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LIELDIENAS

Izkliedzoši skaļā balsī

Baznīczvani vēsta svētkus,
Visu valsti sasauc kopā:

«Kristus šodien augšām cēlies,
5 Nāves varu pārvarējis;

Nākat svinēt Lielās dienas,

Nākat pateikties un lūgties,
Ka jūs izpircis no grēka, —

Nākat svinēt Lielās dienas!»

10 Pildās baznīca ar ļaudīm:

Ceļos metas, zemu lokās,

Pātarus un tēvareizes

Dieviņam par godu skaita,

Gaužas dziesmas velk bez gala.
15 Sanāk pateikties un lūgties:

Pateikties, ka viņus dieviņš

Sargājis šais dumpja laikos;

Lūgt, lai žēlīgi jo drīzāk

Atkal visu griež pa vecam;

20 Lai jel, augšā uzceļoties,

Visā godībā un spēkā
Nodibina veco valsti,

Ļaunu izravē ar sakni,

Ka tie ļaudis atzīst grēkus,
25 Atkal paklausa un strādā:

Kalps pa četridesmit dienā,

Kalpone pa dividesmit,

Ganiņš desmit kapeiciņām.
Svētiem vaigiem, niknam sirdīm,

30 Ziedošām un pilnām miesām,

Sausām, nomirušām dvēslēm

Augšām celšanos tie svinē:

Kristus celšanos, ne savu.

Negriboši daba mostas

35 Kapsētā ap baznīcžogu;
Kaili zari, kailas dvēsles: —

Pazemīgās pātardziesmas



8

Gauži noskan izgaisdamas;
Tukšas skaņas tukšos vējos.

40 Augšām uzcēlušos dienu

Drīzi atkal aizklāj vakars.

Otrā pusē baznīcžogam
Nav ne kociņu, ne krūmu,

Atmatiņas baltās smiltīs

45 Vientuļas, no citām tāļu

Nesvētītā zemē ceļas
Divas sīkas kapu kopas,
Tikko saredzamas krēslā.

Nakts, un iesvētītos kapos
50 Iznāk līķi, zobus ņirdzot,

Rindās žogā sasēzdamies:

«Lūk, tur divi grēcinieki

Viņpus žoga kauna kapos!
Kā tie ļaudis musināja:

55 Augšām celties! augšām celties!

Lodes pašus stiepa zemē;

Ceļaties nu paši augšā,
Kas jūs citiem likāt celties!

Ko nu nedzird jūsu balsis,
oo Kas tik skaļi sludināja?»

Spoki ņirgās švīkstināja,
Līdz tos dzīvu soļu troksnis

Aizmēza ar vēja pūsmu.

Agru rītu saule lēca.
65 Kapsētā ap baznīcžogu

Kailos zaros vēji pūta.

Viņpus žoga divas kopas
Nakti brīnums bija skāris:

Zaļas lapas, sārtas rozes,
70 Pirmie pavasara ziedi

Pārklājuši abus kapus!
Vai gan piepeši pa nakti

Augšā cēlusies bij daba?

Augšā necēlās vēl daba —



75 Augšā cēlušās bij sirdis:

Vēl ar bailēm, vēl ar trīsām,
Līdzi ziediem salas laikā,

Tumšā naktī, dzīviem soļiem
Nākušas pie dārgiem kapiem

80 Pušķot tos ar jauniem ziediem.

Divu grēcinieku balsis,

Kas tik skaļi sludināja,
Dzirdētas bij vēl iz kapa,
Atbalsi bij atradušas:

85 «Augšā celties, augšā celties!

Viss uz dzīvi, viss uz jaunu,
Līdz ar jaunu sauli atnāk

Vizēdamas Lielās dienas!»
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SARUNA BEZ LIECINIEKIEM

lebraucamās vietas vārtu priekšā
Divi dragūni uz sola gorās —

Nodzīt skurbu parka svaigā gaisā,
Ģīmji sarkani kā nopliķēti.

5 «Ak, cik slikta dūša, velns un elle!

Ne vairs alus līdz, ne spirts un degvīns:
Pieci simti vakar paspēlēju;
Fabrikants, tas neliets, piedzirdīja,
Un tad Miška noņēma man naudu,

10 Ko pa visu nedēju sev krāju,
Izkratīdams rīdzinieku kules.

Pašu cilvēkam tas blēdis noņem!

Viņam slinkums pakratīt tās kules,

Gan tad naudas piebirs pilnas rokas.»

15 «Jā, var dzīvot Rīgā,» atbild otrs.

«Kur kāds labāk apģērbies tik rādās,»

Pirmais turpina ar lietpratību,
«Rokas gaisā! Vai nav brauniņš klātu?

Tu vēl kliegsi, dumpinieks! Šauj zemē!

20 Grūd ar flinti ribās, sper ar kāju: —

Tūdaļ rāms, pats lūdz, lai ņem tik naudu.

Ātri pārlaid roku svārkiem, vestei:

Pulkstens, naudas maks, no pirkstiem gredzens,
Slinkam Miškam — fui, tāds! — tas par grūtu,

25 Noņem man, kas godīgi bij pelnīts.»

«Jā, var dzīvot Rīgā!» otris pārtrauc,
«Bet var iekrist ar, var uzskriet virsū

Maitām strādniekam, kas goda neprot.

Eju darbā reiz, es viens, jau vēlu,
30 Pretī nāk, es: «Stoi! vai ir tev šaujams?»

«Nav man.» — «Vai tu sociālists?» — «Esmu.»

«Dod šurp naudu!» — «A, tu tāds!» viņš uzkliedz,

Pārtrauc sarunu, dod man pa galvu,
Izrauj man no rokām revolveri;

35 Nu es bēgt, — viņš šauj; ar mokām glābos.»
«Jā, tie nelieši, ak, jāsargājas;
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Visus vajga nokaut,» pirmais iemet.

«Jā, bet dabū tos!» rūc otrais pretī.
«Tie ne pelnīt neļauj, mēnešlaikā

40 Tūkstots vien, ko aizsūtīju mājās;
Būs ko brālim drusku zemes piepirkt,
Bet kad traktieri es ierīkošu?

Tad jau drošāk bija Mandžūrijā.»

«Vai tur ļaudis bija bagātāki?»
45 «Ko nu bagāti, bet godīgāki;

Se ko ņemt jau būtu tiku tikām,

Bet tie rakari ar labu nedod.»

«Nu, uz laukiem, zini, ir daudz labāk:

Vaņkam desmit tūkstoši jau esot;
50 Tikai virsnieki daudz meslu plēšot, —

Un tā dzīve! Kas par skaistām meitām!

Tik nu atkal no tām prastām sargies:
Viena pate izkāva mūs trijus.

Bet mums paši virsnieki tās gādā,
55 Teic, ka dumpiniece, un mums atdod,

Lai mes zinām: tā kā tā tai jāmirst.
Tad tu redzētu, kas mēs par zēniem:

Velk ar pletni pāri kailai miesai,

Tūdaļ sarkans, — ak, un tad pa rindai,
60 Tā kā sagriež tikai kautu cūku!»

«Kādēļ nepaliki tur?» teic otrais,

Lūpas laizīdams. — «Bij virsnieks blēdis

Es par maz tam devis; atrod vainu:

Viena sieva gribēja man noslēpt
65 Dimantgredzenu, to norīdama,

Laikam dārgs. Par tādu blēža darbu

Noskaities, es uzšķērdu tai iekšas,

Izņemdams sev dimantu, bet — saki!

Virsnieks noņem gredzenu un mani

70 Tiesā vēl, par sodu atceļ šurpu!»
«Jā, tie laiki! Jā, tie jaunie ļaudis!»

Abi nopūšas, tad pirmais pasmīn:

«Ir jau joki ar ar dumpiniekiem.
Reiz svin kāzas, danco, pulks te piejāj,

75 Visi esam dūšā, gribam jokot:
Smirno! Izkratīsim, kam ir Hintes.
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Brūtgānam un brūtei viesu priekšā
Liekam izģērbties, tie negrib, uzcērt,

Norauj drēbes; flinšu nav — jūs brīvi!

80 Ejta dancot! Viņi kaunas, uzcērt.

Ak, to joku: brūte krīt pie zemes,

Pats sāk kauties, — tūdaļ — pļī! un nošauts.

Nu liek visiem izģērbties un dancot,

Kurš ir slinks, tam pletne, — ak, kā lec tad!
85 Pletne takti sit, ka asins šļaksta.

Daži bēg vai pretī šauj, tos nošauj —

Ak, ko mēs tad smējāmies kā traki!

Tā kā bij še pretī turēšanās,
Virsnieks atdeva mums visu māju

90 Līdz ar dzīvo preci; pašās beigās
Māju nodedzinājām par sodu.»

«Ak, tu jods! jā, te Rīgā nav tā.»

Otris smiedamies un žēli saka:

«Man pat naudu noņem vēl tas Griša!
95 Desmit pulksteņu tik ir man kulē.»

Te viņš uzsauc kungam, kurš iet garām:
«E, pērc pulksteni!» Tas teic: «Nav vajdzīgs.»
«Ko, tu rupjis būsi? Rokas augšā!
Tev nav vajdzīgs pulkstens? Dod tad šurpu!

ioo Citād' brauniņu par to vēl pirksi,
Un tu zini, ka to aizliedz likums!»

Kungs no bailēm pulksteni tam atdod.

«Nu tu vari iet un ciet tik klusu:

Mēs še likti kārtībai par sargiem,
105 Katru sacelšanos aizliedz likums!»
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BRĪVĪBAS GARS

Es vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzivs?

Vai man ir atšķirta, sevišķa būtne

Kā vējam, kā puķei, kā akmenim laukā?

Vai kā brīvajam vilkam mežā?

5 Katra doma no tevis tik iziet

Un atkal atpakaļ atgriežas turp
Kā vilks savā alā.

Viss sveras turp kā nastas smagums uz zemi:

Visi darbi tev aug un paliek tik tev;
lū Visi jūtu tūkstoši pavedieni,

Tās baltās saknītes rokas vienā zemē,

Tie zaļi zariņi augšup stiepjas
Uz vienu sauli.

Kur mani no zemes kā akmeni rauj
15 Un projām virza,

Tur atkal atpakaļ zemē es krītu.

Katra jūtu stīdziņa sāp kā rauta,

Kad manu, ka atlauzts esmu kā zars

Un bez balsta karājos lejup.

20 Visi mani darbi aug tev un tev paliek.
Kur viens loceklis miesai top spēcīgs,
Lūk, viss ķermenis piebriedis jūtas, —

Kur roka vingrota vezumu cel,

Kur asināts prāts caur nākotni redz,

25 Lūk, viss ķermenis piebriedis jūtas, —

Un tomēr ir loceklis daļa tik vien

Un nejūtas atšķirts un sevim dzīvs.

Es tevī topu liels un augsts:
Galotne paceļas, kokam augot,

30 Un tāļi pārredz pār mežu pāri.
Es tevī topu spēcīgs un ciets,

Un savā īpatņa garā pilnīgs,
Un īpatņa būtnē savāds kā liepas zieds,

Kurš nejūtas atšķirts un sevim dzīvs.
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35 Es vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzīvs?

Un es nezinu, vai es vairs miršu jel maz?

Līdz kamēr dzīvos tas brīvības gars,
Kas esmu es pats.
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PĀR DZIMTENES LAUKIEM

Celies, vakarvējš, un iesim laukā!

Ko tu drebi savā tumšā kaktā?

Miglas cepure un lietus mētels —

Šņācot laidīsimies pāri druvām,
5 Migla juks kā putekļi aiz ratiem,

Lietus lāses mums visapkārt sprēgās.

Celies, vakarvējš, un iesim laukā

lesim lūkot, ko tie ļaudis dara:

Rudens bagātību ievākuši,
10 Jaunu sējas segu izklājuši,

Pilnus vēderus sev pieēduši.

Kur tu, vīrs, ar iielo siena vezmu?

Zirgs tev izstiepies, ka tikko pavelk. —

«Braucu muiža, dragūņzirgiem sieniņš,
15 Pašu bērīšam būs jumtu salmi. —»

— Celies, vakarvējš, un laidies tāļāk!

Kur tu, vīrs, tik lēni tukšā braucis?

Šķūņus pildījis, nu mājā griezies?
«Braucu muižā, muiža dzen mūs šķūtīs

20 Sev ne laukā paspēšu, ne mežā. —»

— Celies, vakarvējš, un laidies tāļāk!

Ko tu, vīrs, tā dīdi savu zirgu,
Vai gan kāzās braucot panāksniekos?
«Jā gan, panāksniekos braucu muižā,

25 Panākt muižas zagļus ir man vēlēts;

Ko tu kavē mani, muižā lodes,

Un tās lodes gaida manu miesu. —»

— Celies, vakarvējš, un aši tāļāk!
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Kur tu, bars, ar rungām un ar dakšām,
30 Vai uz medībām, pēc trekniem zaķiem?

«Kā tu jautā, svešniek, izzobodams?

Muiža dzen mūs medīt meža brāļus;
Kas grib atrauties, tam divsimts koki,
Tā mūs jautrus tura nogurumā.»

35
— Celies, vakarvējš, un aši tāļāk!

Ceļā veci, ceļā jauni vīri,
Visi muižas gaitās staigādami,
Visi muižas vārdus klausīdami,

Muižas meslus, nomas maksādami,
40 Savus brāļus, radus nododami,

Miesas sviedros mirkst un vaigi asrās —

— Celies, vakarvējš, un aši tāļāk!

Pretī ļaudis brauc, kas nāk no muižas:

«Rītu atkal izdzīt šķūtīs, sargos!
45 Visus parādus uz vietas maksāt!

Visai valstij uzlikt soda naudu!

Visu kalpu kārtu rīkstēm šaustīt!

Piecas dumpja mājas nodedzināt!

Sešus cilvēkus pēc lozes nošaut!»

50 — Celies, vakarvējš, un aši tāļāk!

Pretī ļaudis brauc, kas nāk no muižas,

Ratos gulētājs, zēns kājām līdzi:

Kur tu, zēniņ, vai no muižas kroga
Tēti mājās ved, kur alu dzēris?

55 «Nav vis tētis muižā alu dzēris,

Tēta asinis ir muižā dzertas,

Muižas stedelē vēl lok tās suņi,

Tur, kur tēti sita divsimts kokiem.»

— Celies, vakarvējš, kaut spārni pagurst
oo Lēni vēsini tās karstās vātis,

Laidies tāļāk, lūkot lauku ļaudis!

Druvas melnas, pļavas piemirkušas,
Tur vēl tīrumi stāv nenokopti —

Meža putni nav vēl pievākuši;
65 Tur vēl siens ir nepļauts, sapelējis —

Meža kustoņi nav pievākuši;
Rudzi nekulti, un lauks bez vagām:



«Kas lai rudzus kul? — kad rudzu kūlējs
Pats tiek plānā klāts un kults ar rīkstēm;

70 Kas lai vagas dzen? — kad vagu dzinējs
Pats guļ asnīs izvagotām miesām;
Kas lai mājas kopj? — kad māju kopējs
Pats ir piekopts cietumā jau gadiem;
Kas lai sienu pļauj? — kad siena pļāvējs

75 Pats guļ nopļauts, ierakts meža malā.»

Meža malā redzas melni stumbri,

Mūra drupas, apdegušas spāres,
Kaudzes gruvekļu un pelnu kopas, — —

Tur reiz māja bij un klēts, un rija.

80 Paliec, vakarvējš, kur laisties tāļāk?
— Kul to labību un kop tās mājas,
Drupas izslauki un sadzen kopā,
Pelnus saviļā pa vienai vietai, —i
Bedrē saimniekam pie meža malas

85 Uzber virsū vieglu smilšu kārtu,
Lai tā kaulus neiznēsā vilki.

•—< Paliec, vakarvējš, ar smagiem spārniem,
Es ar citu iešu — rīta vēju!
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TALSUTIESA

Epizode no (evolūcijas

Veļu vēji vēlu vaimanāja,
Vedot vasaru un dienu dusā,
Vērās lēni vēsie tumsas vārti,
Kas uz nakti un uz nāvi vada.

5 Svētā vakarā vēl virināti,

Vērās vēlu vecie cietumvārti,
Savās vaidu balsīs žēli kaucot:

lelaiž zaldātus, kas, slēgtus važās,
Atved nodot piecus jaunus vīrus.

10 Cietums dāvā tiem pēc karstas cīņas
Vēlu dusu vēl, — bet rit jau agri

Rūgtais cels tos ved uz citu dusu.

Veļu vēji vēlu vaimanāja.

Vēl to pašu nakti aplidoja
1 5 Vēlā soda vēsts ap visiem Talsiem.

Biklā uztraukumā čukst un svaidās:

— Klau! — Ir dumpja galvas šurpu vesti!

— Brāļi Timmas, Sedliņs, Steinboks, Klimpmans —•

— Ak vai tas, kas sekretārs bij valdē?

20
— Taisnis vīrs, bet pārāk ass pret kungiem.
— Es jau teicu, es vienmēr to teicu —

— Ko nu mēs pret varu izdarīsim?

— Bet tu pats jau nodevi tos vīrus!

— Ko tad darīt? Tīk tev lodes baudīt?

25 Veļu vēji vēlu vaimanāja.
Vēl to pašu nakti pavēstīja
Desmit talsniekus, kam jābūt klātu,

Kad top nosodīti dumpenieki.
Un lai netrūkst mācītājs un priestri,

30 Jo, kur asins izlej, tur ir vieta

Kristus mīlestības vēstītājiem.

Vēlu, negriboši saule lēca,

Miglas autā tinās drebinoties —a

18
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Agri steidzās liecnieki un priestri,
35 Kad tik strādnieki iet vergot darbā,

Kad tik bērniņi iet mācīties

Ticēt dieviņam un klausīt kungiem.

Priestri atnes svētas vakariņas:

Varoņdvēsles glābt no pazušanas,
40 Lai jel zemojas un grēkus žēlo!

«Ko mums zemoties? Lai bendes smlnē:

Lūk, tie atzīst nu, ka sods ir taisnisl

Nē, tas nava sods, tā rupja vara.

Mūžam neiesim mēs pazušanā,
45 Savos darbos dzīvosim tai tautā,

Kuru mīlējot mēs ejam nāvē.

Nesarūgtināt mums beigu brīžus!»

Un tā palika tiem mācītājiem
Svētās vakariņas neapēstas.

50 Stundu priestri velti izmocījās,
Laiks nu zaldātiem vest lietu galā.
Zaldātvidū, arestantu drēbēs,

Pieci jaunekļi iet nāves gaitu:

Vaigos bālums mīl, bet miers un lepnums,
55 Skaidra gaisma pārlieta pār sejām;

Pierē valdoša sēd liela doma,

Uzacīs sev ņēmis vietu lepnums,

Lūpas smaida nebeidzamu mīlu.
Bet pār visu staro lielās acis

60 Svešu gaismu, kas kā kvēls un zibens

Dvēsles dedzina, uz kurām uzkrīt.

Jauniem mocekļiem uz pieres doma

Visusmagākā un svarīgākā:
Visas cilvēces un vi6u zemju

65 Jauna dzimšana caur viņu nāvil

Viņiem lielā pilnvara uz mokām,

Viņi aizstāvji un runātāji,
Kuri aizstāv, liekot savu dzīvi.

Kuri runā ne ar karstiem vārdiem,
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70 Bot no sirds ar karstākajām asnīm.

Viņiem jāizpērk ar savām asnīm

Simti tūkstoši un milijoni:

Viņiem uzdots lielais upuramats.

Jaunie mocekļi ar mīlu smaida:

75 Visu tautu senu senām ilgām,
Senām vaimanām un pārestībām.
Cēlo jūtu kājām mīdīšanai,

Dziļām ciešanām un sūrstēšanām,

Siržu sāpēm katrā dvašas elpā,
80 Lielām, postalaiku nenomāktām,

Mūžam jaunām cerībām uz laimi —

Jaunie mocekli nes visiem mīlu

Savā lielā pēdējā un pirmā
Dzīves uzvargaitā. nāvi veicot,

85 Aiznes līdz sev kapā visu sāpes.

Jauniem mocekļiem ir miers un lepnums:
Dzīves mērķi tie ir sasnieguši,
Viss ir izbaudīts, un laime sniegta,

Viss ir izpildīts un beigts ar reizi, —■

oo Un ne garākā un darbīgākā
Lēnā mūžagaita nedod vairāk.

Miers un lepnums, bet bez patmīlības:
Jo ikviens jau spēj šo darbu darīt,

Lai cik mazs viņš justos savā sirdī.

95 Un šis darbs ir lielākais par visiem:

Sevi atdot, sevi piepildīties,
let līdz galam tur, kur sākas visums.

Jaunie mocekļi iet lielo gaitu,

Ratos sasēduši, brauc tiem pakal
ioo Bendu virsnieki un nāves priestri:

Vaigi sarkuši tiem — ne no kauna,

Mutes pārdrošas tiem — ne no dūšas

Spirts tiem dūšu dod un nosarkumu.

Zirgi vienaldzīgi velk tos ratus,
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»05 Zaldāti kā zirgi vienaldzīgi
Savus pašu brāļus ved uz nāvi;

Viņu prāts ir sakalts dzelžu važās,
Kas ir smagākas par varoņvažām.

Pag, i tās reiz dils, i tie taps brīvi.

110 Nāves gājiens iet pa Tukumielu—*

Vārdā «Tukums» uzvara un slava —*

Bāztinpilnā ielā svinīgs klusums:

Miera ļaudis satraukti un bāli,
Briesmu gājiens negribot tos pievelk

115 Neatlaidīgi kā sirdsapziņa.

Varoņskatieni tos dzeļ un satriec,

Kur tie uzkrīt, beigu reizē sveicot;
Tikai biedri nāves nopietnībā
Panes varoņskatu dziļās liesmas:

120 «Šodien jūs un rīt jau mēs uz nāvil

Jūsu liesmas glabāsim un kursim!»

Nāvei laika nav iet tāļu ceļu:

Soļu simtu pārs no Talsiem ārā

Divas kalsnas meža ābelītes;
125 Tās jau aplietas ar varoņasnīm,

Mēmi stāv, no bailēm sastingušas, —

Tur tai atmatā būs soda vieta.

Nu tu, bendes virsniek, rīko ļaudis:
«Stoi! mēs sasnieguši īsto vietul

130 Piesist kārti, kur lai stāv tie piecil
Bīdāt publiku gar malu stāvēt!

Ārsts un liecnieki, un priestri klātāki

Lasi, sekretār, nu asins tiesu!»

«Pag, jūs priestri! Gumdāt vēl tos piecus!
135 Vaibūt tomēr kādam gars ir salauzts?

Lūk! viens nožēlo! — jā, dievs ir spēcīgs.



Nu tik klāt pie kārts tos visus piecus!»
— «Arī to, kas grēkus* nožēloja?»
«Arī to, dos vēlāk žēlastību.»

140 Bungu rībiens rūc kā zvērs no prieka,
Kad var droši saplēst laupījumu.
Jaunie varoņi ar stingriem soļiem
Pieiet klāt pie kārts un atgriez krūtis

Pretī stobriem: miers un gara lielums

145 Neiznīcināmi svina lodēm.

Klusi noklab, patronas liek flintēs.

Nāves klusums krīt uz visu lauku.

Varoņjaunekļi vēl atvadoties

Paceļ cepures: «Lai dzīvo brīve!»

150 «Pļī!» skan komanda, un norīb zalve,
Pieci varoņi pie zemes nokrīt.

Ļaudis sakustas, kā paši ķerti,

Skaidrā gaismā dzestri skatās saule.

«Pļī!» un otrā, «pļī!» un trešā zalve:

155 «E, varbūt vēl dzīvība kur turas?»

«Nu, tu, Blāze, ārsts! nu tavs ir amats,

Ej un palūk, vai tie krietni šāva?»

«Asins tek no līķiem netraucēti;

Visi pietiekoši nomiruši,» —i
160 Daktere novēro ar lietpratību,

Prātā pārlikdams, cik algas dabūs.

Ātri zaldāti rok seklo bedri;

leklāj salmus; iemet četrus līķus;
Ātri mašas, ātri zemes virsū!

165 Nu var brīvi elpot visi bendes.

Piekto zēniņu dod «piederīgiem»,

Līķim rādot vēlo žēlastību:

Nu tas gulēs iesvētītā zemē,

Četrus prastos līķus nievāt varēs.

22
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170 Maza kopiņa uz atmatiņas.

Beigts — un izkūst ļaudis nāves klusi.

Bet tos varoņus i nāve svētīs,

Bet to bendi vēl i nāve sodīs:

Mūžam spļaus uz tavu vārdu, Rāden!

175 — Katru pavasar' tās ābelītes

Baltus ziedus raud uz kapu kopām,
Katru rudeni tie veļu vēji

Vēlu vaimanā uz kapu kopām.
Ko jūs raudat? Ko jūs vaimanājat?

180 Mūžam varons neiet pazušanā:

Nāvesspēkā jauna cilts jau ceļas.
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Ziemels rūc: aiz desmits tūkstots verstīm

Ir vēl zeme, kas grib justies brīva,

Ej to paņemt man par īpašumu,
Tā man labpatīk, tam tā būs notikt.

5 lekustējās ziemas karaspēki:

Viegli jātnieciņi — auksti vēji,
Kājinieki — sniega pārslu birdas,

Kas, bez skaita birstot, klāja laukus,
Zili ledus blāķi — kara kuģi,

10 Kas bez skaita peldot jūrās,

Galā sapieri, kas vienos tiltos

Visas upes, pašu jūru kala.

Auksti vēji krāca augstu gaisā,
Visiem pāri skrēja dižodamies,

15 Visus rīkodami — ģenerāļi,
Un bez gala vēlās sniega vāļi,
Visi karaspēki bruka virsū

Brīvai, nelaimīgai zaļai zemei.

Pārslas, pārslas gaisu aptumšoja,
20 Simtiem, tūkstošiem tās ceļā krita,

Sēja baltiem kauliem kara lauku

Bet tiem pāri citi

Vairāk, vairāk neskaitāmās vāļās,

Nežēlotās, netaupītās kaudzēs,
25 Ziemeļzemē daudz vēl bija sniega.

Nāca vēsts uz ziemeļtēva pili,
Neticama, nedzirdēta ziņa:

Zaļā, brivā zeme esot pati
Pirmā sūtījusi siltus vējus

30 Uzbrukt ziemas celtai ledus pilij,

Nenogaidīdama ziemas pulkus,
Līdz tie atšņāktu un sāktu cīņu.
Lieli smiekli cēlās ziemeļvalstī,

Auksta, nievājoša ņirgāšanās,
35 Tā kā šņirkstot beržas ledus blāķi,

Tā kā skaļi nostrinkš vižņu šķilas,
Tā kā griezīgi svelpj ziemeļvēji.
Dzirdot salti pārskrēja pār kauliem,

Sirdi iegriezās kā asi naži.
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40 Ziemeltēvs, no smiekliem aizraudamies,
Rūc, kā lauskis sper ar katru vārdu,

Māju baļķi brakš, un ledi plaisā:
Hahaha! tie paši mums skrej rokās,
Tā kā putniņš ieskrej čūskas rīklē,

45 Bailēs sastingdams no viņas skata,

Tā, mums uzpūšot, tie salā sastings.
Mēs ar cepurēm tos nomētāsim,
Mēs ar vēju slaucīsim tos kopā,
Mēs tos apklāsim ar sniega segu,

_

50 Mēs tos slāpēsim ar ledus žņaugiem.

1905.
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Līdzi miltiem izput tava dzīve,
Trūkums dzirnās samaļ tavu mantu,

Tavus kaulus, tavu siro" un dvēsii.

Ko vēl zeme dod, to atņem naidnieks.
5 Kur tu vienreiz gadā aris, sējis,

Naidnieks trīsreiz pāriet, pļauju ņemdams,
Kad tik nepaliktu tev kāds kumoss,

Ar ko bērnus glābt no bada nāves,
Visu tautu izskaust — tas tiem nolūks.

10 Visai zemei pāri staigā liktens,

Pilnu posta sietu krata rokās,

Likstas putekļus mums galvā sijā.

Smagi, pelēki tie visu pārklāj
Tā kā rūsa, kas uz zāli uzkrīt,

15 Tā kā lavas izverzuma pelni,
Lēni noslīgst visi zaļi zari,
Zariem līdzi dvēseles un galvas.

Izsijājis likstu visā zemē,

Liktens sietā atlikušos ašķus
20 Met ar varu virsū latvju druvām —»

Pašus rupjos nāves pabirumus.
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Zvēri atrāva no manām miesām

Manu dēlu, manu dzīvu dvēsli,

Manu sāpēs dzemdināto dēlu.

Sev pie krūtīm spiedu tavu galvu,
5 Sirmiem matiem tavu vaigu sedzu,

Rokas liku tev par bruņām apkārt,
Cilvēcības svētā patvērumā
Tevi paglabāju, mātes klēpī.
Sarauj pušu manas kalsnās rokas,

to Plēs no galvas manus sirmos matus,
Min ar kājām svēto mātes miesu,

Tad tu dēlu atrausi no manis,
Kas ir saaudzis ar manu miesu,

Piesiets klāt ar sirds un asins dzīslām,;
15 Viņi rāva manas kalsnās rokas,

Pušu pārlauza man stilbu kaulus,
Manas rokas nocirta no pleciem.
Dēla miesās pirkstiem pieķērušas.
Manas rokas nokārās tam sānos,

20 Nu tu varens būsi dubultrocis, divējs.

Divējroči uzvarēs šo sauli.

Ko jus nobālējāt, asins zvēri.

Mātes rokas redzot karājoties
Sava dēla asiņainos plecos.

25 Tur ir īstā vieta mātes rokām*

11. S. 1906.



28

Dziļa sniegā lapsa lēni brida,

Sīku lūžņu kaudzē slapstīdamās,
Pētot augsti galvu pacēlusi,
Biezu tumsu acīm caururbdama.

5 «Kas par pēdām ved uz manu alu?

Kādi mednieki te mani traucē,

Slēptā biezokni pie luzņu kaudzes,

Kur ne meža zvēri nemēdz lodāt?

Pēdas aizvilktas ar kuplu egli,
>o Kā man astes kuplums aizvelk pēdas.

Pieci vīri kaudzē salīduši.»

Asu pulversmaku lapsa saož,

Mitrus kažokus un sviedru drēbes;

Smaga, nelīdzena elpošana,
t5 Viegla trīcēšana lielā salā.

Vienā kamolā tie saspiedušies.

«Ak, jūs, mana miera traucētāji,
Visiem rīkles pušu pārkodīšu,
Kamēr jūs vēl guļat saldā miegā.»

13. 5. 1906.



29

Tev ir jābūt nākamības tautai;
Savas važas tu nu salauzīji,
Noplēsi pa gabalam no miesām,
Sažņaudzīto ādu līdzi raujot; •

5 Visi locekļi vēl vienās asnīs,
Ko ir dzelži lūstot noplēsuši;
Dziļām brūcēm visa miesa klāta,
Krūts ar jaunām asinssārtām rētām,
Kas tur spīd kā spilgtas goda rozes.

lū Vecām, čūlojošām strutu vātīm

Apklāti — ak, kaunsl — ir tavi pleci;
Pilna tava mugura ar rētām,

Līdzi izvagotam akmeņlaukam.
Septinsimtu gadu vergu jūgā

15 Tevim sistas čūlojošās vātis,
Tiklīdz dzīja, atkal vaļā plēstas.

Tu aiz kauna viņas nerādīji,
Aizmirstības palagiem tās klāji.
Būtu riebās* ļaudis iekliegušies,

20 Būtu briesmās stinguši, tās redzot,
Būtu tūdaļ visu aizmirsuši:

Jo tām briesmām, kas spēj ļaudis uztraukt

Jābūt lielām, bet i jābūt jaunām,
Vienmēr jaunām, lai tās ievērotu.

25 Mūsu cietzeme ir vienās briesmās

Veca tikusi un — ak, cik cieta.

Viņa mieru grib, tai viens tik teiciens:

«Vēl ne tādas briesmas pieredzētasl»
Mieru grib tā savā mūža galā,

30 Mierā baudīt savu krāto mantu.

Rij tev kauns šī jūga un šo važu,

Tu aiz joku dziesmām viņu slēpi.

Klusām, sērām bārenītes raudām —

Sīkas, ikdienības maizes rūpes,
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35 Pieticīgi maziskuma vaibsti,

Mietpilsoņu seklā saprātība,

Skaļa pārvarības atzīšana,
Līšana un akla nodevība —■

Spēja aizsegt mazredzīgām acīm,
40 Aizsegt mazticīgām sirdīm

Tavas kaunojošās moku vātis,

Spēja aizsegt tavas sērās acis,

Kurās neviļus vēl uzliesmoja

Sāpīgs kauns par savu nevarību,

45 Saltas riebās, dusmas — spēks un drosme,

14.5. 1906.
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Lēni lejā kāpa rudens saule,

Rokā saņēmusi sārtus svārkus,
Zilā mākoņsegā satinusies,

Tumšās pagrabtelpās pazuzdama.
5 «Ko tu aizej, mijā rudens saule,

Dziļos nāves pagrabos zem zemes?

Kā tu izkāpsi no nakts un briesmām?»

Māte viena domās sēd pie loga.
«Ko tu aizgāji, mans saules dēliņš?

10 Tumsas durvis aizvērās aiz tevis,

Solu balsi tālums nosmacēja;
Baiga nakts man tuvu pievirzījās,
Kad tā juta tevi aizgājušu.
Kad to aizdzīs tavas spulgās acis,

15 Zilas rīta zvaigznītes pie debess?»

17. 5. 1906.



Siltā laikā zeme nokususi,
Bērna priekā visu cauru dienu

Apkārt saules mātei ripodama.
Saule zemi mīli midzināja,

5 vēsmas vēdināja,

Puķu smaršu kaisīja tai matos,
Pieri slacīja ar rasas pērlēm,
Saldām meža skaņām žužināja,
Sārtu spilvenu zem galvas lika,

10 Zaja zīda klāja plīvurīšus,
Zilu mākoņsegu virsū sedza.

17. 5. 1906.
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Četri lielie, četri mazie vēji
Visi līdzi skrēja dienu, nakti,

Ceļu šķirdami uz visām pusēm,
Lielus padebešus nodzīdami,

5 Purvus, meža tekas sausēdami,

Vieglu gaitu taisīdami vīriem.

Saule sildīja tos visu dienu,

Vēlu nakti tikai gulēt gāja.

Spožais mēness līdz ar visām zvaigznēm
10 Cauras naktis rādīja tiem ceļu,

Ne uz mirkli acis neaizliekot.

Meži slēpa viņus kupliem zariem,

Klusi sačukstoties, ziņu dodot.

Kur pa druvām vīri pāri gāja,
15 Rudzi stājās tiem kā valnis apkārt,

Viņus klanīdamies pavadīja.
Simtu jūdžu apkārt visā tālē

Vīri pulciņiem uz priekšu steidzās,

Četri, pieci, te pa desmits kopā,
20 Dalīdamies, saplūzdami simtos.

Ātrā gaitā vīriem pažib saulē

Trīti cirvji, izkaptis un Hintes,

Visi klusi iet un ātri nozūd.

Vai tie gari naktī nāk iz kapiem?
25 Vai tik acis māna ēnu tēli?

Klusi parādās un aizklīst laukos.

Vēl un vēl no visām pusēm lasās.

Tek kā pavasarī pļavu tērces,

Visur urdzot steidzīgi uz priekšu.

22 5. 1906.
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Latvju tauta liek tev mīklu minēt,

Savu lielo nākamības mīklu.

Mani bērni, minat manu mīklu,

Minat, dzirdot manu lielo dziesmu,

5 Minat, aizgriežoties ikdienībā,

Minat, grimstot sīkās maizes rūpēs,
Minat, neatlaisti ne uz mirkli,

Lielās mīklas liktens apskāvienos.

Minat mājās, minat, laukā ejot,
10 Minat arot, minat, sienu pļaujot,

Zirgus pieguļā un darbā jājot,
Minat vērpjot, aužot, pūru lokot,

Minat, gavilējot ganu dziesmas,

Minat miklu, visu mūžu vadot,
15 Miklu minot vien, tik tauta dzīvos,

Savā gaitā sasniegs saules mūžu.

Mani bērni, minat manu miklu:

Vai tu liels, vai niecīgs sevī jūties,
Vai tev spēja griezt pēc savas gribas

20 Savas tautas lielo liktens ratu.

Mini miklu, mini lielo miklu

Visiem gara, sirds un dvēsles spēkiem,
Visām dzīves dziņām savā mūžā.

Tautas lielo nākamības mīklu
25 Tikai visa kopu tauta minēs,

Minēs — atminēs vai kritis nāvē.

Kritīs — izgaisīs starp pasauls tautām,

[ Netiks mūžam minēta ne miklā.

24. 5. 1006.
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Asaras un asins es jums dziedu,

Kara kaucienus un nāves gārkstus,
Garu mūžu vaimanas un elsas,

īsu ciņu, spilgtu saules mirkli

5 Un tad atkal asins briesmu balsi

Nedzirdētā izmisuma cīņā,
Visas tautas lēnā nokaušanā.

Visas maigas dziesmas aizskalotas:

Sausas liepu lapas rudens strautā.
10 Saldas skaņas vēju izkliedētas,

Putnu čivēšana apklususi,
Tālu aizlaižoties dzērves dūgā.

Šausmu kliedzienus un nāves vaidus

Tālums remdinātus ausīs atnes,

15 Niknās asins vātis lēni aizklāj

Dzejas plīvuri no saules audiem

Saulei līdz, kas pīšļus stariem zeltī,
Tālei līdz, kas sedz to zilā miglā.

Ak, bet tuvu klāt, kad plīvurs atsegts.

6., 25. 5.1900.
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Tur bij birzīte — nu līdzens klajums,

Eju klāt — viss nocirsts, nodedzināts,
Kam te mājniekiem bij līdums jālīž?
Tiklīdz aizgriežos, viss iet šiem greizi:

5 Kur tad mežiņš? — Jāpakāpjas kalnā.

Ko es neredzu? Un kur tad mājas?
Se no kalniņa tās kā uz delnas.

Vai es apjucis, ka nesaredzu?

! Vai tur dūmi, jeb man acīs migla? J
10 Jeb vai apmaldījos kalmiņdajā,

Tēvu tēvu mājas nepazīstu:
Un trīs mēnešus tik projām biju,

Slēpdamies no asinssuņu bariem,

Kuri pēdas dzina jaunai valdei.

15 Nē, es nemaldos, še jābūt mājām,

Kādi meži manim prātus māna?

Nav un nav! Vai priekā acis tumsa?

Mī|ās zemes smaršu atkal sūcu.

Kur es dzimu, kur es dusēt iešu,
20 Zemes klēpī atkal atgriezdamies.

Ak, ko jūtelība! Kur tad mājas?

Eju klātāk — tur bij kūts tur rija.

Kur ir dārzs un jaunie augļu koki?

Ko tur rēgojas tā melnā kaudze?

25 Ātrāk klātu aizelsies es skrēju —

Apdeguši baļķi — ak, tā māja,
Circeniša balss, klau atskan žēli.

Es pie zemes kritu, aizraudādams:

Mīlā zelta, sudrabiņa balsit,
30 Vientulīgā, sērā dzīvībiņa

Tukšā, izdegušā nāves laukā,

Tu uz zemes izdzimušais bērniņš,

Zemes balstiņa, kas runā bēdās.

Kur tie palikuši, mani mīļie?
35 Zeme atpakaļ tos paņēmusi.

Kur mans mazais sprogu matu puisīts?
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Ne mājas, ne druvas,

Ne sievas, ne bērnu — nokauti, padzīti, cietumos salikti,

Kas pēc manis prasa, un ko es pēc jumsi

40 Kur bij mājas, tur ir tagad pelni,
Ābeļdārzā tikai melni stumbri.

Kur bij klēts, tur odzes tagad lodā,
Kur bij kūts, tur apdeguši kauli,

Namā krupjiem tagad sanākšana.

45 Istabā bij šūpolis, tur asins plankums.

23., 25. 5. 1906.



Veļu vēji vēlu vaimanāja,
Rupjas rīkles rēca: tev fcr jāmirst!
Asas spalvas skripstēja. tev jāmirst!
Zobens švīkstēja uz miesu: mirsti!

5 Ložu čūskas gaisā šņāca: mirstil

Važas atkārtoja, klusi stinkšot:

«Tev ir jāmirst, tev ir gluži jāmirstl
Velti lauzies tu iz cietumsienām,
Velti novelt centies verga jūgu.»

10 Nu tie priekā šņāc un rēc, un šņirko:

Kur nu ir tavs brīvais gars, tu dumpi?!

Gul nu zemē nostiepts, nekustoties,
Visu latvju zemi pārklāj mirons;

Kurzemi un Vidzemi pārpārim,
15 Visu malieni un latgaliešus

Slaka asinis no dumpja miesām!

Asins tiek, ko aizliet visas liesmas,

Kas no dedzinātām muižām cēlās.

25. 5. 1906.
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Ko tu slēpi savu seno vāti —

Segu segu segām cauri asins sūcasl

Aukstie, varaskaļie slavas vārdi,
Izmocīti spilgtās priekaskaņās,

5 Apzeltītās cerības un zvaigznes,
Visi lāstu draudi ienaidniekiem —n

Visi, visi i

Nespēj noslēpt tavu dziļo vāti,
Kurā lēni tev sirdsasins aizrit.

lū Vāts tev neaizdzīs ne mūžu mūžos,
Laika maiņā mocīs tevi sāpēm,
Kad tu priecāsies jau uzveikusi, m

Tavi sāpju vaibsti tevi nodos.

Kad tev naidniekam būs krūtis jāšķeļ
15 Lai reiz beigtu sūro mūža cīņu,

Roka atslābs tevim pašā cīņā.

Sīks tavs augumiņš un kuslas miesas,

Lielo tautu starpā tu kā bērniņš,
Maza lauku ļaužu meitenīte,

20 Klusa, miermīlīga arājtauta,

Miera tikumiem un māju mākslām,
Tevim neparasti karadarbi.

Mūžam necelsies iz tevis varons,

Kas tev karā nestu pestīšanu,
25 Kas kā kalnu uguns Jāņu naktī

Visus karā sauktu uzliesmojot;
Kas kā lāpu nestu tumšos ceļos;

Kalnā stāvot, zemi pārredzētu,
Gaišām acīm skatot nākamību.

30 Kur tev varons ir, kam lielā drosme,

Ne vien zobus ņirgt kā meža vilkam,

Kad tam suņi virsū sakrituši?
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Kurš i lielo vajātāju meklē,

Nedreb uzbrukt pašam asinsvlram,
35 Kurš dod pavēles jūs kaut un plosit?

Pats sēd droši savā cietā pili,

Apkārt žogs no tukstots asiem šķēpiem,
1 ukstots nāvesrīkiem cilvēkveidā.

Varoņlaiks ir sācis savu gaitu —

40 Kur ir izcēlies jums lielais varons?

Kuram lielā drosme būtu sirdi?

Kuram lielā doma būtu galvā?
Kuram lielā juta būtu dvēslē?

26. 5. 1906.
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KRAUKĻU GAIDAS

Orlovam nākot

Vecais Kraukļa tēvs ir sadzīvojis

Septiņsimtu gadu mūža sprīdi —

Kā viņš sniedzis septiņsimtus gadus?

Viņš ir mūžam barojies no maitām,
5 Kuru netrūkst mījā Māras zemē.

Vecais sapulcējis Kraukļu ģinti:
Visi jauni Kraukli asiem knābjiem,
Visi Kovārņi un Vārnu sugas,
Visas Žagatas un gaļas Zīles,

10 Visi melnie zagļi, laupītāji

Ķērcot apsēduši upes malas,

Kokus klājuši kā melniem pelniem -m

Visi priekā spārnus pavicina,
Visi knābjus asus trin pie akmens,

15 Visi nagus pastaipa un sakniebj.

Sirmā gudrība no vecā Kraukļa

Prieku vēstījusi Kraukļu ģintij: —

Liela miršana šos gadus nākšot

Pāri visai mīļai Māras zemei,
20 Lai no šenes Kraukļi neizklīstot.

Visas malas pilnas būšot maitu,

Nevis sīku zaķu, meža zvēru —*

Maita būšot labākā par visām:

Tikai īsta, balta cilvēkmiesa,

25 Bērni, sievas, pieauguši vīri.

Vecais Kraukļa tēvs nav tukša teicējs,

Maitas osmu jutis jau priekš laika, —

Visi priekā spārnus pavicina,
Visi knābjus asus trin pie akmens —-

30 Mijā Māras zeme, mūsu zemei
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Jautrā, garā uzvarā tu gāji,
Mani mierināji spožiem vārdiem:

«Jaunu kārtību jūs dibinājot,
Bikli projām bēgot ienaidnieki,

5 Kas vēl še, tie nākot mūsu pulkā,
Paši kraukli saucot pavasaru;
Saule atgriežoties mūsu pusē,
Tāli neesot vairs lielā diena,
Kad še valdīt sākšot miers un laime,

10 Ko jūs atvedot jau zelta ratos.»

Jautrā, garā uzvarā tu gāji —■»

Kad tu pārnāksi, mans acu dzimums?

Lai es līksma esot, spēku sirdī,

Tevi sagaidot ar smaidiem lūpās,
15 Brīvu pašcienību lepnā pierē,

Cēli saņemt lielo nākamību.

Jā, es jūtu sirdī līksmu spēku;
Tava jaunība to iedēstīja,
Tas vairs nemirs, kaut tu pats man mirtu,

20 Tevim līdzi visa saules laime.

Tevi mazu raizēs audzināju,
Rokas atlauziju, tevi nesot,

Krūtis atspiedu, tev maizi griežot,
Pleci salīka, tev kājas vadot: —

25 Nu tu vecai man dod jaunu dzīvi.

Kad tu pārnāksi, mans acu dzimums?

Palīgs, atbalsts manim vecās dienās.

Negribu tev sirdi darīt grūtu.
Ej vien uzvarā ar jautru garu:

30 Visus līdzi iecelt mīļā saulē,

Kas tik ilgi tumsā izvārguši,
Tava māmiņa ar līksmu sirdi

Lepni tumsā paliks, tevi gaidot.
Tavus matus vēlētos vēl skūpstīt,

35 Mutes lakatiņā viņus saliec,

Atsūti, kur būdams svešā zemē.

Manim būs ko remdēt savu sirdi.

27. 5.1906.



Ko tik agri šogad sniegi kusa,
Vai nav saule pavasara griezos?
Ko tik sārti atspīd baltie lauki,
Vēl nav uzlēkusi rīta saule?

5 Ko tik plaši velkas velgas miglas,
Vēl nav lankas saulē sasilušas?

Vēl man koku mati sarmas sirmi,
Vēl man strautu dzīslas ledus stingas,
Vēl man ezeracis miega pilnas, —s

10 Vēl ir tālu ziedons modinātājs,
Kas man nāks ar siltiem saules skūpstiem.
Kas tas ir, no kā es nodrebēju,
Kas uz krāts man silti uzpilēja?

Mīļā zeme, baltā māmuliņa,
I 5 Vēl ir tālu ziedons modinātājs,

Kas tev nāks ar siltiem saules skūpstiem.
Ziemas nelaikā tu nodrebēji,
Silti uzpilēja tev uz krūtīm

Tavu pašu bērnu silta asins,
20 Ko, tev guļot, kāva sveši ļaudis:

No tām asnīm sniegi agri kusa,

No tām asnīm sārti metās lauki,

No tām asnīm vilkās velgas miglas.
Celies agrāk šogad, Zemes māte,

25 Noņem asiņoto sniega segu,

Uzklāj villainīti zaļa zīda,

Apvelc mežiem kuplus samta svārkus,
Silti iekurini saules krāsni.

Sniegā pēdas seko taviem bērniem,
30 Kailie meži nedod patvēruma,

Bargos salos nerod dusas vietas,

Kad tie bēg no asins vīru bariem.

10. 5.. I. 6. 1906.
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Dūca sistavas, kas gaismu auda,

Dimantstarus zelta saules matos,

Vidū iekaisītas zvaigžņu lāsas,

Būs tev drēbe nākamībassvārkiem,
Tu pār zemi iesi vizēdama.

Krīt bez skaita un bez gala vīri

Kapa bedrē asiņainām krūtīm:

Acis raudot izžuvušas sausas,

Nerit ūdens avotam, tik rāva,

Asru nav tik daudz, cik izliets asins.

2. 6. 1906.
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Lopi baiļu pilni dobji māva,

Sava kunga asins apstājuši,
Kas pie kūts ir smiltīs izšķaidītas.

Mani pleci nospiesti un kalsni,
5 Krūtis iekritušas, acis dobas —

Sirms un vecs bez laika esmu ticis,

Tavas pārmērīgās sāpes nesdams.

Mutē balss tik sēra un tik dobja,
Laiks un liktens remdinot tās sāpes,

10 Lai tās nesalauž mūs pārāk agri.
Līdzi puķei izplaukām tik šorīt,

Lai mēs vakarā jau nenobirtu.

Daudz par daudz tu, zeme, prasi asins,

Tu vairs nespēj visu dzert, ko izlej,
15 Tev pār lūpām asins līst uz drēbi,

Cik tad ir to tavu bērnu latvju,
Ka tik pārmērā tos vari ziedot?

Nebūs latvju, kas būs latvju zeme,

Kas tā saucas pieci tūkstots gadi?
20 Mūžus kopā esam saauguši.

Ko tu zemi vaino skarbiem vārdiem?

Lidzi cilvēcei tā cieš un panes,

Līdzi tautai gaida pestītāju.
Lidzi mātei sāpēs dzemdē dēlus

25 Un tad dod tos bendes niknā varā.

2. 6. 1906.
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SAULE

Gaismas piezīdušies spigulīši,
Izkaisīti saules gabaliņi
Tumšā naktī spīd kā bēdu brīdī

Maigas atmiņas no bērnu dienām.

5 Lēni pakal aizejošai saulei,

Padebešos slēpdamies, iet mēness,

Nogrimst nobālēdams vakarpusē;
Kad jau saule lepni aizgājusi,

Zvaigznes barā lien no tumsas ārā,
10 Bikli iztālīm tās soliem seko.

2.6. 1906.
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Vienmēr tauta stāvēja aiz manis,

Katrs darbs man bij no tautas iedvests,

Tautas lemts un tautas līdzi darīts.

Kad ar varu posts man virsū gāzās,
5 Visus draugus aizdzina no manis,

Mani pašu sakremta līdz kauliem

Un es paliku viens vienīgs stāvot,

Gluži kails kā osis meža degā,
Melnu mizu, izžuvušiem zariem,

to Un visapkārt nosviluši krūmi, —

Tad, ak, tad man cerība bij viena:

Tautas tālā, zilā nākamība,

Viņas darbi, viņas lielās cīņas,

Kuras nesīs mani sevim līdzi,
15 Kuras miglās vārās jau aiz kalniem.

4. 6. 1906.



Pretim sniedzas jums nu gari pirksti,
Kas vēl kūp no jūsu brāļu asins,
Jūs nu laipni uzrunā tā mute,

Kas vēl pilna gilts un netīrumu,
5 Ko tā izgāza uz tavu brāli;

Kamēr krūtīs viņa jaunā dvēsle

Reizē dreb un ļaunprātīgi ņirgā:
«Slēgsim mieru, baltieši un brāļi,
Aizmirsīsim savas vecās ķildas,

10 Kas kam ir, pie tā lai katrs paliek.»
Viss jau viņam ir, un tev nenieka:

Tava zeme viņam, tava māja,
Tava dzīvība un tava laime.

Vai tu aizmirst spēj, kā acu priekša
15 Viņš tev brāli nokāva un tēvu?

Kā viņš dedzināja tavas mājas?

12.6. 1906
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No sava kakla es lēni noņemu nost

Tavas mīli apskautās rokas,

Tavs mierinājums man ir kā aizskārums,

Tavas rokas, kas glauž, man sāpes dara

5 Es negribu, ka tu pieskaries vairs

Es nelūdzu tevis, es tikšu galā viens,

Lai kāds ir gals.
Vies zemumā novilkts ticis,

Kam ir līdzējušas tās labās sirdis,
10 Es labo sirdi atgrūžu nost

Nenāc, nepateicību tu mantosi.

Es gribu tik sevi vien

Neprātibā un aklībā

Un aiziešu postā viens,
15 Atstādams tevi ar labo sirdi.

13 6 J906
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Es staru bārkstis šūšu tev ap drēbēm,
Uz krūtīm sudrabotā mēness sākti

Un zelta kroni galvā — pašu sauli.

26. 6. 1906.

RUDENS AINA

Zemei svārki lietus piemirkuši,
īgni novērš tā no saules vaigu.
Melnas naktis kopā sastājušās
Ciešā murdā līdzi žoga vabām,

Šaurās starpās gaisma cauri skatās.

2.[9.?|6. 1906.
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Sīkās raizēs, iepelēkās trīsās:

Vienā kustība un mūža cīnās

Dzīves dzeja visa iekarājas.

Vientulība līdzi nāves domām —

5 Vienumēr pie viņām jāatgriežas.
Garu veldzē tā un dara skaidru.

Ir jums teikts: tā tauta nicināma,

Kuia neziedo priekš goda visu.

Ir jums tālāk teikts: kas meklē paglābt
10 Savu dzīvību, tas zaudēs viņu.

Sie sterben vom Siegen ermüdet.

Vājo, izmocīto miesu bailēs

Ogle izdziest, pelni paliek auksti

Viņu atmiņa uz mūžu izgaist.

15 Kad tie pārgāja pār mūsu zemi,

Viņu mutes bija pilnas lāstu,

Viņu kabatas bij pilnas zelta,

Viņu zābaki bij pilni asins.

4. 7. 1906.
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Galā izvedēja diena klātu,
Tuvu izpildošais acumirklis.
Kurā lēmums nokritīs kā cirvis.

Bēdz pār jūrām, bēdz pār kalnu galiem,
5 Galvu slāpst īdams aiz mākoņēnas,

Zemei apkārt atskriesi tu atkal

Reibdams, atraktajā nāves bedrē.

Cēlumu jūs noņēmāt no nāves,

Cilvēks aiziet tā kā nīcīgs kustons,
10 Kuru kauj un sagriež miesnieknazis.

Kur būs dzīves cerību mums smelties,
Kas lai nobeidz nāves pārplūdumu?
Nāves upe pārkāpa pār krastiem,

Melni sarkanus vel asins vi|ņus,
15 Nikna smaka dveš no bieziem plūdiem.

Baltais dienas gaišums, siltā saule,

Spožie mākonīši debess laukā —

Neredzēt jūs vairs uz visu mūžu,

Nodevīgiem soliem nāk jau nāve:

20 Melnas, zemi nekaunīgas acis,

Rupjas, netīrīgas bendes rokas,

Ak, tām lauta katra neģēlība!
Laid jel vaļā! Kur tu mani vedi?

Celi manim ļimst un kājas šaubās,
25 Zajas miglas man uz acīm gulstas,

Zūd iz galvas apziņa, nāk tumsa.

Kas ir miris, nav nekas, ir ēna,

Tavā atmiņā tik tukša aina.

Ja tavs gars to nemin, nav tās ainas.
30 Tava žēlastība mani rada.

Cik tev atmiņas, tik man ir dzīves.

Ak, un atmiņai tik daudz ir ainu,
Kuras priekšā stājas manam tēlam;

Tumšā kaktā aizgrūž to uz laikiem

35 Ikdiena ar dzīves stiprām rokām.

9. 7. 1906.
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Mušas apsēdis tev sārtās lūpas.
Melnas skudras staigās tev gar acīm.

Kuras stingušas kā glāze spīdēs.
Šausmās nedabiski plati vērtas.

5 Pašās acu zilēs skudras lodās.

Skaisto zilumu tās graužot maitās,

Kas tik miļi mirdzēja kā debess

Bet tev nekustēs ne acu plakstiņi, —

I ne skropstirjš negaiņās tās projām.
l° Briesmīgs izbrinums un bailes

Plaši atvērtas tev zilās acis.

2. 8. 1906.
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Tik vien vēl stiprās gribas spaids
Tos gurdos locekļus man cilā:

Riebj: mūžam asins, nakts un naids —

Kad saule nāks, kad debess zilā?

5 Tik visa tauta vien to cieš,

Viens cilvēks nenes to iekš sevis,

To asinssmagums zemē spiež,
Lai liktens cik tam spēka devis.

To asinsslogu zemē velti

10 Un ieslēgt niknās asinsdziesmās!

Lai gars var atkal galvu celt

Un dvēsle nenosmok tais briesmās.

28. 8. 1906.
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Visu nakti vēji vaimanāja,

Apkārt vēlogiem un vārtiem klīstot,

Dzelžu durvis raustot, logu restes,

lekšā spraucoties pa sienu šķirbām.
Vārtu apakšām un jumtu šķorēm.

Meklē izeju iz cietās mājas,
Kuru daudzi velti meklējuši.

22. 11. 1906
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Sāpēs svēļo dvēsle Zemes mātei,

Mēmā mute nespēj sāpes sūdzēt:

Kur tā sludinātā jaunā dzīve?

Kas man solīta bij senās teikās,
5 Dziļās dziesmās dziedāta no mūžiem,

Jauna dzimšana un cita saule?

Sen jau jūtu es kā saldas jausmas,
Dzīvu noslēpumu savās dzīslās,

Sen jau gaidot tērpos svētku svārkos,

i<ļ Kur tā sludinātā jaunā dzīve2'

Mani svētku svārki saplosītil
Mana zāļu sega saraustīta!

Manas druvas gads no gada tukšas!

Jaunās dzīves nav, kur apkārt skatos.

15 Kas man plosa zaļus svētku svārkus?

Kas man tukšas dara treknās druvas?

Kas man neauglīgu dara klēpi?
Rudzi, kvieši, ziedu pušķu mieži

Zaļā jūrā līgojās pār laukiem,
20 Visu gadu acis priecināja,

Viļņu bangās vēla maizes plūdus.

, Skaties nu, kur ir tās treknās druvas?

Kaili nodriskāti pakalniņi,
Ziema žēlsirdīga uzmet virsū

25 Savu sniega baltu nāves autu.

Skaties nu, kur ir tās leknās pļavas?
Kur tie ziedu raibi puķu dārzi? —*

Kultos salmos pļavas sakaltušas,

Cieti grīšļi spuras sacēluši.
30 Skaties nu, kur ir tās zaļās noras?

Retas smilgas, sausi čaukstēdamas,

Sīki virši izdegušās dangās.
Sūktin izsūktas guļ atmatiņas,

Ušņas tīrumā rok dziļas saknes,
35 Svēres, pērkones uz brūniem laukiem

Plešas uzbāzīgā dzeltenumā.

Sīki kārkliņi, kas citkārt spiedās
Šaurās ežiņās un grāvju malās,

Visas nezāles nu iet pa virsu.



40 Runā atbildi tu manā viPtal

Mana mēma mute audzēt.

Ko tie arāji man laiski tika?

Ko tie sējēji tie apkopēji
Nost man negaiņā tās mknās zāles?

45 Rudzim. kviesim nedod goda vietas?

Manus zāļu matus nenosukā?

Manus druvu vaigus nenoglauda?
— Mīļā Zemes māte. velti vaino,

Ne tie arāji tev laiski tika: —

50 Savas muguras tie neatlieca.

Savus kaulus dusā neatlaida.

Kops no verdzības tie kļuva vaļā,
Divkārt sīvāki tiem darbi tika,

Divkārt smagāku tie jūgu juta.
55 Viņu miesās sviedri nenosusa,

Viņu rokās tulznas nesadzija.

Sāpēs svēlo dvēsle Zemes mātei:

Mēmā mute nespēj sāpes sūdzēt:

Vai mans velēns ticis divkārt smagāks?
60 Vai man āres zāle divkārt cieta?

Divkārt dziļi griež man lielie arkli,

4
Divkārt lielu ražu rudzim beru.

'

Ko tik nejautris nāk arājs laukā?

Gans bez gavilēm dzen govis ganos?
65 Izkapts skan vel gan, bet pļāvējs nedzied?

Vai es pavasari nepušķojos,
Saulē smiedamās un rotādamās?

Ko tik nejautris nāk arājs laukā?

Runā, atbildi tu manā vietā,
70 Mana mēmā mute nespēj sūdzēt.

— Mīļā Zemes māte, velti vaino:

Tavi bērniņi nav mantkārīgi,
Taviem arājiem tīk darbs un dziesmas.

— Kur tad arāji ir palikuši?
75 Ko tad tīrumi tik tukši metās?

Ko tāds klusums uzklājies kā nāve?

Kur tā sludinātā — jaunā dzīve?

Ko tiem bērniņiem es žēli daru?

Mana mēmā mute nespēj sūdzēt,
00 Runā, atbildi un kliedz ar balsi.

*=» Vaidi, vaidi, mīļā Zemes māte,
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Tavi bērniņi ic aizbēguši
Svešos tālumos un aklos mežos

Svešā zemē vairot svešu mantu.

85 Tavi bērniņi ir aizbēguši
Dūmu pilsētās un tvaiku telpās

Vergu darbā vairot svešu mantu.

Sāpēs svējo dvēsle Zemes mātei:

Ko tiem bērniņiem es žēli daru?

90 Klusi, nerunā, ko liec man vaidēt.
Man ir sludināta jaunā dzīve.

Ko tie aizbēga no manām krūtīm?

— Vaidi, vaidi, mīlā Zemes māte,

Zēli nedarīji saviem bērniem.

95 Lielas lietas laikā notikušas,

Brīvu arāju tev nav vairs laukā.

Ir tik saimnieki, un ir tik kalpi,

Vaļenieki, kas no zemes vaļa

Un kas projām bēg uz visām pusēm.
ioo

— Kas tos atrāva no manis vaļā?

Vai tos vergos veda jauni kari?

Ko es nedzirdēju kara troksni?

— Kara nebija, ne kara trokšņu.
Lielas lietas klusi notikušas.

105 Vecais vergu jūgs vēl nav tev salauzts,

Jau vēl smagāks jūgs tev likts no jauna,
Divkārt sivaki vēl tiks tiem darbi,

Divikārtu jūgs būs jānes taviem bērniem.

Vaidi, vaidi, mijā Zemes māte.

no — Klusi, nerunā, tavs vārds ir nāve,

Kur tā sludinātā jaunā dzīve?

Dziļās domās grima Zemes māte.
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DZELOŅU KREKLS MUGURĀ

Nātru kreklu mugurā tev vilka,

Sulas nagliņām bij norindotas,

Dzeloņiem pie kakla piesprādzēja.
Ērkšķu jostu apjoza ap gurniem,
Adatiņām piesprauda pie miesas.

Cieti, bērniņ, actiņas miedz,
Tava māmiņa celties tev liedz.

Ārā zviedz zirgi un gotiņas mauj,

Dragūņi mūsu mājniekus kauj —i

Ansi un Līzi, un Jēcīti ķer,

Visus ar lazdas resgaļiem per.
Pieci simti koku uz muguru sit,
Melnas asins gar solu rit.

Miedz, manu bērniņ, actiņas miedz.



Slinkiem soļiem zirdziņš tek pa sniegiem
Plikiem sāniem, darbā nodauzīts;

Ragūs snauž un ņurd kaut ko pa miegiem
Pelēks vīriņš, nabags zemniecīts.

60
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RAIŅA DZĪVES LAIKĀ

NEPUBLICĒTIE DZEJOĻI
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Spalviņu sīko,

Kur tu tā skrieni?

Kur tu tā lieni

Krūmiņu starpā?

5 Vai tevi vējiņš

Putniņam plūca,
Kad viņš tā dūca

Dusmīgi vakar?

Vai ir cits putniņš
•0 Sīvajā kaujā

Saķēris saujā

Asajiem nagiem?

Vai līdzi kriti,

Spalviņām birstot,
15 Putniņam mirstot

Nebaltā dienā?

27. 4. 1918.
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1882

MĪĻAI LĪZIŅAI VĀRDA DIENĀ

Eita jūs, pantiņi, sveicināt cita!

Sveicināt māsiņu tālajās mājas!

Šodien prieks gadiem tā pasaulē stājās

Pasaulē stājās kā latviešu meita,
5 Stājās kā māsiņa mana.

Māsiņai laimiņasvēlēteanal

Pasaules pilsone, māsiņa, esi!

Latviešu tautiete, māsiņa, tiecil

Savējo mīlule, māsiņa, tieci!

lū Pasaules nastas kā varone nesi,
Vairo tu latviešu slavu,

Nepārstāj bāliņu mīlēt savul

Steidzat tad manim jūs, pantiņi trīsi,

Sveicināt māsiņu tālienē mudri,
15 Lidojiet vējiņa spārniņiem gudri,

Vējiņš pie mitās jūs aizvedis drīzi,

Pielūdziet labajo garu,

Lai viņa sveika redz saules staru!

2.9. 1882.
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Vāci tagad naski stāsta,

Jūs to lasiet avīzēs —

Latvji negodīga tauta,

Pateicības nezinot.

5 Nepieminot vairs, ka kungi

Vergu saites salauza,

Deva brīvību bez gala,
Tiesības, ka sargies tik.

Skolas deva, gaismu nesa,

10 Tā ka acis zibēt zib.

Deva, deva, devām deva.

Pateicības nerada.

Latvji vious negodina.

Latvji viqus nebaro,
15 Viņi nomocījās velti.

Tik aiz mīlestības vien.

Kas gan kurpes āva kungiem,
Viņiem vīles nobučoja?
Kas gan visu, visu deva

20 Saviem kungiem, valdniekiem?

Grūti, grūti darbināja

Viņus latvju nelieši,

I pat paēst nepaļāva
Vācu vergu vārguļiem.

25 Ko nu saki, lasītāji,
Vai nav tiesa vāciešiem?

Neģēlīga latvju tauta,

Otras nav vairs pasaulēl

1882.



1889

Es to vienmēr teicu:

Ak. cik tas ir labi.

Ka visgudrie suņi

Mulkāki par ļaudīm.

5 Pieklīda man sunīts

Smalkas pūdelsugas —

Mīli biedri esam

Nu jau ilgu laiku.

Viņš man pasniedz ķetu,
10 Klūp man pat ap kaklu,

Jā, — kad maizi dodu,

Nobučo pat roku.

Būt' šis šunels cilvēks,

Kaut ar beidzams muļķis
15 Viņš man rokā kostu,

Netītos ar mani.

Viņam kauns būt' manis.

Manas zemas kārtas,

Manas neizglītības,
20 Manas baura vaidas.

1889.
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ĪB9B

Kā karstas bailes mani grābj,
Asinis aumaļām kāpj un slabj.

Jauna, paša radīta dzīve lai jūk,
Divkārša, sakalta šo pašu roku,

Sakalta ilgstošu, tvīkstošu moku

Nākotne pāri mums kopā lai brūk?

Tev vienai rokas, kas glāstot glābj,
Kad karstas bailes alpām grābj.
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1900

Kad lēni stājas dienas drūzma

Un domas galvā gurstot rimst —

Kā tālā debess malā dūzma

Man ausīs viņas skaņas klimst

Es apniku jau viņas gainot,

Tās pazīstamās svešmeces.

1900.

Līst lieti vienā laidā,

Vējš lāses šaltīm dzen,

Bet pavasara gaidā
Tvīkst sirdis mūžīgi sen.
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190!

Tiem skaļi smiekli rit,

Kā strautiņš čalo, —

Kas dzird, ko pulkstens sit?

Vīns raizes skalo.

1901.

Jau pārgājis gaismas
Baigais svīdums,

Uz zaļām lapām

Guļ zelta spīdums.

Tev nolija skumjas,
Kā rasa no lapiņām līst, —

Tik retas asaras vēl

No skropstām rīst.

1901.
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Es zinu jūs, pusvientulīgie garā,

Kas tomēr pie šiem laimea bērniem sliedza

Kas dzīvot spēj tik puslīdz lielā barā,

Kur viņiem līdzjūtības neaizliedza, —->

Nekad tie visu nespēs likt uz spēli,
Nekad tie nesacīs ne jā, ne nē.

1901.

Paliekat jauni līdz sirmiem matiem,

Jūs, vecie draugi.
Lai vecā mīla ir jautriem skatiem,

Zeļ jaunie augi.

1901.

Es veco mīlu iz krūtīm

Nespēju raut.

Uz jauna gada jūtīm
Vēlētos atkal jūs skaut.

1901.
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1902

Pa visām istabām

Man dienu saule iet,

let pilnām riekšavām

Man siltu zeltu liet

Tais siltās istabās

Dien-nakti katru brīd'

Div brūnās actiņās
Vēl siltāks uguns spīd.

1902.

Vēl nebij miega plakstiņos,
Kad svīda sārtais rīts,

Es ilgi tevī raudzījos,
Mans baltais mīlulīts.

Ar viegliem smaidiem lūpiņās
Salds noslēpums tev slēgts.
Es vēros, vai to risinās

Man gaišais saules lēkts.

1902.



Lepni, kā sarkana gaiļa spalva,
Līkais, augošais mēnestiņš

Cepurei aizsprausts, atmesta galva,

Izgāztas krūtis, —: tā atnācis viņš.

Austra tam uzsprausta zobena galā,
Acīs laiskajiem snaudējiem žib,

Sietiņš zobenam spīguļo spalā,
Lidzi lielajiem izmirdzēt grib.

1902.

Lēni lapas virinājot,
Bērzi šūpo savus zarus.

Rāmi kaisa raibā rakstā

Vakarsaule sārtus starus.

1902.

Gar zemi zemu vilkās vējš
Un zaļo zāli vi|ņos vēla,

No cejā sausās smiltis cēla

Un gaisā grieza virpuļos.

Nav ļaužu sirdīs telpas žēlumam,
Līdz malām pilnas tās ar mantas kārti

1902.
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1903

Tad labāk nedzīvot!

Ne dzīvot tā, ka tavas acis skumst.

Tad manas dzīves gaisma tumst,

Tad labāk nedzīvot.

Stāv durvis vaļā
No viņas istabas

Iz savas pakrēslas
Es skatos zaļā

5 Caur logu mirdzošā

Siltsaules pagalmā.

Pie tumšā laura

Tur gaišas olīvas,

Tur sudrabnarcisas

10 Uz zaļā maura

Caur logu mirdzošā

Siltsaules pagalmā.

1903.
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1904

Vēl priežu mežā ir zaļš un svaigs
Gandrīz kā vasarā.

Vēl debess zils, vēl gaiss ir maigs,
Un silts vēl aizvējā.

— 9. 1904.

A LA NORDSEEBILDER

Nakts ņem mākoņus pilnām saujām —•

Baltās, čauganās pūkas kā vilnu,

Noberž spodras mazās zvaigznītes
Un lielo sudraba mēnessripu,
Lai būtu debess dēliem ko ripas kaut

No vienas debess malas uz otru,
Bet izberztos mākoņus nosviež nakts

Gar debess pakšiem, lai brīvs būtu ceļš.

1904.
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1905

Neatgriezies savā mājā —

Tā ir bezgalīgi drūma.

Vientulīga, gluži tukša,
Gluži atstāta no visiem;

Nav ne galda, nav ne gultas,
Nav ne aizvēja, ne ēnas.

Vējš visgarām brīvi staigā,
Gaisā galvu tura skaidru.

— 7. 1905.

Ja visiem laipnis būsi,

Tu vientieša vārdu gūsi, ;.
Bet, rokas ja smagi tiem uzliksi, » l

Sauks tevi gudru un varoni.

19, ft 1905.
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GRĪZIŅĀ

Spiegs, vai dzi', kur kliedzi

Miedz tik turpu, miedzi

Grīziņā stāv ļaudis baros,

Staigā sarkankarogstarng,
Dzied un sauc, un runā brīvi,
Galvas nēsā lepni, spīvi, —

Pulka naudas pelnīsi
Tec tik turp un pieraksti.
Pieci rubli gabalā —

10 Tec tik. spiegs, un uzošņā.

Spiegs, tas turpu miedz,

Tāli dzird, ka kliedz:

Simtu tūkstoš, pilns viss laukums!

Kur te paspēt? Veltīgs braukums!

t5 Visi pierakstās jau paši,
Pazūd brangi spiega graši.

«Brīvībul» tik visi bļauj:
Velns un prokurors lai raujl

Spiegs un žandarms lieks!

20 Visus projām trieks;

Tauta pate sev grib valdīt,

Pabeidz varas važas skaldīt;

Sociālisti brīvi staigā,

Spiegi paliek bāli vaigā:

25 Prom, dzi, vecās drupas posti

Spaids un patvaldība nost!

Pieci rubli gabalā —

Kas lai tagad samaksā?
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Jel reizi nosviežat no pleciem nost,

So vienu reizi, pelēcīgos svārkus,

Ko mūžu dienu redz jūs valkājam.
Tie taču nav jums pieauguši klāt,

5 Par otro dabu jums jau palikuši?
Gan pelēcīgos ikdienības svārkus

Jūs brangi piemērojat apkārtnei,
Kas netīrpelēka un bezkrāsaina.

Jūs tā no dzīves briesmām izbēgat
10 Kā daždien sīki, bikli kukainīši,

Kas krāsu pieņem sev no apkārtnes.

1905.



1906

Vēros- gaidīdams dehesis augšā

Saucu pēc atbildes vaimanādams;

Braucu jūra» dziļajos ūdeņos

Atkal no debesim lūkojos dzelmē:

Debess ar jūru saskatās sminot.

Kāpu kalnā un kliedzu no visas krūts,

Un atbildes klausijos zilajās tālēs:

Paša balss man par atbildi nāca.

8. 6. 1906.

Vakarā no karstām, šaurām ielām

Eju laukā es ar savu vārgu:
Es to dzesināšu lauka vējā,
Es to pūtināšu mīkstā zālē,

Saldu zāles smaršu vēdināšu.

Un, kad miers uz zemi lēni laidās,

Gāju mājās es ar savu vārgu
īsu dusu meklēt karstās ielās,

Sevim līdzās guldot savu vārgu.

«.6.1906.
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Visu varenajam laikam nebūs

Vairs pār mani varas;

Smagums, jauceklis un auksta tumsa
Paliks dzijā lejā —i

Spoža liesmiņa caur gaisiem lidos,
Viegli plīvēs.

10.6. 1906.

Pie tavām kājām zemes pīšļi līp,
Tev matos sēstas ielas putekļi,
Un gaišās acis sīki krišļi tev grauž.
Tev ar zemes smago gaisu pilna krūts,
Lec iznīcības aukstā atvarā,

Un, dzīvs vai nedzīvs, iznāksi tu Skaidris,

10. 6. 1906.

Dzīvot neredzamu dzīvi,

let ar nedzirdamiem soļiem,

Klusēt un ciest:

Caur asiem rugājiem basām kājām,
5 Caur svešiem ļaudīm aizmiegtām lūpām.

Ko viņi darīt spēj?

Asiņos basas kājas, ne dvēsele,

Saplosīs garu ļaudis, ne dvēseli.

Klusēt un iet savu gaitu,
10 Līdz atnāks laiks.

11.6.1906.



Saltums pa visiem kauliem —

Bet es esmu viens;

Tukšums visapkārt kā izkultā rijā —*

Bet es esmu viens;

Tumša nakts, un es nezinu, kur ir cels wm

Bet es esmu viens;

Es tikšu tomēr galā reiz,
Jo es viens un brīvs.

13. 6. 1906.

Ko tu palīdzi, spārnotais vārds,

Tu, strauta ritumā ritošā doma

Un liegā jūta, kas vēsmai līdzi

Klausies, kā pate sev atskaņo lapās?
5 Kādu mīklu tu atminēt spēj?

Kādu spēku tu dvēselē raisi?

Kas spētu man līdzēt?

Zinu, zinu: tu daiļumu dvašo,
Aizmūžu neizsakāmā mīkla,

10 Kas dvēsli kvēlēs kausē smalku —

Un dzīve tad dvēsli samal jo drizak

Un aizsviež nost.

Es ātrāk pats tevi aizsviežu nost:

Noskani žēli kā lapu salka,
15 Aizriti ūdenī, zemē krīti no gaisa

Kā vanags ar pāršautiem spārniem.
Tu, spārnotais vārds!

M. 6. 1905,
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Tiek lauki tukši,

Un pjavas izkalst,

Bet skaļi līgo,
Kas pļauju vāc.

5 Pa tukšiem laukiem

Kā meklēdams klīstu,
Kur mana pļauja —i

Rugājos sirds.

To nesu mājās
W No tukšiem laukiem,

No tukšiem laukiem,

No kaltušām pļavām.

Tur visai ziemai

Būs gana, ko ēsties,
15 No manas pļaujas

Ko gremzt un grauzt.

15. 6. 1906.
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Šurpu un turpu mūs liktens svaida,

No nelaimes laimē cel

Un, pēkšņi atpakaļ nelaimē grūzdams,
Lauza mūs mūžam kā koku vēji.

5 Bet, kuri galīgi nesašķīst,

Tie lokoties spēcīgāk sulas dzen

Un sīksti un šmaugi stāv simtu gadu,
Ne pēdu neatkāpjas no savas vietas.

Pret visu niknāko negaisu krūti:

M Tad labāk jau lūzt

Un krītot apsist ap simtu asu apkārt
Ēkas un laukus, un sīkākos kokus,

Ka gadiem vēl trīsot vareno piemin.

15. 6. 1006.
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AUKLE

Sāpe ir mūsu māte un vārgs ir tēvs,
Un mūžīga rūpe ir aukle,
Aukle mūs izcel iz mātes klēpja,
Nostata kājās un māca staigāt,

5 Un vada bērnu ar kalsnu roku,

Un rūpīgi neatkāpjas ne mirkļa;

Un, ja tēvs, māte mūs aizmirst spētu, =i

Aukle līdz galam pavadīs mūs,

No viņas varas mēs neizaugsim
lū Līdz sirmiem matiem.

16., 19 6 1906.

Netīra, veca sieviņa atkal un atkal apkampj
Jaunekli un nevar atlaisties.

Vai tas viņas vienīgais,
No daudziem labākais?

5 Nē, pats tas palaidnis,
Viegls un slinks, un neuzticams,
Nekur tas neder,

Nevienam nav vajdzīgs.
Viņš jau ir iedzinis viņu badā,

10 Visi gudrie ļaudis tai liek viņu mest,

Viņš labsirdīgs gan, bet nepateicīgs,
Bet viņa atstāties nespēj.

21.6. 1906.
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ZELTA MĀCĪBAS

PRIEKŠ ZELTA ĪPAŠNIEKIEM

Par krāšanu

Visur būs tev mantu krāt,

Kur tik vien tai tieci klāt;

Lai cits brēktu, ka tu laupi:
Sirds tev teiks, ka tu tik taupi.

Par ražošanu

Laid tik, lai griežas mašīnas rats,

Lai strādnieki cītīgi strādā,

Lai jaunas mantas tik gādā, —:

Izdalīt mantas tu pratīsi pats.

Par kārtību

Kārtīgi strādā un netaupi sviedrus

No citu vaiga, —«

Kad ceļas klaiga, —

Liec kārtīgi saņemt tos «biedrus».

