ļauj brīdi baltā pārslu kapā sevi aprakties!

Tik kājām, kājām, draugs, tās nesamin:

kas zin
— tās iziruši dvēsele... Kas zln—kas zin
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Lūgšana

Lai zemei sāpes nav,

kad manas kājas to min.

Lai puķei jācieš nav,

kad bērns viņu vaiņagā pin.

Lai avotam raudošos viļņus

auklēt nav grūt,

kad nakts ir tumša un gara,

un lai nav neviena

— ja tas var būt —

dvēsle bez saules stara!
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Domas

Doma, kas smadzenēs dzimst,

katra ir sāpju bērns.

Sāpēm pamostas tā,

sāpēs liela tā tiek.

Tikai sāpēm šīm līdz

šķetinās tapšanas prieks.

Veidu kad beidzot tā gūst —

diedama dvēseli skauj.

Dvēsele skatās un redz:

kalni un zvaigznes dej līdz
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Dvēsele

Cilvēka dvēsele,

bagāta dvēsele,

pārāka esi

par visu dabu.

Daba tik skaista,

daba tik auksta;

cilvēks bez dvēseles

līdzinās dabai.

Sāpes un šaubas

dvēseles vienā

mazmazā stūrītī

samaitā vinu . .
.

Bezgala dvēseles

simttūkstoš kambari —

simttūkstoš pasaules

paliek mums svešas . . .

Bet katrā dvēseles

sevišķā pasaulē

spīd sava saule,

mirdz savas zvaigznes.
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Un katrā dvēseles

pasaulē daba

mirdz, atspoguļojas

septiņās krāsās
. . .

Cilvēka dvēsele,

bagāta dvēsele:

tevī snauž septiņreiz

simttūkstoš dabas.

Sāpes un šaubas

dvēseles vienā

mazmazā stūrītī

samaitā tevi.
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Tuvi — tālie

Kad krēslas pilī sirmajā

sāk pirmā zvaigzne plaukt, —

man izliekas tik tuva tā,

ka tīk vēl tuvāk saukt.

Tīk viņu saukt un pavaicāt,

vai mirdzēt ari grūt,

un vai tai mūžam gribētos

par zvaigzni vien tik būt.

Varbūt mums kādreiz mainīties:

kad dzīvē paguršu,

lai nāk tā ciest un cīnīties,

es augšā mirdzēšu.

Bet telpa — Maijas viltojums —

mūs bezgalīgi šķir.

Mēs būtnē viens, un tomēr mums

kā svešiem jāskumst ir.

Ir viena tikai Dzīvība,

bet veidu daudz — tas ties'.

Tik Maijas joks, teikt: zvaigzne tā

šis cilvēks
...

Un tur
— Dievs.
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Robežas

Es nenoliedzu robežas

starp tveramo un netveramo.

Es tikai alkatu atzinās

par pašreiz itkā nezināmo.

Cik daudzreiz jau gars alkstošais

pār robežām nav aizlidojis,

kur vēlāk gudri taustošais

tik tūkstots gados noklibojis.

Bet tāles ir, kas klibajiem

nekad, nekad nav sasniedzamas.

Tik dziļā drosmē spārnotiem

tās veras, klusi mirdzēdamas.

Jūs palieciet tik robežās —

tas jums vēl atnesīs daudz laba

priekš dzīves gudri praktiskās,

kur norma —
iztaustāmā daba.

Bet man kā bitei tāļu skriet

pār robežām, tur — ziedos saldos.

Nekas, ja apreibstu mazliet

un tropā neatgriezies maldos.
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Spārnotais dziedonīts

Mazs, sniegā nomaldījies dziedonīts,

kam sirds vietā pukst saules pasaciņa,

ar spodru dziesmiņu uz balta zara trīc

un zib un vizuļo kā dzintaruguntiņa.

Kur dīvaini tas ir šaī baltā klusumā!

Kā brīnumam tam tuvojos es, pārslas sēdams:

Mans mazais draugs ..
. Te— spurks! Un nava vairs nekā—

tik zars vēl līgojas, to klusi-pieminēdams,

un sniegā pūkainā sīksīkās pēdiņas . . .

Kur nāca viņš? Kur palika? Kā teikt! Ak, Dievs —

tik rāpuļpaita mums ir droši izpētāma.

Gars spārnotais kā sapnis nāk un aizlaižas,

un kam viņš pamirdz, var tam tikai — pateikties.
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Gars un sāpes

Tīk garam celties pāri nīcībai.

Tīk augstumos tam brīžam lidot tādos,

ka zemes dzīve raibai rotaļai

kļūst līdzīga, ko veidos daždažādos

ved bērni: cīņas, prieki, uzvaras —

ak, tikdaudz sīku, raibu varbūtību,

ka gads pēc gada rit un aizsteidzas,

bez kā tur jāsūdzas par garlaicību. —

Tīk garam celties pāri visām tām —

to moca grūtāk dzesināmas slāpes.

Bet ja tas tomēr zemes rotaļās

no jauna kritīs — viņu valdzinās

ne zemes laime, prieks, — bet zemes svētās sāpes.
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Mūžīgās mīklas

Suīs dienās baigajās, kur nāve iznīcību

rauj orģijās, zem saules neredzētās,

un dejo kankanu ar tādu bezbēdību,

ka viņas pēdās, līķu kalniem sētās,

plūst asins, nevērtīgāka par purva rāvu,

iz krastiem upes triec, vērš jūru sārti blāvu;

šaīs dienās baigajās, kur itkā pelavsaujas

put rudensvējā, izput tauta tā pēc tautas,

put aklai sātaniskai varmācībai lautas,

kam svētums tikai viens vēl: nāves daikts un kaujas;

šaīs dienās, kur viss svaros ačgārnos tiek svērts,

kur cilvēkdzīvība nav plika graša vērts;

kui šausmas, posts un izmisums tik tālu sniedzas,

ka prāts to visu aptvert, vārdi izteikt liedzas, —

šaīs dienās uzmācas no jauna jautājums:

la< esam mēs? kur pēdējs mērķis mums?

kur vara pēdējā, kas visu dzen un vada?

vai briesmīgajā likteņlemšanā vēl kāds

no mūžības spriež līdz, kas dievibai ir rada,

lai patiesībai svētai cīņā nevienādā

tak beigās vaiņags uzvarā tiek dāvināts, —

jeb taut'i likteņus (un mūsējo tam līdz)

Visbeidzot izšķir mortira un dinamits —?

Sirds pagurst smagā domā Ja, es zinu gan,

ka tukšas tur tās debesis, virs mūsu galvas —

ir velti patiesībai no tām gaidīt balvas;

bet ir vēl cita debess, svētāka daudz man:

tā debess un tas Dievs, kas dziļi dvēslē mīt!

Nav mūžam iespējams to aptvert, izpētīt,
bet zina sirds: še dvēsle kaut kā pieskaras

pie neizdibināmās Gaismas Mūžīgās.

Tā ari dzīvē Gaismai dāvā uzvaru

un beidzot spēkā pārvērš svētu nespēku.
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Tā dzīlā gudrībā tā vada likteņus,

kā brīva upes straume ūdens pinumus:

viss verdot mutuļo, ar steigu brāžas, plūst,

bet limens rievainais tik skaisti rakstā lūst,

tā pinas viļņu šķiesnām, mīksti vijīgām,

kā neredzamā likumība pavēl tām. —

Ak. Gaisma Mūžīgā! vai esmu alojies?

vai ir vēl cits kāds dievs bez tevis, Gaismas Dievs?

Jeb nav vēl laiks —
tu beigās uzmirdzēsi?

Bet kur tad paliks tie, ko sāpju šķēps līdz spalam

jau ķēris netaisni? Tiem nebūt vairs līdz galam!

Vai tiem tu taisnību vēl kādreiz atgriezt spēsi?

Prāts apjūk Bet tas tomēr nedrīkst šaubīties!

Tā nāks — lai kad? Reiz atkal runās Gaismas Dievs!
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Pēdējs mērķis

Tu alktin alksti mērķa pēdējā,

visaugstākā, kas visu aptver sevī,

lai tas kā likteņzvaigzne vienīgā

caur dzīves cīņām mirdzot vada tevi.

Un nemiera un tumšu šaubu pilns

tu jautādams un svērdams maldies, klīsti,

kā jūrā bezgalīgā ritošs vilns —

tu atpūtas un krastu nepazīsti.

Tev zvaigznes tūkstošiem visapkārt dej,

bet brīdis nāk, kad katra liekas bāla.

Un beidzot izmisis tu čuksti dvēselei:

nav dzīvei šai
— nav visai pasaulei

ne droša mērķa, ne ar' ideāla!

Nav viena mērķa! Ak cik teikt to grūti . . .

Bet tomēr —
tomēr

— prieks kāds brīnišķīgs

sāk beigās pildīt izmocīto krūti:

ja atsevišķs katrs mērķis nevērtīgs,

tad mērķis pēdējs: mērķu bezgalībā!

Nekur nav drošas apstājas! Ja Dievs

ir kāds, tad tikai tas, kas savā visspēcībā

bez gala spējīgs mūžam pārvērsties!
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Atgriešanās

Un beigās tak viss nemiers meklēšanās manās

ir skumju tik un sāpju pilna atgriešanās

pie Dzīvības un Gaismas pirmavota,

no kura man šī dvēsles uguntiņa dota.

Tik atcerēšanās — šī atzīšana visa!

Lūk, skumju cēlonis: reiz bija gaišs, tad — dzisa

Un pilnība — šī ilga visusvētā —

ir tumšā atmiņa no vienreiz pazaudētā...





II
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Saules svētki. Ziedoši ceriņi ziemā. Krauklis. Riets. Sirds

prieks. Bērnībai. Maza cilvēka vakara lūgšana. Bukurags.

Pirmā zāle. Kapsētā. Vijolīte., Tikumīgā krejmene. Vecais

pavasara vakarā. Līst Maijpulkstenīts. Naktsbiedris.

Ceriņi. Vakars. Rasas princesīte. Vakars mežā. Maldu zizlis.

Nakts. Ūdensmeitu dziesmiņa. Lietutiņš. Vasaras idiles:

Brīnišķā. Jautrā. Klusā. Saldā. Traģiskā. Ansītis puisīts

un vectētiņš. Vasaras dziesmas: Zaļā teika. Karalis un

bērzlapīte. Kā linu druva sāka ziedēt. Orchidejas sapnis.

Laimīte zaļumos. Saules puķe—saules meita. Pasaciņas uz

tauriņa spārniem. Akiņa. Mazā putniņa bēres. Rūpju diena.

Ik vakaru, diena no zemes kad šķiras. Debess zivtiņas. Nakts

domas. Zvaigžņota nakts. Miegs. Nakts miers. Sēras. Vasaras

vēlējums. Zvani. Sēņojot. Pie dzeltainās lapas... Bezde-

līgas. Bērzs rudenī. Mirklis. Nakts miniatūra. Circenīšu

naktsdziesmiņas.
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Saules svētki

Nu saulītei ataugt

sāk zelta ragi!

Nu badīties ies tā

ar kupeni sētā!

Nu badīties ies tā

ar šķūnīti pļavā,

ar eglīti sarmā salīkušo.

Pavasars! Pavasars!

Tas paņem sauli

pie zelta ragiem

un paved viņu

zem paša jumta,

zem paša jumta,

pie paša loga,

ar zirnekļu pinumiem

aizēnotā.

Un iemet pa logu

tā istabā tumšā

ek, veselu klēpi

dzeltaina prieka!

Pavasars! Pavasars!

Sēd sirmgalvis gultā

un klusi sāk raudāt:

silts prieks līst uz galvu,

silts prieks līst uz rokām,

uz krūtīm silts prieks gul —

guļ saritinājies,

kā dzeltenais vaska

ritenīts.

Pavasars! Pavasars!
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Ziedoši ceriņi ziemā

Mēs dusējām pirmatnes miegā,

kā dziļā, tumšzaļā upē,

un tālā ziedoņa sapņi

ar klusu reiboņu lēni

dūmakoja ap mums

zilās, smaršīgās strūklās.

Mazs, mazs kumeliņš,

zeltains un mīkstiņš,

klusi bubināja ik ritu

aiz mūsu tumšajiem logiem.

Tad vērām mēs logus

un glaudījām viņam

rudo samta purniņu

ziedpumpuru dūrītēm.

Un glaudot drebējām klusi

nojautās tālās un saldās:

tas taču jautrā un straujā

un varenā ziedoņa vēja

kumeliņš bubucltis!

Un gaidījām mēs, kad viņš izaugs

un auļos pa laukiem un pļavām;

tam krēpes līdz mākoņiem plīvos

un sapīsies zibeņu lentām,

bet kāju kur spers viņš, juks ziedi —

juks ziedi zilzeltaini, sārti .
. .

Un tad viņš mums atvedīs sauli

tik siltu, tik mīļu, tik labu,

ka atverot zilziedu acis

mēs noreibsim priekā un laimē —

ziedoņa priekā un laimē

Bet notika kaut kas ļauns:

svešas nemīļas rokas

salauza klusumu svēto



31

un mūsu gurdās acis

atplēsa nežēlīgiem

rupjiem un netīriem pirkstiem.

Kur veramies nu, kur vien skatāmies —

dej nāves biedēkli ņirgādamies,

aiz loga sniegu virpuļos griež

un ledainus pirkstus acīs mums spiež.

Viss, viss, ko reiz cerējām, izpostīts,

un klusi raud katrs mūsu pumpurīts . . .

Ak, kaut jel varētu aizmigt vēl —

mums zeltainā kumeliņa tik žēl
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Krauklis

Uz kaila apses zara

melns krauklis gul savilcies, raug!

tam smagā knāba galā

zaļa lāsteka lēniņām aug.

Zars līgojas lēni, kad pāri

iet nakts vēja nemiera vilns.

Tik reibinošs tas, itkā būtu

silti kūpošu asiņu pilns.

Tepat jau kaut kur viņas garo.

Kā būtu, ja zinātu

Acs pusviru raugās: uz knābi

divi tauriņi uzkrīt. Na nu!

Un vēl viens
... Un vēl divi

. . .
Laikam

pār galvu nupat sīca ods
. . .

Nu jācērt! Bet — knābis ar ledu.

Divas pārslas zib. Ka tevi jods!
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Riets

Kad saule tagad riet, tā visa nenoriet —

no viņas dārzā paliek bāla meitene,

caur ābelzariem tā pa puķu dobēm iet

un pirkstos dreb tai asinssārta magone.

Kā pirmā urdziņa zem sniega viņa smej

un kaut ko saldu, saldu sola dvēselei.

Kad zila nakts caur zariem slīd, tā pazudusi

bet sārtā magone man dvēslē iekritusi.
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Sirds prieks

Man brīžam pusnaktī no miega jāceļas —

tik brīnum saldas jausmas krūtīs pamostas,

tās silti tvīkst un plūst un sirdī sakrājas,

kā dzeltains liepu medus baltās šūniņās.

Brūnraiba kamene — kluss sirds prieks — viņu sūc

Es laimē viegli diebu, kāmēr tā uz krūts.

Aiz loga tumsā pavasara vēji dzied,

pār galvu sapņi man kā balti ķirši zied.



35

Bērnība

Bērnība! tu esi zelta ābols,

kas pie paradizes koka zara

augi mirdzēdams kā pate saule.

Varavīksnas nāca tevi raudzīt,

septinrožu dvieļos satinušās,

septiņupju pērlēm apkārušās.

Tās tev teica spožas pasaciņas,

kas kā septiņupju pērles dedza

un kā septinrožu sārti dzisa.

Vējš notrieca tevi melnā upē,

kur nav pērļu, kur nav varavīkšņu;

tagad tevi melni viļņi svaida.

Reti kādreiz bezgalīgā tumsā

pazib viļņos stars pie senās mirdzas —

sena atmiņa no senās paradizes . . .
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Maza cilvēka vakara lūgšana

— Dieviņ, Tu esi tik liels un labs!

Tev elkoņi stipri un gari;

kad dienā tos sniedzi caur mākoņiem,

Tu visus noglaudīt vari
—

un visgarāko liepu pagalmā,

un stārķi, un Janku, un mani ari.

Dieviņ, man tagad nu miedziņš nāk,

jau circenīts krāsnī kal gurdenāk

Kad aizmigšu — būsi tik labs tak, vai nē? —

man dārzā, zem ābeles, dobītē,

tur, kur tas iespraustais kadiķīts,

viens cukurzirnītis iestādīts.

Un kāmēr es pats būšu apgūlies,

viņš gribēs uzdīgt un paaugties . . .

Bet zeme tik cieta, un viņam, varbūt,

būs zaļo galviņu pacelt grūt, —

tad viņam gan, Dieviņ, Tu piepalīdz! . . .

Bet zaķis ja atnāk, tad nelaid to klāt!

Rīt gribu ko labu Tev izdomāt .
. .

Kā veļas nu miedziņš, mīksts, smaršīgs un balts . .

Tik saki vēl viņam, lai aug labi salds!
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Bukurags

Oi — oi —oi — briesmīgs gan ir viņš un ļauns

tas vecais, tas lielais, tas ragainais auns!

Nu jau pat Jankam viņš negriež vairs ceļu

un badīties iet pat ar pērnājo teļu —

tas bažibozuks ar milzīgo asti.

Tik šodien gan jaunkungam izgāja prasti.

Pie elkšņiem paēnā avotiņš mazs.

Apkārt tam purenes zeltojas.

let savā ragainā frizūrā

viņš raudzīt tās. Pretim tam avotā

nāk pretim otrs bažibozuks — tāds pats.

0, domā viņš —nu tik būs lieta! Un — bac!

Viņš saslējies zveļ tam. Zveļ cik tik ir jaudas -

bunkš! avotā . .
.

Izlec un sprauslā un šķaudās.
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Pirmā zāle

Kad pirmā zāle dīgst,

tad zeme lūgšanu skaita,

un zvaigznes debesīs

apstājas savā gaitā.

Aiz zvaigžņu dūmakām

debesis veras vaļām,

un Dievs pats pa zemi iet

pastalām zaļām.
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Kapsētā

Stiepj saule mirdzošu stīgu

no krusta līdz liepiņas zaram,

un vējš ar lociņu mīkstu

velk dziesmiņu pavasaram.

Tik maiga viņa, tik zila,

kā plaukstoša vijolīte.

Bērzs līgodams klausās, un zemu

līkst iebrūnā galotnīte.

Bērzs mīļu ko saka. Un ilgi

šalc liepiņa apreibusi.

Bet divi melni krusti

zem viņiem sāk raudāt klusi.
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Vijolīte

Aiz spuraina paegļa mežmalā klusā,

kur ganiņš ar avīm snauž pusdienas dusā

un oļos urdz kristāla avotiņš, —

sēd saulītē mazs zilgans sātaniņš . . .

Tik niecīgs un mazīniņš vēl viņš un jauns —

pat matiņš uz astītes nav tam vēl ļauns.
Ar mušām viņš saulītē priecājas —

ķer, kutina drusku un palaiž tad tās.
—

Te, pērnājās lapas ar viesuli jaukdams,

skrien vecais sātans uz pilsētu traukdams.

„Quos ego!" tas uzkliedz, tos ieraugot,

un maziņais aizliek, ko kājas tik prot.

Pa mežu caur paegļiem aizlaižas viņš,

kā vēja nests zilganzaļš lakatiņš.

Un zilganā tupelīte tam mūkot

uz celiņa nokrīt. Nav vaļas vairs lūkot!

Te pagadās ganiņam taisni tur iet:

„E —!" sauc viņš — „lūk, vijolīte jau zied!"
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Tikumīgā krejmene

Zaļzeltītā aprija pusdienā

stāv krejmene vītola paēnā.

Tās mūžiņš jau garām, tā noziedējusi.

Zem perīkas sirmās tā nopūšas klusi:

„ak Dieviņ! augt, ziedēt — ko viss tas nu līdz,

viens vienīgs kaut raibotais taurenīts

— kaut vienīgu reizi
— šurp atlaidies

un mīli pie vaiga man piekļāvies!

Bet tagad — priekš kam viss? priekš kam viss? Te rau -

skaists taurenīts. Un gandrīz klātu tai jau!

Kā liesmiņa raiba tas plīvo un trīc,

kā saulstarā iekāries vizbulīts.

Zib spārni tam, virmo . . . „Ak Dieviņ, paldies!" —

tā grib, bet vairs nepagūst izsaukties.

Tak ātri, kā radušās, mainas tās ziņas —

nav laidies vis spārnotais viesis pie viņas,

jo nemanot līdzās tai zālītē zaļā

sedz kaunīgi pašureiz galviņu vaļā

jauns ziediņš, pilns nakts rasu mirdzošo,

kas rītsaulē dzirkstoties vizuļo.

Un taurenis garām tik sirmajai

un trīsot kā neprātīgs piekļaujas tai.

Dreb perīka sirmā, līdz aizlaidies

ir lidonis raibais. Tad nociesties

tā nespēj vairs ilgāk: „E, paklausies, tu
—

ja mūžu gribi dzīvot at godiņu,
tev derētu gan drusciņ kaunēties

ar katru vazaņķi skūpstīties!

Tam Taksi tik vajdzēja uzrīdīt: cvi!

Bet šitā! Nu sak taču . . . Fui, fui, fui, fui!"
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Dievs tēvs pavasara vakarā

Vakarā pa krēslu papīpēties

Dievs tēvs atsēžas uz mēnešragu

un uz zemi rudi-iezalgano

smīnēdams pūš saldos tabakdūmus

cauri brūni-sārtam novakaram.

Saldā skurbumā un saldā tīksmē

lejā apreibst no tiem zemes bērni,

apreibuši iet caur silto krēslu,

iet caur zeltā kvēlojošām birzēm,

izdziestošās blāzmas vainagoti.

Pumpuri kā liesmiņas zib zaros,

sirdīs mulsums salds un neizprotams .
. .

let un slavē svēto pavasari,

slavē Dieva tēva lielos darbus.

Bet kad Dievs tēvs paskatās uz bārdu,

kura jau daudz tūkstoš gadu sirma,

viņam pašam tīri tā kā brīnums,

ka aizvien vēl šitik daudz tam bērnu
— —

Saule paslēpjas aiz zemes malas.

Sāk jau lidot zvaigžņu spīganītes,

sametas uz ziliem mētelstūriem.

Pamazām kļūst salti mēnešragi.

Vēsi metas sirmam sēdētājam.

Nāk tam galvā smaga mūžīb's doma:

Cik šā tomēr garlaicīgi sēdēt

un ar dvašas pūsmu visu valdīt!

Ak, cik labprāt viņš ar' jauns nu būtu,

tur, uz rudi-iezaļganās zemes!

Krēslā izlēktu pa logu — prom tik! prom tik!

prom uz pusplaukušo bērzu birzi,

gaiss kur sveķainais ap rokām tinas,

it kā dūnu mīkstas zaļas dzijas . . .
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Mājās nāktu vēli — slapjām kājām.

Tumšā priekšiņā uz runča conto

čamdītu pie rupjās rudzu maizes,

kam tā brūnā, medus stiprā smarža.

kas liek trīcēt saldā izsalkumā . . .

Rīt to māte dikti, dikti bārtu:

kur šis dauzījies tā visu nakti?!

Viņš tad mātei sniegtu vizbulītes,

pirmās zilās birzes vizbulītes,

kam vēl rasas lāsēs mēnešsirdis . .
.

Pēc tam
. .

.
Šņāks—! un beigta jaukā doma —

cik nu vecam vaj'g — jau šķevas rokā . .
.

Bet uz zemi tās caur ziliem dūmiem

izšķiļas ar spožām zibens mēlēm,

un pa kalniem un pa lejām tumši

siltā pietvīkušā vakarstundā

noducina pavasara pērkons —

krēslā mīksti-bubinādams vejas.

Bet zem melniem klusas liepas zariem

tur aiz tumšā pusatvērtā loga

norūc kāds: klau, klau — jau Dievs tēvs baras!

Vai tu re, — cik šogad mudīgs ticis .
. .

Lai nu pabaras, lai — kas tad šim ko darīt:

izaugs drīzāk kustonīšiem zāle,

rudzīts pacels ātrāk zaļo galvu .
. .

Dzirkstot zilām zvaigžņu spīganītēm,

pazūd Dievs tēvs tumšā debess telpā

mūžam saltas vientulības apņemts — —
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Līst

Kā līst — kā līst —

kā lietutiņš līst «

un ziedi no zariem kā rīst

Ar plaukstošiem bērzzariem atnāca vēji.

Ar plaukstošām cerībām aizgāja sirds.

Un tas, kam tu ticēt vairs sen nevarēji,

tev likās tik tuvu, kā zvaigzne, kas mirdz

caur efejas stīgām nakts lodziņā klusā

virs galvas . . . Tik izstiepi roku un tver!

Un zvaigžņota, zvaigžņota būs tava dusa.

Un zvaigžņots nu ceļš tavs, kur kāju tu sper

Un vēji kar lapas. Un saule ver ziedus.

Un dvēslē kā birzē viss gavilēt sāk . . .

Tā likās. — Bet rīts nesa mākoņu biedus,

ar pelēkām mirušām stundām kas nāk
—

kad līst — un līst —

un laime rīst

un asaras līst.
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Maijpulkstenīts

Zvani, maija pulkstenīt,

palīdz zvaigznes atzvanīt:

diena dziest un vakars tumst —

zvaigžņu mirdzas dvēsle skumst —

Zvani, maija pulkstenīt,

palīdz sapņus atzvanīt:

vakars vēls, nakts tumst un tumst —

balta sapņa dvēsle skumst

Zvani, maija pulkstenīt,

palīdz mieru atzvanīt:

ilgu mokas dvēselē

neviens sapnis nedziedē



46

Naktsbiedris

Kad zili bālās maija pusnaktīs

bez mērķa apkārt klīstu gaidās saldās,

tad liekas, mazs, balts, rožains mākonīts

kā debess gars man visur līdzi maldas.

Es skūpstu zāli, puķes agrinās,

kas ceļmalā zib krēslā raibiem bariem,

un viņš man līdzi, liekas, skūpsta tās.

Bet kad es zemi skūpstu, māti saukdams to,

viņš lēni paceļas caur pusplaukušiem zariem

un saltas lāses birdinādams aizlido. —



47

Ceriņi

Deg zilas ceriņugunis

gar visām sētām, visiem namiem.

un dzidrās, plašās debesis

skan saules „ave" nebeidzamiem.

Kā teikā viss, kā sapinis . . .

Un rūpēm kas bij neveseli,

redz: sadeg ceriņugunis

viss dzīves pelēkums un meli.
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Vakars

Veras debess spodrās acis,

tumsa klusi dziedāt sāk,

un pa taciņu caur druvu

pirmie sapņi bāli nāk.
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Rasas princesīte

Mazā rasas princesīte,

bālā pusnakts varvīksnīte,

cik tev niecīgs viss un mazs —

tīri kā viens itnekas.

Nelīkst asniņš, kur tu eji,

netrūkst tīmeklīts, kur deji,

ak — tik brīnišķīgi mazs

ir tavs mazais itnekas!

Teic, kur tik daudz pērļu ņemi —

bērtin apbērt visu zemi?

„—
Viss mans mazais itnekas

ir tik zvaigžņu asaras
"
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Vakars mežā

Novēlojies meža putniņš

labu nakti dzied vēl zaram.

Bālu miglas lāpu rokā

meža māte paiet garām.

„E, tu zaļais zars, nu diezgan

skanējusi dvēselīte!"

Nomirst dziesmiņa un tūlīņ

dziest, kā zaļa dzirkstelīte.

Novēlojies meža putniņš

klusi, mīli pieplok zaram.

Mirdzot zvaigžņu zirgos aizjāj

meža mātes dēli garām.
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Maldu zizlis

Nu diena piekususi

un saule dusēt iet,

un mākoņsievas klusi

ver debess vārtus ciet.

No birzs nāk mēness sirmais —

•mirdz rokā dimantkauss.

Kas ceļā gadās pirmais,

tam jāizdzer tas sauss.

Pēc zelta zizli spožu,

kam galā magoņzieds,

ar smaidu mulsinošu

tas viņam pretim sniedz.

