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PROLOGS PROLOGIEM

«Kā? Prologs prologiem? Nu, kā tas skan?

Tas tā kā priekšvārdam no jauna priekšvārds;
Tam atkal priekšvārds un bezgala tālāk, —

Un kur tad pats tas vārds?» Tas bij jau agrāk, —

5 Ne tikai vārds, bet darbs, bet lieli darbi,

Bet tikai citu darbi, kurus klusi

Es apbrīnoju, — tikai cita dzīve,

Pie kuras ņēmu daļu kā pie savas,

Tā savu dzīvi tāli paplašinot. —

10 Lūk, tu mūs pārproti, tad vajdzīgs bija
Šis prologs prologiem un sveicieniem,

Kas viņu pulku tev nu priekšā stāda.

Nu nākat šurpu visi rādīties,

Kas stāvat lepni un kas kaunīgi,
15 Kas nedomājāt, ka jums gadīsies

Še parādīties plašā atklātībā;

Kas klusai māju dzīvei bijāt lemti.

Jums iet tāpat kā man, jūs laukā rauti

No klusa saulgoža un piemīlības,
20 Un ziedoties jums būs tāpat kā man.

Tad sak', kas esat, kas še sanākuši

No dažādām un tālām malu malām,
No laikiem tuviem un kas zin cik seniem,
No šodienas un nezināmām dienām?

25 Daudz raibas parādības drūzmējas,
Gan svētku drēbēs ietērpušies tēli,

Gan māju uzvalkā, dažs ij bez svārkiem, —

Kas satikušies: apsveikt lielos brīžos

Ar plašu, pacilātu skaņu plūsmu
30 Vai īsu, mīļu vārdu pateikt draugam,

Vai, garām ejot, pacelt cepuri;
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Te rokas glaudiens nāk, te mierinājums,
Te pamudinājums, lai neatlaižas,

Te noguruša stāva pacēlums ■—
35

— Ak, citu pacelt — tas ir sevi pacelt! —

Par veciem darbiem atzinums un slava,

Uz jaunu darba gaitu ievadījums.
Ij atbilde te ir uz jautājumiem:
«Ko domā tu par to?» — «Es tā un tā.»

40 Ir te ij dāvājumi, mīļi doti, —

Un te visvairāk gan būs pateicības
Par visu mīļu, labu, kas man piešķirts
No mīļiem draugiem un no nezināmiem,

Kas ir jo mīļāki, jo neprasa
45 Ne rokas spiediena, tik, klusi mīlot,

No savas saulessirds man uzmet staru.

Jūs Mūzas mājās šodien sapulcēti,
Kas bijāt izkaisīti visās zemēs,

Un, lai jums nevajdzētu svešiem justies,
50 Jums līdzi jūsu zemes, jūsu laiki, —

Jo Mūzai mājas plašas, viņās tilpst

Ij visa pasaule, ij visi laiki,

Ij tas, kas nav ne pasaulē, ne laikā.

Jūs reizē sēdat še zem olīvas,
55 No tālas, siltas zemes sveicinājot,

Un reizē dzimtenē zem ābeles,

Un atkal tālumā zem ziemeļegles.
Jums pagātne ar tagadni še saistās.

Še rokAs sniedzas tie, — kas skaļi runā

60 Uz daudziem simtiem un uz tūkstošiem,

Un tie, kas dažiem vairākiem tik bilst,

Un tie, kas gluži vieniem mīļi pamāj, —

Caur jums lai vienie satiekas ar daudziem

Un, kopā plūstot, stiprāki top abi.



65 Nu, kad jūs paliktu tik savā dzīvē,

Bet, ak, es jūtu, — ak, es skumji jūtu:

Ij mani līdz jūs raujat savā lokā,

Caur visām vecām sāpēm raujat cauri —

— Ko es jūs aicināju, atmiņas?!
70 Nu jūs kā kviešu pūru darāt smagu

Man tā jau smago dzīvi! «Smagu, jā,
Bet arī pilnu tā kā kviešu pūru.
Un vai mēs tevi ari nesaistām

Ar daudziem un ar vieniem, un ar visiem?

75 Tu mūs no sevis izlaidi kā vārdus,

Kam bija citu sirdis iekustināt,

Nu atgriežamies mēs un iekustinām

Tev pašam sirdi, — darītājs bij darbs,

Nu darbs top darītājs: let dzīve lokā —»

80 Tad ejat, ejat jel un dodat mieru!

«— Mēs dosim mieru tev: to beigt, kas bij,
Un jaunu mieru atrast jaunā gaitā!»





PIRMĀ DAĻA





ZEM OLĪVAS

Zem mūžam zaļas skaistas olīvas

Tev dziesmas svešumā skan sērīgas.



Daudziem
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PROLOGS «SKATUVEI UN DZĪVEI»

Nest sveicienus starp mākslu un starp tautu,

Vest tuvos draugos skatuvi un dzīvi,

Celt dzīvē cēlumu un mākslā spēku:
Šīs mazās lapiņas pie lieliem mērķiem

5 Grib savus diegus vērpt pie tūkstots audiem.—

Ir dzīves spoguls skatuve: mēs gribam
Jums darīt mīļāku šo spoguli,
Jums gaišāk redzamu, ko skatīsat,

Un sirdī dziļāk iespiest jums tās ainas.

10 Ir dzīves spoguls skatuve: jūs skatāt

Tur dzīvi jautru drīz, drīz nopietnu,
Drīz baigi sadragātu jaunai gaitai,
— Ne savu laiku vien un savu vaigu,
I svešas pasaules, lai topat plaši:

!5 I to, kas bija reiz, lai zināt iet;

I to, kas būs, kas jāiegūst vēl jums;
I to, kas nebūs jums, kas citiem būs,

Kas jāceļ nākamībai: — Burvju spoguls,
Kāds Faustam bij, ko lūkot Helēnu.

20 Tai burvju spogulī plūst ainu drūzma,
Tur, šķēršļus šķeļot, cīņas drāma šķīst,
Tur gleznu epu krasti līdzās sēd

Un malā klusi skatās skaistās steigās,
Un zin, viss beigās jūras klēpī krīt.

25 Bet jums ir jāzin: drāma otra dzīve,
Par mūsu spilgtāk-īsa, skaistāk-cēla,

Spēj vienā elpā tvert, ko dzīvo mūžu.

Top pati dzīve ašin-plaša straume,
Alkst jauna veida pasauls atziņai.
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30 TJn viņas rīks nav viens — tik gausais prāts —

Ar visiem prātiem, jutekļiem un jūtām,
Ar visu patību jūs ziņu sūcat,

Un visas mākslas dvēsles vārtus ver,

Un raisās patība kā zarā pumpurs.

35 Jūs plašās telpās sēdat vientuļi,
Un sveša dzīve rit jums ainās garām:
let kalnugājējs, pacēlies pār dzīvi,

Klīst jūrnieks ūdens vidū viens un bārs,

Sēd mežā nomaldījies bailīgs bērns —

40 Nams ļaužu pilns, jūs tomēr esat vieni.

Viss pēkšņi tumst ap jums, un ļaudis zūd.

Tik klusi, tāli vēl kā troksnis klimst.

Ko pēkšņi nakts tā uzkrita uz jums?
Vai miegs jūs pārsteidzis un sapņus redzat?

45 Jūs savu dzīvi nedzīvojat vairs,

Jūs aizrauj sapnis savā mutulī,

Tas sapnis svešs un tomēr jūs tā grābj,
Un sirds jums trīs un ilgst, un rautin raujas,
Un skumst, un cīnās, cieš un mirst, un veic,

50 Kad sāpēs sevi pārlauž ziedojoties.
Tas svešais sapņu vīrs, tas tomēr jūs!
Kā viņš tā zina jūsu slēptās domas?

Kā sirds jums vairījās, kā bēga nāvi

Un beigās atdevās: cik skaisti mirt,
55 Kad tavā nāvē dzīvos mīla mūžam!

— Sirds pati sevi nebij pazinusi,
Tas svešais sapņu vīrs to pauda jums,



Un brīnoties tu jūti: svešie ļaudis,
Kas sēd tev apkārt, kurus nesaredzi,

60 Kas līdzi tevi neredz, kam tu svešs,
Kas arī vientuļi, ikviens kā tu —

— Tie pēkšņi top tev tuvi, mīļi brāļi.
Tu jūties spirgts un simtkārt stiprāks pulkā;
Tev kopu mērķi, kopu drosme cīņā;

65 Tu tautas jūrā jūties līdzi vilnis.

Un tautas gars un jūtas augstāk ceļas
Un vieno cilvēci caur cilvēcību.

Gan īsu brīd' tik vientulība veikta,

Bet atkal, atkal nāc un atkal veiksi,
70 Un lēni pieradīsi sajusties

Ar biedriem biedros, cilvēcīgs ar visiem

Un derīgs tautai, cilvēcei un sevim.

— I tu pats vārgākais, kas paguri,
Kam dvēsle putekļos, kas netic vairs

75 Ne sev, ne pasaulei, ne labam, daiļam,
Kas nerod cilvēkus, nāc! te tev rast!

Rast īstos cilvēkus, kas varoņi,

Kas tic un kuriem tic: ka cilvēks labs,

Ka cerēt būs i tev, ka dzīvot vērts!

80 Bet ainas plūst un plūst, — pats spoguls aina,

I pati dzīve aina lielai plūsmai,

Ij lielā plūsma pat
Mēs ainas skatītāji, un mēs aina —

Bet kurp es aizrauts? —

17
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ASPAZIJAI

uz jubileju

Gaiss elpo lēni, atlaidies no versmes,

Uz kalniem atspiedies ar baltām rokām.

— Mēs gājām vakarvēsā smaršas dvašā.

Pēc pirmām zvaigznēm krēslā pratinājām.
5 Bet mājup vien tu ilgās lūkojies

Un meklēji, vai nenāk jaunais mēness.

Tu mīli smailo mēness maliņu,
Kas rīst no rietas dzeltensārtās vizmas,

Kas dīgst kā asnītis, tik bāli zaļgans
10 Tur, sārtās debesīs, kas viņu nes;

Kas trīc kā sīka sudrabstīdziņa
Un ilgās aug, un piepildās, un staro.

Kad pirmo reizi redzot mēnessirpi,
Tad vajgot vēlēties, — tas piepildīsies.

15 Un simtu reiz tu vēlējies — un plauka
Tev brīnumziedi: smarša visai zemei.

Viens vēlējums, visdziļais, neuzplauka —

Ak, mēnesim ir sirpe, tā to grieza.

Vai mīļo rotaļu vēl atmini?

20 Tie mēnessgrieži — gadugriežos vērtās,

Un gadugrieži — gausos mūžagriežos.
Un, lūk, jau pierietis viens mūža mēness,

Jau pēdējs ceturksnis, un gaidām jaunu -

Nu aši vēlies, redzot jauno sirpi!

25 Vai vēlies slavu, godu, cienu, miņu —?

— Viss ir. Vai vairāk vēlies? ļaužu mīlu?

— Uz tevi domās jaunās acis spīd
Un vecās valgas top un tevi svētī.

Vai vēlies vairāk? — Mūsu tauta zied,
30 Un viņas mīlīgākais zieds — tā tu.
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Tu vēlies vairāk vēl, — tu vēlies laimi.

Vai tā vēl laime nav? — Tev mātes trūkst.

No kapa viņu celt? — I to tu spēj:
Lūk, viņa apskaidrota ceļas augšā,

35 Lai mūžam dzīva būtu tavā dzejā.
Vēl vēlies? — Laimes. Tev ir vairāk: ilgas!

Lai vēlies ko, tev tūkstoši to vēlē;
To tavu māsu skaistās lūpas lūdz

Par tevi, kas tu māsu jūtas jūti,
40 Kas māsu ilgas nes un domas izteic,

Par tevi, kas tu latvju sievu sirds.

Un, ko lūdz tās, — to liktens nevar liegt.

Vai seno rotaļu vēl atminies:

Es vienmēr vēlējos kļūt siipris, stiprāks:
45 Tā tevi nest kā debess mēnesnīcu,

Lai peldot sārtumā ik dien' tu augtu,
No jauna piepildītos jaunā gaismā —

Nu atkal vēlos to, — dod, jaunais mēness!
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UGUNSDVĒSLES AIZEJA

Bebeļa piemiņai

Tur zārkā izcilus, zem palmu ēnas

Guļ balta galva, — garām ejam mēs

Jau trejas dienas nebeidzamās rindās.

Ap zemi zibens ziņa apskrēja,
5 Ka dzisa ļaudīm skaidrā uguns dvēsie:

Pukst miljons sirdis izbailēs un sāpēs,
Steidz sveikt vēl, redzēt, rādīt savu mīlu —

Tik baltā galva vien, tā rāmi smaida.

Simts tūkstots sarkanu un sārtu ziedu
10 No dārzu skaistuma un pļavu svaigmes,

No brīviem purviem virši, kalniem ogas,

Spilgts degošs neļķu zīmogs, rozes, astras

Un liljas, ģerānijas, orhidejas —

No žēlām sāpēm visas aizslāpušas,
15 Dveš saldo dvašu, smagi smaršodamas,

Un grūti gulst uz krūtīm saldais smagums.

Simtstūkstoš mēmas sirdis līdzi sūdzas:

Jums mutē balss, jūs paužat mūsu sēras,

Kas netveramas plūst kā rudens migla!
20 Jūs sēras miglas klaidāt cerēs staros!

Un balsis raudot pauž par to, kas pauda
Pussimtus gadus cauri — cīņās, bēdās —

Par lielo pasauls prieci, kurai jānāk
Pār visām cilvēksirdīm lielā brīvē.

25 Un pauž, cik liels viņš bij, ka otra nav,

Ar uguns mēli un ar dzelža prātu,
Ar zelta sirdi un ar skaidrām rokām:

Kāds ceļa radējs un kāds negants kareivs
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Bet sirdis teic tik: ak, cik labs viņš bij!
30 Viņš mīlēj' cilvēci, bet vairāk mūs;

Viņš juta sāpes pašas slēptākās,
Ko sievas cieš un bērni, — viņš bij mūsu!

Un, ko bij liktens lēmis lutināt,

Tas bailēs vērās viņa uguns acīs,
35 Bet priekā iedegās no siltas jūsmas,

Ko acis staroja, — pats sāka starot.

Tiem nu vissmagāk, — nu tas stars ir tumšs

Tik smagāk aizslāpušiem vaiņagziediem,
Tie, sēru pļavā klāti, lēni mirst,

40 Nāk bites medus ņemt, bet bailēs aizskrej.

Tur melnie sēra nesēji; balts tauriņš
Slīd viegliem spārniem nelīdzeni pārī,
Un vēl viens baltais tauriņš — kavēdamies,

Kā aicinādams un kā gaidīdams,
45 No sēru zemes celdami mūs projām

Uz nebūtības skaistumu un mieru;
— Te pēkšņi paceļas no uguns mājas
Zaigs dūmu mutulīts: — ā, tas ir viņš!
Tas pēdējs sveiciens — aiziet ugunsdvēsle.

50 Bet, kopš viņš gājis, pasaule šķiet tukša,
Un soļi nelabprāt no cēliem kapiem
Uz dzīvi atgriežas, kas ārā trokšņo:
«Kā dūmi mutuļot! Kā tauriņš laisties!

Kā ziedu smarša dvašot viņam līdzi!»

55 Bet dūmos uguns acis mirdz kā dzirkstis:

«Pirms karstā cīņā sadedz tā par pelniem,
Tad laimīgs celsies tu tai skaidrā liesmā!»
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«PŪT, VĒJIŅI!» PROLOGS

Nolasīts Pēterpili 6. oktobrī 1913. g.,

«Pūt, vējiņi!» pirmizrādē*

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē.

Tās gari elstās sēri jautrās skaņas,
Kam līdzi mīļu pasaulē vairs nav,

5 Man mieru nedeva tos garos gadus.
Kur ir tas vējiņš, kas i mums reiz pūstu?
Kas dzītu dzimtenē i mūsu laivas?

Ak, pārāk liela jūra, vējiņš mazs,

Mēs gaidām, kas mūs nestu, lielo vēju.
10 Mums ir tas solīts gan, bet vēl nav dots,

Kā kurzemniece sola, bet ne deva.

Tad mēs ar dziesmām remdam savas ilgas,
No dziesmām laivu taisām, skaņām vēju:
Ar ilgu brāļiem kopā sasēduši,

15 Uz tēvu sapņu mājām aizlidojam.

Jūs mani saucāt, un es esmu še,

Tas vējiņš pūta, dzina manu laivu

Pār gaisa Daugavu, pār gara jūru;
Es priecājos par mīļo piemiņu,

20 Kad mani aicinājāt nākt pie jums
Kā savējiem uz jūsu lieliem svētkiem.

Jūs pieminējāt, ka es biju jūsējs
Un biedris jūsu pulkā jaunās dienās,
Kad klidu svešumā vēl neskumdams.

25 Es priecājos, bet sirdī zogas žēlas:

Ak, jūs jau līdzi izstumti, kā es,

Un klīstat svešumā — tad ātrāk vēl

Par prieku žēlas dzina manu laivu.

* Uz pēterpiliešu vēlēšanos rakstīta ij luga, ij prologs uz biedrības

35 gadu darbības jubileju.
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Jums lielas sirdssāpes, bet lielāks kauns,

30 Ko negrib teikt nekam, ko sirds tā sāp.
Vai es lai saku to? lai slēpto paužu? —

Nu runāsim par to, kas sirdīs ilgst:
Par tālo dzimteni, par Daugaviņu.
Par to, kā senāk bij, par bārenīti,

35 Par tēviem, mātēm, kas ir aizgājuši,
Mums mantā atstājuši savas dvēsles,

Kas skan no tūkstošām un simtām dziesmām

Daudz saldāk vēl kā lakstīgalu mēles:

Tā tēvu dvēsles dzīvo mūsu dzīvi

40 Un mūsu dienas darbā darbojas,
Un palīdz gatavot mums jauno dzīvi.

Un jūs no tēvu zemes tālumā

Vēl darāt līdzi visus viņas darbus:

Jūs vājos stiprus darāt vienībā,
45 Jūs griežat atpakaļ uz dzimteni,

Kas nezināja saukt vairs «tēvs un māte»,
Kā pazuduši dēli svešās mājās
Par kalpiem tapa, visu nicināti.

Jūs balstāt jaunību, kas gaismas alkst,
50 Jūs sniedzat roku tiem, kas jāpaceļ,

Kas ārdzimtenē atraduši vārgu,
Kur zeltu meklēja; jūs rājat tos,

Kas, zeltu atraduši, aizgriežas
Un raida prom no sliekšņa pašu brāli.
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55 Trīsdesmitpieci gadi jūsu darbam,

Viens mūžs pilns pūļu, bēdu, ķildu arī,

Pilns gaisa sapņu, cerību, kas vīta, —

Nu neminēsim tos! — pilns prieku arī,

Pilns lielu panākumu jautrības.
60 I ķildās bij ko smiet: vai atminat,

Ka jauniem «zaudētas bij tiesības»,

Un viņa grāmata kā nozuda

Caur pārdabiskiem spēkiem, — pēc trim dienām

Virsvietā uzcēlās kā sūdzētāja!
65 Vai atminat: pat sludinājumiem

Naids ņēma «tiesības» tapt sludinātiem,

Kur «mīlestību» sludina ik nedēļ.
Vai atminat: kas toreiz tapa «brīvi»,

Kad uguns rija mājas, dzina ļaudis
7° No dzimtas sētas trūkumā un postā.

Tad jūsu sirdis nebij aizslēgtas.

Vai atminat: kā toreiz tapa «brīvi»,
Bez ligzdas «brīvi», tos jūs uzņēmāt.
Tur svešā malā, svešos saltos ļaudīs

75 Jūs radāt vietiņu, kur sirds var silt,

Kur redzēt savu brāļu mīļos vaigus,
Kur visi līdzi juta kaut uz mirkli,

Kur ir no dzimtenes mazs «saulains stūrīts».
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Šai saules stūrītī pie jums es nācu,

80 I mēs tik šodien kopā, rīt jau šķirti,
Uz divām pusēm mūsu ceļi ved.

Es sīku meldiņu jums atnesu:

«Pūt, vējiņi, dzen laiviņu!»
Un senas atmiņas, un senas ainas;

85 Nu ņemat tās kā līdzības un zīmes,

Kā laika mirkļus, ko būs minēt jums: —

Jūs mīļo bārenīti redzēsat,

Kas sevī nes to dārgāko, kas ļaudīs:
To smalko skaistumu un kautrību,

90 Kas cilvēcības zieds un ļaužu laime,
To bārenīte slavēja visaugstāk —

Bet viņa ilgojās dot savu sirdi.

let bārenīti iegūt tautas dēls —

Kas nāk pār Daugavu ar baltām putām,
95 Tas jaunais gaišums, kas pirms saules spīd,

No kura kautrā Austra bālst un zūd,

Tas jaunās zemes spēks, kas ceļas augšā
Un visu pasauli iet apkārt gāzt,
Bet līdzi sagāž to, pēc kā tā dzinās,

ioo To smalko skaistumu un savu laimi.

Bet tautas dēls ceļ izdzisušo rokās,

Nes citā apvārsnī, kur top tā brīva,
Kur pats top skaists un smalks, ved lēnā varā

Uz jaunu būtni tautu cilvēcībā.



26

DĀRGAJIEM GARĀ TUVIEM NO LEJASCIEMA

«Kur, draugi, tauta klus', — tur dzeja bālē,

Bet Jūsu miņā sirds man priekā celta.

Kāds skaistums ir Jums mežā, zīda zālē

Un latvju dvēslē! Tur man doma smelta —

Priekš Jums. — Kā sveikt Jūs! — Es še svešā tālē.

Pie Jums lai aiztek burvja zirgs no zelta.

— Nu, tec tad, zirdziņ! Loms tev mazs: — šis pantiņš
Pilns mīlu sveicienu; lai ved tos — Antiņš.»

Golgovskas dzied, biedrība 1912. g. jūlijā ar labām sekmēm izrā-

dīja saulgriežu pasaku «Zelta zirgs». Daži teātra apmeklētāji no Lejas-
ciema caur laikrakstiem bij izteikuši autoram sirsnīgas pateicības par

lugu un Golgovskas dzied, biedrībai par krietno izrādi. Caur «J. D. L.»

dzejnieks no tāļumiem atsūtījis sveicienus līdz ar sirsnīgu atzinību mi-

nētai biedrībai.

«Dzimtenes Vēstnesis», 1912, Nr. 199.
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SVEICIENS

UZ «UGUNS UN NAKTS» SIMTO IZRĀDI

15. aprīlī 1914. g.

No tālienas un klusienas es nāku,

Lai šonakt sveiktu jūs, kas sanācāt,

Kas esat gars no tiem, kas cēlušies

No nakts uz uguni simtstūkstošos;

5 Un simtas reizas lūkojaties tēlos,

Kas cīņā iet kā jūs un negrib beigt.

Es nāku neredzami, netverami,

Bet cīņas tēli jūs, no klusās balss,

— Kas atbalss vien no tautu mūža ilgām —

10 Tie skaļi sveica jūs ikreiz un sen,

Tie tagad dzīvo savu pašu dzīvi;
Tie aicin': «Nākt mums līdz! mums līdziem tapt!

let taisnā cīņā skaidriem ieročiem!

Tik gara jūsmā spēks, ne melu varā!

15 Tik masā uguns aug un skaistumā!

Kas šinī dzīvē mirst, tas nāvē dzimst!

Kam dzīvē bija nakts, tam nāvē diena!

Kas iet līdz galam, tam būs uzvara!»

Jūs tapsat līdzi tiem, lūk, es tā zīle,
20 Kas vēsta to, kas būs: ka drīz jūs augsat,

Ka čaula lūzīs, izlēks nākotne, —

Tik ejat vien, kurp varoņi jūs ved!

Ko vairāk teikšu es, kā teic tie tēli?

Tie manā vietā stāv, še man ir jāklust.

25 Es esmu viņos, bet ne viņos viss.

Kam liktens uzlicis par klusni būt,
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Tas visos tēlos dzīvs kā savās miesās;

Tas visās krāsās viz, skan visās skaņās;
Ko pieci prāti tver, iekš tā viņš ir,

30 Un viņš iekš tā vēl ir, ko prāts vairs netver

Bet, kam par klusni liktens licis būt,

Tam acis aizsedz viņš, un tomēr jāredz;
Tam ausis aizbāž viņš, un tomēr jādzird;
Tam sirdi aizžņaudz viņš, un tomēr jājūt;

35 Tam sarauj dzīves uzsūcošās stīgas,
Un tomēr jāuzsūc ir katra dzīve, —

Un katra dvaša sevī jāsaņem
Un dzīvāka iz sevis jāizdvašo;
Tam katras sāpes sevī jāiedzeļ

40 Un dziļākas iz sevis jāatskarbo,
Tam katris prieks ir sevī jāiespulgo,
Līdz tūkstots dzirkstēs lec un rada jaunu.

Kam liktens uzlicis par klusni būt,
Tas jūsu acīm redz, dzird jūsu ausīm —

45 Tik vienu nespēj tas: jums acīs lūkot

Un jūsu rokas spiest, un just, kas laime.

Bet vai tam vajaga vairs paša laimes?

Tam pietiek jūsu laimes diezin gan.

Es eju atkal neredzams, kā nācis.
50 Kam visas dzīves jārada iz sevis,

Tam pašam tumsā jāmīt apakš zemes —

— Bet varoņi iet atkal lielo gaitu:
Tad, lūk, nu celties jums un atgrūst krēslus

Un lielā gaitā iet! es būšu līdzi.
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SVEICIENS SVEICINĀTĀJIEM

Jauks sapnis bij man: ka pie jums es būtu,

Jūs ziedu sniegtu man. — Kad modos rit,

Uz krūts man ziediņš bij, tas pats. — Es jūtu:
Pie jums es tiešām kavējies to brīd'.

Jums siltu pateicību mājup sūtu.

«Uguns un nakts» simtās izrādes apmeklētājiem un sveicinātājiem,
kas mani Castagnolā pārsteidza ar apsveikumu pēc izrādes.
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PUSIDEĀLISTAM

Nolaista priekškara priekša iznāk Liga:

«Vai tava jaunība vēl tevī dzīva?

Ar zaļām sajūsmām un maldībām,

Ar acīm smejošām, tik jautrin-spīva,
Ar puķēm, dziesmām, raibām pasakām?

5
— Tā pļavās rotājās no rūpēm brīva,

Pa dzimtās sētas šaurām robežām,

Tad projām aizlidoja jaunin-skaista;
No tāles varavīksnas starus laista.

Tā tumši juta, ka še cieš zem spaida,
1° Bet drīz aiz rotaļām to aizmirsa;

Tās mērķi miglā klīda . .. Nāc bez naida,

Bez dusmām: — lūk, te tava jaunība!
Lai tavas lūpas, viņu minot, smaida,
Lai saprot, piedod, bargi nesoda:

15 Tā smaidot meties jaunā, karstā cīņā,
Kur pērkons dārd, kur mākons īgni līņā.

Bet jums ar nebūs viņas gaust un žēlot,

Pēc vakardienas saules sēroties

Un mūžam senos sapņus mīļi lēlot:
20 Jūs līdz ar laiku esat vērtušies,

Un laiks jums jauno sauli sevim tēlot.

Se spoguls: «Tāds tu biji!» — lūkojies,
Vai tev tavs bērna sejs ir nepazīstams?
Un tava nākotne — vai šķiet kas bīstams?
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25 Tu pāraugi pār jauno dienu būti,

Tev lielāks pasaulcīņas mērķis dzej;
Tik agrās liesmas lai tev silda krūti

Un straujo jūsmu sparu sirdī lej!
Tu gudro vīra prātu galvā jūti, —

30 Skat vēlreiz šurp, tad stingri tālāk ej!
— Lai mana kokle atver slēgtās durvis!

Nāc, rādi jaunību mums, aktiers burvis!

Līga aiziet uz skatuves kreiso pusi un, ar kokli pieklauvēdama pie

priekškara, nozūd. Priekškars paceļas.

Prologs, kas divkārt aizkavējies: palicis nenodrukats, kad lugu
«Pusideālists» nodrukāja, un palicis neuzvests, kad lugu uzveda.
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UZ JAUNU GAITU

Sveiciens darba biedriem

Jūs esat izgājuši lielā darbā,

Kas jau kopš mūža viļņo dzimtenē

Un savā ritumā rauj visus līdzi.

Jūs sasaucāties, sadevāties rokas,
5 Lai stiprinātu spēkus savā pulkā,

Lai savu spēku nestu tautas spēkā.

Tā brīvā ideja jums ceļu rāda

Kā rīta saule, kas kāpj debesīs,
Nedz pati kalpo, nedz jūs kalpina,

10 Aug brīvi nemitīgā progresā;
Kā pamatšķiras gara starojums
Velk visu dzīvu savā sārtā gaismā

Un visu brīvu dara brīvais gars,

Kā brīvais ūdens sastingušo lauku, —

15 Jo vai! tam garam, kad viņš taptu nebrīvs,

Kad pats vairs neaugtu un citiem liegtu, —

Kad dzīva straume tecēt pārstātu,
Tad stāvošs ūdens laukam nestu nāvi.

Jūs izejat ar vaiņagiem un puķēm,
20 Jums mutē dziesmas skan kā vaļas dienās;

Ar mākslām nācāt jūs, ar dailes balvām,
Jūs puķes nesat, un jūs sējat tās, —

Jums jautri pretī sniedzas darba rokas,

Kam darba daudz, tam daudzāk vajga prieka
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25 Tad esat brīvi darba tautas druvā,
Kas nācāt talkā darīt viņas darbus:

Ir plaša druva — plašākas vairs nava,

Ir lieli darbi — lielāku vairs nava.

Jo šaurums nepazīstams pamatšķirai,
30 Kas visam dzīvam pamats — ir kā zeme.
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MANIEM DĀRGIEM BIEDRIEM

UN DRAUGIEM CĪRIHES KOLONIJĀ

Tēvu zeme asiņo:
Sirds man, sāpēs iekaitusi,

I pret saviem mīļajiem
Sausās dusmās iedegās.

5 Ko jūs, mīļie, atsakāt?

— Dodat manim mīļus vārdus,
Sirdi manim remdējat,
Tēvuzemi minēdami.

Manā priekšā noliekat
10 Dārgu zelta ziedu trauku:

Balta akmens pamatā,
Zelta vāku galiņā.

Kas tie trauka nesējiņi?

Treji latvju vanadziņi
15 Zeltainiem spārniņiem,

Tēraudiņa nadziņiem.

Kas tam traukam apkārt likts?

Zaļas lapas, sārti ziedi.

Kas tai traukā vidū likts?

20 Vidū jūsu dārgā mīla. —

Vidū jūsu dārgā mīla

Tai dārgai dzimtenei:

Tās dēļ pret jums naidojos,
Jūs domādams nemīlošus.
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25 Nu mēs visi esam līdzi, —

Vienis prātis, vienis sirdis:

Lielai lietai biedri esam,

Dēli esam tēvzemei.

Lielo lietu iesim vest

30 Visu tautu biedrībai!

Savu tautu iesim celt

Brīvu tautu nākotnei!



Vairākiem
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VAIRĀKIEM SVEICINĀTĀJIEM

UN JAUTĀTĀJIEM*

To sūro gaitu izejat ikviens,

Tik tad jūs lielās cīņas cienīgi;
Tās vientuļsāpes izjūtat ikviens!

Tik tad jūs kopu prieka cienīgi, —

Tais septiņkrāsās niraties ikviens,

Tik tad jūs vienkrāssaules cienīgi.

KAD MANI VAIRĀKI JAUTĀJA,

VAI DARBA TAUTAI VAJGOT MĀKSLAS

Tik darba tautai vajga skaistuma,

Tik tā to nebauda, bet tanī dzīvo:

Tai skaistums dzenols ir un mierinātājs.

Tik brīvē māksla aug un masas pratnē,
5 Tik tur, kur darbs un cīņa, miers un dusa;

Kur dusa ir tik cīņa citā veidā.

Tik darba tautai cīņa ir un miers;
Kas nerada, tam nav ne darbs, ne dusa.

Tik pelēks nemiers vien un šaubu garlaiks.

!0 Tik darba tautai vajga skaistuma.

* Sūtīts pēc «Gals un sakums» iznākšanas.
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KAD MANI LŪDZA IZŠĶIRT,
KURAI PUSEI TAISNĪBA

Ir cīņai jābūt taisnai, skaidrai, skaistai!

Tik tā vērts cīnīties, un tā tik veic;

Jo veic tik sajūsma, bet veic ikreiz.

Jo gars tik vien ir spēks, ne rupja vara,

Tā ir tik kūtrība, pret to iet karš.

KAD MAN ŽĒLOJĀS
PARSAVSTARPĒJUNAIDU

Nav mūsu karš dēļ kara,

Naids dēļ naida; —

Dēļ miera cīnāmies,

Dēļ mīlas nīstam.

Jūs savā starpā naidojat, —

Man sāp;
Jūs brūces plēšat sev,

Man viņas čūlo.
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DĀRGIEM DRAUGIEM, SVEICINĀTAJIEM

UZ PIRMO MAIJU, KĀ ATBILDE*

Daudz mīļas balsis man sauc:

«Sveiks, brīvības saules dziedons!»

— Jā, saule no jauna pa debesīm brauc,

No jauna gaisus uz vētru jauc,
Jūt, jūt šī sirds, jums līdzi trauc,

Kur bfīvības maijs nāk un ziedons.

* Cīrihes kolonija atsūtīja man adresi uz Castagnolu 14. maijā
1911. g.



Vienai un vieniem
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Vienai

TEV,

KAD PĀRNĀCI PĒC VESEĻOŠANĀS

Kā ziedonis tu ziemā pārnāci:
Pūš maigi nu asākie vējiņi,
No zemes lien tauriņš ar puķīti;
let rotaļās saule ar mēnesi —

Sauc saulē: viss ir jauns, ir jauns!
Man acīm vēl no gaismas kauns.

Tu pārnāci, tu pārnāci —

Ardievu nu bēdas un sirdēsti!
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Vieniem

P...

Līdz ar «Virpuļa» kalendāri

Dienas, nedēļas, mēnešus,

Debess zīmes un saulgriežus,
Aukstumu, karstumu, slapdraņķi,
Jautrus brīžus un saulgozi,
Laiku, kad art un kad sēšanu sākt.

Laiku, kad pļaut un kad labību vākt,

Visus tos laikus mums kalendris rāda,

Trūkst tikai tāda,

Kad mājās mums nākt.
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A. C.

Līdz ar «Virpuļa» kalendāri

Lietus laikā šis kalendris taisīts,

Lietus ar negaisu maisīts, —

Es Jums to nododu nedroši:

Lai laiks Jums ir labāks par kalendri!

Z... UZ ZIEMSVĒTKIEM

Jūs gribējāt, lai par piemiņu
Jums rakstu kādu rindiņu:
Lai šis mans laimes vēlējums
Uz svētkiem ir par piemiņu Jums —

Cik reiz jūs priecīgus svētkus svinat,

Tik mani minat!

A. C.... UZ ZIEMSVĒTKIEM*

Vēl pašā bargā ziemā esam,

Vēl mājās nebeidz kaut un žņaugt,
Bet krūtīs apziņu mēs nesam,

Ka ziemas vidū sāk saule augt,

Un tālās senatnes ziemsvētki

Bij pavasara saulgrieži. —

Jums, kas šos īstos ziemsvētkus zināt,

Mēs novēlam, lai jautri tos svinat!

* 1907. gadā.
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N. M.... UZ LIELDIENĀM

Lai ir visas tavas dienas,
Ari mazās, līdz kā vienas

Lielas dienas!

BALTAJAM PUTNIŅAM

Ko ilgi, tik ilgi nedzirdu

Mana baltā putniņa balstiņu?

Vai skumjās sēdi, spārniņus kāris?

Vai rupjiem pirkstiem es tevi skāris?

5 Tiem pirkstiem apdegties ugunī,
Tām skumjām noslīkt ūdenī!

Es visu atkal par labu vērstu,

Kad baltais putniņš pie manis sērstu.

Jau ozols ar sūnām apaudzis,
10 Kopš putniņu atskrējām gaidījis.

A. C.... UZ SUDRABKĀZĀM

Jums sudrabkāzas, zelta sirds,
Jums skaidra dirn a n t dvēsle mirdz —

Ko Jums lai vēl? To vienu laimi:

Drīz redzēt savu mīļo saimi

Un brīvā tēvuzemē dzīvot,

Ko pate palīdzējāt brīvot!
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LAIPNA VĀRDA TEICĒJAI

Tu pate vēlējies šīs rīmes;

No manas jaunības
Tās tikai strauju sāpju zīmes.

Tās ir šim lepnam laikam svešas;

No viņa jaunības
Man sirdī tikai aukstums plešas.

Un tikai tavās mīļās acīs

Es ceru atmiņas,
Kas man vēl laipnu vārdu sacīs.

JAUNAJAM PĀRĪTIM

Ak tu, mīļi radiņi, —

Tad nu jau divdesmit gadiņi!
Vai tie par abiem jums kopā būs?

Vai sieviņa viena tik veca nu kļūs?

Bet laimes jāvēl visādā ziņā:
Tik jaunam būt mūžam ļautiņu miņā!
Kā allaž nebēdāt par bēdām

Un neaizmirst mūs, kas vieni še sēdam!
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RŪTIŅAI

ka atbilde uz vēstuli

Mīļo Rūtiņ, kas «sev pats top tālu»,

Tas ir izaudzis — ņemt sevi rokās, —

Brīvs un neaizsniedzams visās mokās

Rada sevi un sev ideālu.

MAIJZIEDĪTEI

uz jaunu gadu
ar laimes vēlējuma kartiņu

Uz jauno gadu
Šo ziediņu

Es atradu

Tev maigumā radu.

5 Drīz pumpurs ziedēs

Smaršīgi,
Drīz nelīksmi

Iz sirds tev kliedēs.

Drīz ziedi kvēlos,
10 Kā mirdzin mirdz

Tev līdzi sirds, —

To redzēt vēl vēlos.
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R. S.,

KAM MĒNESS PAR SŪTNI...

Tas mīļais zariņš, ko tu sūtīji!
Par sūtni vairs neņēmi mēnesi.

Cik smagas un sēri velganas
Tās maigās ziedu lapiņas!

5 Kur mēnesis nakti skrējis? Kur mitis?

Varbūt tam jūrā zariņš kritis?

Vai rasā mircis vai asarās?

Nu silta dvaša to žaudinās.

Viņš vainīgs jūtas, pats mēnesis,
10 Lūk, kā viņš aiziet nosarcis.

Par sūtni balto ērgli ņemi,

Lai nes tevi pašu uz silto zemi.

PĀRĪTIM, KAS BIJA SABĀRIES

UN ATKAL SALABIS

Dūjiņa mājās sēd,

No saujiņas saldi ēd,
Kas vairs skries uz Parīzi?

Ko tu mīļiem darīsi!
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BIJUŠAI SKOLNIECĪTEI

Pa vientulības klusām kalnu pļavām,
— Virs manis saule vien, zem manis akmens —

Tur manas dienas iet kopš gariem gadiem.
Bet klausies vien, un, lūk: tu brīnēsies,

5 Vēl tāļu dzirdēsi tu bērnu smieklus

Un nebeidzamas čalas — viņš nav viens?

Jā, es ne viens — te mazas meitenītes,
Mēs skraidām nepiekūstot, klusi sēdam,
Par tūkstots niekiem gudri runājam

lū Un lielā burtnīcā tik sazīmējam,
Cik lietu pasaulē, aizvien ko jaunu,
Nāc tuvāk, pazīsti tās meitenītes?

Tu pati tā; tavs bērna tēls pie manis

Un jaunība, un viss, kas dārgs šai saulē,
15 Reiz justs, man dzīvo miņas burtnīcā.

Nu nāk man tava balss, — maigs, intīms tonis —

Es tēloju sev tavu jaunavtēlu
Ar greznām krāsām, — greznāks būtu redzēt.

TEV

Lai draud nu gari, balti ziemas biedi,
Slēdz sirds lodziņu ciet!

Drīz logā sniegsies balti ievas ziedi.



ZEM ĀBELES

Zem zaļas, kā zem kailas ābeles

Nak meklēt atdusu no tālienes.



Daudziem
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JUMS, SIEVIETĒM!

Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat,
Jūs visu lietu dziļā pamatskaņa,
Jūs mazās rokās pasauls loku nesat.

No jūsu laipnās sirds nāk rīta zvaņa,
5 No tās man tumsā zaigoja jau brīnums,

Ko dzīvē tik spēs izteikt mana maņa.

No jūsmām kusīs netice un smīnums,

Nāks ziedons, daili pārvaldošā mīla,
Un smaidā vērtīsies viss ļaužu grīnums.

10 Mums priekā lielā nākamības ķīla.

levada sveiciens no «Sudrabotas gaismas», kura ir piJna sveicieniem
un pati visa sveiciens dzimtenei, kad tur pārnācu.
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UZ «DAILES TEĀTRA» ATKLĀŠANU

AR «INDULI UN ĀRIJU»

JAUNĀ SKATUVES IETĒRPĀ

Lai sveikti esat! dārgie draugi, biedri,

Kas nācāt skatīt mūsu jauno darbu, —

Nu nākat: darbs ir līdzi mūs' un jūsu;
Jo tas, ko tēlojam, ir jūsu cīņas

5 Un jūsu jūtas, domas, dziņas, cerēs;

Še esat reizē saimnieki un viesi,

Un reizē skatītāji, ņemat jūsmu
Un reizē dodat iedvesmi kā plūsmu.

Ir lielas cīņas mūsu mazai tautai

10 Tos septiņsimtu gadu jūgus lauzt,

Ko rupja vara kaļ un rupja nauda, —

Un tad celt jaunu valsti, jaunu tautu!

Tik grūtā cīņā miesas gurst, bet gars, —

Tas iztur, kopā visu tautu sauc:

15 Un darba tauta, klau, tu, pamatšķira:
let cīņas priekšgalā tavs liktens ira!

Bet dailes liktens: iet tai cīņā līdzi!

Dot garam atspaidu un siidīm veldzi! —

Un tā kā tauta pati vienkārš-liela

20 Un vienkārš-stipra dabasspēka gaitā, —

Tā daili gribam vienkārš-lielu-stipru:
Ne ārējs tērps, bet dvēsle, domas, cīņas;

No senā lieluma caur dzīvu vārdu

Mēs gribam jaunam lielumam kurt gaismas zārdu!
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25 Mēs sākam dailes darbu laika griežos,
To lielu dienu gada piemiņā,
Kad, veicot pretvaru, mēs cēlām valsti.

Jūs sveikt nāk Induls, pirmais cīnītājs
Un pirmais domātājs par brīvo Latvi.

30 Tā darbs un varoņnāve māca jūs:
Būs brīva Latve tik caur brīves garu,

Kas vienmēr gatavs vest par brīvi karu.

Vēl Induls māca: mīlēt brāļu tautu

Kā sevi pašus dārgos lietaviešus,
35 Kas atkal nāves cīņā stāv par brīvi:

Tā pati melnā vara spiež ij viņus,
Kas spieda jūs, — jūs tad tik būsat droši,

Kad vienu valsti cels sev abas tautas,

Kad biedri būsim baltās jūras valstīs

40 Un mūsu brīvi visas tautas balstīs.

Lai daile nu jūs spēcin' lielā darbā!

Tie cīņas varoņi, ko tēlos drāma:

Ar jums tie kopā dzīvos savu dzīvi,

Jums sirdīs dēstīs savas lielās dziņas,
45 Tā, paši neveicot, tie veiks caur jums.

Un būs jums ķīla — mācība uz mūžiem:

Gars tomēr veic, kaut tumsa nāk to nāvēt

Tad ejat spēcīgāk par brīvi stāvēt!
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SVEICIENS TAUTAS AUDZĒTĀJIEM

UZ SAEIMU

27.—30. DEC. 1920.

Kad debess saule atgriežas uz zemi,

Jūs nākat spriest, kā gaismas sauli vest,

Jūs labi nākat: saules zīmē veic!

Lai mūsu saules zīmogs gaismu zīmē!

5 Lai saule māca ziemas važas lauzt!

Lai māca visus bāra bērnus sildīt

Un gaiši redzēt, mīļi audzēt asnus!

Lai saule māca izvest bērnus priekā!

Jūs jaunās dvēslēs kopāt sajūsmību
10 Uz maigām jūtām, mākslām, dailēm, tiklām,

Uz lieliem mērķiem tautai, tēvu zemei,

Uz sevis atdošanu cilvēcei —

Jūs bijāt bērniem biedri, vecie brāļi,
Ne kungi, soģi, — labs tik mīlā aug —

15 Jūs viņus mīlējāt un viņi jūs,
Jums mūžam vēsture to neaizmirsīs.

Tad dodat gaismu bērniem, vairāt tumsu!

Jo tumsa garu māc un nāvē sirdi;

Spiež šauros burtu slogos vingro prātu;
20 Ar ļaunu rada ļaunu, audzē naidu

Un lepnību, un vājiem nievāšanu,

Un varas kāri. Bet var tauta augt
Tik brīva, patstāvīga gara dzīvē!

Tad dodat brīvi bērniem, vairāt varu!
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25 Jums tauta nodod savu sārto ziedu, —

To kopjat: spoži saules puķe plauks!
Jums tauta nodod savu jauno zvaigzni, —

To ceļat: auseklis lēks debesīs!

Jums tauta nodod visu savu dvēsli, —

30 To sargāt, audzējat: tur nākotne!

Un jaunā audze lielā gara jūsmā
Mūs vedīs visu tautu saules plūsmā!
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BRĀĻIEM LIETAVIEŠIEM*

Sveiciens uz lielaviešu rakstnieka

Zemkaļņa lugas «Blinda» izrādi

Nacionālā teātrī

Kādi augsti kalni,
Kādas dziļas jūras
Mūsu ceļus aizšķērsoja,
Liedza kopā nākt?

5 Zeme mūsu līdza,

Upes mūsu rāmas,

Pārpratumi — nepratumi
Liedza kopā nākt.

Līdzi siidis juta,
10 Līda prāti teica:

Mūsu dzīslu vienas asins

Lika kopā nākt.

īstie mūsu brāļi,
Tuvākie šai saulē,

15 Pāri iesim starpu žogu:

Kopā sētas laist!

* Šis sveiciens brāļiem lietaviešiem no mūsu Alfrēda Kalniņa tika

komponēts un no Teātra kora nodziedāts uz skatuves pirms izrādes.
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Visas lietaviešu avīzēs parādījās šis sveiciens abas valodas: leišu

un latviešu. Še būs leišu teksts:

BROLIAMS LIETUVIAMS

Kokios kalnu, sienos,

Kokios jūriiļ ģelmes

Stojo skersai mūsu. kelio,

Draudē eit bendrai?

5 Kraštas mūsu. lygus,

Upēs mūsu. ramios,

Paklaidos — nesutarimai

Draudē eit bendrai.

Viena širdvs jautē,
10 Viena protas tarē —,

Mūsu. gyslu_ vienas kraujas

Liepē eit bendrai.

Broilai mūs' tikrieji,

Saulēj šioj arčiausi,
15 Eisim pertvaras peržengē,

Jungt abu kiemu!
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MANIEM MĪĻIEM LATGAĻIEM,

KAD TIKA APVIENOTA MŪSU ZEME

Jūs mūsu dārgie brāļi latgalieši!
Mēs atkal sasniedzamies roku rokas,

Kas šķirti mūžam dvesām ilgas mokas,

Nu, šķēršļus laužot, plūstam kopā tieši.

Tā jaunā straume, kas mūs kopā vada, —

Lai aiznest naida sārņus viņai sokas!

Lai jaunā mīlā jaunu dzīvi rada!

Tad, pārnākot no svešniecības tāļi,
Mēs svinībās un darbos būsim brāļi!
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PROLOGS «KRAUKLĪTIM»

Kristapa Lindes nolasīts prologs
«Krauklīša» izrādei Nacionālā teātri

Pa tukšu lauku krauklīts saukdams skrēja, —

Bet tukši gaisi rija kraukļa balsi

Un tukši palika, un atbildi

Tam pretī nedeva, — un nekustēja
5 Ne zāle zemē un ne lapa kokā,

Nedz stīga dvēselē.

Tad krauklis aizgiiezās, bet atkal laidās

Un lielos lokos allaž lidināja.
Un atbalss meklēja, un — radās atbalss, —

1° Gan klusi žēla, tā kā dziļi vaidi,

Kā vergu stenas un kā bāru raudas,
Kā izmocīta sirds.

Tad krauklis spēji sauca skaļu balsi,

Tad zelta spēļu vietā strēles grāba,
15 Ne skaņas laistījās, bet ugunsliesmas, —

Un cēlās vaidētāji, bruņas joza,
Un vergi vīri tapa: kaujā metās —

Un kauca karš.

Ar brūci sirdī, asiņotiem spārniem,
20 Ar zelta dziesmām un ar vara taurēm

Pār kaujas lauku krauklis klīda saukdams:

Gan mierinādams un gan mudinādams, —

Tam pakaļ domu ērgļi, ilgu kaivas.

Tas brīvais nemiervējš.
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25 Vēl vietas nebij tiem, kur nomesties,

Viss zemes virsus bij vēl pāri plūdis
Ar ļaužu asinīm un ugunīm;
Nedz bij kur Latvija, nedz latvju tauta,
Tik Kurzemīte vien un Vidzemīte,

30 Un latvju tautas gars.

Bet tautas gars iz asnīm cēla tautu,

No dzelzs un uguns kala tautas valsti,

Sev tauta mājās veda Magonīti,
No gara vergu vārga nogurušu,

35 Pie kājām krauklis sarkanotām krūtīm, —

Bet ausa rīts.

Nu kopjat, lolojat to dārgo mantu!

To rokās nedodat vairs melnai varai!

Tā tautas celtā valsts lai tautai paliek!
40 Lai brīvā garā tauta stipra top! —

Tad mūžam ziedēs latvju Magonīte
Kā saules brīnumzieds.
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JĀŅA PORUKA PIEMIŅAI

Kristapa Lindes nolasīts prologs Poruka vakarā

Nacionālā teātrī 12. oktobrī 1921. g.

Mirdz balti zili zvaigžņu miglāji,
Slēdz mirdzu melni dziļi atvari,

Gulst kārtu kārtām mūžu aizmūži, —

No zvaigžņu miglājiem, no atvariem,
5 No kārtu kārtu mūžu aizmūžiem,

No saules puteklīšu kristāliem

Šurp atlidoja balta dvēselīte.

Še šauri, šauri, un še salti, salti;

Še zeme pelēka un dumbri tumši;
10 Zem cilām sāpes, un virs cilām skumjas;

Kas vējš, tas gaudo, un, kas mākons, raud;

Un jūra zemi klāj ar rūgtiem viļņiem
Un sūrām asarām — un baltā dvēsle

Pār zemi baigi klīda meklēt vietu.

15 Kur rast gan zemē vietu baltām dvēslēm?

To dziļas ilgas vilka smeldzot augšup,
Bet zeme tura ciet, kas dzīvē dzimis. —■

— Tad mokās brēca dvēsle izsamistot,

Bet ļaudīm skanēj' tā kā salda dziesma;
20 Un, kur vien klīstot vizēj' dvēsles spārni,

Tur vizmas gaiši tapa ļaužu vaigi.

«Man gribas kļūt pie skaidrības,» raud dvēsle, —

Bet spārnu gali mirka zemes pīšļos;
«Man gribas mīlēt un tapt mīlētam,»

2 5 Bet mīla ir tik taurens zaļos kapos:
«Man gribas sapņot, apbrīnot un domāt —»

Bet tikai zvaigžņu mirdzā domas, jūtas
Un augsto garu dzīve plešas brīvi.
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No atmiņām par zvaigžņu augsto dzīvi,
30 No debess ilgām un no pasauls sāpēm

Ceļ baltā dvēsle savu sapņu valsti;

Pie augstā, baltā loga dvēsle stāv

Un vēro balto tēlu, sārto blāzmu, —

Tad pēkšņi pārrauj tievo pavedienu
3 5 Un aiziet, atstājot mūs dzīvot mokās —

Mirdz atkal balti zvaigžņu miglāji,
Slēdz mirdzu dziļi, melni atvari,
Gulst mulšņu kārtām mūžu aizmūži;

Uz zvaigžņu miglājiem, uz atvariem,
40 Uz kārtu kārtu mūžu aizmūžiem,

Uz sauļu puteklīšu kristāliem

Klīst atkal baltā dārgā dvēselīte,
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BARONA TĒVAM

UZ 85. DZIMUMDIENU

Jauno dzimumdienas bērnu,
Sirmo latvju dziesmu vīru, —

Mīļi Tevi sveicinājām,
Barontēvs!

Tautas dziesma, bāra dziesma

Varoņtautu audzināja, —

Audzi, dzīvo simtus gadus,
Varoņtēvs!
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KRIŠJĀŅA BARONA PIEMIŅAI

(Prologs piemiņas izrādei bēru dienā

Nacionālā teātrī)

Uznāk trīs Laimiņas tautas apģērbos, dziesmu sacerētājas, dziedātā

jas un spēlētājas.
Barona tēls puķu vidū, aizsegts ar segu, uz kuras liela zelta zvaig'

zne, uz tās cita — melna sega.

Pirmā Laima

Dzisa saule debesīs,

Pusdebesu sārtojās, —

Dzisa zemei dziesmu tēvs,

Visa zeme noskanēja.

5 Visi sili klusi šalca,

Visi strauti burbuļoja,

Vēji žēli gaudojās,
Līdzi visa dzīvībiņa.

Smilšu kalni pušķojās
10 Sudrabsniega pārsliņām,

Dimantiņa zvirgzdiņām:

Augsto viesi gaidīdami.

Otra Laima

Saule, darbu darījusi,
Aizlaižas vakarā, —

15 Vienu skatu pamet vēl,

Savus bērnus priecēdama.

Trešā Laima

Ceļam, māsas, sēru segu

Lūkot vēl saules dēlu!

(Viņa noņem melno segu, un redzas sega ar uzzīmētu zvaigzni.)
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Saules dela vietiņā
20 Atmirgo zelta zvaigzne!

Pirmā Laima

Ceļam, māsas, zelta zvaigzni
Lūkot vēl saules dēlu!

(Noņem zvaigznes segu, un nu parādās Barona ģīmetne.)

Saules dels! dziesmu tēvs!

Balta tava saules seja!

Otrā Laima

25 Tautas dziesmu liesmas kūri,

Pats tai liesmā iededzies:

Tava drosme, spēka vārdi

Tautas sirdi dedzināja.

Kā tu tautu mudināji
30 Labus darbus pašiem veikt:

«Mums līgot līgos druvas plašas,
Ja pašiem mums būs rokas knašas!»

Kā ij sentēvus tu sauci:

«Še jūtam tos ar mies' un garu,
35 Tie, uzvarēj'ši nāves varu,

Nāk saviem dēliem palīgā.»

Kā tu tautai devi vārdu,
Kas mūs mūžam spēcinās:
«Uz priekšu, brāļi, naiki, naiki:

40 Mums pieder nākamajie laiki!»

Trešā Laima

Tava drosme, spēka vārdi

Tautas sirdi dedzināja:
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Tautu darbos mudinot,

Pats tu darbā iededzies.

45 Tautas ceļā stājās mošķi,
Tu tos varen izšķaidīji,
Tev kā upei cēlās krūts,
Droši gāzies klintīm pāri.

Celmus lauzi, druvu kopi, —

50 Rakstu sēklu kaisīdams, —

Līdz nu visas malu malas

Zeļ un zaļo, kuplo, zied.

Pirmā Laima

Simtu gadu likteņos
Sūru mūžu tauta gāja, —

55 Mēs, trīs Laimas, devām dziesmas, —

let tā tauta dziedādama.

Dziedot dzimi, dziedot augi,
Dziedot tautā nodzīvoji:
Tautas dziesmas lasīdams,

60 Glābi tautas dvēselīti.

Dziesmu tēvs, dziesmas vāci

Septiņās vācelēs, —

Ne tās septiņvācelītes,
Tās septiņas saules bija.

Visas trīs Laimas

65 To septiņu sauļu tiks

Mūžam sildīt mūsu tautu, —

Mūžam dziesmu auklētājs
Mirdzēs — zvaigzne viņsaulē!

(Viņas uzkar zvaigznes segu virs tēla un, tam paklanīdamās, aiziet.)
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LATVIJAS SKOLOTĀJAM

PĒTERIM OZOLIŅAM PAR PIEMIŅU

Gar sauli ēna slīd, un saule bālst:

No mūža vārtiem dvašo auksta dvaša.

Dziļš drebums pēkšņi pārskrien ļaužu baru

Kas dzīve ir? Kas mērķis? Kas būs tur?
5 Ko ciešanas? Kas glābs? Kas labs? Kas liels?

Skan mēmā mute: tas viņš bij — tas atbild!

Viņš darbu sāka, kad mēs nevīžojām;
Viņš gāja pirmais, kad mūs bailes māca;

Viņš mierināja mūs, kad neizdevās.

10 Kad visi vaidēja, bet klusi cieta,

Viņš cēla savu balsi apsūdzot,
Un soda bargums viss uz viņu krita.

Nekad tam darba nebija par daudz,

Viņš darbā dega, darbā sadegot, —

15 Bet viņa uguns sildīs daudzas audzes;

Viņš tikai mērķi vērtēja, ne sevi, —

Viņš visu atdeva, ij savu dzīvi, —

Bet ideālists tas, kas laikus vērš!

Bet tautas audzētājs, tas kopj šo garu,
20 Kas vien tik rada, glābj, kas vien tik liels, —

Jo liels, kas lielu pienākumu nes
...
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let slēgtās rindās biedri bērenieki,

Nes puķu traukā miesu simbolu,

Bet savu dvēsļu traukā viņa garu:

25 Mirdz spožā saule, un no sniega pretī
Kā dzirkstis apkārt pazib veļu acis,

No priedēm birdin' pārslas veļu pūsma.

Tie veļi čukst: Kur mācītājs? Kur zārks?

Ne miesas smagums tam! ne gara važas!

30 Nāk veļos pirmais brīvais vīrs un gars!

Bet dzītie, mēs no viņa nešķiramies, —

Viņš tagad skaidrāks mūsu sirdī mīt,

Viņš spējāk ved mūs lielā gara cīņā.

Lai sveikts ir lielais gars uz jaunu gaitu,
35 Lai lauztām miesām salda dusa top!

Lai nesalauztam garam — jauna saule!

Mēs viņam līdz!
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ANDREJAM PRIEDKALNAM PĒDĒJĀ GAITĀ

Mans mīļais draugs, no Tevis jāatvadās,
Kaut sirds deg paildzināt īsos mirkļus,

Kā sauli aizturēt vēl vēlas vakars.

Kad saule iet, vēl gaišums mākoņos,
5 Vēl saule pasviež dzirkstelītes zvaigznes,

Kas visu nakti mierina mūs mirdzot.

Tu pamet savas domas, mīļas jūtas
Un tūkstots darbu zvaigžņu mirdzumā,

Un tūkstots glāstu bāriem sāpju bērniem —

io Pats vidū ej Tu: maigais, bālais mēness.

Ak, sāpes vien uz nakti vada skatus:

Ne mēness biji Tu, bet gaiša saule,

Jo Tavā būtnē viss bij saulei līdzīgs.

Tik gaišs un mīļš Tavs vaigs bij mūsu vidū,
15 Kas Tevi redzēja, tas priecājās,

Ko uzlūkoji Tu, tas tapa vesels.

Cik saules skaidra bij Tev dzīves gaita,
Tik gaiši rāma nāve — agrā rītā

Un pašā lieldienā — tā aicināja:

20 Uz atmodu un darbu jaunā dienā.
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Viss Tavā gaitā bija saulei līdzīgs:
No zemes dzīles nāci, pamatšķiras,
Uz jaunu gaismu vedi savu tautu.

Tu zināji, kas nakts, kas vārgs un sāpes,
25 Kas strādniekliktens un kas varoņliktens,

Jo kaulus salauza i Tev šis liktens.

Bet, kauliem brakšķot, gars Tev tapa saulains, —

Tu gāji glābt no liktens savus brāļus,
Tu cīņā meties, cēli tos, kas krita —

30 Tu dziedēji, kā saule, slimo zemi.

Jā, saule stariem dziedē slimo zemi,

Un zeme atzaļo un augļus nes, —

Kā slimo cilvēci būs atzaļināt?

Tu tālo cilvēksauli meklēji,
35 Kas caurstarotu garu līdz ar sirdi,

Tu sevi vērti pats, lai taptu saule.

Tu tapi saule, — mēs, kas palikuši,
Mēs Tavā miņā sildāmies kā saulē.

Un miņa velk mūs būt, kāds biji Tu;

40 Pats saule būt un visus vest uz sauli.
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SVEICIENS GAISMAS BĒRNIEM

Aiz mūžiem un bez galiem valda nakts,

Gik ir tās pasaules, tik ieslēdz nakts,

Kur traucas gars, tur atduras uz nakts,

Nakts guļ un klust, —

5 Bet —

Bet bezgalības galā rodas guns,
Bet nedalāmie dalās, — rodas guns,

Bet nekustamie kustas, — rodas guns, —

Un —

io Guns spridz un kust.

No tukša pilnums top, no klusa skan,

No nāves dzīve lec, tā kvēl un kaist,

No uguns puķe plaukst un zied, un sarkst,

Pret nakti spiigst,
15 Jo —

Jo neatlaižas nakts, bet gaismu žņaudz,

Jo diena tumša top un līdzi sirds,
Jo guns tik glābj no nakts, — lai ved jūs guns

Turp,
2tf Kur ciņa ilgst!

Tā cīņa ilgst un ilgs, tai gala nav,

Jo dzīve, gars un guns, — tie mūžam aug,
Par bezgalību top, bet ārpus tās

Nakts guļ un klust,
25 Tik —

Tik asais, ašais spēks, tik guns un gars

Spēj nebūtību tvert, to, ko neviens,

Spēj radot nakti veikt, — lai ved jūs gars,
Kur

30 Guns spridz un kust.
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Jūs brīves bērni, gara draudze jūs,
Jūs ejat līdz, kur guns jūs cīņā sauc,

Lai uzvardrosmē jums deg mūžam gars,

Pret nakti spilgst.
35 Jo —

Jo mūžam dzīvi nakts no jauna māc,
Jums gara cīņā iet, jums sargiem būt,
Un Spīdola jums līdz, lūk, mūžam spīd

Tur,
40 Kur cīņa ilgst.
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LAKSTĪGALAS SIGULDĀ

Em. Melngaiļa komponēta rakstnieku nama

atklāšanas svētkiem Siguldā

Siguldā lakstīgalas
Vienas leju piedziedāja.
Nu nāk jauni dziesminieki,

Lakstīgalu līdzcensoņi.

5 Jaunas dziesmas darināt,

Ļaužu sirdis priecināt,
Darbā sevi pūtināt.
Vij sev ligzdu Siguldā,

Dziesminieki, te jums labi:

lū Leja ļāva plašu skatu,

Klintis deva dižas domas,

Brīva daba — brīvas jūtas.

Dzeja — tautas dvēsles balss,

Prese — tautas sirdsapziņa.
15 Dvēsles balsi neapspiest!

Sirdsapziņu neviltot!

Mācaties sīku putnu:
Katris dzied savu balsu.

Strazdi, žubes, lakstīgalas
20 Trallināt trallināja,

Vēji šņāca, krāces krāca,
Sīkas lapas ņirbināja: —

Visas balsis tautas mīla

Korī koši sakausēja.
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TEV

Tu brīdināji: «Nejūsmo! še nīst!»

Ak, tomēr dzimtene!

Še ari mīl un sistās brūces dzīst.



Vairākiem
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VAIRĀKIEM MANIS SVEICINĀTĀJIEM

Par mīļiem sveicieniem liels paldies, draugi,
Vēl lielāks par to drošo vārdu,

Ka gribat sauli sniegt kā jauni augi; —

Nu ejat meklēt, rast:

Ar sirdi ilgt un just, ar prātu prast,
Jums tauta paldies teiks par darba ārdu!

DRAUGIEM,

KAS SKUMA PAR SAVU VĀJUMU

Viss noslēpums ir šis:

Tik sevi audzēt!

Kā vājais spētu to?

Tik nebūs sevi saudzēt!

MAZAJIEM JĀNĪŠIEM

Ak, saulīte, ak, saulīte,

Nemīl savu saules bērnu:

Visi silst, visi zied,

Saulītē vērdamies, —

Silst ij tevim saulē krūts,

Tikai krūtīs nesilst — sirds.
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VAIRĀKIEM PAR ATBILDI

UZ KOLEKTĪVIEM SVEICIENIEM

Mīlat mani un saprotat!
Bet mīlat vairāk.

Ij kad jūs saprast nevarat,

Prom mani neraidāt,
Bet mīlat jo vairāk!

MANAM DRAUGAM —

SKEPTIĶIM PAR ATBILDI

Es tomēr laimi baudījis,
Es daiļu mīlu redzējis —

«Ko vēl?» —

To pašu mīlu redzējis,
To daiļo laimi baudījis —

— «To teici jau.» —

To teicu jau, to teikšu vēl,

Pār laikiem pāri mīla kvēl,

Kaut vairs tās nav.
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KAD MAN AIZRĀDĪJA UZ MANĀM SŪDZĪBĀM

Nekas nav aizmirsts un nav aizmainīts,
Tā daiļā mīla un tas skaistais rīts,
Tā dziļā izpratne, tas siržu tuvums,

Viss neizmērojams un mūžu guvums —

Pret visām sūdzībām brēc pretī sirds:

Viss labs, viss saulē mirdz, viss ir, kas šķirts.



Vieniem
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SLIMAI MEITENEI

Nāk maijs un pavasars, — es zinu gan:

Vai man?

Tad zāle zels un ziedi plauks —

Vai līdz mans lauks?

5 Tad koki sulām straujot ļaus:
Mans koks būs sauss.

Tad visi pļavās puķes plūks:
Tik manis trūks.

— Vai trūks? ... Nē, trūkstam nemanīs,
10 Kad puķes plūks un kroņus pīs.

NEPIETICĪGAI

Mīļš pušķīts zaļganu nagliņu
Uz visām pusēm izstieptu, —

Sīksmalki stiebriņi

Stiepjoties stiedzēti, —

Ko vieni ārā no maura stiepjaties?
Ko rociņas ceļat kā lūdzoties?

Lūk, maurā viss zaļi trekni sazēlies.
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N. N.

Ij tavā dvēslē

Kvēl saules stari,

Kad sauli citā

Tu sajust vari.

Lai visus ziedus

Tev saule veltī,

Lai sird' un dvēsli

Ar laimi zeltī!

Sirds tava atzaigo
10 Laimi sārtbaltu,

Sildīs visvairāk

To, kas vēl saltu.

DRAUGAM A. M.,

KAS ŽĒLOJĀS PAR SEVI

UN LAIKU

Debess sadugusi,
Zemi apņēmusi,
Baltām miglām tāli aizklājusi

Visi vēji klusi,

Diena piekususi,

Ej nu līdzi mazu laiku dusi.



82

L. Z.

No rīta jau sirds sapinās
Kā tīklos, neskaidrās sajūtās.

Ne darbs vairs vedās, ne atpūta,
Viss, kas tik mīļš bij, atbada;

5 Un labā saulīte visu dien'

Pa saveltiem mākoņiem līdzi man brien.

Kā nomest tīklus, kā izrauties?

Kā atkal brīvā sajusties?

Tu vien tik zini, tu pasakil
10 Tu L. Z.

T. K.

Div' balti gulbji
Pa ezeru peld,
Mēness baltu gaismu
Pār ezeru met,

Kāds klusi, ilgi
Pie mēness ezera sēd.

D. B.

Laiks rauj mūs, plūst viss, zūd un tek, un sik —

«Kur esi tu?»

Kad tu to nezini, tad es ne tik.
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NEAIZMIRSTELĪTEI

Teic, neaizmirstelīti,

Ko mirkstot ūdenī tu mīti

Aizvien?

«Ak, ūdens nav, ir asaras!

Tās sāpes, kas nav aizmirstas,

Tās katra prasa asaras

Aizvien.»

MAZAI EMĪLIJAI

Tavs saules tēvs tev paraugs ir,
Kad liktens grūtumus tev šķir,
Tu nezini, ko darīt būtu?

Tad jautā sev, ko tēvs būt' darījis?
Tā dari, kā viņš vēlējis,
Un nebūs tev nekas par grūtu.

MAZAI MERĪTEI

Ik dienu saule spīd,
Kaut mākons priekšā slīd,

Caur mākoņiem tomēr tā spīd
Un visus mīļi silda.

Ij tu tā spīdi aizvien,
Kaut bēdas pār sirdi skrien,

Tu sirdī sauli turi tik vien,

Kas tevi ar mīlu uz visiem pilda.
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L. L. D.

Līdz ur grāmatu

Kā aizmirst to, kas skaists? viss miņā spalgo,
Viss viz:

Ik zieds, ik rīts, ik balss, ik skūpsts, kas valgo.

A. N. K.

par piemiņu

Viegla roka saulītei:

Aši cēla rīta miglas, —

Mēnestiņš nepacēla,
Visu nakti staipīdams.

DĀRGAI DORIŅAI

Līdz ar «Vē/a nestām lapām»

Šis vēja nestās lapiņas
No rudens koka

Kā pavasara atmiņas
Lai saņem mazās Doriņas

Mīļā roka!
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ARĪ VIŅAI

Līdz ar «Tiejtem lokiem»

Es viss še esmu

Tais sāpēs un tais cerēs, —

Nu lūko, vai tev derēs,

Tad ņem ij to,

Ij visu manu dvesmu.

DRAUGAM

PAR MIERINĀJUMU, KAD VIŅŠ BIJ

ZAUDĒJIS SAVU MĪĻĀKO ILŪZIJU

Mans draugs, nāc, kopa vērsimies,

Par ko tu sērojies:

Tu teic: tā lielā mīla,
Tā tapa sīka;

5 Kas veica visu,

Pret nieku nīka!

2ēl, žēl! — Bet paskaties:
Tu lielāks par vīlēju izrādies,

Tu savā pašcienlbā esi cēlies,
10 Tavs ceļš aizvien nu augstāk ies,

Ko vairāk vēlies?



JAUNAJAM DRAUGAM

albumā

Kam no dzīves prasi?
Prasi tik no sevis, —

Ne tam svars, ko esi ņēmis,
Bet ko devis.

VECAJAM DRAUGAM —

KALNU KĀPĒJAM

albuma

Jauns tu kāpi lielus kalnus:

Visu zemi pārredzēt;
Vīram tika pakalniņa,
Vecim tiks ij kapa kopas.

JAUNAJIEM DRAUGIEM,

VAIRĀKIEM, KAS MAN SŪDZĒJĀS

Ik mirkli sevī pašā būs jums augt

Un tikai augšanu par dzīvi saukt, —

Tad nenāksat vairs sūdzēt,

Jc ies.



ZEM ZIEMEĻEGLES

Zem ziemeļegles, — vai to ticēt vari? —

Tais tālēs reizi jautrība bij arī.



Vieniem



SVEICIENS «RŪĶIEM»*

Priecīgus svētkus Jums, visi mīļie rūķi,
Kas Jūs uzveicāt pudeles pūķi!
Man no Jums sūtīts bij sveiciens un rēbuss,

Prasāt: vai atminējuma nebūs?
5 Būs, kā tad!

Ja nepareizi, tad pasakāt:

Septiņi vīri un viens pūķis pudelē,
Tiem vīriem tas pūķis jāvārē.
Pūķim līdzās vēl redzam siļķi,

10 Tiem uzbrūk vīri ar dakšām un viļķi.
let cīņa uz nāvi un dzīvi.

Stinkš naži, šņakst zobi, klab šķīvji.
Šņāc, rūc un dūc, ka logi trīc,

Pusnakts jau pāri, pulkstens jau trīs.

15 Dažs varons pagurst, dažs cīņā krīt.

Bet logā uzvaras rīts jau spīd.

Kas veicējs, atspirgs pie varvīksnas.

Kaut atkal pūķis pieceļas,
Tie augšā celsies, tas krīt, tas guļ,

20 Kas negrib mosties, to dzeļ un kuļ.
Tie varvīksnas buru laivā brauc,

Balts gulbis, laivu vilkdams, trauc.

Tur tāli ar gavilēm vēsta rūķi
Par uzvarēto filistra pūķi.

*
No seniem laikiem nezin kā vēl uzglabājusies melnraksta lapiņa

atbildei: jautrs mākslinieku pulciņš «Rūķi» ar Rūdolfu Blaumani priekš-
galā bij man atsūtījuši kolektīvu pastkarti, kas bij izraibota zīmēju-
miem un pantiņiem. «Varavīksna» bij viņu domāts laikraksts tādā pat
garā.
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25 Tāds bij rēbuss.

Vai minējums pareizs nebūs?

Ja pareizs, daudz nesolāt.

Tik mani laivā līdzi paņemat
Braukt rītā agri, kad viss vēl snauž,

30 Meklēt, kur ūdens varvīksni auž.



OTRĀ DAĻA



Daudziem
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PROLOGS

1000. IZRĀDEI NACIONĀLĀ TEĀTRĪ

15. decembri 1923. g.

Nolasīja K. Linde

Mūs gaišā namā vieno gaiši svētki,

Uz burvju gaismas pili šodien nācām,

Uz dailes zemi un uz pasakvalsti,
Ko burve cēlusi, — bet baltā burve:

5 Tā arī pārvērš ļaudis svešās būtnēs,

Tik vien ne tumšos zvēros, riebjos, ļaunos,
Bet gaišos, cēlos, labos nākamtēlos:

Mums tūkstots viena nakts še atkal kvēlos.

Jau tūkstots reiz mūs mīļi skauj šīs telpas;
10 Kā bērnus nes mūs citā, daiļā dzīvē

Un māca mūs, lai topam līdzi daiļi: —

Pus miljons klausījies še aizrautībā,

Pār visiem ļaudīm sējis svētas bijās.
Par tautu kopā liedēts juties garā:

15 Jauns tēls ar jaunu veidu — zem' un valsti,

Kam garā, cēlumā un dailē balsti.

Šais telpās daile dveš no latvju tautas

Un cēlākā, kas citiem, — tās mums zvaigznes.
«Un tā kā tauta pate vienkārš-liela

Un vienkārš-stipra dabasspēka gaitā,
Tā daile lai ir vienkārš-liela-stipra,
Ne ārējs tērps, bet dvēsle, domas, cīņas.»
Tas solījums reiz bij, to gribam pildīt —

Ar lielo mākslu tautas dvēsli cildīt.

25 Tā lielā māksla dod mums lielus mērķus,
Ne spožus vizuļus un seklu baudu:

Uz brīvi, gaismu, cilvēcību audzē,

Uz brāļu saderības kopu jūtām, —
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Liek dzejā līdzi dzīvot kaimiņdzīvi,
30 Liek gatavoties valstu savienībai:

Lai būtu stipras mūs' un brāļu tautas,

Ka likstās netiktu tās dzelmē rautas.

Tad cilvēcē tek kopā visi mērķi,
Bet pašu cilvēci tik liedē — daile,

35 Jo pēdējs ceļš un mērķis paliek daile,

Ij otra aizsauldzīve ir tik daile;

Tur bēdām prieks, tur visums ilgu, gaidu,
Mums daile — cerība un sargs pret naidu,
Un līdzi jūs, kam acis mākslā gailē, —

40 Mēs pateicamies jums šai vārdā: — dailē!
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PROLOGS «KAINA» IZRĀDEI

Bairona 100 gadu piemiņas dienā 17. apālī ivz*. g.

Nacionālā teātri

Nolasīja K. Linde

Straujš vētras grūdiens drāzās zemei pāri,
No tumšām debess dzelmēm izlauzdamies,

Kas, klēpī turot, krata briesmas,
Kas izdārd krusu, pērkoņus un zibšņus,

5 Kas dvašas negaisā draud pasauls ēku

Par drupām gāzt.

Tā vētra gāza drupās pasauls ēku: —

Viss gadu simtos celtais varas stiprums,
Viss sirmais likumbalsta smagums,

10 Viss tas, ko ļaudis tic un zin, un sargā,
Viss pēkšņi krīt, mirst vecie dzīves spēki,
Kad vētra brāž.

Kas bij tā vētra? — Viena smalka dvēsle,
Bet visu ļaužu nemieru tā slēdza

15 Un nesa visas pasauls sāpes:
Cik bērna dvēslē krājās pārestības,
Cik slogs spiež sievieti, cik darba ļaudis,
Cik tautas sten.

Neviens nekad tik dziļi nebij cietis,
20 Tā jutis nebrīvi kā pasauls slogu,

Tā cēlies pretī gala ļaunam,
Līdz pašām saknēm urbās dvēsles nemiers,

Uz sevi krāva visu sāpju nastu

Pats pirmais Kains.
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25 Un visas pasauls sasapušos vaidus

Šī dvēsle izkliedza pār zemi pāri
Kā nevaldāmu sāpju dziesmu.

No dziesmas zeme drebēj', sevi dzirdot,

No žēlām apzinājās sava vārga,
30 Un modās gars.

Ne vētras brāzmā un ne mīlas vēsmā

Vēl lielā dvēsle sevim nepietika,
Tā dzinās atdot sevi visu:

Tā nesa tautām ziedot savas asins, —

35 Kad karsti izlija tās cīņas laukā,

Tad rima sirds.

Kopš simta gadu pārskrēja tā vētra,

Un stājās straujā sirds priekš citiem pukstēt,
Bet nebeidz straujot dvēsles dvesma:

40 Un mūžam plūst uz mums vēl lielā dvēsle

Kā maigas kokles skaņas un kā pērkons, —

Līdz ausīs tautām laimes rīts.
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PROLOGS

NACIONĀLĀ TEĀTRA 5 G. DARBĪBAS

PIEMIŅAI

2. decembrī 1924 g.

Personas:

Teātra gars

Saceriņa — Melpomene
Dziedājiņa — Talia

Laimiņas
Sērdienīte

Mazais gariņš
2ūpu Bērtuls.

Uz paaugstinājuma sagrupējušas visas personas, izņemot 2ūpu Bērtuli

Mazais gariņš uz publiku:

Esat mīļi sveicināti,

Skatītāji, klausītāji,
Skatuvmākslas cienītāji
Parketā un visās ložās,

5 Līdz pat augstai galerijai.
Esmu pāžs un mazais gariņš,
Pikolo, kas visu rīko.

Šodien svinam piecus gadus,

Tādēļ nākam svētku seju.

(Norādot un paklanoties uz Sērdienīti):

10 Šī ir tautas Sērdienīte

levas zaru rociņā —

Dziedātāja lakstīgala,
Tautas dvēsles izteicēja.

(Tāpat uz abām Laimiņām):

Tās ir Laimas, dieva meitas, —

15 Viena dziesmas darināja,
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Otra dziesmas izdziedāja;
Viena kokles rokā nesa,

Otra nesa trijdeksniti.

Tagad mūsu dziesmu Laimas
20 Vairāk mērķus uzņēmušas

Nekā viņus senus laikus:

Mūsu Melpomene — viena.

Mūsu Talia ir — otra.

(Tāpat uz Teātra garu):

Te es sveicu skatuvgaru,
25 Lielu vārdu runātāju,

Lielu skatu rādītāju,
Lielu siržu locītāju.
— Simboliem es dodu vietu.

(Paklanās un noiet malā.)

Sērdienīte:

Baltas dienas, ļaunas dienas:
30 Dziesmās visas izdziedāju,

Darbos gāju, līksmē gāju:
Dziesmām visus pavadīju.

Cik man acis pieredzēja,
Tik man dziesmās atspīdēja,

35 Kas man sirdī ietrīsēja,
Tas man dziesmās atskanēja.

Pat pelēku ikdienību

Raibās krāsās izrotāju,
Daiļām meitām, cēliem vīriem

40 Mākslā cēlu jaunu dzīvi.
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Sacerina — Melpomene:

Smagiem spēka soļiem varens liktens iet,

Smagie soļi cilvēkus un tautas min,
Krīt un šķīst, un sagrūst cilvēks, tauta, valsts,

Viss, kas pasaulē no ļaužu rokām celts,

45 Nepaliek ne miņas, pīšļi visu sedz,

Viens tik paliek nepalikdams, nīkdams aug —

Viens tik: visu pārvaldošais varoņgars,

Kas spēj ziedot sevi, lai tā zvaigzne veic.

Dziedājiņa — Talia:

Vai dzīve ir tik traģēdija,
50 Vai ļaudīs tikai ciešanas?

Man šķiet, tā ir gan komēdija
Un viņu gaudas banālas.

Vai mūžam raudām ir gan vietas?

Es rodu diezgan smejama,
55 Te notiek brīnišķīgas lietas,

Man dzīve ir tik rotaļa.

Gan simtiem problēmu mums ira,
Kas dzeļ mūs, bet ne nāvīgi:
No tiem gan cieta, bet ne mira,

60 Ar izeju bij konflikti.

Ne traģēdijai laiks, bet drāmai,
Ne ziedoties, bet pašam gūt!
Mums dzīvei jātop drošai, rāmai, —

Tā vien mums var par mērķi būt!
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Teātra gars:

65 Uz lieliem mērķiem aicinām mēs tautu

No dienas dienā un no gada gadā,

Kopš pieciem gadiem templī pulciņājot.

Kad tūkstots reizes skāva mūs šīs telpas,
Mēs rādījām jums mūsu mērķu zvaigznes

70 Un senos solījumus atkārtojām:

«Kā tauta vienkārš-liela, vienkārš-stipra,
Tā māksla tai ir vienkārš-liela, stipra,
Ne ārējs tērps, bet dvēsle, doma, cīņa.

Ne spožus vizuļus un seklu baudu —

75 Mēs dodam gaismu, brīvi, cilvēcību;

Uz brāļu tautu saderību vedam;
Mums dailē cerība un sargs pret naidu,
Mums pēdējs ceļš un mērķis: tautas daile.»

Tā lielās dailes tradīcijas kopjam,
80 Ij savu latvju nacionālo mākslu,

Ij cittaut' daiļāko un klasisko,

Tā vedam tautu kultūraugstumos. —

(Uz Mazo gariņu, piemādams to klāt):

Nu, Mazo gariņ, dari savu darbu!

Mazais gariņš (uz publiku):

Šodien rādām senu lugu,
85 Vairāk ne piecdesmit gadu,

Kopš to tēvi izrādīja,
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lesākdami drāmas darbu,

«Žūpu Bērtuls» saucas luga, —

Bet vai žūpa sāka mākslu?

(lenāk 2ūpu Bērtuls )

Žūpu Bērtuls:

90 Zu-žu-
- Žūpu Bērtuls sāka,

Jā, jā, latvju skatuvmākslu —

Mazais gariņš (UZ Bēituli):

Ko tu nāci? Kas tev lika?

Inspicients nav tev' saucis.

Žūpu Bērtuls:

Be-be-bet es pirmais sāku,
95 Kad vēl nebij inspicjenta —

Mazais gariņš:

Ej! — Pirms vēl piecdesmit gadiem
Uzveda jau traģēdiju:
Lielā Šiller'

— Laupītājus, —

Šillers ciltstēvs mūsu drāmai

Žūpu Bērtuls:

100 Es — es —

Mazais gariņš:

Ej tik! tūliņ jāsāk!

Taisies, ka tu izved lomu!

Priekškars.
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DARBS UN DZIESMA

Kantāte, komponēta no Alliēda Kalniņa
uz dziesmu svētkiem

Darbs:

Darbam vara, darbam slava:

Darbā dzīv' un daba turas,

Darbā pasauls ēka dārdo,

Darbā visumam ir sākums.

Dziesma:

5 Visuma jucekli
Saskaņa raisa,

Visuma sākumu

Saskaņa dzied.