Par pirmo vajadzību

Māki tik spiest,
Gan maks mācēs briest,

Gan spiestais ciest,

Gan mantnieks šķiest.

1905.
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Es tiku draugam jautājis:
«Bij senāk stalta «Dienas Lapa»
Teic, kas no viņas tagad tapa?»
p-~ Uguns gaišums slāpēts, izdedzis,

Un viņas vietā kūp tik dūmi, tvaiki:

Ak, «Mūsu Laiki»!

Šīs manas dziesmas pēdējās priekš jums,
Jums ciņā nevajaga dziesmu —

Jūs laukā iesat: zaļš mežs, zils jums,
Un laukā mestu dziesmas vārdu liesmu.

No liesmas aizdegsies plašs ugunskurs,
Viss kūp, un biklie brēc: to briesmu, briesmu,

Kas liesmas apturēs? Kas projām burs?

Kūp visi lauki, zaļi meži, krūmi,

Un liesmu aizklāj, elpu aizrauj dūmi.

20 6. tooe.

Vai, vai!

Asinīs rokas mērcētas!

Nāvē balsis brēkušas!

Vai! vai!

29. 6. 1906.
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Dzīvību dzīvot nav vērts,

Kad nedzīvi locekli lokās;

Nedzīviem vieta ir kaps —

Ņem mani, mūžīgā nakts.

8. 7. 1906.

Dzīvības mūžīgam spēkam,
Vai tam lai es uzlieku vainu?

Tādēļ vai dzīvot nav vērts? —>

Dzinējs — viņš, liedzējs viņš nav.

Dzīvības liedzēju meklē,

Kas dziņas mums izkaltē seklas,

Palīgu dzīvībai sniedz,
Dzīvības liedzēju liedz.

3.7. 1906

Sajēgt — tas nava zināt

Un mērot, un dalīt, un skaitīt, -s

Sajēgt — ir visumu tvert,

Attēlot, radīt un augt.

8.7. 1906.



89

Lauks ar acīm, mežs ar ausīm —

Nu, tad redzat, nu, tad dzirdat!

Redzat manu izmisumu,

Dzirdat manu vaidu balsi! —*

Lai to nestu jūdzēm apkārt

—i — Smiekliem bez gala?

9.6., 8.7. 1906.

Migla lēni ceļas un mainās,

Augšup kāpjot iz upes dzelmes,

Ce|as un mainās dīvainos tēlos,

Plešas un valstās, un ainas jūk.

5 Miglai līdzi cejas un mainās

Mīklainas ainas iz dzi|as dvēsles,

Jūsmas un domas, un plūstoši tēli.

Acis aizrautas ainām seko

Caurām naktīm pie upītes malas,
iū Kā tās ceļas un mainās, un jūk

Mīklainā gaitā.

Caurām naktīm sēdēt un miglu tvert,

Un miglas ainās minēt miklas —

Bet miglas ainas netop par dzīviem tēliem,
ts Un dvēsle ainās izgaro tukša un iūst

Kā vasaras karstumā tērce.

21.7.1906.
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Celiņš pa zāli un labību lodā,
Lēni šūpojot zirgs mani nes.

Siens gul saulītē nopļauts vālēs —1
Vēl nopļauts tu smaršo, mans mīļais siens,

5 Ak, būt man kā tev un nopļautam smaršotl

Teic siens: «Drīz būsi!»

Spīd akmens saulītē, ceļmalā nomests =

Vēl nomests tu spīdi, mans mīļais akmens,

Ak, būt man kā tu un nomestam spīdēti
10 Teic akmens: «Būsi.»

Dveš zeme saulītē uzartām vagām «—»

Tu uzarta dvašo, tu mīļā zeme,

Ak, būt man kā tu, kas uzarta dvašo!

Teic zeme: «Būsi.»

15 Celiņš pa zāli un labību lokās,

Lēni šūpojot zirgs mani nes

Pie tevis, pie tevis!

21.7. 1906.
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Dvēsle sēd pie spoguļa

Dienā, bet vēl mīļāk krēslā:

Platām acīm nolūkojas
Savas pašas acu dzelmēs.

5 Acīs atspīd debesis,

Zaļa daba, melna dzelme,

Netverami spīgo jūtas,
Dziļumā kā nakts guļ mīkla.

Dziļo mīklu atminēt

10 Dvēsle raugās savās acīs:

Bezdibens un vientulība«-«

Acis aizveras bez vaļas.

22.7. 1906.
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Prāts, mans ārsts, ap mani staigā,
Galvu lauzīdams, ko darīt:

Vājnieks mūžam nīkst un vārgo,
Nelīdz mācības, ne zāles.

5 Jūtas, žēlsirdīgās māsas,

Silti sedz un maigi glauda,
Sēd pie gultas gurdā vaigā,
Asras rit uz spilventiņa.

Gaisā iet! — Tur auksts un vējains;
to Ļaudīs! — Ko viens otram līdzam? —

— Aizklāts logs un rāma gaisma, —

Un tik daudz, tik daudz ir laika.

22. 7. 1906.
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Kad iznāk posts iz liktens vārtiem.

Garās drēbēs tam žēlabas seko

Un klusas raudas ved pie rokas,

Ret vaimanas pakal balsī brēc
5 Un aizsteidzas priekšā, un atgriežas atkal,

Un ķērc bez miera, un mulsina prātu,
Un postu vēsta jau jūdzēm tālu,
Priekšlaikus sirdis ar bailēm krata.

Salstot un slapstoties trīsas lien,
to Pie sāniem gluži tām draudi kauc,

Un lāsti špako bezzobu mutēm,

Nevarīgi uz spieķīša balstās,

Un, kad jau posts sen steidzas tālāk7,
Lāsti, un raudas, un vaimanas plosās vēl,

15 Bet pēdējās žēlabas paliek mājās,
Garās drēbēs pa istabām staigā
Un cauras naktis pie gultas sēd,
Drebošo dvēseli rokās tura.
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Kur ir tas darbs,

Kur pielikt spēku,
Kas prasa zibeni,

Kas prasa liesmu?
5 Kur klints un ozols,

Ko varai šķelt?
Viss zems un klajš.
Ko spārdīs zibens?

Viss purvā mircis.
10 Ko kveldēs liesmas?

9 8. 1906.

Es zinu, ka nekā es nepanāku,
Pd velti gaisu vi|po mana balss,

Kā nopūtas pa velti cilā krūtis,

1 ai smago nastu veltu no tām nost.

Es zinu, ka nekā es nepanāku,
Bet ilgas pārvarim mani dzen

Un svaidās kā lapsa dzelžos:

Bet tomēr, bet tomērl

17. 8. 1906.
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Ar tukšām rokām es eju mājās —

Atkal un atkal — kur esi, dvēsle?

Daba saistīta miegā bez apzinās,
Kas viņu modina, tam viņa runā;

5 Cik gara tai iedveš, tik pretī dveš.

Ļaudis staigā un runā, un smejas.

Bet viņu acīs mirdz dvēsles tukšums.

Cik mīlas ielej, tik bezgalā zūd,

Vai izsmel sev sirdi visu līdz galam . j i

10 Kur esi, dvēsle? es eju atkal,

Līdz nesīs celi — kur esi, dvēsle?

23. 8. 1906.

Izraut iz dvēseles visu, ko mīlu, ko turu, kas esmu —

Sirds, vai tas iespējams nav, sirds, vai tā spēka tev

tiks?

30. 8. 1906.

Mākoņu ēnas pāriet tiem pār viņu pieri kā domas,

Reti ērgli velk savus lielos lokus,

Un gaisa kuģotājs paceļas ziņkārīgi telpā.
Tur nevar dzīvot priekš sevis tīkamu mazu,

Bet visas lielās domas no turienes vāk

Savu svētīgo valgumu r-n

Buda un Kristus, Ruso.

12.9. 1906.
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No zelta matiem

Stīdzipa

Starp tavām krūtīm

Izstiepta,

5 Pie krūtiņu galiem

Karājas.
Tur mana dvēselīte

Šūpojas

Kā spīdinzaļgans
10 Spigulīts,

Un šūpojoties

Matiņš trīc;

Kā krūtiņas nodreb,
Kad pukst tev sirds,

15 Tā matiņš un spigulīts
Zeltaini mirdz.

12.9. 1906.

Un jūs nolādēta tauta būsat,

Ja jelkad to pierainēsat rāmi,

Ja bez šausmu un bez dusmu būsat.

Nav šīs dziesmas teiktas garam laikam,
Lēnam daiļumam, un asins briesmas

Ir šīs asnis dziesmās izspiedušas.
Tās nav manas, tās ir visas tautas,

Manām asinīm tik uzrakstītas.

18. 12. 190b.
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1

Vai, dvēsele, sarksti

Pati no sevis

Kvēlošā kaunā?

Tu neticēji.

5 Tu neticēji,
Ka ir vēl jūsmas,
Ka ir vēl jaunas
Sārtzajošas sirdis

Kā ziedoņa zāle,
10 Kas elpo pret sauli.

Tu neticēji,
Ka ir vēl smalkas

Trīsošas stīgas,

Kas vieglai vēsmai
15 Skan saldi pretī.

Tu neticēji,
Ka ir vēl krūtis,

Kas spētu mīlēt

Caur tālēm cauri,
2o Kas nedzird neviena

Mīlas vārda,

Kas neredzneviena

Laipna smaida,

Kas neprasa sevim

25 Ne rokas spiediena,
Kam pietiek jūtas,
Kas dveš iz dziesmām

Un labas sirds,
Kas spīd iz burtiem.

30 Vai, dvēsle, sarksti

Kvēlošā kaunā?

Tu biji vāja,
Tu neticēji.



II

Tu pati sevi

35 Gribēji vairīt

No auksta skata,

No vienalga vārda.

Tu savu svētumu

Gribēji apslēpt,
40 Lai skanas sevī,

Tukšumā izgaistu,
Lai rupjas rokas

Nerautu stīgas,

Lai puku dārzā

45 Nemītu rozes.

Lai tavu avotu

Nesadumbrotu,

Lni neizsmeltu

Dzidro veldzi.

50 Tu biji gudra,

Miļā dvēsle.

Tu gribēji sevi

Taupīt un sargāt.

Neesi gudra,
55 Esi tik liela,

Neesi avots,

Esi upe.

Teci taii

Un plūsti plaši,
60 Dzirdi tauriņus,

Ņirbošos spārus,

Dzirdi puķes
Un zaļo zāli.

Un lielos pulkus
65 Raga lopu,

Kas tavus krastus

Sabrien dublis:

Tavs ūdens beigas

Nomazgās visu.

98
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70 Neesi gudra,
Esi tik liela,

Lai tava devuma

Pietiek visiem.

111

Tici pats sevim,
75 Neviens nav tik niecīgs,

Ka nebūtu zelts,

Ka nebūtu nesamaksājams
Dimanta dārgums,
Dzīva cilvēka

00 Dziļā dvēsele

Neizpētīta
Visos mūžos.

Aizlaiku kustības

Noslēpumu
Bfl Dīgjus jaušam,

Sēklas, kas slēpjas
Akmens sirdī

Un tālās zvaigznēs.

IV

Jūs, dienderu dvēsles,
30 Skaudīgiem skatiem,

Glūnošiem soliem

Man pakaļ līdāt

Ošņāt manus ceļus,
Manas jaunās drebēs

05 jūs apnēsājāt,

Purpura mēteli

Aptraipījāt
Netīriem pirkstiem.
Man riebjas šis mētels,

100 Kas bijis jums plecos,
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Juras vilcies pa kājām
Pār garumgari
Netīrās istabās,

Krogos.

105 $c, ņemat, izdalāt viņu

Kaudamies, kliedzot

Savā starpā pa lupatām:
Sim lupatiņa, tam lupatiņa,
Ko savus pelēkos

no Ikdienas svārkus

Sarkani izraibot.

Ejat tad apkārt dziedādami

Un rādāt ļautiņiem

Kumēdiņus
115 Kā ziemsvētku dāki,

Dēvēdami sevi par dieviem.

Man mētels nav vajdzīgs,
Es esmu audējs,
Es audīšu pats

120 Sev zelta svārkus,

Un, ja man tie apniks,
Es metīšu ielas vidū

Vizuļu saujas,

No viena vizuļa pietiks
125 Visai dzivei ko starot jums,

Jūs, dienderu dvēsles,

Kas druskas raujat
No bagāto calda

Un nesat tās apkārt, lielīdami

130 Kā savu mantu.

Jūs negribat godīgi sēst

Pie galda un ēst,

Jūs kaunaties sevis,

Jūs dienderu dvēsles!
»3fl Bet bagāts galds ir klāts

Priekš godīgiem ļaudīm.
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V

Tu bagātā dvēsle,
Tu visiem devi,
Kas vien tik nāca

140 Uz tavām mājām.
Tavs galds bij klāts priekš visiem viesiem,

Un visi aizgāja sātni un gausi.
Un tomēr tie lūkoja

Slepus ko noņemt
145 ļjn priecājās gauži

Par savu maņu gudro
Un ka tu esot tāds muļķa virs

Un neprotot sargāt
Ne savu drusciņu krājumiņa.

150 Bet, ko tie bij dabūjuši no tevis,

Ar to tie lielījās apkārt daudz,

It kā ar sava paša mantu.

Bet tu tos apbalvoji,
Lai viņi mājotu pie tevis,

155 Lai būtu tev draugi,
Kas mīlētu tevi

Un mācītos mīlēt visus ļaudis.
Bet viņi atnāk un paķer, un bēg.
Vai viņi sev paši grib dvēsli dēstit

100 No tava dārza paņemtiem dīgļiem?
Vai viņi grib stāvēt uz pašu kājām?
Grib lieli kļūt, lai citiem dotu?

Ak nē, viņi grib kunga,
Kas viņus valda,

105 Un tu ar viņiem runā kā draugiem.
Esi kungs, un viņi dievinās tevi.

Tu gribēji sevim draugus audzēt,

Vai tad tu zini, kā to var iespēt?
Vai tad var pārvērst puķi par koku?

170 Mūžam un laikam vien tas ir spējams.
Tu devi, devi

Pārpilnām rokām

Bez skaita, bez mēra,

Kas vien tik nāca.
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175 Kur tu gan liktu

Savu pārpilnību?
Tev bij jādod,
Lai vieta tiktu

Tavos plašajos apcirkņos,
100 Kur tilptu labības kaudzes,

Kas plūda kā avoti

No tavām zaļām druvām.

Tev bij jādod,
Lai nepelētu graudi,

105 Lai neapspiestu jauno ražu.
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7907

SODI BEZ GALA

Pār visu zemi asins smaka staigā,
Vēl dzirdu, baroni pēc asins klaigā.

Pēc vairāk, vairāk tik šie vilki kauc,

Arvien par maz vēl tiesāts, kauts un šauts.

5 Vēl kara stāvoklis nav atceļams,

Par daudz tas ir šiem vilkiem patīkams.
Tā viņiem neļāva nekad vēl rīt,

Kā viņi ļaus, lai sodu laiki krīt?

Vēl vilkiem netiek asiņu, ko dzert,
10 Vēl mums to vārdu nav, ko asins tvert.

Jau krievos atriebies ir nāves sods:

Šiem nē, jo «sirds ir kurzemnieka gods».
Vai ir tik saldas zemniekasiiūs,
Ka vilks tās dzer un dzer kā aizsalcis?

15 Vai septiņsimtu gadu nepietiek?
No jauna mūs par ēsmu vilkiem liek?

Vai visu tautu gan šī sauja rīs?

lad ātrāk aizrīsies un pārplīsis.
Lai vilks cik asins kārs, tas neuzvar,

20 Bet uzvar tas, kas strādā, pļauj un ar.

3. 1., 6. 2., 3. 8. 1907.

EPIGRAMMA

Tie «deutscher Gott» un «mūsu» dievs tik saukā —*

Nu, lai viņš ir tik vācu, jūsu dievs,
Mums mījāks miets, un tas nav tievs,
Ko dzīt jūs abus laukā.
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PĻĀVĒJS

h pastattiesas dziesmām

Nu pielūkojat,
Vai jums kas svēts,

Nu tas tiks pļauts,
Kas bij še sēts.

5 Nu viss, kas kaitīgs
Sai druvā būs,
Tiks izravēts

Un krāsnī kļūs.

Jau saule tveicē,
io Jau bālē lauks,

Nu cirpe cirps
Un sauja žņaugs.

Vai gods un cilvēks

Pie juras bij svēts,
•5 Vai nauda vien,

Un cits viss lēts?

Ko jūs še sējāt
Gadsimteņos —

Vai graudos ies

20 Vai pabiros?

Jūs naidu sējāt
Un niknumu,
Nu pļaus jums to

Ar uzviju.

25 Ar mūsu sviedriem

Jums slacīts lauks, mm

Nu skatāt vien,
Kas tur jums augs?
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Ar mūsu asnīm

30 Lauks apmēslots —

Kāds stāds tas būs,

Kas jums tiks dots?

No mūsu sviedriem

Tiks jums sūrs,

35 No asins lāsām

Birs pilns jums pūrs.

Liels birums ražas:

Divdesmits grauds mm

Mēs, ļaudis, cietām

40 Tik daudz, tik daudzi

Nu pielūkojat,
Vai jums kas svēts,
Nu tas tiks pļauts,
Kas bij še sēts.

45 Nu saule tveicē,

Kalps dalģi trin, mm

Tik pasmejas:

Viņš darbu zin.

15. 1. 1907.

2. 2. 1907.
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NEPIEDODAMS PARĀDS

Tūkstoš bērnu brēc: kur mūsu tēvi? —

Viņu asinis no jums mēs prasām!
Tūkstoš jaunavas: kur mūsu mīlie? —*

Tūkstoš sievas sauc: kur mūsu vīri? —•

5 Tūkstoš tēvi: dodat mūsu dēlus! —*

Vipu asinis no jums mēs prasām!
Bet par visiem kliedz ar balsi mātes:

Ko mēs sāpēs esam dzemdējušas —

Bērnus, tēvus, vīrus jūs mums kāvāt!
10 Visu Latviju un tālus laukus

Pilnus pielējāt ar viņu asnīm.

Jūs mums parādā tās dārgās asins!

Un šis parāds nevar tikt jums piedots:
Kā jūs piedzenat līdz pēd'jara grasim.

15 Tā jums piedzīts taps līdz pēd'jai lāsei!

Tūkstoš mātes brēc ar lielu balsi:

«Lāsts, kas aizmirst spēj! Mēs nepiedosim!»

8. 2. 1907.

31.7. 1917.

Platā lapa, vēsētāja,
Vēsē manu karstu galvu;
Ceļa malā sēdīšos,

Galvu liekšu tuvu klāt,

Kā tai manai meitenītei

Klēpi galvu guldināju.

31.7. 1907.
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Ar jaunu gadu! Un ar jaunu laimi!

Mēs saucam atkal savus saucienus

Un gaidām atbalsis no malu malām:

Ar jaunu gadu! Un ar jaunu laimi!
5 Visapkārt tumšs un tukšs, un klusums guļ.

Ko viss tik tumšs kā pusnakts, kluss kā kaps?
Nevienā logā nemirdz svecītes,
Neviena sauciena, nevienas dziesmas,
Kur agrāk dimdēja un uguns šķīda,

10 Kad jaunu gadu sagaidīja prieks.
Lai pate pusnakts būtu, ceļaties
Ar jaunu gadu un ar jaunu laimi,

Jūs, mani mīļākie, jūs, senie draugi,
Kas manu sirdi visu aizņēmāt

15 Ar savām varonīgām dvēsles kvēlēm,

Lai pate pusnakts būtu, ceļaties!
Un degsim uguni ar jaunu gadu!
Ar jaunu laimi apspīdēsim brāļus.

Jūs taču reiz, kad aicināja laiks,
20 Man līdzi izgājāt pa jauno ceļu.

Un visus sūros garos gadus cauri

Jūs nesāt gaismu tumšam miljonam.
No viņa mūsu spēkus smēlāmies,
Lai viņa spēkus ātrāk atraisītu,

25 Mēs — viņa acis, ausis, rokas, galvas.

Visapkārt tumšs un tukšs, un — atbalss nau.j

Ak, ko es mānu sevi veltām ainām:

Tie mani mīļie, mani dārgākie
Gul saplosīti, pa visu tēvuzemi izkaisīti,

30 Ne tēvs un māte nespēj uzlasīt

Un klauvē mēnešiem pie durvju durvīm,

Un visās nomalēs un smilšu kalnos

Pēc mīļām miesām meklē vaidēdami;

Ne nedzīvos tiem nedod atpakaļ,
35 Lai māte neredz, kas tiem padarīts,

Un visu zemi pilnu nepiebrēc ...
Visapkārt tukšs un tumšs, viens vienīgs kaps;
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Tā zemes sāls ir akli samīdīta,
Tas zemes zieds ir tīšu plūkts un plēsts,

40 Tā rota zemei norauta no galvas!
Kā jūs pie vārda saukšu, mīļie, dārgie?
Tu, tu un tu, — tu svētais mocekli,
Kas rūgtās mokas izdzēri visdziļāk *m

Tik klusums aizsniedz tavu svētumu!

45 Tu taisnais, mūsu gods un sirdsapziņa,
Tu dimantskaidrā, cēlā dvēsele,
Ko pašlabuma pīšļi neaizsniedza,

Kas nosirmoji, nesot tautas sāpes, —*

Kā jūs pie vārda saukšu, dārgākie!
50 Kad runāts vārds jau sajūtams kā smagums,

Kā rasa gulst uz jūsu ziedudvēslēm,

Kad tikai vientulības dzijās domas

Bez skaņas cilā jūsu svēto miņu.
Balss aiztrūkst, saucot visus tūkstošus,

55 Tie kaudžu kaudzēm, šķiet, man virsū gulstas,
Kad visus sakraut, viņi aizsprostotu
Vai pašu Daugavu, ka pāri plūstu mm

■— Lai arī būtu pāri plūdusi,
Ka noskalotu zemes asins nost.

60 Ak, cik ir plūdušas tās latvju asins,

Kopš tapa trekni muižu tīrumi!

Vēl pilni visi mitrie mitekli
Ar strādnieku un kalpu augumiem,
Un ārpus — krievu, leišu mitros mūros

65 Vēl mūsu brāļu kauli mirkst!

Un ziemeltundras visas piebērtas
Ar mūsu mīļiem; tālās ārzemēs

Tie aizpūsti kā ugunsgrēka plēnes!
Ar jaunu gadu un ar jaunu laimi!

70 Ak, draugu mīlā balss man neskan vairs,

Tie, kas mani mīlēja, tie miruši,

Es atkal esmu viens

Kā viņā pirmā trimdā; atkal skatos

Iz lielās tāles mūsu nākotnē;
75 §c labāk redzēt nekā mutuli,

Kur griežas kūsādama ikdienība.

Un atkal dzimtene gul manā priekšā
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Kā plaši izplatīta balta sega,

Ar zilu jūras lentu apšūta.
80 Zem baltās segas svaigi kapi —

Jā, kapi, jā; bet sega nav vairs balta,
Par daudz tā mērcēta ir asinīs. —

Ak vai, cik skaidri toreiz paredzēju,
Cik pārāk pareizi, kāds laiks vēl nāks,

•S Pēc brīnumskaistā ziedoņa tās briesmas-

«Līdz elkoņiem, kā miesnieks, aptriepies,
Par mieru mēļodams un klusu kaudams

Pa pulkiem nevainīgus upurus

Par labu kultūrai un gara gaismai;
oo Viņš tautas asrās slāpē, žņaugos žņaudz,

Tām mutes aizbāzdams, lai pārāk nebrēc.»

Kas mani milēja, tie aizgājuši,
Un jaunos draugus neredzēs šīs acis,
Bet brīves slāpēs tauta neatdzersies,

95 Un mūžam dvēsles iedegs sajūsmā
Un sirdis nesavtīgi ziedosies,
Lai sniegtu lielos cilvēcības mērķus,
Un arī mūžam būs — kas mani mīlēs,

Kaut manas rokas neskars tos, — tie būs;
ioo jo mūžam būšu es pie darba tautas,

Kad viņas ilgu jūtas jāizteic,
Kaut jūdžu tālums, mūžu laiks mūs šķirtu.
Ar jaunu gadu un ar jaunu laimi

Nu sēdat līdzās garā, jaunie draugi,
105 Par mīļo dzimteni man apsakat,

Par viņas sāpēm, cīņām, cerībām,

Tad atkal skatīsim, kas laikā vārās,

Un šķirsim nākamības grāmatā.
— Jūs klusat? Vai tik ļaunas jūsu ziņas?

no Vai saliekts dzelžu zizlis — sparība?
Vai lauzta cerība, tas zajais koks?

Vai jūsu mazticīgos šaubas ņem?
Kaut gan mums jātic nav, jo mēs jau zinām.

Jā, jā, tā būs: jau mazticīgie šaubās;
115 Jo tiem jau šķiet, ka vētra pārskrējusi,

Ka tā tik elpu atņem jaunai pūsmai.
Nē, mēs starp divām vētrām tagad stāvam,
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Starp to, kas pārskrēja, un to, kas nāks.
Jo lielāks bija vējš, jo dziļāks klusums.

120 Tas pirmais grūdiens, cīna vēl ir gara,
Tik mazie vēji vien ir cēlušies,
Vēl lielie maigā miegā gul, bet miegā staipās*
Jūs alojaties, jūs, kas izmistat,
Tik bailes aklas dara jūsu acis.

125 Lūk! Lielā katlā tvaiki — dūmi kūp,
Met virums burbujus un sprakst, un šlaksf,
Un uguns lokās, tāli dzirkstis svaidot;

Pār zemes lodi skraida virpuli,
Un tirpuji pa zemes miesām trīso.

13° Es dzirdu teic: «Mēs sakām to vienmēr,
Ka mēs tik ejam vienās uzvarās,
Tik nepagurt, bet viņi, lūk, jau pagursti»
Bet vairums, redzu, tikai stīvi skatās.

Jūs klusat vēl? Jums kauns un dusmas vaiga?
135 Vai jūsu ziņas ir vēl Jaunākas?

Var šaubas triekt, var atliekt spara zizli.

Un cerība no jauna koši zaļos.

pm «Mums lauzta cerība un zizlis aizmests,

Bij teikts, mēs veikšot, dzīvi netaupot,
140 Mēs mirām tūkstošiem un zaudējām.

Bij teikts: lai visi cejas; tauta cēlās,

Mēs vest to nepratām — un zaudējām*
Mēs nesapratām apsvērt savus spēkus.
Nedz lielu mērķi spraust, kas sasniedzams,

145 Ne mums par labu lietot apstākļus.
Mums nebij skata — apņemt nākotni.

Nu gadiem celtais proletāru nams

Gul, drupās kritis, izmētātās dalās,

Tik pāris sienas vien ir atlikušas.

150 Mēs drupās noskatāmies vienaldzīgi.
Tur nav ko žēlot, nav ko glābt un labot.

Jūs alojāties, jūs, kas mū/.am saucāt,

Ka mēs tik ejam vienās uzvarās.

Jums rūpēja tik iegūt brīvību,
155 Bet viņu paturēt jūs aizmirsāt.

Jūs zinājāt, ka vieni neuzveiksim

Bez visas Krievijas, bet tomēr sākāt.
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Un vienas galvas nebij Krievijai,
Kam visus spēkus pārzināt un aptvert

160 Mums lauzta cerība un aizmests zizlis.»

Daudz rūgtu vārdu, kas paliek neminēti.
Es vēl dzirdēju.
Ir biedros uzticība zudusi

Uz skaistiem vārdiem un uz skaistiem žestiem,
Uz savstarpējiem strīdiņiem līdz nažiem,
Uz garu garo matu skaldīšanu,
Kad virsū ienaidnieks nāk pašulaik.
Mums sauc: tik nepagurt, tik nepagurt,
Mums taču bij un paliek uzvara,

170 Jo ļaudīm nevar teikt, ka zaudējam.
Ak, neprātīgie, vai jūs neredzat,
Ka mānot izzūd katra ticība,
Tik patiesība vien vēl var mūs glābt.
«Ko darīt tāļāk? Darīt nav nekā.

175 Ir beigta lielā cīņa, visam gals.
Lai katris glābjas, kas var paglābties;
Lai savas sāpes, savu izmisumu

Nes tālā pasaulē vai zemē rok.

Vai skaņās raudas liek un vējā pakar,
180 Vai savā sirdī klusu sagraužas;

Vai aiziet projām šikā māju dzīvē

Ar zemiem ikdienības mērķīšiem;
Kas vājāks, meklē apreibt, aizmirst sevi,

Mest skaidru apziņu un ļauties māņiem,
185 Un nogrimt dekadences mistikā

Un bērnišķīgā ticībā, un tumsā.

Cits meklē aizmirstību reibonī

Un nokauj savu apzinīgo garu,

Un zemai lopu dabai vaļu ļauj,
190 Un valstās dzeršanā un miesas baudās,

Ar miesu līdzi garu nokaudams.»

Nē, nē, nav tiesa, to es neticu,

Tas nevar būti Tā pašam pazemoties!
Tā nevar visiem pietikt! Tas nav viss,

IQS Ko darīs vīri, sakāt manim visu!

Tad teikšu visu tev, jo tas nav viss:

Vairs brālis brālim netic, biedris biedrim.

Viens otru nodod un ar to vēl liels.
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Un gaišā dienā rādās netikums

200 Ar savu kailumu un nešpetnību.
Ir gods un drosme likti apsmieklā,
Un cēlais karogs top pa dubļiem vazāts,
Bet gurdām, nejūtīgām, valbām acīm

Uz visu vienaldzība noskatās.

205 Kā vērsis, kad tam blakus vērsi nokauj.
Tā, nu tu visu zini, vai nu tiks?

Ar jaunu gadu un ar jaunu laimi!

Uz manām acīm pusnakts uzkrita,
Pie manas debess zvaigznes nodzisa,

210 pār zemes lodi staigā virpuli,
Un tirpuli pār zemes miesām triso.

Mēs salstot gaidām jaunu gadu nākam,
Ar jaunu laimi, labāku par šo,

Ko nu jau vaidot baudām trejus gadus.
215 Siem gadiem augstas laimes iedzēra

Ar putojošiem asinskausiem zvēri,
Un tādēļ asins caurus gadus lija.
Kas iedzers jaunu gadu? Kāds būs dzērienā?

Kad asins atriebsies un asaras?

220 Tās kungi ilgi dzer un slāpst arvien,
Tās slāpes vairo, jo ir sūrin sūras.

Un kur tad sviedri vēl? Gadstūkstošiēm

No tiem ir barojušies valdītāji.
Jā, jā, es zinu, ko jūs nenākat.

225 jūs tagad trīsot sēdat klusumā,

Ikviens par sevi, pulcēties ir aizliegts,
Un salstat bailēs, gaidot jaunu gadu.
«Tā mūžam bijis ir,» jūs tagad sakāt,

«Un paliks mūžam, beigta lielā cīņa.»
230 Tās vēl nav visas jūsu bailības:

Kad vecais gads jūs kūla pātagām,
Vai jaunais nekuls skarpijiem, ak dievs?

Tas meldiņš zināms, tā viņš tālāk iet:

«Nu viss ir beigts, un velti bija celties.

235 Tā mūžam bijis, un tā mūžam paliks.»
Kas nezin liberālus? Guļat vien!

Tik vienas dzirkstēs krislīts kvēli glāba.
Drīz cilvēks gaist, un pēdas nepaliek.
Tik tauta, turētāja, viņu sargā.

210 Un kad i tauta gaist, tad tautas paliek
Un darba leģions, kas visām tautām
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Ir viens un nešķirams un visam pamats;
Tas ir tas okeāns, un visas tautas

Tik viņa viļņi, kuri kāpj un krit,
245 No okeāna nāca man tā balss:

Jūs mazticīgie kopā sēdētāji,
Jūs gribat vadīt, pirmie izmistat!

Jūs tikai esat viļņu putas vien,

Kas top visaugstāk gaisā uzsviestas,
250 Kas top vistālāk dzītas krastmalā,

Kas top visstraujāk atsistas pret klintīm,

I viļņi augstākie tik asīm sniedz,
Tik tālāk pārredz smilšu blāknumu.

Viss spēks un spars, un nerimstošā dziņa
255 Tik nāk no pārvarigi plašās plūsmas,

No pārmērīgi dziļā, pilnā klēpja.
Vēl pašā dzelmē ūdens smagi guļ.

24 8 1007.
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Vairs tagad šaubu nekādu nav,

Tā cerētā nākotne atnāk;
Ar šaubām un neizsakāmām sāpēm
lekustinājām to lielo kuģi.

5 Tad viņš dārdēdams drāžas no laipām;

Augsti ūdens šļāc un putas šķaida.

Jūs saucat «vai!», ka viņš pagrimst zem ūdens,
Un jūsu cerības līdzi grimst,
Jel reizi aizkļūt uz viņam laimīgām salām.

10 Nebēdājat, — drīz kuģis celsies iz viļņiem

Un rāmi un peldēs uz jūras;
Jūs kāpsat iekšā un brauksat pāri

Gaviļu gavilēm.

Kas pats kuģi cēlis un laidis ūdenī,
15 Tam šaubu vairs nevar būt,

Var tagad atpūsties un posties uz lielo ceļu.

Es savos sapņos un domās

Sen jau dzīvojis esmu tais tāļajos krastos.

18. 9. 1907.
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Bot man nekad nau paticis sapnis vien,

Es gribu darbu un patiesību.
Rokām taustīt un acīm redzēt.

Es zinu to zemi tuvāk nekā no sapņiem vien.

5 Es esmu pētījis visas ziņas par viņu.

Es nevaru citādi elpot, kā skaidru gaisu.
Man nepietiek dekadences smacīgā istabas šauruma.

Man nepietika sapņu, vai vajdzēja tikt tanī zemē,

Tādēļ es līdzi kuģi cēlu un laidu jūrā.

10 Nu cīņa beigta, es varēšu sagatavoties
leiet tanī solītā zemē, braukt uz Bimini.

Vēl tāls ceļš, bet ceļš puto

Skaisti; neaiztikšu — arī labi.
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Debesu ābeli vēji krata

Pa rudens naktīm,
Sīkas zvaigznītes zemē krīt

Kā āboli mirdzot.

26. 9. 1907.

Zem manām kājām mēness dilst,

Zvaigžņu ceļa zvaigznes kā zvirgzdos birst,

Kad klusās naktīs staigāju debess lokā.

26. 9. 1907.

Mākoņsvārku skaras

Norautas karas pie akmens ragiem:
Drūzmā noplīsa garās vīles,

Kad mākoņi traucās pār kalniem nakti,

5 Lietu atstiepjot pilniem klēpjiem.

Tagad tie, piekusuši no darba, dus;

Visa debess grīda kā noklāta,

Kā tirdzniekiem uz naktsguļu ceļā:

Mākons pie mākoņa līdz pat apvārsnim,
10 Lielie locekji cits citam pāri.

26. 9. 1907,
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Kad atnāk nakts,
Tūkstots dzirkstelēs debess atspīd
Un lēnu gaismu mēnesis laista

Pār tumšo zemi.

Bet pretī debesīm tumšajā zemē

Cilvēki aizdedz savas sveces,

Un tūkstots dzirkstelēs pilsēta atspīd.

27.9. 1907.

Kūp kupli mākoņi iz kalnu spraugas,
Kā lielā blāķī gaisā aizmetas.

Pa lidzenumu pērkons rūc un dobji nosten.

Tur milzis nopūšas (?) ar plati vērtu muti,

lekš kalnu lejas ievēlies kā gultas
Un siena kaudzi pasviedis zem galvas.
Kur kāju spēris, asīm platas dūkstis,
Kur pirkstiem grābis, —i bedres.

29 9. 1907.
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Uz krēslainiem kalniem,

Uz rimušu gaisu
Caur mākoņu plaisu
Krīt zeltaina migla.

Zilmēļa gaisma
No debesīm dalās,

Ap brūnajiem mākoņiem
Zeltītas malas.

10. 10. 1907.

Tur, kur saule vasar' gulējusi,
Zāle zeltīta vēl rudens pļavās,

Lapas zeltītas vēl rudens mežos,

Kailie rugāji vēl zelta krāsā.

Izkrituši zelta saules stari,
Saules gultasvietā nomētāti,

Tā kā dzērves ligzdā paliek spalvas,
Kad tā aizlaižas uz silto zemi.

17. 10. 1907.
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Man nau vairs mīļa dzīvojamā dzīve —

Vai es tās sāpes kādreiz pārvarēšu?
Tik dziļi, neatlaidīgi tās gul
Kā melnas dūņas pašā jūras dzelmē.

5 Un tomēr man tās vajga pārvarēti
Man pašam būs vēl darbs un daudzi mūži

Vēl tautai jālauž cels uz nākotni.

Kad Jeremija: tautai sāpes remdēt,
Es labāk būtu bijis Jesaja.

10 Vai labāk vēl kluss zēniņš nācis.

Bet vīram jāuzņemas visi darbi,

Tos nevar izvēlēties, tie tiek doti,

Un izvēlēties var tik vienu vien:

Vai dusu jeb vai darbu.

20. 10. 1907.

Kalnam plecos ugunssarkans mētels,

Silti ietinies viņš līdz pat galvai,
Melna cepure no dūmu blāķiem
Izrotāta iesarkanām spalvām,
Kas no vēja dzītas plivinājās.

31. 10. 1907.

Es lasu laikrakstos, kad manim nāk

No drauga piesūtīta kāda lapa,
Ka dzīve atkal veco gaitu sāk.

3. 11. 1907.
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Nupat iz olas izšķīlušies cāļi,
Vēl daži čaulas nes uz muguras.

«No visām laika parādībām, brāļi,

Mēs paši jaunākie,» čiepst balstiņas,
5 «Mēs paši modernākie mūsu sētā,

Un mūsu čiepstējums ir pēdējs vārds

Tai dziedāšanā; akmeņiem lai mētā

To, kas tam netic, lai dedz uguns zārds.»

Tiem cilāt spārniņus un tekāt bauda,
10 Jo visā sētā nebij redzama

Neviena runča, — kokā snauda tikai

Melns vanags, noguris no saulgoža.

16. 12. 1907.

No rītus klāts ar rasas lāsām

Viss zemes vaigs.
Caur bālām agras dienas krāsām

Viņš viz tik maigs.

23. 12. 1907.
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Bads viņu iekšas grauž,
Rokas ņemtas nost,

Viņu vismīļākie postā mesti.

Sievas un mātes, un zīdokļi bērni

5 Līdzi cieš un nes,

Un nesauc pēc miera,

Pēc puķēm un prieka, un mīlas smaidiem,
Un rāmuma

Kā jūs.
io Tās nekrīt rokās cīnītājiem,

Asarām nedara grūtas tiem sirdis,

Nedara pārmetumus par varonību

Un nepeļ par nerimšu [?] dūšu [?]
Kā jūs.

15 Tās slavu teic cīņas vīriem,

Mudina viņus neatlaisties

Dēl bērniem un sievām.

Labāk mirt visiem,

Bet reizi beigt šo nepanesamo dzīvi,
20 Kuru ar puķēm izrotāt,

Kuru apslēpt ar mirdzošu segu

Gribat jūs,

Mānītājil
Kauns jums, kauns!

25 Sev jūs cerat ar gudrību dabūt

Siltu vietu šinī dzīvē

Un rotāties puķēm un smieties,
Lai citi raud.

Kauns jums, kauns!

30 Esat cilvēki jel šo brīdi,

Kad jūs ar nespējat būt par vīriem.

īss, ak, cik īss ir sajūsmas brīdis,

Pāris mēnešus, pāris gadus,
Tad jau atslābs atkal viss,

35 Un jūs varēsat izgulēties.
Nāks laiks,

Ko tik drīzi jau gaužaties
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Pēc puķēm un miera, un mīlas smaidieml

Vai spēku necik jums nav?

40 TJn dziņas pēc darba jūs nejūtat,

Un aizrautība bez baudas jums sveša?

Par ātru vēl pāries sajūsmība.
Cik cilvēks ilgi

Spēj gan panest paceltu garu?
45 Nāks atkal laiks,

Kad sašļuks viss spēks,
Kad atkal rāmi un mierīgi tiksat.

Pārāk ātri tas nāks,
Darbs būs tik pusdarbā

50 Jums, pusei pas vīriem.

Bet paciešat jel vismaz šo bridi.

Nedarāt kaunu visai tautai,

Ka sajūsmoties tā nespēj.
Jūs taču arī dala no tautas.

55 Vai tad jūs gulēt un dusēt tik gribat?
So mazu brīdi jel nomodā esat!

Vai tad jums puķes un prieki
Var jel cik tikt, kad visapkārt raud?

Mieru jūs gribat, kad apkārt skan troksnis.
60 Ko jūs tā brēcat pēc miera darbiem?

Karš vēl nav beigts.
Izmisumā vēl vīri cīnās,

Zobus sakoduši, cieš.

1906.

1907. ?
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1908

Tik vienu, otru, trešo savu draugu
Es visu mūžu spēju paturēt,
Ak, ko es sargāju kā acuraugu,
Tas slīda man iz rokām, ak, tik drīz.

5 Es izmisuma sāpēs svaidījos,
Es sevi dzinu, vilku, un es augu,
Es tiku lielāks, kā es vēlējos,
Bet mani draugi, tikko gūti, gāja,
Un atkal tukša bij un auksta māja.

10 Bet vienmēr sevī meklēju es vainu,
Es trīcēju, kad jaunu draugu guvu,
Es zināju, cik drīz tas atkritīs.

Tad sāku dzīvi pašu vainot,

Kas loti daudz sāpes liek starp īsiem priekiem,
15 Bet ātri jutu savu bērnišķību.

Tā pate dzīve mani glāba,
Es augu ātrāk sāpju karstā tveicē,
Un mana galva augstāk pacēlās,
Un rima baigā sirds, un acis tapa

20 Pamazām gaišākas, es sapratu,
Ka dzīves ceļi citi, lielās sāpes
Ir ceļa akmeņi un ērtais bruģis,
Un arī citu es nu sapratu,
To lielo vientulību un ka draugi

25 Aizvien projām gājuši no manis,

Ka bērni aiziet pasaulē no tēva

Un tomēr līdzi paņem tēva dabu,

Un tēva labu izplata pa zemi.

Tā mani draugi atspirga pie manis

30 Un ņēma manu garu aizejot.
Es tagad redzu tos bez bailēm nākam

Un atkal aizejam bez izmisuma.

21. 1. 1908.
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Laimīgas liesmas

Līgo caur dzīslām:

Acīs tās staro,

Lūpās tās viļņo,
5 Sirdī tās dzirkstī:

Ar liesmu dvašu

Dvesīšu vasaru,

Ar liesmu dvēseli

Nesīšu tevi,

W Sauli un pasauli
Laimīgās liesmās.

2. 6. 1907.

10. 2. 1908.

Ak, cik skaisti viss

Bij tais vārdos tērpts,
Kā viens sudrabs, zelts

Tā tik laistījās.

Bet tas vārds bij tukšs,

Un tas zelts bij gaiss,
Kas tad laistījās?
Saule putekļos.

12. 2. 1908.
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Saules karstumā

Nobalo krāsas:

Cerības zaļums,
Ticības zilums,
Mīlestības sārtums —*

Nu manā priekšā
Visi pēc viena:

Līdzīgi pelēki
Putekļi put.

12. 2. 1908.

13. 11. 1918.

Tiklība tev neatmaksās

It nekā, ko tu no priekiem
Viņas dēļ še nebaudīji.
Nebaudi, ja tevim netīk,
Tikai neceri vēl algu,
Ka tu ej ar rūgtu muti.

16. 2. 1900.
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Ak, tas laiks, tas laiks,

Cik tas laiks ir ašs,

Kā tas garām skrien,

Acis nepamet.

Es tik sēdu viens,
Sēdu vēl tepat —■■
Nāc tu, ašais laiks,

Paņem mani līdz.

20. 2. 1900

Visu cauru dieniņu

Saulītes gribu,

Agri no rīta

Līdz vēlai naktij.

5 Ko manim palīdz
Viens otris stariņš,

Paslepus, neviļus

Atmests no augšasl

Es gribu ziedēt

10 Čemuru čemuriem,

Vīteņu vīteņiem,
Sarkaniem pušķiem.

21. 2. 1908.

Jūs rupjas dziesmas vairs negribat,
Es zinu, uz viņām jūs neklausāt:

Lai izteic tās jūtas, bet maigas, maigas,
Ne vecas, rupjas kara klaigas.

20. 3.1908.
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Dzirdu, ka tautieši

Saukdami sauc:

Ozola dēlus

Cīniņā sanākt.

5 Vicināt karogu,
Zobenu trīt,

let karapulkos
Es arī varu.

Dzimteni sargājot,
10 Asinis liet,

Dzīvību atdot

Es arī varu.

Skatos un lūkojos,
Kur tad tas karš?

15 Visur tik mīlīgi
Klusuinioš vaida.

Vīri kā ozoli

Diendusu snauž,
Paklusi krāko

20 Kā attāls pērkons.

Visa mana dzimtene

Mierīgi dus,
Ko viņai darīt

Ar manām asnīm.

7., 8. 4. 1908.
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It viss ir tev uz laiku dota daļa,
Tik vien ir tavs — tā tava brīvā vaļa.

Nekas nav cienīgs, ka tas mūžam būtu,

Ne pate dzīve kā tavas vaļas brīve.

1. 5. 1908.

Nekad es nebiju to iedomājis,
Ka ir tik tumša nakts, tik dziļa dusa.

3. 5. 1908.

Un, lai tev aizskarts nav ne mats,

Tu tomēr esi salauzts pats.

3. 5. 1908.
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Ko dzirdu jūs mūžam

Tik raudam un gaužām,
Vai slepenu mīlu

Atklāti paužam?

5 Vai tik vien to jūtu
Jums palika pāri,

Kopš ziemelis gāja
Pār dzimtenes āri?

Jūs staigājāt līdzi,
10 Jūs cerējāt arī,

Kad augstākās jūtās
Vēl cilājās buri.

4.5. 1908.

Jūs vēl to ziņu nezināt,

Tik smagas jausmas nojaušat;
Jums ar nekad tas netiks teikts,

Lidz viss būs izdzisis un beigts.
Ka četras latvju meitipas
Uz nāvi tika nopērtas.
Tās maiju svinēt gribēja,
Tām citas spējas nebija.

17. 5. 1908
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CĪŅĀ KRITUŠAM DZEJNIEKAM

PAR PIEMIŅU

laika lielumu tu samaksāji
Savām asinīm un savu dzeju.
Miera laimi tev bij lēmis liktens,

Lielais laiks tev trauca gludo ceļu.

0. 6. 1908.

Man jāšķir bij šie pantiņi
Ikviens uz savu lapaspusi,
Tie kopā celtu sadursmi,

Tos daba ērkšos iešuvusi.

Tik sīki, mazi pantiņi,
Nu kādēļ tie pa vienam likti?

6 6. 1900.

Viens es tomēr esmu aizvien,

Mīlas vārdi, ko ausīs man dveš šobrīd,

Skan tik tāli kā atmiņas,

Klīst kā sapņi no cerētām dienām,

Kā vientuļā bērzā laukā šalc,

Garām aizskrejot, vakarvēsmas.

11.6. 1908.
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Jau viegla dvesma tevi aizskar,

Jau elpas vilciens sāpina —

Kur, kuslā dvēsle, likšu tevi?

Nav manim pašam pavēņa.

5 Vai tīšu vārdu zīdatīnēs?

Vai jūtu mīkstās villainēs?

Vai tevi sildīt mīlas saule,

Vai veldzēt ilgu mēness spēs?

Pa maigām naktīm lēni ejam,
10 Kad sārtie blāzmas ziedi vīst;

Kad mēness pirmā ziedā raisās

Un sudrabspilvas leja līst.

IG. 6. 1908

SPĒKS UN SĀPES

Ko, spēks, ar sāpēm lauzties sāc?

Ik reizi sāpes tevi māc. —

— Lai viņas māc, ne viņas veic,

Kad spēks tām īsto vārdu teic:

Kad saviem mērķiem kalpot spiež —i

Pret savu dusaskāri griež.
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ROBEŽAS

Romanci

«Mans vārds, nudien:

Tik tāļ un gan'l
Nu nāc tik vien,

Vai tev, vai man.»

5 «Ir tevim teikts,

Lai neaizskar.

Tos nost, un beigts,
Kas man to dar.»

«Ir robežas,
10 Cik tāli iet;

Lai pieskatās,
Lai stāv nu ciet.»

Šurpu un turpu griežas vējš
Un katru reizi rauj lapas līdzi,

Šurpu tās mēzdams un aizsviezdams turpu.

Ak, kā tās bariem metas,

Kā nekustīgi, naski rosās un ripo,
Kā neatlaidīgi traucas acīs,

To pašu sauso meldiju čaukstot.

20. 11. 1900

Iz briesmām darbi mani sveic.

Vēl plaši ceļas debess loks,
Pie durvīm aug zaļš cerības koks.

1900.?
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1909

GAISOS

Gar kalna pakāji
Debeši veļas,

Galotne, liekas,
Vēl augstāk tik ceļas.

Ce|as un raisās

No zemes va|ā,

Līdzi tur laižas

Debešu da|ā.

1.2. 1909.

Nāc šodien līdz uz manu pasauli,
Es visu mūžu biju tik pie tevis,

1.2. 1909.

Nu, kad jūs esat atkal jautri,
Pēc lielām bēdām spirgti topat,

Nu tikai viss ir beigts, ir gals,
Un visas cerības ir izirušas.

Un, kurš vēl tomēr cerēt grib,
Lai cer uz nākotni un citu cilti,

Un ne uz jums.

16.3. 1909.
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Un, kad tev nau no āras vairs ko gaidīt,
Tad tikai sākas tava īstā laime.

Cerība ir tik iekš tevis paša,
Taisnība ir tik iekš tevis paša,
Laimība ir tik iekš tevis paša.
Tikai viena nav iekš tevis paša — mērķa.
Tava cerība būs vienīgi tava sirds.

28. 3. 1909.

Es viens ar savu taisnību,

Es viens pret visu pasauli,
Un tomēr man ir taisnība,

Es pazaudēšu cīniņu,

Bet paliks manim taisnība.

6. 4. 1909.

Savus dvēsles sārņus — kur lai viņus liek?

Ka viens otram vaiga sviež — vēl nepietiek;

Sviež uz saredzamu [?] tēlu

Ko viņš spīd tik cēli?

5. 5.1909.
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Viszilāks debessir virs pašas galvas.
Pa gaisu augsti dzenas bezdelīgas,
Pa ielu bērni skraida. Saule riet,

Un vakars puķēm, kas tik nevarīgas

No karstas dienas, valguma nāk liet.

8. 6. 1000.

20. 7. 1909.

Kad es ceļu gaisa pilis,
Palīdz mani ienaidnieki:

Vienā mirklī uzpūš man

Gaisa villas Itālijā.

Ko man der tās villas gaisā.
Dodat man no sava zelta,

Zelts ir smags, tas zemē vilks,

Pilis der tik zemē celtas.

10. 8. 1909.
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Es sev par kaunu neieskatu to,

Ka es no jaudīm domāju par iabu,

Ka cerēju no tiem tik cēlāko,

Pats domās izpušķodams viņu dabu.

5 Jūs sakāt — negods mani atalgo,
Jā, ]audis mani vīla, mani nīda,

Bet es jau nemīlēju tos, ko nepazinu.
Es pazinu tik savus iedomu tēlus,

Tie mani nevīla un neienīda,
to Tie nāks vēl reiz, varbūt priekš manis vēlu,

Bet cilvēcei tie īstā laikā nāks.

Jūs mani atstūmāt no savām durvīm,

Jūs neesat vēl proletariāts.
Tam nava slēgtu durvju, jo nav māju,

15 Tur katru dien' es brīvi ieeju.

27. 8. 1909.

Trīs vīri godalgas sprieda,
Tie mani arā svieda,
Labs iri

5.9. 1909.

Tie, kuri sēdēja pie manām kājām,
No katra mana vārda barojās,
Tie tagad gudri nāk uz manām mājām
Un mani pašu mācīt noņemas.

6. 9. 1909.
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Ne naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktu,
Kad savas ainas klusi veidoju.
Es tik aprimt nespēju —

Uz āru lauzas viss, kas dvēslē mīt,
Kas vēlas dzimt.

Es sevi saprast, izteikt nepārstāju,
Mans koks bij apcirsts, visi zari lauzti,
Bet sulas ritēt nepārstāj
Un veidus dzen no jauna.

12. 10. 1909.

Dus, lēni elpodama, jūra,
Uz krastu silta dvaša plūst.
Tur zēns no zariem guni kūra,

Sēd klausoties, kā sprakst un lūst,
5 Klau, tāli tur kā vaida?

Brauc šonakt tēvs ar brāļiem zvejā.
Ak, kā vipš brauktu līdzi tiem,

Kā ķertu lielās zivis lejā,
Kā airētu pret negaisiem,

to Klau, tāli tur kā vaida?

19.10.1909.
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1911

SVEICIENS BIEDRIEM

Nāc, zaļās vaļas maiji
Kaut vecie vaida: vai!

Lai! lai!
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Ī912

Ne sava dzīve cilvēkam ir svarā,
Bet sava patika (jo valda sirds).
Kad lūdz tev padomu, tad apdomā
Pirms pašu lūdzēju un tad tik lietu.

5 Kad teiksi: pienākums, — viņš teiksi tu skauģis,
Kad to, kas tev šķiet labs, — viņš teiks: tu muļķis,
Kad to, kas der tā būtnei, — būsi liels,
Bet tevi nīdīs vairāk kā jelkuru.
Kas prasa padomu, tam dod tik to,

!0 Kas viņam ir jau, ko viņš cer, ko grib.
Dod padomā tik to, kas viņam tīk, —■

Un tevi gudru teiks un labu slavēs.

25. 3. 1912.

Vakar debesis bij sarkantumšas.

«Ko te zīme?» — trīsot jautā jūtas.
«Ko man draud?» —- Kas nebaidās, tam nedraud.

13.5.1912.
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Stikla šķembele tu,

Skaidra un spīgo kā saule,

Bet, sašķaidīta staros, griež
Pirkstu asnīs un dzel.
Un sīkās skaidiņas ieēdas miesās un čūlo,

Ne burvju vārdiem neizvilkt laukā.

28. 5. 1912.

Nost mani slāpē riebums,

Kaklu aizžņaudz kā bērnam krups.
Ko es sirdī ielaidu pats
Aiz lielas labsirdības to svešo dvašu?

5 Un nu?

Pats dzīvais dvēselē skarts,

Traipīts no sveša skata un smakas.

Nu visas iekšas raustās.

Kā ārā to riebumu mest?

»0 Visa dvēsele jārauj līdzil

Jāspļauj ārā uz ielas,
Kur čum to svešo dvēsles.

28. 5. 1912.

Durstīt to pašu, ko mīl,

Mīdīt to pašu, ko cien',

Bet glaudīt to, ko kož.

Riebums, tā tikai sieviete.

28. 5. 1912.
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Vārdi metas tev no mutes

Kā no rijas rudas peles,
Sermuļiem pār sirdi skraida.

Tavi vārdi ziedu smarša,
Svētku miesta salda plūsma.
Manos — smaga asins smaka,

Pārsmirdēs pār tavu smaršu.

22. 6 1912.

Vai laime būs?

Tik vēlāk laime nāks.

Tā darbu apziņa. Ij tā reiz grūs
Tiem darbiem līdz. Un tad?

Nekur ne celsies vairs, ne būs nekad.

Tad mirklī laime ir? Ja maza gara.

19. 7. 1912.

Trejos veidos tik vien būtība manī plūst.
Tu un visums, un es, — tagad lai divu tiek?

Visums uzņēma tevi, —

Ciņa jāved man vienam vien.

15 8. 1912.
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Būt vienam paliek man vēl arvien,

To manim atņemt nedz iespēs kāds,

Nedz gribēs kāds —

To vienīgo novēlēs man labprāt ikviens,
5 Kuram tad telpas top pasaulē vairāk.

Bet, kamēr es pasaulē iekšā vēl stāvu,

Kamēr es neesmu viens, bet daudzi,

Es gribu, lai labu dara šis daudzums.

Es gribu, lai viens un visi kopā
W Cilvēku pacel pār sevi pāri.

Es gribu to lielo mīklu ar darbu minēt,

Es gribu zemi par garu vērst,

Ne sevi vien,

Es gribu garu caur zemi celt,

15 Ne sevi vien.

Es gribu visu izsmelt, ko kopība dod,

Ne sevi vien.

Tad sevi izsmelt priekš pasaules atliks laiks,

Kad būšu sev vien.

21. 11. 1912.

Cik stipri gribi, sakal savu laimi —

Viens mirklīts nelaimes to pelnos dedz.

22. 11. 1912.
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Vārdu mīļums ir aizskāris,

Kāju gājums ir nospiedis,
Rokas rūpests ir atgrūdis,
Skatu lūgums ir apnicis,

5 Ko es esmu gan darījis?

Ko vēl lai saku?

Kad izdegusi tievā svece visa,

Kad pēdējs galiņš galdā dzisa,
Ak vai, viens meklētājs pusizsamisa.

10 Nekā vairs pāri nav? Ir Jaunā smaka.

Neņem domās: pār pleciem skrien salts,
Jau vionā gadā tu topi balts.

Asras nevarīgas klēpī krīt,

Ne tas šodien būs, ne kādu rīt',
t5 Ko tu sēdi vēl ko sagaidīt.

Vēl viena pati dzirkste sirdi silda,

Kā gaismiņa pa nakti mani vada,

Ņem arī to, tā ir tai 1000 rada,

Kas tagad tavu ugunskuru pilda.

21. 12. 1912.
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/9TJ

Es izbaudīju sāpes līdz pat galam,
Un tur nav viņām gals, kur cel tās lielu,

Kur sāpot projām aizdod visu sirds

Priekš citiem un priekš visiem.

5 Vēl dziļāk sāpes grauž, jūs nezināt,

Jo viņas slēpjas vairāk, jo iet dziļāk:
Par sevi pašu grauž, par mazumu,

Un nav nekas, kas spētu celt un veldzēt.

Es izbaudīju sāpes līdz pat tam,
lū Līdz niecīgumam, tur, kur beidzas cilvēks.

Es visu zinu, bet man nepietiek:
Es nemīlu to sāpju zemumu

Un nevāļājos tais spilvenos.
Man vairāk vajga lieluma un vairāk,

15 Man vajga pāri cilvēkrobežām:

Ne pāri tām, kur nīkst un beidzas cilvēks,

Bet tām, kur aug un sāk, un ceļas cits,

Kas pāri zemumam un visām sāpēm.
Man vajga vērst un vairot sevi visu

20 Pēc vairāk redzēta, pēc neredzēta;

No manis domāta, aiz robežām.

9. t. 1913.
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Kad locekļi ļengani taps,
Kad asinis lēni tecēs pa dzīslām —

Piesērējušām drenāžas renēm —

Kad kauli trusli taps,
5 Kad miesas smagas kā maisi, kas pilni ar pelniem,

Kad tauki iztecēs kā sviedri

Pa dzīvi, pa ielām, pa darba vietām,
Kad muskuli ne stiepsies, ne rausies,
Kad atkāpsies žods,

10 Kad neaugs vairs šūniņas kā jaunā stropā,
Kas mani cilās un nēsās?

Mīla tik ilgi nestāv [?],
Tik nauda vēl spēj
Un gars, kas neļauj mašīnai stāties,

15 Bet dzen uz priekšu.

21. 2.1913

Rij mēness galvgalī, kad gultā likos,

Nu mēness kājgalī, jau projām iet, —i

Es acīm vēl ar miegu nesatikos.

21.2.1913.
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Dienai ceļā stājas nakts,

Visu dzīvi pārvarošais klusums,
Vakars mīli sauca dusu.

Vai tev diena nedar labi?

Atņēma tev ceru ainas?

Nakts tev izbārsta pār galvu
Simtiem jaunu ceru zvaigžņu.

9.5.1913.
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1914

LIELĀ PIEKTDIENA

Mēma un smaga nakts.

Visa dzīvība nospiesta bailēs, —

Sastingusi tik tikko iedrīkstas elpot, —■

Slēpjas zem miega bezapziņas segas,
5 Lai ne redzēt, ne dzirdēt, ne just,

Ātrāk lai pāriet tā laika šalts,
Kas tik mēma un smaga kā nakts.

Vienam un modram būt,

Līdzi nospiestam zemē gulēt,
10 Bet visas briesmas redzēt un dzirdēt, un just,

Platām acīm redzēt, ka nav nekas redzams,

Vaļā ausīm dzirdēt, ka nav nekas d/irdams.

Modriem prātiem just, ka jūtams ir gals,
Briesmu asmeņus durt visus vienā sirdī,

15 Kas tik mēma un smaga kā nakts.

2. S 19t 4.

20. lM 17.7.1922.
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Viskarstāk kauja deg, — iet kareivs prom!
«Tai vietā kauties iespējas vairs nav!»

i— Vai iespējas vairs nav, ne tevim lemt.

«Man riebj tas naidnieks!» — Uzveic riebās pirms,
5 Tad naidnieku. Bet zini, neveic bēgot.

«Es biju slims!» — lād veic i slimību.

Kas sevi nespēj veikt, kā veiks tas citus?

Un biji slims, teic biedriem, laus tev iet.

Bet reiz kurš vietā likts, lai paliek likts

10 Kā mašīnrats, ko izņem tikai licējs,
Jo likums laužams nav, tik cilvēks laužams,
Un likums nežēlo, bet cilvēks žēlo.

— Tad žēlosim i mēs: viņš ir mums brālis;

Viņš jūtas vainīgs, izmist, — glābsim viņu!
15 Viņš slims, — lai vesels top! Riebj tur, — likt citui I

Ne pašnāvi tam laut, bet dot tam dzīvi

Un dot tam darbu, darba mums ir daudz,

Un, visiem palīdzot, tik vien mes veiksim.
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Jūs, draugi, esat ceļā apstājušies,
Bet lieta nevar palikt neizvesta.

Jūs topat sentimentāli, nožēlojat sevi,

Pa starpām arī citus.

5 Jūs nesaprotat vairs, ka vēl ir jāiet.
Jūs nezināt, ka vēl ir jauni ceļi,
Kur vēl kas jāiekaro, jāaptur.
Jūs nesaprotat vairs, kur runa jauna,
Jūs slēdzat parašās un šablonos

10 To, ko jūs atzināt par labu garā ceļā.

Bet garā ceļā ainas mainās.

Bij kalni, nu ir lejas, nāks vēl mežs,

Nāks upes vēl un purvi, nāks i jūras.
Jūs visur nolikāt kā sargu lozungu.

15 Kur redzat jaunu, tas jums liekas naidīgs,
Kas pretī runā šablonai, tas Jauns.
Un tīšām izgājāt jūs atvest kaunu.

Lauzt šablonus un autoritāti gāzt,
Nebaidāties no jaunā un nebijušā.

20 ik viss, kas nebijis, tas ir jums draugs,
Jo viss, kas nebijis, tas reizi būs.

Par pagājības lēcu viru

Jums nebūs pārdot savu tiesību

Uz nākotni.

li. 6.1914.
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ĶĪNISKI

Pa mūža vārtiem aiziešu uz tālēm,
Jo dzīvot ir — tik peldēt, mirt r—. tik dusēt.;
Es nāku saskaņā ar sākumu.

Tur nebūs sienas vairs starp mans un cits,

Starp pieciem prātiem, visi taps tur viens,
Gars sabiezēs un miesas taps tur brīv-is.

Es vējam sekošu un nezināšu,
Vai vējš dzen mani, vai es dzenu vēju.

25. 6. 1914.

Kas ar visu dvēsli spriežas, — tas mērķi gūs,
Kas liels un taisns izaug, — tam uzvara būs.

2. 7. 1914.

TAUTAI

Kad esi lielā, — tu uzvarā pasauli gūsi;
Kad esi cēlā, — tu pasaules dvēsele kļūsi.

Kad neesi lielā, tad topi cēlā

Un dedzi skaudrā baltsāpju kvēlā.

Agrā loma lai top tev ij vēlā.

8. 7. 1914.

26. 2. 1920.
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1915

Trīs ir sīkas asins lāses,

Trīs no pašas sirds.

Trīs ir sīki vārdi lidzi:

Tevi mīlu es.

5.1.1915.

Drupana griba, izkurtis spēks —

Lēni sūcas

Kā ūdens no trauka, —»

Cik vēl ir iekšā

Tā mana spēka?
Sūkties un sūkties?

27.4 1915.

Sēro priedulājs,
Nevar izsērot, —

Nakts ir guļams laiks,

Viņš vēl nopūšas.

5 Ko tu nopūties?
Tev jau ir savs draugs:
Mūžam kopā sēž,

Mūžam čukst tev vējš.
Kam vēl ir tāds draugs,

10 Kam var visu teikt?

28. 4. 1915.
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Zvērestiem klauvēju
Pie tavas sirds,

Ar visām zvaigznēm
Pie debesīm situ.

Debesis cietas,

Tev cietāka sirds;

Zvēresti sašķīda,

Zvaigznes ir sveikas.

28 4. 1915.

15.6 1917.

Kādas agras salnas kosts

Bērzu pumpurīts?
Tikko dzīvot esi sācis,

Tu jau gribi mirt?

29. 4. 1915.

Saule dzisa, saule mira —

Luk, — un ko ta dziesma teic?

«Saule gāja līksmītē.»

Nerimēja, sūdzētāja,

Ko tu sūdzies, mana sirds?

lesim līdzi līksmītē 1

Ko tā sirds man atbildēja?
«Kas spēj līdzi saulei lēkt,

Lai iet līdzi liksmītēl»

29. 4.1915.
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Ak, cik nevienāds,
Nevienāds cīniņš.

Vienā pusē
Ir vārīga dvēsle,
Bikla un jauna,
Smalka un kusla, ■—*

Bet otrā, otrā —

Neminēt labāk.

29. 4. 1915.

Es to savu sirdi,

Kur lai es to lieku?

Likšu vēja šūpolītēs,

Vējš bez darba apkārt skraida,

Lai tara vējam darbs.

29.4., 27. 6. 1915.
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Tu dzimta karaliene visam daiļam,
Es tevim galvā likšu karaļkroni,
Lai pretī pekle stāj vai pati nāve.

0. 7. 1915.

Gana mana laime aug

Maza kalna augstumā,
Līdzi saulei pusdienā
Manas tautas laimei augt.

6. 8. 1915.

Gana bieza kalna krūts,

Lietus kalnā plaisas plēsa.
Ak, cik mīksti vaigu gali,
Kā tie asru neplaisātu?

9. 8. 1915.
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Viena dziesma nedziedāta,
Kur to dziesmu izdziedās?

lesim dziesmu sētiņā,
Košā rožu dārziņā;

5 Tur stāvēja Laimes meitas,
Dziesmas vien darīdamas;

Ko tā viena nodziedāja,
To tā otra pierakstīja.

Visas dziesmas izdziedātas,
10 Tēvu dziesma nedziedāta,

Tad dziedāšu tēvu dziesmu,
Kad mēs kāpsim kumeļā,
Kad zobenu vicināšu,
Tēvu zemi aizstāvot,

15 Melna nakts, melni Jaudis,
Kara trokšņa barga balss,

Visas tēvu skaistas dziesmas

Tumšā mežā satecēja.
Sāk tie vēji dzestri pūst,

20 Sāk tie meži locīties,

Sāk tumšās pazarēs
Zemes dziesma vīvināt.

15. 8. 1915.
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Tur, kur tagad ezergals, tukši tīrelīši bija,
Tur Babīte, vecenīte, sēd, gosniņas ganīdama,
Sēd vienīte, garš laiciņš, savelkas mākonītis.

Taisni pāri uz pulciņa šalc šalkdams šaušalaini.

Sāk vecīte padziedāt, sūru mūžu gauzdamās:

«Ej, mākoni, kur iedams, nāc pie manis ciemoties;

Veldzē tukšu tīrelīti, veldzē manu tukšu mūžu.»

Mākonītis paklausīja, zemē krākdams nogāzās.
Nu Babītes ezerklajs veldzē tukšus tīrelīšus.

22. 0. 1915.

Mēnestiņi, lēnacīti, ko tu esi padarījis?
Atstāj savu saules draugu, simtu mūzu sadzīvotu?

Austriņ daiļa, Austriņ jauna, spožajām actiņām,
Nu tev acis jānolaiž, visu dienu istabā.

5 Saule sūdz, pērkons rūc, zobentiņu šķindinot,
Cērt mēnesi gabalos pašu kāzu durpriekšā.
Nu, Austriņ, spožacīte, tev acītes saraudātas,

Kopā lasi klusēdama mirušo mīļāko.
Mēnessmiesas izkaisītas sudrabiņa gabaliem,

10 Sudrabiņa gabaliem sarkanās debesis.

let Austriņa agru rītu viona pati debesis;
Ik rītiņu sauli lūdza gaužajām asarām.

24. 8. 1915.
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Visi meži guni dega,
Visi ceļi atslēgām.
Es ar dieva palīdzibu
Visiem gribu cauri iet.

24. 8. 1915.

Spoži melnā debess bālst:

Drīzi dzisīs visas zvaigznes.
Nosvinēta miera nakts.

Nožāvājas tukšas telpas.

21. 10. 1915.
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1916

Es topu saukts, — man atsaukties nau spēka,
Es dzirdu tālas balsis žēli vaidot,
Es jūtu osmu kā no asins līņās.

28. 1. 1916.

Bij Sabile liels pilsāts,
Lielākais pa Kurzemi —

No Vāzeles dižās muižas

Līdz Jaunmuižas pilskalnam,
5 Līdz upei Abavai

Pretī Veģu robežām.

Vāci nāca uz Sabili,

Abavnieki pretī skrēja,
Pie Talsiem, pie Krojām

10 Vācus dzina Abavā.

Seši simti vācu kungu

Abavupē sadzinām. —i

No uzvaras sakarsuši,

Mājās nākot, lielījās —

15 Vācu galvām ripas kausim

Pa Sabiles lielo ceļu.

21. ii. 1916.

Saules māte pirti kūra

Pašu vidu vasariņu.

Mitics, saulīt, nekurini,
Jau rudzītim mati svila.

14.9. 191G.
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191?

Acis sausas izraudātas,

Vaigi grumbās izvagoti.
Nost no vaiga liekais tauks,

Nost no acīm liekais laipnums.

27. I. 1917.

Dziedot mala pērkoņtēvs,
Dzirnas tukšas nemanīja —>

Klausi veci, milni rīb,

Dzirnu akmens guni šķilai

5 Pērkoņtēvs mežā Rēja,
Māte putru virināja —•>

Putra katlam pārkūsoja.
Zemes grīdu pielaistīja.

Pērkons brauca pavasari:
10 Grumbu grumbas, dūkstu dūkstas -a

Rati rīb, ūdens šjāc,

Manām druvām lietus lija.

16. 5. 1917.
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Priedē kāru savu sirdi,
Nu tā priede sēri šalc.

Apsē kāru savu sirdi,
Nu tā apse trīc.

20. 5. 1917.

Nu būs, būs, būs!

Visu redzēšu, visu dzirdēšu,

Visu zināšu,

Visu, visu, it visu.

5 Atvērsies vārti,
leiešu iekšā,

Redzēšu dzīvi;

Redzēšu laimi,

Kuru te slēpa
10 Aiz žogu žogiem.

Nu būs, būs, būs

Tas arī, tas arī tā

Un arī tas, un viss,

Kas nespēja izkāpt laukā.

18. 6. 1917.
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TREŠĀ TRIMDA

Kas trimdnieks ir, tas dzīvo briesmās vien

Tam pašā vidū sirds ir pušu šķelta:
Pussirds tik pukst, bet otra pus' ik dien',

Ik stund', ik minūt' raustās tā kā dzelta.

4. 6. 1917.

5 Ko es to tēlošu? — Uz mājām raustās,
Uz brīvo Latviju tas saules stars, —

Viens uztur dvēsles, kas no mokām šaustas:

Augs nākamvalstī brīvais latvju gars, —i —

Te dzirdu sānis ņirdz kāds slepens bars.

19 6.1917.

io A! nost! — Skan draugu balsis: «Mājās brauci

Nu brīva Latvija, nu lielā laime!

Lai nu ikviens, kas spēj, pie darba trauc!

Nu reiz sev valsti uzcels latvju saime!»

Es augšā lecu, — jā! Mēs celsim valsti!

15 lekš valsts, kas visas tautas biedrus sauc,

Un cilvēcības kopā būs mums balstil

He, hi, hi! cilvēcība! latvji! tautai

He, valsts! he, brīve! — mēdīta un spļauta.

3.6.1917.
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Nu dzirdu latvju mēlē latvjus rīdām,

Kā nav neviens vēl tautu rīdījis,
Tā smejam, nicinām un kājām mīdām,

Kā senāk barons tik un vagaris:

Nedz esot kultūras mums, nedz i būšot!

Velts pūliņš glītot to, kas latvietis;
Tik ašāk izskaust latvjus, krievot, prūšotl
Kas ir tas latvju nīdējs, cilvēkēdējs?

Atpakajrāpuls barons kāds, vispēdējs?

20.—21.6 1917.

Ar svešu naidnieku mēs galā tiekam.

Daudz simtu gadu spiests, vēl latvis dzīvs.

Uz cīnu, revolūciju mēs ceri liekam,

Ka prolets-strādnieks latvis kiūs reiz brīvs

Nav lauta viencih ēks to nevar deldēt,

Pret tautas gribu tauta nevar mirt,

I ai bendes kā to ņemas durt un dzeldēt,

Jo viens tik tautu spej no dzīves šķirt:
Kad dzīves griba tautā iesāk irt.

20.6. IUI?,
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Ganāms pulks bez gana,
Atmatā palaists lauks,
Nams ar izbirušiem logiem.
Namā stundenieks, kas neiet,
Kur tas saimnieks?

28.4. 1915.

22. 6. 1917.

Vasara, vasara, —

Balts pa zaļu —■

padzenas.
Plauks! iekš upes.

5 Saujiņa smilšu,

Saujiņa ūdens,

Visur paspīd
Vaiaviksnas —*

Dvēsele, dvēsele,
10 Iznāc i j tul

23. 6. 1017.

Pļava beidzas pie silmalas smilts:

Tur retās zālītes rausta vējš,
Tur retās smildziņas plaucē saule.

Tur sausās smiltīs izauga puķe,
Karstās sāpēs zieds tapa sarkans.

8. 2. 1908.

24. 6. 1917.



Reiz gribu visu

Skaidri, gaiši zināt:

Nu, saki tieši,
Kas tu tāda esi?

5
— «Ko gribi zināt?

Visu tev teikšu.»

Saki, kam ļaužu?
p—« «No Gaisa pils.»
No kādas valsts?

10
— «No Leiputrijas.»
Saki, kam radu?

— «Saules brāļu.»

Kur tu dzivo?

— «Sapņu sētā.»

15 Nē, kur tu mājo?
— «Māņu mājā.»

Kas tā par māju?
*— «Skaistu skaistā.»

Kāds viņai pamats?
20 — «Tekoša smilts.»

Kādas mājai sienas?

— «Pelēku mākoņu.»

Kādi tai griesti?
— «Zila debess »

25 Vai tev ir zirgi?
— «Vakarvēji.»
Vai tev ir lopi?
— «Ezera bulli.»
Kādas tavas aitiņas?

30 — «Mākoņu aitinas.»

Kāda tava labiba?

i— «Lāču auzas.»

Kāds tev ir dārziņš?
— «Mēness dārziņš.

M Prasi tik, prasi.
Vai un vail

Kad tu vairs neprasi,
Prasīšu es.»

164
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Ak vai! nau svešnieks tas, kas mūs tā ēd!

Tās latvju sejas, kas tik špetni šiepjas.
Bet junkurs leitnants stalti zirgā sēd,
Šie latvji viņa piešus skūpstīt stiepjas.

5 Kas tie par latvjiem? Vai tiem krāsa melna?

Ak, nu tai vietā sociālisti dēd

Un ķeizarnieku atzinību pelna.

Ak, kā tas nācis ir, tāds kauna skats?!

Tas nāk, kad klausa tik, ne domā pats.

10 Gadsimtus vergojām, tā mūsu liksta.

Cits citu aprunājām, kā vien var.

Nu pat tie brīvākie mūs vergot biksta,

Ar varu strādniekacis tumšas dar'l

Ar varu dzīves gribu tautā irda,
15 l ai tā kā putniņš čūskas rīklē krīt;

Lauj Latvi ņemt, ar izmisumu tirda.

Visdziļāk trimdnieks sirgst, — kā vāts var dzīt,

Kad nebūs zemes vairs, kur latvji mīt?

25. 6. 1917.
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Kaut bij bez gala jācieš man,

Bij dzīve tomēr skaista.

Bet, ak, bet, ak, kaut skaista bij,
Bij jācieš man bez gala,
Un tagad izmocītā sirds

Grib gala.

26. 6. 1917.

Mums laupa Kurzemi, tā jāatkaro!
Siēm vadons kliedz: «Tā pieder vāciešiem!»

Un latvji klausa, -— nav, kas pretī sparo:
Sie atdos tēv' un māti junkuriem.
I Rīgu atdos šie, kad leitnants vēlēs,

Ne velti autonomo I atvi nīst,
Un viss, kas iegūts revolūcijas kvēir-s

Ar sāpēm iegūts, — viss lai tagad
Vai siids jums, biedri, grēka nepazīst?

29. 6. 1917.

Nu sakāt, ko pret jums es grēkojis?
Es nīstot vācus! vai tas ir jau grēks?
Vai jūs par vaciom sevi ieskaitāt?

Par vācu priekšstāvjicm un darbvežiem?

Sī manis apsūdzība nodos jūs.
Es nīstot vācus.

29.6. 1917.



167

Ko es tur darīšu bez saviem biedriem,
Kaut gan tie mani mūžam nīduši

Un būtu krustā situši, ja spētu.
I Kristus palika līdz galam jūds,
Pat tad, kad jūdi viņu krustā sita.

I Sokrāts palika līdz galam grieķis,
Kaut grieķi spieda viņu ģifti dzert.

I Dantons palika līdz galam francis —

Pat tad, kad franči viņam galvu ņēma.

29 6. 191?.

Tāli pērkoņi dūc,

Debesu malā rūso, —

Bēdz tu, kas puķes plūc,
Mākons pāri drīz kūso.

9. 7., 20. 8. 1917.

Tumsa guļ vēl silā,

Gailis spārnus jau cilā, —

Spārni sarkani, blāzmas sārti,

Aiz tiem atveras rīta vārti.

10.7. 1917.
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Nākat, lai nākotnes grāmatu veram:

Kas būs rīt?

Kas notiks tūlīt?

Ko lai mēs darām? un kam mēs deram?

5 Ko lai ceram?

Lūk, to mēs ceram:

Ka driz mēs nedziedāsim vairs dziesmas,
Ne vien iz sirdīm izšausies liesmas,

Ne vien mēs turēsim zibošas runas,
10 Turēsim ieroču zibošas bruņas.