Un kam reiz
— kaut pret gribu —

ir bijis zizlis tas,

pa sapņu bezgalību

tam mūžam jāmaldās —

Pa sapņu bezgalību

tam mūžam jāmaldās.
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Nakts

Debess dzidra, debess tāla,

zilā mierā zeme dus,

un pār viņu sieva bāla

klāsta vēsus palagus.

Klusumam uz mīkstām rokām

aptrūkusi kokle mirdz,

un no zilām drēbju krokām

mēnesstaru kokles irdz.

Tubcrozes kaisīdama

mīlestība acis slēdz;

kur vien vioa mirdzēdama

garām paiet — viss klust svēts.

Lilju zvaniem, lieliem baltiem,

sapņu torņos maldus zvan —

klau, caur zvaigžņu stariem saltiem

klusi zum un klusi san

Deoess dzidra, debess tāla,

zilā mierā zeme dus,

piekusušam sieva bāla

paklāj mūžu palagus.
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Ūdensmeitu dziesmiņa

Trausla un čauga

dziesmiņa mana,

zem niedrītes auga,

kā vilnītis zvana —

kā vilnītis krastmalā salūstot zvana.

Dusmīgs rūc dziļumos

ezera tēvs,

kad nicaru mežiņā

daiņojam mēs
—

balttnēneša mirdzā kad daiņojam mēs.

Mums kokles no zelta

ar zaļūdens stīgām,

bet. saikaņa smelta

no bezgalīgām

— no neizprotamām, bezgalīgām —

mēneša sēiām,

kas pusnaktis silda,

kad zemes bērns asaru

biķeri pilda

— kad izmisums asaru biķeri pilda —

un zvaigznes līdzi

īaud debesīs, —

tad mirdzinam niedrās

mēs dziesmiņas šīs

— uz 7aļf.dens stīgām dziesmiņas šīs
—
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līdz zvaigznes dziestot

ezerā birst

un zaļūdens stīgas

mūsu koklēm irst

—
asarās salūstot stīgas līdz irst



55

Lietutiņš

Lietutiņš . . . lietutiņš . . .

silts maija lietutiņš —

ek, lietutiņš!

debess prieks mirdzošais,

dvēseli spirdzošais —

kā dej nu viņš!

Kā dej viņš, kā saulītē trizulo,

kā spīd un kā mirdz un kā vizuļo

ar zelta liesmiņām,

šņiku-šņaku dziesmiņām

pa liepu lapiņām

mīkstiņām, medainām,

kā bērna mīkstajām rociņām,

pret debesi paceltām . . .

Pa zariņiem, pa lapiņām,

un garām tiem, un cauri tām,

pa rieviņām, pa maliņām

līdz sūnainajām aliņām

tik rit un pil un krīt un trāpa

pa ragiem zirnekļu papiņam,

kas pašā alas dibenā

par mušām šo to pārdomā

un lēnām vecos tīklus lāpa.

„Ka tevi dundurs!" tas ierūcas

un laukā no alas izveļas.
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Un lietutiņš — ek, lietutiņš

tik slīd un rit un pil un krīt

un sirdij dzied: laiks atdarīt!

laiks atdarīt!

Laiks rūpju zirnekli pie joda dzīt!

laiks pelēkos tīklus saraustīt!

Spožs prieks no debesīm kā krīt!

Kur šodien tik trūdi,

plauks ziedi rīt!

Kam piere būs gaiša —

steigs vaiņagu vīt.

Laiks atdarīt!

Un sirds kā puķe atveras

un debess prieku nodzeras.

Ek, lietutiņš!
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Ek, šņiku-šņaku lietutiņš —

kā dej nu viņš!

Ek, kā viņš dej!

Un sirds —

un lielā pasaule un mazā sirds

kā bērni, puķēs pakrituši, smej.

Un smej un smej un patīk smiet

bet pāri kūpošs vilnis iet

un šņakā viņš, un šņakā viņš —

ik ziedā dzintaruguntiņš,

ik lapā pērļu ezeriņš.

Un priekš ikkatra pumpuriņa

mirdz gaisā debess svētībiņa.

Ek, šņiku-šņaku lietutiņš,

ek, lietutiņš!
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Nu šurpu tad, jaunība straujā

kara nākotni uzvarēt būs:

kā priesteris kareivjus kaujā

lai debesis iesvētī jūs!

Plecus, kur aizmidzis

spēks snauž kā panteris

baltajos muskuļos, —

atsedziet tos!

Lai pirmās brūces viņš,

šņik-šņaku lietutiņš,

cērt jums un jautri dzied,

lai asins zied!

Spēks tumšais modīsies,

dūkdams viņš cīņā ies,

pretspēki locīsies,

jums uzvara smies!
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Krūtis, jūs, jaunavas,

šķīstās un kaunīgās,

atraisiet, attaisiet

ujr atsedziet!

Lai mācās skūpstus ciest,

lai ilgas karsti briest,

lai pirmais skūpsta viņš,

ck, lietutiņš!

Degs tās kā rožu lauks.

Brīnišķi sapņi plauks.

7ilzalām varvīksnām

Uz dzelmēm burvīgām

jūs mīla sauks!

Zilzaļām varvīksnām

atnāk un aiziet viņš —

lietutiņš . . . lietutiņš . . .

ek. lietutiņš.
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Vasaras idiles

Brīnišķā

Šī vasara — šī vasara —

mar sirdī iekritusi,

kā karsta laimes asara,

ko debess raudājusi.

Jeb varbūt raudājis bij viņš —

pats Dievs — to laimē savā,

jo viņa puķotais mutautiņš

bij šorīt nokritis pļavā . . .

Šī vasara — šī vasara . . .

Es nezinu, kā tas viss beigsies,

ja kādn rītā balts eņģelis viņu —

to asaru (un arī mutautiņu)
nāks paņems un projām uz debesi steigsies!

Bez puķēm, bez laimes es palikšu še.

Ko iesāks tad mana dvēsele!
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Jautrā

Taīs brūni rudenās vagās,

man liekas — tur notiek kaut kas.

Nu kā !ad: bars vecenīšu

kā vabules rušinās!

Ikvienai zaļš pudurīts blakus,

un lien tik vien laukā no tā

kaut k is tāds mazs, niecīgs un zaļgans

un nonājas rindiņā.

Ne tērzēšanai ne jokiem

tām laika neatliek:

vislielākām nākotnes galvām

taču liktenis izšķirts tur tiek!

1 vecīts viens bārdains pa vidu.

Tam netrūkst pat pīpes. Tu mūžs!

Ik zaļajam nieciņam virsū

viņš dūmu mutuli pūš:

lai pierodot, pierodot —
tikai

par labu vien nākšot šiem tas:

kad vēlāk izaugšot galvas,
tās nesāpēšot nemaz! —

Drīz zaļajiem zaldātiņiem

pilns dārzs. Nāk jau pļavmalas valns.

Bet vidū kūp vecīts ar pīpi,

kūp zils, kā pats Zināja kalns.

Un tikko beidzamā rinda

ir gatava, lietutiņš klāt.

Bet gailis no sētas sauc: vivat,

crescat et f'.oreat!
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Klusā

Raudupītē

meitenīte

vidū pjavas pakritusi

ziedoņsaulē apreibusi

smejas klusi . . .

Un kad balto mākonīti

debess viņā iemetusi,

kā par spīti

kn :pi sitot

uzsviež gaisā burbulīti.

Bet kad varžu precinieks

stārķis nāk, tad viņai prieks

sārtām čabām kad tas brien

Raudupītē viņam, sien

kājās viļņu gredzenus,

maigi vēsi plūstošus.

Naktī sanāk klusītēm

puķes ziedu krūzītēm,

krastā pulkiem sasēžas,

pusnakts dvesmā līgojas,

Raudupītē lūkojas.

Melnie mežu gali klus,

Raudupītē miglā dus.

Zila zvaigžņu uguntiņa,

klusa puku valodiņa.

Cizāzītis krūmā kaļ —

puķēm netīk atpakaļ. . .
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Saldā

Mazs pelēks namiņš

zem tāsu jumta.

Es krēslā klausos:

kas dūc tur un zum tā?

Tas puku pasaciņām viss pilns!

Plūst pretīm man tās kā silts medus vilns.

Dzied baltais un sarkanais āboliņš.

Un kriķis. Un zirnīts. Un retājiņš.

Dzied liepa kaut ko tādu dzeltaini bālu,

un skan tas tik maigi, tik tālu — tik tālu -

kā nāktu pār vakara ūdeņiem

caur zeltainiem ziedu mākoņiem ...

Es dzirdu ari, kā roze dzied —

tad rita blāzmas gar acīm man iet,

kā tīmekļu smalki palagi

ar vāju sārtumu apdvesti.

Pat pūpoli, kas bija vītolā,

vēl sirmu un klusu ko dudinā,

bet viņiem smalkām balsītēm līdz

Visi sīkie, mazie ziediņi sīc.

bic, zum un san viss. Sen satumsis.

Es stāvu kā pasakā pazudis

Bet pasaku namiņa durvtiņās

stāv vīriņi mazi un lūkojas:

ja klausoties snīpi par tuvu kāds liks —

viens mudīgi laukā

un cirvīti asu

pa degunu: sniks!

Tam otrreiz tas joks vis vairs nepatiks.
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Traģiskā

Pār dīķi līkstošā vītolā

reiz burvīgā ziedoņa vakarā

bij iesācis vicināt brīnišķo dziesmu

kā rožaini dzirkstošu plīvošu liesmu

pats treļļu lielmeistars lakstīgala.

Zem vītola, dīķim kur zālaiņa mala,

kāda naģe — jeb sacīsim — Nadija zaļā,

kas aplam daudz staigāja savā vaļā,

tai iemīlējās tūdaļ bez mēra.

Tā palika skumja, tā palika sēra,

tā iesāka cītīgi ost tikai rozi

un aizsvieda mammiņas tabakas dozi, —

bet tālāk ko iesākt —
tā nezināja.

Un stundas nāca un stundas gāja —

jau pēdējais skonošo kreļļu gals risa,

jau ziemeļos beidzamais rieta kvēls dzisa,

un dziedātājs ceļā jau taisījās.

Te beidzot tak tomēr tai laimējās

tā izdvest: „ak, kaut jūs jel zinātu, sir,

kids burbuls priekš jums manās krūtīs ir . ,

Tad aizrāvās balss tai un aizžņaudzās krūts

Bet dziedātājs jautrais no zara: spudūc!

bij pro.īi. Un Nadija palika zālē.

Tad ilgi, ilgi tā raudzījās tālē

un zvērēja svēti ne ēst vairs ne dzert.

ne mušas viskarstākā pusdienā ķert,

bet skumt tik pēc ideāliem! Tik tiem —

nu. kauču līdz pašiem Labrenčiem!

Zem vītola sēd nu tā zaļajā blūzē

un birdina asaras kafijas krūzē
...
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Ansītis puisīts un vectētiņš

Izgāja Ansītis puisīts

agri gar birzītes malu

pavadīt upītei pāri

ziedoņa naksniņu zilo.

Izgāja pastaigāt

pa krēslas pudurīšiem

pie migas bubulīšiam;

dziestošās zvaigznītes paskaitīt;

vectētiņu apraudzīt,

kas zirdziņus naktī gar birzmali gana,

tur, kur tā dzeguze

saulītei lecot

zaļajos cakainos torņos tā zvana. —

Sēd birzītes maliņā

vectētīts,

mugurā pelēkais

mētelīts:

bvi zobos tam šoreizīt — Dievs zina kāpēc —

sirms vilnas kamolīts, —

sēd nabadziņš rasainās smilgās viens pats

un trīc
...

Cik maziņš pa nakti viņš palicis

un drēgnajā miglā kā saplacis!

Pavisam saplacis!

Un Ansīts caur miglu

saukdams tam prasa:

„E, vectētiņ, salta

vai nakt nebij rasa?"

Bet vectētiņš ar kāju ausi kasa.

Hm!

„Vai, vectētiņ, laiks nav

uz māju jau iet?"
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Bet vectētiņš dīvaini sakustas

un paceļ ausis kā pastalas.

Ansīšam jāsāk vai smiet.

Bet Anslts pa miglu

vēl tuvāk iet klāt

un sāk to vēl laipnāki

bildināt:

„Vai vectētiņš negrib,

lai es aizeju pēc plpa?"

Te vectētiņš: žips!

un aizliek pa miglu, ka paliek tik strīpa

Pa miglu, pa smilgām rasainām,

te pazūd viņās, te pāri lec tām;

uz visām četrām aizvazā tas,

redz Ansīts: tik ļipa vien mētājas.

Stāv Ansīts un brīnumiem

pakausi kasa,

bet pārnācis mājās

vecmāmuļai prasa:

„Nu, pasaki man, veco māt,

tik šito lietiņu vien:

vai vecam tēvam ar' ļipa ir,

kad viņš skrien?"
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Vasaras dziesmas

Zaļā teika

Nu zaļos viļņos

es nogrimis

un zaļa teika

ap mani viss —

visdziļākās juras dibenis.

Simtkājains zirnekls

bij pilsēta.

Aiz vagona loga

viņš nokrita

un konduktors laikam to samina.

Pār mani ziedoņa debesis

kā stikla kupolu uzlicis

un elkoņiem virsu uzmeties,

zaļu papirausu smēķē dievs
. . .

Kad dūmi zem zilā kupola spiežas —

ap mani ziedoņa mākoņi griežas

un brīžam krīt zaļi gar taciņiem maniem

kā druvas, kā birzes ar vālodzes zvaniem.

Es eju caur viņiem

noreibis

un zaļa teika

ap mani viss . . .
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Karalis un berziapīte

šalcošu birstalu zeme

valdīja karālis briesmīgs,

mūžīgi drūms un pilns šausmu.

Dienu un sauli viņš nīda,

puķes un dzīvību katru,

smaidošā laimē kas plauka.

Zeltītā sceptera galā

sēdēja, kur vien viņš gāja,

kārcošs melns salīcis krauklis.

Tas bij daudz pūliņiem mācīts

izknābt ikvienam acis,

karāla priekšā kas smējās. —

Mežā reiz karālim ejot

uzdīga celiņa vidū

sarkanā bērzlapīte.

„Na nu," rūc karālis, — „laikam

ceļa vis negriezīsi!"

— Bekai . . .
he! — bērzlape atbild.

Karāja pelēkās lūpas

pirmo reiz salūza smīnā,

acīm pamirdzot silti.

Bet viņš vēl nepaguva

atģisties, kad jau tam krauklis

izknābis abas bij acis . . .
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Ka linu druva saka ziedēt

(Maza zēna stāsts.)

. . . un tad iznāca no birzes vējš

ar garu, garu sirmu bārdu.

Un visa lielā garā bārda

pilna maziem ziliem zaķīšiem.

Ak tu pagāns!

Un tad piegāja pie saules

balts ragains mākonis.

Tam nokrita tumšzaļā cepure

mūsu linos.

Un vējš nu skrien to pacelt.

Un aizskrien kā dulls

taisni pa mūsu liniem,

garo sirmo bārdu

gar zem' vilkdams.

Un visi zilie zaķīši

izbira no tās

un palika mūsu linos.

Un nu ir viss tīrums zils . . .

Ja!
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Orchidejas sapnis

Palagos baltos aiz tumšajam rūtīm

gul orchideja ar atsegtām krūtīm.

Mēnesis liepzaros līgojas, svārstās,

pa sudraba tvanu ar rasu bārstās.

Mirdzošām rokām caur rūtīm sniecas,

zemu pār kairajām krūtīm liecas.

Redz gulētāja: balts bruņinieks mirdz,

pienāk un saka: te mana sirds!

Bet nu ņemšu tavu — tik asiņainu

es atzīstu siržu slepenu maiņu . . .

Un pieplok viņš skūpstā pie krūtīm. Ak Dievs!

ne elpot, ne kliegt vairs, ne atņemties —

ne elpot, ne kliegt vairs, bet krūtīs deg brūcs

un kaislīgas lūpas asinis sūc,

līdz pagurstot mokās tā sakustas

un acis kā nemaņā atveras:

stāv logā mēnesis

sudrabā ievērpies.

Uz krūts dreb zirneklis

asiņu piezīdies . . .
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Laimīte zaļumos

Ak, esi jel prātīgs un cieties mazliet,

ja Laimīte ar' kādreiz zaļumos iet:

tev svētdienas, svētki. Diezin — vēl kaut kā,

uz nedēļām dažām tevi atvaļinā.

Bet Laimītei miera nav nakti ne dien —

simttūkstošās vietās to sauc un tā skrien!

Gan nāks viņa atpakaļ atkal un — hē!

vai tad nebūs dzīvīte pasaulē!

Ja tikmēr tavs mūžiņš jau aizsteidzies,

vai tāpēc nu tūliņ tā dusmoties
...

Varbūt, tad tev liepiņa pāri augs,

tās galotnē zīlīte Laimīti sauks.

Un nāks tā, kur guli tu, atradīs,

baltus akmentiņus virsū uzkaisīs . . .

Tie saulitē mirdzēs, bet vakaros

ar rasu tos liepiņa noskalos

kā asarām .
.

.Nu un
...

■— Kuš! pacieties —

lai Laimīte ar' dabū atpūsties!



72

Saules puķe — saules meita

Sudraboti sirmā miglā

saules puķe lēni līgo,

un ap viņu vizuļainas

mēness zilas dzijas stīgo.

Rasas pilns tai zelta kronis,

lūkojoties uz to pusi,

kur caur bāli sārtiem bērziem

mīlā saule aizgājusi.

Mīlā saule aizgājusi,

debess vārti stāv vēl vaļā.

Saules dēls caur debess vārtiem

skatās pasaulītē zaļā.

leraudzīs viņš saules meitu,

nāks ar burvju atslēdziņu,

atsvabinās to un paņems

viņas zīļu vainadziņu.

Rasa birs no zelta kroņa —

asaras pa zaļiem matiem . . .

Zaļos matos vērsies acis

pretīm saules dēla skatiem.

Lēni sniegsies baltās rokas,

balta gaisma līs ar šalti;

lēni celsies baltās kājas —

pēdās apjuks ziedi balti.
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Saules sētā koklēdami

balti gulbji nesīs viņu . . .

Nāc jel drīzāk, sengaidītais

ar to burvju atslēdziņu.

Nāk viņš! Atnāk — ganu puika,

zīļu rotu saplēš plēzdams,

un uz klētiņu pa miglu

aizlien, sirmās zīles ēzdams — —
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Pasaciņas uz tauriņa spārniem

Brīžam, kad netīk vairs itin nekas —

dzīve, ne ļaudis, ne grāmatas,

atkritu zaļajā zālītē,

rokas tik izsniegdams saulītē.

Pēkšņi uz tām man, kā pasakā,

plīvošā, sārtraibā pulciņā

sametas klīstošu tauriņu bars . . .

Nu man ik roka kā ziedu pilns zars!

Vējš šūpo smilgas, es rokas tām līdz —

ai-ja-ja — dzīve raibs taurenīts:

atlaižas — aizlaižas — paliek no viņas

pāri vien tikdaudz, kā pasaciņas,

kas bija zeltziedu putekļiem

rakstītas viņam uz spārniņiem . . .

Ai-ja-ja — dzīve raibs taurenīts
—

Atlaižas — aizlaižas — nes mani līdz —
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Akiņa

Pie mājas pļaviņā klusā

man maza akiņa

guļ zaļos velēnu grodos

un smilgu vaiņagā.

Līkst, šūpodams dzeltainu ēnu,

pār viņu kārkla zars;

kā sudraba zirneklītis

caur lapām dreb saules stars.

Dus ūdens. Tam zem galvas

balts smilšu spilventiņš,

bet tumšajām acīm arvienu

pēc debesīm meklē viņš.

Balts mākonis vēja dzīts klīzdams

krīt viņā atpūsties.

Bet nakti mirdzošā pulkā

nāk zvaigznes šūpoties.

Kad krēslā noguris velkos,

pie akiņas noliecos —

ar mākoņiem kopā un zvaigznēm

kā draugiem nodzeros.

Pie zemes krūts uz brīdi

ir saldi aizmirsties,

ja zini: līdzi zvaigznēm

drīz atkal tu maldīsies.
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Maza putniņa bēres

Zaļajās velēnās klusi

guldinu tevi še es.

Dusi nu, dziedonīt, dusi,

smilts ir tev mieru lai nes.

Tauriņi zili no pļavas

pulkā šurp plivinājās.

Jeb vai tās dziesmiņas tavas,

birzmalā čivinātās?

Asinis ziediņā Sārtā

knābīti mēmo tev slēdz.

Redzi, cik laipnīgā kārtā

dziesmas šeit atmaksāt mēdz.

Atdusies, dziedonīt, saldi,

mazais mans likteņa draugs.

Ilgi vēl ziedoņa maldi

birzē tev ardievas sauks.
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Rūpju diena

Lēn lēni zilpelēkos klusos ūdeņos

kā nogurušas dejotājas līgo buras

pret krastu naktsmelnu, kur baltos altāros

uz augšu plīvodamas liesmas jautri kuras.

Kad tumsā krasta smiltis laivas gals jau riež,

no viņas gurda sieva izkāpj, skumji maiga,

ar rozēm pusplaukušām. Ilgi tās pie vaiga

tā spiež, tad klusi elsodama liesmās sviež.

Un pēkšņi man kaut kā tiek bezgalīgi žēl —

šī sieva, šķiet, reiz zelta matiem mani klāja,

un rozēm pusplaukušām sauca, vilināja,

tām pašām, sadegot, kas saldi smaržo vēl■

Bet kas tā? Kas? — Un acis it kā atveras:

es redzu rūpju dienu, nupat pavadīto,

kas aiznes dzīves prieku, manis nebaudīto,

un ziedo iznīcībai to un raudot atvadas —
—
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Ik vakaru, diena no zemes kad šķiras,

kas zilganā krēslā grimst aizmigusi,

ar pēdējiem trīsošiem saulstariem iras

caur mākoņiem sārtiem bāls eņģelis klusi.

Uz spārniem no zemes viņš aiznes pie Dieva

tos vārdus, ko cilvēki runājuši

ir pasaulē todien bez naida un nievā.

Kā rozes tam spārnos tie sabiruši.

Tās zvaigžņotā troņa priekšā viņš kaisa,

kad nopūtas tumsā, kā upura dūmi,

no cietējas pasaules paceļas gaisā

nakts zvaniem, kas nes viņus, nodunot drūmi.

Tad svēti Dievs pasauli, klādams pār viņu

tumšzilganu pērļotu naktsmiera segu:

„šo vārdu, šo vārdu pēc, zeme, uz tevi

nu atkal es zvaigžņotas mīlas pilns degu . . ."
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Debess zivtiņas

Tīklos zaļos, zilganos

klusos debess ūdeņos,

tinas rhākoņlīdaciņas.

Tinas, vijas cit' pēc citas,

brīžam tik uz augšu sitas

spoži sārtas muguriņas — —

Gul kā briesmīgs krokodils

debess malā priežu sils —

lēnam kust tā melnie spuri..

Sārtas zivtiņas tas vēro.

Acīs šausmīgi tam zvēro

divi čiganugunskuri.
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Nakts domas

Nakts domas, kas ap mani pulcējas,

deg septinkrāsainas, kā varvīksnas.

Es jūtu tās sev spiežamies pie krūts.

Es jūtu, ka tās manas asnis sūc.

Ikkatrai krāsai citādākas slāpes —

un citāds prieks, un citādākas sāpes:

Dzel tumši sārtā, asinskārīgā,

un dvēsle samulst kaislā nemaņā.

Pēc asiņaina skūpsta lūpas tvīkst,

bet sirdij baigi kļūst: vai drīkst — vai drīkst

Ar maigu glāstu zilā pieskaras,

un zilā debess dvēslē pamostas.

Un uzzied zvaigžņu bezgalība svēta,

šalc kautkur dziesma tāla, nedzirdēta
. . .

Man pagurst sirds: tur tālā dzidrumā

dzied eņģlu kori maigā saskaņā
. . .

Ar ziedu vaiņagiem nāk dzeltenā,

un ziediem pilns viss kļūst, kad skaras tā.

Man šķiet: es gulu ziedos ieracies

kā bērnībā. .. .Gaišs sapnīts noliecies

pār mani, skatās sapņa actiņām.

Man asras acīs saspiežas no tām
.

.
.

Man, sapnīt, gribētos tev līdzi iet,

bet naktsdomas —
tās tura mani ciet —

Tās atkal jūtu spiežamies pie krūts,

un tumši-sārtā asnis kaisli sūc.
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Zvaigžņota nakts

Nakts šovakar velkās kā māmiņa veca.

Tai liela tumšzila nasta uz pleca.

Gar bārkstainām vīlēm tai saķērušās

dreb zvaigznes, debesīs izplaukušās.

Labvakar, māmulīt! Dievs palīdz!

vai nevari paņemt starp puķēm tām līdz

ļVienu sirdi, kas sen jau kā puķe plaukst,

bet nevar uzplaukt: šeit viņai par aukst .
.
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Miegs

Arvienu tuvāk klusi stāvi kāpjas

ar galvām noliektām un palsiem ziediem rokās;

snauž sikspārņi tiem iekārušies drēbju krokās,

bet matos un pār pleciem zilas vabulītes rāpjas.

Līdz griestiem izaug svece, paklanās un iet

un izmet gaisā puķes fosforzalas,

bet apziņai tik maz, tik maz tur daļas —

pie tumšiem ūdeņiem tā nonākusi šķiet

Lēns vilnis ņem. Nes . . .
nes

... Tu elpot rimsti

Vēl tomēr zini — kaut kas kaut kur rit —

vēl ķirpis diez' kur tāli, tāli vienreiz sit —

tad izdziest viss un nebūtībā saldi grimst.
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Nakts miers

Pār tiem priekiem, pār tām bēdām,

pār tām asarām un sāpēm,

ko šīs dienas cīņas nesa,

nakts nu pārklāj savu segu.

Asru upēs zvaigznes laistas

šķīstas, spožas, sudrabotas,

mūžam dzidrā debess mierā

apklust prieki, apklust vaidi.

Apklust vaidi, izdziest sāpes —

visu mūsu mīļā māte

debess noliecas pār zemi,

birdinājot baltus ziedus.

Pati ziediem apsniguši

glāsta mīkstām, maigām rokām

asaru un sāpju bērnus,

katru piespiežot pie krūtīm.

Un ar mātes skūpstu klusu

aizspiež visiem gurdās acis,

šalcot saldā sapņu balsī:

„saldu dusu! saldu dusu!"
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Sēras

1.

Pār zemi zaļo atkal lielas sēras nāk —

jau karogi kur tālu plivinājās,

jau mežu cirtās dzeltains mirdzums krājas

un kaislas dejas takts sāk ritēt vienmuļāk.

Nu maigā dieve iet, kas naktis sapņus auž,

ar vienu musturu no mājas mājās:

kā izkapts zib un krīt un kāds ievaimanājas,

un kādam tumši kunkstot sirdi lēni lauž.

Un vēlie ziedi naktīs baigi skatās, vēro,

vai bālais mēness nenāk pēd'jo skūpstu sniegt tiem,

vai laiks nav saltās izkapts mirdzā plecus liekt tiem

Un vējā šalcot dziesmiņu, tie klusi sēro.

Es uzmeklēju mīlas svēto ugunskuru

un rozes sarkanās —
vairs atrast var tik retu —

ar pirkstiem drebošiem vissvētās liesmās metu

un galvu noliektu it kā zem glljotinas turu.
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2.

Aizgāja — aizgāja

saules meita,

atstāja gredzenu

dzīparu kārklam;

atstāja gredzenu

ezera niedrītei

un krastmalā raudošai

priedītei;

rugāju dobītē cīruļam,

liepā ik brūnam pumpuram,

zemē ik sēklas graudiņam,

un klusajā birzē tam

lielmutim pagānam,

kas zajos kroņos sēd,

un dziedātājus mēd —

pat tam!

Tik vientulīgai sirdij,

kas ilgi ilgi
tai pakaj gāja, —

tā zelta gredzenu

neatstāja.
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3.