Tālas skaņas:

Visuma sākumu

10 Saskaņa dzied.

Darbs:

Zvaigznes sprakst, un saule zvīļo,
Pasaules un dzelmes plaikšņo,
Jūra trako, pērkons grandi,
Zeme drebot liesmas svaida.

Dziesma:

15 Zvaigznītes, meitiņas,
Debesīs dzied,

Vējiņi, puisīši,

Līgojot dej.

Tālas skaņas:

Vējiņi, puisīši,
20 Līgojot dej.

Darbs:

Arājs sviedros zemi cilā,

Namdars stenot kokus valsta,

Strādnieks zobus sakož jūgā,
Bāldams domātājs veļ domas.
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Dziesma:

25 Darbi smagi, dziesma viegla:
Dziesma darbus vieglināja.

Darbs:

Darbam vara, darbam slava,

Darba varā dziesma zūd.

Tālas skaņas:

Ko ceļat ķildas,
30 Kuram lai slava —

Kas darbu dara?

Kas dziesmu dzied?

Visuma saskaņā
Piedzima tauta —

35 Tā dara, tā dzieda,

Tai lai tā slava!

Darbs:

Tauta darba darītāja, —

Darba tautai, tai lai slava!

Dziesma:

Tauta dziesmu dziedātāja, —

40 Dziesmu tautai, tai lai slava!

Darbs un Dziesma:

Darba tauta, dziesmu tauta —

Darba dziesma dzied tev slavu!

Darbu darot, dziesmu dziedot,

Ceļas tautu pulciņā.

Tālas skaņas:

45 Dziedātāji dara,

Darītāji dzied,

Visuma saskaņā
Nākotne skan.



Vairākiem
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INVALĪDIEM LĀČPLĒŠIEM

uz viņu godadienu 11. novembū 1923. gadā

Jūs invalīdi — lāčplēši, —

Jums cīņā lauzti locekļi un kauli,

Jūs zināt, ka tie ziedoti,

Lai mūsu Latvija redz brīves sauli, —

Nu gādāsim mēs, pilsoņi,
Lai invalīdi nav mums veci prauli!

SVEICIENS UN PATEICĪBA

LATVIJAS ATVAĻINĀTO KARAVĪRU

BIEDRĪBAI, KAD TĀ IECĒLA MANI

PAR SAVU GODA BIEDRI

Sveiks tu, latvju atvaļināts karavīrs, —

Es līdzi cīnījos, un šķēps mans tīrs:

«Sargā cīņā iegūto» — tas jūsu vārds,

Tas ir mums naidniekiem tas draudu dārds;

Atvaļināts nav neviens no tā:

Tautas brīvi sargāt cīniņā!

Pateicos par goda biedri būt no sirds.

Lai uz mūžiem latvju trijās zvaigznes mirdz!

KAROGA UZRAKSTS

RĪGAS KOMUNĀLDARBINIEKU

ARODBIEDRĪBAI

«Darba surā vara

Rīgu lielu dara.»

Zīmējums ir uzlecoša saule ar biedrības nosaukumu karoga vidū.

Pie kāta seši zīmējumi simbolizē galvas pilsētas uzņēmumus. Karoga
otrā pusē lozungs. Zīmējums ir no mākslinieka A. Cīruļa.
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LIELAI AKTRISEI MIRDZAI ŠMITHENEI

uz mākslas gaitas atskati 15. 10. 24.

Zvaigžņu mirdza debesīs

Mīļa spīd, bet bāla, tāla;

Mūsu mākslas debesīs

Cita zvaigzne, ne tik bāla

Veldze mus ar mākslas spirdzi —

Mirdza — zvaigzne, mirdzi, mirdzi!

ALEKSIM MIERLAUKAM

uz četrdesmit gadu mākslas gaitu

Sveiks, mūžam jaunais! lai birst tev lauri!

Caur sirdi gāja tev naidi un vaidi,

Tu, jautrais, slaidi pār galvu tos laidi.

Simts dzīves dzīvoji, — vēl tev ir šauri! —

5 Pēc tik daudz gadiem ne miera tu gaidi,
Pēc lielākas mākslas tu skatus tik raidi.

Kāds spēks tevī mīt, kas visam iet cauri?

Tu sirdis mums sagrāb, ar šausmām mūs baidi,
Liec raudāt, kad skumsti, liec smieties, kad smaidi

10 Sveic tevi māksla ar herolda tauri!

Tu mūžīgs mums būsi, kaut viss iet kā klaidi,

Ar daili tu nākamās paaudzes svaidi.
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MĀKSLINIEKAM FOTOGRĀFAM

V. MEDNIM-KLIO

uz 25 gadu jubileju 16. 12. 24.

Kas cīniņā kā kareivis

Par brīvi sirdsasinis atdevis,
Būs mākslas augstumus sasniedzis,

Draugs draugiem mūžam palicis.

DZEJNIEKAM RIETEKLIM

uz viņa 50 gadu rakstniecības

piemiņas svētkiem 1924.

Tev, līdzcensonim latvju gara gaitā,
Mēs mīļus sveicienus no tāles sūtām!

Piecdesmit gadus Tava mūža skaitā

Tu devi darbam, nesaudzīgi grūtam:
Krāt mantas, ko ne laiks, ne rūsa maitā,

Un jauns arvien vēl pieslēdz Tevis gūtam
Tā katrai jaunai mākslinieku audzei

Daudz mīļa ir ko vēlēt vecai draudzei.
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MĪĻAJAM PĒTERIM KŪLAM

uz jubileju 22. novembri 1924. g.

Ik skaistais ideāls top bāls un bālāks,
Kad iemiesojas ļaužu cietās sirdis, —

Tu laimīgs, tautas audzētāj, tavs gars

Top spožs un spožāks jaunās paaudzēs.
Ij biedros audzētājos vēl tavs es

Tev pretī atspīd, cēli apskaidrots.

MŪSU KĀRLIM DĒĶENAM

35 gadu pedagoģiskās darbībai

atsvētkos 24. janvārī 1925.

Tikko cēlās gaismas jaunā strāva,

Vai tev viņa mieru ļāva?

Augšā tevi rāva.

Tava dvēsle mūžam tevi dzina,
Tautai gara augļus šķina,
Gaismas šķēpus trina.

Priekā skatot tavu laipno vaigu,
Aizmirst katris tumsas baigu,
Zin tik gaismas zaigu.



DAŽIEM VECIEM DARBA BIEDRIEM

UN DRAUGIEM

Pilns pūrs ar veciem dzīpariem,
Ar kamoliem un dzijām,
Viss sagrauzts ir no ķirmeļiem, —

Cik lepni reiz mēs bijām!

Nu izcilā un pārcilā,
Cik der vēl vecā turta?

Vai zelts un zīds nav dibenā,

Vai slēpta manta burta?



Vieniem
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MANAM GUDRAJAM PESIMISTAM Z. P.

Kad acis tapušas Tev redzīgas
Un vēro, ka viss maldina un maldas —

— Tu tālu ticis, kas to liegs?
Bet vai tev acs vēl tālāk sniegs:
To vērot, ka jo saldas, saldas

Aug jaunas cerības?

LAIKA BIEDRIM N.

Mēs jūtam tuvumā

Tik skarbo dabu,

Tik tālumā

Mēs redzam labu.

Tā toreiz bija,
Vai laiks neko vēl nemainīja?

M. D. D. L.

par piemiņu

Tik grūti bij, — ik brīva doma dzisa

Kā vakardzirkstelīte aukstos pelnos,
Kas sakrājušies bij pa vārgo dienu.

Tu atnāci:

Nu dzirkstelīte iedegās,
Nu pelni karsējās,
Nu domas debesīs aizlaidās

Uz saulīti.
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IMPROVIZĀCIJA

no J. Ļ

Sīkos krūmiņos,

Mīkstā zālītē,

Karstos diendusos

Gulēt saulītē.

5 Zilas melnenes,

Sārtas brūklenes

Lasīt rociņās,
Likt tev lūpiņās;

Zaļiem pirkstiņiem
10 Zāļu stiebriņi

Viļā, nebēdņi,
Tev pa matiņiem;

Tev caur matiņiem

Zelta saule mirdz —

15 Ko tu vēlies vēl?

Ko tu vēlies —?

A. M.

albumā

Šaubās prāts,
Uztic sirds.

Dzelzs ir tumšs,

Zelts mirdz.
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SAULES BĒRNAM A. R.

Tu liec, lai es Tev saku dzeju!
Ak, saule sadzejoja Tavu seju,
Un man, kaut liesmas pantos leju,
Ne mūžam saules dzeju nesasniegti

Bet, lūk, lai kā —

Jau vārdi salikušies pantiņā,
Un nu Tu balvu nevari man liegt.

MĪĻAI, MAZAI MEITIŅAI

albumā

6. i, 25. Rīga

Vienmēr stāv Laima un gaida
Lai nāk viņai klāt.

Kuru tā saņem labprāt?
To, kas par Nelaimi smaida.

VERĒNAI

pat piemiņu albumā

Viss skaists top, kur tik saule spīd,
Kur kaut ij sīciņš stariņš krīt,

Tā būs viss skaists ap Tevi ari,

Kad Tu kā saule spīdēt vari.
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DRAUGAM SKUMJĀ BRĪDĪ E. L.

Nāca vēji, gāja vēji,
Kuplu koku kratītāji;
Visas lapas zaļas vēl,

Nobiruši tikai — ziedi.

LIKTENS LUTEKLĪTIM R. P.

Tu esi ilgi lutināts

No siltas vasaras,

No maigas mīlības, —

Nu paliek neapmierināts
5 Tavs prāts.

Se auksto ziemu ciest tev grūt'
Bez siltas vasaras,

Bez maigas mīlības —

Sirds saltus drebuļus tik jūt,
10 Kā būt?

«Kā būt?! — Ziem' visas lapas vīst

Pēc siltas vasaras,

Pēc maigas mīlības —

Bet pēc, kad ziemas saites rīst,

15 Tad vātis dzīst.»
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R.T.,

KAD VIŅŠ SAVU VĒRTĪBU

NEAPZINĀJĀS

Kā tevim šķiet?
Lai lūst kurš lūzdams

No mašīnas locekļiem, —

Viens loceklis lūzis,

Vai var tā vairs iet?

B. G—r—

No vēstules

Tu visus spēkus lasi,

Lai lauztu smalkumus,

Tie šķiet tev pārāk asi,

Kur tādus likt, tu prasi.
Tos dzeloņus?
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D. M.,

KAD VĒLĒJĀS RAKSTUROJUMU

Tūkstots spīguļos spīdi;
Tavā skaidrā skatīties prieks.
Cik glezni skan, kad glāzi skari,
Kā stikla smiekli ik brīdi!

Bet vai! kad spēji pēc glāzes sniegs!
Stāv' nost par sprīdi:
Tie smiekli kā vienās bailēs trīs,

Ak, plīst tik drīz!

Ak, uzmanies, ko dari!

L. F., KURA DOMĀJA,

KA GRŪTI PAR DZEJNIECI TAPT

Se tas, ko teici tu par rudeni:

«Ak, jā, — kā mans, bet svešs, — cik savādi!»

Nu lūk: par dzejnieci cik viegli kļūt!
Ik vārdiņš, ko tu teic, jau dzeja ir,

Kā circeņdziesmā katris: sir, sir, sir.

Ja sevi pašu tu kā dzeju jūt.

Bet, ak, ir labāk balss, ne atbalss būt!
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MAZIŅAI ZĪLĪTEI

Tu esi zīlīte,

Ozola meita,
Rakstītā krēsliņa

Dobītē sēdi,

Deguntiņš spītīgi
Gaisā pacelts.

HERAKLIM E.M.,

KURŠ DOMĀJA, KA IR PIENĀKUMS

BŪT DRŪMAM

Dziļas bezcerību sēras,
Tās no mūžiem sirdī krājas;
Dzīslu drenāža pa gadiem
Piesērējusi no sērām.

5 Asins lēnāk tek un lēnāk,

Lauzdamās caur skumjām cauri.

Pēkšņis prieks tev padzīs asins,

Strauji aizskalodams sēras,

Iztīrīs tos Augijsārņus: —

10 Nebēdz prieku, ļaujies priekam!



Par sevi
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Jūs prasāt, kāds es esmu? — Manu sirdi

Un dvēsli kopš trīsdesmit pieciem gadiem
Jūs zināt, — sen es moku jūsu dzirdi,

Es šķitos zināms jums kā tuviem radiem.

5 Mans vaigs? — pārs santīmu jums to jau rāda.

«Bet stāvs? bet krāsas?» — Esmu bāla vaiga,
Man zilas acis, balti mati, brūna āda.

Stāvs smalks, bet spēcīgs, lokans, augsta spraiga,
Kas trīssimts gadus dzīvos, ja tik vajga.

10 «Bet kas tu pats?» — Reiz dzirdēsi, ko tirdi?!



TEV UN SEV

Vai visiem sveiks un atsveiks dots nu būtu?
Nu paliekam
Mēs vieni vien ar dziļo dzimtenjūtu.



RĪTA DZIESMAS





1. POSMS
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LŪGUMS

Celies zelta spārnos, Līga.
Atlido iz debesīm,

Lai vēl aiztrīs kokles stīga,
Atskan dziesmas Latvijā!

6 Lūk, jau mostas latvju tauta,

Valgus, saites atkrata;
Ziedēs atkal roze rauta,

Zels un celsies Latvija.

Senču koptā latvju dzeja,
10 Ilgi nicināta, plaukst;

Dievu ziedus pušķo meija,
Jaunai dzīvei diena aust.

Vienreiz, Līga, aizķer stīgas,
Liesmas viļņos Latvijā;

15 Visas sird's tev padevīgas,
Kur vien latvju mēle skan.



CELTIES, BRĀĻI, SPIRGTI, JAUTRI!

Celties, brāļi, spirgti, jautri,
Saķert gaismas vairogus!
Grūti laiki, neesiet kautril

Pulcinieti kareivjus!

Nesakāt: «Ak, nesauc mani,

Man nav spēka, gribas nav!»

Ja tu sevi latvi mani,

Būs tev spēka diezgan jau.

126
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PRĀTMANS

Prātmans teic, kas man tur daļa,
Kad ar tautai grūti iet;

Ir tik manim putra, gaļa,
Tad jau manim diezgan šķiet.
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AUGŠĀ!

Nāca

Ziedons,
Māca

Biedons

5 Bargajo ziemu

Ar viņas ciemu

Par simtiem tīrumiem,
Tūkstošiem laukumiem, —

Augšā!
10 Sniegu

Tas mina,

Miegu
Tas dzina,
Aicina mosties,

15 No jauna posties.
Veraties, speraties,
Ķeraties darbā!

Augšā!
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TAUTAS ASARAS

Lija lielas lietus lāses,

Mērcēj' zemes villainīt' —

Tās nebija lietus lāses,
Tās bij tautas asaras.

5 Tās bij tautas asariņas
Sūrā, grūtā darbiņā —

Zemes māte viņas lasīj',

Vējiņš nesa Pērkonim.

Pērkons žēlo bērnu raudas,
10 Latvju sūru liktenīt':

Stellē siltu lietutiņu,
Tautas patis asariņ'.

Kur vien uzlīst asru lāse,

Valgums kviešus veldrē veļ;
15 Tā vēl vecais Pērkoņtētis

Sargā savus mīluļus!
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TUMSOŅI

Mākoņi saulītei priekšā mācās,

Mākoņi gribēja mīļo mums liegt;
Šausmīgi milzeņi sacelties sācās,

Izstiepa rokas saulīti sniegt.
5 Vai viņi saulīti pārvarēs gan?

Saulīte smaida tik mīļi un jauki,
Mirdzošu gaismu pār pasauli lej:
Zeltīti viļņojas labības lauki,

Līksmojas dabas māte un dej.
l° Vai viņi saulīti pārvarēs gan?

Mākoņi virzās, gan gaismu klāja,
Saulīti aprīt jau draudoši draud, —

Saulīte vēlreiz jo mīļāki māja:

Mākoņi rimstas un žēlumā raud.

15 Vai viņi saulīti pārvarēs gan?

26. 4. 1918.
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BŪTU MAN VĀRDI

Būtu man vārdi,

Būtu man zīmuls,

Būtu man zibeņa
Ātruma roka.

5 Kad mani murgi,
Kad manas domas

Veļas visātrāk,

Tad viņas zīmēt.

Jaukākie murgi
lū Nomodā izklīst,

Domas vislabākās

Aizlido aši,

Kamēr tos vārdos

Gribi vēl satvert,
15 Kamēr vēl slinkā

Roka tos zīmē.
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VIENTUĻA DZIESMA

Man pasaules mantas un pasaules gods,
Visi pasaules prieki
Kā posts un sods,

Man riebjas jau slavētie nieki.

5 Cik tāli, cik tāli,

Ko vēlas sirds,

Mana zvaigzne cik tāli,

Cik tāli mirdz!

Kad laime visspožāk cilvēkam smaida,
10 Dzen bēdas un domas,

Viņš priekā vaid,

Vēlas nerastas augstākas lomas.

30. 7. 1906
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DAŽU LABU BRĪTIŅU SĒDU GAN

Dažu labu brītiņu sēdu gan,

Sēdu es viens savu domu pilns;
Manim tik jautri, manim tik gauži,
Es sevim pietieku, noslēdzos sevī;

Gribētos sēdēt un sēdēt, un necelties,
Domāt mūžīgi, domāt tālāk.
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Dievs un cilvēks, pasaule, liktens,
Sākums, beigums, kādēļ un kā?

Dzīves mīklu minēdami,
Ir bez tevis sajukuši
Miljons smadzeņu un vairāk.

26. 4. 1918.
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VĒJIŅŠ MATUS PLIVINA

Vējiņš matus plivina,
Asins pieri rasina —

Līgaviņa žēlos.

Līgaviņa nepazina:
5 Nav tev viņa izskatiņa.

Gāju es pie bāliņiem,

Gāju es pie radiņiem,

Visur projām raida.

Viena pati māmuliņa,
10 Tā pazina, nepadzina.

Ļaudis cēla godiņā.
Ļaudis grūda postiņā,
Zēloj' māmuliņa.
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Sēdu upmalē, raudu —

Tā ap sirdi man ir,
Neredz jau ļaudis, smietos:

Kā ap sirdi man ir.

5 Sēdu upmalē, raudu —

Asaras ūdenī rit,
Asaras ūdeni neceļ,

Lēni, kā ritējis, rit.

Asaras netiek par pērlēm,
lū Ūdens tās aizskalo līdz —

Ak, i šo sāpošo sirdi,

Ūdeni, aizskalo līdzi
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GRŪTI KRŪTĪM ELPOT

Grūti krūtīm elpot
Aiz tām saules liesmām.

Lēni, liegi lija
Siltais lietutiņš,

5 Bēdza baigie tvaiki.

Grūti krūtīm elpot
Aiz tām rūgtām domām.

Lēni, liegi lija
Rāmas asariņas;

10 Man tik viegli tika,

Man tik jautri tika,

Varu atkal mīlēt,
Varu atkal cerēt,
Varu atkal dziedāt,

15 It kā meža putniņš
Mežā savā vaļā.
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Grūti krūtīm elpot
Aiz tām saules liesmām, —

Grūti krūtīm elpot
Aiz tām karstām domām:

Lietus dzēsa saules liesmas,

Lai tad asras dzēš tās domas, —

Nē jel, asras līdzi deg
Vēl jo karstāk karstās domās,



139

PĀRGALVĪBA

Sīvi nāca rudenītis,
Beidzās vecā pasaule,

Maigi nāca ziedonītis,

Zaļo jaunā ataudzē,

5 Rudenītī lapas mira,
Krita sausas, dzeltenas,
Viena tikai vien nebira,
Pārcieš rudens grūtības.

Viena nokaltusi lapa
1° Jaunā zaļā ziedonī —

It kā ģiltene iz kapa

Dzīvotāju viducī.

Birsti, lapa, ko tu stāvi,

Dodi telpas jaunajām —

J 5 Ne tu jaunām darba ļāvi.
Ne tu līdzi spēji tāmi
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Birstat, birstat, sniega pārslas,
Birstat lēni, liegi;

Sedziet, klājiet Zemes māti

Baltiem palagiem.

Nogurusi, nokususi

Dusi, Zemes māte —-

Diezgan lielu, grūtu darbu,

Diezgan sūru bēdu;

Dodiet norimt, dodiet aizmirst,
10 Nāci, klusais miers!

Es redzēju dēlus zeļot,
Ziedot daiļas meitas,

Es redzēju viņus nīkstot

Sīvu, bargu auku. —

15 Sirds man lūza, dodiet aizmirst,

Nāci, klusais miers!

Plūda mani sūri sviedri,
Plūda ļaudīm manta;
Zēla manim pļavas, druvas,

20 Ļaudīm darbi, prieki.

Nogurst spēki, dodiet norimt,

Nāci, klusais miers!
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VISAM JĀIET BOJĀ

Visam jāiet bojā
Dzīvam radījumam,
Jārīst arī visām mīļām saitēm.

Jo bij saite cieša,
5 Jo bij zināms manim:

Cieša saite visu ātrāk atrīst.

Teic man: uzskat lietu

Prātavēderiski:

Velti vaidēt, velti vainot ļaudis.

10 Tiesa viņiem, tiesa,

Aplam taisna tiesa.

Labāk neraud! Asras birst jo straujāk

Tiesa, velti vaidēt,

Velti vainot ļaudis,
15 Tiesa, tiesa — vēl jo gaužāk vaidi.
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DODIET DUSĒT!

Dodiet dusēt sniega segā,
Līdz mans ziedons nācis,

Līdz no jauna sākšu gaitu —

Pūles, priekus, bēdas; —

5 Viss tas pats, bet mūžam zaļošs,
Mūžam mīļš un daiļš

Gan nāks ziedons, modin's tevi —

Pūlēm, priekiem, bēdām;

Vai man ar nāks otris ziedons

10 Saukt uz jaunu dzīvi?

Viens mans ziedons noziedējis —•

Nāci, klusais miers!

Birstat, birstat, baltas smiltis,

Birstat lēni, liegi,
15 Sedziet mani nogurušu

Dziļā bedrītē.



143

Gan gana gulēts,
Gan gana niekots,

Laiks jau ar celties,

Ķerties pie darba.

5 Spēks jau man kaulos,

Silts asins dzīslās,
Smadzenes galvā,
Liesmusirds krūtīs.

Vārīga roka

lū Šķelt piļu sienas,
Zibens ass padoms
Triekt tumšu miglu.

Vai vara rokai

Vai padomiņam
15 Ziedēt pa velti,

Rūsēt bez darba?

Rūsēt bez darba,

Gaist vējā niekiem —

Dzīties pēc murgiem,
20 Cerēt uz laimi.
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Kaulos vēl dzīvais,

Asins vēl silts,

Vārīga roka,
Zibens ass padoms.

5 Vai ziedēt velti,

Rūsēt bez laika?

Dzīties pēc murgiem
Cerēt uz laimi?

Gan gana gulēts,
10 Gan gana niekots,

Laiks jau ir celties,

Ķerties pie darba.

27. 4. 1915.

16. 4. 1918,
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NEIZSAMISTI

Mīlestības gunīs
Kvēloju, kūstu;

Zvērējos, dievojos
Debešiem, zvaigznēm.

5 «Saldā, tu netici,

Saldā, tu smejies —

Sirds man aiz sāpēm
Vai pušu lūst.»

— «Tā, tad tu šausies!»

10 «Nabags drīz būtu,

Visās tādās reizītēs

Pulveri ķēzīdams.»

Simtreiz tiku klauvēj's
Netika atdarīts —

15 Simtreiz tika atdarīts,
Netiku klauvēj's.
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Saldā, jel atdari,

Atdari sirdi!

«Klauvē vai simtreiz,

Atdarīts netiks.»

Simtreiz tiku klauvējis,
Atdarīts netika. —

Simtreiz tika atdarīts,

Netiku klauvēj's.

16., 28. 4. 1915.
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MIESAS AR GARU

Miesas ar garu

Laulāti draugi,

Bezgala mīlas,

Bezgala ķildo.

5 Miesas peļ garu:

Kāds tu gan saimnieks,

Niekojies, slaisties,
Es viena pelnu

Maizi un drēbes,
10 Istabu, malku.

Sen tu būt' beidzies,

Nebūtu manis.

Blēņoties, murgot,
Tālumā klaidot,

15 Miesspēkus tērēt,
To tu gan proti.

Tā baras miesas,

Miesām ir tiesa.

Gars nevar atbildēt,
20 Grābstās pēc vārdiem.

Grābstās pēc vārdiem,
Melšas un mulda

Itin kā negudris
Vai ar kā dzejnieks.
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25 Šim neesot vajadzīgs
Maizes un drēbju,

Istabas, malkas,
Nemiršot mūžam.

Šis nevis muldot,
30 Domājot domas,

Tās neesot blēņas
Patiesību meklēt.

Daudz viņš vēl runā

Līdzīgu blēņu,
35 Kam prāts ir dzirdēt,

Dzejas lai lasa.
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Vieglāk gan dzīvot bez prāta,
Bez sirds nav sāpju par ļaudīm —

Ak, bet ko palīdz šis vārds?

— Nedzīvot, vai tas ir prāts?
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Prāts, mans pētnieks, pēta mani,

Graiza, dara mēģinumus, —

Parādības, maiņas, krīzes,

Zāļu iespaids — viss tiek vērots:

Zināt vienu, zināt visus, —

Jā, bet viens pie visiem citāds;

Dzīvei noslēpumu izraut, —

Jā, bet raujot pārrauj dzīvi.

27. 7. 1906.
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Manu sāpju, manu domu,

Jūs tik redzat miglas ainas:

Būte, cēlons nav jums zināms,

Nevar, nebūs — man vai būs?
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Rudens vēji gaudoši vēsi vaid,
Kaisa man bālušās lapas acīs.

Tīkamā skumjībā ietinies dziļi,
Klausos nīcības bezgala sērās.

5 Bet caur tīkamo skumjību spiežas

Griezīgas sāpes:
Rudens ir manim, rudens i manim,

Mana zaļa vara, spējīga griba
Pazuda neziņā mūžam,

iū Pazuda neziņā
Bez darba, bez augļu, bez pavasara.



Gada tirgus galā,
Saņem teltis kopā;
Manu raibu bilžu galdu

Apgāž grāvī nāve.

Ko vairs augšā ņemu,

Ko vairs tālāk vedu:

Nav man cita gada tirgus,
Citu raibu bilžu.

16. 2. 1908.
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Nei uz augšu, nei uz priekšu
Kūtrās miesas nevar aizraut:

Gars ar varu iz miesām laužas,

Bargā vārga valgus gremzdams.

5 Garam atliek tikai šķirties
Vai ar padoties uz mūžu:

Gars grib mūžam no miesām šķirties.

Gars ir guris līdz pat nāvei,

Garam riebjas garā cīņa:
10 Nei uz augšu, nei uz priekšu

Kūtrās miesas nevar aizraut.
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MANA DŪDA

Baltkrievu dziesmas motīvs

Mana dūda,
Mana priecētāja,
Dari prieku manim

Svešā zemē!

5 Bij trīs dēli tēvam,

Visi Vasilīši:

Viens pina vīzes.
Viens gana zirgus,
Trešais sēd akmenī,

10 Dūdu tur rokās.

Mana dūda,

Mana priecētāja,
Dari prieku manim

Svešā zemē!
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Ūdens klāja zemes virsu,
Gars virs ūdens lidinājās;
Mūža plašos ūdens laukos

Gars sev vietas neatrada.

5 Garos mūžos gars bij guris:
Zemē — lielais, tukšais ūdens,
Gaisā — lielā, tukšā debess,

Zemes starpā, debess starpā —

Viss tik tukšums, tumšums, klusums;
10 Un starp abiem un aiz abiem

Saltums, nespēja un nāve.
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VIENĪGĀ DOMA

Vienu dziļo domu,
Vienas sūras sāpes

Vaidā vīri jau simts, tūkstots gadu.
Vienu dziļo domu

Savās drūmās dienās

Vaidā tautas veldzēt sāpju bērnus.

Mūža dziļā doma

Kad būs izvaidēta,

Kura dzīvo Zemes mātes sāpēs?
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Sīvas sīpas gaidot,
Baigi klusums klājas,
Jūtot ērgli, notrīc sīki putni.
Drebums nodrebēja,

5 Visai zemei pāri
Nāves vēsma aufosti pārdvašoja.

Un tad pēkšņi, savā spēkā augdams,
Krita virsū šausmīgs nāves liktens,

Kara vaidos tauta balsi cēla.

10 Bruņu skaņas, dobjis vāles klaudziens,

Zobu šņirkas, dusmas, stenas, smiekli,

Pussimts gadu jēla asins smaka.

Zobi nošņirkstēja,
Asins «nokūpēja,

15 Klusums klāja mīļo Māras zemi.



2. POSMS
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Radītājs liktens, visžēlīgais saucams,

Tu mūs mānīji, dzīvību dodams,
Dzīvību devi, kas dzīvība man

Bez dzīvām dziņām, bez augstiem mērķiem,
5 Kas vien padara jauku šo dzīvi,

Lai tā cienīga, ka viņu staigā.
Nedevi jautrības baudīt šo laiku,
Mīlestības mīlēt šo dzīvi,

Mūžīgas kaislības asinis sildīt,
10 Dzīslas ar liesmām un straujību pildīt.

Garlaikā, auksti mēs pavadām dzīvi,

Zāvājot nokāpjam trūdošā kapā,
Ejošas ģiltenes, stīvi un mēmi,
Kustam kā vējos kaltušas lapas.

15 Beidzot kā lelles pēc pabeigtas lomas

Sabāž mūs aktiers iekš kostīmu somas.
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Mūžam dziņa un mūžam šaubas.

Mūžam meklēt un nerast nekad;
Gars un galva, un miesas, un sirds

Paši sevi saēd un sakvēlojas —

Un pelnus iznēsā vējš.

28. 4. 1915.

16. 4. 1918.



163

Pūlēm, mokām cauri velkos

Garai, slinkai dienai,

Gulēt liekos negriboši
Mīkstā dūņu gultā.

5 Un tā guļots neilgojos
Jauna rīta redzēt:

Jauna rīta manim nav,

Viss tas pats un vecs.

Tā kā slinka gara diena,

10 Slinka gara dziesma —

Bet reiz dziesmai gala pants,
Bet reiz dzīvei kaps.
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BADA GADI

I

Saule uguns pūgas zemē pūš,
Nekust tvaikus traukt ne gaisa strāva,

Liesmas rudzim zaļās asnis dzer,

Kur tik uguns dvaša zemi skar:

5 Dzīves zaļie spēki visi kalst,

Vaida zemnieks, kliedz pret debesīm —

Debess tāli klājas — zila, skaidra.

II

Zila jūra debess jumā guļ,
Strautiem sūta zemē ūdeņus.

10 Līkst zem smagās nastas kviešu vārpas,
Melnā trūdā vēršas zaļais siens.

Trakā priekā postot strauti krāc,
Pretī saucot tumšiem debešiem.

Kā bez saules zeme: ļaužu vaigs
15 Drūms — un debess draudošpelēka.
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Manā istabiņā

Sīka dzelzkrāsnīte;

Piecas pagalītes

Viņā brīvi ietilpj.

5 Krāsnīte no rītiem

Kurināta aiztvīkst:

Lai diespas tad piedurt
Klāt vai pirksta galu.

Divas stundas vēlāk
lū Mēs jau atkal labi:

Krāsnītei pie sāniem

Mīlestībā sildos.

Un vēl divas vēlāk:

Apkampušies drebam,
15 Krāsnītei klab durvis,

Manim visi zobi.

Cauru augu dienu

Tā mēs kopā drebam,

Ak, bet nakts tā šķir mūs,
20 Uzticamos draugus.
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Nakti drebu gultā,
Krāsnīte stāv viena:

Daudzkārt miegā dzirdu,
Ka tā gaudo manis.

25 Tad no rīta viņa

Aiztvīkst taisnās dusmās

Lai diespas tad piedurt
Klāt vai pirksta galu.

Ak, es tevi mīlu,
30 Sīko dzelzkrāsnīti,

Tev pie siltiem sāniem

Sirds man kusa dziesmās
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«Kungs, tevi lūdzam,

Paklausi mūsu;

Paklausi ātrāk

Nabaga ļaužu.»

5 Diendienās ļaudis
Bez kauna, goda
Lien tā un lūdzas:

«Paklausi mūsu.»

Rakstvedim Pēterim

10 Mūžam grūts amats —

Pārbaudīt visus

Lūgumu pulkus.

«Smūdži jūs, līdēji,
Ko tad jūs domājat,

15 Simts man vai roku,

Kur visiem paspēt?»

«Jā, bet tos bagātos
Paklausa tūdaļ:
Tam zelta pulkstens,

20 Tam dzimta muiža.
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Mums, zemiem ļautiņiem:

Uzgaidīt! Uzgaidīt!
Melnmaizes prasām.
Tās pašas nedod.»

25 «Bezgoži, muļķi —

Jūsu ir leģions,
Gluži kā siseņi
Vasaras laikā. —

Protams, ka kavējas,
30 Dažs pat i aizmirstas —

Bagāto mazums,

Paklausīt ātrāk.

Tā visās iestādēs,

Kanclejās, valdēs —

35 Ko tad jūs gribat,
Še lai ir citādi?!»
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Dzistin dziest mans lampas guntiņš,

Lapā burti žib un sajūk:

Svinīgs klusums, sērīgs tumsums

Nolaižas ar liegiem spārniem.

5 Nopūlēta darbu, raižu,
Galva smagi rokā noslīgst;
Tālu rūgtās darba domas —

Es par tevi gribu murgot:

Kā es biju tik jauns un bagāts,
10 Turēju tevi savās rokās;

Lai reibst galva maigos murgos,

Sirds lai rimst vai sūrstin izsūrst.
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Domātājam iepriekš nolikts

Dzīvei princips, tiklai budžets;
Kas nav atkāpies no sevis?

Kam nav tiklā deficīta?
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Domāts princips, dienas gaita,
Sākums budžets — beigu facits:

Laimīgs, kas tos vienot spējis,
Laimīgāks, kas nav tos šķīris.
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Gaustin gaužos, reti ģaubjos,
Krūtīs sirds drīz tvīkst, drīz stingst, —

Vai nu gaužos, vai nu ģaubjos,
Ritinoši dziesmas rit.

Kad nedz gaužos, nedz ar ģaubjos,
Sirds pukst septiņdesmit reizes, —

Tad es skrēju, rauju, plēšu,
Tad es pasauls mantu krāju.
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Sen jau tas bija: es domāju toreiz

Daudz ko darots un pats savā vaļā
Lielus nodomus turēju galvā —

Lielie nodomi netika darbi.

5 Gribēju dzīvi rīkot pēc domas,

Dzīve aizgāja savu gaitu.

Jaukākās cerības izgaisa miglā —

Un cik viegli tās pildāmas likās.

10 Vairs es neticu pats savai vaļai,

Vairs es nedodu likumus dzīvei.
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Toreiz cerējām

Kļūt par varoņiem,

Kādus pasaule
Nav vēl nesuse.

5 Vienā rāvienā

Varu gāzt un graut,
Platu ceļu cirst,
levest taisnību.

Balta staroša

10 Viņa rokas ceļ:

Maigā saskaņā
Karš un ilgas kūst.
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Smiekli bez gala
Ritē un trīsē,

Līdz agram rītam

Līksmība laistās.

5 Dzīvības prieka
Pārpilnas sirdis

Pārplūst no katra

Niecīga vārdiņa.

Atbild uz katru

10 Smiekliem bez gala,
Izsauc no katra

Smieklus bez gala.

<17. 4. 1918.)
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Sēdu jau ilgi pie vaļēja loga,
Pavasarvēsmas spirgti pūš,
Pūš manim vaigā, tvīkstošā pierē
Kvēloši karstu un možīgu dvašu.

5 Dzīvības dvaša man dvēselē spiežas

(Vēsi kvēlošās smadzenes veldzē),
Man tā prāts, it kā sirdzis es būtu,

Daudz, daudz ilgu skumīgu dienu,
It kā pavasars, vēsmas pūšot,

10 Aizpūstu sērgu, es būtu brīvs.

Man tik tā prāts, ne pavasarvēsmas

Aizpūst spēj manu sērgu. — Es sēdu,

Domāju, nāks kas, ir es būšu sveiks.
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Atkal un mūžam tas pats, tas pats —

Atkal un mūžam tas mocītājs nemiers

Dzen mani, velk pēc darba, pēc darba

Meklēju, meklēju, nerodu mūžam,

Simts ceļu eju, netieku tāļāk.
Ceru un izmistos, lielos un sodos —

Un pa tam mokos un palaižu dzīvi,

Un pa tam mūžam nedarīts darbs.



Prasīju vakar, prasīju šodien:

Kara neesmu laimīgs, kam neesmu mierīgs?

Prasīju vienmēr, atbildes nebij;
Jutu tik tumši: nava, kā vajga.
Un es tak darīju, cik vien es spēju,
Un es tak ķēru, un es tak skrēju.
Nebija algas dot manim miera.

Neesmu jutis debesu dāvanas,

Nedz bijis laimīgs, nedz bijis mierīgs.

178
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Sirds manim saēsta

Sūrstošu šaubu,

Smadzenes sajauktas
Drūzmošu domu.

5 Izmisis tveru

Glābiņa spieķi,
Glābiņa spieķis
Lūst manās rokās.

Ko man būs darīt?

10 Nespēju saprast,

Nespēju ticēt,

Nespēju... Tici!
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Krūtīs laužas, aizžņaudz kaklu,

Pušplēsts kliedziens caur zobiem spiežas:
Kas tās par sāpēm? Kurš to gan sacīs?

Kurš savu svētumu gribēs atklāt

Pasauls spriedumam, pasauls smējumam? —

Nekas man nekaiš, viss tik pa jokam.
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Dievs, ak, dievs, cik man grūta sirds,

Dievs, lai man pāriet šis bridis!

Nav vairs spēka, nava vairs dūšas,
Nevaru cīnīties vaira, nedz ciest.

Un viss — šī bēdīgā dzīves griba,
Un viss — šīs tūkstots saites pie dzīves,

Dievs, ak, dievs, cik man grūta sirds,

Dievs, lai man pāriet šis brīdis!
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Acumirkli mieru,
Vienu acumirkli:

Tikai elpu atgūt,
Tikai atjēgt sevi!

Visas laimju laimes

Lai ir nebaudītas:

Acumirkli mieru,

Vienu acumirkli!
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Un beigās tiešām pār mani nāca miers,

Pēc kā tik ilgi brēcu pret debesīm:

Es dūrēm nedauzu vairs sienas,

Izmisis kliedziens iz krūts vairs nesprūk.
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Nava nekā vairs, viss ir galā:
Nemiers galā, dziņas galā,

Ilgas un sapņi, un nevaldu jūtas:
Visu cilvēci apņemt un laimot,

5 Saprast pasaules mūžīgo mīklu,

Nesavtīgi, pašaizliedzīgi

Sniegties pēc bezgala laba un augsta —

Nava nekā vairs, viss ir galā.

Dvēslē un galvā dzīvo sūrstošs tukšums,

10 It kā vēl tvīkstošas meža degas,
Kur vakar pāri gājusi sūkdama alkana liesma, —

Izsīcis avots — šī sirds.

Nava nekā vairs, viss ir galā.

Un nu tik dzirdu sakām tos vīrus, kam svars

15 Un uz kuriem kā pamatiem balstās

Visa šī kārtība vecā:

«Reiz viņš ir prātīgs tapis, tas jaunais cilvēks,

Tur ar laiku vēl iznāks derīgs tautiets,

Ja tik viņš pratīs stāvokli iegūt
20 Un atstās blēņas.»



Kopiņa piemiņu
Stāv manā prātā,
Padoms un glābiņš
Grūtskumjos brīžos:

Bērnības rotuļas,

Jaunības sapņi,
Mīla un smaidi,

Cīņa un darbs.



Gaviles, gaviles,
Laužaties cauri,

Plūstat pār malām,
Gāžaties pāri:

5 Neesmu viens,

Neesmu viens!

Tūkstošu tūkstoši

Pa visu pasauli

Līdzīgi staigā
io Ar savām sāpēm,

Nezin, kur dēties, —

Neesmu viens!

Neesmu atmests,

Izdzimis bērns,
15 Vientulis, nolādēts,

Nesaprasts, svešnieks —

Neesmu viens!

Es neesmu viens!



MĪLESTĪBA
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Plaukstošas rozītes sārtais vaigs

Mīlīgi, bailīgi lūko,
Lūko no zaļo lapiņu tumsas

Svešā pasaulē ziņkārīgi.

Bez laika nemīļa roka plūc
Rozīti, cerības pilnu:

Nespēja krāšņi plaukt un ziedēt,

Dzīvi baudīt un mīlestību.

27, 4. 1915.
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Sirds man tik līksma,

Sirds man tik pilna,
Es visu pasauli
Mīlēdams apskautu.

Satiku, apskāvu
Mīlamo meitiņu,

Domāju apskāvis
Pasauli plašo.
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Meitiņ, tu tik cēla, augsta
Ak, cik zems es tavā priekšā!
Ja tev, meitiņ, augšā aizreibst,
Krīti droši manās rokās!
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Mīla, mīla, nikna mīla

Apvainota, atraidīta —

Es aiz sāpēm zaļus kokus

Ar saknēm izravētu,
Es iz krūtīm sirdi plēstu, —

Ak, ja izplēst spētu vien!
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MIRĒJA VĒLĒJUMS

Dod vēl jautru, kaislu prātu,
Vēl šo reizi, laipnā stunda!

Dzīslās spēku, liesmas lūpās
Dzert un kveldēt sārtu muti,

Mīļo karsti skaut un glaust,
Mirt uz baltām, siltām krūtīm
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Acis žilba, prāti juka,
Mēmi stāvu, skatos tevī;
Stāvu, skatos — un tu gaidi:
«Muļķis,» teici aizbēgdama.
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Vai manu dieniņu,

Ko lai nu daru?

Tavas kvēļu mutītes

Deg manā vaigā!

Sārtrozīt, sirsniņ,

Saki, ka dusot

ledzēla dūkodams

Dižais dundurs.
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Mani maza meitiņa

Bēga kā stirniņa,
It kā es kostu

Kā meža tēvains.

Stirniņa pierada:
Glaužas un mužojas;
Nu pati stirniņa
Kož kā vilciņš.
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Domas un baigi,

Bēgat no manis,

Bēgat ar vējiem
Tāli uz svešatni.

5 Nāk mana meitiņa,

Sārtjauna dieniņa,
Lai viņa nerod

Jūs, tumsas dzimumus.

Lai spožu saulīti

10 Mākoņi nemāc,

Lai mīļās mieru

Netraucē baigi.
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Es tevi turēju

Raujošās rokās,

Siltās krūtis

Uz siltām krūtīm.

5 Iz tavām krūtīm

Tekoša uguns

Strauji tecēja
Uz manām krūtīm.

Tekoša uguns
10 Sūrst man vēl krūtīs,

Sirds man izkalta

No viņas uguns.
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MĒNESS UN ZEME

Brīnum bāls un kluss, un kaunīgs

Mēnestiņš ap zemi staigā,
Simtiem mūžu viņš jau staigā
Brīnum bāls un nosērojies.

5 Viņš pie skaistās zemes saistīts

Neirstošām mīlas saitēm,

Nespēj atraut viņu zemei,

Nespēj šķirt nekāda vara.

Nežēlīgā skaistā zeme

lū Viņu valda gudros valgos:
Nelaiž tuvu, nelaiž projām,
Brīžiem glaima, brīžiem ļauna.

Kad ir ļauna skaistā zeme,

Bālais puisīts bālst līdz nāvei,
15 Bālst līdz nāvei, dilst un iznīkst

Neizmērojamās sāpēs ...

Tad ir zeme atkal laba —

Bālais puisīts atdzīvojas ...

Tā jau mūžiem skaistā zeme

20 Moca vārgo mēnestiņu.

Visai tirda, visai zem»

Mēnestiņu skaistā zeme:

Pate dej ap lepno sauli,

Bālais puisīts līdzi lēkā ...



25 Bet ir bālais, klusais puisīts —

Tā es dzirdu ļaudis sakām —

Tuvojoties skaistulītei

Gan pamazām, gan ar bailēm, —

Kad viņš vaira nespēs valdīt

30 Savu sēru, savu ilgu —

Pasauls ēka drupās kritīs,

Abiem liesmās apskaujoties.



RAIŅA DZĪVES LAIKĀ

PUBLICĒTIE

ĀRPUSKRĀJUMU DZEJOĻI
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1895

AUKSTĀ DVĒSELE, LEPNĀ DVĒSELE

Šinī aukstajā, lepnajā dvēselē

Nav mīlestības, nav paļāvības,

Bezgala vientuļa, bezgala brīva,

Ne mērķa, ne zvaigznes, ne vēlējuma .. •

5 Vienīgā saite, kas šinī saulē

Var mani turēt, tā tava dvēsele.

Tā tava dvēsele, auksta un lepna,
Bez mīlestības, bez paļāvības.

Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele!
10 Vientulīga, bezbailīga,

Nespēj pati sevim pietikt.
Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele, —

Dara pati sevim zvaigzni,
Pielūdz pīšļos, pielūdz bailēs —

15 Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele.
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1896

APDOMĀ GALU

Dari ko darīdams,

Apdomā galu,

Dzejo kā varēdams,

Apdomā galu.

Lasītājs žāvājas,

Ilgojas gala,

Zaļa vara pātagu
Kritiķis kala.
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1897

Meitenes lūpiņas,
Sarkanas lūpiņas,

Sapnī redzēju
Pretī man mirdzam,

5 Sarkanās lūpiņās
Visa zemes laimība

Rādījās brīnišķi
Salieta iekšā.

Uz viņām lūpiņām
10 Prāti un dvēsele,

Katra mana dzīsliņa
Rautin rāvās:

Sarkanās lūpiņas —

Kas viņas gūtu,
15 Tam būtu mūžīgi

Mūžam gan.
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RĪTS PIE CIETUMA LOGA

Tur viņpus klājas zaļais lauks,

Tur tāle atver debess brīvi

Rīts, tu esi tik brīnumjauks:
Dzert malkiem dzīvi, dzīvi!

1897.
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1903

BALTI ZIEDIŅI

Sārti pirkstiņi,
Sudraba nadziņi —

Pilni visi galiņi
Baltiem ziediem.

5 Cik to ziediņu,
Tik būs dāvanu

Sudraba nadziņu

Nesēj iņai: —

Sīkajam ansītim

10 Simtu actiņu —

Simtu būs mutīšu

Nesēj iņai;

Zeltiņam vidū

Sniega pārsliņa:
15 Tā mana sirsniņa —

Nesēj iņai;

Sārtos pirkstiņos,
Sudraba nadziņos

Sniega pārsliņa
20 Kustin kusa

Ak, sārti pirkstiņi,
Sudraba nadziņi,
Pilni visi galiņi
Baltiem ziediem.
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DĀVĀTS VĀRDS

Aspazijai

Tu jaunu vārdu dāvāji man:

«Kas tev par grūtu, to nenes!»

«Met jūgu nost!» vārds brīvi skan —

«Un smiedamies aizej no šenes!»
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Pirms 1905

KATRAM SAVS IDEĀLS

Pie naudas vien tik nauda plūst,
Kas nabags, tas to neiegūst,
Tā teica jau vecais Marciāls.

Lai bagātiem nauda ir ideāls!

Tu, nabags, centies nevis to gūt,
Bet vērst, lai naudai nebūtu būt.
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1905

FATUMS

Pusaizmiegtām acīm

Tie staigā apkārt
Un klusos, krēslainos kaktos

Sapņo un gulšņo.

5 Dīvainas ainas

Nesakarīgi, neskaidri klaido

Pa viņu nokārtām galvām —

Viss viņus baidām šķiet:

Nesaprotamas izbaiļu briesmas

iū Pilda tiem sirdis un pasauli ārā,

Visapkārt noslēpums glūn, —

lespiesties tanī nedrīkst neviens?

Paša visuma dziļākā dzelmē

Šausmas ņirdz —

15 Tas tas fatums, tas liktens, tas dievs.

Viņu ar drebuļiem bijā šie ļaudis
Līdz pirmatnes dzīvniekam,
Bikliem pus cilvēkiem un pus zvēriem.

Ar tumšiem un neizprotamiem prātiem

20 Migla un krēsla —

Tas viens un viss,
Tā bijis, tā būs

Nespēcīgi tur cilvēki sitas:

Lauzt un kliedēt tos nevar.
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25 Nedz iespiesties tanīs spēj,
Nedz pacelt jel skatus.

Nedz asināt prātus
Nedrīkst neviens:

Tā ir tā gudrības dziļākā dzelme.

30 Tā dievība neaizskarama guļ,
Kas plīvuru ceļ, tas krīt,

Un viņam seko nāve un lāsts

No atlikušajiem bijušiem ļaudīm.

Kas svētumu aizskar,
35 Gribēdams izprast,

Tas nelga.
Tam sveša gudrības dziļākā dzelme.

Nokar galvu un aizmiedz acis,

Sapņo un tici,
40 Un noslēpumainās bijās trīsi

No neizprastā —

Tāda tā mācība ir

No šīs gudrības dziļākās dzelmes.

Tā mācība neder mums vairs,
45 Mēs esam dzīvi un darām dzīvus,

Mēs gribam izprast, mēs gribam zināt,

Un zinot un izprotot gribam
Mēs darīt darbu.
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NEVAR TĀ BLAKUS LĪDZI JUST

Nevar tā blakus līdzi just,
Atsviest kā druskas no sava galda
Un teikt: «Mēs jau arī, jau ari

Esam tie jaunie!
5 Mēs jaunu, mierīgu dzīvi gribam!»

Nevar tā blakus līdzi just!
Cilvēces rīta cīņa par lielu, —

Kad viņa grābj, grābj cilvēku visu,

Visas dziņas un jūtas, un prātu,
10 Visas miesas un sirdi, un dvēsli.

Kas ir tie remdenie,

Tie izspļauti taps.
Esat karsti vai auksti,

Lai jūs zin:
15 Vai draugs, vai nedraugs,

Bet pilnīgs.

Gudrie un vājie, un mierīgie zūd,
Kur krīt, tur trūd.
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ATGĀDIŅA VĀRDS

Jauniem, kas nezin,

Veciem, kas aizmirst:

Revolūciju sargāti

Latviju glābt.



ZEMNIEKA PACIETĪBA

Zemnieks sēklu zemē sēja,
Zemnieks sēklu izaudzēja:

To muižnieks redzēj' un ņēma nomu,

I kārtības sargs sev vilka lomu;
5 To mācītājs redzēj' un gāja linot,

Līdz ķesters: i šim lai ko atmest zinot;
To redzēj' tiesa, sev daļu lēma,

To ierēdnis redzēj' un nodokļus ņēma,

Visapkārt markas un štempeles lika —

to Jā katram vienam pa daļiņai tika;

To redzēj' vārna un atliekas knāba, —

Tad zemnieks cēlās un rungu grāba.

214
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1900

SIRDS DEVĒJS

Visu savu sirdi es esmu devis,

Atklājis sevi tuvāk kā draugam,
Savus noslēpumus jums uzticēdams;

Kur es ievainojams un vājš, un vārīgs,
5 Kur es ļauns un zems,

Un arī pat, — kur es spēcīgs un labs,

Palīdzīgs, spējīgs piedot un glābt,
Un atdot sevi.

Visas sirdsdurvis es esmu atvēris jums,
10 Es jūsu priekšā kā caurredzams stikls,

Kas neslēpj nekā,

Bet visu — visu pasauli atspulgo sevī.

Sirds atvērtās durvīs pretī iznāk jums mīla

Un visu — visu pasauli atnes jums sevī,
15 Spīdošā gaismā gluži viena ar jums:

Aptver un aizpilda jūs kā visumu ēters.

*

Kad es biju jauns, es noslēdzos sevī,

Gribēju stiprs tapt sevī, kad viens.

Tad arī tapu es viens un vientuļš,
20 Neizsakāmi vientuļš,

Dziļā mežā noklīdis bērns.

Tad bailēs es sāku pēc mīlas meklēt,
Vairāk un vairāk cilvēku mīlas:

Savu tuvo un tāļo draugu un nezināmo,
25 Un pēc visas tautas un miljoniem,

Lai sevi glābtu no vientulības.
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Bet tuvāk tik nāca tā briesmīgi lielajām acīm,
Un acis tik dziļas kā debesu dziļums,
Kad, tiltam pāri ejot, tu ūdenī skaties,

3o Un nodreb tev miesas; un soļi neviļus kļūdās:
Tur apakšā augšpēdu apgrieztās debesis krīt.

Tā neizbēgamā, lielā vientulība:

Ne visa cilvēku mīla tur nelīdzētu

Piepildīt pilnu to dziļuma plaismu.
35 Bet garām aiziet tie nedaudzie pat, kurus tieci.

Paskatās tevī un pabrīnās drusku.

Ak, pašam tev sirdī tie jāslēdz būs!

Turi, pie krūtīm piespiedis, pasauli pats!
Mīlē viņu ar visiem dvēseles spēkiem,

40 Lai to uzņemtu sevī jo pilnīgāk
Ar visu tās varenību un ikdienu,

Ar visiem tās mežiem un puķēm, un ūdeni,

Un tukšiem laukiem,

Un neauglīgām putekļu jūras smiltīm.

45 Uzņem, uzņem visu ar plašu sirdi!

Būs tava vientulība tev pasauls liela,

Apgaismota no tavas atspulgu saules,

Pilna no tavas dzīvās radības sēklām.

Nebūs tev tumšā kaktiņā jāsēd;
50 Tavs mūža šaurums būs izplatīts

Līdz tāļāko zvaigžņu mūžības telpām.
Visu savu sirdi es esmu jau devis,

Ko vēl?



CILVĒCĪBAS GODS

Tu meklē cilvēcības godu
Ar godazīmēm un ordeņiem;
Gods tagad tur tik, kur cieš sodu —

Ar kauna zīmēm pa cietumiem.

217



218

NO DIEVA KARALS

Romiešu paruna

A deo rex,

A rege lex,

Populus grex.*

Dievs un N ceļ caru,

Dos tam likuma varu:

«Ko gribu, to ar jums darul

Vadīšu tautu kā avju baru!»

*
No dieva kaTals,

No karaļa likums,

Tauta ir ganāms pulks.
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Es esmu sevi radījis pats,
Un manis audzēta ir mana dvēsle

No pat tā laika, kad izdīgu
No bērna dienām.

5 Jau būdams nevarīgs un bērns,

Es biju allaž viens un viens

Un runāju pats ar savu dvēsli.

Un apkārt es pēc sava prāta

Radīju savu apkārtni sev

10 Un savu pasauli, kur dzīvot man:

Pasauli savu, vieglu un skaistu,

No sapņiem celtu:

Zaļiem zariem tā apjumta bij,
Zilas debesis pāri sviestas,

15 Un saules stari tai apkārt bij
Kā žogs.

Tad savā namā un savā pasaulē
Es klusi dzīvoju visas dienas,
Cik viņu bij,

2o Kaut draudoši apstājās apkārt
Un spieda no visām pusēm spaidi,
Tas riebīgais ikdienas smagums.

Es savu dvēsli paglābu pats;
Es vedu to līdz pa saviem ceļiem,

25 Pa tālām kalnu tekām un mežiem
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Un garam jūrai pa skaidru gaisu, —

Ka viņa spēcīga tapa un spirgta,
lelu putekļu nesmacēta.

Es esmu radījis sevi pats
30 Un savu apkārtni sevim

Un savu likteni locījis esmu

Pēc savas dabas,
Kā gribējis pats.

Vai vairāk spēšu es vēl?
35 Vai viss man ir?

Es viens.

Kur sevis radīto sevi man likt?

Es sevim apkārt radīšu vēl

Jaunu paaudzi dzīvot ar mani

40 Tai pasaulē manā, vieglā un skaistā,

No sapņiem celtā,

Ar saules staru žogu apkārt.

Tai jaunai paaudzei dzīvot ar mani

Un elpot svaigu jūras gaisu,
45 Un kalnu tekas un mežus staigāt,

Lai viņa spēcīga top un spirgta,
lelu putekļu nesmacēta.

Un žogu no saules stariem apkārt?
Kad žogs nu lūst?

50 Un nams, kur paglābu savu dvēsli?

Kad nams nu lūst?
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PURPURA TĒRPS

Sarkana varoņu asins

Top izlieta straumēm un straumēm, —

Sarkanāks top tik no tās

Varmāku purpura tērps.

Sarkanāks, — jā, bet ir smagāks
No katras asiņu lāses,

Kamēr tik smags tiks kā svins,

Krizdams raus nesēju līdz.
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KAPS MEŽMALĀ

Noklustat, runas!

Noklustat, raudas,

Noklustat, slepus glabātie vārdi,

Noklustat, slepus glabātās domas —

5 Noklustat, šalkas

Pa apses lapām,
Lēni, lēni, jo lēni!

Šī smilts, šī zāle, kur stāvam, ir svēta:

Šai zemē reiz asins sēkla ir sēta.

10 Ar lūpām pie svētās zemes lai slīgstam:
Mēs jūtam sirdīs to sēklu sev dīgstam.
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KUR IR TĀ VIETA?

Kur kāda birze manā dzimtenē,
Kur gani vasar' jautri gavilē, —

Tur tagad kalst

Izlieta asins.

5 Ne visai daudz, nav smiltis sarkanas,

Tik vien, cik vajdzlgs bij priekš dzīvības;

Kad zaros meklēsi,

Reti pa lāsei vēl radīsi

No izlietās asins.

io Kur kāda pļava manā dzimtenē,

Kur bērni ziedus vija vitenē, —

Tur tagad kalst

Izlieta asins.

Ari ne visai daudz,
15 Nav vēl ne urga, ne strauts, —

No viena, diviem, desmit cilvēkiem,

No mūsu brāļiem, tēviem, mīļākiem
Tā izlietā asins

Kur lauka gals kāds manā dzimtenē,
20 Ko arājs sviedros ar un apecē, —

Tur tagad kalst

Izlieta asins.

Ari ne visai daudz,

Tikai viens kalps tur tika šauts,
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25 Bet zirgs tur, pāri arot, atsprāgst nost,

Tas laikam vagās var ar bailēm ost

Izlietās asins.

Ak, kur tā vieta manā dzimtenē,

Kas izmocīto dvēsli nebiedē,
30 Ka viņa trīsās salst?

Vai tad visur tik kalst

Izlieta asins?

Nē jau, ne kalst tik vien,

Vēl svaiga plūst ik dien';
35 Vēl jau tas neesot daudz,

Pēc vairāk arvien vēl tur, dzirdu, kauc.

Viss pilns ar līķiem manā dzimtenē,
Tiem pāri vilki kauc un gavilē,
Un apkārt kalst

40 Izlieta asins.

Bet cauri troksnim, kur kauc,

Klau, noslēpumainas skaņas sauc:

«Vēl lielai cīņai nav gals!»
Tā simtu tūkstošu mocekļu balss,

45 Tā izlietā asins.
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1907

TINTE UN ASINS

Ka cēlās ļaužu kustība,

Tur šķiet jums tinte esam vainīga;
Caur viņu saukuši tie rakstnieki,

Un ļaudis klausījuši ticīgi.

Bet otrreiz cīņā stāvēs lauks;

Kas, kungi, tanī karotājus sauks?

Tad sauks — jums pašiem jāatzīst —

Tā asins, kas caur jums vēl tagad līst.
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UGUNS DZĒSUMS

Tā pirmā cīņas kvēle izbeigta,
Ar mūsu asinīm tā aizlieta —

Vai nu jau apspiests ir viss ugunsgrēks?
Un kad nu atkal izbrūk dabas spēks?

To vienu apdomājiet, nelgas:
Ko dzēst, i jūsu asinis ir velgas.
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NEKAD!

Ir simti krituši,

Ir tūkstoši, —

Kas visus zina?

Nav jau zīmēti.

5 Ik dien' pa divi, tris,

Kas saskaitīs?

Un kam tās pūles?
Taču aizmirsīs. —

Nē, to jūs melojat!
10 Nekad! nekad!

Tos neaizmirsīs:

Tauta jūt tāpat.

Tie mūsu varoņi,
Tie mūžīgi. —

15 Tos aizmirsdama —

Tauta mirusi.
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KALPU MANTA

Kas mans ir iekš manas dzimtenes?

Ne vārpiņas manas, ne zālītes;

Ne saujiņas siena, ko pagalvī mest,

Ne tik daudz, cik kāju pirkstiem var nest

5 Tā zeme, ko aru, tā nepieder man,

Mana izkapts kungu pļavā skan;

Kungs pircis zirgu, kas arklā iet,

Ir manas rokas tas pircis, šķiet.

Kas mans ir iekš manas dzimtenes?

10 Ne vārpiņas manas, ne zālītes —

Mans ir tik dzimtenes mūžīgais vaids,
Mans ir viņas mūžam kvēlošais naids —

Bet viens ir, kas man pieder gan,

Tā atriebšana, tā pieder man!
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VĀCU BARONU VISVARENĪBAI

Jums tagad pār nāvi un dzīvību vara,

Jums pietiek uzsaukt, un zobens jau dara.

Jums ir viss spēks un varas briesmīgums, —

Jūs, varenie, — man jāsmejas par jums!

5 Jūs taču jau tagad slepeni trīsat,
Kad gūstekņus šaujat, —

Jūs jau tagad neviļus bālstat,

Kad tūkstošus kaujat, —

Jūs jau tagad klabināt zobus,
10 Kad latviešu asinis lejat, —

Jūs jau tagad paredzot drebat,
Kad mūsu jaunavas smejat, —

Jums jau tagad no bailēm pieres svīst,
Kad vēl pēc asinīm saucat, —

15 Jums jau tagad sirds tikko pukst,
Kad dzīrās gavilēs kaucat —

Jums viss drošums tik tērauda bruņās,

Bailes ņirgājas jūsu vispārdrošās runās.

Jums prātus mierina asins un vīna tvaiks —•

20 Bet, kas būs, kad atnāks paģiru laiks?

Tas laiks ...
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MUŽĪGĀ AINA

No siltām asnīm smiltis kūp,
Vēl augšup viļņo jēlā smaka,

Vēl viņus visus neapraka;
Kur gājējs iet, tur kāja klūp.

5 No tevis neatstās šī aina,

Vai acis projām griez, vai slēdz,

Vai reibonī vai tālēs bēdz;
Tā visas citas domas gaina.

No siltām asnīm smiltis kūp —

10 Gars mūžam atgriežas uz viņām,
Sirds traucas turp ar visām dziņām,
Tās vienas, vienas viņai rūp.

Vēl augšup viļņo asins smaka —

Tā mūžam tevi cīņā dzīs,
15 Līdz tumsas vārtus uguns ris

Un asinszvērus — pekles aka.
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KRUSTS

Pieminat: krusts ir moku stabs,

Kurā romieši vergus sita,

Kad tie brīvību gribēja gūt
Un viņu varoņi cīniņā krita —

5 Vai gribat arī šai krustā kļūt?

Viņš stāv jau gatavs.

Pieminat: krusts ir ciešanu zīme —

Jūs savu krustu simts gadus nesat.

Pieminat: krusts ir uzvaras zīme —

10 Vai šīs zīmes jūs cienīgi esat?

Pieminat vēl: krusts arī zobens.
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TIC DIEVAM, KLAUS' KUNGAM

«Klausāt kungam,» māca gans:
«Kā kungs teic, tā dieva vaļa. —»

Ko kungs teic? — «Kas tavs, tas mans,

Bet, kas mans, tur tev nav daļa.»
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MĒS NEAIZMIRSĪSIM

Mēs neaizmirsīsim neviena paša,
Ko savā varas laikā nokāvāt,

Lai nāves liste ir diezin cik plaša;
I neskaitītos zināsim tāpat,

Pat katru zīdokli un katru māti,

Un sirmu veci — katris minēts kļūs,

Kaut tūkstoši vēl tiktu zemē klāti:

Tie kautie gari cīņā vadīs mūs.

Līdz jūsu mokupilis taču grūs.
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ALMOGAVARU DZIESMA

Dzelzs, tu vēl zobenos

Neesi kalta,

Vēl tikai lemešos

Atspīdi balta —

5 Atmosties, dzelzs!

Septiņsimts gadus
Lemeši trīti, —

Lemeši, zirgi
Un ļaudis tiek dzīti —

10 Atmosties, dzelzs!

Zirgi vēl pasper,

Ļaudis tik vaida,

Visu no kungiem,
Dieva tik gaida!

15 Atmosties, dzelzs!

Atmosties, atmostiesl

Ej viņus vadi!

Dzelžainas sirdis

Varoņiem radi —

20 Atmosties, dzelzs!
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MAIJA DZIESMA

Lai pērkoni un sniegi jaucas,
Lai meži krāc un ūdens gāž,
Lai viesuļi iz alām spraucas,

Lai pērkons sper un krusa brāž —

5 Lai visi velni pretī slienas, —

Tad tomēr atnāks pavasars,
Tad tomēr celsies brīvais gars,

Un atnāks brīvās maija dienas!

Nav aizkavējams maijs,
10 No sniega lauks top klajš, —

Tā strādnieki drīz varu veiks

Un brīvo valsti sveiks!

Lai nāk pret strādniekiem ar karu

Un šauj, un dur, kā draudot ķērc;
15 Laiž plēst un postīt savu baru,

Līdz asnīs visu zemi mērc, —

Lai sašauj pilsētas, dedz mājas
Un simtus, tūkstošus lai kauj,
No mātes rokām bērnus rauj, —

20 Tad tomēr tauta pretī stājas,

Nav aizkavējams maijs,
No sniega lauks top klajš, —

Tā strādnieki drīz varu veiks

Un brīvo valsti sveiks!
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25 Lai cīnītājiem saista rokas,

Kad nodevis tos nicīgs spiegs,
Lai atrod nedzirdētas mokas, —

— Ne atzīs, nodos tie, nedz kliegs.

Lai gabalos tiem miesas rausta,

30 Lai locekļus pa vienam plēš:
Ne mokās varoņspēku dzēš,

Ne dzelžos brīvu garu kausta.

Nav aizkavējams maijs,
No sniega lauks top klajš, —*

35 Tā strādnieki drīz varu veiks

Un brīvo valsti sveiks!

Kad ne no varas, tad no bada,
Cer kungi, mūsu spēki slābs:

Bet mēs tas spēks, kas maizi rada
7

40 Kad apstās tas, kas tad jūs glābs?

Bez mums nav kultūras un maizes,

Bez mums viss dzīvais zūd kā tvaiks,

Bez mums pat mitas tecēt laiks, —

Kā mums par uzvaru būs raizes?!

45 Nav aizkavējams maijs,
No sniega lauks top klajš, —

Tā strādnieki drīz varu veiks

Un brīvo valsti sveiks!

Kaut tūkstoš reizes tie mūs veiktu,
50 Mēs uzvarēti neesam,
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Pie jauniem ieročiem tik steigtu:
Mēs tomēr galā uzvaram!

Jo strādniekiem nav cita ceļa,
Kā taisnību un laimi gūt,

55 Tik vienoties un brīviem kļūt
No kapitāla zelta teļa.

Nav aizkavējams maijs,
No sniega lauks top klajš, —

Tā strādnieki drīz varu veiks

60 Un brīvo valsti sveiks!

Mums štiku, ložu, plinšu nava, —

— Nost lielgabalus, cietokšņus! —

Šaut tūkstošus nav mūsu slava,
Bet celt uz dzīvi miljonus.

65 Mums zobens ir, kas visus sitīs,
Pats asākais: tas asais gars!
Pret to zūd uzbrucēju spars,

No pašu šķēpa varmāks kritīs.

Nav aizkavējams maijs,
70 No sniega lauks top klajš, —

Tā strādnieki drīz varu veiks

Un brīvo valsti sveiks!

Tāds cīniņš vēl nekad nav bijis,
Un otra tāda nebūs vairs,

75 Pats mūža posts, kas mūs ir rijis,
Tiks beigts un varmākus grābs dairs.
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Visapkārt ceļas māktās tautas;

Kur kultūras, tur šķiru karš;
Pret mācējiem sauc maija maršs,

80 Tiek darba masas cīņā rautas

Nav aizkavējams maijs,
No sniega lauks top klajš, —

Tā strādnieki drīz varu veiks

Un brīvo valsti sveiks!

85 Šai cīņā strādnieki ir brāļi,
Vai latviets, vāciets, krievs vai žīds;
Tie jūtas viens, vai tuvi, tāļi, —

Kur sarkans karogs, iet tie līdz.

Šīs jūtas cildam, maiju svinot;
90 Maijs dabā visu vecu gāž,

Tā brīve lai pār zemēm brāž,

Ceļ tautas, slogu zemē minot.

Nav aizkavējams maijs,
No sniega lauks top klajš, —

95 Tā strādnieki drīz varu veiks

Un brīvo valsti sveiks!
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MŪSU ZEME

Visa zeme —

Mūsu Latvija —

Visa viena

Liela kapsēta.

5 Visa zeme

Svēti svētīta:

Mūsu asnīm

Notuļ laistīta.

Visa zeme

10 Nāvei atdota, —

Ar tām asnīm

Atkal atgūta.

Visa zeme

Gan tik kapsēta —

15 Nu vairs mūžam

Neatņemama!

11.6. 1907.
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BALSIS

Es nezinu, kā tām klusēt likt,
Tām balsīm iekš manis!

Tās mūžam un vienā laidā brēc:

«Vai un vai!»

5 Es esmu jautājis un uzstājies,
Un neatlaidīgi racis un pētījis:
Ko viņas grib? No kurienes nāk?

Un kas viņām mieru var dot?

Bet atbildes nav bijis nekad,
10 Tik pretī skanējis viņu sauciens:

«Vai un vai!»

Kad nezināt pašas nedz ko, nedz kā,

Vai tad jūs nevarat klusēt un beigt?
Kā nejēgas bērni brēc vienā balsī,

15 Noņēmušies kā rudens vējš,
Kas nokusis akmenī sēd un gauž,
Un paši nezin, kas viņiem kait,

Tik «vai!» un «vai!».
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LAIKS IR NAUDA

Bagātais teic: «Laiks ir nauda!»

Jā, tam nauda makā skan;

Laika daudz ir arī man,

Bet kas nav — ir nauda.
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DZIESMA PAR NAUDU

Vairs naudas nav,

Sāk maizes trūkt;
Lai velns tad rauj!
Vai pirkstus sūkt?

5 Vai skaidas dot,

Kad bērns lūdz ēst?

let übagot?
Vai zāli plēst?

Lūgt dāvanas —

10 Nemūžam nē!

Kas zemojas,
Pats pazaudē.

Lai nemaldās,

Es cilvēks ar!

15 Kas tiesības

Man noliegt var?

Lai tiesa šķir,
Kas nākas man;

Kur tiesa ir?

20 Kā spriedums skan?

Kas mantas krauj, —

To trūkums spiež;
Kas rudzus pļauj, —

Tas badu cieš;

25 Viss tam, kas guļ,
Kas dīkā sēd,



243

Ne ar, ne kuļ,
Tik dzer un ēd.

30 Vai tiešām tā

Pēc tiesas var?

Ka tam nekā,

Kas visu dar'?

Kam mantas nav,

35 Tam vēl top ņemts;
Kas bagāts jau,
Tam vēl top lemts.

Tā tiesa šķir,
Tā spriedums skan:

40 Tā bij, tā ir,

Tā būs — un gan!

Jā, jā, ik dien'

Man skaidrāk šķiet,
Par ko še vien

45 Var runa iet:

Cik spēka būs,

Tik tiesības

Ar ļaudis gūs,
Tik jācenšas!
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DROŠA CĪŅA

Drošāko ciņu mēs vedam,

Lai svārstās sev likteņa svars;

Augsti lai kāpj mūsu kauss,

Smagi lai atpakaļ slīgst.

Gaviles, prieku un laimi

Mēs ieskatām līdzi kā lēkmes —

lesāktā galā ir teikts:

Uzvara tomērmums būsi
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1908

MIESA UN GARS

Vai tava miesa salkumu var dzēst,

Kad cits iet tavā vietā ēst?

«Nē, nē!» — Bet saki, kā tavs gars to cieš,

Kad cits par viņa slāpēm spriež?
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Kā nemazgājies
Mēness ir,
Kā savēlies

Viņš iznācis l

5 Viss vaigs tik pelēks,
Grumbās rauts,

Kā rūpestu
Un bēdu skauts.

Vai nelaikā

10 Iz miega celts?

Kā negribot

Spīd bālais zelts.

Vai saulīte

Jau izdzina?

15 Lai nāk no agra

Vakara?

Lai nav ne brītiņš
Tumsībā,
Tam mazs brītiņš

20 Jāstaigā.

Uz dusu pati
Saule riet,

Lai mēness nakti

Sargāt iet.
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25 Ak, tevi, mīļo,

Miedziņš māc,

Es zinu jau,
Nāc gulēt, nāc.

Kas nakti tevi

30 Raudzīt ies,

Vai tu pie debess

Kavējies.

Tik drusku ašāk

Celies rīt,
35 Un saule pretī

Balta spīd.
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PUTNIŅA DZIESMIŅA

Dziedāju, dziedāju,
Paliku klusu.

«Pietrūka dziesmiņu?
Sadila mēlīte?»

Nepietrūka dziesmiņu,
Nesadila mēlīte:

Saodu mežmalā

Pulvera smaku.
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BĒRNI PUTNU ĶĒRĀJI

Ozolzaros Strazdiņi

Bij sev pērkli taisījuši;
Sēd tur mazie Strazdiņi,
Garus kaklus izstiepuši.

5 Jēcītis ar Līziņu
Mežā noskrien agru rītu,

Paņēmuši krātiņu,
Lai tur strazdus sagūstītu.

Bērni rāpjas ozolā,
iū Putni baigi apkārt skraida:

«Neliekat jel krātiņā
Mūsu bērniņus!» tie vaida.

«Atstājat mums maziņos,
Mazās dzīvībiņas taupāt,

15 Drīz tie beigsies sirdsēstos,
Kad jūs brīvību tiem laupāt,

Se jums mūsu dziesmas skan,

Krātiņā mēs būsim klusi;

Cietumā jums arī gan
20 Dzīve būtu pazudusi!»
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Bet tie strazdus saķēra,
Zēluma tie nepazina —

Te, lūk, mežsargs pienāca,
Pašus krātiņā tos dzina,

25 Nu tie sēd tur, krātiņā,
Dzelžu restes logiem priekšā;
Putni laižas brīvībā,
Bērni sēri raud tur iekšā,
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PRAKTISKAIS ZĒNS UN RUDENS

Gan labas visas gadskārtas,
Bet rudens vislabāk man patīkas.

Kad mīļā rudens nebūtu,

Ak, sakāt, ko tad mēs darītu?

5 Man vasarā tīk gan pa lauku skriet,
Bet iekost, tas man vēl labāk šķiet.

Un iekost vislabāk rudenī varu,

Kad augļu pilnu redz katru zaru.

Kāds prieks tad sarkanos ābolus skatīt!

10 Vēl lielāks prieks — tos no koka kratīt!

Man nebūtu jābūt žirgtam zēnam,

Ja es tad ņemtos pa mazam, pa lēnam

Tik žēl, ka man ir biksiņas,
Kur divas kules tik iešūtas.
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1909

EPITĀFIJA

Pusmūža vien tu dzīvē baudīji,
Pa? savu tautu mūžu atdevi; —

Tavs mūžs nav zudis, augs tev labā ziņā:
Simts mūžu dzīvosi tu tautas miņā,
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Ko es meklēju,
To jau zaudēju,
Pirms vēl labi es to atradu.

Ko es dzirdēju,
Es vairs nezinu,

Pirms vēl labi es to sapratu
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Viegli vējiņš
Caur lapām pūš,
Viena otrai klusi

Pie sāniem tās grūž
5 Un grozās, un smejas,

Un čukst, un čaukst:

Tām pretim no lejas
Sārts pumpurīts plaukst.
Viņš kaunīgi rokām

10 Vaigu sev sedz,
Bet drusku caur pirkstiem
Cauri redz

Un nosarkst sarkdams,

Un sirsniņai grūt',
15 Bet paslepu, slēpu

Kā ilgas, ak, jūt.
Nakts vienās asrās,
Cik pērļu tur bērts,

Bet rītu vēl asrās

20 Zieds vaļā ir vērts.
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SVĒTDIENAS NAKTS

Debess grīda apkaisīta
Mākonīšu sīku smilti.

Noskaidrotu, gludu vaigu
Staigā mēness lēns un svinīgs,
Jaunie, garie, baltie svārki

Nokarājas līdz pat zemei.

Kurš to redz tā garām ejam,
Pats top kluss un lēns, un svinīgs.
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VELNS UN GODA VĪRS

(Arābiešu pasaka)

Velns nāca goda vīru kārdināt, —

Teic: «Tev ir jāmirst, tava stunda klāt!»

«Tad jāmirst būs,» bilst vīrs, «kaut liktens skarbs.»

Teic velns: «Bet var vēl tevi glābt viens darbs — —

5 Tev jāziedo ir sava paša tēvs!»

«Tad labāk mirt, — tāds darbs ir ļauns un gļēvs!

Tēvs mani audzējis un mīlējis,
Un es lai esmu nu tāds neģēlis?!»

«Nu lai!» teic velns, «es teikšu citu vēl —

JO Tev māsa jāsit, nebūs tev tik žēl.»

«Ar māsu mīļi kopā uzaugu,

Kā savā labā lai to dauzītu?»

To arī īgni atmet goda virs.

Teic velns: «Es redzu, tu no grēkiem tīrsl

15 Par algu teikšu tad, kā glābties vari,
Kad gluži nevainīgu darbu dari.» —

«Kāds darbs?» — Teic velns: «Tev vajga vīnu dzert!»

Šo līdzekli ar prieku virs var tvert.

«Jā, tiešām, kam kas ļauns? Vīns pat vēl gards,
20 Dod spēku, dzīvību; — labs velna vārds!»

Vīrs sāka dzert, un, pārņemts reibuma,

Viņš sita māsu, tēvu nokāva.
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1910

DARBS

Kas ir tas darbs,
Par kuru vien tu mini man,

No kura visa runa skan

Un spulgo skats?

Tas darbs tu pats:
Tu pats, kas dabas kustībā,

Kas izdodi sevi visumā,

Kas aizej lielā pilnībā —

Darbs, daba, pats.
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SARKANAIS SIMTS

Ej, cīņas liesmu kop!

Ej pirmais, ej tu, sarkans simts,

Aiz tevis tūkstošiem tā brīves dzimts,
Lai top!

5 Bij dziļi tumšais laiks,
Viss debess aizvilcies, un miglas kāpa,
Un gadiem prātus spieda nakts un tvaiks

Bet grūtā darba slogā ļaudis slāpa, —

Tad piepeši
10 Caur patumsi,

Skat! sarkanīgu dzirksteli —

Tur droši uzliesmoja garalāpa.

Viens sarkans uguns vārds,
Mazs kvēlumiņš drīz izplešas par šalti;

15 Viņš nedzēšams kā patiesības zārds.

No viņa iedegs prāts un sils, kam salti,

Lūk, vairāki!

Jau desmiti,

Nāk nākot lāpu nesēji,
20 Pussimts jau lāpu gaisā kvēlo stalti.

Ej, liesmu kop!

Ej, topi pilns tu, pirmais simts!

Drīz miljons taps tā brīves dzimts,
Lai top!

25 Kūp pretī melna nakts,

Rauj auka lāpas, lieti liesmas maitā,
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Bet lāpu vairāk deg, gaišs katris kakts,

Visapkārt ceļas vīri lāpu gaitā. —

Jau tūkstoši

30 Stāv gatavi,
Vairs nespēj rīt tos cietumi,

Vēl pulki aug un lāpas simta skaitā.

let proletariāts,
Dreb zeme, zemes varenos grābj šalka;

35 Tik viena dziņa vien, viens gars, viens prāts:
To veco valsti graut, ko sen jau alka

Simts tūkstoši,
Vēl miljoni,
No visām zemēm strādnieki,

40 Nāk lielā galacīņā tautu talka.

Ej, cīņas liesmu kop!

Ej rindā, mūsu sarkans simts!

Reiz visa cilvēce taps brīves dzimts,

Lai top!
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1911

ĒRGĻIPAVASARAJŪTĀS

...
Bet atpakaļ

Mēs nāksim drīz —

— Vēl gaidi, vēl gaidi! —

Lai saule kaļ,
Ka ledus trīs,

Lūst spaidi,
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EMIGRANTA SAKĀMS VĀRDS

«Übi patria, ibi bene —»*

Ak, tas laimīgs, kas tā var teikt!

Kam viss viens, vai svešums vai šene,

Kam nekur nav kas savējs, ko sveikt,

Vai tam! kam viss ir nevērtā —

Necubi bene, nec patria.**

*
Kur tēvija, tur labi.

** Nekur ne labi, ne tēvija.
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SAPRATĒJI

Jūs mani sapratīsit gan reiz,
Bet vai man laika būs gaidīt tik ilgi?

Ak, nākat tuvāk man drīz!

Lai varu jums izteikt visu un visu.

5 Nākat tik tuvu,

Ka mana roka, tā glāstītāja,
Ka mani acu skati, tie sildītāji,
Lai palīdz man izteikt, ko vārdi nespēj,
Lai spiestu pie krūtīm, lai sauktu mīļo brāli

10 Tie garie gadi, kad biju viens,
Tie ir pa pusei pārciesti jau,
Bet otrreiz to pašu es negribu ciest,

Jums tagad ātrāk jāsaprot manis,
Man vajga, es gribu.

15 Ko līdz man, kad mani sapratīs tie,

Kuri priekš manis vēl nav.

Ko līdz man, ka mani sapratīs tie,

Priekš kuriem neesmu es vairs es?

Priekš kuriem es būšu skaņa, tik miņa,
20 Bez manu acu, bez vaiga, bez roku?

Es gribu runāt uz dzīviem dzīvs.

Jums mani jāsaprot ātrāk, daudz ātrāk.

Man vajga, man, un es gribu —

25 Bet vajga ij jums.
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ZIRGS UN ĒZELIS

Jo vairāk mugura cieš,

Jo biežāk to pātaga griež;
Bet zirgu, kurš sper pretī,

Sit reti.
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PAKAĻDARĪTĀJI

Tu vakar ar mokām tam iekali,

Kā jauno tu tēlo sev pasauli: —

Ar svinīgu ģīmi viņš šodien nāca,
— To pašu, tik ačgārni, rāda un māca.
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BRĪDINĀTĀJS

Tu visus brīdini kā draugs,
No bailēm plešas tavs acuraugs, —

Un visa tava gudrība:
Ka pirkstus tik nesadedzina!

Ka dzīvē tik var pie vietas kļūt,
Est labi, dzert, kaut par blēdi būt.
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ZIEDI

Cik rokās man sarkanu ziedu,

Tik viens man tos dāvājis, —

Tas biji tu.

Cik sarkanu sāpju man krūtīs,
5 Tik viens man tās darījis, —

Tas biji tu.

Es saujiņu bālganu puķu
Pie kājām tev izkaisu,

Nu min tās tu!

10 Es bālošu sāpju sirdi

Pie kājām tev nolieku,
Nu min to tu!
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1912

SENA ZIŅA

It kā es nebūtu zinājis to

Sen jau un senāk:

Ko tu guvi, — ar laiku tas taps par neko,

Ko tu vēlies, — tas nenāks nekad —

5 Pašķirsti vien savos vientuļos rakstos

Ik dien.

Tā pati ledainā zināšana:

Viss rit un vairs nav,

Nekas nav turams uz mūžu šeit.

10 Un tevi pašu nevar turēt

Uz mūžu neviens.
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JŪSU ILGAS UN MŪSU CERAS

Kad cerat jūs,
Tās ir kā vēja ilgas,
Kā celtas, svaidītas

Un liektas smilgas.