Un to vēl mēs ceram:

Naidnieka spēki sīkst un dalās.

Kareivji atkrīt tiem malu malās,

Varmāku rindas jūk, —

15 Lai nu virsū tiem brūkl

Un to, lūk, lai darāmi

Uz darbubiedrus lai derami

Durvis lai verami

Ja neatslēdz vaļā tūlīt,
20 Ar kāju lai speram,

Ka brazdot tās krīti

To lai mēs darāmi

Lai tālāk grāmatu verami -*

«Nē, pietiek nu gani
25 Lai darām, kā teikums skan.»

Nē, kas būs rīt?

Kas notiks tūlīt?

Lai spēku no nākotnes dzerami —•
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Grāmatas lapas tumst,
30 No lapām kūp —*

Kas, kas, kas?

Asins.

Grāmatas lapas kaist,
No lapām spīd —i

35 Kas? kas? kas?

Saule.

1905.

10. 7. 1917.



SKAIDRAS LIETAS

Ko mēs ar asnīm izkarojām,
To algu un tās tiesības,
To tagad atkal ņem mums projām
Un vārdu lauž un norunas.

5 Grib nospiest mūs zem sviedru Spaida
Vēl dziļāk kā no sākuma;

Ne gods, ne pienākums tos baida, —

Vai būs tiem tāda patvaļa?

Mums tagad skaidras ir tās lietas,
10 Priekš mums ir izšķirts jautājums.

Nu cerēm, gaidām nav vairs vietas,
Tik cīņa vien dos visu mums.

16. 12. 1907.

31 7. 1917.

170
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IZŠĶIROŠĀS BALSIS

Top liegts mums brīvi nodot savas balsis

Par labu mūsu cilvēktiesībām, —=

Nu atņemat mums balsis, nul

Priekš mums top paceltas daudz svarīgākas
5 Par visu balsotāju balsīm kopā,

Vai jūs tās pazīstat, tās izšķirošās?
Ir klusas tās: ir tautas nopūtas,
Ir mūža vaidi, klusi dvesti lāsti,

lr visu klusošās — tās asins balsis:

10 Par mums brēc smilts, par mums brēc akmeņi,
Kas mūsu asinīm ir slacīti.

Tās balsis izšķirsi

8 2. 1907.

31.7. 1917.

Nakti nāca auksti vēji,
Salstot lapas drebinājās.

Zvaigznes tumšāk mirdzināja,
Acis vēja pusmiegušas.

16. 11. 1917.

Met zelta gredzenu
Dzidrā dzijumā,

Atspīd kā saule

Debesu augstumā.

13.12. i AI.
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1918

Bez ieroča tu tagad dodies sapulcē,
Es zinu — labāk ļaunu ciest, bet nedarīt.

Ir skaista lieta gan, kad mierlaiks

Un visai sabiedrībai labu nes, bet nu

Tu velti ziedojies, kam būs kas labs (?],
Nu ļaunu veicin pašas tiesas, izšķir šķēps

5 2 1918.

Cik tāli stiepjas tavi pirksti, tik tāli

I tava pasaule.

Ifi 4

NĀVES SKŪPSTI

— Ko skūpsti mani

Tik karsti un ilgi,
Ar baltām rokām

Ap brūno kaklu?

Man sūrstēs lūpas.
— «Man sūrstēs sirds.»

— Ņem mani lidzi

Uz viņu sauli.

13.2. 1908.

17.4. 1918.
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Šonakt sapni izsapņoju,

Brīnumjauku sapni, —

Ausa diena, ira sapnis,
Pats tas jaukākais.

5 Divas dvēsles, tuvas dvēsles

Vienojušās bija,
Sakusušas, saaugušas
Vienā dzīvē būt.

Viena dvēsle otru dvēsli

10 Sāpēs saprast spēja, —

Saprast spēja, cilāt spēja
Augšup, augšup vien.

Augstā gaisā, aukstā gaisā
Viena dvēsle stinga;

15 Liesmu dvēsle dzīvot spēja
Tikai kvēlē vien.

Ausa diena, ira sapnis,
Brīnumjaukais sapnis;
Līdzi rautas raudādamas

20 Abas dvēsles krīt.

17.4, 1918.
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Saulīti mīļo,
Saulīti silto,

Nu tu man esi

Ka māmuliņa.

Māmiņa tālu,

Saulīte tuvu:

Mierina mani

Svešuma malā.

27 4. 1918.

Sākums bij brēkas un raudas,

Beigums būs vaidi un nāve.

Vidū ir laime un prieks —

Sažņaudz tos dzelžainais loks.

20. 4. 1918.
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Kad atnāk laiks, tad nepārvarams spēks
Dzen lasi prom no drošās, plašas jūras
Uz zemes upēm pretī tūkstots briesmām.

Pret straumi augšup peld pa trīsdesmitiem

5 Diennakti cauri (?], nedz atpūšas, nedz ēd,

Nedz šķēršļus redz, nedz draudus, nedz i nāvi [?1
Tik pāri krācēm, klintīm, tikliem,

Tik sniegt tos rēnos [?], seklos strautus,
Tās rāmās tērcītes, kur sniegt dzimteni,

1° Kur rotājās kā mazās zivtiņas,
Kur mīlu svinēja un dzīves augsti.

26. 5. 1918.

Kas jums nāk prātā —

Es tik atriebtos?

Dzen mani mīla:

Daudz dziļāks avots

Manī straudams verd,

Ar visiem dubļiem mutuļo uz augšu.

3.6 1918

Darbs greizsirdīgs
Grib visu, visu sevim.

5. 6. 1918.
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Nē, ir kas augstāks nekā dzīve — sapnis.

Nav mīla bauda, patika vai prāts,
Vai salds, vai rūgts, jauks, nejauks, labs vai ļauns.;
Ko jautā māte, tikai bērnā dzīvo,

Ko jautā mīļākā, tik jūtās kūst,

Ko jautā varons, tikai tautai mirst.

Ir ceļi, kuros ir gājis reti kāds,

Bet nav tā ceļa, kur neviens nav gājis.

10 6. 1010

UZ IZŠĶIRU CĪŅU

Izšķiru cīņa drīz sāksies starp pasauli veco un jauno,
Nodalās katrupus pulks, izplešas cīniņa lauks.

Skatītājs līdzi top aizrauts, visgarām tik vieni jeb otri,

Zemesloks pušu top šķelts, pa vidu izšaujas guns.
5 Tu, kas par pasauli jauno, ej, nostājies kreisajā pusē,

Neriebies, netirzā vairs, pagājis spodrības laiks.

Dubļi un smaka, un šķīdons, un — akl — arī asins, —i

tev sacīts;

Liesmas pār pasauli ies, baltu tās pasauli degs.
Sākas jau izšķiru cīniņš starp pasauli veco un jauno,

10 Nošķiras cīniņu pulks, izplešas cīniņu lauks.
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7919

Viņš atklātībā uzbrūk man,

Kaut slēpu turot mani cienā —1
Vai naidnieka vai drauga lomā der?

Nevienā.

17. 5. 1919.

SAVĀ GULTĀ

Cik savādi man izliekas:

Es gulu atkal savā gultā —

Ne sveša osma atsitas,

Ne jāvairās, ne jāsargās, —1
5 Es gulu sava paša gultā!

Nu jau piecpadsmit gadu būs,

Kopš negulēju paša gultā —i
Vai gars nu reizi sevi gūs?
Jeb atkal ārā izdzīts kļūs,

10 Līdz galā gulēs mūža gultā?

24. 6. 1919.
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LABU CEĻA VĒJU!

Vēlēļums, nosūtot 300 vēstules

no Sibīrijas rīta piekrastes latviešiem

uz Latviju millem mājnieklem

Treji simti dūjcnīšu
Gaisā skrēja dūdodamas,
Labus rītus, baltas dienas

No rietiem pārnesdamas.

5 Vēja māte, vieglenīte,
Ašu spārnu cilātāja,
Mosties jūras augstumā,
Dod man labu ceļa vēju.

Jūras māte, baltpūtīte,
to Apkārt teci zemes lodi,

Ceļa gaitu pašķirdama,
Izklāj baltu paladziņu.

Vēja māte, Jūras māte

Gan pašķīra ceļa gaitu,
15 Mūsu zemes naidenieks

Dzelžiem ceļus aizšķērsoja.

Latvju dēlu sūra vara,

Draugu zemju spēka brāli,

Tie salauzīs dzelžu šķērsu [?]
20 Mūsu zemes naidniekam.

Tekat, mīļās baltdūjiņas,
Saules gaišos padebešos,
Drīzi būsat Latvijā,

Mīlas, mājas meklēdamas.

25 Viņpus kaln[u?ļ, viņpus klajļu?],

Viņpus plaš[u?j pasauljūru
Pukst vēl karsti latvju sirdis,

Tēvu zemi minēdamas.
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Ko dar' Jānis, ko dar' Māra?

30 Ko tie vecie tēvs-māmiņa?
Ko dar' draugi, ko dar' biedri?

Ko dar' daiļā latvju zeme?

20. 7. 1019.
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Es trijās trimdas esmu izcietis,
Nu gribu mājās nākt, — vai gribat mani?

Ko sludin' jūsu torņa pulkstenis?
Vai mieru pauž un karu dod tie zvani?

14. 5. 1919.

5 Cik gadu būs, kopš es jūs neredzējis?
Būs desmit, divdesmit, vai vairāk,
Jau atmiņa sāk jukt, kur vairs tie laiki?

Ir veci jaunekļi, kas atcerētos,

Kas bērniem teika ir, ko teikas teic.
W Nu, skaitām, kad man pirmais ierobs jāiet

Un rūgti jāmācās, kas trimda ir.

Es biju jauniņš, brūniem matiem vēl,
Kad pārnācu, bij svešs, jau gados virs.

Tik apsilu, jau mani dzina prom,
13 Un otru trimdu vērpu garu, garu

Un grodu diegu, kas griež asnis pirkstu,
Un nu vairs neļāva nākt apsildīties,
Bet tūdaļ trešu trimdu lika ciest.

Vai triju trimdu tiks man, ko jūs sakāt?

20 Vai būs man jāpieliek vēl ceturtā?

No tās es atpakaļ dzīvs nepārnāktu,
Un ko jūs darītu ar mironi?

Bet var jau būt, ka mirons labāk tiktu.

Jūs daudz ko piedotu man, mirušajam,
25 Un varbūt dzimtenētam kapu lauks,

Kam mājas neļāvāt, jo kaps ir vairāk,
Tas mūžam stāv, bet mājas naidnieks posta

Jā, mirons ērtāks jums, — mans noziegums,

Tas, kādēļ trīsreiz mani trimdā lika,
30 Bij viss iekš viena: ka par daudz es dzīvs

Un visus savus līdzi rāvu dzīvē.

Un kas mans noziegums, par ko man jācieš
Trīs bargi sodi, ko neviens nav cietis?
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Par to, ka mīlēju es tēvu zemi

35 Un latvju tautu centos darit skaistu

Un stipri patstāvīgi kājās stāvēt,
Un savu likteni lemt pašas vaļā,
Un otram nevergot, bet brīvam būt

Un brīvas darīt visas darba tautas,
40 Lai brīva cilvēce redz īstu laimi.

16.5. 1919.

Ir maza Latvija, ij tad, kad viena,
Priekš divām Latvi jām mums zemes trūkst.

Ka bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,
Tā mums ir viena māte Latvija.

13.0. 1919.
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Uguns kuras, uguns kuras,
Tumsa visos kaktos turas —■•

Liesmas spridz, un liesmas gail,
Liesmām nav no tumsas bail.

5 Tumsa visos kaktos turas,

Visos pakšos briesmas buras —•
Dzirkstis dzrrfcst, un dzirkstis dafiest?],
Dzirkstīm vajga tumsu ciest.

Dzirkstis ceļas dūmu stabā,
10 Dzirkstis izklīst brīvā dabā —*

Dzirkstis jumta salmos lec,

Dzirkstīm gaišas liesmas sec.

28. 11. 1919.

Vecs mēness nespodri spīd,

Apkārt ir iedzeltens loks,
Pusdzisušas varvīksnas malas —*

Tik tikko manāmi mākoņi rāpj,
5 Zvaigznes bailēs aizmiegtām acīmj

No lejas, melnas kā alas,

Miglas pelēkas stiepjas,
Nospiestas skaņas kāpj
Zēli, gari, kā spoks:

10 Kas glābj? Kas glābj?
Dilstošais mēness greizi vīd

Ko viņš spēj?

4. 12. 1919.
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107.0

Dzimtenē putniņi skaļāki dzied,

lVmitenē puķītes sāītevki /.i*'d

Dzimtenē vasarai pļavas ii zīda.
Ziemas istabai sudraba grīda —

Nu tik, DaiJ Austriņ, šo lasīt mācies,

Nu tik ašāk uz dzimteni vācies!

11 1.20.

Ak dievs, cik lēni jūsu saprāts iet.

\ iņš tiešām nonāk tikai prestātTiē,
Bet man nav laika gardīt: tālāk skriet

2. 2. 1920

Man sirds ir mirusi kopš viņas nakts,
Kad es pret vējiem tevi pazaudēju.
Vēl gadu otro sargā tevi kopšu.
Vairi tu ne mans — tu karsoņdzīvi ved

Un karsoņmuldos spožu kroni ķer,

Ko galvā likt, bet galva ripo nost.

6. 4. 1920.



ILŪKSTES PAMATSKOLA, 2. KLASE

Jūs mani sveicat, mīļie bērniņi,
Jūs tuvākie no manas dzimtu mājas, —

Lai gara saulē ved jūs likteņi,
Un dzimtenei caur jums lai labi klājasl

21.4. 1920.

Es negribu mirt,

Es gribu dzīvot,

Sniedzat man roku,

Lai turētu dzīvi.

Es skali saucu:

Sniedzat man roku

Es gribu dzīvoti

Nedzird neviens.

24. 12. 1920.
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1921

Man lūpas kvēloja tā savādi.

Tas bij no tava pirmā, skaistā skūpsta —i
Es nezināju, kā —

Tu sapnī arī mani skūpstīji,
5 Es apreibu kā stipras ziedu smaršas.

Par visu gribēju es tevim teikt,

Tad pēkšņi metās kauns, — es noklusēju,
Ko lūpas deg un alkst pēc otrām lūpām.
Šīs jūtas ilgi, ilgi nesapratu,

10 Tik vakar pēkšņi man tās skaidras tapa —*

Es mīlu tevil

3., 8. I. 1921.

Tie mazie domā savā nodabā,

Ka viņu dzīvīte jau būtu dzīve.

Tie šaurie neredz savu šaurumu.

25. 1. 1921.
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ATBILDE

Vai pareizs ir maus ceļš» es nezinātu,

f-s dcomāiu par to daudz mūžus ilgi
Un beigās varu pateikt tikai to.

Lai pareizs ir mans ceļš vai nepareizs,
5 Lai noved mani neziņā un tumsā,

Lai tālā īuūžu kiaidā izgaisina.
Lai rūpes, n>okas zūd un gala nāvē

Vai varbūt gaisma gne/ un varbūt augs'.O
Lai ar, es vairāk nezinu nekā, kā tikai to:

10 Šās ceļš man vremgais,

Man nav cita ceļa.

Aiz dzelžu sienām aizslēdzos no ļaudīm,
Kā ledus nicināju tos, kā uguns nīdu,
Bet dzīve mani izrāva no manis

15 No dzelžu sienām un no dziļas alas,

Kā ezi suņi izdzen, lai turas pretī.
Un ciešot visu ļaužu niknumu

L\s tomēr jutu arvien vairāk, vairāk,
20 Ka cienu tomēr cilvēkus, ij Jaunos,

Ikvienā atspīdums no cilvēces,

Kaut mazs, bet ir.

31. 1. 1921.

Es skaidri zinu — kurp es tagad eju:
Uz nebūtību. Būtību man nedod.

Man paliek teikt vēl *a teikt ir nesakāmo.

19. 2. 1921.
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Es nesaderu ar šo pasauli,
Man vajga viņā mirt.

Bet, ja nu mirt, — vai tad ko baidīties?

Vai neiziet līdz galam prātā pašā?
5 Vai galā divi nav,

Vai mirt var viens tik [?] — tu, un otris ne?

Vai nevarētu mirt ij pasaule?
Kad jāmirst man, tad triekt, lai mirst ij tā

Jo kas mums pasaule? tik apstākļi.
10 Un tie tik cilvēki, kaut mii joniI

Varbūt no pasauls nāves ceļas grausts?
Un graustā jums nu es? Un varēs dävot?

22. 2. 1921.

Vieta būs,

Skrej nu jautrā, jaunā cilts.

22. 3.1921.

Nes mūžam kalnus plecos kalnu gars,

Ko sūdzies tu,

Ka jānes tev šo dien' savs sāpju svars!

10.6.1921.



Ak, kāds tu nejēga, kāds nejēga!
Nu prieks tev ir,
Tas ir, kad ir tev paša tēvija.
Tas ir, kad laipni tev kāds pasmaida [?ļ.

11.6. 1921

Valmieriešu zeltenītes

Ziediem Jāni pušķojušas.
Vēl skaistāk, vēl daiļāk

Mījiem vārdiem apbērušas.

5 Skaistus ziedus salasīju,
Citiem Jāņiem paglabāšu,
Mīļus vārdus paturēšu,
Mūžam sirdī pieminēšu.

Atnāks bēdas, ļauni laiki,
10 Kas mums sirdi raudinās, —

Visus jūsu mījus vārdus

Pa vienam atminēšu.

Līgojat, sīki bērni,

Manas dārgas dvēselītes,
15 Drīz jūs darbā stāsaties,

Tēvu zemes cerībiņas.

23. 6. 1921.
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Jūs ticat ļaunu vien, pat dievs jums bargs,
Jūs nabagie!
Ne saul' un maigums nav jums mīļš un dārgs?

11. 8 1921.

Priede melnos zarus

Turot tura.

Melnos zaru galos pakāries
Dzeltens mēnesis,
Smagi, lēni rāpjas
Virsotnē augšup,
Pār visu seju
Piesarcis sarkans.

12. 8. 1921.

Tu raksti:

Kā nāca tas? — es nezinu.

Tik lūpas bija sastapušās
Un dzēra puķu rasas veldzi:

5 Iz būtes dvēsles izlauzās

Un viena otrai pretī steidza,

Tad neizteiktā maigumā
Tās apskāvienā kļuva tuvas.

Kā es pie tevis pieķēros,
10 Smalks tītenīts pie šmauga auga:

Kā vienmēr domas aizlido

Pie tevis, mana tuvā drauda.

14. 8. 1921
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Kas tagad tālāk būs ar mani, nezinu,

Jo nu nāk miršana un aizietne.

Bet kurp? Un kā? Un kas tad notiek vēl?

Jo mirt ir pārvērsties, bet iznīkt — nāvei būt

9.9. 1921.

ZEMES KUNGI

Zemi smagi spieda dzelžu vara,

Ļaudis lidzi liecās zemes jūgā.
Tad mēs pirmie cēlām savas galvas,
Zeme mūsu ir, jo mēs to kopjam,

5 Zemes kvieši to, kas sēja, pļāva.
Kungu nost, kas meslā ņem mums maizi!

Prom no zemes nodzinām mēs kungu,
Zemi atdevām mēs zemes rūķiem,
Zemes rūķiem tikai nebij spēka

10 Zemi noturēt — nāk atkal kungi,

Kungi padzina no zemes rūķus.
Prom bij jāiet mums, kas zemi devām,
Zeme paliek zemes apspiedējiem.
Izlīdzināt veco netaisnibu,

13 Saņemt atkal zemi emigrantiem.

31. 10., 2. 11. 1921.
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1922

Garām aiziet viss un paliek neredzēts.

Pats ko garām aizej, ka tu neredzi?

Ko tu vidū stāvi, ka tu nedzirdi?

Ko tu skaries klātu, kad tu nejūti?
Ko tu rokās tvēri, ka tu neturi?

Ak, vai es jel turu savu dvēsli?

Rudens vējā iet virpuļos putekli,
Garām aiziet viss un paliek neredzēts.

12. 1. 1922.

Ērglis noskrēja garām —

AI

Kāds notikums dzīvei

2ēli, apspiesti kliedza tīkami altāl

5 Saujiņa lapu, pa nakti

Atskrējusi pie būdiņas sienas, dreb.

Simtiem metru lejāk zem būdas jau koki beidzas.

Man pakaisai klēpji stundām

Jānes uz muguras augša šurp.
W Ko viņas pasviedis vējš?

Atjaunot sakarus?

Man kas daļas?

14. I. 1922.
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Es pats sev vietu izvēlos un nāku šurp,
Kur skaisti dzīvot būtu, bet vēl skaistāk daudz ir mirt

Pār visiem plašiem zemes viļņiem skati pāri sniedz

Un visu izpēta līdz dibenam, un kopā tver.
5 Cik skaistuma ir zem' un debesīm, tik satura,

Un kalna lielais ārpasauls un ārdzīves klusums

Man visu pasauli un dzīvi balvā dod.

Nav, vairāk nav ko dot šai pasaulei un dzīvei.

Se viss,
10 Un, visu kopā saņemot, tais' facitu,

Slēdz rēķinus un saved dzīvei gala bilanci.

Te labi mirt.

Vēl labāk daudz nekā dzīvot še kalnā mirt,

Tā lielā, spožā visu izdzēsošā skaidrība,
15 Kas skata cauri līdz pat dziļumiem un dvēselei,

Tā visu pārvērš atomos un jonos un galā dala,
Un visu spēkā vērš, un nepaliek
Ne pats.
Vēl labāk daudz nekā še dzīvot ir še kalnā mirt.

20 Se viena pasaule pret otru pilnā dienas skaidrībā,
Nekad to lejā neiegūsi, viss ir tur aptumšots un jaukts,
Un es šo vietu izvēlējos sevim pats.

Hej, slēgsim, slēgsim rēķinus, tu, mūžs!

Nu, mūžs, tad nāc! lai topi
25 Mums visiem šauru gultu dod, kur gulēt un

Kur mirt.

Un, ja mums nedod, mēs ar cīņu taisām paši sev,

Vēl esam laimīgi, ka ir kur galvu dusēt likt

Un mirt.

30 Par gultu, sava paša gultu, reizi sapņoju
Ir es.
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Es negribu vairs tagad gultu, ij ne sava paša,
Tā savā šaurmē cilvēku ieslēgt visu grib.
Es cisas, kur gribu, klāju, un jāatgriežas pie viņām nav

35 Tās nerādās [?] kā gulta pēc gulētāja, nele vēl pēc tā,

Kas mirst.

Kas man gar gultu daļas un gar miesām kas,

Kad mirst?

Vai dvēsle vēl tais izdzisušās miesās kavējas,
40 Kas mirst?

Es negribu man tagad gultu, ij ne tad, — kad mirst.

18., 19. 1. 1922.



Tu dzīvosi svešumā un būsi mājās.
1 v dzīvosi mājās un būsi svešumā.

24. 2. 1922.

Kāda aša, brūna vāverīte pa dārzu lēkā!

Nav vairs bērns, bet strādā, bet kā rotaļā.
Glīta meitene, tik par daudz nodegusi un rupja.
Pasaukšu, bet galma meitas viņu apsmies.
Cik dabiski vina kustas! Kas tai daļas par pasauli?
Jaunība, jaunība, kā svaigs, auksts ūdens malks.

2f>. 5. 1922.

Kad puķe nakti dus, — ko viņa sapņo?
Kad mēness vientuļš iet, —i vai viņš ko sēro?

Kad migla augšup ilgās vijas, ko tā vēlas?

To skaidrā zvaigzne zin.

194
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Visur dzīve tikai ir, bet nāves nava.

Kustās kustoņi un augi, arī akmens,

Kustās saule, zvaigznes, kustās ūdens,

Nav nekas bez dzīves, starpība tik tā —

5 Dzīvie ātrāk dzīvo, jo lēni nedzīvie.

Viens ar otru maisās, mijas dzīvs un nedzīvs,

Kad tu mirsti un par zemi topi,
Tomēr nāvē neej tu, bet dzīvībā,

Zeme dzīva, barodama dzīvu dara.
10 Mēs, no zemes nākdami, pie viņas ejam atkal,

Mēs pa gabaliem kopš bērna mirstam,

Grauds kopš bērnības top mazāks, plašums lielāks.

Nemirst cilvēks, pats viņš sevi nokauj.
Mēs ne trešo dalu nedzīvojam, ko šīs miesas spētu panest^

24. 12. 1922
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1923

Kas labo spēku dvēslē neaudzē,
Tā mīla nav.

6. 4. 1923

Es zinu, zinu —

Viss iznīkst un zūd,
Un trūd,
Un viss daiļais irst

Un mirst,

Neko par savu nevar saukt.

5. 5. 1923

Cik steigā apskatos,
Tik izbrīnos,
Cita gars nu mans,

Cita miesas nu manas,

Cita dzīve nu mana.

Un es, un es,

Es, kas biju tik savs vien,

Nu, kaut savs, bet cita.

15. 5. 1923.
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Kā agrāk tu starp ļaudīm staigā
Un līdzi runā tiem, un līdzi smaidi,
Un jautra esi, — bet kas svešs tev vaigā.

Kas svešs, kas visus savaldzina saldi,
5 Tiem krūtīs bērna maigumam liek atkal mosties,

Sirds senā skaidrībā tu viņus svaidi.

Vai tu mums nāc no tālas miera ostas?

Kāds tevī burvju spēks, tu debess sūtne?

—Ak, es tik apjozta no mīlas jostas.

10 Svēts apgarojums visa tava būtne.

22. 5. 1923.

Ak, diemžēl jau vecs un gudris esmu,

Redzu visu to, kas jums ir apslēpts,
līkai prieku nedod tas nekādu.

Tagad saprotu, kas bijis ir, kas agrāk
5 Likās noslēpums un baigs vai mīlīgs.

Paredzu ij to, kas draud, kas gaidāms;
Varu tam priekš laika iet no ce)a.
Varu brīdināt, bet nelīdz, neklausīsat,

Jo jūs redzat vizmu tik, ne ēnu.

10 Zinu, zinu to, kas būtu darāms,
Tikai nedaru, un laiks mūs aiznes.

3. 7. 1923.
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Kāda ir tur dvēslei daļa,
Kad grib atdzerties šīs miesas?

28. 9. 1923.

Simbolu tu pildījusi, kaut pret gribu:

Kaut pa jokam ielikusies acumirkli —

Manā gultā tu nu esi gulējusi.
Simbols neredzamām saitēm turēs tevi;

Nu tu vari projām bēgt vai tūkstots jūdzēm,

Atpakaļ tu atnāksi kā saulgriežos.

23.10 1923.

Seno, brīvo domu pavedieni —

Mēs tos atkal uzņemam par jaunu,
Lai tos brīvi šķetinātu tālāk,

Izvērpjot ij brivās zaru stīgas,

Uzņemot ij līdztekus, ij jaunus
Diedzot klāt pie stiprām pamatdzijām.

23. 10. 1923.
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1024

«Gul', bērni, tie viņpusē tāli, kas šauj,
Tur dobu lielgabalpērkons grauj,
Te ratus vien uVirrt aizjoņojam.»

«Man, aukle, vienai palikt dairs,
5 Ak. māmiņa mani nemīl vairs,

Aizvien tai jāiet ir projām.»

«Vai, bērns, taru es še palieku,
Tik drusku tur istabā aiziešu,

Tur palūkot, kas notiek uz ielas.

10 bet māmiņa tava, tā daudzus iet glābt,
Tiem vajdzētu vieniem alkt un slābt,
Jo bēdas v.isur ir lielas.»

«Pie māmiņas vien man bailes naul»

«Nu drīzi māmiņa atnāks jau,
15 Vai viņas sojus dzirdi, klau?»

«Ak, māmiņ, neej nu vairs nekur.»

«Man jāiet ir vēl tur un tur.»

«Nekur, nekuri

Tavs mīļais bērniņš tevi tur.»

20 «Ak, bērniņ, drusku mani tik laid!»

«Vai nav tev žēl, ka bērniņš vaid?»

«Daudz bērnu vaid, daudz bērnu raud,

Tev aukle ir, kas apkopt jaud.»
«Ak, neej tik šoreiz prom vien,

25 Ak, paliec tik šodien, šodien.»

Ar varēm rociņas māti skauj,
No klēpja meitiņu raušus rauj,
Kāds aušīgs bērns, nu tik [?] tāds tracisl

«Ak, māte, tik šoreiz man tāds dairs,
30 Ak, māte manis nemīl vairs!»

No bailēm izplešas acis.

Tur dobji lielgabalpērkons grauj,
Tik tāli, tāli viņpusē šauj.
Bērns, šausmās trīsot, slēpjas iekš gultas.

35 Tas pērkons vienu lodi sviež,

Tā lode šķ.īst un šķembeles šķiež,
Tās iet kā mazas bultas.
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No visām šķembelēm viena tik ķer,
Tik viena šķirbiņu galviņā ver,

40 Tik viena bērniņa asinis dzer.

Äk, meitiņ, nu neeju vairs nekur,

Kaut man ir jāiet šur un tur,

Nekur, nekur,
Mans mīļais bērniņš mani tur.

19. 2. 1924,
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Mēs esam visu darbu darītāji —

Vai mēs gan vāji?

20 2. 1924.

OSKULOGRĀFS

f— «Hallo!» — «Hallo!» — Kas runā? — Es, es pati,
Vai nepazīsti vēl? — A, mīlā, tu, —

Kā jūties? — Tagad labi. — Tikai tagad? —

Jā, gaidīju, un neveicas nekas,
5 Nu veiksies, kad es tevi izdzirdējis —

Kur? — Otrā vietā! — Labāk man ir trešā. —

Kad? — Lakstīgalas stundā? — Ko?

Kad oskulogrāfi būs izgudroti? —

Ko? Ko? — Kas skūpstu pārnes tālumā

to Kā balsi telefons. — Ak — stop —■ Sveiks, sveiks!

3. 7. 1924.
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Kas domas spēj siet,

Vai atminēt varam?

Kā ēnas tās iet

Mums nemanot garām.

5 Kurš cilvēks tās jēgtu?
Kurš cietums tās slēgtu?
Nē, brivi tās iet,
Kas domas spēj siet?

Man tās ir padomā,
10 Kas tik un dod laimi,

Bet viss tik klusībā,
Ka pienākas glaimi.

Un, kaut mani kar,

Spiež, slēdz cietumu spailēs,
15 Ko varmākam tas dos?

Es netrīsu bailēs.

24. 8. 1924.

Viens problēms tagad manim visus veicis

Un priekšā aizstājies, kā uzsūcis.

Man visi spēki kopā jāsalasa,
Lai tie vēl spētu ļaudis nenicināt.

7. 9. 1924
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Man vajga tavu glāstu.
Es spēju domāt tik līdz tara,

Kad prom tu brauktu.

Tad domas apstājas, un tālāk nav nekā.

15. 9. 1924.

«No kurienes tu nāc?»

Kur zemes smagums visu māc:

Kur tik vien ziņas

Neauglīgi gausties;
5 Kur tik vien dziņas —

Tik vien laukā lauzties!

Uz augšu stiepties tik pēc gaismas,
Kur laimes ļaudis zeltā mirdz,

Aiz viņas nežēlīgās plaismas —

10 Ņem mani, mies' un dvēsli, līdzi

Še mana sirdsl
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1921

Nu, kas tev ir šī zeme un šie ļaudis?
Nu lai tie nemīl tevis, — mīlu es!

Kas daļas tev? Kad mēs tik kopā esaml

— «Vai tie to ļauj?» — Nu bēgsiml — «Kurp? vai nāvē?»

— Nu lai! Kad kopā! — «Tu jau zemes bērns.»

— Es visu spēju atdot. — «Zvaigznēs salsi.»

— Kad tikai dzirdu tavu solu balsi.

Ak, neej, neej tikai prom no manis!

Tad viss vēl labi būs.

29. 1. 1925.
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NU MIERS VIRS ZEMES,

CILVĒKIEM LABS PRĀTS

Uz ziemassvētkiem ļaudis līksmi staigā,
Ar pircējiem ir pilnas pārdotavas,
Un dimd un skan no priekiem svētku tirdziņš
Bet zelta svētdienā līst zelta lietus

5 Un baltais sniedziņš birst kā sudrabnauda.

Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā!

Uz ziemassvētkiem pēc tās zelta dienas

let tūkstots vārgu vīru, slimu sievu

Pa ielu, sniegā salstot puskailām kājām,
10 Pa ielu vējā, puskailām miesām drebot,

Nes plakātu: cieš badu mūsu bērnif

Un «darb' un maizi!» dodat kaut uz svētkiem.

Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā!

Uz ziemassvētkiem pēc tā skrandu bara

15 let tūkstots lepnu vīru, greznu sievu

Uz elitballēm dejot visu nakti.

Puskailām miesām sievas, nav tām auksti,

No dejas viesujiem tās nedrebinās.

Tās [?] «darb' un maizi» negrib, tikai kūkas.

20 Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā!
Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts.

Uz ziemassvētkiem ļaudis līksmi staigā,
Vai jūsu līksmībai nav pienākuma?

23 12. 1925.



206

1920

Es visu laiku kavējies ar bērniem,
Tiem mīļas rotaļiņas piegādā ju.
Un kāds man prieks bij klausīt viņu čalas

Un nogremdēties lietu izpratnē:
5 Kā svešā bērnu pasaulē tas radās.

Viss tāļš un pazīstams, bet fantastisks,
Un viss tik spožs un saules pilns, un mīlīgs,
Kas piepeši man pasvieda še dunčus?

Starp puķēm pazib dzelzs iekš smiltīm ass

10 Kā garas zondējamās adatas.

Kā pazīstams ij tas no seuiera laikiem.

Man visi nervi iriviļ kā šokā.

Kā nāca tas? Ar tādām pūlēm aizvākts!

Kas gadiem, gadiem asais dzīvojis!
15 Reiz tikai skaidrā mīļā bērnu saulei

Vai tiešām ūkai? Bērnus klausījos?
Vai nebi] iedomāti tavi bērni?

Un tava bērnu pasaule tik dūmi?

Un visa tava dzīve garu mūžu

20 Vai nebij iedomāta dzīve? māņi? dūmi?

Ko laidi acīs citiem un pats sevim?

Ja tā kaut iedomāta dzīve bija,
Daudz reālāka bij par sataustāmo.

Bet kas tos dunčus pameta man puķēs?
25 Nav dunči — skalpeļi un naži ir.

Ir labi izpētīt un miesās griezt.
Bet kas tos nažus pameta man puķēs?
Tie tavas dzīves atliekās ir rasti.

Vai lai es atkal viņus lietoju,
30 Kas bij tur nolikti uz mūža dusu,

Kad savu ceļa gaitu tiku beidzis?

Tu šķieties viegli savu gaitu beigt
Un atrast mieru iedomātās puķēs.
Bet naži? Ko tie naži? Griezt no jauna?

35 No jauna gribētājs caur mūžiem ies.

21. I. 1926.
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Skaistums tavs pienākums —-

Stāv tavā varā;

Augstākais sasniegums
Ir tikai garā.

7. 3. 1926.

PĒC SAPŅOS DZIRDĒTA MOTĪVA

Guli, balta meitenīte,

Manās melnās rociņās, —i
Tā gulēja balta saule

Melnajos mākoņos.

Kad cēlās baltā saule,
Mākons gaisa žēlabās,

Necelies, neaizej,
Mana balta meitenīte!

[H|4. 4 1926

Tumšs un tukšs, un bijis viss, un vairāk nav.

Vairāk nekā nezin kapa melnā nakts;

Akmeņus un zemi krauj un krauj, un ceļ;

Apkārt tumšums kapam iet un sēras dveš;
5 Tavā mutē vārdu trūkst, tu guli kluss;

Gulētājs, kas savās pēdās nestāj vairs;

Kura acis viņa priekšā zemē guļ;
Dvēsle griežas turp, no kurienes tā nāk;

Tava labā roka tavu kreiso sūdz,
W Pāri paliek tikai tavu darbu tvaiks.

Vai tu zini, vai tu zini ij jel to?

30.6. 1926.
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Tu parādies kā mēness zvaigžņu starpā.
Tavs vaigs kā liktens spīd iz taviem matiem.

Mans prāts ir jokojies ar mīlas varu,

Nu viņš kā rokā noķerts zvirhulītis,

Ar kuru jokojas, kā grib, mazs bērns.

25. 7. 1926.

Nelaime vieno, un laime šķir —

Pielūko, kāda sirds tevim ir.

0. 9. 1926.

Nezin kustoņi par savu nāvi,

Cilvēks vien tik zin, ka viņam jāmirst:
Bet nav tāda kustoņa, kas smietos,

Cilvēks vien tik nāvi zinošs smejas.

8. 9. 1926.
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1927

Tu atpakaļ atkal

Pie manis esi;

Lūk, nevarēji
Bez manis būt.

5
— «Es nevarēju
Bez tevis būt,
Es neiespēju,
Ko vēiējos, gūt.»

Puspasauli tvēri,
10 Meklēji daili,

Skaistākās dieves

Apnika aši.

Saistīts tu esi

Pie jaunās dailes,
15 Lūk, nevarēji

Bez manis būt.

Ņem mani līdzi

Uz jaunu sauli.

Jaunā saulē

20 Ne skumst, ne biedē.

Ne nīst, ne apskauž,
Ne greizsirdi tura,

Ne aprunā, melo,

Ne nenovīda.

25 Ņem mani līdzi

Uz jaunu sauli,

Mīlu un mieru

Un laimi bez gala.
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— «Ak, jaunā saulē

30 Gan nezin bēdu,
Gan nezin naida,

Gan mieru un mieru.»

Ņem mani līdzi

Uz jaunu sauli.
35 «Jaunā saoiē

Ne/m ij mīlas.»

Ak, ko lv saki,

Nezin ij mīlas?

Tu mani biedē

'n Tikai pa jokam.

— «Jaunā saulē

Nezin ij mākas,

Nezin ij laimes,

Miers, tikai miers.»

45 Nu nostu, nostu

To jauno sauli,

Tad jau tu manus

Vairs nemīlētu!

Tad jau nu vairāk

50 Nevajga dzīves*

Kam tad lai jaunā

Derētu saufe?

Tai jaunā saulē

Tad tu i) mani,

55 Tad tu ij mam

Vairs nesmietu.

Nē, tā nav tiesa,

To sattle melo,
1 s tevi īuLiesu,

oo kamēr bub eipa.
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Bez tevis, mīlas

Nevaru dzīvot,
Ne pati nāve

Nespēs to dzēst.

65 Mīla caur kapu
Lauzīsies cauri,

Kapa puķītē
Smaršos vēl tevim.

Nē, tā melo,
7ū Tā jaunā saule

Mīla nemūžam

Nespēj dzist

«Jaunā saule,

Kādu es ceru,

75 Pacels pār visu

Mīlu visu.»

26 3. 1927.
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Tu nāc nu atpakaļ uz senam mājām —

Tu domā: viss vēl būs tāpat, kā bijis,
Uz tevi gaidījis šo visu laiku,

Lai vajā rokām tevi saņemtu.
5 A, pāris mēnešu jau vien tik bij,

Tu labi atpūties šo īsu laiku —

Nu atkal viss pa vecam ies kā agrāk,
Un silta sirsnība tev pretī dvesīs.

Tu domā tā:
iū Viss pelnos atdzisis, viss salts un svešs.

9. 4. 1927.

Mana roka, kāds labs instruments tu man esi!

Mana kāja. cik maza un tomēr spēcīga, es tevi

neparko neatdotu citam.

Mans vēders, tu labi dari savu darbu, es tevi

kurinu, un tu labi sildi visu miesas celtni. Tu

man labi kalpo, ne es tev; ko tu varētu pavēlēt,
tu mujķa maiss? Bet kalpo tu labi.

Mana galva, mans lepnums, tu man pārvaldi visu miesas

celtni, kā labs muižkungs muižu. Ar tevi es sev iegūstu,
cik man vajga no ārpasaules, ar tevi iegūstu zipas,

ar kurām aptvert apkārtni, ar tevi iepazīstu sevi pašu
un redzu sevi kā spogulī. Tu mans lielākais ieroci,

mana galva, tikpat liels kā sirds.

Mana sirds, tu mans siltums, ar ko pasauli sev daru

pieejamu un tieku pasaulei pieņemams.
Es bagāts esmu, kam tik daudz rīku un mantu, es savu

bagātību gribu kopt, es spodrinu savu nazi, es

baroju savus locekļus, es vingrinu savus spēkus.
Es gribu jūs, rīkus, kopt, bet es varu arī iztikt bez jums.

24. 4 1927.



Vai tu atnāci, lai atkal ietu?

letu tālāk projām nekā agrāk.
Mazu brīdi atnāci, lai tūdaļ
letu projām un uz visu mūžu.

6. 5. 1927.

Tad tik vari sākt tu jaunu dzīvi,

Kad tu veco izbeidzi līdz galam,
Kad tu vari aiziet katru mirkli,

Kad nekas tev nav vairs jāpadara.

7. 5. 1927.

Jaunai dzīvei vajga jaunu raksturu.

Sagādā to sev.

Kas tu gribi būt?

Zini to skaidri, un tu būsi.

7.5. 1927.
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KO ES GRIBU?

Es visu dzīvi bēdājies,

Nu gribu priecāties,
Miesu, garu atjaunot.

Ko gribu, to spēju,
5 Kāds gribu būt, tāds tikšu.

Gribu sevi taisīt un pasauli,
Gribu zināt sevi un pasauli,
Zināt ārpasauli, pēc nāvi.

Nekreņķēties,
io Gudram tapt.

Dzejniekam tapt.

7. 5. 1927.

Es jau neesmu tā noskumis,

Tikai dienas gaitā smagi soļi,

Drusku galva apņemta, un sirds ir klusa.

Ka man kaitētu kas, nevar sacīt

5 Tikai drusku tā kā pasāp dvēsle.

Bet man visi teic: nekas tas nava,

ledomas, lai metot tās no galvas.

Labprāt izmestu, bet sirdi turas,

Sirds tad tiek vēl klusāka par klusu,
to Un vēl vairāk tikai dvēslē sāp.

It kā vienīgais, kas man vēl atliek:

Meitenītis, mīļais meitenītis.

27. 5. 1927.
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VECĀ DZĪVE

Vai tu pazīsti tās baigās jūtas:
leej atstātā un tukšā namā —

Te reiz ļaudis bij, te uguns dega,
Pelni auksti, pabiksti ar koku;

Dobji skan, tu pūlies klusi staigāt,
Tukšs viss, nav ko bīties tomēr bailes.

Grūtsirdība tuvojas tev lēnām —i

Ko tad gāji tu, pats saimnieks, projām?!

29. 5. 1927.

Visi nevērtīgi tika vecie vārdi,

Sudrabgaisinas apskaidrotā cēlā mīla.

Grima atkai tukšā mīlestība,

Tukšo dzīvi pušķo vēl ar llirla drumslām,
5 Katru darba soli mērī naudas olekts.

Paša cieņas nav, tik ļaužu balss dod cieņu,
Citu cieņas nav, kas vairāk ir par mani.

Māņiem tikai der un smieklam vecie vārdi?

Tā nu gan tik nevar teikt: ar kāju paspert —»

10 Būtu jāaptriepj varbūt vēl jauna kuipe.
Vecās patiesības, idejas un domas

Guļ kā nonēsātas drēbes, nometamas.

Ir kā manta, kas ne silda vairs, ne pušķo.
Dažas bija patrons, kas sprāgstot =āva.

15 Vai nu vērts vairs labH kopā tukšās čaulas?

Spīdēj gaiši sajūsma kā Jāņu ufURS,

Izdegušas darvas mucas nu kūp zemē,

Dienvidsaule, jūra, zemes klusums.

Tālā tumsā gatavojas jaunas formas.

14. b. 1927.
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Mani grāmatplaukti stāvot apput,
Roka vairās cilāt senos rakstus.

Garam pašam sevī jārod padoms,
Draugu saimes [?] sirds neilgojas.

5 Aizgājis tas laiks ar savām jūtām,
Visas dziņas, visas karstās cīņas
Svešām acīm noskatās uz mani.

Un es pats — man svešas viņu runas.;

Tādā mīlā skubā krāti draugi!
10 Visu zemju, visu laiku vākti,

Vienmēr glāstīti un sveicināti.

Mīlā miņā stāv tik jaunas dienas.

Sirds tik atgriezties turp neatgriežas.
Dvēsle it kā meklējot sen veras

15 Atpakaļ uz tūkstot tūkstot gadiem,

Aptvert dzīves sākumu un galu.

23. 6. 1927.

Tie simts un atkal simti manu darbu,

Kas nepabeigti gul un gaida manis,

Kas gariem gadiem cauri kliegtin kliedza

Man miera nedeva nevienas dienas

Un rūgtu darīja man katru bridi

Vēl vairāk nekā smelgas nervu sāpes.
Tie apnikuši man un atriebušies,

Tiem nepiegriežas vairs ne acs, ne roka.

13.7. 1927.
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VĒLA GUDRĪBA

Tā vēla, gausa gudrība,
Bet sava taisnība tai ira: —.

Cik tevim sirdī mīļuma,

Dod visu prom priekš tuvākai

Lai sirds reiz gala mierā nira.

5. 8. 1927.

RĪTA ATMODA

Nekas par grūtu agrāk nebija.
Viss ritēja kā kūsājoša dzira i—i

Ne puse kausa vēl nav izdzerta: —»

Viens vārds no jūsmām un no kūsām šķira;
Nekad tik liksmis tu vairs nebūsi:

Tai vārdā ceļa galu nojauti.

5. 8. 1927.
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KURŠ PRIEKS OTRA RADĪTS

Valdnieks deva lielas dzīres viesiem,
Tūkstots sēdēja pie pilniem galdiem.
Kad uz galda nāca zivs tin pūtai,
Valdnieks nopūzdamies teic uz viesiem:

5 «Cik ir debestētiņš labs pret Jaudīml
Labību dievs izaudzē priekš maizes,

Zivīm, putniem liek viņš augt priekš Jaudīml»
Visi viesi viņam piebalsoja,
Tik viens zēns tam pretī ierunājās:

10 «Tā gan nav, kā nupat teica valdnieks.

Visi kustoņi mums līdzradības.

Nav viens mazāk vērts un otris vairāk.

Tikai tas, kas lielāks, stiprāks, gudrāks,
Pieveic mazāko un viņu aped.

15 Cilvēks visus apēd, ko tik saķer,
Bet neviens nav radīts, lai to estu.

Lūk, ij mūs cd odi, ēd ij vilki,

Bet vai tādēi cilvēks radīts vien ir,

Lai par ēsmu būtu odiem, vilkiem?

20 Tā i zivis, putni, māju lopi
Nav vis radīti par ēsmu Jaudīm.»
Valdnieks apklusa un visi viesi.

21.9. 1927.
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Aiz manis nāve,
Priekšā man ijiiif

Paceli acis.
levelci elpik.

Zettami baltas

lesārtas svītras —

Debess un jūra,
Un zilganā zeme.

27. 12. 1927.

Ar dusmām ārdāt jūs, ar iekaisumu,

Ar uzpūstu un skalu sašutumu,

Pus aizrauti, pus aizraudami lidzi.

Es klusi, lēni, apzinātā gribā
To visu pārskatu un pārcilāju,
Ko mūžu vadīju un gatavoju,

Un klusi, lēni, apzinātā gribā
To visu jaucu nost un metu malā.

27 12. 1927.
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192a

Tik gara, gara, gara miršana,

Vai visa dzīve tā tev aizgāja,
Arvienu kādi šķērsli — aiztur ■—

Ij pats tu arī vēl ko sagaidi.
Arvienu dzīve: darbs un prasības.
Tev mirt nav laika, allaž aizķeras [?].

5 2. 1928.

Man nava vairs nekā, ko vēlēties,

Tik viens — ja tas tā var vēl nosaukties:

Neviena cilvēka vairs neredzēt,

Lai sirdi klusumā var nogremdēt.

10. 2. 1928.
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Tik maza patmīlība aizskarta,

Par to tik pasmej: laba mācība!

Bet vai bij aizskaršana vajdziga?
Jo mīlas jūtas, tās grib pacilāt,

5 Tās otra būtni plaukstam redz labprāt,
Un grib tās visu dzīvināt kā saule.

Ikviens sūrst savu kļūdu apziņā,
Un mūžam ilgojas tas diezin kā,

Lai kāds to ieved dzīves skaidiībā.

io Ir brūces jēlas, ak, cik jūtīgas,
No vieglas uzpūsmas jau sadrebas,
Tad savā sūrumā tās noslēdzas.

18. 7. 1928.



Aiz apvāršņa Pērkons sēdis,

Mētels apņem debess malu;

Viņa mētels zilganpelēks,
Sudrabotām mākoņbārkstīm.
Gaiša zelta saules piere
Laukā blenž zem mētelkrokām:
Maza pērkoņmeitenīte,
Pasmiedamās sīkus smieklus.

14 8. 1928.

DZEJNIEKA JAUTĀJUMS

Ts nezinu, kā labāki gan bi ja?
Šķiet, viss, kas dzīves gaitā steigts un veikts,
Kas dzirdēts, izciests, zaudēts, beigts,
Kas šķetināts kā groda dzija —■

Lai labāk paliek mūžam neizteikts?

Kā tevim liekas, Olivija?
Tā aiziet miljoni, tā biljoni —

Es nezinu, vai tā nav labāki?

5 8 1927.

10. 9. 1928
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Tu bēgi darbā. Ko nu tu redzēji darbā?

Vai radi kopību ar ļaudīm?
Vai atspirgi viņos?

Vai nebij tik tukši vizu|i?
Nu bēgt tālē, svešumā.

20. 9. 1926.

Kad tu pie galda sēdi,

Ij nerunā nekā,

Es topu kluss un svinīgs
Kā sestdien vakarā.

5 Man darba drudža steigums
Un reibums izbeidzies

Un rokas gulstas klēpī,
Kad nemiers norimies.

Man rokas nomazgātas
to Un balta āda spīd,

Pār tavām drēbēm lēni

Tās glaudot pāri slīd.

Miers viešas līdz pat sirdij,
Tā klusa, klusa k|ūst,

15 Un visas saites raisās

Un irst, un kūst, un kūst.

23 9. 192».
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LAPSA UN TĪĢERIS

Lapsa reiz no savas migas

Izkāpa ar kreiso kāju,

Tūdaļ savā rīta gaitā

Cejā tīģeri tā satiek.

5 Tigers tūdaļ atņirdz zobus,

Izstiepj savus garos nagus:

«Nāc, es tevi apēdīšu!»

Lapsa apķērusies atbild:

«Kungs, vai jūs gan iedomājat,
10 Ka jūs vienīgs zvēru ķēniņš?

Ka jūs varat katru apēst,

Kas tik vien jums ceļā gadās?»

Ir ij citi, kurus baidās,
Jūs gan mani nepazīstat.

15 lesim kopā vienu ceļu —

Es pa priekšu, jūs aiz manis.

Kad nu ļaudis redzēs mani

Un no manis nebaidīsies,
Tad es atzīšos: jūs stiprāks,

20 Tad jūs drīstat apēst mani.»

Tīģers bija tā ar mieru,

Lapsa ved to lielā cejā.

Ļaudis redz, ka nāk tur tīģers —

Tūdaļ visi metas projām.

25 Saka lapsa: «Nu, kungs tīģer,
Lūk, kā ļaudis bēg no manis,
Jūs jau viņi neredzēja,
Jo es stāvēju jums priekšā.»
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Tīģers apjūk no tās runas.

3ū Neteica neviena vārda,

Asti ievilka un projām.
Lapsa nosmēja tam pakal.

23. 9. 1928.

KALENDĀRU JAUTĀJUMS

«Nāc, Alģirdi —■

Vai pateikt vari:

Kādu romieši

Lietoja kalendāri?»

5 Tā skolotājs Alģirdi sauc,

Tas tūdaļ ar atbildi trauc:

«Tas bij julianu!»
«Ak, tavu gudru maņu!

Tad, ko mēs lietojam, pateiksi ari!»

to «Sienas kalendāri.»

26. 9. 1928
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ĶĪNIEŠU PARADĪZE

Lielais JI bij lielā darbā,

Kārto ūdeni un zemi.

Darbā reiz viņš nomaldījās,
Noklīda no sava ceļa,

5 letika viņš tanī zemē,

Kas pie Ziemeļjūras malas.

Nez cik simtu tūkstoš jūdzes
Tālu nost no Ķīnas zemes.

/eine >.". fc\is Ziemeļgala,
10 Kur tai robežas, — kas zin to?

Tanī zemē nava vēju.
Nava lietus, rasas, sarmas,

Nava kustoņu un putnu

Nava kukaiņu un zivju.
15 Zeme visur lidzi bfākna,

Taisni ceļas augsti gaisā.
Kalns tik pašā zemes vidū,
Sauc to Hu-Lims — urnas kaklis.

Viņa veids ir tā kā urna.

20 Kalna galotnē ir dzelme,

Viņas veids ir tā kā gredzens,

Viņas vārds ir Valgme.
Ūdens izplūst no tās dzelmes,

Saucams vārds tam: Dievu avots.

25 Odens smaršīgāks par mirrām,

ūdens garšīgāks par vīnu.

Avots dalās četros strautos,

Tie no kalna dodas lejā,
Rit pa divām zemes malām.

3° Zemes spēks tur maigs un mīlīgs.

Indīgs gaiss tur nenes ligas.
Laužu daba tur ar laipna,
Dabai seko tā bez ķildas.

Sirds tik mīksta, miesas maigas,
35 Lepnība un naids tiem sveši.

Mierā dzīvo vecie, jaunie,
Nav tiem kalpu, nav tiem kungu.

Upju krastos viņi dzīvo,
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Ne tie sēj, ne ievāc pļauju.
40 Gaiss ir silts un jauks aizvienam,

Ne tie vērpj r
ne auž, ne pūlas.

Simtu gadus viņi dzīvo,
Tad tie aizmieg mūža miegā,
Kaites, slimības tie nezin,

45 Nezin priekšlaicīgu nāvi.

Ļaudis dzīvo dziļā mierā.
Svētā laimībā bez mēra.

Prieku, līksmi viņi bauda.

Svešas viņiem bēdas, sēras

50 Mūziku tie mīl un dziesmas.

Rokas sadodas tie kopā,

Rotaļo, iet loku dejās,
Cauru dienu nebeidz dziesmas.

Kad tie nogurst, gribas paēst,
55 iet pie dieva avotiņa,

Padzer, rodas jauni spēki.
Kad par daudz tie iedzēruši,

Tad tie iemieg reibu miegā,
Atmostas pēc desmit dienām,

oo Dieva avotā tie peldas,
Āda top tiem skaidra, gluda,
Smaršas turas vairāk dienas.

Ķēniņš Mu[?J no Džou zemes,

Kurš uz ziemeļiem bij braucis,
65 Nāca arī viņu zemē,

Aizmirst prom iet tri jus gadus.
Kad bij atkal Džou zemē,

Ilgojās viņš viņu zemes,

Tā ka pazuda pats sevim.

70 Ne tam garšoja vairs ēdiens,
Ne vairs dzēra saldu vīnu.

Gāja mēness, gāja otris,

Tad tik atjēdzās viņš lēnām.

Visas tautas zemes virsū

75 Ugas jūt pēc laimes malas.

Citādi tik katra tauta

Iztēlo sev paradīzi.
Lūk, ko stāsta Ķinas teikas,
Kāda viņu laimes mala.

29. 9. 1920.
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Tu spožā zvaigznīte,
Vēl vakar mēnesim tu blakus biji,
Jau šodien garām viņam, — rīt varbūt

Jau tāļi prom, jau viņu aizmirsusi.

Tu spožā zvaigznīte, —

Tik jautros smieklos sprēgā tevim acis,

Tik līksmi līdzi mirdzin' visas zvaigznes,
Tik aši zūdi mēnesim un manim,

Tu, spožā zvaigznīte!

2. 12. 1928.
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1929

VĒLAIS RUDENS

Vētra pārgāja, nu kluss un salst.

Vientullapa zarā drebot kalst.

Ne vairs sitas sirds, ne dzenas prāts,
Nogurumā rāmi mierināts.

14 1. 1929.

MĒMĀ JŪRA

Pa dziļiem sniegiem brienu, lai — man jāredz jūra.
Vēl jādzird dziļā jūras balss, kas mūžam dzīva.

Aiz vakarkrēslas un aiz sniegiem — kur tā jūrai
Es savās bēdās nācu klausīt veldzes vārdu,

3 Es tavu elpu citkārt dzirdēju no tāles, —

Es tuvu pienāku tev klāt — tu cieti klusu!

Visgarām krastam sniegi aizmāc viļņu čalas,
Cik tāli acis sniedz, tik sastinguši sniegi,
Viss nāves balts, kur dzīvais jūras zilums?

10 Tev zilās acis aizbērtas ar sniega pārslām,
Pār vaigu pārklāta tev auksta iedus maska.

Tu mūžam nemierīgā jūra, nu tu rāma.

Es zinu gan, ka tev māsas siltās jūras,
Tās nespēj stindzināt nekas, tās mūžam viļņo.

15 Bet mana mūžam baltā dzīve — tu nu klusa.

Kur es nu palikšu? Kas runās nu uz mani?

3.3 1929.



Tā tava ģīmetne, ko rokā turu?

Vai, mījā meitēn, tu šī skaistā esi?

Jeb es tik daiļu tēlu ilgās buru?

Lai tēls man tālāk ir par gaismnesl
Nekad es neredzēju kā tu tādu.

Vēl tava ģīmetne man rokā trīso.

Es noslēpt nevaru, man roka trīso,

To lielo prieku, kas vēl nedrošs smaida

Tver mirkli laimīgo, bet, ak, tik isol

15. 4. 1929.
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Zudis viss, ko mēs ar acīm redzam, —

Palikušas tikai divas Lietas:

Tikai debesis un plašais ūdens,

Vidū sēdam šūpolīgā kuģī.

5 Zudis viss, ko mēs ar sirdi tveram,

Palicis tik tukšums vien un klusums.

Nakti bākas atmirdz tālos krastos,
Dienu debess malās tālas salas,

Pienāk tuvāk kailas klinšu kraujas,
10 Aiziet, nogrimst atkal ūdens plāksni.

Bezdelīga aplidoja kuģi,
Cielaviņa nosēdās uz mirkli —

«Ko tu, putniņ, atej mūsu kuģī?
Mēs jau piecas stundas prom no zemes,

15 Ko tik tāji aizgāji no mājām?
Vai vairs atpakaļ tev celi šķirsies?»

Putniņš atčivina: «Un vai tevim?»

12. 5. 1929.
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Visi ļaudis zina, kas tie ira,

Visi skaidri zina, ko tie zina,

Un, ko tic, to visi tic bez šaubām.

Es tik viens, es nezinu, kas esmu,
5 Un es nezinu ij to, ko zinu,

Un es neticu ij to ko ticu.

Es ar skubu mācījos no ļaudīm
Un es zinu to, ko viņi zina,

Tik es nezinu, vai tā tas iia..

to Visi droši dzīvē, — es tik" nedrošs,
Jo man pamata jau nav zem kājām —

Drošas ticības un drošu ziņu.

Kaut jel vienu zinātu es drošil

Lai kaut kur es spētu pieturētiesl
15 Sakāt man vismazākais: kas mīla?

5.6. 1929.
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Tavi vaigi vizo vakarkrēslā,

Apkārt vaigiem plīvo matu liesmas, i—

Ausu galiņš piekļāvies pie vaiga

Kā pie priekšautiņa mazais Jānits;

Vaigu vidū valda acu krēsla,

Baidās piekļauties tai lielais Jānīts.

19. 6. 1929.

Nosarkdama aizgriežas saule,

Nakts sedz aizkaru logam priekšā,
Bālu lampiņu uzkar mēness,

Saldi smīnot vēsmiņas paskrien, —»

Traucēt nenāks neviens, neviensl

Līdz pat rītam, kad otrā logā

Spīdēs smīnot saulītes acs:

«Jaunie, labrīt!»

19.6. 1929.

Viegli turu tevi klēpī
Tā kā upe baltas putas:

Viegli skūpstu tavu muti

Lai tā putas neaizpūstu.

Vēji gāja pāri upei,
Tie tās putas uzplandīja —

Nu ir mieri, nu ir saule.

Nu mirdz balti mākonīši.

20. 6. 1929.
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VIENTULĪBA

Es redzu — lēni nāk jau vienlulīl>a

Pa klaju, smilgām klātu tālu lauku.

Es vēlētos, lai viņa neredz manis.

Bet kur lai slēpjos klajā, lldzā laukāl?

5 Vail viņa mani ir jau redzējusil?
Ko viņa virzas taisni manim pretī?

Es zinu: Ildzi nu tā mani vedis.

Pie smilšu smilgām paliks aizķērušies

Kā rudens pavedieni mani prieki:

10 Viss dzīvos guvums, darbi, cīņas, sāpes
Kā tīmekli man vizēs bāli pakaļ.
Līdz vēji vēlu visu aizvāks projām.

Jau viņa virzās taisni manim pretī,
Tu vienu tomēr nespēj smiltis nosviest:

15 Es tomēr laimīgs biju labo mirkli —

Nu mūžam nebūšu es vairs tik vientuļš,

Kā pasaulē tu mani, bērnu, laidi.

Pie manas būtnes pieder mana tauta.

Ij tu tās atraut nost vairs neiespēsi.

24. b. 1929.

Manim pretī mākoņi smagi sveras;

Melni, pilni sapņu un dziņu kā nakts, —

Nāk un nāk un drūzmojot jaucas un mācas

Garām dienām, vakariem, naktīm cauri.

Kaut jel ašāk pērkons grāvis un zibens spēris!
Kaut jel kaukdams kārtību šķīris ašāki

24 6. 1929,
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Zelta ziedu zaļā lapā
Ezermala lēni šūpo.
Kalmes, klusi sačukstoties.

Sargam stāv ap šūpolīti.
Zelta ziediņš zagšus mirkšin'?

«Nāc, ja gribi saldu algu!»

24.6, 1929.

Ceriņi ziedēja, kad tu gāji,
Ar ziedu zariņu vēl man māji:
Kad ceriņi vīst,

Tad cerēt drīst,
5 Tad atkal nākšu, es nākšu.

Nu ceriņus lauzu, nu visi vīta, mm

Es skatos pēc tevis ik rīta, rila

Un visu dienu ik dien',

Un vakarā vēl arvien,
to Bet nakti, ko tad es sākšu?

Jo nakti ir grūtāk kā grūti,
Ne miegs, ne nomods nedzesē krūti:

No ziediem pāri list dārzs,
Es vien tikai bārs —

15 Ko es sev vākšu?

25. 6. 1929.
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GAILĪTS AR SAVU GASPAŽU

Gailīts ar savu gaspažu,
Ar dai]o balto vistiņu,

Staigā pa dārzu un priecājas,
Ka vasaras siltums pieturas.

5 Teic gailītim vistiņa

Un klusi, mīlīgi vidžina:

«luv vajdzētu visiem to paziņot!
Šodienas laiku pareģoti
Nevienam to ziņu nevajga liegt,

10 Tev vajga visai pasaulei kliegt! —a

Tev taču no visiem tā skaistākā balss,

Dziedi, ka noskan viss laidara gaisi»

Gailīls ar mieru; viņš palecas,
Uz stabiņa gala uztupstas,

15 Saka: «Lai ieti»

Un tad skali dzied:

— «Ta tad šodien labs laiks!!

Nu tik gan laiks!!

Laiks ir ka nu!!!

20 Kikurikul!»

T< ic gailītim atkal vistiņa,

Klusi, mīligi vidžina:

«Es labprāt še oliņu detu,

Ko saimniece atņemt nepaspētu!
25 Se smiltīs var to labi kast —

Ne mūžam to neatrast!»

Ar mieru ir gailītis;

Tik to viņš vēl piebildis:
«Nevienam par oliņu nevajga teikt!»

30 Teic vistiņa: «Labi, tik vajga to sveikt;
Tu pats par laiku visiem kliedz,
Vai man pašas oliņu apsveikt liedz?l»
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Un nu vistiņa sāk kladzināt, kladzināt

Un klabināt, un babināt:

35 «Lūk, lūk, oliņa!
Lūk, lūk, oliņa!
Lūk, lūk, oliņa!»

No istabas izskrēja Anniņa,
Izdēto oliņu paņēma,

40 Vēl vistiņu bārtin bar:

«Ko šī tik daudz kladzināt var!»



MĪĻAI, MAZAI OLGIŅAI PAR PIEMIŅU

Ko za|ai jaunībai lai saka sirmais?

— Ved dzīvi tā, ka pēc nav jāteic: «viia.»

Kā panākt to? — Ir bauslis visupirmais
Un visupēdējais, ir tikai «mīla».

a 9. 1929.

VASARASRUDENS

Gabaliem no manis nokrīt vecā dzīve;

Koka ziediem pakaļ lēni nobirst lapas;
Salā sastingst zari, springstot nolaužami;
Gada sloksnēs paliek senu dienu mipa;
Seidē dzi|i slēpjas jaunas augsmes jausma
Sals nav gala sals, aiz tā vēl otra dzīve.

19J9.
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Lapiņas, māsiņas, koši jūs puškotas guliet uz galda.
Dienas un mēneša vārds uzrakstīts virsū jau stāv,
Ir mana paša vārdā šis nelaimes Pliekšānu Jānis,
Vidus galvgalī sprausts, bēdīgi acis man krīt.

5 Uzpostas lapiņas, gaidiet, ir jums viņa nebalta diena

Atnāks drīzi jo drīz, vajdaēs jums paciest un nest.

Vajadzēs graizīties ļauties no spalvas divējiem dunčiem,

Vajadzēs visu nest, ko tik jums virsū vien kraus,

Vai tie būs skaitli, vai burti, vai grieķu vai latīņu vārdi,
10 Vai arī pantiņš kāds, gribējs par dzejoli būt.

Ritu jūs paraudzīs grieķi un nelabi latviešu panti
(Kādus nereti vien rod» Latvijā nelaimi celt).
Pasaules nesējus skaitļus jums rrtu būs mugurā jāņem.
Jūs būsiet plašajais lauks, kur viņi rindiņās stāv.

!5 Viņi būs kareivji rīt, es, nelaimes bērns, viņu vadons.

Vajdzēs man pavēles dot, sakārtot, sastādīt drīz.

Vajdzēs tos iekavās ieslēgt, ja labpiāti negribēs klausīt,

Vajdzēs ar zobenu cirst veselām rindām vispār.
Vajdzēs dot dažādas zīmes: gan kiustiņš, strīpiņas,

strīpas,
20 Vajdzēs robežas vilkt, cik tāli katris var iet.

Vajadzēs darboties, domāt un lūkot sev paligu dabūt.

Kaimiņam liktens tāds pats, tas varbūt izlīdzēt spēs.

Māsiņas, liktens jums smags, bet ar mani nežēlo laime,

Diezgan jums ir ko ciest, diezgan ko darīt ir man.

25 Pielūgsim Laimiņu mīļo un mūžīgos žēlīgos dievus,

Gaidīsim rītiņa mēs kādu viņš dieniņu nes.



Teci, teci, kumeliņu,
Nesi mani mājiņās,

Māmuliņa loti gaida
Sav' dēliņu pārnākot.

5 Raudot dēliņš karā jāja,
Raudot mājās pārnāca;
Karā jājot šķirdamiesi,
Mājās nākot sveicinot.

Māmuliņa bēdāt sāka

to Sav" dēliņu aizejot,
Māmuliņa bēdāt beidza

Sav' dēliņu pārnākot.

Vēl redzēja sav' dēliņu,
Likās dzestrā kapiņā,

15 Nepiešķīra Laimes māte

Priecāties par dēliņu.

Teci, teci, kumeliņu,

Nesi mani tālienē,

Māmuliņa vairs negaida,
20 Gaida balta jūriņa.
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Pūt, vējiņu, ziemelīti,

Nesi vēsti māmiņai,

Dēliņami grūti laiki

Karā svešā zemītē.

5 Skriēni, skrienl, vanadziņu,

Cepurītes pušķi nes.

Vīta pušķīts cepurītei,
Vīst ar dēliņš māmiņai.

Teci, teci, kumeliņu,
to Zelta zobentiņu nes.

Zobentiņa vairs nevajga,
Dēliņam ko kaujā nest.

Ejiet, ejiet, bāleliņi,
Nesiet pašu bāliņu,

J5 Nesiet mani māmuliņai,

Māmuliņa gauži raud.

Nesiet mani tēvu zemē,

Guldiet viņas klēpīti;
Neatstājiet bāleliņu

20 Svešā zemē naidniekiem.

Nesiet mani tēvu zemē,
Guldiet viņai klēpītī;
Tur māmiņa rozes dēstīs

Sav' dēliņa kapiņā.

Atņem cilvēkam prātu un sirdi, viņš laimīgāks liksies.

Atņem i dzīvību vel, īsti tad laimīgs viņš būs.
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Bez prāta kustonis spēj just man līdzi,

Tas bēdīgi sēdošam glaužas klāt;

Bez jūtu koks, bez dzīvības akmens,

Pie tiem man sirds var atrast veldzi:

5 Koks ēno un balsta, un saldi šalc,

Un akmens dod nokusušam sēdēt.

Bet cilvēks un draugs ar prātu un jūtām,
Tas nokusušo jo ātrāk nodos,

Jo tas ne vairīties spēj, ne bēgt.
1° Labāk mirt klajā laukā vientuļās mokās,

Nekā krist drauga negantās rokās.

Lai kraukli mirušās miesas knābj,
Cilvēki dzīvās ar dzelzi grābj.

Apsagauži raudājās
Svētās dzimtas kungujaudis.
Vecie laiki, zelta laiki,

Kas ta tagad palikuši?

5 Ne vairs Alpu, ne sārtuma,

Neģi mīļa šuplatiņa
Prūšu posu, bairišlugu,
Ne tā paša Ebeliņa.

Baigi ķēmi Alma, Laima

10 Sanākuši skatuvē.

Lai tā Alma, ko tā Alma,

Tā bij svešu laužu bērns.

Laima pašu latvju meita

Un, raug, kāda negantniece,
15 Sauc pēc gaismas, brīvestibas,

Savām ņemtām tiesībām.
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ŠODIEN

Šodien saulīte rotā un līgo,
Zaja un zila, un sarkani balta.

Mīļā, man* mijā nāk starosi stalta.

Zaru zaraini, zaigosi zvīgo.

ILGĀS

Tikai sērās ilgās klaidīt —*

Manu saules mīlulīti —

Gaidīt, cerēt, — tikai gaidīt..
Visi spēki izgaidīti.

PRIECA LAIMĪGA

Man dziji dvēslē dzejas
Kā dzesna rasosa,

Tur klusi skan un smejas,
Dzied prieca laimīga.

Un, ja es neiedzētu tevis

Ne mūžu mūžos vaiis

Sis prieks man spēku devis —

Liegskaņās nogrimst dairs.

ZVAIGZNES

Es sēdu naktī vēlvēli —

Zaļzaigoši zvaigznītes spīd ...

Bāli tavs vaigs un cēli

Ar zvaigznītēm līdzi slīd.
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UZ BEIGĀM IET

«Tās tagad ira beigas,
No šenes uz leju iet,
Vairs nelīdz dzīves steigas,
Tavs jaunais vairs nevar dziet.»

5 Bet spēka vara zaļā
Man zelta staros spīst,
Tā mūžīgās mīklas vaļa,
Un žņaugu saites šķīst.

To cīņu smeldzošas sāpes
i° Daudz gadus tvīcēja,

Tā tagad grib dzesēt slāpes,
Lai sniegtos pēc pilnīga.

DŪMI

Kā loga priekšā dūmi

Vērpj domas spokaini,
Auž sērgu un nāvi, un kjūmi —

Dievs — mīļo man pasargil
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TĀĻS VIESIS

Es tevi, mīlā, redzu,

Kā sakriti dīvānā;

Es nāku, lai tevi sedzu, —

Tu brīnies pusnomodā.

5 Es mierinu tevi un glāstu,
Tavu galviņu satveru;

Daudz laimīgu sapņu tev stāstu

Par mīlu starošu.

Nesakāmās sāpēs tu sirgsti
10 Un ilgās, un žēlabās;

Es nāku, lai atkal tu dzirksti

Baltliesmās kvēlošās.

Tu tumstošās acis man skari,
Un atkal tās atspulgo;

15 Tu veselu mani dari,

Tevī cilvēku nākamo.

Pār tevim leju veldzi,

Jel dusi pusnomodāl
Tev nomods nes sāpju smeldzi.

20 Es bālā tālumā.

PĀRPILNĪBA

Es pilns esmu domu un jausmu,
Kas drūzmējas, lauzdamās dzimt,

Ka tikko valdu šo trausmu, —

Jau miesas zem nastas grib ļimt*
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Tomēr un tomēr es tevi mīlu,
Neizsakāmi dziļi mīlu.

Maziska netice, glūnoša mānība,

Nespēja — celties, nespēja — doties.

5 Es tevi sāpinu, es tevi mīlu.

Tomēr un tomēr es tevi mīlu,
Neizsakāmi dziļi mīlu.

Neviena rātna mīla nav dziļāka.
Ar visiem meliem tā patiesa mīla,

10 Ar visu netīro skaidra kā dzintars,

Tu viņai vari ļauties, šai mīlai.

Mainošai, topošai, augošai mīlai.

Lielas sējas šī briestošā mīla,

Dzīva mīla, dzīvības mīla.

Lai jauna laime

Un jauns lai gads, —

Tik vecais draugs
Lai paliek tas pats.

Asas, baltas liesmas dzeļ,

Šaudīgas kā čūsku mēles,

Asinis iz dzīslām sveļ,
Sirdis izkaltē šīs kvēles.

Jūs dienderu dvēsles

Pie kopēja galda
Un tad — pie kopēja darba:

«Ak to ar??l»
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SMIEKLI

Ha, tas tik stiprinieks kā mazais ūpīts, —

Kad ūpīts kliegšot, kalni plīsīšot, —*

Pag, es tev galvu dūņās iegrūdīšu,
Kliedz tad.

Tā pūš kā bieza putra vārīdamās.

Tā šņāc

Kā vērsis, āboliņa pārēdies.

PIETICĪGS VĪRS

Dievs labi dar' ko darīdams.

Tā dodams, kā ar atņemdams.

Viņš manim vecu sievu ņēma —

Viņš labi dar' ko darīdams.

Nu jaunu, skaistu sievu lēma —

Viņš labi dar' ko darīdams.

Ak, viņa prāts lai notiekas,

Viņš zina, kas mums piederas.

LABĀKĀ POLITIKA

Cik biji patiess
Pret citiem un sevi

Tik sev un citiem

\ īslabāko devi.



Tu zosi kam gribi par dāvanu dot,

Tev vajga to krietni pirms nobarot;

Tu sevi priekš citiem upuram nesi, —

Saki, vai pats tu kas krietnis esi?

PĒDĒJAIS GLĀBIŅŠ

Kalnā un lejā,
Mākslā un dzejā,

Visur glūn ļaunums,

Modernums, jaunums.

Kas lai glābj sāpuļus,

Atpakaļ rāpuļus?
— «Plānputras ēstnesis,
Zināmais...»

KAM DUSMOTIES?

Ko, kungi, triekt pret epigrammām
Ar smagām liditložu lamām?

Sīs epigrammas ir tik virsraksti,

Bet saturs — jūsu pašu nedarbi.

DUBULTU GRĀMATU VEŠANAS DERĪGUMS

Vienkārši saskaitot, paši sev kaitam,
Dubultās grāmatās kundes mēs skaitām:

Vienā ir esoši, otrā ir trūkstoši, —i
Saskaitām kopā: — 11 000.
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BASKĀJIEŠU DZIESMA

Moto: Cits ar vīzēm, cits ar zeķēm,
Cits ar basu kāju.

Dzersim un ēdīsim,
Dziedāsim skaļi,

Šodien un rītu vēl

Dzīvosim zaļi!

5 Liktens mums nedeva

Naudas, ko taupīt, —

Pēdējos priekus
Sev negribam laupīt.

Kādas mūs briesmas,
10 Kāds trūkums lai baida?

Trūkums jau mūžam

Ik dienas mūs spaida.

Seit būsim, brālīši,

Cik jautri varam, —3

15 Tur ja mūs nelaidīs,

Nolaidīs garām.

Dzersim un ēdīsim,
Dziedāsim skaļi.
Šodien un rītu vel

20 Dzīvosim zaļi!
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Necel tos, kas snauž, —

Pār tevi spieķi lauž;
Nestāvi augstāk par ikdienas baru —■

Uz tevi sabrūk visi ar sparu.

Mums plinšu nav, kas šauj.

Nedz zobenu, kas kauj.
Sīks burts pie burta likt*-

Un papīrs ir tik slikts.

Visapkārt zili ledi bieziem blāķiem
Pār kalniem klājušies un pildījusi
Līdz pašām gultnēm upju lojas tekot.

Tik reti gali cauri spraucas lediem

Ar zaļu zelmeni un rudu zemi,
Kur skats var atpūsties un dzīve dvest.

TAVA MĪLA

Šo mīlas dzīli jūtas baidās sniegt,
So tāli domas kūtras mērot;

Tik ņemt, tik dzert, tik baltās liesmās zvērot

Un smagām prāta spējām vaļu liegt.

Acis plati ver,

Pats visu sver,

Dari, kas visiem der, tai

[Tad cer.
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ELEMENTĀRAS VARAS

Kas to gan zina, vai šīs varas dzīvai,

Jeb plaši izmētāti milzu kauli

No aizmūžibas spēkiem guļ bez dvašas.

Tik vienaldzīgas tās, tās necīnās

Un, liekas, padodas, bet savu ņem.

«Ko daudzināt mums taisnību un vaļu?
Mums est un dzert tik vajaga.»

Bet, kas jums ēst un dzert dos jūsu daļu,
Ja ne tā vaļa un tā taisnība?

5 «Kungs!» — Kungs no daļas, ko jums lems,

Par lemšanu sev lielo daļu ņems.

«Lai nem, tamdaudz ar vajaga,
Mums tiks tā mazā mazuma.»

Ko nu runāt ar tādu.

«o Dot tik pa ādu.

Kā cīruls dziesmas

No augšas bārsta,

Kā debešu durvis

Saulīte vārsta.

Nemanot, manot

Jau asaras žūst,

Pa pļavām sanot

Sāk dzīvība plūst.



252

LAIME

Ar kara troksni

Vis nenāk laime,

Kā taures skanot,

Kā pērkons dūcot.

Tā nāk nemanot,

Kā silta diena

No augšas lejas,
Nāk, velgu sūcot

No zemes sejas.

KARŠ

Un ienaidnieka šķēpiem pretī mest

Jūs gribat muguras, ne savas krūtis!

Vai cirtiens mugurā jums mazāk sāp
Par goda kaujas brūci, gļēvie vergi!
Vai tā jūs pieradāt pie sitieniem,

Ka tie tik biezo ādu kutina!
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JAUNS DARBS

Vai guļat, strādnieki: kāds tagad darbs?