šai nakti, šai klusajā nakti

es iemigt nevaru:

tumšs ķerubimu koris,

šķiet, tāli kur dziedātu.

Slīd sārtums bāls debesu malā,

sirds nodreb. Nu saprotu es:

uz zelta katafalka

manu jaunības sapni tur nes.

Melns krauklis skrien viņam pa priekšu,

melns krauklis uz krūtīm tam sēž.

Un zvaigznes miglainā ceļā

zili drebošas svecītes dzēš!

Kad gājiens zūd tumsības velvēs,

degt lāpu mēnesis steidz,

un tālie dziedātāji

savu sēro dziesmu beidz.

Nu dusi, mūžīgi gaišais!

Nu dusi, sirds auklējums mans!

Nāks nakts vēji rudeņa miglā —

un tie būs tev kapa zvans.
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4.

Aijā mani, vilni, un līgo,

dziedi un raudi un smej —

dzelmi šurp bezgalīgo

ataijā dvēselei.

Tumšajās debesīs droši

baltputu šļakatas svied;

saldi un mulsinoši

nāru pulks aicinot dzied.

Dzīve ir baltputu zvīla —

bangas, bet dzelmes nekur,

kam vēl šī rotaļa mīla,

irkļus lai ciešāki tur!

Dzelmes dēls dzelmē grib mītnes,

dzelme to atpestīs,

liesmainu karogu vītnes

nāras kad matos tam vīs.

Fleites un kokles jau stīgo

vētrā. Kur jautri tā dej!

Aijā mani, vilni, un līgo,

dzelmi nes dvēselei. —
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Vasaras vēlējums

Sāk saule klusi skumt un atvadīties

un pēdjos ziedus kaisīt pirkstiem bāliem.

Ap vēja karogiem sāk sēru lentas vīties

un, žēli elsojot, caur sirmiem miglas vāliem

brien slimā vasara. Bet meža vidū klusā,

kur noriņā vēl siltums ritinājās,

tā atkrīt atpūtināt nogurušās kājas,

uz celmu atšēžas un pacel bālu lapu,

un kokiem raudošiem teic: „bērni, ja es mirstu —

no saviem pumpuriņiem izpiniet man šķirstu,

bet nerociet man tumšu, dziļu kapu —

man netīk ilgi gulēt saltā nāves dusā:

kad siltās rociņas jau vēja kokles stīgo,

kad brūnie pumpuri irst zaļos dzīpariņDs,

tad klausāties — es atmodīšos viņos!

Ak, sniedzat pretīm man tad zaļas zaru rokas —

es celšos šalkdama, lai mežu gali lokās

un atbalsojas tūkstoš reizas: „Līgo!"
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Zvani

Nu tumšais zvanītājs velk atkal tumšo zvanu,

no kura smaga migla sagulst zelta tālē.

Vēl lēni dūc viņš — klusās naktīs tikko mana,

bet zieds, kas viņu sadzird, trīcot izirst zālē,

no smilgas rasa krīt un lapa zarā bālē.

Un sirdī izdziest prieks, kā guntiņa dziest vējā.

Kā zilais zirnīts ziedot viņš ap dvēsli vijās . . .

Nu tikko atceros vairs skūpsta vakarējā,

un tavos vārdos klausos es kā melodijās,

ar kurām ziedoņvēji birzē atvadījās.

Sirds baiga kļūst, kā naktī mīlam draugam mirstot

Pār galvu zemu liecas skumju melnie zari.

Raud viņos zvaigžņu dziesmiņa, bālstariem irstot,

un tuvāk zvani dun, un lapām klusi birstot

kā ļauni putni laižas rudens novakari
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Sēņojot

Ak, to beku, krustmāmiņu —

tavu brūnu lakatiņu!

Tavu brūnu, tavu glītu,

tavu greznu izadītu!

Sedz viņš cienījamo galvu

skaistāk, kā ar strausa spalvu

mūsu beku jaunkundzēm,

vispasaules platmalēm.

Es ar' izadītu tādu,

ja tik tu man dāvinātu,

lai es neaizmirstu viņu,

vienu mazu paraudziņu —

vienu brūnu pavedienu,

vienu pašu, tikai vienu . . .

Krustdēliņ, mans sumpurnīts,

zinu, zinu, kā tu viņu

adīsi — to lakatiņu,

zinu tavu strausa spalvu!

ņem vien visu galvu līdz, —

manu veco, gudro galvu . . .
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Pie dzeltainas lapas,

kailā zargalā,

divās dzintara lāsēs

vizuļo divas debess pilis.

Klusi nopūšas rudens

un noslauka asras

dzeltenā mutautiņā.

Kur tās dzintara pilis palika?

Kails zars tikai atlika
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Bezdelīgas

Uz klusi zuminošas telegrāfa drāts

līkst rudens bezdelīgu čalojoša virkne

un, spārnos sakūrušas zilas uguntiņas,

nu tik par tālo ceļu triec un vītaro.

Un vecākā, kas saulainajos Nilas krastos

tpa faraonu pīšļiem dejojusi, stāsta

tik neparastas lietas jaunākajām māsām,

ka brīžam tām pat aizmirstas vit-vit! vit-vit!

Un aizvien brīnišķīgāki top viņas stāsti,

un aizvien spožāk spārnos guntiņas sāk plīvot

un drosme karstāk viņos kvēl — tie raisin raisās.

Un aizvien brīnišķīgāki top viņas stāsti!

Ja, reiz tā izglābusi pašu Meneliku,

vislielo Abesinijas un Nilas valdinieku,

kad tas uz krokodila jājis — odus medīt.

Bet odi taīs zemēs — o, kur tie esot traki,

ja neprotot ar viņiem cīnīties kā nākas.

Un neguss Meneliks taī nelaimīgā dienā

tā vienu saniknojis — nu, tā saniknojis,

ka tas nemaz vairs citādi, kā gāsties virsū;

jau krokodili nodūris un grasījies

durt zemē tūliņ pašu Meneliku., Pagadījies

skriet viņai garām. Sirds tai iežēlojusies —

tā pakampusi odu — šnaps! Tad lielais neguss

pie debesīm un svētās Nilas nozvērējies

tai staltu pieminekli celt piie piramīdām,

lai bērnu bērni viņas vārdu godam min.

No pārbīļa tas tomēr drīz vien pēc tam sācis mirt,

un, diemžēl, nu vaiirs cita nekā nedarot, ka mirstot,

un tā jau mirstot tepat gandrīz divus gadus.

Un laikam tagad būšot nomiris pavisam —

ne tikvien nomiris, bet izmiris tā gluži

līdz pašiem papēžiem un skrandu skrandās.
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Ja, nu gan laikam neviens vairs tā nejāšot

uz krokodija Nilas krastos odus medīt,

jo dēls un mantinieks maz drosmē tēvam līdzīgs:

tas zaķpastala drebot jau no krokodila,

kur tāds nu vēl lai odam pretīm stātos!

Sis stāsts, šķiet, jaunājām tā paticis, ka tās

priekš pirmām brokastīm uz Nilas zelta krastiem

nu katra izlūdzās pa krokodilišam,

ko piekost oda šķiņķim, ja tas liesāks būtu.

Un kad tas apsolīts, vairs sēdēt nav tām spēju —

zib guntiņas un spārni šmīkst vit-vit!

Tās gaisā uzšaujas un mirdzot aizplivinās

kā uguns ziedi, vēja plūsmas nesti,

uz tāli saulaino. — Dievs, sargi krokodiļus!



94

Bērzs rudenī

Zemu līkst bērzs

pilns rasas saltas,

kā ceļinieks — piekusis, sērs.

Trīc zara roka

tik nogurusi:

ai, gredzenu zaļo

tā pametusi

Ai, gredzenu zaļo

nakts ragana

ar ledainiem pirkstiem

tam novilka.

Raud piekusis ceļinieks

klusītiņām,

ar dzeltainām dzintara

asarām
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Mirklis

Visam kad pāri

nicība trauc,

dīvainas balsis

brīžam man sauc:

Padzēries gaismas,

gaisma līdz vēl:

paies vēl stunda —

žēl tad būs, žēl!

Diedams un smiedams

laimi ķer ciet,

krustiem tik kapsētā

neklājas diet.

Tam, kas zem krusta,

neaust vairs rīts.

īss varbūt gaišais tev,

atlicies brlds.

Mirklis kā bulta

zeltīta krīt —

zvaigznes kas šodien tver,

smiltīs dus rīt.

Padzēries gaismas,

gaisma līdz vēl:

paies vēl stunda —

žēl tad būs, žēl
. . .
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Nakts miniatura

Mēnesīts

zib un trīc

lodziņā.

Sapnīts kluss

raudot dus

sirsniņā.

Sapnītis

piekusis

maldīties.

Sirds to tā

gaidīja.

Atdusies!
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Circenīšu naktsdziesmiņas

1.

Cizi-cizi-cizi-ciz —

kas tur laistas, kas tur viz?

Mēnesītis tekalē

Anča-Brenča pagultē.

Mēnesīti, kur tev prāts!

Dzi, kā Ancis-Brencis krāc:

zeme rīb un griesti līkst
.

.
.

Šausmas! Tu vēl jokot drīkst'!

Mēnesi! man tevis žēl!

Viens pats padoms man tik' vēl,

kā tu vari izmukt sveiks:

bēgsim abi — hi-hi-hī —

Anča-Brenča azotī!

Ko tad Ancis-Brencis teiks?!
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2.

Mēs, circenīši,

pa pelniem vien brienam.

Nu, ko tur bij darīt —

savs krusts jau ikvienam!

Kas krustu pa pelniem

še nenesīs,

tas netiks reiz circeņu

debesīs
.
.

.

Ek, runča paps sirmais!

Tam muguru liec

tik aste, kā miets.

Bet ellē pats pirmais

viņš ņaudēs un bļaus,

līdz velns viņu raus
. . .
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3.

Ķēķa ķirķi,

labvakar!

Ko tad kundze

mājās dar'?

Ko dar' dēliņš

Cikucīts —

vai jau spārnos

dziesma trīc?

Kirki! zini —

pasveicini
tu man labi mīli viņu!

Drīz sāks tecēt

sievu precēt —

kas zi\ paņems man'meitiņu . . .
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4.

Ak, tās blusu mamzelītes —

kā tās lec un kā tās dej!

Brūnas samta tupelītes,

cip-cirip — tik smīn un smej.

Circenīša gaspažipa

lūka pīcku sāk jau vīt,

un kad pāri pusnaksniņa —

aiziet vīru mājās dzīt.

Visu rītu plītēs kaktā,

kamēr gailis lec no lakta,

tā to bar un rāj un gulda.

Bet vai glābs vairs nelaimīgo!

Kad jau plītē uguns žvīgo —

cips! tas ielec — liesmās, kuldā . . .
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5.

Cizi-cizi-cizi-ciz —

kas tur laistas, kas tur viz?

Mēnešstaru šūpulīts

circenīša dziesmā trīc.

Mēnešstaru šūpulī

zvaigžņu vizmu spllvenī,

piemiguši plakstiņus,

pusnakts dvēselite dus . . .

Kāmēr pati miegā tā,

īsā pusnakts stundiņā

visus spēj tā atpestīt:

izžūst asru avotiņš,

stājas ilgu kamoliņš —

cizi-cizi, circenīti
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Gaisma. Palma. LoreJeja. Dafnis un Kloja: Zilž sār-

tas pļavas līgo. Dafnis starp puķēm. Kloja pie avota. Dai-

nis. Kloja svētī vēju. Kloja skatās naktsmākoņos. Dafnfe

skūpsta zemi. — Orfeja dziesma. Skūpsti. Zīlnieki. Zvaig-

znes. Aka. Ir laiks. Draugi. Reiz. Asaru eņģelis. Pļāvējs.

Beatrise. Svešinieks. Ābeļziedu balada. Mīlas kauss. Tītenīts.

Dievnamā. Debess un jūra. Rozes. Aglavena un Selizeta.

Jauna laime. Tveice. Krēslas sveiceenL Rozes visskaistākās.

Bultas. Maldugunis. Raud novakars... Uguntiņai. Man sārtā

kristāla vazē... Ledus puķes. Ziediņš. Spārni. Mazas

dziesmiņas: 1. Tīklā. 2. Tavs sejs. 3. Nakts un sapņi 4. Zilā

stunda. 5. Bērzu birze. 6. Roze. 7. Puķu lauks. 8. Lielā-

kās ilgas. Tunelī. Maiņas. Ogas. Lai kur tu paliktu...
Līdz galam. Mūžīgais vērgs. Pēdējā dziesma.
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Gaisma

Es tavā svētā mīlā

kā sēkla zemē krītu

un dīgstu pretim gaismai

ar katru jaunu rītu.

Tai gaismai, kuras mirdzu

nakts melnā nemazina.

Tai gaismai, kas ne ēnu,

ne gala kādreiz zina.

Tai gaismai, kas kā brīnums

iz dvēsles kāpj un ceļas.

Tai gaismai, no ka spēkus

pat saule un zvaigznes smeļas.
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Palma

Kā tuksneša palma

sūc dzīvības valgmi

ar tūkstošām saknēm no avotiņa

un vakara vēsmā

no blāzmotās galvas

zalrobotās lapas kā balvas met viņā, —

tā dvēsle dzer mīlu

un brīnišķos ziedos

plaukst tūkstošiem pumpuriem, veras un raisās,

kas laimes un sāpju

asaru smagi

nakts klusumā svētītā avotā kaisās ...
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Loreleja

Visi celi izstaigāti.

Visas dziesmas izdziedātas.

Visas zvaigznes, visi ziedi

putekļiem un smiltīm klāti.

Dvēsle — baigi tumša upe,

Maldu tēli. Ēnu deja

Tikai dzīlē mīla svētā

dzied, kā klintī Loreleja.
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Dafnis un Kloja

Zili sārtas pļavas līgo.

Birze elso saldās šalkās.

Sirmiem vītoliem gar upi

spožām as'rām pilnas bārdas.

Saule nokāp sārtos viļņos,

dimantkanna vizmo rokās;

ataicina ziedu bērnus,

spiež pie lūpām karsto malku.

Svēta uguns līst tiem dzīslās,

nevarīgs kļūst gars un solis:

ne vairs vītolu, ne birzes —

asins dzied un sapņi līgo ...

„Dafnis, Dafnis! tev uz pleciem

zili baložpulki metas •—"

— Kloja, Kloja! tev uz krūtīm

divi balti jēri lēkā —
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Dafnis starp puķēm:

Es esmu pilns ar saldu ziedu dvesmu.

lekš manis katris nerva galiņš sāp un zied.

Kad acis paveru — šķiet, rožu krūms es esmu,

un lakstigala līkstot zara galā dzied...

Es apreibis ar smagu vīna garu.

Brūns agrins pavasars man as'nīs klusi līst

Un sapnīts raibs, kā taurenīts ap zaru,

kad pirmais pumpurs sveķainais patlaban plīst,

ap mani virinās un vijas, dreb un plīvo...

Pilns saules plūdu viss mans dvēsles dārzs.

Bet sirdī dziļi tumsā kaut kur dzīvo,

kā divi ezeri, tavs, Kloja, acu pārs...
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Kloja pie avota:

Kam šī dzidrā, kristālskaidrā

dvēsele te izlijusi?

Lūk, kā viņa mirdz un slēpjas,

puķēs bēg un smejas klusi...

Kam tik skaista dvēsle bija —

laime tik un debess zilā?

Pašā vidū zelta vanags —

saule — zeltā spārnus cilā
...

Dafnis, vai tu še starp puķēm

savu dvēsli pazaudēji?

Kam tu viņu dzidru, karstu

manās krūtīs neielēji!
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Dafnis:

Savu raudošo dvēseli ieliku es

divās liliju rokās, lai 'pasapņo —

lai pasapņo

Bet ja tu neesi lilija, mans draugs,

ak, — tad es nezinu, kas paņēmis to!

Bet ja tu neesi lilija, mans draugs,

tad lai velēnas steidz manas acis slēgt —

manas acis slēgt

Tikai ziedošās rokās mana dvēsle grib dusēt,

jeb brūnājā zemē atpakaļ bēgt.

Kloja! bet nu zied tavs stāvs manās acīs

kā dzeltaini saplaucis vītola zars —

kā vītola zars

Manas domas ap viņu vien dūkdamas griežas,

kā raibo agriņo kameņu bars —

kā kameņu bars ...
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Kloja sve 11 vēju:

Tu, dziedošais ceļotājs mirdzošām rokām,

kas naktsrasu birdini dusošos kokos!

ik rītu, ik vakaru tevi es svētot

kā vientuļa pinija upmalā lokos.

Kad austošā rītā uz blāzmotiem spārniem

tu ciprešu galotnēs jaunu nes dienu,

ar atsegtu galvu un atsegtām krūtīm

kā neprātīgs bērns tevim pretim es skrienu.

Tu pilns esi tūkstošām slepenām lietām

un tūkstošiem vārdiem, priekš manis kas dvesti

Tā upe plūst pilna ar birušiem ziediem,

kas tumšajās dzīlēs tik klusi tiek nesti.

Ai, dziedošais ceļotājs mirdzošām rokām,

kas naktsrasu birdini dusošos kokos!

ik rītu, ik vakaru tevi es svētot

kā vientuļa pinija upmalā lokos ...
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Kloja skatās naktsmāk o ņ o s:

Atnāk nakts, ver debess vārtus,

izved mākoņkalnus sārtus.

Platās, baltās kamanās

lēni viņi līgojas.

Līgodami tālu klīst,

rožu migla lejā līst.

Pašā kalna galotnītē

klusa zvaigžņu meitenīte.

Bālās roķelītēs tā

uguntiņu vīcinā.

Spoži uguntiņa mirdz,

sadeg meitenītes sirds — — —

Dafnis, kad tu redzi to,

piemin Kloju vientuļo:

zini, ka pār tevi tā

laimes zvaigzni plivina ...
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Dainis skūpsta zemi

Kad laime visās dzīslās sāp

ka grūti nest un ciest,

pie tevis, vēsā zeme, man

tad patīk lūpas spiest.

Kā magonziedam pusnaktī,

man tiktos viegli irt

un lāsēs tumši sarkanās

uz valgo smilti birt.

Caur liepas zaru rasotu

vēl zvaigzne trīcētu

ar tālu, svētu mirdzumu.

Tā, Kloja, būtu tu —
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Orfeja dziesma

Ne efejstīga šī, ne zieds šis laustais,

ne kukainits, rīt varbūt kājām mīts,

ne smilšu graudiņš, saules silti glāstīts,

ne brīvais puteklīts lai nāk man līdz!

Jums paliek debess zilā, vējš un saule,

un zelta gaisma, pavasara gaiss,

un naktīs svētās zvaigznes kreļļu rakstos

un debess plašums klusais, mūžīgais ...

Jums paliek gaiši ceļi, svešas tāles

un upju kalnu pinums zili zaļš.

Jums paliek nemiers saldais, saldās ilgas

un krūtīs asins vilnis — sarkans, skaļš...

Jums paliek siltās atmošanās dziesmas,

kad gani pļavās iziet sapņus ganīt,

bet vakaros aiz sirmām lauru birzēm

kāp mēness zilgans sapņus mājas zvanīt . . .

Jums paliek tas, ko vārdā grūti minēt,

(ak, cik es gurds, kā izdziestoša liesma!)

Jums paliek, ko pat dievi nespēj izprast,

jums paliek mīlestības burvju dziesma.
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Skūpsti

Sagurusi, pietvīkusi

dvēsle atkal skūpsta lūdz, —

skūpsta svētā, brīnišķīgā,

meklēts kas, bet neiegūts.

Vaiņagā kā ziedi vijas

un kā krelles virtenē,

seno skūpstu orchidejas

savītas tā dvēselē:

skūpsti vēsie, skūpsti karstie,

skūpsti asinskārīgie;

skūpsti, ziedu smaršas pilnie,

čūskas skūpsti dzēlīgie;

skūpsti, kas ar tumšu varu

saldu moku nāvi nes;

skūpsti, svešas gaismas pflni,

tālas, svešas pasaules;

skūpsti maz, ak, Izteic vārdi,

jo tik skaisti tie un daudz.

Nava tikai tā, pēc kura

dvēsle tumši lūdz un sauc.

Vai tik tā lai neatrastu?

Jeb, varbūt, ka sniegs man to

saltā, bālā skūpstītāja,

skūpstot reizi pēdējo —
?
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Zīlnieki

Tie smējās un minēja ilgi,

par ko abi palikšot viņi,

kad pielīšot mūžigas tumsas

šo acu avotiņi.

„Mēs izaugsim pīlādzes divas!

Mums sarkano ogu dos Dievs

ik rudeņa tikdaudz, cik reižu

mēs dzīvojot skūpstijāmies."

„Mēs būsim — divi mākonīši,

katrs vienai kapa malai —

tu manai, es tavai — mēs līsim

un liksim augt zālītei zaļai."

„Mēs būsim — divas baltas puķes,

un līgosim svētlaimes salā.

Mēs būsim zvaigznītes divas

nakts snaudošā bērza galā."

„Mēs būsim... bet varbūt mēs būsim

divas kristāla asaras —

no mūžīgās mīlestības —

priekš mūžības raudātas —"

Ne smieties, ne runāt vairs tikās —

bij noticis abiem kaut kas.

Un lēni, kā zagdamās, nāca

divas kristāla asaras
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Zvaigznes

Kā zvaigznes zilā naktī krīt,

tā manas dienas krīt.

Un mūžs mans — zvaigžņu mirgājums

starp vakaru un rīt.

Kā zvaigzne zilā naktī krīt,

tā krītu ari es.

Dej mīlestība, sāpes, prieks

kā zaļas dzirksteles ...
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Aka

Pie tumšas dziļas akas

kluss eņģelis raudāja,

un viņa asara akā

kā zvaigznīte iekrita.

Ir gājušas dienas un gadi,

bet akā vēl zvaiznīte mirdz.

Ak, klusais eņģei, vai zini:

tā aka bij mana sirds!
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Ir laiks

Ap visiem maniem locekļiem

kā ziedu vītnes saistās.

Un asnīs melodijas zum

un teikas . . . Mans Dievs, kur tās skaistas!

Un melodiju, teiku pilns

kā jūras dzīlēs maldos.

Nāk līgava kā dziedošs vilns,

tin putu rokās saldās.

Prieks — dziesmas — saule — līgava —

nu laiks ir pārtrūkt stīgai!

Laiks dzīlei nākt vispēdējai,

visdziļāk bezgalīgai!
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Draugi

No visiem draugiem dārzā

man mīļākie: rožu krūms

un vecā skumjā egle,

kam zaļums tumši drūms.

Ar sārto ziedu kvēli

viens mīlā sadegt sauc.

Ar tumšo zaru krustu

māj otris: draugs, cietīsi daudz!

Es mīlu viņus abus —

manu dzīvi noteic tie.

Melns egles krusts un roze

lai draugi man pēdējie!

Lai roze reiz pār mani

kā mīlestība zied.

Un nakts vējš ap melno krustu

par ciešanām, ciešanām dzied
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Reiz

Uz krūtīm reiz sapnis man dusēja

Rīts nāca. Un krūtis man palika

tik gaiša un mirdzoša atmiņa

Uz krūtīm reiz meitene dusēja.

Rīts nāca. Uz krūtīm man palika

tik pārslas no ziedu vaiņaga

Uz krūtīm reiz līgava dusēja.

Rīts nāca. Uz krūtīm man palika

tik viena degoša asara —

tik viena degoša asara
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Asaru eņģelis

Tās as'ras, kas dusot tev zogas uz vaigiem,

kad roka par gurdu viņas noslaucīt, —

pats Asaru eņģelis spārngaliem maigiem

nakts klusākā stundā nāk uzlasīt.

Viņš zin, kuras raudātas svētlaimes brīžos:

nakts dzidrajā gaisā viņš izkaisa tās.

Un vijīgos rožainos mākonīšos

tās pārvēršas tūdaļ un aizlaižās.

Bet sāpēm kas raudāta iznīcinošām —

uz zvaigžņoto debesi aiznes viņš to,

starp zvaigznēm tur mūžīgi svētām un -pozām

lai mūžīgi mirdz tā un vizuļo.
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Pļāvējs

Enu lentes plivinot,

sārtos ziedus birdinot

siržu pļavā pļāvējs iet.

Izkapts skan un zibot mirdz . . .

Dziļāk, karstāk mīli, sirds!

karstāk mīli, dzīļāk ciet!
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Beatrise

Diena dziest. Ar tumsu vakars brien.

Baltā tornī bezdelīga skrien.

Baltā tornī zvans iz logiem tiem

vēsta svētvakaru gurušiem.

Bezdelīga kad tam pieskaras —

kluss kā sapņa sveiciens atsaucas

Beatrise, baltais tornis mans,

tev mans sapņu, tev mans miera zvans!

Tavos acu logos trīsošs stars
—

svētrīts gaišais mans un svētvakars.

Diena dziest. Ar tumsu vakars brien.

Baltā tornī bezdelīga skrien
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Svešinieks

No stundas tās, no viņas stundas, māt,

kad zilais gulbis pavasara rītā

pār māsu būdas jumtu pārlaidās

tik zarnu, ka tā spārnu gali skārās

pie smildziņām, kas mums uz jumta aug, —

no stundas tās, no viņas stundas, māt,

ir manī kaut kas pamodies,

ko nespēju nekā vairs klusināt
. . .

Tu atceries vēl — toreiz pagalmā

bij iemaldījies svešais ceļa gājējs.

Viņš bija gurds un lūdzās nodzerties.

Un tu vēl liki man tad aiztecēt uz klēti

un atnest māsu jauno brūno krūzi,

kam bij uz sāna divas zaļas bezdelīgas.

Es pagalmā zem ceriņiem to viņam sniedzu.

Bet pēkšņi ceriņi tik saldi iesmaršojās —

tik mulsinoši saldi,

ka manas rokas pagura un sāka drebēt.

Viņš dīvaini uz mani paskatījās

un varēju es redzēt viņa acis.

Un acis, kādas viņam bija,

var būt tik jaunam piekusušam briedim,

kas egļu mežu tumsas pielijušas,

kas meža melnos ūdeņus vien skatījušas.

Tad arī viņa roka nodrebēja

(viņš laikam pārāk piekusis bij ceļā!).
Mums krūze nemanīti izkrita no rokām —

es nezinu — no manām vai no viņa —

un sasitās pie mūsu abu kājām . . .

Un ūdens izlijušais melnā upītē

zem ceriņzariem līču-loču aiztecēja.

Viņš brīdi apstājās
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un divām naktīm manī noraudzījās —

ar divām tumšu mežu svētām naktīm.

Un nedzēris tad atvadījās

un aizgāja ar nevarīgiem soliem.

Es it kā viegli apreibusi

un cerinziediem zila apbiruši

ar acīm viou pavadīju klusi.

Tik birzes malā reiz vioš atskatījās,

kad zari dzeltenie tam jau ap pleciem vijās. -

No stundas tās, no viņas stundas, māt,

ir kaut kas manī pamodies,

ko nespēju nekā vairs klusināt

Man liekas — es vairs neesmu tavs bērns

Es nezinu, māt, vairs, kas īsti esmu.

Es laikam esmu klusa tumša upīte,

kas tek gar piekusuša ceļinieka kājām

caur ziedos nolīkušiem ceriņiem,

ar viņiem zila piebirusi

un mūžam saldi apreibusi.

Tu saki gan: es tāpat staigājot

pa dārzu ēnaino, pa celiņiem,

caur birzītēm, pa pļavām, tīrumiem.

Bet tā jau neesmu vairs es —

ai, kā tu neredzi to, māt,

ka zilā upīte tik manu seju nes!

Ai, kā tu neredzi, ka vakaros

kā upīte es mājās atgriežos

un tumsā apguloties klusi,

kā upīte es zvaigznēm pielijuši . . ,

Bet naktī bāla varavīksna

pa silto tumsu lēni manī līkst
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un kaislīgi un ilgi dzer no manis —

es pati nezinu, ko viņa dzer.

Kā sārta migla tad no manis kāp,

un viss, viss manī saldi gurst un reibst un sāp.