Kad ceram mēs,
Tās ir kā uguns ceras,

Jo tāļāk sveļ,
Jo dzer un neatdzeras.
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LIELAIS MAIJS

Stāv melnais fabrikskurstens nikni, drūmi:

Tur lejā spaidos līņā darba sviedri,
Par dārgām pērlēm kungiem vērš tos biedri, —

Viņš dusmās pūš, ka kūp smagbiezi dūmi.

5 «Viņš beidzis šodien pūst!»
— «Ā! Kas tur sarkans augšā plivinās?
Vai guns pa skursteņmuti izšaujas?
Mums turpu darbā jāsteidzas!»
— «Nav jāsteidzas.

10 Lai šodien priekā jūsu sviedri žūst:

Tur sarkans karogs,
Spīd brīves tvarogs, —

Pats niknais skurstens līksmi sveic pār klaju, mm

Nāc līdz uz brīvesprieka lielo maiju!»

15 — «Ak, gads no gada svinam jau to maiju,
Kur augļi mūsu darbam, kur jel ziedi?

Tā neredzēsim ziedam sēro priedi. —

Ko neizejam kaujā reiz uz klaju?»

— «Vai spēku daudz, ka šķied?
20 Jo karstāks šķiru karš, kas ilgi krāts,

Jo drošāk uzveiks proletariāts, —

Vēl jākopj kopuprāts!»
— «Tik kopt, vai prāts?»

«Jā, kopjot reizi i tās priedes zied:
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25 Lūk, sarkans karogs,
Spīd brīves tvarogs —

Tas sērās priedes zieds, tas sveic pār klaju, —t

Nāc līdz uz brīvescīņas lielo maiju!»

Plūst tautu tūkstoši, kā kari karo,
30 let sarkans karog' mākons plivu, plivu,

Dzied maija putniņš pulkā čivu, čivu, —

Kur gaist to rindu gals, to gaium garo?

— «Viens gars tās masas skauj.»
«Kas tumšai neapziņai mums to teiks?»

35
— «Tie apzinīgie, raugāt, ko tie sveiks;

Jo kopucīņā brāļi veiks.»

«Vai vispārstreiks?»
— «Uz vienu mērķi visi veidi rauj:

Viens sarkans karogs,
40 Viens brīves tvarogs, —

Tie brāļu tūkstošiem, kas klāj toklaju,
Kas ceļas līdz ar masas lielo maiju.»

Rimst pukstēt pasauls sirds un stājas elpa,
Kad masa — asins klust, — bet dzirdi, dzirdi!

45 Kas būs, kad verdot asins skries pa sirdi!

Viss deg un sprāgst, birst, grūst, — pilst pīšļiem telpa?
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— «Mēs jūsma, kaisle, spars.

Mums spēks ne spriest, bet pēkšņi padarīt,
Tik šalts — un smagākais no šķēršļiem krīt!

50 Kur darbs? vai drīz? vai rīt?»

«Varbūt tūlīt.

Nāks laiks, veiks versmē varons — pēkšņais bars

2erb sarkans karogs,
Tvīkst brīves tvarogs,

55 Viss skaldās, svaidās, šķaidās kaujas klajā, —

Viss siesies cilvēcē reiz citā maijā
— Reiz beigu lielā ziedu maijā!»
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LAIKS

Atkal ir atnācis laiks,

Laidiet, lai darbojas tvaiks!

Remontēta ir mašīna, tīra,
Paklausīs laista — no darbniekavīra,

5 Riteņi rīb un rūc,
Dzelžainās rumbas dūc,

Hej, ej darbā, tu dzelžainais milzi!

Atkal ir gaidāmais laiks,

Laidiet, lai darbojas tvaiks!

10 Stājaties katris, kur likta tam vieta.

leraujat tagad: ir mūspašu lieta!

leraut jūs mācīja sen,

leraut, ka stiepies un sten,

Hej, nu brīvdarbā, dzelžainais milzi!

15 Atkal ir mostamais laiks,

Laidiet, lai darbojas tvaiks!

Guloņus, gurdoņus gūstat un raustāt,

Dzinējus, varmākus vairāt un šaustat

Svelmi un sutumu laist,
20 Vaigi no darba lai kaist,

Hej, ej darbā, tu dzelžainais milzil

Atkal ir vēlamais laiks;

Laidiet, lai darbojas tvaiks!

Vēlēt ir vēlēts, šurp! pietiks jau pelēti
25 Vēlat vēl šodien, rīt varēsat velēt.

Sarkani vēlat, lai kūp!
Vecuma mūri lai drūp!

Hej, ej darbā, tu dzelžainais milzil



Rainis 20. gados



«Rīta dziesmu» dzejoļi «Celties, brāļi, spirgti, jautri» un «Prāt-

mans» Raiņa jaunības gadu rokrakstā



Rainis Kastaņolā



"Rīta dziesmu" dzejolis «Tautas asaras» Aspazijas
rokrakstā



Rainis un Aspazija 1921. gadā



Rainis Daugavpilī 1920. gadā



Rainis sava vasarnīcā Majoros divas dienas pirms nāves



Pēc Raiņa nāves sakārtoto dzejoļu grāmatuvāki
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KRITUŠIEM SLAVA

«Kritušiem slava!

Lāsts tiem, kas kava!» —

— Cietoksni pirmo

Cīņa jau grāva.

5 «Kritušiem slava!

Lāsts tiem, kas kava!» —-

— Uzvaras cīņa
Galā vēl nava.

«Kritušiem slava!

10 Lāsts tiem, kas kava!» —

— Būs visa zeme

Ziedoša pļava.



274

NESENA ZIŅA

Bet dziļi, dziļi aug cita ziņa:
No tava vēlējuma vien,

Ko mūžam dzini ar karstām sāpēm,
Nāk, tomēr nāk, ko tu vēlējies,

5 Un notiek tas, ko tu gribēji reiz, —

Raugies pats.

Jā, notiek, kad sen to negribu vairs;

Nāk tad, kad sen jau nevēlos vairs;

Kad nepalīdz vairs, tik sāpes vēl vairo
10 Ar liekām žēlām: «Un, lūk, par vēlu!»

Bet vai tu nedegošs arī garā,
Kā liekas, žēlas man tikai jūti?
Kā slapja apse, kas krāsnī čūļo?
Vai viena vien tev ir acs:

15 Redzēt tik ļauno un pārejošo?
Vai otra acs tev neredz arī?
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ILGI GADI

Kam tev, krauklim, jādzīvo ilgi gadi,
Simts un vairāk?

Mūžam vienu saucienu saukt

Un gaidīt uz maitām.

5 Kam tev, kokam, jādzīvo ilgi gadi,
Simts un vairāk?

Tu stāvi iekš zemes, bet cilvēks kustas

Un kustina tevi un zemi.

Kam tev, akmen, jādzīvo ilgi gadi,
10 Tūkstots un vairāk?

Pats tu cilāts cilvēka namā

Un savā mūža klēpī to slēdz.

Kam jums, visām trim valstībām, ilgie gadi —

Tūkstots un vairāk?

15 Kungs pār jums visām trijām ir tapis cilvēks

Valdīt un lietā likt visas trīs valstības sevim.

Kam jums, visām trim valstībām, ilgie gadi —

Simts un vairāk?

Jūsu ilgie gadi lai noder tik mums

20 Ildzināt mūžu un jaunus dzīvības veidus celt.
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VEĻU VIESI

Par mazu mana istaba ir,

Lai uzņemtu visus viesus, tos mirušos

Ar ko tos cienāšu? Kur guldināšu?
Ne svaiga siena netiks, ko viņiem paklāt:

5 Tik daudz nāk viņu pie manis sērst

Allaž un allaž.

Tos atved bariem ik gads un ik mēness,

Simtiem un simtiem tie niknie gadi,
Un arī tie lēnie ved vēl un ved.

io Bet projām neiet neviens no tiem viesiem

Ko piemiņa mīļi aicina klāt

Par viesiem sērst.

Cik klusi tie sēd un laipni, un kautri,

Neprasa cienāt un apkalpot,
15 Ne svaiga siena, ko guļot paklāt,

Ne vārda uzrunas, ne skata prasa,

Ne telpas aizņem, ne laika atrauj,
Tik miņas vien viņiem tiek,

Tik laipna, klusa, neredzama smaida.

20 ījn manā miņā ir telpu daudz,

Viņā laikā ieslēgti visi,
Un pats es reizē varu būt

Daudz telpās kā viņi,
Daudz laikos arī kā viņi.

25 Un manā miņā viņi gaida, —

Es jūtu, gaida, lai esmu drīz

Pilnam kā viņi arī

Ij es.
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1913

«Kāds būs šis deviņsimts trīspadsmits gads?»
— Viņš divpadsmitam ir tuvākais rads.

Ja jūs to nevērtīsat citādu —

Viņš būs tāds pats.

5 Mieru tu velti tam prasīsi,

Viņš neaplaimos vēl dzimteni,

Bet tomēr viņš tev dos pēc nopelna —

Cik paņemsi.

«Vai manifests cietējus apžēlos?
10 Vai atbrīvēs trimdniekus, gūstītos?»

— Kas necīnās, to žēlos, — atbrīvi

Vīrs pats sev dos.

«Vai ilgi vēl šis nemiers un karš?»

— Jo valdīs kungi, jo skanēs varš,
15 Un tautas savām asinīm samaksās,

Lai rēķins cik garš.

«Vai reakcija vēl asinis laks?»

— Līdz denuncianti jums kapus raks,

Līdz varmākām, ko bendes atalgot,
20 Vēl pilns būs maks.

«Vai dome reiz labklāju ievedīs?»

— Kad pati tauta to sastādīs,

Kad pati tauta dzīvi iekārtos,

Tad brūces dzīs.
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25 «Vai mīļai Latvijai atzelme būs?»

— Kad taisnību tauta vai nāvi sev gūs;
Kas negrib dzīvot savu likteni,

Tas drūp un rūs.

«Jauns prezidents, jauna būs «baltā pils»,
30 Jauns laimes laikmets un debess zils!»

— Daudz solīts! — Ruzvelts krāps, un mānīs Tafts

Bet Vilsons vils.

«Vai atkal būs jācieš lokauts un streiks?»

— Ej biedriem līdzi, tad ātrāk tos beigs,
35 Un bēdu vietā svētki iestāsies,

Kad strādnieks veiks.

«Bet revolūcijai taču jau gals?
Tā sludina mierīgo pilsoņu balss.»

— Ja gals, ko tad tie trīs, ka tā nupat
40 Tos drupās mals?!

«Tad dumpji no jauna drīz pacelsies?»
— Būs cīņa, tās veidi tik mainīsies,

Bet masas uzvara bez apstājas
Uz priekšu ies.

45 «Bet nakts — visu dzīvu kad atkal mums žņaugs?»
— Kas gūts, tas mums paliks un spirgtāk tik augs!
Jauns gars mums jaunā gadā, jaunā laimē —

Nu sveiks, mans draugs!
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Atrauts tev tika, kas mīļš,
Savu mērķi tu nespēji sniegt: —

Dziļāk tik mīlu sev dedz,

Augstāk tik mērķi sev spraud!
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BĀRU DZIESMA

To dziesmu atkal uzņemu es,

Kas dziedāta reiz jau bez saules;
To dziesmu, to žņaudzošo meldiņu
Ar visu sāpju smagumu,

5 To dziesmu iz senpasaules.

Tai dziesmai, bez saules dziedātai,

Vēl palika pantiņi pāri, —

Tie spiež kā nelijis mākonis,
Tie čab kā priekšvētras šņākulis

10 Tai dziesmā, ko dziedāja bāri.

Tai dziesmai vēl palika pantiņi,
Un vēl nebūt nav tai gala.
Kā jūrā uz akmens sen atpakaļ,
Sen melnā čūska tos miltus maļ

15 Un vēl tos nesamala.

Tai dziesmai bez saules vēl gala nav,

Un tad tikai viņa būs slēgta,
Kad kopā no tagadnes, pagātnes
Nāks dzīvās un mirušās dvēseles

20 Zem sarkanās saules lēkta.
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Aiz viņiem kalniem —

Kas tur vēl plešas?
Aiz meža sienas —

Kas slēpjas tur?

5 Aiz sētas namiem —

Kas tur par dārzu?

Aiz pusviru vārtiem —

Kas tur sēd?

Aiz loga priekškara —

10 Vai tā ir ēna?

Aiz laipnā vaiga —

Vai tā ir sirds?

Aiz visa, ko meklē

Pētoša acs,

15 Aiz visa, ko cerē

Ilgu dvēsle,

No prieka brīnumiem

Nevar rimt;

Un piekususi vēl sapņos skatās

20 Aiz sapņiem, aiz sapņiem —

Kas slēpjas tur?

281
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MAIJA MANIFESTS VISIEM DARBA ĻAUDĪM

Mēs cilvēces un pasauls pamatšķira,
Mēs proletariāts,
Kas nākamības patvaldītājs ira —

Ne no jel kādas dievu žēlastības,
5 No savas varas vien un stiprās gribas,

Caur sevi liels un pats —

Mēs šodien dodam savu manifestu,

Lai to pār zemju zemēm dimdas nestu:

«Sveiks, proletariāts!»

10 Pret kapitāla pekli cīņā traucam,

Mēs proletariāts —

Turp brīvi nest, kur dzird tik vaidam — kaucam

Mēs visiem vārgiem laimi pasludinām,
Caur pašu spēku sevi atsvabinām:

15 Ikviens lai savs un pats!

To februāra melu manifestu,

Ar liekulīgo žēlastību žestu,
Triec proletariāts.

Mēs šodien saviem šķēpiem liekam mirdzēt,
20 Mēs proletariāts —

Plūst spars un uzvarjūsma sirdis spirdzēt.
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Brīvs vārds liek atziņai un prātam mosties,

Just jūgu, rindās stāt un spēkā jozties,
— Jo vājš, kas stāv viens pats.

25 Ar komunistu lielo manifestu

Lai visu zemju tautas kopā vestu,

Nāk proletariāts.

Mēs brāļus mīlam, nīstam tikai varu —

Mēs proletariāts —

30 Mēs lielo karu vedam tik pret karu.

Mēs esam solidāri tuvu — tāļu,
Ikviens šai cīniņā pret kapitālu

Spēj ziedot sevi pats.

Tad paužat skaļi miera manifestu,
35 Lai baiļu drebuls pašu karu krestu —

Sauc proletariāts.

Mums spēks, mums uzvara, ne mums ir bailes —

Mēs proletariāts —

Mēs milzis, krūtīs deg mums vulkāngailes.

40 Kas spaidi, briesmas? asins nedzēš liesmas,

Visdziļos cietumos skan brīves dziesmas,

Neviens vairs nav viens pats.

Nāc līdzi just to masas manifestu,

No miljonkrūtīm lielās cerās dvestu,
45 — Trauc proletariāts.
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Jau atkal viļņojas un ceļas masas —

Mes proletariāts —

Pie debess atkal cīņas vētras lasās.

Kas brīviem negaisiem teiks: stāvi!

50 les atkal varoņi pret drošu nāvi,

Taps mazais liels un pats.

Tad klausāt pasauls brīves manifestu;

Steidz visur sarkankarogus lai plestu,
Lai sarkangunis atkal dvēslēs mestu

55 Pats proletariāts.
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ATBILDE

«Acs pret aci,

Un zobs pret zobu!

Un asinīm aplaistīt
Zemi visapkārt!»

5 Tas jūsu sauciens

Uz kara gaitu,
Tas vilku un kraukļu
Gaudiens un ķērciens.

Nu, mēs to pieņemam,
10 Nākat laukā:

Acs pret aci,

Un zobs pret zobu!

Tik tas jums jāzin:
Mums acis jaunas,

15 Tas skatās cauri

Caur segu segām —

Caur jūsu drēbēm,
Redz zīdā tīstītus

Ļimstošus kaulus, —

20 Caur jūsu krūtīm

Redz gļēvi drebošas

Hiēnu sirdis.

Tik tas jums jāzin:
Mums zobi jauni,
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25 Tie kožas cauri

Caur kaulu kauliem,

Caur vara bruņām,
Caur akmens vaļņiem, —

Tie pašu zelta

30 Pamatu pamatu
Pārgrauzīs pušu.

— Nu, nākat laukā!

Nu acs pret aci,

Nu zobs pret zobu!
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VIELU KLAUŠI

Jā, es zinu: kad mirstu, tad man ir gals, —

1 izliets ūdens izgaro un top uzsūkts.

Tad manas būtnes daļas pa zemi izklīst,

Lai mūžam vienā kopā nebūtu vairs.

5 Tik manu miesu vielas vēl mūžam paliek
Un mana gara iespaids un darbība ļaudīs,
Cik ilgi atmiņa manu vārdu vēl min.

Jā, es zinu: tām vielām ir pārvarīgs likums,

Un tam likumam klausīs ij manas miesas,
10 Pirmatnes sastāvā atpakaļ krītot.

Bet es negribu krist.

Un mana griba ir arī spēks,
Un viņa top nesta no dzīvības spēka,
Kam pašam savs likums un sava būtne.

*5 Tas vielu būtni lauž un dala, un samaļ,
Un griež tās lokā, un pārvērš pēc sava prāta,
Ceļot no tām savas dzīvības miesas un gribu,
Un tevi, un mani, un tūkstošus radošus veidus.

Un, kamēr dzīvība miesās, tās klausa tik tai,
20 Bet vielu radniecībai un likumam jāklust,

Līdz dzīvība mirst

Un vielu atomus atlaiž pa brīviem reiz

No saviem klaušiem.

Es arī gribu valdīt pār pirmatnes vielām

25 Un spiest viņas klausīt manām miesām un man:

Celt tās un jaunot, un daiļot uz gadu gadiem
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Par krēslu un pamatu radošam garam,

Kas savu sēklu kaisa pa tūkstots laukiem

Uz audžu audzēm

30 Un tūkstots gadiem.
Es uzturēt gribu to dzīvības veidu, kas mans,

Dot viņam laiku, lai iztēlo sevi līdz galam,
Lai valda pār vielu un pasauli veido,

Un savu dzīvības noslēpumu un spēku,
35 Simtkārt vairotu, krātu un paasinātu,

Lai pilnībā aizdod uz līdzcilvēkiem

Vēl mūžos vairot!



289

VIENTIEŠA DZIESMA

Ķēniņš ir pastaigāties gājis,
Gluži kā vienkāršs cilvēks ir gājis,
Ne kronis, ne cepters, ne purpurkvēls,
Gluži kā vienkāršs cilvēka dēls.

5 Stipris vējš ir tam pretī nācis,

Gluži vienkārši pūst ir sācis,

Ne ziņas, ne jausmas, ka ķēniņš tur iet!

Vējš metas viņam virsū skriet.

Norauj cepuri viņam no galvas,
10 Pārsviež pār jumtu, noput kā spalvas,

Mūžam tas beigts, tur nav vairs ko glābt.

Lūk! te nu bij jums! vai neteicu? ko?

Ļaudis jau tūdaliņ aplamo.
Lai ķēniņam kronis un purpurkvēls!

15 Viņš nevar kā vienkāršs cilvēka dēls

Zemē pie muļķiem ļautiņiem kāpt.
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1914

VIENĪBAS GARS

Es esmu nagla — aša durt,

Ar vienu sitienu dzīt sevi iekšā,

Ar pēkšņu spēku grābt ciet un turēt,

Ka stāv vienu mūžu.

5 Es esmu skrūve — lēna urbt,

Neatlaidīgi vilkt sev klāt,

Atšķilu daļas saturēt kopā,
Ka stāv vienu mūžu.

Es esmu āmurs — varens sist:

10 Sastāvēt kopā, kas kopā jūs likti —

Kaltais akmens un koks, un dzelzs,

Pamats un būve, un saišķu rokas!

Klausāt, jums jātop par kopuēku,
Kas stāv simtu mūžu!
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EPIGRAMMAS

Ir pamatšķira proletariāts.
«Kā tu to vari teikt? vai maz tev prāts?
Tik paskat viņus, ko spēj saprast tie?!

Ko izaugt, izvest, — smiekli vien, nudie!»

Tie paši netic lomai, ko tiem nes, —

Bet es.

Kas ir tautas prāts?

Ideja.
Kas ir tautas dvēsele?

Sajūsma.

Kāds beigās ir viss noslēpums?
Tik sevi audzēt.

Mēs vāji, kā to panākt mums?

Tik nevajg sevi saudzēt.
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SVEICIENS DARBA GĀJĒJIEM

Topat vairāki — ne vien barā!

Topat stiprāki — ne vien sparā!
Topat lielāki — labāki garā.
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JUBILEJAS DIENĀ

(«Strādnieka Balsi)»)

Kad desmit gadu slavu svini,

Priekšā stāvošās cīņas mini:

Topi vairāka ne vien barā,

Topi stiprāka ne vien sparā,
Topi lielāka, cēlāka garā!
Liela — tu uzvarā pasauli gūsi,
Cēla — tu pasaules dvēsele kļūsi.
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1915

«STRĀDNIEKAM»

Sveiciens uz 1. maija d. 1915. g.

Sveiks!

Svin' svētkus, «Strādniek», strādā sveiks!

Kas strādnieks ir, tas darbu veiks.

Jūs trejus svētkus svinat šinī dienā:

5 I sev, i māju piektam gadam,
I lielam tautu maijam gadu mienā, —

Mēs šinī dienā kara briesmas vadām:

Karš tautas miesas līdz ar dvēsli plosa,
Plēš plaisas pamatdomā. Jauns, ko radām,

10 To atkal pārmāc vecās elpas tosa.

Jūs, svētku bērnus, trīskārt mīļi sveicam,

Jums tautas vietā vēlējumus teicam.

Jūs svešā zemē stāvat sarga vietā,

Kā tāļās Latves nezūdoša daļa.
15 Jūs brāļiem liedzat izkust tautu spietā;

lekš jums ir Latve brīva, lepna, zaļa.

Jums tautas vairums rūp, jūs darba tauta,

Kas cīņu ved, kam gals ir — tautas vaļa,
Pret mazumu, kam vara drīz būs grauta.

20 Jo esat stipri savas tautas garā,
Jo stipri visu tautu brīves karā.
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A, tautu brīves karš! A, lielā kauja!
Pirms karš vēl sākās, kauja pazaudēta!
Jā, pirms vēl sākās, — apkrita tā sauja,

25 Tā vācu biedru valde; maksa lēta.

Mēs, mazais spēks, reiz zaudējām, — bet godā,

Sūrilgā cīņā, lieta bij mums svēta;

Vēl veikti karojām, vēl postā, sodā;
Šie atteicās, — un lielais spēks tie bija,

30 Liels paraugs visiem, tagad parodija.

Tie skolotāji mums, — mēs kritām maldā;
Tie lauza tautu kopību, — nu pāri
Ir tautām: katrai sevi turēt valdā;

Nu lūkot mums, ka nepaliekam bāri!

35 Nu lūkot mums, ka topam garā brīvi,

Ka varā turam tēvu zemes āri:

Tik brīvībā mēs tauta un mēs dzīvi!

Mūs skaitā maz, tad būsim svarā daudzi,

No sevis izaudzēsim jauno audzi!

40 Mums dota skaidra sākumteorija,
Ko dzīvē vest, ar jaunu garu pildot;
Ko tie tais pussimts gados iztaisīja?
Lūk: jukums, savs un svešs, un darbs tik ķildot

Spaids, varas, vilti — vecai kārtai balsti;
45 Uz tiem, kaut tos par disciplīnu bildot,

Ne mūžam nevar uzcelt jauno valsti.
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Ne disciplīna, — brīviem būt mums likums!

Un solidaritāte pirmais tikums!

Bet vai mēs brīvi domāt maz vairs drīkstam?
50 Mēs dogmas likām sev pret brīvo domu;

Mēs brāli citāddomātāju nīstam;

Bet, kurš pats nedomā, velk labu lomu.

Mēs esam kūtri jaunu garu dēstīt,
Mēs pilsoņveco paņēmām uz nomu

55 Un nebeidzām to kalt un citiem vēstīt.

Bet nevar jauni tapt bez jaunas jūsmas,
Nedz zemi sējai art bez maija plūsmas.

«Bet karš! Kas būs pēc tā? Viss sagrūs gruvā!»
Kas nedzīvs mūsos grūs: spaids, varas, vilti,

60 Naids, stingums, sīkums, — ideāls zels druvā,

Mūs darbā sauks kā patstāvīgu cilti.

Tad tapt mums jauniem: drosme, upurjauda!
Nost praktiskums! nost kompromisa tilti!

Nav dolārs zvaigzne, — uzvar gars, ne nauda.

65 Brīvs cilvēkgars tik kapitālam biedons:

Ar to nāks karam karš, — tad lielais ziedons.

Nu, «Strādnieks», sveiks!

Svin' svētkus un tad strādā sveiks, —

Kas strādnieks ir, tas darbus veiks!
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Ik vakaru mēnestiņš

Klupdams kāpa kalniņā:

Tumši meži, kupli krūmi,

Vāja mēness uguntiņa.
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Vakara vēsumam

Pretī kuras uguns,

Vēja vairoties,
Koki kratās,

Vēja svārkos turoties,
Tumsa taustās.
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VECMĀMIŅA SKAITA

Ābrahams jau ir sen nomiris —

Nomiris!

Izaks jau ir sen paglabāts —

Paglabāts!
Pikham!

Jeruzalem, lem, lem, lem!

Jeruzalem — ham!
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1916

Ļaudis tērzē vēl uz ielas,

Tātad pusnakts vēl nav klātu;

Ļaudis tērzē jau uz ielas,

Tātad pusnakts jau ir pāri, —

Tikai pusnakts viņus valda,

Dara brīvus sapņu garus.
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Visu dienu es gulēju siltās smiltīs.

Lēni mirdzēja ezers, un līksmi

Cauri retajiem pavēņa krūmiem

Ezera spogulī kalni lūkoja sevi, —

5 Koši zaļi ar balti spīdošiem ciemiem;

Bet attālāk

Stāvēja drūmi un nikni

Nāves pelēki augstākie gali
Bez zāles, bez dzīvības,

10 Kaili, klusi, baidoši klinšu blākņi,
Nesasniedzami tāli pār mākoņiem pāri

Bezgala vientulībā un vienaldzībā.

Ak, tas ir augstākais, ko šinī saulē var sniegt

Bezgala vientulība un vienaldzība!

15 Kas tik attālu stāv no mīļajām lejām,
Kur visu dienu var gulēt sildītās smiltīs,

Lūkoties ezera vizmā un zaļajos krastos, —

Bet tā tik attālu stāv,

Ka pusdienām un dienām līdz viņai ko iet

20 Un nesniegt.

Tie kalnu gali, ,

Tie nezin vairs dzīves priekš sevis;

Mūžīgā ledū tie bruņoti ziemu un vasar';

Mākoņu ēnas tiem pāriet pār pieri kā domas;
25 Reti ērgļi velk savus izstieptos lokus;

Gaisa kuģotājs paceļas ziņkārīgi telpā
Un top no gaisa virziena aiznests garām
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Bezgala vientulība un vienaldzībā,

Kur nevar dzīvot priekš sevis tīkamu dzīvi

30 Bet visas lielās domas no turienes atnāk,

Un lielās jūtas, kas visu pasauli veldzē,

Tās sūta lejā tie kalni kā svētīgu velgu
Dūcošās straumēs, —

Un ļaudis iebrēcas piepešās bailēs,
35 Kad kalnu gāzieni lielās domās un jūtās

Aizrauj tiem putekļu būdas prom,

Visu gadiem sakrāto mantu un lūžņus,
Un pašus līdzi mutuļos aiznes pār zemi,
Kur līdz šim rāmi

40 Varēja gulēt dienām sildītās smiltīs,

Lūkoties ezera vizmā un zaļajos krastos.

Bezgala vientulībā un vienaldzībā

Briesmas mūžam tur stāv un nelaižas klāt.

Bet kas ir aizticis tur, ko tas tur rod?

45 Briesmas atkal, tik lielākas vēl,

Un glābiņa nav tur nekāda vairs.

Un kurš tur ticis, tas atpakaļ nenāk vairs.

Kā turpu lai tieku?

Tik viņa domas un jūtas
50 Kalnu gāzienos lejā laižas.
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1917

TĀLIS

Jo laiks visgudrākais, jo atklāj visu;

Jo tilpums lielākais, jo aptver visu;

Jo gars visašākais, jo sasniedz visu.
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Vai laiks mums visu piepildīs?
Vai cerības mūs neliks kaunā?

Un, ja ar būs, vai būs tik drīz?

Kaut viss vēl neiznāk tik ļaunā?

Jā, ļaunā būs,
Kad klausīs jūs, —

Bet bailes neaizturēs mūs!
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BARONU DEUTSCHES

PFLICHTGEFÜHL

«Vācu pienākuma jūtas —*

Lūk, uz tām mēs esam lepnil
Kārtību še vajga ievesti

Kungu sugai vajga valdīt!

5 Kalpu sugai vajga klausīt!

Nepaklaušus vajga sodīt!

Un mēs darīsim, ko vajga.
Lai tik iedrīkstas šis pūlis
Pacelt galvu, pacelt balsi —

10 Mēs tiem galvu nospiedīsim.
Mēs tiem balsi noslāpēsim
Viņu pašu melnās asnīs!»

— Bendes pienākuma jūtas,
Lūk, uz tām jūs esat lepni!
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PIE NĀVES GULTAS

Pie biedra nāves gultas stāvam.

Pats skaistums mirst. Mūs šalkas grābj.
Tās šalkas ir svētas.

lekš tām visaugstākais noslēpums:
5 Kā dzīvība pāriet nāvē

Un kā no nāves dzīvība ceļas.

Tas nazis, kas miesas griež,
Tas reizē pārgriež saites garam,

Un raisītos spārnus gars izpleš,
10 Nu esat vīril

Spārni vareni vēdina gaisu.
Jūs paceļat galvas, jūs esat vīri,
Jūs.darāt tāpat,
Un, kad gari sauc,

15 Jūs ejat caur nāvi uz dzīvību.
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1918

SALMU ROKĀS

Galds un krēslis gaidot stāv,

Gaidāt vien vai sakalzdami! —

Pie tā galda sēdētāju
Salmu rokās slēdza gulta.
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Vētras sēja bij sēta,

Uzdīgst uguns raža, kas svēta.

Jau dūc, jau kūp,
Vecās varas vaļņi drūp,

Staigā baigi ar kļūmi.

Tie, kas tumsā sten,

Uz priekšu viens otru dzen —>
Kas klūp? kas nāk? kas klūp?

Nācēju migla un dūmi —
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1919

EJ VIEN!

«Mēs vienu kauju zaudējām» —

Nu, kas par to?

Kad ceļā reizēm paklupām,
Vai tādēļ guļot palikām?

5 «Ej, ko?»

Nu lūk! — Ir karā kauju daudz,

Ne viena vien.

Karš nav priekš tā, lai spēkus saudz

Te krīt, te uzvara jau klaudz. —

10 «Ej vien!»
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SVEIKA, DZIMTENE!

Mazs saules stariņš atspīd jau,
Varbūt viņš spēs jums aiznest ziņu?
Daudz vārdu nav, daudz runu nav,

Tik daudz ir karstu mīlas dziņu.

5 Jūs apmīļot un svētīt jūs,
Jums spēku dvest un sāpēm spirdzi
Un teikt, ka labi viss vēl būs

Un redzēs tauta saules mirdzi.

Ikviens, ikviens, kas bārs un sērs,
10 Lai cer uz drīzu nākamvalsti:

Tur saulei pilns silts laimes mērs,
Tiks lāsīte ij tev, kas salsti.
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GLĀBIŅŠ

Neganti zvēri visapkārt,
Draud saplēst mūs atņirgtiem zobiem

Izejas nava nekur,

Tukšumā saucieni zūd.

5 Galīgā izmisu postā
Kur šausies tu, latviešu dvēsle?

Galā tev paliek tik viens:

Nemirstīgs ira tavs «es».

Meklē, kur piemīt tavs «es»,

10 Tu to aizmirsi ikdienas dzīvē!

Sajūsmā mājo tavs gars!
Pašliedzē pukst tava sirds.
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TAUTAS PĀRDEVĒJAM

Ilgi, ilgi ciešas sirds,

Ilgi dusē sirdsapziņa, —

Kad beigs ciesties, modīsies,

Vai! tev, tautas pārdevējs!

5 Vienu nakti dziļu miegu
Pēkšņi sirdī ieskanēs:

Pūt, vējiņ, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē!

Galvu ķersi, stāvu lēksi,
10 Atstādams mīkstu gultu, —

Kur Kurzeme? kur Kurzeme?

Pats pārdevi vāciešiem!



DARBA TAUTAI*

Ne katris ir tavs draugs,
Kas tavas rokas stipri krata,
Kam pārgriezts acu raugs

No labvēlīgi laipna skata, —

Kam slepus gatavs padziļš trauks,

Kur tavu mantu iekšā krata.

*
Brīdinājums, kad tā likās pārāk uzticamies mantīgiem solīju-

miem.
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LĪDZĒJI AR IENAIDNIEKU

Tie mūsu glābēji,
Tie mūsu ēdēji

Savstarpu salīgs
Par mūsu ādu.

5 Tu vilks, es lācis,

Ko plūkties savstarp?
Plūkt labāk abiem

Latvieša ādu!

Salīgs gan savstarp
10 Vilki un lāči,

Nemūžam nesalīgs
Latviešu brāļi.

«Mēs jau par vilku!»

«Mēs jau par lāci!»

15 «Kas ir par latviešiem?

Vai es viens pats?»
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1920

NEPIEMIRSTI SEVI!

Tu esi pamatšķira,
Tā stiprākā, kas ira,

Uz kuru visas šķiras atbalstās.

Tev jābūt tai, kas vada,

Jo tu jau tā, kas rada

Ar rok' un garu visas vērtības.

Tad vingro rok' un garu,

Lai vari varēt varu,

Būt gatavai priekš nākamvalstības.
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KAD GĀJU PUTNI PĀRNĀK

Mēs nākam līdz ar pavasari,
Kad silti vēji pūš un ziema trauc —

Un pļavas, laukus atkal mosties sauc —

— Mēs līdzi arī.

5 Mēs nākam līdz ar pavasari,
Kad bēdas saulē silst un brūces dzīst,

Kad maigs kā balzams ziedoņlietiņš līst —

— Mēs līdzi arī.

Mēs nākam līdz ar pavasari,
10 Kad dzīve asnus laiž, kad rūdzis zeļ,

Kad tauta zaļu nākampili ceļ —

— Mēs līdzi arī.
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MĪĻAIS MAIJS

Nāc, mīļais maijs,
Tu sarkanais!

Mēs atkal sveicam tevi,

Lai atkal darbtautās kā brāļi justu sevi.

5 Pa pasauli iet briesmu karš,

Un miesas plēš un graiza varš, —

Dzen visus asins versmē naids,
Sten visur stenas, vaidā vaids, —

Ij brāļu starpā plaisa plīst,
•o Ij draugi draugus nepazīst, —

Tik darba tautā saules stars,

Spīd solidaritātes gars.

Nāc, mīļais maijs,
Tu sarkanais!

15 Dod drosmi mums, kā devi,

Lai atkal mēs par dzinējspēku jūtam sevi!

Teic strādnieks: kariem reiz būs rimt!

Tiem asins zvēriem peklē grimt!
Tām važām, saitēm, režģiem rist,

20 Tiem cietumiem un žņaugiem krist!

Nost zobeniem būs vaļu ņemt,

Būs tautai pašai visu lemt! —

Tik darba tauta mieru grib,
Kas cilvēcei kā saule zib.

25 Nāc, mīļais maijs,
Tu sarkanais!

Dod spēku mums, kā devi,

Lai atkal mēs kā pasauls pamats jūtam sevi!
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Teic strādnieks: darbu reiz būs sākt!

30 Tik astoņstundas jūgā nākt!

Tik zemes rūķiem zemi ļaut!
Iz nagiem kraukļiem varu raut!

Uz kopu darbu visus vest

Un visiem brīvi, gaismu nest! —

35 Tik darba tauta vienos mūs,

Tik sociālismā laimi gūs!

Nāc, mīļais maijs,
Tu sarkanais!

Mēs atkal sveicam tevi,

40 Lai visu tautu darbniekos kā brāļi jūtam sevi!
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UN ATKAL

Un atkal atnāk lielais laiks,

Viņa priekšā kūp zemes tvaiks.

Laiks sev ap gurniem
Jož dzelžainu jostu.

5 Pretī tam skrien

Asins suņi ar izstieptiem purniem,
Lai ostu.

Cīņa atkal sākas šo pašu dien.

Vai esat gatavi uzņemties cīņu?
10 Vai bruņojaties ar bruņu zvīņu?

Vai savu skatu darāt asu?

Vai gatavojat darba masu?

Jo atkal atnāks lielais laiks,

Viņa priekšā kūp zemes tvaiks.
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PĀRDROŠĀ DOMA

«Fantāzija! fantāzija!
Vairāk vēl jāteic!

Ilūzija!»

Jā, jā, ir jāteic vēl vairāk —>
5 Pagalam pārdroša doma bija:

No kalpības un pazemības,
No dziļākās, tumšākās nebrīvības

Tieši par pasaules valdniekiem kļūt,

Piepeši visu gaišu varu sev rokās gūt!

10 Ne jūgu vieglināt,
Ne pātagu īsināt,

Ne dažus dzeloņus trulināt —

Bet pātagu pašu pušu lauzt,
Sevi par jaunu spēku jaust!

15 Pagalam pārdroša doma bija,

Tādēļ nākamus laikus tā ievadīja ■—

To ejat paust!



321

Jūs mošķus laukā dzināt,

Jus, strādnieki, nu svinat —

Un gribat gavilēt?

Lūk, debess mācas, veļas,
5 No jauna mošķi ceļas,

Grib gaisu piesmacēt.

Vēl maz ko cīņa guva,

Vēl uzvara nav tuva,

Nav laiks vēl gavilēt!

10 Vēl Latvija nav brīva —

Lai griba top jums spīva:
To panākt vajga spēt!
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ZEMNIEKS

Smagi zemnieka lēnie soļi nodun,
Kad viņš darbojas laukā sūros sviedros,

Kad viņš atpūtā svētku dienās staigā.

Tik vien zināt jūs viņa smagos soļus, —

5 Vai jūs neesat citus dzirdējuši?
Jaunu sācis viņš nupat gaitu staigāt:
Savas tiesības meklēt nāk viņš laukā,

Savu zemi grib saņemt savās rokās!

Vēl jo diktāk nu nodun viņa soļi,
10 Vēl jo rupjāk nu noskan viņa rūciens;

Lāču plēsējs nu ceļas, sasit plaukstas;
Nu jūs, lāči un vilki, mošķu dzimums,

Nu viņš ārā no savām mājām spers jūs!
Pirmais cirtiens no zemnieka rokas kritis,

15 Kažoks asiņo jums jau — bēgat laikā!

Zemi atstājat zemes darbiniekiem,

Nē — viņš galīgi mošķus pušu plēsīs.
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SUNS UN KAĶIS JEB:

MIERMĪLĪGAIS JANCĪTS

Reiz suns dēļ kaula ar kaķeni
Sasabārin bārās, —

Simts gadu gadi gājuši,
Vēl ienaids vārās ka vārās.

5 Jūs, bērni, kad reiz ķildojat,
Aši, aši atkal salīgstat,
Lai neiet jums tā

Kā sunim ar kaķeni pasakā!

Mazais Jancīts klusi to noklausās
10 Tad noteikti iesaucas:

«Lai kad un kā es plēšos,
Dēļ kaula gan es nestrīdēšos.»
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Ko tu plosies, mana mīļā dvēsle,

Ko tu vaidi, sevi vainodama?

Vai tu sauli aiziet noturēsi?

Vai tu vējam liegsi kokus lauzīt?

5 Gadiem audzēji un mīļi kopi,
Savam siržu spēkam līdzināji,
Savu sirdi izlēji kā trauku,

Nu lauž pušu tavu siržu trauku.

Vai par maz tu devi savu sirdi?

iū Vai par daudz tu laimes pretī ņēmi?
Vai man agri vajadzēja aiziet,

Kad visaugstāk jutu kopu laimi?

Tumsa tevi tver un aizved līdzi,
Kur tu iesi? Kur tu būsi, dvēsle?

15 Vētra grāba tevi vēsā klēpī,
Meta jūrā: līdzi grimt ar sauli.
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Aiz manis tukšums,

Man priekšā tukšums —

Un es lai no tiem

Pasauli taisu?!

— Taisi!
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SVEICIENS JAUNĀ GADĀ

Ar jaunu gadu,
Ar jaunu laimi

Es sveicu visu

Latviešu saimi.

5 Uz tikko gūtu,
Uz jaunu valsti,
Kam visā tautā

Lai stipri balsti!

Ko darba tauta
iū Ar ciņu guva,

Tā valsts tai dārga,
Tai mīļ' un tuva.

To latvju tauta

Ar rok' un galvu
15 Lai kopj un izceļ

Cilvēcei balvu!

Uz mieru, mieru

Priekš visām tautām,

Tik ilgi spiestām,
20 Kautām un grautām!

Miers, taisnība un darbs

Būs tie, kas valda,

Mieloties varēs

Pie bagāta galda.
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25 Tā pamatšķira,
Kas visu rada,

Būs mūsu tauta,

Kas turpu vada.

Tai cīņā mēs veiksim

30 Tik vien ar garu

Pret spaidu, naidu,
Pret tumsas varu.

Tad, mūsu tauta,

Posies un celies

35 No gara, no dailes

Sev spēku smelies!

Tad topi skaista,

Lai nav tie glaimi —

Ar jaunu gadu,
40 Ar jaunu laimi!
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1921

UZ 26. (13.) JANVĀRI

Ko jūs ieguvāt ar ciešanām, —

Turat cieti!

Ko jūs sasniedzāt ar sajūsmām, —

Turat cieti!

5 Ko jūs mantojāt no asnīm izlietām, —

Turat cieti!

Šo dienu jūsu asins strauti ir lieti,

Neļaujat, ka jūsu locekļi atkal top sieti!

Jūsu biedri krita par jūsu brīvību,
10 Ejat jo vairāk karot par cilvēces tiesību!

No sarkanas sēklas aug zaļi dzieti,

Varoņu iegūto, turat to cieti.

24. i. 1921.



UN TOMĒR

Kā ābelei vēl ziedos manim jālūst būs.

Bez augļa mana dzīve, bez panākuma darbs.

Kad manu īso mūžu noslēgs akords skarbs,
Kas darbu tāļāk veiks, kas slavu gūs?

5 Kas šķēpu tvers, kas nomests rūs?

Un vai tu, tālais draugs, vēl pieminēsi mani,

Kad, uzvarētāji, jūs iesiet lepnā gaitā?
Tik manis nebūs jūsu skaitā

...

Un tomēr — mana dvēsele, tu līdzi skani,
10 Kad atdzimšanas rītā gavilējot dziedās zvani.
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SVEICIENS

TAUTASAUGSTSKOLAS

GADA SVĒTKOS 23. I 21.

Sveiciens tev, nākotnes kultūras pils!
Pamati tavi uz granīta balstās,

bāka tu sarkanā, veltīgi valstās

apkārt tev jūra kā tīģeris zils;

5 Valstās un graujas, bet atpakaļ krīt:

nesagraut granītu — strādnieku spēku;

plešas un aug viņš un apklās jau rīt

darbā dunošo pasaules ēku.

leroči tavi nav zobens un zelts,
1° cīnies un veici ar liesmotu garu,

domu zibeņiem sadragā varu,

kurai pret taisnību ierocis celts.

Varvīksnes tiltu uz nākotni svied

atziņu alkstošos vedi tam pāri;
15 darbu un zinātni — daiļāko pāri —

brīvotu zinot, kur cilvēce zied
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SVEICĪNS LATGALĪŠIM

Jyus muni dorgi broli, latgalīši,
Mes otkon sasasnādzam rūku rūķos,

Kas škērti mvužam dvesem mūku mūkos,

Nu, šķēršļus laužūt, plvustam kūpā teiši.

Lai jauno straume — tei, kas kūpā voda!

Lai aiznest naida sorņus viņai veicas!

Lai jauko meila jaunu dzeivi roda!

Tai pornokūt nu svešnīceibas toli,
Mēs svineibos un dorbūs bvusim broli.
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UZ STRĀDNIEKU MAIJA SVĒTKIEM

Svinat Maiju, svinat!

Pa zaļošiem lauku tīrumiem,

Pa smilšainiem pilsētu laukumiem

Ar sarkani ziedošiem

5 Tautas karogiem!
Svinat, svinat,

Bet zināt:

Jums rīt ir jāiet cīniņā,

Smagā un niknā, un ilgstošā,
10 To zināt!

Svinot Maiju, zināt:

Ka zeme ir tukša un nearta,

Ka darbā nerūc mašīna,

Ka visa top laupīta
15 Tautas mantība!

Svinat, svinat,

Bet zināt:

Jums rīt ir jāiet mošķus dzīt!

Spekulantus un sūcējus mīt!

2o To zināt!
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Svinot Maiju, zināt:

Jūs postītai zemei tie kopēji,
Jūs mašīnu darbībā laidēji,
Jūs esat tie saimnieki,

25 Tautas gādnieki!
Svinat, svinat,

Bet zināt:

Jums rīt par tautu vajdzēs lemt,

Savu lietu savu pašu rokās ņemt!
30 Jūs, strādnieki,

To zināt!
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UZ KULTŪRAS SVĒTKIEM STRĀDNIECĪBAI

3. JŪNIJĀ 1921.

Jūs uzvarā ejat un gūsat to!

Tad topat pilnīgi prātā un sirdī,

Lai jums uzvara nekrīt no rokām!

Uzvaru zvērība nenotura,
5 Uzvara paliek tik cilvēcībai.

Nekas, kas daiļš un labs, un cēls,
Ko jūsu sentēvi guvuši mūžos,
Lai nav jums svešs!

Bet jums vēl labākiem jātop un daiļākiem,
10 Un cēlākiem par visu, kas bijis līdz šim.

Jums visas vecās zinātnes jāsakrāj sevī,

Ar visām vecām dailēm sev pasauli jāpoš!
Bet visas tās nevar jums pietikt un atdusu dot

Jums jārada jaunas dailes un patiesības,
15 Jo visa pasaule jāpārrada pa jaunam jums!

Un, ko jūs gūstat prātam un sirdij jaunu,
Tas nedzīvs nevar palikt par baudu vien:

Ik mākslai un zinātnei būs jūs celt

Jūsu pašapziņā un šķiras kopībā,
20 Jūsu cīņas drosmē un uzvaras gatavībā!

Topat sirdī un prātā gatavi uzvarai!

Tad uzvara nāks un paliks jums.
Bet ašāk, ašāk uzvaru gūstat!
Visa pasaule vaidot gaida uz jums:

25 Jauna grib piedzimt kā pavasara,

Uz jaunu sauli.
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Ir tūkstots veidu dzīvei, nāvei — viens;

Ir tūkstots staru dzīvei, nāvei — viens;

Ir tūkstots ziedu dzīvei, nāvei — viens!
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PRIECĪGU JAUNU GADU!

Ir tomēr dzīva tautā brīves jūta!
Tad dzīvos brīvā latvju republika
Ar jaunu gadu un ar jaunu laimi!

Reiz augsti cēlās sajūsmības viļņi
5 Un plūsma tvēra visu latvju tautu,

Kad mūža naidnieks

Bija jānoraida.
Tad baltās liesmās dedza visas sirdis,

Tad baltās liesmas dzina melno varu,

10 Ar sparu veicām tumsu, bet ar garu.

Bet liesmas atplaka un jūsma dzisa,

Un tumšas ēnas atkal sāka klaiņot,
Tad līda mošķi

Laupīt jauno valsti,
15 Un vadītāji grožus ņēma stingri,

Teic: tautu valdīt var tik, kad tā sieta. —

Bet tauta, valsti ceļot, klusu cieta.

Jau līksmoj' ienaidnieki, skuma draugi
Ka tauta nogrimusi mantas rūpēs,

20 Ka gara gaisma zūd,
Slābst brīves jūta,
Ka varēs nodot tautu svešā jūgā,
Bet darba tauta klusi valsti cēla,

No darba cilvēkapziņu sev smēla.
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25 Jūs velti cerat, tumsoņi un mošķi:
Spiest atkal tautu, apsmiet goda jūtasl
Vai domājat,
Ka atsparu tā nedos?

Nav darba tauta vien, ij godīgs pilsons
30 Vairs neļaus ļaudis mīt: «Lai katram brīve,

Jo brīvē vien tik uzplaukst tautu dzīve.»

Top jaunā valsts mums lēni tautas darbā.

Uz darba tautu celta, pamatšķiru,
Tā vīros stipra kļūst,

35 Bez gala stiprums
Tai nāks, kad sievietes tai dvesīs mīlu,
Kad jaunatne reiz kliedēs kara tvanus

Un zvanīs cilvēcei reiz miera zvanus.

Ir tomēr dzīva tautas brīves jūta!
40 Lai dzīvo brīva tautas republika

Ar jaunu gadu un ar jaunu laimi!
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ZIEMSVĒTKU NAKTS

Kluss un kluss.

Vakars un sniegs, kas vēl?

Melns pret pelēku stāv.

Tikko manāmi šūpojas priedes.
5 — Zemi laižas sniegotā gaisā

Putni tāli uz atdusas vietu.

Kluss un kluss, un tumšs,
Un viens.

No debesīm sniegi nāk,
10 No zemes pretī virpuļi griežas,

Mākoņiem sniegi kratās un svaidās,

Pa ielām negaiss slotām slauka,

No jumtiem saplēsti plīvuri staipās.
Kupenas kūp kā nelaika pirts,

15 Pārslas kā pelavas aizrautas garām put,
Putni velti cīnās un nosviesti krīt.

Asas, baltas, aukstas adatas dur,

Kas iet, tas dreb.

Debess ar zemi jaucas, un atnāk

20 Nakts.
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Kluss un kluss, un tumšs,

Un viens —

Neesi viens!

Aukstā, tumšā, baigā naktī

25 Neesi viens!

Aukstā, tumšā, baigā dzīvē

Neesi viens!

Sliedzies klāt pie saviem un citiem, —

Silti, gaiši, droši pie saviem būt.

30 Zini, sveši, tāli par biedriem tev taps,
Biedri par brāļiem tev taps un par saviem.

Sildīs tie tev dvēsli un viņiem tu,

Aukstā naktī iedegsies dvēsļu guns.

Saule atgriezīsies atkal uz mums

35 Ziemsvētku naktī.
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JAUNĀ PILSOŅA KARJERA

Tā bij tā laime? Tas viss? Tik vien?

Kūsoša pārmēra nav še nudien.

Paēdis, padzēris, stāvoklis labs —•
Stāvoklī stāvi uz vietas kā stabs.

5 Puse no dzīves turp aizgāja,
Līdz tā šo stāvokli ieguva.

Labākie gadi — tik raizes un ķildas,
Sirds ar žulti un vērmelēm pildās.

Sīkā naudā izšķiests viss gars,
10 Savaldot spēkus, rūsējis spars.

Apspiedi jūtas, apspiedi prātu,
Lai tik sev stāvokli nodibinātu.

Puse no dzīves turp aizgāja —

Ko viņa vietā tev atnesa?

15 Ko viņa vietā tev atnesa? —

Tukšums — kā slaucīta baznīca.
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SUDRABA PĀRSLAS

Vienmuļīgā laidā

Vienmuļīgā laidā sniegi krīt un krīt.

Laikiem vēji nāk un paraibina kritumu.

Ir ij laiki: virpuļi pa gaisiem iet.

Dienu trako, nakti cauri, tad ij rimst.

Atkal vienmuļlaidā sniegi krīt un krīt.

Pārslas apnicīgi lēni pārslas dzen.

Balts uz balta balo lēnās nokrāsās.

Vai tik vien tās dažādības tā kā dzīvei ir?
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Piepildīts

Darbs ir galā vests un piepildīts.
Vārti aizdarīti visi ciet.

Ceļa sliedes noslaucītas nost.

Nebeigts paliek nebeigts, nebeigts zūd.

5 Beigtais netiek tāļāk, beigtais zūd.

Bijušais ir nebijis un nav.

Gaisi rāmi — vai bij vētras reiz?

Klusums apkārt — vai bij balsis reiz?

Mēms un stingums — vai bij dzīve reiz?

10 Mēness lēni spīd — vai bij reiz saule?
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Tukšā telpā

Reiz atnāk laiks:

Kad skaistā dzīves kopība irst

Un sāpēs saldams tu paliec viens,
— Tad izmisumā tu satver to auksto roku,

5 Ko stingā spiedienā lepnums tev sniedz.

Bet vēl nāks laiks:

Un lepnās rokās tev sagrābtā vara

Un viss tavs darbs tev iesāk riebt, —

— Tad aukstākas rokas vēl sniedzas tev pretī
10 Nicinājums pret visu un izmisums, nāve.

Bet tu viņiem pretī sniedz savu roku,

Un tā par visām sniegtajām rokām

Ir aukstāka daudz.

Bet tad nāk laiks:

15 Tad nevajga tevim nevienas tās rokas,
Ne aukstās, ne siltās,

Nele vēl remdenās daudzās,

Tad stāvi tu viens,

Un tavai rokai kur atspiesties nav

20 Tukšā telpā.
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Otrā reize

Un, kad man jāmirst nāvē no dzīves nost,
Vai otru reizi es vēlētos jūsu dzīvē iet?

Un visu no gala nest?

Nest visu smago no bērnu lēkmēm?

5 No jaunām sāpēm?
No vīra gadu sūrstošām sūcēm?

No veco nespēcības?
No visa mūža neizteicami garā laika?

Atdzerties veldzi no riebuma trauka, kas neizsīkst?

10 — Nē!

— Otrreiz nē!

Vairāk kā riebums riebj manim atgremu gremot.
Un nav tās varas, kas spētu tais briesmās iespiest.
Es dzīvi gribu dzīvot otrreiz,

15 Bet jaunu un savu.

Un es dzīvošu to.
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VĒLĒJUMS «ARODNIEKAM»

UZ ATJAUNOTU GAITU

Ar veco karogu uz priekšu dotiesl

Ar veco cīniņu, ar veco sparu,
Ar veco revolucionāro garu
Mums, darba ļaudīm, savienoties!

Reiz brīvi izkarot ij savās mājās,
Ar gara ieročiem būs celties kājās!

345
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OGLES

Kad agrāk uguns bij kam mājās dzisis,

Tas skrēja meklēt viņu kaimiņsētā
Un mājās nesa saujā, neizmisis.

No rokas rokā karstās ogles mēta,
£ Jo vairāk skrej, jo sprēgot dzirkstis krikstī,

Tu smejot raugies degtā rokas rētā.

Ņem šis, tās karsti deg un dzen, un biksti,
Varbūt tev pāries smiekli, tā tās tirdi,

Bet labāk, ja tev smiekli tomēr sprikstī —•

10 Kā man, kam bij tās ogles mestas sirdi.
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FATAMORGĀNA

Man karstas dienas bij un tuksnešceļi;
No saules tveices miesas manim žuva;

Un likās, tālē man jau māja veļi.

Ap mani šakāļkauciens drošāks kļuva,
5 Prāts gura, — bet tur stāv Fatamorgāna:

Vēl neizkopta mana dzimtā druva,

Tā neļauj mirt, ar pienākumu māna,
Tad izcietu. Nāk nakts; dod veldzi rasa.

Es rasu kausā lasu; pārklāj drāna. —

10 Vai vēl viens otris ir, kas veldzes prasal
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MAIJS UN SARKANAIS KAROGS

Spīd, priecīgi sprakstēdams, sarkanais karogs un sauc

Visa darbtautamaijā no darbnīcām laukā lai trauci

Spīd sarkanais karogs,
Kaut naidnieki saplēst diezin cik kāri.

5 Visu zemju proletāri,
Vai esat jūs visi ar solidāri? —»

Savienojaties!
les!

Vai neredzat, ka mūsu naidnieki,
10 Nesen vēl niknus karus veduši,

Līgst mierus, apskāvušies brālīgi —<■

Mums uzliek visus karu grūtumus,
Mums atņem sūrās cīņas guvumus,

Bez darb' un maizes atstāj strādniekus.

15 Mēs visu panesam:

Mēs šķelti, pretim stāvēt nespējam.

Bet lūk! jo mūs naidnieki mēģina dalīt un šķelt,
Jo augstāk būs vienības sarkano karogu celt!

Tas sarkanais karogs
20 Pār visiem lai pulcinot plivinās pāri!

Visu zemju proletāri,
Jūs, kas vēl neesat solidāri,

Savienojaties!
les!
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25 Mēs nenesam vairs visu mierīgi,
Mēs gribam dzīvot tā kā cilvēki,

Nost reakcijas spaidu stāvokli!

Mēs uzstādām jums savus rēķinus.
Nost mošķus, izsūcējus, muižniekus!

30 Nost atjaunotas dzīves liedzējus!
Mēs jaunu dzīvi atvedam,
Mēs kopu frontē visu pārspējam.

Kā cīņas un sajūsmas zīme, kā vienotājs mirdz,

Ved visus, kam tautas un cilvēces labā deg sirds —

35 Tas sarkanais karogs;
Bez tā visi strādnieki sajustos bāri.

Visu zemju proletāri,
Esat nu atkal tik solidāri.

Savienojaties!
40 les!
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Simts gadu ir,
Kopš latviešu prese iespiesta,
Simts gadu ir,

Kopš latviešu prese nospiesta, —

Vai gadu paies vēl kāds simts,
Līdz būs mums brīva preses dzimts?
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UZ KO LAI ES RUNĀJU ŠODIEN?

Senēģiptiešu aforisms

Uz ko lai es runāju šodien?

Sirdis ir bez kauna,

Katrs ņem sava tuvākā mantu.

Uz ko lai es runāju šodien?

Maigais aiziet bojā,

Nekaunīgais nāk visur uz augšu.

Uz ko lai es runāju šodien?

Nav vairs taisno,

Zeme ir paraugs no ļaundariem.
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PAR SMAGMI

Man acis smagas, — redzējušas daudz;

Man ausis smagas, — dzirdējušas daudz;

Man dvēsle smaga, — dvašojusi daudz.

Es gribu acis slēgt un neredzēt,

Es gribu ausis slēgt un nedzirdēt,

Es gribu dvēsli slēgt un nedvašot.

Es visu smagmi gribu nostu mest, —

«Kā nomest smagmi? Tur tu esi pats.»
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MĀJNIEKS UN TRIMDNIEKS

Moto: Mums dzīves sulas

Ritēs pa dzīslām

Kā kausēts spēks.
«Uz mājām»

Kā kausēts tērauds,
Tāds bij tavs spēks —■
Pilns smagu graudu,
Tāds bij tavs pūrs:

5 Nu kusis tavs spēks,
Nu tukšs tavs pūrsl

Par daudz tu devi

No sava mēra,
Tik pārpilnību

10 Tu spēji dāvāt.

No pirmās jaunības
Pārspēka grābi,

Tērēji krāju,
Ko daba tev deva.

15 Tu aizdevi maizi

Un sēklu arī,
Ko nākošam gadam
Lai sētu zemē.
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Saulīte pildīs
20 Mums atkal pūru,

Visus sirds arodus

Zelta graudiem.
Ar pukstošu sirdi,

Ar atplestām rokām,
25 Ar ilgās sāpīgi

Velkošu dvēsli

Mēs iesim pie vārtiem

Un gaidīsim atkal:

«Nākat nu, nākat,
30 Jūs mīl mana sirds!»

Gaidi! gaidi!
les ļaudis garām:
Tie jautri smaidīs,

Tie valstīs raizes,
35 Tie īgni rauksies,

Tie miegaini vilksies,
Kas atcerēsies

Vairs tavu māju?
Tie ēda, dzēra,

40 Tie visu ņēma

Un gāja tāļāk
Mierīgiem soļiem,
Uz mēles tīkamu

Ēdiena garšu.
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45 «Nu kas tad par to?»

— «Kā?» —

Paskaties, pasmaidi —

Prieks viņiem bij —

Prieks bij ij mums,

50 Ka varējām dot.

Paskaties sauli:

Tai lielākais prieks:
Visu, visu dienu

Siltumu kaisīt!

55 Kad sētuve tukša,
Tā nosarkstot aiziet,
Bet citurīt atnāk,

Lai varētu atdarīt

Savu zaļu roku,
60 Atkal un atkal

Dot un doti

Tā ij mēs.
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UZ ZIEMAS SAULGRIEŽU SVĒTKIEM

Saule svin atmodas svētkus

Ik gadus uz jaunotiem darbiem —

Darbnieks, nu mosties ij tu
t

Svini un zini: nāk darbs!

5 Darbs ne dēļ maizes tik vien,

Tev darbs ir: dēļ tiesībām cīņa.
Maizes darbs — tas tev ir jūgs,

Cīņas darbs — nākotnes prieks.

Saule un darbnieks rit līdzi,
10 Tie spēki, kas pasauli tura:

Saule, tā visumu sveļ,
Darbnieks, tas cilvēci ceļ.
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MĪLA UN AUGSTE

Tu velti mīlēts tiki,
velti mīlēji, —■

Ja mīlot labāks, skaidrāks —

dvēslē netapi;
Ja mīlot cita dvēsli —<

augstāk necēli.
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UZ STRĀDNIEKU MAIJA SVĒTKIEM

Uz Maijsvētkiem! Uz Maijsvētkiem!
No visiem darba arodiem,
No būvēm, ostām, fabrikām,
No kantoriem un kanclejām,

5 No vērptuvēm, no austuvēm,
No ceptuvēm, no spiestuvēm,
No laivām, cepļiem, dzelzceļiem,
No visiem lauku tīrumiem!

Kopā saplūstat!
10 Visu apspriežat!

Savus spēkus pārredzat
Un parādāt!

Viss gariem gadiem cīņās gūts —

— Bij cīniņš asiņains un grūts,
15 Tur krita tūkstoš tūkstošiem

No mūsu biedriem labākiem, —

Nu guvām kaut cik tiesību,

Kas strādniekdarbu sargātu.
Nu miera cīņu cerējām

20 Bez asumiem par brīvībām.

Bet, lūk, mums uzbrūk pretnieki,
Lai sāktos no jauna cīniņi!
Tie draud mums visu atņemt nost,
Būs atkal «bada maizi kost»!

25 «Nost astoņstundu darbdienu,

Nost katru strādnieki ikumu!»

Ij Saeimu pat grib tie plēst,
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Ij brīvas tautas valsti dzēsti

Strādnieki, saplūstat!
30 Visu apspriežat!

Savus spēkus pārredzat
Un parādāt!

Nē! rimstat vien, jūs pretnieki!
Jums izjuks melnie nodomi.

35 Jums strādniekus vairs nenospiest,
Tie negrib vergu jūgu ciest!

— Mēs esam tautas stiprā pils,
Mēs tēraudklints, kas guni šķils,
Mums Maijs ir zelta saulē tīts,

40 Tas cilvēcības Maija rīts.
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STRĀDNIEKMAIJA PULKI

No jauna maijs, no jauna darba pulki
let paškārtotās rindās apsveikt maiju
Kā maija ziedoņspēka brīvie tulki.

Skan dziesmas par cīniņiem,
5 Ar mūzikas ritumiem,

Ar sarkaniem karogiem
Plūdumi saplūst ar plūdumiem.

Maijs visus līdzrauj, dabas spēkus raisa,
Bet cilvēkspēkus — vārds par strādniekmaiju,

lū Kas tautas gatavas uz brīvi taisa.

Gājienu gājieni,
Jau bari nav skaitāmi,

Virzās uz lielo saplūdi,
Uz kopmērķi.

15 Tie Maija svētki un tas miera gājiens
Kā straume spēka pilna lēni veļas,
Bet ceļā nestāties tai — dots ir mājiens,

Ar krācēm un gāzieniem
Pār dambjiem un aizsargiem,

20 Pa plašiem tīrumiem

Straume pārkāpj ar straujumiem.
Uz brīvi savienojas darba tautas,

Un augstāk tautās gara viļņi ceļas,
Uz tāļo mērķi visas līdzi rautas.
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25 Gājienu gājieni,
Jau bari nav skaitāmi —

Virzās uz lielo saplūdi,
Uz kopmērķi.

Rit rāmi straume, jā, bet neapstājas:
30 Jūs velti cerat, ka tā kādreiz siktu,

Nav darba tautās gara dziņas vājas:
Kopš gadu tūkstošiem

Cilvēku dzimumiem

Uz laimes augstumiem
35 Velk sirds no dziļumiem.

Vēl cīņa galā nav, vēl darbs nav galā,
Līdz vecais drups, lai jaunu vietā liktu,

Līdz tautas jutīsies še laimes salā.

let gājienu gājieni —

40 Bari nav skaitāmi —

Uz lielo cilvēces saplūdi,
Uz kopmērķi.
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VASARA

Ir vasara, vasara ir!

— Vai ir? —

Vai tevim auksti?

Jau pumpuri briest, jau lapas raisīties sāk,
5 Saulīte paspīd un — reizēm

Vēji maigāki ar pūš,
No dienvidu puses atnākot.

— No dienvidu puses —

Šad tad jau ļaudis svārkos staigā.
10 — Es redzēju, pasmaida arī viens otris —*

Vai tevim auksti?

— Es sildos, siltumu skatot —<

Ko tu skati? Kur esi?

— Atmiņās —

15 Vēl vēlais rudens, vai jau agrā ziema

Pret zili iepelēku ezeru

Kā spilgti brūnas lapas skaidri veras!

Ar zaļām stīdziņām un melniem kātiem,

Un tumšām cipresēm, un opuntijām.
20 Vēl dzeltens vanadziņš zied vēlu laiku;

Pa vidu vasarnoguruši stiebri,

Un nogulušā zālē puduriņš
No vilku vālītēm, kas sastājušās
Tik cieši kopā — —
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25
— Aiz ezera, tāltāli lauztuvē,

Krauj laivās palsus klinšu gabalus.
Kā mušas iet pa glāzi garām kājām.
Tā laivas iras pāri ezerglāzei.
Tur divām buras atmirdz balti —

30 — Tik kluss ir gaiss, un mežā nav ne balsis,
No nezināmas tāles lido šurp
It kā no zvana skaņām atbalsojums,
Kā nojauta no dziesmas, kas reiz bija,
Jeb vai tik gaisa trīsējums, vai dvēsles? —

35 — Caur mākoņiem ne saule pati spīd,
Tik atgaisma no tālas viņpus vizmas,

Kas augsti pāri visam viz mūžam.

Uz kalniem sniega balti bārstekļi

Starp melnām klintīm un starp zilām ēnām,
40 Un paši gali spulgo baltā zeltā,

Lej krūtīs nevīstošu saules ceri —■

— Bet lejā koku zaļo zaru starpā
Mirdz simtiem sarkani un balti torņi,

Ar melnām cipresēm tie sacenšas.

45 Plūst ezerlīmens spožā sudrabā,

Kā pelēks atlass laistās un kā damasts.

No miglas atdalās brūnmelna klints,

Zils daiļums iespīd ezerspožumā —
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Ik brīdi mainās ezerdzīvais vaigs,
50 Tie zaļie dārzi un tie baltie nami

Kā sapņi garām iet gar manām acīm;

Bāldzeltens drīz, bālzils top debess gals,
Un maigais gaiss kā smarša viņu apņem.

Un klusums guļ, kas visu izlīdzina.

55 Tad saule pēkšņi spīd no dziļumiem,
Tur augšā zils, bet dzelme žilbin' acis,

Kur spēji cauri stari izlaužas,

No atgaismas spīd klintī sarkans zieds — <—

Vai nu tu atmodies reiz?

60
— No atgaismas spīd ļaužu vaigos smaidi,
— Un sirdī maigums visam pretī nāk,

— Un silts ir gaiss un sirds —

Nu, lūk, ir vasara, vasara ir!

— Es dzirdu.
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Mākoņi melni nu veļas,
Paretam atsarko rūsa, —i
Neliek vēl ieročus nost,

Nemazgā rokas vēl karš.

5 Vardarbji atkal glūn drošāk:

Kā rokās var sagrābt sev varu,

Atkal mūs verdzībā spiest,

Ķeizaru valdību celt.

Verdzību grāvāt jūs, vīri,
10 Lai uzceltu brīvības valsti, —

Pilsoņu kultūras gars

Sajūsmas devējs jums bij.

Pieminat mūžam šo garu

Un mūžam to attīstāt augstāk: —

15 Garā jums glābējs un spēks, —

Vardarbji atkal kad glūn.
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NETICĒTĀJA

I

Vai, dvēsle, sarksti pati no sevis:

Tu neticēji —

Tu neticēji, ka ir vēl jūsmas,
Ka ir vēl jaunas, sārtzaļošas sirdis,

5 Kā ziedoņa zāle, kas elpo pret sauli.

Tu neticēji —

Ka ir vēl smalkas, trīsošas stīgas,
Kas vieglai vēsmai skan saldi pretī.

Tu neticēji, ka ir vēl krūtis,
10 Kas spētu mīlēt caur tālēm cauri.

Kas nedzird neviena mīlas vārda,
Kas neredz neviena laipna smaida,
Kas neprasa sev ne rokas spiediena,
Kam pietiek jūtu, kas dveš no dziesmas,

15 Un labas sirds, kas spīd no burtiem.

Vai, dvēsle, sarksti nu kvēlošā kaunā?

Tu biji vāja, tu neticēji,
Tu neticēji!
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II

Dvēsle, dvēsle —

20 Tu pati sevi gribēji vairīt

No auksta skata, no vienalga vārda;
Tu savu svētumu gribēji apslēpt,
Lai skaņas sevi tukšumā gaistu;

Lai rupjas rokas nerautu stīgas,
25 Lai puķu dārzā nemītu rozes.

Lai tavu avotu nesadumbrotu,

Lai neizsmeltu dzidro veldzi.

Dvēsle, dvēsle —

Tu biji gudra, mīļā dvēsle,
30 Tu gribēji sevi sargāt un taupīt.

Dvēsle, dvēsle —

Neesi gudra, esi tik liela,

Neesi avotiņš, esi upe.
Teci tāļu un plūsti plaši,

35 Dzirdi tauriņus ņirbošiem spārniem,
Dzirdi puķes un zaļo zāli,
Un lielos pulkus mājas kustoņu,
Kas tavus krastus sabrien dubļos.

Dvēsle, dvēsle —

40 Neesi gudra, esi tik liela,

Tavs ūdens bagāts, tas nomazgās visu,

Tavs plūdums dziļš, tā pietiks visiem.
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SVEICIENS PASTTELEGRĀFNIEKIEM

UZ JAUNU DARBU

Pasttelegrāfniek, saki mums,

Kāds ir tavs mūža uzdevums?

— To taur'- un zibenszīmes tev var teikt:

Pār tāļumiem ar pasta tauri,
5 Ar zibeņiem caur gaisiem cauri

Vispasauls kultūrsatikšanos veikt.

Kā visiem saziņoties, saskaņoties
Un savienoties.

Lūk, visiem pasauls kultūru tu nesi,
10 Teic, strādniek, vai par sevi gādāj's esi? —*

«Nē.» — Visas kultūras ir vajadzīgas mums:,

Glābt cilvēci ir strādniekuzdevums!

Pasttelegrāfniek, biedri, nu tad proties —*

Tad būs tev strādniekkultūrcīņā doties:

15 Ar biedriem saziņoties, saskaņoties
Un savienoties!
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TIESNESIS UN NOZIEDZNIEKS

(Kādieiz lasīta anekdote)

T. Kur jūsu dzimtene?

N. Kas ta?

T. Nu, kur jūs dzimuši?

N. Ak, tā bij siena kupene,
Bet to ir vērši apēduši.
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VĒRSIS UN ROZES

Ikkatrs vērsis zāli cien' un zin.

— Bet rozes?

Tās kājām min,
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MĒNESSTRAUKS

Skalā saule paliek

Atpakaļ aiz kalniem,
Zemes ritens lēni

Aizgriežas no saules,
5 Aizvien dziļāk, dziļāk

Slīkstot pretī naktij.

Gaidot nakts jau izklāj
Ceļu zīda segām,
Lejā zvaigznes atver

10 Plašus mēness vārtus, —

Mēness klusu gaismu
Nes uz sudrabtrauka.

Klusā gaisma maigi
Līst no sudrabtrauka

15 Pāri pasaulstelpai,
Miegā iegulušai,
Nomierinās visas

Saules sistās sāpes.

Klusā gaisma pilna
20 Nezināmu dvēsmu:

Kāpj no neizmērojamām
Debess dzelmēm

Augšup neizdibināta

Gara jausma.
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25 Neizdibinātā

Gara jausmā mostas

Dvēsles, kuras nerod

Miera ij ne miegā,
Ij ne saulē, ij ne dzīvē,

30 Ij ne nāvē.

Senas cerēs dzenas

Nākamības ēnu.

Dziļas domas urbjas
Noslēpumu sanās,

35 Senas ilgas ilgo
Būtnes pārveidības.

Dziļā jausmu naktī

Dvēsle iet vai izkust,

Kūstot nezust visa:

Citās dvēslēs iekūst,

Jaunā būtnē sniegtas
Jaunās aizmūžības —

Jaunas ejamības,
Pilnības un gala, —

45
— Vai ij gala vēlas,

Noguruma dēla?

Ilgas pāri aiziet

Noguruma galam.

Klusā gaisma mūžam

50 Līst no sudiabtrauka,

Kamēr lēni projām
Rauts top zemes ritens:
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Atkal skaļā saulē

Sāpes ritinātas.

55 Zvaigznes aizver vārtus,

Noņem zīda segas,

Sudrabtraukā nodziest

Klusā mēnessgaisma, —

Mēness smaida klusi:

60 «Atnāks atkal ritu!»

Mēness smaida, —

Pēdējs stars krīt tavās acīs.
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KAUT ES KĀ SAULE

Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna,
Bet nekā grīna
Ne savos smieklos es vairs neturu;
Tik vieglu riebumu un niciņu
Es nespēju
Vēl apspiest sirdī: pieskari vēl jūtu,
— Kaut drīzi es kā saule būtu,

Kas peļķēs kāpj un nejūt riebumu!
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KĀ SAPRASTIES?

Jūs visi dzivojat tik savu laiku,

Kā mums būs saprasties?
Cik koks un puķe gaisā stiepjas brīvi,

Tik izsūtāt jūs dvēsles stigas brīvi,

Bet puķe zemē aug, tik pūkas lido,

Bet koks pie zemes siets, tik smarša brīva,

Bet visa jūsu būtne laikā sieta, —

Kā mums būs saprasties?
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LĀČPLĒŠA JAUNGADA VĒLĒJUMS

Jaunā gadā vēlēt jaunu laimi!

— Laime jāvēl tam, kam viņas nav,

Un, ka mums tās nav, to gan mēs zinām.

Bet vai pietiks mums ar tādu laimi,
5 Kas no āras nāk mums novēlēta?

Vai lai ņemam to kā žēlastību?

Liktens, kas likts mums no citiem?

Vai lai te mums laime jaunā gadā?

Mēs gan sākām paši kalt sev laimi, —*

10 Vai lai atmetam to kā par grūtu?
Mēs sev dibinājām brīvu valsti, —

Vai lai atdodam to atkal kungiem?
Vai lai atkal maksājam mēs meslus?

«Maksāt!» tā tur sauc, jo maksās — strādnieks

15 Tā tur kaļ sev laimi, mēs sev važas. —

Kā lai vēl mums laimi jaunā gadā?

Jaunā gadā sūrais darbs mums priekša:
Cieti nostiprināt brīves valsti!

Netiks darīts darbs, tad brīve sadrups,
20 Nu tad gribēt, saprast, darīt vajga!

Vai mums ir tā griba, prāts un drosme?

Vai vēl esam cīkstoņi, kā bijām?

Nu, kad dūša būs, tad būs ij laime.

To lai vēlam sevim jaunā gadā.
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ZAĶIS UN SALS

Zaķis gāja derēt ar salu:

Kurš ilgāk izturēs?

Kurš ātrāk dabūs galu?

Sals salst, ka sprakšē
5 Visās galotnēs, visās pazarēs,

Ka zaķim zobi šnikšē un šņakšē.

Bet zaķis tik skrej un lec, un cilpo,
Teic: karsts, ka svīst vai padusēs!
Lai sals kā krata un vējš kā svilpo,

lū Sals beigās salst, ka sprāgst vai mieti,

Sprāgst zaķim lūpas, šis iespītēs.
«Māc karstums,» dveš krītot un acis ver cieti.

Tad atlaižas sals, jo nespēj salt stiprāk, —*

Stīvs sasalis, zaķis nu gavilēs
15 Ar pāršķeltām lūpām, — lēks vasar' vēl ņiprāk'
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MAIJA BALSS

Nu atkal atnācis sen gaidītais,
Tas mīļais strādniek' Pirmais maijs,
Tas gara brīvotājs —

Laiks apcerēt un elpot pilnu krūti.

5 Mēs cauru gadu grūtā gaitā gājām,
Mums saule līdz ar sviedriem spēku zīda,

Mums ziemas aukstums lauzdams kaulos līda,

Mēs bijām gurdām sirdīm, rokām, kājām,
Viss bij mums grūti, —

10 Bet šodien uzelposim brīvu krūti!

Lai kopā sanākam,

Lai apceram,

Lai domas, cerēs izsakām

Par pagātnes un nākamības būti!

15 Kad viss vēl cietā miegā gulēja,
Kad dzelžu vara zemi nospieda,
Mēs pirmie droši galvu pacēlām,
Mēs tautas masas cīņā pulcējām, —

Nu svinam divdesmitos gadasvētkus,
20 Kopš likām stiprus partijpamatus;

Viss bij tik grūti, —

Nu tagad uzelposim brīvu krūti!

Mēs vedām smagus, garus cīniņus,

Mēs devām cīnītāju tūkstošus,
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25 Mēs tautai valsti kaujās ieguvām
Mēs muižniekvaru beigās satriecām;
Par zemi maksu viņiem nebūs dot,

No mošķiem zemi būs tik atbrīvot.

Viss bij tik grūti, —

30 Nu tagad uzelposim pilnu krūti! —

Bet visi mošķu draugi uztraucas,

Grib noraut tautai gūtās tiesības,
Ar garu nespēj uzveikt strādniekus,

Tad cīņai derē nažu algādžus.
35 Bet sāk jau sabrukt tumšā patvāra,

Sāk jaunu dzīvi Kultūreiropa.
Viss ar bij grūti, —

Nu tagad uzelposim pilnu krūti!

Lai kopā sanākam,
40 Lai apceram,

Lai lepni galvas paceļam
Uz lielo nākamības cīņu būti!
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MAIJA PIEMĒRS

Sarkanas domas —*

Brīvības domas,

Apspiestie, šodien

Tās ņemat iekš omas!

5 Apspiestie visi,

Ko lokaties mokās?

Teikts: jūsu liktens

Ir dots jūsu rokās.

Apzināt vienībā

10 Strādnieku spēku!
Pārtaisāt brīvībā

Pasaules ēku!

Stājaties visi

Vienotā pulkā,
15 Skatāties maijā

Kā jūsu tulkā,

Maijs padzen ziemu,

Līdz grūst tumsas vara, —

Strādnieks cīņā
20 To pašu lai dara!
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STUNDAS

Stundas viena nāk pēc otras,

Dienas, nedēļas un laiki,

Nāk un nāk un — neiet projām:

Vakar tā kā rit un šodien,
5 Visas skaistas, visas labas,

Visas skūpstoties bez skaita.

Visas smejot satek vienā

Mūžam garā laimes dienā
t

Visas dzīvas, ij kas mira,

10 Dziļā lejā gulstas ezers,

Visas saņem kalnu tērces —■
Kā tas saulē spīd no laimēsi
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VASARAS IDILLES

I

Karnevāls vai kāzas?

Viņš

«Lūk! Ābeles, bumbieres, ķiršiņas
Baltiem konfetiem visas apbērtas, -—

Smiedamies ziedonis aizsteidzas

Tām garām karnevālā.»

Viņa

«Ak, karnevāls nav tām, — tu neproti:
Tās tērpušās, sagaidot ziedoni,
Ar līgavu balto plīvuri

Kāzās, ne karnevālā!»
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II

Zemes meita vasarā

«Vasar' zeme ziediem sedzas —

Ziliem, mēļiem, sarkanbaltiem, —•

Vai man ari nepušķoties
Līdzi zemei pavasarā?
Es jau zemes īstā meita

Un daudz skaistāka par māti.»
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Viņš un lietiņš

«Nešaubāms pelēks lietiņš līst: —

Man pa gaisu sārtas rozes klīst!

Vienmuļklusi lietus šalka skan: —

Tāla kāzu dziesma šķiet tā man.

Auksti lietus man gar kaklu lien: —

Vēsa roka, šķiet, man kaklautiņu sien.»
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IV

Viņa un vasarnakts

«Tu mans, un tava esmu es, —■
Kā vasarnakts mākonīts tu mani nes.

Visapkārt mēness jūra mirdz,
lekš vientuļas laiviņas
Vidū peld augšup no ikdienas

Tava un mana sirds.»
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Gan ir garas rokas tevim, mūžība:

Pati nezin kur tu, nesaredzamā,

Tavas rokas mani še jau grasās sniegt,
Dvēsle drebot tevi tuvojamies jūt.
Kā no tavām rokām izbēgt, negantā?
Visiem pārvarīgiem dzīve pāri var,

Tevi vienu pašu dzīve nespēj veikt,

Jo tu pati esi dzīve vien.
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ODISEJA MALDU CEĻI

GRIEĶU EPUS LATVIEŠU PANTOS

Bērniem dāvāls

Odiseja maldu ceļi —*

Kurš nav dzirdējis par viņiem?

Ij vēl tagad dēku gaitas
Allaž sauc par odisejām.

5 Bet vai esat gan jūs paši

Redzējuši daudzcietēju,
Kas tik bagāts izgudrībām,
Varoni, kas pārvar likstas?

Jūras, dēkas, svešas zemes —

10 Nav nekur tik raibu stāstu —

Daiļas sievas, droši vīri,
Krietni bērni, cēli tēvi.

Skaisti, raibi notikumi,

Homērtēva apdziedāti,
15 Būs jau treji tūkstots gadi,

Kopš tās dziesmas atskanēja.

Vēl tās skan pār mūžiem pāri,
Skan pār zemēm, skan pār tautām, —

Varons tanīs dziesmās dzīvo

20 Vēl tik dzīvs kā pirmās dienās.

Klausās veci, klausās jauni
Aizraudamies Mūzas dziesmas:

Veci nogrimst senās miņās,

Jauni uzlec cīņā traukties,
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25 Jauni zēni, jaunas meitas,

Dzīves cīņas gaidītāji:
Jums to stāstu jaunā veidā,

Jums to dzīvi jaunam veidot.

Kas tas Odisejs tāds bijis?
30 Kas tā tēvs? — Tēvs saucās Laerts

Skaistā salā Itakā

Odisejs bij grieķu valdnieks.

Kas tas Homērs? Kas tā Mūza?
Kāda bij tā grieķu tauta?

35 Mūza — visa daiļa dieve,

Grieķi — visa daiļa tauta.

Homērs — lielais grieķu dziedons,
Cēlākais no dziesminiekiem,

Aklis bija savu mūžu,
40 Redzīgs pāri visiem mūžiem.

Mūza ver tam gara acis

Skatīt visu pasauls platmi, —

Mūzu, laika tēva meitu,

Sauc viņš dziedāt Odiseju.

45 Grauta bija svētā Troja,

Grieķi veica naidniekpili, —

Desmit gadus karodami,
Atriebās par pārestību.

Menelajam trojiets Pariss

50 Skaisto Helēnu bij ņēmis, —

Helēna nu atkarota,

Mājās griežas visi grieķi.
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Kariem, jūrām izbēguši
Visi bij, — tik Odiseju,

55 Kurš pēc dzimtenes un sievas

Ilgojās, vēl aizturēja —

Aizturēja nemirstīgā
Nimfa — dieve Kalipsoa —

Vientuļsalā Ogigijā,
60 Gribēdama sev par vīru.