Kungi dod darbu, bet darbs bez maizes.

Klausāt, kur darbs jums taps:

Pārstrādājat kungus pašus,
5 Laimi pelnīsat, ne grašus,

Brīvība taps.

Hei! Kaļat, kalēji, te jums ir darbs!

Kaļat tiem kungiem tās cietās sirdis,

Gan jau reiz mīkstas taps:
1° Karstās bailēs nokarsētas,

Aukstos sviedros izmērcētas,

Mīkstas reiz taps.

Hei! Tēšat, galdnieki, te jums ir darbs!

Tēšat tiem kungiem tos rupjos prātus,
15 Gan jau reiz gludi taps:

Asiem vārdiem šķelti, plēsti,

Asām runām drāzti, tēsti, —

Gludi reiz taps.

Heil Kuļat, kūlēji, te jums ir darbs!

20 Kuļat tiem kungiem tās pelavu dvēsles,

Putekļi vien tikai taps:
Plānā klāti, putināti,
Klaudzē vāles, danco kāti:

Putekļi taps.

25 Hei! Visi strādnieki, jauns jums U daibsl

Noplēšat, aizvācat šķēršļus un mēslus:

Celts še jauns nams drīz taps.
Slienat stabus, liekat spāres,
Plēšat celmus, arat āres:

3u Brīvvalsts reiz taps.
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PASAULE

Ar savu zvēro saules aci skatās

Uz tevi pasaule — teic, vai tu spēj
Tai acīs lūkoties?!

Tās pasaules, kas gul aiz rīta zvaigznes

KO LAI SŪTA?

Ko lai sūta daijaviņai,
Kas to sveiktu mīļi, glīti?
Visi vēji, visi putni

Mīļotāju izsūtīti.

Nabagam man atliek sūtīt

Nedzejisko ekspresiti.

Ko tie brēķi brēkas ceļ,

Lai dod naudas rakstniekiem!

Vai tad visi veci brunči

Ir jau kopa salasiti?

5 Cik vēl vamžu, cik vēl zeķu,
Cik vēl vecu pastaliņu!
Siekiem nauda jāizdod,
Līdz tos būsim savākuši.

Gan būs naudas rakstniekiem,
10 Lai mums paši talkā nāk,

Brunčus, zeķes noņemdami

Vecajām māmiņām.

Kad būs visi veci brunči

Vienā kopā salasīti,
15 Tad par londu runāsim,

Runāsim, runāsim.
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Jūs ķircinājāt lielo dzejnieku,
Viņš atriebjas un teic: «Nekāda vara

Vairs manis nepielūgs, iai dzejoju.»

Lūk, ienaidniekam pat viņš labu dara.

JAUNAS SĒKLAS GRAUDIŅI

No tevis gaisma spulet sāks,
No tevis izies stari,

Zini, ko tu vari.

Kad skanēs lielā klusuma balss,
5 Tā skaņa bez skaņas, kas visas skaņas aprīj,

Tā ka tās netop vairs dzirdētas,

Ne lakstīgalas, ne taures, ne pērkons.

Kad pazīstam sevi pilnīgi, m*s radām savu

pasauli, kā dievs sev savu.

10 Domas ir spēki; ko tu domā, tas tu esi.

Nekas nezūd, tavas domas tevi veido un citus vēršj

Var visu vērst caur savu garaspēku,
Var sevi, citus, var i pasauls ēku.

Mūžīgā mirdzumā

Zeme staigā
Siltas saules

Vizošā vaigā.
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Bet manim spēka
Ir vairāk nekā gan priekš vienas dzīves,

Ap mani sitas izmisuma domas

Kā nolauzts putna spārns.

Gar krastu netīrs sniegs, — tās atliekas

No staltiem balti ziliem leduskalniem,

Ko jūra uzmeta piet smilšu kāpām,
Kad savās skaistās dusmās vilnus brāza.

SNIEGS. SALA

Sils stenot smago sniega nastu nes,

Kas katru koku spiež un katru zaru.

Pie zemes liektās galvas drūmi špāc

Un īgni krata samocītos zarus.

Bet mākons birdina un birdina,

Un klusi, mīksti pārsla krīt pēc pārslas.

Sniegs nemierīgi baltos spārnus sit

Un izplezdamies sēstas ceļam priekšā.
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Kad citi mīlēja, tad jūs jau arī.

Bet tādi arī ir, kas nepārstāja
I tad vēl mīlēt, kad jau visi nīda,
Tie man tie dārgākie.

5 Es viņus neredzu, nedz viņus zinu

Bet jūtu, ka tie ir.

Ņemt ļaudis tādus, kādi viņi ir.

Es agrāk lūkoju tos pārtaisīt,
Tad nopūlējos izlasīt no viņiem,

tū Kas man piemēroti, der un saskan,

Bet vilšanās un veltas cerības.

IMem ļaudis tādus, kādi viņi ir.

Un viss, ko vari darīt,
Pēc sava prāta audzē citas audzes

15 Un audzē sevi pats, lai pārdzīvotu
Tās jaunās audzes vēl ar šinī saulē,

Tad sasniegsi to laimi, kuras centies
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Guļ jūra, tērpta tumši zilos svārkos,

Visgarām svārkiem laistās gaišas debess mala

Ar baltām mākonīšu bārkstītēm.

Gar smiltīm vīle plandās līču loču

Un, viegli sakustoties, čaukst kā zīds.

Guļ jūra, līdzi lielai līdakai,
Ar tumšu muguru un zajiem sāniem

Un baltās putas nemierīgi sit,
Kā izmesta uz krasta sausām smiltīm.

5 «Ko? ieķēru nu tevi savās kāpās?
Un Sāmu salu priekšā aizmetu,

Vēl tālāk zviedru melnos klintsragus.
Nu grauzies vien tik cauri — ja tu spēj.
I Ziemeļjūra ar tev otrā pusē

10 Lai kauc aiz dusmām, ledus kalnus vējot, —

Tu, jūra-līdaciņ, man neaizbēgsi.»

Zila jūras plāksne, tumšas grumbas,
Baltas putas pilda ku£a gaitu
Lietus strūklām, sniega vizulīšiem.

Miglas blāķi klāja jūras virsu,

Kuģa sirēna sauc vienā laidā, —>.
Grūti elpot piesmakušās telpās.

Dienām cauri liela vientulība,
Tikai augšā vizo lielā saule

Tikai lejā atspīd ūdens tālēs.
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Nesūdzies par nemieru,
Ka tev sirdi mūžam grauž, —

Viņš uz priekšu, uz mūžību

Ceļu tevim lauž.

Ak nē, kas liels, tas liels sev pašam;
Un, kas mums rokās, to turam cieti.

Kas iegūt grib, lai pūlas pats.

Uz laimīgu Jaungadu

Trejuziedu sveicienul

Trejas lietas vēlu:

Dailu, labu un cēlu!

No ziediem ņem sveiciena dvašu

Atbildi dod tādu pašu.

DZĪVES VĒRTĪBA

Pats niecīgākais zemes tārps ir svēts,

Jo vipa dzīvē ieslēgts noslēpums,
Tik liels un cēls, ka mūžam neatminēt.

Bet kādēļ tie tos kauj? —- Priekš lielā mērķa.

Tur dzīve ir, tā ir tavs īpašums,

Tai gala nav kaut tā visniecīgākā,
Tā dara iespaidu uz mūžu mūžiem.

Vēl šodien saule spīd un zvaigznes mirdz

Un ceļ uz darbu un uz debesīm.
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Vārds smiltis kaisa,

Darbs namu taisa.

Nāvei nav varas to paņemt, kas mūžam ir

nemirstīgs tevī:

Darbos mūs vadīs tavs gars, sirdis mums

sildīs tavs vārds.

Kur vien es lieku roku klātu,
Ne iet, ne sokas.

Kā puķītes ar pārāk garu kātu

No vēja lokās.

Aiz tvaiku blāķiem saule tumši sarka,

Tik retas Svītras krēslu pārskaldīja,
Kas gulās zemē vienlīdzīgā plāksnē.
Kur nespodrīgais gaišums bālēja,

5 Tur milzu pasauls mūdži, modināti

Iz laiska, bezjēdzīgā miega, trūkās

Un rēcot viens uz otru virsū gāzās,

Ap ēsmu kaudamies un guļas vietu.

Bet apkārt ūdens š'.āca, koki lūza,
to Kad smagie, izplūstošie ķermeņi

Drīz cīņā saslējās, drīz valstījās,
Drīz zemes rāva, asnis šļacīdami,
Un vira vētrā putekļi un tvaiki,

Kur miesas šļakstēja un spārni kūlās.
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No viļņu šļakstiem dreb klinšu sienas,

Dreb pat debesis no niknās dziesmas.

Vai visas šīs jūtas

Var grāmatā saspiest?
Tev mute pārplūst,
Jo pārpilna sirds.

Nāc klāt, tevi skauju.
Tev ar acis mirdz.

Gan augs, gan izaugs
Tā zaļā goba,
Gan tavā zajā dārzā.

Gan augs. gan izaugs
Mans mīļais brālis,

Gan zajo gobu cirtīs.

Kas man reizi rokās tiekas,

Tas man nederīgs viss liekas.



Dzeltējuši bērzu zari

Vējā rīst kā nokārušies

Mati meža tēva meitām

Nesukātās rudās šķiesnās

ASINS PILĪTE

Kā tevi nemīlēt,
Mīlulīt manu,

Kā savas asinis,

Kā savu miesu?

5 Tavas siltas asinis

Rit manās dzīslās,
Es viņas izdzēru

Tevim iz krūtīm.

Es viņas izdzēru
10 Tevim iz krūtīm,

Sīciņa zīmīte

Zilo vēl krūtīs.
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PĒDĒJĀ MĪLASNAKTS

Klausāt manu sēru stāstu

Par pēdēju mīlas nakti,

Līdzi raudat, līdzi smejat

Mīļiem mūžam mīlētājiem.

5 Gari gadi. īss ir stāsts

Dziļas mokas, dziļāks prieks:
Ļaudis liedza, liktens lauza,
Mīla lēma gala laimi.

Teic meitiņa puisītim:
10 «Ko der bēdas? Ko der domas?

Dzīve mūs nevienos,

Neatlaidis savu žņaugu.

Bēgsim kaut jel vienu nakt':

Atelst mēness gaismiņā, —

13 Lai tad salna koda ziedus.

Lai tad nāve durvis vēra i»

Visos kaktos jauni bēr/»

levu ziedi pazarēs,

Liljas kaisām istabā,
20 Rožu lapas gultiņā.



264

Lampa laida laipnu liesmu.

Istabiņu sārtodama,

Mēness savu sudrabgaismu
Pāri visam izlaistīja.

25 Ziedu balta līgaviņa

Diegā kāra puiša sirdi,

Līgaviņas dvēselīte

Puiša saujā notrīsēja.

Puisits

Sveika, mana līgaviņa!
30 Dod rociņas noskūpstīt!

Tavas baltas balodites,

Liega laida lidotājas.

Smaila roka, slaidi pirksti.
Nagu gali ierozainl,

35 Vai bij baltus mākonīšus

Sārtā ausmā glaudījuši?

Es tev, meitiņ, paklanos,
Celšu tevi krēsliņā,
Pats sev likšu citu krēslu

40 Pretim tevī lūkoties.

Meitiņa

Labiņš esi, mīļais mans,

Es ij tevi apglaudīšu,

Klēpi tevim sēdīšos,

Saldas mutes pienesīšu.
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Puis i t s

45 Ak, ir salda ilgu dzira

Tava mute, līgaviņa, —

Jo es dzeru, jo man slāpst

Neatdzerties visu mūžu.

Meitiņa

Kad tev allaž slāpa vairāk,
50 Tad es nedošu tev vairāk,

Savā krēslā sēdīšos:

Krēslis gaida, rokas stiepis.

Paisīts

Sēdi, nebēdz manu klēpi,
Tā tev allaž sēdēt tika —

55 Liec man krūtīs savu galvu,

Es tev roku aizsvārkos.

Meitiņa

Miji, miji, labi, labi,
Tikai manim karsti tika

Tavas rokas cieši sedz,
00 Tavas krūtis es sildīju.



Visu apņemt tevi katru brīdi,

Dzīvu padarīt un turēt dzīvu.

Kreisā to, kas bij, bet labā rokā

To, kas būs, kas pašu dots no kreisās.

Tu slaikais liniņš zaļiem svārciņiem,
Ar zilo cepurīti vicinādams,

Tu visus apgādā, — i nabagākos,
Kaut vienā rupjas šķiedras kreklā ģērb, —

5 Tu klājies baltiem ziedu paladziņiem,
Un ziedošs līgaviņas augumiņš
Kā balta ūdens roze tevī ligo,
Un maigos viļņojošos locekjus
Tu glāstot sedz, — ak, tu i virves dod

10 Un brīviem vīriem rokas mezglā žņaudz

Un sarauj mugurā līdz tirpumam.
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Pēc kā tik ilgi saucu,

Nu tas ir klāt.

Jau desmit gadi, kopš

Strādājam,
5 Vēl nav ne pēdas, ne miņas

No saprašanas, viss kluss.

Nu pielūkojat,
Vai jums kas svēts.

Nu tiks tas pļauts,
10 Kas tika sēts.

Cīņul

Priekšmeti tikai un vielas ir viss, ko tu redzi

sev apkārt.
Lieto tik visu pēc tā, kā taviem nolūkiem der,
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Lai ar ausis nedzirdētu,

Sirdī drūmi atskanētu,

Vērstā veidā pārvaldu
Savu varu šausmīgo.

5 Jūras bangās, zemes ceļos

Mūžīgs biedris līdzi veļas,
Vienmēr rasts un nemeklēts,

Glaudīts, tā kā nolādēts.

Vai rūpes esi pazinis?
to Es tik pa zemi klejojis,

īk prieku ķēru, kad tik spēju,
Kad nebij diezgan, neturēju,
Kas izbēga, to laidu skriet.

Es vēlējos tik vien un darīju,
15 Un atkal vēlējos, un tā arvien

Caur dzīvi gājis sākot varonīgi
Un tagad gudrīgi un apdomīgi.

Slīkt: palīga necerēt, —

Saukt: atbalss nedzirdēt,

Garām iet grezni ļaudis,

Dziedādami nevēroja:
Kurš vēroja, tam bij žēl

Zida svārkus slapināt.
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ĪSTĀKĀ ZELTA VALŪTA

Ne velti mums runas aizliegums celts,
Jo runāt ir sudrabs, bet klusēt ir zelts —

Tā mums ir vislētāki panākta
Tā īstākā zelta valūta.

Mans zelta zieds no dzīves rauts —

Tā laikam bij aiz mūžiem lemts,

Tik pieminot dziesma sēra vēl skan.

Bet kas juta to cīņu mokās bez mēra?

Kas dzirdēja kliedzienu, it kā no zvēra?

Jūs smējāt, akmeņus metāt man.

Kurpu aiziet mīlas liesmas

Mūsu izdzisušā sirdī?

Aiziet turp, kur atnākušas:

Peklē tirdīt nesodītas.
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Mirdz plašas, saulainas tāles man priekšā.
Dzied lielas dziesmas man vēji par cīņu;
Šalc jūra par spēku un brīvi —

Viss sauc un aicina mani uz dzīvi.

Es tevim roku uzliku,

Es visu apkārt aizmirsu,

Tik tavu glāstu sajutu.

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

Pie saulītes.
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Tik rāms visapkārt, pilns ar dzīves dvesmu,

Kas silti uzpūš, bet vēl sapņos tveras,

Un gaida briestot tūkstots dzīsliņās
Pa zemi, gaisu, visām koku saknēm

Un cietiem stumbriem, sīkiem zariņiem.

Jādzer līdz dibenam kauss,

Viss galējais rūgtums un seklums.

Viss, kas bij netīrs un smags,

Spēja tik sēsties un grimt

Kas spētu abus spēkus savienot,

Ka rimtu karš

Un abi apskaujoties raditu

Vēl neredzētu jaunu spēka sparu?
Jā, kas to spēj, ka vienos dien' un nakti

Un ļaunumu un labu?
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IT KA VĒSMAS VĀĻOTS

It kā vēsmas vāļots

Zaļā zīda gultā,
Gulu mierīgs mīkstā, zaļā zālē.

Tik pār manim pāri
5 Zila, augsta debess,

Guļu, veros — augsti domas lido.

Tik jau viņas slēdza

Tumša, grezna telpa,
Nevis prātniecības . ..

10 Tik jau šobrīd, šobrīd

Nez kā labāk ļautos

Augstām domām — siltām, mīļām rokām

OZOLS

Viņš sūc no zemes pirmiem ūdeņiem,

Viņš dienu miglu met un nakti tvanu;

Tā zaros staigumākoņi gul nakti,
No lapām zvaigznes birst,
No pazarēm kāpj nakts, no virsotnes

Lec zemē auseklis.



J. Rainis 20. gados



Viens no pirmajiem Raiņa dzejoļiem ģimnāzijas gadu rokrakstā



J. Rainis un Aspazija gadsimta sākumā



J. Raiņa rakstītie dzejoļi vācu valodā



Kastaņola



J. Rainis pie sava rakstāmgalda 20. gados



J. Rainis, strādājot no rīta, iemīļotā darba pozā



J. Raiņa pēdējā dzejoļa rokraksts
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Pa maniem melniem matiem vijas valgi
Un viltus cilpas izmestas un tikli,
Ik mata galiņā tu aizķersies,
Ik sprogā spriedīsies, ik pīnē pīsies.

5 Rau, vien ik matiņš spīd un melns, un vījas!
Ik mata galiņš pacelts, pāršķēlies,
Kā odzes galviņa ar dzeloni,
Un gul, un šaudās, saulē gozēdamies.

Es vienā matā tevi karināšu

10 Kā bērni drostaliņu aukliņā.
Kā šķēpi tavi acu stari dur.

MŪŽU ILGAS, CIEŠANAS

Kā tūkstotu gadu ilgā klusā darbā

Ir upes ierakušās kalnu krūtīs

Un platas aizuvātis atvērušas,

Kur zemes iekšās dziji skatāmies,
5 Kā kūrējs skatās ziedojamam jēram, —

Tā manās krūtīs tagad skatāties,

Tais arī vātis platas izēstas

Pa ilgiem gadiem, kremtot sirdēstiem,

Tur arī klints pa graudam noskalota,

i° Kamēr tur pāri plūda pirmās brāzmas.

I pērkons, pēkšņi sperdams, dragāja,
I ūdens, sasaldams pa plaisiņām,
Kā smalkas dzīsliņas tās saplosīja.
Jūs skaidru zeltu gribat smelt iz sirds, —i

15 Pirms krūtis jāsaplosa.
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To dienu es gan pieminēšu ilgi,
Kad draugs man ziņoja, ka ienaidnieki

Pret mani ceļot neģēlīgus melus;

Viņš, mani mierinādams, sacīja,
5 Man būšot gandarījums tas, ka pretnieks

Tik nicināmi zemi sevi stādot,

Tik neģēlīgas bultas lietodams —■.—*

Ak — taču man ar tiem ir jākaro,
Kaut cīniņā man riebums aizžņaudz rīkli,

lū Kaut, viņus redzot, visas iekšas griežasl
Un taču arī tie ir cilvēki,

Un vaigs un acis viņiem cilvēkveidā «■

Un — varēja tik zemu krist — zem zvēriem.

Bet man ar tiem ir jācīnās, kur cīņa
15 Ir tikai kauns, ne gods; kur katris vārds,

Kas mani min ar viņiem vienā reizē,
Ir apvainojums, ģiftīgs uzpūtums
Kā purva gaiss un dīķa netīrs ūdens.

Es savu mūžu bijis cīnītājs
20 Un pirmā rindā vienmēr esmu kāvies,

Kur gara kaujas bija jāizcīna;
Es grūtos, ilgos gadus pārcietis,
Tik grūtus, ka slābst sirds, tos minot vien.

Nekad es neraudzīju izvairīties,
25 Kad arī tūkstots iemeslu man bija,

No kuriem katra būtu pieticis
Ikvienam citam atrauties no cīņas:
Man bija sākti lieli citi darbi,

Kas gaida darītāju, miera darbi,
30 Ko cits neviens nemūžam nedarīs.

Kas paliks nedarīti gadu simtos,

Kas sen jau guļ un brēktin brēc pēc manis;
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Ne simtās daļas neesmu es devis

No savas dvēsles, kas uz āru laužas.

35 Tie nerunātievārdi man iekš krūts —

— Ak, man tik daudz ko teikt, tik aplam daudz!

Tie mani slāpē nost un gulēt neļauj: —>

Es tomēr visu esmu apspiedis,
Es savai dvēslei pāri nodarījis,

40 Es viņu nokāvis varbūt jau esmu.

Un mani sagrauzušas ir tās sāpes
Un žēlabas.

Bet tomēr es no cīņas neatrāvos,
Nedz ļāvu dusu sev — nevienu gadu,

45 Nevienu mēnesi, nevienu dienu,
Jo cīņa likās man visaugstākais,
Šī garā, ikdienišķā niknā cīņa
Par mūsu tautas tālo nākotni,

Kas jāizšķir ir tūdaļ, šodienpat.
50 Pirms jālauž ceļš, tad tauta staigās pate

Pa līdzām tekām savu saules gaitu.
Es savu saules gaitu atmetu

Priekš tautas, tautai lai ir priekšroka.
Nudien, tas nebij viegli — atteikties:

55 Cik patīkami mājās rāmi sēdēt

lekš mīļas dzimtenes, kur nav neviens,
Kas tevi aizskartu vai apdraudētu
Par tavu pārliecību:
Būt tikai dzejnieks, tikai mākslenieks

00 Un strādāt tikai tālai nākotnei,

Un nonicināt dienas sīkās cīņas,

Un dzejot skaistumu un miermīlību.

Bet man ir prāts, ka tāda miermīlība

Ir tagad noziegums pret dzimteni,
65 Ka skaistums vienīgais ir dienas cīņā

Un straujā kustībā, un lielās domās,

Kā visai tautai radīt nākotni.

Te šķiras viss, kas liels ir un kas mazs:

Kas lielās domas nedomā, tas mazs;
?o Kas lielā cīņā necīnās, tas mazs;
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Kas neziedojas ikdienā, tas mazs, m

Un tas ir izspļaujams iz tautas mutes.

Nekad no cīņas nebēgu, tik tagad,
Tik tagad es aiz riebuma to bēgu:

?5 Šī izvirtusi ļaužu saujiņa,
Kam dvaša ož un dvēslē

Kam nodevība,
Kas tikai liekuļo un dievu lūdz,

Kam sirds pēc asinīm tik iekāro

80 Un prieks tik redzēt vienas nāves mokasl

Tā izvirtusi cilts. — Ak, atlaižat

Tik šoreiz cīņu man un uzvarul
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Man miers un laime sirdī lija,
Kad dzeja sauca, dzejas lauks.

Ai, Laimiņa, māmuliņa,

Kam tu mani atstāji?
Kam tu manu baltdieniņu

Tumši, tumši aizklāji!

ZIBENS SPĒRIENS

leceroties nelaipni klausa prāts:

Tas bija kā zibens, kas mani ķēra.
Kā dzelžu āmura sitiens

Akmentiņu par putekļiem dragā,
5 Kā neveikļa pirkstos sašķist

Dārgākais, skaistākais kristāla trauks,
Tā viņā reizē dvēsle šķīda...

Nē, ir atmiņu atsviež riebums

Ar ledaini aukstām rokām nost:

10 Neminēt, nebūt,
Nekādi

Pīšļus mīt vai tiem pāri lidot,

Nenosviest sevil

Tas bija kā zibens —i

15 Lai gaiss top skaidrs.

11.6. lÖÜ6.

279
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Neizprotamā spēka pārmērā,

Vieglprātībā un spītībā tīšām

Projām aizsviedu, tīšām aizsviedu

Miesas un dvēseles labklājību;
5 Aumalu augumā augušie spēki

Jaunībā pirmoreiz jaudās un jutās
Kalnu dzelmes iz negala izcelt,

Neziņāj' darba sava, ne cienīga mērķa,

Nezināj' milziska naidnieka, kuru lai pārvar.
10 Un vislielākais izlikās pasaulē spēks, kur mēroties rauga,

Pats viņš sevim, šis spēka neizsakāmais pārmērs,
Un viņš pārvarēja šo pretnieku,
Un viņš salauza sevi pats
Un izdvesa pats.

15 Un viņš, apmulsināts no sava lieluma, nesamanīja
agrāk

Pretinieku, kas neredzams ap viņu stāv;

Neredzami un netverami, un tomēr spiedoši, mocoši

tvicoši.

Un viņš domāja, ka viņu spiež viņa paša spēka pārmērs
Liela allažība, mūžība, apstākli, kārtība, muļķība

20 Izlikās viņam gan īdzīgi, spiedīgi, bet pārāk niecīgi,
Un nu viņš, vājināts sevis paša, satriekts pret allažību

Kura ir visuvarenā vecā kārtība,

Kura ir meli un visa dzīva lielais liedzējs,
Kura lika pārprast spēkam pašam sevi

25 Un izgrūst gaisā.
Bet pamazām spēka atliekas sāk atgriezties iz sevis,

Salasīt atliekas un kārtot un pretoties nāvei un,. t

Un dzīvot ar raudām un sāpēm.
Un viņš grib dubultoties un ņemties

30 Diviem spēku izaugt par trešo,

Un pārvarēt lielo liedzēju.
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Mēs pievāksim tās dārgās asinis,
Ko jūs pat tēvam, mātei sasmelt liedzāt.

17.12.1907.

Pie visuma tev jāpiesienas klāt,
Tur savu būtni vari ildzināt.

30. 9.1908.

Aiz vakara, rīta,

Aiz rudens un sala

Viens mirklis tik īss,

Kas vidū trīs,
Kā zobens cauri dzirkst,

Tam līdzi dzīve caur nāvēm švirksti

No visa sevi atbrīvē un topi
Par kailu dvēsli, kopucilvēks.

26.9. 1912.
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Nu manā sirdī kluss un gaišs,
Es saprotu, kas bij, un zinu visu,

Kas ir un būs.

9. 5, 1913.

Mirs mūsu mūza, bet mūžīga būs

Tā jūsma, ko viņa cilvēcei gūs.

3.8.1917.

Es vienmēr esmu dzīvojis
Pa gadu desmitiem par agru un uz priekšu.

12. 2. 1919.

Tu dzīvosi pasaulē un būsi pie sevis.

Tu dzīvosi miesās un būsi gars.

24. 2. 1922.

Tu stāvēsi saulē, un tevi nepazīs.
Tu izplatīsi sauli, un pats to nezināsi.

24. 2. 1922.
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Neredz vēl gluži jauno un prātu?
Es zinu sen: man nav, ko redzēt.

Veca tava ziņa kā trūdu serde.

Tad raugies pats:
5 No tava vēlējuma ir nācis un noticis;

No tava spēka ir radusies radībai

No tavas mutes pūsmes ir uzpūsta dzīve,

Un tapis ir kas no itin nekā.

Tavs vēlējums vien un griba, un gars
10 Bez tavu roku, bez tavas galvas un domu

Ir radījis dzīvi!

Ej un zinil

Un vēlāk ar savu gribu spējāk,
Lai ātrāk notiek un nāk tas, ko vēlas;

15 Un lai tev pašam reiz līdzēt var,

Ka nesūdzas vairs.

Es negribu vairs.

Un lai tu negribi vairs, tad tomēr taps.

Bez tavu roku, bez tavas galvas un domu,
20 Bez tevis paša arī taps

Tas, kas tu esi, jo doma ir spēks,
Un tu tā doma.

Lai, lai, kas man?

Man jāiet tālāk, jo esmu cita doma ari.

25 Ejl
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RESNAIS MOCEKLIS

Es esmu resnais moceklis,

Simts alus mucu izdzēris,

Mans vēders pampst, mans vēders tūkst

Man vīles irst, man pogas trūkst,
5 Es moceklis, es moceklisl

Man jānes nasta smagākā
Kā dienā, tā ir naksniņā.

Miegs katram noņem grūtumu,
Kas noņems man šo vēderu?

10 Es moceklis, es moceklisl

Cits gūstā vārgst un noliesē,

Tāds viegli lec un gavilē;
Man gūstā vēders negrib plakt,
Man mūžam taukos vajga smakt,

13 Es moceklis, es moceklis!

Par visiem vairāk jācieš man.

Nu, lai man moku slava skan.

Man dēkons vīru līdzi dzer.

Tie manas mokas slavēt der.

20 Es moceklis, es moceklis!

Un padzēries man dēķens iet,

Man mūžam moku slavu dzied;
Tas skan tik skaudri, žēlīgi,
Tu resnais moku mocekli!

25 Es moceklis, es moceklis!

Gan rets vēl manām mokām tic.

«Viņš melš,» teic viens, «viņš krāpj,» teic cits

Bet gan man rubļu nepietrūks,
Manu vārdu moku slava tūks.

30 Es moceklis, es moceklisl
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SĀPJU CEĻŠ

Gan saule stariem nokauj slimības,

Kas slepen lodā mums pa visām dzīslām

Un glūn, kur uzbrukt spētu, sirdi žņaugt
Vai kaulos kost, vai iekšas graut un vandīt,

5 Jo tūkstoš veidos viņas glūn uz mums,

Pa asins lāsītei ik dienas dzer,
Pa vienai dzīsliņai no miesām rauj,
Un mēmas skumjas ap mums apkārt līp,
Kā slapjis dvielis, aptinies ap miesu.

to Sirds bēdīga kā liepa ziemas vidū.

GATAVOJIES

Bija gaisma, bija krāsas, bija ļaudis —

Dzisa, zuda, gāja — aizgāja un nava: —i

Nu tik dobji dūko tumša jūras svītra,

Pāri palsi plešas pusmēneša bālums,
5 Nāc un sēd' šo nakti kāpās, lūko jūru.

Seko aizejošam bālam pusmēnešam,
Seko tumsas pārklājam pār jūras svītru.

Viena vienmulīga tumsa pari visam,

Tikai tāli tumsā dobji dūko dūņa,
»0 lejūties un tumšā dobjā priekšsajūtā

Gatavojies, gatavojies, gatavojies!
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RUDENS DZEJA

Jau rudzu lauki kūlos sieti stāv,

Un miežiem sāk jau bārdas sirmas mesties,
Un auzas ienākušās sausi čaukst.

Jau saule bālganākus starus met

* Un retāk lūkojas iz mākoņiem,
Pa garam laikam ātrāk steidzas projām.
Vairs nevar sasildīt šīs aukstās sirdis.

Bāls laimes sapnis garām aizlidoja —i

10 Pie skaista sapņa turas mana dvēsle,
Ar tieviem zīda diegiem pievērpusies,
Kā salstošs tauriņš nokaltušā lapā.

TU SĀPES IESI

Pie šūp)a dziedāja man liktens māte,

Es gāju, gurdās kājas lēni vilkdams

Kā kumejš smiltīs karstā dienvidū.

Bij pļavas, druvas purvos samirkušas,
5 Kur sāji avoti no zemes verd.

Tur sasūkušās sūras asaras,

Ko tauta raudājusi gadu simtiem.

No mežiem nopūtas uz augšu kapa
Un krājās mākoņos par negaisu;

>ū Tās visas man uz galvu virsū bruka

Un bij par smagu maniem pleciem nest,

Un man bij jāpakrīt. —i



RUDENS VĒTRA

Aiz meža malas lēni paceļas,
Kā klusi glūnot, melni mākoņi,

Un viens uz meža uzvēlies kā maiss.

Ne lapas nekustas, tik zari nolīkst,
5 Un bērzi klusi stāv kā rātni bērni,

Kas noliec galviņas kā svētvakaros,

Kad māte mazgājot lej ūdeni.

Un visi apklust meža putniņi,
Kad negaiss tuvojas, tik vālodze

10 Vēl viena žēli raud, —•■
Tad vētra atpleš melnpelēkus spārnus
Un visus savām aukstām rokām grābj,
Un kokus rauj no simtgadējām saknēm,

Un jumtus projām nes kā vieglas spalvas,
15 Un visu lauž un plēš, un drupās grauj,

Un nogāž tumšos viļņu bezgalos,
Kur dzīves liesma dziest.
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Caur miesām sīkas ugunsdzirkstis līst.

Uz sirdi atstrauj visas asinis,

Kā zāle vaigi bālst, un lūpas dreb. —i

Tev magonīšu gultu taisīšu

5 Un klāšu sārtu rožu paladziņu,
Un tavu sirdi atkausēšu smiekliem.

Nāc vizēdama, mana visumīlāl
Ar ievu ziedu zaru rociņā,

Skan sudrabzīlītes un zelta vaiņags.

lū Tev apkārt samta svārkos vabolītes

Un ziedā kukainīši līdzi mirdz,

Tev laime līdzi iet pa labai rokai.

Pie tevis turas mana dvēsele

Kā lietus lāsīte pie zajäs lapas,
15 Tu manu krēslu iecel saules pusē.

Ar savas dvēsles reibinošo vīnu

Tu mani dzirdināji visu mūžu,

Man dzīves nav bez saldā dzēruma. —

288
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UZMETUMI
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Lielais mēslu pūlis,
Ziemā stingri valdīts,

Tagad rupji trako, pārplūst
Stalto kungu sniegu.

5 Kur bij senāk sniega
Mirdzin-zvaigžņots uzvalks,

Nu visnotaļ puspelēkais
Nekaunīgais mēslis.

Ar svešiem ļaudīm
10 Dalās ne pamazām.

Dažreiz pacieš trakā pūla
Brīvlaišanas prieku.

Auka varen plosās,
Lietus, negaiss, krusa —

15 Dabā viļņo sīva cīņa,

Dūc un šņāc, un baidē.

Sabrūk visa vecā

Kārtība un vara,

Sala cīņā pretim čīkstot

20 Nemierīgai dvesmai.

Visa zeme liekas

Pelnu maisā bāzta.

Acis spirdzin' saltais lietiņš,

Vējis svārkus rausta.

25 Grēku dubļu plūdos

Kurpes smagi cīnās.

Deguns sarkans, miesas d [teksts nogriezts]
Stalto sniegu ļaudis
Saka rūpju pilni:

30 Veco svēto nostumj nost,
Jauna neuztaisa.
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Vai tas ira ziedons,
Kuru dziesmās slavē?

Puķes nezied, putni nedzied,
35 Nepūš rāmas vēsmas.

Tas tik ira švindels

Pavasara švindels.

Pārskries mode, atnāks ziema,
Atkal viss pa vecam.

40 Nepārskrēja švindels,

Nebūs viss pa vecam.

Gaidāt brīdi, rimsies auka.

[1 rinda nogriezta]

Vi|qe, 1889.
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Guļ mākoņi kā dzeltenpalsi blāķi.

Tik rudens lietus sēri līņā,

Klāj miglas sega tos, kas krita cīņā.

1901.

Sniegs iepelēks un izkurtis,

No miglām aizvilktas debesis.

1901.

Laiskos lokos vanags lido

Dienas vidū dzidrā gaisā.

1902.

Kam krūtīs saules dzīve karsti kvēlo.

1902.
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Tik jūsu dēļ mēs bijām pesimisti,
Par jums mēs gaudāmies un nosarkām.

Jūs nesaprotat mūs, jūs nevarat,
Tik pārprast vien, tas viss, ko jūs vēl varat.

Par agru atnācāt, kas saprot jūs.

Jums nav ko velti mūsu nožēlot.

Vai tas ir viss? Tik vien spēj dzīve dot?

Tik tad jums, draugi, esmu bijis tuvu,

Kad es ar savu zvaigzni biju viens.

1900.—1903

Tiem gļēvajiem glābiņš izdomāts:

Mūs dziesmās vadot un dzenot tik prāts.

1905.



295

Līdzi strādāt, radot vienu tautu,
Tautu veidojot iz ļaužu pūļa.

Musu tēviem, zināt, dzelžu rokas,

Mūsu brāļiem sirds no skaidra zelta.

Savas dziesmas laidu viļņos slīdēt.

Galvā liku tumši sārtas neļķes:
Sēru vainagu no savām domām.

Tu rokās guli man kā nošauts putniņš.;

22. 5. 1906.
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IZ PILSĒTAS DZĪVES

Rāj un brēc kā maisā iebāzts meistars.

Smagi elš kā mašīnas no rīta.

Tā kā kvēpi sajaucas ar eļļu.

Spīd kā tumsā balti kvēlošs dzelzis.

Projām tek kā transmisijas siksna.

lerauj trumulī kā ritens svārkus.

Gaudo tā kā mašīna bez eļļas.

Stāv kā fabiika, kad tvaiks ir izlaists.

Melns kā atslēdznieks, no darba nākot".

Rūca trīdamies kā dzirnu akmens.
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Nakts pēc nakts

Lēni iz zemes tu celies,

Sarkans kā dzelzs uz lakts.

1903., 1906.

Bērt krusu ar sauju,
Lietu uz galvu liet.

28. 2. 1907.

Karsta saule, vēsa smilts,

Jūras ūdens pāri gājis,
Krastu visu putām klājis.

2. 8. 1907.

Sīkas lapas sarkanāboliņam,

Baltiem trijstūrīšiem izrakstītas.

20. 9. 1907.
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Mežs tev ir bez balss,

Nakts tev ir bez skaņas.

20. 9. 1907.

Viļņu vaidas apklusušas,

Upes acis izdzisušas.

20 9.1907.

KRĀSAS

Uz melnas klints gul balta sniega siena,

Un pāri spilgti zila debess mirdz.

Aiz garas kalnu rindas saule laidās;

Sārts, dzeltens, rožains, zaļgans spožums spīd.

17. 12. 1907.

Esi sveicināts kā bagāts rudens.

Tam matiem apaugusi krūts kā maurs.

1908.
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Tu esi dziesma manā sirdī.

Ne cilvēkus tu mīli,
Tu mīli cilvēci.

Bet tavi vārdi ir kā uguns šalkas,
Kas viņu iededzis, tas kvēles raisa

Un visu sevi atdod,

Un visu apkārt pārvērš,
Atraisot karstuma spēku,
Un briesmas nes un vērš tās svētībā,

Un apkārt dūmus cel,
Bet pats sakvēlo, un plēnes atkrīt un pelni,
Bet viņa dvēsle dzīvo karstumā mūžam*

Visu sevī uzņemt,
Savas stīgas stiept līdz apvārksnim,
Saviem spēkiem sniegt uz visam pusēm.

25.3. 1909.

Tie zemu lido pāri lielceļam,
Kā putekli, no rāma vēja vilkti.

Nedz zin par augstumiem, nedz dziļumiem,

Paceļas tik līdz zābaku lieliem,

Ne vakardienu zm, ne rītdienu.

26. 3. 1909.
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ZIEMA

Guļ plati pelēkzila ezerplāsma,

Lej saulekailā ziemā līdzi dāsna.

21 12. 1910.

Zaļo lapu reālisms

Aizsedz visus sārtos ziedus.

īa 4. i9ii.

Cik smags un stipris bērza lietas koks,
Cik vieglu ietver koka dvēselīti.

Cik bieza, sūra pienes sula tek,

Cik sīkas maigā vējā pūkas pūš.

Vēl kaili stiepjas zari tukšā gaisā,
Tik melnā miza pēkšņi plaisas ver,

Un pretī brīnums smaida spožām acīm.
Lec zaros balti bezbailīgi ziedi.

24.3. 1912.
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Bet ūdens labs, tik šaurā traukā slēgts,
Ne plaši grīdā liets, kur žūst un zūd.

21.4. 1912.

Kam pilna muteskan, tam galva tukša.

23. 4. 1912.

Trīs dienas, tad būs sveiks; ja nebūs sveiks,

Tad suņam darbs,

Jūs aklači.

Kāds šis man palīgs, šķirbā līdējs pats.
Kā tauku pīte iztecēsi saulē.

28. 4. 1912.
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JŪSAKLAČI

Dzimst kucēns aklis, augot redzīgs top.
Jūs dzimstat redzīgi, pēc topat akli.

Tur lazdu lapas līdzīgas ir ziediem,

Tik sarkanbrūnas zaļos stāv.

Tur sīkais dzeltenziedis vanadziņš,
No noras cēlies, top par augstu koku.

Tur nabags, kailais skauģis ērkšu krūms,

Pats baltus ziedus laiž ar saldu smaršu.

Tur ruden' cirstais mežs bez bēdām aizmieg,
Pa visu ziemu atvases aug saulē.

Kad kuru gadu sniega pārslas redz —1

Tās ilgi min kā brīnus.

2. 5 1912.
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Uz pļavas visu apņemošās zaļmes
Ir valdītāji dzeltenums un baltums.

4. 5. 1912.

Vai spēsi ašāk pastumt mākoni,
Vai vējam roku priekšā šaut, lai stāv?

Rūdzis piens
Kā ledus bālganziliem gabaliem.

Sakults piens
Kā sastingušas putas jūras līci.

6.5. 1912.
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Lēni līgo liepas lapa,

Viegli jaunās asins rit

Laistās saulē linu buras

Smejamas tev manas sāpes

Niedres šaubīgs sievas vārds

Mīlas dvēsma cilā lūpas

Rasā mērkti lilju kāti

Neliec dusmās manim iet

Cik tu bāla esi, mīļā,

Pērles, krelles Jauj tev bārstit

Mūžu gaisma, ziemeļzvaigzne.

Ave Maria

30. 5. 1912.
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Mana slava skan līdz saulei.

Vakarā vissaldāk smaršo

Sūras dienas puku dēsti.

22 6. 1912.

Ir cilvēks vairāk nekā miesas vien,

Kas šaurā ādas makā sabērtas.

7.9 1912.

Jo zināt, ideja ir tautas prāts,
Un tautas dvēsle — tā ir sajūsmiba.

Ikviens lai sevī ietver visu laiku,

Kā embrijs pārskrej pasauls attīstību.

Neko bez mērķa ne! i atpūta,
I atmiņa, i atjēgme iekš sevis

Lai citā veidā tik ved pilnībā.

28.9 1912.
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Jo prieka smieties — kas ir cits kā mīlēt.

Kas skaidru sirdi nāk, ar mftu sirdi,

Tas stiprs jūtās top un spēcīgs; ļfanā,

Top redzes plašums aptvert lielumu.

Kas nāk pie manis, atdodas man viss,

Un viņa gars iet lielās dzīves plūsmā,
Jūs redzat sevi, es tik spogulis.

4 4. 1914.

Nu diezgan spītīga, lai atstāvētu

Tik lielām ciešanām.

1 pašā medus saldmē bites dzelons.

Nu tas jums kārais, kam ir galvā kronis,

Kad noņem kroni, dažs vairs kārais nav.

9. 7. 1915.

Krauklis ira — vakarcālis,

Zvirbuls — sētas cīrulīts.

28. 12. 1915.

Jo tauriņi ir gaisa dzīvie ziedi,
Bet puķes aprimuši tauriņi.
Un spigulīši dzīvas zvaigznītes,
Kas nav vēl aizlaidušās debesīs.

17.9. 1917.
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Kas vienas lietas dēj spēj visu mest,

Kas redz tik rozi, ērkšķus apkārt ne,

Kas savu dvēsli glabā ārpus sevis,

Sprauž par sirdi augstāk.

5. 6. 1918.

Mazs, maziņš rāpulītis
No paša rīta agruma

Piepeši mani uzcēla.

Jau ilgi, ilgi slims es mocījies,

Segu segās tinies, valstijies,

Teic, mīl(ā?], pacel acis, paskaties,
Ko mazu, mazu meitiņu redzu,

Deviņi, desmit gadiņfu?).

5. 11 1918

Ikviens tavs solis sadrebina zemi,

Ik dvašas vilciens gaisa jūru viļņo.

Un visa zeme top par tavām miesām.

15. 5. 1921.

Kas jūs esat, kalni?

Sastingušas mākoņkraujas.

14.9. 1922.
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Vienības karogs —

Uzvaras tvarogs!

Visi proletāri,
Esat solidāri!

Visi par vienību!

Galā ir uzvarai

26. 10. 1924

Kopībā spēks,
Pašlabums grēks.

Ko vēlies gūsi,
Kad cīnītājs būsi.

Mēs mērķi sniegsim,
Kad nevienprātību beigsim.;

22. 4 1925.
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NORIETĒJUŠAS ZVAIGZNES

Skaistas zvaigznes spīdēja debess augstē,
Lieli zvaigznāji ar kopu rakstu,

Visus skatus piesaistot pie sevis,
Vidū zvaigznes sīkākas un sīkas,

Zvaigžņu ainu spožās pildītājas,
Pulki stāvu-, gāju-, kritu-zvaigžņu.

11 7.1926

Es nevēlos, ka tevi gūtu,
Es vēlos tikai, ka tu būtu.

Jūs velti manim vainu liekat,
Ne nolūka, ne nodoma man nava.

Ir labi, ka tu rītos ej pa ielu,

Ka Jaudis tevi redz un priecājas.

Ir labi, ka ziedošai ābelei ej garām,
Un tavs balti sārtais vaigs saskatās

Ai balti sārto ziedu, un abi pasmaida.

Ka saule tev paspīd

Ka es caur loga šķirbu noskatos

Un domāju — ir tomēr pasaulē kas skaidrs un skaists,

Un vieglāk top dzīvot.

20. 4. 1927.
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Pretīgs man šis laiks ar savu dvesmu.

Jūras smiltis vēju izrobotas.

Vienmulapnicīga vilnu velmē.

23. 6. 1927.

Sienas priekšā stājas aukstiem vējiem,
Jumts ar rupju segu mani apsedz,

Lodziņš paver šķirbu sauli redzēt.

24.6. 1927.
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Nu atvadāmies, mīļie beigu draugi.
Mums tālāk kopā iet vairs nevar derēt.

Man viss vienaldzīgs, nevajadzīgs,
Var arī mirt, bet vienaldzīgs ij tas.

Es visu padarījis, pienākumu izpildījis,
Es visu devis un visu ņēmis.
Nav ne jums, ne dzīvei, ko man dot.

Man nav ko dusmoties ko uztraukties?

Kas man daļas citu domas.

Kad tev pāri dara, tevi nīst, kas tev da|as?

Bet kad tevi mīl? Pienākumu uzliek.

Tas nebūs ilgi. Aizejošo aizmirst.

Brīvs galīgi. Vientulis galīgi.

Mans pēdējs draugs, ij tas ardievas saka.

Es draugiem viss neatdevos,

Nebiju nekad pilnīgi tuvs,

Garā jā, bet sabiedrībā nē, un jums vajadzēja sabiedrības.

3. 7. 1927.



Bij laiks, kad smaga tumsība

Uz latvju zemes gulēja,
Plūst strauti sviedru, asiņu
Pār važās kalto Latviju.

Tad vācu barons, polu pans
Un krievu čins, un garīgs gans —^

Tie visi viņu sūktin sūc.

Bet laiki iet, un diena klāt,

Jau tauta šķēpus cilāt māk.

27. 1. 1920.

Tas bija pirmdienā.
Tā diena laba nav, lai kaut ko sāktu,

Bet varbūt laba, lai ko nobeigtu,
Lai no vecās krājas projām vāktu.

Tas bija gājienā.
Tik svārks tas nebija, tā bija rota.

Tā cejā smagumu gan nedarīja.

17.7. 192d.
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Ik dien' es dzīvi sev tēloju,
Kā tevi atkal redzēšu,

Mans draugs, mans draugs.
Tur tāli nāk kāda meitene,

5 Un piepeši tu pati te,

Mans acu raugs.

Vismīļāk ilgās tēlo tā

Daudz simtējādā izdomā,

Kā tevim māt.

W Par tevi domās nogrimis,
Es nebiju nākam manījis,
Te tu jau klāt.

Nu šodien tev jau jāatnāk,
Sirds tā tikai sisties māk,

15 Mans mījais draugs.
Te atnes pastnieks paciņu,
Tu atpakaļ dod gredzenu,
Kur nu man iet?

Uz ielas kāds man pretī trauc,
20 Uzvārdā mani, vārdā sauc, mm

Tā tu, tā tu.

Ak nē, tas tik kāds paziņa
Pie sevis ciemā aicināt.

1. 7. 1929.



Aiz mirdzošiem mākoņiem,
Uz tāļām zvaigznēm,
Mūža mirdzumā

lz mūžības avotiem.

Kad rīt, no karstās gultas izrāvies,

Ar kailām kājām pieskaries pie zemes

Kā bērns pie mātes miesām.

Bet tu, tu esi gaišums, prieks un smiekli.

Klausos klusumā, kā lieti līņā.
Pulkā lāsas krīt kā atceldamās.

VASARA

Nes bite medu ozolkannlņām.-
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SAULE

l In zili mēli spēka stari līst

Iz kliestiem debešiem pēc pērkoņgaisa
Un brīvi elpo krūtis skaidrā dzidiē.

Tu pratu remdini kā zila gaisma.

Pār pļavām laistās zelta Jautrība,
Un sārti rīta stari zemi krāso,

Ne uzvaras ar asiņainām kaujām.

Tur jauna laime smejas saulgozī.

Es klusi, lēni tevim dziedāšu,

Kā sīka zīlīte no rīta agri;
Kā tauriņš dziesmiņa ap tevi lidos

Un brīvi gaisā šūposies pār pļavām.

Rit tavi sirdi veldzinošie smiekli.

No paša rīta saule karsti smej.
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JŪRA

Dzied jūras smiltis, kājām pieskaroties.

Kā kāpu priedes zempus aizliektas

No jūras vēju pūsmas.

Kāpas kūp.

DABA, APRAKSTI

Košs zaļu miežu druvas pakalniņš,
Tam pāri tumši zili debeši,

Pret kuriem retas egles rēgojas.

Un rudzi stiepjas vīra augumā,
Ka vesels karaspēks tur apslēptos.

Mazs atklāts pakalniņš,
Kā retu matu starpā plika piere.

Gar pašu upes līmeni velk vējš,
Bet baltās ūdens rozes sargājot
Cel platās lapas, savus zajos spārnus,
Kas laiski gulēja uz ūdeņiem.
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SALĪDZINĀJUMI IZ DABAS

Bet izmisums jūs ēd kā rūsa linus.

Stāv savēlies kā rudzu lauks pēc lielus.

Tik mīksti roku glauž kā smildziņa,
Kas piedošanu lūdz, ka uzaugusi

Starp pilniem kviešiem, maizes devējiem.

Kā pūrs pilns izlasītu kviešu graudu.

Kā ūdens karu ved ar uguni
Un melnus dūmus jauc ar palsiem tvaikiem,
Kā slāpēdams tos dzēš, bet uguns atkal

To šņākdams dedzina un gaisos šķiež,
Ka šaujas liesmu mēles lidzi tvaikiem

Un ūdens gaisā šķīst.
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SAULE. PRIEKS, PUĶES

Tur zeme dīžo visā krāšņumā,
Sev galvā uzspraudusi dienvidsauli,
Zils debess mētels pāri zaļiem svārkiem,
Ar zelta stariem šūts no vienas vietas

Un septiņkrāsu varavīksnām jozts.

Dveš karsti velgani kā zaļa zeme

Pēc maiga lietus dienvids saulgozī.

Un egle pilnus zarus čiekuru

Kā bērnus, saulē iznesusi, silda.

Skan raibas putnu dziesmas jaucoties..

Tā saviļņo
Kā sarkankarsti stari asinis.

Jo tavas acis

Tik sarkankarstus kvēļu starus met.

Gar visu stigas malu zajā pļavā
Ņirb raibi sarkanzelta tauriņi,
Man apkārt lidojot un ceļu rādot.

Kā gaišā zemē liekas dzimuši,
Kā gaišā upē miesas mazgājuši.
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Ar smalkām, sīkām lauku zālītēm,
Ar dzeguzītēm, bišu krēsliņiem.

Tev pilnas acis baltu ābeļziedu.

Tek sudrabkurpēm sīkas zvaigznītes,
Tur sietiņš līgo pašā launaglaikā.

Tev galvā laimes zelta vainags sprausts.
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SPĒKS

Zem viņa soliem zeme līgojās,
Kā pļavas muklājā, bet kalni plaka,
Kā cinīši, kam kviešu vezums pāri gājis.

Ar krūtīm kalnus gāzt un rokās nest

Pa zajam ozolam ar visām saknēm.

Tam māte nazi lika šūpolī,
Lai vīrā varētu viņš plauksti cirst

Pret tēraudzobenu.

Un augšupedu to atsvieda gar zemi.

Bet laiks un daudzums visu spēj un veic,

Un dzivei laika daudz, ik mūžība

Ir tikai smilšu grauds pie laika jūras.

Un dzīvei sēklu daudz un spēku daudz,

Viss neaptvertais pasaulstelpu lauks

Ir sējams tīrums viņas radīšanai.

No domu nastas vajā atraisīts.
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SPĒKS

Lauzoša vara, briestošs spēks

Neizsmeļams dzīves avots,

Nesalaužams spēka zizlis.

Viņš stingros grožos tura savas domas,

Kā jaunus kumeļus, lai neizklīst.

Bet manim spēka
Ir vairāk nekā gan priekš vienas dzīves.

Viņš jauna zaļa spēka pilns,
Kā bērzs, kas pavasar' no sulas kūso,

Kur aizlauž zariņu, tur sula tek.

MIRT

Kā tieva diega galā karināt

Nāk mana diena, zūd mans augumiņš

DUSMAS

Dusmīgs vara sarkanums.

Kad dusmas rīkli tevim cieti žņaudz.

Pa visu miesu karstā kaislē plūst
Tavs vecais nerimstošais dumpja gars,

Kā liesmu šalts, kas ķer pa aizkuru.

Lai pekles sodrēji tev birst uz galvu.
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ILGAS

Vai ilgas pazīsti? Vai sāpes tev

Ar sirdi ēd, tev acis dedzina?

Pār jūru pāri laižas manas ilgas
Un nepacietīgi ar spārnu galiem
Sit zilo viļņu kūtro muguru,
Kas vejas veldamās un nevar beigt.

Un aizrauj līdzi manas cerības,

Kā vēji ziedu puteklīšus nes

Un tāli izkaisa pa svešumu.

No rīta rasas zilām puķītēm
Līdz malām pilni ziedu biķerīši,
Tā zilām ilgām pilna mana sirds.

Tu esi viss, un mana dzīvība

lekš tevis piepildās, uz tevi plūst,
Kā pļavas tērce jūras ilgojas,..
Tu esi viss, tu esi briesmība,

Kur mana būte dziest bez nopūtas. —n

Ik sīku dzīsliņu ar varu velk,

Ik asins lāsīti uz priekšu spriež.
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DUSMAS. KARŠ. KAUJA

Kā sausos- zaros dusmas iedegās.

(lācis)

Tas dusmās metās gobu kost ar zobiem.

Ka skaidas lēca, asins šļakstīja.

Un, pēkšņām dusmām uzzibsnot, viņš rēca,

Ka atbalss atsitās pret debesīm

Un liepu lapas zaros notrīsēja,
Bet vīri apkārt nobālē kā zāle.

Viņš pretnieku aiz matiem zemē rauj.

Kā pļāvējs iet viņš, tāli atvēzies,
Kur zobens švīkst, tur plata vāle krīt,
No pļautiem locekļiem šķīst asinis.

Vēl šķēpi kūp no ienaidnieku asins.

Melnais mēris.

Lai Jaunas vātis jūsu miesas ēdi

Līdz asins sūcas, dzislas melni pampst,
Un bendes mute iedrīkst vīrus smieti

E, derdzeklis, lai sasper tevi velnsl

Ak, liniņš nevainīgs, tur dod, tik dod,

Kā daba dāsnu roku, — ļaudis, tie,



Tie tevi pārvērta par varas kalpu.
Par mēmu daiktu savām zvērībām

Un staltās vīru pieres kaunoja.
Ä, dod mums auklas, lokus salieksim

Un šausim sirdi bultas varmākam.

Tie pēkšpi pacēlās kā vārnu pulks
Un, spārnus kuļot, skaliem ķērcieniem

Ar joni virsū metās melnā tūcē*

Un visu pļaus mans šķēps, es atstāšu

Tik zemi, ūdeni un akmeņus —

Es visu svilināšu uguņiem,

Ka acis izkodīs jums karsti dūmi

No jūsu pašu māju deguma.

Zem manām rokām tev būs aukstam palikt

PRIEKS

Tā zeme dimd, kā lāča bērniem lecot.
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SĀPES

Kā sīki zari dzeltējuši gul,
Kur kokus cirta.

Jo kungam mana sūra vara nāk,

Mans augums zemītei, bet māmiņai
Tik bērna šūpojums bezmiega naktīs.

Tu grutredzēja, mana māmiņa.

Kas mani vizuļainā šūplī lika,

Kur skanēj' podziņas un zīlītes?

Kas savos vājos plecos visu nes,

Kas rupjām rokām augu mūžu strādā

Lai vieglums būtu jums un atpūta,
Kā acis raud kas dien, kā mute skund

Lai jūsu acis priekā spulgotu
Un jūsu mute skanētu no smiekliem?

Pie viņu žokļiem sausā mēle kalst

Un lūpas sasprēgā no karstuma.
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DZĪVĪBA.MŪŽS

Iz ogles ceļas visa dzīvība.

Tas mūsu mūžs, un tāda mūsu saule

Un gaismas acumirklis vienīgais.
Ne visos mūžos atpakaļ vairs nenāks.

Tik tu uz vietas mūžam stāvi.

Bez manis aizskrietu un izgaistu.
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DAŽĀDI

Bet rūsas ēsta tava gudrība,
Vai pelējusi mitros pagrabos.

Ar katru domu visu pasauli aptverot.

Tik daudz es siena tevim paņēmu,
Cik pirkstu starpā aiznesams ar kājām.

Skrien pakai, muti izplētis kā vārnēns

Kas bļaudams māti dzen pēc ēdamā.

Tur laikam gals, tur nav ne vakara

Ne jauna rīta.

Tā izslāpušam vērsim liekas jūra
Vēl maza esam.

Tik izsalcis, ka vērsis šķiet tam mazs.

Un mīlā dvēsele

Pa muti izlaidās kā spīgans tauriņš.

Atraisītā labā stunda.

Lielās kapsētas vēl bada kāras.

Nevar atēsties vēl izsalkuma,

Mēmas mutes kapi atvēruši.

Vāju aprij, pašu stipro sagrauz;

Tikai vareno vēl vairo varu.
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No darba bēg, kā vālodze, kad Daugava bij jārok

Man māte miglas rītā šūpli kāra.

Tik daudz to vara gabalu, ka pilis celt.

Nu metat naudu, zobenus ko kalt.

Tev, liekas, nauda šķirbā pelējusi.

Tam nauda čīkst, no maka ārā velkot.

Bet tev pie pirkstiem, liekas, nauda līp.

Tas dotu gan, tik maku nespēj atvērt.

Un citiem nauda dobē aizsalusi.

Viņš darba laikā gul zem ābeles,

Tik slinks, ka acu aizvērt nevīžo,
Bet laime iepļauj viņam svētību.

Tas ēd tev pilnām riekšavām kā lācis,

Kas saujām auzu skaras nobrauka

Un mutē bāž.

Tās pulkā sēd, kā sēnes perēkļiem.

Tik noliesējis,
Ka ejot ribas vien tik klaudz.
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Sapņo sīkus bērnišķus sapņus
Par kumeliņu, par zeltenīti.

Mēs, viņu kungi, tomēr klausām tos,

Mums jāklausās, kaut viņi klusu ciestu.

Es tevi lapsām atstāšu par ēsmu,

Un žeberkstes tev kājas apkodis.

Vai kaklis aizraujas no lielas sirds.

No kūsājošām dusmām krūtis tūkst.

Iz ribām niknā dūšā laužas sirds.

No sašutuma pārpildītas krūtis,
Tik tikko ribas tās spēj saturēt kā stīpas mucu.

Es smalkās drupās samalšu tev kaulus.

Lai tev caur sirdi izaug priedes koks.

Ka vēkšēdams tu projām metīsies.

Un niknais gars iekš viņa iedegās,
Ka sirmi dūmi izsitās iz nāsīm.
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Lācis ziemu ēd zemi, tādēļ melns

Kā zeme.

Nē, ēd pats savu spēku.

Zinat: ne visas puķītes uzziedēs,
Ne visi putniņi dziedās, sals maitās daudz.

Četras dienas kopš jau viņā krastā

Pašā debess malā dūmi redzas

Baltā mākonī, kas gari stiepjas.

Sēd krēslis, rokas salicis uz ceļiem.

Ik zāle galvu ceļ, ik stiebris stāv,

Ik krūms slien krūtis, zari spurojas,
Un koki, rokas izpletuši, šņāc
Un sit.

Laukā! laukā!

Vai jūs lai pļaukā?
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Tā lād, ka melns visapkārt paliekas,
Ka mutē āda raujas čokurā,

Ka mati savelkas kā dedzināti.

Un vēl aiz pasauls telpu plašības,
Kur veras tukšais bezdibens,
Kur neaprobežoti valda nakts,

Kur raugās nāve ārprātīgām acīm,
Vēl dzīve savus starus met kā šķēpus,
Un nākamības lēnā mūža nāve

Vēl veltī cīņas dzīves pasauls telpās
Un būtes kauj,
Jo dzīva būte mūžam neizgaist,
Un nezūd spēks, bet dzīve smiedamās

Tik spēka vaidu vērš uz jaunu būti,
Un nāve sēklu tik iz pākstīm šķeļ.

No domu nastas vajā atraisīts.

Viss lēni aug,

Pa vienam smilšu graudam salas top.;

Dod savu mīlu man, tā ir tavs spēks,
Es savu spēku laulāšu ar to,

Ne nāve pate neiespēs mūs lauzt.

Un zirgi dzirkstis vien tik sprauslāja*
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Es raudājis?
Ko tu man devi? Jaunību — tu esi

Caur mani jaunāka un skaistāka tapusi.;

Viņu acis izknābs mūsu kraukļi,

Viņu matos perēs mūsu vārnas.

Viņa sirds kā tīģerim, viņa domas kā grēku plūdi.

Uz pirkstu galiem skaņas staigā
Lēni man apkārt kā mazi bērniņi*

Pār manu jumta galu

Sniegs jaunus palagus kāris,

Kails bērzs šo niknu salu

Stāv vienā kreklā kā bāris.



DZEJOĻI VĀCU VALODĀ
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5. April 1875

ZUM GEBURTSTAGE

Freundlich wie der

I leut'ge Morgen sei auch",

Schwester, dein Geschickl

Bleibe frei von Gram und
5 Sorgen bis zum letzten

Augenblick! Ein neues Jahr

Beginnt für dich am heut'gen
Frohen Tag. Mog es noch ott

Erneuen sich
»0 Stets frei von Ungemach!

Dein lieber Bruder

Johann Plekschan

WERDENDE LIEBE

Die Liebe konnte ohn' Ende nur werden,
So hoch, so lein und immer mehr;

Ringsum sie enge Schwere her —

Es war für sie nicht Raum auf Erden.

ANDERESLEBEN

Sie hatten sich unendlich geliebt, —j

Da ist ihr Leben dran zerstiebt.

Doch haben sie anderes Leben gebaut,
Aus hohler Nacht ihr Morgen graut.
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SAMSARA

ISaelmwanderung)

«Es ist dahingefahren
Das Obermensch Gebaren,

Mit elenden Fetzen von früherer Kraft

Ist nicht ein Geisteswerk geschafft.»

5 «Wohl, sei denn die Kraft zerronnen,

Eins hab ich doch gewonnen,—

Mein Abend verklärt von seligem Licht,

Du liebes, heiliges Angesichtl

Das hab ich selbst erschaffen,
10 Und nimmer kannst du erschlaffen.

Du wirst nur wachsen ewiglich,
In dir erneuere ich mich!»

KEIN TRAUM

Es war ein schöner, lieber Traum;

Ich wache und ich kenn' ihn kaum:

Wir wuchsen und wuchsen ohn' aufzuhören,

Es tat schon die übliche Masse stören.

Es war kein Traum, mein Liebling sagt,
Nur frisch heran! Er ist gewagt!
Wir werden wachsen und werden In Liebe;

Wenn auch nur Leid und Schmerz uns bliebe.
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MODERNE BALLADE

Sie hatten sich nie verstanden,
Auch nicht ein einziges Wort,

Und als die Leiber sich landen,
Die Seelen flogen fort.

5 Weit, weit wildfremde Leute:

Ein Mädchen und ihr Galan,

Sie sahen im Geist sich erst heute

Und starrten voll Staunen sich an.

«Ich dachte, wir gingen zusammen,

io Und stürmte nur drauf los;
Du wähntest, deine Ammen

Zögen auch mich wohl gross.

Nun stehen wir beide ratlos,
Bis in den Tod entsetzt;

15 Ich werde wieder tatlos

Und wohl Philister zuletzt.

Dein heisses Lieberingen —

Beleidigt und betrübt:

Du wolltest ja Heil mir bringen,
20 Du hast mich unendlich geliebt.

Du wolltest Heil mir bringen,
Du hast mich unendlich geliebt,
Und Unheil hör' ich nur klingen,
Der Zukunftsmensch zerstiebt.»
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Ich habe nie eine Mutter gekannt:
Da hast du mich lieber Junge genannt,
Du hast mein Haar gestreichelt.
Ich habe mich an dich geschmeichelt.

5 Komm, streichle mich jetzt, komm, streichle mich jetzt,
Es ging mir alles hin zuletzt;

Komm, streichle mich jetzt, es tut mir Not,
Es glänzt für mich kein Morgenrot —

Du hast mich so lieb gestreichelt,
to Ich habe mich an dich geschmeichelt.

SCHMERZGESPENST

Hilf, Liebling, es naht schon wieder

Das breite, graue Gesicht;

Mich ekeln die blutigen Lider,

Sie öffnen sich hohl ohne Licht.

5 Die Arme bleiern fallen,

Entsetzt der Gedanke stockt,

Brusttief da fühl' ich es krallen,

Mich deucht, dass es drinnen gar hockt.

Es riecht, ob ich es verhehle.
10 Ich hab es ja nie gewusst,

Es ist die eigene Seele,

Sie fault, sie hat gemusst.
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SENA PIEMIŅA

Liegu smaršu lēni staro

Tevis dotais mutes auts,
Tavas elpas dvesma garo,

Tavas dvēsles jūtos skauts.

5 Gedanken schleichen trüben Gang;
Mir wird so weh, so weh und bang.
Sie bröckeln ab, sie schwanken um dich,
Müde, zerbröckelnd zerfällt mein Ich.

Meine Seele flog aus, dich zu heilen.

M Und macht sie, mein Lieb, dich nimmer gesund,
Mit meinem Leib will sie lösen den Bund, —»

Für ewig bei dir zu verweilen.

GEDANKEN AUS DEINEN BRIEFEN

(Bloss garn gelinde
im •hochdeutschen Reime gebracht»)

Und wie ich las und wieder las,
Die Tränen stürzten ohne Mass, —

Doch goldigschimmernd, mit Allgewalt
Hob mich die Liebe in Lichtgestalt.

5 Wir können nicht einzeln mehr gehen,
Wir sind ein Ganzes gar;

Das Haus wird dem Sturm widerstehen,
So ehern dauerbar.

Ein Wohlgefühl entströmt aus dir,
10 Wie warme Kraft elektrisch schier:

Aus einsam schweren Stunden

Mag ich an dir gesunden.
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SCHWINGENDER NERV

IcK lese die lieben Briefe «-i

Und Wärme eigen schwillt;

Tief in der Augentiefe
Schmerzend die Träne quillt.

UNPHILOSOPHISCHES ÜBER WELTSYSTEME

Mein Liebling steht in meiner Hand—•

Lachend Augen zu mir gewandt.

Steht nicht im übertragnen Sinn,
Stellt sich höchsteignen Wuchses hin.

5 Doch wie klein Füsschen sich hingestellt, mm

Trägt meine Rechte die ganze Welt.

«Komm, Liebling, Welten heben!

Klein Liebling will fliegen und schweben.

Dein kleinster Liebling will glücklich sein,
10 Setzt Füsschen in deine Hand hinein.»

Nicht bang! die Rechte wird geübt;
Klein Liebling, sei mir nicht betrübt!

Du sollst schon wieder lachen:

Wir werden Welten machen.

VOLLES LEBEN

Ich hätte nie so tief im Schmerz gewühlt,
Die Sonnenseligkeit so heiss gefühlt.
Ich hätte nie gekannt so masslos Streben, —

Du, Liebling, gabst mir erst das volle Leben.
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Gebt mir mein Lieb zurück!

Im reissenden Arm

Hielt ich dich fest
. . 5

Genesen mein Harm, «-^

Schweigen der Rest —

Schweigen vor sprachlosem Glück.

O, gebt mir mein Lieb, mein Lieb zurückl

VIENS MATIŅŠ

Grüngoldiges, sonniges Liebl

Von dir ein einziges Haar mir blieb,

Goldig, ein Zeuge vergangenerLust,

Schmiegsam sich bettend an meiner Brust.

Fahr wohl, fahr wohl, du mein goldiges Haar.

Es war!

Ich sitze tief in der Nacht hinein,

Schaue den Sternen zu.

Ich sehe dein Bild in blassem Schein,

Giüngoldiger Liebling, du!

Die Seele bewegt sich langsam und matt,
Die Gedanken haften am Orte;

Das Leben schläft ein . -. es bleiben nur Worte.
Des Wortes wird man bald satt.
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Ein Sausen steigt, es tagt, es tagt!
Seele, sei stark und unverzagt!
Die hängend schwere Nacht muss weichen,
Schmelzend, weissglühend strömt Licht ohnegleichen.

5 In Sternenweite leuchtete mir milde

Durch Nacht und Öde deiner Augenglanz,
Leis' kündend ferne, selige Gefilde —

Und Sehnsucht zehrte meine Seele ganz.

Ich selbst erschuf dich mir aus Staubgebilde,
10 Ddss wir uns fänden einst im Sphärentanz . # i

In heissen Schmerzen haben wir gerungen,
Vereint zu Licht und Wahrheit uns geschwungen.

Wir siegten schon: es ward die grosse Liebe,
Die Wahrheitsleben heisst, in Lichtgestalt.

15 Nun — weggewischt, zerquetscht, dass nichts mehr

blieb?

Durch Schmerz und todesekele Gewalt?! —*

Es ist absurd! — Doch wenn der Leib zerstoben,

Wir haben uns! wir haben festen Haiti

Aus uns, für uns erstrebten wir das Grosse,

20 Gerüstet heimzugehen zum Erdenschosse.

Doch das Sausen steigt, es tagt, es tagt,

Meine Seele dir flammend entgegen jagt,
Und dennoch, und dennoch aus Nacht wir erreichen,

Weisschmelzendes, strömendes Licht ohnegleichen.



STARKE GÜTE

Ihr Habt gar sonderbare Art

Die Menschen gut zu machen:

Erst muss der Stolz zu Boden krachen,
Dann kommt die Güte schwach und zart.

Ich will, noch stolzer sei der Stolz,

Das Höchste an Grösse undStärke;
Aus Grösse nur steigen die rettenden Werke,
Die Güte sei Eisenholz.

HELLES LIEB

Ich" will um :'ich nicht leiden

Die Spinneweberei,
Auch noch so weich und seiden, —>

ich will dich hell und frei.

IN DIR

In Grösse sei dein Eigen,
So bist du wahrhaft mein;
Ich will dich beugen und neigen,
Vollwerdend in dir sein.

343
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PIRMS REDZĒŠANĀS

Nun soll ich Liebling wiedersehen,

Es will mir in den Sinn nich gehen.
Ich bin zu müde, ich glaube es kaum,
Die Hoffnung fasst neben dem Schmerz nicht Raum

5 Ich halte dein Blättchen in zitternder Hand,

Vor Tränen und Küssen die Schrift halb schwand.

Ein jedes Zeichen spricht leise zu mir,

Lang lange Gespräche führ ich mit dir.

Ich wische die Schwärze vom Lippenrot — «—*

10 Und weisst du, mein Liebling, was uns droht:

Sie wollen uns halten mit trennender Macht,
Bis die Seelen versiegen in endloser Nacht.

TAVS VAIGS

Und habe ich dich wieder,

Ich lebe von neuem auf,
Die ziehende Spannung sinkt nieder,
Das Blut kreist den alten Lauf.

Nur Ruhe eine Weile,
Die Seele wird wieder stark,

Mit dir mein Weh ich teile,

Es regt sich des Lebens Mark.
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HUMORS

Der Tritt so schleppend schwer,
Das Auge geistlos leer,
Schuppig die Haut, die Farbe fahl,
Der Kopf so blitzend blank und kahl.

5 Die Kleidung schäbig und ärmlich,
Der ganze Kerl dumm und erbärralicrf.

«Was wünschen Sie, mein Herr?»

«Herr?!

Jauchze, mein Lieb! Dein SonnenglücK
10 Wahrte dir Treue und kommt nun zurück!»

«Grete! Wo ist doch der Stock mit den Knoten?

Herr! Hier ist Betteln strengstens verboten!»

Des Schmerzes Adler täglich fliegt,
Zerfleischt raeinen Leib sich zu weiden.

Da denk' ich der Liebe, die nimmer versiegt,
Und neu ersteh' ich aus Leiden.

An meinem Leibe sich zu letzen,
Des Schmerzes Adler täglich fliegt,
Streut blutig roh rings Fleisches Fetzen.

Das Herz erstirbt, der Leib erliegt.

Doch neu stets steig ich aus Entsetzen:

Die Liebe heilt, die Liebe siegt.

HUMORS

\Vrohl hundert Fettaugen im seltsamen Chor

Blitzen aus meiner Suppe hervor;
Ich schaue hinein — in jedem ein Gitter, m*

Fettaugensuppe, du schmeckst doch bitter*
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SĀPES

«Der Schmerz verzehrt die Schlacken,
Das glänzende Gold bleibt nach!»

Doch Schmerz beugt stolzesten Nacken,

Die frischeste Kraft wird schwach.

Das Schwache vergeht, es ist gerecht.
Das Starke kommt herauf.

Doch siegt nicht immer das stärkste Geschlecht,
Schlecht kennt ihr den Weltenlauf.

TIK DIVAS DIENAS VIEN

«Es war nur ein nichtig alltäglicher Grund,
Dass länger ich verweilte;

Sind bloss doch' zwei Tage; ich bin ja gesund,
Bin flammend zu dir geeilet.

5 Was bist du verzweifelt, mein Lieb, so sehr,
Es waren bloss zwei Tage.»
«Ach, waren's Tage? Zwei Tage? Nicht mehr?

Sag', Lieb, mir die Wahrheit, o sage!»

Du sagtest die Wahrheit nicht frei und frank,
10 Mein Liebling, du hast dich versehen:

Zwei Leben lang war es, du warst so krank,
Wir wollten vor Weh schier vergehen.

SCHWÄCHLICHE PHANTASIEN

Reisse die Schwäche mit rechter Hand;

Schwäche spinnt Schrecken, verspinnt den Verstand,

Ist doch dein Schrecken immer gewesen,

Bist aus Schmerzen in Liebe genesen.
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HIMMELSARME

Wie müde Wolkenstreifen

Weit himmellang gestreckt —

Mein Lieb zu reichen, zu greifen
Hab' ich die Arme gereckt;

Tief, unabsehbar am Himmel

Da dehnt und dehnt sich Raum,

Droben das Sternegewimmel ..,
Wolke ruht müde am Saum.

MORGEN

Selbst gehen zu dürfen,

Selbst ruhen, sich müh'n! —*

Morgen, du bist so herrlich grün:
Das Leben zu schlürfen, zu schürfen.

DER LETZTE SCHLUSS

Nur welken, fallen, dann verfaulen —

Das ist denn doch der letzte Schluss;

Da hilft kein Hoffen und kein Maulen —

Hinunter nurl Es muss! Es mussl

ZUFALL

Und Unsinn wird zuletzt der Sinn,

Absurd und sinnlos gehen wir hin?

Ein leerer, dummer Zufallsstreich —

Und Seelenweltenstürzen gleich.
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ZURÜCKLEBEN

Nein, nicht mehr vorwärts leben,
Ich lebe nun zurück.

Gold'neVergangenheit weben,

Das ist das letzte Glück.

NEBEL UND NACHT

Das ganze Leben in Nebel verbracht:

In Schmerzen, Zweifeln und Grübeln; —

Nun hoffte ich Rettung von allen den Übeln,
Nun kommt gar düsterleere Nacht.

NĀKOTNES CILVĒKS

«Ein Zukunftsmensch kann nicht vergehen,
Nicht an Vergangenheit, nicht Gegenwart!»
Du schriebst das stolze Wort in Schmerzeswehen;
Das Wort ist wahr! mein Liebling, bleibe haitl

Wir freie Zukunftsmenschen sollen werden,

Aus uns, für uns! wir dienenkeinem Herrn!

Es kommt das grosse Heil in uns, auf Erden.

Zu Käfchen, meinem Ich, nur bet' ich gern.
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TU SIRGSTI?

O Liebling, mein Sonnchen, o sinke nicht Hin!
Ich will noch so leben, so leben.

Und bist du krank, es dunkelt mein Sinn,
Die Glieder durchrieselt ein Beben.

Ich gebe mein Leben, icK mache dicK Kell:

Deine Speise mein Geist, dein Trank meine Seele.

Du bist ja mein IcK, du bist mein Teil,

Du bist nur halb, wo ich fehle.

DIVI SPĪGULĪŠI

Mein Liebling, und bist du nimmer da,

Mein Leben hat sein Ziel.

Wir waren eins, wir waren uns nah,

Wir waren so viel, so vieĻ

ATSKATS

Und wenn zurück ich schaue,

Das Leben war wunderschön:

Grüngoldige, sonnige Aue,

Weissglühende, strebende Hörf»

Zwei Käfchen tollten die Wiesen,

Und flogen zur Höh' hinauf:

Zwei Käfchen habenbewiesen:

Das Wachsen hört nimmer auf.
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SĀPJU LABDARĪBA

Dein lieber Leib vom Schmerz verzehrt,

Glanzäugehen von Tränen geblendet,
Fruchtlos in Ängsten der Geist verschwendet,

Das Herz ermüdet; die Seele versehrt!

O, will denn des Schmerzes Wohltat nicht rasten?

Bald wird auch die Freude mein Lieb nicht entlasten*

«Geteilter Schmerz nur halber Schmerz.»

Ach, kennt ihr schlecht ein Menschenherz.

Mein Schmerz wird doppelt und zehnfach so gross,

Muss Liebling teilen mein herbes Los.

CERĪBA

Die Hoffnung hat mich wieder genarrt;
Die stöhnendeSeele im Leib erstarrt,

Die Stunden sickern, die Zeit hat kein Ende,

Ich kann nicht rühren die kraftlosen Hände,

[Auch?] heute nicht! auch heute nicht!

.. morgen wieder so warten!»

.. Blumen sterben im Garten —

.. Regen hat Zeit, die Sonne sticht.

LAIKA DIEZGAN

Ist ja Zeit, so sehr viel Zeit,

Wasser rinnt noch in Ewigkeit.
Mit dem Wassers Rinnen

Geht mein Leben und Sinnen.
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Nun hast du morgen meinen Brief,

Und all meineSchmerzen und Sorgen.
Du wühlst dich in die Kissen tief,
Doch nirgends bist du geborgen.