Bet kad es pamostos — tā irstot bēg

un līdzi aiznes bālu, bālu seju

ar egļu tumsas pielijušām acīm,

ar divām svētām tumšu mežu naktīm.

Tad dodos steigšus pagalmā. Uz jumta

vēl smildziņas bez vēja līgojas,

kā viņu reiz, kad zilais gulbis pārlaidās,

kad mūsu brūnā krūze sasitās

pie bālā svešinieka kājām.

No stundas tās, no viņas stundas, māt,

ir kaut kas manī pamodies,

ko tikai nāve vien spēj klusināt . . .
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Ābeļziedu balada

Kā sārti trīsošs saules rīts

tā dzidri maiga bij un jauka.

Tās dvēsele bij ābeļzieds.

Ar ābelēm tā reizā plauka.

Ar ābeļziedu vaiņagu

pie mīlas sirds tā dusēt gāja.

Kā kritis eņģels atgriezās,

kam nav ne debess vairs, ne māja.

Un karstas, karstas asaras

uz zelta krustiņu tai lija,

kad celiņš daudzreiz staigātais

pie upes novedis to bija.

Tik tumšs un baiss, tik tumšs un baiss
.

.
.

Bet gribās tā pār krastu liekties

Un kā ko mīlu meklējot,

pēc viļņiem rokām tīkas sniegties.

Tad sārto ziedu vainadziņš

tai nokrīt viļņa galvā zvīlā,

un viļņa klēpī sabrūk tā

kā drauga — pēdējā, vismīlā.

Lūk, ābeļziedu vaiņagā

nu vilnis bēg pa tumsu klusi

un velk to zaļā palagā,

velk murdēdams uz dzelmes pusi.

Gar ceļu ūdenslilijas

stāv, bālas lāpas kvēpinājot,

un miglas ķēmi drūzmējas

ar garām, palsām rokām mājot.
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Tik tumšs un baiss — tik tumšs un baiss

mirst pēdējs stars pie debess juma:

viss — dzelme, debess, zeme, gaiss —

pilns melna, salta izmisuma
. . .
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Mīlas kauss

Kad mīlas kausu tu pie lūpām liec,

tad paskaties, cik zvaigzņu viņā laistas.

Tad paraugies, vai sirds ir tava it kā zieds,

kas rasas pilns tiek lausts? Bezgala skaistas

vai zib tur sārtas guntiņas? Ak, zini:

tās asins lāses tavas! Tikai tās

un zvaigžņu mirdza mīlu dara svētu.

Kur neasiņo sirds, trūkst gaismas mūžīgās —

svied mīlas kausu prom to — niecīgu un lētu.
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Tītenīts

Tu tinies ap mani un vijies,

kā zirnīts raibs, nomaldījies,

kā smaršīgs tītenīts.

Tu tinies ap mani un vijies,

no debesīm nomaldījies —

velc mani uz debesīm līdzi
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Dievnamā

Nu esmu viens es tavā dvēselē,

kā ziediem izrotātā Dieva namā.

Sirds saldā priekā klusi gavilē

un pagurst laimē svētā, nebeidzamā.

Līst logos gaisma platām varvīksnām

un plūst un dzirkstot mirgo velvēs gaišās.

Pār altāri ar rokām paceltām

dzied englu pulks un augšup gaismā laižas.

Ak, svētā gaisma, saldās dziesmas šīs —

jums sirdi ziedot mūžam neapnikšu!

Un Dieva nams mans reiz kad satumsīs,

jums līdz es gaismā bezgalīgā tikšu
. . .
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Debess un jūra

Tu dusi manā sirdī

kā debess jūrā dus —

tā pieber pērlēm bez gala

vistumšos dziļumus.

Es stāvu kluss un brīnos:

zib — zalgo — vizmo — mirdz
. .

Un jautāju: vai tiešām —

vai tiešām

tā mana nabagā sirds??
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Rozes

Rozes baltās, rozes sarkanās —

kurām no jums dvēsle līdzinās?

kuras, kad man asinīs ilgas zied,

saldi vilinājot smaršojiet?

Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli —

kam tu vairāk, dziļāk piederi:

mūžam baltai debess skaidrībai

jeb vai zemes liesmai sarkanai?

Kam pavisam beigās atdosies?

Kas tavs valdnieks: Lucifers vai Dievs?

Tagad ceļš tavs balts un sarkans zied.

Ejot to, tu gavilē un ciet.

Bet kas galā pestīšanu sniegs:

gars vai miesa? debesis vai ziegs? — —

Rozes baltās, rozes sarkanās —

kurām no jums dvēsle līdzinās?
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Aglavena un Selizeta

Jūs esiet straujā Aglavena,

bet Selizetas man ir žēl:

tā klusām man kā gaiša ēna

līdz staigās — pat aiz kapa vēl . . .

Jums līdz ar maigumu un daili

dzirkst neizsīkstošs dzīves prieks

ar uzvarošu kaislu gaili,

kas mūžam pēc kā jauna sniegs.

Bet mazā Selizeta klusi

var izdzist vienā nopūtā,

kā vizbulīts, ko saminusi

ir rupja kāja ceļmalā . . .
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Jauna laime

Kā zvaigzne krēslā aizdegas —

trīc, trīc un viegli virinās

un trīsot aizvien spožāka

kļūst zaļā staru vainagā,

līdz uguns puķe atveras

un tumšā dzelmē šūpojas, —

tā sirdī jauna laime nāk:

sirds sāp un trīc,

sirds sāp un trīc

un aizvien gaišāk, varenāk

aust dvēslē brīnišķīgais rīts.

Viss sauc un zvana: laime nāk!

līdz, visa ziedos saplaukuši,

sirds viņas dzelmē krīt apreibusi . . .
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Tveicē

Alkst skūpstu tagad lūpas šīs,

kā druva tveicē gaisa rasas!

Cik līgsma tā, kad debesīs

jau sirmie mākoniši lasās

un, drūzmēdamies mežmalā,

par kalnu izaug tumši baigu.

Jau kaut kur dobji ducina . . .

Jau saule aizsedz gaišo vaigu.

Jau pamirdz zibens pātagas.

Vējš aurodams pār mežu drāžas.

,yēl brīdis . . . brītiņš . . .
mirklis mazs —

un krustodamās šaltis gāžas

un zib un dārd un šļakst un krāc . .
.

Viss top par bakchantisku deju

Nāc, negaismākoni mans, nāc
—

jeb, zibšņu pilns, pie tevis eju —!
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Krēslas sveicieni

1.

Kad krēsla līgodama klusi

ap tevi sirmiem ziediem zied,

un plūst kā upe aizmigusi, —

tad klausies: viņā kaut kur dzied

mazs putniņš. Pirmā mirkli viņš

šķiet tāds pats gaisa nabadziņš,

kā tas, ko vēja māte līgo

ar sārtu zaru vītolā,

uz kura sēd viņš kā nekā

un dziesmiņu pa starpām stīgo.

Bet klausies viņā! Klausies tā,

kā klausās maija vakarā,

kad tas pa tūkstots zelta stīgām

caur ziediem rokas sniegdams sit:

viss dzied par ilgām bezgalīgām,

un prāti reibst un asras rit,

un pasaule pie kājām šķiet

kā mazs, mazs sapņu kamolīts,

kas zelta pavedienā trīc. —

Tu redzēsi: vēl saldāk dzied

mans mazais krēslas dziedonīts —

tik dziļi maldos dvēsle ies,

ka mūžam neatgriezīsies,

ka miera mūžam neatgūs. —

Un tas mans krēslas sveiciens būs.
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2.

Ap tavu mazo māju

kūp mūžam zelta tvaiks.

Kūp mūžam zelta migla,

kur slēpjas tavs mīļais vaigs.

Uz tavu mazo māju

man ejot zūd telpa un laiks —

zem liepiņām zelta miglā

vairs esmu tik zelta tvaiks . .
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3.

Ar asins vilni klusi raudošu

es sirmās novakarēs tevim pretim eju,

līdz tumšā ceļa galā dziestošu

kā bālu zvaigzni redzu tavu seju.

Tad asins vilnis diedams mani nes

caur lilijām un tuberozēm saldām,

līdz divas roku lil'jas turu es

un jautāju: tās pieder tev jeb maldām?
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4.

Kad tu pie manis krēsla neatnac,

tad skumjas mani tumšiem spārniem māc.

Es klusā kaktā klusi nosēžos

un nogrimstu kā melnos ūdeņos.

Kā lausti zari rokas klēpī krīt —

nav mījo plecu, ap ko viņas vīt.

Es esmu slims un spiežu acis ciet,

un asins dzislās raudot apkārt iet.

Pa sapņiem saule aiziet svētā mirdzumā,

bet lūpas čukst: tu esi tā! tu esi tā!
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5.

Ar sveci, kas vakaros vēli

tev galvgalī degdama trīc,

Pie tevis es sāpēs un laimē

ik vakaru sadegu līdz.

Es līstu uz tevi viegli

kā gaisma. Bet pusnakts kad klāt,

tad gribās man krist tev uz krūtīm

un tevi sadedzināt.

Bet dedzinu sevi pašu —

sirds asins ir mana dakts.

Sirds asiņu kvēlošā liesmā

ik vakaru degu, ik nakts.

Kad acis tev aizveras dusā,

ak, sveci tad neizpūt:

pār tevi tad tumsā kāds raudās,

jo izdzist — izdzist ir grūt
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3.

Kad eņģelis, kas naktīs spārniem tevi sedz,

gar manu logu ejot pirmās zvaigznes dedz, —

es savu tumšo logu klusi vaļā taisu

un baltu rožu pārslas viņam spārnos kaisu,

lai tu, kad baltās pārslas tevim sejā birst,

to zinātu: tā viena dvēs'le ilgās irst.
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7.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā pumpuri plīst

tāltālu kur birzītē brūnā,

un lietutiņš mirgādams līst.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā vizbulīts smej

zem ozola pērnajās lapas,

kad mēnesis sudrabu lej.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu, kā spārnus sāk celt

nakts gari pār melnajām upēm,

kur cietējiem as'ras iet smelt.

Es sēdu ar domām par tevi

un dzirdu tik daudz — ak, tik daudz!

Un pēkšņi tad: klusīniņ klusu

nakts dzīlē tu vārdā mani sauc —
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Rozes visskaistākās

Tās rozes, kuras tu man dvēslē lieci plaukt,

es nezinu — kā viņas sveikt, kā viņas saukt!

Es nezinu, vai baltās tās vai sarkanās,

es nezinu, vai pirmās tās jeb pēdējās.

Es nezinu, vai dusā veras tās vai nomodā,

es nezinu — ak Dievs, es nezinu nekā...

Viss manu sapņu baltums, ilgu svētums viss

ir karstā asins mulsā viņās satvlcis.

Mans pēdējs asins piliens uz tām drebot iet.

Mans Dievs un mia/na debess viņu smaržā zied

Es nezinu, vai saules vajag tām vai asaru.

Es nezinu, vai rudeni tās iezvana vai vasaru.

Tik to es zinu: kad tās vītis — viņā vakarā

būs mana dvēsele visskaisto rožu kapsēta.
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Bultas

Likteņrokā esam mēs

divas bultas — likteņjautas

vienā loka vilcienā

augstu, augstu zvaigznēs šautas.

Vai pēc gaišā ceļa šī

krist mums trūdu ikdienībā?

Likteoroka! lieci mums

pazust, izgaist bezgalībā — —
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Maldugunis

Mēs maldāmies, mēs maldāmies,

mēs — maldu uguntiņas.

Mēs tiekamies un šķiramies

un plīvojam kā viņas.

Kā viņas, aizdegamies mēs

un miglā klīstam klusi,

un klusi beigās izdziestam,

kad sirds ir piekususi.

Un pasaule — šis lielais lauks

ar zaļo dzīves leju —

ir pusnakts mirklis baigs un jauks

ar malduguņu deju.

Mēs klīstam, dzirkstam, plīvojam -

kur jauki zib un laistas!

Ak lielais Malduguņu-kurs,

cik tavas dzirkstis skaistas!
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Raud novakars aiz loga klusi

un as'ras slakās melnās krūtīs.

Sirds klausās saldi apreibusi

un ar' sāk klusi raudāt krūtīs.

Iz atmiņas kāp senas ainas:

no mīlas sejas zelta matus

es šķiru krēslā. Asarainas

aiz laimes pretim acis skatās.

Kur acis tās, kur novakari?

Man skumji labu nakti sakiet

un saltas lāses rūtīs slakiet.

Gar logu līgo vēja gari.
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Uguntiņai

Mana mīlā uguntiņa —

vientuli tāli tu dedzi,

vientuļa naktīs zvaigznes

lēcot un rietot redzi.

Bet es še skumstu pēc tevis

un ilgojos skumjās bez gala —

sedz mīļo uguntiņu

simts birstalas debesu malā
.
.

Ko, uguntiņ', es tev teikšu:

tin dūmus mākonītī

un pacel to debesu malā,

kad atsārkst pār birstalām rīti

Man rīta vējš atnesīs viņu

uz spārniem, dzeltaini maigiem

un mākonīts smaržīgās lāsēs

tad nolīs uz maniem vaigiem.

Es svētišu rīta vēju,

pie krūtīm sildīšu viņu

un likšu aiz debesu malas

tam noskūpstīt uguntiņu.
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Man sārtā kristāla vāzē

tavs pudurīts vijolišu.

(Ik tuksnesim sava oāze!)

Zils lietutiņš lināja klusi

nakts dūmakās. Skumja pār mani

bij spārnus izplētuši.
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Ledus puķes

Visas manas klusās domas

sastingst ledus puķēs saltās,

kad ar sauli aiziet tumsā

tavas rokas — mīļās, baltās.

Ledus stīgas, ledus ziedi

manā logā mirdz un zaigā.

Ak, .nu manas svētās zvaigznes

tāļi aiz tām tumsā staigā —

Pēkšņi ausēklīts aiz durvīm

zvana zelta pulkstenīti.

Atveru — mirdz pretim divas

acis — divi saules rīti...

Visas gaidas, visas domas —

viena balta lilju saime:

slīd pār manu pieri viegli

tava roka — mana laime —
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Ziediņš

Tik kluss un tik maigs,

kā pusplaucis zils lina ziediņš,

tavs mīļais vaigs.

Ar silto dvašu,

ko šķiroties pūšu roķelēs tavās,

es atdodu tev sevi pašu.

Man gribās būt zilajā ziediņā.

Un ziedēt. Un vairāk

itin nekā.
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Spārni

Ar divi blāzmainiem spārniem

balts guibis debesi šķel,

un blāzmainie spārni viņu

bez gala gaismā cel.

Vai neesam mēs divi spārni,

ar kuriem pacelties

grib dzidrajā bezgalībā

pats mīlestības Dievs?!
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Mazas dziesmiņas

Aus meinen grossen Schmerzen

Mach ich die kleinen Lieder.

Heine.

1. Tīklā

Tai brīnišķā naktī

balts zvaigžņu zvejnieks

meta mirdzošu tīklu

pasaulē tumšā.

Mūsu dvēseles viņā tā satinās,

ka mūžam vairs brīvas tikt nevarēs tās.

Uz tālu blāzmainu bezgalību

mūsu gaitai nu jāiet pret pašu gribu.

Mēs nezinām, svešais krasts kāds būs —

tik jūtam, ka tuvāku zvaigznēm velk mūs
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2. Tavs se j s

Tavs gaišais sejs kad pirmreiz manā dvēs'lē krita,

kā saule avotā, ar karstām acu liesmām, —

sirds zariem plaukstošiem un puķēm pilna kļuva,

un zvaniem dūcošiem un saldām putnu dziesmām.

Tad izgāju es agrā pavasara naktī

un brūnā zemē tavu seju iezīmēju,

un visa pasaule līdz rītam pilna bija

ar zaļiem zariem, vizbujiem un siltu vēju.
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3. Nakts un sapqi

Kad nakts ar zilganzaļu gliemežvāku

man miega malku atnes vakarā,

no klusās spārnu žvīgas tad jau dzirdu,

ka sapņi pulkiem sanāk pagalmā.

Ar raibiem taurenīšiem laižas tie gar logu

un zilas uguntiņas kaut kur virina.

No tumšām koklēm zelta rasai birstot

tie lūdz, lai durvis drīzāk atdara.

Bet durvīs nakts kā mīļa māte stājas

un maigām rokām iekšā laiž tik to,

kas tavu silto dvašu nes vēl spārnos

un pirkstos mīlas ziedu liesmaino.
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4. Zila stunda

Mana zilā rīta stunda

skrien kā zilgans balodītis

dūdot tevīm labu rītu,

kad zūd blāzmā auseklītis.

Redz viņš tavu sapņu mirtes,

metas tumši zaļos zaros

Dūdo zilais balodītis,

kamēr izirst saules staros.
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5. Bērzu birze

Kā pa baltu bērzu birzi

maldās vējš caur zaļām dainām,

maldos tā pa tavu mīļo

vārdu dzīlēm pasakainām.

Aijādami, žūžodami

zari liecas, glāsta, vijas,

laimes saldā nevarībā

mani tin kā zaļās dzijās.
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6. Roze

Kad tava mazā roka

man sārtu rozi nes,

man šķiet: tā tumša liesma

iz tavas dvēseles.

Es bīstos viou aizskart —

man it kā sevis žēl:

es diezgan jau cietis un dedzis —

nu liksi degt tu vēl.



7. Puķu lauks

Es acīs tevi nesu,

kā ziedošu puķu lauku

ar klusiem mākonīšiem

un debess zilumu jauku.

Cik saldi aizvērt acis!

Cik saldi, kad asara tvīkst:

pār manu puķu lauku

tad septiņas varvīksnas līkst —
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8. Lielākas ilgas

Dzīvībai — dzīvībai, mīla, tavs zieds!

Dzīvība! ai, kur tu dziļa un skaista

Sauli kā dzirkstošu vīnu tu sniedz.

Dzīvības vien tomēr diezgan nav vēl —

ilgas manas lielākas daudzkārt par vinu:

mūžības tieksme kā guns viņās kvēl.

Mūžības tieksmei bez nāves nav gana.

Mīla! tu nāve un dzīvība mana.
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Tunelī

Tumšs tunelis man šitā dzīve šķiet.

Es zinu —
tur būs gaisma, kur viņš sākās.

Es zinu — tur būs gaisma, kur viņš beigsies.

Tik tagad vajaga pa smagu tumsu iet.

Nav gaismas vairāk, ka vien tā,

ar ko tu, mīļā, maziņā,

man ceļu pūlies apgaismot,

tev pašai līdzi sadegot.

Dod roku, draugs! Drīz ceļš būs blāzmaināks —

un gaisma mūžīgā mums pretim nāks!
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Maiņas

Mans dvēsles Dieva-nams kopš liktengaitā kļuvis

par mūsējo,

viņš šo to zaudējis, bet šo to ari guvis —

nakts saka to.

Ir tiesa — citādi mēs tagad durvis veram,

kā vēru es,

un malku citādi no svēteem kauseem dzeram,

kā dzēru es;

vīst rozes citādi uz alt'riem izkaisītas

(ai, saldais tvans!),

krīt vītnes citādi un citādi tās vītas,

cits as'nīs zvans

Pat eņģelis, kas aizdedz sveces, krēslai rīstot,

nu citāds — bāls,

un kad viņš spārnu galiem dzēš tās, dienai svīstot,

tas šķiet tik tāls.

Bet tomēr viņa spārnu maigo lidojienu,

kā senāk es,

mēs brīžos klusākajos dzirdam cauru dienu —

dzird dvēseles.

Un tumšie likteņkori kad caur ēnām kopā lasās,

kad nakts jau klāt,

un prātus liesmās sadegušo ziedu smaršas asās

sāk mulsināt,

līdz es priekš tava dvēs'les alt'ra ceļos krītu,

priekš mana — tu, —

mēs zinām mīlas saldumu par izbaudītu

uz mūžību.
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Ogas

.Aizvien man sapnī pagadās

tumšsārtas ķiršogas;

un tev aizvien tad izliekas:

tās būšot asaras.

Bet man šķiet: tās nav cits nekas,

kā skūpsti, kas vakar vēl aizmirsās

mums lūpās, kad nogurums aizslēdza tās.
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Lai kur tur paliktu,

lai kur man mieru zvana —

es tomēr mūžam tavs,

tu tomēr mūžam mana.
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Līdz galam

— Līdz galam — līdz galam. — Bet, draugs, kur ir gals?

Tu saki: kad mūžs šis būs garām,

Kad ziedos jau pirmiņais rudeņa, sals

šalks ardievas pavasaram!

— Bet tomēr tas nebūs vēl pilnīgi gals:

Aiz loga reiz pusnaktī baigā

melns siluets drebēs, kā izkapts līks spals

mums kritīs uz krūtīm un vaigā —

tad būs viņš... Un tomēr, un tomēr — ne tas:

Vēl ilgi kapsētā sēros

divi sūnaini krustiņi. Nakts stundās

kā draugi viens otru tie vēros.

Un rudens nakts vētrā kad jākrīt būs tiem

sen aizmirstā kapsētas malā,

zem skrejošiem ļauniem nakts mākoņiem

zils debesu stūrīts tad atšķirsies

un zvaigznes divas tur iedegsies.

Un tām, draugs, nekad nebūs gala.
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Mūžīgais vergs

Iz senātnes gruvekļiem Grieķijā,

ko bieži tā dievinājām,

reiz vērga skeletu izraka,

dzelzs važām ap rokām un kājām.

Dzelzs važās viņš mūžu bij dzīvojis,

dzelzs važās ar nāvi tas tikās;

dzelzs važas pēc gadu tūkstošiem

vēl ģindeņa rokas grauž plikās — —

Vērgs dzīvē šaī maigajā esmu ir es —

vērgs dievišķai mīlestībai.

Vērgs palikšu viņai, kad dzīvību šo

reiz izdzēst tiks Augstākai gribai.

Un drupās kad grimusi dzīve būs šī,

šaīs sirdsmīļās dziesmiņās dažās

uz mūžību saistīts lai paliek mans gars

kā nepārraujamās važās.
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Pēdējā dziesma

Kad mana dvēs'le šķirsies

no dziesmu lejas šīs,

tā vienu dziesmu tomēr

sev līdzi aiznesis.

To dziesmu, kura daudzreiz,

tik daudzreiz dziedāta,

bet tomēr izdziedāta

vēl it nekad nav tā.

To dziesmu, kura lāso

kā asinis iz brūcs.

To dziesmu, kurai rozi

un kapa mētru plūc.

Kad mana dvēs'le šķirsies

no dziesmu lejas šīs —

tā mīlestības dziesmu

sev līdzi aiznesis.
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Nojautas

Man sirdī ir tā,

ka kaut kur pie ziliem ūdeņiem krastmalā

zili noguruši ziedi

līgojoties birtu.

Man sirdī ir tā,

ka tāli kaut kur svešā mežmalā

pamestai zelta koklei

stīgas trūktu un irtu.

Man sirdī ir tā,

ka kādam kaut kur aklā naktstumsā

atkristu izstieptā roka,

nodzistu vienīgā zvaigzne

un cerība pēdējā bez nopūtas mirtu.
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Puķu mežs

Kaut varētu sāpes un priekus,

ko diena liek izbaudīt,

kā raibus ziedus aiz loga

ik vakarus iedēstīt!

Tad visu acīm drīz zustu

mans nams un kļūtu svešs;

tik kamenes stāstītu dūcot,

kur mūžam zied puķu mežs.
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Avots

Zem plakstiņiem smagiem,

zem acu bārkstīm,

it kā zem smilgām

un niedrām un kalmēm

un līkstošiem ēnainiem zariem,

dus manas dvēs'les

dziedošais avots,

pilns biklo nimfu un nāru.

Un dejas, ko uzved

šīs mīlīgās būtnes

zilmaigajās dievišķās

zvaigžņotās naktīs,

ir skaistākas, nekā

visskaistākais sapnis,

ko mīļotājs sapņo,

kad — paguris laimē —

zem rožkrūma aizmieg

viņš ceļā uz līgavu tālo;

ir skaistākas, nekā

viskaistākais sapnis

tā bērna acīs,

ka dvēsele pilna

vēl atmiņām saldām

par Paradizi,

kā kreimene ausmā nakts sudraba rasas...

Bet sārtājā rītā,

kad trīsot dziest zvaigznes

un ikdiena rūcot

sāk savu gaitu, —

manas nimfas un nāras

bēg biklas un slēpjas,

bēg atvaros tumšos —
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zem niedrām un kalmēm.

zem plakstiņiem smagiem

dvēselē dziļi — dzildzili...

Un viscauru dienu

es dzirdu tās klusi

un sāpīgi raudam

tumsā tur dziļi — dzildzili..»

Tad liekas man: dzīvs kāds

tur kapā vaid

un glābēja gaid — —

Ak, atgriezies! atgriezies,

zilmaigā, dievišķā,

glābēja mūžīgā,

sirdsdzelmju vērēja —

zvaigžņotā nakts!
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Sirds

Ak, mana sirds ir vārga,

kā bērns, kas daudz raudājis,

jo smagas, tik smagas nastas

nest Dievs viņai uzlicis:

Šo zemi, kur tumši un saldi

vecvecais Zemesgars dzied,

un debesi — bezgalību,

kur zvaigznēs Mūžība zied.

Tās abas sirdij mīļas,

bet abas grūti spiež —

grib abas sirdi visu,

un sirds no abām cieš

Ak, mana sirds ir vārga —

man bail, ka tā nepiekūst:

ar rasu, kas naktī no zara

krīt mirdzot, tā varētu lūst —
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Bērza dvēsele

(Manas dzimtenes bērzu birzītēm)

Mans pirmais dzīves bridis

kad kjūmains tuvojies,

aiz loga maija krēslā

balts bērziņš līgojies.

Kā zaļa liesma zaros

zaļš šķidrauts plīvojis

un kaut ko brīnišķīgu

tas, licies, paslēpis.

Un zemes vaids mans pirmais

kad gaisis klusumā,

ar zaļu zaru rokā

kāds ienācis pagalmā.

Kā jaunava, kā ēna

caur mēnešsudrabu

tā viegli slīdējusi

ar klusu šalkoņu.

Aiz pusatvērtā loga

tā stāvot palikusi

un tad kā drāna vējā

pa viņu ieplūdusi.

Pie šūpuļa tad pēkšņi

tā bāla pieplakusi,

bet liecoties pār mani

kā ēna izzudusi.

No šūpļa atskanējis

īss raudiens spēji skaļš.

Pēc man uz krūtiņām atrasts

mazs bērza zariņš zajš.
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Bet bērziņš tur aiz loga

rīt bijis nokaltis:

viņš savu balto dvēs'li

man to nakt' atdevis. —

Starp cilvēkiem nu eju

kā cilvēks, bet ar' nē:

man krūtīs baltas daiņas

šalc bērza dvēsele.
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Spārni

Kad klusi zilā krēslā, tikko zvaigznes veras,

pār galvu birzes malā gulbju baltā virkne

ar baltiem spārniem šalcot slīd caur debess mirdzu

un zilo bezgalību pretīm citām tālām

vēl svešām nezināmām bezgalībām,

kas kaut kur zied, kā puķes Dieva rokā, —

tad galva smaga kļūst man neprātīgām domām

par spārniem, baltiem negurstošiem spārniem.

Vai reiz nav bijuši man tie? Vai reiz

es bezgalības ar tiem ne'smu pārlidojis,

kā zilus vijolīšu pudurīšus

aiz sevis viņas atstājot — ? Bet tagad ?!

Un mājup ejot solos sagulst man

tāds zemes smagums, nospiedošs un mocošs,

ka beigās pakritu es rasainajā zālē,

un it kā bērnam, pazaudēj's kas paiju,

sāk as'ras strauji līt man — ak, par spārniem,

par maniem baltiem, pazaudētiem spārniem.
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Tāles

Mēs zinām it labi: tas tikai tā liekas,

ka tālumā zeme ar debesim tiekas.

Bet diez' kādas burvības apmulsināti —

pēc debesīm tālē tik tiecas mums prāti.

Jau bērnības miglā turp traucamies,

caur sapņiem, kā magonēm, maldoties.

Turp traucam, kad tuvu pie mūža gala.