Ripojošā laiku lokā

Nāca gads, kad lemts tam pārnākt,
Vēl rit gurdinošā gaita,
Vēl viņš neredz savus mīļos.

65 ležēloja viņu dievi,
Tikai Poseidaons mūžam —

Jūras dievs — uz viņu dusmo,
Mūžam dusmodams uz grieķiem.

Šis reiz bij pie etiopiem,
70 _Tāļākiem no visiem ļaudīm —

Eda upurvēršu gaļu; —

Tikmēr citi dievi sanāk —~.

Sanāk Ceisa augstā pilī

Olimpkalnā, Tesālijā;
75 Kas bij saucis, Homērs neteic, —

Vai tik Atēna tā nebij?
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«LATVIJAS DZELZCEĻNIEKU VĒSTNEŠA»

SVEICIENS UZ JAUNU GAITU

Jūs, dzelzceļnieki, mūžam ceļotāji, —*

Jūs liekat, — ripo ašais rats, —

Jums visa dzīve ir tik ceļš,
Kā lokomotīve tā elš. —

5 Kurp aizved tā?

Vai mierostā?

Jūs visiem laba ceļa taisītāji, —

Kam aploks šaurs, tam top nu plats —*

Bet jūs tik sūri kalpina šis ceļš,
10 Kad sūdzaties, jums pretī melš:

Tā bij, tā būs!

Kad citād' kļūs?

Jūs mūsu laiku kultūrvadītāji, —*
Caur jaunu satiksmi jauns pasauls skats —*

15 Ved valstī bagātību jūsu ceļš,

Bet kas to pievāc? — Zelta teļš.
Tā bij, vai būs?

Vai vienmēr būs?

Reiz esat sevim ceļa taisītāji!
20 Klau, dzelzceļniek, brauc sevim patsl

Lai biedru kopībā ved tevi ceļš, —

Tā pieveikts tiks reiz zelta teļš, —

Uz nākotni

Ved cilvēci!
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Tu iesi caur ērkšķiem un smaidīsi,

Tu iesi caur tumsu un spīdēsi,
Tu iesi caur dzīvi un aiziesi.
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JAUNU GADU, JAUNU LAIMI!

Jaunu gadu, jaunu laimi!

Kāda būs tā jaunā laime?

— Tāda pat kā vecā gadā:

Cīņa, cīņa, atkal cīņa.

5 Cīņa deva mūsu daļas
Tikai vienu mazu tiesu,
Vairāk vajdzēja mums iegūt, —-

Nu to pašu grib vēl atņemt!

Sākām iekārtot jau dzīvi, —

10 Nu to atkal raus šie pušu!

Pulciņš dēku vīru atkal

Dos mūs melnam bruņiniekam!

Sagatavo atkal ceļu
Nedalītai cara varai,

15 Kas lai spiestu brīvu tautu,

Izdeldētu brīvu valsti.

Tiesu dara šie par joku,

Vaļā palaiž noziedzniekus,

Apsmej tautas brīves karu,
20 Spēlējas ar tautas asnīm,
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Neslavas un neķītrības
Padara par parastību,

Ģiftē visu tautas dzīvi,

Lai no tās sev raustu peļņu.

25 Pasargājiet tautas garu,

Pamatšķira, demokrāti:

Gaišu cīņu pretī tumsai!

Gaiši ieroči un bruņas!

Tad reiz nebūs brāļu cīņu.
30 Cīņa būs tik vēl pret dabu,

Tad reiz uzveiks labais, daiļais,
Tad nāks Jaunais gads ar laimi!
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MAIJA SVĒTKI

Maijs un pavasars -*

Mostas dabas gars —

Maija saule mirdz —•

Pretī smejas sirds.

I

5 Lai ejam dabā svinēt pavasaru!
Mēs krūtīs nesam lielo atmodgaru,
Šodien pa visu plašo pasauls āri

let Pirmo maiju slavēt proletāri,
let mūža mieru tautām pasludināt,

10 Pret karu karapulkus sapulcināt
Likt kopu jūtām ieplūst darba ļaudīs,
Lai laimi jauž, ko nākamvalsti baudīs.

Uz to tam Maijam,
Tam sarkanajam,

15 Visdaiļākajam,
Mūs iedvesmēt!

II

So dienu svinot, minam piekto gadu
Kā cīņas sauli, augsti, liesmu vadu, —■

Kad tautas kaklā tumsas krupji rāpjas,
20 Tai nakti spēkus izsūkt neatkāpjas,

Tai dienu garu kauj, — zūd dvēsles juta, —*

Pret cīnītājiem slepkavlodes sūta, —

Bet sociālisms skan nākamības ģintīs,
Tas pestīšanas vārds kā atbalss klintīs.
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25 Ko dzīve spaida,
Ko cīņas svaida,
Tiem slava smaida,

Tiem uzvarēt!

111

Šo dienu svinot, minam jaunas cīņas:
3ū Mēs tumsai aizliegt gribam asins līņās,

Mums tautvaldībā cīniņš — gara spēkiem
Pret melnā bruņinieka asins dēkiem,

Šogad mēs valstī vēlēšanas sveiksim,

Mēs ceram, ka mēs tumsas slogu veiksim:

35 Darbs, maize ļaudīm, tautām mūžu mieril

Kas cēls, cels brīvi domu pilno pieri.

Mēs proletāri,
Kas esam brīvi: —

Pār cīņām pāri
40 Mums gavilēt!

Maijs un pavasars,

Ceļas cīņas spars,

Spēka saule mirdz,

Pretī ceļas sirds.
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UZ STRĀDNIEKU

KULTŪRAS SVĒTKIEM

Kultūra, māksla un dzeja —

Jums līdzeklis reizē un mērķis:
Spēku tās cīņā jums dod,
Cilvēces augstē jūs ved.

5 Strādnieki, cīņā pret jums
Tie viszemākos ieročus lieto:

lerocis mums būs turpretī —•

Augstākais: kultūras gars.

Zemi lai ira nez cik

10 Tie, kas zinoši neslavu cēla,

Tomēr vēl zemāki būs

Tie, kas tai neslavai tic.
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JAUNAIS ZAĶIS

UN VECAIS EZIS

Ar jaunu kažociņu, tiešām glītu,
Jauns zaķīts dižojās,
Ar vecu ezi satikās

Un lielījās:
5 «Ar tevi kažokiem gan nemainītu,

Man mīksts un tev tāds — kaulains!»

«Es arī kažokiem vis nemainītu,»
Pret' ezis atsaucās:

«Kad nu te suņi gadīsies,
10 Kurš kažoks tiem patiksies?

Man šķiet, tie tavu mīksto apglaudītu,
Tas saplīstu un tiktu — praulains!»
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DAUGAVA

Daugavā satek viss zemes ūdens,

Daugavā nokrīt viss debess ūdens,

Daugava visus ūdeņus vāc.

No Daugavas dienā nāk visas dziesmas,
5 No Daugavas krēslā nāk visas teikas,

No Daugavas naktī mīklas kāpj,

No Daugavas laukā klīst visas dvēsles,

Daugavā visas atpakaļ griežas,

Daugavas ūdeni dzīvie dzer,

lū Daugava aiztek uz zemzemes upi,
Zemzemes upe uz pasaules jūru,
Daugava dvēsles līdzi turp ved.
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LEDUS UN SIRDS

Kā pirmo reizi

Pasaulē tu ielūkojies,
Tā vēl tev acis

Izbrīnotas, jautājošas:
5 «Vai tāda pasaule?

Vai visur tikai ledus?»

Tu jaunās fantāzijās

Dziļi iedzīvojies
Kā īstā dzīvē. —

1° Nu kā pazudis tu staigā:
«Kas te ir noticis?

Vai es tik viens tā redzu?»

«Par ko še ieslēgts esmu?

Kā lai projām bēgtu?
15 Kur ir man atbilde?

Kā saprast jel? Kur glābties?»
Nekad ne atbildes,

Ne sapratnes tev nerast!

Tik mīla vien spēj glābt,
20 pie ledus pasauls sienot.

«Kā ledus mīlot —

Sirdi sien pie sevis?»

Nē, nē! tu pats —

Pie ledus mīlot saisti sirdi!
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KĀ MUĻĶA JĀNIS GANDRĪZ TIKA

PAR SKOLMEISTARU

Senos laikos Muļķa Jānis

Gribēj' tikt par skolmeistaru, —•

let pie sava mācītāja;
Tas liek tādu jautājumu:

5 «Kas bij tēvs trim Noa dēliem:

Semam, Javetam un Hamam?»

Muļķa Jānis nezināja,

Gāja mājās mātei sūdzēt,

«Ko tas mācītājs gan domā,
10 Jautādams man tādas lietas?

Es jau negribu būt skrīvers,

Kam man jāzin radu raksti?»

Māte teica: «Ak tu, muļķis!
Klausies: Brencim treji dēli —

15 Jānis, Pēteris un Juris, —

Kas nu tēvs trim Brenča dēliem?»

Muļķa Jānis iet nu atkal:

«Kungs, nu jautājat, es zinu.»

Tas nu jautā atkal Jānim:

20 «Kas bij tēvs trim Noa dēliem?»

Muļķa Jānis aši atbild,

Priecīgs, ka nu reizi zina:

«Kas bij tēvs trim Noa dēliem?

Nu, tas bija — Kaimiņ-Brencis!»
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1926

LOGAM GARĀM

Daudz dienu gultā

Manam logam mākoņi iet garām:
Nāk no ziemeļiem, — tad salts un Skaidris;
Nāk no dienvidiem, — tad snieg un miglo.

Manam logam putni laižas garām:
5 Rītos skrien no pilsētas uz laukiem;

Vakaros no laukiem pārnāk mājās.

Manam logam ļaudis noiet garām:
Kad es redzēt gribu, jāpaceļas —

Galva smaga, atpakaļ slīgst gultā.

10 Manam logam mākoņi iet garām.
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CARTUŠTA VĒLĒJUMS

To jums visiem vēlē Cartušts:

Esat nemirstīga miesa,

Esat spīdoši kā saule,

Esat skaidri tā kā mēness,

5 Esat auglīgi kā zeme,

Esat slaveni kā Cartušts!

Lai jums visiem mūžam nākas

Tas, kas labāks ir par labu;
Lai jums mūžam nepienākas

10 Tas, kas ļaunāks ir par ļaunu;
Esat stipri, uzvaroši —

To jums vēlē visiem Cartušts.
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MEKLĒTĀJAM

Ko tu meklē jaunu dzīvi, jaunu cīņu?
Vai jau izbeigta tā vecā dzīves cīņa?

Stāvi cieti savā vecā cīņas vietā!

Simtos veidos mainoties, tas pats ir pretnieks.
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PAMATAKMENIM

SKOLOTĀJU MĀJAS CELTNĒ

14. MAIJĀ 1926. G.

Celies, akmens! gulsties, akmens, vietai

Slejies stipri Zemes mātes saknēs!

Simtus mūžus tev būs jāiztura,
Platos plecos nesot stipru pili!

5 Vai tu zini, akmens, savu lomu?

Nav šī pils kā simti citu namu,

Nekalpos ne lepnībai, ne varai, —

Gaismai būs šī pils un gaismas audzēm.

Pilij vārds būs: skolotāju māja;
io Pilij darbs būs: skolotājus kopot;

Pilij mērķis: audzēt lielu audzi,

Latvju tautu vērst par saules tautu.

Kad pēc mūžiem sadrups tava cietme,

Tad tu, akmens, runā mūsu vietā:

15 Vēstī mūsu ciešanas un cīņas,
Kā mēs ceļu cirtām jaunām audzēm.

Jaunās audzes, jaunā saules tauta, —

Lai par mums tu laimīgāka esil

Lai tik mūsu būtu visas bēdas,
20 Un lai tavi būtu tikai prieki!
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MŪŽAM VERDĒJS

Aizklīstošas domu skaras,

Izelpotas jūtu plūsmas —

Tā kā tvaiki mutuļ-kūso
Mūžam verdu dzīves katlā.

5 Kustības no zemapziņas,
Necerēti bikli spēki,
Jauni rodas, jaunas rada

Organisma molekulas.

Nepretojies dzīves dziņail
10 Miljons viņai varbūtību.

Lieto viņu, vairo viņu —

Dzīves spēks būs tavās rokās!

Dzīves spēks ir radošs valdnieks —*

Gars, kam viss ir matērija!
15 «Ko tas man? Man mērķa nava.»

Radošs spēks dos arī mērķi.

Kamēr tek vēl dzīves dzija,
Mūžam maiņa aug ij tevī,

Ij kad pārgriez dzīves dziju,
20 Maiņa būs, tik nebūs — tava.

Aiziet vari katru brīdi,

Tikai atkal pārnākt nevar —

Tiktāl sniedzas tava griba,
Tālāk nāk tik dabas; griba.
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25 Nepretojies dzīves dziņai:

Dzīve dzīs ij tevi lokos —

Būsi gars vai matērija,
Dzenamais vai dzinējs būsi.

Aizklīstošas domu skaras,
30 Izelpotas jūtu plūsmas —

Tā kā tvaiki mutuļ-kūso,
Dzīves katlā mūžam verdējs —

Mūžam verdējs.
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SVEICIENS

STRĀDNIEKU KULTŪRAS SVĒTKIEM

Allaž mēs meklējam, allaž,
Kur būtu visaugstākā vara.

Kura to paspētu reiz:

Cilvēces nelaimes beigt!

5 Vara ir meklēta augšā
Aiz mākoņiem valdošos dievos,

Vara ir meklēta šeit,

Zemē, kur valdnieks ir naids.

Nelīdz ne dievs, ij ne naids:

lū Tie abi tik asinis lēja, —

Priecājās valdnieki vien,

Mocītā cilvēce brēc.

Meklēsim augstāko varu

lekš cilvēces, paši iekš sevis: —

15 Kultūra, daile un gars,

Strādnieku brīvības spars!
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ILGAS GAIDAS

Es gaidu, ceru —-
Vēl acis veru:

Vai jums vairs deru?

Es esmu runājis un visu teicis,
5 Un gaidījis tad, ko jūs teiksat man, —1

Vēl gaidu, ceru.

Tik nesagaidot runāju es tālāk,
Tik klusāk, klusāk, — un aizvien uz jums
Vēl acis veru.

lū Par velti, ko nu vairs es tagad teiktu,

Tas ir tik tāļš un svešs, jūs bilstu: «Es —

Ar jums vairs nesaderu.»
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VELTI MEKLĒJUMI

Vai nav velti visi meklējumi?

Ak, tik mocoši un nemitīgi
Kā vai vienās ugunīs deg slimnieks.

Jaunu dzīvi meklē tu, kam tās tev vajga?
5 Vai tev nava jau par daudz šīs vienas vecās?

Vai no tās tu mūžam necieti jau diezgan?

Vai tad atpūtas tev nevajga jel reizi?

Vai tad tā tev spēka pietiks ilgam?
— «Klusi! atpūta, tā neder garam —

lū Kaut vai velti visi meklējumi!»



MĒNESS SŪTNIS

Visgudrākais no zvēriem — zilonis,

Bet zaķis reiz to taču pievīlis:
Tas bija tā,

Kā apliecināts senā pasakā.

5 Pie ezera bij zaķiem mājas vieta,

Te nāk tur dzert — no kurienes? dies zin —■

Liels ziloņbars un nabagzaķus min;

Tā zaķiem jābeidzas, — un tā nav lietai

Vecs zaķis gudro: «Kā te palīdzēt?»
10 Teic cits: «Tādi pretnieki! Ko varam spēt?

Ar ziloni ij runāt nav tik droši.»

Bet šis kāpj klintī, augsti pietiekoši.

Tur zaķis aicin' ziloņvadoni.
Tas atnāk: «Kas tu? Ko tu gribi?»

15 — «Es vēstnesis, ko svētais mēness sūta.»

Pār ziloņsirdi pāriet biju jūta.

Un jāzin tas:

Mums mēnesī šķiet vīrs vai meitiņas,
Bet indiešiem tur zaķis rādījies;

20 Un mēness zaķiem esot sargu dievs.

Par «čača» — zaķi nosauc indieši,

Par «čačin» — «zaķotu» sauc mēnesi, —i
Jūs redzat, kāds ir zaķiem sakars

Ar mēnesi, it īpaši, kad vakars.

410
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25 Un zilonim teic zaķis: «Daudz tev spēka,
Bet vai ij tev nav bail no grēka?
Tu lielu grēku esi darījis:
No mēness ezera tā sargus padzinis!

Šai ezerā svēts mēness mīt,

30 Lūk, tur tā seja ezervidū spīd, —

Mēs, zaķi, esam viņa sargi, —

Nu tevi mēness sodīs bargi!»

Tad zilons gauži sabijās,
Redz: mēness ezerā tāds dusmīgs kratījāsl

35 Teic zilons: «Tas darīts neziņā!
Nekad mēs neizdarīsim vairs tā!»

Bet zaķis mēnessdievu lūdz:

«Kad zilons grēkus sūdz,

Dievs, tev piedot vara,
40 Jo tie jau nezin, ko tie dara!»
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RUDENS DZIESMA

Pirmā

Es tevi mīlu — slims, ak, ir šis vārds

Ar manu gurdo nakšu vēlām sāpēm,
Kad acis neaizvērtas kvēl kā zārds

Un dvēsle sūrst no nedzesētām slāpēm.

5 Kas bij, — pie tā tik sliedzas dvēsele,

Bez tagadnes, bez nākotnes tā staigā,
Kā agru rītu žēla ķīvīte
Pa plaši sēro purvu klīstot klaigā.

Es tevi mīlu — ak, es mīlu tā

10 Tik vien vēl savas trauslās nakšu jūtas,
Kas ārpus apziņas trīc bezveidā,
Tās vienīgās, kas mūsu mīlas gūtas.
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Otrā

Kas klausīsies, kad smagums tevi māks,

Tas rudens smagums, nevairāmais vārgums?
Vai tavus vaidus mierināt kāds nāks,

Kad mēmās naktīs aizies viss tavs dārgums?

5 Neviens, neviens! — tu pats tik klausīsies,

Kā pagājības ūdens tumši čalos;

Ar katru vilni dzīve projām ies,

No tavas dvēsles visu maigo skalos.

Tad ūdens stings, — un iesāks lēni snigt;
10 Nāks pēdējs smagums vieglās pārslās liegi;

Tīs tevi baltā zīdā, aijās migt, —

Tev līdzās tavas sāpes apsegs sniegi.

Kur esi tu, kas tā reiz dziedāja
Sev pašai vai ij man šo žēlo dziesmu?

15 Tu būtu klausījusies nākdama

Un uzkūrusi izdziestošo liesmu l
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VISVARENĪBA

Liktens visvarenību

Ir devis ij tev:

Uzturi savdabas likumību

Un tici pats sev!
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SVEICIENS «VALSTSDARBINIEKAM»

Valsts darbinieks, lai tevi sveici

Valsts brīvi savu gaitu veic,

Kad tu tās darbus vadi;
Un tauta līdz ar valsti zeļ,

5 Kad tikai nopelns vīru ceļ,
Ne kādi augsti radi.

Caur tevi rit valsts aparāts:
Tavs roku darbs, tavs galvas prāts —

Tie kārto, rīko, dara.
10 Tu nepieciešams, to gan zin,

Bet augstie tevi spiež un min,

Vai nāc uz zaļa zara?

Un teic vēl to, valsts darbinieks:

Vai nebūtu tev īstais prieks
15 Priekš valsts un tautas strādāt?

«Jā, darbs man prieks, mans darbs nav nieks,
Valsts nākotnei tas zelmi sniegs, —

Bet vai par mums grib gādāt?»

Tev smalkais darbs, valsts darbiniek,
20 Kur vajdzīgs gars, tur tevi liek, —

Par to tev baltā krāga.
Bet tomēr esi proletārs,
Jo priekšnieks ir tavs kungs un cars,

Un tukša ir tev māga.
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25 Tad līdzi proletāriem nāc,

Tik vienībā sev spēkus vāc,
Tik kultūrā mums balsti, —i
Tad rokas kopā sadosim,

Mēs brīvu tautu pacelsim
30 Un brīvu tautas valsti 1
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PĒCĪTIS STĀSTA

— Ta ta mēs pļavā bijām, bijām,
Ta ta mēs paskraidījām!
«Cik tad tai pļavā jūs bijāt?»
— Vai mēs? — «Nu jūs!»

5 — Daudz ganbūs.

«Nu izskaiti, cik tad daudz?»

— Tad kļaus'! —

Es bij, Reizans bij,
Suns bij, četri bij

10 «Četri jau nav, tev ar skaitļiem iet greizi.»
— Kā t' zin', kad nebiji līdz to reizi?!
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Katrs savas laimes kalējs, —

Labi, — bet ja nav man laktas,
Nav ne āmura, ne ogļu?
Vai tad jūs tās piegādāsiet?.
Jeb vai paši būsiet lakta?
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TENISA LAUKUMĀ

Pie tenislaukuma

Zaļā bērni lasās,

Drīz sāksies rotaļa, —

Mazie līdzi prasās.

5 Ar sietiņu Līziņa
Jau ballītes svaida, —

Noskatās māsiņa,
Kā gaisā tās skraida.

«Steidzies, Līziņa, ķert,
10 Kur pasviež tev balli!»

Māsiņa ar grib tvert,

Izpleš savu šalli.

«Nost, maziņā, ej!»
Tai zēni saukā:

15 «Ko tu te pulkā skrej?
Stāvi tur laukā!»
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BRĪVAIS VĀRDS

Dzejolis nolasīts rakstnieku vakarā

1. novembrī 1926. g.

Vārds — mums zvana pulkstenis esi

Brīves priecas vēsti mums nesi —

Miņu par senām cīņām un uzvarām,

Ziņu par esošām un nākošām,
5 Par bijušām darbļaužu kustībām;

Tava balss lai nav skanošs skārds,

Tu, brīvais vārds.

Brīvais vārds —

Uguns liesma mums esi,
10 Brīves gaismu tāļumos nesi —

Tavs gaišums lai spiežas ik kaktiņā,
Ik kalpa un strādnieka būdiņā,

Pagastā, miestā un pilsētā —

Spīdi un sildi kā kvēlojošs zārds,
15 Tu, brīvais vārds!

Brīvais vārds —

Cīņas sauciens tu esi,

Sparu un garu ik sirdī tu nesi, —

Tu aicini visus uz pašdarbu,
20 Liec ticēt, ka sniegsim reiz brīvību,

Visiem, visiem taisnību, labklāju —

Modinātājs kā pērkoņa dārds,

Tu, brīvais vārds!



421

DIVU INVALĪDU SARUNA

PAR TIEM, «KAS NEAIZMIRST»,

BET AIZMIRSTI TIEK

«Kungs, pērkat kādu nieciņu,
Kaut papirosu paciņu!
Pie manis visas mantas lētas,
Es nemelošu —

5 Ij tās, kas dārgas bij un svētas:

Par desmit rubļiem «Latvija»
Un «Rīga» pat vēl lētāka!»

Kungs bēg. «Klau, brāl, — mums vienreiz svin,
Pēc visu gad' ne minēt min:

10 «Ak, tie jau tikai invalīdi!»

Un dažs, kas zin?

Vēl uzsauc: «Ko tu tāds te līdi?» —

Ne tā tas bija viņdienās,
Kad gājām cīņās, uzvarās,

15 Tad negaidījām gan šo brīdi!»

Teic otrais: «Lūgt arī pienākas?
Mums pirmiem pilsoņtiesībasl
Jo pirmie mēs tās izkarojām,
Tās vienādas

20 Priekš visiem, — ko nu dzen mūs projām?
Mums zeme tika solīta,
Kur nu mums mūsu atalga?
Kad prasām, teic: lai neķildojam!»
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«Mums kungi daļu nost grib raut,
25 Pat demokrātiju grib graut, —

Oho! tad kauli nebūs stīvi!

Vai to var ļaut!
Ar tautu kopā glābsim brīvi!

Mēs tie, kas cīņas neaizmirst,
30 Kas ļaus sev atkal brūces cirst,

Priekš brīves atdosim mēs dzīvi!»
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ZIEMSVĒTKU IZZIŅA AR GUDRĪBU

«Nāc! man tev ir kas jājautā!
Tāds ļoti nopietnis un svarīgs:

Lūk, ziemassvētki tuvumā,
Tos svin, kas vien cik necik vārīgs.»

5
— «Nu ja, nu ja!» es atbildu,

Bet man jau sirdī nemiers ceļas. —

«Tad teic man savu uzskatu,

Jo uzskati še dažkārt šķeļas!»

— «Nu, ko tu zināt vēlētos?»

lū «Vai visur eglītes tiek degtas?»
— «Nē! laurus uzsprauž dienvidos,

Ar zariem durvis tur tiek segtas.»

«Tā, tā! — bet viens man neskaidri:

Kad egles nav, kur noliek balvas?»

15
— «Tās rokās saņem bērniņi, —

Tad arī laimes lej no alvas. —»

«Lai lej! — Bet, lūk, kā dāvanas

Visur, visur tiek bērniem dotas!

Ko dosi tu? vai grāmatas?
20 Vai saldumus? Vai kādas rotas?»
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PALĪGS LAIKĀ

Kā mēs eglīti pušķojām,
un kā mums gadījās necerēts palīgs

Nu aši vien un naski

Lai šodien steidzam!

Kur sveces, vate, vaski?

Drīz glīti pušķot beidzam

5 Uz izrādi

Šo mīļo svētku eglīti.

Kā kājiņas še skraida

Tā tiku-tiku!

Kā mēž un krauj, un svaida!

10 let briku, triku, briku!

Tik veicīgi
Te pūlas visi bērniņi.

Ij Kāravs līdzi rosās

Un riedams lēkā,
15 Pa kājām maisās, plosās,

Tīk līdzi būt šai dēkā,

Kur uztraukti

Nāk viesos mīļie ziemas svētki.

«Bet kur tad mūsu Incis?»

20 «Ko nelīdz darbā?»

Lai pameklēt skrien Trincis!

«Guļ Incis vates kārbā!

Ko slinkoji?»
Bilst Incis: «Sildu vates kušķīti:

25 Tas sals, kad tu to uzliksi

Par sniedziņu uz eglīti!»
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DIVU PĒPERKOKU SARUNA

Pēperkoku zirdziņš

Eglītē saka:

«Kad šodien tik gods, —■
Rīt lai bezdibens aka!

5 Kad šovakar apkārt
Man svecītes mirdz, —

Tad rītu lai atvērti

Zobi man ņirdz!»

Tam atbild eglītē
10 Pēperkoksirds:

«Ko sūdzies par aku,

Par zobiem, kas ņirdz?!
Tā aka tik bērnu

Sārtmutīte ira!

15 Un zobiņu starpā
Lai pēperkoks bira!

Ir prieks man, ka citus

Es priecīgus daru,

Ka bērniņiem gardumus
20 Pasniegt es varu!

Cik līksmi ir

Līksmībai līdzi just!
Cik saldi ir

Tādā sārtmutītē kust!
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25 Vai labāk, ka kalstu

Un zemē ka kritu,

Kur mani ij sunīts

Zem kājiņām mītu?!

Es cepta, lai prieku
30 Kam darītu,

Lai rīt mani apēd,
Ne parītu!»

Guļ svētnakti puisīts,
Pa sapņiem tas ausās,

35 Uz pēperkoku
Sarunu klausās.

Bet rītu, kad cēla

To māmiņa,

Viņš tūdaļ
40 To pēperkoksirdi apēda!
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NEZINĀMA LIKUMĪBA

Nezināmā likumībā

Dzīve staigā savus ceļus —

Kur tu, vadītāja griba?
Kur jūs, vadītāji prāti?

5 Sīvi cīnās dvēsles griba,
Visi vairās pieci prāti: —

Vilnis kāpj un pārkāpj krastu,

Vilnis pārlej baltas smiltis.

Ak, bet, gars kad grib tos turēt,
10 Tver un grābj, un apkārt vijas: —

Vilnis aizveļas no krasta,

Alkstot paliek sausas smiltis.

Ko tu turi, to tev aizrauj,
Ko tu vairi, to tev jāņem: —

15 Vilnis kāpj pēc savas vaļas,
Vilnis aizveļas no krasta.

Tumšā trauksmē aizrit dzīve

Savus ceļus savā laikā,

Asiņojot dvēsle raustās:

20 Dzīve pāri manim dara!
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DZEJAS TĒLU PĀRMETUMI

Tu aizej prom no mums, tu atstāj mūs, —■
No savas pasaules tu ej uz citu —

Un mēs kur paliksim? ar mums kas būs?

Kas dos mums tāļāk jaunu dzīves ritu?

5 Ap tevi parādības drūzmējās
Un topot viļņojās daudz simtu tēlu

Gan skaņās, krāsās, domu nojautās
Vai nesadzirdi viņu kluso žēlu?

Še tuvi bij tev gara varoņi,
10 Kas klusi dvesa tavās šaurās telpās, —

Gaišs miers še rotāja tev mitekli,

Tur trokšņi virpos karstā naida elpās.

Mēs zinām: pienākums turp tevi sauc,

Bet vai tos darbus nevar darīt daudzi?

15 Mēs zinām ar: kur briesmas ir, tu trauc,
Un ziedoties tu māci jauno audzi.

Un darbu nebīties, un zemoties:

Mēs visas zinām tavas domas, jūtas, —

Bet vai tu mūsu arī atceries,
20 Cik mūsu dvēsles nu no sērām grūtas?

Tu nāksi atpakaļ, tur nevar rimt.
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1927

CILVĒKA MŪŽA GARUMS

Baltkrievu teika

Jauns ar vecu saķildojās:
«Kāds ir cilvēkmūža garums!»
Vecis saka: «Dievs tā licis,

Cilvēkam ir jānodzīvo
5 Pilni seši desmit gadu.»

Jaunais saka: «Nē, būs dzīvot —

Cilvēkam divdesmit gadus,
Zirgam četridesmit gadus,
Sunim dividesmit gadus,

10 Mērkaķim ar dividesmit.»

Bet nu cilvēks iedomājās,
Ka par maz tam lemts ir gadu;

Skauž, ka kustoņiem ir vairāk;
let pie kustoņiem nu cilvēks —

15 Aizņemties no viņiem gadus.

Aizņemas no zirga pirmā
Visus dividesmit gadus,
Tad no suņa desmit gadus,
Ij no mērkaķa vēl desmit —

20 Kustoņi jau labsirdīgi..
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Kopā nu sešdesmit gadu —

Sāk nu dzīvot garo mūžu;

Kamēr dzīvo paša gadus —

Dividesmit — viss iet labi;
25 Bet tad pienāk zirga gadi.

Zirga darbs nu jāuzņemas:
Bērni nāk — tie jāapgādā.
Pēc viņš dzīvo suņa gadus:
Strādā maz un tik ar muti —

30 Bērnus strādina un māca.

Beigās nāk vēl mērkaķgadi —»

Bērni lieli, paši strādā,

Neklausa vairs tēva vārdus,

Tēvs nu pats tiem pakal dara,
35 Pats nu mērkaķim top līdzīgs.

Kāds tad cilvēkmūža garums?
Vai tie zirga, suņa gadi,

Mērkaķgadi skaitās līdzi?

Vecis saka: «Tā gan nava,

40 Tomēr ira kaut kas līdzīgs.»
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Priekšā tāla nākamība,
Pretī tālei steiga tiecas —

Vēl ir sīki steigas soļi,
Vēl ir smagi steigas spārni.

5 Šaurā sprostā spārni spiesti,
Velti čīkstot noguruši —

Nu jūs brīvi izstaipāties:
Nu vēl spēki nepieauga.

Paceļas un lejā laižas,
10 Pastaigā un nenoturas —

Gaidi, gaidi, ašā steiga,
Priekšā tāla nākamība.
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GUDRAIS UN DIVI ZĒNI

Vecais gudrais gāja austrumzemē;

Divus zēnus redzēj' ķildojamies.
«Ko jūs ķildojiet?» Teic viens no zēniem

«Saule lecot cilvēkam ir tuvāk,
5 Pusdienā turpret no mums ir tālāk!»

Otrais zēns teic: «Nē jel! saule lecot

Ir mums tālāk, — pusdienā ir tuvāk!»

«Kā tā?» jautā gudrais. Atbild pirmais:
«Saule lecot liela ir kā ritens,

10 Pusdienā tā maza top kā bļoda.
Tas, kas tālāk, izliekas mums mazāks.
Tuvākais ir lielāks. Vai tā nava?»

Atbild otrais: «Nē jel! saule lecot

Nespodra un vēsa, — dienas vidū

15 Tā turpret kā verdošs ūdens karsta.

Tuvākais ir karstāks, tālais vēsāks,
Vai tā nava? — Izšķir ķildu, gudrais!»
Vecais gudrais nespēja to izšķirt.
Abi zēni sāka gardi smieties:

20 «Kas lai nu vēl tic, ka vecie gudri?!»
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LABA ZĪME

Godīgs, labsirdīgs, no visiem cienīts,

Dzīvoja reiz vīrs ar savu saimi.

Piepēži — kas? — viņa klusā sētā

Melnai govij gadās balts, balts teliņš.

5 Vīrs liek palūgt burvim: Kas par lietu?

Burvis teic: «Tā ir tev laba zīme;

Teju vajag ziedot baltam garam!»
Bet kas ir? — Ne gads vēl nebij apkārt,
Vīrs bez iemesla uzreiz top aklis.

10 Drīz ir atkal melnai govij balts, balts teliņš,
Atkal vīrs liek dēlam palūgt burvi.

Dēls teic: «Viņreiz palūdzām un ko tad?

Aklis tapi tu, — vai vērts ir palūgt?»

Atbild tēvs: «Lai gudrā vārdi reizēm

15 Labāk aplami, — bet vēl nav beigas, —

Ej vēlreiz pēc padoma pie burvja!»
Aiziet dēls. Teic burvis: «Laba zīme!

Ziedo balto teļu baltam garam!»
Dara tā, bet gads vēl nebij apkārt,

20 Dēls uzreiz bez iemesla top aklis.

Nebij ilgi — ceļas lieli kari;

Apsēž pilsētu, kur tēvs ar dēlu;

Visiem jāiet ir pret ienaidnieku, —

Tikai tēvs ar dēlu paliek mājās,
25 Jo ko aklie spētu karā darīt?

Liela dala vīru karā krita;

Tikai tēvs ar dēlu paliek sveiki.

Beigās mitas karš, — tad tēvs ar dēlu

Tapa atkal redzīgi kā agrāk.
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KALTUŠAIS OSIS

Austrumnieku pasaka

Saimniekam bij laukā kaltis osis.

Kaimiņš viņu pamāca: «Nav labi: -*

Kaltis osis svētību tev nenes.»

Saimnieks klausa, iet un nocērt osi,
5 Un vēl pateicas par pamācību.

Otru dienu kaimiņš atkal atnāk,

Lai tas osi malkā dodot viņam.

Nu tik saimnieks apķer, kas par lietu:

«Kaltis osis svētību man nenes,

10 Bet gan kaimiņam tas tādu atnes!

Tādēļ laipnā kaimiņpamācība, —

Katra mācība jau maksā naudu!»
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Mākoņos karājas
Klinšu kraujas,

Kraujās torņi,

Vaļņi un nami.

5 Stundām ilgi

Augšup tu kāpies:
Citas pasaules

Kraujās sniedzies.

Ak, kad tu sniedzi

10 Torņus un vaļņus —

Ak, tā pasaule

Bija tā pati.
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Nu tev vaļa būtu īsu brīdi,

Nu tu atkal nāc uz savām mājām,
Tās jau gaida tevi gatavībā!

Tu jau noguris no rību dzirnām,
5 īsu brīdi še tu atpūzdamies

Pajustu, kā jūtas klusais cilvēks!

Nē, — ne gaida tevi tavas mājas!
Ne ir gatavībā nogurušam
īsu vaļas brīžu kavētājas!

io Sirds tev tukša, acīs izklaidība,

Rokas putekļos, tev sekla elpa,
Dvēsle piebirusi svešu gružu!

Skaidro savus locekļus no pīšļiem!

Mazgā dvēseli no noguruma!
15 Gatavojies tu uz gatavību!

Kad tu noskalosi ikdienību,
Tad no ausīm izdzen dzirnu skaņas,

Aizver ausu vārtus rību trokšņiem!

Tad no acīm izdzen riebu ainas,
20 Nodzēs sīkās dzīves sīko lampu,

Atver acu slēģus jaunai saulei!



Tev vēl jāsedz savu acu vāki,

Lai no gaismas acu nekaunētu,
Jaunu plašu skatu uztvērējas.

25 Ko? Tev vaļa būtu īsu brīdi?

Atpūsties tu gribi savās mājās?
Vai tev kauns vēl atlicis ir acīs?

Atpakaļ tu ietu dzirnu ribās?

Meklē tur sev atpūtu, ne mājās,
30 Te tev lielāks darbs, no kura bēdzi
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Ko tās redzējušas acis?

Zelta sirdis spiguļojam,
Dimantdvēsles atmirgojam,
Baltā zīdā ietinamies.

5 Kur tās tādas atrodamas,

Man nevienas nezināmas:

Tikai vara vizulīši,
Stiklu kreļļu spigulīši.

*

Jā, ir acis aklas dienā,
10 Savā gaismā redzētājas:

Pasaul' visa, ļaudis visi

Baltas gaismas apstaroti.

*

Vai! Kad acs sāk dienā redzēt,

Pēkšņi viss par riebu vēršas:

15 Bēgt no pasauls! bēgt no ļaužu!
Kur tik dziļa nakts, kur slēpties?
Kur tik tālu klusa mala?
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SENATNES MĀCĪBA

Kad šķēpi stipri ir, tad šķēpi drūp,
Kad koki stipri ir, tad koki lūst, —-

Ir maigums-vājuras biedri dzīvībai,

Ir stiprums-tvirtums biedri nāvei.
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KO TU VAKAR IEDOMĀJI

Ko tu vakar iedomāji,
To tu šodien aizmirsīsi,

To tu rīt jau atvairīsi.

Šalkodami, svilpodami
5 Jaunu domu jauni vēji

Viļņos cauri tavu būtni.

Senu domu smilšu saujas
Izbārstīsi apkārt sevi:

Pīšļus, ko no kājām krata.

10 Stiepjas dzīva mākoņčūska

Pakaļ auļojošam autam,

Putekļus ber gājējacīs.

Putoša un putekļota

Aizput tavas dzīves teka,
15 Rauta pretī jaunai tekai.
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Klusā naktī ieskanēja balsis

Gluži klusi, ka no dzīles nākot.

Sirds ko netīši man iedrebēja:

«Kas tās sērās balsis, nedzirdētas?

5 Ritmā viļņo kristālavots? asras?

Palsas puķes? zilas dziesmas? zelta smaršas?

Vai tās atmiņas vai nākamības?

Vai tās žēlas skan vai dziņu spraigas?
Ko tā sirds kā sāpēs dreb un raustās?»

lū Tikko sirds uz balsīm uzklausīja —

Apklusa un grima atkal dzīlē;
Rītu atmiņa ij pati zuda.

Vai bij sapnis? vai bij klusa dzeja?
Vai bij dvēsle gribējusi runāt?

15 Tikai žēlas sirdī palikušas.

Pagaid', sirds, kad apkārt mums tiks klusi,
Tad ar dvēsli runāsim bez bailēm.
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Logu priekšā telefona drātis,

Bezdelīgas atskrien tur un sēstas,

Nodzied manim garu, garu dziesmu,
Cieši manim acīs skatīdamās.

5 «Ko tu stāsti manim, mīļo putniņ?
Tava švīku valoda man sveša:

Vai tu jaunas ziņas nes no mājām?
Vai kāds sveicienus ar tevi sūta?»

Te kas pazīstams skan švīku vārdos:

10 «Izcep gaļu, apēd vieni paši —

Kad tu netic', nogriez mēlīt' šņirkul»
Ak, tā senā bezdelīgu dziesma,

Ko tā stāsta visās latvju mājās —

Tās no mājām man, tās jaunās ziņasl

15 Bet vai sveiciens nebij manim sūtīts?

Ak, cik skaisti būtu tādu saņemt! —

Ko?! Pats iedams zināji, ka nebūs,
Tikai bezdelīgas līdz ar ilgām
Visur ir tās pašas, visur piemin.
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Varbūt, varbūt, ka palīdz darba troksnis?

Tas ierauj mutulī, liek visu aizmirst

Un visu projām mest un kratīt nost,

Ej sevi pašu atmest citai gaitai.

5 Tas troksnis aizklāj, visu nospiezdams,
Kad dārdot, kaucot traucas darba ritums

Un melni putekļi uz acīm sēstas

Varbūt, varbūt, ka palīdz darba troksnis,
Ka slāpē visas sāpes, ilgas nomāc

10 Un cerēs apber pelnu putekļiem,
Un sirds varbūt uz laiku atpūšas.
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Visu cauru dienu

Steigt, steigt, steigt,
Mūžam darbu, darbu

Nav kad beigt.

Laika nava domāt,
Gars nu klus, —

Darba steigā atelš

Gars un dus.
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PALMAS UN ILGU MIERS

Varbūt manim palīdzētu palmas?
Slaikām rokām vēdinātu vēsmu,

Zaļā ēnā manim dotu dusu,

Debess līksmē zili lūkojoties,
5 Varbūt spētu aizmirst savas ilgas,

Palmas nokar zemu lapu pušķus,
Tālē lūkoļas pār jūru pāri,
Tur, kur Āfrikā mīt viņu māsas,
Karstas saules laimē gozējoties.

10 Palmas sadrebas še saltā zemē,

Ilgās gaisā izstiepjas pēc tāles —

Kādu mieru ilgām palmas dotu?
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JŪRAS SAGŠA

Plaši jūra izklājusi
Savu zilganzaļo sagšu

Starpā melniem klinšu kalniem.

Garām visām sagšas malām

5 Smagas sudrabviļņu bārkstis

Čaukst, kad sakust sagšas gali.

Virsū sagšai zelta audi,

Pārkaisīti ziliem rakstiem —

Pašas saules ieaudumi.

10 Ak, bagāta jūras māte!

Greznu sagšu izklājusil
Plašu lauku apņēmusi!

Atbild jūra vīpsnādama:
«Zaudēt sagšu saulē klāju, —•

15 Nakti rasas piemirkusi.»
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Ak, man nepietiek šīs vienas dzīves!

Visa darbā viņa aizgājusi,
Pats es palicis bez sevis ziņas,

Pamests bērns bez kopšanas un skolas.

5 Kur es esmu? Kam gar to ir daļa?
Gars un jūtas manim notruluši,

Atmatā es pats un mana druva.

Vai es zinu pat, kur manas mājas?
Kāda pasaule, kur esmu dzimis?

10 Kāds ir visums? Kas tur ir aiz tālēm?

Neko netveru es savām rokām.

Gars grib savilkt sevī pasauls vismu.

Gars ir vergs un svešinieks šai dzīvē.

Gars grib jaunu dzīvi, savu paša,
!5 Paša darītu, kā savu rīku.
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Ak, cik šaurs ir loks, ko aptver acis!

Auss ij nedzird pat līdz redzes lokam,

Tauste sniedz tiktāl, cik sniedzas roka,
Mute mēles tuvumā tik garšo,

5 Osme satver tik, cik gaiss tai pienes!
Raudu jūtam mēs un riebu vairām.

Tikko miesas dzīvību velk jūtas.
Cik tās prātam līdz? un cik vēl garam?
Kādas tāles gars lai sniedz ar viņām!

10 Tāles ilgāk smeldz arvien jo vairāk.

Ak, kad būtu jaunas tveramjūtas!
Varbūt tāles sniegtu gars un laimi.
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Agri aicin' jūra lūkot tāles,

Viļ ar cerēm rādīt jaunu zemi,

Saulē vizuļošu laimes jausmu: —

Rotaļā tad aizmet priekšā miglu,
Redz tik tāļbraucēju kuģu dūmus.
Tikai selga spīgo baltā svītrā.

Zaļām rokām viļņi uztver skatu,

Baltiem putu smiekliem aizrit tāļu: —

Ir tur, ir tur tomēr laimes zeme.
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Ko tu plosies, rocies? Ko tu gribi?
Viss tev ir, ko cilvēks grib priekš dzīves.

Ko tad vēl tu gribi, negausīgais?!
Ko tad miera nav tev, nemierīgais?

6 Kas tavs nemiers? iedomātās ilgas?
Dari darbu, nebūs nemiers, ilgas!
Savā šaurā lokā daudz var strādāt!

Darbā būs tad maz vai visas dzīves»

Nebūs laika padomāt par sevi.

10 — Aizies garām dzīve, paliks tāles.

Kur mēs esam! Kam mēs? Kur mēs būsim?
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Vai es tevi pazīstu, ko redzu?

Tavas acis, tavu vaigu, muti.

— Tavā sirdī vai es ieskatījos?
Mazu stūrīti no segas verot,

5 Metot tumsā ašu īsu skatu?

— Tava dvēsle, teic tu, manā delnā —»

Ak, es jūtu viņu, bikli drebot,

Ak, es neredzu to, delnu verot!

Manās acīs vaina: vājas, aklas,
10 Netver dvēsles gaismas sīkos viļņus.

— Citas acis jāliek man sev dvēslē,

Kas lai redz caur miesu cauri dvēslē.
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CEĻŠ

Klintīs ceļš gar jūru lauž sev taku:

Kalnos ver pa labi jūras skatu,

Kreisā saslien stāvas klinšu kraujas,

Kraujās uzceļ augsti villu-daili:

5 Klinšu stiebros dēsta akmensradzes,

Kailās sienās izkar vītņu segas,

Kairiem, raibiem ziediem izrakstītas:

Karstām, sārtām rozēm, vēsām neļķēm,
Kaktus' čūsku mēlēm, agavplaiksnēm;

10 Kur tik lūko acs, tur sarkans plankums
Kas tur zelta oranžvioletums?

Kaujas rotaļcīņā zils un sarkans;

Krāsu spilgtums reibin' pilnās acis,

Krastu jūrā atpūtu sev meklē —

15
— Ko tur gribi, ceļš, vai vest uz laimi?
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MŪSU KULTŪRA

Bagātas drēbes un ēsma,

Un greznīgi nami un villas,

Smaržūdens, zīdi un zelts —

Vai tā jau kultūra ir?

5 Spaidi un spiegi, un bailes,

Un kārtība, celta uz varu,

Ložmetējs, durklis un šķēps —

Vai tā jau kultūra ir?

Ticība, paklause, pātars
io Un paļauja valdošai varai:

«Dari ar mani, ko gribi!» —

Vai tā jau kultūra ir?

Nē, tur nav cilvēka cieņas,
Tā mūžam nav kultūra jāsauc:

15 Brīve un savdarbs, un gars —

Tur mūsu kultūra būs.
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MAZS DZEJOLĪTS

Kā īsa nopūta mazs dzejolīts
No dvēsles raisās, zūdot pasaulē.
Kas uztver to, tas īsas sēras jūt,
Tam ietrīs kaut kur dvēslē slēptas stīgas.
Ak, pati dvēsle dziļi sevī jūt,
Ka arī viņa ir tik nopūta,
Kas izdvesta tik tam, lai pazustu,
Varbūt no īsām sērām pavadīta.
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NEPIETICĪGAIS

Rīts un pusdiena, un vēlais vakars,

Visi līdzi klājas manā priekšā

Klajā pagalmā kā lokā liekti.

Acu starpā lec un riet man saule,
5 Staigā mēnesis ar visām zvaigznēm,

Zeltinmelnos šķirstos aizplūst naktis.

Visu spulgo spoguļstiklā jūra.
Grezno, izkrāso un izvizuļo.
Dod man divas pasaules un saules.

10 Skaistas, skaistas, vēl nevar patikt.
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Manim bailes ir no manas dzīves.

Dzīves skatiens ir tik bargs kā pērkons.
Dzīve prot tik prasīt, tikai prasīt.
Es vairs neizpildu, ko tā prasa.

Manim bailes ir no manas dzīves,

Sākot taču dzīvei bij ko solīt,

Kurš tās solījums ir ticis pildīts?
Vai man aiziet būs ar tukšām rokām?
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Vienmērīgā laidā elpo jūra,
Dzirdami iet viņas lielā dvaša —

Acis cieti, viegli aizmirsdamies,
Mazo elpu vienoju ar lielo.

5 Jūtas ieviļņojas lielā ritmā,

Visās dzīslās izplūst maiga jausma,
Jaunas mīlas jausma gavilējot:
Vienotība, salda vienotība!

Ak, bet mazā elpa nesniedz lielol

10 Mazuls līdzi netiek lielo soļiem,
Ak nu — vai tā ir jel jūras elpa?l
Tikai vēji dzenā jūras viļņus!

Atkrīt maigā jausma, atkrīt jūtas, —

Vienmērīgā laidā jūra elpo,
15 Dzirdami iet viņas lielā dvaša;

Mazā elpa atgaist raudādama.
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Savā namā gliemezis ir slēpies,

Dziļos kaktos ielocījies iekšā,

lerāvies un aizbultējis durvis.

Jūras smiltīs guļ ar savu namu,

5 Uzrāpies uz pašas ejas vidu,
Lai jel samin gājēji to kājāml

Dzirdami iet jūras lielā elpa —

Viņš bij iedomājies brālis jūrai,
Savu elpu vienot lielai elpai.

10 Kauns nu dedzina tam visas iekšas,

Slapjā sirds tam sažūst, iekšas raucas:

Nav kas samin, tikai iemin smiltīs!

Tālu, tālu lielā vienotība!

Vērsies pats ar savu domu sparu,
15 Kamēr tavā dvēslē elpos jūra.
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SAITES

Saite mūžam tevi tura sietu —*

Vai tā saite ir jau tava miesa?

Vai tā sietā roka pati saite?

Saite, saite, kura tura miesu!

5 Bet vai tava miesa — tu jau esi?

Lapsa nokož slazdā ķerto kāju —

Vai bez kājas lapsa nav vairs lapsa?
Vai bez rokas cilvēks nav vairs cilvēks?

Vai bez miesas gars tad gars vairs nava?

10 I bez miesas tevi domāt nevar?

Cik tev tādas vaļas — pamēģini!
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STIEGU PUĶES

Gars nu dusējis, lai dus nu miesas,

Gars nu negrib pietikt vairs ar ilgām —-

Pavītušām, bālām stiegu puķēm.

Gars grib reizi redzēt spilgtu gaismu,

Logus vaļā vērt uz svaigu gaisu,

Logā izliekties un saulē ziedēt.
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JŪRAS PELDĒTĀJS UN TĀRPIŅŠ

lesim jūrā peldēties!
— «Ziepes ņem, ko mazgāties!»

Man to ziepju nevajadzēs:
Smiltis rokas noberzēs.

*
— «Kur tu muti slaucīsi?»

Kārkliem zaļi palagi.

— «Zaļš kā tārpiņš paliksi,
Kārklu lapās rāposi, —

Atskries putniņš, tevi knābs.»

10 Es tam putnam pretī — skrābs!
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MĀLU PIKA UN KAS NO TĀ TIKA

Nupat kā rudens lietus lijis, —

Ansītis kopš rīta nav laukā bijis.
Nu viņam vienīgi pareizi šķietas
Skatīt, kā stāv tur ārā tās lietas.

5 Ārā jau Jancītis atrodas priekšā,
Abi ar kurpītēm peļķēs nu iekšā.

Lūk, mālos skaistas paliek pēdas,
Ka kurpītes sabrien, tur maz tiem bēdas.

Teic Ansītis: «Nu iesim pēdiņas taisīt!»

10 Teic Jancītis: «Nu mālus kā mūrnieki maisīt!»

«Tam santīms, kas dziļākas pēdiņas mīdīs!»

«Tam divi, kam dubļi augstāk šķīdīs!»
Nu abi dubļus tik spēcīgi mina,
Ka tāli visapkārt šļakatas dzina.

15 Abiem ij acīs, ij drēbēs tika,

Svārkos, ij biksās te pika, tur pika.
Gan Ansītis santīmu nopelnīja,
Bet mājās, ak, kādi bārieni bija!

Viņš santīmu labprāt atpakaļ dotu,
20 Ja kāds to no bāriena atbrīvotu.

Uz katru piku pa vārdam tika,

Līdz mātei rāties pēc neapnika.
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APSPRIEDE PAR RUDENI

Ansītis, priekšsēdētāj sr

Bērni, nākat uz apspriedi:
Mums skaidrībā jātiek par rudenil

Man šķiet, mums rudenis jāapsveic!

Starpsauciens no Kārlīša:

Pirms dienas kārtība jānoteic!
5 Lai Aldis tura referātu!

Starpsauciens no Pēcīša:

Ij koreferents lai būtu klātu!

Ansītis, priekšsēdētājs:
Kas pretī ir? Kas atturas?

Neviens. — Tad priekšlikums paliekas.
Es apsveikšu rudeni bagāto,

10 Kas dod mums no labākā labāko:

Ābolus, bumbierus, dažādas ogas» —>

Starpsauciens no Pēcīša:

Ir pašam pie āboliem jāpiezogas.

Ansītis, priekšsēdētājs:
Es lūdzu netraucēt svinību!

Starpsauciens no Kārlīša:

Diezgan būs svinīgu uzrunu,

15 Lai nāk nu Aldis ar referātu!

Aldis, referents:

Labi! — To daru ar mīļu prātu: —

Rudens nāk sārtos un zeltītos svārkos,

Lapas kā mērktas raibkrāsainos mārkos;



464

Skaidrs un vēss, un mākoņi staigā,
20 Aizejot dzērves sērīgi klaigā.

Rudens šurp atnāk ar savādu daili,

Zeltītiem augļiem, kad koki top kaili,

Apbalvo visus un priecīgus dara:

Pastiep tik roku, plūc augli no zara.

Koreferents Pēcis:

25 Skaisti skanēja rudenim slava, —

Bet tik skaista tā lieta gan nava:

Rudens daile? — bet lietus un dubļi 1

Ne katram tos atsver ieņemtie rubļi.
Plūkt ābolus, skaisti, kaut arī zagt, —

30 Bet kā ir lietū kartupus rakt?!

Rudens apbalvo visus? nu tā gan nava!

Bet tos tik, kam dārzs vai druva, vai drava!

Priekšsēdētājs Ansītis:

Man piekrīt teikt še pēdējo vārdu:

Rudens devums jāatzīst visiem par gardu.
35 Kad katram netiek taisnīga daļa,

Tā cilvēku vaina, ne rudens vaļa.
Tad būsim labi un neatrausim,

Ikvienam taisnīgo daļu ļausim!
Cik ābolu ir, tik visiem lai dalām,

40 Tā līksmi būsim visi līdz galam. —

Ar to mēs slēdzam šo apspriedi
Par mīļo bagāto rudeni!
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ĪSAS ILGAS

Sīkā ikdienība, cik tu mīļa biji
Savā vilinošā gara vienmuļībā:

Vienmēr steigties, kaut ko gūt, ko gādāt,
Gūt sev līdzekļus, lai baudīt spētu steigā,

5 Est, lai strādātu, un strādāt, nu: lai ēstu.

Vilina ar labklājību un ar daili;

Skandina par tāles ilgām — un tās ilgas
Tik līdz laimei sniedzas sev un citiem —

Sīkā ikdienība, cik tu mīļa biji,
lū Tā kā bērnu dienās mīkstais šūpolītis.
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MAZAIS AĢITATORS

Klau, Ansīti,
Šodien iesim uz futboli!

Paskatīsim, kā trenējas
Mūsu jaunās komandas!

5 Nē, to es nevaru.

Šodien man jāiet uz bērnu rītu.

Futbolu redzēšu ik dien',

Bērnu rīti pa svētdienām vien.

Tur mīļiem vārdiem mūs sveiks,
10 Viens onkuls pasakas teiks,

Tur dziesmas atskanēs,

Tur bērni gavilēs.

Cits spēlē ģitāri,
Cits atkal vijoli.

15 Cits vēl deklamēt māk —

Simtiem bērnu tur kopā nāk.

Nāc labāk līdzi man,

Tur visur prieki skan. —"
«Labi, es iešu ar —

20 Sportu ij vēlāk redzēt var.»
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1928

JĀZEPA ATJŪTAS

Prologs «Jāzepa un viņa brāļu» simtai izrādei

Nacionālajā teātrī 8. janvārī 1928. g.

Runa Dina:

Es dzirdu, Jāzepam aizvien vēl raudas,

Es viņa tulks, lai ir man izteikt jaudas,
Kur viņam sāp, — viņš teic:

«Es simtas reizes jūsu priekšā nācis;
5 Es atsedzis jums visu savu dzīvi,

Kā kreklu atrāvis no savām krūtīm,

Lai vaļā klātos visa mana būtne:

Mans vārīgums un vājums, manas vainas,

Ij manas brūces, kas man brāļu sistas,
10 Kā vecam kareivim no ienaidniekiem,

Kā briedim, kas no medniekiem tiek dzenāts,

Jūs dzirdējuši brēcam manas sāpes,
Un manas ciešanas jūs redzējuši;
Jūs līdzcietīgi tanīs lūkojāties,

15 Jūs manim piedevāt, jūs pažēlojāt:
Varbūt ij jums bij sirdī slepus sāpes,
Un es tik izteicu tās skaļos vārdos —

Es arī jūsu kopu sēru nesējs,
Kas nes tās tuksnesī, lai top jums vieglums.

20 Vai ir nu vieglums jūtams jūsu sirdīm?

Vai maigākas jums tapa sirds un dvēsle?

Vai dziļāk līdzjūtīgas tās pret brāļiem?
Vai mazāk nīstat jūs un vairāk mīlat? —
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Lūk, tad par velti nebūtu es cietis,
25 Tad laimīgs aizietu es pasauls tālēs, —

Bet, ak! es jūtu: miljons, miljons sāpes!
Un ir, un ir pēc miera, miera slāpes.»

Tā Jāzeps raud aizvien un nevar rimt,
Tik jums ir spēks: likt ilgu mieram dzimt.
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Saulainas jaunības jausmas visilgāki miņā mums dzīvo,
Kaut arī aukas tur kauc — miņa mums līksme tik ilgst.

Mūžam mus jusmin' no jauna tie brīvības cīniņu brīži

Tauta tad drausmoņus lauž, likteņus pati sev liek.

Mūžam tās jūsmas ij tevi sev līdzi cels pāri pār laiku:

Valdzinošs vizēs tavs vaigs, sauljaunas sajūsmas zaigs
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MĀKSLINIEKU VĀRDI

Jums pirmais vārds ir protests, cēls un griezīgs!

Jūs latvju tautas dvēsles izteicēji;
Jūs tulki viņas jūtām, viņas domām;
Jūs tautas audzētāji, daiļotāji,

5 Kas viņā dēstāt visu labu, cēlu;

Kas viņu priecējat un mierinājāt.
Jūs visu ziedojat, lai tauta zeltu,

Jums viņai priekos, bēdās līdzi dzīve —

Jūs latvju tautas dvēsles izteicēji!

10 Un nu jums aizliedz tautas dzīvi dzīvot?!

Un kas tie aizliedzēji tādi ir?

Tie latvju tautas miesu izsūcēji,
Kas tai kā dēles apkārt piezīdušies
Un, tautu noliesinot, tauki top.

15 Tie tautas mantu šķiež uz visām pusēm,
Bet tautas kultūrai to atraut pūlas, —

Jo kas tiem māksla, tautas gara dzīve?

Lai tikai varaskrēslā noturētos,
Tie izpārdod ij latvju tautas dvēsli.

20 Jums pirmais vārds ir protests, cēls un griezigs
Nost, nedarbji, no latvju tautas dvēsles!

Un brīvu ceļu dodat tautas mākslai!
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ZAGLIM ZAGĻA IZSKATS

Viens vīrs reiz pazaudēja savu cirvi.

Bij viņam aizdomas uz kaimiņdēlu,
Ka tas to nozadzis. — Vīrs novēroja,
Un viņam likās nu, ka kaimiņdēliņš

5 Tā staigā, it kā tiešām būtu zadzis,

Un ka tam acis taisni zagļa acis,

Un ka tas runā, it kā būtu zadzis.

No visas viņa būtības tam šķita,
Ka tas ir zaglis un to cirvi zadzis,

10 Jo citād' nebūtu tik līdzīgs zaglim.

Kad otru dien' vīrs gāja savā laukā,

Viņš grāvī ieraudzīja savu cirvi

Un atcerējās nu, ka viņu dienu

To bij še nolicis un piemirsis.

15 Bet trešo dien' vīrs satiek kaimiņdēlu
Un brīnās, ka to turējis par zagli,
Jo visā kaimiņdēla būtībā

Nekas vairs neatgādināja zagli:
Tik godīgas bij acis, runa brīva, —

20 Ne mūžam zaglis rāda tādu vaigu!
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SKAISTIE STRĀDNIEKMAIJA SVĒTKI

Skaistākos no gada svētkiem

Šodien svinam jautri —

Kas tie? jautā kautri.

Nu, tie strādniekmaija svētki.

5 Šodien sārti visi ziedi,
Šodien atkrīt darba biedi.

Skaistākos no svētkiem

Drošību mēs gūsim:

Uzveicēji būsim,
10 Visas dienas būs kā svētki.

Skaistākos no svētkiem

Spēkus cīņai smeļam,
Tumsas vaļņus šķeļam,
Būs mums gaiši saules svētki.

15 Skaistākos no svētkiem

Saucam: «Nost ar karu!»

«Nost ar tumsas varu!»

Lai reiz nāktu brīvībsvētki.

Skaistākos no svētkiem

20 Biedrus cīņai deram,

Uzvaru drīz ceram,

Visi līdz uz darba svētkiem.

Šodien sārti visi ziedi,

Šodien atkrīt darba biedi.
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VELTAS TUMSOŅU CERĪBAS

Reiz augsti cēlās sajūsmības viļņi
Un plūsma tvēra visu latvju tautu,
Kad mūža ienaidnieks

Bij jānoraida.
5 Tad baltās liesmās dedza visas sirdis,

Tad baltās liesmas dzina melno varu,

Ar sparu veicām tumsu, bet ne garu.

Bet liesmas atplaka un jūsma dzisa,

Un tumšas ēnas atkal sāka klaiņot,
10 Tad līda mošķi

Laupīt jauno valsti,
Teic: nost ar tautas tiesībām un brīvi!

Teic: tautu valdīt var tik, kad tā sieta. —

Bet tauta, valsti ceļot, klusi cieta.

15 Jau līksmoj' ienaidnieki, skuma draugi,
Ka tauta nogrimusi mantas rūpēs,
Ka gara gaisma zūd,
Slābst brīves jūta,
Ka varēs nodot tautu svešā jūgā,

20 Bet darba tauta klusi valsti cēla,

No darba cilvēkapziņu sev smēla.

Jūs, tumsoņi un mošķi, velti cerat:

Spiest atkal tautu, likt tai kakla kungus.
Vai domājat,

25 Ka atsparu tā nedos?

Ne darba tauta vien, ij godīgs pilsons
Vairs neļaus sevi mīt: «Lai tautai brīve,
Jo brīvē vien tik uzplaukst tautu dzīve.»
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VĒJŠ UN SIRDS

Pavasara lietus, vēji
Naktī smagi, gauži pūta, —

Naktī smagu, gaužu sirdi

Sausā kokā izlocīja.

Sīca sausa koka zari,
Sirds — tā klusu nostāvēja,
Līdzi sīlim caurā kokā

Gaida sauli iznākamu.
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NĀC, IESIM LAUKĀ!

Nāc, iesim laukā, ašāk, papu!
Ak, ko tev viss tik gausi iet?!

Lūk, lūk! — jau kļavai vairāk lapu!
Rīt ķirsis ziedēt sāks, man šķiet.

5 Nu nāc jel! Cik tev lēni soļi!
Man prāts tik ašāk laukos klīst.

Lūk: ūdens peļķe, vidū oļi!
Skat, Kāravs lec, ka ūdens šķīst!

Teic, papu, — vai tu ar tā vari?

10 «Nu, kur lai es tā lecu vairs?»

Tad skat, kā es — ij tu tā dari!

Bet tev jau kājas slapēt dairs.

«Jā, dairs.» — Mēs, jaunie, gan to spējam
«Bet mamma ko par kājām teiks?»

15 Zaut zeķes izkārsim pa vējam,
Gan mammiņa mūs mīļi sveiks!
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VANEMUINES DZIESMAS

(Veltījums

Igaunijas 9. vispārējiem dziesmu svētkiem)

Pēc ēstu teikas

1.

Mētrainupes augstā krastā

Svēta birze Tāras kalnā

— Tāras, ēstu lielā dieva. —

Senis laikis min to kalnu

5 Ēstu Kalevdēlu teika,
Stāstot viņu ceļojumus.

Kalevdēli skatījuši
Jau no tāles Tāras birzi

Grezni stāvam kalna galā.

10 Zeltin zaļa lapu spozme
Sedza kalnu, kalna lejā
Zili plūda Mētrainupe.

Bagātības pilnas druvas

Pavadīja Mētrainupi
15 Aizplūstam uz Peipus jūru.
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2.

Tāras kalna skaistā birzē

Katru vasaru uz svētkiem

Visa tauta kopā lasās.

Ļaudis nāk no malu malām,
20 Nāk no tāliem zemes galiem,

Nāk no vakariem un rītiem.

Nāk pa ceļiem, nāk pa upēm,

Kuģiem brauc no Peipus krastiem,

Šūpojas pa Mētrainviļņiem.

25 visi nāk, lai noklausītos

Dziedātāju daiļās dziesmās,

Dziedāt paši piedalītos.
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3.

Senāk, pirms vēl ļaudis nāca

Svinēt savus tautas svētkus,
30 Bij reiz citi lieli svētki.

Bij daudz lielāki tie svētki: —

Visa dzīva radībiņa

Bij še kopā aicināta.

Vanemuine, dziesmu dievis,
35 Sauca kustoņus un zvērus,

Sauca zivis, sauca putnus.

Toreiz zvēri bij vēl mēmi;

Nekauc' vilki, nerēc' lāči,

Neviens putnis nedziedāja.

40 Ij ne birze nežūžoja,

Ij ne upe nečaloja,

Ij ne vēji nešalkoja.

Ne kāds priekā līksmi smēja,
Ne kāds bēdās žēli gaudās,

45 Katris klusi mokas cieta.

Vanemuine iežēlojās
Pasauls bērnu mēmo moku,

Valodu tiem dāvināja:

Lai tie remdētu viens otru,

50 Lai tie tiktu gudri, labi,

Pasauli lai cēlu celtu.



479

4.

Tāras kalna skaistā birzē

Nolaidās tad Vanemuine,
Šalcot savā straujā gaitā.

55 Deva dižais Vanemuine

Visai dzīvai radībiņai
Katram savu pilnu tiesu:

Cik kurš uztvers veča dziesmu,

Cik kurš spēj to atcerēties,
60 Tik tās valodas tam lika:

Upe uztver svārku šalku,
Birze čaukstoņu un čalu,

Vecim zemei pieskaroties.

Diktos trokšņus iemīl vētra,
65 Čaukstēšanu, gurkstēšanu

Atceras, kam prieks to dzirdēt.

Cīrulim un lakstīgalai

Daiļās dziesmas iepatika,
Tie tās mūžam nebeidz dziedāt.

70 Zivīm tad gan neizdevās:

Galvas izbāza līdz acīm,
Ausis palika zem ūdens, —

Redz, ka vecis plāta muti,
Pašas viņam pakaļ dara,

75 Bet uz mūžu paliek mēmas.
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Cilvēks vien tik iepazina
Visas skaņas, visas dziesmas,

Vanemuines izdziedātas.

Tā vēl šodien dziesminieki

80 Dziļi dvēsli aizkustina,

Augsti ceļ mūs zilos gaisos.
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5.

Apdziedāja Vanemuine

Debess tāli, zemes daili,

Plašu pasauli un sauli.

85 Dziedāja ij zemes bērnu

Baltas dienas, mīļu laimi, —

Dziedāja ij cilvēkbēdas.

Sēra tika viņa dziesma,
Pats viņš gauži aizraudājās,

90 Asras lija viņa svārkos.

Asras svārkus izmērcēja,

Slapa septiņkārtu kreklis,

Neiztura Vanemuine.

Pacēlās viņš vēja spārnos,
95 Aizlaidās uz debess mājām,

Atstādams mums skaņu miņu.
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6.

Skaņu miņa ēstu tautai,

Tautas dēliem, tautas meitām,

Paliek sirdī noglabāta.

100 Nu tie saprot birzes šalku,

Upes čalu, putnu dziesmas,

Visas lej tiem sirdī drosmi.

Liekas vēl: pats Vanemuine

Staigātu starp dziedātājiem,
105 Dziesmu liesmas kurinādams.

Vasarsvētki, ziedu svētki,

Dziesmu laiki, līksmes laiki —

Visi lauki gavilēja:

Tauta atkal kopā lasās,
no Nāk no tāliem zemes galiem,

Nāk no vakariem un rītiem.

Viņu starpā Vanemuine,

Dziesmu liesmas kurinādams,

Staigā neredzamu gaitu.

115 Tūkstošiem tur dziedātāju
Aizkustinās tautas sirdis,

Tāli skanot tautas dziesmām. —

Dziesma dziesmu sveicināja,
Pāri robežām un tālēm

120 Estu tautas dziedātājus.
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KĀ TAISĪTS DEBESS

(Sena ēstu teika)

Senis laikis pasauls visums,

Skaistais visums stājās būtē,

Radīts tika gudrā ziņā,

Tika zvaigznēm pāri kaisīts,
5 Tika pārausts padebešam.

Un es zināju, kā taisīts

Debess un kā mēness māja,
Un kā saules kunga mītne.

Pusdienā top mesti meti,
10 Ausmas namā austi audi,

Vēlāks audums saules mājā.

Tur ir viss tas zīda zilums,
Tur ir samta sūnu krāsa,
Tur ir raibi starots sārtums.

15 Tur ir zelta dzeltains mirdzums —i

Visi austuvēs ir austi,
Visi minot gatavoti.

Lūk, tur auda skaistās drēbes,

Linu audus darināja,
20 Zemi kuriem izdaiļoja,

Debess malas izkrāsoja,
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Mākoņpulkus apmargoja,
Pasaulsgalus noraiboja,
Lai tā rītā atmirdzētu,

25 Saules lēktā atvizētu!

Radīja tur visas zvaigznes,
Līdzi raibo varavīkšņu,

Auda mēness zelta drānas,
Auda saules staru svārkus.

30 Senu senis gudrais tētis

Labi darbu darināja,
Skaistu cēla pasauls ēku —

— Tā mums vēsta ēstu teika.
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SKAIDRA DZĪVĪBA

Visu dzīvē vienaldzīgu reiz tu rodi,

Gari vilktās dienas lēni apnicīgas, —

Visas dzīves saites raisīsies tev reizi.

Raisīsies, jā, raisīsies reiz visas, visas:

5 Tikai kādēļ vēl es neraisos no saules,

Vienaldzīgi nespēju tās lēktu skatīt?

Kādēļ skatu atraut nevaru no jūras?
Kas tik nevairāmi grūtsirdīga pati,
Kas tik apnicīgi vienmuļīga šalcot?

10 Kad es pārvarēšu reiz šīs beigu jūtas,
Kur no radniecīgiem skatiem nespēj šķirties,
Un kas skaujot cieši tver vēl trešo — dvēsli?

Tik šī trijotne vēl palikusi pāri,
Vienatne, kas spulgo trijās parādībās, —

15 Ij no parādībām jāraisās reiz vaļā!

Visam dzīvē vienaldzīgam reiz ir jātop,
Visām dzīves saitēm raisītām reiz jātop,
Dvēslei jāraisās no saules, jūras, sevis: —

Skaidra dzīvība, kas trīc tik laik' un telpā.
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VĪRS UN SUNS

Vīrs iziet rītā baltās drēbēs,
Bet ceļā lietus viņu ķer,

Viņš piespiests uzģērbt citas drēbes.

Kad vīrs nu pārnāk, viņa suns

5 Vairs kungu nepazīst un rej.
Vīrs dusmojas, grib suni sist,

Bet kaimiņš viņam rāmi teic:

«Kam suni sist, tas vainīgs nav.

Tu būtu darījis tāpat.
10 Kad aizskrejot suns būtu balts

Un, mājās nākot, būtu melns,

Vai tad tu nebrīnētos arī?»
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VAIRS NE

Šīs gurdās acis negrib vairāk raudāt,

Tik elsas krūtis rauj un kaklu žņaudz;
Jo ražot vairāk asru — kam to jaudāt? —

Jau sauss ir avots, izsmelts ir par daudz.

5 Bet, cerams, sausas acis redzēs vairāk,
Tās laika būtnei caururbsies jo kairāk.

Šī laika būtne — ko tur slēpt? — tik puvums;

Tas visu miekšē, bet es esmu ciets.

Zēl, žēl, ka zūd viss vecais dailes guvums?
10 No visa vaļā; gars nekur nav siets!

Vai nav vairs izžūstošā asru tvaika?

Nē! — Steidz tad: pielūko, ka ej pie laika!
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Mīla top trula,

Naids top ass,

Sajūsma izkūp,
Laiks top mazs.

Tad lepna ir gaita,
Tad nicinošs skats,

Kad apziņa krūtīs,

Cik niecīgs ir pats.
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ROŽAINA ATLIEKA

Bija debess bāli zila,

Zvaigzne rožu mākoņās, —

Pretim reta priežu sila

Galotnītēs tumšojās.

Vai to ainu aizmirsīšu

Vēla mūža lokumos? —

Tavu zvaigzni rozēm vīšu,
Naktī ņemšu sevim līdz.
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NELĪDZA CĪŅA

Pieci zili mākoņnaži
— Divi asi, treji truli —

Dūrās vakarsaules krūtīs,

Sārta asins krāso jūru.

5 Pieci zelta saules stari

— Divi spalgi, treji spulgi —

Pretī spīgo nikniem nažiem,

Debess augstē uzšaudamies.

Izbijies no augstes skatās

10 Mēness sašķobītu seju;
Tālā debeskaktā bikli

Zvaigznes mirkšķina ar acīm.
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SĒKLIŅAS

Doma un darītā j s

Katra doma

Reiz par darbu kļūst, —

Darītāju

Ij pret viņa gribu gūst.

1. 1. 1928.

Graudiņš patiesības,
kalns melu

«lenaidnieka uzbrukumos

Allaž graudiņš patiesības!»
— Jā, — uz grauda patiesības

Uzkrauj trejus kalnus melu.

24. 8. 1928.

Uguns un kvēpi

«Dūmu nav nekad bez uguns!»
— Jā, — no baltas, skaidras dzirkstēs

Saceļ melnus kvēpu dūmus,

Pielaiž pilnu kaimiņsētu.

Tava bagātība

Visu dzīvi atsvērt spēj viens mirklis!

Simtu jaunu domu dod viens mirklis —

Tūkstots mirkļu ir ik katrā dienā,

Vai tu jēdzi, cik tu bagāts esi?!
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AUGŠĀ, PILSOŅI!

Vēlēšanu laikā

Augšā, jūs pilsoņi!
Atskan valsts saucieni:

«Sargāt savas un tautas tiesības!»

Augšā, valsts darbinieki!

5 Augšā jūs sevišķi:

«Sargāt savas, sargāt valsts tiesības!»

Ik pa trim gadiem jūs sauc:

«Uzmanāt: valsti tie jauc,
Tie, kas valsti skaita par savu!

10 Naudu no valsts tie ķer,
Savās kabatās ber,

Dzīvo kā meža brieži pa pļavu.»

Dzenat no pļavas tos nost!

Lai tie brēc: «Ak, mums posts!»
15 Korupcijai reiz padarīt galu!

Viņi grib purvā mūs vest,

Jums nu būs glābiņu nest,

Rādīt, kur ceļš uz laimīgu malu!

Tautai lai ir viss spēks!
20 Tautu likt jūgā ir grēks!

Ceļu uz nākotni rādīs jums strādnieks,

Kad tik viņš valdībā būs,

Tauta labklāji gūs:
Tauta pati sev valdnieks un gādnieks.
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PĀRĀKAIS

Trīs zēni sanāk un lielās:

«Es par jums pārāks!» pirmais tielās:

«Es izmācījos par vienu dienu

Visu vienreizvienu!»

5 «Par dienu vienreizvienu, — tas nieks!

Bet,» saka otrs, «kad es saņemos,

Tad es iemācos

Par stundu divreiz divi — lūk, prieks!»

Trešs teic: «Ko lielāties? — Tie tik joki!
l° Jūs abi pret mani esat tik spoki! —

Kas to spēj tā kā es:

Uz rāvienu noķert trīs vardītes!?»

«Rādi šurp, parādi!»
Sauc vienā balsī sāncenši.
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CĪŅAS DIENĀ

Proletāre, latvju strādniecība,
Stāvi nu tu savā sargu vietā!

Visās pusēs naidnieki tev uzbrūk,

Draud tev laupīt asnīm gūto brīvi,
5 Draud ar jaunu fašistisku jūgu —

Tu jau atceries vēl cara jūgu,
Tu to lauzi, devi latvjiem valsti:

Sargā gūto! Gūsti jaunu brīvi!

«Grūta cīņa, kaut ij miera cīņa:
10 Saindētiem ieročiem nāk naidnieks,

Šķiru cīņu vērš par zvēru cīņu.»
— Ko tur! Taisnība veic vēl ne tādus!

«Mugurā mums uzklūp pašu brāļi!»
— Saudzat brāļus cīņā, rīt taps biedri,

15 legūsat tos savai pārliecībai,
Katrā cīņā stiprāki jūs tapsat!

«Rupja vara grābj no vienas puses,

Bads no otras spiež par velti strādāt,

Peļņas mazāk top, bet dzīvot dārgāk,
20 Bagāts laupītu, bet nabags taupi!» —

Šodien saucat: stop! tiem nekrietnajiem,
Blēžiem, spekulantiem, koruptantiem!
Veiksim mēs, jo mūsu skaitlis miljons!
Darba tauta, darbā norūdītā,

25 Cīņās vingrināta, izmācīta:

Vecie — akmens, jaunie — tērauds, mazie — dzirkstis!
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JAUNAIS PASTNIEKS

Tēvs ir vēstulīti rakstījis:
«Kur nu būs man pastiļoni?»
— «Es,» teic mazais Ansītis,
«Pastā aizskriešu ar joni!»

5 «Labi! Pasta kantori

Tu jau nu gan atrast vari,

Bet vai tu gan mācēsi

Nopirkt pasta marku arī?»

«Jā!» — «Tad marku nopērci,
1° Kastē iemet vēstuli!

Tik jau marku uzlikt piemini!
Uzlipini labi stipri!»

Ansīts ceļā devās ņipri;
Pastā marku nopirka,

15 Kastē vēstuli iemeta;

Tad atmin, ka tēvs piekodina,
Lai tikai stipri marku uzlipina

Labi. Bet kur? — To piemirsa.
Tik Ansītis daudz nedomā:

20 Marku stipri lipina
Uz pastkastītes vāku

Un teic: «Lūk, kā es māku!»

Nu, bērni, pasakāt,
Vai jūs darītu arī tāpat?

25 Un nezin, ko tēvs Ansītim teica,

Kad tas savu uzdevumu tā veica.

Bet Ansīts gan vēlāk teicis: «Ir grūt
Par pastnieku būt.»



496

NERĀTNIS

Es tēti itin mīlu gan,

Viņš labas lietas nopērk man, —

Bet, kad es dažreiz neklausu,

Viņš krāmējas gar>nuguru.

5 Bet māmiņa, tā cita lieta;

Tai sirsniņa nekad nav cieta,

Un lai es padaru nez ko,

Tā pabar pirms, pēc apmīļo.

Es nezin', kā tas noticis,
10 Es šodien būšu nerāmis:

Kaut ko, kaut ko es izdarīšu,

Tā saplēst ko, tā nosviest tīšu.

Un tiešām saplīst dārgais trauks —

Nu bāriens būs vai cits kas jauks!?
15 Bet māmiņa, tā — raud! — Ko nu?

Kā žēl! — Nekad vairs nebūšu

Ne nerātnis, ne trakošu!
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ATGĀDIŅA VĀRDS

DARBA TAUTAI JAUNĀ GADĀ

Pirms desmitu gadiem vārds

Kā atgādiņš teikts,
Nu atkārtots priekš nākotnes,

Jo darbs vēl nav beigts.

5 Atgādina vārds

Lai sirdīs jums turas,

Kā svēlēs un kvēlēs zārds

Aiz desmitiem gadiem vēl kuras.

Sakāt jauniem, kas nezin,
10 Sakāt veciem, kas aizmirst: —

«Revolūcijas gūto sargāt!

Latvijas brīvi glābt!
Ne mūžam neatslābt!»



498

PĒC DESMIT GADIEM

Pirms desmit gadiem tas gan bija,
Es jautāju: «Vai Latvija jau brīva?»

Man toreiz katris priecīgs atsacīja:
«Jā, Latvija ir brīva, brīva, brīva!»

5 Es teicu: «Skaisti! Bet lai ir vēl spīva,
Jo tauta brīva nevar būt nekad par daudz!»

Un tagad ko es dzirdu? «Ir par daudz!

Par daudz jau brīva ir tā Latvija!
Un tagad viena tikai vajaga:

10 Ka brīvai kājai pinekļus lai mauc!

Ka brīvo kaklu sakas drusku žņaudz!»
«Bet, mazākais, ka brīves cīnītājus šmauc!»

Tā apkārt man cits sauc, cits jauc, cits kauc, —

Teic: brīvē sākuši mēs izlaisties,
15 Jo pārāk labi mums še klājoties.

Tās balsis man liekas kā zināmas,

Pirms desmit gadiem dzirdētas.

Es brīnos: vai mēs tiešām pārāk brīvi?

Vai tiešām vedam pārāk zaļu dzīvi?

20 Vai tiešām tauta ēd par daudz tās maizes?

Vai tiešām katram ir par maz jau raizes?

«Jā! jā! — jā! jā!» man pretī kliedz

Un sajūsmības diskantā tik spiedz:
«Mums šogad jubileja, gaviļgads!»

25 Tik kaut kur lejā dobji atskanēja: «bads!»
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Kad mājup gāju,
Es klusi sevī nodomāju:
Ak, Latvija,
Ko brīve tevim atnesa? —

30 Kā savu dzīvi izveidot tu prati,
Kad dzīvi vadīt sāki pati?
Tu nebiji spīva, —

Bet manim galvā vēl atmiņa klaudz:

Nekad par daudz nav tauta brīva,
35 Nekad par daudz.
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NOVĒLĒJUMI VALSTS DARBNIEKAM

Ne sevim dzimstam mēs, ne sevim augam,
Ne tēva, ij ne mātes acu raugam, —

Mēs visi sabiedrības aicināti,

Tās darbā jāpieliek ir visi prāti,
5 Bet darbinieki, kurus valsts liek darbā,

Tie jūgti pienākumā sūri skārbā.

Cik tauta sabiedrisko dzīvi vada,
Tik valsts un darbnieki tās gaitu vada,
Tad taisnība kā priekšzīme lai valda

10 Vispirmā kārtā tur pie zaļā galda;
Tad priekšnieki, kam rokās dota vara,

Kā paraugi lai pirmie darbu dara!

Sauc valsti mehānisku aparātu,
Bet katris rats tur apbalvots ar prātu;

15 Valsts darbnieks nav kā nedzīvs kloķis griežams
Nē, tam viss pašam domājams un spriežams,
Un nevar to, kā grib, šurp turpu bīdīt,

Ne aklā paklausībā kungiem dīdīt.

Lai virzītu uz nākotni valsts dzīvi,
20 Der darbnieki, kas uzskatos ir brīvi!

Lai darbinieku spējas vien krīt svarā,

Lai nav tas nodots kāru kliķu varā!