MAZAIS MĀĢETIŅS

«Ich bringe dir Hilfe und festen Halt,

Der Glaube stützt dich in sichrer Gewalt.»

Es ist noch nichts geschehen,
Es war nur erst gedacht .. i

Trüb die Gedanken stehen,

Schleichen nur still und sacht.

MAZS SPĪGULĪTS

Du Liebling mein, du liebest mich

Tieler als Menschen auf Erden.

Aus Liebe, du Liebling, zerstörst du mein Ich'

Und wolltest, ich sollte doch werden.

DIVI MĪLULĪŠI

Wir wollten frei sein, gänzlich frei,

Sogar an uns nicht gebunden.
Nun hast du einen Herin gefunden,
Der uns ein Helfer sei.
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IRONIJA

Die riesenhaft grausige Ironie:

Es leiden die irdischen Wesen.

Um sie vom Leid zu erlösen,

Martert man sie.

MĀJOKLIS

Auf dich hab ich mein Heim gebaut,
Mit himmelhoch trotzenden Türmen;

Ich wusste verwegen nur vorwärts zu stürmen,
Hab' nicht zurückgeschaut.

5 Nun hält der Unterbau nicht aus,

Krachend, zerschmetternd schlägt hin das Haus,

Verschüttet den Meister in Schutt und Graus.

«Hier liel ein Meister samt seinem Haus.

Wann trägt man ihn wohl zum Kirchhof hinaus?»

•0 «O, nicht doch, nicht! Das war bloss Spass.
Der Mann vom Sturze bald genas.
Geht eignen Fusses zur Kirche hin;

Zerschmettert ist bloss sein stolzer Sinn.

Und was ist daran gelegen?
15 Er trieb es auch gar zu verwegen:

Er wollte sein sein eig ner Gott,

Nun ist er allen Leuten zum Spott.»

ZOBGALIS

Ich kann nur spotten und lachen,
Die Tränen sind schon versiegt;
Ganz muss das Meer verflachen;
Hei! wie der Sand dann fliegtl
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JŪRA

Ein seichtes Meer ist noch zuviel,
Es muss noch flacher werden;

Leg ab die grimmen Gebärden,
Nun kennst du ja dein Ziel.

SMILTS

Der Sand, das ist der Philister,

Malt alles grau in grau;
Das Brausen wird dort Geflüster,
Der Trotz, na der wird flau.

VECS STRĪDUS

Der alte Streit ist geschlichtet:
«Wer hat den andern mehr lieb?»

Du hast dich nach oben gerichtet,
Grosskäfchen bei Vogchen blieb.

RIEBAS

Der Ekel schüttelt mein Gebein:

War alles nichts, war alles Schein?

Ein widrig schaler Nachgeschmack:
Nur Wortgekram, nur unnütz Pack?

Das war das Leben, mich zu befreien?

Aus dem Leibe wollt' ich die Seele speien.

DVĒSLE

Die Seele fault in meinem Leib,
Darf sie sich frei nicht regen.

O, das versteht wohl nie ein Weib:

«Nur glücklich sein und sich pflegen!»
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VAKARALŪGŠANA

Ich küsse dein Zeichen im Linnentuch:

Liebling, schlaf wohl bis morgen.
Zu dir nimmt meine Seele den Flug:
Lieb, schlafe dich frei von Sorgenl

5 Liebling, du bist so lieb und gut,

Liebling, bewahr mich in treuer Hutl

Liebling, hilf mir in Leid und Not,

Die uns täglich von neuem bedrohtl

Liebling, Goldvogchen, o, ilieg zu mir her!
10 Liebling, Unendchen, lieb' ich so sehrl

PIEPEŠI

O, ist das Leid doch grauenhalt!
So plötzlich aus allen Himmeln gerafft.
Ich kann die gebundenen Arme nicht heben

Machtloses Knirschen, Wüten und — Beben.

PADOMS

Ein guter Trost, der bleibt ja nach:

Es kann nicht lange währen.

Der Leib wird schwach, der Geist wird flach,

Vom Zehren, ewigen Zehren.

GLEZNAS

Ich male mir nicht die Zukunft aus

In Sonnenlicht glitzernden Bildern.

Kann Sonne und Erde nicht schildern

Im einsamen Eis und Graus.
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PAR AGRI

Gleich hinzugeh'n, es ist nur Lug;
Zum Letzten ist stets noch Zeit genug.
Es mag dich noch so sehr verdriessen,
Du lässt die Zeit doch immer fliessen.

CĪŅA

Ihr nennt es ängstlichfeiges Zaudern,

Nicht hingeh'n ohne Wiederkunft.

O, nein, des Lebens kämpfend machtvoll Schaudern,
Es ringt gewaltiger als die Vernunft.

DOMAS

Der Kopf ist schwer, das Auge stier,

Die Gedankenweilen stetig bei dir.

Zu lässig, zu schwach dich zu heben

Müde muss ich mich ergeben.

HUMORCHEN

Ich kann nicht mehr ohne dich sein,

Ich folge dir gar in den Himmel.

Zwar widrig das Glockengebimmel:
tlcb bitte, Sankt Peter, lass ein!»

NOGURUMS

Bin heute so müde, da denke ich gar:

O wäre dies nun das Letzte;

Elegisch, träumend versinkt, was war,

Kein roher Schmerz, der Verletzte.
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O Ruhe, Ruhe! Doch hoffe ich kaum:

Es lebt tiefinnerst ein Zittern.

Schwarzgraue Wellen blitzen Schaum,
Wehend jagt Wettern und Wittern,

PASAULĪTE

IcK nehme mein Weltchen in diese Hand,
Ich trag' es vom Leide weit fort.

Nun seh' ich nicht mehr mein Zukunftsland

Weiss Liebling den rechten Ort!

NE ILGĀK

IcK will nicht länger dulden,

Zerstören uns're Kraft,

Es war mein eignes Verschulden,
Dass Liebling hingerafft.
Nun denn, so will ich von neuem ringen
Um meinen Liebling, es muss mir gelingen.

MĪLULĪTS

Ich liebe dich, Liebling, ganz masslos tief,

Liebling, mein Liebling, mich zu sich riel

Hab' keine Gedanken, hab keine Wahl,

Ohne mein Liebling nur kalt und schal.

Ich kann nicht mehr Einsamkeit tragen,
Ich will meine Berge zerschlagenl
Mein Liebling gibt neue zu bauen,

Wir werden das Zukunftsland schauen.
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DZĪVES ACIS

Aus deinen Augchen Leben schlägt
In unaufhaltsamen Wellen,
Ich fühle die Nerven schwellen,
Dein Hauch mich aufwärts trägt.

MANA SPĒJA

Und konnte ich dich erringen,
So hab ich genugsam gelebt:
Nach menschlich Höchsten hab ich gestrebt,
Ich hatte die Kraft es zu zwingen.

VARIĀCIJA

Mein Leben sei zerronnen??

«So goldig hat niemand gelebt,
So masslos hat niemand gestrebt,
So meertiefe Lieb' sich gewonnen!»

NORAUTS PANTIŅŠ

Das Auge wird scharf und heiter,

Die Muskeln zucken nicht;

Der Brustkorb dehnt sich weiter

Saugt Luft und Leben und Licht.
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Was helfen mir deine Qualen,
Du Goldchen, du Dirnchen mein?

Ich" seh' deine Wangchens erfahlen

Und leide noch furchtbare Pein.

Du trägst und leidest alleine,
Du gibst mir keinen Teil; —i
In immer blasserem Scheine

Schwindet mein seliges Heil.

DU SCHONST MICH SONNENDUFTCHEN

Da ich gelitten habe,

Ich liess dich leiden mit mir;
Mein Leid war meine Gabe,
Ich gab mich selber dir.

5 Jetzt leidest du im Werden,
Im Werden zum grossen Meer, —

Ich seh' deine Schmerzens Gebärden

Doch kommst du nicht zu mir her.

Und soll ich' dein Leiden nicht kennen,
10 Dein Werden, der Seele Gang,

Ich will mich nicht Käfchen mehr nennen,

Ich bin ja nur Käf lebenslang.



MANA MĀMIŅA

Mein Mütterlein, mein Mütterlein traut,

Du meine selige, jauchzende Braut.

Du bist meine Mutter, mein Lieb, mein Kind,

Zwei einsam einsame Käfchen wir sind.

5 Wir habenkeine Mutter gehabt,
Die uns an ihrem Geist geiaht,
Die uns geführt friedenen Weg,
Wir weinten einsam steilen Steg.

Wir irrten weit, wir irrten viel,
10 Wir kannten nimmer Stern und Ziel.

Wir wurden schwach und flügellahm,
Wir wurden schlecht und endlich zahm.

Im Dunkel tappte hin die Hand,

Warmliebe Hand durch Zufall fand,
15 Der Hauch ein neues Leben wob,

Die Zufallshand, sie hobund hob.

Du wurdest meine Mutter traut,

Du meine selige, jauchzende Braut,

Du meine Mutter, mein Lieb, mein Kind,

20 Zwei einsam jauchzende Käfchen wir sind.
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BEZ GALA

Die Liebe dein' ist so grundlos tief,

Liebling, mein singendes Meer,

Und all' der Reichtum, der golden drin schlief,

Steigt auf und fliesst um mich her.

Und immer mehr und immer fort

Es schimmert undsteigt und steigt;
Ich bin so reich, so endlos mein Hort

Stets neuer Glanz sich zeigt.

NUR EIN HAUCH

Auf meinem Kleide lebt ein HaucK;
Da hat dein Haupt geruht;
Und kleiner Liebling, weisst du auch,
Wie wunderbar es tut?

Unendlich schwingt er, schwingt und singt,
So leise, duftig, fein,
Durch meinen armen Leib er dringt
Bis in die Seele ein.

TAVA MĪLA

Die Goldschimmerwortchens, die Dimvogchens alle,

Sie scheinen mir gar zu blass

Vor deiner Liebe gewaltigem Schwalle;

Die Augchens nur werden mir nass.

Ich kann diese Grösse nur ahnen, kaum fassen,

Verstummt ist Gefühl und Verstand;

Ich will von den Fluten mich hintragen lassen

Ins selige, künltige Land.
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MANAS DZEJAS

Wie ich die Worte wäge:
Nicht Kraft noch Klang undLicht.

O
r

dass doch Schönheit läge
In meinem kleinen Gedicht!

5 Könnt' ich dich heiter machen,

Du Schmerzensliebling mein!

O, würdest du lachen, lachen

Bis in die Seele hinein!

Die Seele liegt so einsam
lū In dunkelroter Glut:

Wir lachten und fachten gemeinsam
Sie einst zu weisser Flut.

Ein schmaler Streifen Abendlicht

Erhellt zwei Stunden mein Zimmer,
Den langen Tag, da sah ich nicht

Den hellen SonneSchimmer.

Der Zukunftsmensch soll sterben

Und Beter sind seine Erben —

Was die wohl machen mit seinem Schatz:

Du hast in ihrem Hirn nicht Platz.

Und plötzlich in tiefdunkler Nacht

Da brach das Feuer los:

Ich hab geschlafen, hab ich gewacht —i

Nun steh' ich arm und bloss.
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Bebendes menschliches Blut -

Rot und heiss,

Taghelle Lichtwellen Flut —«

Kühl und weiss. —i

Poesie Praktikant:

Gesinnung ganz tüchtig,
Poesie Wert ganz nichtig,
Was tut er so wichtig
Der Dilettant?

O, der ist der erste Dichter im I and.

DAS WELTGERICHT

Im Leben haben sie ihn gezwackt,
Noch seinen Leichnam im Stücke zerhackt

Und seinen Namen dergleichen —i
Doch wollt' er noch immer nicht weichen.

5 Da schrieb ein von ihnen gedungener Wicht

Die Geschichte, — die ist ja das Weltgericht «■

Die hat so, ohn' Ansehn der Sache, gerichtet,
Das sie ihn endlich, entgültig vernichtet.

Wir wissen wohl nach hundert Jahren,
10 Soll er seine Auferstehung erfahren, —»

Doch seine Züge, so lieb und hehr,

Verschwärzt, verzerrt sind kaum kenntlich mehr.
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SANGYOJANA

Du hast sie ja in dieser Hand,
Die endliche Ruhe auf immer,

So strahlen in grünweitem Schimmer ..

Was starrt das Auge unverwandt?

MOKSA

Zuletzt erlahmte der Verstand:

Nichts Weites zu greifen und reichen -ai

Die Seele sich vor Schmerzen wand,

In Sehnsucht sondergleichen.

Endletzten Schluss die Seele sehnt —•

Sie konnte sich selbst nicht fassen,

Wo ohne Raum nichts sich dehnt,

Da will sie vergehen, verblassen.

WERDEN UND GÄHREN

Die Unruh' wird ewig währen,

Sanftleuchtendes Glück kommt nie -*

Ein stetiges Werden und Gähren,

Qual, Glück und Poesie.

VERLASSEN VOM GLANZE

Die Wangen hohl, die Lippen fahl,

Die Augen vom Glänze verlassen:

Ich kann es noch immer nicht fassen,

Dass man dich von mir stahl —

Mein Augenglanz, meiner Lippen Rot,

Du Seele, du Dult meines Lebens —

War altes denn vergebens
Sinkt hin in Nacht und Not?
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TRÄUMEN UND DENKEN

Gedanken träumen — ausschweifend stille Lust, -m

Wie ungeahnt mir täglich die Fülle wächstl

O dass mein Leib nicht müde würde,

Unter der Last nicht allmählich brächel

5 So sinnen, schaukeln, endlose Reigen zieh'n:

Du meiner Jugend Sünde und süsse Pein: mm

Der Geist verwirrte fruchtlos, müde —

Liessest nicht kommen zu junger Freude.

Da kamst du, Seele, gäbest dem Geist ein Ziel,
10 Dass er nicht schweife endlos in Dunst dahin,

Dass er sich selbst in Liebe fände,

Baue die Zukunlt im neuen Menschen.

Und Wahrheitsdenken, endlosen Strebens Rüg
Ist dennoch, dennoch jauchzende Seelen Lust,

15 Sie klärt den Geist und stärkt ihn fruchtbar,

Menschen der Zukunft erschafft ihr Nahen.

GLÜCK UND ARBEIT

Lust und Spiel —i

Kampf und Wehr:

Glück ist viel,

Arbeit ist mehr.

DIE HOFFNUNG

«Die Hoffnung ist süss, die Hoffnung ist schön,»
Doch schwerlich werd' ich es jemals
Die Hoffnung allein, die tröstet nicht gut,
Ich brauch' mein Liebling mit Fleisch und Blut.

Ich will dich halten in greifenden Armen,

Du, Hoffnung, musst dich doch erbarmen.
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UNBEZWUNGEN

Ich kann dir nimmer danken,
Du bist unendlich gut,
Ich kann dich nicht lassen in Schranken,
Stets voller fliesst die Flut.

5 In dir zum Licht geboren,
Aus Tiefen emporgerafft —

Zur Zukunft auserkoren,
Zu schaffensfreudiger Kraft

Wir waren zwei kleine Kinder

'0 Und spielten in Blumen und Sand,

Die Winde wehten linder

Und sonnig war unser Land.

Man hat uns fortgerissen:
Ward alles so schal und roK,

15 In suchendem Haschen und Missen

Wir wurden nimmer froh.

Dann hatten wir uns gefunden,
Der Mund war Lachens voll.

Wir sollten wieder gesunden,
20 Die Zukunft wuchs und schwoll.

Doch wieder siegte Gemeinheit,

Wie Zufall — blind und dumm,

Sie zerrten die Geisteseinheit,

Die singenden Vöglein sind stumm.

25 Doch könnt' es auch einst gelingen
Zu trennen Leib von Leib:

Sie sollen den Geist nicht zwingen,
Der Zukunlt Mann und Weib.

3. 10. 1097,



366

GRÄBER

Noch will die Brust sich froh dir heben,

Du fühlst in dir ein pochendes Streben,

Doch fängt es schon an und um dich her

Legen sich Gräber aul dein Leben;

Die Brust wird dir davon so schwer,

Die Gräber mehren sich mehr und mehr.
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SESTAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTIE DARBI

Sestaiā sējuma iekjauts J. Raiņa «Epus 1905», dzejnieka dzīves laika

nepublicētie dzejoji, uzmetumi un vācu valoda rakstītie dzejoli.

Vispirms kārtoti epa dziedājumi, ko Rainis publicējis periodikā, pēc
tam dziedājumi, kuri viņa dzīves laikā palikuši rokrakstos.

Nodala «Dzīves laika nepublicētie dzejoli» sadalīta divās apakšur>
dalās. Pirmajā no tām izkārtoti dzejoli, kas kopotu rakstu zinātniskajā
izdevumā lespiesti pēc rokrakstiem, otrajā — dzejoli, kuru rokrakstu

atrašanās vieta nav zināma un kuri tādēļ iespiesti pēc publicējumiem.

Dala no otrajā apakšnodaļā ievietotajiem dzejoļiem pēc Raiņa nāv«s

publicēta periodikā, dala — krā|umos «Sirds devējs» (1935), «Dvēseles

dziesmas* (1935), «Lielās līnijas» (1936), «Aizas ziedi» (1937), kūtus

sastādīja redkolēģija (Aspazija, Antons un Pēteris Birkerti), kas no-

darbojās ar Raiņa atstātā literārā mantojuma kārtošanu un publicēšanu.
Sie dzejoji uzņemti ari J. Raiņa Kopotu rakstu 1947.—1951, gada

izdevuma.

Nodaļa «Uzmetumi» iekjauti Raiņa dzives laikā nepublicētie dze

jolu uzmetumi, atsevišķas dzejas vārsmas, gleznas, salīdzinājumi. Rainis,

•paši daiļrades sākuma posmā, mēdza gleznas, salīdzinājumus, kas viņam

lešāvās prātā, pierakstīt, lai vēlāk tas izmantotu. Reizēm šādi pieraksti

dzejniekam nodeiējuši driz, bet da/kārt — pēc daudziem gadiem, pie-

mēram, 1905. gadā uzrakstītā vārsma «Zem tavām kājām mīkstas lapa*

sedzas» Rainim noderēja tikai 1925. gada, sacerot krājumam «Mēness

nieitiņa» dzejoli «Dzērves gaita». Ja uzmetums izmantots kāda dzejoja

Sākotnēja variantā, šajā izdevumā tas publicēts pie attiecīga dzejoļa
variantiem. Sestajā sējumā ievietoti uzmetumi, kas dzejoļos nav izman-

toti vai ari izmantoti tikai daļēji — kāda dētajā, atsevišķa glezna. Sādo»

gadījumos, ja izdevies to noskaidrot, uzmetuma komentārus norādīta

līdzība ar attiecīgo dzejoli iepriekšējos zinātniskā izdevuma sējumos.

Dažkārt 6. sējumā ievietotajos dzejoļos izmantota detaļa no kāda dze-

joja, kas publicēts Raiņa dzives laika. Ari tas norādīts komentāros.
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Reizēm Rainis vienu un to pašu dzejas gleznas, domas uzmetumu

atzīmējis vairākās lapipās un katru reizi starp citiem uzmetumiem. Lai

novērstu atkārtošanos, zinātniskajā izdevumā Šādi uzmetumi iespiesti

tikai vienu reizi. Tādēļ nodaļā «Uzmetumi» publicētais, no atsevišķām

patstāvīgām, savstarpēji nesaistītām domām un gleznām sastāvošais

teksts ne vienmēr ir pilnīgi idents tam, kas lasāms Raiņa rokraksta

lapiņā.

Dajai 6. sējumā ievietoto dzejoļu ir lielākas vai mazākas nepilnības.

Tas ir labi saprotams — Rainis darbu pie šiem saviem sacerējumiem

nav pabeidzis, krietna dala no tiem ir palikusi tikai melnrakstā vai

pat uzmetumā, jo reizumis viņš dzejoja ne publicēšanai, bet pats sev,

lai atbrīvotos no sajūtam, kas pārpēmušas sirdi un prātu. Tomēr ari

nepabeigtie Raiņa dzejoli ir nozīmīgi, it īpaši literatūras zinātniekiem,

jo palīdz labāk izprast dzejnieka dzīvi, viņa noskaņas, nostāju dažādos

jautājumos, daiļrades pretrunas.

Raipa dzīve nebija viegla. Bija tajā gan cietums, gan trimda, gan

sūri un gari emigrācijas gadi un vispēdīgi — rūgta dzīve buržuāziskajā

Latvijā — trešajā trimdā
—,

kurā drīz vien «prteka cerēs —
atkal sāk

visas zust». Tadēl 6. sējuma dzejoļos pārsvarā ir smagas \tjūtas.

Emigrācija Rainis sāpīgi pārdzīvoja 1905. gada revolūcijas sagrāvi,

postu, kurā viņa tautu bija ierāvis pirmais pasaules karš. Svešuma viņā

informāciju par notikumiem dzimtenē bieži vien saņēma ar lielu no-

vēlošanos, turklāt ne katrreiz no objektīviem avotiem. Dažkārt 7.iņas

nāca no buržuāziskajiem preses izdevumiem, kuros (akti bija tiši sa-

grozīti un dzejnieku dezorientēja. Tādēļ ne ikreiz dzejoļos, kuros daejV

nieka jūtīgā dvēsele reaģē uz aktualitātēm, izpaužas pareiza, vispusīga

notikumu izpratne. Tā, piemēram, nevar piekrist visam, kas rakstīti

melnrakstā palikušajos dzejoļos «Ak vail nav svešnieks tas. kas mūs

tā ēdis un «Mums lauf» Kurzemi, tā jāatkaro!». Rainis šajos dzejoļos

taisnīgi vēršas pret vācu junkuriem, t. i., vācu muižniecību, un tās pa-

kalpiem no latviešu mantīgo šķiras, kas tolaik atbalstīja okupētās Kur-

zemes pievienošanu ķeizariskajai Vācijai, bet vienlaicīgi taios ieskanas

aplams pārmetums sociāldemokrātiem, kuri it kā piekrituši Kurzemes

atdošanai Vācijai. Domājams, spontāno protestu, kas Raini pamudināja

uzrakstīt minētos dzejoļus, dzejniekā izraisīja laikrakstā «Lidums»

1917. gada 6. (19.) maijā publicētais tendenciozais ievadraksts «B«

kontribūcijām un aneksijām». Tajā bija dots launpiātigi sagrozīts Iz-

skaidrojums boļševiku izvirzītajai programmai — noslēgt mieru ar

Vāriju bez kontribūciju! un aneksijām uz tautu pašnoteikšanās tiesu

pamata. Līdzīgi apmelojumi buržuāziskajā presē bija parādījušies ari

agrāk. P. Stučka laikrakstā «Ciņa» 1917. gada 7. (20.) maijā rakstā

«Nacionālai-, ļautājums un latviešu proletariāts» deva «iem apmeloju-

miem atspēkojumu. Aizrādījis, cik bezprātīgi ii apgalvojumi pat
Kut-



zemes atdošanu vāciešiem, P. Stučka, kas tolaik bija LSD CX pārstāvis

KSDS(b)P CX, rakstīja: «Biedrs Ļeņins iet tik tālu, ka taisni dod tte-

sibu Kurzemei, kā zināms, ja grib kopā ar pārējo Latviju, it kurā laikā

pavisam atdalīties.

Bet arī mēs, Latvijas S.-D., pielaižam, ka, Ja starptautiski sarežģī-

jumi negrozāmi izbīdītu Kurzemes patstāvību kē neitrālas zemes Jeb kā

brīvostas zemes, tad mēs, zināms, balsotu ari par pārējās Latvijas pie-
dalīšanu patstāvīga» Kurzemei. Bet mēs zinām, ko nozīmē tāda neat-

karība, vienalga, vai tā ir Beļģija — ar karaspēku, vai, kā mēs to no-

mā |am — bez karaspēka. Tādēļ mēs ari esam pirmā kārtā par plaši

demokrātiski pašpārvaldītu nedalītu Latviju — demokrātiskā Krievija,

}a ne plašāk — Viseiropas vai Vispasaules demokrātiskā republikā.»

Raiņa uzskati būtībā saskanēja ar šo viedokli. Māsai Doral un P, Stuč-

kām viņš vēlāk rakstīja: «.. brīvību tautu attīstībai es vienmēr esmu

cerējis no sociālisma vai komunisma, kā Jūs sakāt, jo to nespēj vairs

dot pilsoniskā valsts jeb kapitālistiskā saimniecības iekārta.

Kur izšķiroša cīņa starp kapitālismu un sociālismu, es varu būt tikai

sociālisma pusē, kā es vienmēr esmu bijis, 1..] priekš attīstības tautas

vajaga socialismēt; tad nebūs viņu starpā karu. Federatīvā Eiropa, Fe-

der ativ-pasaule. Uz to Federatlv-Krievija kā pakāpe lr sociālistiska.

Formula: brīva Latvija brīvā Krievijā ir sociālistiska Latvija sociālistis-

kās Krievijas iederācijā. To es ceru no Jums, es nepiekritu tikai, kur

to neredzu» (18164).

Sacerot abus minētos dzejojus, Rainis P. Stučkas rakstu acīmredzot

nebija lasījis. Vēlāk, saprazdams savu alošanos, dzejnieks nav pie tie<a

vairs strādājis un nav devis tos publicēšanai.

Sestajā sējumā ievietoto dzejoļu teksti ne ikreiz saskan ar agrāka-

jiem publicējumiem. Tara ir galvenokārt divi izskaidrojumi: pirmais —

dažkārt iepriekšējos publicējumos dota dzejoja cita redakcija, otrais —

redkolēģija, kas pēc Raipa nāves apzināja viņa literāro mantojumu,

publicējot atstātos dzejojus, visai bieži rīkojusies ar tiem diezgan brīvi.

Reizēm publicētāji Raiņa tekstiem, kas ir bez virsraksta, likuši virs-

rakstus (piemēram, dzejolim «Šurpu un turpu mūs liktens svaida» dots

virsraksts «Likteņa vētra», bet dzejolim «Ko tu palīdzi, spārnotai)
vārds» — virsraksts «Spārnotais vārds»). Virsraksti likti art vairākiem

1905. gada epa dziedājumiem, lai gan Rainis pats to lielākai dajal virs-

rakstus nav devis. Dzejnieks tikai bija salicis manuskriptus vāciņos, tix

kuriem atzīmēts temats, kas dziedājumā risināms (piemēram, «Tautas

vāts. Kur varons?»). Protams, tas neizslēdz iespējamību, ka Rainis, iz-

strādājot epu galīgā veidā, kādu no temata nosaukumiem varētu ņemt

ari par dziedājumavirsrakstu.

Da/kart Raiņa dzejoji, kas publicēti pēc vipa nāves, apvienoti cik-

los, kuru dzejniekam nav bijis (piemēram, cikls «Dziesmu pjava» kia-
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jumā «Lielās līnijas», 71. Ipp.). Tr gadījumi, kad dzejolis sadalīts *\U

rākos fragmentos un katrs no tiem publicēts atsevišķi (piemēram, dze-

jolim «Un, kad tev nav no āras vairs ko gaidīt» 1.—2. rinda atdalīta

un publicēta krājumā «Aizas ziedi», 103. Ipp., 4.—6. rinda atmesta, bet

no 3. un 7. rindas izveidota jauna divrinde un iespiesta tā paša krā-

juma 105. Ipp.). Ne vienreiz vien Raiņa dzejoļos laboti atsevišķi vārdi,

ari virsrakstos (piemēram, vairāku epigrammu kopējais virsraksts «Zelta

mācības priekš zelta īpašniekiem» pārveidots — «Zelta mācības kapitā-

listiem»). Nereti Raiņa teksts nav pareizi izlasīts.

Reizēm, kad nav izmantoti Raiņa rokraksti, bet publicējumi pēc

dzejnieka nāves periodikā vai krājumos «Dvēseles dziesmas», «Sirds

devējs», «Lielās līnijas», «Aizas ziedi», «Mūza ciņās», neprecizitātes

pārgājušas J. Raiņa Kopotu rakstu 1947.—1951. gada Izdevumā.

Kārtojot 6. sējumu, konstatēti gadījumi, ka Rainis atzīmējis citu

sacerēšanas laiku, nekā norādījuši šī dzejoja publicētāji, galvenokārt

publicējumos jau minētajos piecos krājumos, kuru komentāros dzejoja

sacerēšanas laiks parasti gan norādīts, bet nav teikts, no kā tas izseci-

nāts. Piemēram, krājuma «Aizas ziedi» 153. Ipp. par dzejoli «Kad iznāk

posts iz liktens vārtiem» (publicētāji devuši virsrakstu «Pa likteņa vār-

tiem») komentāros rakstits, ka tas sacerēts 1886. gada 23. augustā, bet

Raiņa arhīvā atrodas tikai divi šī dzejoja melnraksti, kuri abi datēti ar

1906. gada 5. augustu. lespējams, ka bijis vēl kāds cits, sastādītājai ne-

zināms dzejoļa teksts, iespējams arī, ka komentāru autors A. Birkerts

kļūdījies. Šādos gadījumos zinātniskā izdevuma komentāros teikts, ka

dzejolis, domājams, sacerēts datumā, ar kuru Rainis pats datējis mums

zināmos rokrakstus, bet norādīts arī A. Birkerta minētais datums.

Gadījumos, kad Raiņa dzejoļu rokraksti lr bez datuma, turpretī

A. Biikerta komentāros dzejoja sacerēšanas laiks precīzi vai ari aptu-

veni norādīts, 6. sējuma komentāros dzejoja sacerēšanas laiks nav no-

rādīts, bet A. Birkerta sniegtie dati doti kā orientējošs materiāls, kas

varēja būt iegūts no sarunām ar Raini, Aspaziju vai ari no kāda cita,

nezināma avota, bet var būt arī kļūdains.

Dažkārt rokrakstos, pēc kuriem publicēti 6. sējumā levietotie teksti,

atsevišķi vārdi lr tik neskaidri, ka nav gluži drošas pārliecības par to

pareizu izlasījurau. Tādos gadījumos pēc neskaidrā teksta liktas kvad-

rātiekavas ar jautātāju (piemēram, «Tik sniegt tos rēnos [I], seklos

strautus.»).

Reizumis Rainis rokrakstā vārdus saīsinājis vai ari uzrakstījis to

galotnes pavisam nesalasāmi. Ja par to, kā vārds lasāms, nav bijis

nekādu šaubu, tas rakstīts pilnā veidā, bet, ja šaubas ir bijušas, vārds

atstāts saīsināts.

Pieturas zīmes dzejoļos un uzmetumos liktas pēc mūsdienu pareiz-
rakstības likumiem. Vienigi tad, ja uzmetumos lr atsevišķi nepabeigti



teikumi, nenoslēgta vai neskaidra dzejas doma, pieturas zīmes atstātai

tāpat kā Raipa rokrakstā, jo pretējā gadījumā varētu mainīties uzme-

tuma saturs. Tāpat uzmetumos nav liktas pieturas zīmes pēc vienas

rindas, ja nav bijis skaidrs, vai teikums ir pabeigts vai nav.

Teksti 6. sējumā sakārtoti hronoloģiskā sacerēšanas secibā. Zem

teksta ir datums, kas atzīmēts manuskriptā, pēc kura teksts šajā izde-

vumā iespiests. Nodalu nobeigumos izvietoti darbi, kuru sacerēšanas

laiku dzejnieks manuskriptā nav atzīmējis. Datums zem dzejoja dots tā,

kā to mēdza rakstīt Rainis — vispirms uzrādīta diena, tad mēnesis un

gads. Ja dzejoļa sacerēšanas laiks ir zināms, bet rokraksts, pēc kura

dzejolis šajā sējumā iespiests, ir bez datējuma, datums zem dzejo)a
teksta 6. sējumā nav norādīts.

Sājā un citos sējumos, kārtojot un komentējot Raiņa dzejoļus, Iz*

mantots K. Egles Raiņa bibliogrāfijas manuskripts.

Par dzejoļu vispārīgiem komentēšanas principiem rakstīts 61 izde-

vuma 1. sējumā, 453.-455. Ipp.
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EPUS 1905

TAPSANAS GAITA UN IECERES

Jādomā, ka Rainis 1905. gada epu iecerējis jau 1905. gadā, jo

ar šādu laiku datēts agrīnākais «Epus 1905» manuskriptā atrodamais

dzejojums «Ziemels rūc: aiz desmits tūkstots verstīm», kas pilnīgi iekļau-

jas vēlāk rakstīto epa daju noskaņā un ir ar tādu pašu ritmu. Tomēr,

kā liecina vēlāk tapušās piezīmes, dzejniekam epa iecere 1905. gadā vel

nav bijusi visai skaidra. Pirmās radāmās domas datētas ar 1906. gada

15. janvāri un vēl neattiecas uz kādu konkrētu dziedājumu.' Detalizē-

tākas, sīkākas piezīmes par to, kā eps veidojams, Raiua rokrakstos at-

rodamas kopš 1906. gada maija. Tajā un nākamajā mēnesī viņš pie epa

strādājis visintensīvāk. Tad uzrakstīta lielākā dala epa fragmentu. 1906.

gads bija laiks, kad Latvijā trakoja soda ekspedīcijas. Rainis dziļi pār-

dzīvoja tautas ciešanas. 1906. gada 24. maijā vipš raksta: «Dienu dienā

vaimanas bij jādzird. Visur sāpes, visur neģēlības. Nekur nebij glābiņi

redzams. Katra ziņa bija sitiens, katrs apvainojums man sirdi grieza.

Katra nopūta balts mats manā galvā, katra nokaušana krunka manā

vaigā.

Nepietiek man ar savām sāpēm, visas tautas sāpes JSnes, visu mil-

jonu vaidi jāvaid, līdz krūtis sūrst un acis tumšas tiek, un visi nervi

ii kā saraustīti. Visas sāpes ierakstītas manā dvēselē un manās miesās,

kā lai viņas pārceļu uz baltu, aukstu papīru, kā lai nofotografēju»

(22922/70).

Varonīgais un traģiskais laiks, dzejnieka Intensīvie pārdzīvojumi

prasīt prasīja, lai tos izteiktu plašākā, vērienigākā darbā. 190ii. gada

maijā un jūnijā Rainis, domājot par epa saturu un formu, paredz darbu

veidot trīs dajās un katrā ietvert atsevišķu vēstures periodu — feo-

dālismu, kapitālismu, pāreju uz sociālismu. levadā dzejnieks grib runāt

1 Rainis bija paredzējis epu veidot no atsevišķiem dzejojiem, kuru»

viņš pats dēvējis gan par dziedājumiem, gan balādēm, gan romancēm.
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par pirmatnējo patriarhālo sabiedrību. Kā vadmotīvs nodalām Izvijama
cauri vēstures likumsakarīgā attīstības gaita. Sākuma dziedājumiem

jābūt ar drūmu, noslēpumainu, bezcerīgu noskaņu, toties tālākajiem

jākvēlo niknumā, sarkasmā, bet epam jāizskan ar gaišām cerībām, ar

«izredzi uz kopēju cīņu un kopēju mājas izbūvi ar krieviem» (22922/72).
Nākotne dzejniekam pašam vēl neskaidra, tādēļ arī epa projektā tā

nav gluži konkrēta. Taču nākotnes apjausmai, saka Rainis radāmajās

domās, jābūt gaišai kā Gaismas pilij, — tad Latvija būs brīva, sociā-

listiska. Sis eps par tautas ceļu uz sociālismu būs, kā dzejnieks 1906.

gada 13. jūnijā rakstījis, «proletariāta ieejas dziesma» (22922/61).

Jau pašā sākumā eps iecerēts grandiozs ne vien saturā, bet ar!

apjomā: ievadam dzejnieks plāno 1000 dzejas rindu, bet trijām epa

daļām — katrai pa 5000, kopā 16 000 rindu.

Detalizētāk Rainis izplānojis tikai epa dalu, kas attiecas uz 1905.

gada revolūcijas notikumiem. Viņš negrib izvirzīt centrā vienu atse-

višķu galveno varoni, jo «Visa tauta, visa zeme ir varons» (22922/16),

jo «Varoņa viena nav, visi varoņi, varoņu darbi, varoņu laiks»

(22922/74). Tādēļ epa nodaļās jādod vienas un tās pašas vispārinātas

personas: «Maigais, entuziastiskais Jauneklis, meitene, mate, tēvs, kalps,

cīnītājs, strādnieks» (22922/57).

Rainis atzīmējis piecdesmit galvenos tematus, ko varētu Izmantot

epa dziedājumos. Tajos letverti daudzveidīgi 1905.—1906. gada revolū-

cijas notikumi, dažādu sabiedrības slāņu noskaņas, izturēšanās, kon-

krētas revolucionāro cīņu vietas Latvijā, Jo vlņS grib «Visu pagastu

vārdus minēt, kur vien bij nemieri un soda ekspedicijas» (22922/70).

Tomēr epam nav jābūt ar šauru lokālu raksturu: «Epus jāpaceļ aug-

stākā, pārtautiskā, vispasaules augstumā, augstākas domas, augstāki,

lielāki notikumi: krievu revolūcija» (22922/61).

Domājot par epa iormu, Rainis raksta, ka eps «Nevar būt gluži ro-

mantisks, jo nav mierīgs, reflektējošs, šaubu un kritikas laiks kā

«EBreiiuft OHenm» vai «Child Harold», kas vairs necerēja un vēl ne-

cer, ja uz revolūciju. Te nav ikdiena, bet homērisks varoņu laiks. Tātad

forma ari ne romantiska, bet klasiska, episka. Un tomēr te nav tautas

dzeja, bet indivīda dzeja, tātad atkal romantiska forma» (22922/66).

Kādā citā atzīmē lasāms, ka formai, pantmēram epā jābūt tautiskam,
bet ar modernu saturu, «kas rāda, ka tautiskā forma nav mirusi, ir

dzives spējīga» (22922/60).

Apcerot epa lormas problēmas, Raiņa domas kavējušās pie dažā-

diem paraugiem pasaules literatūrā. Viņa domu lidojums ir apbučo-

jami plašs. Rainis min paraugam Homēru, Firdousl, Danti, Vilamu,

Nekrasovu, atzīmē ierosmei Prometeju, indiešu drāmas, liju Murotnletl,

Kalevipocgu, leišu un baltkrievu folkloru, plāno «salasīt visas briviUis

himnas» (22922/15) no dažādām tautām,
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Kā liecina radāmās domas, kas datētas ar 1907., 1915., 1918., 191«*,

1921. un 1922. gadu, par 1905. gada epu Rainis turpina domāt ari vē-

lāk. leceres dažādi mainījušās. 1 1915. gada 14. jūlijā Rainis, piemēram,

atzīmējis, ka no paredzētā epa varētu izveidot divus epus, — viens

aptvertu senos laikus, bet otrs — 1905. gada revolūciju un pirmo pa

saules karu. Katrs no šiem epiem varētu būt ar 5000 pantiem.

No iecerētā plašā epa dzejnieks pabeidza tikai nedaudzus dziedā-

jumus. Divus no tiem viņš uzņēma savā dzejoju krājumā «Klusā grā-

mata» («Zemes māte trūkās dzijā miegā» un «Karā kauta dvēselīte»!,

bet piecus publicēja ārpus krājumiem («Lieldienas», «Saruna bez lie-

ciniekiem», «Brīvības gars», «Pār dzimtenes laukiem», «Talsu tiesa»).

Pārējie epa dziedājumi palikuši nepabeigti, nesakārtoti, Raipa dzivej

laikā nepublicēti.

J. Raipa Literatūras un mākslas vēstures muzejā vairums epa rok-

rakstu glabājas vienkopus manuskriptā, kas sastāv no daudzām dažādos

laikos rakstītām lapipām, kurās ir gan atzimes par epa iecerēm, gan

arī šī darba uzmetumi, melnraksti un tīrraksti. Dzejnieks pats uzrak-

stījis uz manuskripta nosaukumu: «Epus 1905».

Gandrīz visi nepublicētie dziedājumi, tāpat kā Raiņa publicētie

dziedājumi, sacerēti 1906. gadā un atspoguļo 1905.—1907. gada revo-

lūcijas notikumus. Tikai viens epa dziedājums datēts ar 1905. gadu un

viens — ar 1907. gada 2. augustu.

KOMENTĀRI EPA DZEJOĻIEM

LIELDIENAS (7. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 10. un 12. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «RiU»,

1907, It. nr., 325.-326. Ipp.

Saglabājies uzmetums (22922/179, datēts ar 1906. g. 12. maija va-

karu), divi visa dziedājuma melnraksti (22922/176, datēts ar 1906. g.

10. maiju; 22922/175, datēts ar 1906. g. 12. maiju), 49.-73. rindas

melnraksts (22922/177) un 75.-88. rindas melnraksts (22922/178). Visi

rokraksti bez virsraksta. 49.-73. rindas melnrakstā pēc 73. rindas pie-

rakstīts teksts, kas datēts ar 1906. g. 10. decembri. Sajā izdevumā

iespiests pēc pirmpublicējuma.

SARUNA BEZ LIECINIEKIEM (10. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 15. maijā. Pirmpublicējums nelegālajā laikraksta

«Arājs», 1906, 3. nr., 15. aug., ar parakstu «R-a».

Saglabājies melnraksts (22922/145—146, datēts ar 1906. g. 15. maiju,

bez virsraksta). Sāja izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

1 Skat. šī Izdevuma 3. variantu sējumu.
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BRĪVĪBAS GARS (13. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 13. Jūnijā. Pirmpublicējums žurnālā «Izglītība».

1909, 9. nr., 657. Ipp.. ar virsrakstu «Tautas garam». Pēc tara iespiests

JZ, 1926, 290. nr., 21. dcc.

Saglabājusies divi melnraksti (22922/11 un 22922/12, abi datēti ar

1906. g. 13. jūniju, bez virsraksta), šajā izdevumā iespiests pēc publi-

cējuma JZ.

FĀR DZIMTENES LAUKIEM (15. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 22., 23. un 24. novembrī. Pirmpublicējums krā-

jumā «Kopums», 1, [1907J, 9.—12. Ipp.

Saglabājies 1.—86. rindas melnraksts (22922/7—lo, datēts ar 1906. g.

72.. 23. un 24. novembri, bez virsraksta). Sajā Izdevumā iespiests pēc

pirmpublicējuma.

TALSU TIESA (18. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 29. novembrī. 1914. g. 10. jūlijā. Pirmpublicējums

«Strādnieku kalendārā 1915. gadam». Bostonā, Amerikas Sociālistu par-

tijas latviešu koporganizācijas izdevums, [1914], 17.—21. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (22809/175—181, datēts ar 1006. g.

29. novembri, 1914. g. 10. jūliju, un 22809/60—75, datēts ar 1914. g.

9„ 10. un 11. jūliju, abi bez virsraksta). Saglabājusies arī lapiņa ar

uzrakstu «Talsu tiesa» (22809/182, datēta ar 1914. g. 6. Jūliju). Sajā
Izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Dzejolī atainota revolucionāru nošaušana Talsos 1906. g. 7. no-

vembri.

«ZIEMELS ROC: AIZ DESMITS TŪKSTOTS VERSTĪM» (24. Ipp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/23—24, datēta ar 1905. g.). Sajā Izde-

vumā iespiests pēc melnraksta.

«LIDZI MILTIEM IZPUT TAVA DZĪVE» (26. Ipp.)

1.—9. rinda sacerēta 1906. g. 2. maijā, pārējās rindas — 1. jūnijā.

Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 20. ipp., ar virsrakstu «Nāves

pabirumi».

Saglabājies 1.—9. rindas melnraksts (22922/41, datēts ar 1906. g.

2- maiju) un visa teksta tirraksts (22922/39—40). Abi rokraksti Raiņa

arhīvā glabājušies vāciņos ar uzrakstu «Posts». Saglabājies ari 10.—
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21. rindas melnraksts (22922/165, datēts ar 1906. g. 1. Jūniju), kas gla-

bājies vāciņos ar uzrakstu «Sausi putekļi». Sajā Izdevumā lespiests pēc

tīrraksta.

«ZVĒRI ATRĀVA NO MANĀM MIESĀM» (27. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 11. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1935, 7. nr., 595. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22922/15, datēts ar 1906. g. It. maiju). Sajl

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«DZIĻĀ SNIEGĀ LAPSA LĒNI BRIDA» (28. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 13. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīņās»,

68. Ipp., ar virsrakstu «Lapsa».

Saglabājies melnraksts (22922/186) un tīrraksts (22922/185), abi da-

tēti ar 1906. g. 13. maiju. Abi rokraksti Raipa arhīvā glabājusies vā-

ciņos ar uzrakstu «Lapsa». Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«TEV IR JĀBŪT NĀKAMĪBAS TAUTAI» (29. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 14. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1935, 4. nr., 304.—305. Ipp., ar virsrakstu «Nākamības tauta».

Saglabājies melnraksts (22922/69) un tīrraksts (22922/98—99, datčt»

ar 1906. g. 14. maiju). Abi rokraksti Raiņa arhīvā glabājušies vāciuoi

ar uzrakstu «Nākamības tautai». Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«LĒNI LEJĀ KĀPA RUDENS SAULE» (31. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 17. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1935, 7. nr., 595. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22922/136, datēts ar 1906. g. 17. mai|u|.

Melnraksts Raiņa arhīvā glabājies vāciņos ar uzrakstu «Māte pavada

atriebēju». Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«SILTĀ LAIKĀ ZEME NOKUSUSI» (32. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 17. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22922/197, datēts ar 1906. g. 17. maiju). Sajl

Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«ČETRI LIELIE, ČETRI MAZIE VĒJI» (33. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 22. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

22.-23. Ipp., ar virsrakstu «Četri vēji».

Saglabā(ies melnraksts (22922/45) un tīrraksts (22922/44), abi datēU

ar I*jü6. g. 22. maiju, Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«LATVJU TAUTA LIEK TEV MIKLU MINĒT» (34. lpp.J

Sacerēts 1906. g. 24. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1935, 4. nr., 305. Ipp., ar virsrakstu «Lielā mikla».

Saglabāties melnraksts (22922/121) un tīrraksts (22922/118), abi da-

tēt» ar 1906. g. 24. maiju. Tīrraksts Raiņa arhīvā glabājies vāciņos ar

virsrakstu «Lielā mikla». Sajā izdevuma iespiests pēc tīrraksta.

Pirmpublicējumā «Daugavā» (arī turpmākajos iespiedumos krājumā

«Dvēseles dziesmas» un KR, 5. sēj.) pēc dziedājuma pēdējas rindas, kas

Rainim beidzas ar punktu, likts kols un pierakstīti vārdi «

Brīvā Latvija». Šādas rindas Raiņa tekstā nav. Dzejnieks gan ar

tinti rakstītā dzejoļa rokraksta malā vēlāk ar zīmuli pierakstījis: «Sfin-

ksa vai teikās jaunava iz kalna liek minēt, kā viņu sauc (: — brīvā

Latvija).» Pēc sagrozītā publicējuma parādīšanās «Daugavā» Izcēlās

polemika. Reakcionārās buržuāzijas ideologs E. Brastiņš laikrakstā

■Biivā Zeme» 1935. g. 6. aprīli rakstā «Vai Rainis tiek viltots?» pār-

meta, ka Raiņa literārā mantojuma redkolēģija esot tekstu viltojusi, jo,

pēc viņa domām, par brivu Latviju varot runāt tikai pēc Ulmaņa izda-

rītā apvērsuma, tātad publicējumā izteiktas 1935. g. idejas. A. Birkerts

žurnālā «Daugava» (1935, 5. nr.. 479.—490. Ipp.), oponējot B. Brastiņam.

'-īvukārt mēģināja uztiept, ka Rainis bijis nacionālists, jēdzienu «hrivā

Latvija» Izpratis nacionālistiski un izvirzījis to par lozungu jau pirms
latviešu buržuāzijas. Raiņa domas kropļoja abi polemiķl. Par latviešu

tautas brīvību, tās pašnoteikšanās tiesībām, Rainis rakstījis sen, arf

1905. g. revolūcijas laikā, un bifvu Latviju viņš saprata kā sociālistisku

Latviju (skat. ši sējuma 371. Ipp ).

ASARAS UN ASINS ES JUMS DZIEDU» (35. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 6. un 25. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies 1.—12. rindas melnraksts (22922/66, datēts ar 1906. g.

6. maiju) un visa teksta tīrraksts (22928/27, datēts ar 1906. g. 6. un

25. maiju). Sajā izdevumā lespiests pēc tīrraksta.

1906. g. 23. decembri Rainis radāmajās domās (22922/80) atzīmējis,

ka šis dziedājums būtu liekams epa ievadā.

«TUR BIJ BIRZITE — NU LĪDZENS KLAJUMS» (36. Ipp.)

1.—36. rinda sacerēta iyo6. g. 23. maijā, pārējas — 25. maijā.

Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 24.-25. Ipp., ar virsrakstu

«Pie nodedzinātām mājām».

Saglabājies 1.—36. rindas turak-ls (22022/48—49, datēts ar 1908. g.

23. maiju) un 37.—16. rindas melniaksts (22922/50, datēts ar 190«. g.

25. maiju). Abi rokraksti Raipa aihivj glabājušies vāciņos ar uzrakstu

«Pie nodedzinātas mājas». Sajā izuevuma iespiests pēc melnraksta.
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«VEĻU VĒJI VĒLU VAIMANĀJA» (38. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 25. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/174) un tīrraksts (22922/173), abi

datēti ar 1906. g. 25. maiju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

•KO TU SLĒPI SAVU SENO VĀTI —» (39. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 26. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Lielas līni-

jas», 17.—18. Ipp., ar virsrakstu «Tautas vāts un tautas gods».

Saglabājies uzmetums (22922/157) un tīrraksts (22922/155—156), abi

datēti ar 1906. g. 26. maiju. Abi rokraksti Raipa arhīvā glabājušie*

vācipos ar uzrakstu «Tautas vāts. Kur varons?». Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

KRAUKĻU GAIDAS (41. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 26. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīņās»,

50. Ipp., ar virsrakstu «Vecais krauklis».

Saglabājies 1.—25. rindas melnraksts (22922/30, datēts ar 1906. g.

26. maiju, bez virsraksta), 1.—25. rindas tīrraksts (22922/31, datēts ar

1906. g. 26. maiju, bez virsraksta) un visa dziedājuma tīrraksts (124810).

Melnraksts un 1.—25. rindas tīrraksts Raiņa arhīvā glabājies vāciņos ar

uztakstu «Vecais krauklis». Sajā izdevumā iespiests pēc visa dziedā-

juma tīrraksta.

«JAUTRĀ, GARĀ UZVARĀ TU GĀJI» (42. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 27. maijā. Pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1935, 7. nr., 596. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22922/143) un tīrraksts (22922/141—142), eb)

datēti ar 1906. g. 27. maiju. Abi rokraksti Raiņa arhīvā glabājusies

vācipos ar uzrakstu «Uzvarā gāji». Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

Acu dzimums (apvidvārds) — acuraugs.

«KO TIK AGRI ŠOGAD SNIEGI KUSA» (43. Ipp.)

1.—23. rinda sacerēta 1906. g. 10. maijā, pārējās — 1. jūnijā. Pirm-

publicējums krājumā «Mūza ciņās», 57. Ipp., ar virsrakstu «13. janvāra

dienas».

Saglabājies 1.—23. rindas melnraksts (22922/66, datēts ar 1906. g.

10. maiju) un visa teksta tīrraksts (22922/26, datēts ar 1906. g. 10. maiju

un 1. jūniju). Tīrraksts Raipa arhīvā glabājies vācipos ar uzrakstu

«13. janvāra dienas». Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta,
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«DCCA SISTAVAS, KAS GAISMU AUDA» (44. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 2. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabāiles melnraksts (22922/41, datēts ar 1906. g. 2. Jūniju) un

tīrraksts (22922/193). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

•KRĪT BEZ SKAITA UN BEZ GALA VIRI» (44. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 2. jūnijā. Pirmpublicējums krā|umā «Mūza cīņās»,
7?. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (114466 14 un 22922/131, abi datēti ar

g. 2. jūniju). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 22922/131.

«LOPI BAIĻU PILNI DOBJI MĀVA» (45. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 2. Jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies 11.—12. rindas uzmetums (22756/106. datēts ar 1906. g.

22 maiju), visa dzejoļa melnraksts (22922/164, datēts ar 1906. g. 2. Jū-

niju), kas Raiņa arhfvā glabājies vāciņos ar uzrakstu «Sausi putekli»,

un 4.—12. rindas tīrraksts (22928/71). Sajā Izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

SAULE (46. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 2. Jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/166) un tīrraksts (22922/192), abi da-

tēti ar 1906. g. 2, jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VIENMĒR TAUTA STĀVĒJA AIZ MANIS» (47. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 4. Jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1935. 206. nr,

11 sept.

Saglabājies 1.—12. rindas melnraksts (22922/73) un visa teksta tīr-

raksts (22756/3), abi datēti ar 1906. g. 4. jūniju. Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

•PRETIM SNIEDZAS JUMS NU GARI PIRKSTI» (48. ipp.)

Sacerēts 1906. g. 12. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza clņSt»,

63. Ipp., ar virsrakstu «Bendes roku sniedz».

Saglabājies melnraksts (22922/184) un tīrraksts (22922/183), abi da-

tēti ar 1906. g. 12. Jūniju. Abi rokraksti Raiņa arhīvā glabājušies vē-

cinos ar uzrakstu «Bende roku sniedz». Sajā izdevuma iespiests pēc

tīrraksta.

«NO SAVA KAKLA ES LĒNI NOŅEMU NOST» (49. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 13. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/159, datēts ar 1906. g. 13. Jūniju), kas
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Raiņa arhīvā glabājies vāciņos ar uzrakstu «Tautas vāts. Kur varons?».

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES STARU BĀRKSTIS SUSU TEV AP DRĒBĒM» (50. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 26. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/41, datēts ar 1906. g. 26. Jūniju). Sa|l

Izdevumā lespiests pēc melnraksta.

RUDENS AINA (50. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 2[9.?] jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22922/184, datēts ar 1906. g. 2[9.?1 jūniju).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«SĪKĀS RAIZES, IEPELĒKĀS TRĪSĀS» (51. ipp.)

Sacerēts 1906. g. 4. jūlijā. 1.—2. rinda tapusi, lespējams, Jau 1905. g.

7.—10. rinda pirmo reizi publicēta krājumā «Mūza cīņās», 73. Ipp., pā-

rējās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies 2.-3. rindas melnraksts (121059/52, datēts ar 1905. un

1906. g.) un visa teksta tīrraksts (22922/132, datēts ar 1906. g. 4. jūliju).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Sie sterben vom Siegen ermüdet (vācu vai.) — viņi mirst, uzvārīs

nogurdināti.

«GALĀ IZVEDĒJA DIENA KLĀTU» (52. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 9. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/196) un tīrraksts (22922/194—195), abi

datēti ar 1906. g. 9. jūliju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«MUŠAS APSĒDIS TEV SĀRTĀS LUPAS» (53. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 2, augustā. Pirmpublicējums,

Saglabājies melnraksts (22922/191, datēts ar 1907. g. 2. augumu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TIK VIEN VEL STIPRĀS GRIBAS SPAIDS» (54. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 28. augustā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza et«

ņās», 56. Ipp.
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22922/158. datēts ar 1906. g. 28. augustu). Sajā izdevumā iespiests pēc

tīrraksta 22922/158.

tVĪSU NAKTI VĒJI VAIMANĀJA» (55. Ipp)

Sacerēts 1906. g. 22. novembri. Pirmpublicējums krājumā «Mūza

cīņās», 21. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22809/15, datēts ar 1906. g. 22. novembri).

Saiā izdevumā lespiests pēc tīrraksta.

Domājams, ka septiņrinde rakstīta kā 1905. g. epa dziedājuma
«Talsu tiesa» fragments.

«SĀPES SVELO DVĒSLE ZEMES MĀTEI» (56. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 12.—15. decembri. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

ztedt», 15.—19. Ipp., ar virsrakstu «Zemes sūdzība».

Saglabājušies pieci uzmetumi (22922/108, datēts ar 1906. g. 12. de-

cembri; 22922/109; 22922/112; 22992/109, datēts ar 1906. g. 13. decem-

bri; 22922/114, datēts ar 1906. g 14. un 15. decembri) un tTrnksts

(22922/113). Visi rokraksti Raiņa arhīvā glabājusies vāciņos ar uzrakstu

•Zemes sūdzība». Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

DZELOŅU KREKLS MUGURĀ (59. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/189), kas Raiņa arhīvā glabājies vāci-

Dos ar uzrakstu «Dzeloņu krekls». Sajā izdevuma iespiests pēc meln-

raksta.

«CIETI, BĒRNIŅ, ACTIŅAS MIEDZ» (59. ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/163). kas Raiņa arhīvā glabājies vē-

cinos ar uzrakstu «Sausi putekli». Sajā Izdevumā lespiests pēc meln-

raksta.

«SLINKIEM SOLIEM ZIRDZIŅŠ TEK PA SNIEGIEM» (60. Ipp.)

Domājams, sacerēts Slobodskā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 75. nr
H

23. martā.

Saglabājies melnraksts (23096/65), kas atrodas Raiņa Slobodskas ma-

nuskriptā, un divi tīrraksti (22922/63 un 22922/64). Tīrrakstā 22922/63

«tzimēta radāmā doma, bet tīrrakstā 22922/64 lr Raiņa piezima. ka te

būtu temats epa romancei, ko varētu likt tā sakumā. Sajā izdevumā

iespiests pec tīrraksta 22922/64.
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RAIŅA DZĪVES LAIKĀ

NEPUBLICĒTIE DZEJOĻI

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

«SPALVIŅU SIKO» (65. ipp.)

Raiņa pirmais dzejolis latviešu valodā. Pirmpublicējums DzD (1937(.

L sēj., 34. Ipp., A. Birkerta apcerējumā «J. Raiņa dzive».

Saglabājušies divi tīrraksti (22730/61; 22925/133. datēts ar 1918. c

27. aprīli). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22925/133. Tīrraksti

22730/61 lakstīts Raiņa jaunības gadu rokrakstā.

mīļai liziņai vārda dienā (66. ipp.)

Sacerēts 1882. g„ ne vēlāk par 2. septembri. Veltīts vecākajai ma-

sai Lizei vārda dienā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

116. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (100513), kas atrodas māsai sūtitajā Raiņa vēs-

tulē. Vēstule datēta ar 1882. g. 2, septembri. Sajā Izdevumā iespiesti

pēc tīrraksta.

•VĀCI TAGAD NASKI STĀSTA» (67. Ipp.)

Sacerēts 1882. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

98. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22730/54, datēts ar 1882. g.). Sajā Izdevuma
f

iespiests pēc melnraksta.

«ES TO VIENMĒR TEICU» 168. Ipp.)

Sacerēts Vilnā 1889. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dzies-

mas», 95. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22730/53, datēts ar 1889. g.). Melnrakstā 1»

piezīme, ka tas rakstīts Vi)ņā. Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta,
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•KA KARSTAS BAILES MANI GRĀBJ» (69. Ipp.)

Sacerēts vācu valodā 1897. g. 6.—8. oktobri cietumā. Latviešu va-

lodā pārveidots 1898. g. Pirmpublicējums krājumā «Sirds devējs»,
102. Ipp.

Saglabājies ar 1897. g. 6., 7. un 8. oktobri datēts dzejoļa teksts vācu

valodā (skat. šī izdevuma 19. sēj ), rakstīts vēstulē Aspazijai (75305),

un četri tīrraksti latviešu valodā (23091/1; 23054/6; 23054/7, datēts

ar 1898. g.; 15678, vēstulē, kas rakstīta Aspazijai 1898. g. 16. jūlijā).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 23054,6.

Vēstulē Aspazijai (75305) Rainis sakarā ar šo dzejoli raksta: «Ne-

gribas man rakstīt par vakarējo. Tu atceries, ka man bija Jelgavā ha-

lucinācija pēc māsas bērēm, kad es biju tik pārmocījies no nervozā

uztraukuma. Tas man atkārtojās vakar vakarā, ne tik stiprā veidā kā

tanī reizē, bet man pretīgi runāt par to — tātad baiļu Jūtas bija.*

«KAD LENI STĀJAS DIENAS DRŪZMA» (70. ipp.)

Sacerēts 1900. g. Pirmpublicējums krājumā «Sirds devējs», 124. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (23054/12, datēts ar 1900. g.; 127911/8,

datēts ar krājuma «Tālas noskauas zilā vakarā» tapšanas laiku). Sajā Iz-

devumā lespiests pēc tirraksta 23054/12.

«LIST LIETI VIENĀ LAIDĀ» (70. Ipp.)

Sacerēts 1900. g. Pirmpublicējums JZ, 1934, 236. nr., 18. okt.

Saglabājies melnraksts (23054/33, datēts ar 1900. g.) un divi tīrrak-

sti (22973/37; 22766/57, datēts ar 1902. g.). Tīrrakstā 22973/37 ir Rau.a

piezīme: «Nezina pateikt, ko gaida, teic kādu muļķību un tomēr pa-

tiesi gaida.» Tīrrakstā 22766/57 arī ir Raiņa piezīme: «Nepārtraukt

ciņu. Lai mainās viņas veidi.» Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

22973/37.

«TIEM SKALI SMIEKLI RIT» (71. Ipp.)

Sacerēts 1901. g. Pirmpublicējums JZ, 1934, 254. nr., 9. janv.

Saglabājušies divi tīrraksti (22781/40 un 22781/41, abi datēti ar

1901. g.). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22781/40.

•JAU PĀRGĀJIS GAISMAS» (71. Ipp.)

Sacerēts 1901. g. Pirmpublicējums JZ, 1934, 254. nr„ 9. nov.

Saglabājies 1. panta tīrraksts (22974/9, datēts ar 1902. g.) un visa

dzejoļa tīrraksts (22730/34). Dzejoļa tīrraksts sākumā bijis datēts ar

1902. g., pēc tam datējums pārlabots par 1901. g. Šajā Izdevumā

iespiests pēc dzejoļa tīrraksta.
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«ES ZINU JOS, PUSVIENTULIGIE GARĀ» (72, Ipp.)

Sacerēts 1901. g. Pirmpublicējums,

Saglabājies 1.—4. rindas melnraksts (23096/64) un vt«a dzejoja meln-

raksts (22764/6, datēts ar 1901. g.). Sajā izdevumā iespiests pēc dzejoja

melnraksta.

«PALIEKAT JAUNI LIDZ SIRMIEM MATIEM» (72. Ipp.)

Sacerēts 1901. g. janvāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23096/71), kas rakstīts uz aploksnes ar 1900.

un 1901. g. zīmogu, un divi tīrraksti (22973/41; 29478/2, datēts ar

1901. g.). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 29478/2,

«ES VECO MILU IZ KRŪTĪM» (72. Ipp.)

Sacerēts 1901. g. janvāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23096/71), kas rakstīts uz aploksnes ar 1900.

un 1901. g. zīmogu, un tīrraksts (29478/2, datēts ar 1901. g.). Sajā !*•

devumā iespiests pēc tīrraksta.

«PA VISĀM ISTABĀM» (73. Ipp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums JZ, 1934. 243. nr., 26. okt.

Saglabājies tīrraksts (23054/35, datēts ai 1902. g.j. Sajā izdevumi

lespiests pēc tīrraksta.

«VEL NEBIJ MIEGA PLAKSTIŅOS» (73. Ipp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums JZ, 1934, 279. nr., 8. dcc.

Saglabājies melnraksts (22772/5) un tīrraksts (23054/21, datēt3 ar

1902. g.). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Tīrrakstā ir piezīme: «Tāds brīnišķs skaistumsl Ik dienas to redzu,

nekad nebiju to jutis, kāds brīnums ir skaistums. Atmostas: zūd noslē-

puma burvīgums, bet dziļā mīla reāli ieņem viņa vietu, zūd ārlgums,

veids, Schein, paliek saturs. Tas ir to skaistumu radījis. Atmostas,

skats — pats skaistums, mīla — dara spēcīgāku.»

Der Schein (vācu vai.) — ārējais Izskats.

«LEPNI. KĀ SARKANA GAILA SPALVA» (74. Ipp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums (autograls) žurnālā «Atpūta», 1933,

430. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22928/8, datēts ar 1902. g.). Sa>ē izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.
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«LĒNI LAPAS VIRINĀJOT» (74. Ipp.)

Sacerēts 1902. g. Plrmpubltcējurns JZ, I<>33, 75. nr., 30. martā.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (23096/72, datēts ar 1902. g.),

I—2. rindas tīrraksts (22749/46) un visa d7ejr>la tīrraksts (22730/31,

datēts ar 1902. g.). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«GAR ZEMI ZEMU VILKĀS VĒJŠ» (74. Ipp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums JZ 1935, 75. nr., 30. martā.

Saglabājušies divi tīrraksti (22730/8, datēts ar 1902. g.; 22749/21).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22749/21.

«NAU ĻAU2U SIRDIS TELPAS ZĒLUMAM» (74. Ipp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 111. Ipp

Saglabājies tināksts (22974/2, datēts ar 1902. g.). Sajā Izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

«TAD LABĀK NEDZĪVOTI» (75. Ipp.)

Sacerēts 1903. g. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā «Atpūta»,

1934, 493. nr., 14. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22974/6, datēts ai 1903. g.; 22749/40).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22749/40.

«STĀV DURVIS VALĀ —» (75. Ipp.)

Sacerēts 1903. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

'9. Ipp, A. Birkerta komentāros šajā krējumā norādīts, ka dzejoļa pē-

dējais pants pārveidots emigrācijā.

Saglabājies tīrraksts (22730/10, datēts ar 1903. g.). Pie L panta Ral-

riis pierakstījis: «italizēt». Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VĒL PRIEŽU MEZS IR ZALS UN SVAIGS» (76. Ipp.)

Sacerēts 1904. g. septembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22973/35, datēts ar 1904. g.) un divi vie-

nādi tīrraksti (22973/9 un 22928/3, abi datēti ar 1904. g. septembri).

!">ajā izdevumā iespiests pēc tīrrakstiem,

A LA NORDSEEBILDER (76. Ipp.)

Sacerēts 1904. g. Pirmpublicējums JZ, 1935, 173, nr., 3. aug., bez

virsraksta.

Saglabājies melnraksts (22781/18, bez virsraksta) un divi tīrraksti

(22928/14, bez virsraksta; 22781/19, datēts ar 1904. g.). Sajā tadevumā

iespiests pēc tīrraksta 22781/19.
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Die Nordseebilder (vācu vai.) — Zirmejjūras skati.

Domājams, dzejolim lerosme gūta no H. Heines poēmas «Ziemeļ-

jūra», ko Rainis bija pārtulkojis. «Ziemeļjūra» veido H. Heines darba

«Ce)ojuma ainas» («Reisebilder») otro dalu.

«NEATGRIEZIES SAVĀ MĀJA" —» (77. Ipp.)

Sacerēts 1905. g. jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dzle*

mas», 133. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (2297326; 22730/33, datēts ar 1005. g.

jūliju) un divi tīrraksti (22809/238 un 22730/59, abi datēti ar 1905. g.

jūliju). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22809/238.

«JA VISIEM LAIPNIS BOSI» (77. Ipp.)

Sacerēts 1905. g. 19. septembri. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā

•Atpūta», 1932, 403. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (2284427) un divi vienādi tīrraksti (72721/63

un 22721/64). Visi rokraksti datēti ar 1905. g. 19. septembri. Melnrakstā

ir atzīme, ka tas rakstīts vilcienā uz Rīgu. Sajā Izdevumā lespiests pēc

tīrrakstiem.

GRIZIŅĀ (70. Ipp.)

Sacerēts 1905. g. 16. un 23. oktobrī. Pirmpublicējums krājumā «Mūza

cīnās», 77. Ipp.

Saglabājies dzejoja melnraksts (22809/222, bez virsraksta), I—'
26. rindas melnraksts (22809/77—78, ar virsrakstu «Gaudu dziesma par

spiegu oktobra dienās»), abi datēti ar 1905. g. 16. un 23. oktobri, un

visa dzejoja tīrraksts (22809/79). Sajā izdevumā iespiests pēc dzejoļa

tīrraksta.

«JEL REIZI NOSVIEŽAT NO PLECIEM NOST» (79. Ipp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (114417/2, datēts ar 1905. g.). Sajā Izdevumi

lespiests pēc melnraksta.

«VĒROS GAIDĪDAMS DEBESIS AUGŠĀ» (80. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 8. Jūnijā. Pirmpublicējums RR, 140. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23097/114, datēts ar 1906. g. 8. Jūniju). SaJB

bdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«VAKARĀ NO KARSTĀM, ŠAURĀM lELĀM» (80. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 9. jūnijā. Pirmpublicējums RR, 143. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23097/121, datēts ar 1906. g. 9. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VISU VARENAJAM LAIKAM NEBŪS» (81. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi melnraksti (22925/199 un 22757/1, abi datēti ar

1906. g. 10. jūniju). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 22925/199.

«PIE TAVĀM KĀJĀM ZEMES PISĻI LĪP» (81. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas», 142. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22757/1, datēts ar 1906. g. 10. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«DZĪVOT NEREDZAMU DZIVI» (81. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1932, 39. nr.,

19. febr., ar virsrakstu «Neredzama dzīve».

Saglabājies tīrraksts (23054/41, datēts ar 1906. g. 11. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«SALTUMS PA VISIEM KAULIEM —» (82. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 13. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 161. nr.,

20. Jūl.

Saglabājies melnraksts (22922/159) un tīrraksts (2273024, ar piezīn.l

«Nāvi jūtot»), abi datēti ar 1906. g. 13. jūniju. Sajā Izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

«KO TU PALĪDZI, SPĀRNOTAIS VĀRDS» (82. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 14. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1932, 39. nr.,

19. lebr., ar virsrakstu «Spārnotais vārds».

Saglabājies 1.—16. rindas melnraksts (22757/2) un visa dzejoļa tīr-

raksts (22730/25), abi datēti ar 1906. g. 14. jūniju. Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

«TIEK LAUKI TUKŠI» (83. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 15. jūnijā. Pirmpublicējums RR, 133. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22781/72) un tīrraksts (23097/102), abi da-

tēti ar 1906. g. 15. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pec tīrraksta.
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«ŠURPU UN TURPU MUS LIKTENS SVAIDA» (84. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 15. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1932, 89. nr.,

22. apr., ar virsrakstu «Likteņa vētra».

Saglabājies melnraksts (22781/72, datēts ar 1906. g. 15. Jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

AUKLE (85. Ipp.)

1.—5. rinda sacerēta 1906. g. 16. jūnijā, 6.—10. rinda — 19. Jūnijā.

Pirmpublicējums JZ, 1935, 279. nr., 7. dcc.

Saglabājies melnraksts (22730/20, bez virsraksta) un tīrraksts

(22730/19), abi datēti ar 1906. g. 16. un 19. jūniju. Melnrakstā ar

I<*>6. g. 16. jūniju datēta 1.—5. rinda, ar 19. Jūnlļu — pārējās rindas.

Abiem rokrakstiem ir piezīme latīņu valodā «Pendent opera Interrupts«

(paliek nepabeigti darbi) un atzīme, ka izteiciens ņemts no Verglllja

sacerējumiem. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«NETĪRA, VECA SIEVIŅA ATKAL UN ATKAL APKAMPJ» (85. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 21. Jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22928/34, datēts ar 1906. g. 21. Jūniju). Dze-

joļa 1.—3. rindu Rainis ierakstījis krājuma «Uz mājām» radāmajās

domās (22838/39). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

ZELTA MĀCĪBAS PRIEKS ZELTA ĪPAŠNIEKIEM (86 Ipp.J

Sacerēts 1906. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīņās»,

91.—92. Ipp, ar virsrakstu «Zelta mācibas kapitālistiem».

Saglabājies epigrammas «Par krāšanu» melnraksts (22721/83, tikai

ar kopēju virsrakstu «Zelta mācības priekš zelta īpašniekiem») un epi-

grammas «Par krāšanu» tīrraksts (22925/197, bez vtrsraksta), abi datēti

ar 1906. g. 24. jūniju. Saglabājies ari visa cikla melnraksts (22809/214,
datēts ar 1906. g. 24. jūniju, otrā epigramma ar virsrakstiem «Par ra-

žošanu un izdalīšanu», «Par ražošanu») un divi visa cikla tlrraksli

(22721/80—81, trešā epigramma ar virsrakstiem «Par kārtības uzturē-

šanu», «Par kārtību»; 22809/94, datēts ar 1905. g.).

lespējams, ka Rainis pie epigrammām strādājis Jau 1905. g., Jo

vdāk rakstītajā tīrrakstā atzimēts šis datums. Rainis visa cikla meln-

rakstā atzīrr.ējis otrajai epigrammai tematu — «Labāk dūri klusi kulfl

rādīt, Nekā pieri briesmām pretī stādīt», bet trešajai epigrammai —

«Labāk turēt muti nekā runu». Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta

22809/94.
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«ES TIKU DRAUGAM JAUTĀJIS» (87. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22721/83, datēts ar 1906. g. 24. jūniju) un

tīrraksts (22721/82). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Latvijas sociāldemokrātu legālo laikrakstu «Dienas Lapa» 1905. g.

decembra beigās pēc ģenerālgubernatora pavēles slēdza. Tā pēcteci hiļa

dažādi demokrātiski laikraksti, starp tiem arī «Mūsu Laiki», kas Iznāca,

sākot ar 1906. g. 13. februāri. Pavisam Iznāca 115 «Mūsu Laiku» nu-

muri.

«SIS MANAS DZIESMAS PĒDĒJĀS PRIEKS JUMS» (87. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 28. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22766/65) un tīrraksts (22925/198), abi datēti

ar 1906. g. 28. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VAI, VAI1» (87. ipp.)

Sacerēts 1906. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22809/250, datēts ar 1906. g. 29. Jūniju). 5a [3

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«dzīvību dzīvot nav vērts» (88. ipp.)

Sacerēts 1906. g. 8. Jūlijā. Pirmpublicējums RR, 138. Ipp.

Saglabājies melnraksts (114417/16) un tīrraksts (23097/111), abi datēti

ar 1906. g. 8. jūliju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«DZĪVĪBAS MOZIGAM SPĒKAM» (88. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums (autogrāfs) JurnMā «At-

pūta», 1933, 435. nr., 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22928/40, datēts ar 1906. g. 8. jūliju). Sāji

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«SAJĒGT — TAS NAVA ZINĀT» (88. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums KR, 6. sē)., 271. Ipp,

Saglabājies melnraksts (23097/119, datēts ar 1906. g. 8. Jūliju). Sajā

Izdevumā lespiests pēc melnraksta.

«LAUKS AR ACIM, MEZS AR AUSIM —» (89. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 9. jūnijā un 8. Jūlijā. Pirmpublicējums krājumā

«Dvēseles dziesmas», 137. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22730/23, datēts ar 1906. g. 9. jūniju un 0 jū-

liju). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.
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«MIGLA LĒNI CEĻAS UN MAINĀS» (89. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 21. JGlijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

45. Ipp.

Saglabājies melnraksts kopā ar radāmo domu (22756/64, datēts ar

1906. g. 21. jūliju). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«CELINS PA ZĀLI UN LABĪBU LODĀ» (90. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 20. un 21. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1932,

106. nr., 13. maijā, ar virsrakstu «Drīz būsi».

Saglabājušies divi melnraksti (22997/39, viens datēts ar 1906. g.

20. jūliju, otrs — ar 21. jūliju), šajā izdevumā iespiests pēc otrā meln-

raksta.

«DVĒSLE SĒD PIE SPOGUĻA» (91. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 22. jūlijā. Pirmpublicējums RR, 137. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/325) un tīrraksts (23097/109), abi da-

tēti ar 1906. g. 22. Jūliju. Sajā izdevumā lespiests pēc tīrraksta.

«PRĀTS, MANS ĀRSTS, AP MANI STAIGĀ» (92. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 22. Jūlijā. Pirmpublicējums RR, 142. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/325) un tīrraksts (23097/115), abi datēti

ar 1906. g. 22. jūliju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«KAD IZNĀK POSTS IZ LIKTENS VĀRTIEM» (93. Ipp.f

Domājams, sacerēts 1906. g. 5. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1932,

110. nr., 20. maijā, ar virsrakstu «Pa liktens vārtiem».

Saglabājušies divi melnraksti (22807/95; 22756/4, datēts ar 1906. g.

5. augustuj. Sajā izdevumā lespiests pēc melnraksta 22807/95.

Krājumā «Aizas ziedi» A. Birkerta komentāros teikts, ka dzejo!'.'

sacerēts 1886. g. 23. augustā. Kāds bijis pamats dzejoli šādi datēt, na»

zināms. Melnraksts 22807/95 rakstīts uz Cīrihes augstskolu lasītavas

leejas kartes, kas bijusi derīga no 1906. g. 3. līdz 18. februārim.

«KUR IR TAS DARBS» (94. Ipp)

Sacerēts 1906. g. 5. augustā. Pirmpublicējums žurnālā «Domas»,

1932, 6. nr., 385. Ipp., ar virsrakstu «Kur ir tas darbs».

Saglabājies melnraksts (22756/4, datēts ar 1906. g. 5. augustu). SajB

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Krājumā «Aizas ziedi» A. Birkerta komentāros norādīts, ka dzejoli»

sacerēts 1886. g. Kāds bijis pamats dzejoli šādi datēt, nav zināma.
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■ES ZINU, KA NEKA ES NEPANĀKU» (94. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 17. augustā. Pirmpublicējums krājumā «Sirds de-

vējs», 72. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23054/16, datēts ar 1906. g. 17. augustu). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

■AR TUKŠAM ROKAM ES EJU MĀJAS —» (95. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 23. augustā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas», 136. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22730/21) un tīrraksts (22730/22), abi datēti

ar 1906. g. 23. augustu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«IZRAUT IZ DVĒSELES VISU, KO MILU, KO TURU, KAS ESMU, —»

(95. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 30. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1935. 95. nr.t

27. apr., ar virsrakstu «Izraut iz dvēseles visu...».

Saglabājies tīrraksts (22730 26, datēts ar 1906. g. 30. augustu). Tajā

lr piezīme: «Zinu gan, ko tas nozīmē, tā ir nāve, bet vai to nevar. Se

nav dzīves, un tur varbūt nav dzīves.» Sajā izdevumā lespiests pēc

tīrraksta.

«MĀKOŅU ĒNAS PARIET TIEM PAR VIŅU PIERI KÄ DOMAS»

(95. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 12. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22766/60, datēts ar 1906. g. 12. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«NO ZELTA MATIEM» (96. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 12. septembrī. Pirmpublicējums RR, 147. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22766/60, datēts ar 1906. g. 12. septembri)

un tīrraksts (23097/126, datēts ar 1906. g. 15. septembri). Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

«UN JOS NOLĀDĒTA TAUTA BOSAT» (96. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 18. decembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22928/41, datēts ar 1906. g. 18. decembri).

Tajā ir piezīme: «Nav epus, te ir jāuztraucas. Nolūks: lai revolūdia

ueapdziest, kā franču revolūcijā Dantons un Robespjērs dzen uz

priekšu.» Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.