Tak sprīdi nav tuvāki debesu mala.

Bet tomēr arvien vēl jo skaistākām ainām,

ar pilīm un torņgaliem pasakainiem,

ar baltbērzu birzēm tā vil mūs un sauc,

un sirds kā bez jēgas uz priekšu tik trauc.

Uz priekšu, uz priekšu! Kas nespēj — lai krīt

kaut rinda jau pašam — ne šodien, tad rīt.

Uz priekšu, uz priekšu! Vēl atlicies brīd's:

lūk, debess tepat, kā zils taurenīts trīc!

Tā traucam un skrienam un — laimīgi esam,

jo sapni par debesīm krūtīs sev nesam.
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Zvaigznes un zeme

Zvaigznes un zeme, zvaigznes un zeme —

Ciešanas — gaviles, skumjas un prieks.

Zvaigznes un zeme, zvaigznes un zeme —

Cietumnieks esmu un valdinieks.
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Laivā

Pret irkli irklis sit,

pret vilni vilnis rit

un apkārt zal-zelt-sidrab-ziba

dzelme un bezgalība — —

Kļūst pēkšņi līdz asarām skumjš prāts —

sirds mana! kāds šaurums tevi māc!

Simts važām, ko pati sev viji,

tu saistīta esi un biji,

kaut deg tevī viena tik griba:

dzelme un bezgalība.
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Kā debesis atveras

Veca sirma māmulīte,

kurai Dieviņš augšā — viss,

stāsta man, ka kādreiz viņai

atvērušās debesis.

Tur uz taciņa aiz klētes,

kur tas akmens sūnaiņais,

. reiz tai rudens rītā bijis

redzējums šis brīnišķais:

bezgalīga gaismas jūra,

it kā tūkstots saulēs gaiss ...

Šī tik rokas salikusi:

nu, klāt brīdis pēdējais!

Pēkšņi viss tad atkal dzisis,

iziris, kā sapnis irst.

Svēta atmiņa tik sirdī,

kuru mūžām neaizmirst. —

Klausos, klausos māmulītē.

Vai lai saku: nieki tie?

Bijuši man arī pašam

Gaismas brīži brīnišķie.

Tik ne augšā tur, pār galvu,

gaisma bij man dīvainā:

paša sirdī, paša krūtīs

aizdedzās un dzisa tā.

Neizprasts un neizprotams,

dzīves mīklas mūžīgās,

kā no miega mostot pēkšņi

gara acīm atveras.
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Viss tik dziji apskaidrojies,

vienkāršs, saprotams un gaišs.

Prāts kā apstulbis, kā mulsis

parādību garām laiž.

Pēkšņi uzliesmo, dziest pēkšņi,

ikdienība atkal viss.

Tikai sirds man saka: toreiz

atvērās tev debesis.



186

Dievs

Tas Dievs, ko katris nesam krūtī

ir stiprāks vēl un dusmīgāks,

kā tas uz Zināja. Un grūti —

būs tam, par ko viņš tiesu sāks.
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Dienu biljards

E, uz laimi jāsit vien
—

kas var zināt — nepasviežas!

Kamēr baltā bumba skrien,

zajā viņai apkārt griežas.

Smalki! Tūlīt! Tomēr — c:

abas stāvot palikušas ...

Saule, zeme, cilvēce —

bijušas un izbijušas.
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Pie upes

Vakars kā vecs vara grasis

tumsas aprūsējs būs drīzi.

Viļņos — mēneštaka dzirkstī

vīdamās uz paradizi.

Draugs, ja laiv'nieks gaišs mūs gaida —

zemes vakaru šo dosim

tam kā pēd'jo grasi. Un uz

paradizi aizlīgosim!
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Sunīts

Man kabatā arvienu

mazs, mazs melns sunīts sēd.

Viņš dzīvo pats savu dzīvi

un savu maizi ēd.

Es klausos —
vai tā diena,

vai nakts, kas mieru auž:

mans mazais melnais sunīts

ko grauž!

Krik-krik krak-krak — bez stājas,

krik-krik krak-krak... Un tā,
vai vasara, vai ziema.

Un vairāk it nekā.

„Ja mana maize būtu —

ko nebūtu sagrauzis šis!"

Tā smēju. — Un redzu: visu

mianu mūžu viņš sagrauzis.
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Dzīvīte

Dzīvīte, dzīvīte — šūpojos tevī,

vējā kā žūbīte liepzariņā.

Daudz tu gan solīji, maz tomēr devi.

Vai nav vienalga ar'! Rai-dai-dai-dā.

Dzintara gredzenu solīja saldi

dzijjūras vārava visskaistākā.

Gredzens un devēja — putas un maldi.

Krastā tik vilni dej: rai-dai-dai-dā.

Skumjas un laime kā vītenes vijas.

As'ra krīt biķerī zalzeltītā.

Dienā vēl krūtīs raud naktsmelodijas,

dienā, kad jādzied man: rai-dai-dai-dā.

Krūtīs kas dzimis, lai krūtīs ar miris —

vieglāk tā glabāt to baltsmiltājā.

Vaiņagā pēdējais zieds kad būs iris,

izirs ir vaiņags pats. Rai-dai-dai-dā.

Pārtrūks un izirs
...

Un velti sirds taujā,

brīdi kā rūgto vērst saldākajā.

Sirds mana nerātnā, sirds mana straujā —

Pārtrūksi tomēr reiz! Rai-dai-dai-dā!
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Dienas

Ar mazliet skumju prāta

ikkatru vakaru

kā drānu novalkātu

es dienu nolieku.

Dažs saulains mirklis viņā

ir dzidri ieaudies

un daža asariņa

starp krokām slēpušies.

Rīt, sapņiem gaistot acīs,

man jaunu uzģērbt sauks,

līdz Devējs vienreiz sacīs:

„būs diezgan! pietiek, draugs! "
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Mans liktens

Vai tas nu neprāts vai prāts —

paliek man nezināms,

bet man liktenis ir tāds:

lai darītu viņš ko darīdams,

lai dotu man ko dotu —

mūžīgi patīk tam,
lai es asiņotu ....

Kad es ļaudīs eju,

taisu mierīgu seju,

dažreiz pat smeju, —

liekas — man nekaitētu itin nekas. .

Bet tas,

kam vienu pašu acu mirkli

mana dvēs'le kaila atsegtos,

iekliegtos,

kā spoku ieraudzīj's, šausmīgu, baigu

un rokām aizsegtu vaigu ...
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Laime un nelaime

Sargies laimīgs būt, kur tev visapkārt

nelaime smilkst tumšās bēdu būdās:

tavas laimes baltos ziedus kodīs

posta saģiftētā ļaunā dvaša,

lāstiem slepeniem kas piezīdušies

tā kā purva migla brūnas rāvas.

Bet ja tiem priekš lāstiem nebūs drosmes —

nenovēlību un zaļi-salto

skaudību tie perinās tev krūtīs;

runājot par tevi šņāks tie, it kā

odzes, divstaklainās mēles galā

kam dreb divi karsti ģifts pilieni. —

Sargies laimīgs būt, kur tev visapkārt

nelaime! Ej pūlies, strādā, cīnies

aizdzīt nelaimi no tuvās ežas! —

lai tavs laimes zvans var dzidri skanēt,

atbalsojoties pār zaļām birzēm.

Bet ja tev priekš tā nav diezgan vingru

roku, jeb ja nelaime par lielu, —

apslēp savu laimi klusā stūrī!

aizslēdz durvis, aizsedz logu trijām

biezām seģenēm un runā, it kā

noslēpums vislielākais tev sakāms,

kuru dzirdēt drīkst tik divas ausis,

kuru nēsāt drīkst — tas arī daudz jau! —

vēl bez tavas tikai viena sirds!
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Rūpes

Šis rūpes maziskās, ikdienišķās un sīkās,

tās ir kā smacīgs tvans, kā migla saģiftētā.

Nekas nav glābts no tās., Glābt arī nepatīkas, —

ne asins dzīslās vairs, bet rāva sabiezēta.

Tu skaties, nobrīnies: nu, tas vismuļķīgākais

te satek kopā un sāk spēlēt lielu lomu.

Tas saēd smadzenes un kropļo dzīvo domu.

Kaut brīvs, tu brīžam jūties vai pats nebrīvākais.

Un kauns, dziļš kauns — no zvaigznēm un no sevis paša.

Lūk, nerrs kāds, kuram uzspļaut būtu žēlastība.

Bet tagad tu no viņa esi atkarībā —

un klausies tik, cik gudrs tas, cik tam runa braša!

(Tā domā viņš vismaz!) Bet tev tik šķiet, ka būtu

tu varžu teātrī. Jau viena kvarkš kā nākas.

Jeb varžu mocība, ka Ēģiptē reiz, sākas?

Tad rinda utīm drīz!? Ak Kungs, šī mocība par grūtu!

Un rūpes maziskās, ikdienišķās un sīkās

ar tūkstots nejēdzībām aug un briest un virsā spiežas,

ved kopā netīrākos parazitus sīkos,

līdz dzīve ragannakts, bez jēgas kur viss jūk un griežas
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Īrnieki

Ak, palsa šī pasaulīte,

kur paiet mūsu vakars un rīts —

ar pelēkām mākoņu paunām

stāv debesslogs aizvīkstīts.

Man liekas, būs jāsaka Dievam,

ka gribam mēs ..izvilkties",

tad redzēs, vai nesāks viņš drusciņ

par mums arī parūpēties.

Kaut stūrīti gaišu un zilu

lai atsedz viņš debesīs,

tad būs mums nakts melnākām stundām

ari zvaigznītes divas, trīs ...
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Gaišais logs

Vēla pusnakts kad ap mani

guļ pār pilsētu kā slogs, —

māju tumšos siluetos

dreb vēl ilgi gaišs viens logs.

Un kad domu raibā plūdā

stundas rit man bezmiegā,

saldi skumjā nogurumā

brīžam kavējos pie tā.

Tīk man minēt, tīk man jautāt,

kas gan tur aiz viņa mīt:

vai pār laimi, vai pār sāpēm

vēlā pusnakts svece spīd?

Vai tur mātes gurdās rokās

elso slimais vārgulīts?

Jeb pār sirmo galvu zibot

nāves saltā izkapts trīc?

Vai tur burtu raibās rindās

sakarsušās acis klīst,

atziņas kas iztvīkušas —

miera bēg un dusu nīst?

Vai no Jaunu murgu biediem,

sirdsapziņas mocītais

slēpdamies un vairīdamies

grib, lai ir ap viņu gaišs?

Vai tur skumjā atraitnīte

piemin dēlu svešumā

un caur tumšām briesmu tālēm

tin to skumjā lūgšanā?
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Vai kā brīnums jaunā sirdī

jauna mīla tvīkst un briest,

kam vismelnākajā naktī

sapņu blāzmas nenodziest?

Jeb vai mīlestības mokās

dūnu gultā čaukstošā

as'nis krūtis plosa raudot

pamestā un atstātā?

Vai tur bezgalībai pretim

dvēs'le plaukst un dūc kā zvans

bezgalīga, nezināma?

Tai lai pusnakts sveiciens mans!
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Jaunā uguns

Tā vecā uguns, kuru lepni kūrāt jūs,

ir izplēnējusi un nesilda vairs mūs.

Par daudz jūs katru vēju slavējāt,

no vēja tik un vētras visu gaidījāt!

Nu vētras pārskrējušas, apklusušas,

tām līdzi jūsu gunis izdzisušas,

Un gurdās liesmiņās, kas palikušas vēl,

tik niknums zaļš, kā vilka acis tumsā kvēl.

Bet sirdī — tikai dusmas vien un zemiskums
—

maz diža, draugi, ar to panākt jums!

Ir viegli pavasara vējiem līdzi skriet,

ir viegli brīdi viesujdeju diet,

kliegt: „Hozianna!" — „Evoe!" un to,

kā visi vēji kaucot virpuļo.

Bet sirds un saule dvēsles dziļumā

no tā nav mantojušas it neka

Ak, vējiem, vējiem, draugi, neticiet,

jo kas ar vēju nāk, ar vēju iet!

Bet sauli vareno tik tas vien sapratīs,

kas savā paša sirdī sauli atradīs.

Tik tam vien ta ar svētu varu mirdz,

kam otra saule — paša karstā sirds,

kam kvēl un liesmo tā, kā slepens ugunsgrēks —

tas paliks mūžam nesalaužams spēks.

Bet uguns, ko ar vēju kūrāt jūs,

vairs nesilda ne mūs, ne pašus jūs.

Nu remdena un nespēcīga tā,

ar kaķa acīm tumsā blisina ...
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Ar to ne uzvarēt, ne panākt jums vairs ko. —

Tad, draugi, Jaiks, ka uguns uzliesmo,

kas reizā jauna un visvecākā —

ne vējiem plīvo līdz, ne izdziest tā.

Tā gaida modinātāja sirdsdibenos

kā spožas dzirkstēs lauka akmeņos.

Kur ir tās rokas, kas tik dziji šķels,

kur varoņi, kas jauno liesmu cels

iz siržu dziļumiem uz ziedokļa,

lai visus, kam vēl salti, silda tā —?

Jums, jaunās uguns klusie priesteri,

lai debesu un saules sveicieni!

Bet vējiem, vējiem, draugi, neticiet,

jo kas ar vēju nāk, ar vēju iet...
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Albumā

Cik plaša pār mums augstā debess bezgalība,

tik plaša dvēsles bezgalība mūsos dus.

Tad ja ar' nomāktu mūs dzīves ikdienība,

lai mūžam dzīva paliek mūsos mīlestība

par svētiem turēt dvēsles zvaigžņu vakarus.
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Sieviete

Sieviete — tu esi trausla puķe,

kuru mīlestības reibons šūpo

smaršīgos un siltos tumšos viļņos,

galvā mirdzinājot zelta kroni.

Sieviete — tu skaistākā starp puķēm —

Tava zieda kausā ģifts un medus,

un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,

dziļi ceļos vajadzētu pakrist,

gaišo pieri trīs reiz pīšļos skarot.

Sieviete, — tu esi skaistākā starp puķēm!

Sieviete — tu esi maija vakars,

kas caur pirkstiem spožas zvaigznes bārsta,

kurām pielīst upe, mežs un sirdis

jaunās, izsalkušās, neprātīgās —

pielīst, pagurst mirdzumā un gaismā.

Sieviete, —
tu esi gluda čūska,

kas vismīļāki mēdz ritināties

vijolīšu zilos pudurīšos,

cieši slēpjot divstaklaino mēli.

Tikai brīžam pazib skatos tavos

asas, saltas, zilganzaļas acis,

saltās trīsās nodrebinot sirdi.

Sieviete, tu
— svešs un blāzmains putnis,

kas ar karstām, mīkstām dūnu krūtīm

sirdīs izperini daudzkrāsainas

teikas, varvīksnas un sapņus — sapņus...
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Bārenītes dziesmas

(Kādas bārenītes piemiņai.)

1.

Es zem saviem zelta matiem

zeltainsirmā krēslā eju,

it kā akāciju krūma

ziedu ēnas līst uz seju.

Naktī savos zelta matos

es kā zelta ezeriņā;

ūdens rožu pudurīši —

mani bālie vaigi viņā.
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2.

Ak cik lielas, ak cik baltas

zvaigznes debess ziedu zaros.

Ak kā tiktos paņemt vienu

iespraust zelta matos garos!

Ak jūs, baltie tēvs, māmiņa, ■

palieciet man debess zaru,

lai es debess mīlestības

uguntiņu paņemt varu!

Sen man visas uguntiņas

izdzisušas, pazudušas.

Tik vien tās, kas acu bārkstīs

asarās dreb, palikušas.
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3.

Man nava ne māsu, ne brāļu,

mans draugs — mana skumjā sirds,

un zvaigznīte spožā, kas skropstā

caur trīsošu asaru mirdz.

Manas biedrenes — puķītes sīkās,

kas vītolu paēnā zied

gar upmalu sārtas un zilas,

un žubīte, zarā kas dzied.

Aiz upes plaukst mākoni balti

un saulīte sarkdama riet.

Kā gribētos, saulīt, ar tevi

caur tālajām birstalām iet!

Kā gribētos, saulīt, ar tevi

līdz jūrai iet drauga saukt,

uz laimes salu pie viņa

ar dzintara laiviņu braukt!

Tu aizej, bet sirds man kā putniņš

gurst ilgās un asiņo.

Nu nopīšu vainadziņu

un metīšu Straujupē to.

Kas tumšajās dzīlēs to saņems,

ak, tas būs mans sirdsmīļais draugs!

Es gaidīšu, rokas kad sniegs viņš

iz dzīles un mani sauks.
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4.

Ai māmuļa zeme! kam tumša bij diena,
tam gaiša un tīkama nakts Tava šķiet;

kam dzīve nav sniegusi zieda neviena,

tas gaida, lai pāri tam smildziņas zied.

Bez apstājas dzīvības jaunas tu sūti,

kā plīvošas sveces tavi bērni tās nes.

Es ari to nestu. Bet vienai man grūti.

Nu ņem mani klēpī, lai atpūšos es.
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Ne jau mūžam

Ne jaiu mūžam asra dzēlīgā

maldīsies uz tava sāpju vaiga —

brīdis nāks, kad piekusis ir tā,

brīdis nāks, pilns miera svēti maiga

Ne jau mūžām neuzminēta

paliks ciešanu un vaidu mīkla:

brīdis nāks, tā atšķetināsies, —

pavediens uz mirkli aizķēries ...

Bet pār tevi priežu kalniņā

vaidēs nakstpūce zilpelēkā,

mēnešmirdzā šūpojoties zaru tīklā.
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Dzejnieka pēdējais dzejolis

Kas iraid šī dzīve, ko dzīvoju es,

pret dzīvi, kas ilgās man dvašo?

pie pirkstgaliem drebošas pilītes

pret jūru vareno, plašo!

Ak, grūti ir izprotams Likteņa prāts,

bet grūtāk vēl grozīt tā ziņu.

Es esmu jauns gulbis* ko noķēris kāds,

Nu sasietiem spārniem dzen viņu.

Man vajaga plašuma, mūžam kas sauc,

un tāles, un debess, un jūras,
'

man vajaga viesuļu, dzelmes kas jauc,

un bangu un zvaigžņotas buras!

Kas iraid šie ļaudis, ap mani kas sīc

kā mušas priekš lietainas dienas?

Kas ir viņu mērķis? kāds nākotnes rīts?

un cik viņiem zvaigžņu? — Nevienas!
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Sapņu valsts durvīs

Tumšā roka, nāci drīz,

gurdās acis cieti spiedi.

Sapņu birzs jau šalc un trīs.

Sapņu pļavās veras ziedi.

Sapņu dīķi tumšzilā

Mēnešmati iziruši

laistās zelta mirdzumā,

miglas lentām sajukuši.

Sapņu dīķos vaidot grimst

tāļu kokļu melodijas.

Skumjas zūd un ilgas rimst,

kad ap dvēseli tās vijas.

Skatos tumšos dziļumos:

divas bālas rokas sniecas,

svešas gaismas plīvurhs —

tās pēc tevis, dvēs'le, tiecas.

Sveši mīļš un gaišs viss kļūst

brīdi neziņā tu tvīksti.

Kokles elsā, smaršas plūst —

tajās atpestīta slīksti.
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Velena

Kad skatos brūnā velēnā,

kas zemes spēka pilna garo,

man prātā nāk kā reibumā

vecs vīns un maize vienkāršā

un svētie vārdi, kuri staro

dzilvecā gudrībā. Man tad

tīk velēnā spiest pieri kāri

un nepiecelties vairs nekad,

lai saule rozes šūpo pāri.
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Cietumnieks

Aizvien man klusi kāds saka:

iv esi cietumnieks.

Es ilgi tāpēc skumu,

nu brīžam par to man prieks.

Ar' cietumniekam ir mantas —

kas atņemt var viņam tās? kas?

Tās viņa cietās cisas

un ūdens biķerīts mazs.

Mans biķeris — zilā debess

(dzer, dvēsele, atdzēries!),

bet cisas —
vēsā zeme.

Te aizmigt var viegli un dziļi

un saldi reiz atpūsties.
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Trīs nāves

Viņš ilgi pa pasauli maldījās —

ar nāvi trīs reizes viņš cīnījās.

Kad pirmo reiz nāca tā, pagalvā

tam bija vissvētākā grāmata:

kas zemes un nīcīgs — sirds raisies no tā
—

tas neies tev līdzi mūžībā!

Un otrreiz zem galvas tam salikti

bij sīciņie ceļmalas ziediņi:

šie zemes klusākie bērniņi
tam sirdī tik mīļi bij kļuvuši...

Bet trešo reizi sev pagalvā
likt netikās viņam vairs itin nekā:

pati velēna nu bij vismīļākā
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Skumja dziesmiņa

Sit dzeguze nāves zvanu.

Vējš loka zaru.

Es apraku sird&laimi manu

Un pavasaru.

Zib tālumā trīsas sirmās.

Kūp auglība druvās.

Un cīruju actiņas pirmās

plaukst pļavmalās tuvās.

Bet man, lai kurp vērsti soli,

priekš acīm dobe.

Skan lāpstas, ripulo oli,

krīt velēnas dobji.

Mazs kalniņš tad smiltīm klājās

dzeltaini baltām.

Melns stabs tam pāri stājas

ar rokām saltām.

Kā bērns nu šņukst dvēsle krūtīs,

kaut ziedos mulst daba,

un gaida, kad zvans viņu sūtīs

zem melnā staba
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Debess

Cik dziļa tu, debess,

cik dziļš tevi prieks!

Visdziļākā jūra

pret tevi
— tik nieks!

Cilk tuvu tu, debess,

brīžiem man nāc!

Man apreibst galva,

man samulst prāts.

Tad jūtu, ka zemes

saites sāk rist:

tavā dzidrajā atvarā

gribas man krist.

Un nogrimt. Un izzust —

lai nav vairs nekā!

Tik zvaigznes — kā lilijas

ezerā
. .

.
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Nāvīte

Ak — nāve, nāve, nāvīte —

pa draugam būsim mēs:

tā pat tavs dvašas uzpūtiens,

reiz mani uzvarēs!

Tu nenāc ļauna, dusmīga —

bez līkās izkapts nāc!

Vai man uz tevi ar' kādreiz

ir dusmīgs bijis prāts?

Tu nenāc tumšā pusnaktī,

kad vēji baigi vaid —

ak, kas tik vēlā stundā vairs

tik mīļu viesi gaid!

Nāc tad, kad siltā saulītē

dīgst pirmās puķītes!

Tad zaļā klusā pļaviņā

ar tevi tikšos es.

Es plūkšu cīruļactiņas,

tu pīsi vaiņagā.

Mēs skatīsimies pūpolos

un debess dzidrumā.

Un vainadziņš kad gatavs būs,

tu uzliec galvā man.

Es pasmiešos un izsaukšos:

„cik saldi gaisā san!"

Un tad jau vari aiziet tu —

gan mani atradīs.

Un ļauna vārda it neviens

uz tevi nesacīs
..

.
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Sēru vītols

Uz mana kapa — uz rmama kapa

tik sēru vītols lai zeļ!

Pār mani raudās dzeltainie zari»

Atnāks un aizies pavasari.

Kad rudeņi dzeltej'šas lapas sāks sēt,

nāks sapņi, sendienās sapņotie,

zem sēru vītola pulcēsies tie,

nāks vakara krēslā mani pieminēt.

Un sēru vītola asarās

tie seno mirdzumu aizdedzinās.

Uz mana kapa — uz mana kapa

tik sēru vītols lai zeļ
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Slimā jūrnieka dziesma

Apvelciet man kreklu smalku.

Aiznesiet uz jūras krastu,

Lai es dzirdu viļņu šalku,

Lai es redzu tālu mastu.

Lai man dzelme pateic klusi,

viļņos dziestot rieta kuram,

vai jau brauc uz manu pusi

kuģis melns ar melnām burām

Diezgan acis meklējušas

gaišas tāles, saules krastus —

meklēdamas piekusušas,

grib tos aizmirst neatrastus.

Nu bez vilšanās jebkuras

došos ceļā pēdīgajā,

paslēpšos zem melnās buras.

Kuģi melnais, ved man' mājā!
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Bērns un puķes

Bērns ar puķēm apgūlās —:

atraitnītes, magonītes,

maijpuķītes smaržīgās,

sīkās lauku pīpenītes. —

Cieši abām rociņām

viņš tās tura. Bet ap galvu

vainadziņš. Uz krūtiņām

vesels klēpis ziedu balvu.

Pēkšņi garām iet tur Dievs.

Paskatās Viņš līdzcietībā:

kā būs tad, kad atmosties

liks šim dzīves īstenība —?

let Viņš šūpulītei klāt

un ar vēja roku vāju

iesāk lēni žūžināt

lielo puķu mīļotāju.

Puķu aijās dzied un šalc —

ai, kur augstu! ai, kur tālu!

Garām mākonīts skrien baits*,

apkārt zvaigznes jūk ar vālu. —

Augstāk — augstāk ... Zūd pat tā.

Un kad stājas šūpulīte —

puķu drauga krūtiņās

nav vairs mazā dvēselīte.
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Izskaņa

1.

Jau izzust sāka zemes- mājas,

jau lēnām dzisa pulsa takts

un lielais klusums lidinājās

jau pretim itkā balta nakts.

Nupat vēl kāds to mīļi sauca,

nupat vēl kāds tam spiedās klāt

un lūdzās viņu neatstāt.

Bet vējš aiz loga zarus jauca

un zaļiem spārniem plīvodams

gar rūtīm gāja dziedādams.

Nupat vēl mazā istabiņa

bij mīļa itkā pasaciņa.

Nupat vēl dega atmiņā

viss raibais mūžs un dzīve visa

ar dienām baltām, nebaltām,

ar laimes, sāpju asarām,

un viss, viss saistīts kais ar tām.

Tad pēkšņi pārtrūka kautkas

un pamazām viss bāli dzisa,

kā guntiņa dziest mežmalā,

kas naktsgājēju maldina.

Un viss tik svešs tam palika,

kā kaut kur tāļu aizgāja.

Un paša pēd'jā asara,

kas — diez kāpēc — pa vaigu rita

nu it kā sveša, tāla šķita.

Un žēl vairs nebija nekā.
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2.

Vēl skaistāka par dziesmu, kura

caur baltu bērzu birzi šalc,

ir dvēslei dziesma, kad to tura

pie krūtīm debess sūtnis balts

un it kā vārgu bērnu nes

prom no šīs maldu pasaules.
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Vecmāmuļas piemiņai

Man tava dzidrā balss vēl bieži ausīs skan,

pie kodeļas kad sēdot sirmi zilā rītā

„vēl Dievs man dzīvot vēlē" dziedāt māci man —

tik silti laimīga, kā gaismas atpestītā.

Dūc brūnais ratiņš, viegli brīžam čīkstēdams.

Tek zaļgans pavediens caur taviem pirkstiem veciem,.

Zem kuplās kodējas tev blakus, dziedādams,

es rātni stāvu. Un man šķiedras birst uz pleciem.

Man tava dziesma tīk un tava dzidrā balss.

Tik netīk ābece, kas vienmēr nāk pēc viņas.

Tad tikai dīžājos — kaut drīzāk, drīzāk gals...

Ak, cik daudz mīļākas man tavas pasaciņas!

Jeb senās atmiņas kad vēl reiz stāstīt sāc
—

par Kukurbalļu (oi-oi!) un par levulīci;

un kā no Dauģeniem uz Silmačiem tu nāc,

un kā reiz Salacā tik tikko nenoslīci...

Kā „vellu alā" ālējas pats nelabais^

ko nevar izdzīt desmit mācītāju papas,

līdz tēvareizi ačgārni (man metās bais'!)

sāk skaitīt viens... Nu tad šis tomēr metās lapās ...

Un senā jaunība tev vecā sejā mirdz.

Un senās ciešanas. Un senie tālie prieki.

Es acis aizveru —: ne ratiņš vairs tur irdz,

bet Salaca plūst dūcot... Un mēs — salacnieki...