Nu, vai mums valst' darbi rit gludā gaitā?
Teic nē! Tad izskaužat, kas darbu maitā!
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MAKŠĶERNIEKI UN ZIVTIŅAS

Makšķere mugurā,

Tārpiņi kārbiņā —

Zēni uz strautiņu skrēja,

Makšķer-makšķer-makšķerēja:
5 Div' zivtiņas noķēra,

Citas strautā atstāja
Un stingri noteica:

«Peldat, bet nelecat laukā!

Citādi liksim jūs vārāmā traukā!

io Un kā tad jums būs?»
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MĪĻAI MĀMIŅAI

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu,

5 Tu vienmēr esi labiņa
Un žēlo mani katru brīdi:

Riet saule, aiziet dieniņa,
Bet tu aizvienam silti spīdi.

Pie tevis nāku nākdama,
10 Vai manim bēdas ir, vai prieki,

Tev pieder katra domiņa,

Vai svarīgs kas, vai kādi nieki.

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Par visu vairāk mīlu tevi —

15 Man balta dzīves taciņa:
Tu savu sirsniņu man devi,
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BĒRNU LASĀMAIS STŪRĪTIS

Jā, māmiņ, zin\ — tur katrs sēd solā,

Gandrīz tik klusi un rātni kā skolā,

Bet nav gan tur tās stingrības,
Tā jūties kā mājās pie māmiņas.

5 Tik tur jau nu gan daudz ērtāk var justies, —

Še mājās tik šauri, tik nepakusties!
Tur visiem ir kur piemesties,
Ar grāmatām, kladēm var izplesties.

Un daudz tur bērnu, sēd katrs pie galda
10 Un priecīgs lasa, bet klusums valda;

Ņem, kādas tik tīk no tām grāmatām,
No nopietnām vai arī jocīgām.

Kad ienāk, tad kājas ir jānoslauka,
Tur netrūkst ij papīru atkritumtrauka;

15 Uz galda ii puķu pušķīši,
Pie sienām daudz gleznu redzēsi.

Tas mīļais bērnu lasāmais stūrīts,

Kā kanārīšu putniņu būrīts,

Kad palasījušies, bērniņi dzied,
20 Un visiem no prieka vaidziņi zied.
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SAPNIS

Caur miglu vien kā sapnis tu man redzies,
Kā tāļa atmiņa, kas — te jau dzistu, —

Kā aizbūtības plīvuri tu sedzies.

Ar varu rauju to, — kā tas lai kristu,
5 Kas pats no sevis aužas ciešāk audā,

Lai varbūt jaunā pastarā reiz ristu?

Un vienmēr sirds vēl jūt šai dziļā snaudā,

Ka manim būtu tu kā toreiz tuvu

Un tevi turētu es siltā glaudā.

10 Vai sapnis bija tas, ka tevi guvu?
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Ko vēlu, lai nes mums jaunais gads?
Lai krietnāks top katris pats.
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PELE UN VĒRSIS

Še tas nebij, tas bij Ķīnā,

Lielam mandarīnam Čangam
Bija dzimumdienas svētki.

Mandarīna apakšnieki
5 Izzināja to, ka priekšnieks

Peles zvaigžņājā bij dzimis:

Lika izliet zelta peli
Visā lielumā — kā balvu.

Mandarīns bij ļoti priecīgs,
lū Pateicās par dārgo balvu,

Beigās laipni piezīmēja:
— «Jā, vai zināt, manai sievai

Drīz būs arī dzimumdiena,

Viņas zvaigžņājs — lielais vērsis.)/

15 Apakšnieki sabaidījās.
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1929

GRIPA UN DEGUNTIŅŠ

«Māmiņ, ak, kā es gribētu
Laukā iet!

Logs ir tik pārliek-pārlieku
Aizsalis ciet!

5 Saredzēt nevar nekā,

Kā bērni skrien jautrā pulciņā!»

Meitiņ, mīļā, tu nevari!

Ārsts tevim liegs.
Pirms savu gripu izguli,

to Arā liels sals un sniegs!
Zin', kuram deguntiņš sasala,
Tam nāk gripa vai šarlaks, vai masala.

«Nu, māmiņ, mīļo, es sargāšos,
Nenāks nekas!

15 Tik dikti silti es saģērbšos!
Cik tev būs patikas!
Bet uz pašu deguna spicīti
Es uzmaukšu lelles micīti!»
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CENSONIS

Ko tu centies? Ko tu gribi?
«Naudu.»

Ko ar naudu sasniegt gribi?
«Baudu.»

5 Vai tā nezaudēsi darbam

jaudu?!
Vai tu nejūt' nākamības

draudu?!

«Es uz visiem brīdinumiem —'

10 šķaudu!»
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DEPUTĀTS-REDAKTIERS

Priekš runāšanas deputāts,
Bet, lūk, tam rakstīt nesas prāts!

Viņš visur pret mums teic brīvu vārdu,

Un neērti to stiept uz zārdu: —

5 Tam jāliedz būt par redaktieri,
Tad reizi būs mums mājās mieri!

Tad korupcija varēs plaukt,
Kad deputāts to nespēs jaukt.

Pag, redaktieris-deputāts,
!ū Man tevi ierobežot prāts!



ASPAZIJAS 35 GADU DARBS

(Prologs svinībām Nacionālajā teātrī)

Bij laiks, ko tagad saprast jums ir grūti,
Pat ticēt grūti, ka tāds laiks reiz bijis: —

Gargaras dienas vilkās vienmuļīgi, —

Kā siieķes riebīgi un lēni velkas —

5 Bij debess viengabala pienainpelēks,

Ij ļaudis pienainpelēki, bez dvēsles.

Tad pēkšņi atmirdza kā sīciņš stariņš,
Caur prizmu lūzdams septiņkrāsu vizmā!

Un ļaudis pārbrīnās — un pirmo reizi
10 Ceļ galvas augstāk, jauž kā svešu dairu

Un tomēr savu, it kā nākamību,

Kā aicienu un dailes solījumu.

Kur nācis dairs? Vai burvju parādība?
Jā, burve pavērusi lukturīti:

15 Tas bij tik prologs, burve sūta tēlus,

Nāk vaidelotes skaistums: svešs tās cēlums

Tad sūta jūsu pašu dienu tēlus,

Tie sadrebina jūs un rauj jūs tālēs!

Laiks nāk, jūs saviļņo uz jaunu dzīvi,
20 Lauž pušu šķēršļus, sagāž senos slogus:

Pār kauju pērkoņiem, straujcīņu liesmām

Spīd sedzot burves sudrabotais šķidrauts.
Tas skaistus dara cīniņus un baigus,
Un ļaudis briesmās skatās gaišām acīm.
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25 Kad briesmas aug un veic, un pazūd cīņa,
Un klusos kaktiņos raud bāru bērni, —

Tiem burve maigi piesviež ziedu klēpi,
Par saules stūrīti vērš klusos kaktus —

Ak, burve pati še ir bāru bērnā,
30 Ar balvām nākusi še atrast mājas.

Še sevim atradusi mūža māju,
Kur viņas gaisa tēli mirdzējuši
Un ļaužu sirdīs viesušies un miesās.

Tie divas dzīves dzīvo, mirt vairs nevar

35 Un saista nemirstībā pašu burvi:

Un svētī tevi līdz ar tautas audzēm.
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NOVĒLOJUSIES VASARA

Nu saki, mīļā māmiņa,
Ko vēl arvien ir tik salti?

Ko nenāk un nenāk vasara

Ar siltu vēsmas šalti?

5 Kur paliek tik ilgi pumpuri?
Ko raibās puķītes gaida?
Ne dzied vēl mazie putniņi,
Ne pļavās tauriņi skraida.

Man sen jau pašuva kleitiņu —*

10 To zilo ar zeltaino vītni. —

Mēs brauktu uz laukiem vai jūrmalu,
Uz bērnu vasaras mītni.

Tur es un mana kleitiņa
Par visām būtu visskaistākās,

15 Lai tad tur katra actiņa
Par mani priekā laistās.

«Nu, mīļo meitiņ, nebēdā!

Drīz silts būs, jūs skriesat pa āri,

Un katra būs skaistākā kleitiņā!»
20

— Bet es pār visām pāri!
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SAULĪTES UZDEVUMS

VASARAI

Saulīte — māmiņa,

Vasara — meitiņa,
Saule sūta meitiņu

Puķītes dēstīt.

5 «Zilas, zeltas, sarkanas

Kaķīšu pēdiņas,
Vizbulītes, gailenītes,

Zilajos zvaniņus.

Drīzi skolas bērniņus
10 Izlaidīs laukā,

Lai pēc melniem burtiņiem
let raibos ziediņos!

Sarkanas rozītes

Dēsti visvairāk,
15 Lai bāru vaidziņi

Top rožu sārti!»



KUNGS UN DIVI UBAGI

Vecu pasaku es lasu —

Mūsu dienām pamācību:

Briesmīgs kungs reiz bijis senāk,

Nežēlīgi spīdzinājis,
5 Ļaudis paguruši mokās, —

Vecais übags iežēlojies.

Jūrā sala, salā akmens,

Zem tā akmens elles ala —

Elles alā vecais übags
10 Kungu pabāzis zem akmens.

Kas vels akmeni no alas,

Atsvabinās briesmu kungu,
Tas būs nolādēts uz mūžiem,

Nodevēja vārda nesējs.

15 Bet to veco briesmu kungu

Sagrābs dzelžos jaunais übags —

Metīs ellē piķa katlā,

Tur tas piķi smirdot sadegs.



KOMENTĀRI
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Sajā sējumā letverts pēdējais Raiņa kārtotais un viņa dzīves laikā

iznākušais dzejoļu krājums «Mūza mājās», dzejnieka jaunības dienu

dzejoļu kopojums «Rīta dziesmas» un dzejoļi, ko Rainis publicējis pe-

riodikā vai grāmatās, bet nav uzņēmis savos krājumos.

Dzejoļu krājumā «Mūza mājās» Rainis iekļāvis savus apsveikumu

dzejoļus, veltījumus dāvātās grāmatās un albumos, prologus lugu izrā-

dēm un dažādiem sarīkojumiem, atvadu vārdus draugiem. Krietna daļa

šo dzejoļu publicēta periodikā, bet vairāku dzejoļu pirmpublicējumi

atrodami krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā. Atsevišķā grāmatā

iznāca tikai «Mūza mājās» pirmā daļa (1923. g.), otro daļu no perio-

dikā publicētajiem un rokrakstos palikušajiem dzejoļiem Rainis pievie-

noja krājumam, to ievietojot kopotos rakstos «Dzīve un darbi». Tātad

ar «Mūza mājās» noslēdzas Raiņa paša sastādīto krājumu hronoloģija

un jau iezīmējas pāreja uz ārpuskrājumu dzejoļiem, kas veido šī sē-

juma lielāko daļu.

Atsevišķi izdalīts ir Raiņa jaunības dzejoļukopojums «Rīta dziesmas»,

pie kura ieceres un kārtošanas Rainis strādāja ilgus gadus, taču atse-

višķā izdevumā krājums tā arī neiznāca un dzejnieka dzīves laikā

publicēts netika.

Šim divām sējuma daļām seko hronoloģiskā sacerēšanas secībā sa«

kārtotie Raiņa ārpuskrājumu dzejoļi
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MŪZA MĀJĀS

KRĀJUMA TAPŠANA

Krājuma «Mūza mājās» dzejoļi nav tapuši vienā noteiktā periodā.

Krājumā sakopoti Raiņa veltījumu dzejoļi, kas sacerēti laikā no 1904.

gada līdz 1925. gadam, kad dzejnieks krājumu sagatavoja ievietošanai

kopotos rakstos «Dzīve un darbi».

Tāpat plašs ir arī dzejas objekta un adresāta diapazons — krā-

jumā ietverti gan intīmi veltījumi tuvākajiem cilvēkiem, gan oficiāli

apsveikumi dažādām organizācijām un svētku prologi jubilejas reizēs.

Tādējādi krājums «Mūza mājās» bez tiešām dzejas mākslinieciskām

vērtībām sniedz ieskatu Raiņa attieksmēs ar daudziem un dažādiem cil-

vēkiem, liecina par viņa līdzdalību dažādu aprindu sabiedriskajos pa-

sākumos. Tas viss zināmā mērā raksturo arī vidi, kurā Rainis dzīvoja,

viņa sabiedrisko darbību attiecīgajā laika posmā.

Krājumā ir vairāki prologi lugu izrādēm, kuri, no vienas puses,

akcentē un izgaismo Raiņa paša ieskatu attiecīgā dramatiskā darba

idejiskajā saturā, bet, no otras puses, sniedz īpatu kultūrvēsturisku

liecību par tā laika jubileju izrāžu vai rakstnieku piemiņas vakaru

organizēšanu.

Pēc atgriešanās no Kastaņolas Latvijā dzejnieku ievēlēja dažādās

biedrībās. Gan Raiņa sabiedriskais stāvoklis, gan goda biedra pienā-

kumi prasīja, lai jubileju un svētku reizēs viņš reaģētu uz attiecīga-

jiem notikumiem, taču nevienā veltījuma dzejolī dzejnieks nekur ne-

cildina buržuāziskās Latvijas vadītājus un politiķus. Rainis arī savos

veltījumu dzejoļos runā par brīves sauli, par tautas brīvi, kas visā

viņa daiļradē nozīmē darba tautas brīvi, atbrīvošanos no gadsimtiem

ilgā vācu muižniecības jūga. Raiņa attieksme pret buržuāzisko Latviju

bija kritiska, un, gadiem ejot, šī kritika kļuva asāka, sarūgtinājums dzi-

ļāks. Par to uzskatāmi liecina dzejolis «Pēc desmit gadiem» (skat. ši

sējuma 498.—499. lpp.), vairāki dzejoļi šī izdevuma 6. sējumā, kā arī

ieraksti dienasgrāmatā.
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Par publicētu un nepublicētu apsveikumu, veltījumu, prologu sa-

kārtošanu un izdošanu atsevišķā krājumā Rainis domājis vairākkārt.

Starp krājuma «Mūza mājās» dzejoļu melnrakstiem saglabājusies ar

1918. gada 15. aprīli datēta lapiņa, kurai ir uzraksts «Prologi»

(22924/77). 1921. gada sākumā kādā citā lapiņā atzīmēts sākotnējs, no

krājuma «Mūza mājās» pirmizdevuma stipri atšķirīgs plānojums

(22924/78). Krājumu Rainis sakārto divus gadus vēlāk. Pārdomājot

1923. gada ieceres, dzejnieks 25. februārī rakstījis: «Izdomāju plānu

darbiem, kas vajadzīgi un iespējami. Ik dienu pa 1 dzejolim, vairāki

tulkoti. Marts, aprīlis: Aforismi un Runas, Tad 3 mēn. luga. Ragana

vai Grakhs. Tad 3 mēn. dzejas. Nācējs. Paliek: 3 mazi krājumi svei-

cienu, Cilv. brālis, Rampsinītis, Ģirts Vilks.»

Minēto trīs mazo sveicienu krājumu vietā Rainis izveidoja krā-

juma «Mūza mājās» pirmo daļu ar trim nodaļām. Pirmajā nodaļā «Zem

olīvas» ietvertie dzejoļi gandrīz visi sacerēti Kastaņolā, otrajā — «Zem

ābeles» — mijas kā emigrācijas laikā, tā arī dzimtenē divdesmito gadu

sākumā tapušie dzejoļi, bet trešās nodaļas «Zem ziemeļegles» vienīgais

dzejolis, kas saistās ar dzejnieka studiju gadiem ziemeļu galvaspilsētā

Pēterpili, sacerēts 1904. gadā.

1923. gada otrajā pusē krājuma kārtošana noris it intensīvi, un

dzejnieks 25. jūlijā ieraksta dienasgrāmatā: «Kārtoju prologus, ir sis-

tēma, sanāk 4 loksnes.» Saglabājušās arī lapiņas ar plašāk izvērstiem

krājuma plānojumiem (22924/78—80).

9. augustā Rainis dienasgrāmatā atzīmē: «.. rakstu satura rādītāju

«Prologiem».» Krājuma kārtošanu Rainis turpina arī 10. augustā: «Va-

karā strādāju labi ilgi pie prologiem, pabeidzu kārtot, tikai prologs

jāraksta un epilogs, ja iznāk.» 11. augustā dzejnieks raksta ievaddzejoli

prologu krājumam: «Mostos 5, ceļos 7, rakstu prologu prologiem, iznāk

82 rindiņas.»

Krājuma kārtošanu, spriežot pēc ieraksta dienasgrāmatā, Rainis

pabeidz 14. augustā: «Ceļos 1/2 8, norakstu Prologu prologiem. Gribu

nobeigt grāmatu, ir 76 lp., piedzejoju klāt 4 dzejoļus, nu ir 80. Grā-

mata gatava. In. nones Gulbim . .»

Sakārtošanas gaitā krājuma apjoms paplašinājās.

Krājuma «Mūza mājās» pirmajā daļā sākotnēji ievietoti 74 dzejoļi.

Lielākā daļa šo dzejoļu sacerēti vai arī sākti sacerēt Šveices emigrā-

cijas periodā (1906.—1920. g) un pirmo reizi publicēti krājumā «Mūza

mājās».

leraksts Raiņa dienasgrāmatā 1923. gada 21. augustā liecina, ka jau

nedēļu pēc manuskripta nosūtīšanas uz izdevniecību saņemts krājuma

korektūras eksemplārs un 25. augustā Rainis to nosūta atpakaļ uz iz-

devniecību.
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1925. gadā krājumam pievienotajā otrajā daļā ir 32 dzejoļi, no

kuriem 25 tapuši laikā no 1923. līdz 1925. gadam.

Publicējot krājumu «Mūza mājās» kopotos rakstos «Dzīve un

darbi» (3. sēj.), nedaudz reducēta tā pirmā daļa, jo atsevišķi dzejoļi

pārnesti uz citiem krājumiem. Tomēr krājumā «Mūza mājās» Rainis

atstājis vairākus dzejoļus, kas ar nelielām redakcionālām atšķirībām

ievietoti arī citos viņa dzejoļu krājumos. Atī zinātniskajā izdevumā tie

atstāti divās vietās un publicēti atkārtoti.

Tā kā norādes par dzejoļu pirmpublicējumiem, kas dažiem dzejo-

ļiem pievienotas krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā un kopotos

rakstos «Dzīve un darbi», vairākos gadījumos ir nepareizas, šajā kopotu

rakstu izdevumā visas ziņas par dzejoju pirmpublicējumiem sniegtas

tikai komentāru nodaļā.

IZDEVUMI

Līdz iespiešanai kopotos rakstos «Dzīve un darbi» krājums «Mūza

mājās» pilnā apjomā atsevišķā grāmatā nav iznācis. Krājuma pirmā

daļa iznākusi vienu reizi:

Mūza mājās. Sveicieni daudziem un vieniem R., A. Gulbis, [1923].

87 lpp.

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM UN MOTO

PROLOGS PROLOGIEM (7. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. un 11. augustā. Pirmpublicējums «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 3.—5. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22924/I—4, datēts ar 1923. g.

8. un 11. augustu, bez virsraksta), 1.—31. rindas tīrraksts (22809/

248—249) un 32.-82. rindas tīrraksts (22992/5—7, bez virsraksta).

«ZEM MO2AM ZAĻAS SKAISTAS OLĪVAS» (13. lpp.)

Pirmpublicējums «Mūza mājās» pirmizdevumā, 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22992/8).

PROLOGS «SKATUVEI UN DZĪVEI» (15. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 23. un 24. janvārī. Pirmpublicējums žurnālā «Ska-

tuve un Dzīve», 1913, 1. nr., 1.—3. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.
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Saglabājies uzmetums prozā (22924/13, datēts ar 1913. g. 23. jan-

vāri), dzejoļa uzmetums (22924/9—lo, datēts ar 1913. g. 23. janvāri),

10.-19. rindas melnraksts (22924/7, datēts ar 1913. g. 24. janvāri),

visi bez virsraksta, 1.—22. rindas melnraksts (22924/6), 23.—40. rindas

melnraksts (22924/8, bez virsraksta), visa dzejoļa melnraksts (22924/

11—12, datēts ar 1913. g. 24. janvāri, ar virsrakstiem «Prologs. Skatu-

vei un dzīvei», «Skatuvei un dzīvei. Prologs»), pirmpublicējuma izgrie-

zums ar Raiņa labojumiem (22924/22—23), visa dzejoļa teksts —

I.—Bl. rinda svešā rokrakstā, 82.-84. rinda Raiņa rokrakstā

(22992/9—13).

Dzejolis veltīts žurnālam «Skatuve un Dzīve», kura 1. numurs

iznāca Rīgā 1913. g. februārī.

ASPAZIJAI (18. lpp.)

Sākotnējā iecere datēta ar 1907. g. 3. augustu. Sacerēts 1913. g.

24. un 25. februāri. Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1913, 3. nr.,

273.—274. lpp., bez apakšvirsraksta un ar vairākām citām atšķirībām no

pamatteksta.

Saglabājušies vāciņi (22924/15, datēti ar 1907. g. 3. augustu, 1913. g.

24. un 25. februāri, ar virsrakstu «I. jubilejai»), dzejoļa uzmetums

prozā (22924/16, datēts ar 1907. g. 3. augustu), melnraksts (22924/
18—20, datēts ar 1913. g. 24. februāri), 7.—12. rindas melnraksts

(22924/21, datēts ar 1913. g. 25. februāri), visi bez virsraksta, un visa

dzejoļa teksts svešā rokrakstā (22992/14 —16, ar piezīmi, ka pārrakstīts

no pirmpublicējuma).

Dzejolis uzrakstīts sakaiā ar Aspazijas literārās darbības 25 gadu

jubileju.

Šajā izdevumā dzejoļa 22. rindā atjaunots teksts pēc melnraksta

un pirmpublicējuma — starp vārdiem «viens» un «mēness» iestarpināts

izlaistais vārds «mūža».

UGUNSDVESLES AIZEJA (20. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 19. un 20. augustā. Pirmpublicējums laikrakstā

«Jaunā Dienas Lapa», 1913, 189. nr., 17. (30.) aug. Tas atšķiras no pa-

matteksta.

Saglabājies dzejoļa uzmetums prozā (22924/25, datēts ar 1913. g.

19. augustu), vāciņi (22924/24, datēti ar 1913. g. 19. augustu), meln-

raksts (22924/25—32, datēts ar 1913. g. 20. augustu), 9.—16. rindas tīr-

raksts (22924/33), abi bez virsraksta, un visa dzejoļa teksts svešā rok-

rakstā (22992/17—20, ar piezīmi, ka pārrakstīts no pirmpublicējuma).

Dzejoli sarakstīt Raini ierosināja iespaidi A. Bēbeļa bērēs. Mūža

pēdējos gados A. Bēbelis dzīvoja Šveicē, kur arī mira 1913. g. 13. au-
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gūstā. A. Bēbeja izvadīšana notika Cīrihē 1913. g. 17. augustā. Tajāpie-

dalījās strādnieku kustības darbinieki no daudzām valstīm, arī Rainis.

Šajā izdevumā labota kļūda 10. rindā — «zvaigznes» labots par

«svaigmes».

«PUT, VĒJIŅI!» PROLOGS (22. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 14. martā (?), 14. maijā (?), 23 maijā, 1., 2. un

6.—8. oktobrī. 3.—li. rindas pirmpublicējums laikrakstā «Jaunā Dienas

Lapa», 1913, 233. nr., 8. (21.) okt., bez virsraksta un apakšvirsraksta,

1.—54. rindas un 81.—104. rindas pirmpublicējums laikrakstā «Dzimte-

nes Vēstnesis», 1913, 233. nr., 9. (22.) okt., ar virsrakstu «lz Raiņa

prologa lugai «Pūt, vējiņi!» Pēterburgas Lav. Labd. biedrības jubilejas

izrādē», visa dzejoļa pirmpublicējums laikraksta «Dzive» literāriski zi-

nātniskajā pielikumā, 1913, 42. nr., 19. okt. (1. nov.). Dzejoļa fragmentu

un visa dzejoļa pirmpublicējumi atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums prozā (22924/47, datēts ar 1913. g. 14. martu (?),

14. maiju (?), ar virsrakstu «Ideja»), 1.—78 rindas melnraksts

(22924/39—40, datēts ar 1913. g 14. martu (?) un 2. oktobri), 1.—12.rin-

das melnraksts (22924/48, datēts ar 1913. g. 23. maiju), abi bez virs-

raksta, 1.—13. rindas melnraksts (22924/44—45, datēts ar 1913. g.

14. maiju, 1. un 8. oktobri, ar virsrekstu «Prologs»), 1.—18. rindas

melnraksts (22924/37, datēts ar 1913. g. 8. oktobri, ar virsrakstu «Pro-

logs»), 20.—28. rindas melnraksts (22924/38, datēts ar 1913. g. 7. ok-

tobri), 55.-80. rindas melnraksts (22924/43, datēts ar 1913. g7. ok-

tobri), 79.-84. rindas melnraksts (22924/46), 84.—104. rindas meln-

raksts (22924/41, datēts ar 1913. g 6. oktobri), 87.-93. rindas meln-

raksts (22924/42, datēts ar 1913 g. 7. oktobri), 94.—100. rindas meln-

raksts (22924/42, datēts ar 1913. g. 6. oktobri), pēdējie seši bez virsrak

sta, un divi visa dzejoļa tīrraksti (22992/21 —27, ar virsrakstiem «Uz

Pēterburgas Labdarības biedrības 35 gadu svētkiem. Prologs lugai «Pūt,

vējiņi!»», «Prologs lugai «Pūt, vējiņi!». Uz Pēterburgas Labdarības bied-

rības 35 gadu svētkiem»; 127917/1—6, bez virsraksta)

Prologa rokraksti vienkopus atrodas vāciņos (22924/36—49), ku-

riem dzejnieks uzrakstījis ««Pūt, vējioi!» Prologs», prologa rindu skaitu

un datumus «14. 5. 13.» un «1., 2., 6., 7., 8. 10. 13.». Zem datumiem pa-

vilkta svītra un uzrakstīts «6 dienas». Tas vedina domāt, ka pie pro-

loga dzejnieks galvenokārt strādājis minētās 6 dienas, kaut gan rok-

rakstiem ir arī citi datējumi.

Luga «Pūt, vējiņi!» sacerēta 1913. g. no marta sākuma līdz augusta

beigām. Datējumi prologa melnrakstu lapiņās (daži gan stipri padzisusi

vai arī pārlaboti — marts labots par maiju) liecina, ka prologs sākts

vienlaikus ar lugas pirmo cēlienu, t. i., 1913. g. marta vidū.
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Norāde, ka prologs «Nolasīts Pēterpilī, 6. oktobri 1913. g., «Pūt,

vējiņi!» pirmizrādē», ir papildināma. Jubilejas dienās aktieris Mikus

Sīlis to nolasīja divas reizes — pirmo reizi 1913. g. 5. (pēc jaunā

stila 18.) oktobrī biedrības jubilejas svētku mielastā, pēc tam 6. (19.) ok-

tobrī lugas pirmizrādē.

Novērsta kļūda dzejoļa 94. rindā — «par» labots par «pār».

DĀRGAJIEM GARA TUVIEM NO LEJASCIEMA (26. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 20. un 21. augustā. Pirmpublicējums laikrakstā

«Jaunā Dienas Lapa», 1912, 193. nr., 21. aug. (3. sept), ar virsrakstu

«Dārgajiem garā tuviem no Lejasciema — L. Bērziņ, O. Bērziņ,

K. Kaņep, L. Elgažniek, K. Aizupietim, M. Aizupietim v. c». Dzejolis

publicēts kopā ar Raiņa vēstuli «Jaunās Dienas Lapas» redakcijai.

Dažas dienas vēlāk, 1912. g. 28. augustā (10. septembrī), dzejolis

publicēts laikraksta «Dzimtenes Vēstnesis» 199. numurā kopā ar infor-

māciju par «Zelta zirga» izrādēm Lejasciemā un Raiņa pateicības vēstuli

«Jaunās Dienas Lapas» redakcijai.

Saglabājušies divi melnraksti (22924/52 un 22924/51, abi datēti

ar 1912. g. 20. augustu un bez virsraksta), divi tīrraksti (22924/51, da-

tēts ar 1912. g. 20. augustu, bez virsraksta, un 22924/50, datēts ar

1912. g. 21. augustu, ar tādu pašu virsrakstu kā pirmpublicējumā),

Raiņa vēstule «Jaunās Dienas Lapas» redakcijai ar dzejoļa tīrrakstu

(140224/1, ar tādu pašu virsrakstu kā pirmpublicējumā, uz vēstules

svešā rokrakstā uzrakstīts nepareizs datējums — «1910»), kā arī dzejoļa

publicējuma izgriezums no laikraksta «Dzimtenes Vēstnesis» (22992/29,

bez virsraksta, tas lasāms informācijas tekstā pirms dzejoļa, ar Raiņa

piezīmēm). Minētā laikraksta izgriezums (bez avota norādes) atrodas

Raiņa sakārtotajā krājuma «Mūza mājās» manuskriptā.

Kārtojot dzejoļus krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumam, Rainis

šajā izgriezuma lapiņā izdarījis vairākus koriģējumus — norādījis, ka

vārdi «Dārgajiem garā tuviem no Lejasciema» krājumā liekami par

dzejoļa virsrakstu, bet informācija par izrādēm drukājama lappuses

apakšā kā piezīme zem dzejoļa teksta. Raiņa norādījumi respektēti gan

krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā, gan arī kopotos rakstos «Dzīve

un darbi» (3. sēj., 298. lpp ). Piezīmē ieviesušās divas kļūdas: 1) infor-

mācija par «Zelta zirga» izrādēm publicēta nevis «Jaunajā Dienas

Lapā», bet «Dzimtenes Vēstnesī» (1912, 199. nr.); 2) izrādes notika ne-

vis 1910., bet 1912. g.
1 Šajā izdevumā kļūdas novērstas.

1
Kalnača B. Pēc tradīcijas — Lejasciemā, 1910. gadā, — «Lite-

ratūra un Māksla», 1969, 36. nr., 6. sept., 4. lpp.
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Rainim adresētās vēstules autori ir divu kaimiņu pagastu — Gal-

gauskas un Lejasciema — iedzīvotāji, «Zelta zirga» izrādes dalībnieki.

Raiņa kopotos rakstos «Dzīve un darbi» dzejolis nodrukāts divas

reizes — 3. sējumā (298. lpp), krājumā «Mūza mājās», un 5. sējumā

(290. lpp.), pie lugas «Zelta zirgs». Arī šajā izdevumā dzejolis ievietots

abās vietās.

SVEICIENS UZ «UGUNS UN NAKTS» SIMTO IZRĀDI (27. lpp.)

Sacerēts 1914. g. 16.—20. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Skatuve

un Dzive», 1914, 4. nr., 97.—98. lpp., bez apakšvirsraksta.

Informējot par jubilejas izrādes norisi, dzejoli publicēja laikraksts

«Jaunā Dienas Lapa», 1914, 85. nr., 16. (29.) apr., ar virsrakstu

«J. Raiņa sveiciens «Uguns un nakts» 100. izrādei» un piezīmi zem

virsraksta («No «Skatuves un Dzīves» 4. numura»), un «Jaunā Avīze»,

1914, 42. nr., 19. apr. (2. maijā), ar virsrakstu «J. Raiņa sveiciens

«Uguns un nakts» 100. izrādei».

Pirmpublicējums un pārējie dzejoļa teksta publicējumi atšķiras no

pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22924/59, datēts ar 1914. g. 16. aprīli, bez

virsraksta), I.—lo. rindas melnraksts (22924/60, datēts ar 1914. g

17. aprīli), 1.—12. rindas melnraksts (22924/61, datēts ar 1914. g. 17. ap-

rīli), 1.—17. rindas melnraksts (22924/54, datēts ar 1914. g. 18. aprīli),

7.—12. rindas melnraksts (22924/55, datēts ar 1914. g. 18. aprīli),

11.-17. rindas melnraksts (22924/56), 19.-21. rindas un 52.-54. rin-

das melnraksts (22924/62, datēts ar 1914. g. 18. aprīli), 11., 19.—30. rin-

das melnraksts (22924/57, datēts ar 1914. g. 18. aprīli), 25.-30. rindas

melnraksts (22924/58), 26.-46. rindas melnraksts (22924/64, datēts ar

1914. g. 20. (?) aprīli), 44.-48. rindas melnraksts (22924/63, datēts ar

1914. g. 19. aprīli), 49.-54. rindas melnraksts (22924/59, datēts ar

1914. g. 19. aprīli), visi bez virsraksta.

Dzejoļa melnraksti atrodami vāciņos (22924/53) ar uzrakstu «Pro-

logs Ug. un N. J. teātrī» un datējumiem «29. 1. 14.» un «31. 1. 14.», taču

vāciņos melnraksti datēti ar citiem datumiem un dzejoļa rokraksti ar

šādiem datējumiem nav atrasti.

Saglabājies arī tīrraksts (22992/31—35, datēts ar 1914. g. 16. un

19. aprīli, ar virsrakstu «Sveiciens uz «Uguns un nakts» simto izrādi

15. 4. 14.»), kas atrodams vāciņos (22992/31 —36) ar pamattekstam atbil-

stošu virsrakstu un datējumiem «16. 4. 14.» un «19. 4. 14.».

«Uguns un nakts» 100. izrāde notika Jaunajā Rīgas teātrī 1914 g

15. (28.) aprīlī. Prologu nolasīja aktieris Kārlis Hamsters.

E. Smiļģis — Lāčplēša lomas tēlotājs jubilejas izrādē
— pat dau-

dzus gadus vēlāk atcerējās, ka skatītājiem «Vislielākais prieks bija par
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paša Raiņa vēstuli, ko viņš atsūtīja no emigrācijas un kas noderēja

par svētku izrādes prologu. Šai prologā dzejnieks sevi apzimē par at-

balsi, kas cēlusies no «tautas balss un visu tautu tūkstoš gadu ilgām».»1

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 5. rindā — «lūkojoties» la-

bots par «lūkojaties».

SVEICIENS SVEICINĀTĀJIEM (29. lpp.)

Sacerēts 1914. g. 5. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mājās»

pirmizdevumā, 22. lpp.

Saglabājies melnraksts (23256/277, bez virsraksta) un tīrraksts

(22992/37, ar virsrakstiem ««U. v. n.» simtās izrādes apmeklētājiem un

sveicinātājiem», «Sveiciens sveicinātājiem»), abi datēti ar 1914. g.

5. maiju.

Pēc «Uguns un nakts» 100. izrādes Rainis saņēma daudz apsvei-

kumu. Tie ierosināja dzejnieku uzrakstīt dažas rindas atbildei.

PUSIDEĀLISTAM (30. lpp.)

Pirmpublicējums laikraksta «Laika Atbalss» literārajā pielikumā,

1912, 8. nr., 13. (26.) okt., ar virsrakstu «Prologs «Pusideālistarn»» un

citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums prozā ar virsrakstu «Gulbja dziesma»,

1.—2. rindas melnraksts, visa dzejoļa melnraksts, abi pēdējie bez virs-

raksta. Visi minētie rokraksti glabājas Raiņa lugas «Pusideālists»

pirmrakstos (19260). Saglabājušies arī trīs tīrraksti (23098/22 un

22760/136—137, abi ar virsrakstu «Prologs»; 22992/38—40, ar virsrak-

stiem «Pusideālistarn», «Pusideālistiem»).

Tīrrakstā (22760/136) Rainis pierakstījis, ka «Prologs rakstīts vienā

laikā ar lugu, bet bij palicis nenodrukāts aiz dažiem iemesliem», un at-

zīmējis norādījumus par vēlamo salikumu.

Tīrrakstā (22992/38 —40) ir piezīme, ka «Pusideālista» prologs «div-

kārt aizkavējies — palicis nenodrukāts, kad lugu «Pusideālists» nodru-

kāja, un palicis neuzvests, kad lugu uzveda».

No pamatteksta atšķirīgais un, domājams, visagrāk rakstītais tīr-

raksts (23098/22) atrodams kladē, kurā pārrakstīti vairāki citi Slobodskā

sacerēti un vēlāk krājumos «Vētras sēja», «Klusā grāmata», «Tie, kas

neaizmirst» v. c. uzņemti dzejoļi.

«Pusideālista» pirmizrāde notika 1903. g. 20. aprīlī Jaunajā Lat-

viešu teātrī. 1912. g. Jaunais Rīgas teātris sagatavoja jaunu lugas iestu-

1 Smiļģis E. Raiņa «Uguns un nakts» 100. izrāde. — «Literatūra

un Māksla», 1949, 38. nr., 18. sept., 4. lpp.
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dējumu. Ta pirmizrāde 1912. g. 26. septembri prologu nolasīja aktrise

Lilija Ērika.

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 25. rindā — «pārraugi» la-

bots par «pāraugi».

UZ JAUNU GAITU (32. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 28. novembrī, 1. un 2. decembrī. Pirmpublicējums

žurnālā «Tagadne», 1913, 1. nr., 3. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22925/307—308, datēts ar 1913. g. 28. no-

vembri, 1. un 2. decembri, ar virsrakstiem «Jauna gaita», «Uz jaunu

gaitu») un visa dzejoļa teksts svešā rokrakstā (22992/41 —43, ar piezīmi,

ka pārrakstīts no pirmpublicējuma).

Dzejolis uzrakstīts ka apsveikums progresīvajam žurnālam «Ta-

gadne», kura 1. numurs iznāca 1913. g. decembrī.

Žurnālu sadzīvei, zinātnei un mākslai «Tagadne» izdeva žurnālistu

un literātu biedrība «Ideja». Tā redkolēģijā darbojās marksistiskie pub-

licisti J. Daniševskis, V. Knonņš v. c. Arī Rainis bija žurnāla «Ta-

gadne» līdzstrādnieks.

Vienlaikus ar pirmpublicējumu žurnālā «Tagadne» dzejoļa frag-

menti (1.—6. un 25.—30. rinda) publicēti laikrakstā «Jaunā Avīze»,

1913, 102. nr., 24. dcc. (1914, 6. janv.), raksta «Jauns pasākums latvju

žurnālistikā» ieskaņā.

Šaja izdevuma novērsta kļūda 13. rinda — «gaiss» labots par

«gars».

MANIEM DĀRGIEM BIEDRIEM UN DRAUGIEM CĪRIHES KOLONIJĀ

(34. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 18. septembri. Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunais

Vārds», 1915, 262. nr, 12. (25.) nov. Tas nedaudz atšķiras no pamat-

teksta.

Saglabājies tīrraksts (22924/67, datēts ar 1915. g. 18. septembri, ar

virsrakstiem «Cīriķiešiem», «M. d. biedriem un draugiem Cīr. kolo-

nijā») un dzejoļa teksts svešā rokrakstā (22992/44 —45, ar piezīmi, ka

pārrakstīts no pirmpublicējuma).

Dzejoļa tīrraksta (22924/67) mala lasāma Raiņa piezīme: «Liels pal-

dies no visas sirds Jums, kas man tuvi ne vien gara, bet arī rokām

sniedzami.» Piezīme rakstīta 1915. g. 22. septembrī.

Dzejoli Rainis veltīja Cirihes latviešu emigrantu kolonijai pateicība

par 50 gadu jubilejā saņemtajiem apsveikumiem.

Novērsta kļūda dzejoļa 14. rinda — «vainadziņi» labots par «va-

nadziņi».
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VAIRĀKIEM SVEICINĀTAJIEM UN JAUTĀTAJIEM (37. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 27. septembrī. Pirmpublicējums krājuma «Sveika,

brīva Latvija!» pirmizdevumā, 10. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pa-

matteksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22924/68, datēts ar 1912. g. 27. sep-

tembri, un 22992/47).

KAD MANI VAIRĀKI JAUTAJĀ, VAI DARBA TAUTAI VAJGOT

MĀKSLAS (37. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 28. septembrī un 9. decembrī. Pirmpublicējums

krājuma «Sveika, brīvā Latvija!» pirmizdevumā, 9. lpp., ar virsrakstu

«Kad man jautāja, vai darba tautai vajaga mākslas?» un citu nelielu

atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums (22925/201), melnraksts (22756/117, datēts ar

1912. g. 28. septembri), abi bez virsraksta, un divi tīrraksti (22736/15,

ar virsrakstu «Kad man jautāja, vai darba tautai vajgot mākslas?», un

22992/48, ar virsrakstiem «Kad mani vairāki jautāja, vai darba tautai

vajgot mākslas?», «Kad vairāki mani jautāja, vai darba tautai vajgot

mākslas?»).

KAD MANI LODZA IZŠĶIRT, KURAI PUSEI TAISNĪBA (38. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums krājuma «Sveika,
brīvā Latvija!» pirmizdevumā, 13. lpp., ar virsrakstu «Kad mani lūdza

izšķirt, kurai grupai taisnība» un citu nelielu atšķirību no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22756/117, datēts ar 1912. g. 28. septembri,

ar virsrakstu «Kad mani lūdza izšķirt, kurai grupai taisnība») un tīr-

raksts (22992/49).

KAD MAN ŽĒLOJAS PAR SAVSTARPĒJU NAIDU (38. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums krājuma «Sveika,

brīvā Latvija!» pirmizdevumā, 12. lpp., ar virsrakstu «Kad man ziņoja

par savstarpēju naidu».

Saglabājies melnraksts (22924/68, datēts ar 1912. g. 28. septembri,
ar virsrakstu «Kad man ziņoja par savstarpēju naidu») un tīrraksts

(22992/50).

DĀRGIEM DRAUGIEM, SVEICINĀTAJIEM UZ PIRMO MAIJU, KĀ

ATBILDE (39. lpp.)

Sacerēts 1911. g. 16. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Muza mā-

jās» pirmizdevumā, 32. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22924/69, datēts ar 1911. g. 16. maiju, bez

virsraksta) un tīrraksts (22992/51).

Dzejoli Rainis uzrakstījis kā atbildi Cīrihes latviešu emigrantu kolo-

nijai, kuras apsveikumu viņš saņēma Kastaņolā 1911. g. 14. maijā.

Melnrakstā zem dzejoļa teksta ir Raiņa rakstīta piezīme —

I «<Pirmā maija sveicinātājiem Cīrihē L.S.C.S.>

II Uz pirmo maiju sveicinājums dārgajiem biedriem L.S.C.S.»

L.S.C.S. — liekas, te domāta Latvijas Sociāldemokrātijas Cīrihes

sekcija.

TEV, KAD PĀRNĀCI PĒC VESEĻOŠANĀS (41. lpp.)

Domājams, ka dzejolis sacerēts 1923. g. 3. aprīlī. Pirmpublicējums

krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā, 34. lpp Tajā ir neliela atšķirība

no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22992/53, datums lapiņā grūti salasāms,

liekas, rokraksts bijis datēts ar 1923. g. 3. aprīli).

P... (42. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 27. novembri. Pirmpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 35. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamat-

teksta.

Saglabājies melnraksts (22924/70, bez virsraksta, ar veltījumu

«P. Sējam») un tīrraksts (22992/55, ar virsrakstiem «P. Sējam līdz

ar V. kalendri», «P...»), abi datēti ar 1907. g. 27. novembri.

A. C .... (43. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 27. novembrī. Pirmpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 35. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/71, bez virsraksta, ar veltījumu

«Cielēn») un tīrraksts (22992/56, ar virsrakstiem «A. Cielēn kdzei līdz

ar kalendri V.», «A. C...»), abi datēti ar 1907. g. 27. novembri.

1907. g. Raiņa un Aspazijas ilggadīga paziņa Amanda Cielēna,

1905. g. revolucionāro notikumu dalībniece, dzīvoja emigrācijā Šveicē.

Z... UZ ZIEMSVĒTKIEM (43. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 24. novembrī. Pirmpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 35. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/72, bez virsraksta, ar veltījumu

«Zanderson») un tīrraksts (22992/57, ar virsrakstiem «Zanderson kdzei

uz ziemsvētkiem», «Z. uz ziemsvētkiem»), abi datēti ar 1907. g. 24. no-

vembri.
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A. C . ... UZ ZIEMSVĒTKIEM (43. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 25. decembri. Pirmpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 36. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22924/73, bez virsraksta, ar veltījumu «Cie-

lēn») un tīrraksts (22992/58, ar virsrakstiem «A. Cielēn kdzei uz ziem-

svētkiem», «A. C. uz ziemsvētkiem»), abi datēti ar 1907. g. 25. de-

cembri.

Sajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 4. rindā —
«zale» labots par

«saule».

N. M.... UZ LIELDIENĀM (44. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 5. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 36. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/59, datēts ar 1909. g. 5. maiju, ar virs-

rakstiem «Uz lieldienām», «N. M .... uz lieldienām»).

BALTAJAM PUTNIŅAM (44. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 5. maija. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 36. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/60, datēts ar 1909. g. 5. maiju, sākot-

nēji bez virsraksta).

A. C .... UZ SUDRABKĀZĀM (44. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 24. (?) jūnijā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/74, datēts ar 1908. g. 25. (labots

par 24.) jūniju, bez virsraksta) un tīrraksts (22992/61, ar virsrakstiem

«A. Cielēn k.», «A. C. uz sudrabkāzām»).

LAIPNA VĀRDA TEICĒJAI (45. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 25. jūlija. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/81, bez virsraksta) un tīrraksts

(22992/62, datēts ar 1909. g. 25. jūliju).

Domājams, ka dzejolis veltīts aktrisei Birutai Skujeniecei, jo dzejoļa

melnrakstā un tīrrakstā 1. rindā sākotnēji rakstīts «Tu, Rūtiņ» (Švei-

ces emigrācijas laikā Rainis sarakstījās ar Birutu Skujenieci un viņai

sūtītās vēstulēs bieži lietoja uzrunu «Rūtiņ»). Vēlāk tīrrakstā «Rūtiņ»

svītrots un aizstāts ar vārdu «pate».
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JAUNAJAM PĀRĪTIM (45. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «MUza mājas» pirmizdevumā, 37. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/82) un tīrraksts (22992/63).

Domājams, ka dzejolis veltīts Birutai Skujeniecei un Jānim Dam-

bekalnam.

RŪTIŅAI (46. lpp.)

Sacerēts 1913. g. t. februāri (?). Pirmpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 38. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/83, datēts ar 1913. g. 1. janvāri, jan-

vāris labots par februāri, bez virsraksta) un tīrraksts (22992/64).

Domājams, dzejolis rakstīts ka atbilde uz kādu aktrises Birutas

Skujenieces vēstuli.

MAIJZIEDĪTEI (46. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Muza mājas» pirmizdevumā, 38. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/84) un tīrraksts (22992/65)

R. S., KAM MĒNESS PAR SOTNI .. . (47. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 30. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 39. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/85, datēts ar 1912. g. 30. maiju, bez

virsraksta, zem teksta rakstīts «Kam mēness par sūtni», daļa lapiņas

noplēsta) un tīrraksts (22992/66).

Domājams, ka dzejolis veltīts aktrisei Birutai Skujeniecei.

PĀRĪTIM, KAS BIJA SABARIES UN ATKAL SALABIS (47. lpp.)

Sacerēts 1911. g. 17. janvārī. Pirmpublicējums krājuma «Muza mā-

jās» pirmizdevumā, 39. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/67, datēts ar 1911. g. 17. janvāri, ar

virsrakstiem «Tonijai», «Pārītim, kas bij sabāries», «Pārītim, kas bija

sabāries un atkal salabis»).

Domājams, ka dzejolis veltīts rakstniecei Ivandei Kaijai (īstā v.

Antonijai Lūkinai), ar kuru Šveices periodā dzejnieki, īpaši Aspazija, sa-

rakstījās. Ivande Kaija arī viesojās pie Raiņa un Aspazijas Kastaņolā.

BIJUŠAI SKOLNIECĪTEI (48. lpp )

1.—12. rinda sacerēta 1914. g. 7. maija, 13.—18. rinda —8. maijā.

Pirmpublicējums krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā, 40. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22924/87, datēts ar 1914. g. 7. un 8. maiju,

bez virsraksta), tīrraksts (22992/68, datēts ar 1914. g. 7. maiju, sākotnēji

bez virsraksta, vēlāk ar virsrakstiem «Elzai Stērstei», «Bijušai skolnie-

cltei», pirmais virsraksts rokrakstā datēts ar 1914. g. 12. maiju) un vā-

ciņi (22924/86, datēti ar 1914. g. 7. maiju, ar uzrakstu «Sveiciens Elzai

Stērstei»).
1891. g., kad Rainis neilgu laiku strādāja par advokāta palīgu pie

pazīstamā jurista Stērstu Andreja Jelgavā, viņš iepazinās ar nākamo

dzejnieci Elzu Stērsti, tolaik 6 gadus vecu meitenīti.

1913. g. rudenī iznāca E. Stērstes pirmais dzejoļu krājums «Prelū-

dijas». Šo grāmatu autore nosūtīja uz Šveici Rainim un drīz vien sa-

ņēma atbildes vēstuli ar dzejoli. Saglabājies Raiņa vēstules uzmetums

(22924/87, datēts ar 1914. g. 12. maiju).
Nosūtot Rainim krājumu, E. Stērste viņu godāja par savu skolotāju.

Vēlāk, domājams, kārtojot krājuma «Mūza mājās» manuskriptu, Rainis

dzejolim uzrakstījis virsrakstu «Bijušai skolniecītei».

TEV (48. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 6. novembrī, 1920. g. 20. martā. Pirmpublicējums

žurnālā «Līra», 1923, 1. nr., 9. lpp., ar virsrakstu «Lai draud» un ci-

tām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22992/69, datēts ar 1918. g. 6. novembri,

1922. g. 20. martu, ar virsrakstiem «Lai draud», «Sev pašam», «Tev»).

«ZEM ZAĻAS, KA ZEM KAILAS ĀBELES» (49. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Muza mājas» pirmizdevumā, 43. lpp.,

bez virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22992/70).

JUMS, SIEVIETĒM! (51. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 4. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Sudrabota

gaisma» pirmizdevumā, 5. lpp., bez virsraksta un ar vairākām citām

atšķirībām no krājumā «Mūza mājās» ievietotā teksta.

Saglabājies melnraksts (22779/239, datēts ar 1921. g. 4. maiju),

teksts svešā rokrakstā, ar Raiņa labojumiem (21335), L rindas tīrraksts

(22779/296), visa dzejoļa tīrraksts (22780/4). Visi rokraksti bez virs-

raksta.

UZ «DAILES TEĀTRA» ATKLĀŠANUAR «INDULI UN ĀRIJU» JAUNĀ

SKATUVES lETĒRPĀ (52. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 17. un 19. novembri. Pirmpublicējums krājuma
«Mūza mājās» pirmizdevumā, 46.—47. lpp.
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Saglabājies uzmetums prozā (22924/94), melnraksts (22924/90—93,

datēts ar 1920. g. 17. novembri), abi bez virsraksta, un tīrraksts

(22992/71—72).

leceri uzrakstīt prologu jaunības traģēdijai «Indulis un Ārija» Rai-

nis kādā rokraksta lapiņā atzīmējis jau 1917. g. 21. decembrī

(22924/89). Tajā fiksētās domas daļēji izmantotas trīs gadus vēlāk

Dailes teātra atklāšanas izrādei rakstītajā prologā.

Prologam, kā var secināt pec melnraksta, vispirms uzrakstīta 47,

un 48. rinda, pēc tam pārējās rindas pamattekstam atbilstošā secībā.

Spriežot pēc ieraksta dienasgrāmata1, pie prologa Rainis strādājis

ari 1920. g. 19. novembrī.

Tās pašas dienas vakarā notika Dailes teātra svinīga atklāšanas

izrāde, kurā prologu nolasīja rakstnieks Pāvils Gruzna.

SVEICIENS TAUTAS AUDZĒTAJIEM UZ SAEIMU 27.—30. DEC. 1920.

(54. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 16. un 20. decembri. Pirmpublicējums Latvijas

Skolotāju savienības skolotāju kongresam veltītajā vienreizējā izdevumā

«Mūsu Nākotne», 1920, [dcc], 1. lpp. Tas nedaudz atšķiras no pamat-
teksta.

Dzejolis veltīts Latvijas Skolotāju kongresam, kas notika Rīgā

1920. gadā no 27. līdz 31. decembrim.

Saglabājies uzmetums prozā (22924/96), 25., 27. un 29. rindas meln-

raksts (22924/96), abi datēti ar 1920. g. 16. decembri, bez virsraksta,

I.—B. rindas melnraksts (22924/96, datēts ar 1920. g. 20. decembri),

25.-32. rindas un 9.—16. rindas melnraksts (22924/98, datēts ar

1920. g. 20. decembri), 17.-24. rindas melnraksts (22924/97, zem teksta

piezīme: «Prologs Skolot. Saeimai»), abi pēdējie bez virsraksta, pirm-

publicējuma izgriezums (22992/73).

Šajā izdevuma novērsta kļūda dzejoļa 23. rindā — «pastāvīga»

labots par «patstāvīga».

BRĀĻIEM LIETAVIEŠIEM (56. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Teātra Vēstnesis», 1922./23. g. sezona,

3. nr., 44. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22992/75, ar virsrakstu «Sveiciens uz lieta-

viešu rakstnieka Zemkaļņa lugas «Blinda» izrādi Nacionālā teātrī»).

Lietuviešu dramaturga G. Landsberga-Zemkaļņa populāras lugas

«Blinda» pirmizrāde notika Nacionālajā teātrī 1922. g. 18. oktobri. Pirms

1 Tā perioda dienasgrāmatas rokraksti nav atrasti. Dienasgrāmatas

pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1930, 294. nr., 16. lpp.
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izrādes teātra koris nodziedāja A. Kalniņa komponēto dziesmu ar

Raiņa sacerētu tekstu «Brāļiem lietaviešiem».

Šaja izdevuma novērsta neprecizitāte apakšvirsraksta minētajā lu-

gas nosaukumā — «Blindas» labots par «Blinda».

MANIEM MĪĻIEM LATGAĻIEM,

KAD TIKA APVIENOTA MUSU ZEME (58. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 13. oktobri. Pirmpublicējums laikrakstā «Jauno

Straume», 1921, 1. nr., 12. martā, augšzemnieku dialektā, ar virsrakstu

«J. Raiņa sveicins latgalīšim» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Vidus dialekta sacerēto Raiņa dzejoli ar dzejnieka atjauju augš-

zemnieku dialektā pārrakstījis laikraksta redaktors Jezups Trasuns.1

Saglabājies melnraksts (22924/99, datēts ar 1920. g. 13. oktobri, bez

virsraksta) un tīrraksts (22992/74, ar virsrakstiem «Maniem mīļiem

latgaļiem, kad tika izdota «Jauno Straume»», «Maniem mīļiem latgaļiem,
kad tika apvienota mūsu zeme»). Krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā

(52. lpp ) dzejolis publicēts vidus dialektā, ar nelielu atšķirību no pa-

matteksta.

Melnrakstā zem dzejoļa ir Raiņa piezīme «Vai prologos?». lespē-

jams, ka, kārtojot krājumu «Mūza mājās», dzejnieks domājis, kurā

nodaļā dzejolis vislabāk iederētos.

Dzejolis veltīts augšzemnieku dialektā izdotajam nedējas laikrak-

stam «Jauno Straume», kura 1. numurs iznāca Rīgā 1921. g. martā.

PROLOGS «KRAUKLĪTIM» (59. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 15. un 16. novembrī. Kā liecina pieraksti dienas-

grāmatā, Rainis pie prologa strādājis vēl 19. novembra rīta pusē. Tās

pašas dienas vakarā prologs nolasīts «Krauklīša» izrādē.

Pirmpublicējums JZ, 1921, 264. nr., 21. nov. Taja ir neliela atšķi-
rība no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums prozā (22924/101, datēts ar 1921. g. 15. no-

vembri), melnraksts (22924/102—103, datēts ar 1921. g. 16. novembri),
abi bez virsraksta, un vāciņi (22924/100).

Šaja izdevumā atjaunots uzmetuma un melnraksta vāciņos fiksētais

dzejoļa virsraksts.

JĀŅA PORUKA PIEMIŅAI (61. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 9. oktobrī. Pirmpublicējums JZ, 1921, 233. nr.,

13. okt., ar apakšvirsrakstu «Nolasīts Poruka vakarā Nacionālā teātri

12. oktobrī» un citu nelielu atšķirību no pamatteksta.

1
Saruna ar J. Trasunu 1970. g. 21. maijā.
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Saglabājies melnraksts (22924/107, datēts ar 1921. g. 9. oktobri,

bez virsraksta un apakšvirsraksta), teksts svešā rokrakstā (22992/78 —80,

ar piezīmi, ka pārrakstīts no pirmpublicējuma, un ar Raiņa precizējumu

apakšvirsrakstā — tajā pierakstīts, ka dzejoli nolasījis Kristaps Linde),

bet 42. rindu rakstījis pats dzejnieks.

Dzejolis veltīts J. Poruka 10 gadu nāves dienas atcerei un nolasits

dzejnieka piemiņas vakarā pirms viņa drāmas «Hernhūtieši» pirmiz-

rādes.

BARONA TĒVAM UZ 85. DZIMUMDIENU (63. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 30. oktobrī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 249. nr.,

31. okt.

Saglabājies teksts svešā rokraksta (22992/81, ar piezīmi, ka pār-

rakstīts no pirmpublicējuma).

Pirmpublicējumā zem teksta datums «30. 10. 20.» un paraksti «As-

pazija. Rainis», t. i., dzejolis publicēts kā abu dzejnieku kopīgs ap-

sveikums K. Baronam.

KRIŠJAŅA BARONA PIEMIŅAI (64. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 12. un 13. marta. Pirmpublicējums JZ, 1923.

57. nr., 15. martā. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājušies divi uzmetumi (22924/116, datēts ar 1923. g. 12. martu,

un 22924/113, datēts ar 1923. g. 13. martu), melnraksts (22924/113—116)

un tīrraksts (22924/108 —112), visi bez virsraksta un apakšvirsraksta,

kā arī saglabājies pirmpublicējuma izgriezums ar Raiņa labojumiem

(22992/82).

Veltījumā nedaudz variēta veida izmantotas rindas no K. Barona

dzejoļiem «Mūsu manta» un «Divējādas kapenes».

Dzejolis nolasīts 1923. g. 14. martā pirms kārtējās teātra izrādes.

LATVIJAS SKOLOTAJAM PĒTERIM OZOLIŅAM PAR PIEMIŅU

(67. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 12. un 13. februāri. Pirmpublicējums žurnālā

«Mūsu Nākotne», 1923, 3. nr., 69. —70. sleja. Tas atšķiras no pamat-
teksta.

Saglabājies uzmetums (22924/118, datēts ar 1923. g. 12. februāri,

bez virsraksta), dzejoļa melnraksts (22924/118—120, datēts ar 1923. g.

12. un 13. februāri, ar virsrakstu «Latvijas skolotājam Pēterim Ozoli-

ņam», virsraksts rakstīts virs 34. rindas), 25.—30. rindas melnraksts

(22924/121, datēts ar 1923. g. 12. februāri) un 13.-21. rindas melnraksts

(22924/121, datēts ar 1923. g. 13. februāri), abi bez virsraksta.
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Dzejoli Rainis uzrakstījis sakara ar sava ilggadīgā drauga P. Ozo-

liņa izvadīšanu pēdējā gaitā.

ANDREJAM PRIEDKALNAM PĒDĒJĀ GAITA (69. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums Scd, 1923, 74. nr.,

8. apr.

Saglabājies uzmetums prozā (22924/126), 1.—18. rindas melnraksts

(22924/123), abi datēti ar 1923. g. 6. aprīli, 11.—13. un 17.—30. rindas

melnraksts (22924/125), 31.-39. rindas melnraksts (22924/124), visi rok-

raksti bez virsraksta, un dzejoļa teksts svešā rokrakstā (22992/84 —86,

ar piezīmi, ka pārrakstīts no pirmpublicējuma).

SVEICIENS GAISMAS BĒRNIEM (71. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 13. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mājās»

pirmizdevumā, 65. —66. lpp. Tajā ir neliela atšķirība no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22924/127, datēts ar 1922. g. 13. maiju, bez

virsraksta) un tīrraksts (22809/245—247).
Melnraksta malā ir Raiņa piezīme — «Kultūrsvētki». Domājams,

dzejolis sacerēts sakarā ar Tautas augstskolas rīkotajiem 3. kultūras

svētkiem, kas notika Rīgā 1922. g. 28. maijā, 4. un 6. jūnijā.

Novērsta kļūda dzejoļa 10. rinda — «spirdz» labots par «spridz».

LAKSTĪGALAS SIGULDĀ (73. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 26. un 27. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1923,

117. nr., 2. jūn. un laikrakstā «Latvijas Vēstnesis», 1923, 117. nr.,

2. jūn. Abos laikrakstos dzejoļa tekstā ir vienas un tās pašas atšķirī-

bas no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums prozā (22924/129, datēts ar 1923. g. 26. maiju),

1.—12. rindas melnraksts (22924/130), 13.-16. rindas melnraksts

(22924/131), visa dzejoļa melnraksts (22924/132), visi trīs datēti ar

1923. g. 27. maiju. Visi rokraksti bez virsraksta un apakšvirsraksta.

Saglabājies arī pirmpublicējuma izgriezums no laikraksta «Jaunā-

kās Ziņas» (22992/87, ar Raiņa labojumu un norādēm par teksta sada-

līšanu četrrindēs).

Dzejolis sacerēts sakarā ar Rakstnieku pils atklāšanu Siguldā.

TEV (74. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Muza mājas» pirmizdevumā, 68. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/88). Uz tīrraksta Raiņa atzīme —
«Sis

nāk aiz «Lakstīgalas Siguldā»» un norāde, ka dzejolis ievietojams «savā

lappusē». Sie norādījumi respektēti visos krājuma «Mūza mājās» izde-

vumos.
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VAIRĀKIEM MANIS SVEICINĀTAJIEM (76. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 7. februāri. Piimpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 70. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/149, bez virsraksta) un tīrraksts

(22992/90), abi datēti ar 1921. g. 7. februāri.

DRAUGIEM, KAS SKUMA PAR SAVU VĀJUMU (76. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 3. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Tagadne».

1914, 3. nr., 11. lpp., ievietots ciklā ar kopīgu virsrakstu «Epigramas»,

bez virsraksta un ar vairākām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi melnraksti (22756/110 un 22756/111, abi bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22923/101, bez virsraksta, un 22992/91, ar

virsrakstiem «Draugam albumā», «Draugiem, kas skuma par savu vā-

jumu»), visi rokraksti datēti ar 1913. g. 3. oktobri.

MAZAJIEM JANIŠIEM (76. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 9. augustā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 70. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/92, datēts ar 1915. g. 9. augustu, ar

virsrakstiem «Mazajam Jānītim», «Mazajiem Jānīšiem»),

Domājams, ka dzejolis veltīts Jānim Dambekalnam.

VAIRĀKIEM PAR ATBILDI UZ KOLEKTĪVIEM SVEICIENIEM (77. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Muza mājās» pirmizdevumā, 71. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/93, ar nosvītrotu, nesalasāmu virsrak-

stu — domājams, personas iniciāļiem, blakus svītrotajam virsrakstam un

zem tā uzrakstīts «Vairākiem. Par atbildi uz kolektīviem sveicieniem»),

zem teksta bijusi piezīme: «Līdz ar Čūsku vārdiem.»

MANAM DRAUGAM — SKEPTIĶIM PAR ATBILDI (77. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 20. janvārī. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1923,

1. nr., 12. lpp., ar virsrakstu «Tomēr» un citām atšķirībām no pamat-
teksta.

Saglabājušies divi tīrraksti (22924/134, bez virsraksta, un

22992/94, ar virsrakstiem «Tomēr», «Manam draugam — skeptiķim par

atbildi», abi datēti ar 1922. g. 20. janvāri). Zem teksta rakstīts «Pro-

logos?». Spriežot pēc atšķirībām un tīrraksta (22992/94) malā rakstītās

piezīmes — «Līrā», Rainis dzejoli labojis pēc pirmpublicējuma, gata-

vojot to uzņemšanai krājumā «Mūza mājās».
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KAD MAN AIZRĀDĪJA UZ MANAM SŪDZĪBĀM (78. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 20. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1924,

6. nr., 81. lpp., ar virsrakstu «Nekas nav aizmirsts» un nelielu atšķirību

no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22924/134, bez virsraksta) un tīrraksts

(22992/95, ar virsrakstiem «Nekas nav aizmirsts», «Kad man aizrādīja

uz manām sūdzībām»), abi datēti ar 1922. g. 20. janvāri.

SLIMAI MEITENEI (80. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 30. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1923, 4. nr., 243. lpp., ar virsrakstu «Slimā meitene» un nelielu atšķi-

rību no pamatteksta.

Saglabājies tīrraksts (22992/97, datēts ar 1922. g. 30. martu, zem

teksta nosvītroti divi vārdi, kas nav salasāmi, zem tiem rakstīts «Slimā

meitene», sākotnēji bez virsraksta) un korektūras izgriezums

(22779/162, ar virsrakstu «Slimā meitene»).

NEPIETICĪGAI (80. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Lira»,

1923, 1. nr„ 8. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23107/20 un 22924/135, abi bez virs-

raksta) un tīrraksts (22992/98, teksta malā piezīme — «Līrā»). Visi rok-

raksti datēti ar 1916. g. 8. septembri.

N. N. (81. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 9. jūlijā. Pirmpublicējums krājuma «Muza mājās»

pirmizdevumā, 75. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22924/136, datēts ar 1923. g. 9. jūliju,

bez virsraksta, un 22992/99).

DRAUGAM A. M., KAS ŽĒLOJAS PAR SEVI UN LAIKU (81. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 26. jūlijā. Pirmpublicējums krājuma «Addio bella»

pirmizdevumā, 72. lpp., bez virsraksta un ar citām atšķirībām no pa-

matteksta.

Saglabājies melnraksts (22702/82, datēts ar 1907. g. 26. jūliju, ar

virsrakstu «Klusums»), trīs tīrraksti (22703/77 un 22772/98, abi bez virs-

raksta, un 22992/100, sākotnēji bez virsraksta, vēlāk ar virsrakstiem

«Klusums», «A. M.», «Draugam A. M., kas žēlojās par sevi un laiku»,

abi pēdējie datēti ar 1907. g. 26. jūliju).
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L. Z. (82. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 30. augustā, 1910. g. 7. janvārī, 1923. g. 15. maijā.

Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923, 1. nr., 7. lpp., ar virsiakstu

«Tīkli» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies trīs melnraksti (22746/159, datēts ar 1906. g. 30. au-

gustu, bez virsraksta; 22924/138, datēts ar 1906. g. 30. augustu, 1910. g.

7. janvāri, bez virsraksta; 22924/137, datēts ar 1906. g. 30. augustu,
1910. g. 7. janvāri, ar virsrakstu «Tīkli») un divi tīrraksti (23107/19,
datēts ar 1906. g. 30. augustu, 1910. g. 7. janvāri, ar virsrakstu «Tīkli»;

22992/101, datēts ar 1906. g. 30. augustu, 1910. g. 7. janvāri, 1923. g.

15. maiju, ar virsrakstiem «Tīkli», «L. Z.»), un pirmpublicējuma korek-

tūras izgriezums (22923/303, ar virsrakstu «Tīkli»). Tīrraksta

(22992/101) malā ir Raiņa piezīme — «Līrā».

T. K. (82. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 20. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 76. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/102, datēts ar 1923. g. 20. maiju).

D. B. (82. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 19. februārī un 23. martā. Pirmpublicējums krā-

juma «Mūza mājās» pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/103, datēts ar 1921. g. 19. februāri un

23. martu, sākotnēji bez virsraksta) un teksts svešā rokrakstā

(22772/163, bez virsraksta).

NEAIZMIRSTELITEI (83. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 26. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra»,

1924, 6. nr., 82. lpp., ar virsrakstu «Neaizmirstelīte».

Saglabājušies trīs melnraksti (22924/139, bez virsraksta; 22924/139,

datēts ar 1909. g. 26. decembri, bez virsraksta; 22924/140, ar virsrak-

stiem «Neaizmirstelīte», «Neaizmirstelītei», virs virsraksta rakstīts «Dā-

vāts -a»), tīrraksts (22992/104, datēts ar 1909. g. 26. decembri, ar virs-

rakstiem «Neaizmirstelīte», «Neaizmirstelītei») un pirmpublicējuma ko-

rektūras izgriezums (22923/307, ar virsrakstu «Neaizmirstelīte»),

MAZAI EMĪLIJAI (83. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. maijā. Pirmpublicējums krājuma «Muza mā-

jās» pirmizdevumā, 77. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22924/141, datēts ar 1923. g. 5. maiju, bez

virsraksta) un tīrraksts (22992/105).

Dzejolis veltīts Raiņa drauga A Priedkalna audžumeitai Emīlijai

Pučurei.

MAZAI MERĪTEI (83. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 5. maija Pirmpublicējums krājuma «Mūza mājās»

pirmizdevumā, 77. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/141, datēts ar 1923. g. 5. maiju,

bez virsraksta) un tīrraksts (22992/106).

Dzejolis veltīts Raiņa drauga A. Priedkalna meitai Marijai Pried-

kalnei (pēc prec. Jākobsone). Albums ar Raiņa ierakstīto veltījumu

glabājas pie M. Jākobsones

L. L. D. (84. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 17. janvārī. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 78. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22923/60 un 22924/142, abi datēti ar

1922. g. 17. janvāri un bez virsraksta un apakšvirsraksta) un tīrraksts

(22992/107).

Šaja izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 1. rindā — «viņa» labots

par «miņā».

A. N. K. (84. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923, f. nr., 4. lpp., kur ar kopīgu

virsrakstu «Pārsliņas» publicētas četras atsevišķas četrrindes, kas cita

no citas atdalītas ar zvaigznītēm.

Saglabājies tīrraksts (22992/108, ar virsrakstiem «A. M. K. par pie

miņu», «A. N. K. par piemiņu»).

DĀRGAI DORIŅAI (84. lpp.)

Sacerēts 1911. g. 1. februāri. Pirmpublicējums krājuma «Muza mā-

jās» pirmizdevumā, 78. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22924/143, datēts ar 1911. g. 1. feb-

ruāri, bez virsraksta un apakšvirsraksta; 22992/109, apakšvirsraksts

«Līdz ar «Vēja nestām lapām»» rakstīts zem dzejoļa teksta).

Dzejoli Rainis veltījis Dorai Stučkai un nosūtījis kopā ar savu

dzejoļu krājumu «Vēja nestas lapas».

ARI VIŅAI (85. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 2.—4. janvārī. Pirmpublicējums krājuma «Mūza

mājās» pirmizdevumā, 79. lpp.
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Saglabājušies trīs tīrraksti (22924/145, datēts ar 1921. g. 2. jan-

vāri, bez virsraksta un apakšvirsraksta; 22924/144, datēts ar 1921. g.

4. janvāri, ar virsrakstu «Dārgai Doriņai» un bez apakšvirsraksta; lapi-

ņas malā līdzās virsrakstam rakstīts «Treji loki»; 22992/109, ar virs-

rakstiem «Dārgai Doriņai», «Arī viņai», apakšvirsraksts «Līdz ar «Tre-

jiem lokiem»» rakstīts zem dzejoļa teksta).

Dzejoli Rainis veltījis Dorai Stučkai un nosūtījis kopā ar savu dze-

joļu kopojumu «Treji loki».

DRAUGAM PAR MIERINĀJUMU, KAD VIŅŠ BIJ ZAUDĒJIS SAVU

MĪĻĀKO ILŪZIJU (85. lpp.)

3.—6. rinda sacerēta 1911. g. 22. novembrī. Pirmpublicējums krā-

juma «Mūza mājās» pirmizdevumā, 79. lpp.

Saglabājies 3.-6. rindas tīrraksts (22924/148, datēts ar 1911. g.

22. novembri, bez virsraksta un apakšvirsraksta) un visa dzejoļa tīr-

raksts (22992/110).

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 8. rindā — «mīlētāju» la-

bots par «vīlēju».

JAUNAJAM DRAUGAM (86. lpp.)

1.—2. rinda sacerēta 1912. g. 4. augustā, 3.—4. rinda — 1923. g.

14. augustā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā,

80. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22924/146, datēts ar 1912. g. 4. augustu,

1923. g. 14. augustu, bez virsraksta un apakšvirsraksta; 22992/111).

VECAJAM DRAUGAM — KALNU KĀPĒJAM (86. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 23. janvārī. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 80. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/147, datēts ar 1920. g. 23. janvāri,

bez virsraksta un apakšvirsraksta) un tīrraksts (22992/112).

JAUNAJIEM DRAUGIEM, VAIRĀKIEM, KAS MAN SŪDZĒJĀS

(86. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā, 80. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/113).

«ZEM ZIEMEĻEGLES, — VAI TO TICĒT VARI? —» (87. lpp.)

Pirmpublicējums krājuma «Mūza mājās» pirmizdevumā, 81. lpp.

Saglabājies melnraksts (22992/114).
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SVEICIENS «RŪĶIEM» (89. lpp.)

Sacerēts 1904. g. 28. martā. Pirmpublicējums krājuma «Mūza mā-

jās» pirmizdevumā, 83.—84. lpp. Tas atšķiras no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22924/153, bez virsraksta), tīrraksts

(78328/1, datēts — 1. lieldienā 1904, ar virsrakstu «Vienam gulbim

un septiņiem rūķiem»), teksts svešā rokrakstā (21334/1 —2, ar Raiņa

rakstītu virsrakstu «Sveiciens «rūķiem»»).

Studiju gados Pēterpilī Rainis iepazinās ar gleznotājiem Ā. Alksni,

A. Baumani v. c, kas bija apvienojušies pirmajā latviešu mākslinieku

pulciņā «Rūķis».

«Rūķis» rosīgi darbojās 80.—90. gados līdz Ā. Alkšņa nāvei

(1897. g.). Pulciņa aktīva darbība atsākās tikai 20. gs. pirmajos gados,
kad arī tika nosūtīts apsveikums Rainim.

Atbildot uz «Rūķu» sūtīto apsveikumu, Rainis uzrakstīja dzejoli

«Sveiciens «Rūķiem»». Rainim sūtītā apsveikuma kartīte nav atrasta.

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 23. rindā — «tēli» labots

par «tāli».

PROLOGS 1000. IZRĀDEI NACIONĀLĀ TEĀTRI (93. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 11. un 12. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1923,

282. nr., 15. dcc, bez piebildes «Nolasīja K. Linde» un ar citu nelielu

atšķirību no pamatteksta.

Nedaudz vēlāk dzejolis publicēts žurnālā «Teātra Vēstnesis»,

1923 /1924. g. sezona, 5. nr., 3. lpp.

Saglabājušies divi uzmetumi prozā (22925/66 —68, datēts ar 1923. g.

11. decembri; 22925/69), uzmetums (22925/65, datēts ar 1923. g. 12. de-

cembri), 1—32. rindas melnraksts (22925/63—64, datēts ar 1923. g.

12. decembri), visi bez virsraksta un apakšvirsraksta, 33.—40. rindas

melnraksts (22925/63 —64, datēts ar 1923. g. 11. decembri, ar virsrakstu

«1001 nakts», bez apakšvirsraksta), tīrraksts (22992/123—126, datēts ar

1923. g. 11. decembri, apakšvirsrakstā nav minēts gads un datums),
žurnāls «Teātra Vēstnesis» (22767/1, ar Raiņa piezīmi «Nolasīja

K. Linde», kas ierakstīta starp apakšvirsrakstu un tekstu).

Nacionālā teātra 1000. izrādi atzīmēja kā lielus svētkus. Jubilejas

izrādē tika izrādīti atsevišķi cēlieni no labākajiem oriģināldramaturģi-

jas iestudējumiem — Blaumaņa drāmas «Indrāni», Raiņa traģēdijas

«Jāzeps un viņa brāļi», Aspazijas lugas «Aspazija», A. Brigaderes pa-

saku lugas «Maija un Paija» v. c.

Starp «Prologa» rokrakstiem atrodas, domājams, Nacionālā teātra

dramaturga K. Freinberga sastādīts teātra repertuāra saraksts (22925/70).

Tajā minētos datus Rainis izmantojis «Prologa» sacerēšanai.
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Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 18. rindā — «cēlāka» la-

Dots par «cēlākā».

PROLOGS «KAINA» IZRĀDEI (95. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 14.—17. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1924, 90. nr.,

19. apr., ar virsrakstu un apakšvirsrakstu «Prologs «Kaina» izrādei

Bairona 100 gadu piemiņas dienā. Lasīja Nacionālā teātrī Kristaps

Linde».

Nedaudz vēlāk dzejolis publicēts žurnālā «Teātra Vēstnesis»,

1923./1924. g. sezona, 11. nr., 3. lpp.

Saglabājies I.—lß. rindas melnraksts (22924/156, datēts ar 1924. g.

16. aprīli), 19.-30. rindas melnraksts (22924/158), 31.-36. rindas meln-

raksts (22924/159, datēts ar 1924. g. 16. aprīli), 37.-42. rindas meln-

raksts (22924/160, datēts ar 1924. g. 17. aprīli), visi bez virsraksta un

apakšvirsraksta, un žurnāls «Teātra Vēstnesis» (22767/3, ar Raiņa papil-

dinājumiem «1924» un «Nolasīja K. Linde»).

Pārdomājot prologa ieceri, Rainis kādā lapiņā (22924/160, datēta

ar 1924. g. 14. un 16. aprīli, bez virsraksta) atzīmējis svarīgākos Bairona

biogrāfijas datus. Citā rokraksta lapiņā (22924/157, datēta ar 1924. g.

16. aprīli) uzrakstītas vairākas rindas no Bairona poēmas «Cailda

Harolda svētceļojums» tulkojuma vācu valodā.

Dž. Bairona traģēdiju «Kains» teātris iestudēja Raiņa tulkojumā.

Lugas pirmizrāde notika, atzīmējot Bairona simto nāves dienu 1924. g

19. aprīlī.

Kaut gan Bairons savai simboliski filozofiskajai traģēdijai sižetu

aizguvis no bībeles, viņa Kains ir dumpinieks, visa pastāvošā nolie-

dzējs.

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 7. rindā — «drupā» labots

par «drupās».

PROLOGS NACIONĀLĀ TEĀTRA 5 G. DARBĪBAS PIEMIŅAI (97. lpp.)

Sacerēts 1924. g. I.—2. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1924,

279. —280. nr., 8.—9. dcc, ar apakšvirsrakstu «Nacionālā teātra 5 g.

darbības piemiņai» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājies uzmetums prozā (22924/163 —165, datēts ar 1924. g.

I. decembri), 1.—28. rindas melnraksts (22924/166—167, datēts ar

1924. g. 1. decembri), 29.—40. rindas melnraksts (22924/168, datēts ar

1924. g. 2. decembri), 41.-48. rindas melnraksts (22924/169, datēts ar

1924. g. 1. decembri), 49.-56. rindas melnraksts (22924/169, datēts ar

1924. g. 2. decembri), 57.-64. rindas melnraksts (22924/170, datēts ar

1924. g. 2. decembri), visi bez virsraksta, 65. —83. rindas melnraksts

(22924/171, datēts ar 1924. g. 1. decembri, virs teksta rakstīts «Teātra
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gars»), 84.—91. rindas melnraksts (22924/172, datēts ar 1924. g. 2. de-

cembri, virs teksta rakstīts «Mazais gariņš»), 92.—102. rindas meln-

raksts (22924/173, virs teksta rakstīts «Mazais gariņš»). Saglabājies arī

pirmpublicējuma izgriezums (22767/5).

Melnrakstos nav minēts «Prologa» personāža saraksts. Pirmpublicē-

juma izgriezumā Rainis apakšvirsrakstā pierakstījis «2. decembrī

1924. g.», starp 5.—6. rindu Rainis atdalošo svītru nosvītrojis un atzī-

mējis «(nau starpas)».

Nacionālā teātra 5 gadu darbības jubilejas svinības notika 1924. g.

6. decembrī. L. Holberga lugas «Žūpu Bērtulis» pirmizrādi ievadīja

Raiņa rakstītais «Prologs» aktieru A. Klints, M. Šmithenes, A. Brehma-

nes, K. Lindes un K. Kvēpa izpildījumā.

DARBS UN DZIESMA (102. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 28. un 29. janvāri, 19., 24. un 25. martā. Pirm-

publicējums žurnālā «Ritums», 1924, 8. nr., 562.—563. lpp., bez apakš-

virsraksta.

Saglabājies uzmetums prozā (22924/178, datēts ar 1924. g. 28. jan-

vāri), uzmetums (22924/175, datēts ar 1924. g. 28. un 29. janvāri),

melnraksts (22924/176, datēts ar 1924. g. 29. janvāri), 37., 39. un

41.-42. rindas melnraksts (22924/179, datēts ar 1924. g. 29. janvāri),

I.—lß. rindas melnraksts (22924/179, datēts ar 1924. g. 24. martu),

31.-32. rindas melnraksts (22924/178, datēts ar 1924. g. 24. martu),

visi bez virsraksta un apakšvirsraksta, 43.—44. rindas melnraksts

(22924/180, datēts ar 1924. g. 24. martu, ar virsrakstu «Darbs un

dziesma, un tauta»), visa dzejoļa melnraksts (22992/127) un pirmpubli-

cējuma izgriezums (22743/10 —11, ar Raiņa pierakstītu apakšvirsrakstu

un pirmpublicējuma avotu).

Kantātes pirmais variants sacerēts 1924. g. 28. un 29. janvārī.

Darbu turpinot, Rainis lielu vērību pievērsa pantu struktūrai. Par to

liecina 1924. g. 19. martā izdarītās atzīmes kādā melnraksta lapiņā

(22924/178):

1, 2 lielie panti
+ darbs

3 maz.

4, 5 liel. dziesma

■ + ■
6 <liel> maz. <darbs>

7, 8 liel. dziesma

+
9 maz. darbs

dziesma

10, 11 lielie
darbs un dziesma
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Pēc šī plāna Rainis 1924. g. 24. martā pamatos uzraksta kantātes

galīgo variantu.

Pēdējais melnraksts datēts ar 1924. g. 24. martu, bet vāciņos ar

uzrakstu «Kantāte» (22924/175), kuros salikti visi teksta uzmetumi un

melnraksti, Rainis uzrakstījis šādus teksta sacerēšanas datumus —

1924. g. 28., 29. janvāris, 24., 25. marts. Jādomā, ka 25. martā Rainis

tekstu vēl rediģējis.
Kantāti «Darbs un dziesma» apvienotie kori izpildīja Latviešu

VI vispārējo dziesmu un mūzikas svētku noslēguma koncertā 1926. g

21. jūnijā.

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 2. rindā — «tuvas» labots

par «turas».

INVALIDIEM LĀČPLĒŠIEM (105. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 24. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Lāčplēsis»,

1923, [b. nr.], 1. lpp., ar virsrakstu «Invalīdiem — lāčplēšiem uz goda

dienu, 11. nov. 1923. gadā» un citu nelielu atšķirību no pamatteksta

Saglabājies melnraksts (22925/62, datēts ar 1923. g. 24. oktobri, ar

virsrakstu «Invalīdiem — lāčplēšiem uz goda dienu 11. nov. 1923. g.»)

un tīrraksts (22807/97).

SVEICIENS UN PATEICĪBA LATVIJAS ATVAĻINĀTO KARAVĪRU

BIEDRĪBAI, KAD TĀ lECĒLA MANI PAR SAVU GODA BIEDRI

(105. Jpp.)

Sacerēts 1924. g. 22. februārī. Pirmpublicējums Scd, 1924, 46. nr.,

24. febr.

Dzejolis (bez virsraksta) pievienots rakstam «Rainis — atvaļināto

karavīru biedrības goda biedris».

Saglabājies melnraksts (22756/82, bez virsraksta), Raiņa atbildes

vēstule Latvijas atvaļināto karavīru biedrībai ar dzejoļa tīrrakstu

(124822/2, datēts ar 1924. g. 22. februāri, dzejoļa teksts bez virsraksta),

pirmpublicējuma izgriezums ar Raiņa labojumiem (22924/195, bez virs-

raksta).