«VAI, DVĒSELE, SARKSTI» (97. Ipp.)

Sacerēts 1904., 1906. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dzies-

mas», 124.—132. Ipp. Dzejoļa pirmās divas daļas atšķirīgā redakcijā kā

patstāvīgs dzejolis, ar virsrakstu «Neticētāja», publicēts JZ, 1923,

111. nr., 26. maijā un žurnālā «Lira», 1923, 1. nr., 14.—15. Ipp. Skat.

zinātniskā izdevuma 5. sēj., 366. Ipp.

Saglabājušās divas dzejoļa radāmās domas (22730/13 un 22730/16),

uzmetums un 137.—185. rindas melnraksts (22730/16), kā ari lĀ
161. rindas tīrraksts (22730/12—15). 137.—161. rinda tīrrakstā datēta fii

1904. g„ 1906. g. 2. jūliju. 1.—161. rinda šajā izdevumā iespiesta pēc

tīrraksta, bet 162.—183. rinda — pēc melnraksta.

SODI BEZ GALA (103. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 3. janvāri. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cipās»,

34. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22766/45, datēts ar 1907. g. 3. Janvāri, bei

virsraksta) un divi tīrraksti (22809/241b, ar virsrakstiem «Nav galā?»,

«Sodi nebeidzas»; 22809/38, datēts ar 1907. g. 3. janvāri, 6. februāri un

3. augustu, ar virsrakstiem «Nāves sodi nebeidzas», «Sodi nebeidzas»,

«Sodi bez gala»). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22809/38.

EPIGRAMMA (103. ipp.)

Sacerēts 1907. g. 16. janvārī. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cī-

ņās», 90. Ipp.

Saglabājušies tris tīrraksti (22809/91 un 22809/92, abi bez virs-

raksta un datēti ar 1907. g. 16. janvāri; 22809/241b). Sajā Izdevumi

lespiests pēc tīrraksta 22809.241b.

PĻĀVĒJS (104. Ipp.)

Sacerēts 1905. g., 1907. g. 15. janvārī un 12. februāri. Pirmpublicē-

jums krājumā «Mūza cīnās», 22.—23. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (22766/46, datēts ar 1905. g„ bez virs-

raksta un apakšvirsraksta; 22766/47, ar virsrakstiem «Nezāles sējēji uo

pļāvējs», «PJāvējs»), L panta tirraksts (22973/7, datēts ar 1905. g.. b«

virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22809/16, datēts ar 1907. g. 15. jan-

vāri un 12. februāri, ar virsrakstiem «Nezāles sējēji un p)āvējs», «Pl<*"

vējš»). Sajā izdevumā iespiests pēc dzejoļa tīrraksta.

NEPIEDODAMS PARĀDS (106. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 8. februāri. Pirmpublicējums krājumā «Mūza ci-

Oās», 26. Ipp.

Saglabājies 1.—17. rindas melnraksts (22766/51, datēts ar 1907. g.

& februāri, bez virsraksta), 1.—17. rindas tīrraksts (22809/22, datēts ai

394
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1907. g. 8. februāri, ar virsrakstu «Asins parādnieki») un visa dzejoja

tīrraksts (22809/23, datēts ar 1907. g. 8. februāri, 1917. g. 31. Jūliju, ar

virsrakstiem «Asins parādnieki», «Nepiedodams parāds»). Sajā Izdevumā

iespiests pēc dzejoja tīrraksta.

«PLATĀ LAPA, VESETÄJA» (106. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 31. jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 89. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22781/28, datēts ar 1907. g. 31. Jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«AR JAUNU GADUI UN AR JAUNU LAIMI!» (107. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 20., 24. un 29. augustā. Pirmpublicējums klājumā

«Mūza cīņās», 36.—43. Ipp., ar virsrakstu «Jaungada dziesma».

Saglabājies melnraksts (22766/38—44, datēts ar 1907. g. 20. un

24. augustu), visa dzejoja tīrraksts (22809/40—55. datēts ar 1907. g.

24. augustu) un I.—lo. rindas tīrraksts (22809/57, datēts ar 1907. g.

20.. 24. un 29. augustu). Sajā izdevumā iespiests pēc visa dzejoļa tīr-

raksta.

H6.—91. rindā Rainis izmantojis dzejoja «Jauna gadusimteqa nakts

domas» tekstu, skat. 51 izdevuma 1. sēj., 66. Ipp., 231.—232. rindā Iz-

maitoti līdzīgi tēli kā minētā dzejoja 77.-78. rindā, skat. to palu Ipp.

«VAIRS TAGAD ŠAUBU NEKĀDU NAU» (114. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 18. septembrī. Pirmpublicējums krājumā «Mūza

cīņās», 9. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22928/75) un tīrraksts (22809 2). abi datēti

ar 1907. g. 18. septembri. Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«BET MAN NEKAD NAU PATICIS SAPNIS VIEN» (115. Ipp.)

Sacerēto 1907. g. 18. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1935, 122. nr.,

1. jūn.

Saglabājies uzmetums prozā (22928/75, datēts ar 1907. g. 18. sep-

tembri) un tīrraksts (22781/1). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«DEBESU ĀBELI VĒJI KRATA» (116. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 26. septembri. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

liedi», 43. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22756/6, datēts ar 1907. g. 26. septembri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«ZEM MANĀM KĀ JĀM MĒNESS DILST» (116. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 26. septembri. Pirmpubllcē]ums.

Saglabājies tīrraksts (22928/1, datēts ar 1907. g. 26. septembri). Sajā

Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«MĀKOŅSVĀRKU SKARAS» (116. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 26. septembrī. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnāla

«Atpūta», 1929, 259. nr., 30. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22730/52) un tīrraksts (22757/7), abi datēti ar
■

1907. g. 26. septembri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«KAD ATNĀK NAKTS» (117. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 27. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1935, 58. nr,

9, martā.

Saglabājies melnraksts (22730/28) un tīrraksts (22757/8), abi daleli

ar 1907. g. 27. septembri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«KOP KUPLI MĀKOŅI IZ KALNU SPRAUGAS» (117. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 29. septembri. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1929. 260. nr., 26. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22768/45, datēts ar 1907. g. 29. septembd).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«UZ KRĒSLAINIEM KALNIEM» (118. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 10. oktobri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22768/49, datēts ar 1907. g. 10. oktobri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TUR, KUR SAULE VASAR' GULĒJUSI» (118. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 17. oktobrī. Pirmpublicējums (autogrāfs) iuinālā

«Atpūta», 1930, 286. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (123797, datēts ar 1907. g. 17. oktobri). Sāja

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«MAN NAU VAIRS MĪĻA DZĪVOJAMĀ DZIVB —» (119. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 20. oktobri. Pirmpublicējums JZ, 1936. 26. nr„

1. febr.

Saglabājies melnraksts (2273625) un tīrraksts (22756/5, datēts ar

1907. g. 20. oktobri). Sajā Izdevumā iespiests pēc tirraksta,
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Dzejoli izmantota bīheles leģenda par dievu, kas uzdevis pravietim

Jeremijam sludināt to. kas darāms, lai glābtos no posta, bet Jesajam —

nocietināt laužu sirdis, lai tie nesaredzētu pareizo ceju.

«KALNAM PLECOS UGUNSSARKANS METELS» (119. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 31. oklohri. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22928/37, datēts ar 1907. g. 31. oktobri). Sa|B
Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

lespējams, ierosmi dzejolim devis ugunsgrēks Sansalvatores kalnā.

Par ugunsgrēku Rainis raksta grāmatā «Kastaņola», 53. Ipp.

«ES LASU LAIKRAKSTOS, KAD MANIM NĀK» (119. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 3. novembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22768/55, datēts ar 1907. g. 3. novembri). Sajā
izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«NUPAT IZ OLAS IZŠĶĪLUŠIES CĀLI» (120. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 16. decembri. Pirmpublicējums JZ, 1934, 72. or„

31. martā, ar virsrakstu «Nupat no olas IzSklluSies cājl».

Saglabājies melnraksts (22768/99) un tīrraksts (22730/2, datēts ar

1907. g. 16. decembri). Sajā Izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«NO RĪTUS KLĀTS AR RASAS LĀSĀM» (120. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 23. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1935, 173. nr„

3. augustā.

Saglabājies tīrraksts (22781/17, datēts ar 1907. g. 23. decembri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«BADS VIŅU lEKŠASGRAUZ» (121. Ipp.)

Sacerēts 1906. un, domājams, ari 1907. g. Pirmpublicējums KR,

5 sēj., 176.—178. Ipp., ar virsrakstu «Puselpas vīriem».

Saglabājies melnraksts (22925/167—168, datēts ar 1906., 1907. g.. pie
,r*T7. g. dzejnieks pielicis jautātāju). Sajā Izdevumā iespiests pēc meln-

nksta.

«TIK VIENU. OTRU, TREŠO SAVU DRAUGU» (123. Ipp.)

Sacerēts 1900. g. 21. janvāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/207, datēts ar 1908. g. 21, janvāri),

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«LAIMĪGAS LIESMAS» (124. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 2. JOnljā, 1908. g. 10. februāri.

RR, 144. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23097/122, datēts ar 1907. g. 2. Jūniju, 1908 |

10. februāri). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta,

«AK. CIK SKAISTI VISS» (124. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 12. februāri. Pirmpublicējums JZ, 1932, 52. tu.,

5. martā, ar virsrakstu «Putekļi saulē».

Saglabājies melnraksts (22997/36) un tīrraksts (22997/1), abi datēti ir

1908. g. 12, februāri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«SAULES KARSTUMĀ» (125. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 12. februārī. Pirmpublicējums krājumā «Sirds de-

vējs», 33. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22997/36, datēts ar 1908. g. 12. februāri) m

tīrraksts (23054/40, datēts ar 1908. g. 12. februāri, 1918. g. 13. novem-

bri). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«TIKLĪBA TEV NEATMAKSĀS» (125. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 16. februāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23093/14, datēts ar 1908. g. 18. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«AK, TAS LAIKS, TAS LAIKS» (126. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 20. februāri. Pirmpublicējums JZ, 1932, 52 nr.,

5. martā, ar virsrakstu «Ašais laiks».

Saglabājies melnraksts (22997/30, datēts ar 1908. g. 21. februāri) un

tīrraksts (22997/2, datēts ar 1908. g. 20. februāri). Sajā Izdevumi

lespiests pēc melnraksta.

«VISU CAURU DIENIŅU» (126. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 20. februāri. Pirmpublicējums RR, 131. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23097/98, datēts ar 1908. g. 20. iebiuāri) un

(22997/30, datēts ar 1908. g. 21. februāri). Saja izdevumi

lespiests pēc tīrraksta.

«JOS RUPJAS DZIESMAS VAIRS NEGRIBAT» (126. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 20. martā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cinis»,

87. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22809/239, datēts ar 1908. g. 20. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«DZIRDU, KA TAUTIEŠI» (127. Ipp.)

Domājams, sacerēts 1908. g. 7. un 8. aprīli. Dzejnieks roki ākstā

datumu svītrojis. Pirmpublicējums RR, 129. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (2309794, dotēts ar 1908. g. 7. un 8. aprili).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«IT VISS IR TEV UZ LAIKU DOTA DALA» (128. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. I. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22809223, datēts ar 1900. g. I. maiju). Sajā
Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«NEKAD ES NEBIJU TO lEDOMĀJIS» (128. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 3. mai i I i mpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22973/20, datēts ar 1908. g. 3. maiju). Sajl

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«UN, LAI TEV AIZSKARTS NAU NE MATS» (128. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 3. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 273. nr.,

30. nov.

Saglabājies melnraksts (22756/1, datēts ar 1908. g. 3. maiju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KO DZIRDU JOS MO2AM» (129. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 4. maijā, reizē ar krājuma «Gals un sākums» dze-

joli «Apaļi cilvēks». Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

138. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22730/60) un tīrraksts (22925/312), abi datēti

ar 1908. g. 4. maiju. Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«JUS VEL TO ZIŅU NEZINĀT» (129. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 17. maiļā. 1.—4. rinda pirmo reizi publicēta krā-

jumā «Lielās līnijas», 118. Ipp., pārējās rindas — sajā izdevumā.

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22768/88) un 1.—4. rindas tīrraksts

(22781/52), abi datēti ar 1908. g. 17. maiju. Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

CĪŅĀ KRITUŠAM DZEJNIEKAM PAR PIEMIŅU (130. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 8. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīņās».
Ml. ipp.

Saglabājies melnraksts (22736/22, bez virsraksta) un tīrraksts

(22809/103. datēts ar 1908. g. 8. jūniju). Tīrrakstā Ir Raiņa piezīme:
•Vēl nedrukāts, neskaidra redakcija.» Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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«MAN JĀŠĶIR BIJ SIE PANTIŅI» (130. Ipp.)

Sacerēts 190b. g. 8. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līnijas»,

103. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22736/22) un tīrraksts (22781/35, datēts ar

1908. g. 8. jūniju). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VIENS ES TOMĒR ESMU AIZVIEN» (130. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 14. jūnijā. Pirmpublicējums RR, 147. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22757/2) un tīrraksts (23097/128), abi datēti

ar 1908. g. 14. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«JAU VIEGLA DVESMA TEVI AIZSKAR» (131. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 18. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1935. 145. nr.,

2. jūlijā, ar virsrakstu «Mīla».

Saglabājies melnraksts (22843/36) un tīrraksts (22781/30), abi datēti

ar 1908. g. 18. jūniju. Sajā izdevumā lespiests pēc tīrraksta.

SPĒKS UN SĀPES (131. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 19. Jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 69. nr.,

23. martā.

Saglabājies 1.—4. rindas melnraksts (22844/62, bez virsraksta) un trīs

visa dzejoļa tīrraksti (22924/127; 22781/59; 22781/58, datēts ar 1908. g.

19. Jūniju). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22781/59.

ROBE2AS (132. Ipp.)

I.—B. rinda sacerēta 1908. g. 8. martā, 9.—12. rinda — 11. septem-

bri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/205, I.—B. rinda datēta ar 1908. g.

8. martu, 9.—12. rinda —ar 11. septembri) un tīrraksts (22925/206).

Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«ŠURPU UN TURPU GRIEZĀS VĒJŠ» (132. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 20. novembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/311, datēts ar 1908. g. 20. novembri).

Sāja izdevumā lespiests pēc tīrraksta.

«IZ BRIESMĀM DARBI MANI SVEIC» (132. Ipp.)

Domājams, sacerēts 1908. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/234, datēts ar 1908. g., pie datējums

Rainis pielicis jautātāju). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta,



GAISOS (133. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 1. februāri. Pirmpublicējums JZ, 1935, 104. nr.,

9. maiļā.

Saglabājušies divi melnraksti (22766/59, bez virsraksta, un 227R1/16.

ar virsrakstiem «Galotne», «Gaisos», abi datēti ar 1909. g. 1. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 22781/16.

«nāc Šodien līdz uz manu pasauli» (133. ipp.)

Sacerēts 1909. g. 1. februāri. Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi melnraksti (22766/59 un 22781/16, abi datēti ar

1909. g. 1. februāri). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 22781/16.

■NU, KAD JOS ESAT ATKAL JAUTRI» (133. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 16. martā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīņās»,

95. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23809/224, datēts ar 1909. g. 16. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«UN, KAD TEV NAU NO ÄRAS VAIRS KO GAIDĪT» (134. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 28. martā. 1.—2. rinda pirmo reizi publicēta krā-

jumā «Aizas ziedi», 103. Ipp., 3. un 7. rinda tā paša krājuma 105. Ipp.,

pārējās rindas
— šajā izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22756/112, datēts ar 1909. g. 28. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES VIENS AR SAVU TAISNĪBU» (134. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 6. aprīli. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīņās»,

90. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22809/93, datēts ar 1909. g. 6. aprīli). Sajā

iz ievum.i iespiests pēc tīrraksta.

«SAVUS DVĒSLES SĀRŅUS — KUR LAI VIŅUS LIEK?» (134. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 5. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēsele»

dziesmas», 106. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22730/30, datēts ar 1909. g. 5. maiju). Sajā
Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VISZILĀKS DEBESS IR VIRS PAŠAS GALVAS» (135. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 8. jūnijā un 29. Jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22844/72, datēts ar 1909. g. 8. jūniju un 29. JO-

-11ju), kas rakstīts reizē ar krājuma «Gals un sākums» dzejoli «Vēja

laime». Sāļā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«KAD BS CEĻU GAISA PILIS» (135. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 10. augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi melnraksti (120794, datēts ar 1909. g. 10. augustu;

22702/160). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 120794.

«ES SEV PAR KAUNU NEIESKATU TO» (136. lpp.f

Sacerēts 1909. g. 27. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 111, m\,

18. maijā.

Saglabājies tīrraksts (22756/78, datēts ar 1909. g. 27. augustu). Taj*

lr piezīme: «Neesot mana dzeja proletāriska, bet proletariāts to labi

saprata. Tagad jūs nesaprotat, nav tas laiks, bet tas atkal nāks.» Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«TRĪS VTRI GODALGAS SPRIEDA» (136. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 5. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/148, datēts ar 1909. g. 5. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«TIE, KURI SĒDĒJA PIE MANĀM KĀJĀM» (136. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 6. septembri. Pirmpublicējums krājuma «Dvēseles

dziesmas», 139. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22764/3, datēts ar 1909. g. 6. septembri). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«NE NAIDNIEKS, NE DRAUGS MAN VAIRS UZBRUKTU» (137. Ipp)

Sacerēts 1909. g. 12. oktobri. Pirmpublicējums nav zināms.

Saglabājies melnraksts (22781/56, datēts ar 1909. g. 12 oktobri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«DUS, LĒNI ELPODAMA, JURA» (137. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 19. oktobrī. Pirmpublicējums JZ. 1935, 104. nr,

9. maijā.

Saglabājies melnraksts (22746/182) un tīrraksts (22756/9), abi datēti

ar 1909. g. 19. oktobri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

SVEICIENS BIEDRIEM (138. Ipp.)

Sacerēts 1911. g. Pirmpublicējums KR, 5. sēj., 213. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22809,234, bez virsraksta) un Hrraksti

(22809 229, datēts ar 1911. g.). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.



«NE SAVA DZĪVE CILVĒKAM IR SVARĀ» (139. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 25. martā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 122. nr.,

1. Jūii.

Saglabājies melnraksts (22781/73) un tīrraksts (22781/74), abi da-

tēti ar 1912. g. 25. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VAKAR DEBESIS BIJ SARKANTUMSAS» (139. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 13. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22756/119, datēts ar 1912. g. 13: maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«STIKLA ŠĶEMBELE TU» (140. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 28. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/165, datēts ar 1912. g. 28. maiju). Sajā
Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«NOST MANI SLĀPĒ RIEBUMS» (140. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 28. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas», 134. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22925/165, datēts ar 1912 g. 28. maiju). Sajā
izdevuma iespiests pēc tīrraksta.

«DURSTĪT TO PASU, KO MTL» (140. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 28. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/165, datēts ar 1912. g. 28. maifu.) Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VĀRDI METAS TEV NO MUTES» (141. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 22. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/40, datēts ar 1912. g. 22. Jūniju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«VAI LAIME BUS?» (141. Lppjj

Sacerēts 1912. g. 19. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925 41, datēts ar 1912. g. 19. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

403



404

«TREJOS VEIDOS TIK VIEN BOTIBA MANI PLOST» (141. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 15. augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājies teksts sveša rokrakstā ar Raiņa izdarītiem labojumiem

(22779/94) un tīrraksts (22779/95, datēts ar 1912. g. 15. augustu). Sajā

Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«BOT VIENAM PALIEK MAN VEL ARVIEN» (142. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 21. novembrī. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas», 149. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22730/39, datēts ar 1912. g. 21. novembri),

Sajā izdevuma iespiests pēc tirraksta.

«CIK STIPRI GRIBI, SAKAL SAVU LAIMI —» (142. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 22. novembrī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

ziedi», 103. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/151, datēts ar 1912. g. 22. novembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«VĀRDU MĪĻUMS IR AIZSKĀRIS» (143. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 21. decembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/188, datēts ar 1912. g. 21. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES IZBAUDĪJU SĀPES LIDZ PAT GALAM» (144. Ipp.)

Sacerēts 1913. g. 9. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1931, 239. nr.,

23. okt.

Saglabājies mašīnraksts ar kopiju (22781/60—61, datēts ar 1913. g.

9. janvāri). Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta,

i

«KAD LOCEKĻI ĻENGANI TAPS» (145. Ipp.)

Sacerēts 1913. g. 21. februāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23286/231, datēts ar 1913. g. 21. februāi;).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

•BIJ MĒNESS GALVGALI, KAD GULTĀ LIKOS» (145. Ipp)

Sacerēts 1913. g. 21. februāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/263, datēts ar 1913. g. 21. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«DIENAT CELS STĀJAS NAKTS» (146. Ipp.J

Sacerēts 1913. g. 9. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/153, datēts ar 1913. g. 9. maiju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

LIELĀ PIEKTDIENA (147. Ipp.)

Sacerēts 1914. g. 2. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas», 140. Ipp.

Saglabājies 1.—14. rindas melnraksts (23286/289. datēts ar 1914. g.

2. maiju, bez virsraksta) un visa dzejoļa tīrraksts (22730/50, datēts ar

1914. g. 2. maiju, labojumi datēti ar 1922. g. 28. janvāri un 17. jūliju).

Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«VISKARSTĀK KAUJA DEG, — lET KAREIVS PROM!» (148. Ipp.)

Sacerēts 1914. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums KR, 5. sēj., 230. Ipp.,

ar virsrakstu «Viskarstāk kauja deg».

Saglabājies melnraksts (22756/14, datēts ar 1914. g. 11. jūniju, teksts

pirms pirmās rindas datēts ar 10. novembri) un tīrraksts (22925/128).

Datējums «10. novembris» ir loti neskaidrs, iedējams, ka tas lasāms

citādi. Tīrrakstā ir Raiņa piezīme: «Netika nodrukāts toreiz, laikam

nepanāca redakcija.» Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«JŪS, DRAUGI, ESAT CELĀ APSTĀJUSIES» (149. Ipp.)

Sacerēts 1914. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/317, datēts ar 1914. g. 11. Jūniju). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

ĶĪNISKI (150. Ipp.)

Sacerēts 1914. g. 25. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas», 148. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22730/51, datēts ar 1914. g. 25. Jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tirraksta.

Dzejoli izmantots Jāzepa monologa motīvs no traģēdijas «Jāzeps un

viņa brāļi» piektā cēliena beigām.

«KAS AR VISU DVĒSLI SPRIEŽAS, — TAS MĒRĶI GCS» (150. Ipp.)

Sacerēts 1914. g. 2 Jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 257. nr.,

11. nov.

Saglabājies melnraksts (22756/122, datēts ar 1914. g. 2. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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TAUTAI (150. Ipp.)

Sacerēts 1914. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1932, 240. rrr., 22. okt.

Saglabājies melnraksts (22781/49, datēts ar 1914. g. 8. Jūliju, labo-

jumi datēti ar 1920. g. 26. februāri). Sāja izdevumā iespiests pēc mein«

raksta.

«TRĪS IR SĪKAS ASINS LĀSES» (151. ipp.)

Sacerēts 1915. g. 5. janvāri kā epa «Namitis» fragments. Pirm-

publicējums.

Saglabājies melnraksts (123815/73, datēts ar 1915. g. 5. Janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Triju asins lāšu motīvs izmantots lugā «Spēlēju, dancoju»,

«DRUPANA GRIBA, IZKURTIS SPĒKS —» (151. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 27. aprīlī un 21. augustā. Pirmpublicējums krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 141. Ipp.

Saglabājusies radāmā doma (22730 43, datēta ar 1915. g. 27. aprīli),

melnraksts (22736/20, datēts ar 1915. g. 27. aprīli, 27. jūniju un

21. augustu) un tīrraksts (22730/43, datēts ar 1915. g. 27. aprīli). Sojā

izdevuma iespiests pēc tīrraksta.

«SĒRO PRIEDULĀJS» (151. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 28. aprīlī. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā

«Atpūta», 1933, 442. nr., 18. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22928/15, datēts ar 1915. g. 28. aprīli). sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«ZVĒRESTIEM KLAUVĒJU» (152. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 28. aprīlī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23097/32, datēts ar 1915. g. 28. aprīli, labo-

jumi 5.-8. rindā datēti ar 1917. g. 15. jūniju). Sajā izdevumā iespiests

pēc melnraksta.

«KĀDAS AGRAS SALNAS KOSTS» (152. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 29. aprīlī. Pirmpublicējums krājumā «Lielās ūni-

jas», 113. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23065/12) un tīrraksts (22858/11, datēts ar

1915. g. 29. aprīli). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«SAULE DZISA, SAULE MIRA —» (152. Ipp.»

Sacerēts 1915. g. 29. aprīli. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23097/85) un tīrraksts (23097/99), abi datēti

ar 1915. g. 29. aprīli. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Tīrrakstā ir Raipa piezīme: «Saule gāja līksmītē — kas par skaisto

vārdu, ko netīšam sastopu pazudušā dienā kādā pazudušā tautas

dziesmiņā.»

«AK, CIK NEVIENĀDS» (153. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 29. aprīlī. 2., 4. un 6. rinda uzrakstīta Jau 1902. g.

Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā «Atpūta», 1934, 509. nr., 14. Ipp.

Saglabājušies divi 2., 4. un 6. rindas tīrraksti (23097/75, datēts ar

1902. g.; 23090/137, datēts ar 1906. g. 9. jūniju), visa dzejoļa meln-

raksts (22997/29) un tīrraksts (22928/7), abi datēti ar 1915. g. 29. aprīli

Sajā izdevumā iespiests pēc visa dzejoļa tīrraksta.

«ES TO SAVU SIRDI» (153. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 29. aprīli. Rokrakstā cipars «9» rakstīts neskaidri.

lespējams, dzejolis sacerēts 1915. g. 22. aprīli. Pirmpublicējums krājumā

«Lielās līnijas», 114. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22781/46, datēts ar 1915. g. 29. aprīli un

27. jūniju). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TU DZIMTA KARALIENE VISAM DAILĀM» (154. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 8. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22981/10, datēts ar 1915. g. 8. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«GANA MANA LAIME AUG» (154. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 6. augustā kā epa «Namitis» fragments. Pirmpub-

licējums.

Saglabājies melnraksts (123815/83, datēts ar 1915. g. 6. augustu).
Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«GANA BIEZA KALNA KRŪTS» (154. Ipp.)

Sacerēto 1945. g. 9. augustā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 71. Ipp., ciklā «Dziesmu pļava».

Saglabājies melnraksts (22781/13, datēts ar 19t5. g. 9. augustu).
Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«VIENA DZIESMA NEDZIEDĀTA» (155. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 15. augusta. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 13. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22781/5, datēts ar 1915. g. 15. augustu),

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TUR, KUR TAGAD EZERGALS, TUKŠI TĪRELISI BIJA» (156. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 22. augustā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 32. Ipp., ar virsrakstu «Babīte».

Saglabājies melnraksts (22781/11, datēts ar 1915. g. 22. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«MĒNESTIŅI, LENACITI, KO TU ESI PADARĪJIS?» (156. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 24. augustā kā epa «Namitis» fragments. Pirmpub-

licējums krājumā «Lielās līnijas», 31. Ipp., ar virsrakstu «Mēness un

Austriņa».

Saglabājušies divi melnraksti (123815/98 un 22781/11, abi datēti ar

1915. g. 24. augustu). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 22781/11.

«VISI MEZI GUNI DEGA» (157. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 24. augustā kā epa «Namitis» fragments. Pirm-

publicējums.

Saglabājies melnraksts (123815/36, datēts ar 1915. g. 24. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta. x

«SPOŽI MELNĀ DEBESS BÄLST» (157. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 21. oktobrī. Pirmpublicējums krājumā «Airas

ziedi», 43. ipp.

Saglabājies melnraksts (23286/232) un tīrraksts (22756/15), abi datēti

ar 1915. g. 21. oktobri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«ES TOPU SAUKTS, — MAN ATSAUKTIES NAU SPĒKA» (158. Ipp)

Sacerēts 1916. g. 28. janvārī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (120794, datēts ar 1916. g. 28. janvāri). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«BIJ SABILE LIELS PILSĀTS» (158. Ipp.)

Sacerēts 1916. g. 22. augustā kā epa «Namitis» fragments. Pirm-

publicējums.

Saglabājies melnraksts (123815/99, datēts ar 1916. g. 22. augustu).

Sajā izdevuma iespiests pēc melnraksta.



409

«SAULES MĀTE PIRTI KORA» (158. Ipp.)

Sacerēts 1916. g. 14. septembri. Pirmpublicējums krājumā «Lielās

līnijas», 71. Ipp., ciklā «Dziesmu pļava».

Saglabājies melnraksts (22781/12, datēts ar 1916. g. 14. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ACIS SAUSAS IZRAUDĀTAS» (159. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 27. janvāri. Pirmpublicējums JZ, 1931, 210. or„

19. sept., ar virsrakstu «Sausas acis».

Saglabājies melnraksts (22781/44) un tīrraksts (22730/46), abi datēti

ax 1917. g. 27. janvāri. Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

•DZIEDOT MALA PĒRKOŅTĒVS» (159. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 16. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 72. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22711/53) un mašīnraksts ar kopiju

(22781/14—15), visi datēti ar 1917. g. 16. maiju. Sajā izdevumā iespiests

pēc mašīnraksta.

«PRIEDE KĀRU SAVU SIRDI» (160. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 20. maijā. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā

«Atpūta», 1933, 470. nr., 18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23286/285) un divi vienādi tīrraksti (22928/13

un 22997/37, abi datēti ar 1917. g. 20. maiju). Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrrakstiem.

•NU BOS, BOS, B0S!» (160. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 18. jūnijā. lespējams, dzejolis iecerēts, kal Rainis

gatavojās iestāties augstskolā. Pirmpublicējums JZ, 1934, 207. nr.,

13. sept., ar virsrakstu «Uz augstskolu aizbraucot».

Saglabājies melnraksts (22730/44, ar virsrakstu «Aizbraucot uz augst-

skolu») un tīrraksts (22730/49), abi datēti ar 1917. g. 18. jūniju. Sejā

izdevumā iespiests pēc tirraksta.

TREŠA TRIMDA (161. Ipp.)

10.—18. rinda sacerēta 1917. g. 3. jūnijā, 1.—4. rinda —4. jūnijā.

5.—9. rinda — 19. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

29. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22981/8, datēts ar 1917. g. 3., 4. un 19. Jūniju).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«NU DZIRDU LATVJU MELE LATVJUS RĪDĀM» (162. lpp.J

1.—4. rinda sacerēta 1917. g. 20. jūnijā, 5.-9. rinda — 21. jūnijā.

Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 30. Ipp.

Saglabājies Urraksts (22981/9, datēts ar 1917. g. 20. un 21. jūniju).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«AR SVEŠU NAIDNIEKU MĒS GALĀ TIEKAM» (162. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22981/9, datēts ar 1917. g. 20. jūniju). Sajā

izdevuma iespiests pēc tīrraksta.

«GANĀMS PULKS BEZ GANA» (163. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 28. aprīlī, 1917. g. 22. jūnijā. Pirmpublicējums

(autogrāfs) žurnālā «Atpūta», 1934, 497. nr., 15. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22721/67, datēts ar 1915. g. 28. aprīli, 1917. g.

22. jūniju). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VASARA, VASARA, —» (163. Ipp.)

, Sacerēts 1917. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums RR, 133. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23097/100, datēts ar 1917. g. 23. jūniju). Sajā

Izdevuma iespiests pēc tīrraksta.

«PĻAVA BEIDZAS PIE SILMALAS SMILTS» (163. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnSlā

«Atpūta», 1934, 494. nr., 14. Ipp.

Saglabājušies trīs melnraksti (22756/75, datēts ar 1908. g. 8. feb

ruāri; 22807/98, datēts ar 1908. g. 8. februāri, 1917. g. 24, jūniju,

23097/86, datēts ar 1917. g. 24. jūniju). Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta 22807/98.

«REIZ GRIBU VISU» (164. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. 7. aprīlī, 1917. g. 25. jūnijā. Pirmpublicējums JZ,

1932, 46. nr., 27. febr.

Saglabājušies divi melnraksti (124829/1, datēts ar 1908. g. 7. aprīli;
!24R29'2, datēts ar 1908. g. 7. aprīli, 1917. g. 25. jūniju). Sajā izde

vtrmā iespiests pēc pirmpublicējuma. Domājams, pirmpublicējums if

dzejoļa pabeigtā pēdējā redakcija. Tās rokraksta atrašanās vieta nav

zināma. Abos melnrakstos dzejolis vēl stipn neizstrādāts. Arī visos cito»

līdzšinējos publicējumos dzejolis iespiests pēc pirmpublicējuma.



411

«AK VAU NAU SVESNIEKS TAS, KAS MOS TĀ EDI» (165. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 25. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22981/6, datēts ar 1917. g. 25. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KAUT BIJ BEZ GALA JĀCIEŠ MAN» (166. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 26. jūnijā. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā

«Atpūta», 1932, 387. nr., 15. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22997/22) un tīrraksts (22928/12), abi datēti

ar 1917. g. 26. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«MUMS LAUPA KURZEMI, TĀ JĀATKARO!» (166. !pp.f

Sacerēts 1917. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22981/7, datēts ar 1917. g. 29. jūniju). Sāja

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«NU SAKĀT, KO PRET JUMS ES GRĒKOJIS?» (166. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 29. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts un tīrraksts (120794, datēts ar 1917. g. 29. Jū-

niju). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«KO ES TUR DARĪŠU BEZ SAVIEM BIEDRIEM» (167. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 29. Jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (120794, datēts ar 1917. g. 29. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TĀLI PĒRKONI DOC» (167. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 9. jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līnijas»,

105. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22781/37, datēts ar 191?. g. 9. Jūliju un

20. augustu). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«TUMSA GUL VĒL SILĀ» (167. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 10. jūlijā. Pirmpublicējums krājumi «Lielās Bnl-

Jas», 107. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22973/6) un tīrraksts (22781/39), abi datēti

ar 1917. g. 10. jūliju. Sajā izdevumā iespiests pēc tinaksla.
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«NĀKAT, LAI NĀKOTNES GRĀMATU VERAM» (168. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 10. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi uzmetumi (22925/277, datēts ar 1905. g.; 229735,

datēts ar 1905. g. pavasari), 1.—22. rindas melnraksts (22925/127, datēti

ar 1905. g., 1917. g. 10. jūliju), 23.-32. rindas melnraksts (22925/278)

un 23.-36. rindas tīrraksts (22925/279, datēts ar 1905. g., 1917. g.

10. jūliju). Sajā izdevumā iespiests pēc 1.—22. rindas melnraksta un

23.—36. rindas tīrraksta.

SKAIDRAS LIETAS (170. Ipp.)

I.—B. rinda sacerēta 1907. g. 16. decembrī, 9.—12. rinda — 1917. g.

31. jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīnās», 130. Ipp.

Saglabājies 1.—7. rindas melnraksts (22768/90, datēts ar 1907. g.

16. decembri, bez virsraksta), visa dzejoļa melnraksts (22925/171, datēts

ar 1907. g. 16. decembri, 1917. g. 31. jūliju un 1. augustu, ar virsrak-

stu «Dienas jautājums») un tīrraksts (22925/172, datēts ar 1907. g.

16. decembri, 1917. g. 31. jūliju). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

IZŠĶIROŠĀS BALSIS (171. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 8. februāri, 1917. g. 31. jūlijā. Pirmpublicējums

kīajumā «Mūza cīņās», 129. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (22809/138, ar virsrakstiem «Svarīgās

balsis», «Izšķirošās balsis», un 22809 200, ar virsrakstiem «Balsošana»,

«Citas balsis», abi datēti ar 1907. g. 8. februāri, 1917. g. 31. jūliju,

melnrakstā 22809/200 1917. g. 31. jūlijā izdarīti labojumi). Sajā izde-

vumā iespiests pēc melnraksta 22809/138.

«NAKTI NĀCA AUKSTI VĒJI» (171. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 16. novembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22756/17) un tirraksts (22756 16), abi datēti

ar 1917. g. 16. novembri. Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«MET ZELTA GREDZENU» (171. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 13. decembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22702/75, datēts ar 1917. g. 13. decembri),

rakstīts reizē ar «Dagdas piecu skiču burtnīcu» dzejoli «Mans sirds-

prieks smejas». Sajā izdevuma iespiests pēc melnraksta.

«BEZ lEROČA TU TAGAD DODIES SAPULCE» (172. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 5. februārī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/50, datēts ar 1918. g. 5. februāri). Sajā

Izdevumā iespiests j>ec melnraksta.
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«CIK TĀLI STIEPJAS TAVI PIRKSTI, TIK TĀLI» (172. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 16. aprīli. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/37, datēts ar 1918. g. 16. aprīli). Sajē
Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

NĀVES SKOPSTI (172. Ipp.)

1.—4. rinda sacerēta 1908. g. 13. februāri, 5.-8. rinda — 1918. g.

17. aprīlī. Pirmpublicējums.

Saglabājies 1.—4. rindas melnraksts (22925 170, datēts ar 1908. g.

13. februāri, bez virsraksta) un dzejoja tīrraksts (22974/24, 1.—4. rinda

datēta ar 1908. g. 13. februāri, 5.-8. rinda — ar 1918. g. 17. aprīli).

Sa,ā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«ŠONAKT SAPNI IZSAPŅOJU» (173. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 17. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1933, 69. nr.,

25. martā.

Saglabājies melnraksts (22781/27) un tīrraksts (22781/26), abi datēti

ar 1918. g. 17. aprili. Sajā izdevuma iespiests pēc tīrraksta.

«SAULIn MILO» (174. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 27. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1934, 207. nr.,

14. sept.

Saglabājies melnraksts (23054/30, datēts ar 1918. g. 27. aprili). Sajā

izdevuma iesprests pēc melnraksta.

«SĀKUMS BIJ BRĒKAS UN RAUDAS» (174. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 28. aprīli. Pirmpublicējums krājumā «Lielās linijas»,
109. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22781/42, datēts ar 1918. g. 28. aprili). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«KAD ATNĀK LAIKS, TAD NEPĀRVARAMS SPĒKS» (175. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 26. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/274, datēts ar 1918. g. 26. maiju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KAS JUMS NĀK PRĀTĀ —» (175. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 3. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/43, datēts at 1918. g. 3. jūniju). Saji
izdevuma iespiests pēc melnraksta
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«DARBS GREIZSIRDĪGS» 1175. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 5. jūnijā. Pirmpublicējums,

Saglabājies melnraksts (22736/48, datēts ar 1918. g. 5. Jūniju). Sajl

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

■NE, IR KAS AUGSTĀKS NEKĀ DZĪVE — SAPNIS» (176. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 10. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/46, datēts ar 1918. g. 10. jūniju).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

UZ IZŠĶIRU CIŅU (176. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 8. novembrī. Pirmpublicējums krājumā «Mūza el-

pās», 167. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22809/213, datēts arr 1918. g. 8. novembri)

un tīrraksts (22809/169). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta,

«VIŅŠ ATKLĀTĪBĀ UZBRŪK MAN» (177. Ipp.)

Sacerēts 1919. g. 17. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 112. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22724 107) un mašīnraksts (22781/45), abi

datēti ar 1919. g. 17. maiju. Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta,

SAVĀ GULTĀ (177. Ipp.)

Sacerēts 1919. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22724/116) un mašīnraksts (22779M65), abi

datēti ar 1919. g. 24. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc mašīnraksta.

LABU CEĻA VEJUI (178. Ipp.)

Sacerēts 1919. g. 28. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (139028, datēts ar 1919. g. 2a jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES TRIJĀS TRIMDAS ESMU IZCIETIS» (180. Ipp.)

1.—4. rinda sacerēta 1919. g. 14. maijā, 5.—40. rinda — 16. malf*.

41.—44. rinda — 13. augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (139040, datēts ar 1919. g. 14., 16. maiju uft

13. augustu). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta,
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«UGUNS KURAS, UGUNS KURAS» (182. Ipp.)

Sacerēta 1919. g. 26. novembri. Pirmpublicējums krājuma «Ait-is

ziedi». 54. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22724 106, datēts ar 1919, g. 26. novembri)

un mašīnraksts (22756/10, datēts ar 1919. g. 28, novembri). Sajā Izde-

vumā iespiests pēc mašīnraksta.

«VECS MĒNESS NESPODRI SPĪD» (182. Ipp.)

Sacerēts 1919. g. 4. decembri. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1930, 290. nr., 15. tpp.

Saglabājies melnraksts (22724/110) un mašīnraksts ar kopija

(23054/55—56), visi trīs datēti ar 1919, g. 4. decembri. Sajā Izdevumā

iespiests pēc mašīnraksta.

«DZIMTENE PUTNIŅI SKAĻĀKI DZIED» (183. Ipp.)

Sacerēts Bāzelē 1920. g. 11. janvāri un veltīts Austrai Liepiņai.

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts Austras Liepiņas māsas Mirdzas Jēgll arblvā

Clrlhē. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Austra Liepiņa bija Aleksandra Liepiņa, Raiņa un Aspazijas paziņas

Šveices emigrācijas laikā, meita.

AK DIEVS, CIK LENI JOSU SAPRĀTS lETI (183. Ipp.)

Sacerēts 1920. g. 2. februāri. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

108. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/121, datēts ar 1920. g. 2. februāri).

Sajā izdevumā lespiests pēc melnraksta.

«MAN SIRDS IR MIRUSI KOPS VIŅAS NAKTS» (183. Ipp.)

Sacerēts 1920. g. 6. martā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/31, datēts ar 1920. g. 6. martu). Sajā

izdevumā lespiests pēc melnraksta.

ILŪKSTES PAMATSKOLA, 2. KLASE (184. Ipp.) Ll

Sacerēts 1920. g. 21. aprili. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 116. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22781/50, datēts ar 1920. g, 21. aprīli). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Zem tīrraksta ir dzejnieka piebilde: «Jūs man novēlējāt prieefg is

ziemassvētkus, es varu, slimitas dē|, vēlēt Jums priecīgus vasaras svi t-

ku!> uo dienvidus zemes.»
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«ES NEGRIBU MIRT» (184. Ipp.)

Sacerēts 1920. g. 24. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1935, 207. nr„

12. sept.

Saglabājies melnraksts (22756/18, datēts ar 1920. g. 24. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«MAN LŪPAS KVĒLOJA TĀ SAVĀDI» (185. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 3. un 8. janvārī. Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi melnraksti (22925/257, datēts ar 1921. g. 3. un

8. janvāri; 22780/122). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksts

22780/122.

«TIE MAZIE DOMĀ SAVĀ NODABĀ» (185. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 25. janvārī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

104. ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/152, datēts ar 1921. g. 25. janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

ATBILDE (186. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 31. janvārī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas / > ii».

126.—127. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/20, datēts ar 1921. g. 31. Janvāri). Sajl

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES SKAIDRI ZINU — KURP ES TAGAD EJU» (186. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 19. februārī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22779/224, datēts ar 1921. g. 19. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES NESADERU AR SO PASAULI» (187. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 22. februārī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/155, datēts ar 1921. g. 22. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«VIETA BUS» (187. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 22. martā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/56, datēts ar 1921. g. 22. martu). S*;*

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«NES MCZAM KALNUS PLECOS KALNU GARS» (187. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 10. Jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22779/254) un tīrraksts (22923/98), abi datēti

ai 1921. g. 10. jūniju. Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«AK, KĀDS TU NEJĒGA, KĀDS NEJĒGA!» (188. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 11. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22779/7, datēts ar 1921. g. 11. jūniju). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«VALMIERIEŠU ZELTENITES» (188. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/258, datēts ar 1921. g. 23. jūniju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«JOS TICAT ĻAUNU VIEN, PAT DIEVS JUMS BARGS» (189. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 11. l?J augustā. Pirmpublicē|ums.

Saglabājies melnraksts (22779/270, datēts ar 1921. g. 11. augustu)

un tīrraksts krājuma «Sudrabota gaisma» manuskriptā (22780/101, datēts

ar 1921. g. 10. augustu; domājams, datējot tīrrakstu ar 1921. g.

10. augustu, Rainis kļūdījies). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

Sākumā Rainis bija paredzējis dzejoli ievietot krājumā «Sudrabota

gaisma» starp dzejoļiem «Kas paliek mums no visiem svētkiem pāri»

un «Ne pārvērš svētku brinums ikdienību».

«PRIEDE MELNOS ZARUS» (189. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 12. augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/255, datēts ar 1921. g. 12. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TU RAKSTI» (189. Ipp.)

Sacerēts 1921. g. 14. augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts krājuma «Sudrabota gaisma» manuskriptā

(22780/54, datēts ar 1921. g. 14. augustu). Sajā izdevumā iespiests pēc

tīrraksta.

Sākumā Rainis bija paredzējis dzejoli ievietot krājumā «Sudrabota

gaisma» aiz dzejoļa «Cik slaiks tavs kakliņš cilā staltu ziedu».



418

«KAS TAGAD TĀLĀK BŪS AR MANI, NEZINU» (190. ippj.

Sacerēts 1921. g. 9. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/95, datēts ar 1921, g. 9. septembri),

Sajā izdevumā lespiesta pēc melnraksta.

ZEMES KUNGI (190. Ipp.)

I.—ll. rinda sacerēta 1971. g. 31. oktobrī, 12.—15. rinda — 2, no-

vembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/125, datēts ar 1921. g. 31. oktobri un

2. novembri). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«GARAM AIZIET VISS UN PALIEK NEREDZĒTS» (191. Ipp.)

Sacerēts 1922. g. 12. janvāri. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnāla"

«Atpūta». 1931, 362. nr., 15. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (22925/268 un 123797/2, abi datēti ar

1922. g. 12. janvāri). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 123797 2.

«ĒRGLIS NOSKRĒJA GARĀM —» (191. Ipp.)

Sacerēts 1922. g. 14. janvāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925 131) un tīrraksts (22925/132). abi da-

tēti ar 1922, g. 14. janvāri. Sāja izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«ES PATS SEV VIETU IZVĒLOS UN NĀKU SURP» (192. Ipp.)

Sacerēts 1922. g. 18. un 19. janvāri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/75, datēts ar 1922. g. 18. un 19. Jan-

vāri). Sajā Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Faclts (no latiņu vai. facil) — iznākums, rezultāts.

«TU DZĪVOSI SVEŠUMĀ UN BOSI MĀJĀS» (194. Ipp.)

Sacerēts 1922 g. 24. februāri. Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1929, 261. nr., 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23054/2, datēts ar 1922. g. 24. februāri). Sa;S

izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«KĀDA ASA, BRUŅA VĀVERITE PA DĀRZU LĒKĀ!» (194. Ipp.)

Sacerēts 1922. g. 26. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 87. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22781/25, datēts ar 1922. g. 26. maiju). S*ji

izdevumā iespiests pēc melnraksta,
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«KAD PUĶE NAKTI DUS, — KO VĪNA SAPŅO?» (194. Ipp.)

Sacerēts 1922. g. 2. novembri. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnāla

«Atpūla», 1929, 267. nr., 15. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (22973/T5 un 124012/12, abi datēti ar

1922. g. 2. novembri) un tīrraksts (22721/50). Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

«VISUR DZĪVE TIKAI IR, BET NĀVES NAVA» (195. Ipp.)

Sacerēts 7922. g. 24. decerrlbTl. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

ziedi», 127. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756,86, datēts ar 1922. g. 24. decembri).

Sajā izdevumā lespiests pēc melnraksta.

«KAS LABO SPĒKU DVĒSLE NEAUDZĒ» (196. Ipp.)

Sacerēts 1923. g. 6. aprīlī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/32, datēts ar 1923. g. 6. aprīli). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES ZINU, ZINU —» (196. Ipp.)

Sacerēts 1923. g. 5. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/215, datēts ai 1923. g. 5. maiju). Sojā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«CIK STEIGĀ APSKATOS» (196. Ipp.)

Sacerēts 1923. g. 15. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies uzmetums krājuma «Sudrabota gaisma» manuskriptā

(22779/298) un melnraksts (22923/29, datēts ar 19-23. g. 15. maiju). Sajā

izdevumā iespiests pec melnraksta.

«KĀ AGRĀK TU STARP ĻAUDĪM STAIGĀ* (197. Ipp.)

Sacerēts 1923. g. 22. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/709, datēts ar 1923. g. 22. maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«AK, DIEM2EL JAU VECS UN GUDRIS ESMU» (197. Ipp.)

Sacerēta 1923. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums klājumā «Lielās līnijas»,

140. Ipp.

Sajjjabājres melnraksts (22781/64, datēts ar 1923. g. 3. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«KĀDA IR TUR DVESLEI DALA» (198. Ipp.)

Sacerēts 1923. g. 28. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/150) un tīrraksts (22923/146), abi da-

tēti ar 1923. g. 28. septembri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta, kas

rakstīts uz tās pašas lapiņas, kur lr krājuma «Mēness meitiņa» dzejolis

«Smieklu nakts».

«SIMBOLU TU PILDĪJUSI, KAUT PRET GRIBU» (198. Ipp.)

Sacerēts 1923. g. 23. oktobrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/132) un tīrraksts (22925/156), abi da-

tēti ar 1923. g. 23. oktobri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«SENO, BRĪVO DOMU PAVEDIENI —» (198. Ipp.)

Sacerēts 1923. g. 23. oktobrī. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cī-

ņās», 127. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22809/208, datēts ar 1923. g. 23. oktobri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«GUL', BERNS, TIE VIŅPUSE TĀLI, KAS SAUJ» (199. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 19. februārī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

ziedi», 32.-33. Ipp.

Saglabājies uzmetums (22756/81) un melnraksts (22756/82—83), abi

datēti ar 1924. g. 19. februāri. Saju izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Dzejolis sacerēts par izglītības darbinieces E. Vitenbergas-Lieknes

meitu, kas 1919. g., bermontiešu uzbrukuma laikā, gājusi bojā līdzīgos

apstākļos, kādus attēlojis Rainis. 1924. g. 19. februāri Rainis dienasgrā-

matā ierakstījis: «Lasu Balladenbuch [..) Taisu balādi par Veltu Liekni,

iztaisu, bet pārāk naiva, nevar tik pavirši. Bet, ja prasa daudz pū|u,

tad neatmaksājas.» Tajā dienā Rainis lasija «Balladen Buch». Gesammelt

von Ferd. Avenarius. München, [1909]. Sī grāmata atrodas viņa peuo-

nīgajā bibliotēkā.

«MĒS ESAM VISU DARBU DARĪTĀJI —» (201. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 28. februāri. Pirmpublicējums JZ, 19J6, 2. nr.,

3. janv.

Saglabājies melnraksts (22756,113, datēts ar 1924. g. 28. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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OSKULOGRĀFS (201. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/8, bez virsraksta) un tīrraksts

(22852/91), abi datēti ar 1924. g. 3. jūliju. Sajā Izdevumā iespiests pēc

tīrraksta.

Osculum (latiņu vai.) — skūpsts.

«KAS DOMAS SPĒJ SIET» (202. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 24. augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/108, datēts ar 1924. g. 24. augustu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«VIENS PROBLEMS TAGAD MANIM VISUS VEICIS» (202. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 7. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/259, datēts ar 1924. g. 7. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«MAN VAJGA TAVU GLĀSTU» (203. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 15. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/107, datēts ar 1924. g. 15. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

««NO KURIENES TU NĀC?»» (203. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 27. augustā un 8. novembrī. Pirmpublicējums JZ,

1933, 17. nr., 21. janv.

Saglabājies uzmetums (22997/47, datēts ar 1924. g. 27. augustu un

8. novembri), I.—lo. rindas melnraksts (22756 25, datēts ar 1924. g.

27. augustu, 1926. g. 6. jūniju, Parizē) un visa dzejoja tirraksts

(123791/1). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Kā liecina dzejnieka piezīme uzmetumā, dzejolis sākumā bijis pa-

redzēts krājumam «Mēness meitiņa».

«NU, KAS TEV IR Sl ZEME UN SIE ĻAUDIS?» (204. Ipp.)

Sacerēts 1925. g. 29. janvārī. Pirmpublicējums krājumā «Lielās līni-

jas», 96. Ipp.

Saglabājies I.—B. rindas melnraksts (22781/32) un tīrraksts

(22781/33), abi datēti ar 1925. g. 29. janvāri. Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.
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NU MIERS VIRS ZEMES, CILVĒKIEM LABS PRĀTS (205. Ipp.)

Sacerēts 1925. g. 23. decembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (2292592, datēts ar 1925. g. 23. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Zelta svētdiena
—

svētdiena pirms ziemsvētkiem. Vienīgā svētdiena

gadā, kad bija atvērti visi veikali.

«ES VISU LAIKU KAVĒJIES AR BĒRNIEM» (206. Ipp.)

Sacerēts 1926. g. 21. janvārī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

ziedi», 130.—131. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/84—85, datēts ar 1926. g. 21. Janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«SKAISTUMS TAVS PIENĀKUMS —» (207. ipp.)

Sacerēts 1926. g. 7. martā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 294. nr.,

28. dcc.

Saglabājies melnraksts (22781/47, datēts ar 1926. g. 7. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melntaksta.

PĒC SAPŅOS DZIRDĒTA MOTĪVA (207. Ipp.)

Sacerēts 1926. g. [ 1 ?]4. aprīli. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22756,88) un tīrraksts (22858/1, datēts ar

1926. g. [I?]4. aprili). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«TUMŠS UN TUKŠS, UN BIJIS VISS, UN VAIRĀK NAU» (207. Ipp)

Sacerēts 1926. g. 30. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi».

129. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/90, datēts ar 1926. g. 30. Jūniju). Sa,i

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TU PARĀDIES KĀ MĒNESS ZVAIGZŅU STARPĀ» (208. Ipp.)

Sacerēts 1926. g. 25. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925,82, datēts ar 1926. g. 25. jūliju). Sa;ē

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«NELAIME VIENO, UN LAIME ŠĶIR —» (208. Ipp.)

Sacerēts 1926. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

ziedi», 103. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22781/70, datēts ar 1926. g. 8. septembri).
Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«NEZIN KUSTOŅI PAR SAVU NÄVI» (208. Ipp.)

Sacerēts 1926. g. 8. septembrī. Pirmpublicējums JZ, 1936, 147. nr,

4. jūl.

Saglabājies melnraksts (22781/70, datēts ar 1926. g. 8. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TU ATPAKAĻ ATKAL» (209. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 26. martā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas jdedl»,

95.-97. Ipp., ar virsrakstu «Mila pār visu».

Saglabājies melnraksts (22756 92, datēts ar 1927. g. 26. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TU NĀC NU ATPAKAĻ UZ SENĀM MĀJĀM —» (212. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 9. aprīlī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

34 Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22756/31, datēts ar 1927. g. 9. aprīli). Sajā iz-

devumā iespiests pēc tīrraksta.

«MANA ROKA, KĀDS LABS INSTRUMENTS TU MAN ESI!» (212. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 24. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1936, 50. nr.,

29. febr.

Saglabājies melnraksts (22781/66, datēts ar 1927. g. 24. aprīli). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«VAI TU ATNĀCI, LAI ATKAL lETU?» (213. Ipp.)

.Sacerēts 1927. g. 6. maija. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22756/93, datēts ar 1927. g. 6. maiju). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TAD TIK VARI SĀKT TU JAUNU DZĪVI» (213. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 7. maijā. Pirmpublicējums JZ, 1936, 147. nr.,

4. jūl.

Saglabājies melnraksts (22781/76, datēts ar 1927. g. 7. maiju). Saja

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«JAUNAI DZĪVEI VAJGA JAUNU RAKSTURU» (213. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 7. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22781/76, datēts ar 1927. g. 7. maiju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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KO ES GRIBU? (214. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 7. maijē. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22781/76, datēts ar 1927. g. 7. maiju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES JAU NEESMU TÄ NOSKUMIS» (214. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 27. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

87. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/94, datēts ar 1927. g. 27. maiju). Sāji

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

VECĀ DZĪVE (215. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 29. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Aiza3ziedi».

35. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/33, datēts ar 1927. g. 29. maiju, \Bt

virsraksta) un tīrraksts (22756/32), abi datēti ar 1927. g. 29. maiju.

Sajā Izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«VISI NEVĒRTĪGI TIKA VECIE VĀRDI» (215. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 14. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/50, datēts ar 1927. g. 14. jūniju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«MANI GRĀMATPLAUKTI STĀVOT APPUT» (216. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

146. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/95, datēts ar 1927. g. 23. jūniju). Sa;ā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TIE SIMTS UN ATKAL SIMTI MANU DARBU» (216. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 13. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/129, datēts ar 1927. g. 13, jūliju). Sajd

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

VĒLA GUDRĪBA (217. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 5. augustā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

142. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22756 30, datēts ar 1927. g. 5. augustu). Sajā

izdevuma iespiests pēc tīrraksta.
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RITA ATMODA (217. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 5. augustā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,
58. ipp.

Saglabājies tīrraksts (22756/28, datēts ar 1927. g. 5. augustu, ar

virsrakstiem «Atmoda», «Rita atmoda»). Sajā izdevumā iespiests pēc
tirraksta.

KURS PRIEKS OTRA RADĪTS (218. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 21. septembri. Pirmpublicējums žurnālā «Jaunibas

Tekas», 1930, 7. nr., 1.—2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22927/53, datēts ar 1927. g. 21. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«AIZ MANIS NĀVE» (219. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 27. decembrī. Pirmpublicējums JZ, 1936, 61. nr.,

14. martā.

Saglabājies melnraksts (22781/20, datēts ar 1927. g. 27. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«AR DUSMĀM ĀRDĀT JCS, AR lEKAISUMU» (219. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 27. decembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/48, datēts ar 1927. g. 27. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TIK GARA, GARA, GARA MIRŠANA» (220. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 5. februārī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (121192, datēts ar 1928. g. 5. februāri). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«MAN NAVA VAIRS NEKĀ, KO VĒLĒTIES» (220. Ipp)

Sacerēts 1928. g. 10. februāri. Pirmpublicējums krājumā «Lielās

līnijas», 110. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22781,43, datēts ar 1928. g. 10. februāri).

Saiā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TIK MAZA PATMĪLĪBA AIZSKARTA» (221. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 18. jūlijā. Pirmpublicējums JZ, 1933, 10. nr.,

13. janv.

Saglabājies melnraksts (22925/28) un tīrraksts (123798/1), abi datēti

ar 1928. g. 18. jūliju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«AIZ APVĀRŠŅA PĒRKONS SĒDIS» (222. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 14. augustā. Pirmpublicējums JZ, 1932, 161. nr.,

22. jūl., ar virsrakstu «Pērkons».

Saglabājies melnraksts (22997/15, datēts ar 192a g. 14. augustu).

Sajā izdevuma iespiests pēc melnraksta.

DZEJNIEKA JAUTĀJUMS (222. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 5. augustā, 1928. g. 10. septembrī. Pirmpublicējums

krājumā «Aizas ziedi», 145. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22756/29, datēts ar 1927. g. 5. augustu, 1928. g.

10. septembri). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«TU BĒGI DARBĀ. KO NU TU REDZĒJI DARBĀ?» (223. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 20. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/113, datēts ar 1928. g. 20. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KAD TU PIE GALDA SĒDI» (223. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 23. septembrī. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā

«Atpūta», 1934, 491. nr., 14. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (22781/34 un 22928/19, abi datēti ar

1928. g. 23. septembri). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22781/34.

LAPSA UN TĪĢERIS (224. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 23. septembrī. Pirmpublicējums žurnālā «Jaunības

Tekas», 1930, 7. nr., 1.—2. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23033/42, datēts ar 1928. g. 23. septembn).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Dzejolī izmantots ķīniešu tautas pasakas motīvs.

Drīstēt (apvidvārds) — drīkstēt.

KALENDĀRU JAUTĀJUMS (225. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 26. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies visa dzejoļa melnraksts (22927/82, datēts ar 1928. g

26. septembri, bez virsraksta) un 1.—9. rindas melnraksts (22927/89)

Sajā izdevuma iespiests pec 1.—9. rindas melnraksta, pēdējā rinda —

pēc visa dzejoja melnraksta.
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ĶINIEŠU PARADĪZE (226. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 29. septembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22927/84—86, datēts ar 1928. g. 29. sep-

tembri). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Dzejoja pamatā ir ķīniešu filozofa un rakstnieka Ļe Czi darbs «Pa-

radīze» (grāmatā «Das wahre Buch vom quellenden Urgrund». Jen,

1911, 53. Ipp. Tā atrodas Raiņa personīgajā bibliotēkā).

«TU SPOŽA ZVAIGZNĪTE» (228. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 2. decembrī. Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā

«Atpūta», 1933, 474. nr., 14. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (22925/160 un 22928/10, abi datēti ar

1928. g. 2. decembri). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta 22928/10.

VĒLAIS RUDENS (229. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 14. janvārī. Pirmpublicējums JZ, 1935, 211. nr.,

17. sept.

Saglabājies melnraksts (22756/104) un tīrraksts 22756/42), abi datēti

ar 1929. g. 14. janvāri. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

MĒMĀ JORA (229. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 3. martā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

139. Ipp.

Saglabājušies divi melnraksti (22756/101; 22756/102, bez virsraksta),

abi datēti ar 1929. g. 3. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta

22756,101.

«TĀ TAVA ĢĪMETNE, KO ROKĀ TURU?» (230. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 15. aprīlī. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

84. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/105, datēts ar 1929. g. 15. aprili). Saj*

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ZUDIS VISS, KO MĒS AR ACĪM REDZAM, —» (231. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 12. maijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas «iedi»,

56. Ipp.

Saglabājies uzmetums (22756/105, datēts ar 1929. g. 12. maiju) un

tīrraksts (22756/62). Sāju izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«VISI ĻAUDIS ZINA, KAS TIE IRA» (232. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 5. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1933, 10. nr.,

13. janv.

Saglabājies melnraksts (22781/29) un tīrraksts (123798/2, ar virs-

rakstu svešā rokrakstā «Visi zina»), abi datēti ar 1929. g. 5. jūniju.

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«TAVI VAIGI VIZO VAKARKRĒSLĀ» (233. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 19. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/20) un tīrraksts (22925/166), abi datēti

ar 1929. g. 19. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«NOSARKDAMA AIZGRIEZĀS SAULE» (233. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 19. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/160) un tīrraksts (22925/161), abi da-

tēti ar 1929. g. 19. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VIEGLI TURU TEVI KLĒPI» (233. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 20. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi».

86. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/19) un tīrraksts (22756/41), abi datēti

ar 1929. g. 20. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

VIENTULĪBA (234. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1931, 239. nr.,

23. okt.

Saglabājies 1.—17. rindas melnraksts (22925/21) un visa dzejoja tir

raksts (22756/40), abi datēti ar 1929. g. 24. jūniju. Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

«MANIM PRETĪ MĀKONI SMAGI SVERAS» (234. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

55. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/21) un tīrraksts (22756/103), abi datēti

ar 1929. g. 24. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«ZELTA ZIEDU ZAĻĀ LAPĀ» (235. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums JZ, 1935, 211. nr,

17. sept.

Saglabājies tīrraksts (22756/43, datēts ar 1929. g. 24. jūniju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc tirraksta.
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«CERIŅI ZIEDĒJA. KAD TU GĀJI» (235. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 25. jūnijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,
88. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/100) un tīrraksts (22756/38), abi datēti

ar 1929. g. 25. jūniju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

GAILITS AR SAVU GASPAZU (236. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 1. septembri. Pirmpublicējums KR, 4. sēj., 423.—

424. Ipp.

Saglabājies melnraksts (120794, datēts ar 1929. g. I. septembri) un

tīrraksts (124828). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

MĪLAI, MAZAI OLGIŅAI PAR PIEMIŅU (238. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 8. septembrī. Pēdējais Raiņa rakstītais dzejolis.

Pirmpublicējums JZ, 1929, 207. nr, 13. sept.

Saglabājies melnraksts (22756/39, datēts ar 1929. g. 8. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Dzejolis veltīts Raiņa pazīstamai meitenei — Olgai Riekstiņai.

VASARAS RUDENS (238. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 141. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22756/74, datēts ar 1929. g.). Sajā izdevuma

iespiests pēc tīrraksta.

«LAPIŅAS, MĀSIŅAS, KOSI JŪS PUŠĶOTAS GUUET UZ GALDA»

(239. Ipp.)

Domājams, sacerēts ģimnāzista gados. Pirmpublicējums «Raiņa ga-

dagrāmatā 1975». R., 1975, 75. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23097/7), kas Raiņa arhīvā atrodas dzejnieka

ģimnāzijas laika manuskriptos. Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TECI, TECI, KUMELIŅU» (240. Ipp.)

Spriežot pēc dzejoļa stila, tas, domājams, sacerēts ģimnāzista gados.
Pinupublicējums «Raiņa gadagrāmatā 1975». R„ 1975, 75.—76. Ipp.

Saglabājies melnraksts (23097/J), kas Raiņa arhīvā atrodas starp

viņa ģimnāzijas un studiju laika dzejoļiem. Sajā izdevumā iespiests
pēc melnraksta.

«put, vējiņu, ziemeliti» (24i. ipp.)

Spriežot pec dzejoļa stila, tas, domājams, sacerēts ģimnāzista gados.

Pirmpublicējums krājuma «Dvēseles dziesmas», 14. Ipp.
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Saglabājies melnraksts (23097/4), kas Raiņa arhīvā atrodas starp ripa

ģimnāzijas un studiju laika dzejoļiem. Sajā izdevumā iespiests pēc
melrrraksta.

«ATŅEM CILVĒKAM PRĀTU UN SIRDI. VIŅŠ LAIMĪGĀKS LIKSIES»

(241. Ipp.)

Domājams, sarerēts studiju gados. Pirmpublicējums RR, 143. Ipp.

Saglabājies tīrraksts Raipa Jaunības gadu rokrakstā (23097/119, ar

virsrakstu «Paradoksons») un divi melnraksti (22730/4 un 22730/5).

Melnrakstā 22730/4 ir sāda Raiņa piezīme par sacerēšanas laiku: «nf

vēlākā laikā: piem., Pēterpilī.» Sajā izdevumā iespiests pec melnraksta

22730/4. Sis melnraksts, spriežot pēc Raiņa rokraksta, ir radies vēlākā

laikā nekā tīrraksts.

«BEZ PRĀTA KUSTONIS SPĒJ JUST MAN LIDZI» (242. ipp.)

10.—13. rinda sacerēta 1906. g. 27. augustā. 10.—13. rindas pirmpub-

licējums krājuma «Jaunais spēks» pirmizdevumā, 12. ipp. Visa dzejoja

pirmpublicējums JZ, 1932, 106. nr., 13. maijā, ar virsrakstu «Cilvēks un

kustonis».

Saglabājies dzejoļa melnraksts (22766/37) un divi 10.—13. rindai

tīrraksti (16036, ar virsrakstu «Mirt klajā laukā»; 22736, datēts ar

1906. g. 27. augustu, bee virsraksta). Saja izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

«APSAGAUZt RAUDĀJĀS» (242. Ipp.)

Spriežot pēc dzejoļa satura, sacerēts ap 1894. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (2289424). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

Nefti (apvictvārds) — ne vairs.

■Suplatrņfi — Schuhplattl (vācu vai.), bavāriešu tautas deja.

Bairišlugas — t. s. kalniešu lugas, kurās attēlota bavāriešu dzīve,

parasti sentimentālas, ar daudzām tautas dziesmām un dejām, Jodele-

Pose — vācu jokuluga.

Ebeilu* — Hermavis Rode-Ebelings, vācu režisors, 1886.—1893. g

Riga« Labviešu t&itra diiektors. «Kalniešu lugas» bija raksturīga viņa

izraudzītā repertuāra sastdvdaļa. Buržuāziskā prese tās apsveica, bet «Die-

nas Lapa» pārmeta, ka to saturs ir svešs latviešu tautas garam. Viena

no pirmajām «kalniešu lugām») uz Rīgas Latviešu teātra skatuves bija

L. Ganghorera un H. Neicrta «Svētbilžu griezējs», kurā darbība rhi'-ī-

--jās uz Alpu ainavas Jona (pirmizrāde 1887. g.). Otrajā cēlienā ar beo-
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gālisko uguņu paltdzibu bija radits «Alpu sārtums», ko afišas Ipa*

rek.amēja.

Alma — H. Zūdermaņa lugas «Gods» varone.

Laima — Aspazijas lugas «Zaudētas tiesības» varone.

Progresīvā sabiedrība apsveica abu lugu parādīšanos Rīgas Latvi<*4u

teātrī (1894. g.), bet buržuāziskās aprindas visādi noniecināja šos Insce-

nējumus. Abas lugas izraisīja polemiku. Progresīvie kritiķi, cinklarnrea

par reālismu, prasija, lai literatūra un māksla atspoguļotu dzives Īste-

nību patiesi, atsedzot tās negācijas, bet buržuāziskie kritiķi apgalvoja,
ka tā ir Izdabāšana Jatržu netīrajām dztpām, zem kailas patiesības eti-

ķetes pasniegta inde, kas cilvēces slimības nedziedē, bet vēl vairāk

saasina. Raiņa dzejolis radies sakarā ar šo polemika.

ŠODIEN (243. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

63. Ipp., citā redakcijā, ar virsrakstu «Pirmā diena».

Saglabājies tīrraksts (23092/42) Raiņa cietuma dzejoļu manuskriptā

un teksts Aspazijas rokrakstā (23092/27, ar virsrakstu «Erster Tag«),

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

ILGĀS (243. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

64. Ipp., ar virsrakstu «Ceturtā diena».

Saglabājies tīrraksts (23092/44) Raiņa cietuma dzejoļu manuskriptā

un teksts Aspazijas rokrakstā (23092,8, ar virsrakstu «Vierler Tag»).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

PRIECA LAIMĪGA (243. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

70. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23092/45) Raiņa cietuma dzejoļu manuskriptā,

Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

ZVAIGZNES (243. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

71. Ipp., ar virsrakstu «Tavs vaigs».

Saglabājies tīrraksts (23092/42) Raip» cietuma dzejoju manuskriptā.

Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.
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UZ BEIGĀM lET (244. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

88 Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23092/51) Raiņa cietuma dzejoļu manuskriptā,

Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

DOMI (244. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi tīrraksti (23092/41 un 23092/45) un dzejoja teksts

vācu valodā (23092/44):

Wie Rauch vor meinem Fenster

Spinnt Phantasie Gespenster,

Webt Krankheit und Tod ins Gewebe —

Liebling, bleib stark mir und lebe!

Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta 23092/41, kas atrodas Raiņa

cietuma dzejoļu manuskriptā.

TÄLS VIESIS (245. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas»,

76. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23092/41—42) Raiņa cietuma dzejoļu manu-

skriptā un teksts Aspazijas rokrakstā (23092/22). Sajā izdevumā lespiesti

pēc tīrraksta.

PĀRPILNĪBA (245. Ipp.)

Sacerēts ne vēlāk par 1902. g. novembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22974/8, bez virsraksta) un divi vienādi tīr-

raksti (22761 un 23098/21). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrrakstiem.

Rainis sakumā bija paredzējis dzejoli uzņemt «Tālās noskaņās zilā

vakarā», bet vēlāk no šī nodoma atteicās. Dzejolis atrodas krājuma

«Tālas noskaņas zilā vakarā» cenzūras eksemplārā.

«TOMĒR UN TOMĒR ES TEVI MĪLU» (246. Ipp.)

Pirmpublicējums grāmatā «Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā»!

2. d. R., 1937, 161. Ipp., kur teikts, ka Rainis izsūtījis dzejoli no cie-

tuma Aspazijai.

Saglabājies 1.—12. rindas melnraksts (23092/62), visa dzejoļa tīr-

raksts (124081) un teksts Aspazijas rokrakstā (15622). Sajā Izdevuma

lespiests pēc tīrraksta.



«LAI JAUNA LAIME» (246. Ipp.)

Domājams, sacerēts laikā no 1097. līdz 1903. g. Pirmpublicējums

klājumā «Dvēseles dziesmas», 111. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23098/23). Tas atrodas kladē, kurā Rainis

ieraksti|is dzejojus, kas sacerēti 1897.—1903. g. Sajā izdevumā iespiests

pēc tirraksta.

«ASAS, BALTAS LIESMAS DZEL» (246. Ipp.)

Sacerēts ap 1900. g. Pirmpublicējums JZ, 1934. 236. nr., 18. okt.

Saglabājies melnraksts (23096/45) krājuma «Tālas noskaņas zilā va-

karā» manuskriptā un tris tīrraksti (22749/20; 22997/28; 23097/63). Sajā

izdevumā iespiests pēc tirraksta 22997/28.

«JOS DIENDERU DVĒSLES» (246. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22928/45). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

SMIEKLI (247. Ipp.)

1.—4. rindas pirmpublicējums JZ, 1Q35, 209. nr., 14. sept., 5.—

7. rindas — krājumā «Dvēseles dziesmas», 107. Ipp. A. Birkerta komen-

tāros «Dvēseles dziesmās», 155. Ipp., norādīts, ka 5.—7. rinda sacerēta

krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» tapšanas laikā.

Saglabājies tīrraksts (22730/10). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

PIETICĪGS VIRS (247. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22987/16).Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

LABĀKA POLITIKA (247. Ipp.J

Domājams, sacerēts laikā no 1897. līdz 1903. g. Pirmpublicējums

(autogrāfs) žurnālā «Atpūta», 1931, 367. nr., 15. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (23098/29, bez virsraksta; 22757/12). Tīr-

raksts 23098/29 atrodas kladē, kurā Rainis ierakstījis dzejojus, kas sa-

cerēti 1897.—1903. g. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22757T2.

«TU ZOSI KAM GRIBI PAR DĀVANU DOT» (248. Ipp.)

Domājams, sacerēts laikā no 1897. lidz 1903. g. Pirmpublicējums JZ,

1934, 236. nr., 18. okt
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Saglabājies tīrraksts (23098/27). Tas atrodas kladē, kura Raini?

ierakstījis dzejojus, kas sacerēti 1897.—1903. g. Sajā Izdevumā iespieaN

pēc tirraksta.

PĒDĒJAIS GLĀBIŅŠ (248. Ipp.)

Domājams, sacerēts gadsimta sākumā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23090/23). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

Dzejolis vērsts pret laikrakstu «Baltijas Vēstnesis», ar kuiu Rainis

gadsimta sākumā polemizēja.

KAM DUSMOTIES? (248. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23090/87). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

Lidits — sprāgstviela.

DUBULTU GRĀMATU VEŠANAS DERĪGUMS (248. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies ürraksts (23090/23). Sajā Izdevumā iespiesls pēc tīr-

raksta.

BASKĀJIESU DZIESMA (249. Ipp.)

Pirmpubllcēj ums.

Saglabājies tīrraksts (23096 63). Sajā Izdevumā iespiest pēc tīr-

raksta.

«NECEL TOS, KAS SNAUŽ, —» (250. Ipp.)

Domājams, sacerēts 1908. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (17016), kura otrā pusē ir kādas Ratua rakstī-

tas vēstules melnraksts, kas datēts ar 1908. g. 6. maiju. Sajā izJevumā

lespiests pēc tīrraksta.

«MUMS PLINŠU NAU, KAS SAUJ» (250. Ipp.)

Domājams, sacerēts gadsimta sākumā. Pirmpublicējum1?.

Saglabājies melnraksts (23090 7lj krājuma «Tālas noekauas zilā va-

karā» manuskriptā. Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta*



«VISAPKĀRT ZILI LEDI BIEZIEM BLĀĶIEM» (250. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/118). Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

TAVA MILA (250. Ipp.)

Sacerēta 1897. g.f domājams, jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas

ziedi», 66. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22973/30), divi tīrraksti (23098/8; 15611, As-

pazijai rakstītā vēstulē, kas datēta ar 1897. g. 29. Jūliju) un mašīn-

raksts (120998). Sajā izdevumā iesj)iests pēc tīrraksta 23098/8.

«ACIS PLATI VER» (250. Ipp.)

Domājams, sacerēts laikā no 1897. lidz 1903. g. Pirmpublicējums

(autogrāfs) žurnālā «Atpūta», 1932, 423. nr., 18. Ipp.

Saglabājušies trīs tīrraksti (22721/62, ar virsrakstu «Vira prāts»

23098/23; 22721/64). TTnaksts 23098/23 atrodas kladē, kura Raini»

ierakstījis dzejoļus, kas sacerēti 1897.—1903. g. Sajā izdevumā iespiesti

pēc tirraksta 22721/61.

ELEMENTĀRAS VARAS (251. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Lielās līnijas», 124. Ipp., A. Birkerta ko-

mentāros šajā krājumā teikts, ka dzejolis sacerēts 1900. g.

Saglabājušies divi tīrraksti (2273633, bez virsraksta; 22781/55). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22781/55.

«KO DAUDZINĀT MUMS TAISNĪBU UN VALUT» (251. Ipp.)

Domājams, sacerēts laikā no 1897. līdz 1903. g. Pirmpublicējums
krājumā «Mūza cīņās», 94. Ipp.

Saglabājies 1.—7. rindas melnraksts (22721/75), 1.—6. rindas meln-

raksts (22973/33), 1.—6. rindas tīrraksts (23098/8), visi trīs ar virsrakstu

«Vergiem». Saglabājies arī I.—B. rindas tīrraksts (22730/64, ar virsrak-

stu «Jauni klausībnieki») un divi visa dzejoļa tīrraksti (22809/97 un

22809/98). L—6. rindas tīrraksts atrodas kladē, kurā Rainis ierakstīji*
dzejoļus, kas *acereü 1897.—1903. g. iaja izdevumā iespiests pēc tir-

raksta 22809/98.
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«KĀ CIRULS DZIESMAS» (251. Ipp.)

Domājams, sacerēts laikā no 1897. līdz 1903. g. Pirmpublicējums JZ,

1934, 72. nr., 31. martā.

Saglabājies tīrraksts (23098/27). Tas atrodas kladē, kurā Rainis

ierakstījis dzejojus, kas sacerēti 1897.—1903. g. Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

LAIME (252. Ipp.)

Domājams, sacerēts laikā no 1897. lidz 1903. g. Pirmpublicējums JZ,

1935, 230. nr., 9. dcc.

Saglabājies tīrraksts (23098/27). Tas atrodas kladē, kurā RainU

ierakstījis dzejojus, kas sacerēti 1897.—1903. g. Sajā izdevumā iespiests

pēc tirraksta.

KARS (252. Ipp.)

Spriežot pēc papīra, uz kura dzejolis rakstīts, tas sacerēts gadsiti »a

sākumā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas», 91. Ipp., bez

virsraksta.

Saglabājies tīrraksts (22809/242). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta.

JAUNS DARBS (253. Ipp.)

Spriežot pēc papira, uz kura dzejolis rakstits, tas sacerēts gadsimta

sākumā. Pirmpublicējums krājumā «Mūza cīnās», 14. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22809/7—B). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

PASAULE (254. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1936, 99. nr., 2. maijā.