Ak, mana sirmā māmulīt, ja sevī tagad es

vēl ieskatos, un ja man liktens brīžam devis

ir dziedāt dziesmiņu, kas nāk no dvēseles —

tad, māmulīt, tā maza daļiņa no tevis!
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Kā egles sēkla kaut kur tālā mežmalā

ceļ vecās egles miņai torni zaļu, augstu, —

tā aizskrejošo mūža gadu plūdumā,

ar savām klusām dziesmām piemiņai tev plaukstu

Un tagad skūpstot tavu krustu sūnaino,

kā gaišo seno dienu pēd'jo liecinieku, —

man pēkšņi šķiet, ka tavu roku krunkaino

vēl reiz, kā tad, pie savām bērna lūpām lieku . .
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Rudolfa Blaumaņa piemiņai

(10 gadu nāves diena)

Desmit zelta vaiņagi —

desmit klusi rudeņi —

Latvijas birzēs un druvās un pļavās mirdzot ir nokrituši.

Desmitkārt efeju to,

tautas dziesminiek, tevi kas apēno,

ziemeļu vēji jau desmitkārt salnā un sarmā to ietērpuši.

Kā upe, mūžība

plūst neapturama —

mirklis trauc mirkli, diena dzen dienu, gads gadu raida,

un līdzi tam nīcība

saltā un pelēkā

visam, kas daiļš un skaists, uzglūn un aprīt to gaida.

Tik tevi, dziesminiek,

tās dvaša neaiztiek —

tu dzīvs, tu dzīvs starp mums! ik latvieša sirds tev to sacīs,

un mīļš un tuvs tavs tēls

kā toreiz, kad Latvijas dēls,

kad gaišākais Latvijas dēls ziemeļos slēdza uz mūžību acis —

Gan stīgas pārtrūka,

gan kokle sadrupa,
bet dziesma skan vēl, skan; bet dziesma gavilē, raud vēl

un maldās,

uz sirdi iet -no sirds;

kā burvju strauts tā irdz

un dvēslēs jaunās aizvien pamodina dailes ilgas saldās.

Nāk vakari un tumst,

un Indrānu tēvs skumst

par ošu šalkām jautrajām, kas Latvijā vairs nava.
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Un tauta skumst tam līdz. —

Kā melnais sēru zīds

tad, dziesminiek, pār mums šalc spārnu lidošana tava.

Daudz zelta vaiņagu,

daudz gadu, daudz rudeņu

Latvijas birzēs un druvās un pļavās mirdzot vēl kritīs,

un daudzreiz efeju to,

tautas dziesminiek, tevi kas apēno,

ziemeļu vēji ar ledainu roku to daudzreiz, ak! daudzreiz

vēl sitīs.

Bet it kā efeja tā

klusā un vientuļā

tumšzaļās ēnās tavu mieru tik maigi šūpo un līgo,

tā tautas dvēsele slēdz

tevi piemiņā mīļā, un svēts

un mūžam būs svēts viņai vārds tavs līdz ar dziesmu tavai

nemirstīgo.
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Dubura piemiņai

Paklausies, paklausies, Latvijas Indrānu māt,

ēnas kā šovakar žvīgo tik tumši un mulsinoši.

Paveries, paklausies, Latvijas Indrānu māt,

vai tur aiz loga neelpo Indrānu nocirstie oši —?

Zari līkst vaidot un galotnes baigu un ļaunu ko šalc.

Vējš, kas no tālajiem ziemeļiem baismu pilns aizelsies skrējis —

planda tos saltajiem spārniem. Lūk, līķa auts drebošs un balts

šķiet, nupat tumšajos zaros kaut kur būtu pazibējis...

Paklausies, paklausies, Latvijas Indraņu māt,

vējā aiz loga vai kāds it kā lūgšanu neskaita klusi — ?

Aizturi elpu uz brīdi un paklausies, Indrānu māt,
vai tu šos vārdus jau neesi kādreiz kur dzirdējusi — :

Sirds vēlas saraut saitu

ar nikno pasauli

un viņas viltus gaitu,

jo nepatīk man šī.

Uz spožo debess ēku

stāv ilgodamies prāts.

Kas šeitan nīda grēku,

tas tur tiks godināts.

Indrānu māt, vai tev vārdi šie neiekrīt dvēselē tā,

vaļējā kapā no lāpstas kā dunot krīt smiltis un oļi — ?

Vējā aiz loga tur drausmīgi baigajā naktstumsā

vai nav dzirdami maldoties mirēja nedrošie soli — ?

Paskaties, Indrānu māt, vai nu nav, it kā izdzistu

svece, kas, Indrānu tēvam sabrūkot, izslīd iz rokām —
?

zini, tad zini jel: tālajā ziemeļu svešumā nu

Latvijas Indrānu tēvs beidzis cīņu ar pēdējām mokām.
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Latvijas Indrānu tēva šovakar nava vairs mums.

Zudis viņš, dzisis — kā sudraba skaņa, kā nopūta gaisā.

Ziemeļu efeju skumjais un tumšzaļais stīgojums

mierinot liecās pār viņu šai brīdī un nakts rasu kaisa.

Pārrautas pēdējās saites un pavediens izrisināts.

Latvijas zvaigznēs vairs gaišākā spīdēkļa nava.

Sveicināts — nāvē un dusā lai sveicināts

tas, ap ko šalca kā oši Latvijas daile un slava.

Tas, kura elpojiens pirmais un pēdējais

dailei — tik dailei un skaistumam ziedoti bija;

priesteris klusais un cietējs un cīnītājs,

pieri zem lauriem kam ērkšķi visdzēlīgie vija.

Sveicināts — mūžīgā mierā lai zemīgi sveicināts,

Latvijas nākotnei daiļajai sirdi kas karsto tu devi!

Dusi nu svešumā, svešzemes velēnām klāts.

Sveicināts, tūkstoškārt tālumā sveicināts,

Latvijas smiltīs līdz klēpī kā bērnu reiz ieaijās tevi!
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Piemiņas dzejols

Plūst atkal mūsu telpās lampu gaisma maigi.

Kā citkārt, šovakar še biedris biedri sveic.

Visapkārt, kur tik raugos, pazīstami vaigi,

ko neteic runāts vārds, to rokas spiediens teic.

Bet nav mums šoreiz senās jautrības un smaida,

kaut gan ap savu ugunskuru mēs kā citkārt nu:

šķiet — katris no mums vēl ko paslepeni gaidia,

šķiet, it kā skats ikvienam vēl ko meklētu...

Vēl trūkst... Vēl viena trūkst... Trūkst viena mīļa vaiga

Ak, veriet durvis, biedri, lai viņš iekšā nāk!...

Sveiks, mīļais, mīļais draugs. No ceļa tumša, baiga,

ko gāji tu, tik retais atgriesties vēl māk...

Bet tu — tu atgriezies! Tu nāc šaī brīdī klusi

ar tumšo vakarvēju, kas aiz loga šalc

no tālās saltās mājas, kurā vientuļš dusi,

tu garā nāc pie mums — gaišs, apskaidrots un balts.

Un neticam tad vairs, ka tu jau šķīries būtu —

šķiet: tu ik dienas tepat mūsu vidū vēl...

Un tomēr tevi pieminot jūt krūts ko grūtu,

un žēl tiek tevis, draugs, tik bezgalīgi žēl!...

Trūkst tavas balss, tik mīļas mums ikkuram.

Trūkst tavu čaklo roku, tavas siltās sirds.

Un siltuma trūkst mūsu ugunskuram.

Trūkst ik uz soļa kas, kāmēr tu no mums šķirts.

Trūkst dvēseles tam darbam, ko mēs darām,
Trūkst mudinātāja, trūkst tā, kas sauc.

Trūkst negurstoša cīnītāja gaismas garam,

Trūkst karognesēja. Trūkst daudz kā, ak, tik daudz!
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Un visiem mums viens jautājums uz lūpām kvēlo:

kādēļ, kādēļ tik agri no mums šķīries tu?

Kādēļ mums nāve atrāva šo sirdi cēlo,

kas tikdaudz daiļa, laba dot mums varētu!

Un kaut gan agri tevi sauca un tu gāji,

ko tavas rokas sēja, tas vēl dīgs un zels!

Tā šķirdamies tu mūs vēl tomēr neatstāji —

no tavas priekšzīmes dažs labs vēl spēkus smels.

Lai miers, lai salda dusa tavām miesām iznīcīgām,

Lai mīli sedz to svešas malas vēsā smilts!

Bet tava piemina, tavs vārds uz mūsu dvēsles stīgām

vēl ilgi, ilgi skanēs, it kā pavasara sveiciens silts!
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Miera dziesma

Ak, cik saldi aizmirsties,

ak, cik saldi aiziet dusēt!

Mūžam liels ir miera Dievs,

kas spēj visu dziedēt, klusēt.

Ak, cik saldi acis slēgt,

kad tās skatīt pagurušas.

Saldi sāpju skūpstus bēgt

dvēselēm, kas piekusušas.

Daudz kas centies, cīnījies —

ak, tam brūču daudz un moku

līdz uz pieres miera Dievs

uzliek savu vieglo roku.

Glāstīdama pārrauj tā

dvēslē pēd'jo sāpju stīgu

un tai pāri vēdina

zvaigžņu mirdzu bezgalīgu.

Ak, cik saldi aizmirsties,

ak, cik saldi aiziet dusēt!

Mūžam liels ir miera Dievs,

kas spēj visu dziedēt, klusēt...



V
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Rudens 1915. Tautas bēdās. Spoku stunda. Sāpīga dzīru

dziesma. Vagonā. Parole. Tautas bēres. Karā kautas

dvēselītes. Puķes. Svešā Dievnamā. Kanonas. Likteņa

šūpulis. Jaunajam gadam. Sauciens tālē. Dzimtene un tāle.

Latvju daiņas. Tautas dvēsele.
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Rudens 1915. g.

Nekad no rudens mākoņiem

nav tik daudz tumšu skumju lijis.

Nekad vēl vējš zem debešiem

tik nežēlīgs un ass nav bijis.

Nekad vēl izmisuma šķēps

nav tik daudz strauju siržu ķēris.

Nekad vēl lielceļš Latvijā

nav tik daudz rūgtu asru dzēris.

Nekad vēl tik daudz nopūtu

nav klusās pusnakts zvaigznēs Taidlts.

Nekad tik sāpīgi nav smaidīts.

Nekad, nekad no nākotnes,

ko mūžība vēl klēpī nes, —

nav tik daudz cerēts, lūgts un gaidīts..
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Tautas bēdās

1. Gāju putni

Rindās aizbrauc Dievputniņi

līdz ar sauli, mīļo māti;

vēja zirgi, puķu rati,

zvaigžņu segām celi klāti.

Rindās, tauta, tavi bērni

aiziet, aizklīst — kurp? kas zinās!

varbūt melnie kraukļu bari,

kas <ap galvu jūk un tinās.



233

2. Trīs biķeri

Pa vaska dzeltainiem lielceļiem,

zem svešām zvaigznēm un debešiem

iet māmiņa — rokā trim biķeriem.

Viens
— dzimtenes sērdieņu asarām,

otrs — as'nīm no dzimtenes ežmalām,

trešs — cerības malkam vispēdējam.

Jo tālāk dziest dzimtenes varvīksnas,

jo biežāk tai solis sapinās,

jo vecās rokas kļūst gurdākas.

Kur asaru biķeris izlija —

ai, ilgi tur rozītes ziedēja,

ai, ilgi tur vālodze elsāja.

Kur asiņu biķeris izlija —

ai, ilgi tur zemīte vaidēja,

ai, ilgi tur lūgšanas nerima.

Kur cerības biķeris izlija —

ai, saulīte vaigu tur aizsedza,

ai, māmiņa ceļmalā pakrita

Pa vaska dzeltainiem lielceļiem

skrien vēji no rītiem uz vakariem

uz dzimteni — pēdējiem sveicieniem.
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3. Pēdējas mantas

Viss ja izgaist, viss ja zūd,

ja no visa jāatsakās —

kokle, šķēps un krusts, varbūt

pavadīs mūs beigu takās.

Tēva roka pagurstot

spiedīs šķēpu dēla saujā.

Zaudējot vai uzvarot

ja tas kādreiz kristu kaujā —

krusts ar rokām ēnainām

svētīs viņu, svētīs dusā;

kokle vientuļa zem tām

vaidēs mūžam naktī klusā.
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Spoku stunda

Tagad bez stīgām vijoles

pakar, kur tumšākie kakti.

Tumšākā kaktā pats vijolnieks

klausās, kā suns gaudo nakti.

Kur nu vairs dejas! Kapiem viss pilns.

Dziesmas kur vairs —
visur slimi.

Veselie kustas tik gurdi, kā šķiet:

atgriežas piligrimi.

Miglā aiz apsēm kad mēnesis trīc

plīvodams piedurknēm savām,

liekas: vējš spokainu mironi

šūpo pie karātavām.

Tagad bez stīgām vijoles.

Tagad bez dziesmām mājas.

Ziedošā ceriņā pagalmā

kraukļiem dreb krampainās kājas.
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Sāpīga dzīru dzeesma

(Latvju kareivim M. P.)

Otrreiz gailis dzied,

Otrreiz naktsgars iet

garām vaidot.

Ak, kaut drīzāk rīts!

Šķēpa asmens trīc

blāzmas gaidot.

Notrūkst lūpās vārds,

Vīns pa grīdu sārts

lēni recē.

Sarkans mēnesstars.

Apkārt spoku bars

plandās svecē.

Tāli atmiņā

klusa dziesmiņa:

aijā-zūzu...

Dzied' to, māmuli,

zemes šūpulī

kad es dusu.

Asins zieds pie krūts.

Asins skūpstu sūc

lūpas steidzot.

Svētā stunda šī

tomēr situsi

beidzot — beidzot.

Trešreiz gailis dzied,

Trešreiz naktsgars iet

garām vaidot.

Draugi, rīts! jau rīts!

Šķēpa asmens trīc

blāzmai smaidot.
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Vagonā

Plīvojot skrien izrobotas birzes garām.

Rati dreb un dun un maigi ritmā dūc.

Tumsā vērot tīk man ceļa biedri svešo:

četri Jura krusti tam pie jaunās krūts.

Bronzas sejs. Bet acīs dziļš un dīvains maigums.

Nenociešos es. Sāk runas ritēt mums:

kurp? no kurienes? — No cīņas. Un — uz cīņu.

Te kā neviļus man pasprūk jautājums:

„Jūs uz cīņu? Bet ko tur vairs, sakiet, gūsiet —

varonības zīmes taču visas jau

gūtas jums!" — Kā apmulsis viņš brīdi

skatās, un tad iesāk: „1r... bet ari nav.

Nav vēl īstās. Trūkst vēl. Trūkst vēl viena krusta —

baltā koka krusta svešā mežmalā.

Kas nav guvis tā, tam tomēr vēl ir sveša

varonība pēdējā un augstākā — —

—"

Plīvojot skrien izrobotas birzes garām.

Rati līgo, dun un maigi ritmā dūc.

Notrūkst runas mums. Tik vājā sveces gaismā
četri krusti mirdzot dreb uz jaunās krūts.
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Parole

Nakts garajās sarga stundās

kā zilā mūžībā

stāv krusta ceļos strēlnieks

bālsarmas vaiņagā.

Sals stindzinošs. Nakts gausa.

Sirds brīžam kā pagurtu.

Bet parole šonakt tik skaista:

„Par Latviju dzīvību."

Dun tālē šad, tad dobji

kāds miegains lielgabals.

Zem soļiem vientuļajiem

dzied asi un griezīgi sals.

Vējš nāvējošs ledus spārnus

sit dziedot pār pasauli,

kaut nāktu jel kāds, kaut skaisto

reiz dzirdētu paroli.

Nakts zūd kā moku dzēriens,

rīts zaļi jau škiedrojas.

Lūk, krusta ceļiem tak beidzot

kāds nācējs tuvojas.

Pret zvaigznēm redz zibot pār plecu

kā štiku, kā izkapti.

Sargs jau no tālienes viņam

grib uzsaukt: „Paroli!"

Bet lūpas dreb — mēle stīva, —

viņš izdveš tik nopūtu.

Un atbilde nāk kā iz zemes:

par Latviju dzīvību.
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Tad tūkstoš zvaigznes pēc viņa

sniedz rokas mirdzošās.

Uz krusta ceļiem strēlnieks

redz: parole piepildās.

Un paceltā flinte pēkšņi

iz rokām viņam slīd.

Pats sargs uz krusta ceļiem

kā nopļauta zāle krīt
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Tautas bēres 28. decembrī 1916.

Tik garu zārku rindu

prāts redzējis atceras

tik vasaras naktī, kad migla

pār ezeru līgojas.

Tik dīvainu asaru šalku
—

man liekas — dzirdēt var,

kad pielijušas egles

vējš vaidošiem spārniem skar.
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Kālab šodien nāves zvani

klus un torņiem logi ciet?

vai tie neredz, vai tie nezin,

kas uz mūža dusu iet?

Torni akli palikuši,

skatās logiem aizvērtiem.

Nāves zvani aizbēguši

zinot: jātrūkst būtu tiem.
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Ai, jūs, mīļās latvju mātes

šonakt jāauklē būs jums

izmisums un tukšas rokas —

sāpīgākais auklējums.

Ai, jūs, mīļās latvju mātes

kam nu jūsu glāsti būs?

Dārgā, svētā latvju zeme —

kapu velēnas tos gūs.
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Man tagad netīkas ziedus

ap baltajiem krustiem jums vīt:

man gribētos saujā smiltis

ikkatram jums sasildīt.

Tās smiltis, par kurām jūs mirāt,

tad siltāki jūs segs.

Gan rozes dzimtenes saulē

pār jums vēl ilgi degs.
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Lēni, lēni — viegli, viegli,

sniedziņš lido balts un klus.

Aijā, mīlā dvēselīte,

karā kauta, nemirus'.
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Karā kautas dvēselītes

Karā kautas dvēselītes

zilos mēnešdārzos līgo,

uzvaras un cīņas dziesmām

sidrabotas kokles stīgo.

Dunēdama, dārdēdama

asinīs vaid zeme tāli,

kur kā tumši šausmu biedi

gulstās nāves izkapts vāli.

Mēnešmeitas dzidri bālas

svētī nāves pļauju dusā,

karā kautas dvēselītes

aiznes mēnešdārzā klusā
— —

Zemes māte, Zemes māte,

kur nu tavi staltie dēli?

Karā kautas dvēselītes

nopūšas vēl gateos žēli ...

Mūžām dzidras, mūžam brīvas,

nu tās bezgalībā līgo.

Uzvaras un cīņas dziesmām

sidrabotas kokles stīgo.
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Puķes

Ja dvēseles būtu puķes —

ak, sēru Latvija!

tu būtu tagad visa

kā puķu pasaka.

Cik līgavas un mātes

tad rokās paceltās

pret debesi un sauli

nu nenēsātu tās!

Cik līgavas un mātes

kas tālu kaut kur mīt,

nakts vidū nemostos pēkšņi —

ai, puķe uz krūtīm krīt!

Ai, puķe krīt uz krūtīm —

dziest tumsā vaidiens žēls — —

Ai, puķe krīt uz krūtīm —

ar Dievu, draugs jeb dēls!

Ja dvēseles būtu puķes —

šaī cīņu reibonī

mēs staigātu tagad visi

kā puķu mākonī.



247

Svešā dievnamā

Tik svešā dievnamā man dažkārt iegriesties

kur svētbildes ar skumjām sejām laistās rotās,

starp svecēm priesteri mirdz rizās sudrabotās;

kur dziesmām vīrākdūmos saldi šūpoties.

Un lūk, no ielas garlaicīgi trokšņainās

es atkal soļoju starp kolonām, kas drūmi

kāp zilās velvēs; kūp un smaržo vīrākdūmi

ar skumjām melodijām mainās lūgšanas.

Bet šoreiz man visapkārt neparasta aina:

viss nams pilns cīņas lauka stāviem pelēkiem.

Kā iemaldījies svešnieks izskatos starp tiem,

kā plankums uzkrītošs uz fona vienkrāsaina.

Tak garā tuvi mēs. Un spiežoties starp viņiem

es bālās sejās bārgos likteņrakstus pētu

par cīņas šausmām un par gaviļprieku svētu,

kas šur tur plivinās iz acu avotiņiem. —

Lūk, pulciņš virsnieku. Man patīk noskatīties

Radko Dimitrijeva drūmi stingrā vaigā:

kā skumja atmiņa — pussāpīga, pusmaiga —

caur pantu stingrību ap acīm mēdz tam vīties.

Tad eju atkal, kur vistālais tumšais stūris.

Lūk — grūti ievainotais. Ceļos krist tam mokas.

Bet piere marlijsaitēs līdz pat zemei lokās,

kaut redzams tam tik biedru plecu pelēks mūris.

Un sveces galiņš mazs tam rokā dzeltainajā —

no cīņas lauka līdz tā vai no slimnīcas.

Es redzu: gribētu to aizdedzināt tas.

Bet kā tikt cauri biedru mūrī pelēkajā!
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Un roku vārgo biedrim viņš pār plecu sniedz,

~3a)Krn XpHCTy!" tik iečukstot tam ausi klusi.

Un rokas, ceļas — ceļas... līdz tā nonākusi

Tur, kur drīkst uzplaukt viņas ugunīgais zieds.

Un pēdjā roka kad to sniedz uz altāri,

man šķiet, ka Lielais Cietējs mirdzā sakustētos

kā svecītei šai pretīm sniegtu pirkstus svētos,

ar gaišu glāstu mājot tam — tur tumšā stūrīti.
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Kanonas

Ap katedrāli sirmo

stāv rindā kanonas,

ar mīkstu jaunu sniegu

mīlmaigi apsegtas.

Tām tagad atpūta īsa,

tās kavējas pārdomās,

vai tas ko kaizers teicis,

uz mata ar' piepildās.

Bij kaizers teicis: ik svešnieks

lai krīt jeb ceļu tām griež.

Nu latvju puiku bars smejot

ar sniega pikām tām sviež.
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Likteņa šūpulis

Tauta, tauta
— brīdis šis

rada ainu brīnišķīgo:

jaunais mūsu liktenis

šūpulī virs kapa līgo . . .

Divas rokas pēc tā sniedz:

kaps ar tumšu, asiņainu,

bet no augšas blāzmas zieds —

rīta sārtu, saulstarainu,

Kura uzvaru gan gūs,

kura lems mums nākamību?

vai uz jaunu rītu mūs

aijā, jeb uz iznīcību?

Saulīt, saulīt, māmulīt!

velc ar zelta pavedienu

prom no kapa mūs, lai rīt

cejamies uz lielu dienu!
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Jaunajam gadam

No veca gada pirksta

krīt diena pēdējā.

Mēs nezinām, vai diena,

vai asins lāse bij tā.

Caur vāju rīta blāzmu

pār dzimtenes birstalām

cel jaunsgads savas rokas

zem zvaigznēm trīcošām.

Drīz pirmā diena risīs.

Un kāda vipa būs?

Ak Latvija! asins lāses

vēl ilgi slacīs mūs.

Ne sūdzēties, ne gausties —

lai gaišs ir mūsu skats.

Tik vienu — vienu lūdzam

no tevis, jaunais gads:

Par visām asins lāsēm,

ko slaki un ko ņemi —

ak atdod, atdod dārgo,

ak atdod mūsu svēto,

Mūsu mīļo Latvijas zemi!
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Sauciens tālē

Ak, mana balss ir tik vāja un spēks man tik niecīgs —

ziedoņvējš smiedamies sarausta saucienu manu

Tomēr man gribētos septiņām tālēm kliegt pāri.

Ak, kaut šaī brīdī es kļūtu par raudošu dūcošu zvanu!

Jums gribu dziedāt un raudāt — jūs, izdzītie Latvijas bērni.

Ceļiniek, cejiniek, dzimtenes kuram vairs nava,

visu kas zaudējis, visu kam laupīja, ņēma, —

ceļiniek! dzimtenes spieķa tu nepamet sava!

Avota vilnis, kas mirdzēdams aizrit pār krastu,

mūžam gan neviarēs avotā atpakaļ griesties.

Ziedpārsla sārtā no vakarā irstošā zieda

mūžam pie zieda vairs nevarēs otrureiz sieties.

Dzimtene tava, ak ceļiniek, tagad ir izplūdis avots.

Latvija, cejiniek, tagad ir vējā iziris zieds.

Tomēr lai svešuma vētras vai kur tevi nestu —

Latvijas birzē lausts spieķis lai dzimteni aizmirst tev liedz!

Debess un zeme ja šķiet tevi atstājuši,

dienas ja tavas kā kraukli jūk lidienā žiglā —

Ceļiniek! zini, ka Staburags asras par tevi

dzimtenē raud katru nakti un Zilaiskalns nopūšas miglā.

Zini, nāks diena, kad skanēs pār Latviju taures.

Miglaino galvu tad Zilaiskalns purinās priekā.

Saulītē plandīsies ērglis gaišs, blāzmainiem spārniem,

Latvijas jumti grims ziedu un karogu sniegā.

Nāks tad tā stunda, kaid mutuļos upuru dūmi

Latvijas debesīs jaunājam Latvijas rītam.

Ceļiniek, cejiniek — lai tu kur būdams tad būtu —

jātiek tev dzimtenē, mājās un atpestītam!
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Neprasi, ko tu tad darīsi gruvekļos, pelnos un drupās;

neprasi, cik tev būs spēku, ko varēsi! Ceļiniek, dzirdi:

viens ir, ko varēsi tomēr tai lielajā dienā —

nolikt uz Latvijas altāri sadegt daudz cietušo sirdi.
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Dzimtene un tāle

Tu trauci tālē, tāle tevi sauc.

Velk nezināmais saldi vilinādams. —

Ar varu brīnišķu tu tieci rauts,

tev šķiet: nekas nav augstāk par to stādams

tu padodies tam akli, nedomādams. —

Tu aizeji! Bet atceries šo, draugs:

tur tev par tāli dzimtene kļūs tava!

Un brīdis nāks, kad viņa tevi sauks,

tu pagursi — tik sauciens šis būs jauks;

viss sāks tev apnikt, kas no viņas nava,

ne zelts vairs valdzinās, ne lēta slava.

Viens vienīgs burvīgs sapnis dvēselē tev plauks,

tik saldi nezināms, kaut sen viss zināmais.

Un tas būs: Dzimtene -tās saule, vējš un gaiss

un tavas latvju mēles maigums burvīgais

Un nebūs miera, līdz tos atkal gūsi, draugs.
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Latvju daiņas

Kad lasu senās mīļās tautas dainas,

kur katra lietiņa kā zeltā mirdz,

man brīžam acis satvīkst asarainas

un vieglās sērās saldi pagurst sirds.

Cik daudz tur skaistuma — tik vienkārša un svēta

cik dziļi sirdī katris vārdiņš skan!

Šķiet pasaule, kā nekad neredzēta,

un tomēr viss tik tuvs, tik zināms man!

Tur saulīte, tur cīrulīts, tur lietiņš,

tur ieviņa pie upes ziedos līkst;

tur vaska mēnesīts, tur zvaigžņu sietiņš;

tur meitene kā brūklenīte tvīkst;

tur dzied pie loga māmulīte sirmā,

tur skalu dūmos ratiņš gurdi dūc;

tur rozītēs krīt rudens salna pirmā,

un tur caur dziesmām dzirnaviņas rūc . . .

Ap visu šauro, sīko ikdienību,

ko vienaldzība tagad kājām min,

tur varavīksnas krāsu bagātību

kā rotādamies latvju dvēsle pin.

Ak, acis — tālās, senās, izdzisušās!

jūs pazināt bez sāpju asarām

vēl skaistumasaras! Kā puķes, pielijušas

ar spožu rasu, tā ir palikušas — —

šaīs daiņās visas lietas apslacītas tām.
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Tautas dvēsele

Tu pār mums visiem lidinājies klusi,

kaut dienas troksnī, cīņās, darbu dziņā

tu izliecies mums tāla, pazudusi

un laika tumšā straumē nogrimusi

kā Dieva nams balts sirmā pasaciņā.