1924. g. februārī Latvijas atvaļināto karavīru biedrība (1923.—

1934. g.) iecēla Raini par savu goda biedru.

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 8, rindā — «mūžam» labots

par «mūžiem».

KAROGA UZRAKSTS RĪGAS KOMUNĀLDARBINIEKU

ARODBIEDRĪBAI (105. lpp.)

Sacerēts 1924. g. Pirmpublicējums, spriežot pēc Raiņa arhīvā atro-

damā izgriezuma, bijis kādā laikrakstā, bet pirmpublicējuma avotu nav

izdevies atrast.



545

Saglabājies pirmpublicējuma izgriezums (22924/196, bez virsraksta).

Dzejolis pievienots informācijai par Rīgas Komunāldarbinieku arodbied-

rībai gatavojamo karogu. Pirmpublicējuma izgriezumā informācijas tek-

stā Rainis izdarījis vairākus svītrojumus.

LIELAI AKTRISEI MIRDZAI SMITHENEI (106. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 15. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra

Vēstnesis», 1924./25. g. sezona, 3. nr., 40. lpp., ar virsrakstu «Mirdzai

Smithen uz jubileju» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Saglabājušies divi dzejoja tīrraksti (22924/181, bez virsraksta, un

22992/128, ar virsrakstu «Lielai aktrisei Mirdzai Smithen uz mākslas

gaitas atskati», abi datēti ar 1924. g. 15. oktobri).

Tīrrakstā (22992/128) zem teksta Rainis atzīmējis, ka šo un nā-

kamo — A. Mierlaukam veltīto dzejoli vajag iespiest vienā lappusē.

Sis Raiņa aizrādījums respektēts kā krājuma «Mūza mājās» otrās dajas

pirmpublicējumā kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 3. sējumā (379. lpp.),
tā arī šajā izdevumā.

Ar R. Valtera drāmas «Tornī» iziādi M. Šmithene 1924. g. 20. ok-

tobrī atzīmēja savu skatuves gaitu 20 gadu jubileju. Suminot māksli-

nieci, teātra koris pēc izrādes nodziedāja dziesmu ar Raiņa sacerētajiem
vārdiem.

ALEKSIM MIERLAUKAM (106. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 7. novembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Teātra

Vēstnesis», 1924./25. g. sezona, 4. nr., 55. lpp.

Saglabājies uzmetums (22736/16) un melnraksts (22924/182), abi

datēti ar 1924. g. 7. novembri, bez virsraksta.

1924. g. 24. novembrī Nacionālajā teātrī atzīmēja A. Mierlauka

40 gadu skatuves jubileju. Pēc A. Kicberga lugas «Elks» izrādes notika

jubilāra godināšana. To ievadīja Raiņa uzruna.

MĀKSLINIEKAM FOTOGRĀFAM V. MEDNIM-KLIO (107. lpp.)

Sacerēts pirms 1924. g. 16. decembra. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,
380. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/130).

Tīrraksta lapiņā Rainis atzīmējis, ka šo un nākamo
— dzejniekam

Rieteklim veltīto dzejoli grāmatā vajag iekārtot vienā lappusē.

Dzejolis veltīts mākslas fotogrāfam Vilim Rīdzeniekam (līdz

1922. g. pazīstams ar vārdu Aleksandrs Mednis) — fotoateljē «Klio»

īpašniekam, atzīmējot viņa 25 darba un 40 mūža gadu jubileju.



546

1906. g., vairoties no soda ekspedīcijām, V. Rīdzeniekam vajadzēja

atstāt Latviju. Ar LSDSP gādību viņš dabūja pasi uz Aleksandra Medņa

vārda. Tikai 1922. g. V. Rīdzenieks atguva tiesības saukties īstajā vārdā.

Kopš Raiņa atgriešanās Latvijā 1920. g. V. Rīdzenieks uzņēmis vai-

rākus dzejnieka portretus.

DZEJNIEKAM RIETEKLIM (107. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 31. decembrī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

380. lpp.

Saglabājies melnraksts (22736/14, datēts ar 1924. g. 31. decembri,

bez virsraksta) un divi tīrraksti (50950/1, ar virsrakstu «Dārgajam kolē-

ģim Rieteklim», un 22992/131, ar virsrakstu «Dzejniekam Rieteklim uz

viņa 50 gadu rakstniecības piemiņas svētkiem», gadskaitlis «1924»

virsrakstam pierakstīts klāt vēlāk).
1925. g. 4. janvārī Rietekja (īst. v. Jūlija Baloža) dzimtajā pusē

Valmierā tika atzīmēta viņa literārās darbības 50 gadu jubileja. Piemi-

ņas vakarā nolasīja Rieteklim veltīto Raiņa dzejoli. Tīrrakstā (50950/1)

zem dzejoja teksta ir paraksti «Rainis. Aspazija». Tīrraksts glabājas

Rietekļa fondā.

MĪĻAJAM PĒTERIM KOLAM (108. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 14. novembri. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

380. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/132, datēts ar 1924. g. 14. novembri, ai

virsrakstu «Pēterim Kūlām uz jubileju 22. novembrī 1924. g.»).

Tīrrakstā ir Raiņa norāde, ka šo un nākamo — pedagogam K. Dē-

ķenam veltīto dzejoli vajag iekārtot grāmatā vienā lappusē. Raiņa vēlē-

šanās pirmo reizi respektēta tikai šajā izdevumā.

MOSU KĀRLIM DĒĶENAM (108. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 20. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 381. lpp.

Saglabājies melnraksts (22736/17, datēts ar 1925. g. 20. janvāri, ar

virsrakstu «Vecam cīņu biedrim») un tīrraksts (22992/133, ar virsrakstiem

«Kārlim Dēķenam 35 gadu pedagoģiskās darbības svētkos 24. janvārī

1925», «Kārlim Dēķenam 35 gadu pedagoģiskās darbības atsvētkos

24. janvārī 1925»).

DAŽIEM VECIEM DARBA BIEDRIEM UN DRAUGIEM (109. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 4. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1924, 7. nr., 483. lpp., bez virsraksta.



547

Saglabājies melnraksts (22858/3), tīrraksts (22928/4), abi datēti ar

1910. g. 4. februāri un bez virsraksta, un pirmpublicējuma izgriezums

(22992/134, sākotnēji bez virsraksta).

Gatavojot dzejoli uzņemšanai krājumā «Mūza mājās», Rainis pirm-

publicējuma izgriezumā tam uzrakstījis virsrakstu «Veciem darba bied-

riem un draugiem».

MANAM GUDRAJAM PESIMISTAM Z. P. (111. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 14. augustā. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

383. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/136, datēts ar 1923. g. 14. augustu)

LAIKA BIEDRIM N. (111. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 383. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22928/6, bez virsraksta, un 22992/137,

sākotnēji tikai 1.—4. rinda un bez virsraksta, 5.—8. rinda rakstīta

vēlāk).

M. D. D. L. (111. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 8. maijā. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 383. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/138, datēts ar 1923. g. 8. maiju).

IMPROVIZĀCIJA NO J. Ļ. (112. lpp.)

Sacerēts 1904., 1905. (?) g., 1923. g. 20. maijā. Pirmpublicējums

DzD, 3. sēj., 384. lpp.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22924/183, tajā atšķirīgā rok-

rakstā starp abām četrrindēm uzrakstīts «1905»), melnraksts (22923/211,

datēts ar 1904. g., 1923. g. 20. maiju), abi bez virsraksta, tīrraksts

(22992/139, datēts ar 1904. g., 1923. g. 20. maiju, sākotnēji bez virs-

raksta, vēlāk ar virsrakstiem «Improvizācija J. Ļ», «Improvizācija

no J. Ļ.»), I.—B. rindas tīrraksts (23107/18, datēts — 1904. g. vasarā,

bez virsraksta).

Salīdzinot rokrakstus, iT pamats secinājumam, ka datējums «1905»

rokrakstā (22924/183) uzrakstīts vēlāk un nav pareizs, tā vietā vaja-
dzētu būt «1904», jo ar 1904. g. datētie rokraksti (22923/211, 22992/139

un 23107/18) ir tuvāki pamattekstam nekā ar 1905. g. datētais rok-

raksts.

A. M. (112. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 384. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/140).
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SAULES BĒRNAM A. R. (113. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 30. jūlijā, 1923. g. 18. martā. Pirmpublicējums

DzD, 3. sēj., 385. lpp.

Saglabājies melnraksts (22749/18, datēts ar 1921. g. 30. jūliju,

1923. g. 18. martu, bez virsraksta) un tīrraksts (22992/141).

MĪĻAI, MAZAI MEITIŅAI (113. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 6. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 385. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22924/184, bez virsraksta, un 22992/142,

abi datēti ar 1925. g. 6. janvāri).

VERĒNAI (113. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 17. decembrī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

385. lpp.

Saglabājies melnraksts (22924/185, datēts ar 1924. g. 17. decembri),

tīrraksts (22992/143, ar virsrakstiem «Verēnai Rozenberģei par piemiņu

albumā», «Verēnai par piemiņu albumā») un Virēnes Rozenbergas

albums (79608) ar Raiņa ierakstīto dzejoli.

Virēne Rozenberga — Aspazijas brāļa Zamuēļa meita, dzejnieces

mūža nogalē dzīvoja kopā ar viņu līdz pat Aspazijas nāvei.

lespējams, ka Rainis kļūdījies, tīrrakstā vārda «Virēne» vietā uz-

rakstot «Verēna», kā sauca Virēnes Rozenbergas māsīcu Verēnu Tīli.

DRAUGAM SKUMJA BRĪDĪ E. L. (114. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 13. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1923,

i. nr., 4. lpp., kur kopā ar šo dzejoli ievietotas vēl trīs četrrindes ar

kopīgu virsrakstu «Pārsliņas» četrrindes atdalītas cita no citas ar

zvaigznītēm.

Saglabājies tīrraksts (22992/144, datēts ar 1915. g. 13. augustu) un

pirmpublicējuma korektūras izgriezums (22924/186), abi bez virsraksta.

Gatavojot dzejoli publicēšanai krājuma «Mūza mājās» pirmizde-

vumā, Rainis korektūras izgriezumā virs teksta uzrakstījis dzejolim

virsrakstu.

LIKTENS LUTEKLĪTIM R. P. (114. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 15. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1924, 7. nr., 483. lpp., bez virsraksta un ar vairākām citām atšķirībām

no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/134), tīrraksts (22992/145), abi datēti
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ar 1923. g. 15. decembri, un pirmpublicējuma korektūras izgriezums

(22924/187—188, ar Raiņa labojumiem), visi bez virsraksta.

Gatavojot dzejoli publicēšanai krājuma «Mūza mājās» pirmizde-

vumā, Rainis korektūras izgriezumā virs teksta uzrakstījis dzejolim

virsrakstu.

R. T„ KAD VIŅŠ SAVU VĒRTĪBU NEAPZINĀJĀS (115. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 22. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 387. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22730/32, datēts ar 1910. g. 22. oktobri;

22992/146).

B. G—r— (115. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 16. jūnijā. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 387. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22924/189, bez virsraksta, un 22992/147,

abi datēti ar 1910. g. 16. jūniju).

D. M., KAD VĒLĒJĀS RAKSTUROJUMU (116. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 388. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (123786/1 un 22924/190, abi datēti ar

1924. g. 6. aprīli un bez virsraksta) un tīrraksts (22992/148).

Virs melnraksta (22924/190) rakstīts «levadam pants no «Sudr.

Gaismas»».

Šajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 6. rindā — «sprīdīti» labots

par «sprīdi».

L. F., KURA DOMĀJA, KA GROTI PAR DZEJNIECI TAPT (116. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 27. septembrī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

388. lpp.

Saglabājies melnraksts (22992/149, datēts ar 1923. g. 27. septembri,

bez virsraksta) un tīrraksts (22992/150, ar virsrakstiem «Nākošai dzej-

niecei L. F., kura negribēja par tādu tikt», «L. F., kura nezināja, kā par

dzejnieci tikt», «L. F., kura domāja, ka grūti par dzejnieci tapt»).

lespējams, ka dzejolis veltīts Aspazijas māsīcai Helēnei Freima-

nei-Nīmanei, kuru tuvinieki, arī Rainis, sauca par Lienīti.

MAZIŅAI ZĪLĪTEI (117. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 21. janvārī. Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 389. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/151, datēts ar 1925. g. 21. janvāri).



HERAKLIM E. M.
f

KURS DOMĀJA, KA IR PIENĀKUMS BŪT

DRŪMAM (117. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. oktobri. Pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība»,

1924, 1. nr., 2. lpp., ar virsrakstu «Piesērējuma Heraklis» un citām at-

šķirībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22923/132, datēts ar 1923. g. 23. oktobri,

bez virsraksta) un divi tīrraksti (22924/191, datēts ar 1923. g. 23. ok-

tobri, ar virsrakstiem «Heraklis», «Heraklis Piesēruma», «Piesēruma

Heraklis»; 22992/152).

«JŪS PRASĀT, KĀDS ES ESMU? — MANU SIRDI» (119. lpp.)

Sacerēts 1924. g. t. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1924,

7. nr., 97. lpp., ar virsrakstu «Kāds es esmu?» un vairākām citām atšķi-

rībām no pamatteksta.

Saglabājies melnraksts (22749/19, datēts ar 1924. g. t. februāri,bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22924/192, ar virsrakstu «Kāds es esmu?»,

un 22992/155).

Sajā izdevumā novērsta kļūda dzejoļa 6. rindā — «bālu» labots

par «bāla».

TEV UN SEV (120. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 3. sēj., 392. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22992/156), kurā ir piezīme: «Tā iekārtot, ka

šis paliktu kreisā pusē!» Raiņa vēlēšanās visos krājuma «Mūza mājās»

izdevumos respektēta.
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RĪTA DZIESMAS

TAPŠANAS GAITA

Par jaunības dzejoļu izdošanu krājumā Rainis domāja ilgus gadus,

jo viņš uzskatīja tos par ļoti nozīmīgiem. «Jaunība ir avots, no kura

mēs smeļam visu mūžu,» viņš raksta dienasgrāmatā 1912. gada 23. no-

vembrī. «Viss, ko sauc par personību un individualitāti, dibinājās tikai

uz jaunības mantotiem un iegūtiem iespaidiem un uz viņu attīstīšanu.

[. .] Dzejniekam jaunība no sevišķa svara, jo no viņa prasa visvairāk

patības, atzīst par vienīgo dzejnieka nozīmi savas patības attēlošanā.

Jaunības biogrāfijas tātad svarīgas un jaunības darbi.»

Slobodskas trimdā (1899—1903) Rainis sakārto savu agrīno liriku

manuskriptā (22990) «Rīta dziesmas». Tajā ir 81 dzejolis — astoņpadsmit

Aspazijas pārrakstījumā («Lūgums», «Celties, brāļi, spirgti, jautri»,

«Prātmans», «Tautas asaras», «Būtu man vārdi», «Dažu labu brītiņu

sēdu gan», «Dzīves mīkla», «Manu sāpju, manu domu», «Dvēsele dziļā»,

«Grūti krūtīm elpot», «Pārgalvība», «Birstat, birstat, sniega pārslas»,

«Visam jāiet bojā», «Dodiet dusēt», «Beidzamā kapeika», «Miesas ar

garu», «Mēness un zeme», «Vējiņš matus plivina»), viens («Sēdu up-

malē, raudu») mašīnrakstā, bet pārējie Raiņa rokrakstā. Vairums dzejoļu

ir bez datējuma. Autors tos sadalījis trijās nodaļās: «Jaunības dzejas,

I posma», «Jaunības dzejas, II posma» un «Mīlestība». Pēc Aspazijas

izteikumiem A. Birkertam1, pirmajā nodaļā uzņemti dzejoļi, kas sacerēti

ģimnāzijas gados (1880—1883), bet otrajā — dzejoļi, kuri radušies stu-

diju laikā (1884—1888). Faktiski otrajā nodaļā ir arī nedaudz vēlāk sa-

cerēti dzejoļi. Trešajā nodaļā, kā jau to liecina virsraksts, ietverta

jaunības gados sarakstītā mīlestības lirika.

«Rīta dziesmu» sakārtošanu Rainis Slobodskā nebeidza un turpi-

nāja pie šī manuskripta strādāt vēlāk. Viņa darba plānos un dienas-

grāmatā jaunības dzejoļi un darbs pie tiem pieminēti ilgus gadus. It

1
DzD, 11. sēj., 28. lpp.
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īpaši daudz Rainis par jaunības gadu lirikas kārtošanu domājis no

1910. līdz 1913. un no 1915. līdz 1918. gadam. Sajā laikā viņš vairākus

dzejoļus pārstrādāja. Šos rokrakstus viņš parasti ir datējis. Dažas jau-
nās dzejoļu redakcijas («Tumsoņi», «Vientuļa dziesma», «Bēdīgais»,

«Prāts, mans pētnieks, pēta mani», «Gada tirgus galā») Rainis ievietojis

«Rīta dziesmu» manuskriptā, bet lielākā daļa palikusi ārpus tā (gal-

venokārt mv. nr. 23097). leraksts dienasgrāmatā 1918. gada 25. aprīli

liecina, ka dzejnieks šai laikā apsvēris arī krājuma iekārtojumu. Rai-

nim bijusi doma dzejoļus izkārtot trīs nodaļās — pirmajā nodaļā dzej-

nieks plānojis iekļaut ģimnāzijas gadu dzejoļus, otrajā — Pēterpilī sa-

cerētos, bet trešajā — dzejoļus, kas radušies pēc studiju gadiem. Rainis

tolaik bija domājis arī par to, ka varētu «Rīta dziesmās» uzņemt gan

dzejoļu sākotnējās redakcijas, gan vēlākos pārstrādājumus. Tajā pašā

reizē viņš dienasgrāmatā raksta: «Pirmos dzejoļus dot I daļā negrozī-

tus, .. dot līdzi arī prozas piezīmes un dzejoļu sākumus. Tad vēlāk

(laikam tik Castagnolā) dot pārstrādājumus, bez pirmteksta. Tātad daži

dzejoļi būs 2 reiz drukāti. Varbūt reti arī vēl biežāk, kad minēti kā

sajūtas dzēlēji.»

Krājumā Raiņa jaunības gadu dzejoļi pirmoreiz iespiesti pēc dzej-

nieka nāves, 1931. gadā, kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 11. sējumā.

Tajā sakārtotājs A. Birkerts uzņēmis dzejoļus, kas atrodas manuskriptā

«Rita dziesmas», un pievienojis tiem trīs dzejoļus: «Klusi, dvēsele»,

«Redzu, redzu: manas sāpes», «Meitenes lūpiņas» (23097). Priekšvārdā

sastādītājs kļūdaini norādījis, ka «Slobodskas pārrakstu» manuskriptā

atrodas 82 dzejoļu rokraksti (kā jau minēts, tajā ir 81 dzejoļa rok-

raksts). Par trešo «Rīta dziesmu» nodaļu A. Birkerts apgalvojis, ka tā

sacerēta līdz 1888. gadam, un savu viedokli motivējis ar apstākli, ka

1888. gadā Rainis jau sāk rakstīt vārda «mīlestība» vietā «mīla», bet

dzejnieks devis nodaļai nosaukumu «Mīlestība». Patiesībā trešajā nodaļā
atrodas arī vēlāk sacerēti dzejoļi. Atsevišķos nodaļas «Mīlestība» dze-

joļos («Mīla, mīla, nikna mīla», «Mēness un zeme») vārdu «mīla» at-

rodam, turklāt dzejolis «Mēness un zeme», domājams, radies laikā no

1889. līdz 1891. gadam, jo Rainis dzejoļa melnrakstus ievietojis vāci-

ņos, uz kuriem uzrakstījis «Viļņas manuskripts», un vienā melnrakstā

ir dzejnieka atzīme: «Kad? Viļņā?»

Trīsdesmit «Rīta dziesmu» dzejoļi publicēti grāmatā «J. Raiņa Rak-

sti» 1, nodaļā «J. Raiņa pirmie jaunības dzejoļi». Minētajā izdevumā

vairāki no tiem iespiesti pēc variantiem, kas glabājas J. Raiņa Literatū-

ras un mākslas vēstures muzejā (23097), bet daži (dzejoļi «Visam jāiet

bojā», «Rudens vēji gaudoši vēsi vaid», «Sīvas sīpas gaidot», «Manā

1 J. Raiņa Raksti, 1. sēj. Tautas izdevums. Aspazijas sakārtojumā.

R., izd. A. Gulbis, 1932.



553

istabiņā», «Domātājam iepriekš nolikts», «Domāts princips, dienas

gaita», «Sēdu jau ilgi pie vaļēja loga») — pēc variantiem, kuru rok-

raksti nav zināmi. Pēdējo atšķirība no jau zināmajiem tekstiem ir nie-

cīga — nereti vienā vai pāris vārdos. lespējams, ka šajos dzejoļos re-

diģējumus izdarījusi Aspazija.

Otrreiz «Rīta dziesmas» kā vesels krājums iespiestas 1949. gadā

izdoto J. Raiņa Kopotu rakstu 6. sējumā. Tajā uzņemti Slobodskā sa-

kārtotā manuskripta dzejoļi, bet ārpusē atstāti tie, kas ievietoti krā-

jumos «Tālas noskaņas zilā vakarā», «Vētras sēja», «Jaunais spēks»,

«Sirds devējs», «Dvēseles dziesmas», «Lielās līnijas» (dzejoļi «Dvēsele

dziļā», «Beidzamā kapeika», «ledomu jaukie ideāli», «Vieglāk gan dzī-

vot bez prāta», «Manu sāpju, manu domu», «Mana dūda», «Mūžam

dziņa un mūžam šaubas», «Sirma galva», «Dziļākās domas», «Cilvēka

dvēsele, nabaga dvēsele»). Dzejoļi «Klusi, dvēsele», «Redzu, redzu:

manas sāpes» un «Meitenes lūpiņas», kuru Slobodskā sakārtotajā ma-

nuskriptā nav, 1949. gadā izdotajos Kopotos rakstos ievietoti tāpat kā

«Rīta dziesmu» pirmpublicējumā «Dzīves un darbu» 11. sējumā.

Trešo reizi Raiņa jaunības dzejoļu krājums iespiests šajā izdevumā.

Saglabāta tāda pati dzejoļu secība kā «Slobodskas pārrakstos», bet paši

dzejoļi doti mākslinieciski gatavākajā redakcijā. Dzejoļiem «Grūti krū-

tīm elpot», «Gan gana gulēts» un «Saldā, jel atdari» sākotnējā redakcija

stipri atšķiras no tās, ko dzejnieks izveidojis brieduma gados, tādēļ šie

dzejoji doti abās redakcijās. Deviņi dzejoļi («Dvēsele dziļā», «Beidzamā

kapeika», «ledomu jaukie ideāli», «Lai ar šķīst tie ideāli», «Dziļākās

domas», «Sirma galva», «Cilvēka dvēsele, nabaga dvēsele», «Tiesa,

tiesa: uzticami»), kuri atrodas «Slobodskas pārrakstu» manuskriptā, bet

kurus Rainis ir ievietojis citos krājumos («Tālas noskaņas zilā vakarā»,

«Vētras sēja», «Jaunais spēks».. «Čūsku vārdi», «Mēness meitiņa»), šajā
izdevumā nav vairs publicēti «Rīta dziesmās».

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

LŪGUMS (125. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 33. lpp.

Saglabājies tīrraksts jaunības gadu rokrakstā (23097/90) un teksts

Aspazijas rokrakstā (22990/3) ar kļūdu 8. rindā. Šajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

CELTIES, BRĀĻI, SPIRGTI, JAUTRI! (126. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 34. lpp.

Saglabājies tīrraksts jaunības gadu rokrakstā (23097/91) un teksts

Aspazijas rokrakstā (22990/4) ar kļūdu virsrakstā un 1. rindā. Šajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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PRATMANS (127. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 35. lpp.

Saglabājies tīrraksts jaunības gadu rokrakstā (23097/91) un teksts

Aspazijas rokrakstā (22990/4), abi vienādā redakcijā. Sajā izdevumā

iespiests pēc minētajiem tekstiem.

AUGŠA! (128. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 36. lpp.

Saglabājies melnraksts jaunības gadu rokrakstā (23097/61), divi

tīrraksti (23097/35, bez virsraksta; 22990/5) un teksts Aspazijas rokrak-

stā (23097/93). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22990/5.

TAUTAS ASARAS (129. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 37. lpp.

Saglabājies melnraksts (23103/1, bez virsraksta), tīrraksts jaunības

gadu rokrakstā (23097/104) un teksts Aspazijas rokrakstā (22990/6) ar

kļūdu 9. rindā. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

TUMSOŅI (130. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 38. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (123755/8, jaunības gadu rokrakstā;

22990/7, datēts ar 1918. g. 26. aprīli) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23097/95). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22990/7.

BŪTU MAN VĀRDI (131. lpp.)

Pirmpublicējums DzD. 11. sēj., 39. lpp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22990/8). Šajā izdevumā

iespiests pēc minētā teksta.

VIENTUĻA DZIESMA (132. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 40. lpp. Atšķirīgā redakcijā iespiests

grāmatā J. Raiņa Raksti, 1. sēj. Tautas izdevums. Aspazijas sakārto-

jumā. R., 1932, 138. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/164, datēts ar 1906. g. 30. jūliju,

1917. g. 18. jūniju), tīrraksts (22990/9, datēts ar 1906. g. 30. jūliju),

4. panta tīrraksts (23097/35, ar piezīmi: «Kad laime visspožāk smaid',

vēl priekā vaid, vēlas augstāko») un teksts Aspazijas rokrakstā

(23097/96). Šajā izdevumā iespiests pēc dzejoļa tīrraksta.
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DA2U LABU BRĪTIŅU SĒDU GAN (133. lpp.)

Pirmpublicējums žurnāla «Daugava», 1930, 4. nr., 395.—396. lpp.

Saglabājušies abu dzejoļa redakciju rokraksti. «Rīta dziesmu» ma-

nuskripta nodaļā «Jaunības dzejas, I posma» atrodas dzejoļa viena re-

dakcija (22990/10) Aspazijas rokrakstā, bet nodaļā «Jaunības dzejas,

II posma» glabājas dzejoļa otrās redakcijas tīrraksts (22990/54, bez

virsraksta). Saglabājies otrās redakcijas mašīnraksts ar kopiju

(23097/B—9) un tīrraksts (23097/112), visi trīs bez virsraksta. Mašīn-

rakstam ir piezīme: «Atminos, tas tika uzrakstīts Latgales laukos, uz

celma sēdot. Pavasars vēl bija, viss tukšs un pelēks, un gaidošs. Šis

taču vai pats pirmais dzejols muižā pēc bērnības, kādēļ burtnīcā nav

ierakstīts kā pirmais? Jāpārraksta. Bet kad tas būs?» Līdzīga piezīme

ir tīrrakstā 23097/112. Šajā izdevumā dzejolis iespiests pēc Aspazijas

pārrakstītā teksta.

«DIEVS UN CILVĒKS, PASAULE, LIKTENS» (134. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 42, lpp., ar virsrakstu «Dzīves

mīkla».

Saglabājies tīrraksts (23097/82, datēts ar 1918. g. 26. aprīli) un

teksts Aspazijas rokrakstā (22990/10, ar virsrakstu «Dzīves mīkla»). Šajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

VĒJIŅŠ MATUS PLIVINA (135. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 45. lpp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22990/12). Šaja izdevumā

iespiests pēc minētā teksta.

«SEDU UPMALĒ, RAUDU —» (136. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 46. lpp.

Saglabājusies dzejoļa agrākā redakcija Aspazijas rokrakstā

(23097/40, datēta ar 1908. g. 11. februāri, ar virsrakstu «Bēdīgais»), dze-

joļa tīrraksts (22990/13, datēts ar 1908. g. 11. februāri) un mašīnraksts

(22990/14) ar kopiju (23093/15). Šajā izdevumā iespiests pēc mašīn-

raksta.

GRŪTI KROTĪM ELPOT (137. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 47. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/43, datēts ar 1906. g. 22. jūliju un

17. augustu, 1908. g. 20. februāri), tīrraksts (23097/101, bez virsraksta),

atsevišķu rindu tīrraksts (23097/35) un teksts Aspazijas rokrakstā
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(22990/15), kas, domājams, ir dzejoļa agrākās, ģimnāzijas gados uz-

rakstītās dzejoļa redakcijas pārraksts. Šajā izdevumā iespiestas abas

dzejoļa redakcijas (23097/101 un 22990/15).

PĀRGALVĪBA (139. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 48. lpp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22990/16). Šajā izdevumā

iespiests pēc minētā teksta.

«BIRSTAT, BIRSTAT, SNIEGA PĀRSLAS» (140. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sej., 49. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (23097/35; 23097/105, jaunības gadu rok-

rakstā) un teksts Aspazijas rokrakstā (22990/17, ar virsrakstu «Birstat,

birstat, sniega pārslas!»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta jaunības

gadu rokraksta.

VISAM JĀIET BOJĀ (141. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 50. lpp. Atšķirīgā redakcijā iespiests

grāmatā J. Raiņa Raksti, 1. sēj. Tautas izdevums. Aspazijas sakārto-

jumā. R., 1932, 138. lpp

Saglabājušies divi melnraksti (23097/50 un 23097/110, abi bez virs-

raksta) un teksts Aspazijas rokrakstā, kura Rainis izdarījis labojumus

(22990/18). Šajā izdevumā iespiests pēc teksta Aspazijas rokrakstā.

DODIET DUSĒT! (142. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 51. lpp

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (22990/19). Šajā izdevumā

iespiests pēc minētā teksta.

«GAN GANA GULĒTS» (143. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sej., 52. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22990/20, jaunības gadu rokrakstā;

22990/41; 23097/76, datēts ar 1915. g. 27. aprīli, 1918. g. 16. aprīli) un

tīrraksta 22990/20 teksts Aspazijas rokrakstā (23097/92, ar virsrakstu

«Gan gana gulēts»). Šajā izdevumā iespiests divās redakcijās — pēc

tīrraksta jaunības gadu rokrakstā un tīrraksta 23097/76.

NEIZSAMIST! (145. lpp.)

Pirmās redakcijas pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 53. lpp., otrās —

grāmatā J. Raiņa Raksti, 1. sēj. Tautas izdevums. Aspazijas sakārto-

jumā. R., 1932, 148. lpp.
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Saglabājušies divi tīrraksti (22990/21, jaunības gadu rokrakstā;

23097/132, datēts ar 1915. g. 16. un 28. aprīli, bez virsraksta). Sajā izde-

vumā iespiests divās redakcijās — pēc abiem tīrrakstiem.

MIESAS AR GARU (147. lpp.)

Sacerēts Viļņā 1889. g. Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 57. lpp.

Saglabājies melnraksts (23093/7, Viļņā, datēts ar 1889. g., bez virs-

raksta) un teksts Aspazijas rokrakstā (22990/24). Šajā izdevumā iespiests

pēc Aspazijas pārrakstītā teksta.

«VIEGLĀK GAN DZĪVOT BEZ PRATA» (149. lpp )

Sacerēts 1906. g. 8. jūlija. Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 60. lpp.

Saglabājies melnraksts (22730/4, datēts ar 1906. g. 8. jūliju) un

tīrraksts (22990/26). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«PRĀTS, MANS PĒTNIEKS, PĒTA MANI» (150. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sej., 61. lpp.

Saglabājies teksts sveša rokraksta ar Raiņa izdarītiem labojumiem

(22863/12) un tīrraksts (22990/27, datēts ar 1906. g. 27. jūliju). Šajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«MANU SĀPJU, MANU DOMU» (151. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 62. lpp.

Saglabājušās divas, maz atšķirīgas dzejoļa redakcijas — tīrraksts

(22990/28) un teksts Aspazijas rokrakstā (22990/10). Krājuma «Rīta

dziesmas» pirmiespiedumā publicētas abas dzejoļa redakcijas. Šajā izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

«RUDENS VĒJI GAUDOSI VĒSI VAID» (152. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1898, 3. nr., 231. lpp., ar virsrakstu «Bez

augļu». Atšķirīgā redakcijā iespiests grāmatā J. Raiņa Raksti, 1. sēj.

Tautas izdevums. Aspazijas sakārtojumā. R., 1932, 142. lpp.

Saglabājies uzmetums (23093/9), tīrraksts (22990/29) un divi pirm-

publicējuma izgriezumi ar Raiņa labojumiem (23097/39 un 23097/118).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta, kas ir vēlāka redakcija nekā

pirmpublicējums.

«GADA TIRGUS GALA» (153. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 64. lpp.

Saglabājies melnraksts (23093/14) un tīrraksts (22990/30), abi datēti

ar 1908. g. 16. februāri. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«NEI UZ AUGŠU, NEI UZ PRIEKŠU» (154. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 4. nr., 396. lpp.

Saglabājies melnraksts, rakstīts starp «Vilhelma Telia» tulkojuma

manuskripta rindām (22934/10), trīs tīrraksti (123755/3, jaunības gadu

rokrakstā; 22990/31 un 22990/57, abi vienādā redakcijā) un teksts As-

pazijas rokrakstā (23097/77, ar virsrakstu «Nei uz augšu, nei uz

priekšu»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrrakstiem 22990/31 un 22990/57

MANA DŪDA (155. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1924, 261. nr., 15. nov.

Saglabājies melnraksts (23097/19, bez virsraksta), dzejoļa tīrraksts

(22990/33) un I.—lo. rindas tīrraksts (22922/184), abi ar virsrakstu

«Baltkrievu dziesma». Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

«Mana dūda» ir baltkrievu tautas dziesmas «Dūda» atdzejojums.

Tā variantu Rainis izmantojis bērnības epā «Saules gadi» (skat. šī izde-

vuma 4. sēj., 361. lpp.).

«ODENS KLĀJA ZEMES VIRSU» (156. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 67. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/34) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23097/106, ar virsrakstu «Ūdens klāja zemes virsu»). Šajā izdevuma

iespiests pēc tīrraksta.

VIENĪGĀ DOMA (157. lpp.)

Pirmpublicējums MVp, 1897, 7. nr., 12. febr., 112. lpp.

Saglabājies uzmetums (22721/51, bez virsraksta), teksts svešā rok-

rakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem (22863/13, ar virsrakstu «Visas

dziļās domas») un teksts Aspazijas rokrakstā (22990/35, ar virsrakstu

«Visas dzijās domas»). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«SĪVAS SĪPAS GAIDOT» (158. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 69. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/29), divi tīrraksti (23097/108 un

23097/46) un teksts Aspazijas rokrakstā (22990/36, ar virsrakstu «Sīvas

sīpas gaidot»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 23097/108.

«RADĪTĀJS LIKTENS, VISŽĒLĪGAIS SAUCAMS» (161. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 73. lpp.

Saglabājies uzmetums (23097/5) un tīrraksts (22990/38). lespējams,

ka dzejolis sacerēts ģimnāzijas gados. Uzmetums agrāk Raiņa arhīvā
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glabājās vāciņos, uz kuriem svešā rokrakstā uzrakstīts: «1865. g.

1878—1883. Ģimnāzijas laika manuskripts.» Sajā izdevumā iespiests pēc

tīrraksta.

«MŪ2AM DZIŅA UN MŪZĀM ŠAUBAS» (162. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 74. lpp.

Saglabājušies trīs melnraksti (23097/49; 23097/55, datēts ar 1915. g.

28. aprīli; 23097/56, beigu daļa datēta ar 1917. g. 15. jūniju) un pieci

tīrraksti (23054/37; 22990/39; 22721/72, datēts ar 1915. g. 28. aprīli,

1918. g. 16. aprīli; 23097/38, datēts ar 1917. g. 1. jūliju, 1918. g. 16. ap-

rīli; 23097/111, datēts ar 1917. g. 1. jūliju, 1918. g. 16. aprīli). Šajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22721/72.

«PŪLĒM, MOKĀM CAURI VELKOS» (163. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 75. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/40). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

4. rindā: dūņas (apvid vārds) — dūnas.

BADA GADI (164. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 76. —77. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23097/103, pirmais posms datēts ar

1918. g. 16. aprīli, otrais — ar 1915. g. 2». aprīli, 1918. g. 16. aprīli,

ar virsrakstiem «Bada gads», «Sausais gads»; 23097/36—37, datēts ar

1918. g. 16. aprīli, abi posmi ar virsrakstu «Bada gads») un tīrraksts

(22990/42), Melnrakstā 23097/36—37 Rainis virs dzejoļa pirmā un otrā

posma uzrakstījis «Pirmraksts». Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

«MANA ISTABIŅĀ» (165. lpp.)

Sacerēts Viļņā 1889. g. Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 78.-79. lpp.

Atšķirīgā redakcijā iespiests grāmatā J. Raiņa Raksti, 1. sēj. Tautas

izdevums. Aspazijas sakārtojumā. R., 1932, 141.—142. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/69, ar svītrotu datējumu Viļņā,

1889. g.) un tīrraksts (22990/43). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 15. rindā — «durvīm» labots par

«durvis».

«KUNGS, TEVI LODZAM» (167. lpp.)

Sacerēts 1889. g. Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 80.-81. lpp.

Saglabājies 1.—8., 13.-16. rindas uzmetums (23093/7, datēts ar

1889. g.) un dzejoļa tīrraksts (22990/44). Šajā izdevumā iespiests pēc

tīrraksta.
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«DZISTIN DZIEST MANS LAMPAS GUNTIŅŠ» (169. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 82. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/45) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23097/120). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«DOMĀTAJAM lEPRIEKŠ NOLIKTS» (170. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 83. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22990/32, jaunības gadu rokrakstā;

23097/117; 22990/46). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22990/46.

«DOMĀTS PRINCIPS, DIENAS GAITA» (171. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 84. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22990/32, jaunības gadu rokrakstā;

23097/117; 22990/47). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22990/47.

2. rindā: facits (no latīņu vai. facit) — iznākums, rezultāts.

«GAUSTIN GAUŽOS, RETI ĢAUBJOS» (172. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1898, 5. nr., 340. lpp., ar virsrakstu «Gaus-

tin gaužos».

Saglabājies tīrraksts (22990/48). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrrak-

sta, kas ir mākslinieciski gatavākā redakcijā nekā pirmpublicējums.

«SEN JAU TAS BIJA: ES DOMĀJU TOREIZ» (173. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 4. nr., 395. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22990/50 un 23097/64). Šajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 23097/64.

«TOREIZ CERĒJĀM» (174. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 4. nr., 395. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/48, beigu daļa datēta ar 1917. g.

18. jūniju) un tīrraksts (22990/51). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«SMIEKLI BEZ GALA» (175. lpp.)

Sacerēts Viļņā. Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 4. nr.,

395. lpp.

Saglabājies I.—B. rindas melnraksts (23097/47), divi visa dzejoļa

melnraksti (23097/58 un 23097/70), I.—B. rindas tīrraksts (22990/52) un

visa dzejoļa tīrraksts (23097/97, ar svītrotu datējumu 1918. g. 17. ap-

rīlis). Uz melnraksta 23097/70 ir Raiņa piezīme, ka tas sacerēts Viļņā.

Šajā izdevumā iespiests pēc dzejoļa tīrraksta.



561

«SEDU JAU ILGI PIE VAĻĒJA LOGA» (176. lpp.)

Domājams, sacerēts 1886. g. Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 90. lpp.

Atšķirīgā redakcijā iespiests grāmatā J. Raiņa Raksti, 1. sēj. Tauta3

izdevums. Aspazijas sakārtojumā. R., 1932, 139.—140. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/113), tīrraksts (22990/53), teksts svešā

rokrakstā, ar Raiņa izdarītiem labojumiem (23093/11) un teksts Aspazi-

jas rokrakstā (23093/6, datēts ar 1886. g.), abi pēdējie ar virsrakstu

«Pavasarī». Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«ATKAL UN MŪ2AM TAS PATS, TAS PATS —» (177. lpp.)

Domājams, sacerēts 1886. g Pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1930, 4. nr., 396. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/129), divi tīrraksti (123755/2, jaunības

gadu rokrakstā; 22990/55) un teksts Aspazijas rokrakstā (23093/5, datēts

ar 1886. g., ar virsrakstu «Atkal un mūžam tas pats, tas pats»). Šajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22990/55.

«PRASĪJU VAKAR, PRASĪJU ŠODIEN» (178. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 93. lpp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (123755/4, jaunības gadu rokrakstā, ar

virsrakstu «Neapmierinātais»; 22990/56; 23097/130) un teksts Aspazijas

rokrakstā (23097/131, ar virsrakstu «Neapmierinātais»). Šajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 22990/56

«SIRDS MANIM SAĒSTA» (179. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 4. nr., 396. lpp.

Saglabājušies četri tīrraksti (123755/7, jaunības gadu rokrakstā;

22757/14; 22990/58; 22730/27) un teksts Aspazijas rokrakstā (23097/45,

ar virsrakstu «Sirds manim saēsta»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta 22990/58.

«KRŪTĪS LAU2AS, AIZ2NAUDZ KAKLU» (180. lpp.)

Pirmpublicējums DLp, 1899, 71. nr., 27. martā, ar virsrakstu «Pa

jokam».

Saglabājies melnraksts (23093/13), divi tīrraksti (23097/41 un

22990/59) un teksts Aspazijas rokrakstā (23097/79, ar virsrakstu «Krūtīs

laužas, aizžņaudz kaklu»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

22990/59.
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«DIEVS, AK, DIEVS, CIK MAN GRŪTA SIRDS» (181. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 4. nr., 397. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/42), divi tīrraksti (123755/5, jaunības

gadu rokrakstā, ar virsrakstu «Dievs, lai man pāriet šis brīdis!»;

22990/60) un teksts Aspazijas rokrakstā (23097/80, ar virsrakstu «Dievs,

lai man pāriet šis brīdis!»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

22990/60.

«ACUMIRKLI MIERU» (182. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 4. nr., 397. lpp.

Saglabājušies četri tīrraksti (22990/61; 23090/136; 22730/6; 123755/6,

jaunības gadu rokrakstā, ar virsrakstu «Acumirkli mieru») un teksts

Aspazijas rokrakstā (22730/62, ar virsrakstu «Acumirkli mieru»). Šajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22990/61.

«UN BEIGAS TIEŠAM PĀR MANI NĀCA MIERS» (183. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 98. lpp.

Saglabājušies divi vienādas redakcijas tīrraksti (22990/62 un

22730/7) un teksts Aspazijas rokrakstā (22730/63, ar virsrakstu «Un

beigās tomēr par mani nāca miers»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

rakstiem.

«NAVA NEKA VAIRS, VISS IR GALĀ» (184. lpp.)

Domājams, sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1930, 4. nr., 397. lpp.

Saglabājies melnraksts (23093/12, ar virsrakstu «Pilsoņiem») un divi

tīrraksti (23097/81 un 22990/63). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

22990/63. Tīrrakstā 23097/81 ir Raiņa piezīme, ka dzejolis sacerēts cie-

tumā. Pie piezīmes Rainis pielicis jautātāju.

«KOPIŅA PIEMIŅU» (185. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 101. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (123755/9, jaunības gadu rokrakstā, ar

virsrakstu «Kopiņa piemiņu»; 22990/65) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23097/78, ar virsrakstu «Kopiņa piemiņu»). Šajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta 22990/65.

«GAVILES, GAVILES» (186 lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 105. lpp.
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Saglabājies uzmetums (22980/3, datēts ar 1908. g. 22. februāri) un

tīrraksts (22990/67). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«PLAUKSTOŠAS ROZĪTES SĀRTAIS VAIGS» (189. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 109. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22990/69; 22781/79, datēts ar 1915. g.

27. aprīli). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22781/79.

«SIRDS MAN TIK LĪKSMA» (190. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 110. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (123755/1, jaunības gadu rokrakstā;

22990/70). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22990/70.

«MEITIŅ, TU TIK CĒLA, AUGSTA» (191. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 111. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/71). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta

«MĪLA, MĪLA, NIKNA MĪLA» (192. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 112. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/72). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta

MIRĒJA VĒLĒJUMS (193. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 113. lpp.

Saglabājies melnraksts (23097/127, bez virsraksta) un tīrraksts

(22990/73). Tīrrakstā ir bijusi piezīme, ko Rainis svītrojis: «No mirša-

nas šodien atkal nekas neiznāk!» Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«ACIS ŽILBA, PRATI JUKA» (194. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1896, 12. nr., 942. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (23098/21 un 22990/74). Šajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 22930/74, kas ir mākslinieciski gatavākā redak-

cijā nekā pirmpublicējums.

«VAI MANU DIENIŅU» (195. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 115. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/75). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta
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Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 116. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/76). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«DOMAS UN BAIGI» (197. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, It. sēj., 117. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/77). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«ES TEVI TURĒJU» (198. lpp.)

Pirmpublicējums DzD, 11. sēj., 118. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22990/78). Šajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

MĒNESS UN ZEME (199. lpp.)

Domājams, sacerēts Viļņā (1889—1891). Pirmpublicējums MVM,

1896, 6. nr., 414. lpp, ar virsrakstu «Teika».

Saglabājies melnraksts (23097/67, bez virsraksta, ar piezīmi: «Kad?

Viļņā?»), tīrraksts (23097/125), teksts Aspazijas rokrakstā (22990/80, ar

virsrakstu «Mēnestiņš») un divi teksti svešā rokrakstā ar Raiņa laboju-

miem (114121 un 23093/1, abi ar virsrakstu «Teika»). Agrāk meln-

raksts un tīrraksts Raiņa arhīvā glabājās vāciņos, uz kuriem dzejnieks

bija uzrakstījis: «Viļņas manuskripts». Šajā izdevumā dzejolis iespiests

pēc tīrraksta, kas ir mākslinieciski gatavākā redakcijā nekā pirmpub-

licējums.
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RAIŅA DZĪVES LAIKĀ PUBLICĒTIE

ĀRPUSKRĀJUMU DZEJOĻI

IECERES UN IEPRIEKŠĒJIE PUBLICĒJUMI

Ne mazums sacerējumu, kas šajā sējumā veido trešo daļu, ir

ievietoti grāmatās «Sirds devējs» (1935), «Dvēseles dziesmas» (1935),

«Lielās līnijas» (1936), «Aizas ziedi» (1937), «Mūza cīņās» (1940). Pir-

mās četras no minētajām grāmatām sastādīja redkolēģija — Aspazija,

Antons un Pēteris Birkerti —, kas pēc Raiņa nāves rūpējās par viņa

atstātā literārā mantojuma apzināšanu un publicēšanu.

Krājumus «Sirds devējs» un «Lielās līnijas» Rainis pats nebija

iecerējis. Tos izveidoja redkolēģija un par nosaukumu katram no tiem

izvēlējās Raiņa dzejoļa virsrakstu.

Par krājumu «Dvēseles dziesmas» Rainis daudz domājis kopš

1903. gada līdz pat mūža nogalei — pēdējo reizi viņš to piemin savās

piezīmēs 1927. gada 20. augustā. Daudzus gadus Rainis atlasīja dzejo-

ļus iecerētajam krājumam, kārtoja un pārkārtoja tos. Divdesmito gadu

sākumā viņš daļu no tiem izmantoja «Dagdas piecās skiču burtnīcās».

Raiņa ieceres par «Dvēseles dziesmās» ievietojamiem dzejoļiem gadu

gaitā mainījušās. Pirmajos emigrācijas gados, kad dzejnieks bija no-

mākts un savās piezīmēs rakstīja rūgtas domas [«. .no cīnītāju rindām

esmu izmests, tie ieroči, kādi man ir: dzeja, neder cīņā, es pats arī

nederu: slims, tad neatliek cits, gaidīšu savu laiku, ja ne es, tad citi

sagaidīs» (127919/68)], kā viens no iespējamiem apvienojošiem tema-

tiem «Dvēseles dziesmās» viņam šķiet ilgas pēc miera, pēc atdusas

mūža vidū. Taču šī atdusa nav aiziešana no cīņas, bet gan īsa atelpa

pirms nākamām kaujām. 1911. gadā Rainis radāmajās domās atzīmē, ka

««Dvēseles dziesmām» temats pilnīga vientulība» (23034/6), bet 1918. gadā

viņš raksta, ka to «varons nāk beigās lejā no vientulības kalna..»

(23034/15). Šai gadā Rainis grib dot saturā un formā novatorisku krā-

jumu, kurā nebūtu fabulas, bet kurš ietvertu vienas personas optimis-

tiskas izjūtas, jo tā «Nu redz skaidri: bez izejas nav, ir spēks dvēselē,

tik nospiests un palaists, attīstīt to, un tad ies» (23034/15).



566

1922. gadā Rainis gribējis «Dvēseles dziesmās» paust savu vilšanos

buržuāziskajā Latvijā, izmisumu pēc prieka, ko devusi atkalredzēšanās

ar dzimteni, ari izmisumu par karu un tā sekām. Gadu vēlāk dzejnieks

apsvēris, ka vajadzētu «Dvēseles dziesmu» dzejoļus izkārtot pa ga-

diem un likt tos runāt dažādiem cilvēkiem, jo, kā dzejnieks raksta,

«iekš manis ir daudzas personas. Tās pašas personas ir citas citos ga-

dos» (23034/26). Viņš domājis arī, ka krājuma nosaukums varētu būt

cits — «Nācējs» vai «Gājējs».1

Krājumu «Aizas ziedi» Rainis bija iecerējis divdesmito gadu otrajā

pusē un paredzējis tajā izsacīt savu filozofisko attieksmi pret apkār-

tējo pasauli, paust vientulību, ko viņš īpaši asi juta mūža pēdējos ga-

dos. 1927. gada 27. aprīlī Rainis par «Aizas ziedu» iecerēm raksta:

«Vientulības jūtas. Vēl vientuļāks tiku dzimtenē. Ilgas pārvarēt vien-

tulību. Meklēt kopību citur tālē. Ilgas pēc tāles. Tālumā ilgas pēc

tāles nemazinās. Dabā vientulība mazinājās, bet nezūd. Tomēr vienota

elpa. Vai nav lielāka vienība? let tālāk dabā.. Meklēt vientulības

pārvari ne tālē, bet dzijumā, arī tālē, bet domu tālē, jūtu tāiē. Rast

jaunu dzīvi ne viņpus dzīves, bet še pat» (22756/48).

Izdodot krājumus «Aizas ziedi» un «Dvēseles dziesmas» pēc Raiņa

nāves, redkolēģija materiāliem, kas glabājušies šo iecerēto grāmatu ma-

nuskriptos, pievienojusi arī citus — piemēram, cietumā sacerētos dze-

jojus.

Krājumu «Mūza cīņās» sastādījis A. Birkerts, izmantojot politisku

dzejoju manuskriptu (22809), ko Rainis vienkop glabāja savā arhīvā, ce-

rēdams kādreiz izveidot grāmatu. lecerēto krājumu Rainis piezīmēs nosa-

cīti dēvē par «Aso krājumu», «Asām dzejām». Šī manuskripta d/ejoļiem

A. Birkerts pievienojis daļu no «1905. gada epa» materiāliem.

Par «Aso krājumu», tāpat kā par «Dvēseles dziesmām», Rainis do-

māja ilgus gadus, bet it īpaši 1910., 1912., 1913., 1917. gadā. Dzejoļus

šādai grāmatai viņš atlasīja vēl gadu pirms savas nāves. Nosaukumu

«Mūza cīņās» dzejnieks pirmo reizi min savās piezīmēs 1918. gada

15. aprīlī. Dažādie ieceru uzmetumi liecina, ka tai vajadzētu būt ak-

tuālai politiskai dzeju grāmatai, kurā viena no svarīgākām tēmām būtu

partija. Ari šo krājumu Rainis nepabeidza, bet dažas atzīmes paver

ieskatu viņa pārdomās par nodaļu virsrakstiem. Dzejoļus par 1905. gadu

dzejnieks bija paredzējis apvienot nodaļā, kuras virsraksts varētu būt

vai nu «Cēres rīts», vai «Sarkana gaiļa rīta dziesma», vai «Sarkana

dziesma», «Rīta dziesma». 1906. gadam veltīto dzejoļu nodaļai atzīmēti

1 J. Raiņa piezīmes un radāmās domas par «Dvēseles dziesmām»,

tāpat arī par krājumos «Aizas ziedi» un «Mūza cīņās» ievietotajiem

dzejoļiem skat. šī izdevuma 3. variantu sējumā.
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iespējamie virsraksti «Sodu laiki», «Asins un uguns», «Asins kristības»,

bet nodaļai par 1907. gadu — «Nokauta tauta», «Zvērību laiks», «Asins

un uguns».

Tā kā minētie krājumi nav Raiņa paša sastādīti un pabeigti, tie,

sakārtojot dzejoļus zinātniskajā izdevumā, nav ņemti vērā.

Trešajā daļā uzņemti visi cikla «Sveika, brīvā Latvija!» (1919)

dzejoļi, ko Rainis ievietojis «Dzīves un darbu» 3. sējumā.

Krājumu «Sveika, brīvā Latvija!» Rainis sastādīja steigā, gatavojo-

ties doties mājās no emigrācijas. Pirmizdevumā bija 31 dzejolis, taču

grāmatai trūka tās organiskās vienotības, kas raksturīga pārējiem Raiņa

krājumiem. Trīspadsmit dzejoļi ievietoti arī «Daugavā» (1919), sešus

Rainis vēlāk ievietoja krājumā «Mūza mājās» (1923). Līdz ar to krā-

jums «Sveika, brīvā Latvija!» būtībā izira, tāpēc tā dzejoļi šajā izde-

vumā izkārtoti hronoloģiskā secībā pa gadiem, kad katrs dzejolis arī

labāk raksturo dzejnieka izjūtas sacerēšanas laika posmā. Atsevišķi

dzejoļi sacerēti 1905. gadā («Atgādiņa vārds»), 1906. gadā («No dieva

kārais»), 1916. gadā («Tautas pārdevējam») utt. Grāmatā dominē no-

skaņas, kas Rainim bija pirmās revolūcijas un pasaules kara laikā, un

tās apvienojas vienā plūsmā — savas dzimtenes nacionālās un sociālās

atbrīvošanas problēmā. Rainis savas dzimtenes atbrīvošanu un neatka-

rību saprata kā sociālists. Viņš alka brīvas, sociālistiskās Latvijas.
1918. gada 22. oktobrī, kad Rainis jau domā par atgriešanos dzimtenē,

vēstulē māsai Dorai un P. Stučkām viņš raksta: «Šo brīvību tautu at-

tīstībai es vienmēr esmu cerējis no sociālisma vai komunisma.. Kur

izšķiroša cīņa starp kapitālismu un sociālismu, es varu būt tikai sociā-

lisma pusē, kā es vienmēr esmu bijis. [~] Formula: brīva Latvija brīvā

Krievijā ir sociālistiska Latvija sociālistiskas Krievijas federācijā»

(18164)

Tāpat kā savas citas dzejoju grāmatas, ari krājumu «Sveika, brīvā

Latvija!» Rainis adresē proletariātam. Priekšvārdā tās dzejoju publicē-

jumam kopotos rakstos «Dzīve un darbi» Rainis saka: «Dzejas griežas

pie visas tautas, bet sevišķi pie pamatšķiras..»
1

Atgriezies Latvijā, Rai-

nis ne uzreiz izprata sarežģīto politisko stāvokli un kādu laiku atradās

ilūziju varā. Driz skarbā kapitālistiskā realitāte lika Rainim atzīt: «Kad

mēs, trimdenieki, atgriezāmies Latvijā, mēs gribējām atrast brīvu Lat-

viju, mēs viņu neatradām ..»2

Šī sējuma trešajā dajā sacerēšanas secībā izkārtoti arī pārējie dze-

joji. Ja sacerēšanas laiks nav bijis zināms, dzejolis ievietots, ņemot vērā

pirmpublicēšanas gadu. levērojot pirmpublicēšanas gadu, iespiests ari

cikls «Sudraba pārslas», jo tā dzejoji radušies dažādos gados (1912.,

1
DzD, 3. sēj., 65. lpp.

2
DzD, 11. sēj., 356. lpp.
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1913., 1922. g.), bet vienkop apvienoti tikai 1923. gadā, kad cikls pub-

licēts.

No publicētajiem Raiņa ārpuskrājumu dzejoļiem šajā izdevumā nav

uzņemti vienīgi daži mākslinieciski vāji veltījumu dzejoļi.

Daži ārpuskrājumu dzejoļi Raiņa dzīves laikā iespiesti atkārtoti un

dažādās redakcijās. Šādu dzejoļu teksts še dots tāds, kāds tas bijis pē-

dējā publicējumā Raiņa dzīves laikā. Hronoloģiski šie dzejoļi izkārtoti

pēc pēdējā publicējuma, bet komentāros norādīts arī uz iepriekšējiem

publicējumiem. Datumi zem dzejoļa teksta norādīti gadījumos, kad da-

tēts bijis publicējums, pēc kura dzejolis iespiests kopotu rakstu zināt-

niskajā izdevumā.

Raiņa dzīves laikā ārpus krājumiem publicētie «1905. gada epa»

fragmenti, lai nesadalītu epu pa dažādiem sējumiem, ievietoti 6. sē-

jumā kopā ar epa lielāko, Raiņa dzīves laikā nepublicēto daļu.

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

AUKSTĀ DVĒSELE, LEPNA DVĒSELE (203. lpp.)

1.—8. rindas pirmpublicējums laikrakstā «Dienas Lapa», 1895,

248. nr., 1. nov., bez virsraksta, ar parakstu J. Reinis. 9.—15. rindas

pirmpublicējums DLp, 1899, 54. nr., 6. martā. Turpat iespiesta arī

1.—8. rindas otra redakcija. Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma

DLp.

Dzejoļa 9.—12. rindas variants likts krājuma «Tālas noskaņas zilā

vakarā» nodaļai «Nakts ēnas» par epigrāfu ar norādi, ka rindas sacerē-

tas studenta gados.

APDOMA GALU (204. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1896, 6. nr., 456. lpp.

Saglabājušies četri tīrraksti (23098/21; 22987/12; 22721/69; 22974/7),

visi bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 3. rindā — «dejo» labots par «dzejo».

«MEITENES LUPINĀS» (205. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1897, 3. nr., 209. lpp., ar virsrakstu «Sar-

kanās lūpiņas».

Saglabājušies divi tīrraksti (23097/124 un 23097/44). Šajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 23097/124.
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RĪTS PIE CIETUMA LOGA (206. lpp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1925, 7. nr.,

81. lpp. Dzejolis pirmpublicējumā datēts ar 1897. g.

Saglabājušies trīs tīrraksti (23092/61, ar virsrakstiem «Tur viņpus»,

«Debess brīve»; 120998/3, bez virsraksta, ar Raiņa piezīmi, ka dzejolis

sacerēts cietumā; 23098/8, ar virsrakstu «Viņpus»). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

Ar šo pašu motīvu Rainis uzrakstījis arī dzejoli vācu valodā

(23092/49). Skat. šī izdevuma 6. sējumu.

BALTI ZIEDIŅI (207. lpp.)

Pirmpublicējums MVM, 1903, 1. nr., 59. lpp

Saglabājies tīrraksts (23098/23). Šaja izdevumā iespiests pēc pirm

publicējuma.

DAVATS VĀRDS (208. lpp.)

Sacerēts 1903. g. Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1925, 7. nr.,

81. lpp.

Saglabājies melnraksts (23096/73, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22749/42, bez virsraksta; 22928/72, datēts ar 1903. g., 1912. g.

1. augustu, ar virsrakstu «Jauns vārds»). Melnraksts, domājams, sace-

rēts Slobodskā, jo Rainis to glabājis starp šī perioda dzejoļiem. Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

KATRAM SAVS IDEĀLS (209. lpp.)

Sacerēts pirms 1905. g. Pirmpublicējums laikraksta «Laika Balss»

literārajā pielikumā, 1911, 22. nr., 30. apr.

Saglabājies 1.—5. rindas melnraksts (22730/60, ar virsrakstu «Mū-

žīgais ideāls»), divi visa dzejoja melnraksti (22809/223, datēts ar

1908. g. 9. maiju, ar virsrakstu «Mūžīgs ideāls»; 22721/74), divi tīr-

raksti (22809/95, datēts pirms 1905. g., ar virsrakstu «Mūžīgais ideāls»;

22809/96). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

FATUMS (210. lpp.)

Sacerēts 1905. g. septembrī. Pirmpublicējums laikrakstā «Dienas

Lapa», 1923, 1. nr., 1. sept., ar virsrakstu «Vajējām acīm», pēc tam

iespiests JZ, 1924, 202. nr., 6. sept.

Saglabājusies dzejoja radāmā doma (22781/62) un 1.—46. rindas tīr-

raksts (22781/62—63), datēts ar 1905. g. septembri. Šajā izdevumā

iespiests pēc publicējuma JZ.



570

Sajā izdevumā novērsta kļūda 11. rindā — «noslēpumi» labots par

«noslēpums».

NEVAR TĀ BLAKUS LĪDZI JUST (212. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums «Gada grāmatā Latvijas darba

tautai ar kalendāriju 1922. gadam», 29. lpp.

Saglabājies melnraksts (22809/199, datēts «Vētras sēj. laiks 1905»,

bez virsraksta) un tīrraksts (124818, datēts ar 1905. g., 1917. g. 10, jū-

liju). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ATGĀDIŅA VĀRDS (213. lpp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums krājumā «Sveika, brivā Lat-

vija!». R., «Izglītība», 1919, 20 lpp.

Saglabājušies divi dzejoļa tīrraksti (22928/23, datēts ar 1905. g.;

22736/13) un mašīnraksta kopija (22860/7). Šajā izdevumā iespiests pēc

publicējuma DzD, 3. sēj., 75. lpp.

ZEMNIEKA PACIETĪBA (214. lpp)

Pirmpublicējums rakstu krājumā «Darbs», 1905, 38. lpp. 1925. g.

iespiests žurnālā «Domas», 7. nr., 81. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22809/221; 22973/40, bez virsi āksta)

Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma žurnālā «Domas»

SIRDS DEVĒJS (215. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1923, 50. nr.,

3. martā.

Saglabājies 1.—28 rindas melnraksts (22997/40), 28.—51. rindas

melnraksts (22997/16), abi datēti ar 1906. g. 10. jūniju, I—4o. rindas

melnraksts (23054/28—29, datēts ar 1906. g. 10. jūniju, 1913 g. 10. un

11. oktobri), 1. rindas melnraksts (22997/26, datēts ar 1906. g. 10. jū-

niju, 1918. g. 12. janvāri) un 41.—52. rindas melnraksts (22928/35). Visi

rokraksti ir bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

Šajā izdevumā novērsta kļūda 16. rindā — «izpilda» labots pai

«aizpilda».

CILVĒCĪBAS GODS (217. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 2. jūlija. Pirmpublicējums krājumā «Atvases», 2,

1908, 41. lpp.

Saglabājies melnraksts (22721/76, datēts ar 1906. g. 2. jūliju, bez

virsraksta) un trīs tīrraksti (22809/104; 22809/106; 22809/105, datēts ar

1906 g. 2. jūliju). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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NO DIEVA KARALS (218. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 2. jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Sveika, brīvā

Latvija!». R., «Izglītība», 1919, 5. lpp., ar virsrakstu «Romiešu paruna».

Saglabājušies trīs tīrraksti (22721/46, datēts ar 1906. g. 2. jūliju,

ar virsrakstu «Latīņu paruna»; 22721/76, datēts ar 1906. g. 2. jūliju,

bez virsraksta; 22736/11, ai virsrakstu «Romiešu paruna»), mašīnraksts

(22860/1) un mašīnraksts ai kopiju (22809/243—244, ar virsrakstu «Ro-

miešu paruna»). Sajā izdevumā iespiests pēc publicējuma DzD, 3. sēj.,

69. lpp.

«ES ESMU SEVI RADĪJIS PATS» (219. lpp.)

Sacerēts 1905. g., t906. g. 5. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1923,

79. nr., 14. apr.

Saglabājies 1.—26. rindas melnraksts (23054/17, datēts ar 1905. g.,

1906. g. 5. jūliju). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PURPURA TĒRPS (221. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 30. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

7. nr., 206. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22809/30, datēts ar 1906. g. 30. au-

gustu, un 22809/31, abi bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

KAPS MEŽMALA (222. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 27. septembri. Pirmpublicējums «Strādnieka ka-

lendārā 1914». Fičburga, Amerikas Sociālistu partijas latviešu koporga-

nizācijas izdevums, 1913, 29. lpp.

Saglabājies melnraksts (22981/3, bez virsraksta), divi tīrraksti

(22981/2, datēts ar 1906. g. 27. septembri; 22981/1, datēts ar 1906. g.

27. septembri, 1917. g. 13. jūliju) un teksts svešā rokrakstā (22981/4).
Rainis dzejoli rakstījis tā, lai tam būtu krusta forma. Tīrrakstā 22981/2

viņš tam apvilcis apkārt kontūras, izveidojot krustu. Šajā izdevumā

dzejolis iespiests pēc pirmpublicējuma. 1917. g. 13. jūlijā Rainis dzejolī

izdarījis dažus labojumus, taču dzejoļa jaunā redakcija palikusi ne-

pabeigta.

KUR IR TA VIETA? (223. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 31. decembri. Pirmpublicējums krājuma «Jaunais

pūrs», 1907, 23.-24. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22766/49, datēts ar 1906. g. 31. decembri,

bez virsraksta) un divi tīrraksti (22809/32—33; 22809/34—35, bez virs-

raksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

TINTE UN ASINS (225. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 3. janvārī. Pirmpublicējums krājumā «Atvases», 2,

1908, 23. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/45, datēts ar 1907. g. 3. janvāri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22809/26 un 22809/27, abi datēti ar 1907. g.

3. janvāri). Šajā izdevumā iespiests pēc piimpublicējuma.

UGUNS DZĒSUMS (226. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 3. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

3. nr., 73. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/45, datēts ar 1907. g. 3. janvāri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22809/29; 22809/28, datēts ar 1907. g

3. janvāri). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

NEKAD! (227. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 4. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

14. nr., 430. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/52, datēts ar 1907. g. 4. janvāri, bez

virsraksta) un divi tīrraksti bez virsraksta (22809/24, datēts ar 1907. g.

4. janvāri un 6. februāri; 22809/25). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

KALPU MANTA (228. lpp.)

Sākts 1903. g., pabeigts 1907. g. 10. janvārī. Pirmpublicējums krā-

jumā «Kopums», 1, [1907], 92. lpp.

Saglabājies 1.—6. un 11.—14. rindas melnraksts (22766/50, datēts ar

1903. g., 1907. g. 10. janvāri, ar virsrakstu «Kalpa domas»), 1.—4. un

11.—14. rindas melnraksts (22973/20, datēts ar 1908. g. 3. maiju, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22809/3, datēts ar 1903. g., 1907. g.

10. janvāri; 22809/4). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VĀCU BARONU VISVARENĪBAI (229. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 15. janvārī. Pirmpublicējums krājumā «Ciba»,

1907, 79. lpp., ar virsrakstu «Tiem vareniem». Vēlāk Rainis dzejoli

rediģējis un tas iespiests «Strādnieku Avīzē», 1920, 60. nr., 13. martā

un Scd, 1920, 75. nr., 31. martā. «Strādnieku Avīzē» dzejolis datēts ar

1907. g. 15. janvāri.
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15. janvāri, ar virsrakstu «Tiem vareniem»), 5.—12. un 15.—20. rindas

melnraksts (22766/55, datēts ar 1907. g. 15. janvāri, bez virsraksta), visa

dzejoja tīrraksts (22809/81, datēts ar 1907. g. 15. janvāri, 1917. g.

31. jūliju) un mašīnraksta kopija (22809/82, datēta ar 1907. g. 15. jan-

vāri). Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma Scd.

Novērsta kjuda 13. rinda
—

«tad» labots par «tagad».

MUZĪGA AINA (230. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1902. g., pārējas — 1907. g. 18. un 19, jan-

vārī. Pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907, 3. nr., 88. lpp.

Saglabājies dzejoja melnraksts (22766/48, datēts ar 1902. g., 1907. g.

18. un 19. janvāri, bez virsraksta), 1.—4. rindas tīrraksts (22809/170,
datēts ar 1902. g., ar piezīmi «Tukumā», bez virsraksta) un divi visa

dzejoļa tīrraksti (22809/173, ar virsrakstu «Asiņotā zeme»; 22809/21, da-

tēts ar 1902. g., 1907. g. 18. un 19. janvāri). Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 8. rindā — «visur» labots par «visas».

KRUSTS (231. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 10. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Svari»,

1907, 5. nr., 54. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22925/222, ar virsrakstu «Krusta zī-

mes», un 22925/223, ar virsrakstiem «Krusta zīme», «Krusts», abi datēti

ar 1907. g. 10. februāri) un I.—B. rindas tīrraksts (22925/221, ar virs-

rakstu «Krusta zīmes»). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

TIC DIEVAM, KĻAUS' KUNGAM (232. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 10. februārī. Pirmpublicējums žurnāla «Svari»,

1907, 10. nr., 118. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22809/89, ar virsrakstiem «Kungs un

gans», «Tic' dievam, kļaus' kungam», un 22809/90, abi datēti ar 1907. g.
10. februāri). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MĒS NEAIZMIRSĪSIM (233. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 15. februārī. Pirmpublicējums žurnālā «Auseklis»,

1907, 1. nr., 22. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/56, datēts ar 1907. g. 15. februāri)

un divi tīrraksti (22809/36, datēts ar 1907. g. 15. februāri; 22809/37),

visi bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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ALMOGAVARU DZIESMA (234. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. martā. Pirmpublicējums krājumā «Atvases», 2,

1908, 9. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/58, datēts ar 1907. g. f. martu, bez

virsraksta) un divi tīrraksti (22781/6, ar apakšvirsrakstu «Atmosties,

dzelzs», un 22781/82, datēts ar 1907. g. 1. martu, ar virsrakstu «At-

mosties, dzelzs»). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Par almogavariem senos laikos sauca albāņus

MAIJA DZIESMA (235. lpp)

Sacerēts 1907. g. 24. aprīli. Pirmpublicējums laikrakstā «Ciņa»,

1907, 71. nr., 30. apr., ar virsrakstu «Strādnieku maijs» un parakstu

«Atvars». Pēc tam Rainis dzejoli rediģējis un tas iespiests laikrakstā

«Cīņa», 1911, 113. nr., 1. maijā, bez paraksta.

Saglabājusies radāmā doma (22925/215, datēta ar 1907. g. 24. ap-

rīli), 1.—13. un 73.—80. rindas melnraksts (22925/215, datēts ar 1907. g.

24. aprīli), 13.—68. un 85.-96. rindas melnraksts (22925/216, datēts

ar 1907. g. 25. aprīli), abi bez virsraksta, un visa dzejoļa tīrraksts

(22809/108—112, datēts ar 1907. g. 24. aprīli, ar virsrakstu «Strādnieku

maijs»). Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma «Cīņā» 1911 g.

MUSU ZEME (239. lpp )

Sacerēts 1907. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums žurnālā «Rits», 1907,

36.-48. nr., 802. lpp., vēlāk iespiests Scd, 1920, 80. nr., 10. apr. Scd

dzejolis datēts ar 1907. g. 11. jūniju.

Saglabājies melnraksts (22766/35, datēts ar 1907. g. 12. jūniju) un

divi tīrraksti (22997/35, datēts ar 1907. g. 11. jūniju; 137600). Kāpēc
Rainis melnrakstu datējis ar 12. jūniju, nav zināms Šajā izdevumā

iespiests pēc publicējuma Scd.

BALSIS (240. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 9. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1. nr., 4.—5. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23054/19, datēts ar 1907. g. 9. oktobri). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

LAIKS IR NAUDA (241. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 15. oktobrī. Pirmpublicējums laikraksta «Laika

Balss» literārajā pielikumā, 1911, 28. nr., 14. maijā.

Saglabājies melnraksts (22768/48, datēts ar 1907. g. 15. oklobri,

bez virsraksta) un trīs tīrraksti (22809/99—100, datēts ar 1907. g. 15. ok-

tobri; 22721/73). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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DZIESMA PAR NAUDU (242. lpp.)

I.—B. rinda sacerēta 1905. g. Pabeigts 1907. g. 16. un 17. decembrī.

Pirmpublicējums «Progresa kalendārā 1910. gadam», 59. lpp.

Saglabājies I—B. rindas tīrraksts (22925/171, datēts ar 1905. g.)

un visa dzejoļa tīrraksts (22809/5—6, datēts ar 1905. g., 1907. g. 16. un

17. decembri), abi bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

Novērsta kļūda 24. rindā
— «Tie» labots par «Tas», 27. rindā —

«kaļ» labots par «kuļ».

DROŠA CINA (244. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 23. decembri. Pirmpublicējums žurnālā «Vārpas»

1908, 3. nr., 195. lpp.

Saglabājies melnraksts (22809/171, datēts ar 1907. g. 23. decembri)

un tīrraksts (22809/172). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MIESA UN GARS (245. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 1. maija. Pirmpublicējums laikraksta «Laika Balss»

literārajā pielikumā, 1911, 22. nr., 30. apr.

Saglabājies melnraksts (22925/143) un tīrraksts (22721/49), abi

datēti ar 1908. g. 1. maiju, bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

«KA NEMAZGĀJIES» (246. lpp.)

1.—2. rinda sacerēta 1902. g., pārējās — 1908. g. 24. septembrī.

Pirmpublicējums Aspazijas dzejoļu krājumā «Saulains stūrītis». «Dzir-

ciemnieku» izdevums nr. 6. R., 1910, 38. lpp., ciklā «Mēness dziesmas».

Saglabājušies divi melnraksti (22749/21; 29478/4, datēts ar 1902. g.,

1908. g. 24. septembri). Šajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 29478/4.

Melnraksti ir ar labojumiem, kas atspoguļo radošo darbu, dzejoli sace-

rot. Tie nedod iemeslu šaubām, ka dzejoļa autors ir Rainis

PUTNIŅA DZIESMIŅA (248. lpp.)

Sacerēts 1908. g. 18. oktobrī. Pirmpublicējums «Progresa kalen-

dārā 1910. gadam», 124. lpp.

Saglabājies melnraksts (23286/59) un tīrraksts (22809/83), abi da-

tēti ar 1908. g. 18. oktobri. Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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BĒRNI PUTNU ĶĒRĀJI (249. lpp.)

Pirmpublicējums bilžu grāmatā «Nedarbji un palaidņi allaž sodā

krituši». R., E. Plātess, [1908], 12. lpp. Pēc tam ar nelielām atšķirībām

iespiests MJT, 1927, 2. nr., 120. lpp.

Saglabājies melnraksts (22766/32, bez virsraksta). Šajā izdevumā

iespiests pēc teksta MJT.

PRAKTISKAIS ZĒNS UN RUDENS (251. lpp.)

Sacerēts 1908. g., ne agrāk par jūliju. Pirmpublicējums bilžu grā-

matā «Zelta jaunība». R., E. Plātess, [1908], 11. lpp., ar virsrakstu «Mījais

rudens». Pēc tam pārstrādātā veidā iespiests JT, 1928, 11. nr., 387. lpp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokraksta (134247/1, ar virsrakstu «Mī-

ļais rudens»). Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma JT
.

EPITĀFIJA (252. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 21. janvāri. Pirmpublicējums izdevumā «Mūsu

dzimtenes kalendārs. 1910. gads». [1909], 108. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22721/156, ar virsrakstu «Epitāfija par

piemiņu b. Ādolfam», un 22757/9, bez virsraksta, abi datēti ar 1909. g.

21. janvāri).

Domājams, dzejolis veltīts Ādolfam Hertelim — jaunstrāvniekam

un revolucionārās kustības vadītājam Aizputē 1905. g. Rainis bija ar

A. Herteli personīgi pazīstams, sarakstījās ar viņu. 1908. g. A. Her-

teli apcietināja un nošāva Šajā izdevumā dzejolis iespiests pēc pirm-

publicējuma.

«KO ES MEKLĒJU» (253 lpp.)

Sacerēts 1909. g. 24. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1922, 9. nr., 639. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22766/59 un 22730/29, abi datēti ar

1909. g. 24. janvāri). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

«VIEGLI VĒJIŅŠ» (254. lpp.)

I.—B. rinda sacerēta 1903. g., 9.—12. rinda — 1908. g. 27. septem-

brī, pārējās —
1909. g. 11. septembri. Pirmpublicējums Aspazijas dze-

joļu krājumā «Saulains stūrītis». «Dzirciemnieku» izdevums nr. 6. R.,

1910, 41. lpp., ar virsrakstu «Par pumpurlti un lapām».

Saglabājies melnraksts (29478/6, datēts ar 1903. g., 1908. g. 27. sep-

tembri, 1909. g. 11. septembri). Tajā ir daudz labojumu, kas atspoguļo

radošo darbu, dzejoli sacerot, Melnraksts nedod iemeslu šaubām, ka

dzejoļa autors ir Rainis. Šajā izdevumā dzejolis iespiests pēc melnraksta.
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SVĒTDIENAS NAKTS (255. lpp.)

Sacerēts 1909. g. 25. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1922, 208. nr.,

16. sept.

Saglabājies melnraksts (22781/78, datēts ar 1909. g. 25. augustu, ar

virsrakstiem «Svētvakars», «Svētdienas nakts»). Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

VELNS UN GODA VIRS (256. lpp.)

Pirmpublicējums «Ausekļa kalendārā 1910. gadam», 1909, 19. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/242, bez virsraksta). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

DARBS (257. lpp.)

Sacerēts 1910. g. 27. martā. Pirmpublicējums «Gada grāmatā Lat-

vijas darba tautai ar kalendāriju 1922. gadam», [1921], 29. lpp., pēc tam

iespiests Scd, 1923, 279. nr., 9. dcc.

Saglabājušies divi melnraksti (22781/65, ar virsrakstu «Pats un

darbs»; 22721/52, ar virsrakstiem «Pats un darbs», «Darbs»), abi datēti

ar 1910. g. 27. martu. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicē-

juma Scd.

SARKANAIS SIMTS (258. lpp.)

Sacerēts 1910. g. martā un aprīli sakarā ar «Cīņas» 100. numura

iznākšanu. Pirmpublicējums laikrakstā «Cīņa», 1910, 100. nr., jūlijā, bez

paraksta.

Saglabājies uzmetums (22809/187, datēts ar 1910. g. aprīli, ar virs-

rakstu «Lāpu gājiens»),5—15., 21.-24. rindas melnraksts (22809/227—228,

pēc 24. rindas datēts ar 1910. g. 24. martu, bez virsraksta), 5.—44. rin-

das melnraksts (22809/226, datēts ar 1910. g. 9. un 10. aprīli, ar virs-

rakstiem «Simts lāpu», «Sarkanais simts») un visa dzejoja tīrraksts

(22809/140—141, datēts ar 1910. g 9.—11. aprīli). Šajā izdevumā iespiests
pēc pirmpublicējuma.

Šaja izdevuma novērsta kļūda 28. rindā — «gaismā» labots par

«gaitā», 40. rindā — «talkā» labots par «talka».

ĒRGĻI PAVASARA JŪTAS (260. lpp.)

Pirmpublicējums laikraksta «Laika Balss» literārajā pielikumā, 1911,

2. nr., 5. martā.

Saglabājies l. panta teksts svešā rokrakstā (22925/193). Pārstrādātā

veidā dzejolis izmantots krājumā «Uz mājām», dzejoļa «Pilošs zelts»

1. pantā. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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EMIGRANTA SAKĀMS VĀRDS (261. lpp.)

Pirmpublicējums laikraksta «Laika Balss» literārajā pielikumā, 1911,

22. nr., 30. apr.

Saglabājušies četri tīrraksti (22757/10 un 22721/40, abi bez virsrak-

sta; 22721/41, ar virsrakstu «Übi patria, ibi bene»; 22721/42, ar virsrak-

stu «Emigrantu sakāmsvārds»). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

Übi patria, ibi bene (latīņu vai.) — kur tēvzeme, tur labi.

SAPRATĒJI (262. lpp.)

1.—14. rinda sacerēta 1910. g. 20. oktobri, pārējās — 1911. g.

5. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1923, 44. nr., 24. febr.

Saglabājies melnraksts (23054/34, datēts ar 1910. g. 20. oktobri,

1911. g. 5. maiju, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

ZIRGS UN ĒZELIS (263 lpp.)

Pirmpublicējums laikraksta «Laika Balss» literārajā pielikumā, 1911,

25. nr., 7. maijā.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22721/84; 22809/101; 22809/102) Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PAKAĻDARĪTĀJI (264. lpp.)

Pirmpublicējums laikraksta «Laika Balss» literārajā pielikumā, 1911,

25. nr., 7. maijā.

Saglabājušies četri tīrraksti (22721/55; 22721/57; 22721/59;

23098/26, pēdējie trīs bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

BRĪDINĀTĀJS (265. lpp.)

Pirmpublicējums laikraksta «Laika Balss» literārajā pielikumā, 1911,

25. nr., 7. maijā.

Saglabājušies trīs melnraksti (22973/41 un 22721/39, abi bez virs-

raksta; 22721/38) un divi tīrraksti (23098/26 un 22757/11, abi bez virs-

raksta). Tīrraksts 23098/26 ir kladē, kurā Rainis ierakstījis dzejoļus, kas

tapuši 1897.—1903. g. Domājams, dzejolis sacerēts šajā laikā. Šajā izde-

vumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ZIEDI (266. lpp.)

Sacerēts 1911. g. 3. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1928, 287. nr.

17. dcc.
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Saglabājies melnraksts (22756/12, datēts ar 1911. g. 3. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Dzejoļa «Ziedi» pamatā ir tada paša nosaukuma dzejolis, ko Biruta

Skujeniece bija veltījusi Rainim.

SENA ZIŅA (267. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 10. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1922, 172. nr.,

5. aug.

Saglabājies melnraksts (22863/2, bez virsraksta) un tīrraksts

(23054/32), abi datēti ar 1912. g. 10. janvāri. Sajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

JŪSU ILGAS UN MŪSU CERAS (268. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 4. martā. Pirmpublicējums krājumā «Sveika, brīvā

Latvija!». R., «Izglītība», 1919, 16. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22736/26, ar virsrakstiem «Ilgas»,

«Ilgas un ceras», «Jūsu ceras un mūsu ilgas»; 22809/234, datēts ar

1912. g. 4. martu, ar virsrakstiem «Pirmais maijs», «Stiprais maijs»,

«Lielais maijs»), tīrraksts (22809/229, datēts ar 1912. g. 4. martu, ar

virsrakstu «Atbilde») un mašīnraksts ar kopiju (22»J09/14),

ar virsrakstu «Ilgas un ceras». Sākumā bijis iecerēts kā Pirmā maija

dzejolis. Melnrakstā 22809/234 pēc 8. rindas ir 3 rindas, kas vēlāk

izdalītas kā atsevišķs dzejolis ar virsrakstu «Sveiciens biedriem»

(22809/229, datēts ar 1911. g ). Sajā izdevumā dzejolis iespiests pēc pub-

licējuma DzD, 3. sēj., 77. lpp.

LIELAIS MAIJS (269. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 4., 7., 8., 12.—14. martā. Pirmpublicējums laik-

rakstā «Cīņa», 1912, 121. nr., 1. maijā, bez paraksta.

Saglabājusies radāmā doma (22809/241a, datēta ar 1912. g. 15. feb-

ruāri, ar virsrakstu «Stiprais maijs»), divi melnraksti (22809/232—233;

22809/234—235, datēts ar 1912 g. 4., 7., 8., 12., 13., 14. martu, ar

virsrakstiem «Pirmais maijs», «Lielais maijs») un tīrraksts (22809/113—

114). Šajā izdevuma iespiests pēc pirmpublicējuma.

LAIKS (272. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 24. jūnija. Pirmpublicējums laikraksta «Laika At-

balss» literārajā pielikumā, 1912, 4. nr., 15. sept.