Saglabājies tirraksts (22781/36). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

A. Birkerta komentāros krājumā «Lielās līnijas», 151. Ipp., norādīts,

ka dzejolis sacerēts 1908. g. Turpat nepareizi sacīts, ka dzejoja pirm-

publicējums ir «Lielajās līnijās».

KO LAI SOTA? (254. ipp.)

Domājams, sacerēts jaunības gados. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23093/8), kas Raipa arhīvā glabājas kopā ar

dzejnieka jaunibas gadu dzejojiem. Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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«KO TIE BRĒĶI BRĒKAS CEĻ» (254. Ipp.)

Sacerēls 1898. g.r aizstāvot liberālo avīžnieku lerosinājumu nodibi

nāt īpašu fondu rakstnieku atbalstīšanai. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22987/11). sajā izdevumā iespiests pēc meln

faksta.

«JOS ĶIRCINĀJĀT LIELO DZEJNIEKU» (255. Ipp.)

Domājams, sacerēts 90. gadu beigās. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22987/15), kas glabājas kopā ar Raiņa hu-

moristiski satīriskajiem dzejoļiem, kuri sacerēti ap šo laiku. Sajā iz-

devumā iespiests pēc melnraksta.

JAUNAS SĒKLAS GRAUDIŅI (255. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1935, 95. nr., 27. apr.

Saglabājies melnraksts (22756/107). Sajā Izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

«MC2IGÄ MIRDZUMĀ» (255. Ipp.)

Spriežot pēc tīrrakstam i/mantot.t papīra, dzejolis sacerēts ap

1908. g. Pirmpublicējums JZ, 1936, 61. nr., 14. martā.

Saglabājies tīrraksts (22781/38). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«BET MANIM SPĒKA» (256. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (2273632). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

«GAR KRASTU NETĪRS SNIEGS, — TĀS ATLIEKAS» (256. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Airas ziedi», 47. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22923/66) un tīrraksts (22756/116). Sajā iz-

devumā iespiests pēc tīrraksta.

SNIEGS. SALA (256. Ipp.)

1.—6. rinda pirmo reizi publicēta krājumā «Lielās līnijas», 80. Ipp.,

pārējās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies tīrraksts (22925/130). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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«KAD CITI MĪLĒJA, TAD JŪS JAU ARI» (257. Ipp.)

2.—17. rindas pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 121. Ipp.,

I. rinda pirmo reizi publicēta šajā izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22756779). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

«GUĻ JURA, TĒRPTA TUMSI ZILOS SVĀRKOS» (258. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (2273635). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

«GUĻ JŪRA, LIDZI LIELAI LĪDAKAI» (258. Ipp.)

Sacerēts gadsimta sākumā. Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas», 53. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22736/27) un tīrraksts (22730/9), kas rakstīts

uz vienas lapiņas ar «Vētras sejas» dzejoli «Purva vaivariņš», kurš

sacerēts 1903. g. Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«ZILA JURAS PLĀKSNE, TUMSAS GRUMBAS» (258. Ipp.)

Spriežot pēc satura, domājams, sacerēts 1929. g., rakstot dzejoli

«Zudis viss, ko mēs ar acīm redzam», kas datēts ar 1929. g. 12. maiju.

Pirmpublicējums krājumā «Lielas Ūnijas», 82. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22781/21). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«NESŪDZIES PAR NEMIERU» (259. Ipp.)

Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā «Atpūta», 1932, 389. nr., 15. Ipp.

Saglabājušies divi vienādi tīrraksti (22721/59 un 22721/60). Sajā iz-

devumā iespiests pēc tīrrakstiem.

«AK NE, KAS LIELS, TAS LIELS SEV PAŠAM» (259. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas», 105. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22730,45). Sajā izdevumā lespiests pēc meln-

raksta.

«UZ LAIMĪGU JAUNGADU» (259. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (127801). Sajā Izdevumā lespiests pēc tīrraltsta.

Dzejolis ir Jaungada apsveikums Birutai Skujeniecei, rakstīts viņai

sūtītā kartītē, uz kuras attēlotas trīs neļķes. Kartīte adresēta Birutai

Dambekalnei, Maskava. Aktrise apprecējās 1908. g. un dzīvoja Maskavā

1907.—1909. g., kā arī pirmā pasaules kara laikā.
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DZĪVES VĒRTĪBA (259. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 245. nr., 28. okt.

Saglabājies melnraksts (22736/51, bez virsraksta), ēetru rindu tīr-

raksts (22756/63, ar virsrakstu «Darbs») un dzejoļa tīrraksts (2275666).

Sajā izdevumā iespiests pēc dzejoja tīrraksta.

A. Birkerta komentāros krājumā «Aizas ziedi», 155. Ipp., norādīts,

ka dzejolis sacerēts ap 1909. g.

«VĀRDS SMILTIS KAISA» (260. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22721/157). Sajā izdevumā lespiests pēc tīr-

raksta.

«NĀVEI NAU VARAS TO PAŅEMT, KAS MUZAM IR NEMIRSTĪGS

TEVI» (260. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Lielās Ūnijas», 120. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/146). Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

«KUR VIEN ES LIEKU ROKU KLĀTU» (260. Ipp.)

Pirmpublicējums KR, 5. sēj., 399. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925147). Sajā izdevumā lespiests pēc

melnraksta.

«AIZ TVAIKU BLĀĶIEM SAULE TUMSI SARKA» (260. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/122). Sajā Izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

«NO VIĻŅU ŠĻAKSTIEM DREB KLINŠU SIENAS» (261. Ipp.)

Domājams, sacerēts ap 1921. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22779/242) uz papīra strēmelītes, kas otrā pusē

datēta ar 1921. g. 15. maiju. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«VAI VTSAS SIS JOTAS» (261. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22928/63). Sajā Izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

Dzejoļa motīvi radniecīgi «Vētras sējas» dzejolim «Pārpilnā mērā».

Skat. zinātniskā izdevuma 1. sēj., 243. Ipp,
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«GAN AUGS, GAN IZAUGS» (261. Ipp.)

Domājams, sacerēts ap 1907.—1910. g., kad Rainis strādāja pie

krājuma «Tie, kas neaizmirst». Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22768/100) krājuma «Tie kas neaizmirst» ra-

dāmo domu un dzejoļu uzmetumu manuskriptā. Sajā izdevumā iespiests

pēc melnraksta.

«KAS MAN REIZI ROKĀS TIEKAS» (261. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23097/12). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

«DZELTĒJUSI BĒRZU ZARI» (262. Ipp.)

Pirmpublicējums (autogrāfs) žurnālā «Atpūta», 1932, 415. nr„

18. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22749/46) un tīrraksts (22928/18). Sajā izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

ASINS PILĪTE (262. Ipp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1930, 11. nr., 1327.—1328. Ipp.

Saglabājies melnraksts (15623) un tīrraksts (15623). Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

PĒDĒJĀ MĪLAS NAKTS (263. Ipp.)

Domājams, sacerēts 1926. g. 8. septembri. Pirmpublicējums krājumā

«Aizas ziedi», 93.—94. Ipp., bez pēdējiem trim pantiem.

Saglabājies 17.—28., 53.—60. rindas melnraksts (22756/73, ar virs-

rakstiem «Mīlas nakts», «Pēdējā mīlas nakts») un visa dzejoļa tīrraksti

(22756/69—72). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Raiņa arhīvā atrodas lapiua (22756/89), uz kuras dzejnieks uzrak-

stījis «Mīla stiprāka par nāvi», kā ari dzejoja virsrakstu — «Pēdē|ā

milas nakts» un piezīmes par sievietes un vīrieša attiecībām. Piezīmes,

kas datētas ar 1926. g. 8. septembri, liecina, ka pie dzejoļa strādāts

šajā laikā.

«VISU APŅEMT TEVI KATRU BRIDI» (266. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22748/75). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.



441

«TU SLAIKAIS LINIŅS ZAĻIEM SVĀRCIŅIEM» (266. Ipp.)

Spriežot pēc papīra, uz kura dzejolis rakstīts, sacerēts gadsimta

sākumā. Pirmpublicējums JZ, 1932, 175. nr., 8. aug., ar virsrakstu

«Liniņš».

Saglabājies tīrraksts (22809/242). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

Pirmpublicējumā dzejolim ir vēl 12.—14. rinda, kādu tīrrakstā nav:

I dvēslei neļauj brīvi aizlaisties,

Lai vīna zilā nāves ziedā zied

Kā tu.

«PEC KĀ TIK ILGI SAUCU» (267. Ipp.)

Pi i mpubliceļums.

Saglabājies melnraksts (23286/67). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

«PRIEKŠMETI TIKAI UN VIELAS IR VISS, KO TU REDZI SEV

APKĀRT» (267. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22863/3). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«LAI AR AUSIS NEDZIRDĒTU» (268. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23097/12) un tīrraksts (23097/26). Sajā Iz-

devuma iespiests pēc tīrraksta.

«SLĪKT: PALĪGA NECERĒT. —» (268. Ipp.)

Pirmpublicējums RR, 142. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23097/116). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

ĪSTĀKĀ ZELTA VALUTA (269. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22746/174). Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

«MANS ZELTA ZIEDS NO DZIVES RAUTS —» (269. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. Pirmpublicējums grāmatā «Rainis un Aspazija

dzīvē un mākslā», 2. d. R., 1937, 163. Ipp,



442

Saglabājies melnraksts (16204) un tīrraksts 1897. g. jūnija Aspazijai

rakstītā vēstulē (16198). Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

Vēstulē rakstīts: «Tad, mīļais putniņ, es nosūtu ari vienu gluži vāju

dzejoliti, ne šodienas. Pirmās divas rindas variē pantu, kuru kāds

arestants ir uzrakstījis uz mana loga (..] Arestanta dziesmiņa latviskajā

tulkojumā ir šāda:

Zuda puķītes te visubrangākās,

Zuda laime man, nabagam,

Es nomanu: man tā lēma visaugstākais,

Ka vārgt būs man pasaulē vienam.

Tā ir pavisam glīta.»

«KURPU AIZIET MĪLAS LIESMAS» (269. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23097/2B). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«MIRDZ PLAŠAS, SAULAINAS TĀLES MAN PRIEKŠĀ» (270. ipp.)

Domājams, sacerēts 20. gadu sākumā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22780/53) «Sudrabotas gaismas» manuskrlplft.

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Sākumā Rainis dzejoli bija paredzējis levietot krājumā «Sudraboti

gaisma» aiz dzejoļa «Taurenīt, manu zelta taurenīt». Pirms dzejoja vM

bija iecerējis likt vārsmu «Tu ģīmetni man dod un raksturu», bet ari

tā netika ietverta minētajā krājumā.

«ES TEVTM ROKU UZLIKU» (270. Ipp.)

Domājams, sacerēts 20. gadu sākumā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/212) krājuma «Mēness meitiņa» ma-

nuskriptā. Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TIK RĀMS VISAPKĀRT, PILNS AR DZĪVES DVESMU» (271. Ipp.)

Domājams, sacerēts 20. gadu sākumā. Pirmpublicējums JZ, 1932,

156. nr., 16. jūl., dzejolī «Saule dienvidos», kura rokraksts Raiņa arhīvā

nav atrasts.

Saglabājies melnraksts (22923/66) krājuma «Mēness meitiņa» ma-

nuskriptā. Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«JĀDZER LIDZ DIBENAM KAUSS» (271. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22746 114). Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

«KAS SPĒTU ABUS SPĒKUS SAVIENOT» (271. Ipp)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 190. nr., 25. aug.

Saglabājies h'rraksts (22997/12) un mašīnraksts (22997/12). Sajā Izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

IT KĀ VĒSMAS VĀLOTS (272. Ipp.)

Pirmpublicējums RR, 144. Ipp.

Saglabājies teksts Aspazijas rokrakstā (23097/123). Sajā izdevumā

iespiests pēc šī teksta.

OZOLS (272. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/117). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«PA MANIEM MELNTEM MATIEM VIJAS VALGI» (273. Ipp)

Pirmpublicējums krājumā «Lielās Ūnijas», ciklā «Mīla», 93. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/38). Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

MU2U ILGAS, CIEŠANAS (273. Ipp.)

Piimpublicējums JZ, 1932, 234. nr, 15. okt, ar virsrakstu «Mūza

ilgas».

Saglabājies 1.—5. rindas melnraksts (22736/52, bez virsraksta) un

visa dzejo|a melnraksts (22756/77). Sajā izdevumā iespiests pēc visa

dzejoļa melnraksta.

5. rindā: kūrējs — domāts priesteris, kas kurina ziedokļa uguni.

«TO DIENU ES GAN PIEMINĒŠU ILGI» (274. Ipp.)
_ *

Domājama, sacerēts ap 1910. g. 19.—53. rinda pirmo reizi publicēta

krājumā «Lielās līnijas», 20.—21. Ipp., pārējās rindas — šajā izdevumā.

A. Birkerta komentāros «Lielajās Ūnijās», 150. Ipp., norādīts, ka krā-

jumā publicētais teksts sacerēts 1906., 1907. g.

Saglabājies melnraksts (22925/183—185). Sajā izdevumā iespiests pēc

melnraksta. Melnraksta beigās ir piezīme, kas datēta ar 1910. g. 20. ok-

tobri.
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«MAN MIERS UN LAIME SIRDI LIJA» (279. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas», 115. Ipp. A. Birkerta

komentāros «Dvēseles dziesmās», 154. Ipp., norādits, ka dzejolis sacerēt»

ģimnāzijas gados (1882—1883).

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR 5. sēj., 5. Ipp.

«AI, LAIMIŅA, MĀMULIŅA» (279. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas», 115. Ipp. A. Birkeita

komentāros «Dvēseles dziesmās», 153. Ipp., norādits, ka dzejolis sacerēts

ģimnāzijas gados.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 5. Ipp.

ZIBENS SPĒRIENS (279. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ 1932, 89. nr., 22. apr. A. Birkerta komentāros

krājumā «Sirds devējs», 167. Ipp., norādits, ka dzejolis sacerēts

1886. g. 11. jūnijā.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 14. Ipp.

«NEIZPROTAMĀ SPĒKA PĀRMĒRĀ» (280. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dziesmas», 122. Ipp. A. Birkert»

komentāros «Dvēseles dziesmās», 155. Ipp., teikts: «Manuskripta stūri

atzīmēts 97, kas, domājams, nozīmē sacerēšanas vai aizsākšanas gadu.

Rakstīts pa divi lāgi.»

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 90. Ipp.

«MĒS PIEVĀKSIM 7ĀS DĀRGĀS ASINIS» (281. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 102. Ipp. A. Birkerta ko

mentāros «Aizas ziedos», 154. ljīp., norādīts, ka dzejolis sacerēts

1907. g. 17. decembri.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 6. sēj., 290. Ipp.

«PIE VISUMA TEV JĀPIESIENAS KLĀT» (281. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1935, 52. nr., 2. martā. A. Birkerta komentāros

krājami «Aizas ziedi», 155. Ipp., norādīts, ka dzejolis sacerēts 1908. g.

30. septembri.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 6. sēj., 299. Ipp,

«AIZ VAKARA, RITA» (281. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1935, 52. nr., 2. martā. A. Birkerta komentāros

krājumā «Lielās līnijas», 151. Ipp, norādīts, ka dzejolis sacerēts ap

1910. g.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 409. Ipp.
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«NO VISA SEVI ATBRIVE UN TOPI» (281. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1935, 273. nr„ 30. nov. A. Birkerta komentā-

ros krājumā «Aizas ziedi», 156. Ipp., norādits, ka dzejolis sacerēts

1912. g. 28. septembrī.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 6. sēj., 319. Ipp.

«NU MANĀ SIRDI KLUSS UN GAISS» (282. Ipp.)

Pirmpublicējums, domājams, krājumā «Aizas ziedi», 109. Ipp. A. Bir-

kerta komentāros «Aizas ziedos», 156. Ipp., norādīts, ka dzejolis sace-

rēts 1913. g. 9. maijā.

Sajā Izdevumā iespiests pēc teksta KR, 6. sēj., 323. Ipp.

«MIRS MOSU MŪZA, BET MOZIGA BOS» (282. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1935, 257. nr., 11. nov„ datēts ar 1917. g.

3. augustu.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 6. sēj., 334. Ipp.

«ES VIENMĒR ESMU DZĪVOJIS» (282. Ipp.)

Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi», 108. Ipp. A. Birkerta ko-

mentāros «Aizas ziedos», 156. Ipp., norādīts, ka dzejolis sacerēts

1919. g. 12. februārī.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 6. sēj., 335. Ipp.

«TU DZĪVOSI PASAULĒ UN BOSI PIE SEVIS» (282. Ipp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr., 14. Ipp., datēts ar

1922. g. 24. februāri.

Sāja izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«TU STĀVĒSI SAULE, UN TEVI NEPAZĪS» (282. Ipp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1929, 261. nr., 14. Ipp., datēts ar

1922. g. 24. februāri.

Sajā izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

«NEREDZ VEL GLU2I JAUNO UN PRĀTU?» (283. Ipp.)

Pirmpublicējums žurnālā «Domas», 1931, 12. nr., 897. Ipp., ar virs-

rakstu «Jaunais spēks».

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 408. Ipp.
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Pirmpublicējums KR, 5. sēj., 410. Ipp.

Sāja izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma.

Sajā izdevumā dzejoja 14. rindā «vajaga» labots par «vajgn».

SĀPJU CEĻŠ (285. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1032, 273. nr., 2. dcc.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 431. Ipp.

GATAVOJIES (285. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 215. nr„ 23. sept.

Saglabājies 3.-4. rindas melnraksts (22997/31, datēts ar 1928. «

9. septembri, bez virsraksta). Sajā izdevumā iespiests pēc teksta Kk,

5. sēj., 432. Ipp.

RUDENS DZEJA (286. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 191. nr., 26. aug.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 435. Ipp.

TU SĀPES lESI (286. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 275. nr., 5. dcc.

Sajā izdevumā iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 436. Ipp.

RUDENS VĒTRA (287. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 191. nr., 26. aug.

Sajā izdevuma iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 437. Ipp.

«CAUR MIESĀM SĪKAS UGUNSDZIRKSTTS LIST» (288. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 198. nr., 3. sept., ar virsrakstu «Mila».

Saglabājies 16—17. rindas tīrraksts (22997/9—10). Sajā Izdevumā

iespiests pēc teksta KR, 5. sēj., 451. Ipp.
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UZMETUMI

KOMENTĀRI UZMETUMIEM

«LIELAIS MESLU POLIS» (201. Ipp.)

Sacerēts Viloā 1889. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (23097/57, datēts: Vljoā, 1889, g). Sajā iz-

devumā iespiests pēc melnraksta.

«GUL MĀKOŅI KÄ DZELTENPALSI BLĀĶI» (293. Ipp.)

Domājams, sacerēts 1901. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies 1, rindas melnraksts (2273634), visa teksta melnraksts

(22749/48) un divi tirraksti (127911/3 un 127911/4, abi datēti nr

1902. g.). Tīrrakstā 127911/3 datējums no 1902. g. pārlabots par 1901. g.

Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta 127911/3.

«SNIEGS lEPELĒKS UN IZKURTIS» (293. Ipp.)

Sacerēts 1901. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/36, datēts ar 1901. g). Sajā izdevumā

iespiests pēc tirraksta.

«LAISKOS LOKOS VANAGS LIDO» (293. Ipp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums,

Saglabājies melnraksts (22749/46) un tīrraksts (22925/37, dotēts ar

1002. g.). Sajā izdevumā iespiesta pēc tīrraksta,

«KAM KRŪTIS SAULES DZĪVE KARSTI KVĒLO» (293. ipp.)

Sacerēts 1902. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22974/4, datēts ar 1902, g.) Sajā izdevumā

iespiests pēc melnraksta.
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«TIK JOSU DĒĻ MĒS BIJĀM PESIMISTI» (294. Ipp.)

Sacerēts 1900.—1903. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies 1.—2., 5.-6. rindas melnraksts (22749/48), 3.-4. rindu

melnraksts (29542/3) un visa teksta tīrraksts (127911/155, datēts ai

1900.—1903. g.). Sajā izdevumā iespiests pēc tīiraksta.

«TIEM GĻĒVAJIEM GLĀBIŅŠ IZDOMĀTS» (294. Ipp.)

Sacerēts 1905. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22974/1) un tīrraksts (22973/8), abi datēti er

1905. g. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«LIDZI STRĀDĀT, RADOT VIENU TAUTU» (295. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 22. maijā. 1.—2. rinda pirmo reizi publicēta krā

jumā «Aizas ziedi», 112. Ipp., 3.-4. rinda — 102. Ipp., pārējās rin

das — šajā izdevumā.

Saglabājies 1.—2. rindas melnraksts (22922/45) un visa teksta ti'

raksts (22756/106), abi datēti ar 1906. g. 22. maiju. Sajā izdevumi

lespiests pēc tīrraksta.

IZ PILSĒTAS DZIVES (296. Ipp.)

Sacerēts 1906. g. 27. maijā. Pirmpublicējums grāmatā «Rainis. Lite

rārais mantojums», l. sēj. R., 1957, 386.-387. Ipp.

Saglabāties 1.—9. rindas melnraksts (22922/166. datēts ar 1906. g.

27. maiju) un visa teksta tīrraksts (22922/202). Sajā izdevumā iespiest*

pēc tirraksta. Pirmpublicējumā iespiests pēc melnraksta.

«NAKTS PĒC NAKTS» (297. Ipp.)

Sacerēts 1903., 1906. g. Pirmpublicējuma.

Saglabājies tīrraksts (22928/38, datēts ar 1903., 1906. g.j. SaJB U

devumā iespiests pēc tirraksta.

«BĒRT KRUSU AR SAUJU» (297. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 28. februārī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22766/11, datēts ar 1907, g. 28. februāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KARSTA SAULE, VĒSA SMILTS» (297. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 2. augustā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22844/65) un tīrraksts (22923/56), abi datēti

ar 1907. g. 2. augustu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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«SĪKAS LAPAS SARKANĀBOLIŅAM» (297. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 20. septembri. Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi vienādi tīrraksti (22925/138 un 22925 332. abi da-

tēti ar 1907. g. 20. septembri). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrrakstiem.

«MEZS TEV IR BEZ BALSS» (298. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 20. septembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/47) un divi tīrraksti (22925/332, datēts

ar 1907. g. 20. septembri; 22925/333). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta 22925/332,

«VILNU VAIDAS APKLUSUŠAS» (298. Ipp.)

Sacerēts 1907. g. 20. septembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/40) un divi tīrraksti (22925/332, datēts

ar 1907. g. 20. septembri; 22925/334). Sajā Izdevumā iespiests pēc

tīrraksta 22925/332.

KRĀSAS (298. Ipp.) -

Sacerēts 1907. g. 17. decembri. Pumpublkējums krājumā «Aizas

ziedi», 52. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22729/48, bez virsraksta) un tīrraksts

(22756 8). abi datēti ar 1907. g. 17. decembri. Sajā izdevumā iespiests

pēc tirraksta.

«ESI SVEICINĀTS KĀ BAGĀTS RUDENS» (298. Ipp.)

Sacerēts 1908. g. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/154), datēts ar 1908. g. Sajā Izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

«TU ESI DZIESMA MANĀ SIRDI» (299. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 25. martā. 1. rinda pirmo reizi publicēta sajā izde-

vumā, pārējās rindas — JZ, 1935, 161. nr., 20. jūlijā.

Saglabājies melnraksts (22756/80, datēts ar 1909. g. 25. martu). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

2.—3. rindā izteiktā doma izmantota krājuma «Gals un sākums»

dzejolī «Jautājums», bet 13.—15. rindā letvertā doma — dzejoli «Būt-

nes mērķi».

«TIE ZEMU LIDO PĀRI LIELCEĻAM» (299. Ipp.)

Sacerēts 1909. g. 26. martā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/337, datēts ar 1909. g. 26. martu).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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ZIEMA (300. Ipp.)

Sacerēts 1910. g. 21. decembri. Pirmpublicējums,

Saglabājies melnraksts (22925/137, datēts ar 1910. g. 21. decembri).

Sajā Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ZAĻO LAPU REĀLISMS» (300. Ipp.)

Sacerēts 1911. g. 18. aprīlī. Pirmpublicējums JZ, 1935, 273. ar,

30. nov.

Saglabājies melnraksts (22756/114) un tīrraksts (22756/124); abi ris

tēti ar 1911. g. 18. aprili. Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«CIK SMAGS UN STIPRIS BĒRZA LIETAS KOKS» (300. Ipp.)

Sacerēts 1912. g, 24. martā. 5.-8. rinda pirmo reizi publicēta

1935, 104. nr., 9. maijā, pārējās rindas — sajā izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22781/73) un tīrraksts (22925/134), abi da-

tēti ar 1912. g. 24. martu. Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«BET ŪDENS LABS, TIK ŠAURĀ TRAUKĀ SLĒGTS» (301. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 21. aprīli. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22756/119, datēts ar 1912. g. 21. aprīli). Ss|ā

izdevumā lespiests pēc melnraksta.

«KAM PILNA MUTE SKAN, TAM GALVA TUKŠA» (30L Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 23. aprīlī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22756/119, datēts ar 1912. g. 23. aprīli). Saja

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TRIS DIENAS, TAD BUS SVEIKS; JA NEBOS SVEIKS» (30it, Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 28. aprili. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22756/119, datēts ar 1912. g. 28. aprili). Sajē

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

JOS AKLACI (302. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 28. aprīlī un 2. maijā. 1.—2. rinda pirmo reizi

publicēta krājumā «Aizas ziedi», 104. Ipp., pārējās rindas — »a)ä

izdevumā.

Saglabājušies divi melnraksti (22756/109. datēts ar 1911 g, 28. ap-

rīli un 2. maiju; 22756,120, datēls ar 1912, g, 2. maiju). Sajā izde-

vumā lespiests pēc melnraksta 22756/120,
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4. rindā Rainis atstājis tukšu vietu, kur melnrakstā 22756109 v

neloģiska forma: czajos liepās».

«UZ PĻAVAS VISU APŅEMOŠĀS ZAĻMES» (303. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 4. maijā. Pirmpublicējums.

Saglal)ājies melnraksts (22756/119, datēts ar 1911 g. 4. maiju). Sāju
izdevumā iespiests pēc melniaksta.

«VAI SPĒSI ASĀK PASTUMT MĀKOŅU (303. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 6. maijā. 1.—2. rinda pirmo reizi publicēta KR

5. sēj., 13. Ipp., pārējās rindas — šajā izdevuma.

Saglabājies melnraksts (22749/47) un I.—l rinrlrw tīrraksts

(22756T1M), abi datēti ar 1912. g. 6 maiju. Sajā izdevumā lespiests

pēc melnraksta.

1.—2. rindas pirmpublicējums datēts ar 1006. g. Kāds bijis pamats

rindas šādi datēt, nav zināms.

«LĒNI 'LKSO'LIEPAS LAPA» (304. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 30. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/341, datēts ar 1911 g. 30. maiju). Sajā

izdevumā iespiests pēc tīriaksta.

«MANA SLAVA SKAN LIDZ SAULEI» (305. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 21 Jūnijā. 2.-3. rinda pirmo reizi publicēta JZ.

1936, 2. nr., 3. janv., 1. rinda
— šajā izdevumā.

Saglabā lies tīrraksts (227.56/123, datēts ar 1912. g. 21 Jūniju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«IR CILVĒKS VAIRĀK NEKĀ MIESAS VIEN» (305. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 7. septembri. Pirmpublicējums JZ, 1935, 205. nr..

11. nov.

Saglabājies melnraksts (22756/120, datēts ar 1911 g. 7. suptembrl).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«JO ZINĀT, IDEJA IR TAUTAS PRĀTS» (305. Ipp.)

Sacerēts 1912. g. 28. septembri. 3.—4. rinda pirmo reizi publicēta

krājumā «Aizas ziedi», 110. Ipp., pārējās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22756/117, datēts ar 1911 g. 2a septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«JO PRIEKĀ SMIETIES — KAS IR CITS KĀ MILET» (306. Ipp.)

Sacerēts 1914. g. 4. aprili. Pirmpublicējums KR, 5. sēj., 429. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22925/126, datēts ar 1914. g. 4. aprili). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«NU DIEZGAN SPĪTĪGA, LAI ATSTĀVĒTU» (306. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 9. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22981/10, datēts ar 1915. g. 9. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KRAUKLIS IRA — VAKARCĀLIS» (306. Ipp.)

Sacerēts 1915. g. 28. decembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22925/145, datēts ar 1915. g. 28. decembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«JO TAURIŅI IR GAISA DZĪVIE ZIEDI» (306. Ipp.)

Sacerēts 1917. g. 17. septembri. Pirmpublicējums.

Saglabājies tirraksts (22925/154, datēts ar 1917. g. 17. septembr i

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«KAS VIENAS LIETAS DĒĻ SPĒJ VISU MEST» (307. Ipp.)

Sacerēts 1918. g. 5. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22736/41, datēts ar 1918. g. 5. jūniju). Sa|ā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«mazs, maziņš rāpulītis» (307. i pp.)

Sacerēts 1918. g. 5. novembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (123785, datēts ar 1918. g. 5. novembri). Sajl

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«IKVIENS TAVS SOLIS SADREBINA ZEMI» (307. Ipp )

Sacerēts 1921. g. 15. maijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/144, datēts ar 1921. g. 15. maiju).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KAS JOS ESAT, KALNI?» (307. Ipp.)

Sacerēts 1922. g. 14. septembrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/139, datēts ar 1922. g. 14. septembri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.
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«VIENĪBAS KAROGS —» (308. Ipp.)

Sacerēts 1924. g. 26. oktobrī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/14, datēts ar 1924. g. 26. oktobri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«KOPĪBĀ SPĒKS» (308. Ipp.)

Sacerēts 1925. g. 22. aprili. 1.—2., 5.-6., 10.—12. rinda pirmo reizi

publicēta JZ, 1935, 291. nr., 21. dcc, pārējās rindas — šajā izdevumā

Saglabājies melnraksts (22756/24, datēts ar 1925. g. 22. aprīli). Saj i

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

NORIETĒJUŠAS ZVAIGZNES (309. Ipp.)

Sacerēts 1926. g. 11. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/80, datēts ar 1926. g. 11. jūliju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ES NEVĒLOS. KA TEVI GOTU» (309. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 20. aprīlī. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/54, datēts ar 1927. g. 20. aprīli). Sajā
izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«PRETĪGS MAN SIS LAIKS AR SAVU DVESMU» (310. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 23. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/49, datēts ar 1927. g. 23. jūniju). Sajā

Izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«SIENAS PRIEKŠĀ STĀJAS AUKSTIEM VĒJIEM» (310. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 24. jūnijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/49, datēts ar 1927. g. 24. jūniju). Sajā

izdevumā k-spiests pēc melnraksta.

«NU ATVADĀMIES, MĪĻIE BEIGU DRAUGI» (311. Ipp.)

Sacerēts 1927. g. 3. jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

137. Ipp.

Saglabājies melnraksts (22756/91, datēts ar 1927. g. 3. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«BIJ LAIKS, KAD SMAGA TUMSĪBA» (312. Ipp.)

Sacerēts 1928. g. 27. janvāri. Pirmpublicējums.
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Saglabājies melnraksts (22736/56, datēts ar 1928. g. 27, janvāri).

Sajā izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«TAS BIJA PIRMDIENĀ» (312. Ipp)

Sacerēts 1928. g. 17. jūlijā. Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22925/27, datēts ar 1928. g. 17. jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«IK DIEN' ES DZĪVI SEV TĒLOJU» (313. Ipp.)

Sacerēts 1929. g. 1. jūlijā. Pirmpublicējums krājumā «Aizas ziedi»,

89. Ipp. Pirmpublicējums stipri atšķiras no mums zināmā Raipa rok-

raksta.

Saglabājies melnraksts (22756/99, datēts ar 1929. g. 1, jūliju). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«AIZ MIRDZOŠIEM MĀKOŅIEM» (314. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22766 20). Sajā izdevumā lespiests pēc

melnraksta. Domājams, sacerēts 1906. g., jo rakstīts zem dzejoļa «Krī-

tošas zvaigznes» uzmetuma, kas radies 1906. g.

«KAD RIT, NO KARSTĀS GULTAS IZRĀVIES» (314. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22997/12) un mašīnraksts (22974/27). Sajā iz-

devumā iespiests pēc tīrraksta.

«BET TU, TU ESI GAISUMS, PRIEKS UN SMIEKLI» (314. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22923/163). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

VASARA (314. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (120794) un mašīnraksts (22719/37). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

SAULE (315. Ipp.)

1.—3., 5.—8. rinda pirmo reizi publicēta krājumā «Dvēseles dzies-

mas». 49. Ipp., 9.—12. rinda — JZ, 1934, 205. nr., 12 sept., pārējās

rindas — šajā izdevumā.
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Saglabājies tīrraksts (22730/58). Sajā izdevumā iespiests pec tir-

raksta.

JORA (316. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (120794) un mašīnraksts (22974/26). Sajā izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

DABA, APRAKSTI (316. ipp.)

1.—5., B.—ll. rinda pirmo reizi publicēta krājumā «Sirds devējs»,
32. Ipp., ar virsrakstu «Dabā», 6.—7. rinda — šajā izdevumā.

Saglabājies tīrraksts (22997/11). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta.

SALTDZīNRJITMI IZ DABAS (317. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22974/11). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

SAULE, PRIEKS, PUĶES (318. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 156. nr., 16. jūl., ar virsrakstu «Saule

dienvidos». Pirmpublicējums atšķiras no uzmetuma tīrraksta.

Saglabājies tīrraksts (22974/12). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta.

SPĒKS (320. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1932, 173. nr., 5. aug.

Saglabājies I—3. rindas melnraksts (22974/11, ciklā «Salīdzinājumi

lz dabas»), 4.—5. rindas tīrraksts (22749/46) un visa teksta tīrraksts

(120794). Sajā izdevumā iespiests pēc visa teksta tīrraksta.

SPĒKS (321. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies 2.-5. rindas melnraksts (22736/34, bez virsraksta), divi

2.-5. rindas tīrraksti (22749/46 un 22922/33) un visa teksta tīrraksts

(120794). Sajā izdevumā iespiests pēc visa teksta tīrraksta.

MIRT (32L Ipp.)

Pirmpublicējums,
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Saglabājies melnraksts (22974/14). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

DUSMAS (321. Ipp.)

2.—5. rindas pirmpublicējums KR, 5. sēj., 107. Ipp., kur rindas da-

tētas ar 1903. g., bez virsraksta, pārējās rindas pirmo reizi publicētas

šajā izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22974/15). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

ILGAS (322. Ipp.)

1.—12. rinda pirmo reizi publicēta JZ, 1932, 151. nr., 11. jūl., pārē-

jās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies tīrraksts (22997/9—10). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

DUSMAS. KARŠ. KAUJA (323. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22974/10) un 1.—14. rindas mašīnraksts

(22974/25). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

PRIEKS (324. Ipp)

Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi tīrraksti (22925/327; 120794, ar virsrakstu «Lācis»).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta 22925/327.

SĀPES (325. Ipp.)

3.—5. rinda un 9.—14. rinda pirmo reizi publicēta krājumā «Aizas

ziedi», 13b. Ipp., pārējās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22756/65). Sajā Izdevumā iespiests pēc

melnraksta.

DZĪVĪBA. MOZS (326. Ipp.)

2.—4. rinda pirmo reizi publicēta krājumā «Lielās līnijas», 121. lpp-i

ar virsrakstu «Dzīvība», pārējās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies melnraksts (22736/52, bez virsraksta) un tīrraksts

(22781/80). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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DA2ÄDI (327. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (120794). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

4.—5. rindā izteikto domu Rainis izmantojis dzejoli «Kalpu manta».

«ATRAISĪTĀ LABĀ STUNDA» (327. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies 1. rindas melnraksts (22736/53), visa teksta melnraksts

(22736/54) un 5.-6. rindas tīrraksts (22925/121). Sajā Izdevumā iespiests

pēc visa teksta melnraksta.

«NO DARBA BEG KĀ VĀLODZE, KAD DAUGAVA BIJ JĀROK»

(328. Ipp.)

3.—9. rinda pirmo reizi publicēta krājumā «Dvēseles dziesmas»,

93. Ipp., 10.—13. rinda — 105. Ipp., pārējās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies tīrraksts (22730/17). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«SAPŅO SĪKUS, BĒRNIŠĶUS SAPŅUS» (329. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (22749/46). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«ES TEVĪ LAPSĀM ATSTĀŠU PAR ESMU» (329. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22809/242). Sajā izdevumā iespiests pēc
melnraksta.

«LĀCIS ZIEMU ĒD ZEMI, TĀDĒĻ MELNS» (330. Ipp.)

Pirmpublicējums JZ, 1936, 2. nr., 3. janv., datēts ar 1903. g.

Saglabājies melnraksts (22756/108) un mašīnraksts (22719/37). Sajl

izdevumā iespiests pēc melnraksta.

«ZINĀT: NE VISAS PUĶĪTES UZZIEDĒS» (330. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22973/31). Sajā Izdevumā iespiests pēc

melnraksta.
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«Četras dienas kops jau viņā krasta» (330. ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22973/32). sajā izdevumā lespiests pēc

melnraksta.

«SĒD KRĒSLIS, ROKAS SALICIS UZ CEĻIEM» (330. Ipp.)

Pi rmpublicēj ums.

Saglabājies tīrraksts (22925/121). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«LAUKĀ 1LAUKĀ 1» (330. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22807/110) un tīrraksts (22925/142). Sajā iz-

devumā iespiests pēc tīrraksta.

«TĀ LĀD, KA MELNS VISAPKĀRT PALIEKAS» (331. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts 1120794) un mašīnraksts (22719/37). Sajā Izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

«UN VĒL AIZ PASAULS TELPU PLASIBAS» (331. Ipp.)

16.—18. rinda pirmo reizi publicēta JZ, 1934, 205. nr., 12. sept., r v

rējās rindas — šajā izdevumā.

Saglabājies tīrraksts (120794). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

«ES RAUDĀJIS?» (332. Ipp.)

Domājams, sacerēts 20. gadu sākumā, strādājot pie krājuma «Mē-

ness meitiņa». Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22923/262) krājuma «Mēness meitiņa» rra-

nuskriptā. Sajā Izdevumā lespiests pēc melnraksta.

«VIŅU ACIS IZKNĀBS MOSU KRAUKLI» (332, Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/25). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.



«VIŅA SIRDS KA TĪĢERIM, VIŅA DOMAS KÄ GRĒKU PLŪDI»

(332. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/35). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.

«UZ PIRKSTU GALIEM SKAŅAS STAIGĀ» (332. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi vienādi melnraksti (22922/103 un 22922/170). Sajā

izdevumā iespiests pēc melnrakstiem.

«PĀR MANU JUMTA GALU» (332. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies melnraksts (22922/19). Sajā izdevumā iespiests pēc meln-

raksta.
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DZEJOĻI VĀCU VALODĀ

Vācu valodā rakstītie nedatētie Raiņa dzejoli sacerēti 1897. gadā,

kad dzejnieks bija apcietināts un atradās Liepājas, Rigas un Panevēžas

cietumos. Vācu valodā tie rakstīti tāpēc, ka apcietināto rokraksti, kurus

izsūtīja ārpus cietuma, bija pakļauti cenzūrai un cietumu administrācija

prata tikai vācu un krievu valodas. Vairākiem vācu valodā uzrakstītiem

dzejoļiem Rainis virsrakstu devis latviešu valodā.

Dzejoli vācu valodā nav uzskatāmi par pabeigtiem, jo dzejnieks tos

nebija sagatavojis publicēšanai, bet tikai izteicis tajos savas izjūtas un

pārdomas. Tādēļ mākslinieciski tie ir vājāki nekā dzejoli, ko Rainis uz-

ņēmis savos krājumos.

Sajā izdevumā dzejoji vācu valodā publicēti mūsdienu rakstībā,

labotas to tekstos konstatētās gramatiskās kjūdas, saglabātas Raiņa va-

lodas ipatnības (piemēram, no vārda «Vogel» pamazināmo formu dzejā

Rainis allaž veidojis savdabīgi — «Vogchen», «Goldvogchen», lai gan

ptozas tekstā lietojis gramatiski pareizo formu — «Vögelchen», ipatni

dzejnieks veidojis arī daudzskaitli no pamazināmajām formām —
die

Wangchens, die Augchens u. tml.).

KOMENTĀRI DZEJOĻIEM

ZUM GEBURTSTAGE (335. Ipp.)

Uzrakstīts 1875. g. Veltīts māsai Lizei dzimšanas dienā. Pirmpub-

licējums RR, 125. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (22933, datēts ar 1875. g. 15. aprīli). Sajā izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.

lespējams, ka «Zum Gerburtstage» nav Raiņa dzejolis, bet no kāda

albuma norakstīti pantiņi. Raiņa veltījumu māsai strofiskl var Izkārtot

divos pantos:

Freundlich wie der heut'ge Morgen

Sei auch, Schwester, dein Geschickt
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Bleibe frei von Gram und Sorgen

Bis zum letzten Augenblick!

Ein neues Jahr beginnt für dich

Am heut'gen frohen Tag.

Mög es noch oft erneuen sich

Stets frei von Ungemachl

WERDENDE LIEBE (335. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts

krājumā «Aizas ziedi», 61. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Topoša mīla

Uz pilnību mīla mums tiecas bez elpas,

Tik cēli, tik dzidri arvienu, arvien;

Bet apkārtnes smagums to nospiež ik dien' —

Mūsu mīlai virs zemes nav telpas.

Saglabājies tīrraksts (23092/39) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/27). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

ANDERES LEBEN (335. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 66. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Cita dzīve

Tie mīlējās abi bez gala,

Bet mīlā tos skāra dzīves sala.

Tad saturu citu dzīves kausā tie lēja,

No melnās nakts sārts rīts tiem pretī smēja.

Saglabājies tīrraksts (23092/39) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/27). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

SAMSARA (336. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 70. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Samsara

(Dvēseles ceļojums)
r-'irtmuHf '

Viss izgaisis kā tvaiks

Mans pārcilvēka laiks,
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Ar bēdīgām drumslām no agrākā tpēka

Neviena nav uzcelta garīgā ēka.

Bei lai ari za|okšņais spēks mans gruvis,

Es vienu ko tomēr esmu sev guvis, —

Manu vakaru apspīd gaismas stars maigs:

Tavs mītais, svētais, skaidrotais vaigs.

Pats radījis esmu to visu,

Tev nejust vairs spēka dzisu,

Tu mūžigt augsi uz pilnību.

Un es tevī atkal atdzimšu.

Saglabājies tīrraksts (23092/391 un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/28). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

Samsara Ino sanskrita sam sāra) — indiešu filozofijā dvēseļu ceļo-

šana,

KEIN TRAUM (336. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts

krājumā «Aizas ziedi», 63. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Tas sapnis nav

Tas sapnis btj, tik mllš un skaists.

Šķiet neticams, kad garām laists:

Mūsu augsme dusas nezināja,
Tā pāri visam parastam gāja.

«Tas nebij sapnis,» mans mīlulīts teic.

«Tik braši uz prlekšul Tik drosme veici»

Mēs augsim mīlā un cīņā sūrā,

Kaut arī mums sāpes vien paliktu pūrā.

Saglabājies tīrraksts (23092/39) un teksts Aspazijas rokraksti

(23092/29). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

MODERNE BALLADE (337. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi tīrraksti (2309240; 120998/4. ar virsrakstu «Jā-

raksta.
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«ICH HABE NIE EINE MUTTER GEKANNT» (338. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 74. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Nekad neesmu māti es pazinis,

Tad tu mani sauci: milpuisitis;

Tu nebeidzi mani mīlināt,

Es ciešāk un ciešāk tev glaudos klāt.

Nu nāc un mani glaudīt steidz,

Man ātri viss ir jānobeidz;

Nāc glaudi mani, tev roka trīc.

Varbūt man neausīs vairs rits —

Tu ciešāk un ciešāk man glaudies klāt,

Tev jābeidz būs mani mīlināt.

Saglabājušies divi tīrraksti (230951 un 23092/40) un tekst9 Aspa-

zijas rokrakstā (23092/20). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta

23092/40.

SCHMERZGESPENST (338. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latvieiu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krl-

jumā «Aizas ziedi», 68. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Jaramarana

Jau atkal man pretī viebjas
Tas platais, pelēkais vaigs

Ar asiņu plakstiem, — man riebjas, —

Tam acīs tukšums baigs.

Man rokas nolaižas smagi,
Aiz šausmām domas rimst,

Dzi)i krūtīs cērtas kā nagi,

Man šķiet, rēgs iekšā tur klimst,

Tas dēd... Nāk trūdu tvana.

Ak, tas bij nezināms:

Tfi taču dvēsele mana,

Mans liktenis negrozāms.

Saglabājušies divi tīrraksti (23092/40 un 120998/4, ar virsrakstu «Ja-

ramarana»), Sajā Izdevuma lespiests pēc tīrraksta 23092/40,
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SENA PIEMIŅA (339. Ipp.)

Pirmpublicējums. Dzejoja 1.—4. rindu Rainis sacerējis latviešu va-

lodā, un pirmo reizi tās publicētas krājumā «Dvēseles dziesmas»,

74. Ipp., 5.—12. rinda latviešu valodā pirmo reizi publicēta krājumā

«Dvēseles dziesmas», 77. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, kā atsevišķs

dzejolis:

Cik domu gājiens lēni plūst

Cik domu gājiens lēni plūst,

Tik skumji man, tik baigi kļūsti

Ap tevi viņas drūpot birst,

Mans es tam lidzi krīt un irst

Mana dvēsele laidās lielu darbu veikt:

Tevi dziedināt, mīļā; — Ja nenokļūšu —

Ar miesu es gribu tad sakaru beigt —

Es mūžam pie tevis tad būšu.

Saglabājies tīrraksts (23092/42), 1.—4. rindas tīrraksts (22730/68) un

5.—12. rindas teksts Aspazijas rokrakstā (23092/23, ar virsrakstu «Ge

danken schleichen trüben Gang»). Sajā Izdevumā lespiests pēc visa

dzejo)a tirraksta.

GEDANKEN AUS DEINEN BRIEFEN (339. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 80. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, kā dzejoļa

«Schwingender Nerv» otrais posms:

Un atkal, un atkal es lasu tās,

Bez mēra asaras izlejas —

Bet mirdzot, ar spožu visspēcibu

Mani mīla cēla uz gaišumu.

Mēs nevaram būt pa vienam,

Par vienpati kļuvuši mēs;

Brāz vētra pret nama sienām*

Tās tēraudā pastāvēs.

Tavs jūtu plūdums apburošs,

No tevis spēks nāk dzīvinošs:

No smagās vientulības varbūt

Caur tevi es spēšu vesels kļūt.



Saglabājies tīrraksts (23092/43) un teksts Aspazijas rokrakstā

(2309226 kā dzejoļa «Schwingender Nerv» otrais posms). Sajā izde-

vumā iespiests pēc tirraksta.

SCHWINGENDER NERV (340. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 80. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Trīsošais nervs

Es milās vēstules lasu —

Tik silta sirds man kļūst;

Es jūtu acīs kā rasu,

Kas asarās pāri plūst.

Saglabājies tīrraksts (23092/43) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/26). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

UNPHILOSOPHISCHES ÜBER WELTSYSTEME (340. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 81.—82. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Nefilozofiskas domas par pasaules sistēmām

I

Mana mijā stāv manās rokās ciet' —

Ar acu smaidiem tā prot man smiet;

Viņa stāv nevis dzejiskā piemērā,

Bet visā daijajā augumā —

Un, kājiņu tiklīdz pie zemes tā liek, —

Manās rokās atkal visa pasaule tiek.

II

Nāc, mīlā, celt pasaules nebīsties!

Tu taču tik labprāt lidinies,

Nāc, mfjā, kam raudot galvu vērs,

Mana roka tavu augumu viegli svērs.

Ko skumsti, dārgā, kā gan tev žēl?

Mēs spēsim pasaules uzcelt vēl.

Saglabājies tīrraksts (23092/43) un teksts As{>azijas rokrakstā

(23092/34). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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VOLLES LEBEN (340. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 84. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Pilna dzīve

Nekad es nebūtu nesis sāpju nastu tik grūtu,
Nekad tik daudz saulainu svētlaimes jūtu,

Nekad tik karsti centies ar sevi, —

Tu, miļā, man visu dzivibu devil

Saglabājies tīrraksts (23092/43) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/35). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«GEBT MIR MEIN LIEB ZURÜCK!» (341. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 79. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Manu mīļo dodat atpakaļ man!

Manu mīļo dodat atpakaj mani

Raujošās rokās

Gribu to spiest...

Beigtas nu mokas —

Tik klusu ciest —

Liellaimē ne vārdiņš lai neatskan —

Ak, dodat manu mī]o, manu mīļo atpakaļ mani

Saglabājies tīrraksts (23092/44) un teksts Aspazijas rokrak-ta

(23092/24, ar virsrakstu «Gebt mir mein Lieb zurück!»). Sajā izdevuma

iespiests pēc tirraksta.

VIENS MATIŅŠ (341. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts klā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 68. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Viens matiņš

Mījā, zajzeltainā, saulainā!

Viens matiņš no tevis man palika,

Viņš pagājušo laimi pauž
Un savu vītni pie krūtim man glauž.

Ardievu, ardievu tu, zelta vija.
Reiz bija!

Saglabājies tīrraksts (23098/44) un teksts Aspazijas rokrako.a

(23092/13). Sajā izdevumā iespiests }>ēc tīrraksta.
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«ICH SITZE TIEF IN DER NACHT HINEIN» (341. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23092/44). Virs tirraksta Rainis uzrakstījis

«Vācu oriģināls». Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«DIE SEELE BEWEGT SICH LANGSAM UND MATT» (341. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 65. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

n ijas dienas»:

Astotā diena

Tik gausi pulsa ritums kust,

Kā fiptin pie vietas līp domas;

Un dziviba gul — tik vārdi stomās,

Un beidzot pat vārdi sāk zust.

Saglabājies tīrraksts (23092/44) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/9, ar virsrakstu «Achter Tag», ciklā «Blätter aus dem Tage-

buche»). Virs tirraksta Rainis uzrakstījis «Crts». Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.

«EIN SAUSEN STEIGT, ES TAGT, ES TAGT!» (342. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23092/45). Sajā izdevumā lespiests pēc tir-

raksta.

STARKE GUTE (343. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielas linijas», 45. ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Stiprais maigums

Kā cilvēku labāku vērst.

Jūs lietojat līdzekli divu:

Pirms sadragāt lepnumu brīvu,

Vājš maigums lai nāk tad sērst

Es gribu, lai lepnums ir lepnāks vēl

Un lielāks «n augstāks varā,

Dzimst lieli darbi tik lielā garā —

Dzelzsspēkā lai maigums kvēL

Saglabājies tīrraksts (23092,46). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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HELLES LIEB (343. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23092/46) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/30). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

IN DIR (343. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 62. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Tevi

Tu paliec sava lieluma varā.

Tik tad īsti tevi es gūšu;

Es negribu locīt tevi garā,
Liels tapdams, es tevi būšu.

Saglabājies tīrraksts (23092/56) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/30). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

PIRMS REDZĒŠANĀS (344. Ipp.)

Pirmpublicējums. 1.—4. rinda latviešu valodā pirmo reizi publicēta

krājumā «Dvēseles dziesmas», 64. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, cikld

«Vienmuļas dienas»:

Piektā diena

Ilgās

Vai mīlā nāks? Sirds pareģo.

Es nespēju vairs aptvert to:

Es noguris, lai ticētu,

Kā sāpes var vienot ar cerību.

5.—12. rinda latviešu valodā pirmo reizi publicēta krājumā «Aizas

ziedi», 71. Ipp., A. Birkerta* atdzejojumā:

Tava lapiņa

Man trīcošas rokas tavu lapiņu tur.

No asarām, skūpstiem raksts dzisis šur tur.

Man katra zīmīte klusi ko pauž,

Garas runas ar tevi gars mans auž.
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Sirds dziļās sāpēs man elsa un raud,

Vai, milulit, zini tu, kas mums draud?

Tie grib, lai mūs nomāc cietuma kakts,

Lfdz dvēseles aprij mums bezgala nakts.

Saglabājies tīrraksts (23092/47), 1.—4. rindas teksts Aspazijas rok-

rakstā (23092/8, ar virsrakstu «Fünfter Tag», ciklā «Blätter aus dem Ta-

gebuche»), 5.—12. rindas teksts Aspazijas rokrakstā (23092/33, ar virs-

rakstu «Dein Blättchen»). Sajā izdevumā lespiests pēc tīrraksta.

TAVS VAIGS (344. Ipp.)

Pirmpublicējums. Dzejoja 1.—4. rindu Rainis sacerējis latviešu va-

lodā, un pirmo reizi tās publicētas krājumā «Dvēseles dziesmas»,

71. Ipp., 5.—12. rinda latviešu valodā pirmo reizi publicēta krājumā

«Aizas ziedi», 73. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Un atkal tu man esi

Kad atkal tu man esi,

No jauna es atdzimstu viss:

Tu asinis sparu man nesi,

Viss sastrēgums izgaisis.

Tik mieru vienu brīdi,

Un dvēsele stiprāka k]ūst.

Tu sāpēs kā zvaigzne man spīdi,

Man dziviba straujāki plūst.

Saglabājies tīrraksts (23092/47) un 5.—12. rindas teksts Aspazijas

rokrakstā (23092/32, ar virsrakstu «Und habe ich dich wieder»), I.—

4. rindas tīrraksts latviešu valodā (23092/16, ar virsrakstu «Zvaigznes»).

Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

HUMORS (345. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās linijas», 62. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Humors

Tam gaita tik ļodzīgi lēna

Un acis tukšuma ēna,

Bet āda bāla un sausa,

Ne mata uz spīdošā galvas kausa,

Viss apģērbs driskās, nelabojams.

Viss cilvēks truls un nožēlojams.
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«Ko vēlaties, mans kungs?»
— «Kungs?

Gavilē, mijā! Būt uzticīgs mākul

Tava zelta laime — es atpakaļ nāku!»

«Grieta! kur spieķis ar resno spalu?

Kungsl Übagošanai mēs darīsim galu!»

Saglabājies tīrraksts (23092/47—48). Sajā izdevuma lespiests pēc tīr-

raksta.

«DES SCHMERZES ADLER TAGLICH FLIEGT» (345. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā«

jumā «Lielās līnijas», 63. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā;

Ikdienas sāpju ērglis skrien

Manu miesu plēst zvēriskām slāpēm,

Tad atceros milu, kas nesīkst, arvien

Un atdzimstu jauns no sāpēm.

Saglabājies tīrraksts (23092/48). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«AN MEINFM LEIBE SICH ZU LETZEN» (345. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krt>

jumā «Lielas līnijas», 63. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Variants

Pie manas miesas pamieloties

Skrien sāpju ērglis katru dien',

Plēš mani, nagiem iecērtoties.

Sirds gurst, un miesa postā brien.

Bet tomēr spēks man atjaunoties:
Ja mīla, kas uzvar un vātis man sien.

Saglabājies tīrraksts (23092/48). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

Dzejolī ir tas pats motīvs, kas iepriekšējā četrrindē, tādēļ dzejnieks

tīrrakstā virs dzejoļa uzrakstījis «Oder šitā».
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HUMORS [345. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā pirmo reizi publicēts krājumi

«Lielās līnijas», 64. Ipp., A. Birkerta atdzejofumā:

Jocīgas acis

Vai simtiem taukacu, šauras un pialas,

No bļodas uz mani divaini skatās;

Un katrā es redzu dzelzs treliņu rūti —

Ak, taukacu zupa, tevi strebt cik grūtll

Saglabājies tin āksts (23092/48). Sajā izdevumā lespiests pēc tīr-

raksta.

SĀPES (346. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 64. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā;

Sāpes

«Kas sāpes? Tās aprij sārņus,

Un paliek spīdošais zeltsl»

Nē, sāpes lauž lepnākos spārnus,

Un svaigākais spēks tiek šķelts.

Ir ttesa, krīt vājais. Ja stiprais to skar;

Bet maldīgs par stiprāko kārtu Jums giedums:
Ka viņa arvienu uzvarēt var.

Par pasaules gaitu jums nepareizs spriedums.

Saglabājies tīrraksts (23092 48). Sajā izdevumā lespiests pēc tīr-

raksta.

TIK DIVAS DIENAS VIEN (346. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles d/iesmas», 85. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Tikai divas dienas

«Tik divas dienas prom biju, nekas,

Bij iemesls niecīgs vien gluži.

Tik divas dienas, ne nedēļas —

Ko mēs tādi noskumusi?
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Ko, mīļais, tev tāds izmisis skats?

Tik divas dienas, es saku.» —

Vai dienas, nedējas, nezinu pats,

Teic taisni, mi)ā, ne blaku.

Nē, mitā, tu baidies no taisnības,

Lai nenāktu tev uz pēdāml

Tu biji slima divas mūžibas,

Mums gals bij tuvu aiz bēdām.

Saglabājies tīrraksts (23092/48—50) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/36, ar virsrakstu «Nur zwei Tage»). Sajā Izdevumā iespiests pēc

tīrraksta.

SCHWÄCHLICHE PHANTASIEN (346. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 47. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Gurdas fantāzijas

Ar stipru roku savu vājumu kliedē;

Tas aptumšo prātu un sirdi biedē.

Kaut baismu jūgu tu vienmēr nesi —

No sāpēm mila izdziedēts esi.

Saglabājies tīrraksts (23092/49). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

HIMMELSARME (347. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts

krājumā «Dvēseles dziesmas», 78. ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Debessrokas

Cik gurdi mākoni lokās

Gar debess apjomu,

Es velti izstiepu rokas.

Lai mīļo satvertu.

Bez gala debesu dūzmā

Aiz telpām telpas vēl māj,

Rit zvaigznes ritošā drūzmā,

Mans mākonis piekusis stāj.
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Saglabājies tīrraksts (23092/49) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/25). Sajā Izdevumā iespiests pec tirraksta.

MORGEN (347. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23092/49) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/12, ar virsrakstu «Fūnlzehnler Tag», ciklā «Blatter aus dem Ta-

gebuche»). Sajā izdevumā iesprests pēc tirraksta.

1897. g. Rainis uzrakstījis ari latviešu valodā dzejoli ar io pašu

motīvu (23092/61, ar virsrakstu «Tur viņpus»). Skat. ši izdevuma

5. sējuma 206. Ipp.

DER LETZTE SCHLUSS (347. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krē-

jumā «Dvēseles dziesmas», 67. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

muļas dienas»:

Sešpadsmitā diena

Nu vīstot, rīstot trūdos kļūsi —

Ar to viss gudrojums ir teikts;

Ko cerot, apstrīdot vēl gūsi?

Lien zemē vieni Kas beigts, tas beigtsl

Saglabājies tīrraksts (23092/49) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/12, ar virsrakstu «Sechszehnter Tag», ciklā «Blätter aus dem Ta-

gebuche»). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

ZUFALL (347. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 66. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā

«Vienmuļas dienas»:

Trīspadsmitā diena

Un neprāts beidzot prāts vēl kjūst,

Bez jēgas slēdzas dzives loks:

Tukšs, muļķīgs nejaušibas joks,

Un dvēslu zvaigznājs kopā grūst.

Saglabājies tīrraksts (23092/49) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/12, ar virsrakstu «Dreizehnter Tag», ciklā «Blätter aus dem Ta-

gebuche»). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.
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ZURÜCKLEBEN (318. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo retzi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 66. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

mujas dienas»:

Divpadsmitā diena

Nu atpakaļ dzīve mainās,

Uz priekšu mūžs man lieks:

Just zelta pagātnes ainas, 'HPIi-

Tas vien mans pēdējs prieks.

Saglabājies tīrraksts (23092/49) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/12, ar virsrakstu «Zwölfter Tag», ciklā «Blätter aus dem Taye-

buche»). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

NEBEL UND NACHT (348. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krī-

jumā «Dvēseles dziesmas», 66. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

muļas dienas»:

Četrpadsmitā diena

Kā miglā man ritējis dzīves takts

Ar sāpēm, šaubām un domu grausmām, —

Es cerēju glābties no visām tām šausmām,

Nu tukša un drūma nāk pēdējā nakts.

Saglabājies tīrraksts (23092/49) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/12, ar virsrakstu «Vierzehnter Tag», ciklā «Blätter aus dem

Tagebuche»). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta,

NĀKOTNES CILVĒKS (348. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 65. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Nākotnes cilvēks

«Kas dzīvo nākotnes slāpēs,

Tas nevar bojā iet!»

Tā lepni tu teici sāpēs;

Tas tiesa, mīlā, stāvi cietT

Mēs nākotnes cilvēki esam,

Mums nav nekā, ko lūgt;

Mēs jaunu dzīvi nesam —

Tik tevis nedrīkst man trūkt.

Saglabājies tīrraksts (23092/50). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta,
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TU SIRGSTI? (349. Ipp.)

PUmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts kr "i-

-jumā «Lielās līnijas», 66. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Tu sirgsti?

AI, mīlulīt, saulit, tevi mSfconl mac,

Vēl gribi just dzīvības daili.

Un tu esi slima, man tumšojas prāts.

Visos locekjos jūtu es baili.

Es dodu savu dzfvi, tev veselai tikt:

Mans gars tava barība, mana dvēsle tavs dzēriens.

Ia tevis man trūkst — ko vietā man likt?

Ja es tev trūkstu — nav pilns tavs vēriens.

Saglabājies tīrraksts (23092/50). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta,

DIVI SPĪGULIS! (349. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielas līnijas», 66. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Divi spiguliši

Mans mīlulīt, pie manis tu nevari būt,
Bet dzīvei man mērķis nu jauks.

Mēs bijām kā viens, sirds laimību jūt,

Un tas lr tik daudzi — Daudz laba nu plauks.

Saglabājies tīrraksts (23092/50). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta,

ATSKATS (349. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 68. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Atskats

Kad skats man atpakaļ tiecas?

Dzīves ceļš bijis brīnum spožs,

Tur lejas za)zeltainas liecas,

Kalnu augstums baltžilbinoss.

Divi kukainfši pa pļavām skrēja,

Kalnaugstumos lidoja tad;

Divi kukainīši uzvarēja;

Tiem augsme nerimst nekad.

Saglabājies tīrraksts (23092/501. Sāja izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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SĀPJU LABDARĪBA (350. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 56. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Sāpju labdarība

Tava mīlā miesa sāpju varā,

Un asaru ēnota acu sposme,

Bezauglu daudz spēka tev izšķiests garā.

Un gurusi sirds un dvēseles rosme.

Ak, kad rimsies reiz šī sāpju labdarība?

Mans prieks — ka nerimst mīlas svētlaimība.

Saglabājies tīrraksts (23092/51). Sajā izdevumā lespiests pēc tīr-

raksta.

««GETEILTER SCHMERZ NUR HALBER SCHMERZ»» (350. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 57. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

«Dalītas sāpes — pussāpes,» teic gan ļaudis,

Bet vārds sirdsdabu īsto nav vis paudis!

Manas sāpes divreiz un desmitreiz lielākas tiek,

Ja mīlai manu likteni dalīt liek!

Saglabājies tīrraksts (23092/51). Sajā Izdevumā iespiests pēc tir

raksta.

CERĪBA (350. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 57. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Cerība

Mani cerība atkal reiz pievīlusi;

Mana trauksmainā dvēsle kā sastingusi.

Bez gala gausi laika gaita sokas,

Es bezspēkā nevaru pacelt ne rokas.

Saglabājies tīrraksts (23092/51) ar piezīmi: «Als Ich dachte, Lieb-

vögelchen wäre schon Montag hergelahren und wartete.» Sajā izde-

vumā iespiests pēc tīrraksta.
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«[AUCH?] HEUTE NICHT! AUCH HEUTE NICHT!» (350. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 63. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

muļas dienas»:

Otrā diena

Ir šodien viņa nenāca!

Vai ritu tāpat vēl jāgaida?

Spiež saule... lietus mākoni irst...

Un puķes dārzā slēpdamās mirst —

Saglabājies tīrraksts (23092/51) un atdzejotais teksts Aspazijas rok-

rakstā (23092/65). Tīrrakstā rindu pirmie vārdi nogriezti. Rainis virs

tirraksta uzrakstījis «Tas pats». Jādomā, dzejnieks ar to gribējis teikt,

ka šajā dzejolī lr iepriekšējā dzejoļa «Ceriba» motivs. Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta.

LAIKA DIEZGAN (350. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 63. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

muļas dienas»:

Trešā diena

Tai laika daudz, kam steigties tāl

Daudz ūdens aiztek mužibā;

Un it kā ūdens jūk un klīst,

Mans mūžs pa drupai tam līdzi šķist.

Saglabājies tirraksts (23092/51) ar nogrieztu vai daļēji nogrieztu

rindu sākumu un atdzejotais teksts Aspazijas rokrakstā (23092/65). Sajā

izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«NUN HAST DU MORGEN MEINEN BRIEF» (351. Ipp)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 83. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Tu saņemsi rīt manu vēstuli

Un manas rūpes un mokas,

Tu dziļi gultiņā saļimsi

Un velti žņaudzisi rokas.

Saglabājies tirraksts (23092/521 un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/16). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.
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MAZAIS MĀGETINS (351. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 64. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Mazais niāgetiuš

«Es drošu palīgu dodu tev garā:

Lai ticība ņem tevi savā varā.»

Vēl neredzu, ka kas noticis būtu,

Tas bij tik tā domāts vien

Vēl domas es gurdenas jūtu,

Kā pa miglainu purvu tās brien.

Saglabājies tīrraksts (23092/52) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/31). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta,

Māģetiņš (apvidvārds) — mārīte.

MAZS SPIGULĪTS (351. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 65. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Mazs spīgulītis

No cilvēkiem visiem uz pasaules

Tu mīlā viskarstāk man kvēlo.

Aiz mīlas, tu mī|ā, grauj manu es —

Kā sniegt man tad pilnību cēlo?

Saglabājies tirraksts (23092 52) un teksts Aspazijas rokraksta

(23092/31). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

DIVI MĪLULĪŠI (351. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājies tīrraksts (23092/52) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/35). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

IRONIJA (352. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 47. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Ironija

To sāpīgo, dzēlīgo joku:

Zemes būtnes cieš bez ziņas;

Lai no ciešanām pestītu viņas —

Tām uzliek vezumu moku.

Saglabājies tīrraksts (23092 52). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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MĀJOKLIS (352. Ipp.)

Pinn publicē jums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās Ūnijas», 48. Ipp., A. Birkerta atdzejojuma:

Mājoklis

Uz revrs es māju sev uztaisījos
Ar torņiem pret debesu spraišļiem.

Es traucos uz priekšu ar soļiem kaisliem

Un atpakaļ neskatījos.

Bet mājas pamats nu neiztur, jūk,
Un brākšķot kā vētrā nams kopā brūk

Un meistaru aprok ar gruvešu kaudzi.

«Te krita meistars un viņa nams,» teic daudzi.

«Kad nesīs to gan uz mirušo draudzi?»

«Ak nē, taču nēl Tas bija tik joks.
Tas virs ir jau vesels kā zaļoksnis koks.

Tam kājām uz baznīcu aiziet nav grūti.

Tik satrieca viņa lepno būti.»

«Un kas tad tur nu īsti par grēku?»

«Viņš gāja ar pārdrošu spēku:

Viņš gribēja būt sava paša dievs —

Nu ļaudīm par smieklu viņš palicies.»

Saglabājies tīrraksts (23092/52—53). Sajā izdevumā lespiests pēc

tīrraksta.

ZOBGALIS (352. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās linijas», 49. Ipp., A. Birkerta atdzeiojuinā:

Zobgals

Mans zobgals nu pieloka pūru,

Sicis asaru avots man silts;

TS izsmelt var veselu jūru:

Heil kā tad gaisos ies smiltsl

Saglabājies tirraksts (23092/53). Sajā iadevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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JORA (353. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 49. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā!

Jura

Jau seklā jūra par dziļu ir mums,

Tai būs vēl seklākai palikt;

Ne niknumā vaibstus tev salikt —

Nu zināms tev uzdevums.

Saglabājies tīrraksts (23092/53). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta.

SMILTS (353. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts

krājumā «Lielās līnijas», 50. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Smilts

Kā smilts šķiet man filistris prātīgs,

Kas visu tik pelēku redz;

Pret brāzmām tas palicis sātīgs.
Un spīts? — Na, to remdenums sedz.

Saglabājies tīrraksts (23092/53). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

VECS STRĪDUS (353. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 52. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Vecs strīdus

Vecvecais strīds ir beidzies:

«Kam mīlu visvairāk sirds jūt?»

Mans putniņš ir augšup steidzies,

Man tikās pie viņa būt.

Saglabājies tīrraksts (23092/54). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

RIEBĀS (353. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 74. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:
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Riebās

Pār kauliem drebuli man skrien.

Vai viss tas bij tik blēņas vien?

Man nāk nu sājas atraugas:

Tik vārdu karš un cits nekas?

Tā dzive nebij, kam mani brīvot?

Man riebjas tā. Man citu dzīvi dzīvoti

Saglabājies tīrraksts (23092/53). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr

raksta.

DVĒSLE (353. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā

jumā «Aizas ziedi», 65. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Dvēsele

Man dvēsele miesās sāk nīkuļot,

Ja nevar kustēties brīvi.

Nekad to sieviete nesaprot:

Tā vēlas tik laimīgu dzīvi.

Saglabājies tīrraksts (23092/53). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta.

VAKARA LOGSANA (354. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā

jumā «Lielās līnijas», 51. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Vakara lūgšana

Es skūpstu tavu zīmrakstu palagā:

Sirdsmīļā, dusi saldi, dusi!

Mana dvēsele būs tavā tuvumā:

Dusi brīva no rūpēm klusi!

Sirdsmīļā, tik niiļa un laba tu esi,

Sirdsmīļā, mans sargs, man drošumu nesi!

Sirdsmīļā, palīdzi, bēdas kad jaud,

Ikdienas kad posts no jauna mums draud!

Zeltputniņ, skrien šurpu, mani spārniņiem skar!

Zeltputniņ, es mīlu, cik mīlēt vien var!

Saglabājies tīrraksts (23092/53—54). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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PIEPEŠI (354. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 52. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Piepeši

Sīs ciešanas kā nastas briesmīgas

No malu malām man virsū sugaztasl

Es nevaru kustināt saslēgtās rokas;

Tik atliek — griezt zobus, ciest dusmās mokas.

Saglabājies tīrraksts (23092/54). Sajā izdevumā lespiests pēc tīr-

raksta.

PADOMS (354. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 65. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā

«Vienmuļas dienas»:

Desmitā diena

Viens mierinājums vēl man kļūst:

Drīz klusēs pēdējā vaida.

Gars truls jau lūst un miesa žūst

No spaida, mūžīgā spaida.

Saglabājies tīrraksts (23092/54) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/11, ar virsrakstu «Zehnter Tag», ciklā «Blätter aus dem Tage-

buche»). Sajā izdevuma iespiests pēc tīrraksta.

GLEZNAS (354. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 66. Ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

muļas dienas»:

Vienpadsmitā diena

Es negribu nākotni, kas būs rit,

Saulmirdzošās gleznās tēlot, —

Kā saulē uz zemes var kvēlot,

Kas ledū un šausmās miti

Saglabājies tīrraksts (23092/54) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/11, ar virsrakstu «Elfter Tag», ciklā «Blätter aus dem

buche»). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.
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PAR AGRI (355. Ipp.)

Pirmpirbttcejwrrs. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 64. fpp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā

«Vienmujas dienas»:

Septītā diena

Uz vietas beigt, ko mānies vien;

Tev beigām laika katru dien.

Lai ari cik tev grūti klātos,

Vai liksi laikam, lai tas stātos?

Saglabājies tīrraksts (23092/54) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/9, ar virsrakstu «Siebenter Tag», ciklā «Blätter aus dem Tage-

buche»). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

CIŅA (355. Tpp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 53. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Cīņa

Jums šķiet, tā tik bailīgi gļēva baisma:

Turp neaiziet, kurp nīcība sauc.

Ak nē, tā dzīvības spēkpilnā, saudzošā kaisma,

Kas varenāk cīņā par prātu trauc.

Saglabājies tīrraksts (23092/54). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

DOMAS (355. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 53. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Domās

Man galva ir smaga, drūms man skats,

Vienmēr pie tevis domās es pats.

Par laisku, par vāju, lai tevi celtu,

Zondēta ci:-d — k :r spokus lai smeltu?

Saglabājies tīrraksts (23092/54). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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HUMORCHEN (355. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 54. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Jociņš

Es nevaru vairs bez tevis böt,

Es vēlētos līdz tev pat debesīs kjūt.
Kaut pretīgi man ir debesu zvani:

«Tomēr, Svētais Pēter, laid iekšā mani!»

Saglabājies tīrraksts (23092/54a). Sajā Izdevumā lespiests pēc tīr-

raksta.

NOGURUMS (355. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 64. ipp., Aspazijas atdzejojumā, ciklā «Vien-

muļas dienas»:

Sestā diena

Tik guris es šodien, ka man šķiet:

Sī diena pēdējā būtu;

Kas bijis, liegā sapnī riet,

Pat sāpes vairs nesajūtu.

Saglabājies tīrraksts (23092'54a) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/B—9, ar virsrakstu «Sechster Tag», ciklā «Blätter aus dem la-

gebuche»). Sajā izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

«O RUHE. RUHE! DOCH HOFFE ICH KAUM» (356. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 54. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Nogurums

Ak, mieru! mierul — Maz gan cerību vīd:

Dziji dvēselē trīsas smalkas.

Melnpelēki viļņi baltputās spīd,

Pa gaisiem iet aun un šalkas.

Saglabājies tīrraksts (23092/54a). Rainis virs tīrraksta uzrakstījis

«Tas pats». Jādomā, dzejnieks ar to gribējis teikt, ka šajā dzejoli ir

iepriekšējā dzejoļa «Nogurums» motīvs. Sajā Izdevumā iespiests pēc

tīrraksta.
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PASAULĪTE (356. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 55. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Pasaulīte

Sai rokā savu pasaulīti turu,

To aiznest tāltālu no ciešanu lejas.

Uz nākotnes zemi man zaudētas ejas —

Kā īsto ceļu rast? — Gan mijā zinās, kuru.

Saglabājies tīrraksts (23092/54a). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr

raksta.

NE ILGĀK (356. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās linijas», 55. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Ne ilgāk

Nav ciešama ilgāk šī aina,

Ka mūsrr spēks tiek grauts;

Tā bij mana paša vaina,

Ka mīlulīts projām rauts.

Nu labi, tad atkal es cīnītājs būšu

Par mīluli savu — un uzvaru gūšu...

Saglabājies tirraksts (23092/54a). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr

raksta.

MĪLULĪTS (356. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 56. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Mīlulītis

Es mīlu bez gala tevi, mīlulīt.

Tu sauc mani — sauciens man sirdī krīti

Pie tevis, pie tevis man domas arvien,

Bez tevis man auksts viss un tukšs ik dien.

Es nevaru panest vairs vientulību,

Es grūtību kalnus sadragāt gribu!

Mans mīlulīt, darba kalnus man leml,

Mēs redzēsim nākotnes zemil

Saglabājies tīrraksts (23092 54a). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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DZIVES ACIS (357. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 58. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Dzīves acis

No tav.lin acīm dzīvība zeļ

Ar neatvairāmu varu,

Es nervos jūtu kā pavasaru,

Tava būtne mani augšup cej.

Saglabājies tīrraksts (23092/55). Sajā izdevumā iespiests pēc tīt>

raksta.

MANA SPĒJA (357. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts kr I-

jumā «Lielās līnijas», 59. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Mana spēja

J.i es tevi iegūt spējis,

Tad diezgan es dzīvojis gan:

Pēc cilvēkiem augstāka censties bij man —

Mans spēks nu to uzvarējis.

Saglabājies tīrraksts (23092/55). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

VARIĀCIJA (357. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 59. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Variācija

Mans mūžs esot drupās gruvis?

Mans mūžs kā zelts bijis spožs:

Kas centienos bijis tik plašs gan un drošs?

Kas mīlu tik dziju gan guvis?

Saglabājies tīrraksts (23092/55). Sajā izdevumā iespiests pēc tir-

raksta.
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NORAUTS (357. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 50. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Norauts pantiņā

Tiek acs man asa un līksma,

Stāj muskuļu rausti jums grūts;
Nu viegli uzelpot līksma,

Tver gaismu un dzīvību krūts.

Saglabājies tīrraksts (23092/55). Sajā Izdevumā iespiests pēc tir-

raksta.

«WAS HELFEN MIR DEINE QUALEN» (358. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās Ūnijas», 60. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Neilgi priekš otrdienas

Ko palīdz man tavi baigi,

Tu zelts mans, tu dimantiņš dārgs?

Es redzu, tev nobāl vaigi,

Un briesmīgāks tiek vēl mans vārgs.

Tu mocies ciešanu brāzma

Un nejauj man palīgā iet;

Arvienu baigākā blāzmā

Mana laimes saule riet.

Saglabājies tīrraksts (23092/55) ar piezīmi «Kurz vor Dienstag ge-

schrieben». Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

DU SCHONST MICH SONNENDUFTCHEN (358. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 61. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Tu saudzē mani, saulsmaršiņ!

Mani moca ciešanu biedi,

Es licis tev līdzi tur būt;

Manas ciešanas — mani ziedi;

Sevi dodot, tev Jāvu tos gut.
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Nu jācieš tev augsmes gaitā,

Kad garā kā jūra tu tiec;

Es raugos tavu sāpju skaitā —

Bet velti tu gaidīt man liec.

Un, ja es neprastu traukties

Līdz vētrās, ko sirds tava jūt,
Milas vārdos tad negrihu saukties, —

Tad mūžam man nemīlam būti

Saglabājies tīrraksts (23092/55). Sajā izdevumā iespiests pēc pirm«

publicējuma.

MANA MĀMIŅA (359. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 73. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Mana māmiņa

Mana māmin, sirdsmīļā māmiņa,

Tu svētā mana sirdslīgava.

Tu māte un bērns, un mīļākā — viss,

Ak, cik mēs ikviens bijām vientulis!

Mums dzīvē par garīgu vadoni

Nav mijā māmiņa bijusi,
Kas mierīgā ceļā mūs vedusi blaku,

Mēs maldījāmies pa stāvu taku.

Mēs klidām šurp, mēs klīdām turp,

Mums zvaigznes nebij, ne mērķa, ne kurp,

Bez spēka mēs, un spārni mums lauzti,

Mēs tikām dzīves putekļos rausti.

Kā pa tumsu taustījās rokas mums,

Bet sirdis tad iededza gadījums,

Un mīla mūs augstāk un augstāk cēla —

Mums nejauši jauna dzīvība zēla.

Tad tiki tu man mīlmāmiņa,

Tu, mana gaviļu līgava,

Mans bērns, mana mijā, divi vientuliši

Mēs esam kā līksmi zeltkukainīši.