Bet nogrimušā senā Dieva namā

vēl mīļāk eņģeļi kā citur mīt

un ziedu vālītes ik vakaru un rīt'

tur kaut kur dziļā tumsā nezināmā

pa zelta zvaniem reizēm piesit klusi.

Un sirds, kam dienas kņada apnikusi,

tad ilgi klausās viņos noreibuši . .
.

Tu pār mums visiem lidinājies klusi

un maigiem tīmekļiem mūs visus apšķetini

un mūs, kā neredzamā tīklā, visus tini

un vedi mūs un liec mums visiem iet

uz to pusi, kur dzīlē zvani dzied —

kur nogrimušie zelta zvani dzīlē dzied

Tu katrā darbā ieliec slēpu ziņu,

kā upes plūdā viļņu pasaciņu.

Tu visu aptver, apgaro un vadi

un katrai lietai viņas veidu radi.

Tu latvju dziesmas šķetini pār laukiem, pļavām

kā zelta tīkli virmo tās no rokām tavām.

Tu mūsu birzes zīda pirkstiem glaudi.

Tu mūsu padebešos Pērkoņtēvu audi.

Tu mūsu bērziem lāpi kažociņus

un zaļos pudurīšos pulcē viņus.

Tiem pāri uzpūt baltas debestiņas, —

un iznāk bezgalīgi mīļās latvju birstaliņas.

Tur pusnaktī jāj sirmā kumeliņā

caur zvaigžņu mirdzu latvju pasaciņa.
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Tu dzeguzei kar zvanu zaļā zarā,

lai sāk tā latvju pavasari zvanīt,

kad ganiņš pērnos rugājos dzen aitas ganīt,

un lagzdos bites dūc jau sirmā barā.

Tu uzaun viņām ziedputekju zābaciņus

un taurenīšiem dodi raibus karodziņus.

Tu pievelc, pavasara nakti vizuļainām stīgām

un miglas rokām izirstošām, bālām

tu rādi ceļā nogurušām bezdelīgām,

kas tumsā atmaldījušās no zemēm tālām

ar pavasara vēju silto brīvo, —

kur latvju būdās uguntiņas plīvo.

Tu ietin sērās klusās kapsētiņas,

kad kādai latvju sirdij pukstēts gana,

un baznīciņa žēli, žēli zvana,

kad aiziet kāds pie trūdu māmuliņas.

Raud vējiņš, lokot liepu galotnes,

un tu tā raudas skumjiem draugiem nes.

Bet kad pār prieku sirma krēsla zied,

kad latvju māte aijā-žūžu dzied,

un it kā Īriju klēpis dzidrā avotā

krīt viņas dziesma dvēslē jaunājā, —

tad tavi spārni zemu noliecās pār to

un pirmo svēto sapni viņā iestīgo.

Un mātei vieglā pusnomodā šķiet:

tik zili vijņi nu caurt elpu iet,

it kā pats Zilais kalns pie šūpļa nāktu klātu

un zilo galvu lēni purinātu
. . .

Un mūžam latvju bērns vairs nevaT aizmirst to—

Un Zilais kalns tam dvēslē dūmako
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un skubina un klusi sauc to iet

uz to pusi, kur dzīlē zvani dzied,

kur nogrimušie zelta zvani dzied —

Un kāmēr brīvais gars nav viņā kauts,

Viņš mūžam ies, kurp Zilais kalns to sauc!
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Jaunā ticība. Zobens un lilija. Putrabols. Domātājs. Dāvi-

nājums. Atzinība.
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Jaunā ticība

Man bija draugs. Labs draugs. Kaut ceļi nevienādi

bij mums, tak cienīju to reto dedzību,

ar kuru stāties — nu, kaut vai uz barikādi

viņš nebijās par savu jāaino ticību.

Ar resnu, resnu nūju vienmēr stiprās rokās,

kas dažreiz likās man kā pārlūzusi ilkss,

viņš lepni teicās, esot vieniem bīstams vilks,

bet mīļš un gaidīts pestītājs tiem, kuri lokās

zem aklās mantrausības nolādētās varas.

Un pagāja tā vasaras un ziemas garas,

bet viņš ar nesatricinātu pacietību

tāpat vēl ložņāja pa kaktiem tumšākiem,

ar ilksi rokā, sēdams jauno patiesību

starp bārgās dzīves nospiestajiem sērdieņiem,

par trimdu nebēdādams pat un cietumiem. —

Un tad — tad netikāmies mēs vairs dažu gadu.

Gan šad tad pieminēju draugu: varbūt viņš

aizvien vēl vajāts, ciešot trūkumu un badu,

būs paguris un beigās salausts nabadziņš.

Te reiz, pa ielu soļojot, pilns tumšu bažu,

es redzu pretīm drāžot greznu eķipažu.

Un tajā —? draugs mans — smīnošs, gluds un glīts!

„He, tu tas?" — „Es!" — „Nu redz — nu redz, kā piepildīts,

ko māca vecā ticība: kas asrās sēs,

tas, lai vai kad, reiz pļaujot gavilēs!"

Bet draugs mans paliek nopietnis: „0 nē, ne tas!

mums jauna ticība: viss lēnām pats no sevis attīstās,

kā māca Darvins; top caur apstākļiem —"

„—
Tas ir: kas ilksis sēj, tas pļauj pēc kamanas —?"

es gribu piebilst. Bet jau bērais aizlaiž aumaļiem.
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Zobens un lilija

„Bet kur tad jūsu zobens?" — Lilijā!

„Un lilija?" — Tā tepat kabatā!

„Man šķiet —ne visai ērti tas —"
— Kā tā?

,J3audz ērtāk blakus karotei aiz zābaka."
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Putrābols

Mana galva — viņa nav priekš pasaules šīs, —

es dzimstot to atstāju debesīs,

lai labāk tā Ābrama klēpī gul,

nekā pasaulē tukšus salmus kul.

Bet kājas patlaban nav vajadzīgs audzēt:

man manus kaimiņus tiktos saudzēt,

jo droši vien viņus sabradātu,

ja kājas es pieaudzētu sev klātu.

Un rokas man netīk aiz sirdsšķīstības:

ir manī pamostās grēcīgas gribas.

Un ko tad man viņas izaudzēt vērt,

kad Kristus pavēl, lai nost viņas cērt.

Šai grēcīgai dzīvei (— kam gods nākās — gods)

man šķiet, tikai vēders ir piemērots.

Es zvēru: mana galva ar domātu tā!

Lai dzīvo tad vēders! Alelujai!
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Domātājs

Pie katras izdevības pūlās visiem stāstīt tas,
ka domas viņam lielas, brīnišķīgas, varenas,

kā uguns lāva — smadzenes pat sākot kust!

Es gaidu, gaidu, vai tak nenāks redzams kas —?

Viss velti. Paskatos — tik garas ausis kust.
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Dāvinājums

Jūs esat vista nepelama,

pat špetna — jāsaka, kas ties' —

jūs turaties pie putnu nama,

kur labpatīk jums kārpīties

pa mēslu čupu godājamu,

kur grauds nav tālu jāmeklē,

pie kam uz gaili senzinamu

jums vienmēr ilgas dvēselē.

Pat nolecot no olu dējas

pie krūma, kur tas bišu trops,

jūs kladziniet priekš tā, cik spējas,

nu — kā jau ticīgs vistas lops. —

Tā dienas jums kā taukos ripo:

knābj, kašņā, pakladzina, sēd

un paskatās, kā cālēns tipo

un vai tas putraimus ar' ēd

Bet ja jums tauki kļūs par jūgu,

tad nāksies drusku izsvīst tos.

Ar tiem tad smērēs centrifūgu

un šujmašinu ieeļļos.

Un es no savas puses saku

(nav sejā mazākais man smīns):

katrs slavēs jūsu tauku slaku,

kas mīkstāki kā glicerins.
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Atzinība

0 ne, — o ne — pardon! bet es jūs lūdzu —

es it nemaz, nemaz jūs neapsūdzu!

Jūs visi esiet pat vēl drusciņ labi,

un drusciņ laipni, drusciņ sirdsžēlīgi;

un ja man slikti klātos, varbūt, kādu brīdi,

jūs būtu drusciņ briesmīgnelaimīgi.

Un ja es nomirtu — jūs drusciņ izsamistu,

pat asras kādam drusciņ, dikti lietos.

Un manas lūpas — ja taīs ieskatītos —

pat tad par jūsu drusciņu vēl drusciņ — smietos
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Uz balto pilL Rītazvaigzne un Ziemeļzvaigzne. Meža pa-

saka. Dāvids Zaula priekšā. Malkas vedējs. Dziras ve}u

Jaikā. Ciņa ar eņģeli. Rendec-vous. Sūnu māmuliņa.



269

Uz balto pili

Uz ziedoša taka viņi sastapās,

viņi sastapās smaidīdami.

Un tūdaj uz vietas tie sapratās,

un celi tiem nešķirami:

viens ceļš, viena zvaigzne, vienas sāpes, viens prieks,

viens sapnis, viena dziesma, — un beidzot

pār visu, aiz visa
—

viena balta pils.

Klās gadi par mirkļiem turp steidzot.

Tiem apkārt dzirkst sārkstošu rītu kvēls,

Tiem apkārt kūp mežgali zili —

„Ar Dievu, ar Dievu! mums jāsteidzās,

ceļš sauc mūs uz balto pili!"

Tiem pretim nāk nogurums — mocošs un tumšs.

Aiz muguras — smiekli un zaimi.

„Ar Dievu! kur skaisti vējš vītolos dzied

par laimi — par baltās pils laimi!"

Tiem pretīm nāk nāves līkušais stāvs

ar cejā gurušiem gariem.

„Ar Dievu! Lai salda tiem atdusa

zem ceļmalas ēnainiem zariem!"

Uz priekšu, uz priekšu! Tik steigties, tik iet!

Un, lūk, taču — sārtajā tālē,

kā ziedošu ievu pulks miglājā

jau baltās pils torņgali bālē.

Nu sveika, tu mūžīgi baltā pils!

Tās vārtos tie ceļos krīt klusi

un skūpstot tās sliegsni, neviena, tie zin,

nav piere to aizskārusi
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Un skūpstot tās sliegsni, divas stigas kā trūkst,

tā pārtrūkst tiem sirdis
...

Ar Dievu!

Ai, skaists bija ceļš, bet vēl skaistāka pils!

Ar Dievu — Ar Dievu — Ar Dievu —

Divi sirmas pelnu kopiņas

pie baltās pils sliegšņa nu balo,

un vēji ar debesu asarām

tās garamstaigājot skalo.

Bet naktis, kad pāri iet mēneša glāsts,

tur uzplaukst divi ziedi zili.

Tie zvana un zvana klusītiņām

pie mēneša sidraba dzītiņām,

lai laižot šos baltajā pilī
. .

.
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Rītazvaigzne un Ziemeļzvaigzne

Pār visām dimanta pilīm,

pār visiem zeltītiem torņiem —

aiz septiņiem mākoņu kalniem,

aiz septiņām rītblāzmas jūrām,

starp snaudošu liliju pļavām,

pie mūžīgās debesu gaismas

klusi ritošā avotiņa
stāv brīnišķā Rītazvaigzne.

Tai vainadziņš mirdzošs kvēl rokās.

Ar starotiem pirkstiem tā raisa

no viņa liesmainus ziedus

un sviež tos maktsmelnajā telpā —

mums garām kā blāzmaiņus rītus —

sviež tālajam ziemeļu princim

sirds ilgu sveicienus gaišus.

Bet ziemeļu dunošos kalnos,

zils tērauds un zaļi ledi,

kur staigā skanošiem piešiem,

kur kāvi cc} sarkanus šķēpus

un pilina asinis jūrā, —

tur tumšzaļā leduspils tornī

nakts atvērtā logā skumst princis -

bāls, ledainu vaiņagu galvā

un sapņo par princesi tālo,

par brīnišķo Rītazvaigzni . . .

Raud krūtīs tam sāpes un skumjas;

ak, nevar viņš aizsteigt pie viņas!

ak, zvaigžņu tilti par viegliem

priekš viņa kumeļiem straujiem,
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kas ledu un tēraudā kaiti,

nakts krēpēm un viesuļa gaitu. ■

Bet pusnakts visklusākā stundā

viņš tver savu dzintara loku

un raida ledainas bultas

ar asins pilieniem galā,

no paša krūtīm kas dzeltas,

uz zvaigžņotās princeses sirdi
.
. .

Bults nokrīt uz dimanta kalna.

Bults nokrīt rītblāzmas jūrā.

Bults nokrīt liliju pļavā.

Bults nokrīt mūžīgās gaismas

klusi ritošā avotiņā —

turpat, turpat viņai pie kājām . . .

Bet viņas sirdi tā nesniedz.

Un bālais ziemeļu princis

ar ledaino vaiņagu galvā

triec drumstalās dzintara loku

un noslēdzas ledus pils tornī.

Tik kāvi iet apkārt kā sargi,

ceļ šķēpus sarkanus, platus

un pilina asinis jūrā . . .

Pār visām dimanta pilīm,

pār visiem zeltītiem torņiem,

aiz septiņiem mākoņu kalniem,

aiz septiņām rītblāzmas jūrām,

pa snaudošu liliju pļavām

plūc puķītes starotas, spožas

un vaiņadziņu pin jaunu
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sev brīnišķā Rītazvaigzne.

Pin, suminot dziesmiņu klusu,

zili mirdzošā tīkliņā trīsot.

Un domā — un domā — un domā —

un domā par ziemeļu princi
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Meža pasaka

Bij sveša mala, kur ez apmaldījos.

Man ejama bij šaura meža taka.

Ap mani tinās zaļo ēnu vēsums

kā valgi atvēsuši linu dvieli.

Ar spožu sudrabbiķeri pa priekšu

man saule gāja, sniegdama ik zaram

un galotnei pa karstam vīna malkam.

Un klusi liecās zaļās galvas pretim,

kā biķerim, kas dziļo mieru solot

ap altāri iet iesvētītās rokās.

Bet vasara, ar sulām piebrieduši,

kā dzeltains auglis smaržoja visapkārt

un prātus mulsināja kairā tieksmē.

Te pēkšņi, it kā kāda tumša vara,

ar neredzamām rokām sagrābusi,

raut sāka mani projām zajā maldā.

Es pazudu pats sev, tai atdodamies,

un gāju — gāju Gāju nenojēgdams,

kurp mani ved. Uz pirkstgaliem, kā zagšus

kā saudzot klusumu, es skriešus steidzot —

bez ceļa, bīdamies pat atskatīties,

kā noziedznieks, kam ķērāji uz pēdām,

kā briedis, medinieku suņu vajāts.

No zaļām adatām, kas sejā cirtās,

caur zaru biezokni uz priekšu traucot,

gar vaigiem asins siltās lāsēs rita

uz rokām krizdamas, bez sāpju jausmas.

Pulss deja deniņos un pierē, dobji dunot.

Ne domāt spēju vairs, ne mērķa vērot —

tik skriet, kurp rāva nezināmā vara.

Es ilgi klīdu zaļās vēsās ēnās.

Tad ēnas sadila un aizplīvoja,
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un gaismai brīvi plūda baltās trīsās

no tīrelīšiem, saules satveicētiem.

Uz brūnas siekstas, tīrelīša vidū

es atkritu ar smagu nogurumu.

Vējšs zaros iešalcās un man visapkārt

pie gariem kātiem zili ziedi līka,

kā zili zvaniņi. Un vēsmas pūsmā
tie viegli sanēja, kā dažkārt tālu

aiz zilām miglām nāves zvaniem vaidot. —

Tad it kā mīkstu neredzamu spārnu

vēss mājiens viegli iesitās man sejā

un vaidiens tumšs, kā dziļi apakš zemes,

bet tomēr tuvu, izskanēja gaisā.

Vējšs rotādamies lieca zilos ziedus,

un tad — tad turpat, gluži sev pie kājām,

starp atliektajiem ziediem ieraudzīju

to, par ko man tik grūti, grūti runāt:

Bāldzeltains sejs, ar slēgtiem acu plakstiem,

ap tievām lūpām laimes sāpju smaidi,

un gari vaska pirksti, sažņaugušies

uz krūtīm atsegtām, it kā taī vietā

tiem nupat dabūts čūskas dzēliens sedzams.

Man brīdi šķita tas, kā parādība.

Tad plaksti tai, kā atmostoties, cēlās,

un sejā jutu es, ka mani skūpsta

ar viņpasaules mirdzu pilnas acis.

Un laimes dziļākās un moku šausmīgāko

bij pilns ik vārds, ko dvēsa sausās lūpas:

„Jūs atnākuši
. .

. tomēr atnākuši
. . .

cik labi!
. . mana dvēsle jūs tā sauca .

. .

ar visiem savas būtnes tumšiem spēkiem

Še par daudz ziedu smaržu
. . . Vieglis reibons
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man laikam uzkritis, starp ziediem klīstot — —

Man tomēr ziedu vajaga
. . .

daudz ziedu . . .

ne man, bet viņai vajaga to . . . viņai ■—

ar ledus puķu mirdzumu ap acīm —

kam es visskaistos ziedus sūtīju, ko vien tik

spēj raisīt mākslas brīnišķās un saule
.

. . saule
. . .

Bet tie vēl laikam nebij diezgan skaisti

par tiem vēl viņa diezgan nepriecājās.

Bet kad tā līgsma nav, tad man ir salti —

tad dvēsle krūtīs salstot dreb un pagurst

Es tādēļ atnācu šaī ziedu valstī

pēc brīnumzieda ...
Šoreiz bij man laime... laime ...

Vēl skaistāka par to, kas man uz krūtīm
.
. .

lūk te
. . . vairs viņa negribēs . .

.

lūk te
. . .

Es viņu paslēpu zem apģērba,. . .

Tā neļķe, kādu reti, reti atrod
. . .

To viņai aiznesiet
... jeb pastāstiet par to . . .

Es nezinu
. . .

man laikam vieglis reibons
. . .

es nezinu, kad vieglais reibons pāries —

bet salti nav man
.
. . salti nav man vairs

Lūk te ... uz krūts
...

uz kreisās krūts
...

lūk te ...

Tas viņai — viņai . . . puķu karalienai
. .

.

ar ledus puķu mirdzumu ap acīm
...

"

Un krūtis atplēsis, viņš zaļā sūnā

uz rokām turēdamies atlaidās.

Kā saldā nogurumā slēdzās gaišās acis

un dvaša pēkšņi stāja cilāt krūtis.

Pie gariem kātiem zili ziedi līka,

kā zili zvaniņi. Un vēsmas pūsmā

tie viegli sanēja, kā dažkārt tālu

aiz zilām miglām nāves zvaniem vaidot. —

Es noliecos pār marmorbalto miesu:
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mazs sārtumiņš, kā mazs, mazs rožains pirkstiņš

tur būtu spiedies. Viena asins lāse,

kā nejķes pumpurs pusplaukušā ziedā.

Bet bālā seja, laimes apskaidrota

Man likās: lodi, kura jaunām krūtīm

bij atnesusi garo mūža mieru,

bez sāpēm iespiedis mazs rožains pirkstiņš'—

bez nāves bailēm un bez asins plūda. —

Un aizejot priekš acīm ilgi ņirba,

kā pirmā šārtā pavasara kosa,

mazs rožains pirkstiņš, saldas nāves nesējsl, —

un nezināmā puķu karaliena

ar ledus puķu mirdzumu ap acīm.
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Dāvids Zaula priekšā

Snauž puķotā sēdeklī Zauls un ap to

pa atzveltnes reljefu vijām

daudz dīvainu putnu vizuļo —

gan mēmi, bez melodijām.

Kā nakts tagad karalis drūms, un jau sen

ne runājot dzirdēts, ne smaidot

Tik sulaini čukstās un blēņas dzen

uz pēkšņu pavēli gaidot.

Rit mirkli, rit stunda. Te — sakustās tas.

Cik sejs pilns tam tumsas un meku!

„Kur gana zēns, šurp to!" viņš iesaucās

un pavēles žestē cel roku.

Bet roka kā nedzīva atpakaļ krīt,

un galva pusmiegā sveras

uz krūtīm, kur šķēpa spals pieglaudies spīd

Te durvis jau lēniņām vērās.

un pelēks un maziņš, kā cīrulēns palss,

nāk Dāvids. Un kokle tam rokās.

Skan sveicienā dzidri un maigi tā balss.

Viņš zemu priekš karaļa lokās.

Tad pamostas kokle, kā birze, ko vējš

liec šalkdams: zeltrasa birst mirdzot

un putni čivinot zargalos sēž

virs strautiem, kas ēnās zūd irdzot.

Un pamazām, pamazām karalis jūt,

ka puķes, kas audumā jaukā

pār sēdekli klātas tam, smaržu sāk gūt,

plaukst, lapo, kā ziedošā laukā —
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Plaukst, lapo un acīs līgojas —

cik dīvaini tas, tomēr saldi.

Kā brīnišķā pinumā savijas

tam tiešamība un maldi.

Un atzveltnes putni visdažādie

uz pleciem tam čivinot metas,

Un stāsta un dūdo un aicina tie,

un dziesmas tiem nedzirdētas.

Un burvīgs kas karali vilt sāk un saukt

līdz aizlidot putnu barā.

Kā palmu lapas tam rokas sāk plaukt

Vējš šūpo viņu ziedošā zarā
. . .

Tik vāji vairs saredzams, maziņš un palss

tā Dāvids — tur, mirdzošās stīgās
...

Tad ierēcas šausmīgs karaļa balss,

kas dusmās dreb nevarīgās:

„Tu nelga, nerrs mazais! Par aitām tev spēks.

Kad aitu burvībām stāsi

tu karali muļķot!? Ne kauns tev, ne grēks.

Tad še tev! Vairs nemēģināsi."

Un karaļa šķēps spožais aizšaujas

turp, kaut kas kur mirdzot tam šķitās.

Trūkst stīga un kokle ievaidas,

šķēps sienā dārdēdams sitas.

Un pelēks, un maziņš, kā cīrulēns palss

stāv Dāvids. Dreb kokle tam rokās.

Dreb pirksti. Dreb pleci. Dreb sudraba balss

Bet aizejot zemu viņš lokās.
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Un līdz viņam aiziet birzs šalcošā,

un strauti, un saldās čalas,

un debess, un palma plaukstošā,

un reibušās lakstīgalas -—

Sēd puķotā sēdeklī Zauls, un ap to

pa atzveltnes reljefu vijām

daudz dīvainu putnu vizuļo —

mēmi, bez melodijām
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Malkas vedējs

(Krēslas balada)

Ar malkas vezmu kuļas krēslā zemnieciņš.

Kā nazīts līks un vecs, klidz zirdziņš ilksīs garās

it vienaldzīgs, vai viņu sit, vai lamā, baras —

jā, nav tās jaudas vairs: gan grib, bet nespēj viņš.

Jau tumsa biezē, briest, un nakts jau virsū brūk.

Tak pilsēts tāļu vēl tur kaut kur dūmākojas.

Bail metas vīrelim — par daudz viņš nosebojas,

un asie cirtieni arvienu biežāk sprūk.

Klidz zirģelis — klidz, klidz — — uzreiz tik apstāsies!

Šņakst kaucot pātaga, un braucējs dusmās trakās

grūž, rausta to Gan sakustas šis sakās,

bet stāv tad atkal mierigs smagi pūzdamies.

Klimst garām gājēji — nāk aiziet vienaldzīgi.

Kāds paskatās, tik kādam pazoboties:

uz Tārpu pagastu lai braucot izlepoties!

Bet pātaga bez apstājas šņakst vienmērīgi.

Un zemnieciņš šķiet pats vairs sevis nepazīst:

tam bauda noklausīties citu cietsirdībā —

viņš visus pārspēt varētu tos nežēlībā.

Krāc mokās kustonīts, bet sitieni tik līst.

Uzreizi blāzma dreb. Kā spārni šalc un vijas...

Gaišs kaut kas mirdz un irst kā sniedziņš balts

Nav izšķirams, vai tiešamība tā vai malds,

bet rokas pēkšņi satinas, kā mīkstās dzijās.

Trūkst spēka pacelt tās, bet vezmelis nu iet,
ka tikko panākt to pa cehu grumbuļainu.
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Un virs tam līdzi diedz ar steigu pasakainu,

pats neizprazdams, ka tik ātri var viņš skriet.

Tas viss tik dīvaini, bet tomēr ir kaut kas,

ka rokā stiprajā par rotāju viņš kļuvis.

Un nav tā īsti pat viņš atjēgties vēl guvis,

klāt pilsēts: ielas, nami, ļaudis, laternas.

Nu brīnās šis. Nu brīnās šis kā apmulsis.

Te mirdzums zils un balts — šķīst, jūk . . .

Un švīkst un šalc kaut kas kā sapnī baisā.

Stāv zirdziņš mierīgs. Bet — lūk, lūk:

pār viņu ātri pazūd dzidrā gaisā —

ar platiem spārniem zili blāzmains eņģelis.

Bez cepures stāv murminādams zemnieciņš:

Tad viņš ir bijis tas!? Tu Kungs —
tu Kungs — tad viņš!
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Dzīras veļu laikā

Palsa, gurda iemieg birzē rudens diena,

slapjās mākonsegās drebot tīdamās.

Mājās dzīva dvēsle šodien tikai viena:

vecmāmiņa — krekšķina un kūņojas.

Krēsla sirmiem mutuļiem pār zemi aužas.

Ilgi līkstot logā atvērtā,

raugās vecā, kā pār kalnu tālē glaužas

smilšu taka, zūdot miglā pienainā.

Acīs viņai zib vēl pirmītējā aina:

jautrā jaunība tur gaiša, smiedamās,

it kā pārslu virtene no zieda pasakaina

vējā raibi virpuļojot aizlaidās.

Tur aiz kalna — tur aiz kalna tagad dzīrās! —

dziesmas, vijoles un jaunas sirdis ... Ai!

Tādēļ taurenīši jautrie pirmīt šķīrās,

it kā steigtos pretim saulei lēcošai.

Tumšās sienās palika tik rudens elpa.

Nogurums un nespēks kaktos milzdams smej,

tā kā šausmām pildās citkārt mīļā telpa,

salts kaut kas un mocošs uzgulst dvēselei

Logs kā kaps, kā kapa mute baigā
.
.

.

Tomēr stundām vecā līkst taī raugoties,

vaj uz taciņa — tur, mēnesnīcas zaigā

gaišie stāvi atkal neparādīsies.

Migla jūk un ceļas. Krēsla tumst. Kā miegā

aužas, zib un vijas ainas dīvainas.

Taks pār kalnu mirgo zvaigžņu vizmas sniegā,

He, kas tas? balts nācējs lēni līgojas .. .
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Vienā rokā gara, balta ģeorģine,

otrā, plandot miglu, palags nesatīts
— •

Brīžam ieraudas aiz kalna mandolīne,

padzied vijole . . . Bet sirds tā trīc, tā trīc

krūtīs māmiņai ... Un sāk nu minēt viņa:

Dieviņ, vaj tik nenāk nu pēc viņas kāds

tur, no dzīru nama? Ak tu nedieniņa —

ko nu: iet vai ne? ko apģērbt? Prātiņ, prāts —

brūtes kleitu balto... A, tā taču viņa —

meitas meitiņa .
.
. Tās sirds vismīļākā!

„Ak tu mana. mazā zelta drostaliņa —-

manis vecas nekad neaizmirsīs tā —"

Migla veļas, jūk. Jūk domas. Vecmāmiņa

aizmirsusi: jau kopš trijām vasarām

guļ tās mazā, mīļā zelta drostaliņa

sešu dēļu namiņā — zem velēnām.

Bet aiz kalna dzied tik saldi mandolīne.

„Māmiņ, es pēc tevis!" — „Bērns, jau vakars salts —

tu tik vēlu..." — „0, nekas! Šo ģeorģini

spraud pie krūts. Un še, lūk, paladziņš, būs balts."

Migla mutuļo. Šalc stīgas. Gaitā žiglā

divi balti stāvi iet, kur kalnu glauž

smilšu taka. Un pār viņu galvām miglā

mēness platu bālu staru krustu sprauž.

Tur aiz kalna — tur aiz kalna tagad dzīrās —

dziesmas ... vijoles ...
un jaunas sirdis

...
Ai!