Saglabājies melnraksts (22809/142—143, datēts ar 1912. g. 24. jū-

niju, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 24. rinda — «peldēt» labots par «pelēt».
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KRITUŠIEM SLAVA (273. lpp.)

Sacerēts 1905. g., 1912. g. 13. jūlijā. Pirmpublicējums «Strādnieku

kalendārā 1913». Fičburga, Amerikas Sociālistu partijas latviešu kopor-

ganizācijas izdevums, 1912, 100. lpp.

Saglabājies 1. panta melnraksts (22925/336, datēts ar 1905. g), visa

dzejoja melnraksts (22809/237, datēts ar 1905. g., 1912. g. 13. jūliju),

1.—4. rindas tīrraksts (22809/10, datēts ar 1905. g., 1912. g. 13. jūliju,

1917. g. 10. jūliju), visa dzejoja tīrraksts (22809/9, datēts ar 1905. g.,

1912. g. 13. jūliju). Visi rokraksti bez virsraksta. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

NESENA ZIŅA (274 lpp.)

Sacerēts 1912. g. 17. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1922, 172. nr.,

5. aug.

Saglabājušies divi melnraksti (22863/2, bez virsraksta, un 22781/71,

ar virsrakstiem «Jauna zina», «Nesena ziņa», abi datēti ar 1912. g.

17. jūliju). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 7. rinda — «vien» labots par «sen»

ILGI GADI (275. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 17. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1923,

I. nr., 16. lpp.

Saglabājies 1.—16. rindas melnraksts (22997/19, datēts ar 1912. g.

17. jūliju, bez virsraksta) un visa dzejoļa melnraksts (23054/14, datēts

ar 1912. g. 17. jūliju un 10 augustu, 1913. g. 11. oktobri). Šajā izde-

vumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VEĻU VIESI (276. lpp.)

Sacerēts 1912. g. 17. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1923, 85. nr.,

21. apr.

Saglabājies I—2o. rindas melnraksts (22997/14, datēts ar 1912. g.

17. jūliju, bez virsraksta) un 1.—27. rindas tīrraksts (23054/20, datēts

ar 1912. g. 17, jūliju un 10. augustu). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma

1913 (277. lpp.)

Sacerēts 1912. g. Pirmpublicējums «Strādnieku kalendārā 1913».

Fičburga, Amerikas Sociālistu partijas latviešu koporganizācijas izde-

vums, 1912, 15.—16 lpp.

Saglabājies 9—12, 29.-32. rindas melnraksts (22925/298, datēts

ar 1912. g. 13. jūliju, bez virsraksta) un 1.—12., 29.—31. rindas tir-
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raksts (22809/144, datēts ar 1912. g. 13. jūliju). Sajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 3. rindā — «citādi» labots par «citādu»

«ATRAUTS TEV TIKA, KAS MĪĻŠ» (279. lpp.)

Pirmpublicējums «Strādnieku kalendārā 1913». Fičburga, Amerikas

Sociālistu partijas latviešu koporganizācijas izdevums, 1912, 12. lpp.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

BARU DZIESMA (280. lpp)

Pirmpublicējums «Ausekļa» kalendārā 1913. gadam. R., 1912,

44. lpp.

Saglabājies tīrraksts (18363). Sajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

1927. g. 29. janvāri dzejolis ar Aspazijas vārdu publicēts JZ,

22. nr, ar virsrakstu «Bāru bērni» un citām redakcionālām atšķirībām.

1928. g. tas iespiests Aspazijas dzejoļu krājumā «Asteru laikā». Cik

liels bijis katra dzejnieka darbs, dzejoli izveidojot, nav iespējams no-

skaidrot,

«AIZ VIŅIEM KALNIEM —» (281. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 20. februārī. Pirmpublicējums laikraksta «Vārds»

literārajā nedēļas pielikumā, 1922, 1. nr, 5. febr, 1. lpp.

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22756/13), tīrraksts (123791/2) un

1.—14. rindas tīrraksts (22756/67). Melnraksts un visa dzejoļa tīrraksts

datēts ar 1913. g. 20. februāri. Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

Novērsta kļūda 3. rindā — «mežu» labots par «meža».

MAIJA MANIFESTS VISIEM DARBA ĻAUDĪM (282. lpp.)

Sacerēts 1913. g. 23, 26, 27. marta. Pirmpublicējums laikrakstā

«Cīņa», 1913, 128. nr, 1. maijā, bez paraksta.

Saglabājusies radāmā doma (22925/300, datēta ar 1913. g. 11. martu),

divi uzmetumi (22925/303, datēts ar 1913. g. 23. martu ar virsrakstu

«Kom. manifests»; 22925/303, datēts ar 1913. g. 23. un 26. martu,

ar virsrakstiem «Maija manifests», «Strādnieku maija manifests»),

1.—36 rindas melnraksts (22925/302, datēts ar 1913. g. 23. martu, no

10. rindas — ar 26. martu, ar virsrakstiem «Maija manifests visai darba

pasaulei, visiem proletāriem», «Maija manifests visiem darba ļaudīm»)

un visa dzejoļa melnraksts (22925/304—305, datēts ar 1913. g. 23, 26.

un 27. martu). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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ATBILDE (285. lpp.)

Sacerēts 1907. g. janvāri, 1913. g. 9. septembrī. Pirmpublicējums

«Strādnieka kalendārā 1914». Fičburga, Amerikas Sociālistu partijas
latviešu koporganizācijas izdevums, 1913, 66. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22928/74, datēts ar 1907. g. janvāri,

ar virsrakstu «Atbilde uz izaicinājumu»; 22809/17, datēts ar 1907. g.,

1913. g. 9. septembri), tīrraksts (22809/18, datēts ar 1907. g., 1913. g.

9. septembri, ar virsrakstu «Izaicins») un teksts svešā rokrakstā

(22809/19 —20). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VIELU KLAUŠI (287. lpp.)

Sacerēts 1906. g. 14. jūnijā, 1913. g. 11. oktobrī. Pirmpublicējums

JZ, 1921, 293. nr., 24. dcc.

Saglabājušies divi 1.—36. rindas melnraksti (22781/67, datēts ar

1906. g. 14. jūniju, bez virsraksta; 22781/68, datēts ar 1906. g. 14. jū-

niju, 1913. g. li. oktobri). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šaja izdevuma novērsta kļūda 29 rindā — «Un» labots par «Uz».

VIENTIEŠA DZIESMA (289 lpp.)

Pirmpublicējums «Strādnieka kalendārā 1914». Fičburga, Amerikas

Sociālistu partijas latviešu koporganizācijas izdevums, 1913, 47. lpp.

Saglabājies teksts sveša rokrakstā (22927/91). Šaja izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

VIENĪBAS GARS (290. lpp.)

Sacerēts 1914. g. 10. februāri. Pirmpublicējums žurnālā «Darbs»,

1914, 1. nr., 2. lpp.

Saglabājies uzmetums (22730/37, datēts ar 1912. g. 7. martu, bez

virsraksta), melnraksts (22730/36, datēts ar 1912. g. 7. martu, 1314. g.

10. februāri, ar virsrakstiem «Nagla, skrūve, āmurs», «Vienības gars»)

un tīrraksts (22730/35, datēts ar 1914. g. aprīli). Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma,

EPIGRAMMAS (291. lpp.)

Pirmā epigramma sacerēta 1913. g. 21. februāri. Epigrammas pirmo

reizi publicētas žurnālā «Tagadne», 1914, 3. nr, 11. lpp. Pirmā epi-

gramma vēlāk ievietota krājumā «Sveika, brīvā Latvija!». R, «Izglī-

tība», 1919, 26. lpp, ar virsrakstu «Pamatšķira» un apakšvirsrakstu

«Atbilde viņas pēlējiem».

Saglabājies pirmās epigrammas melnraksts (22975/12, bez virsrak-

sta), tīrraksts (22866/17), abi datēti ar 1913. g. 21. februāri, un mašīn-

raksta kopija (22860/15). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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SVEICIENS DARBA GĀJĒJIEM (292. lpp.)

Sacerēts 1914. g. 2. jūlijā Pirmpublicējums krājumā «Sveika, brīva

Latvija!». R, «Izglītība», 1919, 14. lpp, ar virsrakstu «Sveiciens».

Saglabājies melnraksts (120794, datēts ar 1914. g. 2. jūliju, bez

virsraksta), tīrraksts (22866/13) un mašīnraksta kopija (22860/5), abi ar

virsrakstu «Sveiciens». Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma DzD,

3. sēj, 78. lpp.

JUBILEJAS DIENA (293. lpp.)

Sacerēts 1914. g. Pirmpublicējums laikrakstā «Strādnieka Balss»,

1914, 1. nr, 8. jūl.

Saglabājies teksts svešā rokrakstā (22809/146). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

«Strādnieka Balss» — politiska, sabiedriska un literāriska dienas

avīze, kas iznāca Rīgā.

«STRĀDNIEKAM» (294. lpp.)

Sacerēts 1915. g 8., 9., 12.—13. aprīlī Pirmpublicējums laikrakstā

«Strādnieks», 1915, 42. nr., 3. jūn, ar redakcijas piezīmi: «Šis maija

numuram nodomātais apsveikums pienāca priekš tā par vēlu. Pati tā

[avīze], kā arī «Strādnieka» pārvēršana no pusnedēļas laikraksta par

trīsreiz nedēļā iznākošu avīzi, novēlojās par vienu mēnesi, tad Raiņa

dziļi izjustais dzejojums nāca tīri kā aicināts šim numuram.»

Saglabājies uzmetums (22809/116—122, datēts ar 1915. g. 9., 12. un

13. aprīli, bez virsraksta) un melnraksts (22809/115—121, datēts ar

1915. g. 8., 9., 12. un 13. aprīli, ar virsrakstiem «Amerikas strādnie-

kam», «Strādniekam»), Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērstas kļūdas: 31. rindā — «krītam» labots par

«kritām», 32. rindā — «un» labots par «nu», 39. rindā
—

«sevim»

labots par «sevis», 51. rindā — «brāļi» labots par «brāli», bet

57. rindā — «spējat» labots par «sējai».

«Strādnieks» — lielākais latviešu revolucionāro emigrantu laik-

raksts, kas iznāca ASV laikā no 1906. līdz 1919. g. (Bostonā 1906.—

1910. g un 1914.—1919. g., Fičburgā 1910. g. dec—l9l4. g. sept.).

«IK VAKARU MĒNESTIŅŠ» (297. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 21. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra»,

1923, 1. nr, 4. lpp, ciklā «Pārsliņas».

Saglabājies melnraksts (22781/4, datēts ar 1915. g. 21. augustu).
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«VAKARA VĒSUMAM» (298. lppj

Sacerēts 1915. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Nākošie»,

1921, 2. nr., 16. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/77, datēts ar 1915. g. 15. novembri,

1921. g. 19. februāri). 1921. g. 19. februārī sacerētās rindas melnrakstā

svītrotas. Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VECMĀMIŅA SKAITA (299. lpp.)

Sacerēts 1915. g. 15. novembrī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 10. nr.,

197. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/18, datēts ar 1915. g. 15. novembri)

un tīrraksts (23033/23), abi ar virsrakstu «Vecmātes dziesma». Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«ĻAUDIS TĒRZĒ VĒL UZ lELAS» (300. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 4. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1922, 9. nr., 639. lpp.

Saglabājies melnraksts (22997/33, datēts ar 1916. g. 4. augustu).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«VISU DIENU ES GULĒJU SILTĀS SMILTIS» (301. lpp.)

Sacerēts 1916. g. 13. un 16. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1923,

101. nr., 12. maijā.

Saglabājies dzejoļa 1.—34. rindas melnraksts (22766/60), 1.—41. rin-

das melnraksts (22928/11, datēts ar 1916. g. 13. un 16. septembri). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

TĀLIS (303. lpp.)

Sacerēts 1917. g. 20. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums», 1922,

9. nr., 639. lpp.

Saglabājies melnraksts (22781/54, datēts ar 1917. g. 20. maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Tālis (latīņu vai.) — tik liels, tik nozīmīgs.

«VAI LAIKS MUMS VISU PIEPILDĪS?» (304. lpp.)

1.—2. rinda sacerēta 1905. g., pārējās — 1917. g. 3. jūlijā. Pirm-

publicējums Scd, 1920, 80. nr., 10. apr.

Saglabājies I—2. rindas melnraksts (22766/62, datēts ar 1905. g.),

visa dzejoļa melnraksts (22925/283, datēts ar 1917. g. 3. jūliju),

1.—2. rindas tīrraksts (22768/119, datēts ar 1905. g.) un visa dzejoļa
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tīrraksts (22809/147, datēts ar 1905. g., 1917. g. 3. jūliju). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

BARONU DEUTSCHES PFLICHTGEFUHL (305. lpp.)

1.—8. rinda sacerēta 1905. g, pārējās — 1917. g. 31. jūlijā. Pirm-

publicējums Scd, 1920, 80. nr, 10. apr.

Saglabājušies divi melnraksti (22928/30, datēts ar 1905. g, ar virs-

rakstu «Baltieši»; 22809/216, 1 —8. rinda datēta ar 1905. g, pārējās —

ar 1917. g. 31. jūliju, ar virsrakstu «Deutsches Pflichtgefūhl»), tīrraksts

(22809/84, datēts ar 1905. g, 1917. g. 31. jūliju) un mašīnraksta kopija

(22809/85). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PIE NĀVES GULTAS (306. lpp.)

Sacerēts 1907. g. 1. oktobrī, 1917. g. 1. augustā. Pirmpublicējums
«Strādnieku Avīzē», 1919, 95. nr, 23. aug.

Saglabājies melnraksts (22809/198, datēts ar 1907. g. 1. oktobri,

1917. g. 1. augustu, bez virsraksta) un divi tīrraksti (22928/76, datēts

ar 1907. g. 1. oktobri, bez virsraksta, un 22809/11, datēts ar 1907. g.

1. oktobri, 1917. g. 1. augustu). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpub-

licējuma.

SALMU ROKAS (307. lpp.)

Sacerēts 1918. g. 28. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923,

1. nr, 8. lpp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22997/45, bez virsraksta, un 23054/36,

abi datēti ar 1918. g. 28. maiju). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpub-

licējuma.

«VĒTRAS SEJA BIJ SĒTA» (308. lpp.)

Sākts 1905. g. Pabeigts 1918. g. 28. augustā. Pirmpublicējums

«Strādnieku Avīzē», 1920, 54. nr, 6. martā.

Saglabājušies divi tīrraksti (22925/282, datēts ar 1905. g, 1917. g.
10. jūliju; 22925/282, datēts ar 1905. g, 1917. g. 10. jūliju, 1918. g.

28. augustu). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

EJ VIEN! (309. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 17. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Sveika,

brīvā Latvija!». R, «Izglītība», 1919, 17. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/15, datēts ar 1919. g. 17. maiju, bez

virsraksta), divi tīrraksti (123789/1 un 22866/15), mašīnraksts

(22721/47) un kopijas (22721/48 un 22860/7). Melnrakstā un tīrrakstā
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22866/15 dzejolim ir piezīme: «Krievijas Cīņas pulciņam, kas pēc zau-

dējuma gribēja žēloties.» Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma DzD,

3. sēj., 71. lpp.

SVEIKA, DZIMTENE! (310. lpp.)

Sacerēts 1919. g. 28. jūlijā. Pirmpublicējums «Strādnieku Avīzē»,

1919, 90. nr., 17. aug., ar virsrakstu «Sveika, Latvija!» un citām atšķirī-

bām no pamatteksta. Rainis dzejoli uzņēmis krājumā «Sveika, brīvā

Latvija!».

Saglabājies melnraksts (22724/117, I.—l rinda datēta ar 1919. g.

28. jūliju, 5—12. rinda —ar 1919. g. 31. jūliju), trīs tīrraksti (22866/8;
22866/9; 22866/10, datēts ar 1919. g. 28. jūliju) un mašīnraksts (22860/3).

Tīrrakstā 22866/9 dzejolim ir piezīme: «Pirms mājās braukšanas kā

iepriekšējs sveiciens, kad jau bija kādas izredzes.» Šajā izdevumā

iespiests pēc publicējuma DzD, 3. sēj., 67. lpp.

Šajā izdevumā novērsta kjūda 2. rindā — «aizvest» labots par

«aiznest».

GLĀBIŅŠ (311. lpp.)

Sacerēts 1919. g. Pirmpublicējums krājumā «Sveika, brīvā Lat-

vija!». R, «Izglītība», 1919, 15. lpp.

Saglabājies melnraksta atšifrējums (23286/146; oriģināla atrašanās

vieta nav zināma). Saglabājies arī melnraksts (22736/12, datēts ar

1919. g. 18. augustu, bez virsraksta) un mašīnraksta kopija (22860/5).

Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma DzD, 3. sēj, 70. lpp.

TAUTAS PĀRDEVĒJAM (312. lpp.)

Sākts 1916. g. 12. augustā. Pirmpublicējums Scd, 1919, 39. nr.,

18. aug, ar virsrakstu «Vai tev!» un citām atšķirībām no pamatteksta.

Citā redakcijā tai pašā gadā dzejolis iespiests Scd, 98. nr., 8. nov.

Rainis dzejoli uzņēmis krājumā «Sveika, brīvā Latvija!».

Saglabājies melnraksts (22866/18, datēts ar 1916. g. 12. augustu),

mašīnraksts (22729/18) ar kopiju (22860/17). Šajā izdevumā iespiests

pēc publicējuma DzD, 3. sēj, 73. lpp.

DARBA TAUTAI (313. lpp.)

1.—4. rinda sacerēta 1908. g. 28. aprīlī. Pirmpublicējums krājumā

«Sveika, brīvā Latvija!». R, «Izglītība», 1919, 4. lpp.

Saglabājies 1.—4. rindas melnraksts (22721/9, datēts ar 1908. g.

28. aprīli, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22666/6). Šajā iz-

devumā iespiests pēc publicējuma DzD, 3. sēj, 72. lpp.
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LĪDZĒJI AR lENAIDNIEKU (314. lpp.)

Pirmpublicējums krājumā «Sveika, brīvā Latvija!». R., «Izglītība»,

1919, 29. lpp., ar virsrakstu «Kas salīgs?».

Saglabājies tīrraksts (22866/20, bez virsraksta) un mašīnraksta ko-

pija (22860/19, ar virsrakstu «Kas salīgs?»). Šajā izdevumā iespiests

pēc publicējuma DzD, 3. sēj., 74. lpp.

NEPIEMIRSTI SEVI! (315. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 21. janvārī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 52. nr.,

4. martā, ar virsrakstu «Sveiciens uz rītdienu», 1928. g. mazliet atšķirīgā

redakcijā iespiests žurnālā «Jaunais Laiks», 1. nr., 1. lpp.

Saglabājies 1.—2. rindas uzmetums un visa dzejoja melnraksts

(22817/16, datēts ar 1920. g. 21. janvāri), kā arī teksts svešā rokrakstā

(22809/149), visi ar virsrakstu «Sveiciens uz rītdienu». Šajā izdevumā

iespiests pēc publicējuma žurnālā «Jaunais Laiks».

KAD GĀJU PUTNI PĀRNĀK (316. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 27. janvāiī. Pirmpublicējums Scd, 1920, 50 nr.,

2. martā.

Saglabājies uzmetums (22781/9) un melnraksts (22781/10), abi da-

tēti ar 1920. g. 27. janvāri un bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

MĪĻAIS MAIJS (317. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 25. un 26. aprīlī. Pirmpublicējums Scd, 1920,

98. nr., 1. maijā.

Saglabājies 1.—36. rindas melnraksts (22809/201—202, līdz 27. rin-

dai datēts ar 1920. g. 25. aprīli, pārējais teksts — ar 26. aprīli, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

UN ATKAL (319. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Sociālists», 1920, i. nr., 2. lpp.

Saglabājies 3.-7. rindas teksts svešā rokrakstā (22809/148). Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PĀRDROŠĀ DOMA (320. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 16. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Kolektīvs»,

1920, 1. nr., 3. lpp.

Saglabājies melnraksts (123274/51, datēts ar 1920. g. 16. jūliju, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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«JOS MOŠĶUS LAUKA DZINĀT» (321. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 8. novembrī. Pirmpublicējums «Strādnieku un bez-

zemnieku kalendārā 1921. gadam», [1920], 49. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/110, datēts ar 1920. g. 8. novembri)

un teksts svešā rokrakstā (22809/155). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

ZEMNIEKS (322. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 8. novembrī. Pirmpublicējums «Strādnieku un

bezzemnieku kalendārā 1921. gadam», [1920], 49. lpp.

Saglabājies melnraksts (22730/57, datēts ar 1920. g. 8. novembri,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 5. rindā — «citur» labots par

«citus».

SUNS UN KAĶIS JEB: MIERMĪLĪGAIS JANCĪTS (323. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 21. novembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»

1928, 215. nr., 28. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/81, datēts ar 1920. g. 21. novembri,

ar virsrakstu «Suņa un kaķa naids»). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

«KO TU PLOSIES, MANA MĪĻĀ DVĒSLE» (324. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 5. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1927, 118. nr.,

28. maijā.

Saglabājies melnraksts (22997/46, datēts ar 1920. g. 5. decembri).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«AIZ MANIS TUKŠUMS» (325. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 15. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Nākošie»,

1921, 2. nr., 17. lpp.

Saglabājies melnraksts (22779/90, datēts ar 1920. g. 15. decembri)

un tīrraksts (22780/107). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SVEICIENS JAUNĀ GADĀ (326. lpp.)

Sacerēts 1920. g. 30. decembri. Pirmpublicējums Scd, 1921, 1. nr.,

1. janv.

Saglabājies melnraksts (22809/204, datēts ar 1920. g. 30. decembri,

bez virsraksta), teksts svešā rokrakstā (22809/150 —152) un pirmpublicē-
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juma izgriezums ar Raiņa labojumiem (22809/153). Šajā izdevumā

iespiests pēc šī pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 29. rindā — «Tos» labots par «Tai».

UZ 26. (13.) JANVĀRI (328. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 24. janvārī. Pirmpublicējums Scd, 1921, 20. nr.,

26. janv. Pirmpublicējumā dzejolis datēts ar 1921. g. 24. janvāri. Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

1905. g. 13. janvārī Rīgā notika demonstrācija, kurā piedalījās ap

40 000 cilvēku. Daugavmalā pie dzelzs tilta cara karaspēks atklāja uguni

pret demonstrantiem. Tika nogalināti ap 70 un ievainoti ap 200 cilvēku.

UN TOMĒR (329. lpp.)

Domājams, sacerēts 1921. g. Pirmpublicējums žurnālā «Nākošie»,

1921, 1. nr., 17. lpp.

Saglabājies 6.—10. rindas tīrraksts (22780/49, bez virsraksta) krā-

juma «Sudrabota gaisma» manuskriptā. Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma

SVEICIENS TAUTAS AUGSTSKOLAS GADA SVĒTKOS 23. I 21.

(330. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Nākošie», 1921, 2. nr., 16. lpp. Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Tautas augstskola — ārpusskolas izglītības iestāde pieaugušajiem.

Rīgā to nodibināja 1920. g. 4. janvārī.

SVEICINS LATGALIŠIM (331. lpp.)

Pirmpublicējums laikrakstā «Jauno Straume», 1921, 1. nr., 12. martā.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma. Skat. komentāru šī

sējuma 533. lpp.

UZ STRĀDNIEKU MAIJA SVĒTKIEM (332. lpp.)

Pirmpublicējums Scd, 1921, 97. nr., 1. maijā.

Saglabājies melnraksts (124821/1 —3). Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 28. rindā — «vajadzēs» labots par

«vajdzēs».

UZ KULTŪRAS SVĒTKIEM STRĀDNIECĪBAI 3. JŪNIJĀ 1921. (334. lpp.)

Pirmpublicējums izdevumā «Kultūras svētki». R., 1921, 3., 4.,

5. jūn. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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Kultūras svētkus reizi gadā rīkoja Tautas augstskola, lai tās ap-

meklētāji noklausītos labāko zinātnieku lekcijas, mākslinieku priekšne-

sumus, izraudzītos uzdevumus nākamajam mācību gadam.

«IR TŪKSTOTS VEIDU DZĪVEI, NĀVEI — VIENS» (335. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1921 226. nr„ 5. okt. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

PRIECĪGU JAUNU GADUI (336. lpp.)

Sacerēts 1921. g. 30. decembrī. Pirmpublicējums Scd, 1922, t. nr.,

1. janv.

Saglabājies I.—38 rindas melnraksts (22809/203, datēts ar 1921. g.

30. decembri, ar virsrakstu «Latvju tautai un valstij priecīgu Jaunu

gadu!») un visa dzejoļa tīrraksts (85104, bez virsraksta). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

ZIEMSVĒTKU NAKTS (338. lpp.)

1.—8. rinda sacerēta 1921. g. 31. decembri, 9.—20. rinda —

1922. g. 10. janvārī, bet 21.-35. rinda — 1923. g. 23. februārī. Pirm-

publicējums Scd, 1923, 290. nr., 25. dcc.

Saglabājies I.—B. rindas melnraksts (22925/270, datēts ar 1921. g.

31. decembri), 9.—20. rindas melnraksts (22730/42, datēts ar 1922 g

10. janvāri), 21.—35. rindas melnraksts (22756/22, datēts ar 1923. g.

23. februāri), I.—B. rindas tīrraksts (22756/19, datēts ar 1921. g. 31. de-

cembri), 9—20. rindas tīrraksts (22730/67, datēts ar 1922. g. 10. jan-

vāri). Visi manuskripti bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

JAUNA PILSOŅA KARJERA (340. lpp.)

Pirmpublicējums «Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1922 ga-

dam, 1921, 33. lpp.

Saglabājies 5.—14. rindas tirraksts (23096/76, bez virsraksta) un

teksts svešā rokrakstā (22809/86). Šaj.ī izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

SUDRABA PĀRSLAS (341. lpp.)

Vienmuļīgā laidā

Sacerēts 1922. g. 14. janvārī. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1923, 2. nr., 86. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22997/17, bez virsraksta) un tīrraksts

(22997/52), abi datēti ar 1922. g. 14. janvāri. Sajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 2. rindā — «Laikam» labots par

«Laikiem».

Piepildīts

Sacerēts 1922. g. 11. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums».

1923, 2. nr., 86. lpp.

Saglabājies melnraksts (22997/51, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22997/20, bez virsraksta; 23054/4), visi datēti ar 1922. g. 11. janvāri.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Tukšā telpā

Sacerēts 1912 g. 10. janvārī un 17. jūlijā. Pirmpublicējums žur-

nālā «Ritums», 1923, 2. nr., 86. lpp.

Saglabājies 14.-18. rindas melnraksts (22863/2, datēts ar 1912. g.

17. jūliju, bez virsraksta), 18 —20. rindas melnraksts (22923/182, bez

virsraksta), visa dzejoļa melnraksts (23054/25) urr tīrraksts (23054/26),
abi pēdējie datēti ar 1912. g. 10. janvāri un 17. jūliju. Sajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

Dzejoja melnrakstā Rainis 1916. g. 27. aprīlī ierakstījis: «Cita

dzeja. Un stāvēsi tomēr tukšā telpā. cf. [coniiteor (latīņu vai.) — sa-

līdzini] Es pats uz savām stiprām rokām balstos.»

Novērsta kļūda 1. rindā — «atnāca» labots par «atnāk», 6. rindā —

«nāc» labots par «nāks», 14. rindā — «nāc» labots par «nāk»,

16. rindā
— «aukstas un siltas» labots par «aukstās un siltās», bet

17. rindā — «nedienās» labots par «remdenās».

Otra reize

Sacerēts 1913. g. 18. februāri. Pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1923, 2. nr., 86. lpp.

Saglabājies melnraksts (22756/13, bez virsraksta) un tīrraksts

(22997/23), abi datēti ar 1913. g. 18 februāri Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 9. rindā — «reibuma» labots par

«riebuma», 12. rindā — «ne reibums» labots par «kā riebums».

VĒLĒJUMS «ARODNIEKAM» UZ ATJAUNOTU GAITU (345. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 26. janvāri. Pirmpublicējums žurnālā «Arodnieks»,

1922, 1. nr., 1. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22925/269) un tīrraksts (22809/157), abi

datēti ar 1922. g. 26. janvāri. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

«Arodnieks» — Rīgas strādnieku arodbiedrību žurnāls, iznāca Rīgā

no 1909. līdz 1915. g. Buržuāziskajā Latvijā 1921 —1934. g. ar šādu

nosaukumu iznāca Rīgas Arodbiedrību Centrālbiroja meņševistisks

izdevums.

OGLES (346. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 12. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1923,

l. nr., 2. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23054/39, datēts ar 1922. g 12. martu). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

FATAMORGĀNA (347. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 19. martā. Pirmpublicējums žurnālā «Lira», 1923

1. nr., 7. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23054/27, datēts ar 1922. g. 19. martu). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MAIJS UN SARKANAIS KAROGS (348. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 21. aprīlī. Pirmpublicējums Scd, 1922, 96. nr.,

30. apr.

Saglabājušies divi uzmetumi (22925/271; 22925/263, datēts ar

1922. g. 21. aprīli), abi bez virsraksta, melnraksts (22809/129—130,

datēts ar 1922. g. 21. aprīli, ar virsrakstiem «Maija karogs», «Maijs

un karogs») un 1.—2. rindas tīrraksts (22809/128). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma,

«SIMTS GADU IR» (350. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Ho-ho», 1922, 1. nr., 1. maijā. Šajā izde-

vumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

1822. g. sāka iznākt pirmais laikraksts latviešu valodā — «Latviešu

Avīzes».

UZ KO LAI ES RUNĀJU ŠODIEN? (351. lpp.)

Pirmpublicējums «Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1923. ga-

dam, 1922, 42. lpp.

Saglabājies tīrraksts (127732, bez virsraksta). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.
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PAR SMAGMI (352. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 19. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1923, 65. nr.,

24. martā.

Saglabājies melnraksts (22997/24, datēts ar 1923. g. 19. janvāri un

21. februāri) un tīrraksts (22997/25, datēts ar 1923. g. 19. janvāri), abi

bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MĀJNIEKS UN TRIMDNIEKS (353. lpp.)

Sacerēts 1903. g.( 1919. g. 2. decembrī. Visa dzejoļa pirmpublicē-

jums JZ, 1923, 59. nr., 17. martā. 31.—62. rinda pirmo reizi publicēta

JZ, 1922, 202. nr., 9. sept, ar virsrakstu «Esi kā saule».

Saglabājies uzmetums (23054/20, datēts ar 1903. g., 1919. g. 2. de-

cembri, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma JZ

1923. g.

UZ ZIEMAS SAULGRIEŽU SVĒTKIEM (356. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 31. martā. Pirmpublicējums Scd, 1923, 70. nr.,

1. apr., ar virsrakstu «Atmodas svētki», pēc tam citā redakcijā

iespiests Scd, 1927, 292. nr., 25. dcc.

Saglabājies melnraksts (22809/209, datēts ar 1923. g. 31. martu, bez

virsraksta) un tīrraksts (124818, ar virsrakstu «Atmodas svētki» Aspa-

zijas rokrakstā). Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma Scd 1927. g.

MILA UN AUGSTE (357. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 3. un 6. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Darba

Sieviete», 1923, 2. nr., 12. lpp., ar virsrakstu «Šķīstīšanās uguns». Pēc

tam publicēts «Ilustrētā Žurnālā», 1925, 10. nr., 297. lpp.

Saglabājies melnraksts (22923/32, datēts ar 1923. g. 3. aprīli, bez

virsraksta) un tīrraksts (23054/31, datēts ar 1923. g. 3. un 6. aprīli).

Šajā izdevumā iespiests pēc publicējuma «Ilustrētā Žurnālā».

UZ STRĀDNIEKU MAIJA SVĒTKIEM (358. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 18. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Arodnieks»,

1923, 9. nr., 65. lpp.

Saglabājusies radāmā doma (22925/77, datēta ar 1923. g. 17. aprīli,

bez virsraksta) un melnraksts (22925/77, datēts ar 1923. g. 18. aprīli,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 24. rindā — «badu» labots par «bada»,
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STRĀDNIEKMAIJA PULKI (360. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 18. aprīlī. Pirmpublicējums izdevumā «Strādnieku

Maijs». [R.]t Latvijas Sociāldemokrātu strādnieku partijas Centrālās

Komitejas izdevums, [1923]. Pēc tam ar nelielām atšķirībām publicēts
laikrakstā «Jaunā Dzīve», 1926, 16. nr., 1. maijā.

Saglabājies I—3B. rindas melnraksts (22925/78, datēts ar 1923. g.

18. aprīli, bez virsraksta) un visa dzejoļa teksts svešā rokrakstā

(22809/136 —137). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 12. rindā — «pāri» labots par «bari».

VASARA (362. lpp.)

Pirmpublicējums JZ
r 1923, 107. nr., 19. maijā. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

«MĀKOŅI MELNI NU VEĻAS» (365. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. maijā. Pirmpublicējums Tautas augstskolas

izdevumā «Ceturtie Kultūras svētki». R., 1923, jūnijā, 3. lpp.

Saglabājies melnraksts (22809/211, datēts ar 1923. g. 23. maiju) un

teksts sveša rokrakstā (22809/158). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 1. rindā — «un» labots par «nu».

NETICĒTĀJA (366. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1923, 111. nr., 26. maijā, pēc tam iespiests

žurnālā «Līra», 1923, 1. nr., 14.—15. lpp. Šajā izdevumā iespiests pēc

publicējuma žurnālā «Līra».

SVEICIENS PASTTELEGRĀFNIEKIEM UZ JAUNU DARBU (368. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 23. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Vēstnesis»,

1923, 1. nr., 1. lpp.

Saglabājusies radāmā doma (121066, datēta ar 1923. g. 1. [?] ok-

tobri), melnraksts (22925/97, datēts ar 1923. g. 23. oktobri) un tīrraksts

(22925/98), abi bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

Sacerēts sakarā ar Latvijas pasta, telegrāfa un telefona arodu sa-

vienības orgāna «Vēstnesis» 1. numura iznākšanu 1923. g. 1. novembrī.

TIESNESIS UN NOZIEDZNIEKS (369. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 11. novembrī. Pirmpublicējums «Kultūras Balss»

satīriskajā kalendārā 1924. gadam, [1923], 43. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22925/94, datēts ar 1923. g. 11. novembri,

ar virsrakstu «Par tiesnesi un noziedznieku es lasīju šādu anekdoti»).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VĒRSIS UN ROZES (370. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 11. novembrī. Pirmpublicējums «Kultūras Balss»

satīriskajā kalendārā 1924. gadam, [1923], 45. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/94, datēts ar 1923. g. 11. novembri,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MENESSTRAUKS (371. lpp )

Pirmpublicējums JZ, 1923, 289. nr., 24. dcc. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 54. rindā — «Sāpēs» labots par

«Sāpes».

KAUT ES KĀ SAULE (374. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923, 1. nr., 3. lpp. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

KĀ SAPRASTIES? (375. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1923, 1. nr., 5. lpp. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

LĀČPLĒŠA JAUNGADA VĒLĒJUMS (376. lpp.)

Sacerēts 1923. g. 30. decembrī. Pirmpublicējums Scd, 1924, 1. nr.,

1. janv.

Saglabājies melnraksts (22809/205—207) un tīrraksts (22809/159), abi

datēti ar 1923. g. 30. decembri un bez virsraksta. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 2. rindā — «pavēl» labots par

«jāvēl».

ZAĶIS UN SALS (377. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 4. janvārī. Pirmpublicējums MJT, 1924, 12. nr.,

346. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (23033/43, bez virsraksta, un 23033/41,

abi datēti ar 1924. g. 4. janvāri). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

Dzejolī Rainis izmantojis latviešu tautas pasakas motīvu pai zaķi.
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MAIJA BALSS (378. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 20. un 26. aprīlī. Pirmpublicējums Scd, 1924,

98. nr., 1. maijā.

Saglabājies uzmetums (22925/173, ar virsrakstiem «Maija dziesma»,

«Maija balss»), 1.—30. rindas melnraksts (22925/174 —175, bez virsrak-

sta), abi datēti ar 1924. g. 20. un 26. aprīli. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 7. rindā — «kaulus» labots par

«kaulos».

MAIJA PIEMĒRS (380. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 28. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Arodnieks»,

1924, 9. nr., 66. lpp.

Saglabājies melnraksts (22809/210, datēts ar 1924. g. 28. aprīli)

un teksts svešā rokrakstā (22809/131, bez virsraksta). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

STUNDAS (381. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1924,

10. nr., 145. lpp.

Saglabājies 1.—6. rindas melnraksts (22923/13) un tīrraksts

(22923/14), abi datēti ar 1924. g. 24. jūniju un bez virsraksta. Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VASARAS IDILLES (382. lpp.)

I daļa sacerēta 1923. g. 2. jūnijā, II daļa — 1924. g. 11. jūlijā,

111 daļa — 1923. g. 17. aprīlī, IV daļa — 1923. g. 8. un 10. martā.

I daļas pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība», 1924, 6. nr., 82. lpp., ar

virsrakstu «Karnevāls». Visa cikla pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā»,

1925, 6. nr., 188. lpp.

Saglabājies I daļas melnraksts (22923/208, datēts ar 1923. g. 2. jū-

niju, bez virsraksta), divi II daļas melnraksti (22923/223, bez virsraksta,

un 22997/50, ar virsrakstu «Meitenes dziesma», abi datēti ar 1924. g.

11. jūliju), 111 daļas melnraksts (22997/49, datēts ar 1923. g. 17. aprīli,

bez virsraksta), divi IV daļas melnraksti (22923/178, ar virsrakstu «Kā

saplūdis burbulīts», un 22923/176, bez virsraksta, abi datēti ar 1923. g.

8. martu), IV daļas 3.-6. rindas melnraksts (22997/48, datēts ar 1923. g.

8. un 10. martu, 1. novembri, 1926. g. 6. jūniju, bez virsraksta), divi

IV daļas tīrraksti (22923/138, datēts ar 1923. g. 8. un 10. martu, ar
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virsrakstu «Vasaras nakts»; 22722/14, datēts ar 1923. g. 8. un 10. martu,

1. novembri, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc cikla pirm-

publicējuma «Ilustrētā Žurnālā».

«GAN IR GARAS ROKAS TEVIM, MOZīBA» (386. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 14. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Domas»,

1925, 7. nr., 82. lpp. Dzejolis pirmpublicējumā datēts ar 1924. g.

14. augustu.

Saglabājies I—6. rindas melnraksts (22997/47, datēts ar 1924. g.

14. un 26. augustu). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ODISEJA MALDU CEĻI (387. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 28. oktobrī. Pirmpublicējums DzD, 10. sēj.,

529.—531. lpp.

Saglabājies 1.—28. rindas melnraksts (22728/2) un 33.-76. rindas

melnraksts (22728/3—4), abi datēti ar 1924. g. 28. oktobri, bez virsraksta.

Saglabājies visa dzejojuma melnraksts (22728/6 —10). Šajā izdevumā

iespiests pēc teksta DzD 10. sēj.

Novērsta kļūda 31. rindā — «sala» labots par «salā», 65. rindā —

«dievs» labots par «dievi».

«LATVIJAS DZELZCEĻNIEKU VĒSTNEŠA» SVEICIENS UZ JAUNU

GAITU (390. lpp.)

Sacerēts 1924. g. 12. novembrī. Pirmpublicējums laikrakstā «Lat-

vijas Dzelzceļnieku Vēstnesis», 1924, 1. nr., 15. nov.

Saglabājušies trīs uzmetumi (22925/103, ar virsrakstu «Dzelzceļnie-

kiem»; 22925/105, bez virsraksta; 22925/104, ar virsrakstu «Latvijas

Dzelzceļnieku Vēstnesis», visi datēti ar 1924. g. 12. novembri), tīrraksts

(22925/101—102, datēts ar 1924. g. 12. novembri, bez virsraksta) un

teksts svešā rokrakstā (22809/251 —252). Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

Sacerēts sakarā ar Latvijas dzelzceļnieku savienības orgāna «Latvi-

jas Dzelzceļnieku Vēstnesis» 1. numura iznākšanu.

«TU lESI CAUR ĒRKŠĶIEM UN SMAIDĪSI» (391. lpp.)

Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā «Līra», 1924, 11./12. nr. [lap-

puses nav numurētas]. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

1929. g., pēc Raiņa nāves, dzejolis publicēts žurnālā «Atpūta», 261. nr.,

kur datēts ar 1922. g. 24. februāri.
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JAUNU GADU, JAUNU LAIMI! (392. lpp.)

1. pants sacerēts 1924. g. 20. decembri, 2.—4. pants — 29. de-

cembrī, 5.—8. pants — 31. decembri. Pirmpublicējums Scd, 1925, 1. nr.,

1. janv.

Saglabājies melnraksts (22925/99, datēts ar 1924. g. 20., 29., 31. de-

cembri, bez virsraksta). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MAIJA SVĒTKI (394. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 22. aprīlī. Pirmpublicējums Latvijas Sociāldemo-

krātu strādnieku partijas Centrālās Komitejas izdevumā «Pirmais Maijs»,

1925, 3. lpp.

Saglabājies 29.-36. rindas melnraksts (22925/89, datēts ar 1925. g.

23. aprīli, bez virsraksta), i.—l6. un 41.—44. rindas melnraksts

(22925/91, 41.—44. rinda datēta ar 1925. g. 23. aprīli, ar virsrakstu

«Maija gājiens»), visa dzejoļa melnraksts (22925/90, datēts ar 1925. g.

22. aprīli, bez virsraksta) un teksts svešā rokrakstā (22809/133—134).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 35. rindā
— «mūža miers» labots par

«mūžu mieri», 37. rindā — «proletār» labots par «proletāri».

UZ STRĀDNIEKU KULTŪRAS SVĒTKIEM (396. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 1. jūnijā. Pirmpublicējums 1925. g., kad atšķirīgās

redakcijās iespiests Scd, 124. nr., 7. jūn., un Tautas augstskolas izde-

vumā «Sestie Kultūras svētki». R., 1925, jūnijs, 3. lpp.

Saglabājies melnraksts (22781/48, datēts ar 1925. g. 1. jūniju),

ī.—4. rindas tīrraksts (22721/85), abi bez virsraksta, un teksts svešā

rokrakstā (22809/161). Sajā izdevumā iespiests pēc publicējuma Scd.

JAUNAIS ZAĶIS UN VECAIS EZIS (397. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums MJT, 1925, 7, nr.,

44. lpp.

Saglabājies melnraksts (22720/15, datēts ar 1925. g. 9. jūniju, ar

virsrakstu «Zaķis un ezis»), Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpub-

licējuma.

DAUGAVA (398. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 1. oktobrī. Pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā»,

1925, 10. nr., 297. lpp.

Saglabājies uzmetums (22846/11, datēts ar 1916. g. 30. jūliju, bez

virsraksta) un melnraksts (23054/18, datēts ar 1925. g. 1. oktobri). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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Uzmetums radies, strādājot pie poēmas «Daugava». Tas glabājas

dzejnieka arhīvā pie poēmas uzmetumiem un tīrrakstiem.

LEDUS UN SIRDS (399. lpp.)

Sacerēts 1925. g. 16. oktobrī. Pirmpublicējums JZ, 1926, 95. nr.,

30. apr.

Saglabājies melnraksts (22722/7, datēts ar 1925. g. 16. oktobri, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

KA MUĻĶA JĀNIS GANDRĪZ TIKA PAR SKOLMEISTARU (400. lpp.)

Pirmpublicējums grāmatā «Vērieni». Cēsīs un Rīgā, O. Jēpe, 1925,

6. lpp. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Dzejolī izmantota anekdote «Vientiesīgais puika» («Der einfāltige

Junge», skat. grāmatu L. Aurbacher. Ein Volksbūchlein, T. 2. Leipzig,

[b. g.], 135. lpp.).

LOGAM GARĀM (401. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 12. februāri. Pirmpublicējums JZ, 1926, 90. nr.,

24. apr.

Saglabājies I—9. rindas melnraksts (22722/6, datēts ar 1926. g.
12. februāri, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

CARTUŠTA VĒLĒJUMS (402. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 17. februārī. Pirmpublicējums JZ, 1926, 112. nr.,

22. maijā.

Saglabājies 2.—10. rindas tīrraksts (22722/9, datēts ar 1926. g.

17. februāri, ar virsrakstu «Cartušta vasaras vēlējums»). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

MEKLĒTĀJAM (403. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 13. aprīlī. Pirmpublicējums Scd, 1926, 91. nr.,

25. apr.

Saglabājies melnraksts (22722/10, datēts ar 1926. g. 13. aprīli,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PAMATAKMENIM SKOLOTĀJU MĀJAS CELTNE 14. MAIJĀ 1926. G.

(404. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 12. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1926, 106. nr.,

15, maijā.
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Saglabājies melnraksts (22730/48, datēts ar 1926. g. 12. maiju, bez

virsraksta). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MŪZĀM VERDĒJS (405. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 4. janvārī un 27. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1926,

122. nr., 5. jūn.

Saglabājies melnraksts (22722/4, datēts ar 1926. g. 4. janvāri un

27. maiju, ar virsrakstu «Dzīves katlā») un tīrraksts (22722/3, bez virs-

raksta). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SVEICIENS STRĀDNIEKU KULTŪRAS SVĒTKIEM (407. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 6. jūnijā. Pirmpublicējums Tautas augstskolas iz-

devumā «Septītie Kultūras svētki». R., 1926, jūnijā, 1. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/343, datēts ar 1926. g. 6. jūniju, bez

virsraksta) un teksts svešā rokrakstā (22809/162). Sajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

ILGAS GAIDAS (408. lpp.)

Sacerēts 1922. g. 2. aprīlī, 1926. g. 6. jūnijā. Pirmpublicējums JZ,

1928, 167. nr., 28. jūl.

Saglabājies 4—12. rindas melnraksts (22997/54, datēts ar 1922. g.

2. aprīli, 1926. g. 6. jūniju) un 4.—12. rindas tīrraksts (22997/53), abi

bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VELTI MEKLĒJUMI (409. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 13. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1928, 167. nr.,

28. jūl.

Saglabājies melnraksts (22781/57, datēts ar 1926. g. 13. jūliju). Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MĒNESS SŪTNIS (410. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 17. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Jaunais Cī-

rulītis», 1927, 2. nr., 50. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/2—3, datēts ar 1926. g. 17. jūliju, ar

virsrakstu «Zaķis — mēness sūtnis») un tīrraksts (22725/8 —10). Šajā iz-

devumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

RUDENS DZIESMAS (412. lpp.)

Pirmā

Sacerēts 1926. g. 5. septembri. Pirmpublicējums JZ, 1928, 264. nr.,

20. nov., ar Raiņa piezīmi: «Šīs dziesmas nav sacerētas manis, bet man
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tuvā garā. Tikai divi pēdējie pantiņi ir mani, un mans ir viegls apska-

ņojums, kas, — es ceru, — nebūs neko noņēmis sērai sajūtai. Dziesmas

atradu kādā lapiņā manos papīros.» Lapiņa, par kuru Rainis runā, ir

svešā rokrakstā (22756/21). Uz tās rakstīto dzejoļu teksts ir šāds:

Es tevi mīlu — slims šis vārds

Ar manu gurdo nakšu sāpēm,

Kad acis neaizvērtas kaist

Un smaga dvēsele no nedzesētām slāpēm.

No bijušā tā negrib atšķirties,

Bez tagadnes, bez nākotnes vien staigā.

Kā agru dienu ķīvīte

Pa plaši sēro purvu klaigā.

Es tevi mīlu vēl — un nemīlu.

Nekā, tik savas gurdās jūtas,

Kas ārpus apziņas bez vārda.

Kas tevī klausīsies, kad smagums māc,

Tavs smagums, neizdzēšamais un vārgais,

Ne asaru, ne vārdu nerādīt,

Kad mēmās naktīs projām iet viss dārgais.

Tu zini to ... Un mierā noklausies,

Kā ūdeņi iekš tevis tumši čalo,

Ar katru vilni dzīvi projām nes,

No tevis paša maigo projām skalo.

Tas smagums — it kā ziemas uguntiņās

Caur svaigo sniegu mirgojot, dod zināt.

Ak, vējam ceļoties, šim krēslas sniegam ļaut

Sirdssāpes tavas līdzi aizputināt.

A. Birkerta komentāros krājumā «Aizas ziedi», 159. lpp. rakstīts:

«Atrasto dzejoļu autore ir Biruta Skujeniece, kā to man dzejniece pati

paskaidroja un kā tas arī redzams attiecīgos viņas arhīva materiālos.»

Saglabājies pirmās «Rudens dziesmas» melnraksts (22756/35, datēts

ar 1926. g. 5. septembri, ar virsrakstu «Rudens dziesma»). Šajā izde-

vumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Otrā

Sacerēts 1926. g. 5. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1928, 257. nr.,

12. nov., ar redakcijas piezīmi: «Otrā «Rudens dziesma» aiz pārskatī-

šanās iespiesta dažus numurus agrāk.»
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Saglabājies melnraksts (22756/26, datēts ar 1926. g. 5. septembri),

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VISVARENĪBA (414. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Valsts

Darbinieks», 1926, 2. nr., 2. lpp.

Saglabājies melnraksts (22781/70, datēts ar 1926. g. 8. septembri,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SVEICIENS «VALSTS DARBINIEKAM» (415. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 18. septembrī sakarā ar arodnieciski sabiedriskā

mēnešraksta «Valsts Darbinieks» 1. numura iznākšanu. Pirmpublicējums

«Valsts Darbiniekā», 1926, 1. nr., 1.—2. lpp.

Saglabājies uzmetums (22721/77—79, datēts ar 1926. g. 18. sep-

tembri, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PECĪTIS STĀSTA (417. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 16. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1928, 211. nr., 28. lpp.

Saglabājies uzmetums (22927/67, datēts ar 1926. g. 16. oktobri). 8.

un 9. rinda sacerēta daudz agrāk. Saglabājies šo rindu melnraksts

(23033/107) un visa dzejoļa tīrraksts (22927/88). Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 3. rindā — «tās» labots par «tai».

«KATRS SAVAS LAIMES KALĒJS, —» (418. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Valsts Darbinieks», 1926, 2. nr., 2. lpp.,

ar virsrakstu «Savas laimes kalējs». Pēc tam iespiests «Kultūras Balss»

satīriskajā kalendārā 1929. gadam, [1928], 34. lpp.

Saglabājies tīrraksts (22809/215). Šajā izdevumā iespiests pēc pub-

licējuma «Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā 1929. gadam.

TENISA LAUKUMĀ (419. lpp.)

Dzejolis sacerēts 1926. g. 16. oktobrī. Otrs pants bijis uzrakstīts

jau agrāk — tas publicēts bilžu grāmatā «Priekš maziem ļautiņiem». R.,

E. Plātess, [1908]. Visa dzejoļa pirmpublicējums MJT, 1928, 12. nr.,

338. lpp.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22927/67, datēts ar 1926. g.

16. oktobri) un 5.—8. rindas tīrraksts (22927/67), abi bez virsraksta. Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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BRĪVAIS VĀRDS (420. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 19. oktobri sakarā ar Valmieras laikraksta «Brīvais

Vārds» 1. numura iznākšanu. Pirmpublicējums «Brīvajā Vārdā», 1926,

!. nr., 29. okt.

Saglabājies uzmetums (22809/215, datēts ar 1926. g. 19. oktobri) un

tīrraksts (22809/165, ar Raiņa piezīmi: «Dzejolis nolasīts rakstnieku va-

karā 1. novembrī 1926. g.»). Šajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

DIVU INVALĪDU SARUNA PAR TIEM, «KAS NEAIZMIRST», BET

AIZMIRSTI TIEK (421. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 30. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Lāčplēsis»,

1926, [I], 2. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/79, datēts ar 1926. g. 30. oktobri).

Melnrakstā atzīmēts un svītrots arī šāds virsraksts: «Invalīdu dziesma,

daudzbalsīgi dziedāta». Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 30. rindā — «lems» labots par

«Jaus».

ZIEMSVĒTKU IZZINA AR GUDRĪBU (423. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 6. novembrī. Pirmpublicējums MJT, 1927, t. nr.,

1. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/5, datēts ar 1926. g. 6. novembri, ar

virsrakstu «Izziņa ar gudrību par Jaungada balvām») un tīrraksts

(22927/6, ar virsrakstu «Kā man bija pirms ziemsvētkiem»). Šajā izde-

vumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PALĪGS LAIKĀ (424. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 4. decembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Jaunais

Cīrulītis», 1926, 12. nr., 281. lpp.

Saglabājies melnraksts (22986/9, datēts ar 1926. g. 4. decembri) un

tīrraksts (22725/6 —7). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

DIVU PĒPERKOKU SARUNA (425. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 5. decembrī. Pirmpublicējums MJT, 1927, 1. nr.,

54.-55. lpp.

Saglabājies melnraksts (22986/9, datēts ar 1926. g. 5. decembri, ar

virsrakstiem «Saruna ar pēperkokiem», «Saruna starp diviem pēper-

kokiem»). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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NEZINĀMA LIKUMĪBA (427. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 5. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1927, 136. nr.,

21. jūn.

Saglabājies melnraksts (23054/5, datēts ar 1926. g. 5. decembri, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

DZEJAS TĒLU PĀRMETUMI (428. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 17. [?] decembrī. Pirmpublicējums Scd, 1926,

293. nr., 29. dcc. Pirmpublicējumā dzejolis datēts ar 1926. g. 17. de-

cembri.

Saglabājies melnraksts (22997/41, datēts ar 1926. g. 19. decembri,

bez virsraksta) un pirmpublicējuma izgriezums (23054/50), kurā Rainis

izlabojis drukas kļūdas 6., 18. un 20. rindā un pierakstījis 21. rindu.

Kādēļ laikrakstā dzejolis datēts ar 17. decembri, bet melnraksts — ar

19. decembri, nav iespējams noskaidrot. Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma, ievērojot Raiņa izdarītos labojumus pirmpublicējuma

izgriezumā.

Novērsta kļūda dzejoļa 6. rindā — «tāpat» labots par «topot»,

9. rindā —

«garu» labots par «gara».

CILVĒKA MŪZA GARUMS (429. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1927, 1. nr., 66. lpp. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Teika, ko Rainis izmantojis šajā dzejolī, izplatīta daudzās tautās.

Baltkrievu folklorā tā nav sastopama. Latviešu valodā šī teika, ar

virsrakstu «Dzīvības mūžs», publicēta jau L. Hervāgena sastādītajā

«Skolas maizē».

Novērsta kļūda 17. rindā — «dividesmiti» labots par «dividesmit».

«PRIEKŠA TĀLA NĀKAMĪBA» (431. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 14. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1927, 113. nr.,

21. maijā.

Saglabājies melnraksts (23054/1, datēts ar 1927. g. 14. aprīli). Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 5. rindā
— «šauri» labots par «šaurā».

GUDRAIS UN DIVI ZĒNI (432. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 18. aprīlī. Pirmpublicējums MJT, 1927, 6. nr.,

321. lpp.

Saglabājies melnraksts (22756/93, datēts ar 1927. g. 18. aprīli, ar

virsrakstiem «Kung-tse», «Gudrais un divi zēni»). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.
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Rainis vairākus bērnu dzejoļus uzrakstījis pēc ķīniešu filozofa un

rakstnieka Ļe Czi motīviem. Tie atrodami grāmatā Liā Dsi. Das wahre

Buch vom quellenden Urgrund. Jena, 1911. Dzejolī «Gudrais un divi

zēni» Rainis izmantojis nostāstu «Konfuzius m Verlegenheit», «Laba

zīme» — «VVunderbare Wege der Vorsehung», «Kaltušais osis» —
«Der

dūrre Baum», «Zaglim zagļa izskats»
—

«Wer hat die Axt gestohlen»,

«Vīrs un suns» — «Yang Bu und sein Hund».

LABA ZĪME (433. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 20. aprīli. Pirmpublicējums JT, 1927, 10. nr.,

243. lpp.

Saglabājies melnraksts (22749/25, datēts ar 1927. g. 20. aprīli) un

tīrraksts (22725/12). Melnrakstu pārrakstot, Rainim 4. rindā ieviesusies

kļūda — «Melnai govij gadās balts, balts telēns» vietā uzrakstīts

«Melnai govij gadās melns, melns telēns». Ar šādu kļūdu 4. rinda ir

ari pirmpublicējumā. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma, tikai

novērsta minētā kļūda.

Skat. iepriekšējo komentāru.

KALTUŠAIS OSIS (434. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 21. aprīlī. Pirmpublicējums JT, 1928, 4. nr.,

287. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/10, datēts ar 1927. g. 21. aprīli). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Skat. komentāru dzejolim «Gudrais un divi zēni».

«MĀKOŅOS KARĀJAS» (435. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 22. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1927, 113. nr.,

21. maijā.

Saglabājies melnraksts (22997/42, datēts ar 1927. g. 22. aprīli). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«NU TEV VAĻA BŪTU ĪSU BRĪDI» (436. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1927, 114. nr.,

23. maijā.

Saglabājies 1.—24. rindas melnraksts (22981/5, datēts ar 1927. g.

24. aprīli). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 18. rindā — «trokšņam» labots par «trokšņiem».
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«KO TAS REDZĒJUŠAS ACIS?» (438. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1927, 125. nr., 8. jūn.

Saglabājies melnraksts (22858/1, datēts ar 1927. g. 24. aprīli). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SENATNES MĀCĪBA (439. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1927, 137. nr.,

25. jūn.

Saglabājies garāka dzejoļa «Senatnes mācības» melnraksts (22925/50,
datēts ar 1927. g. 24. aprīli). Še publicētā četrrinde ir šī dzejoļa beigu

daļa. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

KO TU VAKAR IEDOMĀJI (440. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 3. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 108. nr.,

16. maijā. Pēc tam publicēts «Gada grāmatā «Apziņa»», 1928, 25. lpp.

Saglabājies melnraksts (22781/75, datēts ar 1927. g. 3. maiju). Šajā

izdevumā iespiests pēc publicējuma «Gada grāmatā «Apziņa»».

«KLUSĀ NAKTI IESKANĒJA BALSIS» (441. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 3. maijā [?]. Pirmpublicējums JZ, 1927, 125. nr.,

8. jūn.

Saglabājies melnraksts (22858/8, datēts ar 1927. g. 3. maiju [?]).

Šajā izdevumā novērsta kļūda 3. rindā — «no» labots par «ko».

«LOGU PRIEKŠĀ TELEFONA DRĀTIS» (442. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 3. un 4. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 134. nr.,

18. jūn.

Saglabājies 1.—6., 9.—11. rindas melnraksts (22997/8, datēts ar

1927. g. 3. maiju) un 7.-8., 12.-19. rindas melnraksts (22781/75, da-

tēts ar 1927. g. 4. maiju). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 13. rindā — «tās» labots par «tā».

«VARBOT, VARBOT, KA PALĪDZ DARBA TROKSNIS?» (443. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 5. maijā. Pirmpublicējums Scd, 1927, 108. nr.,

15. maijā.

Saglabājies melnraksts (22997/8, datēts ar 1927. g. 5. maiju). Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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«VISU CAURU DIENU» (444. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 5. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 113. nr.,

21. maijā.

Saglabājies melnraksts (22997/8, datēts ar 1927. g. 5. maiju). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

PALMAS UN ILGU MIERS (445. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 5. maijā. Pirmpublicējums laikrakstā «Darbs»,

1927, 25. nr., 28. maijā.

Saglabājies melnraksts (23054/3, datēts ar 1927. g. 5. maiju). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 11. rindā — «Ilgas» labots par

«Ilgās».

JURAS SAGŠA (446. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 5. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 107. nr.,

14. maijā.

Saglabājies melnraksts (22858/8, datēts ar 1927. g. 5. maiju, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«AK, MAN NEPIETIEK ŠIS VIENAS DZĪVES!» (447. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 6. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 124. nr.,

4. jūn.

Saglabājies 1.—12. rindas melnraksts (23054/22, datēts ar 1927. g.

6. maiju). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«AK, CIK ŠAURS IR LOKS, KO APTVER ACIS!» (448. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 6. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 118. nr.,

28. maijā.

Saglabājies melnraksts (23054/22, datēts ar 1927. g. 6. maiju).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«AGRI AICIN' JURA LŪKOT TĀLES» (449. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 6. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 110. nr.,

18. maijā.

Saglabājies melnraksts (22925/58, datēts ar 1927. g. 6. maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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«KO TU PLOSIES, ROCIES? KO TU GRIBI?» (450. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 6. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 124. nr.,

4. jūn.

Saglabājies melnraksts (22925/56, datēts ar 1927. g. 6. maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«VAI ES TEVI PAZĪSTU, KO REDZU?» (451. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 7. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 118. nr.,

28. maijā.

Saglabājies melnraksts (22997/8, datēts ar 1927. g. 7. maiju),

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

CEĻŠ (452. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 7. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 119. nr.,

30. maijā.

Saglabājies melnraksts (22756/93, datēts ar 1927. g. 7. maiju, ar

virsrakstiem «Cilvēku ceļš», «Ceļš»). Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

MŪSU KULTŪRA (453. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 22. maijā. Pirmpublicējums Tautas augstskolas
izdevumā «Astotie Kultūras svētki». R., 1927, maijā, 1. lpp.

Saglabājies melnraksts (22809/218, datēts ar 1927. g. 22. maiju).

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MAZS DZEJOLĪTS (454. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 26. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 124. nr.,

4. jūn.

Saglabājies melnraksts (22756/94, datēts ar 1927. g. 26. maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

NEPIETICĪGAIS (455. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 27. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 127. nr.,

10. jūn.

Saglabājies I—7. rindas melnraksts (22756/94, datēts ar 1927. g.

27. maiju, bez virsraksta). 1937. g. dzejolis iespiests J. Raiņa dzejoļu

krājumā «Aizas ziedi», 51. lpp. Tur A. Birkerta komentāros 158. lpp.

norādīts, ka saglabājušies divi dzejoļa publicējuma izgriezumi ar Raiņa

labojumiem, kas, iespiežot dzejoli «Aizas ziedos», ievēroti. Publicējuma

izgriezumu atrašanās vieta nav zināma. Šajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējurna.
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«MANIM BAILES IR NO MANAS DZĪVES» (456. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1927, 118. nr., 28. maijā. Sajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

«VIENMĒRĪGA LAIDA ELPO JURA» (457. lpp.)

Pirmais pants sacerēts 1927. g. 27. aprīlī, pārējie — 29. maijā.

Pirmpublicējums JZ, 1927, 128. nr., 11. jūn.

Saglabājies 1. panta melnraksts (22756/60, datēts ar 1927. g.

27. aprīli) un visa dzejoļa melnraksts (23054/23, datēts ar 1927. g.

27. aprīli un 29. maiju). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 4. rindā
— «vienoja» labots par «vienoju».

«SAVA NAMĀ GLIEMEZIS IR SLĒPIES» (458. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 29. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1927, 128. nr.,

11. jūn.

Saglabājies melnraksts (23054/23, datēts ar 1927. g. 29. maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SAITES (459. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 29. maijā. Pirmpublicējums JZ. 1927, 127. nr.,

10. jūn.

Saglabājies melnraksts (22997/21, datēts ar 1927. g. 29. maiju,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

STIEGU PUĶES (460. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 29. maijā, Pirmpublicējums JZ, 1927, 137. nr.,

25. jūn.

Saglabājies melnraksts (22997/18) un tīrraksts (22997/44), abi da-

tēti ar 1927. g. 29. maiju un bez virsraksta. Saglabājies arī pirmpubli-

cējuma izgriezums (23054/47), kurā Rainis izdarījis labojumu. Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma izgriezuma.

JURAS PELDĒTĀJS UN TĀRPIŅŠ (461. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums MJT, 1927, 8. nr.,

74. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/4, datēts ar 1927. g. 24. jūniju, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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MALU PIKA UN KAS NO TA TIKA (462. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 18. septembrī. Pirmpublicējums MJT, 1927, 10. nr.,

250. lpp.

Saglabājies melnraksts (23033/40, datēts ar 1927. g. 18. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

APSPRIEDE PAR RUDENI (463. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 18. septembri. Pirmpublicējums žurnālā «Jaunais

Cīrulītis», 1927, 10. nr., 282. lpp.

Saglabājies 1.—50. rindas melnraksts (23033/40, datēts ar 1927. g.

18. septembri) un dzejoļa pirmpublicējuma izgriezums ar Raiņa laboju-

miem (22927/99). Šajā izdevumā iespiests pēc Raiņa labotā pirmpubli-

cējuma izgriezuma.

ĪSAS ILGAS (465. lpp.)

Sacerēts 1927. g. 16. oktobri. Pirmpublicējums JZ, 1928, 173. nr.,

4. aug.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22997/6, datēts ar 1927. g.

16. oktobri) un 1.—8. rindas tīrraksts (22997/55), abi bez virsraksta.

Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 8. rindā —
«laime» labots par «laimei».

MAZAIS AĢITATORS (466. lpp.)

Pirmpublicējums MJT, 1927, 11. nr., 289. lpp. Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma,

JĀZEPA ATJŪTAS (467. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 5. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1928, 6. nr.,

9. janv.

Saglabājies 4.-29. rindas melnraksts (23054/8, datēts ar 1928. g.

5. janvāri, ar virsrakstiem «Jāzepa atceres», «Jāzepa atjūtas»). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 4. rindā — «reizas» labots par «reizes», 22. rindā —

«pēc» labots par «pret».

«SAULAINAS JAUNĪBAS JAUSMAS VISILGĀKI MIŅĀ MUMS

DZĪVO» (469. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 13. februārī. Pirmpublicējums grāmatā «Jānis

Čakste». Ilustrēts piemiņas rakstu krājums. R., 1928, 91. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22756/98, datēts ar 1928. g. 13. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

MĀKSLINIEKU VĀRDI (470. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 16. aprīlī. Pirmpublicējums žurnālā «Aktieris»,

1928, 1. nr., 3. lpp.

Saglabājies melnraksts (22809/219, datēts ar 1928. g. 16. aprīli, bez

virsraksta). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ZAGLIM ZAGĻA IZSKATS (471. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 19. aprīlī. Pirmpublicējums JT, 1928, 1. nr.,

44. lpp.

Saglabājies melnraksts (124827, datēts ar 1927. g. 19. aprīli). Sajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma. Skat. dzejoļa «Gudrais un divi

zēni» komentāru šī sējuma 604. —605. lpp.

SKAISTIE STRĀDNIEKMAIJA SVĒTKI (472. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 26. aprīlī. Pirmpublicējums Scd, 1928, 97. nr.,

1. maijā.

Saglabājies melnraksts (22809/217, datēts ar 1928. g. 26. aprīli, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Novērsta kļūda 3. rindā — «jautrā» labots par «jautā».

VELTAS TUMSOŅU CERĪBAS (473. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Valsts Darbinieks», 1928, 2. nr.,

49.—50. lpp. Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VĒJŠ UN SIRDS (474. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 9. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1928, 167. nr.,

28. jūl.

Saglabājies melnraksts (22925/23, datēts ar 1928. g. 9. maiju, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 5. rindā — «Sāca» labots par «Sīca».

NĀC, lESIM LAUKĀ! (475. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 23. maijā. Pirmpublicējums MJT, 1928, 6. nr.,

370. lpp.

Saglabājies melnraksts (22723/16, datēts ar 1928. g. 23. maiju, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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VANEMUINES DZIESMAS (476. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 7. un 17. jūnijā kā veltījums Igaunijas IX Vispā-

rējiem dziesmu svētkiem. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1928,

191. nr., 13. lpp.

Saglabājies melnraksts (22757/4—6, datēts ar 1928. g. 7. un 17. jū-

niju, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Vanemuine — igauņu tautas epa «Kalevipoegs» varonis dziesmi-

nieks.

KA TAISĪTS DEBESS (483. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1928, 133. nr., 16. jūn., ar piezīmi: «Šī teika,

kā t. s. pasaules radīšanas rūnā atrodama «Estu mītos un maģiskās

dziesmās».» Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SKAIDRA DZĪVĪBA (485. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1928, 173. nr.,

4. aug.

Saglabājies uzmetums (22756/96, datēts ar 1927. g. 22. jūniju, bez

virsraksta) un melnraksts (22756/97, datēts ar 1928. g. 23. jūniju). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

VĪRS UN SUNS (486. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1928, 6. nr., 450. lpp. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma. Skat. dzejoļa «Gudrais un divi zēni» komen-

tāru šī sējuma 604.—605. lpp.

VAIRS NE (487. lpp.)

Sacerēts 1926. g. 20. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1928, 167. nr.,

28. jūl.

Saglabājies melnraksts (22756/34, datēts ar 1926. g. 20. jūliju). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērstas kļūdas 8. rindā — «Tās» labots par «Tas»,

«maksā» — par «miekšē», 12. rindā — «palūko» labots par «pielūko».

«MĪLA TOP TRULA» (488. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 29. jūlijā. Pirmpublicējums žurnālā «Izīda», 1929,

2. nr., 1. lpp.

Saglabājies melnraksts (22974/5, datēts ar 1928. g. 29. jūliju). Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.
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ROŽAINA ATLIEKA (489. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 11. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1928, 268. nr.,

24. nov.

Saglabājies melnraksts (22997/31, datēts ar 1928. g. 11. augustu,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

NELĪDZA CINA (490. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 14. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1928, 268. nr.,

24. nov.

Saglabājies 1.—8. rindas melnraksts (22756/36) un tīrraksts

(22756/37), abi datēti ar 1928. g. 14. augustu un bez virsraksta. Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SĒKLIŅAS (491. lpp.)

Doma un darītājs

Sacerēts 1928. g. 1. janvārī. Pirmpublicējums «Kultūras Balss» sa-

tīriskajā kalendārā, 1929, [1928], 34. lpp. lespiests ari JT, 1929, 7. nr.,

2. lpp.

Saglabājies melnraksts (22997/13) un tīrraksts (22721/65), abi datēti

ar 1928. g. 1. janvāri un bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests pēc

publicējuma JT.

Graudiņš patiesības, kalns melu

Sacerēts 1928. g. 24. augustā. Pirmpublicējums JT, 1929, 7. nr.,

2. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22997/27 un 23054/11) un tīrraksts

(123976/433), visi datēti ar 1928. g. 24. augustu un bez virsraksta. Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Uguns un kvēpi

Sacerēts 1928. g. 24. augustā. Pirmpublicējums JT, 1929, 7. nr.,

2. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22997/27 un 23054/11) un tīrraksts

(123976), visi datēti ar 1928. g. 24. augustu un bez virsraksta. Šajā

izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Tava bagātība

Sacerēts 1926. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums JT, 1929, 7. nr.,

2. lpp.
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Saglabājies melnraksts (22781/70, datēts ar 1926. g. 8. septembri,

bez virsraksta). Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 1. rindā — «atvērt» labots par

«atsvērt».

AUGŠA, PILSOŅI! (492. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 19. septembri. Pirmpublicējums žurnālā «Latvijas

Dzelzceļnieku Vēstnesis», 1928, 93. nr., 2. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/112, datēts ar 1928. g. 19. septembri,

bez virsraksta un apakšvirsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma,

PĀRĀKAIS (493. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 27. septembrī. Pirmpublicējums MJT, 1929, 1. nr„

70. lpp.

Saglabājies 1.—12. rindas melnraksts (22927/83, datēts ar 1928. g.

27. septembri, ar virsrakstu «Kurš pārāks»). Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

CĪŅAS DIENA (494. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 4. oktobrī. Pirmpublicējums Scd, 1928, 227. nr.,

6. okt.

Saglabājies melnraksts (22809/220, datēts ar 1928. g. 4. oktobri, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

JAUNAIS PASTNIEKS (495. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 16. oktobri. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1928, 213. nr., 28. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/87, datēts ar 1928. g. 16. oktobri, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

NERĀTNIS (496. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 16. oktobrī. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1928, 214. nr., 28. lpp.

Saglabājies melnraksts (22927/87, datēts ar 1928. g. 16. oktobri,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

ATGĀDIŅA VĀRDS DARBA TAUTAI JAUNĀ GADĀ (497. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 7. novembrī. Pirmpublicējums Scd, 1929, 1. nr.,

1. Janv.
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Saglabājies uzmetums (22925/31, datēts ar 1928. g. 7. novembri, ar

virsrakstiem «Atgādina vārds», «Senais Atgādina vārds»). Šajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

PĒC DESMIT GADIEM (498. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 7. novembri. Pirmpublicējums Scd, 1928, 263. nr.,

18. nov.

Saglabājies 1.—21. rindas melnraksts (22925/31, datēts ar 1928. g.

7. novembri, bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpubli-

cējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 12. rindā — «kā» labots par «ka».

NOVĒLĒJUMI VALSTS DARBNIEKAM (500. lpp.)

Sacerēts 1928. g. 7. un 8. novembri. Pirmpublicējums žurnālā

«Valsts Darbinieks», 1928, lt. nr., 353. lpp.

Saglabājusies 1. panta radāmā doma un pārējā teksta melnraksts

(22809/241, datēts ar 1928. g. 7. un 8. novembri) un 1—4., 9.-24. rin-

das melnraksts (22925/115), visi bez virsraksta. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

Šajā izdevumā novērsta kļūda 20. rindā — «darbinieki» labots par

«darbnieki».

MAKŠĶERNIEKI UN ZIVTIŅAS (501. lpp.)

Teksts, kas saturā līdzīgs dzejoļa 3.—6. rindai, pirmo reizi iespiests
bilžu grāmatā «Priekš zēniem un meitenēm». R., E. Plātess, [1908]. Visa

dzejoļa pirmpublicējums JT, 1928, 11. nr., 353. lpp.

Saglabājies pirmās redakcijas uzmetums (22927/63) un tīrraksts

(123846/10), kā arī otrās redakcijas melnraksts (22927/63), visi bez virs-

raksta. Šajā izdevumā iespiests pēc visa dzejoļa pirmpublicējuma.

MĪĻAI MĀMIŅAI (502. lpp.)

Dzejoļa sākuma daļa citā redakcijā pirmoreiz iespiesta bilžu grāmatā

«Priekš zēniem un meitenēm». R., E. Plātess, [1908]. Visa dzejoļa pirm-

publicējums JT, 1928, 11. nr., 368. lpp.

Saglabājušies divi melnraksti (22927/63 un 123846/10, abi bez virs-

raksta). Šajā izdevumā iespiests pēc visa dzejoļa pirmpublicējuma.
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BERNU LASĀMAIS STŪRĪTIS (503. lpp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1928, 211. nr., 28. lpp. Šajā
izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

SAPNIS (504. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1928, 280. nr., 8. dcc. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

«KO VELU, LAI NES MUMS JAUNAIS GADS?» (505. lpp.)

Pirmpublicējums JZ, 1928, 296. nr., 31. dcc. Šajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

PELE UN VĒRSIS (506. lpp.)

Pirmpublicējums «Kultūras Balss» satīriskajā kalendārā, 1929,

[1928], 37. lpp.

Saglabājies tīrraksts (23033/21). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

GRIPA UN DEGUNTIŅŠ (507. lpp.)

Sacerēts 1929. g. 31. janvārī. Pirmpublicējums JT, 1929, 2. nr.,

1. lpp.

Saglabājies melnraksts (22925/18, datēts ar 1929. g. 31. janvāri, bez

virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

CENSONIS (508. lpp.)

Sacerēts 1929. g. 9. februārī. Pirmpublicējums Latvju rakstnieku un

žurnālistu arodbiedrības izdevumā «Tā Preses balles laika grāmata»,

1929, 7. lpp.

Saglabājies melnraksts (22781/51, datēts ar 1929. g. 9. februāri,

ar virsrakstu «Nauda un bauda»). Šajā izdevumā iespiests pēc pirm-

publicējuma.

DEPUTĀTS-REDAKTIERS (509. lpp.)

Sacerēts 1929. g. 13. februārī. Pirmpublicējums izdevumā «Preses

Balss», 1929, februārī, vienreizējs izdevums.

Saglabājies melnraksts (22925/22, datēts ar 1929. g. 13. februāri,

bez virsraksta). Šajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.



ASPAZIJAS 35 GADU DARBS (510. lpp.)

Pirmais pants sacerēts 1929. g. 14. martā, pārējie — 15. martā.

Pirmpublicējums JZ, 1929, 64. nr., 19. martā.

Saglabājies melnraksts (127713, datēts ar 1929. g. 14.—15. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

NOVĒLOJUSIES VASARA (512. lpp.)

Pirmpublicējums JT, 1929, 6. nr., 2. lpp. Sajā izdevumā iespiests

pēc pirmpublicējuma.

SAULĪTES UZDEVUMS VASARAI (513. lpp.)

Sacerēts 1929. g. 29. maijā. Pirmpublicējums JT, 1929, 6. nr.,

1. IPP.

Saglabājies melnraksts (124830, datēts ar 1929. g. 29. maiju, ar

virsrakstu «Saulītes uzdevums vasarā»). Sajā izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

KUNGS UN DIVI ÜBAGI (514. lpp.)

Pirmpublicējums Scd, 1929, 173. nr. 4. aug. Sajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DLp — laikraksta «Dienas Lapa» literārais pielikums

DzD —J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

JT — žurnāls «Jaunības Tekas»

JZ — laikraksts «Jaunākās Ziņas»

MJT — žurnāls «Mazās Jaunības Tekas»

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

MVp — laikraksta «Mājas Viesis» literārais pielikums

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Aizupiete Marta (1884—1964), «Zelta zirga» izrādes dalībniece Lejas-

ciemā 1912. g. — 523

Aizupietis Kāilis (1881—1953), «Zelta zirga» izrādes dalībnieks Lejas-

ciemā 1912. g. — 523

Alksnis Ādams (1864—1897), latviešu gleznotājs un grafiķis —
541

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), latviešu dzejniece, dra-

maturģe, Raiņa dzīvesbiedre — 18, 208, 510, 519, 521, 528, 530,

534, 541, 546, 548, 549, 551—562, 564, 565, 575, 576, 581, 593, 617

Aurbahers Ludvigs (1784—1847), vācu rakstnieks un pedagogs — 599

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks — 95, 542

Barons Krišjānis (1835—1923), latviešu folklorists, rakstnieks un pub-
licists

— 63—65, 534

Baumanis Arturs (1867—1904), latviešu gleznotājs —
541

Bēbelis Augusts (1840—1913), viens no Vācijas sociāldemokrātiskās

strādnieku partijas dibinātājiem un vadītājiem, starptautiskās

strādnieku kustības darbinieks — 20, 521, 522

Bērziņa Erna (1890—1974), «Zelta zirga» izrādes dalībniece Lejasciemā

1912. g.
— 523

Bērziņa L., skat. Bērziņa Erna

Bērziņš Oto (dz. 1887), «Zelta zirga» izrādes dalībnieks Lejasciemā

1912. g. — 523

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 551, 552, 565, 566,

601, 608

Birkerts Pēteris (1881—1956), publicists un folklorists, LPSR Nopel-

niem bagātais kultūras darbinieks — 565

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), latviešu rakstnieks — 89, 541

Brehmane Alise (dz. 1886), latviešu aktrise — 543

Brigadere Anna (1861—1933), latviešu rakstniece — 541

Cartuštra (Zaratustra, apm. 7. gs. p. m. ē.), senpersu dzejnieks —

402, 599.

Cartušts, skat. Cartuštra
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Cielēna Amanda (1863—1936), politiska emigrante Šveicē pēc 1905. g.

revolūcijas — 528, 529

Cīrulis Ansis (1883—1942), lietišķās un dekoratīvās mākslas meistars,

gleznotājs, grafiķis — 105

Čakste Jānis (1859—1927), buržuāzisks latviešu politisks darbinieks —

610

Dambekalns Jānis (1883—19?), aktrises Birutas Skujenieces dzīves-

biedrs — 530, 536

Daniševskis Jūlijs Kārlis (1884—1938), revolucionārās kustības dalīb-

nieks, padomju valsts darbinieks un žurnālists — 526

Dēķens Kārlis (1866—1942), pedagogs, izglītības un sabiedrisks dar-

binieks — 108, 546

Doriņa, skat. Stučka Dora

Elgažniece Leontīne (1875—1952), Lejasciema iedzīvotāja — 523

Emīlija, skat. Pučure Emīlija

Ērika Lilija (dz. 1893), LPSR Nopelniem bagātā skatuves māksli-

niece — 526

Freimane-Nīmane Helēne (1893—1977), Aspazijas māsīca — 549

Freinbergs Kārlis (1884—1967), latviešu literāts, teātru un muzeju

darbinieks, tulkotājs — 541

Gruzna Pāvils (1878—1950), latviešu rakstnieks — 532

Gulbis Ansis (1873—1936), latviešu rakstnieks un grāmatizdevējs. Iz-

devis arī Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 519, 520,

552

Hamsters Kārlis (1892—1923), latviešu aktieris — 524

Hertelis Ādolfs (1871—1908) — veterinārārsts, jaunstrāvnieks, 1905. g.

viens no revolucionārās kustības vadītājiem Aizputē — 576

Hervāgens Leonards Karls Ludvigs (1817—1899), vācu mācītājs un

literāts — 604

Holbergs Ludvigs (1684—1754), dāņu rakstnieks — 543

Homērs, leģendārs sengrieķu dzejnieks, senatnē un vēlāk uzskatīts

par poēmu «Iliāda» un «Odiseja» autoru — 387—389

Iniņa, skat. Aspazija

Jēpe Oskars (1875—1951), grāmatizdevējs —
599

Kaija Ivande (īst. v. Antonija Lūkina, 1876—1942), latviešu rakstniece

un žurnāliste — 530

Kalnača Biruta (dz. 1930), literatūras zinātniece — 523

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas mākslinieks —

56, 102, 533

Kaņeps Kārlis (1888—1967), «Zelta zirga» izrādes dalībnieks Lejasciemā

1912. g.
— 523

Kicbergs Augusts (1855—1928), igauņu rakstnieks — 545
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Klints Anta (īst. v. Anna Amtmane, 1893—1970), LPSR Tautas skatu-

ves māksliniece — 543

Knoriņš Vilis (Vilhelms) (1890—1938), latviešu literatūras kritiķis,

vēsturnieks, starptautiskās strādnieku kustības un partijas dar-

binieks — 526

Kūla Pēteris (1874—1945), progresīvs skolotājs un izglītības darbinieks,

Latvijas Skolotāju savienības priekšsēdētājs — 108, 546

Kung-tse (Kun-cze, Kun-Fu-czi, Konfūcijs, 551 —479 p. m. ē.), seno

ķīniešu filozofs — 604, 605

Kvēps Konrāds (1891—1961), latviešu aktieris — 543

Landsbergs-Zemkalnis Gabriels (1852—1916), lietuviešu rakstnieks, pub-

licists un sabiedrisks darbinieks — 56, 532

Linde Kristaps (1881—1948) — latviešu aktieris un skatuves peda-

gogs — 59, 61, 93, 95, 534, 541—543

Ļe Czi (5. gs. p. m. ē.), ķīniešu filozofs un rakstnieks — 605

Marciāls Marks Valērijs (apm. 42—102), romiešu dzejnieks — 209

Mednis Aleksandrs, skat. Rīdzenieks Vilis

Mednis Vilis, skat. Rīdzenieks Vilis

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tautas

mākslinieks — 73

Merīte, skat. Priedkalne Marija

Mierlauks Aleksis (1866—1943), latviešu aktieris un režisors — 106,

545

Ozoliņš Pēteris (1886—1923), latviešu skolotājs un žurnālists — 67,

534, 535

Plātess Ernests (1821—1887), grāmatizdevējs Rīgā — 576, 602, 615

Poruks Jānis (1871—1911), latviešu rakstnieks
— 61, 533, 534

Priedkalne Marija (pēc prec. Jākobsone, dz. 1912), Raiņa drauga

A. Priedkalna meita — 83, 539

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts, publicists, Raiņa draugs —

69, 535, 539

Pučure Emīlija (pēc prec. Strauberga, dz. 1908), Raiņa drauga A. Pried-

kalna audžumeita — 83, 539

Rīdzenieks Vilis (līdz 1922. g. Aleksandrs Mednis, 1884—1962), foto-

grāfs, mākslas fotoateljē «Klio» īpašnieks, Raiņa paziņa — 107,

545, 546

Rieteklis (īst. v. Jūlijs Balodis, 1856—1940), latviešu dzejnieks — 107,

545, 546

Rozenberga Virēne (1906—1956), Aspazijas brāļameita, skolotāja —

113, 548

Rozenbergs Zamuēls (1877—1909), Aspazijas brālis — 548

Rūtiņa, skat. Skujeniece Biruta



Rūzvelts Teodors (1858—1919), ASV valstsvīrs, ASV prezidents

1901.—1909. g. — 278

Sēja Pēteris (1880—1940), politisks emigrants Šveicē, vēlāk buržuā-

ziskās Latvijas diplomāts — 528

Sīlis Mikus (?—1920), latviešu aktieris un režisors, darbojies Pēter-

burgā — 523

Skujeniece Biruta (1888—1931), latviešu aktrise, režisore un daiļlasī-

tāja — 46, 529, 530, 579, 601

Smiļģis Eduards (1886—1966), latviešu aktieris un režisors, PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks — 524, 525

Stērste Andrejs (1853—1921), jurists, literāts un sabiedrisks darbi-

nieks — 531

Stērste Elza (1885—1976), latviešu dzejniece un tulkotāja — 531

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raipa

māsa, padomju valsts darbinieka Pētera Stučkas dzīvesbiedre —

84, 539, 540, 567

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, Padomju valsts

un starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību

zinātnieks — 567

Sillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks — 101

Smithene Mirdza (1887—1978), LPSR Tautas skatuves māksliniece —

106, 543, 545

Tafts Viljams (1857—1930), ASV valstsvīrs, ASV prezidents 1909.—

1913. g. — 278

Tīle Verēna (1903—1934), Virēnes Rozenbergas māsīca — 548

Trasuns Jezups (1898—1978), publicists un sabiedrisks darbinieks —

533

Valters Roberts (1883—19?), vācu dramaturgs — 545

Verēna, skat. Rozenberga Virēne

Vilsons Tomass Vudro (1856—1924), ASV valstsvīrs, ASV prezidents

1913.—1921. g. — 278

Zandersone Elizabete (1884—1971), studente Šveicē, vēlāk ārste Lat-

vijā, Raiņa paziņa —
528

Zemkalnis, skat. Landsbergs-Zemkalnis
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DZEJOĻU VIRSRAKSTU

UN PIRMO RINDU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

«Ābrahams jau ir sen nomiris —» '(Vecmāmiņa skaita) . . .