Saglabājies tīrraksts (23092/56) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/19—20, ar virsrakstu «Mein Mütterlein»). Sajā izdevumā iespiests

pēc tīrraksta.
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BEZ GALA (360. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 75. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Bez gala

Bez dibena, putoša, šalcoša jūra,

Mans milulit, tava sirds;

Un dusošais zelts no viņas pūra

Kāpj augšup un apkārt tev mirdz.

Un vairāk, vienmēr vairāk vēl

Tur mirdz un kāpj, un kvēl;

Tik bagāts es, tik apbalvots,
Jaunas spozmes caurstarots.

Saglabājies tīrraksts (23092/56) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/21). Sajā Izdevumā iespiests pēc tīrraksta.

NUR EIN HAUCH (360. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts klā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 69. Ipp , Aspazijas atdzejojumā:

Tik dvesma

Uz manām drēbēm dvesma mīt,

Kur dusēja tava galva,

Un vai tu zini, mīlulīt,

Cik brinišķa ta man balva?

Tā rist un līst bezgalīgi,

Tik smalki, smaršīgi plūstot

Caur manu nabaga ķermeni,

Līdz pašai dvēselei kļūstot.

Saglabājies tīrraksts (23092/57) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092/14) ar Raiņa izdarītiem labojumiem. Sajā izdevumā iespiests pēc

teksta Aspazijas rokrakstā.

TAVA MĪLA (360. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 86. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Tava mīla

Cik daudz man zeltmīlu vārdiņu,

Man liekas visi pat bālu

Pret tavu dvēseles lielumu,

Tik asaras līst ar vālu.
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Ne Jaust, ne saprast to varu es,

Te jūtas un pTāts stāv klusu.

Lai lielā straume mani nes

Uz aizmūža svētlaimes dusu.

Saglabājies tīrraksts (23092/58) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092.37). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

MANAS DZEJAS (361. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Dvēseles dziesmas», 87. Ipp., Aspazijas atdzejojumā:

Manas dzejas

Tai vārdus kā likdams es liktu:

Ne skanas, ne spožuma.

Ak, kaut jel daijums liktu

Manā mazajā dzejioā.

Kaut jel prieku iedot prastu

Es savai sirdsmiliteil

Kaut atkal tā smieklus rastu

Līdz dziJāka i dvēselei.

Tumšsarkanā liesmu svelmē

Ikviens no mums vientuli skauts:

Reiz kopā baltmirdzošā dzelmē

Mūs aiznesa prieka strauts.

Saglabājies tīrraksts (23092/58) un teksts Aspazijas rokrakstā

(23092 38). Sajā izdevumā iespiests pēc tirraksta.

«EIN SCHMALER STREIFEN ABENDLICHT» (361. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā

jumā «Lielās līnijas», 67. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Man istabā rieta atspīdums

Divas stundas blenž smaidā lēnā;

Bet diena, viss saules ceļojums,

Viss spožums — man paliek ēnā.

Saglabājies tīrraksts (23092/59). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.
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«DER ZUKUNFTSMENSCH SOLL STERBEN» (361. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Lielās līnijas», 67. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Ja nākotnes cilvēkam dzīvot lieki —

Kas būs tad viņa mantinieki?

Viņa manta ir gars; kas mantos to?

Nav smadzeņu, kur lai to ievieto.

Saglabājies tīrraksts (23092/59). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

«UND PLÖTZLICH IN TIEFDUNKLER NACHT» (361. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi tīrraksti (23092/59 un 120998/1). Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 23092/59. JJJBi"

«BEBENDES MENSCHLICHES BLUT —» (362. Ipp.)

Pirmpublicējums.

Saglabājušies divi tīrraksti (23092/59 un 120998/1). Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 23092/59.

«POESIE PRAKTIKANT» (362. Ipp.)

Pirmpublicējums.

tīrraksti (23092/59 un 120998/1). Sajā izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 23092/59.

DAS WELTGERICHT (362. Ipp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 479. Ipp.

Saglabājušies divi tīrraksti (23092/12 un 120998/1). Sajā Izdevumā

iespiests pēc tīrraksta 120998/1.

SANGYOJANA (363. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 67. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Sangijojana

Par savu mieru lemi pats:

Tas rokā tev kā mūža spirdza,

Ka za|ā tālē staru mirdza ...

Ko dīvains noraugās tev skats?
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Saglabājies tīrraksts (120998/4). Sajā Izdevumā lespiests pēc tīr-

raksta.

Dzejolis nav pabeigts. Tīrrakstam Ir Ralna piezīme: «unbeendig'.».

Sangijojana — senindiešu literatūras termins, kas apzimē cilvēka

ikdienas dzīves normas.

MOKSA (363. Ipp.)

Pirmpublicējums. Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krā-

jumā «Aizas ziedi», 69. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā:

Moksa

Visbeidzot pagura man prāts:

Bez spēka tvert dziļāki vielās.

Mana dvēsele, sāpīga asins vāts,

Sūrst ilgās bezmēra lielās.

Visbeidzot slēdziens garā man briest:

Kad galā būs dvēseles risums,

Kad beigusi būs tā cīnīties, ciest —

Lai uzpem to bezgala visums.

Saglabājies tīrraksts (120998/4). Sajā izdevumā iespiests pēc tīr-

raksta.

Moksa (no sanskrita moksha) — dvēseles atbrīvošanās.

V/ERDEN UND GÄHREN (363. Ipp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 479. Ipp.

Saglabājies tirraksts (23098 12). Sajā izdevumā lespiests pēc teksta

DzD.

VERLASSEN VOM GLÄNZE (363. Ipp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 480. Ipp.

Saglabājies tirraksts (23098,12, bez virsraksta). Sajā izdevumā

iespiests pēc teksta DzD.

TRAUMEN UND DENKEN (364. Ipp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 481. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23098/13). Sāja izdevumā lespiests pēc teksta

DzD.

Sajā izdevumā novērsta kļūda 4. rindā — «mählich» labots par

«allmählich».



GLUCK UND ARBEIT (364. Ipp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 482. Ipp.

Saglabājies tirraksts (23098/13, bez virsraksta). Sajā izdevuma

lespiests pēc teksta DzD.

DIE HOFFNUNG (364. Ipp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 482. Ipp,

Saglabājies tīrraksts (23098/13). Sajā Izdevumā iespiests pēc teksta

DzD.

UNBEZWUNGEN (365. Ipp.)

Sacerēts 1897. g. 3. oktobri. Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 485. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23098/24, bez virsraksta, datēts ar 1897. g.

3. oktobri). Sajā izdevumā iespiests pēc teksta DzD.

GRABER (366. Ipp.)

Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 486. Ipp.

Saglabājies tīrraksts (23098/24). Sajā izdevumā iespiests pēc teksta

DzD.



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DzD — J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

JZ
— laikraksts «Jaunākās Ziņas»

KR, 5„
6. sēj. — J. RaLņa kopoti raksti, 5., G. sēj. R., 1949

— J. Raiņa Raksti, 1. sēj. Tautas Izdevums.

Aspazijas sakārtojumā. R„ 1932
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PERSONU RADĪTĀJS

Aspazija (ist v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), latviešu dzejniece, dra-

maturģe, Raiņa dzīvesbiedre — 369, 372, 385, 415, 431, 432, 435,

441—443, 461—469, 471—474, 477, 478, 482—484, 488—491), 494

Austriņa, skat. Liepiņa Austra

Avenarius Ferdinands (1856—1923), vācu rakstnieks un grāmatizde-

vējs — 420

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 369, 372, 379, 384, 387,
392, 433, 435, 436, 439, 443—445, 461—463, 467—472, 474—476,

478—487, 490—492

Birkerts Pēteris (1881— 1956), publicists un folklorists, LPSR Nopelniem
bagātais kultūras darbinieks — 369

Brastiņš Ernests (1892 — ?), senatnes pētnieks, dievturis — 379

Buda (īst. v. Sidharthi Gautami, 623—544 p. m. ē. vai 60 g. vēlāk),
budisma nodibinātājs — 95

Dante Aligļēn (12(>5—1321), itāliešu dzejnieks — 375

Dantons Zorzs Zaks (1759—1794), viens no lielās franču revolūcijas
vadoņiem — 167, 393

Dora, skat. Stučka Dora

Ebeliņš, skat. Rode-Ebelings Hermanis

Egle Kārlis (1887—1974), bibliogrāfs, tulkotājs, LPSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks — 373

Firdousi Abulkasims (ap 940—1020 vai 1030), persiešu un tadžiku

dzejnieks — 375

Ganghofers Ludvigs (1855—1920), vācu rakstnieks — 430

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 388

Homērs, leģendārs sengrieķu dzejnieks, senatnē un vēlāk uzskatīts par
poēmu «Iliāda» un «Odiseja» autoru — 375

Jēgli Mirdza, Raiņa un Aspazijas paziņas Aleksandra Liepiņa meita —

415

Klimpmanis Augusts (1880—1906), 1905. g. revolūcijas dalibnieks, Talsu

sociāldemokrātiskās organizācijas biedrs — 18

Liekne Velta (mirusi 1919), E. Vitenbergas-Lieknes meita — 420

Liepiņa Austra, Raiņa un Aspazijas paziņas Aleksandra Liepiņa
meita — 415



Liepiņš Aleksandrs (miris 1931), sabiedrisks darbinieks, pēc 1905. g.

revolūcijas emigrants, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 415

Llzhja, skat. Pliekšāne Līze

Le Czl (5. gs. p. m. ē.), ķīniešu filozofs un rakstnieks — 427

Ļeņins Vladimirs IJjičs (1870—1924), krievu un starptautiskās strādnieku

kustības vadonis, marksisma-leņinisma klasiķis, PSKP pamatlicējs,
PSRS dibinātājs —

371

KeJerts Hanss, vācu rakstnieks — 430

Ņekrasovs Nikolajs (1821— 1878), krievu dzejnieks — 375

Clgiņa, skat. Riekstiņa Olga

Orlovs A., ģenerālis, kas vadīja soda ekspedīciju Latvijā 1905. g. re-

volūcijas laikā — 41

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 66, 384, 460

Riekstiņa Olga, Raiņa paziņa — 238, 429

Robespjērs Maksimiliāns (1758—1794), viens no lielās franču revolū-

cijas vadoņiem — 393

Rode-Ebelings Hermanis (1846—1903), vācu režisors, Rīgas Latviešu

teātra direktors 1886.—1893. g. — 242, 430

Ruso 2ans 2aks (1712—1778), franču apgaismes laika rakstnieks un

filozofs — 95

Sodlinš, skat. Segliņš Vladimirs

Segliņš Vladimirs (1863—1906), 1905. g. revolūcijas dalībnieks Talsoī.

Nurmuižas rīcības komitejas loceklis — 18

Skujeniece Biruta (1888—1931), latviešu aktrise, režisore un dzej-
niece — 438

Sokrāts (469—399 p. m. ē), sengrieķu filozofs — 167

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa
māsa, padomju valsts darbinieka Pētera Stučkas dzivesbiedre — 371

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību zi-

nātnieks — 370, 371

Steinboks Indriķis (1872—1906), Nurmuižas laukstrādnieks, 1905. g.

revolūcijas dalībnieks Talsos — 18

Timma Kārlis (1868—1906), Nurmuižas zemnieks, 1905. g. revolūcijas
dalībnieks — 18

Timma Kristaps (1862—1906), Nurmuižas zemnieks, 1905. g. revolūcijas
dalībnieks — 18

Vergilijs Marons Publijs (70—19. p. m. ē), romiešu dzejnieks — 390

Vīlands Kristofs (1733—1813), vācu rakstnieks — 375

Vitenberga-Liekne Emma (1886—1942), izglītīlias darbiniece — 420

Zūdermanis Hermanis (1857—1928), vācu rakstnieks — 431



DZEJOĻU VIRSRAKSTU

UN PIRMO RINDU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

A la Nordseebilder («Nakts ņem mākoņus pilnām saujām —»') 76

«Acis plati ver» 250

«Acis sausas Izraudātas» 159

«Ai, Laimiņa, māmuliņa» 279

«Aiz apvāršņa Pērkons sēdis» 222

«Aiz manis nāve» 219

■Aiz meža malas lēni paceļas» (Rudens vētra) 287

«Aiz tvaiku bluķiem saule tumši sarka» 260

«Aiz vakara, rīta» 281

«Ak, cik nevienāds» 153

«Ak, cik skaisti viss» 124

«Ak, diemžēl jau vecs un gudris esmu» 197

«Ak dievs, cik lēni jūsu saprāts ieti» 183

«Ak, kāds tu nejēga, kāds nejēga!» 138

«Ak nē, kas liels, tas liels sev pašam» ,
259

«Ak, tas laiks, tas laiks» 126

«Ak vai! nau svešnieks tas, kas mūs tā ēd!» 165

«Apsagauži raudājās» 242

«Ar dusmām ārdāt jūs, ar iekaisumu» 219

«Ar jaunu gadu! Un ar jaunu laimi!» 107

«Ar kara troksni» (Laime) 252

«Ar savu zvēro saules aci skatās» (Pasaule) 254

«Ar svešu naidnieku mēs galā tiekam* 162

«Ar tukšām rokām es eju mājās —» 95

«Asaras un asins es jums dziedu» 35

«Asas, baltas liesmas dzeļ» 246

Asins pilīte («Kā tevi nemīlēt») . •
262

Atbilde («Vai pareizs ir mans ceļš, es nezinātu») ....
186

«Atņem cilvēkam prātu un sirdi, vioš laimīgāks liksies» . .
241

Aukle («Sāpe lr mūsu māte un vārgs lr tēvs») . , . ; « 85

1
Pēdiņās uzrādīta dzejoļa pirmā rinda.

497
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«Bads viņu iekšas grauž» 121

Baskājiešu dziesma («Dzersim un ēdīsim») 24lJ

«Bet man nekad nav paticis sapnis vien» 115

«Bet manim spēka» 236

«Bez ieroča tu tagad dodies sapulcē» 172

«Bez prāta kustonis spēj just man lidzi» 242

«Bij mēness galvgalī, kad gultā likos» 145

«Bij Sabile liels pilsāts» 158

«Bija gaisma, bija krasas, bija ļaudis —» (Gatavojies) . . .
285

Brīvības gars («Es vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzīvs?*) .
13

«But vienam paliek man vēl arvien» 142

«Caur miesām sīkas ugunsdzirkstis līst»
......

.288

«Celies, vakarvējš, un iesim laukā!» (Par dzimtenes laukiem) .
15

«Celiņš pa zāli un labību lodā»
-

90

«Ceriņi ziedēja, kad tu gāji» • 235

«Cieti, bērniņ, actiņas miedz»
.... ■ 59

«Cik biji patiess» (Labākā pobtika) 247

«Cik savādi man izliekas» (Sava gulta) ..
177

«Cik steigā apskatos» «
196

«Cik stipri gribi, sakal savu laimi —m ..
J42

«Cik tuli stiepjas tavi pirksti, tik tāli»
......... ..

172

Cīņā kritušam dzejniekam par piemiņu («Laika lielumu tu sa-

maksāji») 130

«Četri lielie, četri mazie vēji* .........
33

«Darbs greizsirdīgs» 175

«Debesu ābeli vēji krata»
_ .

116

«Dienai ceļa st<ijas nakts»
«

146

«Dievs labi dar' ko darīdams» (Pieticīgs vīrs) ......
247

«Drupana griba, izkurtis spēks —• ........ 151

Dubultu grāmatu vešanas derīgums («Vienkārši saskaitot, pasi

sev kaitam») „
248

«Dūca sistavas, kas gaismu auda»
*

44

Dumi («Ka loga priekšā dūmi») 244

«Durstīt to pasu, ko mīl» 140

«Dus, lēni elpodama, jūra» . . .
.

~. ...

137

«Dvēsle sēd pie spoguļa» ..........91

Dzejnieka jautājums («Es nezinu, kā labāki gan bija?») .

222

Dzeloņu krekls mugurā («Nātru kreklu mugurā tev vilka») .
59

«Dzeltējuši bērzu zari»
, , • 262

«Dzersim un ēdīsim» (Raskājiešu dziesma)
......

249

«Dziedot mala pērkoņtēvs» , . .

159

«Dziļā sniegā lapsa lēni brida»
• . «

28

«Dzimtenē putniņi skaļāki dzied»
.. . . .-..*«<•

183
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(■Dzirdu, ka tautieši» 127

Dzives vērtiba («Pats niecīgākais zemes tārps ir svēts») . .
259

«Dzīvības mūžīgam spēkam» 88

«Dzīvību dzīvot nav vērts» 88

«Dzīvot neredzamu dzīvi» 81>

«Eita jūs, pantiņi, sveicināt cita!» (Mīlai Līziņai vārda dienā) .
66

Elementāras varas («Kas to gan zina, vai šis varas dzīvas») .
251

Epigramma («Tie «deutscher Gott» un «mūsu» dievs tik

saukā —») 103

«Ērglis noskrēja garām —» KPf

«Es esmu resnais moceklis» (Resnais moceklis) 284

«Es izbaudīju sāpes līdz pat galam» 144'

«Es jau neesmu tā noskumis» 214"

«Es lasu laikrakstos, kad manim nāk» 119

«Es negribu mirt»
. . -« «

'0*

«Es nesaderu ar šo pasauli» 187

«Es nezinu, kā labāki gan bija?» (Dzejnieka jautājums) . .
222

«Es pats sev vietu izvēlos un nāku šurp» ......
192

«Es pilns esmu domu un jausmu» (Pārpilnība) 245

«Es redzu — lēni nāk jau vientulība» (Vientulība) .... 234»

«Es sēdu naktī vēlvēli —» (Zvaigznes) « 243

«Bs sev par kaunu neieskatu to»
.

138

«Es skaidri zinu — kurp es tagad eju» 186

«Es staru bārkstis šūšu tev ap drēbēm» 59

«Es tevi, mīla, redzu» (Tāls viesis) 245

«Es tevim roku uzliku» 270

«Es tiku draugam jautājis» 87

«Es to savu sirdi»
. «

153

«Es to vienmēr teicu» 68

«Es topu saukts, — man atsaukties nav spēka» 158

«Es trijās trimdas esmu izcietis» 180

«Bs vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzīvs?» (Brīvības gars) .
13

«Es veco mīlu iz krūiim» 72

«Es vienmēr esmu dzīvojis» 282

«Es viens ar savu taisnību» 134

«Es visu dzīvi bēdājies» (Ko es gribu?) 214

«Es visu laiku kavējies ar bērniem» 206

«Es zinu jūs, pusvientulīgie garā» 72

«Es zinu, ka nekā es nepanāku» 94

«E<? zinu, zinu —» , liJfc

«Gabaliem no manis nokrīt vecā dzīve» (Vasaras rudens) . .
238

Gailits ar savu gaspažu («Gailits ar savu gaspažu») . . .
236

«Gailīts ar savu gaspažu» (Gailits ar savu gaspažu) . . . 236
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«Gaismas piezīdušies spiguliši» (Saule) 46

Gaisos («Gar kalna paka|i») U3

«Galā izvedēja diena klātu» 52

«Gan augs, gan izaugs» •
261

«Gan saule stariem nokauj slimības» (Sāpju ceļš) ....
285

«Gana bieza kalna krūts» 154

«Gana mana laime aug» 154

«Ganāms pulks bez gana» .... » ......
163

«Gar kalna pakāji» (Gaisos) 133

«Gar krastu netīrs sniegs, — tās atliekas» ......
256

«Gar zemi zemu vilkās vējš» . fi

«Garām aiziet viss un paliek neredzēts»
......

191

Gatavojies («Bija gaisma, bija krāsas, bija ļaudis —») . . . 285

Grīziņā («Spiegs, vai dzi'r kur kliedzi») ....... 78

«Gul', bērns, tie viņpusē tāli, kas šauj» .......
199

«Guli, balta meitenīte» (Pēc sapņos dzirdēta motīva) , , .
207

«Guļ jūra, lidzi lielai līdakai» 258

«Guļ jūra, tērpta tumši zilos svārkos»
.

258

«Ha, tas tik stiprinieks kā mazais ūpīts, —» (Smiekli) . . .
24?

«— «Hallo!» — «Hallo!» — Kas runā? — Es, es pati» (Oskulo-

grāfs) 201

«lebraucamās vietas vārtu priekšā» (Saruna bez lieciniekiem) .
10

«leceroties nelaipni klausa prāts» (Zibens spēriens) , , .
279

Ilgās («Tikai sērās ilgas klaidīt —») ....*•«•
243

Ilūkstes pamatskola, 2. klase («Jūs mani sveicat, mīļie bērniņi») 184

īstākā zelta valūta («Ne velti mums runas aizliegums celts») .
269

It kā vēsmas vāļots («It kā vēsmas vāļots») . . , . *
272

«It kā vēsmas vāļots» (It kā vēsmas vāļots) ..... 272

«It viss ir tev uz laiku dota daļa» 128

«Iz briesmām darbi mani sveic» ......... 132

«Izkliedzoši skaļā balsī» (Lieldienas) •
7

«Izraut Iz dvēseles visu, ko mīlu, ko turu, kas esmu, —» . • 95

Izšķirošās balsis («Top liegts mums brīvi nodot savas balsis») .
171

«Izšķiru ciņa drīz sāksies starp pasauli veco un jauno» (Uz

izšķiru cīņu) .«i .... 176

«Ja visiem laipnis būsi» ...........
77

«Jādzer līdz dibenam kauss» 271

«Jau pārgājis gaismas» 71

«Jau rudzu lauki kūļos sieti stāv» (Rudens dzeja) ....
286

«Jau viegla dvesma tevi aizskar» 131

«Jaunai dzīvei vajga jaunu raksturu» .......
213

Jaunas sēklas graudiņi («No tevis gaisma spīdēt sāks») . . . 255

Jauns darbs («Vai guļat, strādnieki: kāds tagad darbs?») , ,
253
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«Jautrā, garā uzvarā tu gāji* 42

«Jel reizi nosviežat no pleciem nost» 79

«Jūs dienderu dvēsles» 246

«Jūs, draugi, esat cejā apstājušies» 149

«Jūs ķircinājāt lielo dzejnieku» 255

«Jūs mani sveicat, milie bērniņi» (Ilūkstes pamatskola, 2. klase) 184

«Jūs rupjas dziesmas vairs negribat» 126

«Jūs ticat ļaunu vien, pat dievs jums bargs» . . . . .
189

«Jūs vēl to ziņu nezināt» 129

«Kā agrāk tu starp ļaudīm staigā» 197

«Kā cīruls dziesmas» 251

«Kā karstas bailes mani grābj» 69

«Kā loga priekšā dumi» (Dūmi) 244

«Kā tevi nemīlēt» (Asins pilīte) 262

«Kā tūkstotu gadu ilgā klusā darbā» (Mūžu ilgas, ciešanas) .

273

«Kad atnāk laiks, tad nepārvarams spēks» ......
175

«Kad atnāk nakts» .117

«Kad citi mīlēja, tad jūs jau ari» 257

«Kad es ceju gaisa pilis» 135

«Kad esi lielā, —tu uzvarā pasauli gūsi» (Tautai) . . . .

150

«Kad iznāk posts iz liktens vārtiem» 93

«Kad lēni stājas dienas drūzma»
........

70

«Kad locekli ļengani taps» 145

«Kad puķe nakti dus, — ko viņa sapņo?» 194

«Kad tu pie galda sēdi» 223

«Kada aša, brūna vāverīte pa dārzu lēkā!» 194

«Kāda ir tur dvēslei daļa» 198

«Kādas agras salnas kosts» . 152

Kalendāru jautājums («Nāc, Alģirdi —») 225

«Kalnā un lejā» (Pēdējais glābiņš) 248

«Kalnam plecos ugunssarkans mētels» .119

Kam dusmoties? («Ko, kungi, triekt pret epigrammām») . . 248

Karš («Un ienaidnieka šķēpiem pretī mest») .....
252

«Kas ar visu dvēsli spriežas, — tas mērķi gūs» . . . .

ISO

«Kas domas spēj siet» • 202

«Kas jums nāk prātā —» 175

«Kas labo spēku dvēslē neaudzē» l l>6

«Kas man reizi rokās tiekas» ,
261

•Kas spētu abus spēkus savienot» 271

'Vfcas tagad tālāk būs ar mani, nezinu» 190

«Kas to gan zina, vai šis varas dzīvas» (Elementāras varas) , 251

*Kas trimdnieks ir, tas dzīvo briesmās vien» (Trešā trimda) . 161

«Kaut bij bez gala jācieš man» 166
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«Klausat manu sēru stāstu» (Pēdējā mīlas nakts) . .
.

.
263

«Ko daudzināt mums taisnību un vāju?» ...... 251

«Ko dzirdu jūs mūžam» ........... 129

Ko es gribu? («Es visu dzivi bēdājies») ....... 214

«Ko es tur darīšu bez saviem biedriem» 167

«Ko, kungi, triekt pret epigrammām» (Kam dusmoties?) .
.

248

Ko lai sūta? («Ko lai sūta daiļavinai») 254

«Ko lai sūta daiļaviņai» (Ko lai 6Ūta?) .......
254

«Ko mēs ar asnīm izkarojām» (Skaidras lietas) ..... 170

«— Ko skūpsti mani» (Nāves skūpsti) 172

«Ko, spēks, ar sāpēm lauzties sāc?» (Spēks un sāpes) . . .
131

«Ko tie brēķi brēkas ceļ» 254

«Ko tik agri šogad sniegi kusa»
........

43

«Ko tu palīdzi, spārnotais vārds»
........ 82

«Ko tu slēpi savu seno vāti —» 39

«Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais?» (Mīļai, mazai Clgiņai par

piemiņu) 238

Kraukļu gaidas («Vecais Kraukļa tēvs ir sadzīvots») ...
41

«Krīt bez skaita un bez gala vīri» 44

«Kūp kupli mākoņi iz kalnu spraugas» .117

«Kur ir tas darbs» 94

«Kur vien es lieku roku klātu» 260

«Kurpu aiziet mīlas liesmas» 269

Kurš priekš otra radīts («Valdnieks deva lielas dzīres viesiem») 218

Ķīniešu paradīze («Lielais Jī bij lielā darbā») ..... 226

Ķīniski («Pa mūža vārtiem aiziešu uz tālēm») 150

Labākā politika («Cik biji patiess») 247

Labu ceļa vējul («Treji simti dūjenīšu») , . ■ . *
178

«Lai ar ausis nedzirdētu» .......... 268

«Lai jauna laime» 246

«Laika lielumu tu samaksāji» (Ciņā kritušam dzejniekam par
piemiņu) , ,

130

«Laime» (Ar kara troksni) «
252

«Laimīgas liesmas»
,

124

«Lapiņas, māsiņas, koši jūs pušķotas guliet uz galda» . . ,
239

«Lapsa reiz no savas migas» (Lapsa un tīģeris) 224

Lapsa un tīģeris («Lapsa reiz no savas migas») . . . . «
224

«Latvju tauta liek tev mīklu minēt»
a ..... • 34

«Lauks ar acīm, mežs ar ausim —» ••...••« 89

«Lēni lapas virinājot» «•«
74

«Lēni leja kāpa rudens saule»
• . v 1 31

«Lepni, kā sarkana gaiļa spalva» 74

«Lidzi miltiem izput tava dzive» 26
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Lielā piektdiena («Mēma un smaga nakts») 147

«Lielais Jī bij lielā darbā» (Ķiniešu paradīze) 226

Lieldienas («Izkliedzoši skalā balsī») 7

«List lieti vienā laidā»
,

70

«Lopi baiju- pilni dobji māva» . 45

«Mākoņsvārku skaras» 116

«Mākoņu ēnas pāriet tiem pār vinu pieri kā domas»
...

95-

--------«Man dziļi dvēslē dzejās» (Prieca laimīga) 243

«Man jāšķir bij šie pantiņi» 130

«Man lupas kvēloja tā savādi» 185

«Man miers un laime sirdi lija» 279

«Man nav vaira mīla dzīvojamā dzīve —» 119

«Man nava vairs neka, ko vvl-.-! 220

«Man sirds ir mitusi kopš viņas nakts» 183

«Man vajga tavu gläßtu»- 203

«Mana roka, kāds lab3 instruments tu man esil»
.

. . .
212

«Mani grāmatplaukti stāvot apput» 216

«Manim pretī mākoņi smagi sveras» 234

«Mans vārds, nudien» (Robežas) - ... . .

132

«Mans zelta zieds no dzives rauts —» 269

Mēmā jēra («Pa dziļiem sniegiem brienu, lai — man jāredz

|*n*| ,
229

«Mēma un smaga nakts» (Lielā piektdiena)1 147

«Mēnestiņi, lēnacīri, ko tu esi padarījis?» 156

«Mēs esam visu darbu darītāji — » 201

«Mēs pievāksim tās dārgās asinis» 281

«Met zelta gredzenu» 171

«Mißla lēni ceļas un mainās» 09

Mijai Liziņai vārda dienā («Eita jūs, pantiņi, sveicināt cita!») .
66

Mijai, mazai Olgiņai par piemiņu («Ko zaļai jaunībai lai saka

sirmais?») 238

«Mirdz plašas, saulainas tāles man priekšā» 270

«Mirs mūsu mūza, bet mūžīga būs» 282

«Mums laupa Kurzemi, tā jāatkaro!» 166

«Mums plinšu nav, kas šauj» 250

«Mūsas apsēdīs tev sārtās lūpas» . .
53

«Mūžīgā mirdzumā»
. . •. 255

Mūžu flgas, ciešanas («Kā tftkstotu gadu ilgā klusā darbā») . 273

«Nāc, Alģirdi —» (Kalendāru jautājums) (•«... 225

«Nāc šodien līdz uz manu pasauli» i
139

«Nāc, zaļās varas maiji» (Sveiciens biedriem) 138

«Nākat, lat nākotnes grāmatu veram» 168

«Nakti nāca auksti vēji» 171
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«Nakts ņem mākoņus pilnām saujām —» (Ala Nordseebilder) . 76

«Nātru kreklu mugurā tev vilka» (Dzeloņu krekls mugurā) .
59

«Nav laužu sirdīs telpas žēlumam»
.

74

«Nāvei nav varas to paņemt, kas mūžam ir nemirstīgs tevi»
.

260

Nāves skūpsti («— Ko skūpsti mani») ....... 172

«Nē, ir kas augstāks nekā dzīve — sapnis» 176

«Ne naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktu»
§

137

«Ne sava dzīve cilvēkam ir svarā» 139

«Ne velti mums runas aizliegums celts» (īstākā zelta valūta) .
269

«Neatgriezies savā mājā —» 77

«Necel tos, kas snauž, —» 250

«Neizprotamā spēka pārmērā» 260

«Nekad es nebiju to iedomājis» 128

«Nekas par grūtu agrāk nebija» (Rita atmoda) 217

«Nelaime vieno, un laime šķir —» 208

Nepiedodams parāds («Tūkstoš bērnu brēc: kur mūsu tēvi? —») 106

«Neredz vēl gluži jauno un prātu?» 283

«Nes mūžam kalnus plecos kalnu gars» 187

«Nesūdzies par nemieru» 259

«Netīra, veca sieviņa atkal un atkal apkampj» .....
85

«Nezin kustoņi par savu nāvi» 208

««No kurienes tu nāc?»»
. . . ,

203

«No rītus klāts ar rasas lasām» 120

«No sava kakla es lēni noņemu nost»
. .

. . , .
49

«No viļņu šļakstiem dreb klinšu sienas» 261

«No visa sevi atbrīvē un topi» 281

«No tevis gaisma spīdēt sāks» (Jaunas sēklas graudiņi) . . 255

«No zelta matiem» . 96

«Nosarkdama aizgriežas saule» 233

«Nost mani slapē riebums» 140

«Nu būs, būs, būsi» 160

«Nu dzirdu latvju mēlē latvjus rīdām»
. «

162

«Nu, kad jūs esat atkal jautri» •
133

«Nu, kas tev ir šī zeme un šie ļaudis?» . . ' '

«Nu manā sirdī kluss un gaišs» 282

Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts («Uz ziemassvētkiem

ļaudis liksmi staigā») , , .
205

«Nu pielūkojat» (Pļāvējs) . • 104

«Nu sakāt, ko pret jums es grēkojis?» 166

«Nupat iz olas izšķīlušies cāļi» •
120

Oskulogrāfs («— «Hallo!» — «Hallo!» — Kas runā? — Es, es

pati») ....««• 201

Ozols («Viņš sūc no zemes pirmiem ūdeņiem») , . , . ,
272
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«Pa dziļiem sniegiem brienu, iai
— man jāredz jūra» (Mēmā

jūra) 229

«Pa maniem melniem matiem vijas valgi» • 273

«Pa mūža vārtiem aiziešu uz tālēm» (Ķīniski) , , , . ,
159

«Pa visām istabām» 73

«Paliekat jauni līdz sirmiem matiem» 72

Pār dzimtenes laukiem («Celies, vakarvējš, un iesim laukā!») .

15

«Pār visu zemi asins smaka staigā» (Sodi bez gala) .... 103

Pārpilnība («Es pilns esmu domu un jausmu») ..... 245

Pasaule («Ar savu zvēro saules aci skatās») 254

«Pats niecīgākais zemes tārps ir svēts» (Dzīves vērtība) . .
259

«Pēc kā tik ilgi saucu» 267

Pēc sapņos dzirdēta motīva («Guli, balta meitenīte») . . .
207

Pēdējā milas nakts («Klausāt manu sēru stāstu») ....
263

Pēdējais glābiņš («Kalnā un lejā») 248

«Pie šūpļa dziedāja man liktens māte» (Tu sāpēs iesi) . . .

286

«Pie tavām kājām zemes pīšļi līp» 81

«Pie visuma tev jāpiesienas klāt»
.

28!

P.etieīgs vīrs («Dievs labi dar' ko darīdams») 247

«Platā lapa, vēsētāja» 106

«Pļava beidzas pie silmalas smilts»
........

163

Pļāvējs («Nu pielūkojat») ■ 104

«Prāts, manß ārsts, ap mani staigā» . .
V

. ....
92

«Pretim sniedzas jums nu gari pirksti» 48

Prieca laimīga («Man dziļi dvēslē dzejās») 243

«Priedē kāru savu sirdi» 160

«Priede melnos zarus» 189

«Priekšmeti tikai un vielas ir viss, ko tu redzi sev apkārt» .

267

«Pūt, vējiņu, ziemelīti» .241

«Reiz gribu visu» 164

Resnais moceklis («Es esmu resnais moceklis») ....
284

Rīta atmoda («Nekas par grūtu agrāk nebija») 217

Robežas («Mans vārds, nudien») 132

Rudens aina («Zemei svārki lietus piemirkuši») ..... 50

Rudens dzeja («Jau rudzu lauki kūļos sieti stāv») .... 286

Rudens vētra («Aiz meža malas lēni paceļas») 287

«Sajēgt — tas nava zināt» 88

«Sākums bij brēkas un raudas» 174

«Saltums pa visiem kauliem —» 82

«'SlSpe lr mūsu māte un vārgs ir tēvs» (Aukle) ....
85

«Sāpēs svēļo dvēsle Zemes mātei» ........
56

Sāpju ceļš («Gan saule stariem nokauj slimības») ....
285

Saruna bez lieciniekiem («lebraucamās vietas vārtu priekšā») .
10
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Saule («Gaismas piezīdušies spigulīši») 46

«Saule dzisa, saule mira —» 152

«Saules karstumā» 125

«Saules māte pirti kūra»
.

158

«Saulīti mī]o» 174

Savā gultā («Cik savādi man izliekas») 177

«Savus dvēsles sārņus — kur lai viņus liek?» 114

«Seno, brīvo domu pavedieni —» 198

«Sēro priedulājs» 151

«Sīkās raizēs, iepelēkās trīsās» 51

«Sils stenot smago sniega nastu nes» (Sniegs. Sala) .... 256

«Siltā laikā zeme nokususi» 32

«Simbolu tu pildījusi, kaut pret gribu» 198

Skaidras lietas («Ko mēs ar asnīm izkarojām») 170

«Skaistums tavs pienākums —» 207

«Slikt: palīga necerēt, —»
....••»•••

268

«Slinkiem sojiem zirdziņš tek pa sniegiem» 60

Smiekli («Ha, tas tik stiprinieks kā mazais ūpīts, —») . . .
24?

Sniegs. Sala («Sils stenot smago sniega nastu nes») , . •
258

Sodi bez gala («Pār visu zemi asins smaka staigā») . . . 103

«Spalviņu sīko» «... 65

Spēks un sāpes («Ko, spēks, ar sāpēm lauzties sāc?») . . . 131

«Spiegs, vai dzi', kur kliedz!» (Grīziuā) ....... 78

«Spoži melnā debess bālst»
* .

157

«Stāv durvis va]ā —»
m. m

?5

«Stikla šķembele tu» , , . 140

Sveiciens biedriem («Nāc, zajäs varas maij!») .. . » * . 138

«Sīs manas dziesmas pēdējās priekš jums» . • • i .
.

87

«So mīlas dzīli jūtas baidās sniegt» (Tava mīla) ....
250

Šodien («Šodien saulīte rotā un līgo») 243

«Šodien saulīte rotā un līgo» (Šodien) 243

«Šonakt sapni izsapņoju» 173

«Šurpu un turpu griežas vējš» ««MMM* 1

«Šurpu un turpu mūs liktens svaida» 84

«Tā pūš kā bieza putra vārīdamās» 247

«Tā tava ģīmetne, ko rokā turu?» . MtMwm&> • 1
210

«7ā vēla, gausa gudrība» (Vēla gudrība) ......
217

«Tad labāk nedzīvoti»
...... - ... •

75

«Tad tik vari sākt tu jaunu dzīvi»
... ~ ...

213

•Tāli pērkoni dūc»
. ... ...... »

167

Talsu tiesa («Veļu vēji vēlu vaimanāja») ...... 18

Tājš viesis («Es tevi, mīlā, redzu») ........245

«Tās tagad ira beigas» (Uz beigām iet) 244
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Tautai («Kad esi lielā, —tu uzvarā pasauli gūsi») . . . . 150

Tava mīla («So mīlas dzīli jūtas baidās sniegt») ...»
250

«Tavi vaigi vizo vakarkrēslā» 233

«Teci, teci, kumeliņu» ............. 240

«Tev ir jābūt nākamības tautai» 20

«Tie «deutscher Gott» un «mūsu» dievs tik saukā —» (Epi-

gramma) ...
103

«Tie, kuri sēdēja pie manām kāļam» . . . „ M Jgß

«Tie mazie domā savā nodabā» IHS

«Tie simts un atkal simti manu darbu» 216

«Tiek lauki tukši»
« . . 83

«Tiem ska)i smiekli rit» 7J

«Tik gara, gara, gara miršana» 220

«Tik maza patmīlība aizskarta» 221

«Tik rāms visapkārt, pilns ar dzīves dvesmu» . i ... 271

«Tik vien vēl stiprās gribas spaids» 54

«Tik vienu, otru, trešo savu draugu» 123

«Tikai sērās ilgās klaidit —» (ligai) 243

«Tiklība tev neatmaksās» 125

«To dienu es gan pieminēšu ilgi» 274

«Tomēr un tomēr es tevi mīlu» 246

«Top liegts mums brīvi nodot savas balsis» (Izšķirošās balsis) 171

«Treji simti dūjenīšu» (Labu ceļa vējul) ......
178

«Trejos veidos tik vien būtība manī plūst» ...... 141

Trešā trimda («Kas trimdnieks ir, tas dzīvo briesmās vien») . 161

«Tris ir šikas asins lāses» 151

«Trīs vīri godalgas sprieda» . . « 136

«Tu atpakaļ atkal»
. „ ļ 209

«Tu bēgi darbā. Ko nu tu redzēji darbā?» 223

«Tu dzimta karaliene visam daiļam» 154

«Tu dzīvosi pasaulē un būsi pie sevis» ........
282

«Tu dzīvosi svešumā un būsi mājās» 194

«Tu nāc nu atpaka) uz senām mājām —» < * - . •

212

«Tu parādies ka mēness zvaigžņu starpā» ■ «...«
208

«Tu raksti» 189

Tu sāpēs iesi («Pie šūpļa dziedāja man liktens māte») . . 2H6

«Tu slaikais liniņš zaļiem svārciņiem» 206

«Tu spožā zvaigznīte» 228

«Tu stāvēsi saulē, un tevi nepazīs» .
282

«Tu zosi kam gribi par dāvanu dot» • •
248

«Tūkstoš bērnu brēc: kur mūsu tēvi? —■* (Nepiedodams parāds) 106

«Tumsa guļ vēl silā»
. . . • i

167

«Tumšs un tukšs, un bijis viss, un vairāk nav» ....
207
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«Tur bij birzite —nu līdzens klajums» . . . . i « «
38

«Tur, kur saule vasar' gulējusi» 118

«Tur, kur tagad ezergals, tukši tīreliši bija» 156

«Uguns kuras, uguns kuras» 182

«Un ienaidnieka šķēpiem pretī mest» (Karš) ..... 252

«Un jūs nolādēta tauta būsat» 96

«Un, kad tev nav no āras vairs ko gaidīt» 134

«Un, lai tev aizskarts nav ne mats» 128

Uz beigām iet («Tās tagad ira beigas») 244

Uz izšķiru cīņu («Izšķiru cīņa drīz sāksies starp pasauli veco

un jauno») » •
176

«Uz krēslainiem kalniem» .118

«Uz laimīgu Jaungadu» 259

«Uz ziemassvētkiem ļaudis līksmi staigā» (Nu miers virs zemes,

cilvēkiem labs prāts») 205

«Vāci tagad naski stāsta» 67

«Vai, dvēsele, sarksti» 97

«Vai gujat, strādnieki: kāds tagad darbs?» (Jauns darbs) . .

253

«Vai laime būs?» 141

«Vai pareizs ir mans ceļš, es nezinātu» (Atbilde) ....
186

«Vai tu atnāci, lai atkal ietu? 213

«Vai tu pazīsti tās baigās jūtas» (Vecā dzīve) 215

«Vai, vail» 87

«Vai visas šis jūtas» 261

«Vairs tagad šaubu nekādu nav» 114

«Vakar debesis bij sarkantumšas» 139

«Vakarā no karstām, šaurām ielām» i 80

«Valdnieks deva lielas dzīres viesiem» (Kurš priekš otra radīts) 218

«Valmieriešu zeltenītes» ......*...«188

«Vardi metas tev no mutes» 141

«Vārds smiltis kaisa»
*

260

«Vārdu mīļums ir aizskāris» 143

«Vasara, vasara, —»
.

163

Vasaras rudens («Gabaliom no manis nokrīt vecā dzīve*)
. .

238

Vecā dzīve («Vai tu pazīsti tās baigās jūtas») 215

«Vecais Kraukļa tēvs lr sadzīvojis» (Kraukļu gaidas) » 41

«Vecs mēness nespodri spīd» .... 'teatm;. * . * 182

«Vēl nebij miega plakstiņos» * 73

«Vēl priežu mežs ir zaļš un svaigs» *
76

«Vēl tava ģīmetne man rokā trīso» i 230

Vēla gudrība («Tā vēla, gausa gudriba») 217

Vēlais rudens («Vētra pārgāja, nu kluss un salst») . . i 229

«Veļu vēji vēlu vaimanāja» (Talsu tiesa) , , . • , | 18



«Veļu vēji vēlu vaimanāja» .........
30

■ Vēros gaididams debesis augšā» 80

«Vētra pārgāja, nu kluss un salst» (Vēlais rudens) ....
229

«Viegli turu tevi klēpi» , . . ,
233

«Viena dziesma nedziedāta» 155

«Vienkārši saskaitot, paši sev kaitam» (Dubultu grāmatu vešanas

derīgums) 248

«Vienmēr tauta stāvēja aiz manis» 47

«Viens es tomēr esmu aizvien» ,130

«Viens problēms tagad manim visus veicis» .....
202

Vientulība («Es redzu — lēni nāk jau vientulībai)
. .

. 234

«Vieta būs» 187

«Viņš atklātībā uzbrūk man» 177

«Viņš sūc no zemes pirmiem ūdeņiem» (Ozols) ... .
272

«Visapkārt zili ledi bieziem blāķiem» , ,
250

«Visi ļaudis zina, kas tie ira» .........
232

«Visi meži guni dega» ..i..
157

«Visi nevērtīgi tika vecie vārdi» 215

«Viskarstāk kauja deg, — iet kareivs proml» 148

•Visu apņemt tevi katru brīdi» 266

«Visu cauru dieniņu» 126

«Visu nakti vēji vaimanāja» 55

«Visu varenajam laikam nebūs» 81

«Visur bus tev mantu krāt» (Zelta mācibas priekš zelta īpaš-

niekiem) 86

«Visur dzive tikai ir, bet nāves nava»
195

«Viszilāks debess ir virs pašas galvas» 135

Zelta mācības priekš zelta ipašniekiem («Visur būs tev mantu

krāt») 86

«Zelta ziedu zaļā lapā» 235

«Zem manām kājām mēness dilst» 116

«Zemei svārki lietus piemirkuši» (Rudens aina) 50

Zemes kungi («Zemi smagi spieda dzelžu vara») . .
. .

190

«Zemi smagi spieda dzelžu vara» (Zemes kungi) ....
190

Zibens spēriens («leceroties nelaipni klausa prāts») . . .
279

«Ziemels rūc: aiz desmits tūkstots verstīm» .....
24

«Zila jūras plāksne, tumšas grumbas» 258

«Zudis viss, ko mēs ar acīm redzam, —» 231

Zvaigznes («Es sēdu naktī vēlvēli —») 243

«Zvērestiem klauvēju» Mi

«Zvēri atrāva no manam miesām» ........
27



510

VĀCU VALODĀ RAKSTĪTO DZEJOĻU VIRSRAKSTU

UN PIRMO RINDU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

«An meinem Leibe sich zu letzen» ....«.** 345

Anderes Leben («Sie hatten sich unendlich geliebt, —») . .

335

Atskats («Und wenn zurück ich schaue») ......
349

«(Auch?] heute nicht! auch heute nicht!» 350

«Auf dich hab ich mein Heim gebaut» (Mājoklis) ....
352

«Auf meinem Kleide lebt ein Hauch» <Nur ein Hauch) . . .
360

«Aus deinen Augchen Leben schlägt» (Dzīves acis) . .
.

357

«Bebendes menschliches Blut —» 362

Bez gala («Die Liebe dein' ist so grundlos tief») ....
360

«Bin heute so müde, da denke ich gar» (Noguiums) .
. .

355

Cerība («Die Hoffnung hat mich wieder genarrt») ....
350

Cmn («Ihr nennt es ängstlichfeiges Zaudern») ..... 355

«Da ich gelitten habe» (Du schonst mich Sonnenduftchen») .
358

«Das Auge wird scharf und heiter» (Norauts pantiņš) . . , 357

«Das ganze Leben in Nebel verbracht» (Nebel und Nacht) . • 348

Das Weltgericht («Im Leben haben sie ihn gezwackt») . . . 362

«Dein lieber Leib vom Schmerz verzehrt» (Sāpju labdarība) .
350

«Der alte Streit ist geschlichtet» (Vecs strīdus) ..... 353

«Der Ekel schüttelt mein Gebein» (Riebas) ...... 353

«Der Kopf Ist schwer, das Auge stier» (Domas). .... 355

Der letzte Schluss («Nur welken, fallen, dann verfaulen —») i 347

«Der Sand, das ist der Philister» (Smilts) ...«.*
353

«Der Schmerz verzehrt die Schlacken» (Sāpes) . . . . «
346

«Der Tritt so schleppend schwer» (Humors) 345

«Der Zukimftsmensch soll sterben»
. . « . i 4 l 361

«Des Schmerzes Adler täglich fliegt» ..<...«
345

«Die Goldschimmerwortchens, die Dimvogchens alle» (Tava mllo) 360

Die Hoffnung (««Die Hoffnung ist süss, die Hoffnung Ist schön»») 364

«Die Hoffnung hat mich wieder genarrt» (Cerība) ....
350

«•Die Holfnung ist süss, die Hoffnung ist schön»» (Die Hoffnung) 364

«Die Liebe dein' ist so grundlos tief» (Bez gala) . . « .
360

«Die Liebe konnte ohn' Ende nur werden» (Werdende Liebe) . 335



511

«Die riesenhaft grausige Ironie» (Ironija) 352

«Die Seele bewegt sich langsam und matt» 341

«Die Seele fault in meinem Leib» (Dvēsle) 353

«Die Unruh' wird ewig währen» (Werden und Gähren) . . .
363

«Die Wangen hohl, die Lippen fahl» (Verlassen vom Glänze) .

363

Divi miluliši («Wir wollten frei sein, gänzlich frei») . . .
351

Divi spiguliši («Mein Liebling, und bist du nimmer da») .
.

349

Dornas («Der Kopf ist schwer, das Auge stier») ....
355

«Du hast sie ja in dieser Hand» (Sangyojana) 363

«Du Liebling mein, du liebest mich» (Mazs spīgulits) , . .

351

Du schonst mich Sonnenduftchen («Da ich gelitten habe») .
.

358

Dvēsle («Die Seele fault in meinem Leib») 353

Dzives acis («Aus deinen Augchen Leben schlägt») .... 357

•Em guter Trost, der bleibt ja nach» (Padoms) 354

«Ein Sausen steigt, es tagt, es tagt!» 342

«Ein schmaler Streifen Abendlicht» 361

«Ein seichtes Meer ist noch zuviel» (Jūra) ...... 353

«Ein Zukunftsmensch kann nicht vergehen» (Nākotnes cilvēks) 348

«Es ist dahingefahren» (Samsara) 336

«Es war ein schöner, lieber Traum» (Kein Traum) .... 336

«Es war nur ein nichtig alltäglicher Grund» (Tik divas dienas

vien) 346

«Freundlich wie der» (Zum Geburtstage) ......
335

«Gebt mir mein Lieb zurückl» .341

Gedanken aus deinen Briefen («Und wie ich las und wieder las») 339

«Gedanken träumen — ausschweifend stille Lust, —» (Träumen

und Denken) 364

««Geteilter Schmerz nur halber Schmerz»»
......

350

«Gleich hinzugeh'n, es ist nur Lug» (Par agri) ..... 355

Gleznas («Ich male mir nicht die Zukunft aus») ....
354

Glück und Arbeit («Lust und Spiel —») 364

Gräber («Noch will die Brust sich froh dich heben») .
. .

366

«Grüngoldiges, sonniges Lieb!» (Viens matiņš) . « . . .
341

Helles Lieb («Ich will um dich nicht leiden») .....
343

«Hilf, Liebling, es naht schon wieder» (Schmerzgespenst) . .
338

Himmelsarme («Wie müde Wolkenstreifen») 347

Humorchen («Ich kann nicht mehr ohne dich sein») . . .
355

Humors («Der Tritt so schleppend schwer») ...... 345

Humors («Wohl hundert Fettaugen im seltsamen Chor») . .
345

«Ich bringe dir Hilfe und festen Halt» (Mazais māgetiņš) . .

351

«Ich habe nie eine Mutter gekannt» 338

«Ich hätte nie so tief im Schmerz gewühlt» (Volles Leben) .
340

«Ich kann dir nimmer danken» (Unbezwungen) ..... 365
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«Ich kann nicht mehr ohne dich sein» (Humorchen) . . . 355

«Ich kann nur spotten und lachen» (Zobgalis) 352

«Ich küsse dein Zeichen im Linnentuch» (Vakara lūgšana) .

354

«Ich lese die lieben Briefe —» (Schwingender Nerv) . . .

340

«Ich liebe dich, Liebling, ganz masslos tief» (Milullts) . . .
356

«Ich male mir nicht die Zukunft aus» (Gleznas) 354

«Ich nehme mein Weltchen in diese Hand» (Pasaulīte) . .
. 356

«Ich sitze tief in der Nacht hinein»
.

. . i . . . 341

«Ich will nicht langer dulden» (Ne ilgāk) 356

«Ich will um dich nicht leiden» (Helles Lieb) 343

«Ihr habt gar sonderbare Art» (Starke Gute) . . . . . 343

«Ihr nennt es ängstlichfeiges Zaudern» (Cina) 355

«Im Leben haben sie ihn gezwackt» (Das Weltgericht) . . .
362

In dir («In Grösse sei dein Eigen») 343

«In Grösse sei dein Eigen» (In dir) 343

Ironija («Die riesenhaft grausige Ironie») 352

«Ist ja Zeit, so sehr viel Zeit» (Laika diezgan) 350

Jūra («Ein seichtes Meer ist noch zuviel») 353

Kein Traum («Es war ein schöner, lieber Traum») ....
336

Laika diezgan («Ist ja Zeit, so sehr viel Zeit») ..... 350

«Liegu smaršu lēni staro» (Sena piemina) ......
339

«Lust und Spiel» (Glück und Arbeit) 364

Mājoklis («Auf dich hab ich mein Heim gebaut») .... 352

Mana māmiņa («Mein Mütterlein, mein Mütterlein traut»)
.

.
359

Mana spēja («Und konnte ich dich erringen») 357

Manas dzejas («Wie ich die Worte wäge») ...... 361

Mazais māgetiņš («Ich bringe dir Hille und festen Halt») .
.

351

Mazs spigulīts («Du Liebling mein, du liebest mich») i -. 351

«Mein Leben sei zerronnen??» (Variācija) ......
357

«Mein Liebling steht in meiner Hand —» (Unphilosophisches
über Weltsysteme) .

340

•Mein Liebling, und bist du nimmer da» (Divi spīgulīši) , .
349

«Mein Mütterlein, mein Mütterlein traut» (Mana māmiņa) . .
359

Milulīts («Ich liebe dich, Liebling, ganz masslos tief») . .
356

Moderne Ballade («Sie hatten sich nie verstanden»)
....

337

Moksa («Zuletzt erlahmte der Verstand») . . i . . .
363

Morgen («Selbst gehen zu dürfen») 347

Nākotnes cilvēks («Ein Zukunftsmensch kann nicht vergehen») 348

Ne ilgāk («Ich will nicht länger dulden») 356

Nebel und Nacht («Das ganze Leben in Nebel verbracht») . « 348

«Nein, nicht mehr vorwärts leben» (Zurückleben) ....
348

«Noch will die Brust sich froh dir heben» (Gräber) . , .
366

Nogurums («Bin heute so müde, da denke ich gar») . , . 355
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Norauts pantiņš («Das Auge wird scharf und heiter») . . . 357

«Nun hast du morgen meinen Brief» 351

«Nun soll ich Liebling wiedersehen» (Pirms redzēšanās) . .

344

Nur ein Hauch («Auf meinem Kleide lebt ein Hauch») . . .
360

«Nur welken, fallen, dann verfaulen —» (Der letzte Schluss) .

347

«O, ist das Leid doch grauenhaft!» (Piepeši) ..... 354

«O Liebling, mein Sonnchen, o sinke nicht hin!» (Tu sirgsti?) .
349

«O Ruhe, Ruhe! Doch hoffe ich kaum» ....... 356

Padoms («Ein guter Trost, der bleibt ja nach») 354

Par agri («Gleich hinzugeh'n, es ist nur Lug») 355

Pasaulīte («Ich nehme mein Weltchen in diese Hand») . . .
356

Piepeši («O, ist das Leid doch grauenhaft!») 354

Pirms redzēšanās («Nun soll ich Liebling wiedersehen») . .

344

«Poesie Praktikant» 362

«Reisse die Schwäche mit rechter Hand» (Schwächliche Phan-

tasien) .'
*

346

Riebas («Der Ekel schüttelt mein Gebein») 353

Samsara («Es ist dahlngefahren») 316

Sangyojana («Du hast sie ja in dieser Hand») 363

Sāpes («Der Schmerz verzehrt die Schlacken») 346

Sāpju lalxiariba («Dein lieber Leib vom Schmerz verzehrt») .
350

Schmerzgespenst («Hilf, Liebling, es naht schon wieder») .
338

Schwächliche Phantasien («Reisse die Schwäche mit rechter

Hand») 346

Schwingender Nerv («Ich lese die lieben Briefe —») . . .
340

«Selbst gehen zu dürfen» (Morgen) 347

Sena piemiņa («Liegu smaršu lēni staro») ...... 339

«Sie hatten sich nie verstanden» (Moderne Ballade) . . .
337

«Sie hatten sich unendlich geliebt, —» (Anderes Leben) . ,
335

Smilts («Der Sand, das ist der Philister») 353

Starke Güte («Ihr habt gar sonderbare Art») 343

Tava mīla («Die Goldschimmerwortchens, die Dimvogchens alle») 360

Tavs vaigs («Und habe ich dich wieder») 344

Tik divas dienas vien («Es war nur ein nichtig alltäglicher

Grund») 346

Träumen und Denken («Gedanken träumen — ausschweifend

stille Lust, —») 364

Tu sirgsti? («O Liebling, mein Sonnchen, o sinke nicht hin!») .
349

Unbezwungen («Ich kann dir nimmer danken») ....
365

«Und habe ich dich wieder» (Tavs vaigs) 344

«Und konnte ich dich erringen» (Mana spēja) 357

«Und plötzlich in tiefdunkler Nacht» 361

«Und Unsinn wird zuletzt der Sinn» (Zufall) .....
347



«Und wenn zurück Ich schaue» (Atskats) ......
349

«Und wie ich las und wieder las» (Gedanken aus deinen Briefen) 339

Unphilosophisches über Weltsysteme («Mein Liebling steht in

meiner Hand —») . . .
340

Vakara lūgšana («Ich küsse dein Zeichen im Linnentuch») . .

354

Variācija («Mein Leben sei zerronneu??») 357

Vecs strīdus («Der alte Streit ist geschlichtet») 353

Verlassen vom Glänze («Die Wangen hohl, die Lippen fahl») .
363

Viens matiņš («Grüngoldiges, sonniges Lieb!») 341

Volles Leben («Ich hatte nie so tief im Schmerz gewühlt») .

340

«Was helfen mir deine Qualen» 358

Werden und Gähren («Die Unruh' wird ewig währen») « .
363

Werdende Liebe («Die Liebe konnte ohn' Ende nur werden») .

335

«Wie ich die Worte wäge» (Manas dzejas) ...... 361

«Wie müde Wolkenstreifen» (Himmelsarme) 347

«Wir wollten frei sein, gänzlich frei» (Divi mīlulīši) . . .

351

«Wohl hundert Fettaugen im seltsamen Chor» (Humors) . .
345

Zobgalis («Ich kann nur spotten und lachen») .....
352

Zufall («Und Ünsfnn wird zuletzt der Sinn») 347

«Zuletzt erlahmte der Verstand» (Moksa) 363

Zum Geburtstage («Freundlich wie der») 335

Zurückleben («Nein, nicht mehr vorwärts leben») .... 348
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SATURS

EPUS 1905

Lieldienas 7 376

Saruna bez lieciniekiem 10 376

Brīvības gars 13 377

Par dzimtenes laukiem 15 377

Talsu tiesa 18 377

«Ziemels rūc: aiz desmits tūkstots verstīm» ....
24 377

«Līdzi miltiem izput tava dzīve» 26 377

«Zvēri atrāva no manām miesām» 27 378

«Dziļā sniegā lapsa lēni brida» 28 378

«Tev ir jābūt nākamibas tautai» 29 378

«Lēni lejā kāpa rudens saule» 31 378

«Siltā laikā zeme nokususi» 32 378
«Četri lielie,četri mazie vēji» 33 378

«Četri lielie, četri mazie vēji» 33 378

e-Latvju tauta liek tev miklu minēt» 34 379

«Asaras un asins es jums dziedu» 35 379

«Tur bij birzī te —nu līdzens klajums» 36 379

«Ve)u vēji vēlu vaimanāja» 38 380

«Ko tu slēpi savu seno vati —»
.

39 380

Kraukļa ļtššm . ~.~ .
4t 588

«Jautrā, gara uzvarā tu gā)4» 42 380

«Ko tik agri šogad sniegi kusa» 43 380

«Dūca sistavas, kas gaismu auda»
......

44 381

«Krīt bez skaita un bez gala viri» 44 381

«Lopi baiļu pilni dobji māva» 45 381

Saule 46 381

«Vienmēr tauta stāvēja aiz manis» 47 381

«Pretim sniedzas jums nu gari pirksti» 48 381

«No sava kakla es lēni noņemu nost» 49 381

«Es staru bārkstis šūšu tev ap drēbēm» 50 382

Rudens aina 50 382

«Sīkās raizēs, iepelēkas trīsas 51 382

«Galā izvedēja diena klātu» 52 382

«Mušas apsēdīs tev sārtās lūpas» 53 382

«Tik vien vēl stiprās gribas spaids» 54 382

«Visu nakti vēji vaimanāja» 55 383

«Sāpēs svējo dvēsle Zemes mātei» 56 383

Piezīme. Pirmā skaitļu aile norāda lappusi, kurā ievietots dzejo-

lis, otrā — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajam dzejolim.
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Dzeloņu krekls mugurā 59 383

«Cieti, bērniņ, actiņas miedz» 59 383

«Slinkiem soliem zirdziņš tek pa sniegiem» ....
60 383

DZIVES LAIKĀ NEPUBLICĒTIE DZEJOĻI

I

«Spalviņu siko» 65 384

Mīļai Līziņai vārda dienā 66 384

«Vāci tagad naski stāsta» 67 384

«Es to vienmēr teicu» 68 384
«Kā karstas bailes mani grābj» 69 385

«Kad lēni stājas dienas drūzma» 70 385

«List lieti vienā laidā» 70 385

«Tiem skaļi smiekli rit» 71 385

«Jau pārgājis gaismas» 71 385
«Es zinu jūs, pusvientulīgie gara» 72 386

«Paliekat jauni līdz sirmiem matiem» 72 386

«Es veco mīlu iz krūtīm» 72 386

«Pa visam istabām» 73 386

«Vēl nebij miega plakstiņos» 73 386

«Lepni, ka sarkana gaiļa spalva» 74 386
«Lēni lapas virinājot» 74 387

«Gar zemi zemu vilkās vējš» 74 387

«Nav ļaužu sirdīs telpas žēlumam» 74 387

«Tad labāk nedzīvot!» 75 387

«Stāv durvis vaļā —» 75 387
«Vēl priežu mežs ir zaļš un svaigs» 76 387

Ala Nordseebilder 76 387

«Neatgriezies savā mājā —» 77 388

«Ja visiem laipnis būsi» 77 388

Grīziņā 78 338

«Jel reizi nosviežat no pleciem nost» 79 388

«Vēros gaidīdams debesīs augšā» «
80 388

«Vakara no karstam, šaurām ielām» 80 389

«Visu varenajam laikam nebūs» 81 389
«Pie tavām kājām zemes pišļi līp» 81 389

«Dzīvot neredzamu dzīvi»
,

81 384

«Saltums pa visiem kauliem —» 82 389

«Ko tu palīdzi, spārnotais vārds»
......

82 389

«Tiek lauki tukši» 83 389

«Šurpu un turpu mūs liktens svaida»
.....

84 390

Aukle 85 390

«Netīra, veca sieviņa atkal un atkal apkampj» ...
85 390

Zelta mācības priekš zelta ipašniekiem 86 390

«Es tiku draugam jautājis» ........
87 391

«Sis manas dziesmas pēdējās priekš jums» .... 87 391

«Vai, vai!» 87 391

«Dzivību dzīvot nav vērts» 88 391

«Dzīvības mūžīgam spēkam» ■ • | 86 391
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«Sajēgt — tas nava zināt» * 88 391

«Lauks ar acim, mežs ar ausīm —» 89 391

«Migla lēni ceļas un mainās» 89 392

«Celiņš pa zāli un labību lodā» 90 392

«Dvēsle sēd pie spoguļa» 91 392

«Prāts, mans ārsts, ap mani staigā» ...... 92 392

«Kad iznāk posts iz liktens vārtiem» 93 392
«Kur ir tas darbs» 94 392

«Es zinu, ka nekā es nepanāku» 94 393

«Ar tukšām rokām es eju mājās —» -

.
95 393

«Izraut iz dvēseles visu, ko milu, ko turu, kas esmu, —» 95

«Mākoņu ēnas pāriet tiem pār viņu pieri kā domas»
. 95 393

«No zelta matiem»
. » ,

96 393

«Un jūs nolādēta tauta būsat» 96 393

«Vai, dvēsele, sarksti»
.

97 394

Sodi bez gala 103 394

Epigramma 103 394

Pļāvējs 104 394

Nepiedodams paiāds 106 394

«Platā lapa, vēsētāja» 106 395

«Ar jaunu gadu! Un ar jaunu laimi!» 107 395

«Vairs tagad šaubu nekādu nav»
......

114 395

«Bet man nekad nav paticis sapnis vien» . . .
115 395

«Debesu ābeli vēji krata» 116 395

«Zem manām kājām mēness dilst» 116 396

«Mākoņsvārku skaras» 116 396

«Kad atnāk nakts» 117 396

«Kūp kupli mākoņi iz kalnu spraugas» 117 396

«Uz krēslainiem kalniem» 118 396

«Tur, kur saule vasar' gulējusi» 118 396

«Man nav vairs mīļa dzivojamā dzīve —» . . . .
119 396

«Kalnam plecos ugunssarkans mētels» 119 397

«Es lasu laikrakstos, kad manim nāk» 119 397

«Nupat iz olas izšķīlušies cāļi» 120 397

«No rītus klāts ar rasas lāsām» 120 397

«Bads viņu iekšas grauž» 121 397

«Tik vienu, otru, trešo savu draugu» 123 397

«Laimīgas liesmas» 124 398

«Ak, cik skaisti viss» 124 398

«Saules karstumā» 125 398

«Tiklība tev neatmaksās» 125 398

«Ak, tas laiks, tas laiks» 126 398

«Visu cauru dieniņu» 126 398

«Jūs rupjas dziesmas vairs negribat» 126 398

«Dzirdu, ka tautieši» 127 399

«It viss ir tev uz laiku dota daJa» 128 399

«Nekad es nebiju to iedomājis» .
128 399

«Un, lai tev aizskarts nav ne mats» . 128 399

«Ko dzirdu jūs mūzām» 129 399

«Jūs vēl to ziņu nezināt» 129 399

Ciņā kritušam dzejniekam par pieminu 130 399

«Man jāšķir bij šie pantiņi» 130 400

«Viens es tomēr esmu aizvien» 130 40t)
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«Jau viegla dvesma tevi aizskar» 131 480

Spēks un sāpes 131 400

Robežas
m

132 400

«Šurpu un turpu griežas vējš» . .132 400

«Iz briesmām darbi mani sveic» .132 400

<3Wso6 133 401

«Nāc šodien lidz uz manu pasauli» 133 401

■ Nu, kad jus esat atkal jautri» 133 401

«Un, kad tev nav no āras vairs ko gaidīt» . . 134 401

«Es viens ar savu taisnību» 134 401

«Savus dvēsles sārņus — kur lai viņus liek?» . . „ 134 401

«Viszilaks debess ir virs pašas gaLvas» 135 401

«Kad es ceļu gaisa pilis» , 135 402

«Es sev par kaunu neieskatu to»
. ,

136 402

«Trīs viri godalgas sprieda» 136 402

«Tie, kuri sēdēja pie manām kājām» 136 402

«Ne naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktu»
.

.
. 137 402

«Dus, lēni elpodama, jūra» 137 402

Sveiciens biedriem 138 402

«Ne sava dzīve cilvēkam ir svarā» 139 403

«Vakar debesis bij sarkantumšas» 139 403

«Stikla šķembele tu» 140 403

«Nost mani slāpē riebums» 140 403

«Durstīt to pašu, ko mīl» 140 403

«Vardi metas tev no mutes» 141 403

«Vai laime būs?» 141 403

«Trejos veidos tik vien būtība manī plūst» ....
141 404

«But vienam paliek man vēl arvien» 142 404

«Cik stipri gribi, sakal savu laimi —» 142 404

«Vārdu niījums ir aizskāris» 143 404

«Es izbaudīju sāpes līdz pat galam» 144 404

«Kad locekli ļengani taps» 145 404

«Bij mēness galvgali, kad gultā likos» 145 404

«Dienai ceļā stājas nakts» 146 405

Lielā piektdiena 147 405

«Viskarstāk kauja deg, — iet kareivs proml» . . . 148 405

«Jūs, draugi, esat ceļā apstājušies» 149 405

Ķīniski 150 405

«Kas ar visu dvēsli spriežas, — tas mērķi gūs» . . .
150 405

Tautai
. 150 406

«Trīs ir sīkas asins lāses» 15J 406

«Drupana griba, izkurtis spēks —» ...... ĪSI 406

«Sēro priedulājs» 151 406

«Zvērestiem klauvēju» 152 406

«Kādas agras salnas kosts» 152 406

«Saule dzisa, saule mira —» 152 407

«Ak, cik nevienāds» 153 407

«Es to savu sirdi» . 153 407

«Tu dzimta karaliene visam daiļam» 154 407

«Gana mana laime aug» ,154 407

«Gana bieza kalna krūts» 154 407

«Viena dziesma nedziedāta» 155 408

«Tur, kur tagad ezergals, tukši tīreliši bija» , . .
L56 408



519

«Mēnestiņi, lēnacīti, ko tu esi padalījis?» , . . .
156 408

«Visi meži guni dega» 157 408

«Spoži melnā debess bālst» 157 408

«Es topu saukts, — man atsaukties nav spēka» . . .
158 408

«Bij Sabile liels pilsāts» 158 408

«Saules māte pirti kura» 158 409

«Acis sausas izraudātas» 159 409

«Dziedot mala pērkoņtēvs» 159 409

«Priedē kāru savu sirdi»
•.- «..

160 409

«Nu būs, bus, būsi» 160 409

Trešā trimda 161 404

«Nu dzirdu latvju mēlē latvjus rīdām» 162 410

«Ar svešu naidnieku mēs galā tiekam»
.....

162 410

«Ganāms pulks bez gana» 163 410

«Vasara, vasara, —» l«» 3 410

«Pļava beidzas pie silmalas smilts» 163 410

«Reiz gribu visu» 164 410

«Ak vai! nav svešnieks tas, kas mv, tā cd!»
. . .

165 411

«Kaut bij bez gala jācieš man» 166 411

«Mums laupa Kurzemi, tā jāatkaro! 166 411

«Nu sakāt, ko pret jums es grēkojis?» lu6 411

«Ko es tur darišu bez saviem biedriem» lv? 411

«Tāli pērkoni duc» .
411

«Tumsa gul vēl silā» 167 411

«Nākat, lai nākotnes grāmatu veram» 168 412

Skaidras lietas. 170 412

Izšķirošas balsis 171 412

«Nakti nāca auksti vēji» 171 412

«Met zelta gredzenu» 171 412

«Bez ieroča tu tagad dodies sapulcē» 172 412

«Cik tāli stiepjas tavi pirksti, tik tāli 172 41J

Nāves skūpsti .... 1 ?2 41J

«Šonakt sapni izsapņoju» 173 413

«Saulīti mi|o» 174 41 >

«Sākuma bij brēkas un raudas» 174 413

«Kad atnāk laiks, tad nepārvarams spēks» ....

175 413

«Kas jums nāk prātā —» 175 413

«Dache praiiiirdigs» IM 4M

«Nē, ir kas augstāks neka dzīve — sapnis» .... 176 414

Uz izšķiru cīņu 176 414

«Viņš atklātībā uzbrūk man» 177 414

Savā gultā -

177 414

Labu ceļa vēju! 178 414

«Es trijās trimdas esmu izcietis» 180 414

«Uguns kuras, uguns kuras» 182 41i

«Vecs mēness nespodri spid» 182 415

«Dzimtenē putniņi skaļāki dzied» 183 415

Ak dievs, cik lēni jusu saprāts ieti 183 415

«Man sirds ii mirusi kopš viņas nakts» 183 415

Ilūkstes pamatskola, 2. klase 184 415

«Es negribu mirt» 184 416

«Man lūpas kvēloja tā savadi» 165 416

«Tie mazie doma savā nodaba» ........
185 416
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Atbilde 186 416

«Es skaidri zinu — kurp es tagad eju» .....
186 416

«Es nesaderu ar šo pasauli» 187 416

«Vieta būs» 187 416

«Nes mūžam kalnus plecos kalnu gars» 187 417

«Ak, kāds tu nejēga, kāds nejēga!» 188 417

«Valmieriešu zeltendes»
.
. 168 417

«Jus ticat jaunu vien, pat dievs jums bargs» . . .
189 417

«Priede melnos zarus»
...»

189 417

«Tu raksti» 189 417

«Kas tagad tālāk bus ar mani, nezinu» 190 418

Zemes kungi 190 418

«Garām aiziet viss un paliek neredzēts» 191 418

«Ērglis noskrēja garām —» 191 418

«Es pats sev vietu izvēlos un nāku šurp» .... 192 418

«Tu dzīvosi svešumā un būsi mājās» 194 418

«Kāda aša, brūna vāverīte pa dārzu lēkā!» .... 194 418

«Kad puķe nakti dus, —ko viņa sapņo?» . . . .
194 419

«Visur dzive tikai ir, bet nāves nava» ..... 195 419

«Kas labo spēku dveslē neaudzē» 196 419

«Es zinu, zinu —» 196 419

«Cik steigā apskatos» 196 419

«Kā agrāk tu starp ļaudīm
......

197 419

«Ak, diemžēl, jau vecs un gudris esmu»
....

197 419

«Kada ir tur dvēslei dala» 198 420

«Simbolu tu pildījusi, kaut pret gribu» 198 420

«Seno, brīvo domu pavedieni —» 198 420

«Gul', bērns, tie viņpuse tāli, kas šauj» 199 420

«Mēs esam visu darbu darītāji —» 201 420

Oskulogrāfs 201 421

«Kas domas spēj siet» 202 421

«Viens problēms tagad manim visus veicis»
....

202 421

«Man vajga tavu glāstu» 203 421

««No kurienes tu nāc?»» 203 421

«Nu, kas tev ir šī zeme un šie ļaudis?» 204 421

Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts ....
205 422

«Es visu laiku kavējies ar bērniem» 206 422

«Skaistums tavs pienākums —» 207 422

Pēc sapņos dzirdēta motīva 207 422

«Tumšs un tukšs, un bijis viss, un vairāk nav»
. . , 207 422

«Tu parādies kā mēness zvaigžņu starpā» ....
208 422

«Nelaime vieno, un laime šķir —» ......
208 422

«Nezin kustoņi par savu nāvi» 208 423

«Tu atpakaj atkal»
.

209 423

«Tu nāc nu atpakaj uz senām mājām —» . . , ,
212 423

«Mana roka, kāds labs instruments tu man esi!» . . .
212 423

«Vai tu atnāci, lai atkal ietu?» 213 423

«Tad tik vari sākt tu jaunu dzīvi»
...... 213 423

«Jaunai dzīvei vajga jaunu raksturu» 213 423

Ko es gribu? 214 424

«Es jau neesmu ta noskumis»
,

214 424

Vecā dzīve .215 424

«Visi nevērtīgi tika vecie vārdi» i 215 424
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«Mani grāmatplaukti stāvot apput» 216 424

«Tie simts un atkal simti manu darbu» 216 424

Vēla gudriba 217 424

Rita atmoda 217 425

Kurš priekš otra radits 218 425

«Aiz manis nāve» 219 425

«Ar dusmām ārdāt jūs, ar iekaisumu» 219 425

«Tik gara, gara, gara miršana» 220 425

«Man nava vairs nekā, ko vēlēties» 220 425

«Tik maza patmīlība aizskarta» 221 425

«Aiz apvēršpa Pērkons sēdis»
.

222 426

Dzejnieka jautājums 222 426

«Tu bēgi darbā. Ko nu tu redzēji darbā?»
.... 223 426

«Kad tu pie galda sēdi» 223 426

Lapsa un tīģeris 224 426

Kalendāru jautājums 225 426

Ķiniešu paradīze 226 427

«Tu spožā zvaigznīte» 228 427

Vēlais rudens
"

229 427

Mēmā jūra 229 427

«Tā tava ģīmetne, ko rokā turu?» 230 427

«Zudis viss, ko mēs ar acīs redzam, —» 231 427

«Visi ļaudis zina, kas tie ira»
.

232 428

«Tavi vaigi vizo vakarkrēslā» 233 428

«Nosarkdama aizgriežas saule» 233 428

«Viegli turu tevi klēpī» 233 428

Vientulība 234 428

«Manim pretī mākoņi smagi sveras» 234 428

«Zelta ziedu zaļā lapā» 235 428

«Ceriņi ziedēja, kad tu gāji» 235 429

Gailīts ar savu gaspažu
Mīļai, mazai Olgiņai par piemiņu 238 429

Vasaras rudens 238 429

«Lapiņas, māsiņas, koši jūs pušķotas guliet uz galda» .

239 429

«Teci, teci, kumeliņu» 240 429

«Pūt, vējiņu, ziemelīti» 241 429

«Atņem cilvēkam prātu un sirdi, viņš laimīgāks liksies»
.

241 430

«Bez prāta kustonis spēj just man līdzi»
....

242 430

«Apsagauži raudājās» 242 430

Šodien 243 431

Ilgās 243 431

Prieca laimīga 243 431

Zvaigznes 243 411

Uz beigām iet .- 244 432

Dūmi 244 432

Tāļš viesis 245 432

Pārpilnība 245 432

«Tomēr un tomēr es tevi milu» 246 432

«Lai jauna laime» 24b 433

«Asas, baltas liesmas dzel» 24fi 433

«Jūs dienderu dvēsles» 246 433

Smiekli 247 433

Pieticīgs virs 247 433



522

Labākā politika 247 433

«Tu zosi kam gribi par dāvanu dot» 248 433

Pēdējais glābiņš 248 434

Kam dusmoties? 248 434

Dubultu grāmatu vešanas derigums 248 434

Baskājiešu dziesma 249 434

«Necel tos, kas snauž, —» 250 434"

«Mums plinšu nav, kas šauj» 250 434

«Visapkārt zili ledi bieziem blāķiem» .....
250 435

Tava mīla 250 435

«Acis plati ver» 250 435

Elementāras varas 251 435

«Ko daudzināt mums taisnību un vaļu?» 25t 415

«Ka cīruls dziesmas» .
251 438

Laime 252 436

Karš 252 436

Jauns darbs 253 436

Pasaule 254 416

Ko lai sūta?
. . .

254 436

«Ko tie brēķl brēkas cel» 254 437

«Jūs ķircinājāt lielo dzejnieku» 255 437

Jaunas sēklas graudiņi 255 437

«Mūžīga mirdzumā» 255 437

«Bpt manim spēka» 256 437

«Gar krastu netīrs sniegs, — tas atliekas»
....

256 437

Sniegs. Sala 256 43?

«Kad citi mīlēja, tad jūs jau arī» 257 438

«GuJ jūra, tērpta tumši zilos svārkos» 258 438

«Gul jūra, līdzi lielai līdakai» 258 438

«Zila jūras plāksne, tumšas grumbas» 258 438

«Nesūdzies par nemieru» 259 438

«Ak nē, kas liels, tas liels sev pašam» 259 438
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