Garām tām ar baltu ziedu miglā īras

vecmāmiņa — pretīm saltai mūžība!.
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Cīņa ar eņģeli

I.

Tu mani saldi, saldi maldināji,

kad vēsas rokas man uz pieres spiedi,

caur manām naktīm balts kā laime gāji

un baltus sapņus dvēseles dzīlē sviedi.

Caur meža zaļo mieru dažkārt sauci.

Kā netīšus man ziedus meti sejā.

Ar spārniem vaigus skāri, matus jauci

un krēslā aicināji zvaigžņu dejā.

Ar zvaigžņu mirdzu acis aiztīkloji —

caur zvaigznēm, šķitu, mana taka vijas . . .

Kā vēju kokli dvēsli apstīgoji

un žužināji saldās melodijās.

Un no tām visu svētākā man bija

par gaismu mūžīgo, par gaismas varu.

Kā baltu ziedu šalts tā dvēslē lija

uz mūžu mūžiem reibinājot garu.

Bez gaismas laimes citas nezināju:

tā dienas man kā zelta kroņus nesa.

Bet naktī sargi pulcējās ap māju

un baltiem spārniem šalcot sveces dzēsa.
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11.

Tad sabruka pār mani ļaunas dienas

kā melnas čūskas kaklu sažņaugdamas,

un gaisma — gaisma izdzisa uz maniem ceļiem

un līdzi viņai visas ugunis —

šīs zemes maldīgās — ap mani.

un nemaldīgās mūžīgās — pār mani.

Un balto dienu sapņu tauriņi

no apmulsušo acu plakstiņiem,

ar sārtu mākonīti virpuļojot,

kā vējā rožlapiņas, aizlaidās.

Ap mani palika tik ēnas —
ēnas

— nakts.

Un smagi krita naktis šīs uz pleciem

kā rāvas piedzērušies melnozola bluķi,

bet tuksnešainās takas akmeņšķeltnes

no manām kājām zīda asinis

kā sagulušies laiski šakāli,

pār kuriem klupu akli maldīdamies.

Un kad šaī tumšā brīdī es pēc tavas rokas tvēru

t«i manā izira.

kā izirst bālu trauslu puķu vītne,

ko sapinuši bērna nevainīgie pirksti

Un tava dziesma žēli nomira,

nakts melnos plūdos maldīdamās,

Tu izdzisi

un pazuda

un mani tumsā atstāji — visdziļākajā tumsā.

Vairs vaigos nesitās man tavu spārnu vēsma,

tu neatbildēji man vairs, kad saucu,

un kad es tevi meklēju — tu bēdzi.
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bet tad es sacēlos kā kuģis,

ko vētra tumsā salaust taisās, bangām kaucot,

un sacēlies es teicu:

„cilvēks ir niecīgs

tārpiņš, kas velkas —

krīt trīs smilšu saujas un — vairs viņa nava.

Bet ja tumsas lāsts to spiež pie zemes,

liels un varens klust viņš gaismas ilgās:

gaismas ilgās izaug viņš par milzi,

kas cel Pieri pāri mākoņkalniem,

rokas sniegdams cauri rīta blāzmai,

kā caur sārtu kuplu rožu zaru

līdz pat bāli ziliem zvaigžņu ziediem,

lai varētu zvaigžņu svētā rasā

mazgāt tumsā vājinātās acis
. . .

Cilvēks ir niecīgs —

puteklīts un knisīts

viegli iznīcināms, mūžam neuzvarams.

Neuzvarams viņš ir pat priekš dieviem

ja tā acis skatījušās reiz — kaut reiz tik —

kaut caur taurenīša spārniem bērna sapni —

mūžības visaptverošo gaismu."

Tu, kas manas bērnības

baltajā liliju mēžā

ar ik ziedu, ar ik rasas lāsi,

ar ik spožo vabulīti man to nesi,

tu mans gaišais sargs, kur nu tu esi?

Vai tu nezini, ka sauciens, gaismas alkstot,

var kā čūska dzelt?

Vai tu nezini, ka vaids par tumsas lāstu

akmeni var pušu šķelt?
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Man vaj'ga gaismas, skaidras debess gaismas,
kas visu aptver, visu izlīdzina,

ko bērns un pilnība visaugstākā vien zina.

Man vaj'ga gaismas šīs un neatstāšos es,

līdz tu, kā sendienās, man atkal viņu nes!

Mani saucieni no tumsas

skries kā izsalkuši kraukli

tavās gaismas mājās,

nagiem dziļi cirsdamies tev krūtīs
. . .

un tu tos nevarēsi aizdzīt

nekad!

Un nevarēsi no tiem izbēgt

nekur!

Un ja aizvien vēl savu vaigu slēpsi,

es tevi uzmeklēšu starp tiem mazajiem,

starp maniem brāļiem, kas vēl plaukst kā puķes Dieva laukā

starp tiem, ko tu zem saviem spārniem sargāt vadi.

Un pulcēšu es tos ap sevi

no rītiem, vakariem un saulainajiem dienvidiem —

Un kad ap mani vioi pulkā ziedēs,

kā bezgalīgi balta pļava — balta pļava —

es tumšā ēnā uzcelšos starp tiem

ar nakti sirdī un uz sejas.

Un tumšas šausmas viņos modinādams,

es mācīšu tiem nicinošu dziesmu dziedāt,

ka tu — tu . . . esi netaisns!

Ka tavi spārni tiem pār galvu šalc

vien tik ilgi, līdz dzīves taciņš balts;

ka beigās atstāji tu tumsā to,

kas visu atdevis par gaismu mūžīgo!

.Ta tad tu viņu vidū atsteigsies,

un viņu galvas lieksies tavā spārnu šalkā tevīm pretim
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kā ziedonvējā baltas kumelītes rīta saulei,

es tavus spārnus apslakšu ar asinīm —

šim grēcīgam un tumši sārtam kūpošam.

Un pats es izplūdīšu līdzi tām,

Un mūžam tev vairs nenomazgātres!

Un gaišos debess pulkos tāds

tu mūžam netiksi vairs aicināts!

Mans asinstraips tev visur līdzi ies,

līdz beidzot tevi piespiedīs

pie manis tumsā palikušā,

ar balto 111ju mežu dziesmām atgriesties -
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m.

Tu esi atkal svētā mirdzā

gar manu galvgali, kad dusu.

Kā bālas lapas zelta sapņus

uz maniem plakstiem klāji klusu.

Skar atkal manu mēmo kokli

nu tavas rokas brīnišķīgās

un saldas, ne šīs zemes dziesmas

no jauna mostas skumjās stīgās.

Kad ceļos — tevis sen vairs nava —

dun diena pretīm saules smaidam.

Bet kokles stīgās izdzisdamu

dzird ne šīs zemes dziesmu vaidam
.

. .
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Rendenz-vous.

lekrīt saule meža galos.

Silta krēsla gaisā briest.

Pamazam, kā roze irstot,

pavasara blāzma dziest.

Pelēks zirnēklis pār zemi

mīkstu sirmu tīklu pin.

Simtām neredzamām kājām

šķetina viņš to un tin.

Sirmo tīklu plīvurodams,

kā pa sapni gājējs iet.

Krēslas stunda šodien viņam

sengaidīta laime šķiet:

Tur, lūk, alejā, kur pāri

pēdējs blāzmas purpurs mirdz,

pati laime gaida viņu —

gaida viņu mīļa sirds.

Un tik jautri, un tik strauji

asins vilnis dzīslās sit.

Un tik viegli ceļas kāja,

un tik viegli solis rit.

Minūtes kā mūži velkas —

tikai vēlu nepalikt!

Bet caur kapsētu tur ejot

drīzāk var pie mērķa tikt —!

Sveika, skumjo ēnu vieta!

Tumšie vārti žēli vaid.

Krusti. Takl. Smilšu kopas

asaru un ziedu gaid.
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Gaida dienu, gaida nakti
—

gaidot aiziet pavasars.

Tikai viena sagaidijse,

tik uz vienas rožu zars

kvēl ar ziedu tumši sārtu —

asins recekļa tas šķiet.

Gājējs apstājas. Tam domas

savādas caur galvu iet:

Roze vientuļā un sārtā!

teic jel, vaj ar tevi kvēl

mīlestības kas pat kapā

nevar mirt un izdzist vēl —?

Jeb vai tevi šurpu nesa

tikai muļķīgs paradums?

Labāk taču ir par dzīvi

kā par nāvi domāt mums!

Kam gan mirušiem šāds krāšņums!

Dzīvei, dzīviem —
tas kas cits!

He, pie krūts ja piesprauž viņu?

Sacīts te, te padarīts:

Ņem no smilts viņš sārto ziedu.

Mazliet baisi, roka trīs
. . .

(r
Nieki!" viņš sev uzsauc, — „nieki!"

padarīts un aizmirsts drīz.

Jautris iet viņš savu ceļu.

Katrā dzīslā raisās prieks.

Laime, laime
. . . Roze, roze . .

.

Viņai, viņai viņš tās sniegs
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Klātu pazīstamā vieta.

Zūzo liepas. Zvaigznes jau

plaukst kā ziedi tumšos zaros.

Gaidītās vēl tomēr nav.

Mēness asiņainus ragus

izbāž debess pamalā.

Ēnas jūk un dej. Caur ēnām

kāds kā nāktu . .
.

Viņa tā!

Strauji viņš tai pretī dodas.

Brīnums, cik tai apģērbs blāvs!

kā tā vakarvējā lokās

it kā irstošs miglas stāvs.

Kā tā nāk bez soļu gaitas . . .

Jeb vai acis māņus redz —?

Dievs, no galvas to līdz pēdām

šķidrauts .
.
. līķa šķidrauts sedz!

Nāk tā tuvāk, tuvāk... Šausmas!

Liekas, pukstēt stājas sirds.

Redz viņš: sakrustotās rokās

zelta krustiņš palsi mirdz
. . .

Redz: caur šķidrautu tam stīvi

raugās pretim briesmīgs vaigs —

dziļām, melnām acu dobēm

trūdu plankums tumšs un baigs.

Lēni ceļas stingās rokas,

viņam pretīm sniecas tās,

sniecas garas, meklējošas,

sniec pēc rozes sarkanās . .
.
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Mēnesgaisma sarkanzila

drebēdama vēsi līst
. . .

Aklas šausmas sagrābj viņu —

kaut vai stāvu zemē līst!

Krīt un pazūd roze smiltīs.

Acīs satumst. Viss sāk jukt
..

.

Salti sviedri apklāj pieri . . .

Cita nezin viņš, ka mukt.

Mukt bez ceļa, mukt bez jēgas,

mukt, kā vēja varas nests.

„Manu rozi " nodun ausīs

it kā pašas zemes dvests

Vakars mājās baigs un drausmīgs.

Un kad iemieg — miegs tik grūts.

Kā iz kapa tumšā balsī

Kāds kaut ko no viņa lūdz.

Bālais šķidrauts kaut kur plīvo.

Tumsā pamirdz krustiņš spožs.

„Manu svēto rozi —!" atskan

sauciens sirdi stindzinošs.

Un tad pildās tumšā telpa

palsām ēnām Daudz to
— daudz —

„Svēto rozi svēto rozi "

neskaitāmas balsis sauc

„Svēto rozi svēto rozi
"'

Lūdzot viena krīt uz krūts.

Jūt viņš ledus saltās lūpas,

sāp kā skūpsts, kā viegla brūcs.
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Un nekā no viņas glābties,

un nekādi vaļā tikt

murgs uz murga murgs uz murga —

ne nu atmosties, ne migt.

Bet uz krūts, kur tumšo ziedu

sprauda viņš, kad blāzmo rīts,

it kā roze tumši sārta

asins recekļa tam trīc
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Sūnu māmuļiņa

I.

Caur sirmām sila priedēm,

kas mūžam teikas melš,

uz mežezeru tumšo

ved vientuļš aizmirsts celi

Pa viņu skudru saimes

sev torņus saulē cej.

Sīks retājiņš un mauriņš

un celmenītes zel.

Tik reti vientuļš gājējs

šo kluso taku min —

par Sūnu māmuliņu

kas skumjo stāstu zin.

Tur mežezera galā

ta egļu paēnā

sēd satinusies visa

kā samtā tumšzaļā.

Pret akmens milzi sirmu

tai pleci atablstas —

mīļš draugs un likteņbiedris

ir viņai kļuvis tas.

Bet acis, sejs un galva

un rokas, klēpis — viss

ar zaļu mīkstu sūnu

kā prieku apaudzis.

Gul rokas gurdi klēpī,

uz krūtīm galva līkst —

snauž
.. . Apmeklētājs dikti

lai runāt neuzdrīkst!
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Mirdz ezers tumšs pie kājām,

peld tajā mākons balts;

pār dzelmēm viļņi daiņo,

pār tālēm priedes šalc

Bet Sūnu māmuliņa

turp acu nepacel —

tai pašai sava teika

zem sūnainiem plakstiņiem zel, —

Par to, cik gara bij diena,

par to, cik mūžs bij īss,

par to, ko mūžam tā gaidīs —

Dievs zina, vai sagaidīs!
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11.

Priekš daudziem, daudziem gadiem

— jau neziņā to skaits —

tur mežezera malā

reiz dzīvoja līdumnieks skaists

Kā dzeltaini pelēks vanags,

viņš spēcīgs straujš un drošs,

bet acis debess mirdzums

un rīta prieks blāzmojošs.

Kad viņa dziesma plūda

pār mežiem līdumā,

tā skanēja tik dzidri,

kā zelta zvans svētrītā.

Daudz mīļiem siltiem skatiem

uz sevi lika viņš krist,

daudz jaunām karstām sirdīm

viņš lika straujāk sist.

Bet kam gan tas nebij zināms —

priekš viņa viss tas nieks:

tik līdumu un dziesmu

mīl jaunais līdumnieks.

Ar dziesmu nāk tam zvaigznes

ar dziesmu aizdegas rīts,

pat bālā mēnesnīcā

vēl viņa dziesma trīc.

Kad nakts vidū viņš klausās —

vēl mežā atbalss šalc,

līdz gurdas acis aizspiež

uz dusu sapnis balts.
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Ai baltā sapņa alka

ir dzīves ikdienā

un, dziesmas viņam dziedāt,

kā bērns to meklēja.

Un nāca tā un gāja

un aizgāja dažs gads,

līdz beidzot valdzināja

to divu acu skats.
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111.

Ne zelts, ne bagātība,

ne augsti radi, gods

bij viņa izredzētai

no likteņlēmēja dots.

Starp ciema meitām tomēr

tā ausēklis zvaigznājā,

un viņu redzot prātā

nāk lilija ezerā:

ar balto dvēsles ziedu

dzert debess svētumus,

bet saknes dziji, dziji

tumšzaļajās dzelmēs dus.

Tā viņa: asins tveices

ik nerva gals piezīdies,

bet tomēr kā balta teika,

kā eņģelis nomaldījies.

Tik bāli dzidra viegla

kā mēness ēna tā slīd,

kur viņas kājas skaras

šķiet rasa tur nenokrīt.

Tai brīnišķs maigums mita

pat naga ziediņā;

taī lūpās plauka vārdi

kā pūpoli vītolā.

Kad ilgas pār viņu nāca

un klusums maigi drūms,

tā stāvēja savos sapņos

kā krēslā zils ceriņu krūms
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No viņas pretim plūda

kā ziedu reibums salds,

un viņas tuvumā dzīve

kā sapnis kļuva, kā malds. —

Redz līdumnieks: vioa dziesma,

kas sirdī sen tvīkusi,

še asinīs un miesās

ir dzīva tapusi.

Kā dvēsles dziļākā ilga

tā mīla kļuva tam,

un viņš tai atdeva sirdi

kā savam likteņam.

Bet viņa visa kļuva

nu gaišs un dzirkstošs prieks

un viņas sapņu valdnieks

bij jaunais līdumnieks.
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IV.

Un viņu mīla zēla,

kā maija birze zel,

kad spārnus, pērlēm birstot,

tur pāri ziedons ceļ.

Zem zariem sīkpuķītes

zied pulkiem, pulciņiem —

ak tie jau mīļie skati

un klusais sirdsprieks tiem!

Bet pāri debess zilgme

un svētais zvaigžņu zelts -

tas mīlas dziļums, mūžam

kas paliks neizsmelts.

Taī likteurokas tumšas

pirmbūtes metus sien

un saauž viņu sirdis

tuvāk ikkatru dien.

Un viņu mīla zēla,

kā maijā birze zeļ,

kad eņģels spārnus klusi

ik plaukstošā kokā cel.
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V.

Kam līdumnieka skati,

kad ezers saulē spīd

uz tālo zilo krastu

jau maldas cik dažu rit?

Tur tumšā meža malā

gul saulē pilsētinš,

zib sārto jumtu raibums

kā pamests raibs la-katiuš.

Un reiz, kad sirmā rītā

turp īrās laivinieks,

zin visi: pēc līgavas rotas

brauc jaunais līdumnieks.

Jūk vilnīši ap irkļiem

un gaiši dzidri smej,

bet apkārt miglas sievas

pār klusām dzīlēm dej

Dej, ceļas, plok un vijas

ap laivu pulkā stāj,

kā vilinājot kādu

ar irstošām rokām māj.

Bet krēslā stāv tur viena,
tai asaras jāvalda, šķiet,

ka nespēj miglas sievām

ap laivu līdzi diet.

Kvēl saule, lecot, sejā

ar sārtu mirdzumu.

Tā stāv it kā sauli un laivu

un ezeru svētītu.
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VI.

Ak, cik šī diena gara,

cik laiski saule riet!

Cik ezers liels
.. .

Cik tāļu

krasts zilais šodien šķiet!

Jā, kurš gan nezinātu,

cik gaidu nemiers grūts!

Ik mirklis veras sāpēs,
kā paslepena brūcs.

Un tikai viena doma

ik nerva galā trīs:

lai ātrāk grimtu saule,

lai diena tumstu drīz!

Un cik daudz viļņu krastā

pār melnām siekstām šķīst,

tik ilgu pilni skati

pret tālo krastu klīst.

Bet priedēm garas ēnas

tik gausi taisās augt.

Kaut bijis vārds aT kuru

šurp vakarvēju saukt.

Un zelta saulei sarkstot

likt meža galos krist,

un dienai likt kā svecei

&r dvašas pūsmu dzist!

Tā krastā sēd un gaida

pēc burvju vārda skumst

un ilgi nepamana,

ka diena bez vakara tumst.
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Aug kā ko baigu solot, .

pie debess tumsas valns

un drīz jau zibens čūskas

spļauj kā pats pekles kalns.

Un aug un dun un ceļas —

jau saltu dvēsmu jūt.

Ai, skaistā gaidītāja,

nu gaidīt būs simtkārt grūt!

Kā šausmīgs milzis, krācot

caur mežu vētra drāž

un slaidos priežu stāvus

gar zemi krakškot gāž.

Ar melno dzelmju rīklēm

elš ezers, trako, rēc

un baltām putu ķetām

pret augsto krastu lēc.

Dej viļņu zilas galvas

zūd, ceļas, šļakst un jūk,

lec tumšā padebesī

un kaucot atpakaļ brūk.

Jauns jaguārs tā trako

ar varu kas sagūstīts

un dzelžu būrī šaurā

patlaban kā ieslodzīts . . .

Ne ezera, ne krasta —

viss putu šļakās rakts.

Ne vakara, ne rīta —

viss jūk kā murgu nakts.
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Kā šausmu murgu nakti

viss gaidītājai šķiet.

Tā zin tikai vienu: no krasta
— līdz pārnāk viņš — neaizieti
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VIL

Ga i dllājascdz i c s ma s

i.

Baltie putu kalni, draugs,

tavu ceļu neaizkrustos,

lai vai kāda vētra kauks,

lai tu kādās briesmās justos.

Lai ap tevi aumaļo

pekles neprāts trakojošais —

sirds, kas mīlā asiņo,

būs tavs sargeņģelis drošais.
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2.

Vai jau rīta blāzma svīst?

Vai vēl maldas bālie ziedi?

Vai tie vilnu vārdi klīst

jeb tu, draugs mans, kaut kur dziedi?

Sveša ir šī dziesma man . . .

Satrūkušā kokles stīgā

vēja nopūta tā skan,

zūdot tumsā bezgalīgā . , .

Draugs, lai kādā tumsā tu,

bet ar jaunu gaišu rītu

nāksi, lai man vaiņagu —

mirtes zaru — matos vītu.
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3.

Palīdz, Zemes māmulīt,

man pie tavām akmens kājām

draugu saukt un sagaidīt —

kā man vienai iet uz mājām!

Vienai ceļš ir garš un grūts —

tumšs, kaut lītu saules smaidi.

Palīdz māmulīt, kad lūdz —

neatraidi — neatraidi
. .

.

Bet ja gaidot dažu brīd

garas naktis, vēsi rīti
—

aud man, Zemes māmulīt,

zaļu sūnu segenīti
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Vili.

Jau ausis ir un dzisis

dažs vakars un dažs rīts.

Uz mūžību tiem līdzi

dažs gads jau aizvadīts.

No krasta krastā vilnis

ir daudzreiz aizsteidzies.

Viens laivnieks savā krastā

tik nava atgriezies.

Tā līdumnieka cirvis

vēl vecā celmā rūs;

kas zin — caur prauliem zemē

tas ieracies jau būs
. . .

Bet kur priekš daudziem gadiem

tas darbā zibēja spožs —

Nu vakarvējā līgo

mežs sapņaini daiņojošs.

Un līdumnieka vārdu

tik reti vēl kāds min —

kas saldi skumjo stāstu

par viņa līgavu zin.

Ak, mežezera krastā

vēl sēd un gaida tā,

Kā akmens zaļi sūnains

uz akmens sūnainā
..

.

Ko Zemes māmuļai tā

reiz lūdza paklausīts:

viss sūnu seģenītē

nu silti segts un tīts.
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Aiz pleciem divas egles

kāpj debess dzidrumā

un zaju mirtes prieku

pār viņu vēdina.

Un bālas miglas sievas

pa ezeru ik rit

nāk viegli plīvodamas

to līgavas šķidrautā tīt.

Balts taurenīts tai dažreiz

uz galvu uzlaižas,

un meža bezdelīga,

pat klēpī iemetas —

ar zilām uguntiņām

zib, pavidžina ko,

kā bulta saulē mirdzot,

tad atkal aizlido.

Un ziedonis kad mostas

un prieku pilns viss tiek —

nāk bērni un puķītes zilas

tai sūnainās rokās liek.

Un runājas ar viņu

un stāsta un prasa tai daudz;

par Sūnu māmuliņu
to dzidrajām balsītēm sauc.

Bet tie, kam mīlas ilgas

dzimst sirdī mūžīgās,

nāk skūpsta viņas kājas

un rozēm kaisa tās.
—
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Kā vēji nāk un aiziet,

tā gadi nāk un iet.

Tik mīla — tik mūžīga mīla

tiem līdzi neaiziet.

Un zelta rīta stundās,

kad migla pār ezeru klīst

un pirmie saules stari

caur viņu mirdzot līst, —

šķiet galva tai uz krūtīm,

kā slēpjams būtu kas

no bālām miglas sievām,

vēl zemāk noliecās.

Pār sūnainajiem vaigiem

kā pērles lāses slīd

un lēnām cit' pēc citas

uz saliktām rokām krīt . .
.

Bet saule tik mīli smaida —

žūst asru ezeriņš

Tā sēd. Un gaida. Un gaida —

kad atgriezīsies viņš — — —
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Satura rādītājs

I

Dzīvības kokam. Mans Dievs. Dievs un Dzīvība. Es. Mū-

žības aijās. Iziruši dvēsele. Lūgšana. Domas. Dvēsele.

Tuvie — tālie. Robežas. Spārnotais dziedoņīts. Gars un

sāpes. Mūžīgās mīklas. Pēdējs mērķis. Atgriešanās.

Ii

Saules svētki Ziedoši ceriņi ziemā. Krauklis. Riets. Sirds

prieks. Bērnība. Maza cilvēka vakara lūgšana. Bukurags.

Pirmā zāle. Kapsēta. Vijolīte. Tikumīgā krejmene. Dievs tēvs

pavasara vakarā. Līst. Maijpulkstenīts. Naktsbiedris.

Ceriņi. Vakars. Rasas princesīte. Vakars mežā. Maldu

zizlis. Nakts. Ūdensmeitu dziesmiņa. Lietutiņš. Vasaras

idiles: 1. Brīnišķā. 2. Jautrā. 3. Klusā. 4. Saldā. 5. Traģiskā.

Ansītis puisītis un vectētiņš. Vasaras dziesmas:- 1. Zaļā

teika. 2. Karalis un bērzlapīte. 3. Kā linu druva sāka ziedēt.

4. Orchidejas sapnis. 5. Laimīte zaļumos. Saules puķe

saules meita. Pasaciņas uz tauriņa spārniem. Akiņa. Maza

putniņa bēres. Rūpju diena. *. Debess zivtiņas. Nakts

domas. Zvaigžņota nakts. Miegs. Nakts miers. Sēras.

Vasaras vēlējums. Zvani. Sēņojot. Pie dzeltainas lapas ...

Bezdelīgas. Bērzs rudenī. Mirklis. Nakts miniatūra. Cir-

cenīšu naktsdziesmiņas.

111

Gaisma. Palma. Loreleja. Dafnis un Kloja. Orfeja dziesma.

Skūpsti. Zīlnieki. Zvaigznes. Aka. Ir laiks. Draugi. Reiz.

Asaru eņģelis. Pļāvējs. Beatrise. Svešinieks. Ābeļziedu
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balada. Mīlas kauss. Tītenīts. Dievnamā. Debess un jūra.

Rozes. Aglavena un Seiizeta. Jauna laime. Tveice. Krēslas

sveicieni. Rozes visskaistākās. Bultas. Maldugunis. Raud

novakars ... Uguntiņai. Man sārtā kristāla vazē
...

Ledus

puķes. Ziediņš. Spārni. Mazas dziesmiņas: 1. Tīklā. 2.

Tavs sejs. 3. Nakts un sapņi. 4. Zilā stunda. 5. Bērzu birzē.

6. Roze. 7. Puķu lauks. 8. Lielākās ilgas. Tunelī. Maiņas.

Ogas. Lai kur tu paliktu. Līdz galam. Mūžīgais vērgs.

Pēdējā dziesma.

IV

Nojautas. Puķu mežs. Avots. Sirds. Bērza dvēsele. Spārni

Tāles. Zvaigznes un zeme. Laivā. Kā debesis atveras.

Dievs. Dienu biljards. Pie upes. Sunīts. Dzīvīte. Dienas.

Mans liktens. Laime un nelaime. Rūpes. īrnieki. Gaišais

Icgs. Jaunā uguns. Albumā. Sieviete. Bārenītes dziesmas.

Ne jau mūžam, Kas iraid šī dzīve
. . .

Sapņu valsts durvīs.

Velēna. Cietumnieks. Trīs nāves. Skumja dziesmiņa.

Debess. Nāvīte. Sēru vītols. Slimā jūrnieka dziesma.

Bērns un puķes. Izskaņa. Vecmāmuļas piemiņai Rūdolfa

Blaumaņa piemiņai. Dubura piemiņai. Piemiņas dzejols.

Miera dziesma.

V

Rudens 1915. Tautas bēdas: 1. Gāju putni 2. Trīs biķeri.

3. Pēdējās mantas. Spoku stunda. Sāpīga dzīru dziesma.

Vagonā. Parole. Tautas bēres. Karā kautas dvēselītes.

Puķes. Svešā Dievnamā. Kanonas. Likteņa šūpulis.

Jaunajam gadam. Sauciens tālē. Dzimtene un tāle. Latvju

daiņas. Tautas dvēsele.
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VI

Jaunā ticība. Zobens un lilija. Putrābols. Domātājs. Dā-

vinājums. Atzinība.

VH

Uz balto pili. Rītazvaigzne un Ziemeļzvaigzne, Meža pa-

saka. Dāvids Zaula priekšā. Malkas vedējs. Dzīrās veļu

laikā. Cīna ar eņģeļi. Rendenc-vous. Sūnu māmuliņa.
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