299

A. C.... («Lietus laikā šis kalendris taisīts») 43

A. C.... uz sudrabkāzām («Jums sudrabkāzas, zelta sirds») . .

44

A. C.... uz ziemsvētkiem («Vēl pašā bargā ziemā esam») . .
43

«Acis žilba, prāti juka» , 194

«Acs pret aci» (Atbilde) , 285

«Acumirkli mieru» 182

«Agri aicin' jūra lūkot tāles» 449

«Aiz manis tukšums» 325

«Aiz mūžiem un bez galiem valda nakts» (Sveiciens gaismas bēr-

niem) 71

«Aiz viņiem kalniem —» 281

«Aizklīstošu domu skaras» (Mūžam verdējs) , . t . .
405

«Ak, cik šaurs ir loks, ko aptver acis!» 448

«Ak, man nepietiek šīs vienas dzīves!» 447

«Ak, saulīte, ak, saulīte» (Mazajiem Jānīšiem) 76

«Ak tu, mīļi radiņi» (Jaunajam pārītim) 45

Aleksim Mierlaukam («Sveiks, mūžam jaunais! lai birst tev

lauri!») 106

«Allaž mēs meklējam, allaž» (Sveiciens strādnieku Kultūras svēt-

kiem) 407

Almogavaru dziesma («Dzelzs, tu vēl zobenos») ..... 234

A. M. («Šaubās prāts») «112

Andrejam Priedkalnam pēdējā gaitā («Mans mīļais draugs, no

Tevis jāatvadās») 69

A. N. K. («Viegla roka saulītei») , , , 84

Apdomā galu («Dari ko darīdams») 204

Apspriede par rudeni («Bērni, nākat uz apspriedi») .... 463

«Ar jaunu gadu» (Sveiciens Jaunā gadā) ....... 326

1
Pēdiņās uzrādīta dzejoļa pirmā rinda,
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«Ar jaunu kažociņu, tiešām glītu» (Jaunais zaķis un vecais ezis) 397

«Ar veco karogu uz priekšu doties!» (Vēlējums «Arodniekam»

uz atjaunotu gaitu) , 345

Arī viņai («Es viss še esmu») 85

Aspazijai («Gaiss elpo lēni, atlaidies no versmes») .... 18

Aspazijas 35 gadu darbs («Bij laiks, ko tagad saprast jums ir

grūti») . . . , 510

Atbilde («Acs pret aci») , 285

Atgādiņa vārds («Jauniem, kas nezin») ... 213

Atgādiņa vārds darba tautai Jaunā gadā («Pirms desmitu gadiem

vārds») * » t • » .
497

«Atkal ir atnācis laiks» (Laiks) 272

«Atkal un mūžam tas pats, tas pats —» 177

«Atrauts tev tika, kas mīļš» ,
279

Augšā! («Nāca») 128

«Augšā, jūs pilsoņi!» (Augšā, pilsoņi!) . . . . . . . 492

Augšā, pilsoņi! («Augšā, jūs pilsoņi!») 492

Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele («Šinī aukstajā lepnajā dvēselē») . 203

Bada gadi («Saule uguns pūgas zemē pūš») 164

«Bagātais teic: «Laiks ir nauda!»» (Laiks ir nauda) .... 241

«Bagātas drēbes un ēsma» (Mūsu kultūra) ...... 453

Balsis («Es nezinu, kā tām klusēt likt») ....... 240

Baltajam putniņam («Ko ilgi, tik ilgi nedzirdu») ....
44

Balti ziediņi («Sārti pirkstiņi») 207

Barona tēvam uz 85. dzimumdienu («Jauno dzimumdienas

bērnu») ,
63

Baronu deutsches Pflichtgefūhl («Vācu pienākuma jūtas —») . 305

Bāru dziesma («To dziesmu atkal uzņemu es») . . . , .
280

«Bērni, nākat uz apspriedi» (Apspriede par rudeni) .... 463

Bērni putnu ķērāji («Ozolzaros Strazdiņi») 249

Bērnu lasāmais stūrītis («Jā, māmiņ, zin', — tur katrs sēd solā») 503

«. .. Bet atpakaļ» (Ērgļi pavasara jūtās) ..... i .
260

«Bet dziļi, dziļi aug cita ziņa» (Nesena ziņa) ..... 274

B. G—r— («Tu visus spēkus lasi») 115

«Bij laiks, ko tagad saprast jums ir grūti» (Aspazijas 35 gadu

darbs) . . . ,
510

«Bija debess bāli zila» (Rožaina atlieka) . 489

Bijušai skolniecītei («Pa vientulības klusām kalnu pļavām») ~48

«Birstat, birstat, sniega pārslas» 140

Brāļiem lietaviešiem («Kādi augsti kalni») 56

Brīdinātājs («Tu visus brīdini kā draugs») ...... 265

«Brīnum bāls un kluss, un kaunīgs» (Mēness un zeme) , , . 199
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Brīvais vārds («Vārds — mums zvana pulkstenis esi») , , . 420

Broliams lietuviams («Kokios kalntļ sienos») 57

Būtu man vārdi («Būtu man vārdi») 131

«Būtu man vārdi» (Būtu man vārdi) 131

Cartušta vēlējums («To jums visiem vēlē Cartušts») . . .
402

«Caur miglu vien kā sapnis tu man redzies» (Sapnis) . . .
504

«Celies, akmens! gulsties, akmens, vietā!» (Pamatakmenim Skolo-

tāju mājas celtnē 14. maijā 1926. g.) 404

«Celies zelta spārnos, Līga» (Lūgums) .... , 125

Celties, brāļi, spirgti, jautri! («Celties, brāļi, spirgti, jautri») , 126

«Celties, brāļi, spirgti, jautri» (Celties, brāļi, spirgti, jautri!) . .
126

Ceļš («Klintīs ceļš gar jūru lauž sev taku») 452

Censonis («Ko tu centies?- Ko tu gribi?») ...... 508

«Cik rokās man sarkanu ziedu» (Ziedi) .......266

Cilvēcības gods («Tu meklē cilvēcības godu») 217

Cilvēka mūža garums («Jauns ar vecu saķildojās») .... 429

Cīņas dienā («Proletāre, latvju strādniecība») 494

«Darba sūrā vara» (Karoga uzraksts Rīgas komunāldarbinieku

arodbiedrībai) 105

Darba tautai («Ne katris ir tavs draugs») 313

«Darbam vara, darbam slava» (Darbs un dziesma) . . . . 102

Darbs («Kas ir tas darbs») 257

Darbs un dziesma («Darbam vara, darbam slava») .... 102

Dārgai Doriņai («Šīs vēja nestās lapiņas») 84

Dārgajiem garā tuviem no Lejasciema («Kur, draugi, tauta

klus', — tur dzeja bālē») 26

Dārgiem draugiem, sveicinātājiem uz Pirmo Maiju, kā atbilde

(«Daudz mīļas balsis man sauc») 39

«Dari ko darīdams» (Apdomā galu) 204

«Daudz mīļas balsis man sauc» (Dārgiem draugiem, sveicinātā-

jiem uz Pirmo Maiju, kā atbilde) ........ 39

Daugava («Daugavā satek viss zemes ūdens») 398

«Daugavā satek viss zemes ūdens» (Daugava) 398

Dāvāts vārds («Tu jaunu vārdu dāvāji man») ..... 208

Dažiem veciem darba biedriem un draugiem («Pilns pūrs ar ve-

ciem dzīpariem») 109

Dažu labu brītiņu sēdu gan («Dažu labu brītiņu sēdu gan») , 133

«Dažu labu brītiņu sēdu gan» (Dažu labu brītiņu sēdu gan) .
133

D. B. («Laiks rauj mūs, plūst viss, zūd un tek, un sik —») . . 82

«Debess grīda apkaisīta» (Svētdienas nakts) 255

«Debess sadugusi» (Draugam A. M., kas žēlojās par sevi un

laiku) iti
81

Deputāts-redaktiers («Priekš runāšanas deputāts») i • t t 509
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«Dienas, nedējas, mēnešus» (P. ..) 42

«Dievs, ak, dievs, cik man grūta sirds»
.......

181

«Dievs un cilvēks, pasaule, liktens» 134

«Dievs un N ceļ caru» (No dieva kārais) 218

«Div' balti gulbji» (T. X.) 82

Divu invalīdu saruna par tiem, «kas neaizmirst», bet aizmirsti

tiek («Kungs, pērkat kādu nieciņu») ...... 421

Divu pēperkoku saruna («Pēperkoku zirdziņš») 425

D. M., kad vēlējās raksturojumu («Tūkstots spīgujos spīdi») , 116

«Dod vēl jautru, kaislu prātu» (Mirēja vēlējums) .... 193

Dodiet dusēt! («Dodiet dusēt sniega segā») 142

«Dodiet dusēt sniega segā» (Dodiet dusēt!) 142

«Domas un baigi» .

197

«Domātājam iepriekš nolikts»
i t , , , 170

«Domāts princips, dienas gaita» . . . , . . . . .
171

Draugam A. M., kas žēlojās par sevi un laiku («Debess sadu-

gusi») . , 81

Draugam par mierinājumu, kad viņš bij zaudējis savu mīļāko

ilūziju («Mans draugs, nāc, kopā vērsimies») ....
85

Draugam skumjā brīdī E. L. («Nāca vēji, gāja vēji») . * .
114

Draugiem, kas skuma par savu vājumu («Viss noslēpums ir šis») 76

Droša cīņa («Drošāko cīņu mēs vedam») ...... 244

«Drošāko cīņu mēs vedam» (Droša cīņa) , 244

«Dūjiņa mājās sēd» (Pārītim, kas bija sabāries un atkal salabis) .47

Dzejas tēlu pārmetumi («Tu aizej prom no mums, tu atstāj

mūs, —») 428

Dzejniekam Rieteklim («Tev, līdzcensonim latvju gara gaitā») .
107

«Dzelzs, tu vēl zobenos» (Almogavaru dziesma) . . • . • 234

«Dziedāju, dziedāju» (Putniņa dziesmiņa) <■*■•, 248

Dziesma par naudu («Vairs naudas nav») ...... 242

«Dziļas bezcerību sēras» (Heraklim E. M., kurš domāja, ka ir

pienākums būt drūmam) 117

«Dzisa saule debesīs» (Krišjāņa Barona piemiņai) .... 64

«Dzistin dziest mans lampas guntiņš» ...... > 169

«Ej, cīņas liesmu kop!» (Sarkanais simts) ...... 258

Ej vien! (««Mēs vienu kauju zaudējām» —») ..... 309

Emigranta sakāms vārds (««Übi patria, ibi bene —»») .
261

Epigrammas («Ir pamatšķira proletariāts») .... .■■ . 291

Epitāfija («Pusmūža vien tu dzīvē baudīji») , . , , . 252

Ērgļi pavasara jūtās («... Bet atpakaļ») ....... 260

«Es dzirdu, Jāzepam aizvien vēl raudas» (Jāzepa atjūtas) . . 467

«Es esmu nagla — aša durt» (Vienības gars) 290

«Es esmu sevi radījis pats» , , , . .
219
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«Es gaidu, ceru —» (Ilgas gaidas) ~**«••• 408

«Es nezinu, kā tām klusēt likt» (Balsis) 240

«Es tēti itin mīlu gan» (Nerātnis) . . 496

«Es tevi mīlu — slims, ak, ir šis vārds» (Rudens dziesma) . . 412

«Es tevi turēju» i . 198

«Es tomēr laimi baudījis» (Manam draugam — skeptiķim par at-

bildi) 77

«Es viss še esmu» (Arī viņai) 85

«Esat mīļi sveicināti» (Prologs Nacionālā teātra 5 g. darbības

piemiņai) 97

«Fantāzijai fantāzija!» (Pārdrošā doma) .......320

Fatamorgāna («Man karstas dienas bij un tuksnešceļi») , . .
347

Fatums («Pusaizmiegtām acīm») 210

«Gada tirgus galā» . ........ * . .

153

«Gaiss elpo lēni, atlaidies no versmes» (Aspazijai) . i 18

«Galds un krēslis gaidot stāv» (Salmu rokās) . . , 307

«Gan gana gulēts» 143

«Gan ir garas rokas tevim, mūžība» 386

«Gan labas visas gadskārtas» (Praktiskais zēns un rudens) . .
251

«Gar sauli ēna slīd, un saule bālst» (Latvijas skolotājam Pēterim

Ozoliņam par piemiņu) < 67

«Gars nu dusējis, lai dus nu miesas» (Stiegu puķes) . , ■ 460

«Gaustin gaužos, reti ģaubjos» ...«■•«..
172

«Gaviles, gaviles» .
. . . . . • , . ...

186

Glābiņš («Neganti zvēri vispakārt») 311

«Godīgs, labsirdīgs, no visiem cienīts» (Laba zīme) .... 433

Gripa un deguntiņš («Māmiņ, ak, kā es gribētu») .... 507

Grūti krūtīm elpot («Grūti krūtīm elpot») . . • . . 137

«Grūti krūtīm elpot» (Grūti krūtīm elpot) ...... 137

«Grūti krūtīm elpot» 138

Gudrais un divi zēni («Vecais gudrais gāja austrumzemē») .
432

Heraklim E. M., kurš domāja, ka ir pienākums būt drūmam

(«Dziļas bezcerību sēras») 117

«lesim jūrā peldēties!» (Jūras peldētājs un tārpiņš) . . , •
461

«Ij tavā dvēslē» (N. N.) 81

«Ik dienu saule spīd» (Mazai Merītei) 83

«Ik mirkli sevī pašā būs jums augt» (Jaunajiem draugiem, vai-

rākiem, kas man sūdzējās) 86

«Ik skaistais ideāls top bāls un bālāks» (Mīļajam Pēterim Kūlām) 108

«Ik vakaru mēnestiņš» • ■ • ■
297

«Ikkatrs vērsis zāli cien' un zin» (Vērsis un rozes) .... 370

Ilgas gaidas («Es gaidu, ceru —») . ....... 408

Ilgi gadi («Kam tev, krauklim, jādzīvo ilgi gadi») .... 275
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«Ilgi, ilgi ciešas sirds» (Tautas pārdevējam) . . * . , , 312

Improvizācija («Sīkos krūmiņos») 112

Invalīdiem lāčplēšiem («Jūs invalīdi — lāčplēši, —») . . . 105

«Ir cīņai jābūt taisnai, skaidrai, skaistai!» (Kad mani lūdza iz-

šķirt, kurai pusei taisnība) 38

«Ir pamatšķira proletariāts» (Epigrammas) 291

«Ir simti krituši» (Nekad!) 227

«Ir tomēr dzīva tautā brīves jūta!» (Priecīgu Jaunu gadu!) . . 336

«Ir tūkstots veidu dzīvei, nāvei — viens» . . .
335

«Ir vasara, vasara ir!» (Vasara) 362,

īsas ilgas («Sīkā ikdienība, cik tu mīļa biji») ..... 465

«It kā es nebūtu zinājis to» (Sena ziņa) ....... 267

«Jā, es zinu: kad mirstu, tad man ir gals, —» (Vielu klausi) .
287

«Jā, māmiņ, zin', — tur katrs sēd solā» (Bērnu lasāmais stūrītis) . 503

Jāņa Poruka piemiņai («Mirdz balti zili zvaigžņu miglāji») ..
61

«Jauks sapnis bij man: ka pie jums es būtu» (Sveiciens sveici-

nātājiem) . . • 29

«Jaunā gadā vēlēt jaunu laimi!» (Lāčplēša Jaungada vēlējums) . 376

Jaunā pilsoņa karjera («Tā bij tā laime? Tas viss? Tik vien?») 340

Jaunais pastnieks («Tēvs ir vēstulīti rakstījis») 495

Jaunais zaķis un vecais ezis («Ar jaunu kažociņu, tiešām glītu») 397

Jaunajam draugam («Kam no dzīves prasi?») 86

Jaunajam pārītim («Ak tu, mīļi radiņi») 45

Jaunajiem draugiem, vairākiem, kas man sūdzējās («Ik mirkli

sevī pašā būs jums augt») 86

«Jauniem, kas nezin» (Atgādiņa vārds) ... . . 213

«Jauno dzimumdienasbērnu» (Barona tēvam uz 85. dzimumdienu) 63

«Jauns ar vecu saķildojās» (Cilvēka mūža garums) .... 429

«Jauns tu kāpi lielus kalnus» (Vecajam draugam — kalnu kāpē-

jam) . .
.

.86

Jaunu gadu, jaunu laimil («Jaunu gadu, jaunu laimi!») . . . 392

«Jaunu gadu, jaunu laimi!» (Jaunu gadu, jaunu laimi!) . .
392

Jāzepa atjūtas («Es dzirdu, Jāzepam aizvien vēl raudas») . . 467

«Jo laiks visgudrākais, jo atklāj visu» (Tālis) 303

«Jo vairāk mugura cieš» (Zirgs un ēzelis) ...... 263

Jubilejas dienā («Kad desmit gadu slavu svini») .... 293

«Jums pirmais vārds ir protests, cēls un griezīgs!» (Mākslinieku

vārdi) 470

Jums, sievietēm! («Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat») .51

«Jums sudrabkāzas, zelta sirds» (A. C.... uz sudrabkāzām) . .44

«Jums tagad pār nāvi un dzīvību vara» (Vācu baronu visvare-

nībai) 229

Jūras peldētājs un tārpiņš («lesim jūrā peldēties!») » » » i 461
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Jūras sagša («Plaši jūra izklājusi») 446

«Jūs, dzelzceļnieki, mūžam ceļotāji» («Latvijas Dzelzceļnieku

Vēstneša» sveiciens uz jaunu gaitu) 390

«Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat» (Jums, sievietēm!) . .
51

«Jūs esat izgājuši lielā darbā» (Uz jaunu gaitu) 32

«Jūs gribējāt, lai par piemiņu» (Z. ..
uz ziemsvētkiem) . . 43

«Jūs invalīdi
— lāčplēši, —» (Invalīdiem lāčplēšiem) , . .

105

«Jūs mani sapratīsit gan reiz» (Sapratēji) 262

«Jūs mošķus laukā dzināt» 321

«Jūs mūsu dārgie brāļi latgalieši!» (Maniem mīļiem latgaļiem,
kad tika apvienota mūsu zeme) 58

«Jūs prasāt, kāds es esmu? — Manu sirdi» 119

«Jūs uzvarā ejat un gūsat to!» (Uz Kultūras svētkiem strād-

niecībai 3. jūnijā 1921.) 334

«Jūs visi dzīvojat tik savu laiku» (Kā saprasties?) .... 375

Jūsu ilgas un mūsu ceras («Tās ir kā vēja ilgas») .... 268

«Jyus muni dorgi broli, latgalīši» (Sveicīns latgališim) . . . 331

«Kā? Prologs prologiem?, Nu, kā tas skan?» (Prologs prologiem) 7

«Kā ābelei vēl ziedos manim jālūst būs» (Un tomēr) .... 329

«Kā aizmirst to, kas skaists? viss miņā spalgo» (L. L. D.) . .
84

«Kā cēlās ļaužu kustiba» (Tinte un asins) 225

«Kā īsa nopūta mazs dzejolīts» (Mazs dzejolīts) 454

«Kā kausēts tērauds» (Mājnieks un trimdnieks) 353

Kā Muļķa Jānis gandrīz tika par skolmeistaru («Senos laikos

Muļķa Jānis») 400

«Kā nemazgājies» 246

«Kā pirmo reizi» (Ledus un sirds) 399

Kā saprasties? («Jūs visi dzīvojat tik savu laiku») .... 375

Kā taisīts debess («Senis laikis pasauls visums») .... 483

«Kā tevim šķiet?» (R. T., kad viņš savu vērtību neapzinājās) . 115

«Kā ziedonis tu ziemā pārnāci» (Tev, kad pārnāci pēc veseļoša-

nās) 41

«Kad acis tapušas Tev redzīgas» (Manam gudrajam pesimistam

Z. P.) . 111

«Kad agrāk uguns bij kam mājās dzisis» (Ogles) .... 346

«Kad debess saule atgriežas uz zemi» (Sveiciens tautas audzētā-

jiem uz saeimu 27.-30. dcc. 1920.) 54

«Kad desmit gadu slavu svini» (Jubilejas dienā) .... 293

Kad gāju putni pārnāk («Mēs nākam līdz ar pavasari») , . .
317

Kad man aizrādīja uz manām sūdzībām («Nekas nav aizmirsts

un nav aizmainīts») 78

Kad man žēlojās par savstarpēju naidu («Nau mūsu karš dēļ

kara») 38
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Kad mani lūdza izšķirt, kurai pusei taisnība («Ir cīņai jābūt

taisnai, skaidrai, skaistai!») 38

Kad mani vairāki jautāja, vai darba tautai vajgot mākslas («Tik

darba tautai vajga skaistuma») 37

«Kad šķēpi stipri ir, tad šķēpi drūp» (Senatnes mācība) . . 439

«Kādi augsti kalni» (Brāļiem lietaviešiem) 56

««Kāds būs šis deviņsimts trīspadsmits gads?»» (1913) .. .
277

Kalpu manta («Kas mans ir iekš manas dzimtenes?») . . . 228

Kaltušais osis («Saimniekam bij laukā kaltis osis») .... 434

«Kam no dzīves prasi?» (Jaunajam draugam) 86

«Kam tev, krauklim, jādzīvo ilgi gadi» (Ilgi gadi) .... 275

Kaps mežmalā («Noklustat, runas!») 222

Karoga uzraksts Rīgas komunāldarbinieku arodbiedrībai («Darba

sūrā vara») 105

«Kas cīniņā kā kareivis» (Māksliniekam fotogrāfam V, Medni m-

Klio) 107

«Kas ir tas darbs» (Darbs) . 257

«Kas mans ir iekš manas dzimtenes?» (Kalpu manta) . , .
228

«Katra doma» (Sēkliņas) 491

Katram savs ideāls («Pie naudas vien tik nauda plūst»i . 209

«Katrs savas laimes kalējs, —» 418

«Kaulos vēl dzīvais» 144

Kaut es kā saule («Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna») . . 374

«Klau, Ansīti» (Mazais aģitators) 466

««Klausāt kungam,» māca gans» (Tic' dievam, kļaus' kungam» . 232

«Klintīs ceļš gar jūru lauž sev taku» (Ceļš) .....
452

«Klusā naktī ieskanēja balsis»
.... i * ...

441

«Kluss un kluss» (Ziemsvētku nakts) 338

«Ko es meklēju» ....... 253

«Ko ilgi, tik ilgi nedzirdu» (Baltajam putniņam) ....
44

«Ko jūs ieguvāt ar ciešanām, —» (Uz 26. (13.) janvāri) .. . 328

«Ko tās redzējušas acis?»
. . .

438

«Ko tu centies? Ko tu gribi?» (Censonis) ...... 508

«Ko tu meklē jaunu dzīvi, jaunu cīņu?» (Meklētājam; .. , 403

«Ko tu plosies, mana mīļā dvēsle»
.........

324

«Ko tu plosies, rocies? Ko tu gribi?» 450

Ko tu vakar iedomāji («Ko tu vakar iedomāji») .... 440

«Ko tu vakar iedomāji» (Ko tu vakar iedomāji) ....
440

«Ko vēlu, lai nes mums jaunais gads?» 505

«Kokios kalniJ sienos» (Broliams lietuviams) 57

«Kopiņa piemiņu» 185

Krišjāņa Barona piemiņai («Dzisa saule debesīs») .... 64

Kritušiem slava («Kritušiem slava!») 273
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«Kritušiem slava!» (Kritušiem slava) ....... 273

Krusts («Pieminat: krusts ir moku stabs») 231

«Krūtīs laužas, aizžņaudz kaklu» 180

«Kultūra, māksla un dzeja —» (Uz strādnieku Kultūras svēt-

kiem) 396

«Kungs, pērkat kādu nieciņu» (Divu invalīdu saruna par tiem,

«kas neaizmirst», bet aizmirsti tiek) ....... 421

«Kungs, tevi lūdzam» 167

Kungs un divi übagi («Vecu pasaku es lasu —») .... 514

«Kur, draugi, tauta klus', — tur dzeja bālē» (Dārgajiem garā

tuviem no Lejasciema) * 26

Kur ir tā vieta? («Kur kāda birze manā dzimtenē») s . . 223

«Kur kāda birze manā dzimtenē» (Kur ir tā vieta?) . . .
223

«Ķēniņš ir pastaigāties gājis» (Vientieša dziesma) .... 289

Laba zīme («Godīgs, labsirdīgs, no visiem cienīts») .... 433

Lāčplēša Jaungada vēlējums («Jaunā gadā vēlēt jaunu

laimi!») .-376

«Lai draud nu gari, balti ziemas biedi» (Tev) 48

«Lai ir visas tavas dienas» (N. M.... uz lieldienām) ...

44

«Lai pērkoņi un sniegi jaucas» (Maija dziesma) .... 235

«Lai sveikti esat! dārgie draugi, biedri» (Uz «Dailes teātra»

atklāšanu ar «Induli un Āriju» jaunā skatuves ietērpā) . .
52

Laika biedrim N. («Mēs jūtam tuvumā») 111

Laiks («Atkal ir atnācis laiks») 272

Laiks ir nauda («Bagātais teic: «Laiks ir nauda!»») .... 241

«Laiks rauj mūs, plūst viss, zūd un tek, un sik —» (D. B.) . .
82

Laipna vārda teicējai («Tu pate vēlējies šīs rīmes») ... 45

Lakstīgalas Siguldā («Siguldā lakstīgalas») 73

«Latvijas Dzelzceļnieku Vēstneša» sveiciens uz jaunu gaitu («Jūs,

dzelzceļnieki, mūžam ceļotāji») 390

Latvijas skolotājam Pēterim Ozoliņam par piemiņu («Gar sauli

ēna slīd, un saule bālst») 67

Ledus un sirds («Kā pirmo reizi») 399

L. F., kura domāja, ka grūti par dzejnieci tapt («Še tas, ko

teici tu par rudeni») 116

Līdzēji ar ienaidnieku («Tie mūsu glābēji») . . . . . 314

Lielai aktrisei Mirdzai Šmithenei («Zvaigžņu mirdza de-

besīs») ...
106

Lielais maijs («Stāv melnais fabrikskurstens nikni, drūmi») , .

269

«Lietus laikā šis kalendris taisīts» (A. C....) 43

«Lija lielas lietus lāses» (Tautas asaras) 129

Liktens luteklītim R. P. («Tu esi ilgi lutināts») 114

«Liktens visvarenību» (Visvarenība) ... .... . 414
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L. L. D. («Kā aizmirst to, kas skaists? viss miņā spalgo») *. 84

Logam garām («Manam logam mākoņi iet garām») .... 401

«Logu priekšā telefona drātis» 442

Lūgums («Celies zelta spārnos, Līga») 125

«Lūk! Ābeles, bumbieres, ķiršiņas» (Vasaras idilles) . .
382

L. Z. («No rīta jau sirds sapinās») 82

«Ļaudis tērzē vēl uz ielas» 300

Maija balss («Nu atkal atnācis sen gaidītais») 378

Maija dziesma («Lai pērkoņi un sniegi jaucas») 235

Maija manifests visiem darba ļaudīm («Mēs cilvēces un pasauls

pamatšķira») 282

Maija piemērs («Sarkanas domas») 380

Maija svētki («Maijs un pavasars») 394

«Maijs un pavasars» (Maija svētki) 394

Maijs un sarkanais karogs («Spīd, priecīgi sprakstēdams, sar-

kanais karogs un sauc») 348

Maijziedītei («Uz jauno gadu») ......... 46

Mājnieks un trimdnieks («Kā kausēts tērauds») ..... 353

«Mākoņi melni nu veļas» 365

«Mākoņi saulītei priekšā mācās» (Tumsoņi) 130

«Mākoņos karājas» 435

Māksliniekam fotogrāfam V. Mednim-Klio («Kas cīniņā kā ka-

reivis») 107

Mākslinieku vārdi («Jums pirmais vārds ir protests, cēls un

griezīgs!») 470

«Makšķere mugurā» (Makšķernieki un zivtiņas) . . , .

501

Makšķernieki un zivtiņas («Makšķere mugurā») . . . .

501

Mālu pika un kas no tā tika («Nupat kā rudens lietus li-

jis, —») 462

«Māmiņ, ak, kā es gribētu» (Gripa un deguntiņš) .... 507

«Man acis smagas, — redzējušas daudz» (Par smagmi) . . 352

«Man karstas dienas bij un tuksnešceļi» (Fatamorgāna) . . . 347

«Man pasaules mantas un pasaules gods» (Vientuļa dziesma) . 132

Mana dūda («Mana dūda») 155

«Mana dūda» (Mana dūda) 155

«Manā istabiņā» 165

Manam draugam — skeptiķim par atbildi («Es tomēr laimi

baudījis») 77

Manam gudrajam pesimistam Z. P. («Kad acis tapušas Tev

redzīgas») 111

«Manam logam mākoņi iet garām» (Logam garām! . . , .
401

«Mani maza meitiņa» , �
196



633

Maniem dārgiem biedriem un draugiem Cīrihes kolonijā («Tēvu

zeme asiņo») . 34

Maniem mīļiem latgaļiem, kad tika apvienota mūsu zeme («Jūs
mūsu dārgie brāļi latgalieši!») 58

«Manim bailes ir no manas dzīves» 456

«Mans draugs, nāc, kopā vērsimies» (Draugam par mierinā-

jumu, kad viņš bij zaudējis savu mīļāko ilūziju) .... 85

«Mans mīļais draugs, no Tevis jāatvadās» (Andrejam Pried-

kalnam pēdējā gaitā) 69

«Manu sāpju, manu domu» ,151

Mazai Emīlijai («Tavs saules tēvs tev paraugs ir»)
....

83

Mazai Merītei («Ik dienu saule spīd») ....... 83

Mazais aģitators («Klau, Ansiti») .
466

Mazajiem Jānīšiem («Ak, saulīte, ak, saulīte») .....
76

Maziņai zīlītei («Tu esi zīlīte») 117

Mazs dzejolīts («Kā īsa nopūta mazs dzejolīts») .... 454

«Mazs saules stariņš atspīd jau» (Sveika, dzimtene!)
. .

310

M. D. D. L. («Tik grūti bij, —ik brīva doma dzisa») . . 111

«Meitenes lūpiņas» 205

«Meitiņ, tu tik cēla, augsta» 191

Meklētājam («Ko tu meklē jaunu dzīvi, jaunu cīņu?») . . .
403

Mēness sūtnis («Visgudrākais no zvēriem — zilonis») . . . 410

Mēnesstrauks («Skaļā saule paliek») ,371

Mēness un zeme («Brīnum bāls un kluss, un kaunīgs») . . . 199

«Mēs cilvēces un pasauls pamatšķira» (Maija manifests visiem

darba ļaudīm) 282

«Mēs jūtam tuvumā» (Laika biediim N.) , 111

«Mēs nākam līdz ar pavasari» (Kad gāju putni pārnāk) . . .

316

Mēs neaizmirsīsim («Mēs neaizmirsīsim neviena paša») . -. 233

«Mēs neaizmirsīsim neviena paša» (Mēs neaizmirsīsim) . ,
233

««Mēs vienu kauju zaudējām» —» (Ej vien!) 309

«Mētrainupes augstā krastā» (Vanemuines dziesmas) . .
476

Miesa un gars («Vai tava miesa salkumu var dzēst ■>) , ,
245

Miesas ar garu («Miesas ar garu») .147

«Miesas ar garu» (Miesas ar garu) 147

«Mīla, mīla, nikna mīla» 192

«Mīla top trula» 488

Mīla un augste («Tu velti mīlēts tiki») 357

«Mīlat mani un saprotat!» (Vairākiem par atbildi uz kolektī-

viem sveicieniem) 77

«Mīlestības gunīs» (Neizsamist!) 145

Mīļai māmiņai («Tu mīļā, mīļā māmiņa») ...... 502
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Mīļai, mazai meitiņai («Vienmēr stāv Laima un gaida») . . 113

Mīļais maijs («Nāc, mīļais maijs») i s 317

Mīļajam Pēterim Kūlām («Ik skaistais ideāls top bāls un bā-

lāks») . «108

«Mīļo Rūtiņ, kas «sev pats top tālu»» (Rūtiņai) . . ~%
46

«Mīļš pušķīts zaļganu nagliņu» (Nepieticīgai) . . .{
80

«Mirdz balti zili zvaigžņu miglāji» (Jāņa Poruka piemiņai) .. 61

Mirēja vēlējums («Dod vēl jautru, kaislu prātu») .... 193

«Mūs gaišā namā vieno gaiši svētki» (Prologs 1000. Izrādei

Nacionālā teātrī) 93

Mūsu Kārlim Dēķenam («Tikko cēlās gaismas jaunā strāva») 108

Mūsu kultūra («Bagātas drēbes un ēsma») 453

Mūsu zeme («Visa zeme») i
239

«Mūžam dziņa un mūžam šaubas» i
162

Mūžam verdējs («Aizklīstošas domu skaras») ..... 405

Mūžīgā aina («No siltām asnīm smiltis kūp») . ... i
230

Nāc, iesim laukāl («Nāc, iesim laukā, ašāk, papu!») ...
475

«Nāc, iesim laukā, ašāk, papu!» (Nāc, iesim laukā!) ...
475

«Nāc! man tev ir kas jājautā!» (Ziemsvētku izziņa ar

gudrību) 423

«Nāc, mīļais maijs» (Mīļais maijs) i 317

«Nāca» (Augšā!) . .
128

«Nāca vēji, gāja vēji» (Draugam skumjā brīdī E. L.) . .
114

«Nāk maijs un pavasars, — es zinu gan» (Slimai meitenei) .. 80

«Nav mūsu karš dēļ kara» (Kad man žēlojās par savstarpēju

naidu) 38

«Nava nekā vairs, viss ir galā» 184

«Ne katris ir tavs draugs» (Darba tautai) 313 .

«Ne sevim dzimstam mēs, ne sevim augam» (Novēlējumi valsts

darbniekam) 500

Neaizmirstelītei («Teic, neaizmirstulīti») 83

«Neganti zvēri visapkārt» (Glābiņš) ,311

«Nei uz augšu, nei uz priekšu» .
154

Neizsamist! («Mīlestības gunīs») 145

Nekad! («Ir simti krituši») 227

«Nekas nav aizmirsts u« nav aizmainīts» (Kad man aizrādīja

uz manām sūdzībām) 78

Nelīdza cīņa («Pieci zili mākoņnaži») ,490

Nepiemirsti sevi! («Tu esi pamatšķira») i
315

Nepieticīgai («Mīļš pušķīts zaļganu nagliņu») .80

Nepieticīgais («Rīts un pusdiena, un vēlais vakars») .
455

Nerātnis («Es tēti itin mīlu gan») 496

Nesena ziņa («Bet dziļi, dziļi aug cita ziņa») , t. .
274



635

«Nest sveicienus starp mākslu un starp tautu» (Prologs «Ska-

tuvei un Dzīvei») 15

Neticētāja («Vai, dvēsle, sarksti pati no sevis») . ,
366

Nevar tā blakus līdzi just («Nevar tā blakus līdzi just») . . .
212

«Nevar tā blakus līdzi just» (Nevar tā blakus līdzi just) . .
212

Nezināma likumība («Nezināmā likumībā») ... . ,
427

«Nezināmā likumībā» (Nezināma likumība) 427

N. M.... uz lieldienām («Lai ir visas tavas dienas») . . ,
44

N. N. («Ij tavā dvēslē») 81

No dieva kārais («Dievs un N ceļ caru») . ....
218

«No jauna maijs, no jauna darba pulki» (Strādniekmaija

pulki) . . . .

360

«No rīta jau sirds sapinās» (L. Z.) .
82

«No siltām asnīm smiltis kūp» (Mūžīgā aina) ..... 230

«No tālienas un klusienas es nāku» (Sveiciens uz «Uguns un

nakts» simto izrādi) 27

«Noklustat, runas!» (Kaps mežmalā) 222

Novēlējumi valsts darbniekam («Ne sevim dzimstam mēs, ne

sevim augam») 500

Novēlojusies vasara («Nu saki, mīļā māmiņa») 512

«Nu aši vien un naski» (Palīgs laikā) 424

«Nu atkal atnācis sen gaidītais» (Maija balss) 378

«Nu saki, mīļā māmiņa» (Novēlojusies vasara) ....
512

«Nu tev vaļa būtu īsu brīdi»
, . 436

«Nupat kā rudens lietus lijis, —» (Mālu pika un kas no tā

tika) 462

Odiseja maldu ceļi («Odiseja maldu ceļi —») 387

«Odiseja maldu ceļi —» (Odiseja maldu ceļi) 387

Ogles («Kad agrāk uguns bij kam mājās dzisis») .... 346

«Ozolzaros Strazdiņi» (Bērni putnu ķērāji) ...... 249

P... («Dienas, nedēļas, mēnešus») 42

«Pa tukšu lauku krauklīts saukdams skrēja» (Prologs «Krauk-

lītim») 59

«Pa vientulības klusām kalnu pļavām» (Bijušai skolniecītei) . . 48

Pakaļdarītāji («Tu vakar ar mokām tam iekali») .... 264

Palīgs laikā («Nu aši vien un naski») 424

Palmas un ilgu miers («Varbūt manim palīdzētu palmas?») . .
445

Pamatakmenim Skolotāju mājas celtnē 14. maijā 1926. g.

(«Celies, akmens! gulsties, akmens, vietā!») 404

«Par mazu mana istaba ir» (Veļu viesi) 276

«Par mīļiem sveicieniem liels paldies, draugi» (Vairākiem

manis sveicinātājiem) 76
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Par smagmi («Man acis smagas, — redzējušas daudz») ... 352

Pārākais («Trīs zēni sanāk un lielās») 493

Pārdrošā doma («Fantāzija! fantāzija!») 320

Pārgalvība («Sīvi nāca rudenītis») 139

Pārītim, kas bija sabāries un atkal salabis («Dūjiņa mājās

sēd») ,
47

«Pasttelegrāfniek, saki mums» (Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz

jaunu darbu) 368

«Pavasara lietus, vēji» (Vējš un sirds) 474

Pēc desmit gadiem («Pirms desmit gadiem tas gan bija») . . 498

Pēcītis stāsta («— Ta ta mēs pļavā bijām, bijām») . .. .

417

Pele un vērsis («Še tas nebij, tas bij Ķīnā») 506

«Pēperkoku zirdziņš» (Divu pēperkoku saruna) 425

«Pie biedra nāves gultas stāvam» (Pie nāves gultas) ... 306

«Pie naudas vien tik nauda plūst» (Katram savs ideāls) . . 209

Pie nāves gultas («Pie biedra nāves gultas stāvam») ... 306

«Pie tenislaukuma» (Tenisa laukumā) 419

«Pieci zili mākoņnaži» (Nelīdza cīņa) ... ...

490

«Pieminat: krusts ir moku stabs» (Krusts) 231

«Pilns pūrs ar veciem dzīpariem» (Dažiem veciem darba bied-

riem un draugiem) 109

«Pirms desmit gadiem tas gan bija» (Pēc desmit gadiem) . .
498

«Pirms desmitu gadiem vārds» (Atgādiņa vārds darba tautai

Jaunā gadā) ~497
«Plaši jūra izklājusi» (Jūras sagša) i

446

«Plaukstošas rozītes sārtais vaigs» 189

Praktiskais zēns un rudens («Gan labas visas gadskārtas») . . 251

«Prasīju vakar, prasīju šodien» 178

Prātmans («Prātmans teic, kas man tur daļa») 12?

«Prātmans teic, kas man tur daļa» (Prātmans) 127

«Prāts, mans pētnieks, pēta mani» 150

Priecīgu Jaunu gadu! («Ir tomēr dzīva tautā brīves jūta!») . 336

«Priecīgus svētkus Jums, visi mīļie rūķi» (Sveiciens «Rū-

ķiem») 89

«Priekš runāšanas deputāts» (Deputāts-redaktiers) ....
509

«Priekšā tāla nākamība» 431

«Proletāre, latvju strādniecība» (Cīņas dienā) .
. 494

Prologs «Kaina» izrādei («Straujš vētras grūdiens drazās zemei

pāri») 95

Prologs «Krauklītim» («Pa tukšu lauku krauklīts saukdams

skrēja») 59

Prologs Nacionālā teātra 5 g. darbības piemiņai («Esat mīļi

sveicināti») ,
9?
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Prologs prologiem («Kā? Prologs prologiem? Nu, kā tas skan?») .
7,

Prologs «Skatuvei un Dzīvei» («Nest sveicienus starp mākslu

un starp tautu») 15

Prologs 1000. izrādei Nacionālā teātri («Mūs gaišā namā vieno

gaiši svētki») .... i 93

«Pūlēm, mokām cauri velkos» 163

Purpura tērps («Sarkana varoņu asins») 221

«Pusaizmiegtām acīm» (Fatums) 210

Pusideālistarn («Vai tava jaunība vēl tevī dzīva?») .... 30

«Pusmūža vien tu dzīvē baudīji» (Epitāfija) 252

«Pūt, vējiņi, dzen laiviņu» («Pūt, vējiņi!» prologs) .... 22

«Pūt, vējiņi!» prologs («Pūt, vējiņi, dzen laiviņu») .... 22

Putniņa dziesmiņa («Dziedāju, dziedāju») 248

«Radītājs liktens, visžēlīgais saucams» 161

«Reiz augsti cēlās sajūsmības vijņi» (Veltas tumsoņu cerības) . 473

«Reiz suns dēļ kaula ar kaķeni» (Suns un kaķis jeb: miermīlī-

gais Jancīts) 323

Rīts pie cietuma loga («Tur viņpus klājas zaļais lauks») . 206

«Rīts un pusdiena, un vēlais vakars» (Nepieticīgais) . . .
455

Rožaina atlieka («Bija debess bāli zila») 489

R. S., kam mēness par sūtni. .. («Tas mīļais zariņš, ko tu

sūtīji!») 47

R. T., kad viņš savu vērtību neapzinājās («Kā tevim šķiet?») . 115

Rudens dziesma («Es tevi mīlu — slims, ak, ir šis vārds») . 412

«Rudens vēji gaudoši vēsi vaid» 152

Rūtiņai («Mīļo Rūtiņ, kas «sev pats top tālu»») 46

«Saimniekam bij laukā kaltis osis» (Kaltušais osis) .... 434

«Saite mūžam tevi tura sietu —» (Saites) 459

Saites («Saite mūžam tevi tura sietu —») 459

«Saldā, jel atdari» 146

Salmu rokās («Galds un krēslis gaidot stāv») 307

Sapnis («Caur miglu vien kā sapnis tu man redzies») . .
504

Sapratēji («Jūs mani sapratīsit gan reiz») 262

«Sarkana varoņu asins» (Purpura tērps) 221

Sarkanais simts («Ej, cīņas liesmu kop!») 258

«Sarkanas domas» (Maija piemērs) 380

«Sārti pirkstiņi» (Balti ziediņi) ....... i 207

«Saulainas jaunības jausmas visilgāki miņā mums dzīvo» . . .
469

«Saule svin atmodas svētkus» (Uz ziemas saulgriežu svētkiem) . 356

«Saule uguns pāgas zemē pūš» (Bada gadi) 164

Saules bērnam A. R. («Tu liec, lai es Tev saku dzeju!») . . .
113

«Saulīte
— māmiņa» (Saulītes uzdevums vasarai) . . . .

513

Saulītes uzdevums vasarai («Saulīte — māmiņa») .... 513
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«Savā namā gliemezis ir slēpies» 458

«Sēdu jau ilgi pie vaļēja loga» §176

«Sēdu upmalē, raudu —» . ........ r » 136

Sēkliņas («Katra doma») 491

«Sen jau tas bija: es domāju toreiz» 173

Sena ziņa («It kā es nebūtu zinājis to») .
267

Senatnes mācība («Kad šķēpi stipri ir, tad šķēpi drūp») . .
439

«Senis laikis pasauls visums» (Kā taisīts debess) 483

«Senos laikos Muļķa Jānis» (Kā Muļķa Jānis gandrīz tika par

skolmeistaru) 400

«Siguldā lakstīgalas» (Lakstīgalas Siguldā) 73

«Sīkā ikdienība, cik tu mīļa biji» (īsas ilgas) 465

«Sīkos krūmiņos» (Improvizācija) 112

«Simts gadu ir» 350

Sirds devējs («Visu savu sirdi es esmu devis») 215

«Sirds man tik līksma» 190

«Sirds manim saēsta» 179

«Sīvas sīpas gaidot» 158

«Sīvi nāca rudenītis» (Pārgalvība) 139

Skaidra dzīvība («Visu dzīvē vienaldzīgu reiz tu rodi») .
.

. 485

«Skaistākos no gada svētkiem» (Skaistie strādniekmaija svētkil . 472

Skaistie strādniekmaija svētki («Skaistākos no gada svētkiem»; . 472

«Skaļā saule paliek» (Mēnesstrauks) 371

Slimai meitenei («Nāk maijs un pavasars, — es zinu gan») .. 80

«Smagi zemnieka lēnie soļi nodun» (Zemnieks) 322

«Smiekli bez gala» 175

«Spīd, priecīgi sprakstēdams, sarkanais karogs un sauc» (Maijs

un sarkanais karogs) 348

«Stāv melnais fabrikskurstens nikni, drūmi» (Lielais maijs) . ,
269

Stiegu puķes («Gars nu dusējis, lai dus nu miesas») . . , 460

«Strādniekam» («Sveiks!») 294

Strādniekmaija pulki («No jauna maijs, no jauna darba pulki») .
360

«Straujš vētras grūdiens drāzās zemei pāri» (Prologs «Kaina» iz-

rādei) t
95

Stundas («Stundas viena nāk pēc otras») 381

«Stundas viena nāk pēc otras» (Stundas) 381

Sudraba pārslas («Vienmuļīgā laidā sniegi krīt un krīt») . 341

Suns un kaķis jeb: miermīlīgais Jancīts («Reiz suns dēļ kaula ar

kaķeni») 323

Sveicieni darbā gājējiem («Topat vairāki — ne vien barā!») . 292

Sveiciens gaismas bērniem («Aiz mūžiem un bez galiem valda

nakts») 71
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Sveiciens Jaunā gadā («Ar jaunu gadu») 326

Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz jaunu darbu («Pasttelegrāfniek,
saki mums») 368

Sveiciens «Rūķiem» («Priecīgus svētkus Jums, visi mīļie rūķi») . 89

Sveiciens strādnieku Kultūras svētkiem («Allaž mēs meklējam,

allaž») 407

Sveiciens sveicinātājiem («Jauks sapnis bij man: ka pie jums es

būtu») 29

Sveiciens tautas audzētājiem uz saeimu 27.—30. dcc. 1920. («Kad

debess saule atgriežas uz zemi») 54

Sveiciens Tautas augstskolas gada svētkos 23. I 21. («Sveiciens

tev, nākotnes kultūras pils!») 330

«Sveiciens tev, nākotnes kultūras pils!» (Sveiciens Tautas augst-

skolas gada svēkos 23. I 21.) 330

Sveiciens un pateicība Latvijas atvaļināto karavīru biedrībai, kad

tā iecēla mani par savu goda biedri («Sveiks tu, latvju atva-

ļināts karavīrs, —») 105

Sveiciens uz «Uguns un nakts» simto izrādi («No tālienas un

klusienas es nāku») 27

Sveiciens «Valsts darbiniekam» («Valsts darbinieks, lai tevi

sveici») 415

Sveicīns latgališim («Jvus muni dorgi broli, latgalīši») . . . 331

Sveika, dzimtenei («Mazs saules stariņš atspīd jau») . . . 310

«Sveiks!» («Strādniekam») 294

«Sveiks, mūžam jaunais! lai birst tev lauri!» (Aleksim Mier-

laukam) 106

«Sveiks tu, latvju atvaļināts karavīrs, —» (Sveiciens un pateicība

Latvijas atvaļināto karavīru biedrībai, kad tā iecēla mani

par savu goda biedri) . . 105

Svētdienas nakts («Debess grīda apkaisīta») 255

«Svinat Maiju, svinat!» (Uz strādnieku Maija svētkiem) . . . 332

«Šaubās prāts» (A. M.) .112

«Se tas, ko teici tu par rudeni» (L. F., kura domāja, ka grūti

par dzejnieci tapt) 116

«Še tas nebij, tas bij Ķīnā» (Pele un vērsis) 506

«Šinī aukstajā, lepnajā dvēselē» (Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele) 203

«Šīs gurdās acis negrib vairāk raudāt» (Vairs ne) ....
487

«Šīs vēja nestās lapiņas» (Dārgai Doriņai) ...... 84

«T. Kur jūsu dzimtene?» (Tiesnesis un noziedznieks) .... 369

«Tā bij tā laime? Tas viss? Tik vien?» (Jaunā pilsoņa karjera) 340

«Tā pirmā cīņas kvēle izbeigta» (Uguns dzēsums) .... 226

«— Ta ta mēs pļavā bijām, bijām» (Pēcītis stāsta) .
. .

.

417

Tālis («Jo laiks visgudrākais, jo atklāj visu») , , , • . 303
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«Tās ir kā vēja ilgas» (Jūsu ilgas un mūsu ceras) .... 268

«Tas mīļais zariņš, ko tu sūtīji!» (R. S., kam mēness par sūtni...) 47

Tautas asaras («Lija lielas lietus lāses») ....... 129

Tautas pārdevējam («Ilgi, ilgi ciešas sirds») . . , , . , 312

«Tavs saules tēvs tev paraugs ir» (Mazai Emīlijai) .... 83

«Teic, neaizmirstelīti» (Neaizmirstelītei) 83

Tenisa laukumā («Pie tenislaukuma») .......419

Tev («Lai draud nu gari, balti ziemas biedi») . .
48

Tev («Tu brīdināji: «Nejūsmo! še nīst!»») 74

Tev, kad pārnāci pēc veseļošanās («Kā ziedonis tu ziemā pār-

nāci) 4t

«Tev, līdzcensonim latvju gara gaitā» (Dzejniekam Rieteklim) .
107

Tev un sev («Vai visiem sveiks un atsveiks dots nu būtu?») 120

«Tēvs ir vēstulīti rakstījis» (Jaunais pastnieks) ..... 495

«Tēvu zeme asiņo» (Maniem dārgiem biedriem un draugiem Cī-

rihes kolonijā) 34

Tic' dievam, kļaus' kungam (««Klausāt kungam,» māca gans») . 232

«Tie mūsu glābēji» (Līdzēji ar ienaidnieku) 314

Tiesnesis un noziedznieks («T. Kur jūsu dzimtene?») . . .
369

«Tik darba tautai vajga skaistuma» (Kad mani vairāki jautāja,

vai darba tautai vajgot mākslas) j37

«Tik grūti bij, — ik brīva doma dzisa» (M. D. D. L.) 111

«Tikko cēlās gaismas jaunā strāva» (Mūsu Kārlim Dēķenam) . 108

Tinte un asins («Kā cēlās ļaužu kustība») . , 225

T. K. («Div' balti gulbji») -. i
~82

«To dziesmu atkal uzņemu es» (Bāru dziesma) 280

«To jums visiem vēlē Cartušts» (Cartušta vēlējums) .... 402

«To sūro gaitu izejat ikviens» (Vairākiem sveicinātājiem un jau-

tātājiem) , k i
37

«Topat vairāki — ne vien barā!» (Sveiciens darbā gājējiem) .
292

«Toreiz cerējām» 174

«Trīs zēni sanāk un lielās» (Pārākais) 493

«Tu aizej prom no mums, tu atstāj mūs, —» (Dzejas tēlu pār-

metumi) 428

«Tu brīdināji: «Nejūsmo! še nīst!»» (Tev) ,74

«Tu esi ilgi lutināts» (Liktens luteklītim R. P.) 114

«Tu esi pamatšķira» (Nepiemirsti sevi!) 315

«Tu esi zīlīte» (Maziņai zīlītei) 117

«Tu iesi caur ērkšķiem un smaidīsi» 391

«Tu jaunu vārdu dāvāji man» (Dāvāts vārds) . . . 208

«Tu liec, lai es Tev saku dzeju!» (Saules bēinam A. R.f . .

113

«Tu meklē cilvēcības godu» (Cilvēcības gods) ..... 217

«Tu mīļā, mīļā māmiņa» (Mīļai māmiņai) ...... 502
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«Tu pate vēlējies šis rīmes» (Laipna vārda teicējai) , , , 45

«Tu vakar ar mokām tam iekali» (Pakaļdarītāji) ..... 264

«Tu velti mīlēts tiki» (Mīla un augste) 357

«Tu visus brīdini kā draugs» (Brīdinātājs) 265

«Tu visus spēkus lasi» (B. G—r—) 115

«Tūkstots spīguļos spīdi» (D. M., kad vēlējās raksturojumu) . 116

1913 (««Kāds būs šis deviņsimts trīspadsmits gads?»») , . ,
277

Tumsoņi («Mākoņi saulītei priekšā mācās») ...... 130

«Tur viņpus klājas zaļais lauks» (Rīts pie cietuma loga) . . 206

«Tur zārkā izcilus, zem palmu ēnas» (Ugunsdvēsles aizeja) .
.20

««Übi patria, ibi bene —»» (Emigranta sakāms vārds) ... 261

«Ūdens klāja zemes virsu» 156

Ugunsdvēsles aizeja («Tur zārkā izcilus, zem palmu ēnas») . .
20

Uguns dzēsums («Tā pirmā cīņas kvēle izbeigta») . . , , 226

Un atkal («Un atkal atnāk lielais laiks») 319

«Un atkal atnāk lielais laiks» (Un atkal) 319

«Un beigās tiešām pār mani nāca miers» 183

Un tomēr («Kā ābelei vēl ziedos manim jālūst būs») ... 329

Uz «Dailes teātra» atklāšanu ar «Induli un Āriju» jaunā skatu-

ves ietērpā («Lai sveikti esat! dārgie draugi, biedri») , , 52

Uz 26. (13.) janvāri («Ko jūs ieguvāt ar ciešanām, —») . . i 328

«Uz jauno gadu» (Maijziedītei) 46

Uz jaunu gaitu («Jūs esat izgājuši lielā darbā») .... 32

Uz ko lai es runāju šodien? («Uz ko lai es runāju šodien?»! . 351

«Uz ko lai es runāju šodien?» (Uz ko lai es runāju šodien?) 351

Uz Kultūras svētkiem strādniecībai 3. jūnijā 1921. («Jūs uzvarā

ejat un gūsat to!») 334

«Uz Maijsvētkiem! Uz Maijsvētkiem!» (Uz strādnieku Maija

svētkiem) 358

Uz strādnieku Kultūras svētkiem («Kultūra, māksla un dzeja —») 396

Uz strādnieku Maija svētkiem («Svinat Maiju, svinat!») . .
332

Uz strādnieku Maija svētkiem («Uz Maijsvētkiem! Uz Maijsvēt-

kiem!») 358

Uz ziemas saulgriežu svētkiem («Saule svin atmodas svētkus») . 356

Vācu baronu visvarenībai («Jums tagad pār nāvi un dzīvību

vara») jygk. .
229

«Vācu pienākuma jūtas —» (Baronu deutsches Pflichtgefuhl) , 305

«Vai, dvēsle, sarksti pati no sevis» (Neticētāja) t i a i i 366

«Vai es tevi pazīstu, ko redzu?» , ....... 451

«Vai laiks mums visu piepildīs?» . 304

«Vai manu dieniņu» 195

«Vai nav velti visi meklējumi?» (Velti meklējumi) .... 409

«Vai tava jaunība vēl tevī dzīva?» (Pusideālistarn) .... 30
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«Vai tava miesa salkumu var dzēst» (Miesa un gars) . . . 245

«Vai visiem sveiks un atsveiks dots nu būtu?» (Tev un sev) . . 120

Vairākiem manis sveicinātājiem («Par miļiem sveicieniem liels

paldies, draugi») 76

Vairākiem par atbildi uz kolektīviem sveicieniem («Mīlat mani

un saprotat!») 77

Vairākiem sveicinātājiem un jautātājiem («To sūro gaitu izejat

ikviens») 37

«Vairs naudas nav» (Dziesma par naudu) 242

Vairs ne («Šīs gurdās acis negrib vairāk raudāt») 487

«Vakara vēsumam» 208

«Valsts darbinieks, lai tevi sveic!» (Sveiciens «Valsts darbinie-

kam») 415

Vanemuines dziesmas («Mētrainupes augstā krastā») . . . 476

«Varbūt manim palīdzētu palmas?» (Palmas un ilgu miers) . . 445

«Varbūt, varbūt, ka palīdz darba troksnis?»
.....

443

«Vārds
— mums zvana pulkstenis esi» (Brīvais vārds) . . .

420

Vasara («Ir vasara, vasara ir!») , 362

Vasaras idilles («Lūk! Ābeles, bumbieres, ķiršiņas») .... 382

«Vecais gudrais gāja austrumzemē» (Gudrais un divi zēni) . . 432

Vecajam draugam — kalnu kāpējam («Jauns tu kāpi lielus

kalnus») 86

Vecmāmiņa skaita («Ābrahams jau ir sen nomiris —») . . . 299

«Vecu pasaku es lasu —» (Kungs un divi übagi) . . . . 514

Vējiņš matus plivina («Vējiņš matus plivina») , .
135

«Vējiņš matus plivina» (Vējiņš matus plivina) . , . . .
135

Vējš un sirds («Pavasara lietus, vēji») 474

«Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna» (Kaut es kā saule) . . 374

«Vēl pašā bargā ziemā esam» (A. C .... uz ziemsvētkiem) . .43

Vēlējums «Arodniekam» uz atjaunotu gaitu («Ar veco karogu

uz priekšu doties!») 345

«Velns nāca goda vīru kārdināt, —» (Velns un goda vīrs) . . 256

Velns un goda vīrs («Velns nāca goda viru kārdināt, —») . • 256

Veltas tumsoņu cerības («Reiz augsti cēlās sajūsmības viļņi») .
473

Velti meklējumi («Vai .nav velti visi meklējumi?») .... 409

Veļu viesi («Par mazu mana istaba ir») 276

Verēnai («Viss skaists top, kur tik saule spīd») 113

Vērsis un rozes («Ikkatrs vērsis zāli cien' un zin») .... 370

«Vētras sēja bij sēta» 308

«Viegla roka saulītei» (A. N. X.) 84

«Vieglāk gan dzīvot bez prāta» 149

«Viegli vējiņš» 254

Vielu klauši («Jā, es zinu: kad mirstu, tad man ir gals, —») .
287



Vienības gars («Es esmu nagla — aša durt») ,
290

Vienīgā doma («Vienu dziļo domu») ...... # 157

«Vienmēr stāv Laima un gaida» (Mīļai, mazai meitiņai) . ,
113

«Vienmērīgā laidā elpo jūra» 457

«Vienmuļīgā laidā sniegi krīt un krīt» (Sudraba pārslas) . . .

341

«Viens vīrs reiz pazaudēja savu cirvi» (Zaglim zagļa izskats) . 471

Vientieša dziesma («Ķēniņš ir pastaigāties gājis») .... 289

Vientuļa dziesma («Man pasaules mantas un pasaules gods») . .
132

«Vienu dziļo domu» (Vienīgā doma) 157

«Vīrs iziet rītā baltās drēbēs» (Vīrs un suns) 486

Vīrs un suns («Vīrs iziet rītā baltās drēbēs») 486

«Visa zeme» (Mūsu zeme) 239

Visam jāiet bojā («Visam jāiet bojā») 141

«Visam jāiet bojā» (Visam jāiet bojā) ....... 141

«Visgudrākais no zvēriem — zilonis» (Mēness sūtnis) . . .
410

«Viss noslēpums ir šis» (Draugiem, kas skuma par savu vājumu) 76

«Viss skaists top, kur tik saule spīd» (Verēnai) 113

«Visu cauru dienu» 444

«Visu dienu es gulēju siltās smiltīs» 301

«Visu dzīvē vienaldzīgu reiz tu rodi» (Skaidra dzīvība) . . 485

«Visu savu sirdi es esmu devis» (Sirds devējs) 215

Visvarenība («Liktens visvarenību») ,
414

Zaglim zagļa izskats («Viens vīrs reiz pazaudēja savu cirvi») . 471

«Zaķis gāja derēt ar salu» (Zaķis un sals) 377

Zaķis un sals («Zaķis gāja derēt ar salu») 377

Zemnieka pacietība («Zemnieks sēklu zemē sēja») ...» 214

Zemnieks («Smagi zemnieka lēnie soļi nodun») 322

«Zemnieks sēklu zemē sēja» (Zemnieka pacietība) . . . < 214

Ziedi («Cik rokās man sarkanu ziedu») 266

Ziemsvētku izziņa ar gudrību («Nāc! man tev ir kas jājautā!») . 423

Ziemsvētku nakts («Kluss un kluss») • 338

Zirgs un ēzelis («Jo vairāk mugura cieš») .
263

Z ... uz ziemsvētkiem («Jūs gribējāt, lai par piemiņu») . . .
43

«Zvaigžņu mirdza debesīs» (Lielai aktrisei Mirdzai Šmithenei) , 106
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SATURS

MUZA MĀJĀS

Prologs prologiem , »
7 520

PIRMĀ DALA

ZEM OLĪVAS

«Zem mūžam zaļas skaistas olīvas» 13 520

Daudziem

Prologs «Skatuvei un Dzīvei» , 15 520

Aspazijai ,
18 521

Ugunsdvēsles aizeja 20 521

«Pūt, vējiņi!» prologs 22 522

Dārgajiem gara tuviem no Lejasciema ..... 26 523

Sveiciens uz «Uguns un nakts» simto izrādi .... 27 524

Sveiciens sveicinātajiem 29 525

Pusideālistarn 30 525

Uz jaunu gaitu 32 526

Maniem dārgiem biedriem un draugiem Cīrihes kolonijā . .
34 526

Vairākiem

Vairākiem sveicinātajiem un jautātajiem 37 527

Kad mani vairāki jautāja, vai darba tautai vajgot mākslas 37 527

Kad mani lūdza izšķirt, kurai pusei taisnība 38 527

Kad man žēlojas par savstarpēju naidu 38 527

Dārgiem draugiem, sveicinātājiem uz Pirmo Maiju, kā at-

bilde 39 527

Piezīme. Pirmā skaitļu aile norāda lappusi, kurā ievietots dzejolis, otra

aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajam dzejolim vai moto,
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Vienai un vieniem

Vienai

Tev, kad pārnāci pēc veseļošanās 41 528

Vieniem

P 42 528

A. C 43 528

Z... uz ziemsvētkiem 43 528

A. C.... uz ziemsvētkiem 43 529

N. M.... uz lieldienām 44 529

Baltajam putniņam 44 529

A. C uz sudrabkāzām 44 529

Laipna vārda teicējai 45 529

Jaunajam pārītim 45 530

Rūtiņai 46 530

MaijZiedītei 46 530

R. S.F kam mēness par sūtni 47 530

Pārītim, kas bija sabaries un atkal salabis 47 530

Bijušai skolniecītei 48 530

Tev 48 531

ZEM ĀBELES

«Zem zaļas, kā zem kailas ābeles» 49 531

Daudziem

Jums, sievietēm! 51 531

Uz «Dailes teātra» atklāšanu ar «Induli un Āriju» jaunā

skatuves ietērpā
52 531

Sveiciens tautas audzētajiem uz saeimu 27.—30. dcc. 1920. 54 532

Brāļiem lietaviešiem 56 532

Broliams lietuviams 57

Maniem mīļiem latgaļiem, kad tika apvienota mūsu zeme 58 533

Prologs «Krauklītim» 59 533

Jāņa Poruka piemiņai * 61 533

Barona tēvam uz 85. dzimumdienu 63 534

Krišjāņa Barona piemiņai . . 64 534

Latvijas skolotājam Pēterim Ozoliņam par piemiņu . . 67 534
Andrejam Priedkalnampēdējāgaitā 69 535

Andrejam Priedkalnam pēdēja gaitā 69 535

Sveiciens gaismas bērniem . ?1 535

Lakstīgalas Sigulda , . »
73 535

Tev * • •
74 535
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Vairākiem

Vairākiem manis sveicinātājiem i . > » t « | 76 536

Draugiem, kas skuma par savu vājumu . , s 76 536

Mazajiem Jānīšiem
. . , ...... g

76 536
Vairākiem par atbildiuz kolektīviem sveicieniem , ~. 77 536

Vairākiem par atbildi uz kolektīviem sveicieniem , ~. 77 536

Manam draugam — skeptiķim par atbildi
......

77 536

Kad man aizrādīja uz manam sūdzībām . ■ 78 537

Vieniem

Slimai meitenei , i 80 537

Nepieticīgai i 80 537

N. N
, » 81 537

Draugam A. M., kas žēlojās par sevi un laiku
,

81 537

LZ. -

,
82 538

T. K.
j ,

82 538

D. B 82 538

Neaizmirstelītei
»

83 538

Mazai Emīlijai 83 538

Mazai Mentei ,
83 539

L. L. D i 84 539

A. N. X 84 539

Dārgai Doriņai 84 539

Ari viņai 85 539

Draugam par mierinājumu, kad viņš bij zaudējis savu mī-

ļāko ilūziju 85 540

Jaunajam draugam .
86 540

Vecajam draugam — kalnu kāpējam ...... 86 540

Jaunajiem draugiem, vairākiem, kas man sūdzējās , . 86 540

ZEM ZIEMEĻEGLES

«Zem ziemeļegles, — vai to ticēt vari? —» 87 540

Vieniem

Sveiciens «Rūķiem» , . . * 89 541

OTRA DAĻA

Daudziem

Prologs 1000. izrādei Nacionālā teātri
. . . . ,

93 541

Prologs «Kaina» izrādei i 95 542

Prologs Nacionālā teātra sg. darbības piemiņai ? 97 542

Darbs un dziesma i
102 543
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Vairākiem

Invalīdiem lāčplēšiem .......... 105 544

Sveiciens un pateicība Latvijas atvaļināto karavīru bied-

rībai, kad tā iecēla mani par savu goda biedri
. . 105 544

Karoga uzraksts Rīgas komunāldarbinieku arodbiedrībai j 105 544

Lielai aktrisei Mirdzai Smithenei ,
106 545

Aleksim Mierlaukam s 106 545

Māksliniekam fotogrāfam V. Mednim-Klio , 107 545

Dzejniekam Rieteklim , 107 546

Mīļajam Pēterim Kūlām ,
108 546

Mūsu Kārlim Dēķenam 108 546

Dažiem veciem darba biedriem un draugiem . i i
109 546

Vieniem

Manam gudrajam pesimistam Z. P
■

111 547

Laika biedrim N •
111 547

M. D. D. L , 111 547

Improvizācija no J. t * 112 547

A. M s 112 547

Saules bērnam A. R » 113 548

Mīļai, mazai meitiņai ,
113 548

Verēnai i 113 548

Draugam skumjā brīdī E. L i 114 548

Liktens luteklītim R. P ,
114 548

R. T., kad viņš savu vērtību neapzinājās . . . « H5 549

B. G—r— , 115 549

D. M., kad vēlējās raksturojumu 116 549

L F., kura domāja, ka grūti par dzejnieci tapt . . .
116 549

Maziņai zīlītei 117 549

Heraklim E. M., kurš domāja, ka ir pienākums būt

drūmam , . . ....»•••« xl? 550

Par sevi

«Jus prasāt, kāds es esmu? — Manu sirdi» . . . *
119 550

Tev un sev .
~ ~.,..,1

i
'20 550

RĪTA DZIESMAS

1. POSMS

Lūgums i
125 553

Celties, brāļi, spirgti, jautri! .
126 553

Pratmans • • • • i 127 554
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Au2šā! t , * .........f 128 554
Tautas asaras

» 129 554
Tumsoni

•
•

,
130 554

Būtu man vārdu
» 131 554

Vientuļa dziesma 132 554

Dažu labu brītiņu sēdu gan
, .

133 555

«Dievs un cilvēks, pasaule, liktens»
..... 134 555

Vējiņš matus plivina . . . s s 135 555

«Sedu upmalē, raudu —»
t 136 555

Grūti krūtīm elpot , ,
137 555

«Grūti krūtīm elpot»
1

138

Pārgalvība
. 139 556

«Birstat, birstat, sniega pārslas»
~

140 556
Visam jāiet bojā , i

141 556

Dodiet dusēt!
, 142 556

«Gan gana gulēts»
~

143 556

«Kaulos vēl dzīvais»
, f

144

Neizsamist!
. .

. ,
145 556

«Salda, jel atdari»
, 146

Miesas ar garu » 147 557

«Vieglāk gan dzīvot bez prāta» i
149 557

«Prāts, mans pētnieks, pēta mani»
, 150 557

«Manu sāpju, manu domu»
t 151 557

«Rudens vēji gaudoši vēsi vaid»
. 152 557

«Gada tirgus galā» . 153 557
«Nei uz augšu, nei uz priekšu»

, 154 558

Mana dūda
...» 155 558

«Ūdens klaja zemes virsu»
,

156 558

Vienīgā doma 157 558

«Sīvas sīpas gaidot» i 158 558

2. POSMS

«Radītājs liktens, visžēlīgais saucams»
. . , i ,

161 558

«Mūžam dziņa un mūžam šaubas»
...»

162 559

«Pulem, mokām cauri velkos» •" ■ ■ 163 559

Bada gadi 164 559

«Manā istabiņa»
s 165 559

«Kungs, tevi lūdzam» 167 559

«Dzistin dziest mans lampas guntiņš» ,
169 560

«Domātājam iepriekš nolikts»
.

170 560

«Domāts princips, dienas gaita» ,171 560

«Gaustin gaužos, reti ģaubjos» . . 4 172 560
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«Sen jau tas bija: es domāju toreiz»
, , , ,

173 560

«Toreiz cerējām» , « , 174 560

«Smiekli bez gala» 175 560

«Sēdu jau ilgi pie vaļēja loga» 176 561

«Atkal un mūžam tas pats, tas pats —» 177 561

«Prasīju vakar, prasīju šodien» 178 561

«Sirds manim saēsta» 179 561

«Krūtis laužas, aizžņaudz kaklu»
. . . , . . » 180 561

«Dievs, ak, dievs, cik man grūta sirds» . . . . ,
181 562

«Acumirkli mieru» 182 562

«Un beigas tiešam par mani nāca miers»
. 183 562

«Nava nekā vairs, viss ir gala» 184 562

«Kopiņa piemiņu» 185 562

«Gaviles, gaviles» • 186 562

MĪLESTĪBA

«Plaukstošas rozītes sārtais vaigs» ......
189 563

«Sirds man tik līksma» 190 563

«Meitiņ, tu tik cēla, augsta» »
191 563

«Mīla, mīla, nikna mīla» 192 563

Mirēja vēlējums 193 563

«Acis žilba, prāti juka» 194 563

«Vai manu dieniņu» 195 563

«Mani maza meitiņa» 196 564

«Domas un baigi» 197 564

«Es tevi turēju» ,
198 564

Mēness un zeme
199 564

RAIŅA DZĪVES LAIKA PUBLICĒTIE

ĀRPUSKRĀJUMU DZEJOĻI

Aukstā dvēsele, lepna dvēsele ....... • 203 568

Apdomā galu 204 568

«Meitenes lūpiņas» 205 568

Rīts pie cietuma loga * 206 569

Balti ziediņi 207 569

Dāvāts vārds 208 569

Katram savs ideāls 209 569

Fatums 210 569

Nevar tā blakus līdzi just 212 570

Atgādiņa vārds 213 570

Zemnieka pacietība 214 570

Sirds devējs . . ,
215 570
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Cilvēcības gods 217 570

No dieva kārais 218 571

«Es esmu sevi radījis pats» 219 571

Purpura tērps 221 571

Kaps mežmalā s 222 571

Kur ir tā vieta? 223 571

Tinte un asins 225 572

Uguns dzēsums 226 572

Nekad! 227 572

Kalpu manta 228 572

Vācu baronu visvarenībai 229 572

Mūžīgā aina 230 573

Krusts 231 573

Tic' dievam, kļaus' kungam 232 573

Mes neaizmirsīsim 233 573

Almogavaru dziesma 234 574

Maija dziesma 235 574

Musu zeme , , 239 574

Balsis
. . i 240 574

Laiks ir nauda 241 574

Dziesma par naudu 242 575

Droša cīņa 244 575

Miesa un gars 245 575

«Kā nemazgājies» 246 575

Putniņa dziesmiņa 248 575

Bērni putnu ķērāji 249 576

Praktiskais zens un rudens 251 576

Epitāfija 252 576

«Ko es meklēju» 253 576

«Viegli vējiņš» .
. 254 576

Svētdienas nakts 255 577

Velns un goda vīrs 256 577

Darbs 257 577

Sarkanais simts 258 577

Ērgļi pavasara jūtās .
260 577

Emigranta sakāms vārds 261 578

Sapratēji 262 578

Zirgs un ēzelis 263 578

Pakaļdarītāji 264 578

Brīdinātājs -. 265 578

Ziedi
.

266 578

Sena ziņa 267 579

Jūsu ilgas un mūsu ceras , < 268 579
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Lielais maijs . .... ..... . 269 579

Laiks 272 579

Kritušiem slava » 273 580

Nesena ziņa 274 580

Ilgi gadi 275 580

Veļu viesi . .

276 580

1913 277 580

«Atrauts tev tika, kas mīļš» 279 581

Baru dziesma 280 581

«Aiz viņiem kalniem —» 281 581

Maija manifests visiem darba ļaudīm ..... 282 581

Atbilde 285 582

Vielu klausi 287 582

Vientieša dziesma 289 582

Vienības gars
290 582

Epigrammas . .

.291 582

Sveiciens darbā gājējiem 292 583

Jubilejas diena 293 583

«Strādniekam» 294 583

«Ik vakaru mēnestiņš» 297 583

«Vakara vēsumam» 298 584

Vecmāmiņa skaita 299 584

«Ļaudis tērzē vēl uz ielas» .
300 584

«Visu dienu es gulēju siltās smiltīs» 301 584

Tālis 303 584

«Vai laiks mums visu piepildīs?» 304 584

Baronu deutsches Pflichtgefūhl 305 585

Pie nāves gultas 306 585

Salmu rokās 307 585

«Vētras seja bij sēta» 368 585

Ej vien! 309 585

Sveika, dzimtene! 310 5&6

Glābiņš ,
311 586

Tautas pārdevējam , 312 586

Darba tautai 313 586

Līdzēji ar ienaidnieku . . . . .. . . • • .
314 587

Nepiemirsti sevi! * 315 587

Kad gāju putni pārnāk 316 587

Mīļais maijs .317 587

Un atkal 319 587

Pārdrošā doma •
320 587

«Jūs mošķus laukā dzināt» ....... ,
321 588

Zemnieks I 322 588
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Suns un kaķis jeb: miermīlīgais Jancīts ...... 323 588

«Ko tu plosies, mana mīļā dvesle» 324 588

«Aiz manis tukšums» 325 588

Sveiciens Jauna gadā 326 588

Uz 26. (13.) janvāri 328 589

Un tomēr 329 589

Sveiciens Tautas augstskolas gada svētkos 23. I 21. . .
330 589

Sveicīns latgališim 331 589

Uz strādnieku Maija svētkiem 332 589

Uz Kultūras svētkiem strādniecībai 3. jūnija 1921, . .
334 589

«Ir tūkstots veidu dzīvei, nāvei — viens»
....

335 590

Priecīgu Jaunu gadu! 336 590

Ziemsvētku nakts . , 338 590

Jauna pilsoņa karjera 340 590

Sudraba pārslas 341 590

Vēlējums «Arodniekam» uz atjaunotu gaitu .... 345 591

Ogles 346 592

Fatamorgāna 347 592

Maijs un sarkanais karogs , 348 592

«Simts gadu ir» 350 592

Uz ko lai es runāju 351 592

Par smagmi ,
352 593

Majnieks un trimdnieks 353 593

Uz ziemas saulgriežu svētkiem 356 593

Mīla un augste 357 593

Uz strādnieku Maija svētkiem .......

358 593

Stradniekmaija pulki 360 594

Vasara 362 594

«Mākoņi melni nu veļas» 365 594

Neticētāja 366 594

Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz jaunu darbu
,

368 594

Tiesnesis un noziedznieks 369 594

Vērsis un rozes , .
,

370 595

Mēnesstrauks 371 595

Kaut es kā saule 374 595

Ka saprasties? 375 595

Lāčplēša Jaungada vēlējums 376 595

Zaķis un sals 377 595

Maija balss 378 596

Maija piemērs 380 596

Stundas 381 596

Vasaras idilles 382 596

«Gan ir garas rokas tevim, mūžība»
.».,••

386 597
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Odiseja maldu ceļi 387 597

«Latvijas Dzelzceļnieku Vēstneša» sveiciens uz jaunu gaitu 390 597

«Tu iesi caur ērkšķiem un smaidīsi» 391 597

Jaunu gadu, jaunu laimi! 392 598

Maija svētki 394 598

Uz strādnieku Kultūras svētkiem 396 598

Jaunais zaķis un vecais ezis 397 598

Daugava .

k 398 598

Ledus un sirds , * ...
399 599

Kā Muļķa Jānis gandrīz tika par skolmeistaru
. . .

400 599

Logam garām 401 599

Cartušta vēlējums 402 599

Meklētājam ; ... 403 599

Pamatakmenim skolotāju mājas celtnē 14. maijā 1926. g 404 599

Mūžam verdējs 405 600

Sveiciens strādnieku Kultūras svētkiem 407 600

Ilgas gaidas 408 600

Velti meklējumi 409 600

Mēness sūtnis .410 600

Rudens dziesmas 412 600

Visvarenība
. , ,
, 414 602

Sveiciens «Valsts darbiniekam» 415 602

Pēcītis stāsta 417 602

«Katrs savas laimes kalējs, —» 418 602

Tenisa laukumā 419 602

Brīvais vārds 420 603

Divu invalidu saruna par tiem, «kas neaizmirst», bet

aizmirsti tiek 421 603

Ziemsvētku izziņa ar gudrību 423 603

Palīgs laikā 424 603

Divu pēperkoku saruna 425 603

Nezināma likumība 427 604

Dzejas tēlu pārmetumi 428 604

Cilvēka mūža garums 429 604

«Priekša tala nākamība» 431 604

Gudrais un divi zeni » 432 604

Laba zīme 433 605

Kaltušais osis 434 605

«Mākoņos karājas» .
435 605

«Nu tev va]a butu īsu brīdi» ........436 605

«Ko tās redzējušas acis?» 438 606

Senatnes mācība 439 606

Ko tu vakar iedomāji 440 606
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«Klusā naktī ieskanēja balsis» 441 606

«Logu priekšā telefona drātis»
, , 442 606

«Varbūt, varbūt, ka palīdz darba troksnis?» .... 443 606

«Visu cauru dienu» 444 607

Palmas un ilgu miers 445 607

Juras sagša 446 607

«Ak, man nepietiek šīs vienas dzīves!»
.....

447 607

«Ak, cik šaurs ir loks, ko aptver acis!» ..... 448 607

«Agri aicin' jūra lūkot tāles» 449 607

«Ko tu plosies, rocies? Ko tu gribi?» 450 608

«Vai es tevi pazīstu, ko redzu?» 451 608

Cejš 452 608

Mūsu kultūra 453 608

Mazs dzejolits 454 608

Nepieticīgais 455 608

«Manim bailes ir no manas dzīves» 456 609

«Vienmērīgā laidā elpo jūra» 457 609

«Savā namā gliemezis ir slēpies» 458 609

Saites i 459 609

Stiegu puķes 460 609

Jūras peldētājs un tārpiņš ,
461 609

Malu pika un kas no tā tika 462 610

Apspriede par rudeni 463 610

īsas ilgas 465 610

Mazais aģitators 466 610

Jāzepa atjūtas 467 610

«Saulainas jaunības jausmas visilgaki miņā mums dzīvo»
.

469 610

Mākslinieku vardi . 470 611

Zaglim zagļa izskats 471 611

Skaistie stradniekmaija svētki 472 611

Veltas tumsoņu cerības
...

473 611

Vējš un sirds 474 611

Nāc, iesim lauka! 475 611

Vanemuines dziesmas 476 612

Kā taisīts debess 483 612

Skaidra dziviba 485 612

Virs un suns 486 612

Vairs ne 487 612

«Mīla top trula» 488 612

Rožaina atlieka ,
489 613

Nelīdza ciņa 490 613

Sēkliņas 491 613

Augša, pilsoņi! 492 614



Pārākais 493 614

Cīņas dienā 494 614

Jaunais pastnieks 495 614

Nerātnis 496 614

Atgadiņa vārds darba tautai Jaunā gadā .... 497 614

Pēc desmit gadiem 498 615

Novēlējumi valsts darbniekam 500 615

Makšķernieki un zivtiņas 501 615

Miļai māmiņai 502 615

Bērnu lasāmais stūrītis 503 616

Sapnis 504 616

«Ko vēlu, lai nes mums jaunais gads?» 505 616

Pele un vērsis
....

506 616

Gripa un deguntiņš ,
507 616

Censonis
. . , , 508 616

Deputāts-redaktiers 509 616

Aspazijas 35 gadu darbs 510 617

Novēlojusies vasara . . 512 617

Saulites uzdevums vasarai 513 617

Kungs un divi übagi ..........
514 617

KOMENTĀRI
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